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 اسناد مناقصه

 صنعتیناحیه  – دوترمیم، کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 

 

  در مناقصـه شـرکت مـدارک مـربوط به فصــل اول :
 

 دعوت نامه شرکت درمناقصه (1

 شرایط مناقصه  (2

 تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعامالت دولتی (3

 عهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانت (4

 برگ پیشنهاد قیمت (5

 نمونه فرم بیمه نامه کارها (6

  11/12/1381هـ مورخ  23251ت /48013تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه  (7

 نمونه فرم ضمانت نامه (8
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  دوم مرحله –می عمودعوتنامـه شرکت درمناقصه 

 

 شرکت / پیمانکار

شورای اسالمی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود کـه درمناقصـه عمـومی بـا  14/01/1401ش مورخ /18بدینوسیله به استناد مجوز شماره 

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 عتیناحیه صن – دووضوع: احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه م -الف

 ریال 207.112.649.536مبلغ اولیه:  –ب 

 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل   12 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعالم گردد.دستگاه نظارت:  -هـ 

اسناد الزامی  8مندرج در صفحه  4-5ه ارزیابی طبق بند ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مستندات مربوط ب خدماتی و گواهینامه صالحیت -و

 است.
 

 

 شرايط مناقصه
          ئـه اار 23/08/1401مـورخ  18سـاعت تا  16/08/1401از مورخ   Setadiran.irمناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اسناد  -1

 می باشد. 05/09/1401بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ   18تا ساعت  03/09/1401می گردد؛ و پاکت ها در مورخ 

ز بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبـی یـا شـفاهی خـواه قبـل ا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر درها پیشنهاد -2

و مهـر  مشروط و مبهم و فاقـد تضـمین مزم و کـافی و مک هایا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادتصمیم کارفرما و 

 نشده معذور است.

 ارائه پاکت الف )فیزیکی( قبل از جلسه گشایش پاکت ها الزامی است. -3

ریال (را به یکی از دو طریـق يیـل  10.355.632.477) پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه  -4

 ارائه نمایند:

 نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003یش واریز مبلغ فوق به حساب ف -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

اهشهر شهرداری بندرم فضای سبزواقع در دفتر  23/08/1401مورخ  دوشنبه روز 10جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت(در ساعت  -5

 انکاران،در صورت عدم شرکت پیم برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکالت کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.

داری مناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی یا فضای سبز)بامحوریت تأمین نیروی انسانی(در شهر رکت کنندگان درش -6

 80بندرماهشهرداشته باشند. ) درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشـد مـی بایسـتی حـداقل 

 آن تکمیل شده باشد.(درصد مدت یا مبلغ 

 

  سین صفریح                                                                                                                                                                                    

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                                                              
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 ومدمرحله  -نامه شرکت در مناقصه عمومیدعوت 
 شرکت / پیمانکار

هشـهر حفظ و نگهداری فضای سـبز بندرما ترمیم،کاشت، احداث، ورای اسالمی شهربندرماهشهر ، پروژهش 14/01/1401مورخ ش  /18  بدینوسیله به استناد مجوز شماره

 نماید. را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذارصنعتی ناحیه  – دومنطقه 

 67490مصوبه مجلس شورای اسالمی و ابالغیـه  شـماره  17/11/1383 مورخ 130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره الف : روش انجام مناقصه : 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 مترمربع 350800به مساحت تقریبی  صنعتیه ناحی -دواحداث، ترمیم ،کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه ب : موضوع پروژه: 

 که شامل موارد يیل می باشد: صنعتیناحیه  –دو  ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقهاحداث، ترمیم انجام عملیات  ج: شرح مختصری از پروژه :

 تجهیز کارگاه (1

گر درصـورت برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا تانکرهای سیار و کارآبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای  (2

 عدم وجود سیستم آبیاری تحت فشار.

 ن ها.نقص قطره چکا ا و یامرتفع نمودن هرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ه (3

 کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها  از هرگونه نخاله، زباله و یا علف های هرز. (4

 ترمیم  تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.  (5

اشـد و ب، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که وزش باد وجود نداشـته یه آفات درختان ، چمن، درختچه هاشی علانجام عملیات سم پا (6

 پس از دریافت دستور از دستگاه نظارت. 

ز کـود ها پس از دریافت ابالغیه از جانب دسـتگاه نظـارت بـا اسـتفاده ا انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری (7

 مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده.

ه با هدف پاکسازی از وجود هرگونـ وته ها و پرچین ها ب -درختچه ها وجین علف های هرز اطراف درختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان و (8

 رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر.

 پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف شدن درختان با فرا رسیدن فصل گرما. (9

 عیین می کند(.ن انجام کار را دستگاه نظارت تسرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آمت مزم )میزان و مقدار و زما (10

 هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد هر درخت، به صورت ماهیانه. (11

 ز کاری.بار هرس در هر رو جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر (12

 شک شدن درخـت ناشـی ازبازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر کارفرما ) مشروط به اینکه که خ (13

 عدم سازگاری نباشد(. 

 تان و درختچه ها پس از کشت نهال. متر در کنار درخ 5/1سانتی متری با ارتفاع  2×2استفاده از  قیم های چوبی )چهار تراش (  (14

 اه نظارت. و متناسب با نوع ، اندازه و کیفیت مورد تأیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابالغیه و دستورالعمل دستگده از گونه های سازگار با منطقه کاشت نهال با استفا (15

 پیمان.جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت  (16

 حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.  (17

 . پایان عملیات روزانهجمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه سریع سرشاخه های ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از  (18

 مان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت.هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پی (19

ل بر روی چمن آب به صورت پودری شکآبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیاری مکانیزه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که  (20

 ها پاشیده شود.

 طور روزانه و به میزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود.آبیاری چمن ها به  (21

لوگیری جسانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن  5تا  4چمن زنی مرتب و متناسب با  میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد  (22

 ه عمل آید.ب

 کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تأسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.  (23

 کودپاشی چمن در فصل سرد سال روی چمن خشک و انجام آبیاری بالفاصله پس از کود دهی.  (24

ردن تی متر( پس از ابالغ کارفرما ، به منظور تقویت و رشـد چمـن و پرکـسان 3پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده) ضخامت  (25

 ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز فرسایش و خشکیدگی ریشه چمن. 

 اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی. (26

 ر اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاری از علف های هرز.واکاری قسمت هایی از چمن که د (27

 اقدام در خصوص  کشت جدید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن. (28

 .هظور ترمیم چمن کشت شدمتر به من سانتی 40-30حذف بقایای چمن قبلی تا عمق  (29
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 اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگالژ ، غلطک زنی و سایر عملیات آماده سازی بستر به منظور کشت جدید چمن.  (30

 آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی. (31

سه بـادی و ، اضافه نمودن مار و تخلیه نخاله ها و سنگریزه هارد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بستآماده سازی  بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل: پابیل نمودن بستر، خ (32

 کود حیوانی.

 واکاری نشاهای از بین رفته با استفاده از  نشاهای سالم و مرغوب مشابه و پس از دریافت ابالغیه از دستگاه نظارت. (33

 ی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف. بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرف (34

 نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود در محدوده تحت پیمان بصورت روزانه.  (35

 تأمین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آمت بصورت روزانه. (36

اخت خاک ریزی، کودپاشی، پخش ماسـه، آب شـویی، سـخاکبرداری، نخاله برداری، ، مل : شوره برداریسعه فضای سبز شاانجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و تو  (37

 .ا استفاده از نیروی انسانی موجودچمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابالغیه از کارفرما و ب لوله کشی و نصب اتصامت مربوطه، ، نصب پمپ،یونفنداس

 باغبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات )فصل شرایط خصوصی(. تأمین تمامی ابزار آمت و وسایل (38

 جمع آوری زباله ها به صورت روزانه و کیسه گیری مزم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر.  (39

 ر محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید.بارگیری و حمل کلیه ضایعات باغی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه د (40

 ها و مسیرهای زهکش فضای سبز.میروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول (41

 پیمان.آبنماهای منطقه تحت و پاکسازی  ،جرم زداییمیروبی (42

 برچیدن کارگاه (43

 توضیحات:

ار به وی پرداخـت کن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای بابت این پاکسازی محل اجرای پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آ (1

 نمی گردد.

افت نمـوده و مجوزهای مزم را دریسوی مراجع يیصالح و ادارات مربوطه جهت حفاری مرتبط با انجام کارهای موجود در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از  (2

 اقدام به حفاری نماید.سپس 

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره  (3

 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. (4

 این قرارداد جزء آن چه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید. (5

ار متعهد اسـت ان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد. پیمانکبه طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیم (6

 ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.

 ظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید.صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار مو در (7

ز اپاکسـازی کامـل محـیط  پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات هرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه فعالیت های خدماتی محوله نسبت به جمع آوری و جاروکشی و (8

 ن روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد.ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری هما

ه هـا و لولـ  ی روزانه، تعمیـرحفظ و نگهداری و نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع در محدوده پیمان و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. )شامل: نظافت و ضدعفون (9

 ته، تعویض شیرآمت، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی(شیشه های شکس

رفتـه باشـد گدستگاه نظارت قـرار  پیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرح کار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوری که مورد تأیید کارفرما و (10

 ص، مطابق شرایط پیش بینی شده در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.انجام دهد و در صورت قصور در این خصو

کار مـی تردد می گردد، پیماندرصورت بروز شرایط خاص )وزش بادهای شدید ، طوفان ، بارندگی و ...( که موجب شکسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسیرهای  (11

 روز گروه های کاری مزم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.بایست با نظر کارفرما در طول شبانه 

 ، تمیز کردن محل و انتقال ضایعات ناشی از کار در امور باغبانی به محلی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.جمع آوری (12

ربوطه را در بارگیری و حمل ضایعات باغی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و می بایست هزینه های م در معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد (13

 مبلغ خود لحاظ نماید.

 رفع گرفتگی مسیرهای فاضالب داخل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضالب به عهده پیمانکار است. (14

 زم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است.حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآمت و کلیه لوا (15

 ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد.به منظور جلوگیری از ورود احشام نگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیاتی (16

ت رما و دستگاه نظـار، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنامه اعالمی از سوی کارفاد راقرارده پیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدود (17

 عمل نماید.

 به عهده کارفرما می باشد. ، صندوقی بذری در محل خزانه، بذر مستقیم و گیاه پوششی(عیین نوع کاشت )گل فصلی، گلدانیت (18

هزینـه  مدت پیمان به عهده پیمانکار است و می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طولداده کلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار  (19

 مربوطه پس از تأیید ناظر در قالب اقالم فاکتوری پرداخت خواهد شد.
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اهـد کـرد و داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمانکار اخطـار دریافـت خودرصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر  (20

 درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پیمانکار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.

 و ارائه نماید.پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه  (21

 ل می گردد.صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز تحوی در (22

 به عهده پیمانکار است. باشد پیمانکارهرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر غفلت نیروهای  (23

الـه ر سـطل هـای زبر موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تأمین کیسه زباله مزم و کارگـذاری دپیمانکا (24

 ه اقدام نماید.مستقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان مزم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نمود

 داشته باشد. پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و لوازم ایمنی جهت هرس را در اختیار (25

 نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآمت و تأسیسات به عهده پیمانکار می باشد. (26

 ازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد.میروبی و پاکس (27

 پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را در محل های مشخص شده توسط کارفرما تخلیه نماید. (28

یـام عـادی اعت در هفته( از روز شنبه لغایت پنج شـنبه در سا 44اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار ) ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر (29

دیهی است . باس دستور دستگاه نظارت انجام دهدسال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ریزی کارفرما در طول روز و براس

 ر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در ه

پشت سر  شاهده توسط رانندگانتمامی ماشین آمت پیمانکار می بایست مجهز به عالئم هشدار دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل م (30

 سانتی متر مربع باشند. 50×50نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعالم خطر 

 بیمه و کلیه قوق، دستمزد، ارزاق،رانندگان ماشین آمت جزو حداقل نیروهای انسانی خواسته شده در جدول نیازمندی ها نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت هر دستگاه ح (31

 مزایای راننده آن را لحاظ نماید.

 ی و روزمـزدو یا کارگران فصـل درصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است  با نیروی انسانی موجود (32

حـدوده کشی، زهکشی و ساخت منهول را انجام دهد. کل م، خاک ریزی، کودپاشی، آبشویی، چمن کاری و لوله خاکبرداری، نخاله برداریعملیات شوره برداری )در صورت نیاز( 

 ای موجود می باشد.نقشه پیوست، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدید در طول مدت پیمان، پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مجموعه با نیروه

ورد نیـاز مضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پیمانکار باید نیروی در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بع (33

 ستقیم مسئول فضایمندارد مگر با اجازه را تأمین و در بخشهای مورد نظر به کار گمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و باغبانی را در فعالیتهای یکدیگر 

 سبز.

 رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد. (34

 ر است. در، ست های وسایل بازی، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحت پیمان به عهده پیمانکاک ها، ست های ورزشی، آمچیق ها، المان هاحفاظت، حراست تابلو پار (35

اهـد بـود و پـس از تأییـد واحـد هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده )بسته به نوع قطعه و شدت خسارت( توسط واحد زیباسـازی خوصورت تخریب، سرقت و 

 سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.زیبا

ایمنی  د فنی وآمت و نیروی انسانی مزم و رعایت موار تأمین ادوات و ماشینهماهنگی های اداری و حقوقی مزم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های  (36

 را عهده دار است.

ده و محـل ر اختیار کارفرمـا بـویک نفر کارشناس اداری و دفتری، سه نفر متصدی خدمات اداری و دفتری، سه نفر کارگر تاسیساتی و هفت نفر نیروی کارگری در این قرارداد د (37

خواهـد ظر ندستگاه نظارت تعیین می گردد. لذا پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کارکردشان حق اظهار نکارکردشان توسط 

 داشت.

 نفرات اصلی شرکت )حسابدار، سرپرست کارگاه و ... ( جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند. (38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت کار روزانه و متوسط  8نه جهت کلیه ماشین آمت بایستی به ازای مبلغ پیشنهادی ماها (39

ی معـابر از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آبگرفتگـ %30روزهای بارندگی که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به تشخیص دستگاه نظارت معادل  (40

 تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. قرار گیرد .

بـه  مربوطه نفرات به پیمانکار ابـالغ خواهنـد شـد. درصـورت یها انتخاب و گزینش نفرات با شهرداری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم سوء پیشینه و آزمایش (41

          سـر ریـال جریمـه از صـورت وضـعیت پیمانکـار ک 5.000.000رفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ کارگیری نیرو بدون هماهنگی، کا

 می گردد.

 موتوری  بایستی با هماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد.گشت کارکرد نیروهای  (42

ن هـر مـاه خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تأمین نماید تا عدم حضور و تأخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک کردن باشد و در پایا پیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و (43

 پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد فضای سبز ارائه دهد.

ر موظف بـه قبل یا بعد از روز جمعه باشند )پنج شنبه یا شنبه( پیمانکا ت هر مناسبتی،تعطیلی بابعاشورای حسینی و  –درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر  (44

 ساعت کارکرد( 8ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود. )

ورت صـاجتمـاعی را پیوسـت  نپیمانکار موظف است هر ماه فیش حقوقی کارکنان به همراه پرینت واریز به حساب )ممهور به مهربانک( و لیست بیمه مورد تأیید سازمان تـأمی (45

 وضعیت ارائه نماید. بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.
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 اد هیچ گونـهقرارد ارفرما در پایان مدتکلیه رانندگان و راهبران ماشین آمت و تجهیزات جزء کارکنان پیمانکار بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و ک (46

 تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.

رکت برگـزار مـی گـردد شـ ز پیمانکار و کارشناسان يیربط وی در طول مدت پیمان الزاماً می بایست با هزینه خود در کالس های آموزشی و توجیهی که توسط واحد فضای سب (47

 نمایند.

 ارت حق قطع، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد.پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظ (48

رد اسـتننایی واهد بود مگر در مواقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شامل کلیه هزینه های انجام کار و سود و غیره خ (49

 دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.که صریحاً شرایط یا طریقه 

 ی باشد.در این مورد مردود مکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی  (50

 به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز  (51

توانـد ه میساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفی نامزمین، کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل  (52

 حتی المقدور مساعدت نماید.

چـه پیمـان و ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداول جرائم ، نمونه دفترای کار از جمله فرم مشخصات پروژهجرسایر شروط و فرم های مورد نیاز ا (53

که می بایسـتی  نامه می باشدن دعوت سایر مشخصات فنی و اجرایی کار و کالً هر آن چه که مزمه اطالعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائه پیشنهاد باشد، منضم ای

چ ا هیهحویل پیشنهادتاست پس از ارائه و  پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه نماید، بدیهی

 قابل قبول نمی باشد.گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل 

به جبـران کلیـه  پاسخگو باشد و متعهدمسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت  (54

 خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.

ت ساعت می باشد. درصورت مشاهده کاهش ساعت کـاری کـارگران در همـان روز از صـور 7ساعت کاری و روز پنج شنبه  8از شنبه تا چهارشنبه ساعت کار کارکنان پیمانکار  (55

بـالغ یمانکـار اعیین و بـه پوضعیت کسر می گردد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات ت

 نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در فضاهای موجود تأمین نماید. %50خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل 

تولیـد  وو روغن سوزی نداشـته  . این دستگاه ها بایستی ایمن بودهحریق با تاریخ مشخص داشته باشند کلیه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای (56

 دود نکنند.

 پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد. (57

ه خسـارت گونـلذا درصورت ایراد هرکل فضای سبز ناحیه تحت پیمان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بالفاصله تحویل پیمانکار می باشد.  (58

ن از آواهد گردید و هزینـه چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیمانکار مستلزم پرداخت خسارت خ

 مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.

ر مکلف به جبـران ، تلفن، گاز و تأسیسات متعلق به شهرداری و ... ( صدماتی وارد شود پیمانکاانند آب، برقد در محدوده کار )مهرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجو (59

 خسارت وارده خواهد بود.

رگونـه دیهی است هواهد شد. بصورت وضعیت قطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تأیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خ (60

 اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی، کسر و یا تعدیل خواهد بود.

 خارج شود. کلیه اقالم تحویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده (61

 انکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نماید.پیم (62

من چپوششی، پرچین ها و  پیمانکار موظف و متعهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فالورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچه، گل های فصلی و گیاهان (63

ورده حفاظت کامل به عمل آها، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی، سیستم آبیاری، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منهول و درپوش رایزرها و ... حراست و 

ی سبز اعالم نماینـد و مسـئولیت جبـران خسـارت هـاو در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضای 

 احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

مان يکر شـده اسـت هرگاه نتایج کنترل با مأخذی که با موضوع پیکارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید  (64

 تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کارفرما و با هزینه خود اصالح کند.

از  چهارم یکختان در معابر می باشد )حداقل درپیمانکار می بایست نیروها و ماشین آمت خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن  (65

 ساعته در محل کار داشته باشد. 24نفرات و امکانات( را بصورت آماده باش و 

نامـه یرگ معاینـه فنـی، گواهکلیه ماشین آمت می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامه خودرو، ب (66

نـی خودروهـا و س از تاییـد صـالحیت فرانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی، کارت سالمت ماشین آمت و ... به کارفرما اقدام نموده و پ

پرداخـت نخواهـد  این صورت کارفرما هیچ گونه هزینه ای را به پیمانکار راهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در غیر

 نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 ظر بگیرد.نرا در بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خود این مبلغ  کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار  (67

 پیش بینی شده است. ماه شمسی 12تحویل، از زمان انعقاد قرارداد و صورتجلسه د: زمان اجرای کار: 

 می باشد.ریال  207.112.649.536مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجرای کار: 
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 لی شهرداری تأمین می گردد.اعتبار پروژه از محل بودجه داخ و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 ا است، بـه عهـدهتهیه و تأمین مصالح ، ماشین آمت ، نیروی انسانی، ابزار کار در محدوده پیمان جز آنچه در تعهدات کارفرم ز : مصالح ، ماشین آالت و نیروی انسانی:

 پیمانکار می باشد.

 مطابق با جدول پیوست نعتیصناحیه   -دو فضای سبز منطقه  –بندرماهشهر  ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهرط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: 

 شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعالم گردد.ی : دستگاه نظارت :

د که بایـد ریال( می باش هفتادو هفت و و سی و دو هزار و چهارصد پنجاه و پنج میلیون و ششصد ده میلیارد و سیصدو) ریال 10.355.632.477  معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

 نام شهرداری بندرماهشهر.نزد بانک ملی ایران به   0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

عتبـار کن قابل قبول نمی باشد. مدت اتبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل مم

بـول ق فرم های قابـل قاز تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طب ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس

 تنظیم و صادر شود.

 کافی و مرتبط با موضوع مناقصه شخصیت حقوقی، امکانات، ماشین آمت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه  م : شرايط متقاضی:

 ن : شرايط شرکت در مناقصه :

نظیم و در موعد ، به ترتیب بعد ت Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را داوطلب  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

، پاکت الف( از سه پاکت تضمین یا )پاکت است که بر حسب مورد در داخل یکی 5و  4، 3سناد و مدارک مشروحه در بند منظور از پیشنهاد مناقصه تمام ا .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از :  .3

به امور ا قبل از بازگشایی پاکت هتضمین شرکت در مناقصه فیزیکی مزم به يکر است ارائه ) صه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهتضمین شرکت در مناق .3.1

 قراردادها الزامی می باشد.(

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

 قل دو تغییر آخر( و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشـنهاد دهنـده بـرایرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات )حدا .4.1

  اسناد مالی و تعهد آور.

رایط شامه ها، دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتن .4.2

های  مسئولیت دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، تعهد نامه اجرا و پذیرشه پیشنهادناممناقصه، برگ تعهد

 ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 یر و امور اجتماعاز اداره کا یمنیاخدماتی و  تیصالح نامهیبرابر با اصل گواه ریتصو .4.3

 ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آمت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی  .4.4

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز .4.5

رج نگردد، دحاسبه و مه و امتیاز مأخويه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردید

 سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 .الزامی می باشد در قسمت مربوطه آنمستندات مربوط به فایل ارزیابی و  بارگذاری مزم به يکر است .4.6

 دی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از :مدارک و اسنا  .5

 وف باشد(پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حر :برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً  .5.1

 آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه  .5.2

، تنظیم و مهر و ، تکمیليکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن 5و  4، 3اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای پیشنهاددهنده باید تمام  .6

 امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.

ا یود خدشه صورت وج و قلم خوردگی نداشته باشد. در پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص .7

 ت.نقص دراسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود اس
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ردید. بدیهی است را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گ 50مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز  یهاپیشنهادت پس از انجام ارزیابی، پاک

رکت ردید و شگپیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز مزم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد 

 کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

رد نماید و  هادها رامختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشن هاد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادشهرداری در ر (7

دهنده  ارائهذا ل به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و

 شد. کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعالم خواهد

هزینه های  ،مصالح قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای  (8

 عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استننایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

رات ر کسوکس وپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاددهنده دلیل قبول پرداخت  (9

یتها( صورت وضع)قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات 

 پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

مورد  هاد واصلهاین صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر  (10

 قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدملی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

کت کنندگان ز این شراددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله اهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنه (11

 .مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد

صورت برنده این د درصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شچنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناق (12

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

ن مورد ای تی درکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسار (13

 مردود می باشد.

 ردد.گنشانی پیشنهاددهنده همان است که دربامی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ محسوب می  (14

روز قبل  15ست حداقل اپیمانکار موظف  شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد  %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معامالت، معادل  در (15

 از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پیمان خویش نسبت به تمدید آن اقدام و پس از تمدید به کارفرما تحویل نماید.

دون قلم خودنویس و بقیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا  (16

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

اد و مدارک جزو اسن وهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعالم  (17

 پیمان منظور خواهد شد.

ید آوردی پیش مو مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین ، اصالح یا تجدید در اسناد شهرداری حق تغییر (18

ترداد قاضای اسمراتب را به دعوت شدگان ابالغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد ت

 آن را بنماید.

ی تواند ه گزار مه ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصاز آنجا ک   (19

شنهاد خود د نظر پیآخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدی

 را داشته باشند.

مان مبادرت نعقاد پیاهادی خود، به نبرنده مناقصه باید حداکنر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیش (20

 رصورتی کهدشود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می 

وارد یاد شده جه به مز با توبرنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نی

ه او نیز د و چنانچسوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شو رداری ضبط و نفر، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهبام

مانت انجام تسلیم ض حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا

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

 پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. (21

 ایند.صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نم مدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و در (22
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 ه هر دلیلی ازه و یا بد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالنی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیددر صورتی که کارفرما تشخیص ده (23

 وتعهدات  انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای

 ، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.اخذ خسارت

ر ز شرکت داچنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه  (24

یب به ، به ترتمچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها(مناقصات این شهرداری محروم می باشند. ه

صورت  مدت یک و سه سال از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر ، مناقصه گر به

 شهرداری محروم می باشد.دائمی از شرکت در مناقصات این 

 (ایای انگیزشیمز 20ردیف ) و (11تا  1پیشنهاد قیمت)ردیف  2شماره تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی صرفاً شامل ردیف های نیروی انسانی در جدول  (25

 خواهد بود.

ده است و و گشت موتوری محاسبه گردی زن هیو حاشچمن زن ساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار،  15ردیف مزایای انگیزشی در قالب  (26

روهای حضور نی پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخت این مبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکار، مشروط به

سبت به رداختی نروهای تحت امر، در صورت وضعیت قطعی مبلغ مازاد پکارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نی

 اضافه کار پرداخت شده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد شد. 

التفاوت  و ما به ، سود پیمانکار و ... مشمول تعدیلیر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاهتوضیح: بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سا

 قیمت نمی باشند.

کار را  قرارداد پیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق شرح کار و شرایط مندرج در (27

 ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

بق ن آیتم طعائله مندی )حق اومد( طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه شدن ای هزینه (28

 گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نمی باشد.تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می

 ( باشند.TINیست دارای شماره اقتصادی )شرکت کنندگان می با (29

 
 

 حسین صفری                                                                  

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 

 

10 

 

 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 
 صنعتی ناحیه – دوماهشهر منطقه  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندر احداث، : مربوط به مناقصه

ولت مصوب عامالت دمامضاء يیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در  این پیشنهاد دهنده با     

ضمین شرکت تردود و ا منمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق ر  1337دی ماه 

 در مناقصه فوق را ضبط نماید.

اظهارات  خالف وء نماید همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضا     

از کار را  یا قسمتی ه مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و يینفع نماید وبه اثبات برسد یا چنانچه افرادی را کفوق در خالل مدت پیمان 

ا ر اجرای کار رن و تأخیپیما به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ

 و اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.از اموال ا

الفاصله به براتب را این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

ارد دا کارفرما حق د نه تنهخاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرسان اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان

ین وال اود از امخیص خپیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تش

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

            مربوطه جازات هایصورت تخلف مستحق م مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعالم می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در     

 می باشد.

 دهنده:نام پیشنهاد                         تاریخ :          /      /                               

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
 ناحیه صنعتی -دوطقه احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز من مربوط به مناقصه:

 ، مصوبات، آئینأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانینتبدین وسیله  -الف

 يیل می باشد.نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  

ده در آن ها وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر ش همچنین بدین -ب

 در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 ت و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.فهرست مقررا -ج

 22/12/1400مورخ  265344بخش نامه شماره  (1

 28/12/1400مورخ 704467/1400فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه شماره  (2

 28/12/1400مورخ 704385/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  آبیاری و زهکشی شماره  (3

 28/12/1400مورخ 704324/1400شار شماره فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت ف (4

 28/12/1400مورخ 704116/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  آبخیزداری  و منابع طبیعی شماره  (5

 28/12/1400مورخ 705104/1400فهرست بهای واحد پایه رشته  راهداری شماره  (6

 

 تاريخ:                              نام پیشنهاد هنده:                                                

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

نیز کارفرما  وین مناقصه گزار امراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول         

 بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 صنعتیناحیه – دو نطقهم-، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهرترمیم، کاشت احداث، موضوع مناقصه :
 هشرایط مناقص عوتنامه شرکت در مناقصه ،امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات د

مدارک  اسناد و و قبول مقررات و ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا

ز اناقصه پس مو به طور کلی تمامی مدارک و اسناد عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی 

 :مایم که نبازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد        می 

..................... ریـــال )بـــه حـــروف( پیشـــنهادی  )بـــه عـــدد(.........................کـــل عملیـــات موضـــوع مناقصـــه فـــوق را بـــا مبلـــغ  -1

 اب قطاب... ریال م.................................................................................................................................................................................................................

 .انجام دهمجدول زیر

 

  )گل کاری( 1جدول سال  یکمبلغ 

  )نیروی انسانی( 2سال جدول  یکمبلغ 

  (و کاشت احداث، ترمیم) 3سال جدول  یکمبلغ 

 

 ، در پاکت )ج( قرار داده ام.اول پیوستآنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه مطابق با جد -2

 نمایم که: اد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد میچنانچه این پیشنه -3

روز از  مدت هفت الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکنر ظرف

 تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

وضوع مکارهای  ب( ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ، کلیه ماشین آمت و تجهیزات مزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه

 پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء مینفک -4

 ین خصوصااطالع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در  -5

 ندارد .

ک ( )تضمین موضوع بند تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ،  -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 ی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :نام و نام خانوادگ               تاريخ :                      

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 آنالیز گل کاری -1جدول شماره 

 قیمت کل پیمانکار)ريال( قیمت واحد  پیمانکار )ريال( واحد دتعدا شرح رديف

1 
آماده سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(،تهیه و کاشت 

 f1همیشه بهار گلدانی 
  متر مربع 150

 

2 
آماده سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(،تهیه و  

 کاشت بنفشه ایرانی صندوقی
  متر مربع 300

 

3 
سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(، تهیه و آماده 

 کاشت اطلسی ایرانی صندوقی
  متر مربع 1،000

 

4 
آماده سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(، تهیه و 

 f1کاشت قرنفل گلدانی 
  متر مربع 100

 

5 
آماده سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(، تهیه و 

 صندوقی کاشت ناز ایرانی تک رنگ
  متر مربع 2،000

 

6 
، پخش کود، تسطیح(،تهیه و کاشت آماده سازی بستر)شامل پابیل

 گلدانی  f1اطلسی خارجی 
  متر مربع 800

 

7 
آماده سازی بستر)شامل پابیل، پخش کود، تسطیح(،تهیه و کاشت 

 f1شمعدانی گلدانی بذری هلندی 
  متر مربع 250

 

8 
پخش کود، تسطیح(،تهیه و  آماده سازی بستر)شامل پابیل ،

 f1کاشت شب بو گلدانی 
  متر مربع 250

 

9 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح(،تهیه و 

 گلدانی  f1کاشت جعفری 
  متر مربع 200

 

10 
آماده سازی بستر)شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح(، تهیه و 

 گلدانی  f1کاشت گازانیا 
  متر مربع 1،500

 

 یک سال به عدد: لجمع ک
 

 به حروف:
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 نفر( 96آنالیز نیروی انسانی )تعداد نفرات :   – 2جدول شماره 

 * کسورات هر رديف برای همان رديف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.

پرداخت درخصوص  یا کاهشی باشد، پیمانکار مجاز نمی باشدصرف نظر از اینکه قیمت پیشنهادی پیمانکار با ضریب افزایشی  15و  14،  13،  12در خصوص ردیف های * 

ریال ،  64.680.000ت ریال ، وان 37.730.000مبلغ پیش بینی شده کارفرما در خصوص خودور گشت کارفرما اجرا نماید.  اولیه، به دستگاه را کمتر از قیمت ها این ردیف

 د.ریال می باش 91.630.000ریال و تانکر آب  91.630.000خاور 

 جمع هزینه ماهیانه )ریال( واحد هزینه واحد تعداد  شرح  ردیف

  نفر 1 کارشناس اداری و  دفتری  1

  نفر 1 (9متصدی خدمات اداری و  دفتری )گروه  2

   نفر 2 (8متصدی خدمات اداری و  دفتری )گروه  3

   نفر 3 سرکارگر  4

  نفر 1 درصد   35نگهبان حق شب کاری  5

   نفر 11 درصد   22.5نگهبان حق شیفت  6

   نفر 2 درصد   22.5گشت موتوری حق شیفت  7

   نفر 6 کارگر تاسیساتی   8

   نفر 9 هرس کار   9

   نفر 6 چمن زن و حاشیه زن   10

   نفر 54 کارگر ساده   11

  دستگاه 1 خودرو جهت گشت زنی دستگاه نظارت 12

  دستگاه  1 ید با رانندهوانت پیکان یا وانت پرا 13

   دستگاه 4 رس) با راننده(ه -خاور جک دار مربوط به کارهای باغبانی  14

  دستگاه 1 متری با راننده 20لیتری با حوض  10000تانکر آب  15

16 
خرید مواد شوینده و ضدعفونی کننده ) مایع دستشویی ، 

 جرمگیر( 
   لیتر 140

   کیلوگرم 80 کیسه زباله  17

18 
ع، تامین کلیه  وسایل و ادوات و ابزارهای باغبانی  ، کود مای

 سموم و علف کش،روغن و بنزین ماشین آمت 

وفق جدول برآورد 

 حداقل وسایل و ادوات
 

19 

 
  طبق نظر کارفرما ردیف اول( 18درصد  3اقالم فاکتوری    )

 499،662،434 ماه شمسی 1 مزایای انگیزشی بعالوه کسورات 20

  ود پیمانکار )ریال(س

  قیمت پیشنهادی یک ماه )ریال(

  قیمت پیشنهادی یک سال شمسی)ریال(
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 جدول آنالیز نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت
کارشناس اداری و  

 دفتری

متصدی خدمات اداری و  

 دفتری

متصدی خدمات 

 اداری و  دفتری

متصدی خدمات 

 اداری و  دفتری
 سرکارگر سرکارگر سرکارگر

 8 8 8 8 8 9 13 گروه شغلی

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

 71،400 71،400 71،400 71،400 71،400 71،600 72،800 مزد سنوات

 1،998،527 2،013،971 2،013،971 2،013،971 1،829،450 1،789،882 1،684،222 مزد مبنا

 60،955،079 61،426،122 61،426،122 61،426،122 55،798،221 54،591،395 51،368،774 مزد ماهیانه  

 12،539،250 16،719،000 12،539،250 8،359،500 - - - حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،992،636 10،069،856 10،069،856 10،069،856 9،147،249 8،949،409 8،421،110 عیدی  

 17،176،973 17،309،712 17،309،712 28،849،519 26،206،308 25،639،507 24،125،965 اضافه کاری  

 4،996،318 5،034،928 5،034،928 5،034،928 4،573،625 4،474،704 4،210،555 روز  2/5سنوات  

    600.000 600.000 600.000 600.000 کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،187،358 2،303،628 2،199،134 2،094،641 1،744،956 1،714،785 1،634،219 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    
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 نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان سمت

 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلی

 1،809،504 1،908،391 1،894،199 1،839،677 1،908،391 1،908،391 1،908،391 مزد روزانه

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

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

 57،349،272 60،365،334 59،932،475 58،269،560 60،365،334 60،365،334 60،365،334 مزد ماهیانه  

 4،179،750 12،539،250 4،179،750 - 12،539،250 8،359،500 8،359،500 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،401،520 9،895،956 9،824،996 9،552،387 9،895،956 9،895،956 9،895،956 عیدی  

 16،160،866 17،010،785 16،888،806 16،420،201 17،010،785 17،010،785 17،010،785 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 12،903،586 13،582،200 13،484،807 13،110،651 13،582،200 13،582،200 -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - 23،059،063  %35حق شب کاری  

 - 3،430،598 3،405،999 3،311،494 - 3،430،598 3،430،598 جمعه کاری  

 - 5،079،924 5،043،498 4،903،559 - 5،079،924 5،079،924 تعطیل کاری   

 1،888،226 2،172،615 1،952،806 1،806،739 2،172،615 2،068،121 2،068،121 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    
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 گشت موتوری گشت موتوری نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان نگهبان سمت

 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلی

 1،908،391 1،676،623 1،551،768 1،908،391 1،676،623 1،839،677 1،908،391 مزد روزانه

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

 1،979،191 1،747،423 1،622،568 1،979،191 1،747،423 1،910،477 1،979،191 مزد مبنا

 60،365،334 53،296،406 49،488،331 60،365،334 53،296،406 58،269،560 60،365،334 مزد ماهیانه  

 12،539،250 12،539،250 - 8،359،500 8،359،500 8،359،500 4،179،750 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 8،737،116 8،112،841 9،895،956 8،737،116 9،552،387 9،895،956 عیدی  

 5،670،262 5،006،260 13،945،675 17،010،785 15،018،780 16،420،201 17،010،785 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 13.582.200 11.991.691 11،134،874 13،582،200 11،991،691 13،110،651 13،582،200  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 3،430،598 3،028،867 - 3،430،598 3،028،867 3،311،494 3،430،598 جمعه کاری  

 5،079،924 4،485،053 - 5،079،924 4،485،053 4،903،559 5،079،924 تعطیل کاری   

 2،172،615 1،995،891 1،587،208 2،068،121 1،891،398 2،015،727 1،963،627 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    
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 هرس کار کارگر تاسیساتی کارگر تاسیساتی کارگر تاسیساتی کارگر تاسیساتی کارگر تاسیساتی کارگر تاسیساتی سمت

 5 6 6 6 6 6 6 گروه شغلی

 1،908،391 1،919،782 1،919،782 1،919،782 1،818،910 1،849،642 1،818،910 مزد روزانه

 70،800 71،000 71،000 71،000 71،000 71،000 71،000 مزد سنوات

 1،979،191 1،990،782 1،990،782 1،990،782 1،889،910 1،920،642 1،889،910 مزد مبنا

 60،365،334 60،718،842 60،718،842 60،718،842 57،642،268 58،579،580 57،642،268 مزد ماهیانه  

 8،359،500 16،719،000 12،539،250 12،539،250 - 8،359،500 16،719،000 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 9،953،908 9،953،908 9،953،908 9،449،552 9،603،210 9،449،552 عیدی  

 5،670،262 17،110،402 17،110،402 17،110،402 16،243،432 16،507،564 16،243،432 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،068،121 2،285،946 2،181،452 2،181،452 1،791،057 2،023،477 2،209،032 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    
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 س کارهر هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار سمت

 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلی

 1،908،391 1،874،078 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،908،391 مزد روزانه

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

 1،979،191 1،944،878 1،979،191 1،979،191 1،979،191 1،979،191 1،979،191 مزد مبنا

 60،365،334 59،318،773 60،365،334 60،365،334 60،365،334 60،365،334 60،365،334 زد ماهیانه م 

 16،719،000 12،539،250 4،179،750 12،539،250 12،539،250 8،359،500 16،719،000 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،895،956 9،724،389 9،895،956 9،895،956 9،895،956 9،895،956 9،895،956 عیدی  

 5،670،262 5،571،956 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،670،262 اضافه کاری  

 4،947،978 4،862،195 4،947،978 4،947،978 4،947،978 4،947،978 4،947،978 روز  2/5سنوات  

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،277،108 2،146،451 1،963،627 2،172،615 2،172،615 2،068،121 2،277،108 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 چمن زن  و حاشیه زن هرس کار سمت
چمن زن  و حاشیه 

 زن

چمن زن  و 

 حاشیه زن
 چمن زن  و حاشیه زن چمن زن  و حاشیه زن چمن زن  و حاشیه زن

 5 5 5 5 5 5 5 گروه شغلی

 1،898،854 1،839،677 1،908،391 1،908،391 1،908،391 1،676،623 1،908،391 مزد روزانه

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

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

 60،074،460 58،269،560 60،365،334 60،365،334 60،365،334 53،296،406 60،365،334 مزد ماهیانه  

 12،539،250 8،359،500 - 4،179،750 - 12،539،250 16،719،000 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،848،272 9،552،387 9،895،956 9،895،956 9،895،956 8،737،116 9،895،956 عیدی  

 5،642،939 5،473،400 5،670،262 5،670،262 5،670،262 5،006،260 5،670،262 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5 حق شیفت 

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،165،343 2،015،727 1،859،133 1،963،627 1،859،133 1،995،891 2،277،108 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،969،454 1،969،454 1،788،882 1،955،683 1،828،650 1،969،454 1،935،932 مزد مبنا

 60،068،360 60،068،360 54،560،895 59،648،336 55،773،821 60،068،360 59،045،929 زد ماهیانه م 

 4،179،750 12،539،250 12،539،250 8،359،500 - 12،539،250 12،539،250 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 8،944،409 9،778،416 9،143،249 9،847،272 9،679،661 عیدی  

 5،642،366 5،642،366 5،125،037 5،602،912 5،238،970 5،642،366 5،546،327 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 1،956،203 2،165،190 2،027،504 2،050،196 1،744،346 2،165،190 2،139،629 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،969،454 1،969،454 1،902،170 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،828،650 مزد مبنا

 60،068،360 60،068،360 58،016،180 60،068،360 60،068،360 60،068،360 55،773،821 مزد ماهیانه  

 4،179،750 4،179،750 - 8،359،500 - 12،539،250 - حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 9،510،849 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،143،249 عیدی  

 5،642،366 5،642،366 5،449،600 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،238،970 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - -  تعطیل کاری  

 1،956،203 1،956،203 1،800،404 2،060،697 1،851،709 2،165،190 1،744،346 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،788،882 1،969،454 1،969،454 1،788،882 1،935،932 1،969،454 1،872،553 مزد مبنا

 54،560،895 60،068،360 60،068،360 54،560،895 59،045،929 60،068،360 57،112،862 مزد ماهیانه  

 8،359،500 - 8،359،500 - 8،359،500 8،359،500 12،539،250 مد حق او 

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 8،944،409 9،847،272 9،847،272 8،944،409 9،679،661 9،847،272 9،362،764 عیدی  

 5،125،037 5،642،366 5،642،366 5،125،037 5،546،327 5،642،366 5،364،749 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 1،923،010 1،851،709 2،060،697 1،714،022 2،035،136 2،060،697 2،091،303 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،902،170 1،902،170 1،828،650 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،969،454 مزد مبنا

 58،016،180 58،016،180 55،773،821 60،068،360 60،068،360 60،068،360 60،068،360 مزد ماهیانه  

 12،539،250 16،719،000 12،539،250 - 12،539،250 4،179،750 8،359،500 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،510،849 9،510،849 9،143،249 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،847،272 عیدی  

 5،449،600 5،449،600 5،238،970 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،642،366 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،113،886 2،218،379 2،057،827 1،851،709 2،165،190 1،956،203 2،060،697 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،969،454 1،969،454 1،969،454 1،902،170 1،902،170 1،616،810 1،902،170 نامزد مب

 60،068،360 60،068،360 60،068،360 58،016،180 58،016،180 49،312،705 58،016،180 مزد ماهیانه  

 16،719،000 16،719،000 - - - - - حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 9،847،272 9،847،272 9،510،849 9،510،849 8،084،050 9،510،849 عیدی  

 5،642،366 5،642،366 5،642،366 5،449،600 5،449،600 4،632،061 5،449،600 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،269،684 2،269،684 1،851،709 1،800،404 1،800،404 1،582،818 1،800،404 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 ی کیفر
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،741،025 1،741،025 1،741،025 1،741،025 1،682،022 1،969،454 1،935،932 مزد مبنا

 53،101،256 53،101،256 53،101،256 53،101،256 51،301،674 60،068،360 59،045،929 مزد ماهیانه  

 16،719،000 4،179،750 8،359،500 8،359،500 - 8،359،500 4،179،750 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 8،705،124 8،705،124 8،705،124 8،705،124 8،410،110 9،847،272 9،679،661 عیدی  

 4،987،929 4،987،929 4،987،929 4،987،929 4،818،890 5،642،366 5،546،327 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 2،095،506 1،782،025 1،886،519 1،886،519 1،632،542 2،060،697 1،930،642 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 ی پاداش مورد 

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر سمت

 4 4 4 4 4 4 4 گروه شغلی

 1،898،854 1،546،210 1،611،422 1،611،422 1،546،194 1،611،422 1،898،854 روزانهمزد 

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

 1،969،454 1،546،210 1،682،022 1،682،022 1،616،794 1،682،022 1،969،454 مزد مبنا

 60،068،360 47،159،405 51،301،674 51،301،674 49،312،206 51،301،674 60،068،360 مزد ماهیانه  

 4،179،750 - - 12،539،250 - 12،539،250 8،359،500 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،847،272 7،731،050 8،410،110 8،410،110 8،083،968 8،410،110 9،847،272 عیدی  

 5،642،366 4،429،797 4،818،890 4،818،890 4،632،015 4،818،890 5،642،366 اضافه کاری  

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

        کفش و لباس  

 - - - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - - - تعطیل کاری   

 1،956،203 1،528،985 1،632،542 1،946،023 1،582،805 1،946،023 2،060،697 يخیره مرخصی  

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
       

        جمع قبل از کسورات    

        بیمه    

        جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 کارگر کارگر کارگر کارگر رکارگ سمت

 4 4 4 4 4 گروه شغلی

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

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

 1،955،683 1،687،873 1،978،991 1،944،678 1،788،882 مزد مبنا

 59،648،336 51،480،117 60،359،234 59،312،673 54،560،895 مزد ماهیانه  

 8،359،500 - 12،539،250 - 12،539،250 حق اومد  

 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 5،500،000 مسکن   

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 8،500،000 بن  

 9،778،416 8،439،363 9،894،956 9،723،389 8،944،409 عیدی  

 5،602،912 4،835،652 5،669،689 5،571،383 5،125،037 ه کاری اضاف 

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

      کفش و لباس  

 - - - - -  %22.5حق شیفت  

 - - - - -  %35حق شب کاری  

 - - - - - جمعه کاری  

 - - - - - تعطیل کاری   

 2،050،196 1،637،003 2،172،462 1،832،817 2،027،504 رخصی يخیره م 

 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 1،000،000 ارزاق و پاداش  

 104،167 104،167 104،167 104،167 104،167 پاداش موردی  

آزمایشات ادواری و سجل  

 کیفری 
     

      جمع قبل از کسورات    

      بیمه    

      جمع کل    



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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 ناحیه صنعتی – دو: آنالیزعملیات احداث، ترمیم و کاشت فضای سبز بندرماهشهر منطقه 3جدول شماره 

 ** کسورات هر رديف برای همان رديف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.

 قیمت کل پیشنهادی)ريال( (قیمت واحد پیشنهادی)ريال واحد مقدار شرح  رديف

1 
بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج 

 کردن ریشه های آن از محل عملیات
   متر مربع 200

2 
تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده) به جز 

 شیروانی ها( با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی
   متر مربع 3300

3 

با عرض کف تمام شده  کانال کنی به شکل های مختلف

و حمل مواد حاصله از آن  Iمتر در زیمن نوع  4کمتر از 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن 50تا فاصله 

   مترمکعب 130

4 
کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های 

 کنده شده به کنار محل مربوط بصورت دستی
   مترمکعب 1200

5 
سنگی و ریختن خاک های کندن زمین در زمین های 

 کنده شده به کنار محل مربوط بصورت دستی
   مترمکعب 100

6 

کندن زمین در زمین های خاکی  با بولدوزر یا وسایل 

 متر از مرکز ثقل 20مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 

 برداشت و توده کردن

   مترمکعب 160

7 

یل کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسا

 متر از مرکز ثقل 20مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله 

 برداشت و توده کردن

   مترمکعب 70

8 
حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و متریال تامین 

 شده توسط کارفرما از محل تامین به محل مصرف
   مترمکعب 9670

9 
بیل زدن ، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده کردن 

 سانتیمتر 30حداکنر خاک به عمق 
   متر مربع 28332

10 

پخش و تسطیح خاک ، کود و ماسه های ریخته شده در 

ر خاکریزها بصورت میه میه در هر عمق و ارتفاع به غی

 ، گودها، ترانشه ها و کانال هااز پی ها

   مترمکعب 5666

11 
ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با 

 محل های تعیین شده رگالژ مناسب در
   مترمکعب 1150

12 
ژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی تسطیح و رگال

 ،گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشدها
   مترمربع 1200

13 
آبشویی خاک های شور تا انطباق آن با خاک از نوع 

 درجه دو
   مترمربع 28332

14 
یمتر به سانت 150*150تهیه متریال و ساخت منهول 

 همراه دال بتنی
   عدد 2

15 
سانتیمتر به  100*100تهیه متریال و ساخت منهول 

 همراه دال بتنی
   عدد 4

16 
سانتیمتر به همراه  80*80تهیه متریال و ساخت منهول 

 دال بتنی
   عدد 15

17 

تخریب و باز سازی بتن مسلح)شامل برش آسفالت، 

بتن مسلح تخریب آسفالت، خاکبرداری دستی،تخریب 

 ()کیلوگرم/ مترمکعب(300بتن عیار  و بتن ریزی با

   مترمکعب 20

18 

تخریب و باز سازی بتن غیر مسلح )شامل برش 

آسفالت، تخریب آسفالت، خاکبرداری دستی،تخریب 

)کیلوگرم/ 300بتن غیر مسلح و بتن ریزی با بتن عیار 

 مترمکعب((

   مترمکعب 100



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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19 
 0.7به ضخامت  1.5*1.5اد ساخت فنداسیون پمپ به ابع

 متر
   عدد 4

20 
 0.7به ضخامت  2*1.5ساخت فنداسیون پمپ به ابعاد 

 متر
   عدد 1

21 

سانتیمتری شامل 30تهیه و اجرای جدول بتنی کشیده 

خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و ماهیچه پشت و 

حمل نخاله های مازاد به محدوده تعیین شده توسط 

 کارفرما

   طولمتر  400

22 

سانتیمتری شامل  50تهیه و اجرای جدول بتنی ایستاده 

خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و ماهیچه پشت و 

حمل نخاله های مازاد به محدوده تعیین شده توسط 

 کارفرما

   متر طول 400

23 
متر به  1*1.2تهیه متریال و ساخت اتاقک پمپ به ابعاد

 زیمتر به همراه رنگ آمی 1ارتفاع 
   عدد 4

24 
متر به  2*1.5تهیه متریال و ساخت اتاقک پمپ به ابعاد

 متر به همراه رنگ آمیزی 1.2ارتفاع
   عدد 1

25 
 20-30تهیه و خرید  و کاشت پاجوش نخل استعمران 

 کیلویی
   نفر 1200

26 

سانتیمتر در زمین  60و به عمق  70کندن چاله به قطر 

ک کنده شده به نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خا

 کنار یا اطراف چاله.

   چاله 2650

   مترمربع 2504.4 تهیه و خرید چمن لقمه ای از نوع برموداگراس 27

   مترمربع 6261 کاشت چمن لقمه ای 28

   مترمربع 22071 کاشت چمن بذری 29

30 

بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله 

میلیمتر و عمق ترانشه  50تا    20قطر اتیلن، بههای پلی

 متر. 0/75تا 

   متر طول 5535

31 

بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله 

میلیمتر و عمق ترانشه تا  63قطر اتیلن، بههای پلی

 متر 0/75

   متر طول 4358

32 

بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله 

مق ترانشه تا عمیلیمتر و  75 قطراتیلن، بههای پلی

 متر 0/75

   متر طول 60

33 
بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله 

 متر 1میلیمتر و عمق ترانشه تا  90قطر اتیلن، بههای پلی
   متر طول 250

34 

بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله 

 0/6و عمق ترانشه تا  میلیمتر 110قطر اتیلن، بههای پلی

 متر

   متر طول 35

35 
بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پی 

 متر 1/25میلیمتر و عمق ترانشه تا  160قطر خارجی وی سی، به
   متر طول 350

36 
حفاری و  اجرای زهکش های عمیق با لوله خرطومی مشبک یا 

 60 و تا 50میلیمتر با ترانشه به عرض بیش از  200مشابه تا  قطر 

 سانتیمتر با ترنچر 200سانتیمتر و عمق  تا 

   متر طول 2300

 جمع کل )ریال(:
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 صنعتیناحیه  – دونگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه ترمیم، کاشت، حفظ و احداث، مربوط به مناقصه: 

سمت از عملیـات قرارداد آن قاین پیشنهاددهنده با امضاء يیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

ای عملیات شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجر 21ماده  صه وموضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناق

 نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 می نماید که جدول فوق الذکر بااطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است. ضمناً تایید

 3شود تا حداکنر ن امر میسر نهمچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

این مـورد اقـدام  شرایط عمومی پیمان راساً در 21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده 

 ی باشد.من پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشی خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ای

 

 پیشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

یا  وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه رصورتی که با وعهد می نمایم دت                                        شرکت                                                         ثبت شده به شماره            

 23251ت /48013هیأت وزیران )شماره  11/12/81تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ 

اده شدم دبر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص  صنعتیناحیه  – دو حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه، کاشت، ترمیماحداث، ه مناقصبرای  هـ(

ایم ین تعهد می نمهم. همچندو وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق  قبل از عقد قرارداد حداکنر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد

ست مراجعه انده دوم که برچنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت 

ن نامه ا با مفاد آئیررکا خود شرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکنر تا پایان مهلت قانونی مق

 مورد بحث مطابقت دهم.

ین مشارکت در ه و تضمشهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننمود     

 شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.مناقصه 

 

 

 زبان امضاء مجامضاء صاحاسمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مهر و     

 رکت برای اسناد تعهد آورش                  شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                                          
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  فرآيند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره يک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                                                           نظر به اینکه          

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

                                نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت پایگاه اطالع رسانی مناقصات/ معامالت درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

                                                       در وجه یا  احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،بدون اینکه 

 بپردازد. حواله کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز    مدت اعتبار     

درصورتی که                                       نتوانـد یـا نخواهـد  برای حداکنرسه ماه دیگر قابل تمدید است و                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                             نمایـد ، نتمدیـد  هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدید را فراهم نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                     متعهـــد اســـت بـــدون اینکـــه احتیـــاجی بـــه مطالبـــه مجـــدد باشـــد ، مبلـــغ درج شـــده در ایـــن ضـــمانت نامـــه را در وجـــه یـــا 

 پرداخت کند.                                             حواله کرد      

اعتبار ساقط  ود به خود باطل و از درجهمطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خ                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 د گردد یا مسترد نگردد.است ، اعم از این که مستر

ورت ضـبط هـد بـود. در صـدرصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کنیرامنتشـار میسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 رجاع کارموضوع ا

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام متقاضی
 نام ضامن

 نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع         

 نام کارفرما/يینفع
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 افقت نــامــهنمـونـه مـو فصـل دوم
ی آن که یک مجموعـه به شماره     مورخ      همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاق دومو آگهی مناقصه مرحله  14/01/1401مورخ  ش/18مجوز شماره شماره این موافقت نامه به استناد       

سـاختمان  – 3فاز  –( به نشانی کوی انقالب )شهردار حسین صفریفی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی  1401/غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در           تاریخ   /     

ه شماره ملـی                ب                       ه در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی    ک 06152339114-16مرکزی شهرداری به تلفن 

 دد.مان درج شده است، منعقد می گرو شماره تلفن            که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پی

 صنعتیناحیه  –  دوگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  ، حفظ و ن، کاشت، داشتترمیماحداث : موضوع:  1ماده 

 شرح مختصری از پروژه : 

 تجهیز کارگاه (1

گر درصـورت تانکرهای سیار و کارآبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا  (2

 آبیاری تحت فشار. عدم وجود سیستم

 ن ها.ا و یا نقص قطره چکامرتفع نمودن هرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ه (3

 اله و یا علف های هرز.کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها  از هرگونه نخاله، زب (4

 ترمیم  تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.  (5

اشـد و بزش باد وجود نداشـته ، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که ویه آفات درختان ، چمن، درختچه هاانجام عملیات سم پاشی عل (6

 پس از دریافت دستور از دستگاه نظارت. 

ز کـود نظـارت بـا اسـتفاده ا انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری ها پس از دریافت ابالغیه از جانب دسـتگاه (7

 مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده.

رچین ها  با هدف پاکسازی از وجود هرگونـه بوته ها و پ -وجین علف های هرز اطراف درختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان و درختچه ها (8

 رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر.

 شدن درختان با فرا رسیدن فصل گرما.پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف  (9

 عیین می کند(.ر را دستگاه نظارت تسرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آمت مزم )میزان و مقدار و زمان انجام کا (10

 رشد هر درخت، به صورت ماهیانه. هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی و (11

 جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر بار هرس در هر روز کاری. (12

 فرما ) مشروط به اینکه که خشک شدن درخـت ناشـی ازبازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر کار (13

 عدم سازگاری نباشد(. 

 متر در کنار درختان و درختچه ها پس از کشت نهال.  5/1سانتی متری با ارتفاع  2×2استفاده از  قیم های چوبی )چهار تراش (  (14

 اه نظارت. و کیفیت مورد تأیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابالغیه و دستورالعمل دستگکاشت نهال با استفاده از گونه های سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه  (15

 جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت پیمان. (16

 حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.  (17

 . ع سرشاخه های ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از پایان عملیات روزانهجمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه سری (18

 هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پیمان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت. (19

ل بر روی چمن مکانیزه اجرا نشده است  با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که آب به صورت پودری شکآبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیاری  (20

 ها پاشیده شود.

 آبیاری چمن ها به طور روزانه و به میزان مناسب با  توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود. (21

لوگیری جسانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن  5تا  4زنی مرتب و متناسب با  میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد چمن  (22

 به عمل آید.

 کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تأسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.  (23

 فصل سرد سال روی چمن خشک و انجام آبیاری بالفاصله پس از کود دهی.  کودپاشی چمن در (24

ردن سانتی متر( پس از ابالغ کارفرما ، به منظور تقویت و رشـد چمـن و پرکـ 3پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده) ضخامت  (25

 یش و خشکیدگی ریشه چمن. ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز فرسا

 اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی. (26

 واکاری قسمت هایی از چمن که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاری از علف های هرز. (27

 وص  کشت جدید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن.اقدام در خص (28

 .همتر به منظور ترمیم چمن کشت شد سانتی 40-30حذف بقایای چمن قبلی تا عمق  (29

 ت آماده سازی بستر به منظور کشت جدید چمن.اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگالژ ، غلطک زنی و سایر عملیا  (30

 آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی. (31
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سه بـادی و ، اضافه نمودن مار و تخلیه نخاله ها و سنگریزه هاآماده سازی  بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل: پابیل نمودن بستر، خرد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بست (32

 کود حیوانی.

 ری نشاهای از بین رفته با استفاده از  نشاهای سالم و مرغوب مشابه و پس از دریافت ابالغیه از دستگاه نظارت.واکا (33

 بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرفی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف.  (34

 تحت پیمان بصورت روزانه. نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود در محدوده  (35

 تأمین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آمت بصورت روزانه. (36

اخت ، خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی، کودپاشی، پخش ماسـه، آب شـویی، سـسعه فضای سبز شامل : شوره برداریانجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و تو  (37

 .ا استفاده از نیروی انسانی موجودله کشی و نصب اتصامت مربوطه، چمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابالغیه از کارفرما و ب، نصب پمپ، لویونفنداس

 تأمین تمامی ابزار آمت و وسایل باغبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات )فصل شرایط خصوصی(. (38

 یری مزم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر. جمع آوری زباله ها به صورت روزانه و کیسه گ (39

 بارگیری و حمل کلیه ضایعات باغی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه در محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید. (40

 ها و مسیرهای زهکش فضای سبز.میروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول (41

 آبنماهای منطقه تحت پیمان.و پاکسازی  ،جرم زداییروبیمی (42

 برچیدن کارگاه (43

 توضیحات:

ار به وی پرداخـت کهزینه ای بابت این  پاکسازی محل اجرای پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و (1

 نمی گردد.

افت نمـوده و م را دریرتبط با انجام کارهای موجود در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از سوی مراجع يیصالح و ادارات مربوطه مجوزهای مزجهت حفاری م (2

 سپس اقدام به حفاری نماید.

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره  (3

 عهده پیمانکار می باشد.کلیه کسورات قانونی به  (4

 این قرارداد جزء آن چه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید. (5

اسـت  ار متعهدالغ می گردد. پیمانکبه طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار اب (6

 ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.

 در صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید. (7

ز اهرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه فعالیت های خدماتی محوله نسبت به جمع آوری و جاروکشی و پاکسـازی کامـل محـیط  پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات (8

 شد. ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری همان روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد

لـه هـا و لو نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع در محدوده پیمان و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. )شامل: نظافت و ضدعفونی روزانه، تعمیـر  حفظ و نگهداری و (9

 شیشه های شکسته، تعویض شیرآمت، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی(

رفتـه باشـد گن مطابق شرح کار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوری که مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت قـرار پیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیما (10

 انجام دهد و در صورت قصور در این خصوص، مطابق شرایط پیش بینی شده در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.

کار مـی ید ، طوفان ، بارندگی و ...( که موجب شکسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسیرهای تردد می گردد، پیماندرصورت بروز شرایط خاص )وزش بادهای شد (11

 بایست با نظر کارفرما در طول شبانه روز گروه های کاری مزم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.

 ایعات ناشی از کار در امور باغبانی به محلی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.، تمیز کردن محل و انتقال ضجمع آوری (12

ربوطه را در ی بایست هزینه های مدر معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد بارگیری و حمل ضایعات باغی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و م (13

 لحاظ نماید.مبلغ خود 

 رفع گرفتگی مسیرهای فاضالب داخل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضالب به عهده پیمانکار است. (14

 حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآمت و کلیه لوازم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است. (15

 ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد.به منظور جلوگیری از ورود احشام ینگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیات (16

ت رما و دستگاه نظـار، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنامه اعالمی از سوی کارفقرارداد راپیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدوده  (17

 عمل نماید.

 به عهده کارفرما می باشد. ، صندوقی بذری در محل خزانه، بذر مستقیم و گیاه پوششی(عیین نوع کاشت )گل فصلی، گلدانیت (18

زینـه ه می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طول مدت پیمان به عهده پیمانکار است وکلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار داده  (19

 مربوطه پس از تأیید ناظر در قالب اقالم فاکتوری پرداخت خواهد شد.

اهـد کـرد و کار اخطـار دریافـت خودرصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمان (20

 مانکار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پی

 پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه و ارائه نماید. (21
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 پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز تحویل می گردد.در صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به  (22

 به عهده پیمانکار است. پیمانکار باشدهرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر غفلت نیروهای  (23

الـه مزم و کارگـذاری در سـطل هـای زب پیمانکار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تأمین کیسه زباله (24

 اید.مستقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان مزم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نموده اقدام نم

 لوازم ایمنی جهت هرس را در اختیار داشته باشد. پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و (25

 نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآمت و تأسیسات به عهده پیمانکار می باشد. (26

 میروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد. (27

 در محل های مشخص شده توسط کارفرما تخلیه نماید. پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را (28

یـام عـادی اساعت در هفته( از روز شنبه لغایت پنج شـنبه در  44ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار ) (29

دیهی است . باس دستور دستگاه نظارت انجام دهدبه صورت مرتب و طبق برنامه ریزی کارفرما در طول روز و براسسال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را 

 درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در هر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.

پشت سر  دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل مشاهده توسط رانندگانتمامی ماشین آمت پیمانکار می بایست مجهز به عالئم هشدار  (30

 سانتی متر مربع باشند. 50×50وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعالم خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد 

 بیمه و کلیه انی خواسته شده در جدول نیازمندی ها نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت هر دستگاه حقوق، دستمزد، ارزاق،رانندگان ماشین آمت جزو حداقل نیروهای انس (31

 مزایای راننده آن را لحاظ نماید.

ی و روزمـزد نیروی انسانی موجود و یا کارگران فصـل درصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است  با (32

حـدوده را انجام دهد. کل م )در صورت نیاز( عملیات شوره برداری خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی، کودپاشی، آبشویی، چمن کاری و لوله کشی، زهکشی و ساخت منهول

 د در طول مدت پیمان، پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مجموعه با نیروهای موجود می باشد.نقشه پیوست، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدی

ورد نیـاز میمانکار باید نیروی در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بعضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پ (33

 ستقیم مسئول فضایم ای مورد نظر به کار گمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و باغبانی را در فعالیتهای یکدیگر ندارد مگر با اجازهرا تأمین و در بخشه

 سبز.

 رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد. (34

 ر است. در، ست های وسایل بازی، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحت پیمان به عهده پیمانکاها، ست های ورزشی، آمچیق ها، المان هاک حفاظت، حراست تابلو پار (35

از تأییـد واحـد  اهـد بـود و پـسصورت تخریب، سرقت و هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده )بسته به نوع قطعه و شدت خسارت( توسط واحد زیباسـازی خو

 سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.زیبا

ایمنی  د فنی وآمت و نیروی انسانی مزم و رعایت موار هماهنگی های اداری و حقوقی مزم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های تأمین ادوات و ماشین (36

 را عهده دار است.

ده و محـل ی و دفتری، سه نفر متصدی خدمات اداری و دفتری، سه نفر کارگر تاسیساتی و هفت نفر نیروی کارگری در این قرارداد در اختیار کارفرمـا بـویک نفر کارشناس ادار (37

خواهـد رکردشان حق اظهار نظر نکارکردشان توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد. لذا پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کا

 داشت.

 نفرات اصلی شرکت )حسابدار، سرپرست کارگاه و ... ( جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند. (38

 روز در ماه محاسبه گردد. 5/30ساعت کار روزانه و متوسط  8مبلغ پیشنهادی ماهانه جهت کلیه ماشین آمت بایستی به ازای  (39

ی معـابر از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آبگرفتگـ %30که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به تشخیص دستگاه نظارت معادل  روزهای بارندگی (40

 قرار گیرد . تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.

بـه  مربوطه نفرات به پیمانکار ابـالغ خواهنـد شـد. درصـورت های اری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم سوء پیشینه و آزمایشانتخاب و گزینش نفرات با شهرد (41

          ر مانکـار کسـریـال جریمـه از صـورت وضـعیت پی 5.000.000کارگیری نیرو بدون هماهنگی، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ 

 می گردد.

 کارکرد نیروهای گشت موتوری  بایستی با هماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد. (42

هـر مـاه  پایان کردن باشد و درپیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تأمین نماید تا عدم حضور و تأخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک  (43

 پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد فضای سبز ارائه دهد.

ر موظف بـه قبل یا بعد از روز جمعه باشند )پنج شنبه یا شنبه( پیمانکا تعطیلی بابت هر مناسبتی،عاشورای حسینی و  –درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر  (44

 ساعت کارکرد( 8د بود. )ارائه خدمات در روز جمعه خواه

ورت صـن اجتمـاعی را پیوسـت پیمانکار موظف است هر ماه فیش حقوقی کارکنان به همراه پرینت واریز به حساب )ممهور به مهربانک( و لیست بیمه مورد تأیید سازمان تـأمی (45

 وضعیت ارائه نماید. بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.

ه قرارداد هیچ گونـ رفرما در پایان مدتلیه رانندگان و راهبران ماشین آمت و تجهیزات جزء کارکنان پیمانکار بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و کاک (46

 تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.
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رکت برگـزار مـی گـردد شـ اً می بایست با هزینه خود در کالس های آموزشی و توجیهی که توسط واحد فضای سبز پیمانکار و کارشناسان يیربط وی در طول مدت پیمان الزام (47

 نمایند.

 پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد. (48

رد اسـتننایی رتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شامل کلیه هزینه های انجام کار و سود و غیره خواهد بود مگر در مواقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ت (49

 که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

 ی باشد.متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود مکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود  (50

 .مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند (51

توانـد ه میساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفی نامزمین، از قبیل کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه،  (52

 حتی المقدور مساعدت نماید.

ه پیمـان و ه دفترچـ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداول جرائم ، نمونای کار از جمله فرم مشخصات پروژهسایر شروط و فرم های مورد نیاز اجر (53

که می بایسـتی  ن دعوت نامه می باشدسایر مشخصات فنی و اجرایی کار و کالً هر آن چه که مزمه اطالعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائه پیشنهاد باشد، منضم ای

چ ا هیهحویل پیشنهادتناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه نماید، بدیهی است پس از ارائه و پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اس

 گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.

به جبـران کلیـه  و بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهدمسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود  (54

 خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.

 روز از صـورت ساعت می باشد. درصورت مشاهده کاهش ساعت کـاری کـارگران در همـان 7ساعت کاری و روز پنج شنبه  8ساعت کار کارکنان پیمانکار از شنبه تا چهارشنبه  (55

بـالغ اعیین و بـه پیمانکـار وضعیت کسر می گردد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات ت

 ضاهای موجود تأمین نماید.نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در ف %50خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل 

تولیـد  و. این دستگاه ها بایستی ایمن بوده و روغن سوزی نداشـته حریق با تاریخ مشخص داشته باشند کلیه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای (56

 دود نکنند.

 .پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد (57

گونـه خسـارت لذا درصورت ایراد هرکل فضای سبز ناحیه تحت پیمان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بالفاصله تحویل پیمانکار می باشد.  (58

ن از آنکار مستلزم پرداخت خسارت خواهد گردید و هزینـه چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیما

 مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.

ر مکلف به جبـران ، تلفن، گاز و تأسیسات متعلق به شهرداری و ... ( صدماتی وارد شود پیمانکاد در محدوده کار )مانند آب، برقهرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجو (59

 ده خواهد بود.خسارت وار

رگونـه هواهد شد. بدیهی است صورت وضعیت قطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تأیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خ (60

 واهد بود.اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی، کسر و یا تعدیل خ

 خارج شود. کلیه اقالم تحویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده (61

 اید.پیمانکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نم (62

من چپوششی، پرچین ها و  پیمانکار موظف و متعهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فالورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچه، گل های فصلی و گیاهان (63

ورده رایزرها و ... حراست و حفاظت کامل به عمل آها، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی، سیستم آبیاری، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منهول و درپوش 

ی ولیت جبـران خسـارت هـاو در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضای سبز اعالم نماینـد و مسـئ

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و

مان يکر شـده اسـت أخذی که با موضوع پیکارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید هرگاه نتایج کنترل با م (64

 کارفرما و با هزینه خود اصالح کند. تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور

از  چهارم یکبر می باشد )حداقل پیمانکار می بایست نیروها و ماشین آمت خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن درختان در معا (65

 شد.ساعته در محل کار داشته با 24نفرات و امکانات( را بصورت آماده باش و 

ینامـه رگ معاینـه فنـی، گواهکلیه ماشین آمت می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامه خودرو، ب (66

نـی خودروهـا و کارفرما اقدام نموده و پس از تاییـد صـالحیت فرانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی، کارت سالمت ماشین آمت و ... به 

پرداخـت نخواهـد  ه ای را به پیمانکارراهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بالمانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در غیر این صورت کارفرما هیچ گونه هزین

 اهد داشت.نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخو

 نظر بگیرد. بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خود این مبلغ را در کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار  (67

 (ایای انگیزشیمز 20ردیف ) و (11تا  1قیمت)ردیف پیشنهاد  2شماره تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی صرفاً شامل ردیف های نیروی انسانی در جدول  (68

 خواهد بود.

و گشت موتوری محاسبه گردیده است و  زن هیچمن زن و حاشساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار،  15ردیف مزایای انگیزشی در قالب  (69

ت این مبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکار، مشروط به حضور نیروهای پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخ
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ختی نسبت به کارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نیروهای تحت امر، در صورت وضعیت قطعی مبلغ مازاد پردا

 د. اضافه کار پرداخت شده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد ش

التفاوت  و ما به ، سود پیمانکار و ... مشمول تعدیلیر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاهتوضیح: بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سا

 قیمت نمی باشند.

کار را  قرارداد شرح کار و شرایط مندرج در پیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق (70

 ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.

بق آیتم ط ن اینهزینه عائله مندی )حق اومد( طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه شد (71

 گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نمی باشد.تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:   : اسناد و مدارک: 2ماده 

 شهز( نق    هـ( جدول جرائم )پیوست شماره یک(    د( مشخصات فنی، عمومی و خصوصی   ایط خصوصیج ( شر        ب( شرایط عمومی                 الف( موافقت نامه حاضر

ه شـمار مـی آیـد.این د و مدارک پیمان بـاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسنا       

و  صورت وجود دو گـانگی بـین اسـناد ناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. دراس

قشه هـای ن، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، باشدت فنی دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصا مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر

 اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

 د.ز قیمت می باشمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد .....................( ریال مطابق با جداول آنالی: مبلغ:  3ماده 

 فیذ ، مدت ، تاريخ شروع کار: تاريخ تن 4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده   12ب( مدت پیمان 

 .است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود زمین ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل

 اید.د(پیمانکارمتعهد است ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار، درمدت هفت روز نسبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروع عملیات موضوع پیمان اقدام نم

اگذار شده اسـت طرف کارفرما معرفی می گردد، و نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از: نظارت بر اجرای کار:  5ماده 

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و  32که با توجه به مواد 

 ابق با نقشه پیوستناحیه صنعتی مط -فضای سبز منطقه دو –بندرماهشهر : محل اجرای کار:  6ماده 

 واحد دارند. این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم: نسخ قرارداد:  7ماده 

 

 نماينده / نمايندگان پیمانکار                                                                                                                    نماينده کارفرما                          

 نام و نام خانوادگی :                                                                     حسین صفریخانوادگی : نام و نام                 

 سمت:                                                                          سمت : شهردار                                                                  

  امضاء                                                                                       اء امض                

 

 

 

 شرايط عمومی پیمان:  فصل سوم

 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره 

 

ر ن تاریخ معتبو تا ای ل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بودهدر این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العم     

 می باشد، نافذ بوده و مزم است در صورت ابالغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.
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  پیمان یايط خصوصرش : فصـل چهــارم

نمـی توانـد  لیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاهایط عمومی پیمان است که تعیین تک، در توضیح و تکمیل موادی از شریط خصوصیشرا          

، بی مومی پیمانعی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهای

کتبـی  ع پیمـان بـدون ابـالغ. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. چنانچه عملیات موضـواعتبار است

 تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت. کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود

 ب ( – 5ماده 

 م دهد.الم نماید ، انجای را کتباً به وی اعپیمانکار متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما می رساند یا کارفرما برنامه زمان بند 

 یچ گونـه اضـافه برنامه زمان بندی مورد تأیید دستگاه نظارت و در هرساعتی از شبانه روز می باشد توسط پیمانکار بایستی انجام گردد و ه انجام عملیات موضوع پیمان مطابق با

 پرداختی از این بابت امکان پذیر نمی باشد.

 ( نماينده پیمانکار10ماده 

 ای مزم در ل کارفرما باشد به عنوان نماینده تام امختیار خود جهت پاسخ گویی و ایجاد همـاهنگی هـپیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صالحیتی را که مورد قبو

جـام تی و نظارت او انات اجرایی تحت سرپرسانجام خدمات موضوع قرارداد کتباً  به کارفرما معرفی نماید. نماینده پیمانکار اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملی

د داد. ه نماینده خود خواهـود. پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از مسئول فضای سبز و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت اختیارات کافی بش

ر اهد بـود. پیمانکـاانکار بشود در حکم ابالغ به پیمانکار خوهر نوع اخطار و ابالغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف مسئول فضای سبز و یا نماینده آن به نماینده پیم

 می تواند درصورت لزوم نماینده خود را تعویض کند مشروط به اینکه صالحیت جانشین او مورد قبول کارفرما باشد.

 ه قصـور د شرایط دیگری را جایگزین نمایـد و در صـورت هرگونـدرصورتی به هر دلیل امکان ادامه کار برای هر یک از عوامل شرکت نباشد پیمانکار موظف است سریعاً فرد واج

 عهده پیمانکار می باشد. تمامی خسارات وارده به فضای سبز بر

 لب کند.جبرای ایجاد تأسیسات موقت که برای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد پیمانکار باید قبالً موافقت کارفرما و مالک اراضی را   هـ( -13ماده 

 الف( -16ماده 

  بـول شنهاد به منزله قدر مناقصه و دادن پیپیمانکار بایستی کلیه اسناد و مدارک و موضوع قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن کالً و جزاً اطالع حاصل کرده است. شرکت

 کلیه شروط و تکالیف شهرداری و مفاد آئین نامه معامالت شهرداری خواهد بود.

  باقی نمانده که  هولیمی نماید که از کم و کیف معامله و مقتضیات محل انجام عملیات و شرایط مناقصه و محتویات دفترچه پیمان اطالع کامل داشته و هیچ امر مجپیمانکار تأیید

 بعداً مستند به جهل گردد.

 ب( -16ماده 

 ان حاصل کـرده و ر و ماشین آمت مورد نیاز در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر اطمینپیمانکار بایستی نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی به تعداد کافی و تهیه ابزا

به مدت اجرای  ول مختلف را با توجهشرایط آب و هوا و نزومت جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آمت به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فص

 ن میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر جهت در نظر گرفته باشد.کارها و همچنی

 لین فضـای ظور با همـاهنگی مسـئوپیمانکار موظف است به منظور ارتقاء کیفیت نگهداری فضای سبز از وجود افراد ورزیده و مجرب و دارای توان مناسب استفاده و برای این من

 خواهد شد اقدام نماید. برای آموزش کارکنان زیر مجموعه خود از طریق دستگاه نظارت و شرکت در کالس های آموزشی که  بدین منظور تدارک دیده مناطقسبز 

 اد قیمت پیوست اقدام نمایند.پیشنه ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ ج( -16ماده 

 د( – 16ماده 

  ا بـوده اسـت و پیشنهاد معمـول و مجـرپیمانکار بایستی هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض که

 نهاد منظور نموده باشد.همچنین سود خود را در حساب های خود تا تاریخ تسلیم پیش

 از طریق بانک و به صورت فیش نسبت به پرداخت دستمزد و مزایای پرسنل مربوطه اقدام نمایند.  ف استپیمانکار ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و موظ 

 ید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نمایدپیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأی. 

 ارض کامالً مطلـع ط به مالیات ها و عوپیمانکار تأیید می کند که از جمع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی ، حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین قوانین مربو

 د. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کن

  مانکـار رفتـار قانون تأمین اجتماعی بـا پی 38حق بیمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی کالً به عهده پیمانکار بوده و در این خصوص و مطابق با ضوابط ماده

 خواهد شد.

 مربوط به قرارداد کالً به عهده پیمانکار بوده و مطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی يیربط پرداخت می گردد. مالیات 

 عایت نمـوده و ا ره باشند و آن ها رپیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشت

 در نرخ های خود منظور نمایند.

  و نسبت  اجتماعی درخصوص بخشنامه طرح طبقه بندی مشاغل را به دقت مطالعه کرده وزارت کار و امور 19/7/83مورخ  61426پیمانکار تأیید می نماید که دستورالعمل شماره

ه نفـع کارفرمـا بـاز انعقاد قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام ننماید، قرارداد فسخ و ضمانت نامه های مربوطه به رعایت مفاد آن اقدام خواهد نمود. درغیراین صورت چنانچه پس 

 ضبط خواهد گردید و کارفرما مجاز خواهد بود کلیه خسارت های احتمالی را از هرگونه وجوه پیمانکار جبران نماید.
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 ان تأمین اجتماعی، سازمر برابر وزارت کار و اموراجتماعی، تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط دقوانین کارسانی، شرکت در زمینه کارفرما در قبال مطالبات نیروی ان 

 و سایر مراجع قانونی يیربط و يیصالح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 انین کار به شوند و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای مربوط به آن ها طبق قو کارگران و پرسنلی که به وسیله پیمانکار به کار گمارده می شوند مستخدمین پیمانکار محسوب می

قـده بـین یک نسخه قرارداد منععهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت حقوق و مزایای آنان را ندارد. ضمناً پیمانکار موظف است نسبت به ارسال 

 ر و امور اجتماعی اقدام نماید.پیمانکار و کارگران خود به اداره کا

 .ده از سـوی شپیمانکار موظف است کلیه حقوق کارکنان را طبق حقوق و دستمزد و مزایای تعیین  پرداخت دستمزد و مزایا براساس قانون اداره کار و تأمین اجتماعی خواهد بود

رداخت نمایـد. پد. ضمناً پیمانکار می بایست حقوق و دستمزد هر ماه را حداکنر تا دهم ماه بعد اداره کار بدون توجه به صورت وضعیت های تنظیمی از سوی کارفرما پرداخت نمای

  ریال از صورت وضعیت ماه  بعد کسر خواهد شد. 30.000.000درغیراین صورت به ازای هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ 

 ه پیمانکار می باشد.درصورت فسخ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهد 

 هـ( -16ماده 

 نخواهـدفه پرداختـی داً  حق درخواست اضـاپیمانکار در تهیه پیشنهاد خود عالوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای قرارداد سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هر بابت بع 

 ه جهل خود گردد.نهاد مطالعات کافی به عمل آورد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند مستند بداشت. به طور خالصه پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیش

 مت خـود را آاری نیروها و ماشـین پیمانکار باید در طول مدت قرارداد با توجه به شرایط فصلی و شرایط خاص آب و هوایی ارائه خدمات بدهد لذا می بایست هزینه های اضافه ک

 ابت چنین مواردی در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.ب

 .التفاوت حقوق  درغیراین صورت مابه پیمانکار موظف است دستمزد ایام تعطیل را وفق اداره کار در محاسبات منظور نماید و حقوق کارکنان خود را در ایام تعطیل پرداخت نماید

 ماهانه کسر می گردد.بامسری به عنوان جرائم از صورت وضعیت   %30کارکنان با 

  به عهده پیمانکار می باشد  و... بیمه  –پرداخت کلیه کسورات قانونی متعلقه اعم از مالیات. 

 ر گیـرد. ه کـابز سوی دستگاه نظارت پیمانکار موظف است در صورت ابالغ کارفرما در طول ماه های گرم سال کارگران و عوامل خود را در ساعات غیراداری در برنامه ارائه شده ا

 لذا پیمانکار می بایست هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

 ضـرورت بـه  توالی هم به دلیـلصورت نیاز به کار مازاد بر ساعات معمول کارگران پرداخت هزینه اضافه کار ساعتی و مزایای مرتبط به عهده پیمانکار است روزهای تعطیل م در

 اد محسوب می شود.عنوان ساعات کار ماز

 .پیمانکار بایستی در ایام عید سعید فطر و عید نوروز درخصوص تهیه ارزاق برای کلیه کارگران طبق نظر کارفرما اقدام نماید 

 یروهای تایید شدهرت هدیه و اهدا به نآیتم پاداش موردی جهت تشویق نیروهای پیمانکار به تشخیص کارفرما بوده و پس از ابالغ کارفرما به پیمانکار، پیمانکار موظف به تهیه کا 

 می باشد.

 عنـوان پـاداش بـه  ید کارفرما مبلغی بـهپیمانکار بایستی روز جهانی کارگر )یازدهم اردیبهشت ( تعدادی از نیروهای خود را به عنوان کارگر نمونه به کارفرما معرفی و پس از تأی

 کارگران نمونه پرداخت نماید.

 روهـا برحسـب نوروز و روزهای گرم سال حضور کارگران در روزهای تعطیل امری بدیهی و الزامی است لذا پیمانکار ملزم به پرداخت حقـوق و مزایـای نی باتوجه به اینکه در ایام

 ساعت کارکرد، تعطیل کاری، جمعه کاری، ساعات اضافه کار و نوع شیفت می باشد و بایستی تمامی موارد را در قیمت خود مدنظر داشته باشد.

 .پیمانکار مکلف است در سال دو دست لباس فرم )مورد تأیید دستگاه نظارت ( در اختیار نیروهای تحت امر قرار دهد 

 الف( -17ماده 

 ین وسایل ایمنی م از تأمبه پرسنل اع پیمانکار بایستی از کارگران مجرب و آموزش دیده که دارای سالمت کامل باشند استفاده نماید که نظارت کافی و مستمر بر کلیه امور مربوط

رعهـده بخصوصـاً بابـت نظـارت  و حفاظتی ، انجام معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام و عملکرد کارگران برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسـئولیتی

 نخواهد داشت.

 می باشد نسبت به بکارگیری نیروهای جدید مورد تأیید کارفرما اقدام نماید. درصورت عدم رضایت کارفرما از بعضی یا همه پرسنل پیمانکار ، نامبرده مکلف 

 سبت به انجام ندر ابتدای قرارداد  پرسنل بکار گرفته شده از سوی پیمانکار بایستی دارای گواهی تأییدیه بهداشت و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد باشند. پیمانکار موظف است

نمایـد. بـدیهی  سوء پیشینه جهت کلیه کارکنان اقدام و نتایج را حداکنر پس از یک ماه از شروع قرارداد به دستگاه نظارت و واحد حراست ارائهی تست عدم اعتیاد و ارائه گواه

 ریال جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. 5.000.000است پس از پایان این مدت به ازای هر نفر مبلغ 

 آمت بـه  ضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل های ارائه شده توسط کارفرما و با بهترین روش های اجرایی و بـا ابـزار و ماشـینپیمانکار متعهد است کلیه عملیات مو

 وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.

 ناهـای پوشـالی و ست. پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد کارگران موقت و یا دائم خود را در مجاورت محل کار با بتأمین کارگران ساده و متخصص به تعداد مزم به عهده پیمانکار ا

 گلی و نظایر آن اسکان دهد.

 ل بـازی، روشـنایی، وسـای میزی، لوله کشی،  و جوشکاری ست ورزشی ، نیمکت ، پایههت انجام کلیه کارهای برقی، رنگ آپیمانکار بایستی سه  نفر در قالب کارگر تاسیساتی ج

 ...  در محدوده تحت پیمان خود در اختیار داشته باشد.  سطل زباله، سرویس های بهداشتی، شیرآمت، چراغ های پارکی و

  ها با فرد واجـد  سبت به جایگزینی آنندرصورتی که عوامل پیمانکار به دلیل عدم آشنایی با امور باغبانی و خدماتی توانایی انجام کار را نداشته باشند می بایست در اسرع وقت

 شرایط اقدام شود.

 کار است.امور ایاب و يهاب پرسنل اعم از کارگران و کادر اداری و پشتیبانی از محل های سکونت خود از شهر و روستاهای اطراف کالً به عهده پیمان 
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 یـک خـط  وب که به اطالع کارفرما می رسد و قابل دسترسی باشد همراه با یک خط تلفن ثابت پیمانکار موظف است دو نفر را در تایم عصر و شب و بدون تعطیلی در مکان مناس

شـکالت تحت پیمان و گزارش متلفن همراه و نیز  دو دستگاه موتور سیکلت در جهت انجام خدمات به کار گمارد . این اشخاص به عنوان گشت موتوری ملزم به گشت در منطقه 

 می باشد. ساعات کارکرد نیروهای گشت موتوری توسط واحد حراست بایستی تأیید گردد.منطقه و سرقت های احتمالی 

 ب( -17ماده 

 پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد. 

 ان و بیالن عملکرد را به دستگاه نظارت ارائه نماید.پیمانکار مکلف است روزانه آمار تعداد کارگر 

 .پیگیری امور اداری و رفاهی کارگران و سایر پرسنل شرکت و تهیه دفتر کار شرکت به عهده پیمانکار است 

 ج( -17ماده 

 وانه اقامت و اجازه کار معتبر باشند.کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه و همچنین کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پر 

 .پیمانکار ملزم به رعایت عدم بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز می باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات مربوطه  رفتار خواهد شد 

  ه کـار استفاده از کارگران افغـانی بـدون پروانـ 26/9/82ش مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره

 ماید.، قرارداد را فسخ ن ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن

از استخدام اشخاصـی کـه مشـمول  نه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنینپیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخا د(-17ماده 

 خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.

اخـت دسـتمزد گروه بندی ارائه شده توسط دستگاه نظارت( مرتباً  پرداخت نماید در صورتی کـه در پردپیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار )جدول  و ( – 17ماده 

کـارت هـای طبـق  ما حق دارد دستمزد کارگران راکارگران تأخیر حاصل شود کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفر

بات و یـا تضـمین مانکار از محل مطالدر دست کارگران و دارای امضاء نماینده می باشد با توجه به پرداخت های موقتی )علی الحساب ( که به آن ها شده است با حضور نماینده پی کارگری که

داد بـدون اینکـه  فرما از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهدصورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کار های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در

 این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. پیمانکار حق اعتراض بر

 مالحظات ساعت اضافه کار گروه شغلی دستمزد)ريال( تعداد پرسنل رديف

1 
 یو  دفتر یادار کارشناس

1 
 طبق بخشنامه اداره کار

13 75 
مدرک کارشناسی در خصوص امور دفتری) نفر در 

 اختیار کارفرما می باشد(

2 
 یو  دفتر یخدمات ادار یمتصد

1 
 طبق بخشنامه اداره کار

9 
مدرک کاردانی در خصوص امور دفتری ) نفر در  75

 اختیار کارفرما می باشد(

3 
 یو  دفتر یخدمات ادار یمتصد

2 
 طبق بخشنامه اداره کار

8 
مدرک دیپلم در خصوص امور دفتری ) نفرات در  75

 اختیار کارفرما می باشد(
 )حداقل سه سال سابقه کار( 45 8 طبق بخشنامه اداره کار 3 سرکارگر 4

 45 6 طبق بخشنامه اداره کار 6 کارگر تاسیساتی 5
)حداقل دو سال سابقه کار( سه نفر در اختیار 

 ا می باشند.کارفرم

 45 5 طبق بخشنامه اداره کار 1 نگهبان شب کار 6
درصد با لحاظ تعطیل کاری و  35حق شب کاری 

 جمعه کاری محاسبه گردد. 

 45 5 طبق بخشنامه اداره کار 11 نگهبان )عصر و شب( 7

شیفت گردان )عصر،شب،استراحت(  برای هر نفر 

ل با لحاظ تعطی  %22.5ماهیانه مبلغ نوبت کاری 

 کاری و جمعه کاری محاسبه گردد.

 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 2 گشت موتوری 8
شیفت گردان )عصر،شب(  برای هرنفر ماهیانه مبلغ 

با لحاظ تعطیل کاری و جمعه   %22.5نوبت کاری 

 کاری محاسبه گردد.

 )حداقل سه سال سابقه کار( 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 6 چمن زن و حاشیه زن 9
 )حداقل سه سال سابقه کار( 15 5 طبق بخشنامه اداره کار 9 هرس کار 10
 )حداقل دو سال سابقه کار(  15 4 طبق بخشنامه اداره کار 54 کارگر باغبانی 11

 96 مجموع نفرات

  ز تأییـد ااست هرماه لیست پرداخت حقوق کارگران خود را پس پرداخت حقوق به کارگران می بایست براساس جدول آنالیز ارائه شده مندرج در قرارداد باشد و پیمانکار موظف

ه مورد دیگـر، بـا هر اداره امورمالیاتی یسازمان تأمین اجتماعی ارائه نماید. درصورت بروز تخلف و پرداخت مبالغ کمتر یا ارائه اطالعات خالف واقع به سازمان تأمین اجتماعی یا 

یش حقوقی و ماهانه ف ریال جریمه به حساب پیمانکار منظور می گردد. همچنین پیمانکار موظف است 20.000.000نونی در هرماه مبلغ ازای هر مورد فیش حقوقی دارای ایرادات قا

 رسید بانکی واریز حقوق را پیوست صورت وضعیت خود ارائه نماید.

 خ گویی به شکایات و اجرای رأی مربوط به هیئت های حـل اخـتالف کـارگری و سـایر پیمانکار مسئول اجرای مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی می باشد و هر نوع پاس

که از جمع قوانین و مقررات مربوط  تعهدات قانونی کار به عهده وی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی درخصوص پرسنل پیمانکار نخواهد داشت. پیمانکار تأیید می نماید

و  همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کامال مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کند. درهرحال مسئولیت عدم اجـرای قـوانین به کار و بیمه های اجتماعی و

تحت پوشش بیمـه تـأمین اجتمـاعی  رامقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. لذا پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی که در اجرای این قرارداد مشغول به کار می باشند 
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ح طبقه بندی مشاغل ، همچنـین قرارداده و کلیه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براساس مدارک تحصیلی ، سابقه خدمت، طر

سایر مزایای قانونی و پرداخت اضافه کاری و استفاده از تعطیالت و مرخصی و مسائل مربـوط  پرداخت پاداش ها و مزایای متعلقه نظیر بن ، مسکن ، خواروبار، کمک عائله مندی و

این تکلیف بر عهـده وی خواهـد بـود و  به حوادث و بیماری و بارداری و غرامت و سایر موارد قانونی را در رابطه با کارکنان خود رعایت نماید و مسئولیت هرگونه تخلف از انجام

و حقوق خـود بـرای نه مسئولیتی از جمله موارد استخدامی در قبال کارکنان پیمانکار نخواهد داشت . در صورتی که کارکنان پیمانکار به دلیل عدم دریافت حق کارفرما هیچ گو

نمود و کارفرما می تواند حقوق آن ها را به صورت کارفرما ایجاد مزاحمت نمایند، کارفرما تا رفع مشکل فی مابین پیمانکار و کارکنانش از هرگونه پرداخت به وی خودداری خواهد 

 بامسری برداشت و یا وصول نماید. %30علی الحساب پرداخته و از مطالبات و سایر اموال پیمانکار با احتساب 

 ه شـکایات و ن رعایت نماید و هرگونه پاسـخ گـویی بـپیمانکار متعهد می گردد که مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی را در انجام موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگرا

 اجرای آراء  مربوط به هیأت های حل اختالف کارگری و سایر تعهدات قانون کار به عهده پیمانکار می باشد.

  رت مرخصـی کارکنـان نسـبت بـه تـأمینروز مرخصی پرسنل پیش بینی گردیده است پیمانکار موظف است درصو 5/2با توجه به اینکه در محاسبات قیمت پایه هزینه ماهیانه 

 جایگزین اقدام نماید.

 داخت کرده و را از طریق بانک پر پیمانکار موظف است در پایان قرارداد با کلیه کارگران خود تسویه حساب نموده و حق و حقوق آن ها  از جمله عیدی، بازخرید مرخصی و غیره

 کار و ارائه آن به کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید. نسبت به ضمیمه نمودن لیست بانکی به صورتجلسه پایان

 پیمانکار کلیه هزینه های مربوط به کسورات قانونی و هزینه های اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کلیه نفرات را در قیمت خود لحاظ نموده است. 

  خـت حقـوق و داشته باشد و نمی تواند به دلیل عدم دریافت وجوه ماهیانـه از کارفرمـا پرداماه حقوق و مزایای پرسنل خود را  1پیمانکار مکلف است توان مالی پرداخت حداقل

رارداد اقـدام قاست طبق جدول جرائم مزایای پرسنل خود را به تعویق بیندازد. درغیراین صورت هرگونه مسئولیت ناشی از اجرای این بند متوجه پیمانکار بوده و کارفرما مختار 

 نماید.

 زد کلیـه اسـت دسـتمظف به تهیه فیش حقوقی ماهیانه کلیه کارکنان تحت پوشش می باشد و نسخه دوم آن را می بایست به کارفرما ارائه نماید و پیمانکار متعهـد پیمانکار مو

یمه صـورت اخت حقوق بانکی و فیش حقوقی ضمروز بعد از پایان هرماه مرتباً پرداخت نموده و لیست پرداخت بیمه و لیست پرد 10کارکنان خود را بر طبق قانون کار ظرف مدت 

سـتمزد ددر صورتی که پرداخت وضعیت ماهیانه نماید)توضیح : مبلغ فیش حقوقی با مبلغ مندرج در لیست پرداخت حقوق بانکی برای هر نفر می بایستی مطابقت داشته باشد(. 

ارگران را کـب کارگران را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما حـق دارد دسـتمزد کارگران تأخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طل

مانکـار از با حضـور نماینـده پی طبق حضور و غیاب که امضای نماینده پیمانکار رسیده است با توجه به پرداخت های موقتی از پرداخت های علی الحساب که به آن ها داده شده

رت پرداخـت نظـا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کارفرما از حضور خودداری کند دستگاه محل مطالبات یا

به  داختی به کارگرانباشد و بابت این امر مبلغ پر مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه حق اعتراض بر این مبلغ و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته

 درصد بامسری محاسبه و از اولین پرداخت به پیمانکار کسر خواهد شد.  30اضافه 

  تعویـق انـدازد.  مذکور را بـهافزایشات پیمانکار نمی تواند به بهانه تأخیر و یا عدم محاسبه میزان افزایشات حقوق و دستمزد نیروی انسانی و ابالغ آن توسط کارفرما ، پرداخت

 درصد از صورت وضعیت همان ماه به عنوان جریمه از محاسبات پیمانکار کسر می گردد. 10بنابراین در صورت تعلل پیمانکار به ازای هر ماه تأخیر معادل 

 ح( – 17ماده 

  سوی  پزشکی کارکنان و همچنین دستورالعمل ایمنی امور سمپاشی تدوین شده ازپیمانکار موظف است دستورالعمل بهداشت کار و استانداردهای معاینات و آزمایشات تشخیص

ر مدت قرارداد خود لحاظ نموده و د مرکز بهداشت را در مورد کارگران به اجرا گذارد . پیمانکار موظف است هزینه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان را در قیمت پیشنهادی

 کارکنان را با هزینه خود انجام دهد.حداقل یک بار معاینات دوره ای 

 ت تحویل نمایـد. ر را به دستگاه نظارپیمانکار می بایست معاینات ادواری پرسنل تحت نظر را حداکنر تا پایان ماه ششم قرارداد انجام دهد و کارت های سالمت و گزارش اتمام کا

عاینات تـا پایـان مدرصد بامسری از پیمانکار کسر می نماید. همچنین در صورت عدم انجام  30ی مربوطه را با درصورت عدم انجام تا موعد مقرر ، کارفرما رأساً اقدام و هزینه ها

 د.جریمه از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر می گرد 30قرارداد عالوه بر کسر این مبلغ وفق جدول محاسبه جرائم )جبران خسارت( عدم اجرای صحیح مفاد پیمان ردیف 

 وظف به تأمین محل اسکان مناسب و منطبق با موازین بهداشتی جهت پرسنل خود می باشد.پیمانکار م 

  ار خود قرتیار عوامل ابزار مزم را در اخپیمانکار موظف است کلیه قوانین و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت بهداشت کار را به کارگران تفهیم نماید و وسایل و

 وز حادثه ناشی از کار هیچ گونه مسئولیتی به عهده کارفرما نخواهد بود.دهد. درصورت بر

 .پیمانکار مکلف است  یک سوم پرسنل خود را بیمه مسئولیت مدنی)بیمه بی نام( نموده و قیمت آن را نیز در محاسبات خود پیش بینی نماید 

 ه به عهده پیمانکار می باشد.عواقب ناشی از برق گرفتگی ، خفگی و نقص عضو کارگران و کارکنان مربوط 

 ی و دسـتورالعمل هـا ررات ، آیین نامه هـاپیمانکار می بایست صالحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نماید. پیمانکار بایستی کلیه قوانین و مق

یمنی جزء ار مکلف است یک نفر به عنوان کارشناس ایمنی به دستگاه نظارت معرفی نماید. کارشناس حفاظت فنی و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان رعایت نماید. پیمانکا

 نفرات آنالیز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزایای کارشناس ایمنی به عهده پیمانکار می باشد.

  ساعت شبانه روز به عهده پیمانکار می باشد. 24تأمین ایمنی و حفاظت ازکارگاه 

 کار موظف به اخذ کارت معاینه برای کلیه کارگران خود می باشد.پیمان 

 ط( -17ماده 

 وء اسـتفاده از فت عمومی و هرگونه سکنترل کامل پرسنل موظف و غیر موظف پیمانکار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل کاری که ارائه می نمایند ، اعمال خالف یا منافی ع

 پیمانکار بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش توسط شهروندان مسئولیت متوجه پیمانکار می باشد.موقعیت شغلی و غیره به عهده 
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 ذکر خواهـد داد و تـه نماینـده پیمانکـار هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختالل در نظم گردند کارفرما مراتب را برای بار اول ب

ار دیگر در همـان بر شدگان را کرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنادرصورت ت

 محل به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.

 ر فعالیـت هـای دتبع آن کارشکنی لی حتی برای یک بار در شبانه روز و دقیقا ً در محدوده زمانی تعیین شده توسط پیمانکار به مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فعالیت و به تعطی

یید می نماید که قانونی خواهد بود . پیمانکار بدین وسیله تأ شهرداری بندرماهشهر تلقی شده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود. پیمانکار بدین وسیله تأیید می نماید که عواقب

 را برای کارفرما به رسمیت می شناسد.« ایجاد اختالل»عواقب قانونی مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتمالیش پذیرفته و اقدامات قانونی برای عنوان 

 .رعایت شئونات اسالمی در محیط کار الزامی است 

نده ی آن بـه رت و یا نمایر مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ی نقشه و دستورات کتبی کارفرما و یا دستگاه نظاپیمانکا( 18ماده 

 می کاهد.عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت ن

واند حتـی المقـدور ت، مخابرات و سوخت فقط در صورت نیاز به معرفی نامه می ساختمان، راه، آب، برقزمین، کارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه از قبیل  (الف  -20ه ماد

 مساعدت نماید.

 ( 20ماده 

 ی مرتبط با فضای شهری و آرم شرکت باشند.تمامی ماشین آمت پیمانکار می بایست منقش به تصاویر تبلیغات 

  لیتر به عهده پیمانکار است.  10000تهیه و تأمین یک دستگاه تانکر به ظرفیت 

  .تهیه و تأمین یک دستگاه وانت پراید یا وانت پیکان به عهده پیمانکار است 

  .تهیه و تأمین چهار دستگاه خاور به عهده پیمانکار است 

 دگان تـانکر بت به تعمیرات )جزئی و کلی( و تأمین مواد مصرفی، قطعات یدکی ، سوخت، روغن و مستیک و سایر لوازم مورد نیاز به هزینه و غذای راننـپیمانکار متعهد است نس

 خود اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 تانکرهـایی استفاده نماید و استفاده از تانکرهای دیگر 1397د تأیید دستگاه نظارت و با مدل ساخت بامی سال پیمانکار موظف است صرفاً از تانکرهای مخصوص حمل آب و مور(

حـل ارگیری تـا محمل آن از ایستگاه بـکه قبالً از آن ها به منظور حمل مواد نفتی یا شیمیایی یا مشابه آن ها استفاده شده است ( اکیداً خودداری نماید. بدیهی است مسئولیت 

 مصرف به صورت کامالً سالم و قابل مصرف فضای سبز به عهده پیمانکار حمل و نقل خواهد بود.

  فضای  ر نگهداریبا پیمانکا تامین سوخت کلیه تجهیزات اعم از تجهیزاتی که در تملک اداره است و به پیمانکار جهت راهبری تحویل داده می شود و تجهیزات شخصی مرتبط

 سوخت به هر شکل و تعداد به عهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته  نیست. سبز و افزایش هزینه

 ر منقش بـه مام نقاط به لباس کاپیمانکار مکلف است درسال دو دست لباس کار به رنگ سبز روشن در اختیار نیروهای تحت امر شرکت قرار دهد، به نحوی که کلیه کارگران در ت

 می شود(.ت ملبس باشند. ضمناً  کفش ، کاله و دستکش می بایست به همراه لباس ها تهیه شود. )کیفیت و رنگ و فرم لباس پس از تأیید کارفرما مشخص آرم شرک

 ًونـه و کارفرمـا هـیچ گ به عهده پیمانکار است  تجهیزات کامل کارگاه و تأمین کلیه لوازم ، ابزار و لباس کار ، ماشین آمت و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات موضوع قرارداد کال

 تعهدی تحت هیچ شرایطی در این خصوص نخواهد داشت.

 .تأمین سوخت و راننده و وسائل یدکی کلیه ماشین آمت به عهده پیمانکار می باشد 

  هده پیمانکار می باشد.به بام جهت گشت زنی دستگاه نظارت به ع 1397تهیه و تامین یک دستگاه خودرو سواری سمند یا پژو مدل 

 م مبلغـی از ر روز طبق جدول جرائدر مواقعی که ماشین آمت به هر دلیلی خراب گردد پیمانکار موظف است به تعمیر سریع و جایگزینی اقدام نماید در غیراین صورت به ازای ه

 صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد.

 هـد نمـود . هیزات موجود پیمانکار برای اتمام کار در مدت قرارداد کافی نمی باشد مراتب را بـه پیمانکـار ابـالغ خواهرگاه در حین اجرای عملیات کارفرما تشخیص دهد که تج

 داشته باشد. پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت تعیین شده تکمیل نماید بدون اینکه دراین خصوص ادعای خسارتی از کارفرما

 نده و ضدعفونی کننده ، کیسه زباله، ابزارکار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.تهیه مواد شوی 

 .نصب قیم چوبی کنار نهال ها که نیاز به تکیه گاه دارد به لحاظ جلوگیری از خمیدگی آن ها توسط پیمانکار انجام پذیرد 

 هیـه تها را دارا باشد. جهت شستشوی درختان بلندتر پیمانکار می بایست ادوات و وسایل مورد نیـاز را  پیمانکار می بایست وسایل مناسب جهت شستشوی درختان و درختچه

 کند لذا باید در قیمت پیشنهادی خود این شرایط را لحاظ نماید.

  ت.، گوشی و کاله و... ( به عهده پیمانکار اسگروهی نیروهای اجرای کار، از جمله آب ، یخ ، لباس کار ، لوازم حفاظ فردی )دستکش  –تأمین کلیه نیاز های فردی 

 اشـین مروغن و بنزین جهت  ،تامین و خرید گل فصلی،  نخل، ماسه شکسته، سیمان، آجر، میلگرد، ورق آهنی، متریال جدول کاری، چمن لقمه ای، مایع دستشویی، کیسه زباله

فصل گرما، اتصامت لوله کشی)در صورت عدم موجـود بـودن در انبـار کارفرمـا(،  وسـایل برقـی آمت، سموم و کودهای شیمیایی، علف کش ،قیم، گونی جهت پوشش نخل در 

شـن،  نـدی ،بفیلتر دانه  ،، کود حیوانی ، خاک )کلید،پریز و ...( اجاره و تأمین ماشین آمت و ادوات باغبانی به عهده پیمانکار  و تامین سایر موارد مورد نیاز  از جمله ماسه بادی 

 ششی، نهال ، بذرچمن، لوله و اتصامت، لوله زهکش و رنگ به عهده کارفرما است.گیاه پو

 ط دسـتگاه ارد درصـورت نیـاز توسـپیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد قید شده در جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات در کارگاه اقدام نماید. سایر مو

 نظارت ابالغ می گردد.

  موظف است کلیه موارد موجود در جدول پیشنهاد قیمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختیار داشته باشد.پیمانکار 

 بارانی و چکمه تهیه تا در مواقع بارندگی و بحران مورد استفاده قرار گیرد. دست 40موظف است  پیمانکار 

 سد.نوع و کیفیت وسایل و ابزار آمت می بایست به تأیید دستگاه نظارت بر 
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 جدول برآورد حداقل وسايل و ادوات

 توضیحات واحد تعداد يا مقدار شرح وسايل مورد نیاز رديف

 * دستگاه 5 چمن زن موتوری 1

 * دستگاه 1 سمپاش دستی 2

 * دستگاه 1 سمپاش یک صد لیتری 3

 * دستگاه 1 سمپاش پشتی اتومایزر 4

 * دستگاه 3 اره موتوری 5

 * دعد 10 قیچی ناترک زنی 6

 * عدد 15 قیچی باغبانی 7

 * عدد 35 بیل 8

 * عدد 12 کلنگ + دسته کلنگ 9

 دست 8 لباس متصدی خدمات اداری و دفتری 10
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 6 لباس سرکارگر 11
حویل داده می شود)در آنالیز دو دست در ابتدای قرارداد ت

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 12 لباس کارگر تاسیساتی 12
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 12 لباس چمن زن و حاشیه زن 13
ده می شود)در آنالیز دو دست در ابتدای قرارداد تحویل دا

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 18 لباس هرس کار 14
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 24 لباس نگهبان فضای سبز 15
لیز دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنا

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 4 لباس گشت موتوری 16
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز 

 حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است(

 دست 108 لباس کارگر باغبانی 17
دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود)در آنالیز 

 زد نفرات مبلغ لحاظ شده است(حقوق و دستم

 * عدد 15 فرغون 20

 * عدد 35 بیلچه 21

 * عدد 20 داس 22

 جفت 100 دستکش 23
ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی 

 به کارفرما ارائه گردد.

 جهت روزهای بارانی دست 40 چکمه 24

 * بسته 50 متری( 40شیلنگ ) 25

 * عدد 50 سرشیلنگ 26

 * عدد 50 سرآبپاش 27

 * عدد 4 اره دستی 28

 * عدد 2 آچار لوله گیر 29

 * عدد 50 شنکش باغبانی 30

 * عدد 1 قیچی چمن زن 31
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 * دستگاه 3 شاخه بر موتوری 32

 * عدد 3 قیچی هرس شمشاد زنی 33

 جهت روزهای بارانی دست 40 بادگیر بارانی 34

 * عدد 30 قیچی شاخه زنی دسته بلند 35

 * عدد 2 آچار فرانسه 36

 * عدد 50 شن کش جارو چمن 37

 دست 192 کفش ایمنی کار 38
 دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود

 )مارک نگهبان، کاوه، کوشا(

 * عدد 50 متری 20شیلنگ  39

 * عدد 50 اسپرینکلر 40

 * عدد 1 سرند 41

 * دعد 50 تی جهت دفع آب های سطحی 42

 عدد 50 جاروب 43
ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی 

 به کارفرما ارائه گردد.

 یخ و آب تصفیه 44
جهت نیاز روزانه کارگران 

 تامین گردد
* 

 عدد 100 ماسک سمپاش 45
ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی 

 به کارفرما ارائه گردد.

 بابت نفرات گشت موتوری دستگاه 2 موتورهوندا )گشت موتوری( 46

 * عدد 2 اره شمشاد زنی تلسکوپی بنزینی 47

 * عدد 4 حاشیه زن بنزینی 48

 * عدد 2 اره شمشاد زنی بنزینی موتوری 49

 * عدد 14 جلیقه شب نما 50

 * عدد 1 اره درخت بری تلسکوپی 51

 * عدد 45 زنجیره تلسکوپی 52

 * دستگاه 1 کارواش جهت شستشو آبنما 53

 * عدد 2 چهارپایه فلزی به ارتفاع حداقل سه متر 54

 * دستگاه 2 شاخه بر بازوبلند 55

 عدد 4 5/1*  5/1کانکس نگهبانی  56
دورتا دور به ارتفاع یک متر شیشه خور باشد و به همه جهات 

 دید داشته باشد.

 * دستگاه 1 اینچ 3پمپ کف کش  57

 * دستگاه 1 اینچ )روبین( 3پمپ بنزینی  58

 * دستگاه 1 اینچ تک فاز بنزینی 3موتوربرق  59

 * * به مقدار مزم روغن و بنزین جهت ماشین آمت 60

 * دستگاه 1 موتور جوش 61

 * دستگاه 1 سنگ جت 62

 کیلویی 30 دستگاه 1 چکش برق 63
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 ده خارج شود.شقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف کلیه اقالم تحویلی کارفرما ف الف( – 21ماده 

 الف ، ب( -21ماده 

  اده شده و به ت او قراردتحت نظر و مراقبپیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آمت و مایملکی است که

. همچنین ل می آوردغیره به عم همین منظور باید اقدامات مزم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تأسیسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و

یه دارد و کلنر محوطه کار می باشد و در هرحال کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی به عهده پیمانکار درحدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث د

ال تحویلی یب به اموخسارت و آس مسئولیت های حقوقی حوادث در محدوده پیمان به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر مزم را برای جلوگیری از وارد شدن

 ر در اثر سهل انگاری او خسارتی وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.اتخاي نماید و اگ

 شرایطی  ان تحت هرمحدوده پیم کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی ، هرگونه حادثه در

 به عهده پیمانکار خواهد بود.

 ه به شخص ی وارد شدت خسارت هایمانکار مسئولیت ایمنی کلیه کارگاه و سایر اشخاص دیگر که به کارگاه وارد می شوند و یا در آن مشغول کار هستند )و به طور کلی مسئولیپ

صرفنظر از  (نل پروژه و حوادث ناشی از کار کارگران )پرس ثالث در محوطه کارگاه(را به عهده دارد و به طور کلی هرگونه مسئولیتی در قبال خسارت های وارده به اشخاص ثالث

 تقصیر یا عدم تقصیر به عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 رده خواهد بود خسارت وا ار مکلف به جبرانهرگاه در اثر عملیات به تأسیسات موجود در محدوده کار )مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، تأسیسات و ...( صدمه ای وارد شود پیمانک

 جریمه از محل مطالبات یا سپرده پیمانکار برداشت نماید. %30درغیر این صورت کارفرما مجاز خواهد بود هزینه آن را به اضافه 

 ا رفع بای مرتبط ت نکات ایمنی صورت می گیرد و هزینه هدرصورت آسیب رساندن به ابنیه و تأسیسات و مواردی از این قبیل در محل پروژه که به دلیل بی دقتی و عدم رعای

 نمودن آن ها به عهده پیمانکار می باشد.

 باشد. مانکار میبه عهده پی حفظ و حراست از کلیه ابنیه و تأسیسات و موارد انجام شده به صورت شبانه روز براساس مفاد قرارداد فی مابین تا زمان تحویل به کارفرما 

 سات پمپاژ و لوازم تحویل داده شده به پیمانکار در محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.نگهبانی از تأسی 

 ب( -25ماده 

 د.برای کارگرانی که به صورت مستمر در شب فعالیت می کنند باید ضمن در نظر گرفتن مزایای قانونی طبق قانون کار استراحت در نظر گرفته شو 

  د دریافت صورت مازا آبیاری می بایست در شیفت شب انجام گیرد. لذا پیمانکار این اصل را پذیرفته و بابت تغییر شیفت کارگران وجهی بهدرصورت کمبود آب و ابالغ کارفرما

 نمی کند.

 وبان ها کار ه در   اتی کارگرانی کپیمانکار موظف است برای کلیه کارگران که شب کار می کنند جلیقه شب نما و عالئم شب نما و عالئم هشدار دهنده فراهم کند و همچنین برا

 ه نگردد.می کنند حتما عالئم هشدار دهنده در طول شبانه روز استفاده نماید . همچنین از کارگران با شنوایی و بینایی ضعیف در اتوبان ها استفاد

نین به اطالع نین طبق قواست بالفاصله مراتب را از طریق ناظر به اطالع کارفرما و همچهرگاه ضمن اجرای موضوع قرارداد ، اشیاء قیمتی در محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد ا( 26ماده 

ا در تگاه های کارفرمالحه و دسصهنگام مداخله مقامات دستگاه های انتظامی برساند. کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء قیمتی به عمل خواهد آورد. پیمانکار باید تا 

 فظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبت مزم را به عمل آورد.ح

ا و دستگاه به کارفرم  فاصله کتباً محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید را بال (27ماده 

بالغ شده تلقی ارسال شود ایمانکار به این تعهد خود عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما به وسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار نظارت اطالع دهد. درصورتی که پ

 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می بایستی ظرف  خواهد شد.

یا  جرای آن با توافق و تراضی طرفین قابل تغییر، کاهشافزایش یا کاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در این قرارداد در خالل مدت ا %25تواند کار را تا  کارفرما می  الف( -29ماده 

 ین قرارداد می باشند.، اصالحیه، متمم و عناوین مشابه دیگر به اظیم و منضم نمودن هرگونه الحاقیهافزایش بوده و طرفین با تراضی، مجاز به تن

 رت نماید.کار اخذ خسادرصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار ، دستگاه نظارت می تواند طبق جدول جرائم، ضمانت نامه ها و سپرده های پیمان (34ماده 

پس از  ن مبلغایان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود. آن به عنو %10از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  ( 35ماده 

 و ارائه مفاصا حساب از ادارات يیربط مسترد می گردد.پایان مدت قرارداد 

 الف( -46ماده 

  د خواهد شدموارد ، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورپیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و یا غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه. 

 ن برآورد اقدام و ضم درصورت افزایش حجم خسارت در بخش های مختلف و محرز شدن قصور پیمانکار عالوه بر اعمال جریمه مطابق شرایط قرارداد ، در جهت فسخ پیمان

 خسارات وارده از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

 روز کاری پس از تحویل زمین پروژه 7  در شروع عملیات پیمان بیش از تاخیر و تعلل 

 روز کاری پس از ابالغ پیمان 7  تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از 

 تاخیردر اتمام کارهای پیش بینی شده طبق  برنامه زمان بندی کارفرما 

 ری و دریافت ابالغیه از کارفرماعدم شروع به کار پس از مرتفع شدن حوادث قه 

  روز کاری 2بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیلی کار بدون هماهنگی با کارفرما بیش از 

 انحالل شرکت پیمانکار 

 .ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آمت و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.  دوم)مرحله  صنعتی ناحیه دوپروژه:احداث،  ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه 
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  ه پیمانکار پرداخت ب صد از اولینتاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، در این صورت برای یک بار کارفرما راسا دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه صد در

 کسر می نماید  و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان می باشد.

 انکار برای انجام کارها طبق برنامه زمانی مصوب به تشخیص کارفرماعدم توانایی مالی و فنی و یا مدیریتی پیم 

 عدم رضایت دستگاه نظارت از کیفیت انجام هر یک از موارد قرارداد پس از سه مورد اخطار کتبی 

 رفتار خالف ادب پیمانکار و پرسنل تحت امر و توهین و هتک حرمت به دستگاه نظارت 
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