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 اسناد مناقصه

                 دستگاه و پارك  218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل پروژه : 
 محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري)

 
 : در مناقصـه شـركت مـدارك مـربوط به فصــل اول  

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه )1

 شرايط مناقصه  )2

 ه در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان درمعامالت دولتيتعهد نامه پيشنهاددهند )3

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان )4

 برگ پيشنهاد قيمت )5

 نمونه فرم بيمه نامه كارها )6

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

 نمونه فرم ضمانت نامه )8
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 
 

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

 مشخصات زير شركت فرماييد.
 ي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري)دستگاه و پارك محله ا 218ليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل عمموضوع:  -الف
 ريال 12,283,841,766مبلغ اوليه:  –ب 
 از تاريخ صورتجلسه تحويل   روز حفظ و نگهداري) 90روز احداث و  65روز ( 155 مدت انجام كار: –ج 
 بندرماهشهركارفرما: شهرداري  –د 

 واحد فضاي سبز شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
 ايمني اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي الزامي است.خدماتي و گواهينامه صالحيت  -و
 

 

 شرايط مناقصه
 قـت اداري مـورختـا پايـان و 23/12/1401از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشـاني اسناد مناقصه  -1

                  20/01/1402 بارگـذاري شـود. بازگشـايي پاكـت هـا مـورخ  18تا ساعت  19/01/1402 ارائه مي گردد؛ و پاكت ها در مورخ 05/01/1402
 مي باشد.

ل از فاهي خواه قببايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند يك هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شها پيشنهاد -2
الك و  ومشروط و مبهم و فاقد تضـمين الزم و كـافي  هاتصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهاد

 مهر نشده معذور است.

ل از دو طريق ذي ريال )را به يكي 614,192,088پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (  -3
 ارائه نمايند:

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

شهرداري  سبز فضايدفتر واقع در  05/01/1402مورخ  شنبه روز 10 جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت -4
  بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.

 
 

  سين صفريح                                                                                                                                                                 
 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                                                              
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 اول مرحله -عموميدعوت نامه شركت در مناقصه 
 شركت / پيمانكار

ول پارك خطي عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي ا وراي اسالمي شهربندرماهشهر ، پروژهش 14/01/1401مورخ ش  /18  بدينوسيله به استناد مجوز شماره
 انكار واجد شرايط واگذار نمايد.را از طريق مناقصه به پيم دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري) 218منازل 

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

 )دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل  ب : موضوع پروژه:
 ج: شرح مختصري از پروژه :

             مـوارد ذيـل  كه شـامل)ارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشـهريدستگاه و پ 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل انجام 
 مي باشد:

 تجهيز كارگاه )1

 ديدرسه شهنوپاژ پشت م يپارك محله ا سانتيمتر در 30عمق  دستگاه و 218مثلثي اول پارك خطي منازل سانتيمتر در  50  عمق به نخاله برداري )2
  مربوط محل كنار به شده كنده هاي خاك ريختن و يبوشهر

 كارفرما  توسط شده تعيين محل به شده خاك هاي توده يا خاكي عمليات از حاصل مواد حمل و بارگيري )3

نوپاژ  يا پارك محلهو در  دستگاه 218منازل  ياول پارك خط يمثلثسانتيمتر در  70 ضخامت به خاك نباتي  تهيه، بارگيري، حمل ، تخليه و پخش )4
 يبوشهر ديپشت مدرسه شه

 3خاك و  سانتيمتر جهت اختالط با 5سانتيمتر ( 8 ضخامت هرز به علف بذر از عاري پوسيده حيواني كود تهيه، بارگيري، حمل ، تخليه و پخش  )5
پشت  نوپاژ يپارك محله اسانتيمتر جهت اختالط با خاك در  8دستگاه و  218مثلثي اول پارك خطي منازل سانتيمتر جهت پوشش روي بذور در 

 يبوشهر ديهمدرسه ش

 كاشت  بستر تسطيح و كود خاك، پابيل و آبشويي )6

شت مدرسه نوپاژ پپارك محله اي متر مطابق نقشه اجرايي جهت  0,7متر و به ضخامت  1,5*1,5تهيه متريال و ساخت دو عدد  فنداسيون به ابعاد  )7
 يبوشهر ديشه

 ديدرسه شهنوپاژ پشت م يپارك محله امتر به همراه رنگ آميزي جهت  1 متر و ارتفاع 1*1,2عدد اتاقك پمپ به ابعاد  يكتهيه متريال و ساخت  )8
 يبوشهر

 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اكيلووات جهت  5/1اينچ  2دستگاه پمپ  يكتهيه و نصب  )9

 يبوشهر ديشت مدرسه شهنوپاژ پپارك محله اي سانتيمتر همراه با ميله مقره جهت  30*40تهيه متريال و ساخت دو عدد  تابلو برق   )10

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  )11
 متر. 75/0ميليمتر و عمق ترانشه تا  32قطر اتيلن، بهپلي يلوله ها

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يارلوله ها،حف يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  )12
 متر. 75/0ميليمتر و عمق ترانشه تا  63قطر اتيلن، بهپلي يلوله ها

 تهيه و  نصب اتصاالت لوله كشي و هانتر ها  )13

 يربوشه دينوپاژ پشت مدرسه شهپارك محله اي عدد انشعاب جهت  يكاخذ  )14

 فيلتر دانه بندي شده در كف كانال زهكشي و روي لوله زهكش  تسطيح و پخش و تهيه ، حمل ،ريختن )15

 زهكش، ايه لوله يخاك رو حيلوله گذاري و برگشت خاك و تسط  ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  )16
 ميليمتر  125 قطربه 

 مطابق نقشه اجراييبتني  دال همراه به سانتيمتر 80*80  منهول تهيه مصالح و ساخت )17

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  )18
 هت تخليه زه آب سپتيك ميليمتر ج  200 قطربه فاضالبي(لوله كاروگيت دار)، اتيلنپلي يلوله ها

 دستگاه 218مثلثي اول پارك خطي منازل تهيه و خريد و كاشت چمن بذري از نوع برموداگراس جهت  )19

 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اتهيه و خريد و كاشت چمن لقمه اي از نوع برموداگراس  جهت  )20

 ت نهال  سانتيمتر جهت كاش 50سانتيمتر و قطر  50حفر چاله به عمق  )21
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  انجير معابد و سه پستانتهيه و كاشت نهال برهان گلي،  )22

 متري دركنار هر نهال 5/1سانتيمتري با ارتفاع  2×  2تهيه و نصب  قيم هاي چوبي (چهار تراش)  )23

 تشتك زني در اطراف هر نهال كشت شده به منظور تامين نياز آبي  نهال ها )24

 ماه شمسي  3ي كارگري به مدت حفظ و نگهداري از مجموعه توسط دو نفر نيرو  )25

 برچيدن كارگاه )26
 توضيحات:

 ريال از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد. 10،000،000در صورت بروز تأخيرات غير مجاز، به ازاي هر روز مبلغ  )1

اعالم  كتباً به وي بندي را كارفرما برنامه زمان پيمانكار متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند يا )2
 نمايد ، انجام دهد.

اوليه،  ر برآوردكليه كسورات قانوني پروژه به عهده پيمانكار مي باشد و مي بايست در آيتم هاي هر رديف قيمت پيشنهادي لحاظ گردد. شايان ذكر است د )3
 .ست و از اين بابت هزينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شدكسورات قانوني هر رديف به صورت جداگانه محاسبه گرديده ا

افه ق درخواست اضح ت بعدًا پيمانكار در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي قرارداد ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هر باب )4
ده است كه اقي نمانمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد مطالعات كافي به عمل آورد و هيچ نكته اي بپرداختي نخواهد داشت. به طور خالصه پيمانكار تأييد مي ن

 بعداً بتواند مستند به جهل خود گردد.

 يرد.گپيمانكار متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار  )5

هي ايمني و رفا مي مواردأمين تمامي ابزاراالت و لوازم باغباني، ماشين آالت ، نيروي انساني و لباس كارگران با آرم شركت مربوطه، كفش ايمني و تماتهيه وت )6
 باشد.    مرتبط با كار به عهده پيمانكار مي

 امه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتن %10در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت ، معادل  )7

خذ ايمانكار پدرصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار ، دستگاه نظارت مي تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي  )8
 خسارت نمايد.

دستگاه  در محدوده ي نقشه و دستورات كتبي كارفرما و يا پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و )9
 يت نمي كاهد.ين مسئولانظارت و يا نماينده ي آن به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان 

 د.لحاظ خواهد ش  1جرائم عدم اجراي مفاد قرارداد وفق پيوست شماره  )10

 گيرد.هيچگونه تعديل و ما به التفاوت نرخ مصالح به اين پيمان تعلق نمي )11

 عواقب ناشي از برق گرفتگي ، خفگي و نقص عضو كارگران و كاركنان مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد. )12

 داشته باشد. پيمانكار موظف است كليه موارد موجود در جدول پيشنهاد قيمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختيار )13

 ارفرما تحويلروز قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پيمان خويش نسبت به تمديد آن اقدام و پس از تمديد به ك 15پيمانكار موظف است حداقل  )14
 نمايد.

            اري ساب جداگانه اي نگهدآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درح %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از )15
 مسترد مي گردد.و پايان دوره نگهداري مي شود كه پس از تحويل قطعي پروژه 

شد.  ام خواهدصورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما اقد )16
 شتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر و يا تعديل خواهد بود.بديهي است هرگونه ا

 پيمانكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد. )17

ع ي كه با موضوبا مأخذ قدام به كنترل كارهاي انجام يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كنترلكارفرما به منظور نظارت بر اجراي عمليات ا )18
 پيمان ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

يري به كارگ باشد پس از اتمام عمليات احداث كارفرما هيچ گونه تعهدي در خصوص استخدام و با توجه به ماهيت قرارداد كه بصورت عمليات احداثي مي )19
ه طعي پروژنيروي كارگري نداشته و مسئوليت پاسخگويي هر گونه ادعايي از جانب نيروي كارگري در اين خصوص به عهده پيمانكار مي باشد و تحويل ق

 شد.مشروط به ترخيص كارگران توسط پيمانكار مي با

ين نه اي بابت اده و هزيپاكسازي محل اجراي پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام كار و بارگيري و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پيمانكار بو )20
 كار به وي پرداخت نمي گردد.

اي الزم وط مجوزهقانوني از سوي مراجع ذيصالح و ادارات مرب جهت حفاري مرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل )21
 را دريافت نموده و سپس اقدام به حفاري نمايد.
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 اين قرارداد جزء آن چه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد. )22

ي گردد. ر ابالغ متوسط دستگاه نظارت و از طريق كارفرما به پيمانكابه طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيمان طبق برنامه اي خواهد بود كه  )23
 پيمانكار متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد نكند.

ز ل محيط احوله نسبت به جمع آوري و جاروكشي و پاكسازي كامپيمانكار موظف است پس از انجام عمليات وجين ، نظافت و كليه فعاليت هاي خدماتي م )24
 واهد شد.خضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري همان روز اقدام و ضايعات را به بيرون از پارك منتقل نمايد ، در غير اين صورت مشمول جريمه 

اه نظارت ما و دستگقرارداد را به نحو مطلوب به طوري كه مورد تأييد كارفرپيمانكار متعهد است كليه كارهاي موضوع پيمان مطابق شرح كار مندرج در متن  )25
 د.قرار گرفته باشد انجام دهد و در صورت قصور در اين خصوص ، مطابق شرايط پيش بيني شده  در متن قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد ش

 هاي ترددكه موجب شكسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسير درصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شديد ، طوفان ، بارندگي و ...) )26
 مي گردد، پيمانكار مي بايست با نظر كارفرما در طول شبانه روز نيروي كارگري را به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.

 اشد.كارفرما تعيين نموده به عهده پيمانكار مي بجمع آوري ، تميز كردن محل و انتقال ضايعات ناشي از كار در امور باغباني به محلي كه  )27

 ي باشد.نگهداري و مراقبت از فضاي سبز در محدوده عملياتي به منظور جلوگيري از ورود احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيمانكار م )28

 نكار است.هرگونه خسارت وارده ناشي از آتش سوزي كه بر اثر غفلت نيروهاي شركت باشد به عهده پيما )29

ده و در قدام نموپيمانكار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوري زباله هاي پارك ها و حفظ نظافت و بهداشت محيط نسبت به تأمين كيسه زباله الزم ا )30
 زمان الزم نسبت به جمع آوري آن ها و انتقال به محل مناسب كه كارفرما تعيين نموده اقدام نمايد.

 ز كليه درختان ، فضاي سبز  و تأسيسات به عهده پيمانكار مي باشد.نگهداري و مراقبت ا )31

 پيمانكار مي بايست ضايعات جمع آوري شده را در محل هاي مشخص شده توسط كارفرما تخليه نمايد. )32

ت پنج شنبه در ايام روز شنبه لغاي ساعت در هفته) از 44ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز براساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون كار ( )33
اه تور دستگعادي سال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز و براساس دس

 ته باشد.نه روز آمادگي انجام كار را داشنظارت انجام دهد . بديهي است درصورت تشخيص دستگاه نظارت ، پيمانكار مي بايست در هر ساعت از شبا

 نفرات اصلي شركت (حسابدار، سرپرست كارگاه و ... ) جزء حداقل نيروهاي انساني قرارداد لحاظ نمي گردند. )34

د فضاي وسط واحت پيمانكار برنده مناقصه و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزاماً مي بايست با هزينه خود در كالس هاي آموزشي و توجيهي كه )35
 سبز برگزار مي گردد شركت نمايند.

 پيمانكار بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جايي و يا كاشت درخت و نهال و مواردي از اين قبيل را ندارد. )36

بود مگر  ره خواهدليه هزينه هاي انجام كار و سود و غيقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است : شامل ك )37
 در موارد استثنايي كه صريحاً شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

ين مورد ر اتي دگونه خساركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هر )38
 مي باشد.مردود 

ياز داخلي نوات مورد مي باشد و هرگونه اسباب و اد پيمانكارتأمين مكان در محل پروژه جهت استقرار كانكس(كارگاه)  و ملزومات دفتري پيمانكار، به عهده  )39
 آن به عهده پيمانكار مي باشد.

ئم ، داول جراجروژه ، شرح خدمات عمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، فرم ساير شروط و فرم هاي مورد نياز اجراي كار از جمله فرم مشخصات پ )40
هاد باشد، ائه پيشننمونه دفترچه پيمان و ساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ار

وقع تحويل ناد در ممانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه ساير اسمنضم اين دعوت نامه مي باشد كه مي بايستي پي
ل قابل قبول ني بر جهپيشنهاد ارائه نمايد، بديهي است پس از ارائه و تحويل پيشنهادات هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك و موارد فوق مب

 نمي باشد.

باشد و  هت پاسخگوجكليه بندهاي اين دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بايستي پيمانكار هر زمان و از هر مسئوليت  )41
 متعهد به جبران كليه خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

رگران در ساعت مي باشد . درصورت مشاهده كاهش ساعت كاري كا 7اري و روز پنج شنبه ساعت ك 8ساعت كار كاركنان پيمانكار از شنبه تا چهارشنبه  )42
ار جهت كهمان روز از صورت وضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع و خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي ساعات 

رفرما در فضاهاي نيروها را به تشخيص نماينده كا %50انكار موظف است در روزهاي تعطيل حداقل ارائه خدمات تعيين و به پيمانكار ابالغ خواهد شد. پيم
 موجود تأمين نمايد.



 قبول است. )، خوانده شد، مورداول(مرحله  اه و پارك محله اي نوپاژدستگ 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل  پروژه:

 
6

رصورت دشد. لذا كل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار مي با )43
 ر مستلزمارت چه از طرف پيمانكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرما ، پيمانكاايراد هرگونه خس

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

د شود ر) صدماتي وا آب ، برق ، تلفن ، گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و ... هرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسيسات موجود در محدوده كار (مانند )44
 پيمانكار مكلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

شد.  ام خواهدصورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما اقد )45
 يهي است هرگونه اشتباه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر و يا تعديل خواهد بود.بد

 ج شود.شده خار كليه اقالم تحويلي فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده تعريف )46

 انكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد.پيم )47

دند سرقت گر پيمانكار موظف و متعهد است از كليه سطوح فضاي سبز حراست و حفاظت كامل به عمل آورده و در صورتي كه به هر علت از بين بروند و يا )48
عهده انكار برركرد روزانه و يا گزارش كشيك شب در فضاي سبز اعالم نمايند و مسئوليت جبران خسارت هاي احتمالي وارده براثر قصور پيمطي گزارش كا

 شركت طرف قرارداد بوده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ه با موضوع كا مأخذي بم يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كنترل كارفرما به منظور نظارت براجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجا )49
 پيمان ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

 روز حفظ و نگهداري)پيش بيني شده است. 90روز احداث و  65روز ( 155تحويل  از زمان انعقاد قرارداد د: زمان اجراي كار: 
 زمان اجرا(روز)نوع فعاليت رديف

 2 اخذ مجوز هاي قانوني جهت حفاري هاي الزم   1
 14 خاكبرداري 2
 5 خاكريزي و پخش 3
 3 كود دهي و پخش 4
 5 و تسطيح خاك پابيل و اختالط كود و  5
7آبشويي6
3ساخت منهول7
4زهكشي8
1ن بذريكاشت چم9
7كاشت چمن لقمه اي10
2كاشت نهال11
8لوله كشي  و نصب اتصاالت12
 1 نصب اتاقكساخت و  13
1نصب تابلو برقساخت و14
1ساخت فنداسيون15
1نصب پمپ16
 90نگهداري از مجموعه17

 155جمع كل
 

 مي باشد .ريال  12,283,841,766اي كار مبلغ برآورد اوليه اجرهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 
 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد . و : محل تأمين اعتبار پروژه:

ه رما است ، بـارفتهيه و تأمين مصالح ، ماشين آالت ، نيروي انساني، ابزار كار در محدوده پيمان جز آنچه در تعهدات ك ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:
 عهده پيمانكار مي باشد.
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  دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري) 218مثلثي اول پارك خطي منازل  –ناحيه صنعتي  –بندرماهشهر  ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهرط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: 

 ي بندرماهشهرواحد فضاي سبز شهردار ي : دستگاه نظارت :
وحه مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشـر ريال) ششصدوچهارده ميليون ويكصدونودودو هزار و هشتادوهشت( ريال 614,192,088 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 زير همراه با اسناد مناقصه ، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود.
 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003سيبا شماره  رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

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

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

 و كسب حداقل امتياز الزم طبق اسناد ارزيابيمناقصه 
 ن : شرايط شركت در مناقصه :

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

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

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

زگشايي (الزم به ذكر است ارائه فيزيكي تضمين شركت در مناقصه قبل از با تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3,1
 د.)پاكت ها به امور قراردادها الزامي مي باش

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

رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهـي در مـورد دارنـدگان امضـاي مجـاز  .4,1
  پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

ل (فرم ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شام دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به .4,2
ي، الت دولتضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معام

 ا)هد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان ، نمونه فرم بيمه نامه تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسنا

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

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

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

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

 امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايد.

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

به هيچ وجه  ود نمايد رفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهادها را مختار است. كارفرما اين حق را براي خود مح هاشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد )7
 يشنهادي، لزوماً ن قيمت پكمتري مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد ولذا ارائه دهنده

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

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

ني رات قانوسر كسوپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاددهنده دليل قبول پرداخت و ك )9
سر و به كيمانكار ، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پمزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات

 حساب مراجع مربوط واريز نمايد.
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ول قب مورد واصله هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهاد )10
 نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

مردود ن ت كنندگاين شركهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله از ا )11
ريت زي و مديامه ريتشخيص داده شده و اسامي پيشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و يا براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع نيز به معاونت برن

 راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.

مناقصه حق  رت برندهناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصوچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده م )12
 هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

            ود ورد مردراين مدكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي  )13
 مي باشد.

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

با  وم خوردگي نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قل قيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد )15
 حروف نوشته ميشود .

رك پيمان اد و مدازو اسنهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعالم و ج )16
 منظور خواهد شد.

اتب را ش آيد مرالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيشهرداري حق تغيير ، اص )17
 د.ا بنماير اد آنبه دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرد

د آخرين مي توان  اراز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت ها باشد ، در اين صورت دستگاه مناقصه گز   )18
 شته باشند.ود را داخي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كاف

رت نمايد. در يمان مبادپقاد برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود ، به انع )19
ناقصه در قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مغيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات 

ان به انعقاد پيم  ، حاضرده باالمهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و  چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد ش
تضمين  ،ان نشود ن شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و نفرسوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز حاضر به انعقاد پيمنشود ، تضمي

ه نفر دوم و صه سپردف برنده مناقشركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طر
 سوم مسترد نخواهد شد.

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. )20
 د.مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نماين )21

ي از انجام ه هر دليليا بدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و  )22
ق سارت، طبمه حسن اجراي تعهدات و اخذ خموضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نا

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

 مي باشد 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  )23

 
 

 حسين صفري                                                                  
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                              
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 22/10/1337ن در معامالت دولتي مورخ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندا
 بوشهري) دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل  پروژه مربوط به مناقصه: 

ت دولت در معامال مذكور درقانون منع مداخله كارمندان دولتاين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت      
ا مردود و اقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
مايد و خالف ا امضاء نو تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول      

سهيم و  پيمان يناظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 كارفرما مي باشد.در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص 
ه ب را بالفاصلردد مراتاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گ     

ند نه تنها الع نرسادهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطبه اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد
ا به تشخيص ا نيز بنركارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار 

 خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
اي هق مجازات اين كه پيشنهاددهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستح مضافاً      

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاد دهنده:

 ادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانو

 
 
 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 وشهري)درسه شهيد بدستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت م 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل پروژه  مربوط به مناقصه:

 انين، مصوبات،أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قوتبدين وسيله  -الف
 مي باشد. آئين نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل

قرر شده در وسيله تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات م همچنين بدين -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

 

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

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

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 پيشنهاد قيمتبرگ 
 

 وشهري)دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد ب 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل  پروژهموضوع مناقصه :
ايط صه ، شركننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناق امضاء

ات و ول مقررمناقصه ، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان ، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قب
رك و امي مداارك عمومي مناقصه و پيمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تماسناد و مد

 شنهاد       اقصه پياسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد من
 يم كه :مي نما

ــغ  -1 ــا مبل ــوق را ب ــه ف ــوع مناقص ــات موض ــل عملي ــروفك ــه ح ــال (ب ــدد).............................................. ري ــه ع ــنهادي  (ب ) پيش

ـــا............................................................................................................................................................................................................  ل........ ري

 .انجام دهمجدول زيرمطابق با 

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

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

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

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

 خصوص ندارد .

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

 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
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 احداث -1جدول 
 غ كل  (ريال)مبل مبلغ واحد (ريال) واحد مقدار شرح رديفرديف

كندن زمين در زمين هاي خاكي و ريختن خاك هاي كنده 1
 شده به كنار محل مربوط بصورت دستي( نخاله برداري)

   مترمكعب 150

2 
 كندن زمين در زمين هاي خاكي  با بولدوزر يا وسايل مشابه و حمل

  متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن  20مواد حاصله  تا فاصله 
 نخاله برداري) (

   مترمكعب 795

3 
حمل نخاله هاي حاصل از خاكبرداري و انتقال به محل

 تعيين شده توسط كارفرما
   مترمكعب 945

4 
تهيه، حمل، باراندازي، پخش و تسطيح خاك زراعي از نوع

 2درجه 
   مترمكعب 2,065

5 
تهيه،  حمل ،باراندازي ، پخش كود حيواني پوسيده عاري از

 لف هرزبذر ع
   مترمكعب 236

6 
بيل زدن ، بر گرداندن خاك، پوك كردن و آماده كردن خاك

   متر مربع 2,950سانتيمتر 30به عمق حداكثر 

7 
آبشويي خاك هاي شور تا انطباق آن با خاك از نوع درجه

   مترمربع 2,950 دو

8 
تسطيح بستر خاكريزها يا سطوح كنده شده(به جز شيرواني

 در يا ساير وسايل مكانيكيها) با گري
   متر مربع 2650

9 
تسطيح و رگالژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري پيها ،گودها و

 كانالها كه با ماشين انجام شده باشد(تسطيح دستي)
   مترمربع 300

متر0,7به ضخامت1,5*1,5ساخت فنداسيون پمپ به ابعاد 10
   عدد 1 مطابق نقشه اجرايي

متر به1*1,2و ساخت اتاقك پمپ به ابعادتهيه متريال  11
   عدد 1متر به همراه رنگ آميزي 1ارتفاع 

   عدد 1 كيلووات  1,5اينچ  2تهيه، خريد و نصب پمپ  12

13 
سانتيمتر به همراه30*40تهيه متريال و ساخت تابلو برق

 ميله مقره مطابق جدول مشخصات تابلو برق
   عدد 1

   متر طول 90 ميليمتر 32قطر   اتيلن بهخريد  لوله هاي پلي 14

   متر طول 250 رميليمت 63قطر  اتيلن بهخريد  لوله هاي پلي 15

16 

 بارگيري، حمل، باراندازي لوله ها،حفاري، تسطيح كف ترانشه، شيب
بندي،  لوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و تسطيح 

عمق ترانشه تا  وميليمتر  32رقطاتيلن، بهخاك روي لوله هاي پلي
 متر. 75/0

   متر طول 90

17 

 بارگيري، حمل، باراندازي لوله ها،حفاري، تسطيح كف ترانشه، شيب
بندي،  لوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و تسطيح 

ميليمتر و عمق ترانشه  تا  63قطر اتيلن، بهخاك روي لوله هاي پلي
 متر. 75/0

   متر طول 250

  مطابق جدول اتصاالت لوله كشي تهيه ، حمل و نصب اتصاالت لوله كشي 18

19 

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

 (كيلوگرم/ مترمكعب)  )300و بتن ريزي با بتن عيار 

   مترمكعب 6,30
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200ي اتيلن فاضالبي به قطرتهيه و خريد لوله پل 20
   مترطول 60ميليمتر(لوله كاروگيت دار)

21 

بارگيري، حمل، باراندازي لوله ها،حفاري، تسطيح كف
ترانشه، شيب بندي،  لوله گذاري، آب بند نمودن لوله و 

اتيلن برگشت خاك و تسطيح خاك روي لوله هاي پلي
متر(لوله  2ميليمتر و عمق ترانشه تا  200فاضالبي به قطر 

 كاروگيت دار)

   مترطول 60

22 
سانتيمتر به همراه دال80*80تهيه متريال و ساخت منهول

 بتني مطابق با نقشه هاي اجرايي
   عدد 7

23 

تهيه و حمل مصالح قشر فيلتر دانه بندي شده براي مصرف
در ترانشه زهكش ها و يا زير پوشش كانال ها و ابنيه فني 

 هيدروليكي

   رمكعبمت 91,2

 122m3*259km*13900*1,06*1,41( 91,2حمل مصالح فيلتر( 24
مترمكعب/ 
 كيلومتر

  

25 
اينچ مطابق با نظر دستگاه5تهيه و خريد لوله زهكش

 نظارت
   مترطول 380

26 

حفاري و  اجراي زهكش هاي عميق با لوله خرطومي مشبك
و  50از ميليمتر با ترانشه به عرض بيش  200يا مشابه تا  قطر 

سانتيمتر با ترنچر 200سانتيمتر و عمق  تا  60تا 
   مترطول 380

   عدد 1 اخذ انشعاب 27

   متر مربع 300 غلطك زني بستر كشت 28

   كيلوگرم 30 تهيه و خريد چمن بذري از نوع برموداگراس 29

   مترمربع 300 كاشت چمن بذري 30

سرند و مصرفسرند كردن كود حيواني بر حسب حجم مواد 31
 شده در محل(جهت پوشش بذور كشت شده)

   مترمكعب 9

   مترمربع 1،325 تهيه و خريد چمن لقمه اي از نوع برموداگراس 32

   مترمربع 1،325 كاشت چمن لقمه اي 33

34 

سانتيمتر در زمين نرم50و به عمق 50كندن چاله به قطر 
نار يا بمنظور كشت نهال و ريختن خاك كنده شده به ك

 اطراف چاله.
   چاله 160

35 
سانتيمتر150خريد ،كاشت نهال دو ساله  برهان گلي ارتفاع

 )10به باال چند شاخه چوبي(گلدان سايز 
   اصله 60

36 
150خريد ،كاشت نهال دو ساله  انجير معابد ارتفاع

 سانتيمتر به باال چند شاخه چوبي(كيسه پالستيكي)
   اصله 50

37 
سانتيمتر150شت نهال دو ساله  سه پستان ارتفاعخريد ،كا

 به باال چند شاخه چوبي(كيسه پالستيكي)
   اصله 50

38 
25سانتيمتر و عمق45احداث تشتك آبخور به  شعاع

   مترمربع 102 سانتيمتر

   عدد 160 خريد و نصب چوب قيم مطابق با مشخصات فني و خصوصي 39

                 جمع كل (ريال)
 



 قبول است. )، خوانده شد، مورداول(مرحله  اه و پارك محله اي نوپاژدستگ 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل  پروژه:

 
13

 
 

 
 
 
 

 مجموع احداث و حفظ و نگهداري -3جدول 

  احداث فضاي سبز -1مبلغ جدول 
  ماه شمسي) 3ي سبز(حفظ و نگهداري فضا-2جدول  مبلغ

                                  (ريال)                              به عدد :                                                                   جمع كل

 يالر                                                                                               به حروف:                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حفظ و نگهداري از فضاي سبز -2جدول 

 قيمت واحد(ريال)   واحد   مقدار   شرح آيتم  رديف
 قيمت كل(ريال)   به ازاي يك ماه

                   نفر 2 نگهداري از مجموعه توسط نيروي كارگري   1

  كسورات قانوني(ريال)  

  جمع بابت سه ماه(ريال)  
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 نامه كارهانمونه فرم بيمه 
 )دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل مربوط به مناقصه: 

آن قسـمت از  قع عقد قـرارداداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در مو
ربوط بـه شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي م 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

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

 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمهموضوع بيمه عمليات
   
   
   

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

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

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

 
 دهنده: پيشنهاد      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 
 

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

شماره هيأت وزيران ( 11/12/81حيت پيمانكاران مصوب جلسه مورخ و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صال
ت مدرسه دستگاه و پارك محله اي نوپاژ (پش 218عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل پروژه براي مناقصه  هـ) 23251ت /48013

تعداد و  وساسنامه عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد ا بر حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم قبل از شهيد بوشهري)
رارداد با و عقد ق وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد

ثر تا پايان م كه حداكاجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايبرنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه 
 مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.

تضـمين  وعدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري اختيار دارد در صورت     
 مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع شهرداري ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.

 
 
 

 اء مجازء صاحبان امضر و امضادارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مه سمت و نام و نام خانوادگي    
 ركت براي اسناد تعهد آورش                       شركت براي اسناد تعهد آور                                                                                                     
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

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

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

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  بول واقع شده واطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد ق                                           به                                                     چنانچه 

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

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

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

 بپردازد. كرد                                               

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

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

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

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

 پرداخت كند.                                           

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

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

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

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

 
 
 

 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 م ضامننا نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 نــامــه نمـونـه مـوافقت فصـل دوم
ديگر مدارك الحـاقي آن  وبه            شماره     مورخ      همراه شرايط عمومي   اول و آگهي مناقصه مرحله 14/01/1401مورخ  ش/18اين موافقت نامه به استناد مجوز شماره شماره       

نشـاني كـوي  ردار) بـه(شه حسين صفريفي مابين شهرداري بندرماهشهر به نمايندگي  1402/كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در           تاريخ   /     
ه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و شـركت                       بـه شـماره ثبـت               بـه ك 06152339114-16ساختمان مركزي شهرداري به تلفن  – 3فاز  –انقالب 

ي كه در اسناد و مدارك اين مقررات و شرايط ره تلفن            كه در اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبقنمايندگي                           به شماره ملي                و شما
 پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 2950نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشـهري) بـه مسـاحت كـل دستگاه و پارك محله اي  218انجام عمليات احداث و حفظ و نگهداري مثلثي اول پارك خطي منازل : موضوع:  1ماده 
 بشرح زير:مترمربع 
 تجهيز كارگاه .1

 ريختن و يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اسانتيمتر در  30دستگاه و عمق  218سانتيمتر در مثلثي اول پارك خطي منازل  50  عمق نخاله برداري به .2
 مربوط محل كنار به شده كنده هاي خاك

 كارفرما  توسط شده تعيين محل به شده خاك هاي توده يا خاكي عمليات از حاصل مواد حمل و ارگيريب .3

 ديدرسه شهمنوپاژ پشت  يپارك محله او در  دستگاه 218منازل  ياول پارك خط يمثلثسانتيمتر در  70ضخامت  به خاك نباتي  تهيه، بارگيري، حمل ، تخليه و پخش .4
 يبوشهر

متر جهت پوشش سانتي 3سانتيمتر جهت اختالط با خاك و  5سانتيمتر ( 8 ضخامت هرز به علف بذر از عاري پوسيده حيواني كود مل ، تخليه و پخشتهيه، بارگيري، ح  .5
 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اسانتيمتر جهت اختالط با خاك در  8دستگاه و  218مثلثي اول پارك خطي منازل روي بذور در 

 كاشت  بستر تسطيح و كود خاك، پابيل و آبشويي .6

شت مدرسه نوپاژ پپارك محله اي متر مطابق نقشه اجرايي جهت  0,7متر و به ضخامت  1,5*1,5تهيه متريال و ساخت دو عدد  فنداسيون به ابعاد  .7
 يبوشهر ديشه

 ديدرسه شهنوپاژ پشت م يپارك محله انگ آميزي جهت متر به همراه ر 1متر و ارتفاع  1*1,2تهيه متريال و ساخت يك عدد اتاقك پمپ به ابعاد  .8
 يبوشهر

 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اكيلووات جهت  5/1اينچ  2تهيه و نصب يك دستگاه پمپ  .9

 يهربوش دينوپاژ پشت مدرسه شهپارك محله اي سانتيمتر همراه با ميله مقره جهت  30*40تهيه متريال و ساخت دو عدد  تابلو برق   .10

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  .11
 متر. 75/0ميليمتر و عمق ترانشه تا  32قطر اتيلن، بهپلي يلوله ها

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بينشه، شكف ترا حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  .12
 متر. 75/0ميليمتر و عمق ترانشه تا  63قطر اتيلن، بهپلي يلوله ها

 تهيه و  نصب اتصاالت لوله كشي و هانتر ها  .13

 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شهپارك محله اي اخذ يك عدد انشعاب جهت  .14

 فيلتر دانه بندي شده در كف كانال زهكشي و روي لوله زهكش  تسطيح و پخش و ختنتهيه ، حمل ،ري .15

 زهكش، ايه لوله يخاك رو حيلوله گذاري و برگشت خاك و تسط  ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  .16
 ميليمتر  125 قطربه 

 مطابق نقشه اجراييبتني  دال همراه به يمترسانت 80*80  منهول تهيه مصالح و ساخت .17

 يورخاك  حيسطتلوله گذاري، آب بند نمودن لوله و برگشت خاك و   ،يبند بيكف ترانشه، ش حيتسط ،يلوله ها،حفار يحمل، بارانداز ،يريبارگتهيه،  .18
 تيك ميليمتر جهت تخليه زه آب سپ  200 قطربه فاضالبي(لوله كاروگيت دار)، اتيلنپلي يلوله ها

 دستگاه 218مثلثي اول پارك خطي منازل تهيه و خريد و كاشت چمن بذري از نوع برموداگراس جهت  .19

 يبوشهر دينوپاژ پشت مدرسه شه يپارك محله اتهيه و خريد و كاشت چمن لقمه اي از نوع برموداگراس  جهت  .20

 سانتيمتر جهت كاشت نهال   50سانتيمتر و قطر  50حفر چاله به عمق  .21

  انجير معابد و سه پستاناشت نهال برهان گلي، تهيه و ك .22

 متري دركنار هر نهال 5/1سانتيمتري با ارتفاع  2×  2تهيه و نصب  قيم هاي چوبي (چهار تراش)  .23

 تشتك زني در اطراف هر نهال كشت شده به منظور تامين نياز آبي  نهال ها .24

 ماه شمسي  3حفظ و نگهداري از مجموعه توسط دو نفر نيروي كارگري به مدت  .25

 برچيدن كارگاه .26
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 توضيحات:
 ريال از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد. 10،000،000در صورت بروز تأخيرات غير مجاز، به ازاي هر روز مبلغ  .1

 را كتباً به ان بنديمزپيمانكار متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تأييد كارفرما مي رساند يا كارفرما برنامه  .2
 وي اعالم نمايد ، انجام دهد.

آورد ست در بركليه كسورات قانوني پروژه به عهده پيمانكار مي باشد و مي بايست در آيتم هاي هر رديف قيمت پيشنهادي لحاظ گردد. شايان ذكر ا .3
 .زينه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شداوليه، كسورات قانوني هر رديف به صورت جداگانه محاسبه گرديده است و از اين بابت ه

است داً  حق درخوبابت بع پيمانكار در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي قرارداد ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هر .4
باقي  نكته اي م پيشنهاد مطالعات كافي به عمل آورد و هيچاضافه پرداختي نخواهد داشت. به طور خالصه پيمانكار تأييد مي نمايد كه هنگام تسلي

 نمانده است كه بعداً بتواند مستند به جهل خود گردد.

 ار گيرد.كپيمانكار متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به  .5

 وارد ايمني وتمامي م ت و لوازم باغباني، ماشين آالت ، نيروي انساني و لباس كارگران با آرم شركت مربوطه، كفش ايمني وتهيه وتأمين تمامي ابزاراال .6
 باشد.    رفاهي مرتبط با كار به عهده پيمانكار مي

 اخذ خواهد شد. مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار %10در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت ، معادل  .7

كار اي پيمانهدرصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار ، دستگاه نظارت مي تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه ها و سپرده  .8
 اخذ خسارت نمايد.

ه يا دستگا وو دستورات كتبي كارفرما پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ي نقشه  .9
سئوليت نمي مزان اين نظارت و يا نماينده ي آن به عهده دارد و نظارتي كه از طرف كارفرما و يا نمايندگان در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از مي

 كاهد.

 لحاظ خواهد شد.  1جرائم عدم اجراي مفاد قرارداد وفق پيوست شماره  .10

 گيرد.ما به التفاوت نرخ مصالح به اين پيمان تعلق نمي هيچگونه تعديل و .11

 عواقب ناشي از برق گرفتگي ، خفگي و نقص عضو كارگران و كاركنان مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد. .12

 پيمانكار موظف است كليه موارد موجود در جدول پيشنهاد قيمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختيار داشته باشد. .13

ه كارفرما بروز قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پيمان خويش نسبت به تمديد آن اقدام و پس از تمديد  15كار موظف است حداقل پيمان .14
 تحويل نمايد.

            داري گهنآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي  %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از .15
 مسترد مي گردد.و پايان دوره نگهداري مي شود كه پس از تحويل قطعي پروژه 

واهد اقدام خ صورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما .16
 بود. ا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر و يا تعديل خواهدشد. بديهي است هرگونه اشتباه محاسباتي و ي

 پيمانكار موظف است پس از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد. .17

أخذي كه با منترل با اي انجام يافته با توجه به مفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج ككارفرما به منظور نظارت بر اجراي عمليات اقدام به كنترل كاره .18
 موضوع پيمان ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

ام و به عمليات احداث كارفرما هيچ گونه تعهدي در خصوص استخدبا توجه به ماهيت قرارداد كه بصورت عمليات احداثي مي باشد پس از اتمام  .19
يل شد و تحوكارگيري نيروي كارگري نداشته و مسئوليت پاسخگويي هر گونه ادعايي از جانب نيروي كارگري در اين خصوص به عهده پيمانكار مي با

 قطعي پروژه مشروط به ترخيص كارگران توسط پيمانكار مي باشد.

هزينه اي  ر بوده وراي پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام كار و بارگيري و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پيمانكاپاكسازي محل اج .20
 بابت اين كار به وي پرداخت نمي گردد.

جوزهاي مربوط م جع ذيصالح و اداراتجهت حفاري مرتبط با انجام كارهاي موجود در قرارداد پيمانكار موظف است ابتدا طي مراحل قانوني از سوي مرا .21
 الزم را دريافت نموده و سپس اقدام به حفاري نمايد.

 اين قرارداد جزء آن چه بدان تصريح شده براي پيمانكار ايجاد هيچ گونه حقي نمي نمايد. .22

غ مي انكار ابالو از طريق كارفرما به پيمبه طور كلي ساعت و زمان اجراي عمليات موضوع پيمان طبق برنامه اي خواهد بود كه توسط دستگاه نظارت  .23
 كند.نگردد. پيمانكار متعهد است ترتيب كار را طوري بدهد كه اجراي عمليات در شب و روز براي ساكنين و مؤسسات مجاور مزاحمتي ايجاد 
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يط كامل مح وري و جاروكشي و پاكسازيپيمانكار موظف است پس از انجام عمليات وجين ، نظافت و كليه فعاليت هاي خدماتي محوله نسبت به جمع آ .24
 واهد شد.جريمه خ از ضايعات حاصله قبل از پايان وقت كاري همان روز اقدام و ضايعات را به بيرون از پارك منتقل نمايد ، در غير اين صورت مشمول

ستگاه دارفرما و مطلوب به طوري كه مورد تأييد كپيمانكار متعهد است كليه كارهاي موضوع پيمان مطابق شرح كار مندرج در متن قرارداد را به نحو  .25
 شد. ار خواهدنظارت قرار گرفته باشد انجام دهد و در صورت قصور در اين خصوص ، مطابق شرايط پيش بيني شده  در متن قرارداد با پيمانكار رفت

سيرهاي مشاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در  درصورت بروز شرايط خاص (وزش بادهاي شديد ، طوفان ، بارندگي و ...) كه موجب شكسته شدن .26
 تردد مي گردد، پيمانكار مي بايست با نظر كارفرما در طول شبانه روز نيروي كارگري را به عنوان كشيك كاري استفاده نمايد.

 ي باشد.مه به عهده پيمانكار جمع آوري ، تميز كردن محل و انتقال ضايعات ناشي از كار در امور باغباني به محلي كه كارفرما تعيين نمود .27

 شد.ار مي بانگهداري و مراقبت از فضاي سبز در محدوده عملياتي به منظور جلوگيري از ورود احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پيمانك .28

 هرگونه خسارت وارده ناشي از آتش سوزي كه بر اثر غفلت نيروهاي شركت باشد به عهده پيمانكار است. .29

 زم اقدامموظف است به صورت روزانه جهت جمع آوري زباله هاي پارك ها و حفظ نظافت و بهداشت محيط نسبت به تأمين كيسه زباله ال پيمانكار .30
 نموده و در زمان الزم نسبت به جمع آوري آن ها و انتقال به محل مناسب كه كارفرما تعيين نموده اقدام نمايد.

 اي سبز  و تأسيسات به عهده پيمانكار مي باشد.نگهداري و مراقبت از كليه درختان ، فض .31

 پيمانكار مي بايست ضايعات جمع آوري شده را در محل هاي مشخص شده توسط كارفرما تخليه نمايد. .32

ج شنبه غايت پنلساعت در هفته) از روز شنبه  44ساعات انجام كار كارگران فضاي سبز براساس برنامه ريزي در طول مدت قرارداد ، طبق قانون كار ( .33
س و براسا در ايام عادي سال مي باشد و پيمانكار مي بايست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ريزي كارفرما در طول روز
ار م كانجا دستور دستگاه نظارت انجام دهد . بديهي است درصورت تشخيص دستگاه نظارت ، پيمانكار مي بايست در هر ساعت از شبانه روز آمادگي

 را داشته باشد.

 نفرات اصلي شركت (حسابدار، سرپرست كارگاه و ... ) جزء حداقل نيروهاي انساني قرارداد لحاظ نمي گردند. .34

واحد  كه توسط پيمانكار برنده مناقصه و كارشناسان ذيربط وي در طول مدت پيمان الزاماً مي بايست با هزينه خود در كالس هاي آموزشي و توجيهي .35
 ز برگزار مي گردد شركت نمايند.فضاي سب

 رد.پيمانكار بدون هماهنگي و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جايي و يا كاشت درخت و نهال و مواردي از اين قبيل را ندا .36

اهد غيره خو وم كار و سود قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است : شامل كليه هزينه هاي انجا .37
 بود مگر در موارد استثنايي كه صريحاً شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

ر اين سارتي دخگونه كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هر .38
 ي باشد.ممورد مردود 

رد نياز ادوات مو ومي باشد و هرگونه اسباب  پيمانكارتأمين مكان در محل پروژه جهت استقرار كانكس(كارگاه)  و ملزومات دفتري پيمانكار، به عهده  .39
 داخلي آن به عهده پيمانكار مي باشد.

جرائم  رم جداولفمومي و تفضيلي ، برنامه زمان بندي كار ، ساير شروط و فرم هاي مورد نياز اجراي كار از جمله فرم مشخصات پروژه ، شرح خدمات ع .40
ه پيشنهاد از ارائ ، نمونه دفترچه پيمان و ساير مشخصات فني و اجرايي كار و كالً هر آن چه كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل

سناد در ااه ساير ئه پيشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همرباشد، منضم اين دعوت نامه مي باشد كه مي بايستي پيمانكار در موقع ارا
فوق  و موارد موقع تحويل پيشنهاد ارائه نمايد، بديهي است پس از ارائه و تحويل پيشنهادات هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار نسبت به مدارك

 مبني بر جهل قابل قبول نمي باشد.

اسخگو پهر جهت  وتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بايستي پيمانكار هر زمان و ازمسئوليت كليه بندهاي اين دع .41
 باشد و متعهد به جبران كليه خسارت هاي ناشي از عدم رعايت شروط مندرجه خواهد بود.

ي كارگران ساعت مي باشد . درصورت مشاهده كاهش ساعت كار 7 ساعت كاري و روز پنج شنبه 8ساعت كار كاركنان پيمانكار از شنبه تا چهارشنبه  .42
ساعات  در همان روز از صورت وضعيت كسر مي گردد. بديهي است ساعت شروع و خاتمه كارگران پيمانكار توسط نماينده متناسب با شرايط فصلي

ص نماينده كارفرما نيروها را به تشخي %50روزهاي تعطيل حداقل كار جهت ارائه خدمات تعيين و به پيمانكار ابالغ خواهد شد. پيمانكار موظف است در 
 در فضاهاي موجود تأمين نمايد.

ذا لي باشد. كل فضاي سبز ناحيه تحت پيمان پيمانكار به عنوان اموال عمومي طبق اين پيمان و پس از شروع به كار بالفاصله تحويل پيمانكار م .43
ا ، نكار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخيص قصور از ناحيه پيمانكار به تشخيص كارفرمدرصورت ايراد هرگونه خسارت چه از طرف پيما

 پيمانكار مستلزم پرداخت خسارت خواهد گرديد و هزينه آن از مطالبات خالص پيمانكار كسر خواهد شد.
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دماتي وارد ... ) ص گاز و تأسيسات متعلق به شهرداري و هرگاه در اثر عمليات پيمانكار به تأسيسات موجود در محدوده كار (مانند آب ، برق ، تلفن ، .44
 شود پيمانكار مكلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.

واهد اقدام خ صورت وضعيت قطعي در پايان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پس از تأييد نسبت به تسويه حساب با پيمانكار از سوي كارفرما .45
 بود. باه محاسباتي و يا اضافه پرداخت به پيمانكار در دوره هاي قبلي قابل بررسي ، كسر و يا تعديل خواهدشد. بديهي است هرگونه اشت

خارج  عريف شدهكليه اقالم تحويلي فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحويل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده ت .46
 شود.

 از دريافت دستوركار از كارفرما نسبت به انجام عمليات مطابق با درخواست كتبي كارفرما اقدام نمايد.پيمانكار موظف است پس  .47

 يا سرقت وپيمانكار موظف و متعهد است از كليه سطوح فضاي سبز حراست و حفاظت كامل به عمل آورده و در صورتي كه به هر علت از بين بروند  .48
ر قصور زارش كشيك شب در فضاي سبز اعالم نمايند و مسئوليت جبران خسارت هاي احتمالي وارده براثگردند طي گزارش كاركرد روزانه و يا گ

 پيمانكار برعهده شركت طرف قرارداد بوده و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

أخذي كه با ترل با ممفاد پيمان مي نمايد هرگاه نتايج كن كارفرما به منظور نظارت براجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي انجام يافته با توجه به .49
 موضوع پيمان ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمانكار متعهد است كارها را طبق دستور كارفرما و با هزينه خود اصالح كند.

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

 ايط عموميب) شر
 ج ) شرايط خصوصي

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

 اجرايي منهول و فنداسيون پمپ ز) نقشه
.اين به شمار مي آيد مدارك پيمان اد واسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسن  

ن ت وجـود دو گـانگي بـياسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني ، نقشه ، دستور كار و صورتمجلس باشد. درصور
خصـات فنـي . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيـب بـا مشاسناد و مدارك پيمان ، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد 

 خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است.
 ي باشد.مآناليز قيمت مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد .....................) ريال مطابق با جداول : مبلغ:  3ماده 

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

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 ت.شرايط عمومي پيمان اس 30است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  روز 155 ب) مدت پيمان

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

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

 حله اي نوپاژ (پشت مدرسه شهيد بوشهري)مدستگاه و پارك  218خطي منازل  مثلثي اول پارك -ناحيه صنعتي –بندرماهشهر : محل اجراي كار:  6ماده 
 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.: نسخ قرارداد:  7ماده 

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

 سمت:                                                                                                                  سمت : شهردار                          
  امضاء                                                                                       امضاء                 

 
 ي پيمانشرايط عموم:  فصل سوم

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره 
ا اين تاريخ وده و تبدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري      

 ردد.ست در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گمعتبر مي باشد ، نافذ بوده و الزم ا
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  پيمان يايط خصوصرش : فصـل چهــارم
يچ گـاه شده اسـت و هـليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول ايط عمومي پيمان است كه تعيين تكشرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شر          

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

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

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

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

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

ي و رايي تحت سرپرسـت  به كارفرما معرفي نمايد. نماينده پيمانكار اساساً بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجالزم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً
بـه  فياختيارات كـا نظارت او انجام شود. پيمانكار به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات از مسئول فضاي سبز و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت

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

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

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

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

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

 جهولي بـاقي ر مته و هيچ امپيمانكار تأييد مي نمايد كه از كم و كيف معامله و مقتضيات محل انجام عمليات و شرايط مناقصه و محتويات دفترچه پيمان اطالع كامل داش
 نمانده كه بعداً مستند به جهل گردد.

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

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

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

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

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

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

 عايت نموده و دررربوطه آشنايي داشته باشند و آن ها را بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين م پيمانكار 
 نرخ هاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

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

 نفع كارفرما ضبط خواهد گرديد و كارفرما مجاز خواهد بود كليه خسارت هاي احتمالي را از هرگونه وجوه پيمانكار جبران نمايد.

 مين اعي ، سازمان تأاجتمر قبال مطالبات نيروي انساني ، شركت در زمينه قوانين كار ، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و اموركارفرما د
 اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصالح هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

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

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

 .درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار مي باشد 
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 هـ) -16ماده 
  ست اضـافه پرداختـيهزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هر بابت بعداً  حق درخواپيمانكار در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي قرارداد ساير 

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

 اشـين آالت مر طول مدت قرارداد با توجه به شرايط فصلي و شرايط خاص آب و هوايي ارائه خدمات بدهد لذا مي بايست هزينه هاي اضافه كاري نيروها و پيمانكار بايد د
 خود را بابت چنين مواردي در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايد.

 ظارت به كـار نن و عوامل خود را در ساعات غيراداري در برنامه ارائه شده از سوي دستگاه پيمانكار موظف است در صورت ابالغ كارفرما در طول ماه هاي گرم سال كارگرا
 گيرد. لذا پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

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

  قرار دهد. كارگران(مورد تأييد دستگاه نظارت ) در اختيار  و كفش دست لباس فرم يكپيمانكار مكلف است 

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

صوصاً بابـت خونه مسئوليتي وسايل ايمني و حفاظتي ، انجام معاينات و آزمايشات پزشكي قبل از استخدام و عملكرد كارگران برعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گ
 هده نخواهد داشت.نظارت برع

  بكـارگيري  وجهت بازه زماني قرارداد به كار گرفته خواهند شد و در پايان قرارداد هيچ گونه حقي در خصوص ادعاي اسـتخدام نيروهاي به كار گرفته شده در اين پروژه
 توسط شهرداري بندرماهشهر نخواهند داشت.

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

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

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

 يني آن هـا بـا ايگزه عوامل پيمانكار به دليل عدم آشنايي با امور باغباني و خدماتي توانايي انجام كار را نداشته باشند مي بايست در اسرع وقت نسبت به جـدرصورتي ك
 فرد واجد شرايط اقدام شود.

 ر و روستاهاي اطراف كالً به عهده پيمانكار است.امور اياب و ذهاب پرسنل اعم از كارگران و كادر اداري و پشتيباني از محل هاي سكونت خود از شه 

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

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

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

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

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

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

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

 و ) – 17ماده 

   ارگري وكـشكايات و اجراي رأي مربوط به هيئت هاي حل اخـتالف پيمانكار مسئول اجراي مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي مي باشد و هر نوع پاسخ گويي به 
مع قـوانين و نمايد كه از جساير تعهدات قانوني كار به عهده وي خواهد بود و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي درخصوص پرسنل پيمانكار نخواهد داشت. پيمانكار تأييد مي 

حال مسـئوليت انين مربوط به ماليات ها و عوارض كامال مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعايت كند. درهرمقررات مربوط به كار و بيمه هاي اجتماعي و همچنين قو
 عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود.

  دن ليسـت از طريق بانك پرداخت كرده و نسبت به ضميمه نمـوپيمانكار موظف است در پايان قرارداد با كليه كارگران خود تسويه حساب نموده و حق و حقوق آن ها  را
 بانكي به صورتجلسه پايان كار و ارائه آن به كارفرما و دستگاه نظارت اقدام نمايد.

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

 ر را بـه تعويـق عدم محاسبه ميزان افزايشات حقوق و دستمزد نيروي انساني و ابالغ آن توسط كارفرما ، پرداخت افزايشات مـذكو پيمانكار نمي تواند به بهانه تأخير و يا
 د.گرد درصد از صورت وضعيت همان ماه به عنوان جريمه از محاسبات پيمانكار كسر مي 10اندازد. بنابراين در صورت تعلل پيمانكار به ازاي هر ماه تأخير معادل 
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 ح) – 17ماده 
 .پيمانكار موظف به تأمين محل اسكان مناسب و منطبق با موازين بهداشتي جهت پرسنل خود مي باشد 

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

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

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

 لعمل امه ها و دستوراررات ، آيين نپيمانكار مي بايست صالحيت انجام كار خود را از نظر ايمني از وزارت كار و اموراجتماعي اخذ نمايد. پيمانكار بايستي كليه قوانين و مق
. يمان رعايت نمايد. پيمانكار مكلف است يك نفر به عنوان كارشناس ايمنـي بـه دسـتگاه نظـارت معرفـي نمايـدهاي حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پ

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

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

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

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

 د انكار تـذكر خواهـه نماينده پيمهرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار در اجراي صحيح كار مسامحه ورزند و يا باعث اختالل در نظم گردند كارفرما مراتب را براي بار اول ب
 ار شـدگان را بـارمتخلفين را از كار بركنار كند پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده و حق نخواهد داشت بركن داد و درصورت تكرار مي تواند از پيمانكار بخواهد كه

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

 رشـكني در قيقاً  در محدوده زماني تعيين شده توسط پيمانكار به مفهوم ايجاد اخالل در محـدوده فعاليـت و بـه تبـع آن كاتعطيلي حتي براي يك بار در شبانه روز و د
كـار بـدين د بـود . پيمانفعاليت هاي شهرداري بندرماهشهر تلقي شده و موجب پيگرد قانوني خواهد بود. پيمانكار بدين وسيله تأييد مي نمايد كه عواقب قانوني خواهـ

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

 .رعايت شئونات اسالمي در محيط كار الزامي است 

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

 ) 20ماده 
 ايد.مكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل زمين ، راه ، آب ، برق فقط درصورت نياز به معرفي نامه مي تواند حتي المقدور مساعدت نمكارفرما درخصوص ا 

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

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

  هداري مانكار نگپيمانكار جهت راهبري تحويل داده مي شود و تجهيزات شخصي مرتبط  با پيتامين سوخت كليه تجهيزات اعم از تجهيزاتي كه در تملك اداره است و به
 فضاي سبز و افزايش هزينه سوخت به هر شكل و تعداد به عهده پيمانكار مي باشد و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته  نيست.

  1397رفًا از تانكرهاي مخصوص حمل آب و مورد تأييد دستگاه نظارت و با مدل سـاخت بـاالي سـال صدر صورت قطع آب و لزوم استفاده از تانكر پيمانكار موظف است 
ايـد. يداً خودداري نمشده است ) اك استفاده نمايد و استفاده از تانكرهاي ديگر(تانكرهايي كه قبالً از آن ها به منظور حمل مواد نفتي يا شيميايي يا مشابه آن ها استفاده

 وليت حمل آن از ايستگاه بارگيري تا محل مصرف به صورت كامالً سالم و قابل مصرف فضاي سبز به عهده پيمانكار حمل و نقل خواهد بود.بديهي است مسئ

  ما هيچ گونـه تعهـديكارفرجهيزات مورد نياز انجام عمليات موضوع قرارداد كالً  به عهده پيمانكار است و ت وتجهيزات كامل كارگاه و تأمين كليه لوازم ، ابزار و لباس كار 
 تحت هيچ شرايطي در اين خصوص نخواهد داشت.

  رائم جـبه هر دليلي خراب گردد پيمانكار موظف است به تعمير سريع و جايگزيني اقدام نمايد در غيراين صورت به ازاي هـر روز طبـق جـدول  دستگاههادر مواقعي كه
 مبلغي از صورت وضعيت پيمانكار كسر گردد.

 غ خواهد نمود. به پيمانكار ابال ين اجراي عمليات كارفرما تشخيص دهد كه تجهيزات موجود پيمانكار براي اتمام كار در مدت قرارداد كافي نمي باشد مراتب راهرگاه در ح
 ي از كارفرما داشته باشد.پيمانكار مكلف است تجهيزات خود را طبق نظر كارفرما و در مدت تعيين شده تكميل نمايد بدون اينكه دراين خصوص ادعاي خسارت

 .تامين متريال، ابزاركار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است 

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

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

 .نوع و كيفيت وسايل و ابزار آالت مي بايست به تأييد دستگاه نظارت برسد 
 ج شود.عريف شده خارل مي گردد و تحت هيچ عنوان نبايد از محدوده تكليه اقالم تحويلي كارفرما فقط براي كاربرد در عمليات موضوع قرارداد به پيمانكار تحوي الف) – 21ماده 

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

قدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود در مقابل عوارض جوي و طغيان آب و سرقت و حريق و غيره به عمل شده و به همين منظور بايد ا
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مسئوليتي مورد هيچ  مي آورد. همچنين پيمانكار درحدود قانون حفاظت فني مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه كار مي باشد و در هرحال كارفرما در اين
ي جلوگيري از وارد شدن به عهده ندارد و كليه مسئوليت هاي حقوقي حوادث در محدوده پيمان به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است كليه تدابير الزم را برا

 بران آن خواهد بود.خسارت و آسيب به اموال تحويلي اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي وارد شود پيمانكار مسئول ج

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

  رد شده به رت هاي وابه كارگاه وارد مي شوند و يا در آن مشغول كار هستند (و به طور كلي مسئوليت خساپيمانكار مسئوليت ايمني كليه كارگاه و ساير اشخاص ديگر كه
سنل گران (پرار كارشخص ثالث در محوطه كارگاه)را به عهده دارد و به طور كلي هرگونه مسئوليتي در قبال خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث و حوادث ناشي از ك

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

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

 رتبط با مينه هاي د و هزدرصورت آسيب رساندن به ابنيه و تأسيسات و مواردي از اين قبيل در محل پروژه كه به دليل بي دقتي و عدم رعايت نكات ايمني صورت مي گير
 ن آن ها به عهده پيمانكار مي باشد.رفع نمود

 كار مي باشد.ده پيمانبه عه حفظ و حراست از كليه ابنيه و تأسيسات و موارد انجام شده به صورت شبانه روز براساس مفاد قرارداد في مابين تا زمان تحويل به كارفرما 

 ژه به عهده پيمانكار مي باشد.نگهباني از تأسيسات پمپاژ و لوازم تحويل داده شده به پيمانكار در محل پرو 

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

 رت مازاد هي به صواصل را پذيرفته و بابت تغيير شيفت كارگران وج درصورت كمبود آب و ابالغ كارفرما آبياري مي بايست در شيفت شب انجام گيرد. لذا پيمانكار اين
 دريافت نمي كند.

 ر اتوبان ها اني كه دكارگر پيمانكار موظف است براي كليه كارگران كه شب كار مي كنند جليقه شب نما و عالئم شب نما و عالئم هشدار دهنده فراهم كند و همچنين براي
 گردد.ندهنده در طول شبانه روز استفاده نمايد . همچنين از كارگران با شنوايي و بينايي ضعيف در اتوبان ها استفاده  كار مي كنند حتما عالئم هشدار

ق قوانين به ين طبهمچن ورفرما هرگاه ضمن اجراي موضوع قرارداد ، اشياء قيمتي در محل كار پيدا شود پيمانكار متعهد است بالفاصله مراتب را از طريق ناظر به اطالع كا) 26ماده 
گاه ات صالحه و دستخله مقاميد تا هنگام مدااطالع دستگاه هاي انتظامي برساند. كارفرما اقدام فوري براي حفظ و نگهداري و يا انتقال اشياء قيمتي به عمل خواهد آورد. پيمانكار با

 د.هاي كارفرما در حفظ و نگهداري اشياء و آثار مزبور مراقبت الزم را به عمل آور

 روز كتباً به كارفرما اعالم گردد. 5هرگونه تغيير در وضعيت پيمانكار مي بايستي ظرف  )27ماده 

 ،دت اجراي آن با توافق و تراضي طرفين قابل تغيير مافزايش يا كاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در اين قرارداد در خالل  %25كارفرما مي تواند كار را تا   الف) -29ماده 
 د.رارداد مي باشناهش يا افزايش بوده و طرفين با تراضي ، مجاز به تنظيم و منضم نمودن هرگونه الحاقيه ، اصالحيه ، متمم و عناوين مشابه ديگر به اين قك

 )34ماده 
 نمايد. خذ خسارتها و سپرده هاي پيمانكار ا درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پيمانكار ، دستگاه نظارت مي تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه 

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

 باشد. و اصالحيه هاي بعدي آن نمي 1337دي ماه  22ع مداخله كاركنان دولت مصوب پيمانكار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون من) 44ماده 
  الف) -46ماده 

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

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

 ب) – 46ماده 
  ي از انجام موضوعثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلدرصورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار ، كار موضوع قرارداد را به شخص 

سـارت ، طبـق قرارداد سرباز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجـراي تعهـدات و اخـذ خ
 ايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نم
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