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 اسناد مناقصه

 صنعتيناحيه  – دوترميم، كاشت،داشت،حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
 

  در مناقصـه شـركت مـدارك مـربوط به فصــل اول :
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه )1

 شرايط مناقصه  )2

 تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان درمعامالت دولتي )3

 عهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمانت )4

 برگ پيشنهاد قيمت )5

 نمونه فرم بيمه نامه كارها )6

  11/12/1381هـ مورخ  23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  )7

 نمونه فرم ضمانت نامه )8
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  اول مرحله –مي عمودعوتنامـه شركت درمناقصه 
 

 شركت / پيمانكار
شوراي اسالمي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كـه درمناقصـه عمـومي بـا  14/01/1401ش مورخ /18بدينوسيله به استناد مجوز شماره 

 مشخصات زير شركت فرماييد.
 عتيناحيه صن – دووضوع: احداث، ترميم، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه م -الف
 ريال 207,112,649,536مبلغ اوليه:  –ب 
 ماه شمسي از تاريخ صورتجلسه تحويل   12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 شهرداري بندر ماهشهر يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد.دستگاه نظارت:  -هـ 
اسناد الزامي  8مندرج در صفحه  4-5ه ارزيابي طبق بند ايمني از اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي و مستندات مربوط ب خدماتي و گواهينامه صالحيت -و

 است.
 

 

 شرايط مناقصه
 18/07/1401تا پايان وقـت اداري مـورخ  09/07/1401از مورخ   Setadiran.irمناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد  -1

 مي باشد. 30/07/1401بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ   18تا ساعت  28/07/1401ارائه مي گردد؛ و پاكت ها در مورخ 

ز بند يك هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبـي يـا شـفاهي خـواه قبـل ا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر درها پيشنهاد -2
و مهـر  مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين الزم و كـافي و الك هابعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهاد تصميم كارفرما و يا
 نشده معذور است.

 ارائه پاكت الف (فيزيكي) قبل از جلسه گشايش پاكت ها الزامي است. -3

ريال )را به يكي از دو طريـق ذيـل  10,355,632,477( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه  -4
 ارائه نمايند:

 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

اهشهر شهرداري بندرم فضاي سبزواقع در دفتر  18/07/1401ورخ شنبه مدو روز 10جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت  -5
 انكاران،در صورت عدم شركت پيم برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.

 هيچ گونه ادعايي مبني بر عدم آگاهي از مشكالت كار مورد قبول كارفرما نمي باشد.

داري مناقصه نبايد قرارداد ديگري باموضوع: نيروي انساني،خدماتي يا فضاي سبز(بامحوريت تأمين نيروي انساني)در شهر ت كنندگان درشرك -6
 80بندرماهشهرداشته باشند. ( درصورتي كه شركت قرارداد جاري با موضوع نيروي انساني با شهرداري داشته باشـد مـي بايسـتي حـداقل 

 تكميل شده باشد.) درصد مدت يا مبلغ آن
 

  سين صفريح                                                                                                                                                                                    
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                                                              
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 ولامرحله  -نامه شركت در مناقصه عموميدعوت 
 شركت / پيمانكار

هشـهر حفظ و نگهداري فضاي سـبز بندرما ترميم،كاشت، احداث، وراي اسالمي شهربندرماهشهر ، پروژهش 14/01/1401مورخ ش  /18  بدينوسيله به استناد مجوز شماره
 نمايد. را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذارصنعتي ناحيه  – دومنطقه 

 67490مصوبه مجلس شوراي اسـالمي و ابالغيـه  شـماره  17/11/1383 مورخ 130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره الف : روش انجام مناقصه : 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 مترمربع 350800به مساحت تقريبي  صنعتيه ناحي -دواحداث، ترميم ،كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه ب : موضوع پروژه: 
 كه شامل موارد ذيل مي باشد: صنعتيناحيه  –دو  ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقهاحداث، ترميم انجام عمليات  ج: شرح مختصري از پروژه :

 تجهيز كارگاه )1

گر درصـورت برداشت ، سيستم آبياري قطره اي، آبپاش هاي ثابت و نيمه متحرك و يا تانكرهاي سيار و كارآبياري فضاي سبز منطقه تحت پيمان با استفاده از شيلنگ و شيرهاي  )2
 عدم وجود سيستم آبياري تحت فشار.

 ن ها.نقص قطره چكا ا و يامرتفع نمودن هرگونه نقص درسيستم آبياري در هنگام مواجهه با خرابي آبپاش ها ، شيرخودكارها ، هانترها و يا خرابي و يا پارگي شيلنگ ه )3

 كنترل مستمر مسير كانال ها و جوي هاي آبرساني در پارك و پاكسازي آن ها  از هرگونه نخاله، زباله و يا علف هاي هرز. )4

 ترميم  تشتك هاي آبخور درختان و درختچه ها و نهرهاي آبرساني در طول مدت آبياري به منظور جلوگيري از هرز روي آب.  )5

اشـد و ب، گياهان پوششي، گلكاري ها با رعايت كامل اصول ايمني در شب به هنگامي كه وزش باد وجود نداشـته يه آفات درختان ، چمن، درختچه هاشي علانجام عمليات سم پا )6
 پس از دريافت دستور از دستگاه نظارت. 

ز كـود ها پس از دريافت ابالغيه از جانب دسـتگاه نظـارت بـا اسـتفاده ا انجام عمليات تغذيه گياهي و كوددهي درختان و درختچه هاي زينتي ،چمن، گياهان پوششي، گلكاري )7
 مناسب و بكارگيري دستورالعمل كارخانه سازنده.

ه با هدف پاكسازي از وجود هرگونـ وته ها و پرچين ها ب -درختچه ها وجين علف هاي هرز اطراف درختان بالغ و كهنسال و همچنين علف هاي داخل شاخه هاي درختان جوان و )8
 رويش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر.

 پوشش كليه درختان با برگ نخل و يا گوني كنفي به منظور جلوگيري از تلف شدن درختان با فرا رسيدن فصل گرما. )9

 عيين مي كند).ن انجام كار را دستگاه نظارت تسرزني درختان به جهت جلوگيري از رشد بي رويه و ايجاد خطرات احتمالي با استفاده از ماشين آالت الزم (ميزان و مقدار و زما )10

 هرس كاري سبك درختان در صورت نياز و با توجه به شرايط آب و هوايي و رشد هر درخت، به صورت ماهيانه. )11

 ز كاري.بار هرس در هر رو جمع آوري ، بارگيري، حمل و تخليه ضايعات حاصل از انجام كار در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر )12

 شك شدن درخـت ناشـي ازبازكاشت درختان و درختچه هاي زينتي خشكيده و از بين رفته در فضاهاي طراحي شده جهت كشت مطابق با نظر كارفرما ( مشروط به اينكه كه خ )13
 عدم سازگاري نباشد). 

 تان و درختچه ها پس از كشت نهال. متر در كنار درخ 5/1سانتي متري با ارتفاع  2×2استفاده از  قيم هاي چوبي (چهار تراش )  )14

 اه نظارت. و متناسب با نوع ، اندازه و كيفيت مورد تأييد دستگاه نظارت پس از دريافت ابالغيه و دستورالعمل دستگده از گونه هاي سازگار با منطقه كاشت نهال با استفا )15

 پيمان.جمع آوري روزانه برگ هاي خزان يافته و ساير زوائد گياهي از محدوده تحت  )16

 حذف علف هاي هرز رويش يافته در گلكاري و گياهان پوششي بصورت مستمر.  )17

 . پايان عمليات روزانهجمع آوري، بارگيري، حمل و تخليه سريع سرشاخه هاي ناشي از انجام هرس و همچنين ساير مواد زايد برجاي مانده از وجين و واكاري، پس از  )18

 مان مطابق با شكل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعيين شده توسط دستگاه نظارت.هرس درختان و درختچه هاي منطقه تحت پي )19

ل بر روي چمن آب به صورت پودري شكآبياري چمن ها در مناطقي كه سيستم آبياري مكانيزه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشي كه داراي منافذ ريز باشد، به گونه اي كه  )20
 ها پاشيده شود.

 طور روزانه و به ميزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوري كه هيچگاه چمن دچار خشكي و پژمردگي نشود.آبياري چمن ها به  )21

لوگيري جسانتي متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن  5تا  4چمن زني مرتب و متناسب با  ميزان رشد چمن ها به طوري كه هميشه ارتفاع چمن ها از سطح خاك در حد  )22
 ه عمل آيد.ب

 كوتاه نمودن چمن حاشيه جاده و يا تأسيسات مجاور با استفاده از حاشيه زن هاي موتوري.  )23

 كودپاشي چمن در فصل سرد سال روي چمن خشك و انجام آبياري بالفاصله پس از كود دهي.  )24

ردن تي متر) پس از ابالغ كارفرما ، به منظور تقويت و رشـد چمـن و پركـسان 3پوشش سطح چمن با قشر نازكي از مخلوط خاك نباتي سرند شده و كود دامي پوسيده( ضخامت  )25
 ناهمواري هاي سطح چمن و جلوگيري از بروز فرسايش و خشكيدگي ريشه چمن. 

 اجراي عمليات وجين و ريشه كني علف هاي هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهي. )26



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 

 
4

 ر اثر عوامل مختلف از بين رفته و فرسايش يافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاري از علف هاي هرز.واكاري قسمت هايي از چمن كه د )27

 اقدام در خصوص  كشت جديد ، واكاري، لكه گيري چمن  پس از دريافت دستور كتبي از كارفرما و مطابق مشخصات فني كاشت چمن. )28

 .هظور ترميم چمن كشت شدمتر به من سانتي 40-30حذف بقاياي چمن قبلي تا عمق  )29

 اجراي كليه عمليات آماده سازي بستر كاشت شامل خاكريزي ، رگالژ ، غلطك زني و ساير عمليات آماده سازي بستر به منظور كشت جديد چمن.  )30

 آبياري مستمر و روزانه گلكاري و گياهان پوششي. )31

سه بـادي و ، اضافه نمودن مار و تخليه نخاله ها و سنگريزه هارد كردن كلوخه ها و شن كش نمودن بستآماده سازي  بستر كاشت گل و گياه پوششي شامل: پابيل نمودن بستر، خ )32
 كود حيواني.

 واكاري نشاهاي از بين رفته با استفاده از  نشاهاي سالم و مرغوب مشابه و پس از دريافت ابالغيه از دستگاه نظارت. )33

 ي تامين شده توسط كارفرما، از محل انبار به محل مصرف. بارگيري و حمل و باراندازي تمامي نهاده هاي مصرف )34

 نظافت ، پاكسازي و تخليه سطل هاي زباله موجود در محدوده تحت پيمان بصورت روزانه.  )35

 تأمين سوخت، راننده و وسايل يدكي كليه ماشين آالت بصورت روزانه. )36

اخت خاك ريزي، كودپاشي، پخش ماسـه، آب شـويي، سـخاكبرداري، نخاله برداري، ، مل : شوره برداريسعه فضاي سبز شاانجام كليه عمليات  مورد نياز جهت چمن كاري و تو  )37
 .ا استفاده از نيروي انساني موجودچمن كاري و كاشت نهال، پس از دريافت ابالغيه از كارفرما و ب لوله كشي و نصب اتصاالت مربوطه، ، نصب پمپ،يونفنداس

 باغباني مطابق جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات (فصل شرايط خصوصي). تأمين تمامي ابزار آالت و وسايل )38

 جمع آوري زباله ها به صورت روزانه و كيسه گيري الزم جهت گذاشتن در محل مناسب براي بارگيري و حمل به خارج از محدوده شهر.  )39

 ر محلي كه دستگاه نظارت مشخص مي نمايد.بارگيري و حمل كليه ضايعات باغي و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخليه د )40

 ها و مسيرهاي زهكش فضاي سبز.اليروبي و پاكسازي كليه چاهك ها، منهول )41

 پيمان.آبنماهاي منطقه تحت و پاكسازي  ،جرم زدايياليروبي )42

 برچيدن كارگاه )43

 توضيحات:
ار به وي پرداخـت كن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پيمانكار بوده و هزينه اي بابت اين پاكسازي محل اجراي پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام كار و بارگيري و حمل آ )1

 نمي گردد.

افت نمـوده و مجوزهاي الزم را دريسوي مراجع ذيصالح و ادارات مربوطه جهت حفاري مرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل قانوني از  )2
 اقدام به حفاري نمايد.سپس 

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجراي مفاد قرارداد وفق پيوست شماره  )3

 كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد. )4

 اين قرارداد جزء آن چه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد. )5

ار متعهد اسـت ان طبق برنامه اي خواهد بود كه توسط دستگاه نظارت و از طريق كارفرما به پيمانكار ابالغ مي گردد. پيمانكبه طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيم )6
 ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد نكند.

 ظف است با هماهنگي دستگاه نظارت كارگران را به محل مورد نظر منتقل نمايد.صورت نياز به انجام كارهاي گروهي پيمانكار مو در )7

ز اپاكسـازي كامـل محـيط  پيمانكار موظف است پس از انجام عمليات هرس كاري ، نظافت و رنگ آميزي و كليه فعاليت هاي خدماتي محوله نسبت به جمع آوري و جاروكشي و )8
 ن روز اقدام و ضايعات را به بيرون از پارك منتقل نمايد، در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد شد.ضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري هما

ه هـا و لولـ  ي روزانه، تعميـرحفظ و نگهداري و نظافت مستمر سرويس هاي بهداشتي واقع در محدوده پيمان و فضاي سبز بر عهده پيمانكار مي باشد. (شامل: نظافت و ضدعفون )9
 ته، تعويض شيرآالت، تهيه صابون مايع و تخليه چاه سرويس هاي بهداشتي)شيشه هاي شكس

رفتـه باشـد گدستگاه نظارت قـرار  پيمانكار متعهد است كليه كارهاي موضوع پيمان مطابق شرح كار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوري كه مورد تأييد كارفرما و )10
 ص، مطابق شرايط پيش بيني شده در متن قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد شد.انجام دهد و در صورت قصور در اين خصو

كار مـي تردد مي گردد، پيماندرصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شديد ، طوفان ، بارندگي و ...) كه موجب شكسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسيرهاي  )11
 روز گروه هاي كاري الزم را در سطح منطقه به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.بايست با نظر كارفرما در طول شبانه 

 ، تميز كردن محل و انتقال ضايعات ناشي از كار در امور باغباني به محلي كه كارفرما تعيين نموده به عهده پيمانكار مي باشد.جمع آوري )12

ربوطه را در بارگيري و حمل ضايعات باغي منازل مسكوني برعهده پيمانكار مي باشد و مي بايست هزينه هاي م در معابر عمومي و ساير مناطق كه جزء تعهدات پيمانكار مي باشد )13
 مبلغ خود لحاظ نمايد.

 رفع گرفتگي مسيرهاي فاضالب داخل سرويس هاي بهداشتي و تخليه سپتيك فاضالب به عهده پيمانكار است. )14

 زم موجود در سرويس هاي بهداشتي به عهده پيمانكار است.حفاظت و نگهداري از ابنيه و شيرآالت و كليه لوا )15

 ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيمانكار مي باشد.به منظور جلوگيري از ورود احشام نگهداري و مراقبت از پارك ها و فضاي سبز در محدوده عملياتي )16

ت رما و دستگاه نظـار، رأساً تعيين نمايد و در اين باره بايستي بر طبق برنامه اعالمي از سوي كارفاد راقرارده پيمانكار مجاز نمي باشد ساعات استفاده مردم از فضاي سبز محدود )17
 عمل نمايد.

 به عهده كارفرما مي باشد. ، صندوقي بذري در محل خزانه، بذر مستقيم و گياه پوششي)عيين نوع كاشت (گل فصلي، گلدانيت )18
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هزينـه  مدت پيمان به عهده پيمانكار است و مي شوند و رفع مشكل خرابي پمپ و تعمير پمپ هاي منطقه تحت پيمان در طولداده كليه پمپ ها صحيح و سالم تحويل پيمانكار  )19
 مربوطه پس از تأييد ناظر در قالب اقالم فاكتوري پرداخت خواهد شد.

اهـد كـرد و داده خواهد شد در صورت تكرار در ماه بعد پيمانكار اخطـار دريافـت خودرصورت عدم ارائه فيش حقوقي به كارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پيمانكار تذكر  )20
 درصورت رخ دادن اين امر، بار سوم پيمانكار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.

 و ارائه نمايد.پيمانكار موظف است با هر صورت وضعيت ارسالي، ليست كليه كارگران مربوط به همان ماه با روزهاي كاركرد را تهيه  )21

 ل مي گردد.صورت اضافه شدن وسايل بازي ، با هماهنگي دستگاه نظارت و تنظيم صورتجلسه في مابين ، وسايل به پيمانكار حفظ و نگهداري فضاي سبز تحوي در )22

 به عهده پيمانكار است. باشد پيمانكارهرگونه خسارت وارده ناشي از آتش سوزي كه بر اثر غفلت نيروهاي  )23

الـه ر سـطل هـاي زبر موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوري زباله هاي پارك ها و حفظ نظافت و بهداشت محيط نسبت به تأمين كيسه زباله الزم و كارگـذاري دپيمانكا )24
 ه اقدام نمايد.مستقر در محدوده پيمان اقدام نموده و در زمان الزم نسبت به جمع آوري آن ها و انتقال به محل مناسب كه كارفرما تعيين نمود

 داشته باشد. پيمانكار مي بايست در هنگام هرس و سرزني درختان از چهارپايه مناسب استفاده نمايد و كليه وسايل و لوازم ايمني جهت هرس را در اختيار )25

 نگهداري و مراقبت از كليه درختان ، فضاي سبز ، شيرآالت و تأسيسات به عهده پيمانكار مي باشد. )26

 ازي كليه چاهك ها و مسيرهاي زهكش فضاي سبز به عهده پيمانكار مي باشد.اليروبي و پاكس )27

 پيمانكار مي بايست ضايعات جمع آوري شده را در محل هاي مشخص شده توسط كارفرما تخليه نمايد. )28

يـام عـادي اعت در هفته) از روز شنبه لغايت پنج شـنبه در سا 44اساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون كار ( ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز و خدمات بر )29
ديهي است . باس دستور دستگاه نظارت انجام دهدسال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز و براس

 ر ساعت از شبانه روز آمادگي انجام كار را داشته باشد.درصورت تشخيص دستگاه نظارت ، پيمانكار مي بايست در ه

پشت سر  شاهده توسط رانندگانتمامي ماشين آالت پيمانكار مي بايست مجهز به عالئم هشدار دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترين ارتفاع ماشين و قابل م )30
 سانتي متر مربع باشند. 50×50نصب شده در جوانب و پشت ماشين به ابعاد وسيله مورد نظر و همچنين چهار عدد تابلوهاي اعالم خطر 

 بيمه و كليه قوق، دستمزد، ارزاق،رانندگان ماشين آالت جزو حداقل نيروهاي انساني خواسته شده در جدول نيازمندي ها نبوده و لذا پيمانكار مي بايست در قيمت هر دستگاه ح )31
 مزاياي راننده آن را لحاظ نمايد.

 ي و روزمـزدو يا كارگران فصـل درصورتي كه كارفرما دستور عمليات احداثي و توسعه فضاي سبز منطقه مورد پيمان را صادر نمايد پيمانكار موظف است  با نيروي انساني موجود )32
حـدوده كشي، زهكشي و ساخت منهول را انجام دهد. كـل م، خاك ريزي، كودپاشي، آبشويي، چمن كاري و لوله خاكبرداري، نخاله برداريعمليات شوره برداري (در صورت نياز) 

 اي موجود مي باشد.نقشه پيوست، محدوده پيمان تلقي شده و در صورت احداث مناطق جديد در طول مدت پيمان، پيمانكار موظف به حفظ و نگهداري مجموعه با نيروه

ورد نيـاز مضي از محل ها نيروي انساني بيش از تعداد برآورد شده نياز است پيمانكار بايد نيروي در صورتي كه مسئول فضاي سبز براساس برآورد كارشناسي تشخيص دهد در بع )33
 ستقيم مسئول فضايمندارد مگر با اجازه را تأمين و در بخشهاي مورد نظر به كار گمارد. پيمانكار به هيچ وجه اجازه دخالت نيروهاي هرس كار و باغباني را در فعاليتهاي يكديگر 

 سبز.

 رنگ آميزي مبلمان و جداول پارك ها و كليه تعميرات لوله كشي به عهده پيمانكار مي باشد. )34

 ر است. در، ست هاي وسايل بازي، سطل زباله و نيمكت هاي موجود در منطقه تحت پيمان به عهده پيمانكاك ها، ست هاي ورزشي، آالچيق ها، المان هاحفاظت، حراست تابلو پار )35
اهـد بـود و پـس از تأييـد واحـد هر نوع صدمه پيمانكار مشمول جريمه تعيين شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت) توسط واحـد زيباسـازي خوصورت تخريب، سرقت و 

 سازي جريمه درصورت وضعيت ها اعمال خواهد شد.زيبا

ايمني  د فني وآالت و نيروي انساني الزم و رعايت موار تأمين ادوات و ماشينهماهنگي هاي اداري و حقوقي الزم جهت اخذ انشعاب به عهده كارفرما است و پيمانكار هزينه هاي  )36
 را عهده دار است.

ده و محـل ر اختيار كارفرمـا بـويك نفر كارشناس اداري و دفتري، سه نفر متصدي خدمات اداري و دفتري، سه نفر كارگر تاسيساتي و هفت نفر نيروي كارگري در اين قرارداد د )37
خواهـد ظر ندستگاه نظارت تعيين مي گردد. لذا پيمانكار موظف به پرداخت كليه حقوق و مزاياي ايشان خواهد بود و در خصوص محل كاركردشان حق اظهار نكاركردشان توسط 

 داشت.

 نفرات اصلي شركت (حسابدار، سرپرست كارگاه و ... ) جزء حداقل نيروهاي انساني قرارداد لحاظ نمي گردند. )38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت كار روزانه و متوسط  8نه جهت كليه ماشين آالت بايستي به ازاي مبلغ پيشنهادي ماها )39

ي معـابر از كارگران پيمانكار در اختيار خدمات شهري جهت رفع آبگرفتگـ %30روزهاي بارندگي كه عمليات اجرايي در كارگاه كم مي شود بنا به تشخيص دستگاه نظارت معادل  )40
 تانكر در روزهاي بارندگي به عنوان مكنده آب هاي سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد. قرار گيرد .

بـه  مربوطه نفرات به پيمانكار ابـالغ خواهنـد شـد. درصـورت يها انتخاب و گزينش نفرات با شهرداري بندرماهشهر مي باشد و پس از طي مراحل عدم سوء پيشينه و آزمايش )41
          سـر ريـال جريمـه از صـورت وضـعيت پيمانكـار ك 5,000,000رفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و به ازاي هر روز مبلغ كارگيري نيرو بدون هماهنگي، كا

 مي گردد.

 موتوري  بايستي با هماهنگي واحد حراست شهرداري بندرماهشهر انجام گردد.گشت كاركرد نيروهاي  )42

ن هـر مـاه خروج كارگران دستگاه ساعت زني تأمين نمايد تا عدم حضور و تأخير در ورود و خروج كارگران قابل چك كردن باشد و در پايا پيمانكار بايستي جهت كنترل ورود و )43
 پرينت خروجي دستگاه كارت ساعت را به واحد فضاي سبز ارائه دهد.

ر موظف بـه قبل يا بعد از روز جمعه باشند (پنج شنبه يا شنبه) پيمانكا ت هر مناسبتي،تعطيلي بابعاشوراي حسيني و  –درصورتي كه روزهاي تعطيل خاص مانند عيد سعيد فطر  )44
 ساعت كاركرد) 8ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود. (
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ورت صـاجتمـاعي را پيوسـت  نپيمانكار موظف است هر ماه فيش حقوقي كاركنان به همراه پرينت واريز به حساب (ممهور به مهربانك) و ليست بيمه مورد تأييد سازمان تـأمي )45
 وضعيت ارائه نمايد. بديهي است پيمانكار در صورت عدم ارائه مدارك مشمول اخطار مي گردد.

 اد هيچ گونـهقرارد ارفرما در پايان مدتكليه رانندگان و راهبران ماشين آالت و تجهيزات جزء كاركنان پيمانكار بوده و هيچ گونه رابطه ي خادم و مخدومي با كارفرما نداشته و ك )46
 تعهدي جهت ادامه اشتغال به كار نخواهد داشت.

ركت برگـزار مـي گـردد شـ ز پيمانكار و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزاماً مي بايست با هزينه خود در كالس هاي آموزشي و توجيهي كه توسط واحد فضاي سب )47
 نمايند.

 ارت حق قطع، جابه جايي و يا كاشت درخت و نهال و مواردي از اين قبيل را ندارد.پيمانكار بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دستگاه نظ )48

رد اسـتثنايي واهد بود مگر در مواقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است : شامل كليه هزينه هاي انجام كار و سود و غيره خ )49
 ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.كه صريحاً شرايط يا طريقه 

 ي باشد.در اين مورد مردود مكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي  )50

 به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند.مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نياز  )51

توانـد ه ميساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نياز به معرفي نامزمين، كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه، از قبيل  )52
 حتي المقدور مساعدت نمايد.

چـه پيمـان و ، شرح خدمات عمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، فرم جداول جرائم ، نمونه دفتراي كار از جمله فرم مشخصات پروژهجرساير شروط و فرم هاي مورد نياز ا )53
كه مي بايسـتي  نامه مي باشدن دعوت ساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ارائه پيشنهاد باشد، منضم اي

چ ا هيهحويل پيشنهادتاست پس از ارائه و  پيمانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه ساير اسناد در موقع تحويل پيشنهاد ارائه نمايد، بديهي
 قابل قبول نمي باشد.گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك و موارد فوق مبني بر جهل 

به جبـران كليـه  پاسخگو باشد و متعهدمسئوليت كليه بندهاي اين دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بايستي پيمانكار هر زمان و از هر جهت  )54
 خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

ت ساعت مي باشد. درصورت مشاهده كاهش ساعت كـاري كـارگران در همـان روز از صـور 7ساعت كاري و روز پنج شنبه  8از شنبه تا چهارشنبه ساعت كار كاركنان پيمانكار  )55
بـالغ يمانكـار اعيين و بـه پوضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع و خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي ساعات كار جهت ارائه خدمات ت

 نيروها را به تشخيص نماينده كارفرما در فضاهاي موجود تأمين نمايد. %50خواهد شد. پيمانكار موظف است در روزهاي تعطيل حداقل 

توليـد  وو روغن سوزي نداشـته  . اين دستگاه ها بايستي ايمن بودهحريق با تاريخ مشخص داشته باشند كليه خودروهاي حمل زباله يا نخاله هاي گياهي موظفند كپسول اطفاي )56
 دود نكنند.

 پيمانكار موظف است اجراي عمليات براساس دستور كار كارفرما را انجام دهد. )57

ه خسـارت گونـلذا درصورت ايراد هركل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار مي باشد.  )58
ن از آواهد گرديد و هزينـه چه از طرف پيمانكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرما ، پيمانكار مستلزم پرداخت خسارت خ

 مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد شد.

ر مكلف به جبـران ، تلفن، گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و ... ) صدماتي وارد شود پيمانكاانند آب، برقد در محدوده كار (مهرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسيسات موجو )59
 خسارت وارده خواهد بود.

رگونـه ديهي است هواهد شد. بصورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما اقدام خ )60
 اشتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي، كسر و يا تعديل خواهد بود.

 خارج شود. كليه اقالم تحويلي فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده تعريف شده )61

 انكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد.پيم )62

من چپوششي، پرچين ها و  پيمانكار موظف و متعهد است از كليه سطوح فضاي سبز و فالورباكس ها و سيستم آبياري و زهكش شامل درخت و درختچه، گل هاي فصلي و گياهان )63
ورده حفاظت كامل به عمل آها، كليه اجزاي خطوط اصلي و فرعي، سيستم آبياري، كليه اجزاي سيستم زهكشي علي الخصوص درب هاي منهول و درپوش رايزرها و ... حراست و 

ي سبز اعالم نماينـد و مسـئوليت جبـران خسـارت هـاو در صورتي كه به هر علت از بين بروند و يا سرقت گردند طي گزارش كاركرد روزانه و يا گزارش كشيك شب در فضاي 
 احتمالي وارده براثر قصور پيمانكار برعهده شركت طرف قرارداد بوده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

مان ذكر شـده اسـت هرگاه نتايج كنترل با مأخذي كه با موضوع پيكارفرما به منظور نظارت براجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد  )64
 تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

از  چهارم يكختان در معابر مي باشد (حداقل درپيمانكار مي بايست نيروها و ماشين آالت خود را در روزهاي باراني و طوفاني و شرايط خاص جوي كه احتمال شكستن و افتادن  )65
 ساعته در محل كار داشته باشد. 24نفرات و امكانات) را بصورت آماده باش و 

نامـه يرگ معاينـه فنـي، گواهكليه ماشين آالت مي بايست قبل از بكارگيري آن ها نسبت به تهيه و ارسال يك نسخه رونوشت مدارك شامل مدارك خودرو، بيمه نامه خودرو، ب )66
نـي خودروهـا و س از تاييـد صـالحيت فرانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمايي و رانندگي، كارت سالمت ماشين آالت و ... به كارفرما اقدام نموده و پ

پرداخـت نخواهـد  اين صورت كارفرما هيچ گونه هزينه اي را به پيمانكار راهبران آن ها توسط كارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال كار آن ها اقدام گردد در غير
 نمود و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

 ظر بگيرد.نرا در بيمه شوند و پيمانكار بايستي در قيمت خود اين مبلغ  كليه رانندگان ماشين هاي استيجاري كه در قرارداد در نظر گرفته شده اند بايستي توسط پيمانكار  )67
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 پيش بيني شده است. ماه شمسي 12تحويل، از زمان انعقاد قرارداد و صورتجلسه د: زمان اجراي كار: 
 مي باشد.ريال  207,112,649,536مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 لي شهرداري تأمين مي گردد.اعتبار پروژه از محل بودجه داخ و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ا اسـت، بـه عهـدهتهيه و تأمين مصالح ، ماشين آالت ، نيروي انساني، ابزار كار در محدوده پيمان جز آنچه در تعهدات كارفرم ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:

 پيمانكار مي باشد.
 مطابق با جدول پيوست نعتيصناحيه   -دو فضاي سبز منطقه  –بندرماهشهر  ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهرط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: 
 شهرداري بندر ماهشهر يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد.ي : دستگاه نظارت :

د كه بايـد ريال) مي باش هفتادو هفت و و سي و دو هزار و چهارصد پنجاه و پنج ميليون و ششصد ده ميليارد و سيصدو( ريال 10,355,632,477  معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه ، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود.

 نام شهرداري بندرماهشهر.نزد بانك ملي ايران به   0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

عتبـار كن قابل قبول نمي باشد. مدت اتبصره :     پيشنهاد فاقد تضمين ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك تضمين شده،چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل مم
بـول ق فرم هاي قابـل قاز تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طب ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس

 تنظيم و صادر شود.
 كافي و مرتبط با موضوع مناقصه شخصيت حقوقي، امكانات، ماشين آالت، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، توان مالي، تجربه و سابقه  م : شرايط متقاضي:

 ن : شرايط شركت در مناقصه :
نظيم و در موعد ، به ترتيب بعد ت Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را داوطلب  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

، پاكت الف) از سه پاكت تضمين يا (پاكت است كه بر حسب مورد در داخل يكي 5و  4، 3سناد و مدارك مشروحه در بند منظور از پيشنهاد مناقصه تمام ا .2
 رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

رائه اكر است الزم به ذ( ه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقص .3
 به امور قراردادها الزامي مي باشد.)قبل از بازگشايي پاكت ها تضمين شركت در مناقصه فيزيكي 

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

 (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهندهاساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  رونوشت مصدق -4-1
  براي اسناد مالي و تعهد آور.

كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (فرم ضمانتنامه ها، شرايط  دفترچه حاوي -4-2
هـاي  دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي، تعهد نامه اجرا و پذيرش مسـئوليتنامه پيشنهادگ تعهدمناقصه، بر

 ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان ، نمونه فرم بيمه نامه ها)
 ياز اداره كار و امور اجتماع ينمياخدماتي و  تيصالح نامهيبرابر با اصل گواه ريتصو -4-3

ك و مداريشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي ، ماشين آالت و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي پ -4-4                
 اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

 )پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف باشد :كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً برگ پيشنهاد قيمت -
 آناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -

 دارك مورد نيازتكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و م -4-5
رج نگردد، حاسبه و دممهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكار تذكر بسيار 

 ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.
، تنظيم و مهر و ، تكميلذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شرط در آن 5و  4، 3در بندهاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه  .5

 امضاء نموده و به امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايد.

ا ود خدشه يصورت وج درپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد.  .6
 ت.نقص دراسناد و مدارك مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس
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رديد. بديهي است شايي خواهد گرا كسب نموده باشند، بازگ 50مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  يهاپيشنهادت پس از انجام ارزيابي، پاك
ركت رديد و شگپيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز الزم نگردد، بازگشايي نشده و به صورت دربسته به شركت كننده تحويل خواهد 

 كننده حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

رد نمايد و  هادها رامختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشن هاهادشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشن )7
دهنده  ذا ارائهل به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد و

 شد. نهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهدكمترين قيمت پيش

هاي  ، هزينه قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح )8
 ود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.عمومي و س

رات كسر كسو وپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاددهنده دليل قبول پرداخت  )9
يتها) صورت وضع(مت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات قانوني مزبور از قي

 پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

ه مورد هاد واصلجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم ا )10
 قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

كت كنندگان ز اين شرباني كرده اند نرخهاي واصله اهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما ت )11
 .مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و يا براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد

ورت برنده اينص د درمناقصه مسترد خواهد شچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده  )12
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ن مورد اي تي دركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسار )13
 مردود مي باشد.

 ردد.گني پيشنهاددهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ محسوب مي نشا )14

روز قبل  15 ست حداقلاپيمانكار موظف  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  در )15
 از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پيمان خويش نسبت به تمديد آن اقدام و پس از تمديد به كارفرما تحويل نمايد.

دون قلم بقيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خودنويس و  )16
 شود. با حروف نوشته مي خوردگي و

اد و مدارك جزو اسن وهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعالم  )17
 پيمان منظور خواهد شد.

آيد  وردي پيشمهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين ، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مشهرداري حق تغيير )18
ترداد قاضاي اسمراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاددهنده حق دارد ت

 آن را بنمايد.

ي تواند ه گزار مح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت ها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصاز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصال   )19
شنهاد خود د نظر پيآخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجدي

 را داشته باشند.
مان مبادرت نعقاد پياهادي خود، به نرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشب )20

ه كرصورتي دارد. دنمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ن
وارد ياد شده جه به مز با توبرنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او ني

ه او نيز د و چنانچن برنده مناقصه اعالم مي شوسوم به عنوا ، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و نفرباال
مانت انجام تسليم ض حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا

 تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 عيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود.پس از ت )21
 ايند.صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نم مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و در )22
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 ه هر دليلي ازه و يا بارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيددر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قر )23
 وتعهدات  انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي

 ت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شرك

ر ز شركت داچنانچه مناقصه گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه  )24
يب به ، به ترتوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)مناقصات اين شهرداري محروم مي باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار د

صورت  مدت يك و سه سال از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است درصورت داشتن چهار اخطار و بيشتر ، مناقصه گر به
 دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي باشد.

 )اياي انگيزشيمز 20رديف ( و )11تا  1پيشنهاد قيمت(رديف  2شماره ل حقوق و دستمزد نيروي انساني صرفاً شامل رديف هاي نيروي انساني در جدول تعدي )25
 خواهد بود.

ه است و سبه گرديدو گشت موتوري محا زن هيچمن زن و حاشساعت اضافه كار جهت نيروهاي كارگر ساده، هرس كار،  15رديف مزاياي انگيزشي در قالب  )26
روهاي حضور ني پرداخت مبلغ اين رديف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اينكه پرداخت اين مبلغ به نيروهاي تحت امر توسط پيمانكار، مشروط به

سبت به رداختي نت قطعي مبلغ مازاد پكارگري در تايم مازاد بر تايم كاري خواهد بود در صورت عدم پرداخت كل مبلغ به نيروهاي تحت امر، در صورت وضعي
 اضافه كار پرداخت شده به نيروهاي تحت امر، كسر خواهد شد. 

التفاوت  و ما به ، سود پيمانكار و ... مشمول تعديلير رديف ها از جمله تجهيز كارگاهتوضيح: بديهي است تنها آيتم هاي فوق مشمول تعديل مي باشد و سا
 قيمت نمي باشند.

كار را  قرارداد بايست پس از فسخ يا خاتمه پيمان تا تعيين پيمانكار جديد، نسبت به انجام عمليات پيمان طبق شرح كار و شرايط مندرج در پيمانكار مي )27
 ادامه داده و هرگونه ادعايي را از خود سلب نموده و هيچگونه افزايشي به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

ق ن آيتم طبتعداد تاييد شده توسط دستگاه نظارت به پيمانكار پرداخت مي گردد و در صورت كسر يا اضافه شدن ايهزينه عائله مندي (حق اوالد) طبق  )28
 گردد و هيچ گونه ادعايي در اين خصوص مسموع نمي باشد.تعداد تاييد شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعيت كسر /اضافه مي

 ) باشند.TINشركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي ( )29

 
 

 حسين صفري                                                                  
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                              
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 

 صنعتي ناحيه – دوماهشهر منطقه  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندر احداث، : مربوط به مناقصه
ولت مصوب عامالت دميله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله كارمندان دولت در اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وس     

ضمين شركت تا مردود و نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق ر  1337دي ماه 
 فوق را ضبط نمايد. در مناقصه

اظهارات  خالف وء نمايد همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را امضا     
از كار را  يا قسمتي نون فوق هستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد وبه اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قافوق در خالل مدت پيمان 

ا ر اجراي كار رن و تأخيپيما به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ
 ارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خس

الفاصله به براتب را اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     
ارد كارفرما حق د د نه تنهاچنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساناطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است 

وال اين ود از امخيص خپيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تش
 نمود.پيشنهاددهنده وصول خواهد 

            مربوطه جازات هايصورت تخلف مستحق م مضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در     
 مي باشد.

 دهنده:م پيشنهادنا                تاريخ :          /      /                                        
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

 
 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان

 ناحيه صنعتي -دواحداث، ترميم، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه  مربوط به مناقصه:
ن ن، مصوبات، آئيهاددهنده از متن قوانيين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنبد -الف

 نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.
ده در آن ها ن است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر شوسيله تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيما همچنين بدين -ب

 در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.
 مان.قصه و پيفهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي منا -ج

 22/12/1400مورخ  265344بخش نامه شماره  )١

 28/12/1400مورخ 704467/1400فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه شماره  )2

 28/12/1400مورخ 704385/1400فهرست بهاي واحد پايه رشته  آبياري و زهكشي شماره  )3
 28/12/1400مورخ 704324/1400فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار شماره  )4
 28/12/1400مورخ 704116/1400فهرست بهاي واحد پايه رشته  آبخيزداري  و منابع طبيعي شماره  )5

 28/12/1400مورخ 705104/1400فهرست بهاي واحد پايه رشته  راهداري شماره  )6

 
 يخ:      نام پيشنهاد هنده:                                                                        تار

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 

كارفرما نيز  وين مناقصه گزار امراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و قبول         
 پيمان بدان عمل خواهد شد.بوده و در اين مناقصه و 
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 برگ پيشنهاد قيمت
 

 صنعتيناحيه – دو نطقهم-، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهرترميم، كاشت احداث، موضوع مناقصه :
 ايط مناقصهشر امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه ،

مدارك  اسناد و و قبول مقررات و ، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان ، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا
از  ناقصه پساسناد معمومي مناقصه و پيمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و 

 :مايم كه نبازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد        مي 
(بـــه حـــروف) پيشـــنهادي  (بـــه عـــدد).............................................. ريـــال كـــل عمليـــات موضـــوع مناقصـــه فـــوق را بـــا مبلـــغ  -1

ا ب قب... ريال مطا.................................................................................................................................................................................................................

 .انجام دهمجدول زير

 

  (گل كاري) 1جدول سال  يكمبلغ 

  (نيروي انساني) 2سال جدول  يكمبلغ 

  )و كاشت احداث، ترميم( 3سال جدول  يكمبلغ 

 
 ، در پاكت (ج) قرار داده ام.اول پيوستآناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و مدارك مناقصه مطابق با جد -2

 نمايم كه: عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به -3
روز از  مدت هفت الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف

 تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
وضوع مكارهاي  خ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليهب) ظرف مدت هفت روز از تاري

 پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
 ين خصوصااطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در  -5

 ندارد .

ك ) (تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند  -6
 مه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.دعوتنا

 

 ي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :نام و نام خانوادگ               تاريخ :                      
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
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 آناليز گل كاري -1جدول شماره 

 قيمت كل پيمانكار(ريال) (ريال)قيمت واحد  پيمانكار  واحد تعداد شرح رديف

آماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت 1
  متر مربع f1 150هميشه بهار گلداني 

 

2 
آماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش كود، تسطيح)،تهيه و 

  متر مربع 300 كاشت بنفشه ايراني صندوقي
 

3 
ود، تسطيح)، تهيه وآماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش ك

  متر مربع 1،000 كاشت اطلسي ايراني صندوقي
 

4 
آماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش كود، تسطيح)، تهيه و

  متر مربع f1 100كاشت قرنفل گلداني 
 

5 
آماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش كود، تسطيح)، تهيه و

  متر مربع 2،000 كاشت ناز ايراني تك رنگ صندوقي
 

6 
، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشتآماده سازي بستر(شامل پابيل

  متر مربع 800 گلداني  f1اطلسي خارجي 
 

7 
آماده سازي بستر(شامل پابيل، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت

  متر مربع f1 250شمعداني گلداني بذري هلندي 
 

8 
آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و

  متر مربع f1 250ت شب بو گلداني كاش
 

9 
آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و

  متر مربع 200 گلداني  f1كاشت جعفري 
 

10 
آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)، تهيه و

  متر مربع 1،500 گلداني  f1كاشت گازانيا 
 

 يك سال به عدد: جمع كل
 

 به حروف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفر) 96آناليز نيروي انساني (تعداد نفرات :   – 2جدول شماره 
 * كسورات هر رديف براي همان رديف محاسبه گردد و قيمت كل درج گردد.
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رداخت درخصوص پنمي باشد صرف نظر از اينكه قيمت پيشنهادي پيمانكار با ضريب افزايشي يا كاهشي باشد، پيمانكار مجاز  15و  14،  13،  12در خصوص رديف هاي * 
ريال ،  64,680,000ت ريال ، وان 37,730,000مبلغ پيش بيني شده كارفرما در خصوص خودور گشت كارفرما اجرا نمايد.  اوليه، به دستگاه را كمتر از قيمت ها اين رديف

 ريال مي باشد. 91,630,000ريال و تانكر آب  91,630,000خاور 

 جمع هزينه ماهيانه (ريال) هزينه واحد واحد تعداد  شرح  رديف

  نفر 1 كارشناس اداري و  دفتري  1
  نفر 1 )9متصدي خدمات اداري و  دفتري (گروه  2
   نفر 2 )8متصدي خدمات اداري و  دفتري (گروه  3
   نفر 3 سركارگر  4
  نفر 1 درصد   35نگهبان حق شب كاري  5
   نفر 11 درصد   22,5نگهبان حق شيفت  6
   نفر 2 درصد   22,5گشت موتوري حق شيفت  7
   نفر 6 كارگر تاسيساتي   8
   نفر 9 هرس كار   9
   نفر 6 چمن زن و حاشيه زن   10
   نفر 54 كارگر ساده   11
  دستگاه 1 خودرو جهت گشت زني دستگاه نظارت 12
  دستگاه  1 وانت پيكان يا وانت پرايد با راننده 13
   دستگاه 4 رس( با راننده)ه -اور جك دار مربوط به كارهاي باغباني خ 14
  دستگاه 1 متري با راننده 20ليتري با حوض  10000تانكر آب  15

خريد مواد شوينده و ضدعفوني كننده ( مايع دستشويي ،  16
   ليتر 140 جرمگير) 

   كيلوگرم 80 كيسه زباله  17

ع، و ابزارهاي باغباني  ، كود ماي تامين كليه  وسايل و ادوات 18
 سموم و علف كش،روغن و بنزين ماشين آالت 

وفق جدول برآورد 
  حداقل وسايل و ادوات

19 
  طبق نظر كارفرما رديف اول) 18درصد  3,2اقالم فاكتوري    ( 

 499،662،434 ماه شمسي 1 مزاياي انگيزشي بعالوه كسورات 20
  سود پيمانكار (ريال)

  يشنهادي يك ماه (ريال)قيمت پ
  قيمت پيشنهادي يك سال شمسي(ريال)

 
 جدول آناليز نيروي انساني

 سركارگر سركارگر سركارگرمتصدي خدمات متصدي خدمات متصدي خدمات اداري وكارشناس اداري و سمت



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 اداري و  دفتري اداري و  دفتري دفتري دفتري
 8 8 8 8 8 9 13 گروه شغلي

 1،927،127 1،942،571 1،942،571 1،942،571 1،758،050 1،718،282 1،611،422 مزد روزانه

 71،400 71،400 71،400 71،400 71،400 71،600 72،800 مزد سنوات
 1،998،527 2،013،971 2،013،971 2،013،971 1،829،450 1،789،882 1،684،222 مزد مبنا

 60،955،079 61،426،122 61،426،122 61،426،122 55،798،221 54،591،395 51،368،774 مزد ماهيانه  
 12،539،250 16،719،000 12،539،250 8،359،500 - - - حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،992،636 10،069،856 10،069،856 10،069،856 9،147،249 8،949،409 8،421،110 عيدي  
 17،176،973 17،309،712 17،309،712 28،849،519 26،206،308 25،639،507 24،125،965 اضافه كاري  

 4،996،318 5،034،928 5،034،928 5،034،928 4،573،625 4،474،704 4،210،555 روز  2/5سنوات  
    600,000 600,000 600,000 600,000 كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،187،358 2،303،628 2،199،134 2،094،641 1،744،956 1،714،785 1،634،219 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

          جمع كل  

 نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان سمت
 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلي



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،809،504 1،908،391 1،894،199 1،839،677 1،908،391 1،908،391 1،908،391 مزد روزانه

 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 مزد سنوات
 1،880،304 1،979،191 1،964،999 1،910،477 1،979،191 1،979،191 1،979،191 مزد مبنا

 57،349،272 60،365،334 59،932،475 58،269،560 60،365،334 60،365،334 60،365،334 مزد ماهيانه  
 4،179،750 12،539،250 4،179،750 - 12،539،250 8،359،500 8،359،500 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،401،520 9،895،956 9،824،996 9،552،387 9،895،956 9،895،956 9،895،956 عيدي  
 16،160،866 17،010،785 16،888،806 16،420،201 17،010،785 17،010،785 17،010،785 اضافه كاري  

 4،700،760 4،947،978 4،912،498 4،776،193 4،947،978 4،947،978 4،947،978 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 12،903،586 13،582،200 13،484،807 13،110،651 13،582،200 13،582،200 -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - 23،059،063  %35حق شب كاري  

 - 3،430،598 3،405،999 3،311،494 - 3،430،598 3،430،598 جمعه كاري  
 - 5،079،924 5،043،498 4،903،559 - 5،079،924 5،079،924 تعطيل كاري   

 1،888،226 2،172،615 1،952،806 1،806،739 2،172،615 2،068،121 2،068،121 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 پاداش  ارزاق و 
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 گشت موتوري گشت موتوري نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان سمت
 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلي



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،908،391 1،676،623 1،551،768 1،908،391 1،676،623 1،839،677 1،908،391 مزد روزانه
 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 مزد سنوات
 1،979،191 1،747،423 1،622،568 1،979،191 1،747،423 1،910،477 1،979،191 مزد مبنا

 60،365،334 53،296،406 49،488،331 60،365،334 53،296،406 58،269،560 60،365،334 مزد ماهيانه  
 12،539،250 12،539،250 - 8،359،500 8،359،500 8،359،500 4،179،750 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 8،737،116 8،112،841 9،895،956 8،737،116 9،552،387 9،895،956 عيدي  
 5،670،262 5،006،260 13،945،675 17،010،785 15،018،780 16،420،201 17،010،785 اضافه كاري  

 4،947،978 4،368،558 4،056،421 4،947،978 4،368،558 4،776،193 4،947،978 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - 11،134،874 13،582،200 11،991،691 13،110،651 13،582،200  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 3،430،598 3،028،867 - 3،430،598 3،028،867 3،311،494 3،430،598 جمعه كاري  
 5،079،924 4،485،053 - 5،079،924 4،485،053 4،903،559 5،079،924 تعطيل كاري   

 2،172،615 1،995،891 1،587،208 2،068،121 1،891،398 2،015،727 1،963،627 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 هرس كار كارگر تاسيساتي كارگر تاسيساتي كارگر تاسيساتي كارگر تاسيساتي كارگر تاسيساتيكارگر تاسيساتي سمت



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 5 6 6 6 6 6 6 گروه شغلي

 1،908،391 1،919،782 1،919،782 1،919،782 1،818،910 1،849،642 1،818،910 مزد روزانه
 70،800 71،000 71،000 71،000 71،000 71،000 71،000 مزد سنوات
 1،979،191 1،990،782 1،990،782 1،990،782 1،889،910 1،920،642 1،889،910 مزد مبنا

 60،365،334 60،718،842 60،718،842 60،718،842 57،642،268 58،579،580 57،642،268 مزد ماهيانه  
 8،359،500 16،719،000 12،539،250 12،539،250 - 8،359،500 16،719،000 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 9،953،908 9،953،908 9،953،908 9،449،552 9،603،210 9،449،552 عيدي  
 5،670،262 17،110،402 17،110،402 17،110،402 16،243،432 16،507،564 16،243،432 ي اضافه كار 

 4،947،978 4،976،954 4،976،954 4،976،954 4،724،776 4،801،605 4،724،776 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - كاري  جمعه 
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،068،121 2،285،946 2،181،452 2،181،452 1،791،057 2،023،477 2،209،032 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 هرس كار هرس كار هرس كار هرس كار هرس كار هرس كار هرس كار سمت
 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلي

 1،908،391 1،874،078 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،908،391 مزد روزانه
 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 مزد سنوات
 1،979،191 1،944،878 1،979،191 1،979،191 1،979،191 1،979،191 1،979،191 مزد مبنا

 60،365،334 59،318،773 60،365،334 60،365،334 60،365،334 60،365،334 60،365،334 مزد ماهيانه  
 16،719،000 12،539،250 4،179،750 12،539،250 12،539،250 8،359،500 16،719،000 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 9،724،389 9،895،956 9،895،956 9،895،956 9،895،956 9،895،956 عيدي  
 5،670،262 5،571،956 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،670،262 اضافه كاري  

 4،947،978 4،862،195 4،947،978 4،947،978 4،947،978 4،947،978 4،947،978 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،277،108 2،146،451 1،963،627 2،172،615 2،172،615 2،068،121 2،277،108 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 و پاداش ارزاق  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

چمن زن  و حاشيه  چمن زن  و حاشيه زن هرس كار سمت
 زن

چمن زن  و 
 چمن زن  و حاشيه زن چمن زن  و حاشيه زن چمن زن  و حاشيه زن حاشيه زن

 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلي



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،898،854 1،839،677 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،676،623 1،908،391 مزد روزانه

 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 مزد سنوات
 1،969،654 1،910،477 1،979،191 1،979،191 1،979،191 1،747،423 1،979،191 مزد مبنا

 60،074،460 58،269،560 60،365،334 60،365،334 60،365،334 53،296،406 60،365،334 مزد ماهيانه  
 12،539،250 8،359،500 - 4،179،750 - 12،539،250 16،719،000 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،848،272 9،552،387 9،895،956 9،895،956 9،895،956 8،737،116 9،895،956 عيدي  
 5،642،939 5،473،400 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،006،260 5،670،262 اضافه كاري  

 4،924،136 4،776،193 4،947،978 4،947،978 4،947،978 4،368،558 4،947،978 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،165،343 2،015،727 1،859،133 1،963،627 1،859،133 1،995،891 2،277،108 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،898،854 1،898،854 1،718،282 1،885،083 1،758،050 1،898،854 1،865،332 مزد روزانه



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات
 1،969،454 1،969،454 1،788،882 1،955،683 1،828،650 1،969،454 1،935،932 مزد مبنا

 60،068،360 60،068،360 54،560،895 59،648،336 55،773،821 60،068،360 59،045،929 مزد ماهيانه  
 4،179،750 12،539،250 12،539،250 8،359،500 - 12،539،250 12،539،250 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 8،944،409 9،778،416 9،143،249 9،847،272 9،679،661 عيدي  
 5،642،366 5،642،366 5،125،037 5،602،912 5،238،970 5،642،366 5،546،327 اضافه كاري  

 4،923،636 4،923،636 4،472،204 4،889،208 4،571،625 4،923،636 4،839،830 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 1،956،203 2،165،190 2،027،504 2،050،196 1،744،346 2،165،190 2،139،629 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،898،854 1،898،854 1،831،570 1،898،854 1،898،854 1،898،854 1،758،050 مزد روزانه

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات
 1،969،454 1،969،454 1،902،170 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،828،650 مزد مبنا

 60،068،360 60،068،360 58،016،180 60،068،360 60،068،360 60،068،360 55،773،821 مزد ماهيانه  
 4،179،750 4،179،750 - 8،359،500 - 12،539،250 - حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 9،510،849 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،143،249 عيدي  
 5،642،366 5،642،366 5،449،600 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،238،970 اضافه كاري  

 4،923،636 4،923،636 4،755،425 4،923،636 4،923،636 4،923،636 4،571،625 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 1،956،203 1،956،203 1،800،404 2،060،697 1،851،709 2،165،190 1،744،346 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        مع قبل از كسورات  ج  
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،718،282 1،898،854 1،898،854 1،718،282 1،865،332 1،898،854 1،801،953 مزد روزانه

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،788،882 1،969،454 1،969،454 1،788،882 1،935،932 1،969،454 1،872،553 مزد مبنا

 54،560،895 60،068،360 60،068،360 54،560،895 59،045،929 60،068،360 57،112،862 مزد ماهيانه  
 8،359،500 - 8،359،500 - 8،359،500 8،359،500 12،539،250 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 8،944،409 9،847،272 9،847،272 8،944،409 9،679،661 9،847،272 9،362،764 عيدي  
 5،125،037 5،642،366 5،642،366 5،125،037 5،546،327 5،642،366 5،364،749 كاري اضافه  

 4،472،204 4،923،636 4،923،636 4،472،204 4،839،830 4،923،636 4،681،382 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - ري جمعه كا 
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 1،923،010 1،851،709 2،060،697 1،714،022 2،035،136 2،060،697 2،091،303 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،831،570 1،831،570 1،758،050 1،898،854 1،898،854 1،898،854 1،898،854 مزد روزانه
 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،902،170 1،902،170 1،828،650 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،969،454 مزد مبنا
 58،016،180 58،016،180 55،773،821 60،068،360 60،068،360 60،068،360 60،068،360 مزد ماهيانه  

 12،539،250 16،719،000 12،539،250 - 12،539،250 4،179،750 8،359،500 حق اوالد  
 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  
 9،510،849 9،510،849 9،143،249 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،847،272 عيدي  

 5،449،600 5،449،600 5،238،970 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،642،366 اضافه كاري  
 4،755،425 4،755،425 4،571،625 4،923،636 4،923،636 4،923،636 4،923،636 روز  2/5سنوات  

        كفش و لباس  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،113،886 2،218،379 2،057،827 1،851،709 2،165،190 1،956،203 2،060،697 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،898،854 1،898،854 1،898،854 1،831،570 1،831،570 1،546،210 1،831،570 مزد روزانه



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات
 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،902،170 1،902،170 1،616،810 1،902،170 مزد مبنا

 60،068،360 60،068،360 60،068،360 58،016،180 58،016،180 49،312،705 58،016،180 مزد ماهيانه  
 16،719،000 16،719،000 - - - - - حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،510،849 9،510،849 8،084،050 9،510،849 عيدي  
 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،449،600 5،449،600 4،632،061 5،449،600 اضافه كاري  

 4،923،636 4،923،636 4،923،636 4،755،425 4،755،425 4،042،025 4،755،425 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 2،269،684 2،269،684 1،851،709 1،800،404 1،800،404 1،582،818 1،800،404 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        مه  بي  

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،670،425 1،670،425 1،670،425 1،670،425 1،611،422 1،898،854 1،865،332 مزد روزانه

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،741،025 1،741،025 1،741،025 1،741،025 1،682،022 1،969،454 1،935،932 مزد مبنا

 53،101،256 53،101،256 53،101،256 53،101،256 51،301،674 60،068،360 59،045،929 مزد ماهيانه  
 16،719،000 4،179،750 8،359،500 8،359،500 - 8،359،500 4،179،750 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 ن  مسك 
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 8،705،124 8،705،124 8،705،124 8،705،124 8،410،110 9،847،272 9،679،661 عيدي  
 4،987،929 4،987،929 4،987،929 4،987،929 4،818،890 5،642،366 5،546،327 اضافه كاري  

 4،352،562 4،352،562 4،352،562 4،352،562 4،205،055 4،923،636 4،839،830 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   
 2،095،506 1،782،025 1،886،519 1،886،519 1،632،542 2،060،697 1،930،642 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،898،854 1،546،210 1،611،422 1،611،422 1،546،194 1،611،422 1،898،854 مزد روزانه

 70،600 - 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،969،454 1،546،210 1،682،022 1،682،022 1،616،794 1،682،022 1،969،454 مزد مبنا

 60،068،360 47،159،405 51،301،674 51،301،674 49،312،206 51،301،674 60،068،360 مزد ماهيانه  
 4،179،750 - - 12،539،250 - 12،539،250 8،359،500 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 7،731،050 8،410،110 8،410،110 8،083،968 8،410،110 9،847،272 عيدي  
 5،642،366 4،429،797 4،818،890 4،818،890 4،632،015 4،818،890 5،642،366 اضافه كاري  

 4،923،636 3،865،525 4،205،055 4،205،055 4،041،984 4،205،055 4،923،636 روز  2/5سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - - - تعطيل كاري   

 1،956،203 1،528،985 1،632،542 1،946،023 1،582،805 1،946،023 2،060،697 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    

 كارگر كارگر كارگر كارگر كارگر سمت
 4 4 4 4 4 گروه شغلي

 1،885،083 1،617،273 1،908،391 1،874،078 1،718،282 مزد روزانه

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 مزد سنوات



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 1،955،683 1،687،873 1،978،991 1،944،678 1،788،882 مزد مبنا

 59،648،336 51،480،117 60،359،234 59،312،673 54،560،895 مزد ماهيانه  
 8،359،500 - 12،539،250 - 12،539،250 حق اوالد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسكن   
 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،778،416 8،439،363 9،894،956 9،723،389 8،944،409 عيدي  
 5،602،912 4،835،652 5،669،689 5،571،383 5،125،037 اضافه كاري  

 4،889،208 4،219،682 4،947،478 4،861،695 4،472،204 روز  2/5سنوات  
      كفش و لباس  

 - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - - - جمعه كاري  
 - - - - - تعطيل كاري   

 2،050،196 1،637،003 2،172،462 1،832،817 2،027،504 ذخيره مرخصي  
 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  
 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
      كيفري 

      جمع قبل از كسورات    
      بيمه    

      جمع كل    



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 ناحيه صنعتي – دو: آناليزعمليات احداث، ترميم و كاشت فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 3جدول شماره 
 ** كسورات هر رديف براي همان رديف محاسبه گردد و قيمت كل درج گردد.

 قيمت كل پيشنهادي(ريال) قيمت واحد پيشنهادي(ريال) واحد مقدار شرح  رديف

هاي پوشيده شده از بوته و خارج بوته كني در زمين  1
 كردن ريشه هاي آن از محل عمليات

   متر مربع 200

تسطيح بستر خاكريزها يا سطوح كنده شده( به جز  2
 شيرواني ها) با گريدر يا ساير وسايل مكانيكي

   متر مربع 3300

3 
كانال كني به شكل هاي مختلف با عرض كف تمام شده 

و حمل مواد حاصله از آن  I متر در زيمن نوع 4كمتر از 
 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن 50تا فاصله 

   مترمكعب 130

كندن زمين در زمين هاي خاكي و ريختن خاك هاي  4
 كنده شده به كنار محل مربوط بصورت دستي

   مترمكعب 1200

كندن زمين در زمين هاي سنگي و ريختن خاك هاي  5
 وط بصورت دستيكنده شده به كنار محل مرب

   مترمكعب 100

6 
كندن زمين در زمين هاي خاكي  با بولدوزر يا وسايل 

 متر از مركز ثقل 20مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 
 برداشت و توده كردن

   مترمكعب 160

7 
كندن زمين در زمين هاي سنگي با بولدوزر يا وسايل 

مركز ثقل  متر از 20مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 
 برداشت و توده كردن

   مترمكعب 70

حمل نخاله هاي حاصل از خاكبرداري و متريال تامين  8
 شده توسط كارفرما از محل تامين به محل مصرف

   مترمكعب 9670

بيل زدن ، بر گرداندن خاك، پوك كردن و آماده كردن  9
 سانتيمتر 30خاك به عمق حداكثر 

   متر مربع 28332

10 
تسطيح خاك ، كود و ماسه هاي ريخته شده در  پخش و

ر خاكريزها بصورت اليه اليه در هر عمق و ارتفاع به غي
 ، گودها، ترانشه ها و كانال هااز پي ها

   مترمكعب 5666

ريختن، پخش و تسطيح مصالح فيلتر دانه بندي شده با  11
 رگالژ مناسب در محل هاي تعيين شده

   مترمكعب 1150

ژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري پي رگال تسطيح و 12
 ،گودها و كانالها كه با ماشين انجام شده باشدها

   مترمربع 1200

آبشويي خاك هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع  13
 درجه دو

   مترمربع 28332

سانتيمتر به  150*150تهيه متريال و ساخت منهول  14
 همراه دال بتني

   عدد 2

سانتيمتر به  100*100ل و ساخت منهول تهيه متريا 15
 همراه دال بتني

   عدد 4

سانتيمتر به همراه  80*80تهيه متريال و ساخت منهول  16
 دال بتني

   عدد 15

17 
تخريب و باز سازي بتن مسلح(شامل برش آسفالت، 

تخريب آسفالت، خاكبرداري دستي،تخريب بتن مسلح 
 )مترمكعب)(كيلوگرم/ 300بتن عيار  و بتن ريزي با

   مترمكعب 20

18 
تخريب و باز سازي بتن غير مسلح (شامل برش 

آسفالت، تخريب آسفالت، خاكبرداري دستي،تخريب 
(كيلوگرم/ 300بتن غير مسلح و بتن ريزي با بتن عيار 

 مترمكعب))

   مترمكعب 100



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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 0,7به ضخامت  1,5*1,5ساخت فنداسيون پمپ به ابعاد  19
 متر

   عدد 4

 0,7به ضخامت  2*1,5فنداسيون پمپ به ابعاد ساخت  20
 متر

   عدد 1

21 
سانتيمتري شامل 30تهيه و اجراي جدول بتني كشيده 

خاكبرداري، تهيه و اجراي بتن مگر و ماهيچه پشت و 
حمل نخاله هاي مازاد به محدوده تعيين شده توسط 

 كارفرما

   متر طول 400

22 
انتيمتري شامل س 50تهيه و اجراي جدول بتني ايستاده 

خاكبرداري، تهيه و اجراي بتن مگر و ماهيچه پشت و 
حمل نخاله هاي مازاد به محدوده تعيين شده توسط 

 كارفرما

   متر طول 400

متر به  1*1,2تهيه متريال و ساخت اتاقك پمپ به ابعاد 23
 متر به همراه رنگ آميزي 1ارتفاع 

   عدد 4

متر به  2*1,5ه ابعادتهيه متريال و ساخت اتاقك پمپ ب 24
 متر به همراه رنگ آميزي 1,2ارتفاع

   عدد 1

 20-30تهيه و خريد  و كاشت پاجوش نخل استعمران  25
 كيلويي

   نفر 1200

26 
سانتيمتر در زمين  60و به عمق  70كندن چاله به قطر 

نرم بمنظور كشت نهال و ريختن خاك كنده شده به 
 كنار يا اطراف چاله.

   چاله 2650

   مترمربع 2504,4 تهيه و خريد چمن لقمه اي از نوع برموداگراس 27

   مترمربع 6261 كاشت چمن لقمه اي 28

   مترمربع 22071 كاشت چمن بذري 29

30 
بارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله 

ميليمتر و عمق ترانشه  50تا    20قطر اتيلن، بههاي پلي
 متر. 0/75تا 

   متر طول 5535

31 
بارگيري، حمل، حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله 

ميليمتر و عمق ترانشه تا  63قطر اتيلن، بههاي پلي
 متر 0/75

   متر طول 4358

32 
بارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله 

ميليمتر و عمق ترانشه تا  75قطر اتيلن، بههاي پلي
 متر 0/75

   ولمتر ط 60

بارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله  33
 متر 1ميليمتر و عمق ترانشه تا  90قطر اتيلن، بههاي پلي

   متر طول 250

34 
بارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله 

 0/6ميليمتر و عمق ترانشه تا  110قطر اتيلن، بههاي پلي
 متر

   متر طول 35

گيري، حمل، حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پيبار 35
 متر 1/25ميليمتر و عمق ترانشه تا  160قطر خارجي وي سي، به

   متر طول 350

36 
حفاري و  اجراي زهكش هاي عميق با لوله خرطومي مشبك يا

 60 و تا 50ميليمتر با ترانشه به عرض بيش از  200مشابه تا  قطر 
 سانتيمتر با ترنچر 200سانتيمتر و عمق  تا 

   متر طول 2300

 جمع كل (ريال):
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 صنعتيناحيه  – دونگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه ترميم، كاشت، حفظ و احداث، مربوط به مناقصه: 

سمت از عمليـات قرارداد آن قاين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
اي عمليـات شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجر 21ماده  صه وموضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناق

 نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 

 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه
   
   
   

 
 مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطالع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است. ضمناً تاييد

 3شود تا حداكثر ن امر ميسر نهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
اين مـورد اقـدام  شرايط عمومي پيمان راساً در 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 

 ي باشد.من پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اي
 

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 
 
 
 

 »تعهــد نامــه« 
يا  وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه رصورتي كه با وعهد مي نمايم دت                                        شركت                                                         ثبت شده به شماره            

 23251ت /48013هيأت وزيران (شماره  11/12/81تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صالحيت پيمانكاران مصوب جلسه مورخ 
اده شدم دبر حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص  صنعتيناحيه  – دو حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه، كاشت، ترميماحداث، ه مناقصبراي  هـ)

ايم ين تعهد مي نمهم. همچندو وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق  قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد
ست مراجعه انده دوم كه برچنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت 

ن نامه ا با مفاد آئيرركا خود شرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مق
 مورد بحث مطابقت دهم.

ين مشاركت در ه و تضمشهرداري اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمود     
 شركت را نيز به نفع شهرداري ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.مناقصه 

 
 

 زبان امضاء مجامضاء صاحاسمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مهر و     
 ركت براي اسناد تعهد آورش                  شركت براي اسناد تعهد آور                                                                                                          
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                                                           نظر به اينكه          

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار در  اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

                     نامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانت پايگاه اطالع رساني مناقصات/ معامالت درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

                     در وجه يا  احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،بدون اينكه 

 بپردازد. حواله كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز    مدت اعتبار     

درصورتي كه                                       نتوانـد يـا نخواهـد  براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و                                            اين مدت بنا به درخواست كتبي       

                     نمايـد ، نتمديـد  هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديد را فراهم نسـازد  و                                            مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

                     متعهـــد اســـت بـــدون اينكـــه احتيـــاجي بـــه مطالبـــه مجـــدد باشـــد ، مبلـــغ درج شـــده در ايـــن ضـــمانت نامـــه را در وجـــه يـــا 

 پرداخت كند.                                             حواله كرد      

اعتبار ساقط  ود به خود باطل و از درجهمطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خ                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 د گردد يا مسترد نگردد.است ، اعم از اين كه مستر

ورت ضـبط هـد بـود. در صـدرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشـار ميسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 

 

 نام متقاضي

 ارجاع كار موضوع

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن ضينام متقا

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 افقت نــامــهنمـونـه مـو فصـل دوم
ي آن كه يك مجموعـه به شماره     مورخ      همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاق اولو آگهي مناقصه مرحله  14/01/1401مورخ  ش/18مجوز شماره شماره اين موافقت نامه به استناد       

سـاختمان  – 3فاز  –) به نشاني كوي انقالب (شهردار حسين صفريفي مابين شهرداري بندرماهشهر به نمايندگي  1401/غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در           تاريخ   /     
ه شماره ملي                ب                       ه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و شركت                       به شماره ثبت               به نمايندگي    ك 06152339114-16مركزي شهرداري به تلفن 

 دد.مان درج شده است، منعقد مي گرو شماره تلفن            كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پي
 صنعتيناحيه  –  دوگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه  ، حفظ و ن، كاشت، داشتترميماحداث : موضوع:  1ماده 

 شرح مختصري از پروژه : 
 تجهيز كارگاه )1

گر درصـورت تانكرهاي سيار و كارآبياري فضاي سبز منطقه تحت پيمان با استفاده از شيلنگ و شيرهاي برداشت ، سيستم آبياري قطره اي، آبپاش هاي ثابت و نيمه متحرك و يا  )2
 آبياري تحت فشار. عدم وجود سيستم

 ن ها.ا و يا نقص قطره چكامرتفع نمودن هرگونه نقص درسيستم آبياري در هنگام مواجهه با خرابي آبپاش ها ، شيرخودكارها ، هانترها و يا خرابي و يا پارگي شيلنگ ه )3

 اله و يا علف هاي هرز.كنترل مستمر مسير كانال ها و جوي هاي آبرساني در پارك و پاكسازي آن ها  از هرگونه نخاله، زب )4

 ترميم  تشتك هاي آبخور درختان و درختچه ها و نهرهاي آبرساني در طول مدت آبياري به منظور جلوگيري از هرز روي آب.  )5

اشـد و بزش باد وجود نداشـته ، گياهان پوششي، گلكاري ها با رعايت كامل اصول ايمني در شب به هنگامي كه ويه آفات درختان ، چمن، درختچه هاانجام عمليات سم پاشي عل )6
 پس از دريافت دستور از دستگاه نظارت. 

ز كـود نظـارت بـا اسـتفاده ا انجام عمليات تغذيه گياهي و كوددهي درختان و درختچه هاي زينتي ،چمن، گياهان پوششي، گلكاري ها پس از دريافت ابالغيه از جانب دسـتگاه )7
 مناسب و بكارگيري دستورالعمل كارخانه سازنده.

رچين ها  با هدف پاكسازي از وجود هرگونـه بوته ها و پ -وجين علف هاي هرز اطراف درختان بالغ و كهنسال و همچنين علف هاي داخل شاخه هاي درختان جوان و درختچه ها )8
 رويش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر.

 شدن درختان با فرا رسيدن فصل گرما.پوشش كليه درختان با برگ نخل و يا گوني كنفي به منظور جلوگيري از تلف  )9

 عيين مي كند).ر را دستگاه نظارت تسرزني درختان به جهت جلوگيري از رشد بي رويه و ايجاد خطرات احتمالي با استفاده از ماشين آالت الزم (ميزان و مقدار و زمان انجام كا )10

 رشد هر درخت، به صورت ماهيانه. هرس كاري سبك درختان در صورت نياز و با توجه به شرايط آب و هوايي و )11

 جمع آوري ، بارگيري، حمل و تخليه ضايعات حاصل از انجام كار در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر بار هرس در هر روز كاري. )12

 فرما ( مشروط به اينكه كه خشك شدن درخـت ناشـي ازبازكاشت درختان و درختچه هاي زينتي خشكيده و از بين رفته در فضاهاي طراحي شده جهت كشت مطابق با نظر كار )13
 عدم سازگاري نباشد). 

 متر در كنار درختان و درختچه ها پس از كشت نهال.  5/1سانتي متري با ارتفاع  2×2استفاده از  قيم هاي چوبي (چهار تراش )  )14

 اه نظارت. و كيفيت مورد تأييد دستگاه نظارت پس از دريافت ابالغيه و دستورالعمل دستگكاشت نهال با استفاده از گونه هاي سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه  )15

 جمع آوري روزانه برگ هاي خزان يافته و ساير زوائد گياهي از محدوده تحت پيمان. )16

 حذف علف هاي هرز رويش يافته در گلكاري و گياهان پوششي بصورت مستمر.  )17

 . ع سرشاخه هاي ناشي از انجام هرس و همچنين ساير مواد زايد برجاي مانده از وجين و واكاري، پس از پايان عمليات روزانهجمع آوري، بارگيري، حمل و تخليه سري )18

 هرس درختان و درختچه هاي منطقه تحت پيمان مطابق با شكل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعيين شده توسط دستگاه نظارت. )19

ل بر روي چمن مكانيزه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشي كه داراي منافذ ريز باشد، به گونه اي كه آب به صورت پودري شكآبياري چمن ها در مناطقي كه سيستم آبياري  )20
 ها پاشيده شود.

 آبياري چمن ها به طور روزانه و به ميزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوري كه هيچگاه چمن دچار خشكي و پژمردگي نشود. )21

لوگيري جسانتي متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن  5تا  4زني مرتب و متناسب با  ميزان رشد چمن ها به طوري كه هميشه ارتفاع چمن ها از سطح خاك در حد چمن  )22
 به عمل آيد.

 كوتاه نمودن چمن حاشيه جاده و يا تأسيسات مجاور با استفاده از حاشيه زن هاي موتوري.  )23

 فصل سرد سال روي چمن خشك و انجام آبياري بالفاصله پس از كود دهي.  كودپاشي چمن در )24

ردن سانتي متر) پس از ابالغ كارفرما ، به منظور تقويت و رشـد چمـن و پركـ 3پوشش سطح چمن با قشر نازكي از مخلوط خاك نباتي سرند شده و كود دامي پوسيده( ضخامت  )25
 يش و خشكيدگي ريشه چمن. ناهمواري هاي سطح چمن و جلوگيري از بروز فرسا

 اجراي عمليات وجين و ريشه كني علف هاي هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهي. )26

 واكاري قسمت هايي از چمن كه در اثر عوامل مختلف از بين رفته و فرسايش يافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاري از علف هاي هرز. )27

 وص  كشت جديد ، واكاري، لكه گيري چمن  پس از دريافت دستور كتبي از كارفرما و مطابق مشخصات فني كاشت چمن.اقدام در خص )28

 .همتر به منظور ترميم چمن كشت شد سانتي 40-30حذف بقاياي چمن قبلي تا عمق  )29

 ت آماده سازي بستر به منظور كشت جديد چمن.اجراي كليه عمليات آماده سازي بستر كاشت شامل خاكريزي ، رگالژ ، غلطك زني و ساير عمليا  )30

 آبياري مستمر و روزانه گلكاري و گياهان پوششي. )31
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سه بـادي و ، اضافه نمودن مار و تخليه نخاله ها و سنگريزه هاآماده سازي  بستر كاشت گل و گياه پوششي شامل: پابيل نمودن بستر، خرد كردن كلوخه ها و شن كش نمودن بست )32
 كود حيواني.

 ري نشاهاي از بين رفته با استفاده از  نشاهاي سالم و مرغوب مشابه و پس از دريافت ابالغيه از دستگاه نظارت.واكا )33

 بارگيري و حمل و باراندازي تمامي نهاده هاي مصرفي تامين شده توسط كارفرما، از محل انبار به محل مصرف.  )34

 تحت پيمان بصورت روزانه. نظافت ، پاكسازي و تخليه سطل هاي زباله موجود در محدوده  )35

 تأمين سوخت، راننده و وسايل يدكي كليه ماشين آالت بصورت روزانه. )36

اخت ، خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي، كودپاشي، پخش ماسـه، آب شـويي، سـسعه فضاي سبز شامل : شوره برداريانجام كليه عمليات  مورد نياز جهت چمن كاري و تو  )37
 .ا استفاده از نيروي انساني موجودله كشي و نصب اتصاالت مربوطه، چمن كاري و كاشت نهال، پس از دريافت ابالغيه از كارفرما و ب، نصب پمپ، لويونفنداس

 تأمين تمامي ابزار آالت و وسايل باغباني مطابق جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات (فصل شرايط خصوصي). )38

 يري الزم جهت گذاشتن در محل مناسب براي بارگيري و حمل به خارج از محدوده شهر. جمع آوري زباله ها به صورت روزانه و كيسه گ )39

 بارگيري و حمل كليه ضايعات باغي و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخليه در محلي كه دستگاه نظارت مشخص مي نمايد. )40

 ها و مسيرهاي زهكش فضاي سبز.اليروبي و پاكسازي كليه چاهك ها، منهول )41

 آبنماهاي منطقه تحت پيمان.و پاكسازي  ،جرم زداييروبيالي )42

 برچيدن كارگاه )43

 توضيحات:
ار به وي پرداخـت كهزينه اي بابت اين  پاكسازي محل اجراي پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام كار و بارگيري و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پيمانكار بوده و )1

 نمي گردد.

افت نمـوده و م را دريرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل قانوني از سوي مراجع ذيصالح و ادارات مربوطه مجوزهاي الزجهت حفاري م )2
 سپس اقدام به حفاري نمايد.

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجراي مفاد قرارداد وفق پيوست شماره  )3

 عهده پيمانكار مي باشد.كليه كسورات قانوني به  )4

 اين قرارداد جزء آن چه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد. )5

اسـت  ار متعهدالغ مي گردد. پيمانكبه طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيمان طبق برنامه اي خواهد بود كه توسط دستگاه نظارت و از طريق كارفرما به پيمانكار اب )6
 ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد نكند.

 در صورت نياز به انجام كارهاي گروهي پيمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت كارگران را به محل مورد نظر منتقل نمايد. )7

ز اهرس كاري ، نظافت و رنگ آميزي و كليه فعاليت هاي خدماتي محوله نسبت به جمع آوري و جاروكشي و پاكسـازي كامـل محـيط  پيمانكار موظف است پس از انجام عمليات )8
 شد. ضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري همان روز اقدام و ضايعات را به بيرون از پارك منتقل نمايد، در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد

لـه هـا و لو نظافت مستمر سرويس هاي بهداشتي واقع در محدوده پيمان و فضاي سبز بر عهده پيمانكار مي باشد. (شامل: نظافت و ضدعفوني روزانه، تعميـر  حفظ و نگهداري و )9
 شيشه هاي شكسته، تعويض شيرآالت، تهيه صابون مايع و تخليه چاه سرويس هاي بهداشتي)

رفتـه باشـد گن مطابق شرح كار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوري كه مورد تأييد كارفرما و دستگاه نظارت قـرار پيمانكار متعهد است كليه كارهاي موضوع پيما )10
 انجام دهد و در صورت قصور در اين خصوص، مطابق شرايط پيش بيني شده در متن قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد شد.

كار مـي يد ، طوفان ، بارندگي و ...) كه موجب شكسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسيرهاي تردد مي گردد، پيماندرصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شد )11
 بايست با نظر كارفرما در طول شبانه روز گروه هاي كاري الزم را در سطح منطقه به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.

 ايعات ناشي از كار در امور باغباني به محلي كه كارفرما تعيين نموده به عهده پيمانكار مي باشد.، تميز كردن محل و انتقال ضجمع آوري )12

ربوطه را در ي بايست هزينه هاي مدر معابر عمومي و ساير مناطق كه جزء تعهدات پيمانكار مي باشد بارگيري و حمل ضايعات باغي منازل مسكوني برعهده پيمانكار مي باشد و م )13
 لحاظ نمايد.مبلغ خود 

 رفع گرفتگي مسيرهاي فاضالب داخل سرويس هاي بهداشتي و تخليه سپتيك فاضالب به عهده پيمانكار است. )14

 حفاظت و نگهداري از ابنيه و شيرآالت و كليه لوازم موجود در سرويس هاي بهداشتي به عهده پيمانكار است. )15

 ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيمانكار مي باشد.به منظور جلوگيري از ورود احشام ينگهداري و مراقبت از پارك ها و فضاي سبز در محدوده عمليات )16

ت رما و دستگاه نظـار، رأساً تعيين نمايد و در اين باره بايستي بر طبق برنامه اعالمي از سوي كارفقرارداد راپيمانكار مجاز نمي باشد ساعات استفاده مردم از فضاي سبز محدوده  )17
 عمل نمايد.

 به عهده كارفرما مي باشد. ، صندوقي بذري در محل خزانه، بذر مستقيم و گياه پوششي)عيين نوع كاشت (گل فصلي، گلدانيت )18

زينـه ه مي شوند و رفع مشكل خرابي پمپ و تعمير پمپ هاي منطقه تحت پيمان در طول مدت پيمان به عهده پيمانكار است وكليه پمپ ها صحيح و سالم تحويل پيمانكار داده  )19
 مربوطه پس از تأييد ناظر در قالب اقالم فاكتوري پرداخت خواهد شد.

اهـد كـرد و كار اخطـار دريافـت خودرصورت عدم ارائه فيش حقوقي به كارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پيمانكار تذكر داده خواهد شد در صورت تكرار در ماه بعد پيمان )20
 مانكار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.درصورت رخ دادن اين امر، بار سوم پي

 پيمانكار موظف است با هر صورت وضعيت ارسالي، ليست كليه كارگران مربوط به همان ماه با روزهاي كاركرد را تهيه و ارائه نمايد. )21
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 پيمانكار حفظ و نگهداري فضاي سبز تحويل مي گردد.در صورت اضافه شدن وسايل بازي ، با هماهنگي دستگاه نظارت و تنظيم صورتجلسه في مابين ، وسايل به  )22

 به عهده پيمانكار است. پيمانكار باشدهرگونه خسارت وارده ناشي از آتش سوزي كه بر اثر غفلت نيروهاي  )23

الـه الزم و كارگـذاري در سـطل هـاي زب پيمانكار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوري زباله هاي پارك ها و حفظ نظافت و بهداشت محيط نسبت به تأمين كيسه زباله )24
 ايد.مستقر در محدوده پيمان اقدام نموده و در زمان الزم نسبت به جمع آوري آن ها و انتقال به محل مناسب كه كارفرما تعيين نموده اقدام نم

 لوازم ايمني جهت هرس را در اختيار داشته باشد. پيمانكار مي بايست در هنگام هرس و سرزني درختان از چهارپايه مناسب استفاده نمايد و كليه وسايل و )25

 نگهداري و مراقبت از كليه درختان ، فضاي سبز ، شيرآالت و تأسيسات به عهده پيمانكار مي باشد. )26

 اليروبي و پاكسازي كليه چاهك ها و مسيرهاي زهكش فضاي سبز به عهده پيمانكار مي باشد. )27

 در محل هاي مشخص شده توسط كارفرما تخليه نمايد. پيمانكار مي بايست ضايعات جمع آوري شده را )28

يـام عـادي اساعت در هفته) از روز شنبه لغايت پنج شـنبه در  44ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز و خدمات بر اساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون كار ( )29
ديهي است . باس دستور دستگاه نظارت انجام دهدبه صورت مرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز و براسسال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را 

 درصورت تشخيص دستگاه نظارت ، پيمانكار مي بايست در هر ساعت از شبانه روز آمادگي انجام كار را داشته باشد.

پشت سر  دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترين ارتفاع ماشين و قابل مشاهده توسط رانندگانتمامي ماشين آالت پيمانكار مي بايست مجهز به عالئم هشدار  )30
 سانتي متر مربع باشند. 50×50وسيله مورد نظر و همچنين چهار عدد تابلوهاي اعالم خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشين به ابعاد 

 بيمه و كليه اني خواسته شده در جدول نيازمندي ها نبوده و لذا پيمانكار مي بايست در قيمت هر دستگاه حقوق، دستمزد، ارزاق،رانندگان ماشين آالت جزو حداقل نيروهاي انس )31
 مزاياي راننده آن را لحاظ نمايد.

ي و روزمـزد نيروي انساني موجود و يا كارگران فصـل درصورتي كه كارفرما دستور عمليات احداثي و توسعه فضاي سبز منطقه مورد پيمان را صادر نمايد پيمانكار موظف است  با )32
حـدوده را انجام دهد. كـل م (در صورت نياز) عمليات شوره برداري خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي، كودپاشي، آبشويي، چمن كاري و لوله كشي، زهكشي و ساخت منهول

 د در طول مدت پيمان، پيمانكار موظف به حفظ و نگهداري مجموعه با نيروهاي موجود مي باشد.نقشه پيوست، محدوده پيمان تلقي شده و در صورت احداث مناطق جدي

ورد نيـاز ميمانكار بايد نيروي در صورتي كه مسئول فضاي سبز براساس برآورد كارشناسي تشخيص دهد در بعضي از محل ها نيروي انساني بيش از تعداد برآورد شده نياز است پ )33
 ستقيم مسئول فضايم اي مورد نظر به كار گمارد. پيمانكار به هيچ وجه اجازه دخالت نيروهاي هرس كار و باغباني را در فعاليتهاي يكديگر ندارد مگر با اجازهرا تأمين و در بخشه

 سبز.

 رنگ آميزي مبلمان و جداول پارك ها و كليه تعميرات لوله كشي به عهده پيمانكار مي باشد. )34

 ر است. در، ست هاي وسايل بازي، سطل زباله و نيمكت هاي موجود در منطقه تحت پيمان به عهده پيمانكاها، ست هاي ورزشي، آالچيق ها، المان هاك حفاظت، حراست تابلو پار )35
از تأييـد واحـد  اهـد بـود و پـسصورت تخريب، سرقت و هر نوع صدمه پيمانكار مشمول جريمه تعيين شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت) توسط واحـد زيباسـازي خو

 سازي جريمه درصورت وضعيت ها اعمال خواهد شد.زيبا

ايمني  د فني وآالت و نيروي انساني الزم و رعايت موار هماهنگي هاي اداري و حقوقي الزم جهت اخذ انشعاب به عهده كارفرما است و پيمانكار هزينه هاي تأمين ادوات و ماشين )36
 را عهده دار است.

ده و محـل ي و دفتري، سه نفر متصدي خدمات اداري و دفتري، سه نفر كارگر تاسيساتي و هفت نفر نيروي كارگري در اين قرارداد در اختيار كارفرمـا بـويك نفر كارشناس ادار )37
خواهـد ركردشان حق اظهار نظر نكاركردشان توسط دستگاه نظارت تعيين مي گردد. لذا پيمانكار موظف به پرداخت كليه حقوق و مزاياي ايشان خواهد بود و در خصوص محل كا

 داشت.

 نفرات اصلي شركت (حسابدار، سرپرست كارگاه و ... ) جزء حداقل نيروهاي انساني قرارداد لحاظ نمي گردند. )38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت كار روزانه و متوسط  8مبلغ پيشنهادي ماهانه جهت كليه ماشين آالت بايستي به ازاي  )39

ي معـابر از كارگران پيمانكار در اختيار خدمات شهري جهت رفع آبگرفتگـ %30كه عمليات اجرايي در كارگاه كم مي شود بنا به تشخيص دستگاه نظارت معادل  روزهاي بارندگي )40
 قرار گيرد . تانكر در روزهاي بارندگي به عنوان مكنده آب هاي سطحي مورد استفاده قرار مي گيرد.

بـه  مربوطه نفرات به پيمانكار ابـالغ خواهنـد شـد. درصـورت هاي اري بندرماهشهر مي باشد و پس از طي مراحل عدم سوء پيشينه و آزمايشانتخاب و گزينش نفرات با شهرد )41
          ر مانكـار كسـريـال جريمـه از صـورت وضـعيت پي 5,000,000كارگيري نيرو بدون هماهنگي، كارفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و به ازاي هر روز مبلغ 

 مي گردد.

 كاركرد نيروهاي گشت موتوري  بايستي با هماهنگي واحد حراست شهرداري بندرماهشهر انجام گردد. )42

هـر مـاه  پايان كردن باشد و درپيمانكار بايستي جهت كنترل ورود و خروج كارگران دستگاه ساعت زني تأمين نمايد تا عدم حضور و تأخير در ورود و خروج كارگران قابل چك  )43
 پرينت خروجي دستگاه كارت ساعت را به واحد فضاي سبز ارائه دهد.

ر موظف بـه قبل يا بعد از روز جمعه باشند (پنج شنبه يا شنبه) پيمانكا تعطيلي بابت هر مناسبتي،عاشوراي حسيني و  –درصورتي كه روزهاي تعطيل خاص مانند عيد سعيد فطر  )44
 ساعت كاركرد) 8د بود. (ارائه خدمات در روز جمعه خواه

ورت صـن اجتمـاعي را پيوسـت پيمانكار موظف است هر ماه فيش حقوقي كاركنان به همراه پرينت واريز به حساب (ممهور به مهربانك) و ليست بيمه مورد تأييد سازمان تـأمي )45
 وضعيت ارائه نمايد. بديهي است پيمانكار در صورت عدم ارائه مدارك مشمول اخطار مي گردد.

ه قرارداد هيچ گونـ رفرما در پايان مدتليه رانندگان و راهبران ماشين آالت و تجهيزات جزء كاركنان پيمانكار بوده و هيچ گونه رابطه ي خادم و مخدومي با كارفرما نداشته و كاك )46
 تعهدي جهت ادامه اشتغال به كار نخواهد داشت.
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ركت برگـزار مـي گـردد شـ اً مي بايست با هزينه خود در كالس هاي آموزشي و توجيهي كه توسط واحد فضاي سبز پيمانكار و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزام )47
 نمايند.

 پيمانكار بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع، جابه جايي و يا كاشت درخت و نهال و مواردي از اين قبيل را ندارد. )48

رد اسـتثنايي رتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است : شامل كليه هزينه هاي انجام كار و سود و غيره خواهد بود مگر در مواقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ت )49
 كه صريحاً شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

 ي باشد.متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي در اين مورد مردود مكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود  )50

 .مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند )51

توانـد ه ميساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نياز به معرفي نامزمين، از قبيل كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه،  )52
 حتي المقدور مساعدت نمايد.

ه پيمـان و ه دفترچـ، شرح خدمات عمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، فرم جداول جرائم ، نموناي كار از جمله فرم مشخصات پروژهساير شروط و فرم هاي مورد نياز اجر )53
كه مي بايسـتي  ن دعوت نامه مي باشدساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ارائه پيشنهاد باشد، منضم اي

چ ا هيهحويل پيشنهادتناد در موقع تحويل پيشنهاد ارائه نمايد، بديهي است پس از ارائه و پيمانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه ساير اس
 گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك و موارد فوق مبني بر جهل قابل قبول نمي باشد.

به جبـران كليـه  و بايستي پيمانكار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهدمسئوليت كليه بندهاي اين دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود  )54
 خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

 روز از صـورت ساعت مي باشد. درصورت مشاهده كاهش ساعت كـاري كـارگران در همـان 7ساعت كاري و روز پنج شنبه  8ساعت كار كاركنان پيمانكار از شنبه تا چهارشنبه  )55
بـالغ اعيين و بـه پيمانكـار وضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع و خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي ساعات كار جهت ارائه خدمات ت

 ضاهاي موجود تأمين نمايد.نيروها را به تشخيص نماينده كارفرما در ف %50خواهد شد. پيمانكار موظف است در روزهاي تعطيل حداقل 

توليـد  و. اين دستگاه ها بايستي ايمن بوده و روغن سوزي نداشـته حريق با تاريخ مشخص داشته باشند كليه خودروهاي حمل زباله يا نخاله هاي گياهي موظفند كپسول اطفاي )56
 دود نكنند.

 .پيمانكار موظف است اجراي عمليات براساس دستور كار كارفرما را انجام دهد )57

گونـه خسـارت لذا درصورت ايراد هركل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار مي باشد.  )58
ن از آنكار مستلزم پرداخت خسارت خواهد گرديد و هزينـه چه از طرف پيمانكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرما ، پيما

 مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد شد.

ر مكلف به جبـران ، تلفن، گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و ... ) صدماتي وارد شود پيمانكاد در محدوده كار (مانند آب، برقهرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسيسات موجو )59
 ده خواهد بود.خسارت وار

رگونـه هواهد شد. بديهي است صورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما اقدام خ )60
 واهد بود.اشتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي، كسر و يا تعديل خ

 خارج شود. كليه اقالم تحويلي فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده تعريف شده )61

 ايد.پيمانكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نم )62

من چپوششي، پرچين ها و  پيمانكار موظف و متعهد است از كليه سطوح فضاي سبز و فالورباكس ها و سيستم آبياري و زهكش شامل درخت و درختچه، گل هاي فصلي و گياهان )63
ورده رايزرها و ... حراست و حفاظت كامل به عمل آها، كليه اجزاي خطوط اصلي و فرعي، سيستم آبياري، كليه اجزاي سيستم زهكشي علي الخصوص درب هاي منهول و درپوش 

ي وليت جبـران خسـارت هـاو در صورتي كه به هر علت از بين بروند و يا سرقت گردند طي گزارش كاركرد روزانه و يا گزارش كشيك شب در فضاي سبز اعالم نماينـد و مسـئ
 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت. احتمالي وارده براثر قصور پيمانكار برعهده شركت طرف قرارداد بوده و

مان ذكر شـده اسـت أخذي كه با موضوع پيكارفرما به منظور نظارت براجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كنترل با م )64
 كارفرما و با هزينه خود اصالح كند. تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور

از  چهارم يكبر مي باشد (حداقل پيمانكار مي بايست نيروها و ماشين آالت خود را در روزهاي باراني و طوفاني و شرايط خاص جوي كه احتمال شكستن و افتادن درختان در معا )65
 شد.ساعته در محل كار داشته با 24نفرات و امكانات) را بصورت آماده باش و 

ينامـه رگ معاينـه فنـي، گواهكليه ماشين آالت مي بايست قبل از بكارگيري آن ها نسبت به تهيه و ارسال يك نسخه رونوشت مدارك شامل مدارك خودرو، بيمه نامه خودرو، ب )66
نـي خودروهـا و كارفرما اقدام نموده و پس از تاييـد صـالحيت فرانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمايي و رانندگي، كارت سالمت ماشين آالت و ... به 

پرداخـت نخواهـد  ه اي را به پيمانكارراهبران آن ها توسط كارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال كار آن ها اقدام گردد در غير اين صورت كارفرما هيچ گونه هزين
 اهد داشت.نمود و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخو

 نظر بگيرد. بيمه شوند و پيمانكار بايستي در قيمت خود اين مبلغ را در كليه رانندگان ماشين هاي استيجاري كه در قرارداد در نظر گرفته شده اند بايستي توسط پيمانكار  )67

 )اياي انگيزشيمز 20رديف ( و )11تا  1قيمت(رديف پيشنهاد  2شماره تعديل حقوق و دستمزد نيروي انساني صرفاً شامل رديف هاي نيروي انساني در جدول  )68
 خواهد بود.

و گشت موتوري محاسبه گرديده است و  زن هيچمن زن و حاشساعت اضافه كار جهت نيروهاي كارگر ساده، هرس كار،  15رديف مزاياي انگيزشي در قالب  )69
ت اين مبلغ به نيروهاي تحت امر توسط پيمانكار، مشروط به حضور نيروهاي پرداخت مبلغ اين رديف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اينكه پرداخ



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 

 
36

ختي نسبت به كارگري در تايم مازاد بر تايم كاري خواهد بود در صورت عدم پرداخت كل مبلغ به نيروهاي تحت امر، در صورت وضعيت قطعي مبلغ مازاد پردا
 د. اضافه كار پرداخت شده به نيروهاي تحت امر، كسر خواهد ش

التفاوت  و ما به ، سود پيمانكار و ... مشمول تعديلير رديف ها از جمله تجهيز كارگاهتوضيح: بديهي است تنها آيتم هاي فوق مشمول تعديل مي باشد و سا
 قيمت نمي باشند.

كار را  قرارداد شرح كار و شرايط مندرج در پيمانكار مي بايست پس از فسخ يا خاتمه پيمان تا تعيين پيمانكار جديد، نسبت به انجام عمليات پيمان طبق )70
 ادامه داده و هرگونه ادعايي را از خود سلب نموده و هيچگونه افزايشي به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

بق آيتم ط ن اينهزينه عائله مندي (حق اوالد) طبق تعداد تاييد شده توسط دستگاه نظارت به پيمانكار پرداخت مي گردد و در صورت كسر يا اضافه شد )71
 گردد و هيچ گونه ادعايي در اين خصوص مسموع نمي باشد.تعداد تاييد شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعيت كسر /اضافه مي

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:   : اسناد و مدارك: 2ماده 
 شهز) نق    هـ) جدول جرائم (پيوست شماره يك)    د) مشخصات فني، عمومي و خصوصي   ايط خصوصيج ) شر        ب) شرايط عمومي                 الف) موافقت نامه حاضر

ه شـمار مـي آيـد.اين د و مدارك پيمان بـاسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسنا       
و  صورت وجود دو گـانگي بـين اسـناد ناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد. دراس

قشه هـاي ن، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، باشدت فني ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصا مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان بر
 اجرايي و مشخصات فني عمومي است.

 د.ز قيمت مي باشمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد .....................) ريال مطابق با جداول آنالي: مبلغ:  3ماده 
 فيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار: تاريخ تن 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده   12ب) مدت پيمان 

 .است كه پس از مبادله پيمان ، تنظيم مي شود زمين ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل
 ايد.د)پيمانكارمتعهد است ازتاريخ تعيين شده براي شروع كار، درمدت هفت روز نسبت به تجهيزكارگاه بمنظورشروع عمليات موضوع پيمان اقدام نم

اگذار شده اسـت طرف كارفرما معرفي مي گردد، و نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، شهرداري بندرماهشهر و يا هر شركتي كه از: نظارت بر اجراي كار:  5ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32كه با توجه به مواد 

 ابق با نقشه پيوستناحيه صنعتي مط -فضاي سبز منطقه دو –بندرماهشهر : محل اجراي كار:  6ماده 
 واحد دارند. اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم: نسخ قرارداد:  7ماده 

 
 نماينده / نمايندگان پيمانكار                                                                                                                    نماينده كارفرما                          

 نام و نام خانوادگي :                                                                     حسين صفريخانوادگي : نام و نام                 
 سمت:                                                                          سمت : شهردار                                                                  

  امضاء                                                                                       اء امض                
 

 

 
 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم

 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره 

 
ر ن تاريخ معتبو تا اي ل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بودهدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العم     

 مي باشد، نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.
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  پيمان يايط خصوصرش : فصـل چهــارم
نمـي توانـد  ليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاهايط عمومي پيمان است كه تعيين تك، در توضيح و تكميل موادي از شريط خصوصيشرا          

، بي مومي پيمانعي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهاي
كتبـي  ع پيمـان بـدون ابـالغ. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. چنانچه عمليات موضـواعتبار است

 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت. كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود
 ب ) – 5ماده 

 م دهد.الم نمايد ، انجاي را كتباً به وي اعپيمانكار متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند يا كارفرما برنامه زمان بند 

 يچ گونـه اضـافه برنامه زمان بندي مورد تأييد دستگاه نظارت و در هرساعتي از شبانه روز مي باشد توسط پيمانكار بايستي انجام گردد و ه انجام عمليات موضوع پيمان مطابق با
 پرداختي از اين بابت امكان پذير نمي باشد.

 ) نماينده پيمانكار10ماده 
 اي الزم در ل كارفرما باشد به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخ گويي و ايجاد همـاهنگي هـپيمانكار بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را كه مورد قبو

جـام تي و نظارت او انات اجرايي تحت سرپرسانجام خدمات موضوع قرارداد كتباً  به كارفرما معرفي نمايد. نماينده پيمانكار اساساً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عملي
د داد. ه نماينده خـود خواهـود. پيمانكار به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات از مسئول فضاي سبز و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت اختيارات كافي بش

ر اهد بـود. پيمانكـاانكار بشود در حكم ابالغ به پيمانكار خوهر نوع اخطار و ابالغي كه مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف مسئول فضاي سبز و يا نماينده آن به نماينده پيم
 مي تواند درصورت لزوم نماينده خود را تعويض كند مشروط به اينكه صالحيت جانشين او مورد قبول كارفرما باشد.

 ه قصـور د شرايط ديگري را جايگزين نمايـد و در صـورت هرگونـدرصورتي به هر دليل امكان ادامه كار براي هر يك از عوامل شركت نباشد پيمانكار موظف است سريعاً فرد واج
 عهده پيمانكار مي باشد. تمامي خسارات وارده به فضاي سبز بر

 لب كند.جبراي ايجاد تأسيسات موقت كه براي عمليات موضوع قرارداد ضروري باشد پيمانكار بايد قبالً موافقت كارفرما و مالك اراضي را   هـ) -13ماده 

 الف) -16ماده 
  بـول شنهاد به منزله قدر مناقصه و دادن پيپيمانكار بايستي كليه اسناد و مدارك و موضوع قرارداد را كامالً مطالعه نموده و از مفاد آن كالً و جزاً اطالع حاصل كرده است. شركت

 كليه شروط و تكاليف شهرداري و مفاد آئين نامه معامالت شهرداري خواهد بود.

  باقي نمانده كه  هوليمي نمايد كه از كم و كيف معامله و مقتضيات محل انجام عمليات و شرايط مناقصه و محتويات دفترچه پيمان اطالع كامل داشته و هيچ امر مجپيمانكار تأييد
 بعداً مستند به جهل گردد.

 ب) -16ماده 
 ان حاصل كـرده و ر و ماشين آالت مورد نياز در حدود مشخصات در محل و يا از نقاط ديگر اطمينپيمانكار بايستي نسبت به امكان تأمين نيروي انساني به تعداد كافي و تهيه ابزا

به مدت اجراي  ول مختلف را با توجهشرايط آب و هوا و نزوالت جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكان تهيه ابزار و ماشين آالت به مقدار كافي و امكانات اجراي عمليات در فص
 ن ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را براي اجراي كار در محاسبه خود از هر جهت در نظر گرفته باشد.كارها و همچني

 لين فضـاي ظور با همـاهنگي مسـئوپيمانكار موظف است به منظور ارتقاء كيفيت نگهداري فضاي سبز از وجود افراد ورزيده و مجرب و داراي توان مناسب استفاده و براي اين من
 خواهد شد اقدام نمايد. براي آموزش كاركنان زير مجموعه خود از طريق دستگاه نظارت و شركت در كالس هاي آموزشي كه  بدين منظور تدارك ديده مناطقسبز 

 اد قيمت پيوست اقدام نمايند.پيشنه ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت به شرح برگ ج) -16ماده 

 د) – 16ماده 
  ا بـوده اسـت و پيشنهاد معمـول و مجـرپيمانكار بايستي هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به ماليات ها و عوارض كه

 نهاد منظور نموده باشد.همچنين سود خود را در حساب هاي خود تا تاريخ تسليم پيش

 از طريق بانك و به صورت فيش نسبت به پرداخت دستمزد و مزاياي پرسنل مربوطه اقدام نمايند.  ف استپيمانكار ملزم به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل بوده و موظ 

 يد سازمان تأمين اجتماعي رسيده است به كارفرما ارائه نمايدپيمانكار مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأي. 

 ارض كـامالً مطلـع ط به ماليات ها و عوپيمانكار تأييد مي كند كه از جمع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي ، حفاظت فني و بهداشت كار و همچنين قوانين مربو
 د. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود.بوده و متعهد است همه آن ها را رعايت كن

  مانكـار رفتـار قانون تأمين اجتماعي بـا پي 38حق بيمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تأمين اجتماعي كالً به عهده پيمانكار بوده و در اين خصوص و مطابق با ضوابط ماده
 خواهد شد.

 مربوط به قرارداد كالً به عهده پيمانكار بوده و مطابق قوانين جاري از پيمانكار كسر و به مبادي ذيربط پرداخت مي گردد. ماليات 

 عايت نمـوده و ا ره باشند و آن ها رپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشت
 در نرخ هاي خود منظور نمايند.

  و نسبت  اجتماعي درخصوص بخشنامه طرح طبقه بندي مشاغل را به دقت مطالعه كرده وزارت كار و امور 19/7/83مورخ  61426پيمانكار تأييد مي نمايد كه دستورالعمل شماره
ه نفـع كارفرمـا بـاز انعقاد قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام ننمايد، قرارداد فسخ و ضمانت نامه هاي مربوطه به رعايت مفاد آن اقدام خواهد نمود. درغيراين صورت چنانچه پس 

 ضبط خواهد گرديد و كارفرما مجاز خواهد بود كليه خسارت هاي احتمالي را از هرگونه وجوه پيمانكار جبران نمايد.
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 ان تأمين اجتمـاعي، سازمر برابر وزارت كار و اموراجتماعي، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط دقوانين كارساني، شركت در زمينه كارفرما در قبال مطالبات نيروي ان 
 و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

 انين كار به شوند و مسئوليت پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به آن ها طبق قو كارگران و پرسنلي كه به وسيله پيمانكار به كار گمارده مي شوند مستخدمين پيمانكار محسوب مي
قـده بـين يك نسخه قرارداد منععهده پيمانكار مي باشد و شهرداري هيچ گونه تعهدي جهت پرداخت حقوق و مزاياي آنان را ندارد. ضمناً پيمانكار موظف است نسبت به ارسال 

 ر و امور اجتماعي اقدام نمايد.پيمانكار و كارگران خود به اداره كا

 .ده از سـوي شپيمانكار موظف است كليه حقوق كاركنان را طبق حقوق و دستمزد و مزاياي تعيين  پرداخت دستمزد و مزايا براساس قانون اداره كار و تأمين اجتماعي خواهد بود
رداخت نمايـد. پد. ضمناً پيمانكار مي بايست حقوق و دستمزد هر ماه را حداكثر تا دهم ماه بعد اداره كار بدون توجه به صورت وضعيت هاي تنظيمي از سوي كارفرما پرداخت نماي

  ريال از صورت وضعيت ماه  بعد كسر خواهد شد. 30,000,000درغيراين صورت به ازاي هر روز تأخير در پرداخت مبلغ 

 ه پيمانكار مي باشد.درصورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهد 

 

 هـ) -16ماده 
 نخواهـدفه پرداختـي داً  حق درخواست اضاپيمانكار در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي قرارداد ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هر بابت بع 

 ه جهل خود گردد.شنهاد مطالعات كافي به عمل آورد و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند مستند بداشت. به طور خالصه پيمانكار تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پي

 الت خـود را آاري نيروها و ماشـين پيمانكار بايد در طول مدت قرارداد با توجه به شرايط فصلي و شرايط خاص آب و هوايي ارائه خدمات بدهد لذا مي بايست هزينه هاي اضافه ك
 بابت چنين مواردي در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايد.

 .التفاوت حقوق  درغيراين صورت مابه پيمانكار موظف است دستمزد ايام تعطيل را وفق اداره كار در محاسبات منظور نمايد و حقوق كاركنان خود را در ايام تعطيل پرداخت نمايد
 ماهانه كسر مي گردد. باالسري به عنوان جرائم از صورت وضعيت  %30كاركنان با 

  به عهده پيمانكار مي باشد  و... بيمه  –پرداخت كليه كسورات قانوني متعلقه اعم از ماليات. 

 ار گيـرد. ه كـبز سوي دستگاه نظارت پيمانكار موظف است در صورت ابالغ كارفرما در طول ماه هاي گرم سال كارگران و عوامل خود را در ساعات غيراداري در برنامه ارائه شده ا
 لذا پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

 ضـرورت بـه  توالي هم بـه دليـلصورت نياز به كار مازاد بر ساعات معمول كارگران پرداخت هزينه اضافه كار ساعتي و مزاياي مرتبط به عهده پيمانكار است روزهاي تعطيل م در
 زاد محسوب مي شود.عنوان ساعات كار ما

 .پيمانكار بايستي در ايام عيد سعيد فطر و عيد نوروز درخصوص تهيه ارزاق براي كليه كارگران طبق نظر كارفرما اقدام نمايد 

 يروهاي تاييد شدهارت هديه و اهدا به نآيتم پاداش موردي جهت تشويق نيروهاي پيمانكار به تشخيص كارفرما بوده و پس از ابالغ كارفرما به پيمانكار، پيمانكار موظف به تهيه ك 
 مي باشد.

 عنـوان پـاداش بـه  يد كارفرما مبلغي بـهپيمانكار بايستي روز جهاني كارگر (يازدهم ارديبهشت ) تعدادي از نيروهاي خود را به عنوان كارگر نمونه به كارفرما معرفي و پس از تأي
 كارگران نمونه پرداخت نمايد.

 روهـا برحسـب م نوروز و روزهاي گرم سال حضور كارگران در روزهاي تعطيل امري بديهي و الزامي است لذا پيمانكار ملزم به پرداخت حقـوق و مزايـاي نيباتوجه به اينكه در ايا
 .ساعت كاركرد، تعطيل كاري، جمعه كاري، ساعات اضافه كار و نوع شيفت مي باشد و بايستي تمامي موارد را در قيمت خود مدنظر داشته باشد

 .پيمانكار مكلف است در سال دو دست لباس فرم (مورد تأييد دستگاه نظارت ) در اختيار نيروهاي تحت امر قرار دهد 

 الف) -17ماده 
 ين وسايل ايمني عم از تأمبه پرسنل ا پيمانكار بايستي از كارگران مجرب و آموزش ديده كه داراي سالمت كامل باشند استفاده نمايد كه نظارت كافي و مستمر بر كليه امور مربوط

رعهـده بخصوصـاً بابـت نظـارت  و حفاظتي ، انجام معاينات و آزمايشات پزشكي قبل از استخدام و عملكرد كارگران برعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسـئوليتي
 نخواهد داشت.

 ف مي باشد نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد مورد تأييد كارفرما اقدام نمايد.درصورت عدم رضايت كارفرما از بعضي يا همه پرسنل پيمانكار ، نامبرده مكل 

 سبت به انجام ندر ابتداي قرارداد  پرسنل بكار گرفته شده از سوي پيمانكار بايستي داراي گواهي تأييديه بهداشت و عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد باشند. پيمانكار موظف است
نمايـد. بـديهي  سوء پيشينه جهت كليه كاركنان اقدام و نتايج را حداكثر پس از يك ماه از شروع قرارداد به دستگاه نظارت و واحد حراست ارائههي تست عدم اعتياد و ارائه گوا

 ريال جريمه از صورت وضعيت كسر مي گردد. 5,000,000است پس از پايان اين مدت به ازاي هر نفر مبلغ 

 آالت بـه  وضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل هاي ارائه شده توسط كارفرما و با بهترين روش هاي اجرايـي و بـا ابـزار و ماشـينپيمانكار متعهد است كليه عمليات م
 وسيله كارگراني كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند به هزينه خود انجام دهد.

  ناهـاي پوشـالي و است. پيمانكار به هيچ وجه حق ندارد كارگران موقت و يا دائم خود را در مجاورت محل كار با بتأمين كارگران ساده و متخصص به تعداد الزم به عهده پيمانكار
 گلي و نظاير آن اسكان دهد.

 ل بـازي، ه روشـنايي، وسـايميزي، لوله كشي،  و جوشكاري ست ورزشي ، نيمكت ، پايهت انجام كليه كارهاي برقي، رنگ آپيمانكار بايستي سه  نفر در قالب كارگر تاسيساتي ج
 ...  در محدوده تحت پيمان خود در اختيار داشته باشد.  سطل زباله، سرويس هاي بهداشتي، شيرآالت، چراغ هاي پاركي و

  ها با فرد واجـد  نسبت به جايگزيني آندرصورتي كه عوامل پيمانكار به دليل عدم آشنايي با امور باغباني و خدماتي توانايي انجام كار را نداشته باشند مي بايست در اسرع وقت
 شرايط اقدام شود.

 كار است.امور اياب و ذهاب پرسنل اعم از كارگران و كادر اداري و پشتيباني از محل هاي سكونت خود از شهر و روستاهاي اطراف كالً به عهده پيمان 
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 يـك خـط  وسب كه به اطالع كارفرما مي رسد و قابل دسترسي باشد همراه با يك خط تلفن ثابت پيمانكار موظف است دو نفر را در تايم عصر و شب و بدون تعطيلي در مكان منا
شـكالت تحت پيمان و گزارش متلفن همراه و نيز  دو دستگاه موتور سيكلت در جهت انجام خدمات به كار گمارد . اين اشخاص به عنوان گشت موتوري ملزم به گشت در منطقه 

 مي باشد. ساعات كاركرد نيروهاي گشت موتوري توسط واحد حراست بايستي تأييد گردد. منطقه و سرقت هاي احتمالي

 ب) -17ماده 
 پيمانكار متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد. 

 ران و بيالن عملكرد را به دستگاه نظارت ارائه نمايد.پيمانكار مكلف است روزانه آمار تعداد كارگ 

 .پيگيري امور اداري و رفاهي كارگران و ساير پرسنل شركت و تهيه دفتر كار شركت به عهده پيمانكار است 

 ج) -17ماده 
 روانه اقامت و اجازه كار معتبر باشند.كارمندان و كارگران ايراني پيمانكار بايد داراي شناسنامه و همچنين كارگران بيگانه كارگاه بايد داراي پ 

 .پيمانكار ملزم به رعايت عدم بكارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز مي باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات مربوطه  رفتار خواهد شد 

  ه كـار استفاده از كارگران افغـاني بـدون پروانـ 26/9/82ش مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آيين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره
 مايد.، قرارداد را فسخ ن ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرما مي تواند به استناد آن

از اسـتخدام اشخاصـي كـه مشـمول  انه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنينپيمانكار متعهد است از استخدام كارمندان وزارتخ د)-17ماده 
 خدمت وظيفه بوده ولي برگ معافيت يا آماده به خدمت در دست ندارند خودداري نمايد.

اخـت دسـتمزد گروه بندي ارائه شده توسط دستگاه نظارت) مرتباً  پرداخت نمايد در صـورتي كـه در پرد پيمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار (جدول و ) – 17ماده 
 كـارت هـايطبـق  ما حق دارد دستمزد كارگران راكارگران تأخير حاصل شود كارفرما به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه طلب كارگران را پرداخت نمايد و در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفر

بات و يـا تضـمين مانكار از محل مطالدر دست كارگران و داراي امضاء نماينده مي باشد با توجه به پرداخت هاي موقتي (علي الحساب ) كه به آن ها شده است با حضور نماينده پي كارگري كه
داد بـدون اينكـه  رفرما از حضور خودداري كند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهدصورتي كه نماينده پيمانكار با وجود اخطار كتبي كا هاي پيمانكار به حساب او پرداخت كند و در

 اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد. پيمانكار حق اعتراض بر

 مالحظات ساعت اضافه كارگروه شغليدستمزد(ريال)تعداد پرسنلرديف

مدرك كارشناسي در خصوص امور دفتري( نفر در  75 13طبق بخشنامه اداره كار 1 يو  دفتر يادار كارشناس 1
 اختيار كارفرما مي باشد)

مدرك كارداني در خصوص امور دفتري ( نفر در  75 9طبق بخشنامه اداره كار 1 يو  دفتر يخدمات ادار يمتصد 2
 اختيار كارفرما مي باشد)

مدرك ديپلم در خصوص امور دفتري ( نفرات در  75 8طبق بخشنامه اداره كار 2 يرو  دفت يخدمات ادار يمتصد 3
 اختيار كارفرما مي باشد)

 (حداقل سه سال سابقه كار) 845طبق بخشنامه اداره كار3 سركارگر4

(حداقل دو سال سابقه كار) سه نفر در اختيار  45 6 طبق بخشنامه اداره كار 6 كارگر تاسيساتي 5
 ما مي باشند.كارفر

درصد با لحاظ تعطيل كاري و  35حق شب كاري  45 5 طبق بخشنامه اداره كار 1 نگهبان شب كار 6
 جمعه كاري محاسبه گردد. 

 45 5 طبق بخشنامه اداره كار 11 نگهبان (عصر و شب) 7
شيفت گردان (عصر،شب،استراحت)  براي هر نفر 

يل با لحاظ تعط  %22,5ماهيانه مبلغ نوبت كاري 
 كاري و جمعه كاري محاسبه گردد.

 15 5 طبق بخشنامه اداره كار 2 گشت موتوري 8
شيفت گردان (عصر،شب)  براي هرنفر ماهيانه مبلغ 

با لحاظ تعطيل كاري و جمعه   %22,5نوبت كاري 
 كاري محاسبه گردد.

 (حداقل سه سال سابقه كار) 515طبق بخشنامه اداره كار6 چمن زن و حاشيه زن9
 (حداقل سه سال سابقه كار) 515طبق بخشنامه اداره كار9 هرس كار10
 (حداقل دو سال سابقه كار)  415طبق بخشنامه اداره كار54 كارگر باغباني11

 96 مجموع نفرات
 ز تأييـد ااست هرماه ليست پرداخت حقوق كارگران خود را پس  پرداخت حقوق به كارگران مي بايست براساس جدول آناليز ارائه شده مندرج در قرارداد باشد و پيمانكار موظف

ه مورد ديگـر، بـا هر اداره امورمالياتي يسازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايد. درصورت بروز تخلف و پرداخت مبالغ كمتر يا ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان تأمين اجتماعي يا 
يش حقوقي و ماهانه ف ريال جريمه به حساب پيمانكار منظور مي گردد. همچنين پيمانكار موظف است 20,000,000انوني در هرماه مبلغ ازاي هر مورد فيش حقوقي داراي ايرادات ق

 رسيد بانكي واريز حقوق را پيوست صورت وضعيت خود ارائه نمايد.

 سخ گويي به شكايات و اجراي رأي مربوط به هيئت هاي حـل اخـتالف كـارگري و سـاير پيمانكار مسئول اجراي مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مي باشد و هر نوع پا
كه از جمع قوانين و مقررات مربوط  تعهدات قانوني كار به عهده وي خواهد بود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي درخصوص پرسنل پيمانكار نخواهد داشت. پيمانكار تأييد مي نمايد

ين و و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض كامال مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعايت كند. درهرحال مسئوليت عدم اجـراي قـوانبه كار و بيمه هاي اجتماعي 
ا تحت پوشش بيمـه تـأمين اجتمـاعي رمقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود. لذا پيمانكار مكلف است كليه كاركناني كه در اجراي اين قرارداد مشغول به كار مي باشند 
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ح طبقه بندي مشاغل ، همچنـين قرارداده و كليه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي را در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براساس مدارك تحصيلي ، سابقه خدمت، طر
و ساير مزاياي قانوني و پرداخت اضافه كاري و استفاده از تعطيالت و مرخصي و مسائل مربـوط پرداخت پاداش ها و مزاياي متعلقه نظير بن ، مسكن ، خواروبار، كمك عائله مندي 

اين تكليف بر عهـده وي خواهـد بـود و  به حوادث و بيماري و بارداري و غرامت و ساير موارد قانوني را در رابطه با كاركنان خود رعايت نمايد و مسئوليت هرگونه تخلف از انجام
و حقوق خـود بـراي  ونه مسئوليتي از جمله موارد استخدامي در قبال كاركنان پيمانكار نخواهد داشت . در صورتي كه كاركنان پيمانكار به دليل عدم دريافت حقكارفرما هيچ گ

نمود و كارفرما مي تواند حقوق آن ها را به صورت  كارفرما ايجاد مزاحمت نمايند، كارفرما تا رفع مشكل في مابين پيمانكار و كاركنانش از هرگونه پرداخت به وي خودداري خواهد
 باالسري برداشت و يا وصول نمايد. %30علي الحساب پرداخته و از مطالبات و ساير اموال پيمانكار با احتساب 

 ه شـكايات و ان رعايت نمايد و هرگونه پاسـخ گـويي بـپيمانكار متعهد مي گردد كه مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي را در انجام موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگر
 اجراي آراء  مربوط به هيأت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد.

  ورت مرخصـي كاركنـان نسـبت بـه تـأمينروز مرخصي پرسنل پيش بيني گرديده است پيمانكار موظف است درص 5/2با توجه به اينكه در محاسبات قيمت پايه هزينه ماهيانه 
 جايگزين اقدام نمايد.

 داخت كـرده و را از طريق بانك پر پيمانكار موظف است در پايان قرارداد با كليه كارگران خود تسويه حساب نموده و حق و حقوق آن ها  از جمله عيدي، بازخريد مرخصي و غيره
 ن كار و ارائه آن به كارفرما و دستگاه نظارت اقدام نمايد.نسبت به ضميمه نمودن ليست بانكي به صورتجلسه پايا

 پيمانكار كليه هزينه هاي مربوط به كسورات قانوني و هزينه هاي اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كليه نفرات را در قيمت خود لحاظ نموده است. 

  خـت حقـوق و داشته باشد و نمي تواند به دليل عدم دريافت وجوه ماهيانـه از كارفرمـا پردا ماه حقوق و مزاياي پرسنل خود را 1پيمانكار مكلف است توان مالي پرداخت حداقل
رارداد اقـدام قاست طبق جدول جرائم مزاياي پرسنل خود را به تعويق بيندازد. درغيراين صورت هرگونه مسئوليت ناشي از اجراي اين بند متوجه پيمانكار بوده و كارفرما مختار 

 نمايد.

 زد كليـه اسـت دسـتم وظف به تهيه فيش حقوقي ماهيانه كليه كاركنان تحت پوشش مي باشد و نسخه دوم آن را مي بايست به كارفرما ارائه نمايد و پيمانكار متعهـدپيمانكار م
يمه صـورت داخت حقوق بانكي و فيش حقوقي ضمروز بعد از پايان هرماه مرتباً پرداخت نموده و ليست پرداخت بيمه و ليست پر 10كاركنان خود را بر طبق قانون كار ظرف مدت 

سـتمزد ددر صورتي كه پرداخت وضعيت ماهيانه نمايد(توضيح : مبلغ فيش حقوقي با مبلغ مندرج در ليست پرداخت حقوق بانكي براي هر نفر مي بايستي مطابقت داشته باشد). 
ارگران را كـلب كارگران را پرداخت نمايد و در صورت استنكاف پيمانكار، كارفرما حـق دارد دسـتمزد كارگران تأخير حاصل شود ناظر مقيم به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه ط

مانكـار از با حضـور نماينـده پي طبق حضور و غياب كه امضاي نماينده پيمانكار رسيده است با توجه به پرداخت هاي موقتي از پرداخت هاي علي الحساب كه به آن ها داده شده
رت پرداخـت اه نظـاا تضمين هاي پيمانكار به حساب او پرداخت كند و در صورتي كه نماينده پيمانكار با وجود اخطار كتبي كارفرما از حضور خودداري كند دستگمحل مطالبات ي

به  داختي به كارگرانه باشد و بابت اين امر مبلغ پرمزبور را انجام خواهد داد بدون اينكه حق اعتراض بر اين مبلغ و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشت
 درصد باالسري محاسبه و از اولين پرداخت به پيمانكار كسر خواهد شد.  30اضافه 

  تعويـق انـدازد.  مذكور را بـه افزايشاتپيمانكار نمي تواند به بهانه تأخير و يا عدم محاسبه ميزان افزايشات حقوق و دستمزد نيروي انساني و ابالغ آن توسط كارفرما ، پرداخت
 درصد از صورت وضعيت همان ماه به عنوان جريمه از محاسبات پيمانكار كسر مي گردد. 10بنابراين در صورت تعلل پيمانكار به ازاي هر ماه تأخير معادل 

 ح) – 17ماده 
 سوي  پزشكي كاركنان و همچنين دستورالعمل ايمني امور سمپاشي تدوين شده از پيمانكار موظف است دستورالعمل بهداشت كار و استانداردهاي معاينات و آزمايشات تشخيص

ر مدت قرارداد خود لحاظ نموده و د مركز بهداشت را در مورد كارگران به اجرا گذارد . پيمانكار موظف است هزينه هاي مربوط به معاينات پزشكي كاركنان را در قيمت پيشنهادي
 كاركنان را با هزينه خود انجام دهد. حداقل يك بار معاينات دوره اي

 ت تحويل نمايـد. ر را به دستگاه نظارپيمانكار مي بايست معاينات ادواري پرسنل تحت نظر را حداكثر تا پايان ماه ششم قرارداد انجام دهد و كارت هاي سالمت و گزارش اتمام كا
عاينات تـا پايـان مدرصد باالسري از پيمانكار كسر مي نمايد. همچنين در صورت عدم انجام  30اي مربوطه را با درصورت عدم انجام تا موعد مقرر ، كارفرما رأساً اقدام و هزينه ه

 د.جريمه از صورت وضعيت قطعي پيمانكار كسر مي گرد 30قرارداد عالوه بر كسر اين مبلغ وفق جدول محاسبه جرائم (جبران خسارت) عدم اجراي صحيح مفاد پيمان رديف 

  موظف به تأمين محل اسكان مناسب و منطبق با موازين بهداشتي جهت پرسنل خود مي باشد.پيمانكار 

  ار خود قرتيار عوامل ابزار الزم را در اخپيمانكار موظف است كليه قوانين و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ايمني و حفاظت بهداشت كار را به كارگران تفهيم نمايد و وسايل و
 روز حادثه ناشي از كار هيچ گونه مسئوليتي به عهده كارفرما نخواهد بود.دهد. درصورت ب

 .پيمانكار مكلف است  يك سوم پرسنل خود را بيمه مسئوليت مدني(بيمه بي نام) نموده و قيمت آن را نيز در محاسبات خود پيش بيني نمايد 

 طه به عهده پيمانكار مي باشد.عواقب ناشي از برق گرفتگي ، خفگي و نقص عضو كارگران و كاركنان مربو 

 ي و دسـتورالعمل هـا ررات ، آيين نامه هـاپيمانكار مي بايست صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و اموراجتماعي اخذ نمايد. پيمانكار بايستي كليه قوانين و مق
يمني جزء اار مكلف است يك نفر به عنوان كارشناس ايمني به دستگاه نظارت معرفي نمايد. كارشناس حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايد. پيمانك

 نفرات آناليز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزاياي كارشناس ايمني به عهده پيمانكار مي باشد.

  ساعت شبانه روز به عهده پيمانكار مي باشد. 24تأمين ايمني و حفاظت ازكارگاه 

 نكار موظف به اخذ كارت معاينه براي كليه كارگران خود مي باشد.پيما 

 ط) -17ماده 
 وء اسـتفاده از فت عمومي و هرگونه سكنترل كامل پرسنل موظف و غير موظف پيمانكار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل كاري كه ارائه مي نمايند ، اعمال خالف يا منافي ع

 پيمانكار بوده و درصورت مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان مسئوليت متوجه پيمانكار مي باشد. موقعيت شغلي و غيره به عهده
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 ذكر خواهـد داد و تـه نماينـده پيمانكـار هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل در نظم گردند كارفرما مراتب را براي بار اول ب
ار ديگر در همـان بار شدگان را تكرار مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفين را از كار بركنار كند پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده و حق نخواهد داشت بركندرصورت 

 محل به كار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد.

 ر فعاليـت هـاي دتبع آن كارشكني  يلي حتي براي يك بار در شبانه روز و دقيقا ً در محدوده زماني تعيين شده توسط پيمانكار به مفهوم ايجاد اخالل در محدوده فعاليت و بهتعط
ييد مي نمايد كه ب قانوني خواهد بود . پيمانكار بدين وسيله تأشهرداري بندرماهشهر تلقي شده و موجب پيگرد قانوني خواهد بود. پيمانكار بدين وسيله تأييد مي نمايد كه عواق

 را براي كارفرما به رسميت مي شناسد.» ايجاد اختالل«عواقب قانوني مذكور را بدون مسموع بودن ادله احتماليش پذيرفته و اقدامات قانوني براي عنوان 

 .رعايت شئونات اسالمي در محيط كار الزامي است 

نده ي آن بـه ارت و يا نمايار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ي نقشه و دستورات كتبي كارفرما و يا دستگاه نظپيمانك) 18ماده 
 نمي كاهد.عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت 

واند حتـي المقـدور ت، مخابرات و سوخت فقط در صورت نياز به معرفي نامه مي ساختمان، راه، آب، برقزمين، كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه از قبيل  )الف  -20ه ماد
 مساعدت نمايد.

 ) 20ماده 
 تي مرتبط با فضاي شهري و آرم شركت باشند.تمامي ماشين آالت پيمانكار مي بايست منقش به تصاوير تبليغا 

  ليتر به عهده پيمانكار است.  10000تهيه و تأمين يك دستگاه تانكر به ظرفيت 

  .تهيه و تأمين يك دستگاه وانت پرايد يا وانت پيكان به عهده پيمانكار است 

  .تهيه و تأمين چهار دستگاه خاور به عهده پيمانكار است 

 دگان تـانكر سبت به تعميرات (جزئي و كلي) و تأمين مواد مصرفي، قطعات يدكي ، سوخت، روغن و الستيك و ساير لوازم مورد نياز به هزينه و غذاي راننـپيمانكار متعهد است ن
 خود اقدام نمايد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

 تانكرهـايي استفاده نمايد و استفاده از تانكرهاي ديگر 1397رد تأييد دستگاه نظارت و با مدل ساخت باالي سال پيمانكار موظف است صرفاً از تانكرهاي مخصوص حمل آب و مو)
محـل ارگيري تـا حمل آن از ايستگاه بـكه قبالً از آن ها به منظور حمل مواد نفتي يا شيميايي يا مشابه آن ها استفاده شده است ) اكيداً خودداري نمايد. بديهي است مسئوليت 

 مصرف به صورت كامالً سالم و قابل مصرف فضاي سبز به عهده پيمانكار حمل و نقل خواهد بود.
  فضاي  ر نگهداريبا پيمانكا تامين سوخت كليه تجهيزات اعم از تجهيزاتي كه در تملك اداره است و به پيمانكار جهت راهبري تحويل داده مي شود و تجهيزات شخصي مرتبط

 ه سوخت به هر شكل و تعداد به عهده پيمانكار مي باشد و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته  نيست.سبز و افزايش هزين

 ر منقش بـه مام نقاط به لباس كاپيمانكار مكلف است درسال دو دست لباس كار به رنگ سبز روشن در اختيار نيروهاي تحت امر شركت قرار دهد، به نحوي كه كليه كارگران در ت
 مي شود). كت ملبس باشند. ضمناً  كفش ، كاله و دستكش مي بايست به همراه لباس ها تهيه شود. (كيفيت و رنگ و فرم لباس پس از تأييد كارفرما مشخصآرم شر

 ًونـه و كارفرمـا هـيچ گ   به عهده پيمانكار استتجهيزات كامل كارگاه و تأمين كليه لوازم ، ابزار و لباس كار ، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز انجام عمليات موضوع قرارداد كال
 تعهدي تحت هيچ شرايطي در اين خصوص نخواهد داشت.

 .تأمين سوخت و راننده و وسائل يدكي كليه ماشين آالت به عهده پيمانكار مي باشد 

  عهده پيمانكار مي باشد.به باال جهت گشت زني دستگاه نظارت به  1397تهيه و تامين يك دستگاه خودرو سواري سمند يا پژو مدل 

 م مبلغـي از ر روز طبق جدول جرائدر مواقعي كه ماشين آالت به هر دليلي خراب گردد پيمانكار موظف است به تعمير سريع و جايگزيني اقدام نمايد در غيراين صورت به ازاي ه
 صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد.

 هـد نمـود . جهيزات موجود پيمانكار براي اتمام كار در مدت قرارداد كافي نمي باشد مراتب را بـه پيمانكـار ابـالغ خواهرگاه در حين اجراي عمليات كارفرما تشخيص دهد كه ت
 داشته باشد. پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظر كارفرما و در مدت تعيين شده تكميل نمايد بدون اينكه دراين خصوص ادعاي خسارتي از كارفرما

 ينده و ضدعفوني كننده ، كيسه زباله، ابزاركار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است.تهيه مواد شو 

 .نصب قيم چوبي كنار نهال ها كه نياز به تكيه گاه دارد به لحاظ جلوگيري از خميدگي آن ها توسط پيمانكار انجام پذيرد 

 هيـه ته ها را دارا باشد. جهت شستشوي درختان بلندتر پيمانكار مي بايست ادوات و وسايل مورد نيـاز را پيمانكار مي بايست وسايل مناسب جهت شستشوي درختان و درختچ
 كند لذا بايد در قيمت پيشنهادي خود اين شرايط را لحاظ نمايد.

  ت.، گوشي و كاله و... ) به عهده پيمانكار اس گروهي نيروهاي اجراي كار، از جمله آب ، يخ ، لباس كار ، لوازم حفاظ فردي (دستكش –تأمين كليه نياز هاي فردي 

 اشـين مروغن و بنزين جهـت  ،تامين و خريد گل فصلي،  نخل، ماسه شكسته، سيمان، آجر، ميلگرد، ورق آهني، متريال جدول كاري، چمن لقمه اي، مايع دستشويي، كيسه زباله
فصل گرما، اتصاالت لوله كشي(در صورت عدم موجـود بـودن در انبـار كارفرمـا)،  وسـايل برقـي  آالت، سموم و كودهاي شيميايي، علف كش ،قيم، گوني جهت پوشش نخل در

شـن،  نـدي ،بفيلتر دانه  ،، كود حيواني ، خاك (كليد،پريز و ...) اجاره و تأمين ماشين آالت و ادوات باغباني به عهده پيمانكار  و تامين ساير موارد مورد نياز  از جمله ماسه بادي 
 وششي، نهال ، بذرچمن، لوله و اتصاالت، لوله زهكش و رنگ به عهده كارفرما است.گياه پ

 ط دسـتگاه ارد درصـورت نيـاز توسـپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد قيد شده در جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات در كارگاه اقدام نمايد. ساير مو
 نظارت ابالغ مي گردد.

 موظف است كليه موارد موجود در جدول پيشنهاد قيمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختيار داشته باشد. پيمانكار 

 باراني و چكمه تهيه تا در مواقع بارندگي و بحران مورد استفاده قرار گيرد. دست 40موظف است  پيمانكار 

 رسد.نوع و كيفيت وسايل و ابزار آالت مي بايست به تأييد دستگاه نظارت ب 
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 جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات

 توضيحات واحد تعداد يا مقدار شرح وسايل مورد نياز رديف
 *دستگاه5چمن زن موتوري1
 *دستگاه1سمپاش دستي2
 *دستگاه1سمپاش يك صد ليتري3
 *دستگاه1سمپاش پشتي اتومايزر4
 *دستگاه3 اره موتوري5
 *ددع10قيچي ناترك زني6
 *عدد15قيچي باغباني7
 *عدد35 بيل8
 *عدد12كلنگ + دسته كلنگ9

دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آناليز  دست 8 لباس متصدي خدمات اداري و دفتري 10
 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

تحويل داده مي شود(در آناليز دو دست در ابتداي قرارداد  دست 6 لباس سركارگر 11
 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

 دست 12 لباس كارگر تاسيساتي 12
دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آناليز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

 دست 12 لباس چمن زن و حاشيه زن 13
اده مي شود(در آناليز دو دست در ابتداي قرارداد تحويل د

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

 دست 18 لباس هرس كار 14
دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آناليز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

 دست 24 لباس نگهبان فضاي سبز 15
اليز دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آن

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آناليز  دست 4 لباس گشت موتوري 16
 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)

 دست 108 لباس كارگر باغباني 17
دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود(در آناليز 

 مزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)حقوق و دست
 *عدد15 فرغون20
 *عدد35 بيلچه21
 *عدد20 داس22

ماهانه در اختيار كارگران قرار گيرد و صورت جلسه تحويلي  جفت 100 دستكش 23
 به كارفرما ارائه گردد.

 جهت روزهاي بارانيدست40 چكمه24
 *بسته50متري) 40شيلنگ (25
 *عدد 50 سرشيلنگ26
 *عدد 50 سرآبپاش27
 *عدد4 اره دستي28
 *عدد2آچار لوله گير29
 *عدد50شنكش باغباني30
 *عدد1قيچي چمن زن31
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 *دستگاه3شاخه بر موتوري32
 * عدد 3 قيچي هرس شمشاد زني 33
 جهت روزهاي بارانيدست40بادگير باراني34
 *عدد30دقيچي شاخه زني دسته بلن35
 *عدد2آچار فرانسه36
 *عدد50شن كش جارو چمن37

 دو دست در ابتداي قرارداد تحويل داده مي شود دست 192 كفش ايمني كار 38
 (مارك نگهبان، كاوه، كوشا)

 *عدد50متري 20شيلنگ 39
 *عدد50 اسپرينكلر40
 *عدد1 سرند41
 *ددع50تي جهت دفع آب هاي سطحي42

ماهانه در اختيار كارگران قرار گيرد و صورت جلسه تحويلي  عدد 50 جاروب 43
 به كارفرما ارائه گردد.

جهت نياز روزانه كارگران يخ و آب تصفيه 44
 * تامين گردد

ماهانه در اختيار كارگران قرار گيرد و صورت جلسه تحويلي  عدد 100 ماسك سمپاش 45
 به كارفرما ارائه گردد.

 بابت نفرات گشت موتوريدستگاه2موتورهوندا (گشت موتوري)46
 *عدد2اره شمشاد زني تلسكوپي بنزيني47
 *عدد4حاشيه زن بنزيني48
 *عدد2اره شمشاد زني بنزيني موتوري49
 *عدد14جليقه شب نما50
 *عدد1اره درخت بري تلسكوپي51
 *عدد45زنجيره تلسكوپي52
 *دستگاه1كارواش جهت شستشو آبنما53
 *عدد2چهارپايه فلزي به ارتفاع حداقل سه متر54
 *دستگاه2شاخه بر بازوبلند55

دورتا دور به ارتفاع يك متر شيشه خور باشد و به همه جهات  عدد 4 5/1*  5/1كانكس نگهباني  56
 ديد داشته باشد.

 *دستگاه1اينچ 3پمپ كف كش 57
 *دستگاه1اينچ (روبين) 3پمپ بنزيني 58
 *دستگاه1اينچ تك فاز بنزيني 3موتوربرق 59
 **به مقدار الزمروغن و بنزين جهت ماشين آالت60
 *دستگاه1موتور جوش61
 *دستگاه1 سنگ جت62
 كيلويي 30دستگاه1 چكش برق63
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 ده خارج شود.شفقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده تعريف كليه اقالم تحويلي كارفرما  الف) – 21ماده 

 الف ، ب) -21ماده 
 داده شده و به ت او قرارتحت نظر و مراقب پيمانكار از روز تحويل كار تا روز خاتمه عمليات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداري كليه ابزار و ماشين آالت و مايملكي است كه

. همچنين ل مي آوردغيره به عم همين منظور بايد اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود در مقابل عوارض جوي و طغيان آب و سرقت و حريق و
ه دارد و كليندر محوطه كار مي باشد و در هرحال كارفرما در اين مورد هيچ مسئوليتي به عهده پيمانكار درحدود قانون حفاظت فني مسئول خسارات وارده به شخص ثالث 

ال تحويلي يب به اموخسارت و آس مسئوليت هاي حقوقي حوادث در محدوده پيمان به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را براي جلوگيري از وارد شدن
 گر در اثر سهل انگاري او خسارتي وارد شود پيمانكار مسئول جبران آن خواهد بود.اتخاذ نمايد و ا

 شرايطي  ان تحت هرمحدوده پيم كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عمل پيمانكار هيچ گونه مسئوليتي نداشته و كليه مسئوليت هاي حقوقي ، هرگونه حادثه در
 به عهده پيمانكار خواهد بود.

 ه به شخص ي وارد شديت خسارت هاپيمانكار مسئوليت ايمني كليه كارگاه و ساير اشخاص ديگر كه به كارگاه وارد مي شوند و يا در آن مشغول كار هستند (و به طور كلي مسئول
صرفنظر از  )نل پروژه ث و حوادث ناشي از كار كارگران (پرسثالث در محوطه كارگاه)را به عهده دارد و به طور كلي هرگونه مسئوليتي در قبال خسارت هاي وارده به اشخاص ثال

 تقصير يا عدم تقصير به عهده پيمانكار بوده و شهرداري هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 رده خواهد بود خسارت وا كار مكلف به جبرانهرگاه در اثر عمليات به تأسيسات موجود در محدوده كار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، تأسيسات و ...) صدمه اي وارد شود پيمان
 جريمه از محل مطالبات يا سپرده پيمانكار برداشت نمايد. %30درغير اين صورت كارفرما مجاز خواهد بود هزينه آن را به اضافه 

 ا رفع باي مرتبط يت نكات ايمني صورت مي گيرد و هزينه هدرصورت آسيب رساندن به ابنيه و تأسيسات و مواردي از اين قبيل در محل پروژه كه به دليل بي دقتي و عدم رعا
 نمودن آن ها به عهده پيمانكار مي باشد.

 باشد. مانكار ميبه عهده پي حفظ و حراست از كليه ابنيه و تأسيسات و موارد انجام شده به صورت شبانه روز براساس مفاد قرارداد في مابين تا زمان تحويل به كارفرما 

 يسات پمپاژ و لوازم تحويل داده شده به پيمانكار در محل پروژه به عهده پيمانكار مي باشد.نگهباني از تأس 

 ب) -25ماده 
 د.براي كارگراني كه به صورت مستمر در شب فعاليت مي كنند بايد ضمن در نظر گرفتن مزاياي قانوني طبق قانون كار استراحت در نظر گرفته شو 

 اد دريافت صورت ماز آبياري مي بايست در شيفت شب انجام گيرد. لذا پيمانكار اين اصل را پذيرفته و بابت تغيير شيفت كارگران وجهي به درصورت كمبود آب و ابالغ كارفرما
 نمي كند.

 وبان ها كار ه در   اتاي كارگراني كپيمانكار موظف است براي كليه كارگران كه شب كار مي كنند جليقه شب نما و عالئم شب نما و عالئم هشدار دهنده فراهم كند و همچنين بر
 ه نگردد.مي كنند حتما عالئم هشدار دهنده در طول شبانه روز استفاده نمايد . همچنين از كارگران با شنوايي و بينايي ضعيف در اتوبان ها استفاد

ين به اطالع نين طبق قواناست بالفاصله مراتب را از طريق ناظر به اطالع كارفرما و همچهرگاه ضمن اجراي موضوع قرارداد ، اشياء قيمتي در محل كار پيدا شود پيمانكار متعهد ) 26ماده 
ا در تگاه هاي كارفرمالحه و دسصهنگام مداخله مقامات دستگاه هاي انتظامي برساند. كارفرما اقدام فوري براي حفظ و نگهداري و يا انتقال اشياء قيمتي به عمل خواهد آورد. پيمانكار بايد تا 

 حفظ و نگهداري اشياء و آثار مزبور مراقبت الزم را به عمل آورد.

ا و دستگاه به كارفرم  فاصله كتباًمحل قانوني پيمانكار همان است كه در مقدمه قرارداد نوشته شده و در صورتي كه اين محل تغيير كند پيمانكار متعهد است محل جديد را بال )27ماده 
بالغ شده تلقي رسال شود ااپيمانكار به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف كارفرما به وسيله نامه رسان يا پست به محل قانوني سابق پيمانكار نظارت اطالع دهد. درصورتي كه 

 روز كتباً به كارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغيير در وضعيت پيمانكار مي بايستي ظرف  خواهد شد.

يا  جراي آن با توافق و تراضي طرفين قابل تغيير، كاهشافزايش يا كاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در اين قرارداد در خالل مدت ا %25ي تواند كار را تا كارفرما م  الف) -29ماده 
 اين قرارداد مي باشند.، اصالحيه، متمم و عناوين مشابه ديگر به ظيم و منضم نمودن هرگونه الحاقيهافزايش بوده و طرفين با تراضي، مجاز به تن

 رت نمايد.كار اخذ خسادرصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار ، دستگاه نظارت مي تواند طبق جدول جرائم، ضمانت نامه ها و سپرده هاي پيمان )34ماده 

پس از  ن مبلغايوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب جداگانه اي نگهداري مي شود. آن به عن %10از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  ) 35ماده 
 و ارائه مفاصا حساب از ادارات ذيربط مسترد مي گردد.پايان مدت قرارداد 

 الف) -46ماده 
 د.د خواهد شموارد ، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخور پيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و يا غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه 

 ن برآورد اقدام و ضم درصورت افزايش حجم خسارت در بخش هاي مختلف و محرز شدن قصور پيمانكار عالوه بر اعمال جريمه مطابق شرايط قرارداد ، در جهت فسخ پيمان
 خسارات وارده از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

 روز كاري پس از تحويل زمين پروژه 7  ل در شروع عمليات پيمان بيش ازتاخير و تعل 

 روز كاري پس از ابالغ پيمان 7  تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش از 

 تاخيردر اتمام كارهاي پيش بيني شده طبق  برنامه زمان بندي كارفرما 

 هري و دريافت ابالغيه از كارفرماعدم شروع به كار پس از مرتفع شدن حوادث ق 

  روز كاري 2بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيلي كار بدون هماهنگي با كارفرما بيش از 

 انحالل شركت پيمانكار 

 .ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آالت و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.  اول(مرحله  صنعتي ناحيه دوپروژه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه 
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  ه پيمانكار پرداخت ب صد از اولينتاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران، در اين صورت براي يك بار كارفرما راسا دستمزد كارگران را پرداخت و به اضافه صد در
 كسر مي نمايد  و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ پيمان مي باشد.

 مانكار براي انجام كارها طبق برنامه زماني مصوب به تشخيص كارفرماعدم توانايي مالي و فني و يا مديريتي پي 

 عدم رضايت دستگاه نظارت از كيفيت انجام هر يك از موارد قرارداد پس از سه مورد اخطار كتبي 

 رفتار خالف ادب پيمانكار و پرسنل تحت امر و توهين و هتك حرمت به دستگاه نظارت 
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