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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 مناقصه خالصه

فضای سبز محدوده شهرستان به شرح پیوست، به صورت حجمی طبق شرح خدمات  توسعهشهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات 

 . واگذار نماید واجد شرایط( شخص حقوقی) به پیمانكار پیوست از طریق مناقصه عمومی 

حداکثر مهلت . مراجعه نمایند www.bafgh.irمناقصه به سایت اینترنتی شهرداري بافق به آدرس شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق  -1

 ( 00205450500 :تلفن تماس امور قراردادها.) می باشد 20/11/59مورخ  شنبهتسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز 

 .ماه شمسی از تاریخ عقد تعیین می گردد 11ي کار مدت اجرا -0

 .دستگاه نظارت، واحد خدمات شهري شهرداري بافق می باشد -3

، به دستگاه مراه با اسناد در پاکت سربسته و ممهورهمی باشد که باید مطابق یکی از روش هاي زیر،  ریال 302.222.222مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -4

 .شودمناقصه گزار تسلیم 

 بانك مهر اقتصاد شعبه بافق  700323225055944210فیش وجه نقد واریز شده به حساب سپرده شهرداري به شماره ( 4-1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما ( 4-0

 .بد باشدمدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نیز قابل تمد

 اوراق مشارکت( 4-3

 .به قراردادهاي فوق هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد -9

 .ئه نمایدقانونی به عهده پیمانکار می باشد و هنگام تحویل قطعی پیمانکار موظف است مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهیه و به کارفرما اراکسورات  -6

 : تائیدات پیمانكار 

اط دیگر، نسبت به امکان تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی و تهیه وسایل و ابزار کار و ماشین آالت در حدود مشخصات، در محل و یا از نق( 10

متها و دیگر هزینه ها را در اطمینان حاصل کرده است و بعالوه میزان دستمزدها براساس آخرین تغییرات قانون کار و هزینه هاي حمل و نقل، نوسان قی

 .محاسبه خود از هر جهت منظور کرده است و در اجراي تعهدات خود نمی تواند به عذر عدم اطالع، اضافه بهاء یا حقی را مطالبه نماید

یم پیشنهاد معمول کلیه هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی و قوانین و آیین نامه هاي مربوط به مالیاتها و عوارض که تا تاریخ تسل( 0

 .و همچنین سود خود را در پیشنهادهاي خود منظور نموده استو مجرا بوده است 

قانون تأمین اجتماعی کلیه کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی خود را نزد سازمان تأمین  37پیمانکار تائید می نماید مطابق ماده : تبصره

 .نون تأمین اجتماعی بپردازد و مفاصاحساب کلیه کارکنان خود را به کارفرما ارائه نمایدقا 07اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده 

 .کارگران ساده و متخصص به تعداد الزم، به عهده پیمانکار است و تائید نهایی به عهده کارفرما می باشدتهیه  (3

ر علتی پیمانکار موظف است کارکنان خود را به منظور تائید صالحیت اخالقی و اجتماعی، به دستگاه حراست کارفرما معرفی نماید تا چنانچه و به ه: 1تبصره 

 .تائید قرار نگرفت، سریعاً نسبت به جایگزین نمودن آنان اقدام نمایند صالحیت کارکنان مورد

عیدي، پاداش، بن کارگري، کمك هزینه مسکن، کمك هزینه پایه سنوات، رت کامل بر نحوه پرداخت حق و حقوق کارگران اعم از دستمزد، کارفرما نظا( 4

خت ماهیانه پردا عائله مندي، سنوات خدمت، اضافه کاري و تعطیل کاري و سایر مزایا را خواهد داشت و پیمانکار متعهد است موارد مذکور را طبق قانون کار،

روز در صورتیکه در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود، دستگاه نظارت به پیمانکار اخطار خواهد نمود تا طلب کارگران را ظرف مدت چهار . نماید

کارتهاي کارگري و یا در صورت استنکاف پیمانکار، ضمن ایجاد حق فسخ قرارداد براي کارفرما، کارفرما حق دارد دستمزد کارگران را طبق . پرداخت نماید

تضمین هاي براساس تائیدات دستگاه نظارت و ناظر مقیم و با توجه به پرداختهاي موقتی که علی الحساب به آنها داده شده است، از محل مطالبات و یا 

ر خودداري نماید، کارفرما پرداخت مذبور را پیمانکار به حساب آنان پرداخت کند و در صورتیکه نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی دستگاه نظارت از حضو

 .انجام خواهد داد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان را داشته باشد

ارکنان خود اقدام فرمایددر غیر این صورت شهرداري پیمانکار ملزم می باشد حداکثر تا پانزدهم هرماه نسبت به پرداخت حق و حقوق کارگران و ک: تبصره

 .هزینه باالسري از مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد% 12اقدام و هزینه را به اضافه 

 .دقرار دهمورد اجرا  و نتعییشوراي عالی کار  براساس آئین نامهخود را  گران و کارکنانطرح طبقه بندي مشاغل کار می باشد مکلف پیمانکار (9
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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 :ضمانتنامه انجام تعهدات -

و در تحویل نماید  پیمانکار موظف است هنگام تنظیم و عقد قرارداد، ضمانتنامه اي معادل ده درصد مبلغ پیمان را به منظور تضمین انجام تعهدات، به کارفرما

 .رتیکه پیمانکار به تعهدات خود عمل نموده باشد و مفاصاحساب از سازمانهاي ذیربط صورت گیرد، مسترد می گرددپایان قرارداد در صو

 :ضمانتنامه حسن انجام کار -

ر حساب کارفرما در موقع پرداخت صورت وضعیتها که در آخر هر ماه شمسی تهیه می شود، مبلغ ده درصد آن را بعنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و د

ضمین، در نزد کارفرما باقی می ماند تا چنانچه نواقصی در مبلغ کسر شده تا زمان پایان قرارداد و پس از اتمام دوران ت. سپرده شهرداري نگهداري می نماید

کار تأمین و  کارهاي مورد پیمان وجود داشته باشد و یا پیمانکار بدهی هایی از بابت موارد مندرج در قرارداد داشته باشد، از محل ده درصد حسن انجام

و تسویه حساب کامل پیمانکار با نیروهاي انسانی و سایر امور، قابل پرداخت می ط مفاصاحساب از سازمانهاي ذیربده درصد مورد اشاره پس از . پرداخت شود

 .باشد

 : پیش پرداخت -

 .هیچ گونه پیش پرداختی به قرارداد تعلق نمی گیرد

ه به شرایط داوطلبان حضور در مناقصه می بایست کلیه اوراق مناقصه را با آگاهی کامل از مناقصه گزار دریافت و براساس ماده چهل و دو و نیز با توج -

 .عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مربوطه، پیشنهاد خود را ارائه نمایند

 چهارهاد قیمت خود را به همراه سایر مدارك و پیشنهادات مورد نظر در مناقصه مربوطه را به طور جداگانه در اوطلب شرکت در مناقصه می بایست پیشند -

به ترتیب بندهاي مشروحه ذیل قرار داده و مجموعاً در پاکت سربسته و الك و مهر شده  با ذکر دقیق  (و د ج، ب ،الف) پاکت سربسته و الك و مهر شده

منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و  .دنیز ذکر مناقصه در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمای و مشخصات خود و راهو تلفن ثابت و هم آدرس

 .داده می شود قرار (و د ج ب، الف،) مدارك مشروحه در بندهاي ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت

 :ر مناقصهمربوط به ضمانتنامه شرکت د "الف"پاکت 

 اصل و تصویر تضمین شرکت در مناقصه ( 1

 :مربوط به پیشنهاد فنی در مناقصه "ب"پاکت 

 :مدارکی که می بایست در پاکت ب قرارداده شوند عبارتند از اسناد و 

 (فرم پیوست اسناد ) 1330برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب سال  (1

 .(نمونه قراردادو  پیمان خصوصی، شرایط پیمان اجراییشرایط دعوتنامه، )مناقصه  اسناد( 0

اسناد مالی  رونوشت اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات مندرج در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار و همچنین دارندگان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براي( 3

 .عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطهو  تعهدآور

به بعد داراي اعتبار می  17/12/59گواهی رضایت از تاریخ . فعالیت هاي گذشتهکلیه شهرداري بافق بابت انجام  واحد خدمات شهري گواهی رضایت از( 4

 .باشد

ارائه گواهی الزامی است و بدون آن پاکت ج . ) فق اخذ گردددر صورت عدم انجام فعالیت در شهرداري بافق بایستی گواهی عدم فعالیت از شهرداري با: تبصره

 (باز نمی گردد

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت 

 : که باید در پاکت ج قرار داده شود عبارتند از اسناد و مدارکی

 .جدول آنالیز تفکیکی قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت( 1

د بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات پیمانکار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والك و مهر شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که بای "د"پاکت  

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

میلیارد ریال باشد، حق شرکت  دوپیمانكارانی که در حال حاضر مبلغ باقی مانده مجموع قراردادهایشان در شهرداری بافق بیش از : 1تبصره

 .رنددر این مناقصه را ندا
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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 تعهدات و وظایف پیمانكار -1

ات کتبی کارفرما به عهده دارد و پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کلیه کارهاي موضوع پیمان را براساس مشخصات پیمان و در محدوده دستور -1ماده 

 ..نظارتی که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت در اجراي کارها می شود، به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد

مورد قبول کارفرما یا  و(کارشناس( پیمانکار باید قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، یك نفر را که داراي تجربه کافی در زمینه فضاي سبز بوده  -0ماده 

 .دستگاه نظارت باشد، کتباً به عنوان نماینده خود معرفی نماید

پیمانکار به منظور اجراي . نماینده پیمانکار حتماً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود: 1تبصره

هر نوع اخطار و ابالغی که . و همچنین براي تنظیم صورت وضعیت هاي موقت، اختیارات کافی به نماینده خود خواهد دادعملیات و دریافت دستورات از ناظر 

پیمانکار می تواند در . مربوط به اجراي عملیات باشد و از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت به نماینده پیمانکار اعالم شود، در حکم ابالغ به پیمانکار خواهد بود

 . رت لزوم نماینده خود را تعویض نماید، مشروط بر اینکه صالحیت جانشین وي مورد قبول کارفرما یا دستگاه نظارت باشدصو

پیمانکار باید یك  نماینده در  ایام تعطیل و شیفت شب جهت کنترل ومدیریت محدوده پیمان معرفی نماید وتمام ایام سال در محدوده پیمان : 0تبصره

 دحضور داشته باش

 ، حفظ و نگهداري فضاي سبز، بر عهده پیمانکار بوده ،کاشتتأمین تعداد نیروي انسانی مورد نیاز جهت انجام عملیات خدمات نظافت  -3ماده 

ردد، باید به برنامه هاي پیش بینی شده در تقویم باغبانی و زمانبندي تنظیم شده وارائه میگردد توسط کارفرما که از طریق دستگاه نظارت ابالغ می گ( الف

 ..طور کامل انجام شده و نسبت به زمانبندي عقب نباشد

 . باشد تهیه و تدارك ابزار کار و ماشین آالت و به طور کلی تمامی لوازمی که براي اجراي عملیات موضوع پیمان ضروري است، به عهده پیمانکار می -4ماده 

الح و تجهیزات مورد نیاز کارگاه و تأمین لباس کار براي کارگر، تماماً به عهده پیمانکار می باشد و تأمین کلیه لوازم، ابزارآالت، ماشین آالت، مص: 1تبصره 

همچنین پیمانکار مکلف است کلیه استانداردهاي تعیین شده توسط . کارفرما هیچگونه تعهدي تحت هیچ شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت

 .کارفرما را رعایت نماید

رعایت پیمانکار مکلف است کلیه قوانین، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران و پرسنل خود : 0تبصره 

 .نماید و عواقب ناشی از برق گرفتگی، خفگی و نقص عضو کارگران و غیره، در حین اجراي کار، به عهده پیمانکار است

 (حداقل تهیه کانکس)ازشروع به کار موظف به تجهیز کارگاه در محدوده پیمان می باشد  پیمانکار قبل:3تبصره 

لوازم تجهیزات شیر آالت سیستم آبرسانی و شبکه برق و ( حتی در صورت سرقت)نگهداري، مواظبت، رفع عیب، سالم سازي و جایگزین نمودن  -9ماده 

پیمانکار باید هزینه هاي مذکور را در قیمت .به پیمانکار، تا پایان قرارداد به عهده پیمانکار می باشد روشنایی و پمپها، مربوط به فضاي سبز محدوده تحویلی

 .پیشنهادي خود لحاظ کند

 .پمپهاي فضاي سبز تحویل پیمانکار موظف به نگهداري، تعمیر و مدیریت آن می باشد: 1تبصره

ی، سرقت وسایل و سیستم هاي آبیاري و برق، پیمانکار متعهد به اداي جبران و سالم نمودن در صورت بروز هرگونه عیوب از جمله نشتی، شکستگ: 0تبصره 

 .می باشد

کارفرما پیمانکار موظف می باشد در پایان مدت قرارداد نسبت به تحویل سالم شیرآالت و اتصاالت مربوطه و شبکه آبرسانی ، با تنظیم صورتجلسه به : 3تبصره 

 .اقدام نماید

و یا  گاه در اثر عملیات پیمانکار، به تأسیسات موجود در محدوده کار مانند شبکه هاي تلفن، پست، آب، برق، گاز و سایر تأسیسات متعلق به شهرهر -6ماده 

کارفرما هیچگونه . یدسایر پیمانکاران و سازمانهاي موجود خسارات و یا صدماتی وارد آید، پیمانکار مکلف است آنها را مرمت، و یا خسارت وارده را پرداخت نما

 .مسئولیتی را در این زمینه نداشته و ندارد

 قیمتهاي مربوط به مفاد این پیمان، به هیچ وجه، تعدیل نمی گردد و کارفرما به جزء مبالغی که بر حسب پیمان متعهد گردیده، هیچگونه وجه -0ماده 

 .دیگري به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود

ي عملیات نگهداري فضاي سبز، حتی براي یك شیفت در شبانه روز و در محدوده زمانی معرفی شده توسط پیمانکار، بعنوان و تعطیل نمودن اجرا -7ماده

پیمانکار تائید می . مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فعالیت می باشد و به تبع آن کارشکنی در فعالیتهاي کارفرما تلقی شده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود
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براي کارفرما به رسمیت « ایجاد اخالل»که عواقب قانونی مورد مذکور را بدون مسموع، بدون ادله احتمالیش، پذیرفته و اقدامات قانونی را براي عنوان  نماید

 .می شناسد

 تعهدات و اختیارات کارفرما -5

لیه مشخصات مورد پیمان، طی صورتجلسه به پیمانکار تحویل شهرداري متعهد است محدوده کامل فضاي سبز عملیات موضوع پیمان را به همراه ک -5ماده 

 .نماید

 کارفرما می تواند کارگران مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را به شرط داشتن صالحیت کار به پیمانکار معرفی کند  -12ماده 

ي، در اجراي عملیات نظارت دقیق بعمل آورد، و مصالح مصرفی و ناظر حق دارد به مفاد پیمان و اسناد و مدارك منضم به آن، بنام نماینده شهردار -11ماده 

مانکار دستور کارهاي انجام شده را براساس مشخصات و دستورالعمل ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد، و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پی

 .  بکاهد، مگر آنکه از طرف شهرداري کتباً تائید شده باشد وي به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار. رفع آنها را بدهد

کارفرما در اثر سهل انگاري، قصور و عدم اجراي به موقع و صحیح عملیات، پیمانکار را مشمول جریمه و یا کسر دستمزد می نماید که از  -10ماده 

 .بودصورتحساب هاي پیمانکار کسر می گردد و نحوه محاسبه طبق جدول جرائم خواهد 

 .   کسر مبلغ جریمه از پیمانکار، مازاد بر اجراي فوري عملیات اقدام نشده، است: 1تبصره 

م مربوطه، در صورتیکه پیمانکار، نسبت به فوریت در اجراي عملیات جبرانی، تأخیر نموده و یا اقدام ننماید، شهرداري راساً اقدام و عالوه بر جرائ: 0تبصره 

 .به عنوان هزینه باالسري از پیمانکار کسر خواهد نمود% 02عالوه هزینه هاي اجرایی را به 

تشخیص کارفرما در تخلف پیمانکار و تعیین جریمه و کسر دستمزد، طبق چك لیستهاي اجرایی کارفرما بوده و به هیچ وجه من الوجوه قابل : 3تبصره 

 . کار نسبت به تشخیص کارفرما از نظر اساس تخلف باالاثر خواهد بوددر اینصورت هرگونه ادعاي پیمان. اعتراض از طرف پیمانکار نخواهد بود

نقص  ناظر مقیم همه روزه به همراه نماینده پیمانکار و در صورت عدم حضور وي، راساً از کارهاي مورد پیمان بازدید بعمل خواهد آورد و عیب و -13ماده

 .نظر تعداد و یا حجم و مساحت در فرم مخصوص درج می نمایدمشاهده شده در آنها با ذکر نوع عملکرد محل و مقدار آن از 

کارفرما موظف می باشد در ابتداي واگذاري محدوده فضاي سبز، نسبت به تعویض و ترمیم شیرآالت و اتصاالت معیوب اقدام و پس از تنظیم  -14ماده 

 .صورتجلسه به تحویل آن به پیمانکار اقدام نماید

مان قرارداد و یا حجم عملیات قید شده، تغییر یابد و یا اینکه در اعالم آن اشتباه صورت گرفته باشد، مراتب بعد از برآورد دقیق، در صورتیکه مدت ز -19ماده 

 .طی صورتجلسه اي که به تائید کارفرما و نماینده شرکت پیمانکاري خواهد رسید، محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت

 سایر شرایط   -0

از قیمت پیشنهادي توسعه و نگهداري داده %32برابر بند توسعه ....ین پرداخت بابت عملیات توسعه  پس از کرت بندي تسطیح کود دهی واول -16ماده 

 میشود وباقی مانده پس از یازده ماه  نگهداري  با تائید دستگاه نظارت پرداخت میشود  

از تاریخ ( شصت روز)بز و شاداب بودن گلهاي کاشته شده پس از گذشت حداقل دو ماه اولین پرداخت بابت گلهاي خریداري شده ، براساس س -10ماده 

ی بابت نگهداري کاشت و نگهداري آن، با تائید دستگاه نظارت می باشد و قطعا نگهداري در مدت قرارداد برعهده و هزینه پیمانکار می باشد و هیچگونه مبلغ

تاریخ تعیین شده، عالوه بر عدم پرداخت صورت وضعیت مربوطه در این رابطه، جریمه شامل هزینه آب مصرفی پرداخت نمی گردد و به ازاء کمبود هر گل در 

خسارت معادل قیمت پیشنهادي در آنالیز تفکیکی قیمتها، از پیمانکار اخذ % 02و سایر خدمات ارائه شده و به ازاء هر گل، مازاد بر موارد ذکر شده به همراه 

 .می گردد

در محدوده پیمان به عهده پیمانکار میباشد ودر این خصوص هیچ گونه پرداختی به پیمانکار ( کارفرما-پیمانکار)ت گل و گیاه  خریداري شده توسطکاش:تبصره

 تعلق نمی گیرد

نوط به سبز و شاداب بودن باتوجه به اینکه خرید و کاشت درختان به عهده پیمانکار می باشد   م. بابت درختهاي خریداري شده  اولین پرداخت  -17ماده

خت نمی گردد و درختان کاشته شده میباشد پس از گذشت یازده ماه با تائید دستگاه نظارت می باشد و نگهداري به عهده پیمانکار میباشد و هیچ مبلغی پردا

بوطه در این رابطه، جریمه شامل هزینه آب در صورت وضعیت آذرماه، عالوه بر عدم پرداخت صورت وضعیت مر( درختان غیرسبز)به ازاء کمبود هر درخت 
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خسارت معادل قیمت پیشنهادي در آنالیز تفکیکی % 02مصرفی و سایر خدمات ارائه شده، و به ازاء هر درخت، کاشته نشده بر موارد ذکر شده، به همراه 

 .قیمت ها، از پیمانکار اخذ می گردد

 .یمت پیشنهادي با اعمال هزینه آب مصرفی از صورتحساب هاي پیمانکار کسر می گردددر صورت خشکیدگی هرگل و درخت  دو برابر ق -152ماده 

هت پیمانکار متعهد می گردد در هر مکان و زمان که کارفرما تعیین می نماید قبل و بعداز کاشت گل و گیاه به برداشت نمونه خاك مورد نظر، ج -02ماده

اعم از )مورد تائید دستگاه نظارت اقدام نماید، و نتایج حاصله از آزمایش ( کلینیك  گیاه پزشکی) شناسی انجام آزمایش در آزمایشگاه خاك شناسی و بیماري 

EC  وPH  خاك و ازمایش بیماري و مقدارN ،P  وK را به کارفرما اعالم نماید، بدیهی است هزینه انجام آزمایش تماماً به عهده پیمانکار می باشد( با تفسیرآن. 

، (تن  42و کود حیوانی هر هکتار متر مکعب  022زراعی تا خاك )کار موظف می باشد در بخشهاي توسعه فضاي سبز، نسبت به انتقال پیمان -01ماده

اخت تسطیح، شیب بندي، کرت بندي، کوددهی ، بسترسازي محل کاشت، کاشت درخت گل وگیاه و نگهداري گل وگیاه تا پایان قرارداد انجام دهد و پرد

 .رح توسعه طبق آنالیز که در بخش طرح توسعه آمده است  پرداخت می گرددهزینه هاي ط

 کود حیوانی باید پوسیده و از گاوداري هاي صنعتی تهیه شده باشد .هزینه  تهیه بارگیري و حمل  خاك وکود  به عهده پیمانکار میباشد : تبصره

 .شدتهیه هر نوع شیلنگ جهت آیباري، بر عهده پیمانکار می با -00ماده

 .استفاده از هر نوع کود، سم، خاك و ماسه بایستی با دستور   دستگاه نظارت صورت گیرد-03ماده

، پیمانکار تعهد می نماید در طول دوره قرارداد و در هر بازه زمانی، تمام شرایط ایده آل نگهداري درخت و عملیات بهزراعی آن، شامل هرس  -04ماده

 .و ایجاد تشتك را انجام دهد( ن یکسالهدرختا)کوددهی، سمپاشی، نصب قیم 

 .تهیه قیم بر عهده پیمانکار می باشد: 1تبصره

سانتی متر و ایجاد کرت و باغچه می 32پیمانکار در محدوده هاي نگهداري گل وگیاه  و چمن موظف  به جمع آوري خاك هاي باطله  وسله تاعمق :0تبصره

 باشد 

، براساس نیاز شهرداري به غیر از انچه در ضمایم امده است که توسط دستگاه نظارت کتباً اعالم می گردد، بر تهیه هر نوع گل، درخت و درختچه -06ماده

 .فتعهده پیمانکار می باشد و پرداخت آن براساس فاکتور ارائه شده و با تایید دستگاه نظارت یا ناظر، از ردیف صورت وضعیت، انجام خواهد گر

 طرح توسعه فضای سبز -

 .سعه فضاي سبز عبارت است کلیه عملیاتی که مربوط به آماده سازي بستر وکاشت ونگهداري گل وگیاه که در یك محدوده انجام میگیردطرح تو

 (عدم استفاده از ماشین آالت )آماده سازي محدوده و ایجاد کرت و تسطیح بر اساس طرح ونقشه دستگاه نظارت  یا خطوط تراز : کرت بندي -1

 تن در هکتار و شخم آن تهیه کود به عهده پیمانکار میباشد 42ش کود حیوانی  کامال پوسیده و تهیه شده از گاوداري هاي صنعتی به میزانپخ: کود دهی-0

 متري خاك نفوذ کند  به جهت شیرین کردن زمین و نشست محدوده 0آبیاري کرت هاي طرح توسعه باید هروز انجام  شود و به نحوي که تا عمق :آبیاري-3

 .هاي خاك ریزي شده که  باید انجام شود

 تسطیح وشیب بندي مجدد پس از نشست و جمع آوري سله سطح خاك  وحفر چاله درخت:آماده سازي بستر کاشت  -4

وپرچین  کاشت ونگهداري گل و گیاه و سایر شرایط مربوط به آن که درعملیات مدیرت و نگهداري  درخت و درخچه ها و گل: عملیات کاشت ونگهداري-9

 (مدت نگهداري یازده ماه )ذکر شده است باید رعایت شود 

 پرداخت هزینه هاي  طرح توسعه بر اساس جدول ذیل صورت می گیرد-6
 

 آبیاري (حیوانی)کود دهی کرت بندي
آماده سازي بستر 

 کاشت

کاشت نگهداري به  وعملیات 

 مدت یازده ماه

12% 13% 0% 9% 02% 

 یت  درخت و درختچه ها و گلها کاشت ، نگهداری و مدیر 

کنترل روزانه و نظارت دقیق از . دوره آبیاري مناطق فضاي سبز براساس یرنامه آبیاري که توسط دستگاه نظارت اعالم خواهد شد، انجام می گیرد: آبیاري-1

ن و فضاي سبز، و همچنین تعویض لوازم معیوب، بر سیستم لوله کشی هاي قطره اي و سیستم هاي آبرسانی، به منظور رفع عیوب و آبیاري به موقع درختا

 .عهده پیمانکار می باشد
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اري ها و یا عدم پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم آبیاري مناطق درختکاري شده و فضاي سبز برطبق برنامه آبیاري اعالم شده و یا تأخیر در انجام آبی

، جریمه پرداخت نماید و همچنین در صورت عدم (دویست هزار ریال)ریال  022،222مبلغی بالغ بر اجراي آبیاري صحیح و بموقع، به ازاي هر متر مربع 

، جریمه پرداخت (پانصد هزار ریال)ریال  922،222کنترل سیستم آبرسانی و یا عدم ترمیم و رفع عیب آن، به ازاي هر مورد در هر نوبت بازدید، مبلغی بالغ بر 

 . صورتحساب هاي پیمانکار کسر گرددنماید، و مبلغ جرائم فوق از 

در تمام سال درختان و درختچه ها، بایستی عاري از پاجوش و تنه جوش بوده و عالوه بر آن سرشاخه هاي خشك و آلوده به : حذف پاجوش و تنه جوش -0

 آفات و امراض در تمام طول دوره  قطع و حذف گردند  

به طور مستمر در بستر کاشت درختکاري، مسیرهاي جوي آب در پاي درخت و در حاشیه کنار پیاده رو و  وجین علفهاي هرز بایستی: وجین علفهاي هرز -3

 (.حداقل یك نوبت در ماه)معابر انجام گیرد 

لغی بالغ بر پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم اجراي وجین علفهاي هرز و یا تأخیر در انجام به موقع حذف علفهاي هرز، به ازاي هر متر مربع، مب

 . جریمه پرداخت نماید، و مبلغ جرائم فوق از صورت حسابهاي پیمانکار کسر گردد( دویست هزار ریال)ریال  022،222

در صورتیکه آفت و هرگونه بیماري بر روي درختان محدوده پیمان مشاهده گردید، ضرورت دارد به فوریت و با روشهاي مناسب : مبارزه با آفات و امراض -4

در صورت لزوم مبارزه شیمیایی با آفات، پیمانکار موظف است در فصول مختلف سال و با توجه به نظر و توصیه هاي . سمپاشی و مبارزه با آنها اقدام گرددبه 

 .فنی مجاز کارفرما، از جمله نوع سم مصرفی، زمان مصرف، میزان سم مصرفی، چگونگی مصرف و غیره اقدام نماید

ردد در صورت عدم سمپاشی درختان و یا تأخیر در انجام سمپاشی درختان و یا عدم اجراي صحیح سمپاشی، به ازاي هر اصله درخت پیمانکار متعهد می گ

 .جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانکار کسر گردد( دو یست هزار  ریال)ریال 022222مبلغی بالغ بر 

سانتیمتر براي هر  09متر مربع و به عمق  0ا بیل خاك بستر درختان با کود حیوانی در فصل پاییز و زمستان به مساحت کندوکوب کردن  ب: کودپاشی -9

 درخت صورت گردد 

اي صحیح پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم کودپاشی پاي درختان و عدم شخم زنی و یا تأخیر در انجام کودپاشی و شخم زنی درختان و یا عدم اجر

 . ریال جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانکار کسر گردد122222هر یك از آنها، به ازاي هر درخت، مبلغی بالغ بر

 :کاشت درختان جدید و یا واکاري به جاي درختان خشك شده و قطع گردیده براساس شرایط ذیل می باشد: کاشت درختان و درختچه ها و واکاري ها -6

 متر 1*1سانتیمترو در ختان خرما بسته به ریشه حداقل 92*92حفر چاله درخت  درختان کوچك غیر نخل

به  همراه نصب  قیم تهیه قیم به عهده پیمانکار . کاشت درختان در عمق مناسب خاك، بطوریکه یقه نهال در محلی قرار گیرد که قبالً در خزانه بوده است

 میباشد 

 .ی مرغوب پاي درختان در هنگام کاشت خاك مرغوب همان چاله یا تهیه آن از محل مناسب دیگر با نظر کارفرمااستفاده از خاك زراع

 .کوبیدن خاك پاي درختان بعد از کاشت

 .ریگالژ درختان کاشته شده و واکاري شده بعد از آبیاري اول

 .ار می باشد که باید نوع و کیفیت آن مورد تایید کارفرما برسدتهیه و تأمین درختان و درختچه هاي مورد نیاز، بر عهده پیمانک: 1تبصره 

 .احداث فضاي سبز و کاشت درخت و درختچه ها صرفاً در داخل محدوده پیمان و با نظر کارفرما یا نماینده آن انجام می گردد: 0تبصره 

نسبت به نگهداري و آبیاري و سایر ( شدن درختان و درختچه هاسبز )پیمانکار موظف است پس از کاشت درختان و درختچه ها تا حصول نتیجه : 3تبصره 

 .عملیات بهزراعی دقیقاً اقدام نماید

، به ازاي هر (در فصل درختکاري)پیمانکار متعهد می گردد در صورت عدم تأخیر و یا عدم کاشت نهال و واکاري در مدت تعیین شده از سوي دستگاه نظارت 

جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانکار کسر ( یك میلیون ریال)ریال  1.222.222غ بر اصله درخت غرس نشده، مبلغی بال

 .گردد

عمق جمع آوري نخاله وباطله ،و سله سطح خاك پیمانکار در محدوده هاي نگهداري گل وگیاه  و چمن موظف  به جمع آوري خاك هاي باطله   وسله تا -0

 جاد کرت و باغچه می باشدسانتی متر و ای12

 (کاشت و نگهداري% 02) پرداخت هزینه کاشت و  نگهداري بر اساس جدول ذیل صورت می گیرد 
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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 آبیاري یازده ماه
تهیه و کاشت 

 نگهداري
 نظافت و هرس

مبارزه با آفات و وجین  علف هاي 

 هرز

جمع آوري سله و شوري سطح 

 باغچه ها

39% 02% 4% 6% 9% 

 نگهداری پارک  بانوان  خدمات نظافت و-

، سرویس هاي بهداشتی، نظافت سطل هاي زباله و تعویض و تهیه  پالستیك هاي آن، نگهداري و برکهپیمانکار موظف می باشد نسبت به نظافت پیاده رو ها، 

بازي کودکان موجود در پارك و تأمین مایع  نظافت لوازم ورزشی، آبخوري و نیمکت ها، حفظ و نگهداري از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و روشنایی و کلبه

 .مورد نیاز، اقدام نماید... هاي صابون و مواد شوینده، جاروب و 

 (تهیه پاك زباله و مایع صابون به عهده پیمانکار میباشد )

 شستشوي سرویس هاي بهداشتی روزانه و با جوهر نمك و لوازم مورد نیاز -1

 (با برس سیمی  )وي کامل الیه روبی استخر و جوي آب وشستش -0

 شستشو مسیر هاي وآالچیق ها -3

 نظافت سطح پارك و پارکینگ  -4

 نظافت وسایل بازي -9

 راه با کاشت و نگهداریلیست قیمت پیشنهادی تهیه گل و گیاه هم

 ردیف شرح خدمات مقدار قیمت جزء (ریال)قیمت کل 

 1 کیلو گرمی19پا جوش خرما  1022  

 0 متر ریشه پر پالکدار1زیتون با ارتفاع حداقل  922  

 3 متري1.9سنجد تلخ گلدانی ریشه پر دوساله حداقل  1092  

 4 ریشه پر 12کاج کله قندي  سطل شماره  1492  

 9 متري9/1نارنج ریشه پر حداقل ارتفاع  022  

 6 متري گلدانی ریشه پر 0گنجشك زبان 032  

 0 ریشه پر( لیمو ترش، نارنج ،بالنگ) مرکبات 922  

 7 متري 9/1شیشه شور گلدانی ریشه پر  432  

 5 رزماري گلدانی ریشه پر 0222  

 12 ابري نقره اي 0222  

 11 پیرو کانتا یك متري 092  

 10 درخچه توري ریشه پر حداقل ارتفاع یك متري 122  

 13 گل گازانیا 3222  

 14 گل اطلسی گلدانی 9222  

 19 زرشك زینتی گلدانی یك متري 022  

 16 نخل زینتی فو نیکس حداقل ارتفاع دو مترسطلی ریشه پر 02  

 10 پامپاس  سطلی ریشه پر 122  
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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 یست قیمت پیشنهادی توسعه فضای سبزو نگهداریل

 عرض طول محل ردیف
مساحت 

 متر مربع
 نوع درخت جهت کشت

قیمت هر 

 متر مربع
 قیمت کل

   کیلو گرمی19پا جوش خرما  2880 1.2 2400 کشاورز الین رفت رفوژ وسط بلوار 1

2 
رفوژ وسط بلوار کشاورز الین 

 برگشت
 کیلو گرمی19پا جوش خرما  960 1.2 800

  

3 
الین رفت بلوار کشاورز سمت پیاده 

 رو
2600 1.2 3120 

سنج تلخ +متر9کاج کله قندي هر  

 متر9

  

4 
الین برگشت بلوار کشاورز سمت 

 رو پیاده
2000 1.2 2400 

سنج تلخ +متر9کاج کله قندي هر 

 متر9

  

   نخل زینتی فونیکس 360 1.2 300 رفوژ وسط خیابان پیرمراد 5

   نارنج و پیرو کانتا 360 1.2 300 الین برگشت خیابان پیرمراد 6

7 

بلوار میرغنی زاده از پل سه دهانه 

تا خیابان شیخ محمد تقی الین 

 وسط

1300 1.2 1560 

کیلو گرمی  و هر 19پا جوش خرما 

 0شیشه شور به فاصله  9ده درخت 

 متري

  

8 

بلوار میرغنی زاده از  خیابان شیخ 

محمد تقی تا حوزه علمیه الین 

 وسط

2400 1.2 2880 

متر  12کیلو گرمی  19پا جوش خرما 

شیشه شور به  9و هر ده درخت 

 متري 0فاصله 

  

9 

یخ بلوار میرغنی زاده از  خیابان ش

محمد تقی تا حوزه علمیه الین 

 برگشت سمت نهالستان

2600 1.2 3120 
عدد مرکبات یکی توت 12

 مثمرروبروي هم الین رفت بر گشت

  

10 

بلوار میرغنی زاده از  خیابان شیخ 

 محمد تقی تا حوزه علمیه الین

 سمت ریل رفت 

2600 1.2 3120 
متر و هر  0.9کاج کله قندي  فاصله 

 تعددتو1ده درخت 

  

   کاج تهران و سنجد تلخ 1080 1.2 900 الین برگشت بلوار شهدا 11

12 
الین برگشت خیابان امام رضا از 

 بلوار  تا نیم دایره
 تا نارنج یکی سنج تلخ9 420 0/7 600

  

13 
الین رفت خیابان امام رضا از 

 بلوارتا نیم دایره
 تا نارنج یکی سنج تلخ9 420 0/7 600

  

   درختان مثمر 2000 تجمعی و ردیفی علیشهرك امام  14

   درختان مثمر 7000 تجمعی و ردیفی (بلوار انقالب)شهرك امام حسین  15
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 .اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در مناقصه ندارد و اصل اسناد بايستي بصوت اينترنتي خريداري گردداين 

 

کارفرما مجاز پرداخت توسعه منوط به متراژ کار انجام شده است که مورد تایید ناظر باشد  و متراژ ردیف های فوق قطعی نمی باشد و : تبصره

و افزایش آیتمی دیگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نماید و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد  است نسبت به کاهش هر یك از آیتم ها

 .داشت

 

 

 

 5400 1.2 4500 هکتاري 14پارك  16
کیلو گرمی  و 19پا جوش خرما 

 درخت زیتون  ردیفی

  

 3000 تجمعیردیفی و پارك بانوان 17
خدمات حفظ  ،نظافت ،نگهداري 

 سبز وتوسعه فضاي

  

  مطابق با جدول پیوست خرید گل و گیاه 17

  (:ریال ) مبلغ کل 

 (:ریال ) مبلغ کل به حروف 


