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 اسناد مناقصه

 احداث، ترميم، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهرپروژه : 
 شهرك طالقاني –منطقه سه

 
 

 : در مناقصـه شـركت مـدارك مـربوط به فصــل اول  
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه )1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه )2

 شرايط مناقصه  )3

 شمول قانون منع مداخل كارمندان درمعامالت دولتيتعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم  )4

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان )5

 برگ پيشنهاد قيمت )6

 نمونه فرم بيمه نامه كارها )7

  11/12/1381هـ مورخ  23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  )8

 رم ضمانت نامهنمونه ف )9
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 ومدمرحله  -دعوت نامه شركت در مناقصه عمومي
 شركت / پيمانكار

با  شوراي اسالمي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي 14/01/1401ش مورخ /18 بدينوسيله به استناد مجوز شماره
 مشخصات زير شركت فرماييد.

 شهرك طالقاني –فظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سه احداث، ترميم،كاشت، حموضوع:  -الف
 ريال 131,794,339,724مبلغ اوليه:  –ب 
 ماه شمسي از تاريخ صورتجلسه تحويل   12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 اهشهر اعالم گردد.ط شهرداري بندرمشهرداري بندر ماهشهر يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسدستگاه نظارت:  -هـ 
الزامـي  اسـناد 8مندرج در صفحه  4-5و مستندات مربوط به ارزيابي طبق بند واهينامه صالحيت ايمني از اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي گ -و

 است.
 

 

 شرايط مناقصه
تـا پايـان وقـت اداري مـورخ  29/08/1401ورخ از مـ  Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشـاني اسناد مناقصه  -1

                  19/09/1401 بارگـذاري شـود. بازگشـايي پاكـت هـا مـورخ  18تا ساعت  17/09/1401ارائه مي گردد؛ و پاكت ها در مورخ  07/09/1401
  مي باشد.

 بازگشايي پاكت ها به امور قراردادها الزامي است. الزم به ذكر است ارائه فيزيكي پاكت الف (تضمين شركت در مناقصه) قبل از جلسه ***

بل از بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند يك هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قها پيشنهاد -2
الك و  وفاقد تضـمين الزم و كـافي  مشروط و مبهم و هاتصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهاد

 مهر نشده معذور است.

ريال )را به يكي از دو طريـق   6,589,716,987پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (  -3
 ذيل ارائه نمايند:

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

شهرداري  فضاي سبزدفتر واقع در  07/09/1401مورخ شنبه دو روز 10 جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت -4
  ه حاضرين برسد.بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي هم

 شركت كنندگان درمناقصه نبايد قرارداد ديگري باموضوع: نيروي انساني،خدماتي يا فضاي سبز(بامحوريت تـأمين نيـروي انسـاني)در -5
تي شهرداري بندرماهشهرداشته باشند. ( درصورتي كه شركت قرارداد جاري با موضوع نيروي انساني با شهرداري داشته باشد مي بايس

 رصد مدت يا مبلغ آن تكميل شده باشد.)د 80حداقل 
 

 

 سين صفري ح                                                                                                                                                                                    
 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                                                              
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 ومدمرحله  -دعوت نامه شركت در مناقصه عمومي
 شركت / پيمانكار

احـداث، ترميم،كاشـت، حفـظ و نگهـداري فضـاي سـبز  وراي اسالمي شهربندرماهشهر ، پـروژهش 14/01/1401مورخ   ش/18بدينوسيله به استناد مجوز شماره  
 را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. شهرك طالقاني –سه  بندرماهشهر منطقه

ماره مصوبه مجلس شوراي اسـالمي و ابالغيـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890شماره انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات 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  67490

   شهرك طالقاني –هر منطقه سه بندرماهش، حفظ و نگهداري فضاي سبز كاشتاحداث، ترميم ،ب : موضوع پروژه: 
 ج: شرح مختصري از پروژه :

 شامل موارد ذيل مي باشد:  شهرك طالقاني –بندرماهشهر منطقه سه ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز احداث، ترميم انجام عمليات 
 تجهيز كارگاه )1

و كـارگر  ستم آبياري قطره اي، آبپاش هاي ثابت و نيمه متحرك و يا تانكرهاي سـيارآبياري فضاي سبز منطقه تحت پيمان با استفاده از شيلنگ و شيرهاي برداشت ، سي )2
 درصورت عدم وجود سيستم آبياري تحت فشار.

 كان ها .ره چا و يا نقص قطمرتفع 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

داشـته نات درختان ، چمن، درختچه ها ، گياهان پوششي، گلكاري ها با رعايت كامل اصول ايمني در شب به هنگامي كه وزش باد وجود انجام عمليات سم پاشي عليه آف )6
 باشد و پس از دريافت دستور از دستگاه نظارت. 

فاده از دريافت ابالغيه از جانب دستگاه نظارت بـا اسـت انجام عمليات تغذيه گياهي و كوددهي درختان و درختچه هاي زينتي ،چمن، گياهان پوششي، گلكاري ها پس از )7
 كود مناسب و بكارگيري دستورالعمل كارخانه سازنده .

رچين ها  با هدف پاكسازي از وجـود 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
 لف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .هرگونه رويش ع

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

            ظـارت تعيـين كار را دسـتگاه ن سرزني درختان به جهت جلوگيري از رشد بي رويه و ايجاد خطرات احتمالي با استفاده از ماشين آالت الزم (ميزان و مقدار و زمان انجام )10
 مي كند).

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

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

شك شـدن درخـت بازكاشت 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
 ناشي از عدم سازگاري نباشد). 

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

  ل دستگاه نظارت.ه و دستورالعمكاشت نهال با استفاده از گونه هاي سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه و كيفيت مورد تأييد دستگاه نظارت پس از دريافت ابالغي )15

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

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

 وزانه .رپايان عمليات جمع 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

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

ودري شـكل بـر آب به صورت پ آبياري 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
 روي چمن ها پاشيده شود.

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

ن چمـن سانتي متر نگه داشته شده و از به بذر نشست 5تا  4چمن زني مرتب و متناسب با  ميزان رشد چمن ها به طوري كه هميشه ارتفاع چمن ها از سطح خاك در حد  )22
 وگيري به عمل آيد.جل

 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
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و  سانتي متر) پس از ابالغ كارفرما ، به منظور تقويـت و رشـد چمـن 3مت پوشش سطح چمن با قشر نازكي از مخلوط خاك نباتي سرند شده و كود دامي پوسيده( ضخا )25
 پركردن 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

 چمن كه در 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 )27

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

 من كشت شده .چتر به منظور ترميم سانتي م 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

مـودن ندن بستر، خرد كردن كلوخه ها و شن كش نمودن بستر و تخليه نخاله ها و سـنگريزه هـا ، اضـافه آماده سازي  بستر كاشت گل و گياه پوششي شامل : پابيل نمو )32
 ماسه بادي و كود حيواني.

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

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

ب شويي ، آفضاي سبز شامل : شوره برداري ، خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي ، كودپاشي ، پخش ماسه ، انجام كليه عمليات  مورد نياز جهت چمن كاري و توسعه   )37
 ي موجود .ز نيروي انسانساخت فنداسيون ، نصب پمپ ، لوله كشي و نصب اتصاالت مربوطه، چمن كاري و كاشت نهال، پس از دريافت ابالغيه از كارفرما و با استفاده ا

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

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

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

 آبنماهاي منطقه تحت و پاكسازي  ،جرم زدايياليروبي )42

 برچيدن كارگاه )43

 توضيحات:
 ت اين كـار بـه ويارگيري و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پيمانكار بوده و هزينه اي بابپاكسازي محل اجراي پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام كار و ب )1

 پرداخت نمي گردد.

ت ا دريافـرمجوزهاي الزم جهت حفاري مرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل قانوني از سوي مراجع ذيصالح و ادارات مربوطه  )2
 نموده و سپس اقدام به حفاري نمايد.

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

 اين قرارداد جزء آن چه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد. )4

يمانكـار پوسط دستگاه نظارت و از طريق كارفرما به پيمانكار ابـالغ مـي گـردد. به طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيمان طبق برنامه اي خواهد بود كه ت )5
 متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد نكند.

 كارگران را به محل مورد نظر منتقل نمايد.در صورت نياز به انجام كارهاي گروهي پيمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت  )6

 پاكسـازي كامـل پيمانكار موظف است پس از انجام عمليات هرس كاري ، نظافت و رنگ آميزي و كليه فعاليت هاي خدماتي محوله نسبت به جمـع آوري و جاروكشـي و )7
 ن از پارك منتقل نمايد ، در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد شد.محيط از ضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري همان روز اقدام و ضايعات را به بيرو

            عميـرني روزانـه ، تحفظ و نگهداري و نظافت مستمر سرويس هاي بهداشتي واقع در محدوده پيمان و فضاي سبز بر عهده پيمانكار مي باشد. (شامل : نظافت و ضـدعفو )8
 ، تهيه صابون مايع و تخليه چاه سرويس هاي بهداشتي) لوله ها و شيشه هاي شكسته ، تعويض شيرآالت

قـرار گرفتـه  دستگاه نظارت 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 )9
 پيش بيني شده  در متن قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد شد.باشد انجام دهد و در صورت قصور در اين خصوص ، مطابق شرايط 

 تـردد مـي گـردد،درصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شديد ، طوفان ، بارندگي و ...) كه موجب شكسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسـيرهاي  )10
 اري الزم را در سطح منطقه به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.پيمانكار مي بايست با نظر كارفرما در طول شبانه روز گروه هاي ك

 جمع آوري ، تميز كردن محل و انتقال ضايعات ناشي از كار در امور باغباني به محلي كه كارفرما تعيين نموده به عهده پيمانكار مي باشد. )11

ه هـاي عهده پيمانكار مي باشد و مـي بايسـت هزينـ ل ضايعات باغي منازل مسكوني بردر معابر عمومي و ساير مناطق كه جزء تعهدات پيمانكار مي باشد بارگيري و حم )12
 مربوطه را در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

 رفع گرفتگي مسيرهاي فاضالب داخل سرويس هاي بهداشتي و تخليه سپتيك فاضالب به عهده پيمانكار است. )13

 موجود در سرويس هاي بهداشتي به عهده پيمانكار است.حفاظت و نگهداري از ابنيه و شيرآالت و كليه لوازم  )14
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 نكار مي باشد.نگهداري و مراقبت از پارك ها و فضاي سبز در محدوده عملياتي به منظور جلوگيري از ورود احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيما )15

ه كارفرما و دسـتگا رأساً تعيين نمايد و در اين باره بايستي بر طبق برنامه اعالمي از سويرا  ه قراردادپيمانكار مجاز نمي باشد ساعات استفاده مردم از فضاي سبز محدود )16
 نظارت عمل نمايد.

 به عهده كارفرما مي باشد. تعيين نوع كاشت (گل فصلي ، گلداني ، صندوقي بذري در محل خزانه ، بذر مستقيم و گياه پوششي) )17

ست و اكار داده مي شوند و رفع مشكل خرابي پمپ و تعمير پمپ هاي منطقه تحت پيمان در طول مدت پيمان به عهده پيمانكليه پمپ ها صحيح و سالم تحويل پيمانكار  )18
 هزينه مربوطه پس از تاييد ناظر  در قالب اقالم فاكتوري پرداخت خواهد شد.

افـت خواهـد داده خواهد شد در صورت تكرار در ماه بعد پيمانكار اخطـار دري درصورت عدم ارائه فيش حقوقي به كارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پيمانكار تذكر )19
 كرد و 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 )20

 مايد.مربوط به همان ماه را تهيه و ارائه ن (پرينت كارت ساعت) و ليست ايام مرخصيارگرانورود و خروج كپيمانكار موظف است با هر صورت وضعيت ارسالي، ليست  )21

 نكار 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 پيما )22

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

اي هـكارگذاري در سـطل پيمانكار 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  )24
 دام نمايد.زباله 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 اق

 يمني 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 لوازم ا )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

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

به در ايـام ساعت در هفته) از روز شنبه لغايت پنج شـن 44ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز و خدمات بر اساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون كار ( )29
نجـام امرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز و براساس دستور دسـتگاه نظـارت عادي سال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را به صورت 

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

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

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

ان فصـلي و با نيروي انساني موجود و يا كـارگردرصورتي كه كارفرما دستور عمليات احداثي و توسعه فضاي سبز منطقه مورد پيمان را صادر نمايد پيمانكار موظف است   )32
ا انجـام ساخت منهول ر روزمزد (در صورت نياز) عمليات شوره برداري خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي ، كودپاشي ، آبشويي ، چمن كاري و لوله كشي ، زهكشي و

اطق جديد در طول مدت پيمان ، پيمانكار موظف بـه حفـظ و نگهـداري مجموعـه بـا دهد. كل محدوده نقشه پيوست ، محدوده پيمان تلقي شده و در صورت احداث من
 نيروهاي موجود مي باشد.

يـروي نيمانكار بايـد 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
 رد مگـر بـا اجـازهدر بخشهاي مورد نظر به كار گمارد. پيمانكار به هيچ وجه اجازه دخالت نيروهاي هرس كار و باغباني را در فعاليتهاي يكديگر نـدا مورد نياز را تأمين و

 مستقيم مسئول فضاي سبز.

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

هـده عبلو پارك ها ، ست هاي ورزشي ، آالچيق ها ، المان ها ، ست هاي وسايل بازي ، سطل زباله و نيمكت هاي موجود در منطقه تحـت پيمـان بـه حفاظت ، حراست تا )35
ود و زي خواهد با ساپيمانكار است . درصورت تخريب ، سرقت و هر نوع صدمه پيمانكار مشمول جريمه تعيين شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ) توسط واحد زيب

 پس از تأييد واحد زيبا سازي جريمه در صورت وضعيت ها اعمال خواهد شد.

ت موارد فني ي الزم و رعايهماهنگي هاي اداري و حقوقي الزم جهت اخذ انشعاب به عهده كارفرما است و پيمانكار هزينه هاي تأمين ادوات و ماشين آالت و نيروي انسان )36
 و  ايمني را عهده دار است.

ين قرارداد ادر  يك نفر رانندهو %  22,5چهار نفر نگهبان  يك نفر نگهبان حراست، دو نفر نگهبان نهالستان،نفر متصدي خدمات اداري و دفتري، پنج نفر كارشناس ،  سه )73
ر خصـوص حقوق و مزاياي ايشان خواهـد بـود و د در اختيار كارفرما بوده و محل كاركردشان توسط دستگاه نظارت تعيين مي گردد. لذا پيمانكار موظف به پرداخت كليه

 محل كاركردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.

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

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

بگرفتگي از كارگران پيمانكار در اختيار خدمات شهري جهت رفع آ %30روزهاي بارندگي كه عمليات اجرايي در كارگاه كم مي شود بنا به تشخيص دستگاه نظارت معادل  )40
 فاده قرار مي گيرد.معابر قرار گيرد . تانكر در روزهاي بارندگي به عنوان مكنده آب هاي سطحي مورد است
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صورت بـه خواهند شد. درانتخاب و گزينش نفرات با شهرداري بندرماهشهر مي باشد و پس از طي مراحل عدم سوء پيشينه و آزمايشات مربوطه نفرات به پيمانكار ابالغ  )41
انكار كسر ريال جريمه از صورت وضعيت پيم 5,000,000روز مبلغ كارگيري نيرو بدون هماهنگي ، كارفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و به ازاي هر 

 مي گردد.

باشـد و  خروج كارگران قابل چك كردنتعجيل در پيمانكار بايستي جهت كنترل ورود و خروج كارگران دستگاه ساعت زني تأمين نمايد تا عدم حضور و تأخير در ورود و  )42
 را به واحد فضاي سبز ارائه دهد. در پايان هر ماه پرينت خروجي دستگاه كارت ساعت

پيمانكـار  قبل يا بعد از روز جمعه باشند (پنج شنبه يا شنبه)   تعطيلي بابت هر مناسبتي، عاشوراي حسيني و، مانند عيد سعيد فطررسمي درصورتي كه روزهاي تعطيل  )43
 ساعت كاركرد) 8موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . (

يوسـت پت هر ماه فيش حقوقي كاركنان به همراه پرينت واريز به حساب (ممهور به مهربانك) و ليست بيمه مورد تأييد سـازمان تـأمين اجتمـاعي را پيمانكار موظف اس )44
 صورت وضعيت ارائه نمايد . بديهي است پيمانكار در صورت عدم ارائه مدارك مشمول اخطار مي گردد.

ان مـدت قـرارداد هيزات جزء كاركنان پيمانكار بوده و هيچ گونه رابطه ي خادم و مخدومي با كارفرما نداشته و كارفرما در پايـكليه رانندگان و راهبران ماشين آالت و تج )45
 نخواهد داشت.ايشان هيچ گونه تعهدي جهت ادامه اشتغال به كار 

ردد هاي آموزشي و توجيهي كه توسط واحد فضاي سـبز برگـزار مـي گـ پيمانكار و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزاماً مي بايست با هزينه خود در كالس )46
 شركت 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. )47

ر مـوارد دريح گرديده است : شامل كليه هزينه هاي انجام كار و سود و غيره خواهد بود مگـر قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تص )48
 شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.در استثنايي كه صريحاً 

    ردود           د و مطالبـه هرگونـه خسـارتي در ايـن مـورد مـكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نماي )49
 مي باشد.

 .مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند )50

آن به عهـده  داخلي تري پيمانكار، به عهده كارفرما مي باشد و هرگونه اسباب و ادوات مورد نيازملزومات دفو   كانكس(كارگاه) تأمين مكان در محل پروژه جهت استقرار )51
 مي باشد.پيمانكار 

نـه دفترچـه ل جرائم ، نموساير شروط و فرم هاي مورد نياز اجراي كار از جمله فرم مشخصات پروژه ، شرح خدمات عمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، فرم جداو )52
        ت نامـه         نضـم ايـن دعـومان و ساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ارائـه پيشـنهاد باشـد، مپي

است پـس د، بديهي ير اسناد در موقع تحويل پيشنهاد ارائه نمايمي باشد كه مي بايستي پيمانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سا
 تحويل پيشنهادها هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك و موارد فوق مبني بر جهل قابل قبول نمي باشد.از ارائه و 

 متعهد به جبران بود و بايستي پيمانكار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و مسئوليت كليه بندهاي اين دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد )53
 كليه خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

ز ار همـان روز ساعت مي باشد . درصورت مشاهده كاهش ساعت كـاري كـارگران د 7ساعت كاري و روز پنج شنبه  8ساعت كار كاركنان پيمانكار از شنبه تا چهارشنبه  )54
ه و خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي ساعات كار جهت ارائه خدمات تعيـين و بـ صورت وضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع

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

داشته و نو روغن سوزي  كليه خودروهاي حمل زباله يا نخاله هاي گياهي موظفند كپسول اطفاي حريق با تاريخ مشخص داشته باشند . اين دستگاه ها بايستي ايمن بوده )55
 توليد دود نكنند.

 نجام دهد.اساس دستور كار كارفرما را ا پيمانكار موظف است اجراي عمليات بر )56

راد هرگونـه لذا درصورت ايـكل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار مي باشد.  )57
ا ، پيمانكـار مسـتلزم پرداخـت خسـارت خواهـد خسارت چه از طرف پيمانكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرم

 گرديد و هزينه آن از مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد شد.

 د پيمانكار مكلـفدماتي وارد شوهرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسيسات موجود در محدوده كار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و ... ) ص )58
 ن خسارت وارده خواهد بود.به جبرا

ي اسـت واهد شد. بديهصورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما اقدام خ )59
 و يا تعديل خواهد بود.هرگونه اشتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر 

 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 )60

 رما اقدام نمايد.پيمانكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارف )61

ن پوششي ، پرچين 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 گياها )62
اي منهول و درپوش رايزرها و ... حراست و حفاظت ها و چمن ها ، كليه اجزاي خطوط اصلي و فرعي ، سيستم آبياري ، كليه اجزاي سيستم زهكشي علي الخصوص درب ه
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اعالم نمايند و مسئوليت كامل به عمل آورده و 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 
 رف قرارداد بوده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.جبران خسارت هاي احتمالي وارده براثر قصور پيمانكار برعهده شركت ط

ده وضوع پيمان ذكر شاجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كنترل با مأخذي كه با م كارفرما به منظور نظارت بر )63
 كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است 

داقل يـك معابر مي باشد (حپيمانكار مي بايست نيروها و ماشين آالت خود را در روزهاي باراني و طوفاني و شرايط خاص جوي كه احتمال شكستن و افتادن درختان در  )64
 ر محل كار داشته باشد.ساعته د 24چهارم از نفرات و امكانات) را بصورت آماده باش و 

، رگ معاينـه فنـيكليه ماشين آالت مي بايست قبل از بكارگيري آن ها نسبت به تهيه و ارسال يك نسخه رونوشت مدارك شامل مدارك خودرو، بيمه نامـه خـودرو، بـ )65
ز تاييـد صـالحيت ااشين آالت و ... به كارفرما اقدام نموده و پس خودرو و دستور العمل مقررات راهنمايي و رانندگي ، كارت سالمت م گواهينامه رانندگان با توجه به نوع

نـه اي را بـه هيچ گونـه هزي فني خودروها و راهبران آن ها توسط كارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال كار آن ها اقدام گردد در غير اين صورت كارفرما
 گونه اعتراضي را نخواهد داشت.پيمانكار پرداخت نخواهد نمود و پيمانكار حق هيچ 

يـن مبلـغ را اپيشنهادي خود كليه رانندگان ماشين هاي استيجاري كه در قرارداد در نظر گرفته شده اند بايستي توسط پيمانكار بيمه شوند و پيمانكار بايستي در قيمت  )66
 در نظر بگيرد.

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12تحويل ، اد قرارداد و صورتجلسه از زمان انعقد: زمان اجراي كار: 
 ريال مي باشد . 131,794,339,724كار مبلغ برآورد اوليه اجراي هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد . و : محل تأمين اعتبار پروژه:
ي مـعهده پيمانكـار  مصالح ، ماشين آالت ، نيروي انساني، ابزار كار در محدوده پيمان جز آنچه در تعهدات كارفرما است ، به تهيه و تأمين ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:

 باشد.
 مطابق با جدول پيوست شهرك طالقاني -فضاي سبز منطقه سه –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 :

ه يكي د ب) مي باشد كه باي شش ميليارد و پانصدو هشتادونه ميليون و هفتصدوشانزده هزار و نهصدوهشتادوهفت ريال ريال ( 6,589,716,987 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه ، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود.

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

مدت  ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك تضمين شده،چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل ممكن قابل قبول نمي باشد. تبصره :     پيشنهاد فاقد تضمين
رم انكي بايد طبـق فـبانت نامه هاي ه برآن ضماعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالو

 هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
ا موضوع مرتبط ب وداشتن شخصيت حقوقي ، داشتن امكانات ، داشتن ماشين آالت ، نيروي متخصص و كادر فني مجرب ، داشتن توان مالي ، تجربه و سابقه كافي  م : شرايط متقاضي:

 مناقصه 
 ن : شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را داوطلب  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

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

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از :  .3

زگشايي يكي تضمين شركت در مناقصه قبل از باالزم به ذكر است ارائه فيز( تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3,1
 پاكت ها به امور قراردادها الزامي مي باشد.)

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

 رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهـي در مـورد دارنـدگان امضـاي مجـاز .4,1
  پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.
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ل (فرم دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شام .4,2
ي، الت دولتدولت در معام ضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان

 ا)هتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان ، نمونه فرم بيمه نامه 

 ياز اداره كار و امور اجتماع يمنياخدماتي و  تيصالح نامهيبرابر با اصل گواه ريتصو .4,3

 ت، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي ارائه سوابق اجرايي ، ماشين آالت و تجهيزا .4,4

 تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز .4,5
سبه و درج محانكار تذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيما

 نگردد، ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.
 الزم به ذكر است بارگذاري فايل ارزيابي و مستندات مربوط به آن در قسمت مربوطه الزامي مي باشد. .4,6

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :  .5
 اشد)بو حروف  شنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً : پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عددبرگ پي .5,1

 آناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  .5,2
مهر و امضاء نموده و به  ن تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن ، تكميل ، تنظيم وذكر شده بدو 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .6

 امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايد.

د و راسناقص دند خدشه يا پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام ، خدشه ، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وجو .7
 مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.

ي است ديهبرا كسب نموده باشند ، بازگشايي خواهد گرديد .  50پس از انجام ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز 
ه حق ركت كننديد و شپيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز الزم نگردد، بازگشايي نشده و به صورت دربسته به شركت كننده تحويل خواهد گرد

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

 هد گرديد.درصد محاسبه خوا 30ساس امتيازات فني بازرگاني اخذ شده هر شركت با ضريب تأثير جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان برا .8

ه بهيچ وجه مقيد  مايد و بهها را رد نشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهاد .9
ه اً برنده مناقصادي، لزومد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد ولذا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهقبول پيشنها

 نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.

د و غيره مومي و سوعبه همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه هاي  قيمت پيشنهادي پيمانكار .10
 خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

زبور از قانوني م برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده .11
راجع مبه حساب  نكار كسر وقيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيما

 مربوط واريز نمايد.

واهد بود د قبول نخواصله مور هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهاد .12
 نين پيشنهادي را مردود بداند.و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چ

ود تشخيص ندگان مردين شركت كنهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله از ا .13
رئيس  ت راهبردينكاران حذف خواهد شد و موضوع نيز به معاونت برنامه ريزي و مديريداده شده و اسامي پيشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و يا براي هميشه از ليست پيما

 جمهور اعالم خواهد شد.

صه حق رنده مناقراينصورت بچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد د .14
 ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.هيچگونه 

 باشد. مردود مي دراين موردكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي  .15

 و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ محسوب مي گردد.نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد  .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  .17

با  ولم خوردگي برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون ققيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در  .18
 حروف نوشته ميشود .

 پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد. .19
مان منظور مدارك پي سوي شهرداري اعالم و جزو اسناد و هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از .20

 خواهد شد.
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اتب را ش آيد مروردي پيشهرداري حق تغيير ، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين م .21
 نمايد.دي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را ببه دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنها

د آخرين مي توان  اراز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت ها باشد ، در اين صورت دستگاه مناقصه گز   .22
 اشند.ا داشته برهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود مهلت دريافت پيشن

درت نمايد. در يمان مباانعقاد پ برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود ، به .23
 ه در مهلترنده مناقصغيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه ب

مين يمان نشود ، تضپه انعقاد بو  چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال ، حاضر  پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود
اقصه او هم ركت در من، تضمين ش شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و نفرسوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز حاضر به انعقاد پيمان نشود

 هد شد.سترد نخواط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مبه نفع شهرداري ضب

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .24
 رد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند.مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مست .25

ي از انجام ه هر دليليا بدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و  .26
، طبق ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذ خسارتموضوع قرارداد سر باز 

 مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

ات اين در مناقص اخطار كتبي بوده اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه از شركت چنانچه مناقصه گراني در سوابق اجرايي خويش ، مشمول دريافت .27
ركت شه سال از مدت يك و سشهرداري محروم مي باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها) ، به ترتيب به 

روم هرداري محرداري محروم خواهد گرديد . بديهي است درصورت داشتن چهار اخطار و بيشتر ، مناقصه گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شدر مناقصات اين شه
 مي باشد.

 خواهد بود. )11تا  1رديف (صرفاً شامل رديف هاي نيروي انساني در جدول پيشنهاد قيمتني تعديل حقوق و دستمزد نيروي انسا .28

اين مبلغ داخت محاسبه گرديده است و پر راننده و  زن هيچمن زن و حاش، جهت نيروهاي كارگر ساده، هرس كارساعت اضافه كار  15در قالب مزاياي انگيزشي  رديف .29
م كاري ازاد بر تايمكارگري در تايم اي پيمانكار، مشروط به حضور نيروهتوسط  اخت اين مبلغ به نيروهاي تحت امررديف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اينكه پرد

سر ك ،حت امرته نيروهاي خواهد بود در صورت عدم پرداخت كل مبلغ به نيروهاي تحت امر، در صورت وضعيت قطعي مبلغ مازاد پرداختي نسبت به اضافه كار پرداخت شده ب
 خواهد شد. 

 .مشمول تعديل خواهد بودفاه اجتماعي ركار و  اداره كل تعاون،با توجه به مصوبه  رديف مزاياي انگيزشي .30

قيمت نمي  التفاوت به و ماتوضيح : بديهي است تنها آيتم هاي فوق مشمول تعديل مي باشد و ساير رديف ها از جمله تجهيز كارگاه ، سود پيمانكار و ... مشمول تعديل 
 باشند.

اده و هرگونه ا ادامه درد، نسبت به انجام عمليات پيمان طبق شرح كار و شرايط مندرج در قرارداد كار پيمانكار مي بايست پس از فسخ يا خاتمه پيمان تا تعيين پيمانكار جدي .31
 ادعايي را از خود سلب نموده و هيچگونه افزايشي به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

ده شداد تاييد و در صورت كسر يا اضافه شدن اين آيتم طبق تع مي گرددظارت به پيمانكار پرداخت هزينه عائله مندي (حق اوالد) طبق تعداد تاييد شده توسط دستگاه ن .32
 گردد و هيچ گونه ادعايي در اين خصوص مسموع نمي باشد.دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعيت كسر /اضافه مي

 ) باشند.TINشركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي ( .33

 
 
 

 حسين صفري                                                              
 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                 
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 22/10/1337اخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مد
 هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سه پروژه مربوط به مناقصه: 

  1337ي ماه لت مصوب دمداخله كارمندان دولت در معامالت دواين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع      
وق را ضبط فمناقصه  و تضمين شركت درنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود 

 نمايد.
هارات فوق در خالف اظ هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را امضاء نمايد و همچنين قبول و تأييد مي گردد كه     

از كار را به  ا قسمتيع نمايد و يذينف خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراين پيمان سهيم و
خذ اا از اموال او اي كار رمان و تأخير اجرآن 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 پي

 نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
ا ه اطالع كارفرمالفاصله بمراتب را باين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد      

 ورا فسخ نموده  ارد پيمانرا بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دبرساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق 
 د نمود.صول خواهپيشنهاد دهنده وضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين 

 باشد. ربوطه ميدهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات هاي م مضافاً  اين كه پيشنهاد     
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاد دهنده:

 جاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاي م
 
 
 

 

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

 هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژه  مربوط به مناقصه:
قوانين،  آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن ايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده دربدين وسيله تأييد مي نم -الف

 مصوبات، آئين نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.
رر شده در يل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقذيد كه اسناد و مدارك موضوع همچنين بدين وسيله تأييد مي نما -ب

 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.
 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج

 22/12/1400مورخ  265344مه شماره بخش نا )١

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

 28/12/1400مورخ 704385/1400شته  آبياري و زهكشي شماره فهرست بهاي واحد پايه ر )3
 28/12/1400مورخ 704324/1400آبياري تحت فشار شماره  فهرست بهاي واحد پايه رشته )4
 28/12/1400مورخ 704116/1400داري  و منابع طبيعي شماره ي واحد پايه رشته  آبخيزفهرست بها )5

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

 
 

 نام پيشنهاد دهنده:                                                                        تاريخ:      
 ام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و ن

 
زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         

 واهد شد.كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خ
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 برگ پيشنهاد قيمت
 هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سه پروژهموضوع مناقصه :

ايط صه ، شرامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناق
ات و ول مقرر، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان ، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قب مناقصه

رك و امي مدااسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تم
 شنهاد       اقصه پيصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناسناد مناق

 مي نمايم كه :
ــروف -1 ــه ح ــال (ب ــدد).............................................. ري ــه ع ــنهادي  (ب ــل پيش ــغ ك ــا مبل ــوق را ب ــه ف ــوع مناقص ــات موض ) عملي

ـــال  .................................................................................................................................................................................................................... ري
 مطابق با جدول زيرانجام دهم.

 

  (گل كاري) 1ال جدول مبلغ يك س

  (نيروي انساني) 2مبلغ يك سال جدول 
  (احداث، ترميم و كاشت) 3مبلغ يك سال جدول 

 يال     ر                                                                                                         جمع كل :    
 

 يالر                                                                                                                                   به حروف :                 
 

 آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و مدارك مناقصه مطابق با جداول پيوست، در پاكت (ج) قرار داده ام. -2

 د مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه:چنانچه اين پيشنها -3
ت هفت ظرف مد الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر

 روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ارهاي كليه ك ) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم وب

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

 خصوص ندارد .

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

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاد دهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 آناليز گل كاري -1جدول شماره 
 

 آناليز گلكاري -1جدول شماره 

قيمت واحد   واحد تعداد  شرح  رديف
 (ريال) پيشنهادي

پيشنهادي قيمت كل 
 (ريال)

آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت هميشه بهار  1
 متر مربع f1 200گلداني 

   

2 
اني آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت بنفشه اير 

 متر مربع 200 صندوقي
   

3 
آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)، تهيه و كاشت اطلسي ايراني 

 متر مربع 300 صندوقي
   

 متر مربع f1 50آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)، تهيه و كاشت قرنفل گلداني  4
   

5 
 تسطيح)، تهيه و كاشت ناز ايراني تك آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود،

 متر مربع 1،200 رنگ صندوقي
   

6 
  f1آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت اطلسي خارجي 

 متر مربع 500 گلداني
   

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

 متر مربع f1 200بذري هلندي 
   

 متر مربع f1 150آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت شب بو گلداني  8
   

9 
  f1آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)،تهيه و كاشت جعفري 

 متر مربع 100 گلداني
   

 متر مربع 300 دانيگل  f1شت گازانيا آماده سازي بستر(شامل پابيل ، پخش كود، تسطيح)، تهيه و كا 10
   

 (ريال)به عدد:   جمع كل

  جمع كل به حروف:
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 )نفر 56تعداد نفرات :  آناليز نيروي انساني ( – 2جدول شماره 
 * كسورات هر رديف براي همان رديف محاسبه گردد و قيمت كل درج گردد.

مي باشد پرداخت نظر از اينكه قيمت پيشنهادي پيمانكار با ضريب افزايشي يا كاهشي باشد، پيمانكار مجاز صرف ن 16، 15، 14، 13،  12در خصوص رديف هاي  **
 – 64,680,000 – 37,730,000به ترتيب رديف ها  مبلغ پيش بيني شده كارفرما كارفرما اجرا نمايد.  اوليه، به دستگاه را كمتر از قيمت ها درخصوص اين رديف

 مي باشد.ريال  91,630,000 – 91,630,000 – 91,630,000

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

   نفر 3 كارشناس فضاي سبز  1

   نفر 5 متصدي خدمات اداري و دفتري  2

   نفر 2 سركارگر  3

   نفر 18 درصد  22,5نگهبان  4

  نفر 1 درصد  35نگهبان  5

  نفر 1 ن حراست نگهبا 6

   نفر 20 كارگر ساده  7

  نفر 1 راننده  8

  نفر 1 كارگر فني تاسيسات  9

   نفر 3 هرس كار  10

  نفر 1 چمن زن و حاشيه زن  11

  دستگاه 1 خودرو جهت گشت زني دستگاه نظارت 12

  دستگاه  1 وانت پيكان يا وانت پرايد با راننده 13

  دستگاه 1 رس( با راننده)ه -ه كارهاي باغباني خاور جك دار مربوط ب 14

  دستگاه 1 تراكتور بيل دار همراه با كفي همراه راننده 15

  دستگاه 1 متري همراه راننده 20ليتري با حوض  10000تانكر آب  16

   ليتر 20 خريد مواد شوينده و ضدعفوني كننده ( مايع دستشويي ، جرمگير)  17

   يلوگرمك 8 كيسه زباله  18

19 
، تامين كليه  وسايل و ادوات و ابزارهاي باغباني  ، كود مايع

 سموم و علف كش،روغن و بنزين ماشين آالت 
  وفق جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات

  طبق نظر كارفرما رديف اول)1 9درصد  2,5اقالم فاكتوري    ( 20

 175,102,273 ماه شمسي 1 مزاياي انگيزشي بعالوه كسورات 21

  سود پيمانكار (ريال)

  قيمت پيشنهادي يك ماه (ريال)
  (ريال)شمسي ساليك قيمت پيشنهادي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 عنوان شغل
كارشناس فضاي 

 سبز
متصدي خدمات كارشناس فضاي سبز كارشناس فضاي سبز

 اداري و دفتري
متصدي خدمات اداري و 

 دفتري
متصدي خدمات اداري و 

 دفتري
متصدي خدمات اداري و 

 فتريد
 1399/07 1396/01 1397/07 1397/09 1395/01 1395/01 1393/01 تاريخ استخدام

 1،611،422 1،791،826 1،750،249 1،676،623 1،922،390 1،922،390 2،001،312 1401مزد روزانه 

 71،400 71،400 71،400 71،400 73،200 73،200 73،200 1401مزد سنوات 

 1،682،822 1،863،226 1،821،649 1،748،023 1،995،590 1،995،590 2،074،512 مزد مبنا

 51،326،074 56،828،391 55،560،309 53،314،706 60،865،493 60،865،493 63،272،626 مزد ماهيانه  
 - 8،359،500 8،359،500 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  

 8،414،110 9،316،130 9،108،247 8،740،116 9،977،950 9،977،950 10،372،562 عيدي  
 24،105،910 26،690،140 26،094،570 25،039،895 40،020،699 40،020،699 41،603،453 اضافه كاري  

 4،207،055 4،658،065 4،554،124 4،370،058 4،988،975 4،988،975 5،186،281 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

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

 1،633،152 1،979،697 1،947،995 1،787،361 2،080،625 1،871،637 1،931،816 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 عنوان شغل
متصدي خدمات 
 اداري و دفتري

 نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان سركارگر سركارگر

 1390/05 1392/06 1398/05 1387/08 1387/08 1392/06 1395/10 تاريخ استخدام

 1،908،391 1،885،083 1،676،623 1،898،854 1،942،571 1،927،127 1،782،917 1401مزد روزانه 

 70،800 70،800 70،800 70،800 71،400 71،400 71،400 1401مزد سنوات 

 1،979،191 1،955،883 1،747،423 1،969،654 2،013،971 1،998،527 1،854،317 مزد مبنا

 60،365،334 59،654،436 53،296،406 60،074،460 61،426،122 60،955،079 56،556،662 نه مزد ماهيا 
 - 8،359،500 - 20،898،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،895،956 9،779،416 8،737،116 9،848،272 10،069،856 9،992،636 9،271،584 عيدي  
 17،010،785 16،810،455 15،018،780 16،928،817 17،309،712 17،176،973 26،562،519 اضافه كاري  

 4،947،978 4،889،708 4،368،558 4،924،136 5،034،928 4،996،318 4،635،792 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 13،582،200 13،422،248 11،991،691 13،516،754 - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 3،430،598 - 3،028،867 3،414،068 - - - جمعه كاري  
 5،079،924 - 4،485،053 5،055،446 - - - ل كاري تعطي  

 1،859،133 2،050،348 1،682،410 2،374،330 2،199،134 2،082،864 1،972،904 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان عنوان شغل
 1393/12 1391/01 1392/06 1395/10 1394/01 1391/06 1394/05 تاريخ استخدام

 1،839،677 1،908،391 1،894،199 1،765،100 1،839،677 1،898،854 1،831،570 1401مزد روزانه 

 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 1401مزد سنوات 

 1،910،477 1،979،191 1،964،999 1،835،900 1،910،477 1،969،654 1،902،370 مزد مبنا

 58،269،560 60،365،334 59،932،475 55،994،958 58،269،560 60،074،460 58،022،280 مزد ماهيانه  
 12،539،250 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،552،387 9،895،956 9،824،996 9،179،501 9،552،387 9،848،272 9،511،849 عيدي  
 16،420،201 17،010،785 16،888،806 15،779،225 16،420،201 16،928،817 16،350،518 اضافه كاري  

 4،776،193 4،947،978 4،912،498 4،589،751 4،776،193 4،924،136 4،755،925 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 13،110،651 13،582،200 13،484،807 12،598،865 13،110،651 13،516،754 13،055،013  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 3،311،494 3،430،598 - 3،182،227 3،311،494 - 3،297،441 جمعه كاري  
 4،903،559 5،079،924 - 4،712،144 4،903،559 - 4،882،749 تعطيل كاري   

 2،120،220 2،172،615 1،848،312 1،749،874 2،120،220 1،956،355 2،009،544 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان عنوان شغل
 1398/06 1397/01 1399/05 1399/05 1400/05 1400/05 1394/05 تاريخ استخدام

 1،676،623 1،724،880 1،617،273 1،617،273 1،551،768 1،551،768 1،839،677 1401مزد روزانه 

 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 70،800 1401مزد سنوات 

 1،747،423 1،795،680 1،688،073 1،688،073 1،622،568 1،622،568 1،910،477 مزد مبنا

 53،296،406 54،768،242 51،486،217 51،486،217 49،488،331 49،488،331 58،269،560 مزد ماهيانه  
 - 8،359،500 4،179،750 20،898،750 - - 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،737،116 8،978،400 8،440،363 8،440،363 8،112،841 8،112،841 9،552،387 عيدي  
 15،018،780 15،433،539 14،508،674 14،508،674 13،945،675 13،945،675 16،420،201 اضافه كاري  

 4،368،558 4،489،200 4،220،182 4،220،182 4،056،421 4،056،421 4،776،193 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 11،991،691 12،322،854 11،584،399 11،584،399 11،134،874 11،134،874 13،110،651  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 3،028،867 3،112،512 2،925،993 2،925،993 2،812،452 2،812،452 - جمعه كاري  
 4،485،053 4،608،912 4،332،720 4،332،720 4،164،592 4،164،592 - تعطيل كاري   

 1،682،410 1،928،194 1،741،649 2،159،624 1،587،208 1،587،208 2،120،220 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبزكارگر فني تاسيسات نگهبان نگهبان عنوان شغل
 1391/05 1399/01 1390/08 1391/05 1391/05 1395/11 1396/01 تاريخ استخدام

 1،898،854 1،611،422 1،898،854 1،898،854 1،919،782 1،765،100 1،765،100 1401مزد روزانه 

 70،600 70،600 70،600 70،600 71،000 70،800 70،800 1401مزد سنوات 
 1،969،454 1،682،022 1،969،454 1،969،454 1،990،782 1،835،900 1،835،900 مزد مبنا

 60،068،360 51،301،674 60،068،360 60،068،360 60،718،842 55،994،958 55،994،958 مزد ماهيانه  
 16،719،000 - 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 8،410،110 9،847،272 9،847،272 9،953،908 9،179،501 9،179،501 عيدي  
 5،642،366 4،818،890 5،642،366 5،642،366 17،110،402 15،779،225 15،779،225 اضافه كاري  

 4،923،636 4،205،055 4،923،636 4،923،636 4،976،954 4،589،751 4،589،751 روز  5/2سنوات  
         كفش و لباس 

 - - - - - - 8،399،244  %15حق شيفت  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - 21،389،615 -  %35حق شب كاري  

 - - - - - 3،182،227 3،182،227 جمعه كاري  
 - - - - - 4،712،144 4،712،144 تعطيل كاري   

 2،269،684 1،632،542 1،956،203 2،165،190 2،181،452 1،958،861 1،749،874 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبزكارگر فضاي سبز عنوان شغل
 1393/08 1399/03 1392/06 1393/11 1391/01 1390/05 1392/06 تاريخ استخدام

 1،831،570 1،611،422 1،885،083 1،831،570 1،898،854 1،898،854 1،885،083 1401مزد روزانه 
 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 1401مزد سنوات 
 1،902،170 1،682،022 1،955،683 1،902،170 1،969،454 1،969،454 1،955،683 مزد مبنا

 58،016،180 51،301،674 59،648،336 58،016،180 60،068،360 60،068،360 59،648،336 مزد ماهيانه  
 - 12،539،250 8،359،500 8،359،500 12،539،250 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،510،849 8،410،110 9،778،416 9،510،849 9،847،272 9،847،272 9،778،416 عيدي  
 5،449،600 4،818،890 5،602،912 5،449،600 5،642،366 5،642،366 5،602،912 اضافه كاري  

 4،755،425 4،205،055 4،889،208 4،755،425 4،923،636 4،923،636 4،889،208 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - - 3،297،094 - - - جمعه كاري  
 - - - 4،882،236 - - - تعطيل كاري   

 1،800،404 1،946،023 2،050،196 2،009،392 2،165،190 2،165،190 2،259،183 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    



 
 
 
 
 
 
 
 

 )، خوانده شد، مورد قبول است.دومهرك طالقاني(مرحله ش -ه:احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژ
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 كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبز كارگر فضاي سبزكارگر فضاي سبز عنوان شغل
 1398/05 1397/07 1397/04 1391/01 1395/12 1395/01 1394/05 تاريخ استخدام

 1،670،425 1،718،282 1،718،282 1،898،854 1،758،050 1،801،953 1،831،570 1401مزد روزانه 

 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 70،600 1401مزد سنوات 
 1،741،025 1،788،882 1،788،882 1،969،454 1،828،650 1،872،553 1،902،170 مزد مبنا

 53،101،256 54،560،895 54،560،895 60،068،360 55،773،821 57،112،862 58،016،180 مزد ماهيانه  
 16،719،000 - 4،179،750 8،359،500 4،179،750 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  

 8،705،124 8،944،409 8،944،409 9،847،272 9،143،249 9،362،764 9،510،849 عيدي  
 4،987،929 5،125،037 5،125،037 5،642،366 5،238،970 5،364،749 5،449،600 اضافه كاري  

 4،352،562 4،472،204 4،472،204 4،923،636 4،571،625 4،681،382 4،755،425 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

 - - 3،100،728 - - - - جمعه كاري  
 - - 4،591،463 - - - - تعطيل كاري   

 2،095،506 1،714،022 1،818،516 2،060،697 1،848،839 1،986،809 2،009،392 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    
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 چمن زن هرس كار هرس كار هرس كار راننده كارگر فضاي سبزكارگر فضاي سبز عنوان شغل
 1397/07 1395/06 1390/05 1392/06 1396/01 1395/11 1393/09 تاريخ استخدام

 1،724،880 1،809،504 1،908،391 1،894،199 1،774،008 1،758،050 1،831،570 1401مزد روزانه 
 70،800 70،800 70،800 70،800 71،000 70،600 70،600 1401مزد سنوات 
 1،795،680 1،880،304 1،979،191 1،964،999 1،845،008 1،828،650 1،902،170 مزد مبنا

 54،768،242 57،349،272 60،365،334 59،932،475 56،272،733 55،773،821 58،016،180 مزد ماهيانه  
 8،359،500 4،179،750 8،359،500 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  

 8،978،400 9،401،520 9،895،956 9،824،996 9،225،038 9،143،249 9،510،849 عيدي  
 5،144،513 5،386،955 5،670،262 5،629،602 5،285،834 5،238،970 5،449،600 اضافه كاري  

 4،489،200 4،700،760 4،947،978 4،912،498 4،612،519 4،571،625 4،755،425 روز  5/2سنوات  
        كفش و لباس  

 - - - - - - -  %15حق شيفت  
 - - - - - - -  %22,5حق شيفت  
 - - - - - - -  %35حق شب كاري  

      3،169،660 - جمعه كاري  
      4،693،535 - تعطيل كاري   

 1،928،194 1،888،226 2،068،121 2،161،793 1،756،818 1،953،333 2،009،392 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  
 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 107،143 پاداش موردي  

آزمايشات ادواري و سجل  
        كيفري 

        جمع قبل از كسورات    
        بيمه    

        جمع كل    
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 هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سه: آناليزعمليات 3دول شماره ج
 قيمت كل (ريال) قيمت واحد (ريال) واحد مقدار شرح رديف

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

 متر مربع   500
  

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

 متر مربع   16701
  

ع ن نويمتر در زم 4كانال كني به شكل هاي مختلف با عرض كف تمام شده كمتر از   3
I  ردنمتر از مركز ثقل برداشت و توده ك 50و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  

 مترمكعب   75
  

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

 مترمكعب 450
  

كندن زمين در زمين هاي سنگي و ريختن خاك هاي كنده شده به كنار محل  5
 مربوط بصورت دستي

 مترمكعب 10
  

 تا  يا وسايل مشابه و حمل مواد حاصله كندن زمين در زمين هاي خاكي  با بولدوزر 6
 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن 20فاصله 

 مترمكعب 1427
  

ا ت كندن زمين در زمين هاي سنگي با بولدوزر يا وسايل مشابه و حمل مواد حاصله  7
 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن 20فاصله 

 مترمكعب 10
  

 اكبرداري و متريال تامين شده توسط كارفرما از محلحمل نخاله هاي حاصل از خ 8
 تامين به محل مصرف

 مترمكعب 11817
  

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

 متر مربع 16701
  

 پخش و تسطيح خاك ، كود و ماسه هاي ريخته شده در خاكريزها بصورت اليه اليه 10
 ر هر عمق و ارتفاع به غير از پي ها ، گودها، ترانشه ها و كانال هاد

 مترمكعب 9262
  

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

 مترمكعب 583,2
  

 ينتسطيح و رگالژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري پيها ،گودها و كانالها كه با ماش 12
 انجام شده باشد

 مترمربع 14701
  

   مترمربع 16701 آبشويي خاك هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع درجه دو 13
   عدد 7 سانتيمتر به همراه دال بتني 150*150تهيه متريال و ساخت منهول  14
   عدد 8 سانتيمتر به همراه دال بتني 100*100تهيه متريال و ساخت منهول  15
   عدد 23 سانتيمتر به همراه دال بتني 80*80يه متريال و ساخت منهول ته 16

تخريب و باز سازي بتن مسلح(شامل برش آسفالت، تخريب آسفالت، خاكبرداري  17
 (كيلوگرم/ مترمكعب)  )300دستي،تخريب بتن مسلح و بتن ريزي با بتن عيار 

 مترمكعب 2
  

18 
برش آسفالت، تخريب آسفالت، تخريب و باز سازي بتن غير مسلح (شامل 

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

 مترمكعب 29

  

   عدد 4 متر 0,7به ضخامت  1,5*1,5ساخت فنداسيون پمپ به ابعاد  19
   عدد 2 متر 0,7به ضخامت  2*1,5ساخت فنداسيون پمپ به ابعاد  20

وسانتيمتري شامل خاكبرداري، تهيه و اجراي بتن مگر30و اجراي جدول بتني كشيدهتهيه  21
 ماهيچه پشت و حمل نخاله هاي مازاد به محدوده تعيين شده توسط كارفرما

 متر طول 100
  

گر وسانتيمتري شامل خاكبرداري، تهيه و اجراي بتن م50تهيه و اجراي جدول بتني ايستاده 22
 متر طول 100مل نخاله هاي مازاد به محدوده تعيين شده توسط كارفرماماهيچه پشت و ح

  

   عدد 4 يزيمتر به همراه رنگ آم 1متر به ارتفاع  1*1,2تهيه متريال و ساخت اتاقك پمپ به ابعاد 23
   عدد 2 ميزيمتر به همراه رنگ آ 1,2متر به ارتفاع 2*1,5تهيه متريال و ساخت اتاقك پمپ به ابعاد 24
   نفر 700 كيلويي 20-30تهيه و خريد  و كاشت پاجوش نخل استعمران  25
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 سانتيمتر در زمين نرم بمنظور كشت نهال و 60و به عمق  70كندن چاله به قطر  26
 ريختن خاك كنده شده به كنار يا اطراف چاله.

 چاله  700
  

   مترمربع 5654 تهيه و خريد چمن لقمه اي از نوع برموداگراس 27
   مترمربع 5654 كاشت چمن لقمه اي 28
   مترمربع 5393 كاشت چمن بذري 29

  20قطر اتيلن، بهبارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پلي 30
 متر. 75/0ميليمتر و عمق ترانشه تا  50تا  

 متر طول 1450
  

 63قطر اتيلن، بهاي پليبارگيري، حمل، حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله ه 31
 متر. 75/0تا ميليمتر و عمق ترانشه 

 متر طول 2900
  

 75قطر اتيلن، بهبارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پلي 32
 متر. 75/0تا ميليمتر و عمق ترانشه 

 متر طول 100
  

 90قطر اتيلن، بهيبارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پل 33
 متر. 1ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 متر طول 870
  

 110طر قاتيلن، بهبارگيري، حمل،حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پلي 34
 متر. 6/0ميليمتر و عمق ترانشه تا 

 متر طول 50
  

قطر هبارگيري، حمل، حفاري، لوله گذاري و برگشت خاك لوله هاي پي وي سي، ب 35
 متر. 25/1ميليمتر و عمق ترانشه تا  160جي خار

 متر طول 150
  

36 
 200حفاري و  اجراي زهكش هاي عميق با لوله خرطومي مشبك يا مشابه تا  قطر 

يمتر با سانت 200سانتيمتر و عمق  تا  60و تا  50ميليمتر با ترانشه به عرض بيش از 
 ترنچر

 متر طول 2430

  

 جمع كل
 
 

 
 محاسبه گردد و قيمت كل درج گردد. رات هر رديف براي همان رديف** كسو
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژه مربوط به مناقصه: 

آن قسـمت از  چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قـرارداد اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه
ربوط به مشرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي  21ماده  عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه و

 ورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه م

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

يسر نشـود تـا شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر مهمچنين تاييد مي 
يمان راسـاً در ومي پشرايط عم 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

ه مسـئول اد دهنـداين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنه
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 دهنده: پيشنهاد      تاريخ:        /     / 

 
 تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز 

 
 
 

 »تعهــد نامــه« 
اسنامه عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد است    شركت                                                         ثبت شده به شماره                                                

شماره هيأت وزيران ( 11/12/81شركت با مفاد مقررات آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صالحيت پيمانكاران مصوب جلسه مورخ و يا تعداد و وضع شركا 
 بر حسب دعوت شركت هرك طالقانيش -احداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي سبز بندرماهشهر منطقه سهپروژه براي مناقصه  هـ) 23251ت /48013

ه فاد آئين نامرا با م شخيص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خودنموده و برنده ت
و دستگاه  مكن نشدمه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقص
فاد قد قرارداد معرر براي اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مق

 اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
تضـمين  وه شهرداري اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـود     

 مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع شهرداري ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.
 
 
 

 اء مجازء صاحبان امضر و امضاسمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مه    
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                 شركت براي اسناد تعهد آور                                                                           

 
 
 
 

 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمهعمليات موضوع بيمه
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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  پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و اطالع دهد كه                                           به                                                     چنانچه 

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

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

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

 بپردازد. كرد                                               

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

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

له كرد                         متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حوا                                          نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خواهد بود.درصورتي كه 

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

 
 
 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه فصـل دوم
مدارك الحاقي آن كه يك  به            شماره     مورخ      همراه شرايط عمومي و ديگر  دومو آگهي مناقصه مرحله  14/01/1401مورخ ش /18شماره مه به استناد مجوز اين موافقت نا      

 ) بـه نشـانيهشهرشهردار بندر ما(  حسين صفريشهر به نمايندگي في مابين شهرداري بندرماه 1401در           تاريخ   /     /، مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود
به شماره ثبـت               بـه                     كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و شركت 06152339114-16ساختمان مركزي شهرداري به تلفن  – 3فاز  –كوي انقالب 

اين  مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك به شماره ملي                و شماره تلفن            كه در اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق      نمايندگي                     
 پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 نيشهرك طالقا -سبز بندرماهشهر منطقه سهاحداث،  ترميم ، كاشت، حفظ و نگهداري فضاي پروژه : موضوع:  1ماده 
 ج: شرح مختصري از پروژه : 

 تجهيز كارگاه )1

و كـارگر  تانكرهاي سـيارآبياري 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
 فشار. درصورت عدم وجود سيستم آبياري تحت

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

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

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

داشـته ود نوزش باد وجانجام عمليات سم پاشي عليه آفات درختان ، چمن، درختچه ها ، گياهان پوششي، گلكاري ها با رعايت كامل اصول ايمني در شب به هنگامي كه  )6
 باشد و پس از دريافت دستور از دستگاه نظارت. 

فاده از نظارت بـا اسـت انجام عمليات تغذيه گياهي و كوددهي درختان و درختچه هاي زينتي ،چمن، گياهان پوششي، گلكاري ها پس از دريافت ابالغيه از جانب دستگاه )7
 كود مناسب و بكارگيري دستورالعمل كارخانه سازنده .

رچين ها  با هدف پاكسازي از وجـود بوته ها و پ -ف هاي هرز اطراف درختان بالغ و كهنسال و همچنين علف هاي داخل شاخه هاي درختان جوان و درختچه هاوجين عل )8
 هرگونه رويش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .

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

ظارت تعيين مـي ر را دستگاه نسرزني 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
 كند).

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

مشروط به اينكه كه خشك شـدن درخـت  بازكاشت درختان و درختچه هاي زينتي خشكيده و از بين رفته در فضاهاي طراحي شده جهت كشت مطابق با نظر كارفرما ( )13
 ناشي از 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

  ل دستگاه نظارت.ت مورد تأييد دستگاه نظارت پس از دريافت ابالغيه و دستورالعمكاشت نهال با استفاده از گونه هاي سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه و كيفي )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

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

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

ودري شـكل بـر ه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشي كه داراي منافذ ريز باشد، به گونه اي كه  آب به صورت پآبياري چمن ها در مناطقي كه سيستم آبياري مكانيز )20
 روي چمن 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

ن چمـن سانتي متر نگه داشته شده و از به بذر نشست 5تا  4رتب و متناسب با  ميزان رشد چمن ها به طوري كه هميشه ارتفاع چمن ها از سطح خاك در حد چمن زني م )22
 جلوگيري به عمل آيد.

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

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

 
و  سانتي متر) پس از ابالغ كارفرما ، به منظور تقويـت و رشـد چمـن 3پوشش سطح چمن با قشر نازكي از مخلوط خاك نباتي سرند شده و كود دامي پوسيده( ضخامت  )25

 خشكيدگي ريشه چمن .  پركردن ناهمواري هاي سطح چمن و جلوگيري از بروز فرسايش و

 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

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

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

 اده سازي بستر به منظور كشت جديد چمن.اجراي كليه عمليات آماده سازي بستر كاشت شامل خاكريزي ، رگالژ ، غلطك زني و ساير عمليات آم )30
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 آبياري مستمر و روزانه گلكاري و گياهان پوششي . )31

مـودن نه هـا ، اضـافه آماده سازي  بستر كاشت گل و گياه پوششي شامل : پابيل نمودن بستر، خرد كردن كلوخه ها و شن كش نمودن بستر و تخليه نخاله ها و سـنگريز )32
 ماسه بادي و كود حيواني.

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

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

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

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

ب شويي ، آپخش ماسه ،  انجام كليه عمليات  مورد نياز جهت چمن كاري و توسعه فضاي سبز شامل : شوره برداري ، خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي ، كودپاشي ،  )37
 ي موجود .پ ، لوله كشي و نصب اتصاالت مربوطه، چمن كاري و كاشت نهال، پس از دريافت ابالغيه از كارفرما و با استفاده از نيروي انسانساخت فنداسيون ، نصب پم

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

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

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

 آبنماهاي منطقه تحت و پاكسازي  ،جرم زدايياليروبي )42

 برچيدن كارگاه )43

 توضيحات:
 ت اين كـار بـه ويهزينه اي باب 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

 پرداخت نمي گردد.

ا دريافـت رزم مرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل قانوني از سوي مراجع ذيصالح و ادارات مربوطه مجوزهاي ال جهت حفاري )2
 نموده و سپس اقدام به حفاري نمايد.

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

 ه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد.اين قرارداد جزء آن چ )4

يمانكـار پالغ مـي گـردد. به طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيمان طبق برنامه اي خواهد بود كه توسط دستگاه نظارت و از طريق كارفرما به پيمانكار ابـ )5
 در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد نكند. متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات

 در صورت نياز به انجام كارهاي گروهي پيمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت كارگران را به محل مورد نظر منتقل نمايد. )6

 هاي خدماتي محوله نسبت به جمـع آوري و جاروكشـي و پاكسـازي كامـل پيمانكار موظف است پس از انجام عمليات هرس كاري ، نظافت و رنگ آميزي و كليه فعاليت )7
 يمه خواهد شد.محيط از ضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري همان روز اقدام و ضايعات را به بيرون از پارك منتقل نمايد ، در غير اين صورت مشمول جر

عميرلولـه وده پيمان و فضاي سبز بر عهده پيمانكار مي باشد. (شامل : نظافت و ضدعفوني روزانه ، تحفظ و نگهداري و نظافت مستمر سرويس هاي بهداشتي واقع در محد )8
 ها و شيشه هاي شكسته ، تعويض شيرآالت ، تهيه صابون مايع و تخليه چاه سرويس هاي بهداشتي)

قـرار گرفتـه  به نحو مطلوب به طوري كه مورد تأييد كارفرما و دستگاه نظارتپيمانكار متعهد است كليه كارهاي موضوع پيمان مطابق شرح كار مندرج در متن قرارداد را  )9
 باشد انجام دهد و در صورت قصور در اين خصوص ، مطابق شرايط پيش بيني شده  در متن قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد شد.

 سته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسـيرهاي تـردد مـي گـردد،درصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شديد ، طوفان ، بارندگي و ...) كه موجب شك )10
 پيمانكار مي بايست با نظر كارفرما در طول شبانه روز گروه هاي كاري الزم را در سطح منطقه به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.

 محلي كه كارفرما تعيين نموده به عهده پيمانكار مي باشد.جمع آوري ، تميز كردن محل و انتقال ضايعات ناشي از كار در امور باغباني به  )11

ه هـاي عهده پيمانكار مي باشد و مـي بايسـت هزينـ در معابر عمومي و ساير مناطق كه جزء تعهدات پيمانكار مي باشد بارگيري و حمل ضايعات باغي منازل مسكوني بر )12
 مربوطه را در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

 هاي فاضالب داخل سرويس هاي بهداشتي و تخليه سپتيك فاضالب به عهده پيمانكار است.رفع گرفتگي مسير )13

 حفاظت و نگهداري از ابنيه و شيرآالت و كليه لوازم موجود در سرويس هاي بهداشتي به عهده پيمانكار است. )14

 احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيمانكار مي باشد.نگهداري و مراقبت از پارك ها و فضاي سبز در محدوده عملياتي به منظور جلوگيري از ورود  )15

ه كارفرما و دسـتگا رأساً تعيين نمايد و در اين باره بايستي بر طبق برنامه اعالمي از سويه قرارداد را پيمانكار مجاز نمي باشد ساعات استفاده مردم از فضاي سبز محدود )16
 نظارت عمل نمايد.

 به عهده كارفرما مي باشد. گلداني ، صندوقي بذري در محل خزانه ، بذر مستقيم و گياه پوششي)تعيين نوع كاشت (گل فصلي ،  )17

ست و اكار عهده پيمانكليه پمپ ها صحيح و سالم تحويل پيمانكار داده مي شوند و رفع مشكل خرابي پمپ و تعمير پمپ هاي منطقه تحت پيمان در طول مدت پيمان به  )18
 ناظر  در قالب اقالم فاكتوري پرداخت خواهد شد.هزينه مربوطه پس از تاييد 

افـت خواهـد كار اخطـار دريدرصورت 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 )19
 ج در پرونده خواهد شد.كرد و درصورت رخ دادن اين امر، بار سوم پيمانكار مشمول اخطار و در

 پيمانكار موظف است با هر صورت وضعيت ارسالي، ليست كليه كارگران مربوط به همان ماه با روزهاي كاركرد را تهيه و ارائه نمايد. )20

 مايد.ن ماه را تهيه و ارائه نمربوط به هما (پرينت كارت ساعت) و ليست ايام مرخصيارگرانورود و خروج كپيمانكار موظف است با هر صورت وضعيت ارسالي، ليست  )21

 حويل مي گردد.در صورت اضافه شدن وسايل بازي ، با هماهنگي دستگاه نظارت و تنظيم صورتجلسه في مابين ، وسايل به پيمانكار حفظ و نگهداري فضاي سبز ت )22
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 ت.هرگونه خسارت وارده ناشي از آتش سوزي كه بر اثر غفلت نيروهاي شركت باشد به عهده پيمانكار اس )23

اي هـگذاري در سـطل پيمانكار 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 كار )24
 تعيين نموده اقدام نمايد.زباله مستقر در محدوده پيمان اقدام نموده و در زمان الزم نسبت به جمع آوري آن ها و انتقال به محل مناسب كه كارفرما 

 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

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

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

به در ايـام ساعت در هفته) از روز شنبه لغايت پنج شـن 44كار (ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز و خدمات بر اساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون  )29
نجـام ادسـتگاه نظـارت عادي سال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز و براساس دستور 

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

ننـدگان شاهده توسـط راتمامي 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. 50×50اعالم خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشين به ابعاد  پشت سر وسيله مورد نظر و همچنين چهار عدد تابلوهاي

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

ان فصـلي و ود و يا كـارگردرصورتي كه كارفرما دستور عمليات احداثي و توسعه فضاي سبز منطقه مورد پيمان را صادر نمايد پيمانكار موظف است  با نيروي انساني موج )32
ا انجـام شويي ، چمن كاري و لوله كشي ، زهكشي و ساخت منهول رروزمزد (در صورت نياز) عمليات شوره برداري خاكبرداري، نخاله برداري، خاك ريزي ، كودپاشي ، آب

ي مجموعـه بـا دهد. كل محدوده نقشه پيوست ، محدوده پيمان تلقي شده و در صورت احداث مناطق جديد در طول مدت پيمان ، پيمانكار موظف بـه حفـظ و نگهـدار
 نيروهاي موجود مي باشد.

يـروي ند كارشناسي تشخيص دهد در بعضي از محل ها نيروي انساني بيش از تعداد برآورد شده نياز است پيمانكار بايـد در صورتي كه مسئول فضاي سبز براساس برآور )33
زه رد مگـر بـا اجـااي يكديگر نـدامورد نياز را تأمين و در بخشهاي مورد نظر به كار گمارد. پيمانكار به هيچ وجه اجازه دخالت نيروهاي هرس كار و باغباني را در فعاليته

 مستقيم مسئول فضاي سبز.

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

هـده عتحـت پيمـان بـه حفاظت ، حراست تابلو پارك ها ، ست هاي ورزشي ، آالچيق ها ، المان ها ، ست هاي وسايل بازي ، سطل زباله و نيمكت هاي موجود در منطقه  )35
ود و بزي خواهد نكار است . درصورت تخريب ، سرقت و هر نوع صدمه پيمانكار مشمول جريمه تعيين شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ) توسط واحد زيبا ساپيما

 پس از تأييد واحد زيبا سازي جريمه در صورت وضعيت ها اعمال خواهد شد.

ت موارد فني هده كارفرما است و پيمانكار هزينه هاي تأمين ادوات و ماشين آالت و نيروي انساني الزم و رعايهماهنگي هاي اداري و حقوقي الزم جهت اخذ انشعاب به ع )36
 و  ايمني را عهده دار است.

ين قرارداد ااننده در % و يك نفر ر 22,5سه نفر كارشناس ، پنج نفر متصدي خدمات اداري و دفتري، يك نفر نگهبان حراست، دو نفر نگهبان نهالستان، چهار نفر نگهبان  )37
ر خصـوص خواهـد بـود و ددر اختيار كارفرما بوده و محل كاركردشان توسط دستگاه نظارت تعيين مي گردد. لذا پيمانكار موظف به پرداخت كليه حقوق و مزاياي ايشان 

 محل كاركردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.

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

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

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

صورت بـه مانكار ابالغ خواهند شد. درانتخاب و گزينش نفرات با شهرداري بندرماهشهر مي باشد و پس از طي مراحل عدم سوء پيشينه و آزمايشات مربوطه نفرات به پي )41
انكار كسر ريال جريمه از صورت وضعيت پيم 5,000,000كارگيري نيرو بدون هماهنگي ، كارفرما در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و به ازاي هر روز مبلغ 

 مي گردد.

باشـد و  خروج كارگران قابل چك كردنتعجيل در ين نمايد تا عدم حضور و تأخير در ورود و پيمانكار بايستي جهت كنترل ورود و خروج كارگران دستگاه ساعت زني تأم )42
 در پايان هر ماه پرينت خروجي دستگاه كارت ساعت را به واحد فضاي سبز ارائه دهد.

پيمانكـار  عد از روز جمعه باشند (پنج شنبه يا شنبه)قبل يا ب   تعطيلي بابت هر مناسبتي، عاشوراي حسيني و، مانند عيد سعيد فطررسمي درصورتي كه روزهاي تعطيل  )43
 ساعت كاركرد) 8موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . (

يوسـت پن اجتمـاعي را پيمانكار موظف است هر ماه فيش حقوقي كاركنان به همراه پرينت واريز به حساب (ممهور به مهربانك) و ليست بيمه مورد تأييد سـازمان تـأمي )44
 ت وضعيت ارائه نمايد . بديهي است پيمانكار در صورت عدم ارائه مدارك مشمول اخطار مي گردد.صور

ان مـدت قـرارداد ارفرما در پايـكليه رانندگان و راهبران ماشين آالت و تجهيزات جزء كاركنان پيمانكار بوده و هيچ گونه رابطه ي خادم و مخدومي با كارفرما نداشته و ك )45
 نخواهد داشت.ايشان ت ادامه اشتغال به كار هيچ گونه تعهدي جه

ردد ز برگـزار مـي گـپيمانكار و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزاماً مي بايست با هزينه خود در كالس هاي آموزشي و توجيهي كه توسط واحد فضاي سـب )46
 شركت نمايند.

 به جايي و يا كاشت درخت و نهال و مواردي از اين قبيل را ندارد.پيمانكار بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جا )47
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ر مـوارد دواهد بود مگـر قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است : شامل كليه هزينه هاي انجام كار و سود و غيره خ )48
 ناد مناقصه ذكر شده باشد.شرايط يا طريقه ديگري در اسدر استثنايي كه صريحاً 

    ردود           در ايـن مـورد مـكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبـه هرگونـه خسـارتي  )49
 مي باشد.

 از به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند.مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت ني )50

آن به عهـده  داخلي ملزومات دفتري پيمانكار، به عهده كارفرما مي باشد و هرگونه اسباب و ادوات مورد نيازو   كانكس(كارگاه) تأمين مكان در محل پروژه جهت استقرار )51
 مي باشد.پيمانكار 

نـه دفترچـه نياز اجراي كار از جمله فرم مشخصات پروژه ، شرح خدمات عمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، فرم جداول جرائم ، نموساير شروط و فرم هاي مورد  )52
        نامـه          ن دعـوتمنضـم ايـ پيمان و ساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ارائـه پيشـنهاد باشـد،

است پـس د، بديهي اد ارائه نمايمي باشد كه مي بايستي پيمانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه ساير اسناد در موقع تحويل پيشنه
 موارد فوق مبني بر جهل قابل قبول نمي باشد. تحويل پيشنهادها هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك واز ارائه و 

 متعهد به جبران پاسخگو باشد ومسئوليت 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  )53
 كليه خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

از  ساعت مي باشد . درصورت مشاهده كاهش ساعت كـاري كـارگران در همـان روز 7ساعت كاري و روز پنج شنبه  8ت كار كاركنان پيمانكار از شنبه تا چهارشنبه ساع )54
ه ارائه خدمات تعيـين و بـو خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي ساعات كار جهت  صورت وضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع

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

داشته و نستگاه ها بايستي ايمن بوده و روغن سوزي كليه خودروهاي حمل زباله يا نخاله هاي گياهي موظفند كپسول اطفاي حريق با تاريخ مشخص داشته باشند . اين د )55
 توليد دود نكنند.

 اساس دستور كار كارفرما را انجام دهد. پيمانكار موظف است اجراي عمليات بر )56

راد هرگونـه شد. لذا درصورت ايـكل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار مي با )57
سـارت خواهـد خسارت چه از طرف پيمانكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرما ، پيمانكـار مسـتلزم پرداخـت خ

 گرديد و هزينه آن از مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد شد.

 د پيمانكار مكلـفسات موجود در محدوده كار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و ... ) صدماتي وارد شوهرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسي )58
 به جبران خسارت وارده خواهد بود.

ي اسـت سوي كارفرما اقدام خواهد شد. بديهصورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از  )59
 هرگونه اشتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر و يا تعديل خواهد بود.

 محدوده تعريف شده خارج شود.كليه اقالم تحويلي فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از  )60

 پيمانكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد. )61

ين صلي و گياهان پوششي ، پرچپيمانكار موظف و متعهد است از كليه سطوح فضاي سبز و فالورباكس ها و سيستم آبياري و زهكش شامل درخت و درختچه ، گل هاي ف )62
فاظت ... حراست و حها و چمن ها ، كليه اجزاي خطوط اصلي و فرعي ، سيستم آبياري ، كليه اجزاي سيستم زهكشي علي الخصوص درب هاي منهول و درپوش رايزرها و 

مسئوليت  وروزانه و يا گزارش كشيك شب در فضاي سبز اعالم نمايند  كامل به عمل آورده و در صورتي كه به هر علت از بين بروند و يا سرقت گردند طي گزارش كاركرد
 جبران خسارت هاي احتمالي وارده براثر قصور پيمانكار برعهده شركت طرف قرارداد بوده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ده وضوع پيمان ذكر شافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كنترل با مأخذي كه با ماجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام ي كارفرما به منظور نظارت بر )63
 است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

داقل يـك معابر مي باشد (حخاص جوي كه احتمال شكستن و افتادن درختان در  پيمانكار مي بايست نيروها و ماشين آالت خود را در روزهاي باراني و طوفاني و شرايط )64
 ساعته در محل كار داشته باشد. 24چهارم از نفرات و امكانات) را بصورت آماده باش و 

، مه نامـه خـودرو، بـرگ معاينـه فنـيكليه ماشين آالت مي بايست قبل از بكارگيري آن ها نسبت به تهيه و ارسال يك نسخه رونوشت مدارك شامل مدارك خودرو، بي )65
ز تاييـد صـالحيت اخودرو و دستور العمل مقررات راهنمايي و رانندگي ، كارت سالمت ماشين آالت و ... به كارفرما اقدام نموده و پس  گواهينامه رانندگان با توجه به نوع

نـه اي را بـه به اشتغال كار آن ها اقدام گردد در غير اين صورت كارفرما هيچ گونـه هزيفني خودروها و راهبران آن ها توسط كارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت 
 پيمانكار پرداخت نخواهد نمود و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

يـن مبلـغ را ايمانكار بايستي در قيمت پيشنهادي خود كليه رانندگان ماشين هاي استيجاري كه در قرارداد در نظر گرفته شده اند بايستي توسط پيمانكار بيمه شوند و پ )66
 در نظر بگيرد.

 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است:   : اسناد و مدارك: 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د) مشخصات فني ، عمومي و خصوصي
 هـ)  جدول جرائم (پيوست شماره يك)

 ز) نقشه
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.اين به شمار مي آيد و مدارك پيمان ناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناداس  
ن ر كار و صورتمجلس باشد. درصورت وجـود دو گـانگي بـياسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني ، نقشه ، دستو

خصـات فنـي ويت به ترتيـب بـا مشاسناد و مدارك پيمان ، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اول
 خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است.

 يمت مي باشد.ز قمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد .....................) ريال مطابق با جداول آناليمبلغ:  : 3ماده 
 ضريب پيمان برابر است با ........... 

 مبلغ كل پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، تغيير مي كند.
 تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار : 4ماده 

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

 م مي شود.است كه پس از مبادله پيمان ، تنظي 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

ي گـردد، مـتي كه از طرف كارفرما معرفـي نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، شهرداري بندرماهشهر و يا هر شرك: نظارت بر اجراي كار:  5ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد 

 مطابق با نقشه پيوست شهرك طالقاني – سهفضاي سبز منطقه  –بندرماهشهر : محل اجراي كار:  6ه ماد
 يه نسخ حكم واحد دارند.اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كل: نسخ قرارداد:  7ماده 

 
 

 نماينده / نمايندگان پيمانكار                                                  نماينده كارفرما                                                                    
 نام و نام خانوادگي :                                         حسين صفرينام و نام خانوادگي :                 
 سمت:                                                                                                      شهردارسمت :                 

  امضاء                                                      امضاء                                     
 

 

 
 فصـل ســوم

 شــرايط عمـومي پيمـان
 

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

ا اين تاريخ ه و تودبدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري      
 ردد.معتبر مي باشد ، نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گ
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 » پيمان يايط خصوصرش«  فصـل چهــارم
يچ گـاه هـليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده اسـت و ين تكايط عمومي پيمان است كه تعيشرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شر          

 به آن در شرايط وجه به مفاد ماده مربوطنمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون ت
ت موضـوع عمليـااعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. چنانچه  عمومي پيمان ، بي

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

 وي اعـالم نمايـد تبـاً بـهار متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند يا كارفرما برنامه زمان بندي را كپيمانك  ،
 انجام دهد.

 دد و هيچ گونـه ه روز مي باشد توسط پيمانكار بايستي انجام گرانجام عمليات موضوع پيمان مطابق با برنامه زمان بندي مورد تأييد دستگاه نظارت و در هرساعتي از شبان
 اضافه پرداختي از اين بابت امكان پذير نمي باشد.

 ) نماينده پيمانكار10ماده 
 هنگي هـاي و ايجاد همـا يپيمانكار بايد قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را كه مورد قبول كارفرما باشد به عنوان نماينده تام االختيار خود جهت پاسخ گوي

ي و رايي تحت سرپرسـتد و عمليات اجالزم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً  به كارفرما معرفي نمايد. نماينده پيمانكار اساساً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باش
ي بـه ضاي سبز و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت اختيارات كـافنظارت او انجام شود. پيمانكار به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات از مسئول ف

ه بد در حكم ابالغ پيمانكار بشو نماينده خود خواهد داد. هر نوع اخطار و ابالغي كه مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف مسئول فضاي سبز و يا نماينده آن به نماينده
 ند درصورت لزوم نماينده خود را تعويض كند مشروط به اينكه صالحيت جانشين او مورد قبول كارفرما باشد.پيمانكار خواهد بود. پيمانكار مي توا

 هرگونـه  ايد و در صـورتدرصورتي به هر دليل امكان ادامه كار براي هر يك از عوامل شركت نباشد پيمانكار موظف است سريعاً فرد واجد شرايط ديگري را جايگزين نم
 عهده پيمانكار مي باشد. رات وارده به فضاي سبز برقصور تمامي خسا

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

 الف) -16ماده 
 نزله مادن پيشنهاد به مالً مطالعه نموده و از مفاد آن كالً و جزاً اطالع حاصل كرده است. شركت در مناقصه و دپيمانكار بايستي كليه اسناد و مدارك و موضوع قرارداد را كا

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

 جهولي بـاقي مايط مناقصه و محتويات دفترچه پيمان اطالع كامل داشته و هيچ امر پيمانكار تأييد مي نمايد كه از كم و كيف معامله و مقتضيات محل انجام عمليات و شر
 نمانده كه بعداً مستند به جهل گردد.

 ب) -16ماده 
 طمينان حاصـل اگر از نقاط دي پيمانكار بايستي نسبت به امكان تأمين نيروي انساني به تعداد كافي و تهيه ابزار و ماشين آالت مورد نياز در حدود مشخصات در محل و يا

لف را با توجه ت در فصول مختكرده و شرايط آب و هوا و نزوالت جوي و موقعيت جغرافيايي محل و امكان تهيه ابزار و ماشين آالت به مقدار كافي و امكانات اجراي عمليا
 ود از هر جهت در نظر گرفته باشد.به مدت اجراي كارها و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را براي اجراي كار در محاسبه خ

 ي مسـئولين ظور با همـاهنگپيمانكار موظف است به منظور ارتقاء كيفيت نگهداري فضاي سبز از وجود افراد ورزيده و مجرب و داراي توان مناسب استفاده و براي اين من
 مايد.خواهد شد اقدام ن در كالس هاي آموزشي كه  بدين منظور تدارك ديده مجموعه خود از طريق دستگاه نظارت و شركت مناطق براي آموزش كاركنان زيرفضاي سبز 

رگ پيشنهاد قيمـت پيوسـت اقـدام ضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت به شرح ب ج) -16ماده 
 نمايند.

 د) – 16ماده 
 ت و مجرا بوده اس ي هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به ماليات ها و عوارض كه پيشنهاد معمولپيمانكار بايست

 و همچنين سود خود را در حساب هاي خود تا تاريخ تسليم پيشنهاد منظور نموده باشد.

  ند. شاغل بوده و موظفند از طريق بانك و به صورت فيش نسبت به پرداخت دستمزد و مزاياي پرسنل مربوطه اقدام نمايملزم به اجراي طرح طبقه بندي مپيمانكار 

  نمايد. كارفرما ارائهپيمانكار مكلف است ماهيانه تصوير ليست پرداخت و ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده است به 

 ا و عوارض كامالًماليات هكار تأييد مي كند كه از جمع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي ، حفاظت فني و بهداشت كار و همچنين قوانين مربوط به پيمان 
 كارفرما نخواهد بود.مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه 

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

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

 ها را رعايـت  ته باشند و آنپيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داش
 نموده و در نرخ هاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

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

 نفع كارفرما ضبط خواهد گرديد و كارفرما مجاز خواهد بود كليه خسارت هاي احتمالي را از هرگونه وجوه پيمانكار جبران نمايد.
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 مين اعي ، سازمان تأبوط در برابر وزارت كار و اموراجتمكارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني ، شركت در زمينه قوانين كار ، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مر
 اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

 بـق ا طبـوط بـه آن هـكارگران و پرسنلي كه به وسيله پيمانكار به كار گمارده مي شوند مستخدمين پيمانكار محسوب مي شوند و مسئوليت پرداخت حقوق و مزاياي مر
يك نسـخه  نسبت به ارسالقوانين كار به عهده پيمانكار مي باشد و شهرداري هيچ گونه تعهدي جهت پرداخت حقوق و مزاياي آنان را ندارد. ضمناً پيمانكار موظف است 

 قرارداد منعقده بين پيمانكار و كارگران خود به اداره كار و امور اجتماعي اقدام نمايد.

  قـوق و ا توسط شركت هاي فضاي سبز براساس قانون اداره كار و تأمين اجتماعي خواهد بود.پيمانكار موظف است كليه حقوق كاركنان را طبـق حدستمزد و مزايپرداخت
 ستمزد هرقوق و دبايست حدستمزد و مزاياي تعيين شده از سوي اداره كار بدون توجه به صورت وضعيت هاي تنظيمي از سوي كارفرما پرداخت نمايد. ضمناً پيمانكار مي 

  هد شد.بعد كسر خوا  ريال از صورت وضعيت ماه 30,000,000اي هر روز تأخير در پرداخت مبلغ ماه را حداكثر تا دهم ماه بعد پرداخت نمايد. درغيراين صورت به از

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

 

 هـ) -16ماده 
 ي ست اضـافه پرداختـداً  حق درخواپيمانكار 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

تواند مستند بـه ورد و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بنخواهد داشت. به طور خالصه پيمانكار تأييد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي به عمل آ
 جهل خود گردد.

 اشـين آالت ماري نيروها و 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
 شنهادي لحاظ نمايد.خود را بابت چنين مواردي در قيمت پي

 .ت مابـه درغيـراين صـور پيمانكار موظف است دستمزد ايام تعطيل را وفق اداره كار در محاسبات منظور نمايد و حقوق كاركنان خود را در ايام تعطيل پرداخـت نمايـد
 باالسري به عنوان جرائم از صورت وضعيت ماهانه كسر مي گردد.  %30التفاوت حقوق كاركنان با 

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

 كـار ه ظارت بنز سوي دستگاه 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
 يست هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.گيرد. لذا پيمانكار مي با

 دليل ضرورت  متوالي هم به درصورت نياز به كار مازاد بر ساعات معمول كارگران پرداخت هزينه اضافه كار ساعتي و مزاياي مرتبط به عهده پيمانكار است روزهاي تعطيل
 به عنوان ساعات كار مازاد محسوب مي شود.

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

  ي دا بـه نيروهـاكارت هديه و اهآيتم پاداش موردي جهت تشويق نيروهاي پيمانكار به تشخيص كارفرما بوده و پس از ابالغ كارفرما به پيمانكار ، پيمانكار موظف به تهيه
 مي باشد. شده تاييد

 داش لغي به عنوان پايد كارفرما مبپيمانكار بايستي روز جهاني كارگر (يازدهم ارديبهشت ) تعدادي از نيروهاي خود را به عنوان كارگر نمونه به كارفرما معرفي و پس از تأي
 به كارگران نمونه پرداخت نمايد.

 يـاي نيروهـا ور كارگران در روزهاي تعطيل امري بديهي و الزامي است لذا پيمانكار ملزم به پرداخـت حقـوق و مزاباتوجه به اينكه در ايام نوروز و روزهاي گرم سال حض
 اشد.ت مي باشد و بايستي تمامي موارد را در قيمت پيشنهادي خود مدنظر داشته بكاري ، ساعات اضافه كار و نوع شيفبرحسب ساعت كاركرد ، تعطيل كاري ، جمعه 

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

 الف) -17ماده 
 از تـأمين  بـه پرسـنل اعـم پيمانكار بايستي از كارگران مجرب و آموزش ديده كه داراي سالمت كامل باشند استفاده نمايد كه نظارت كافي و مستمر بر كليه امور مربوط

صوصاً بابـت خمسئوليتي  يل ايمني و حفاظتي ، انجام معاينات و آزمايشات پزشكي قبل از استخدام و عملكرد كارگران برعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونهوسا
 نظارت برعهده نخواهد داشت.

  به بكارگيري نيروهاي جديد مورد تأييد كارفرما اقدام نمايددرصورت عدم رضايت كارفرما از بعضي يا همه پرسنل پيمانكار ، نامبرده مكلف مي باشد نسبت. 

 ارداد نسـبت در ابتداي قر پرسنل بكار گرفته شده از سوي پيمانكار بايستي داراي گواهي تأييديه بهداشت و عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد باشند. پيمانكار موظف است
 احد حراست ارائههت كليه كاركنان اقدام و نتايج را حداكثر پس از يك ماه از شروع قرارداد به دستگاه نظارت و وبه انجام تست عدم اعتياد و ارائه گواهي سوء پيشينه ج

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

 ماشـين آالت  طبق مشخصات و دستورالعمل هاي ارائه شده توسط كارفرما و با بهترين روش هاي اجرايي و با ابزار و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد را
 به وسيله كارگراني كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند به هزينه خود انجام دهد.

 ر بـا بناهـاي ه هيچ وجه حق ندارد كارگران موقت و يا دائم خود را در مجاورت محل كـاتأمين كارگران ساده و متخصص به تعداد الزم به عهده پيمانكار است. پيمانكار ب
 پوشالي و گلي و نظاير آن اسكان دهد.

 يي ، جهت انجام كليه كارهاي برقي، رنگ اميزي، لوله كشي،  و جوشكاري ست ورزشـي ، نيمكـت ، پايـه روشـنا تاسيساتفني كارگر در قالب  يك نفر پيمانكار بايستي
 سايل بازي ، سطل زباله ، سرويس هاي بهداشتي ، شيرآالت ، چراغ هاي پاركي و...  در محدوده تحت پيمان خود در اختيار داشته باشد. و

  ني آن هـا بـا ايگزينسبت به جـدرصورتي كه عوامل پيمانكار به دليل عدم آشنايي با امور باغباني و خدماتي توانايي انجام كار را نداشته باشند مي بايست در اسرع وقت
 فرد واجد 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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 ب) -17ماده 
 را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد. پيمانكار متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات 

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

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

 ج) -17ماده 
 بر باشند.كارمندان و كارگران ايراني پيمانكار بايد داراي شناسنامه و همچنين كارگران بيگانه كارگاه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه كار معت 

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

  پروانـه  استفاده از كارگران افغاني بدون 26/9/82ش مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آيين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره
 د را فسخ نمايد.ي تواند به استناد آن ، قرارداكار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرما م

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

 و ) – 17ماده 
 داخـت ورتي كـه در پرپيمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار (جدول گروه بندي ارائه شده توسط دستگاه نظارت) مرتباً  پرداخـت نمايـد در صـ

ارد دسـتمزد دب كارگران را پرداخت نمايد و در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما حق دستمزد كارگران تأخير حاصل شود كارفرما به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه طل
ست با حضور در دست كارگران و داراي امضاء نماينده مي باشد با توجه به پرداخت هاي موقتي (علي الحساب ) كه به آن ها شده ا كارت هاي كارگري كهكارگران را طبق 

ضـور خـودداري حات و يا تضمين هاي پيمانكار به حساب او پرداخت كند و درصورتي كه نماينده پيمانكار با وجود اخطار كتبي كارفرما از نماينده پيمانكار از محل مطالب
نـان داشـته اقي آاين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان اسـتحق كند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اينكه پيمانكار حق اعتراض بر

 باشد.

 مالحظات ساعت اضافه كار گروه شغليدستمزد(ريال)تعداد پرسنل رديف

مهندسي كشاورزي ترجيحاً باغباني يا فضاي  105 14 طبق بخشنامه اداره كار 3 كارشناس 1
 سبز(حداقل سه سال سابقه كار)

 فرات در اختيار كارفرما مي باشد)( ن  875طبق بخشنامه اداره كار5 يو  دفتر يخدمات ادار يمتصد2
 (حداقل سه سال سابقه كار) 845طبق بخشنامه اداره كار2 سركارگر3

 45 5 طبق بخشنامه اداره كار 18 نگهبان (عصر و شب) 4

شيفت گردان (عصر،شب)  براي هرنفر ماهيانه مبلغ 
با لحاظ تعطيل كاري و جمعه   %22,5نوبت كاري 

شش نفر در اختيار واحد (  كاري محاسبه گردد.
 كارفرما مي باشند.)

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

 45 5 طبق بخشنامه اداره كار 1 نگهبان حراست 6

شيفت گردان (صبح،عصر،شب)  ماهيانه مبلغ نوبت 
تعطيل كاري و جمعه كاري با لحاظ  %15كاري 

محاسبه گردد. ( نفر در اختيار واحد حراست مي 
 باشد.)

(حداقل دو سال سابقه كار) با لحاظ تعطيل كاري و  15 4 طبق بخشنامه اداره كار 20 كارگر باغباني 7
 جمعه كاري براي سه نفر از نيروهاي كارگري

 ال سابقه كار)(حداقل دو س 615طبق بخشنامه اداره كار1 راننده8
 (حداقل دو سال سابقه كار) 645طبق بخشنامه اداره كار1 كارگر تاسيساتي9
 (حداقل سه سال سابقه كار) 515طبق بخشنامه اداره كار1 چمن زن و حاشيه زن10
 (حداقل سه سال سابقه كار) 515طبق بخشنامه اداره كار3 هرس كار11

 56 مجموع نفرات
 ا پس از ر به كارگران مي بايست براساس جدول آناليز ارائه شده مندرج در قرارداد باشد و پيمانكار موظف است هرماه ليست پرداخت حقوق كارگران خود پرداخت حقوق

 مورمالياتي يـا هـراجتماعي يا اداره اتأييد سازمان تأمين اجتماعي ارائه نمايد. درصورت بروز تخلف و پرداخت مبالغ كمتر يا ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان تأمين 
كار موظف است ريال جريمه به حساب پيمانكار منظور مي گردد. همچنين پيمان 20,000,000مورد ديگر، به ازاي هر مورد فيش حقوقي داراي ايرادات قانوني در هرماه مبلغ 

 نمايد. ماهانه فيش حقوقي و رسيد بانكي واريز حقوق را پيوست صورت وضعيت خود ارائه

 ي حل اخـتالف كـارگري و پيمانكار مسئول اجراي مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مي باشد و هر نوع پاسخ گويي به شكايات و اجراي رأي مربوط به هيئت ها
اشت. پيمانكار تأييد مي نمايد كه از جمع قـوانين و ساير تعهدات قانوني كار به عهده وي خواهد بود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي درخصوص پرسنل پيمانكار نخواهد د

ايت كند. درهرحال مسـئوليت مقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض كامال مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رع
مي باشـند را تحـت ر ول به كاناني كه در اجراي اين قرارداد مشغود. لذا پيمانكار مكلف است كليه كاركعدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد ب

تحصيلي ، سابقه خـدمت،  پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرارداده و كليه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي را در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براساس مدارك
ري و اغل ، همچنين پرداخت پاداش ها و مزاياي متعلقه نظير بن ، مسكن ، خواروبار، كمك عائله مندي و ساير مزاياي قانوني و پرداخـت اضـافه كـاطرح طبقه بندي مش
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ايت نمايد و مسئوليت هرگونـه عاستفاده از تعطيالت و مرخصي و مسائل مربوط به حوادث و بيماري و بارداري و غرامت و ساير موارد قانوني را در رابطه با كاركنان خود ر
هـد داشـت . در صـورتي كـه تخلف از انجام اين تكليف بر عهده وي خواهد بود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي از جمله موارد استخدامي در قبال كاركنان پيمانكار نخوا

، كارفرما تا رفع مشكل في مابين پيمانكار و كاركنانش از هرگونه پرداخت به كاركنان پيمانكار به دليل عدم دريافت حق و حقوق خود براي كارفرما ايجاد مزاحمت نمايند
باالسري برداشت و يـا  %30ب وي خودداري خواهد نمود و كارفرما مي تواند حقوق آن ها را به صورت علي الحساب پرداخته و از مطالبات و ساير اموال پيمانكار با احتسا

 وصول نمايد.

 ويي به شكايات گكه مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي را در انجام موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخ  پيمانكار متعهد مي گردد
 و اجراي آراء  مربوط به هيأت هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار به عهده پيمانكار مي باشد.

 روز مرخصي پرسنل پيش بيني گرديده است پيمانكار موظف است درصورت مرخصـي كاركنـان نسـبت بـه 5/2ت قيمت پايه هزينه ماهيانه با توجه به اينكه در محاسبا 
 تأمين جايگزين اقدام نمايد.

 انك پرداخت بخصي و غيره را از طريق پيمانكار موظف است در پايان قرارداد با كليه كارگران خود تسويه حساب نموده و حق و حقوق آن ها  از جمله عيدي ، بازخريد مر
 كرده و نسبت به ضميمه نمودن ليست بانكي به صورتجلسه پايان كار و ارائه آن به كارفرما و دستگاه نظارت اقدام نمايد.

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

  ا پرداخـتو مزاياي پرسنل خود را داشته باشد و نمي تواند به دليل عدم دريافت وجـوه ماهيانـه از كارفرمـ ماه حقوق 1حداقل پيمانكار مكلف است توان مالي پرداخت 
بـق جـدول ند متوجه پيمانكار بوده و كارفرما مختار اسـت طحقوق و مزاياي پرسنل خود را به تعويق بيندازد . درغيراين صورت هرگونه مسئوليت ناشي از اجراي اين ب

 جرائم قرارداد اقدام نمايد.

 ت دسـتمزد نكار متعهد اسـپيمانكار موظف به تهيه فيش حقوقي ماهيانه كليه كاركنان تحت پوشش مي باشد و نسخه دوم آن را مي بايست به كارفرما ارائه نمايد و پيما
يش حقـوقي روز بعد از پايان هرماه مرتباً پرداخت نموده و ليست پرداخت بيمه و ليست پرداخت حقوق بانكي و فـ 10ون كار ظرف مدت كليه كاركنان خود را بر طبق قان

 شـته باشـد). درضميمه صورت وضعيت ماهيانه نمايد(توضيح : مبلغ فيش حقوقي با مبلغ مندرج در ليست پرداخت حقوق بانكي براي هر نفر مـي بايسـتي مطابقـت دا
نكـار ، اسـتنكاف پيما صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تأخير حاصل شود ناظر مقيم به پيمانكار اخطار خواهد نمود كه طلب كارگران را پرداخت نمايد و در صـورت

كه به آن  تي از پرداخت هاي علي الحسابكارفرما حق دارد دستمزد كارگران را طبق حضور و غياب كه امضاي نماينده پيمانكار رسيده است با توجه به پرداخت هاي موق
 ار كتبي كارفرمـار با وجود اخطها داده شده با حضور نماينده پيمانكار از محل مطالبات يا تضمين هاي پيمانكار به حساب او پرداخت كند و در صورتي كه نماينده پيمانكا

ستحقاقي آنان بدون اينكه حق اعتراض بر اين مبلغ و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان ااز حضور خودداري كند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد 
 درصد باالسري محاسبه و از اولين پرداخت به پيمانكار كسر خواهد شد.  30داشته باشد و بابت اين امر مبلغ پرداختي به كارگران به اضافه 

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

 ح) – 17ده ما
  ده شسمپاشي تدوين پيمانكار موظف است دستورالعمل بهداشت كار و استانداردهاي معاينات و آزمايشات تشخيص پزشكي كاركنان و همچنين دستورالعمل ايمني امور

حاظ نموده و ي كاركنان را در قيمت پيشنهادي خود لاز سوي مركز بهداشت را در مورد كارگران به اجرا گذارد . پيمانكار موظف است هزينه هاي مربوط به معاينات پزشك
 در مدت قرارداد حداقل يك بار معاينات دوره اي كاركنان را با هزينه خود انجام دهد.

 نظارت تحويل  به دستگاهر را پيمانكار مي بايست معاينات ادواري پرسنل تحت نظر را حداكثر تا پايان ماه ششم قرارداد انجام دهد و كارت هاي سالمت و گزارش اتمام كا
رت عـدم انجـام درصد باالسري از پيمانكار كسر مي نمايد. همچنـين در صـو 30نمايد. درصورت عدم انجام تا موعد مقرر ، كارفرما رأساً اقدام و هزينه هاي مربوطه را با 

طعـي جريمه از صورت وضـعيت ق 30عدم اجراي صحيح مفاد پيمان رديف معاينات تا پايان قرارداد عالوه بر كسر اين مبلغ وفق جدول محاسبه جرائم (جبران خسارت) 
 پيمانكار كسر مي گردد.

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

 ل در اختيار عوامـ ر را به كارگران تفهيم نمايد و وسايل و ابزار الزم راپيمانكار موظف است كليه قوانين و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ايمني و حفاظت بهداشت كا
 خود قرار دهد. درصورت بروز حادثه ناشي از كار هيچ گونه مسئوليتي به عهده كارفرما نخواهد بود.

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

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

 عمل مه ها و دستورالناررات ، آيين پيمانكار مي بايست صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و اموراجتماعي اخذ نمايد. پيمانكار بايستي كليه قوانين و مق
. ت معرفـي نمايـدهاي حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايد. پيمانكار مكلف است يك نفر به عنوان كارشناس ايمنـي بـه دسـتگاه نظـار

 كار برنده مناقصه مي باشد.كارشناس ايمني جزء نفرات آناليز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزاياي كارشناس ايمني به عهده پيمان

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

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

 ط) -17ماده 
 گونـه سـوء ي كه ارائه مي نمايند ، اعمال خالف يا منافي عفت عمـومي و هركنترل كامل پرسنل موظف و غير موظف پيمانكار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل كار

 استفاده از موقعيت شغلي و غيره به عهده پيمانكار بوده و درصورت مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان مسئوليت متوجه پيمانكار مي باشد.

 د انكار تـذكر خواهـيا باعث اختالل در نظم گردند كارفرما مراتب را براي بار اول به نماينده پيم هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند و
 ار شـدگان را بـاراهد داشت بركنداد و درصورت تكرار مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفين را از كار بركنار كند پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده و حق نخو

 محل به كار گمارد. اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نخواهد كرد. ديگر در همان
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 رشـكني در بـه تبـع آن كا تعطيلي حتي براي يك بار در شبانه روز و دقيقاً  در محدوده زماني تعيين شده توسط پيمانكار به مفهوم ايجاد اخالل در محـدوده فعاليـت و
كـار بـدين يماني شهرداري بندرماهشهر تلقي شده و موجب پيگرد قانوني خواهد بود. پيمانكار بدين وسيله تأييد مي نمايد كه عواقب قانوني خواهـد بـود . پفعاليت ها

فرما بـه رسـميت را براي كار» اختالل ايجاد«وسيله تأييد مي نمايد كه عواقب قانوني مذكور را بدون مسموع بودن ادله احتماليش پذيرفته و اقدامات قانوني براي عنوان 
 مي شناسد.

 .رعايت شئونات اسالمي در محيط كار الزامي است 

ا نماينده ي گاه نظارت و يپيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ي نقشه و دستورات كتبي كارفرما و يا دست) 18ماده 
 ه دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.آن به عهد

 )الف  -20ه ماد
المقـدور  ي نامـه مـي توانـد حتـي، مخابرات و سوخت فقط در صورت نياز به معرفساختمان، راه، آب، برقزمين، الف) كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه از قبيل 

 مساعدت نمايد.
 ) 20ماده 

 ايد.دور مساعدت نمكارفرما درخصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل زمين ، راه ، آب ، برق فقط درصورت نياز به معرفي نامه مي تواند حتي المق 

 تبط با فضاي شهري و آرم شركت باشند.تمامي ماشين آالت پيمانكار مي بايست منقش به تصاوير تبليغاتي مر 

 ي راننـدگان ه هزينه و غذاپيمانكار متعهد است نسبت به تعميرات (جزئي و كلي) و تأمين مواد مصرفي، قطعات يدكي ، سوخت، روغن و الستيك و ساير لوازم مورد نياز ب
 .تانكر خود اقدام نمايد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت

  گهداري مانكار نبا پي 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
 ته  نيست.فضاي سبز و افزايش هزينه سوخت به هر شكل و تعداد به عهده پيمانكار مي باشد و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرف

 ي اسـتفاده نمايـد و اسـتفاده از تانكرهـا 1397ارت و با مدل سـاخت بـاالي سـال پيمانكار موظف است صرفاً از تانكرهاي مخصوص حمل آب و مورد تأييد دستگاه نظ
ت حمـل آن از خودداري نمايد. بديهي اسـت مسـئولي ديگر(تانكرهايي كه قبالً از آن ها به منظور حمل مواد نفتي يا شيميايي يا مشابه آن ها استفاده شده است ) اكيداً

 ايستگاه بارگيري تا محل مصرف به صورت كامالً سالم و قابل مصرف فضاي سبز به عهده پيمانكار حمل و نقل خواهد بود.

  بـاس كـار كه كليه كارگران در تمام نقاط به لپيمانكار مكلف است درسال دو دست لباس كار به رنگ سبز روشن در اختيار نيروهاي تحت امر شركت قرار دهد، به نحوي
ص مـي د كارفرما مشـخمنقش به آرم شركت ملبس باشند. ضمناً  كفش ، كاله و دستكش مي بايست به همراه لباس ها تهيه شود. (كيفيت و رنگ و فرم لباس پس از تأيي

 شود).

  هـيچ  ار است و كارفرماآالت و تجهيزات مورد نياز انجام عمليات موضوع قرارداد كالً  به عهده پيمانكتجهيزات كامل كارگاه و تأمين كليه لوازم ، ابزار و لباس كار ، ماشين
 گونه تعهدي تحت هيچ شرايطي در اين خصوص نخواهد داشت.

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

 يمانكار است. تهيه و تأمين يك دستگاه خاور به عهده پ 

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

  .تهيه و تأمين يك دستگاه  تراكتور بيل دار به عهده پيمانكار است 

  .تهيه و تأمين يك دستگاه  باالبر  به عهده پيمانكار است 

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

  .تهيه و تأمين يك دستگاه  خودرو سواري جهت گشت زني دستگاه نظارت به عهده پيمانكار است 

 ل جـرائم ر روز طبق جـدودر 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
 وضعيت پيمانكار كسر گردد. مبلغي از صورت

 غ خواهد نمود پيمانكار ابال هرگاه در حين اجراي عمليات كارفرما تشخيص دهد كه تجهيزات موجود پيمانكار براي اتمام كار در مدت قرارداد كافي نمي باشد مراتب را به
 .ايد بدون اينكه دراين خصوص ادعاي خسارتي از كارفرما داشته باشد. پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظر كارفرما و در مدت تعيين شده تكميل نم

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

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

  از را وسايل مورد نيپيمانكار مي بايست وسايل مناسب جهت شستشوي درختان و درختچه ها را دارا باشد. جهت شستشوي درختان بلندتر پيمانكار مي بايست ادوات و
 تهيه كند لذا بايد در قيمت پيشنهادي خود اين شرايط را لحاظ نمايد.

  كار است.وهي نيروهاي اجراي كار، از جمله آب ، يخ ، لباس كار ، لوازم حفاظ فردي (دستكش ، گوشي و كاله و... ) به عهده پيمانگر –تأمين كليه نياز هاي فردي 

 ،ن و هوا غرو يلترهايفمايع دستشويي، كيسه زباله، چمن لقمه اي، آجر، ميلگرد، ورق آهني، متريال جدول كاري، ، ماسه شكسته، سيمان، نخل  تامين و خريد گل فصلي
(در صـورت اتصاالت لوله كشـي قيم، گوني جهت پوشش نخل در فصل گرما،، ، علف كشن آالت، سموم و كودهاي شيمياييروغن و بنزين جهت ماشي ،ينيچمن زن ماش

ز جملـه اارد مورد نياز  ه پيمانكار  و تامين ساير موبه عهد و ادوات باغباني و ...) اجاره و تأمين ماشين آالت ،  وسايل برقي (كليد،پريزعدم موجود بودن در انبار كارفرما)
 است. و رنگ به عهده كارفرما ، لوله و اتصاالت، لوله زهكشمن، بذرچ ، نهالفيلتر دانه بندي ، شن، گياه پوششي، ماسه بادي ، كود حيواني ، خاك 

 از توسـط د حداقل وسايل و ادوات در كارگاه اقدام نمايد. ساير مـوارد درصـورت نيـپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد قيد شده در جدول برآور
 دستگاه نظارت ابالغ مي گردد.

 .پيمانكار موظف است كليه موارد موجود در جدول پيشنهاد قيمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختيار داشته باشد 
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 مواقع بارندگي و بحران مورد استفاده قرار گيرد.دست باراني و چكمه تهيه تا در  20موظف است  پيمانكار 

 .نوع و كيفيت وسايل و ابزار آالت مي بايست به تأييد دستگاه نظارت برسد 
 

 جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات

 توضيحات واحد تعداد يا مقدار شرح وسايل مورد نياز رديف
 * دستگاه2چمن زن موتوري1
 * دستگاه1سمپاش دستي2
 * دستگاه1سمپاش يك صد ليتري3
 * دستگاه2اره موتوري4
 *عدد5قيچي ناترك زني5
 *عدد15قيچي باغباني6
 *عدد20بيل7
 *عدد5كلنگ + دسته كلنگ8
 *عدد7فرغون9
 *عدد20بيلچه10
 *عدد10داس11

صورت جلسه تحويلي ماهانه در اختيار كارگران قرار گيرد و  جفت 60 دستكش 12
 به كارفرما ارائه گردد.

 جهت روزهاي بارانيدست20چكمه13
 *بسته25متري)40شيلنگ (14
 *عدد 25سرشيلنگ15
 *عدد 30سرآبپاش16
 *عدد4اره دستي17
 *عدد2آچار لوله گير18
 *عدد25شنكش باغباني19
 *عدد2قيچي چمن زن20
 * دستگاه2وتوريشاخه بر م21
 * عدد 2 قيچي هرس شمشاد زني 22
 * ليتر 5 سموم و كود مايع 23
 جهت روزهاي بارانيدست20بادگير باراني24
 *عدد1قيچي شاخه زني دسته بلند25
 *عدد2آچار فرانسه26
 *عدد25شن كش جارو چمن27
 *عدد30متري20شيلنگ28
 *عدد35اسپرينكلر29
 *عدد1سرند30
 *عدد20تي جهت دفع آب هاي سطحي31

ماهانه در اختيار كارگران قرار گيرد و صورت جلسه تحويلي  عدد 20 جاروب 32
 به كارفرما ارائه گردد.

جهت نياز روزانه كارگران يخ و آب تصفيه 33
 * تامين گردد

گيرد و صورت جلسه تحويلي ماهانه در اختيار كارگران قرار عدد60ماسك سمپاش34
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 به كارفرما ارائه گردد.
 *عدد1اره شمشاد زني تلسكوپي بنزيني35
 *عدد2حاشيه زن بنزيني36
 *عدد1اره شمشاد زني بنزيني موتوري37
 *عدد15جليقه شب نما38
 *عدد1اره درخت بري تلسكوپي39
 *عدد25زنجيره تلسكوپي40
 * دستگاه1ت شستشو آبنماكارواش جه41
 *عدد2چهارپايه فلزي به ارتفاع حداقل سه متر42
 * دستگاه2شاخه بر بازوبلند43
 * دستگاه1باالبر44

دورتا دور به ارتفاع يك متر شيشه خور باشد و به همه جهات  عدد 2 5/1*  5/1كانكس نگهباني  45
 ديد داشته باشد.

 * دستگاه1اينچ3پمپ كف كش46
 * دستگاه1اينچ (روبين)3پمپ بنزيني 47
 * دستگاه1اينچ تك فاز بنزيني 3موتوربرق 48
 **به مقدار الزمروغن و بنزين جهت ماشين آالت49
 * دستگاه1موتور جوش50
 * دستگاه1سنگ جت51
 كيلويي 30 دستگاه1چكش برق52
 ج شود.عريف شده خاركارفرما فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده ت كليه اقالم تحويلي الف) – 21ماده 

 الف ، ب) -21ماده 
 قرارداده  راقبت اومكي است كه تحت نظر و پيمانكار از روز تحويل كار تا روز خاتمه عمليات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداري كليه ابزار و ماشين آالت و مايمل

به عمل  ق و غيرهو حري شده و به همين منظور بايد اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود در مقابل عوارض جوي و طغيان آب و سرقت
تي يچ مسئوليهشخص ثالث در محوطه كار مي باشد و در هرحال كارفرما در اين مورد مي آورد. همچنين پيمانكار درحدود قانون حفاظت فني مسئول خسارات وارده به 

ارد شدن يري از وي جلوگبه عهده ندارد و كليه مسئوليت هاي حقوقي حوادث در محدوده پيمان به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را برا
 نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي وارد شود پيمانكار مسئول جبران آن خواهد بود.خسارت و آسيب به اموال تحويلي اتخاذ 

 حت هر ته پيمان محدود كارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عمل پيمانكار هيچ گونه مسئوليتي نداشته و كليه مسئوليت هاي حقوقي ، هرگونه حادثه در
 اهد بود.شرايطي به عهده پيمانكار خو

 ارد شده به رت هاي ويت خساپيمانكار 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
نل گران (پرساشخاص ثالث و حوادث ناشي از كار كارشخص ثالث در محوطه كارگاه)را به عهده دارد و به طور كلي هرگونه مسئوليتي در قبال خسارت هاي وارده به 

 پروژه ) صرفنظر از تقصير يا عدم تقصير به عهده پيمانكار بوده و شهرداري هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

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

  رتبط با ينه هاي مو عدم رعايت نكات ايمني صورت مي گيرد و هزدرصورت آسيب رساندن به ابنيه و تأسيسات و مواردي از اين قبيل در محل پروژه كه به دليل بي دقتي
 رفع نمودن آن ها به عهده پيمانكار مي باشد.

 كار مي باشد.ده پيمانبه عه 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 

 ني از تأسيسات پمپاژ و لوازم تحويل داده شده به پيمانكار در محل پروژه به عهده پيمانكار مي باشد.نگهبا 

 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 

 رت مازاد هي به صوغ كارفرما آبياري مي بايست در شيفت شب انجام گيرد. لذا پيمانكار اين اصل را پذيرفته و بابت تغيير شيفت كارگران وجدرصورت كمبود آب و ابال
 دريافت نمي كند.

  اتوبان ها  اني كه درهمچنين براي كارگرپيمانكار موظف است براي كليه كارگران كه شب كار مي كنند جليقه شب نما و عالئم شب نما و عالئم هشدار دهنده فراهم كند و
 گردد.نتفاده كار مي كنند حتما عالئم هشدار دهنده در طول شبانه روز استفاده نمايد . همچنين از كارگران با شنوايي و بينايي ضعيف در اتوبان ها اس
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ق قوانين به همچنين طب ومتعهد است بالفاصله مراتب را از طريق ناظر به اطالع كارفرما  هرگاه ضمن اجراي موضوع قرارداد ، اشياء قيمتي در محل كار پيدا شود پيمانكار) 26ماده 
گاه ات صالحه و دستخله مقاميد تا هنگام مدااطالع دستگاه هاي انتظامي برساند. كارفرما اقدام فوري براي حفظ و نگهداري و يا انتقال اشياء قيمتي به عمل خواهد آورد. پيمانكار با

 رما در حفظ و نگهداري اشياء و آثار مزبور مراقبت الزم را به عمل آورد.هاي كارف

 )27ماده 
 ردد.نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه در باالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود،ابالغ محسوب مي گ 

  ارفرما و كتباً  به كنوشته شده و در صورتي كه اين محل تغيير كند پيمانكار متعهد است محل جديد را بالفاصله محل قانوني پيمانكار همان است كه در مقدمه قرارداد
بق پيمانكار انوني ساقه محل دستگاه نظارت اطالع دهد. درصورتي كه پيمانكار به اين تعهد خود عمل نكند هر نامه اي كه از طرف كارفرما به وسيله نامه رسان يا پست ب

 سال شود ابالغ شده تلقي خواهد شد.ار

  روز كتباً به كارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغيير در وضعيت پيمانكار مي بايستي ظرف 
 ،طرفين قابل تغيير دت اجراي آن با توافق و تراضي افزايش يا كاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در اين قرارداد در خالل م %25كارفرما مي تواند كار را تا  الف) -29ماده 

 د.قرارداد مي باشنكاهش يا افزايش بوده و طرفين با تراضي ، مجاز به تنظيم و منضم نمودن هرگونه الحاقيه ، اصالحيه ، متمم و عناوين مشابه ديگر به اين 

 )34ماده 
  انجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد  %10در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت ، معادل 

 نمايد. خذ خسارتنكار ادرصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار ، دستگاه نظارت مي تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي پيما 

  يل نمايد.به تمديد آن اقدام و پس از تمديد به كارفرما تحوروز قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پيمان خويش نسبت  15پيمانكار موظف است حداقل 

 اين مبلغد . آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب جداگانه اي نگهداري مي شو %10از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل ) 35ماده 
 يربط مسترد مي گردد.پس از تحويل قطعي و ارائه مفاصا حساب از ادارات ذ

 الف) -46ماده 
 اهد شد.رخورد خوبربوطه پيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و يا غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد ، مطابق قانون و مقررات م 

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

 روز كاري پس از تحويل زمين پروژه 7  تاخير و تعلل در شروع عمليات پيمان بيش از 

 پس از ابالغ پيمان ز كاريرو 7  تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش از 

 تاخيردر اتمام كارهاي پيش بيني شده طبق  برنامه زمان بندي كارفرما 

 عدم شروع به كار پس از مرتفع شدن حوادث قهري و دريافت ابالغيه از كارفرما 

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

 مانكارانحالل شركت پي 

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

 داخت به ولين پراز ا ت براي يك بار كارفرما راسا دستمزد كارگران را پرداخت و به اضافه صد در صددر اين صور ،تاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران
 پيمانكار كسر مي نمايد  و در صورت تكرار مشمول موارد فسخ پيمان مي باشد.

 عدم توانايي مالي و فني و يا مديريتي پيمانكار براي انجام كارها طبق برنامه زماني مصوب به تشخيص كارفرما 

 ز سه مورد اخطار كتبيد قرارداد پس ارعدم رضايت دستگاه نظارت از كيفيت انجام هر يك از موا 

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