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 مناقصه خالصه

شهر بافق به شرح پیوست، به صوورت   سطحشهرداری شهرستان بافق در نظر دارد خدمات آماده سازی، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز 

شورکت کننودگان در   .واجد شرایط واگواار نمایود  ( شخص حقوقی ) حجمی طبق شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه عمومی به پیمانكار 

 .ارد ذیل را رعایت نمایندمناقصه بایستی مو

میدان امام  –بافق  –به شهرداري بافق به آدرس یزد  11/11/79شنبه مورخ پنج شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز  -1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–حسین 

 یكشنبهمی باشد و کلیه پیشنهادات در روز  11/11/79ان وقت اداري روز شنبه مورخ حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پای -2

 ( 11112421211: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 11/11/79شنبه مورخ 

 .از تاریخ عقد تعیین می گردد( یک سال شمسی)ماه  12مدت اجراي کار  -1

شعبه بافق به  تجارتبانک  2124172211بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال می باشدکه می 1.921.111.111قصه مبلغ سپرده شرکت در منا -4

 .نامه بانكی باشد نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 .د باشدیاه دیگر نیز قابل تمدمدت اعتبار تضمین نامه هاي فوق، باید حداقل سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها بوده و براي سه م: تبصره

 :بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گردد کلیه اسناد مناقصه می -1

 اصل و تصویر تضمین شرکت در مناقصه :  "الف"پاکت  -1-1

 :شامل "ب"پاکت  -5-2

 :قرارداده شوند عبارتند ازاسناد ومدارکی که می بایست در پاکت ب 

 .به بعد داراي اعتبار می باشد 21/17/79گواهی رضایت از تاریخ . گواهی رضایت از شهرداري بافق بابت انجام فعالیت هاي گذشته( الف

هی الزامی است و بدون آن پاکت ج ارائه گوا. ) در صورت عدم انجام فعالیت در شهرداري بافق بایستی گواهی عدم فعالیت از شهرداري بافق اخذ گردد: تبصره

 (باز نمی گردد

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

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

شایان ذکر است که موضوع اساسنامه ضرورتاً باید با موضوع . عنداالقتضاء سایر مدارك مربوطهکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت و تعهدآورو 

 .مناقصه مطابقت داشته باشد

 اسناد مربوط به فصل ارزیابی شرکت ها( د

 :مربوط به پیشنهاد قیمت "ج"پاکت  -5-3

 .جدول آنالیز تفكیكی قیمتها و یشنهاد قیمتبرگ پ( 1

پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه، نام شرکت پیشنهاد دهنده، آدرس کامل پستی، تلفن و فاکس شرکت : پاکت د شامل -5-4

 پیشنهاد دهنده، تاریخ تهیه والك و مهر شده تحویل دبیر خانه گردد

 .دمات شهري شهرداري بافق می باشددستگاه نظارت، واحد خ -1

 .دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار است -9

میلیارد ریال باشد، حق شرکت در این مناقصه را  21پیمانكارانی که در حال حاضر مبلغ باقی مانده مجموع قراردادهایشان در شهرداري بافق بیش از  -8

 .ندارند

  .زینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشده -7
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 نمونه قرارداد

این قرارداد به همراه شرایط و دیگر مدارك الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفكیک ......... مورخ ...... با استناد به صورتجلسه کمیسیون معامالت به شماره 

به نمایندگی آقاي سید علی نوروززاده به عنوان شهردار  بافق که از این پس کارفرما نامیده می شود است و قرارداد نامیده می شود فی ما بین شهرداري بافق 

به عنوان مدیرعامل .... ...................به شماره ملی ................... به نمایندگی ................................. و کداقتصادي .......... به شماره ثبت ............ از یک طرف و شرکت 

 .شرکت که از این پس پیمانكار نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد

 :موضوع قرارداد -1ماده 

 .شهر بافق به شرح پیوست سطحموضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات حفظ و نگهداري فضاي سبز 

 :مدت قرارداد -2ماده 

 .د و براي مدت یک سال شمسی می باشدمدت قرارداد از تاریخ عقد قراردا

 :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -3ماده 

می ( ریال........................ بحروف )ریال ..................... مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن براي مدت یكسال مبلغ به عدد  -1-1

ت از سوي پیمانكار و تایید دستگاه نظارت و کسر کلیه جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد و به شماره باشد که ماهانه بر اساس صورت وضعی

 .اعالمی از سوي پیمانكار واریز خواهد شد........ شعبه .......... بانک ........................ حساب 

رت باشد با درخواست کتبی دستگاه نظارت و تایید شهرداري طبق قوانین حاکم بر قانون کار قابل چنانچه نیاز به انجام کارهاي اضافی بنا بر ضرو:  1تبصره 

 .پرداخت خواهد بود

در صورتیكه هر کدام از مواردیكه در شرح خدمات و هزینه هاي پیش بینی شده توسط کارفرما تامین شود از صورت وضعیت پیمانكار کسر می : 2تبصره 

 . گردد

 .خت پس از ارائه لیست حقوق کارگران و تأیید به مهر بانک و ارائه لیست بیمه و مالیات ماه قبل قابل پرداخت خواهد بودپردا: 1تبصره 

 ، راساً(تمامی امكاناتی که مطابق قرارداد، در تعهد کارفرما نبوده است)کلیه هزینه هاي ناشی از استفاده پیمانكار از امكانات و تسهیالت کارفرما : 4تبصره 

 .توسط کارفرما و با توجه به قیمتهاي کارشناسی انجام شده محاسبه و از صورتحساب پیمانكار کسر خواهد گردید

در صورت  ي داشته باشد وپرسنل و کارکنان خود را بدون هیچ گونه تأخیر يماه حقوق و مزایا دوپیمانكار متعهد می گردد توانایی مالی پرداخت : 1تبصره

 .حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشتپیمانكار  و کسر می گردد  در صد باالسري 11پیمانكار به اضافه  ت وضعیتصوراز  ،عدم پرداخت

 :اسناد و مدارک قرارداد -4ماده 

 .این قرارداد شامل مدارك زیر می باشد

 .قرارداد حاضر( 4-1

 یشرایط اجرای(4-2

 .شرایط خصوصی پیمان( 4-1

رح خدمات و پیوست هاي مقادیر، شرح وظایف، شرایط کاري و آنالیز هزینه هاي قیمت پیشنهادي و کلیه اوراق و اسناد شرح کارهاي مندرج در ش( 4-4

 .دفترچه شرایط پیمان که به مهر و امضاء پیمانكار رسیده است

دت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین کلیه مدارك و دستور کارها و صورتجلسات و موافقتنامه هایی که در مورد خدمات و کارهاي در طول م( 4-1

 .برسید
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 .کلیه بخشنامه هاي الزم االجرا دولت مربوط به کارهاي موضوع قرارداد(4-1

 .برنامه زمانبدي اجراي کار که جزء الینفک این قرارداد می باشد( 4-9

 :تضمین تعهدات و حسن انجام کار -5ماده 

اخذ می گردد و در ( مطابق با فرم پیوست)بعنوان تضمین اجراي تعهدات، بصورت وجه نقد و یا ضمانتنامه بانكی مبلغ قرارداد ( ده درصد% )11معادل ( 1-1

 .مسترد می گردد پایان قرارداد در صورتیكه پیمانكار به تعهدات خود عمل نموده باشد، پس از ارائه مفاصاحسابهاي دولتی و با تائید دستگاه نظارت، به وي

از هر صورت وضعیت پیمانكار تحت عنوان سپرده حسن انجام کار، کسر و پس از ارائه کلیه مفاصاحساب هاي دولتی و گذشت ( ده درصد)% 11معادل ( 1-2

 .شش ماه از پایان تحویل موقت قرارداد، چنانچه نقصی در کار پیمانكار مشاهده نشود با تائید دستگاه نظارت به وي مسترد می شود

نجام کار به منزله تسویه قطعی قرارداد می باشد و لزوماً پیمانكار ملزم است که کلیه مفاصاحسابها و پرداختهاي حقوقی و هزینه پرداخت حسن ا: 1تبصره 

بدیهی است هرگونه مانده مطالبات کارفرما از محل سپرده هاي مذکور قابل وصول می . هاي منظور شده خود را که توسط کارفرما صورت یافته، تسویه نماید

 .اشدب

 :دستگاه نظارت -6ماده 

در این قرارداد نظارت بر اجراي تعهداتی که پیمانكار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است، از طرف کارفرما بر عهده واحد خدمات شهري شهرداري بافق که 

بدیهی است . تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نمایددستگاه نظارت نامیده می شود، واگذار گردیده است و پیمانكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را 

 .نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئولیت هاي پیمانكار نمی باشد
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 :شرايط خصوصي پيمان

همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط  53/53/82مورخ  242/152254/152اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به شماره 

 .مومی ابالغ شده ماکور از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است و شرایط خصوصی ارجح میباشدع

 تعهدات و وظایف پیمانكار  

و  می باشد نفر 68با توجه به اینكه قرارداد حجمی می باشد، پیمانكار باید حداقل ها را رعایت نماید و حداقل تعداد نیرو مورد نیاز در روز  (1

 .اقدام می نماید طبق لیست آنالیز نیروهایمانكار با هزینه خود نسبت به تأمین آنها پ

 پیمانكار موظف است نسبت به تهیه یک دستگاه حضور و غیاب اقدام نماید و ماهانه پرینت لیست حضور و غیااب و فایش حقاوقی را قبال از پرداخات     : 1-1

لیست حضور و غیاب، اضافه کاري ها، تعطیل کاري ها و شبكاري ها اعمال گاردد و در صاورت عادم ارائاه     حقوق و دستمزد به کارگران ارائه نماید و براساس 

ریال از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار، قارارداد   1.111.111لیست حضور و غیاب و فیش حقوقی به کارگران به ازاي هر نفر مبلغ 

سخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پیمانكار به نفع کارفرما ضبط مای گاردد و پیمانكاار حاق هیچگوناه اعتراضای را       به صورت یكطرفه از سوي کارفرما ف

هایچ کوناه    تایید لیست حضور وغیاب وکارکرد برعهده نماینده کارفرما می باشد وپرداخت طبق لیست تایید شده می باشد که پیمانكاار حاق  . نخواهد داشت

 اعتراضی ندارد

وق صورت شكایت کارگر از پیمانكار به مراجع قانونی به جهت عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و یا عدم پرداخت پایه سنوات یا عدم پرداخت حق در: 1-2

ت پیمانكار باه  داو مزایا و غیره و محكوم شدن پیمانكار از سوي مراجع قانونی، قرارداد به صورت یكطرفه از سوي کارفرما فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعه

 .ضبط می گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتنفع کارفرما 

پیمانكار می باشد ... و  سانراننده خاور و راننده نیفضاي سبز،  کارشناس ،نفر مذکور به غیر از پرسنل پیمانكار اعم از نماینده، مأمور خرید، حسابدار 19: 1-1

 .و مراد تعداد نیروي کارگري است

 .پیمانكار موظف به بكارگیري یک کارشناس کشاورزي با هماهنگی دستگاه نظارت به غیر از نیروي کارگري می باشد: 1-4

 .اخراج و بكارگیري نیرو باید با هماهنگی دستگاه نظارت باشد: 1-1

. را که از طرف کارفرما ابالغ می شود، به نحو احسن انجام دهد( نظیر اعیاد)هاي اضافی مورد نیاز کارفرما در مواقع خاص پیمانكار موظف می باشد کار :1-1

 .پیمانكار باید هزینه هاي مذکور را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید

 15حق شیفت ) نفر  15کاری به تعداد  شیفت وانه ماه روز تعطیل کاری 262و ماهانه ساعت اضافه کار  4525پیمانكار ملزم می باشد  :5-8

ین شده یاز سقف تعیا شیفت کاري چنانچه ساعت اضافه کاري یا تعطیل کاري  ونماید   بین پرسنل محدوده پیمان توزیعدر ماه ( درصد حقوق پایه 

    .     فه کاري می باشد قابل تبدیل  ساعت اضافه کاري به تعطیل کاري ویا تعطیل کاري به اضا در ماه  بیشتر شود 

الزم به ذکر است در صورت  .قبل از هر صورت وضعیت لیست پرداختی را به دستگاه نظارت تحویل تا بر اساس تاییدیه نهایی انجام پذیردپیمانكار بایستی لذا 

استرداد می گردد و از صورت وضعیت  درصد 21 اعمال ضریببا و شیفت کاري  و تعطیل کاري مبلغ معادل اضافه کاري ،عدم پرداختی از سوي پیمانكار

 .پیمانكار کسر می گردد

 .ریال بن کاال بابت مراسم خاص با هماهنگی ناظر تحویل نیرو نماید 1.111.111پیمانكار موظف است سالیانه  :1-8

بابت تشویق پرداخت نماید و مجموعاً مبلغ کل لغی مبپیمانكار موظف است به هر کدامیک از فرزندان ممتاز درسی پرسنل با هماهنگی دستگاه نظارت : 1-7

در صورت عدم پرداخت در پایان پیمان از صورت وضعیت پیمانكار به نفع شهرداري کسر خواهد . ریال در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید 41.111.111

 .شد
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اما )ار نمی تواند به تعداد نیروي تقریبی از سوي کارفرما استناد نماید حداقل تعداد کارگران مشخص شده توسط کارفرما برآورد تقریبی بوده و پیمانك :1-11

پیمانكار می بایست براساس حداقل نیروي پیش بینی شده، حجم کار و برنامه زمانبندي، تعداد نیروي مورد نیاز (. در عین حال باید حداقل ها را رعایت نماید

 .مایدرا آنالیز و در پیشنهاد قیمت به طور واضح مشخص ن

هیچگونه به پیمانكار تعلق نمی گیرد و بابت افزایش حقوق و سایر مزایاي ابالغی از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اضافه بهاییمبلغ هیچگونه : 1-11

 .مسئولیتی برعهده کارفرما نمی باشد

به دستگاه نظارت اقدام نماید و در ( به پیوست قرارداد ) ست مشخصات کارگرانروز پس از تاریخ عقد قرارداد، نسبت به ارائه لی 11پیمانكار می بایست : 1-12

 .صورت عدم تایید توسط دستگاه نظارت، پیمانكار می بایست مطابق نظر دستگاه نظارت و قوانین و مقررات نسبت به اصالح لیست اقدام نماید

از هزینه هاي بیمه به عهده %  11کارگران فضاي سبز اقدام نماید ضمنا  ( ایرانبیمه )پیمانكارموظف می باشد نسبت به پرداخت بیمه تكمیلی : 1-11

ریال جهت بیمه تكمیلی کارگران در قیمت پیشنهادي  81.111.111پیمانكار ماهانه مبلغ  .باقیمانده به عهده پرسنل فضاي سبز می باشد% 11پیمانكار و 

و  و شرکت بیمه کننده نوع بیمه تمكیلی .تگاه نظارت به نسبت به مبلغ فوق اضافه یا کسر می گردددرنظر بگیرد که در صورت افزایش یا کاهش، با نظر دس

 .سقف تعهدات آن از طرف دستگاه نظارت اعالم می گردد

 .باشدمكلف به افتتاح حساب در بانک معرفی شده از سوي کارفرما جهت کلیه دریافت ها و پرداخت هاي مرتبط با این شهرداري می  پیمانكار (2

هرگونه بكارگیري ) کارفرما می تواند کارگران مورد نیاز عملیات پیمان را بشرط داشتن صالحیت کار، به پیمانكار معرفی کند و پیمانكار آنان را بكار گمارد (1

 (.و اخراج نیرو، با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد

رزند و یا باعث اختالل در نظم کارگاه یا محل کار گردند، ضمن منظور نمودن جرائم، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانكار در اجراي صحیح کار مسامحه و (4

تخلفین را از کار برکنار دستگاه نظارت و یا ناظر مقیم مراتب را براي بار اول به پیمانكار تذکر خواهد داد و در صورت تكرار می تواند از پیمانكار بخواهد که م

 .پیمانكار نمی کاهد و ایجاد حقی براي او نخواهد کرداین دستور از مسئولیت هاي . کند

پیمانكار متعهد . به طور کلی زمان و ساعات اجراي عملیات پیمان، طبق برنامه اي خواهد بود که توسط کارفرما یا دستگاه نظارت به پیمانكار ابالغ می گردد

 . است شرایط ترتیب کار در شب را نیز تامین نماید

 عملیات موضوع پیمان، دستگاه نظارت یا کارفرما، انجام کارهایی را به پیمانكار ابالغ نمایند که براي آنها قیمتهایی در فهرستچنانچه حین اجراي  (1

، پیش بینی نشده باشد، پیمانكار موظف است بالفاصله پس از وصول چنین دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت پیشنهادي کارفرما

قیمت کارهاي جدید براساس تجزیه و تحلیل موارد مرتبط و مشابه توسط کارفرما برآورد و مالك محاسبه پرداخت حق الزحمه پس از طی مراحل . تقاضا کند

 .قانونی خواهد بود

پیمانكار موظف است هر . بازرسی کند کارفرما در مدت اجراي پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت یا ناظر مقیم و یا مأمورین دیگر عملیات پیمانكار را (1

براي کمیسیون هاي  نوع اطالعات و مدارکی که مورد نیاز باشد دراختیار مأمورین کارفرما بگذارد و همچنین پیمانكار در موقع تحویل پیمان، تسهیالت الزم را

 .آیین نامه مالی شهرداریها فراهم خواهد کرد 12و  11تحویل مطابق ماده 

عمل ق دارد با توجه به مفاد پیمان و اسناد و مدارك منضم به آن، به نام نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت در اجراي عملیات، نظارت دقیق بناظر مقیم، ح (9

آن را بدهد و به ع آورد و کارهاي انجام شده را براساس مفاد پیمان مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانكار دستور رف

 .هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانكار بكاهد، مگر دستورکاهش، از طرف کارفرما و یا دستگاه نظارت به صورت کتبی، تائید شده باشد
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. رد بازرسی قرار دهنددستگاه نظارت و کارفرما می توانند در مدت اجراي قرارداد، توسط ناظر مقیم و کارشناسان ذیربط عملیات پیمانكار را، روزانه مو (8

براي انجام این پیمانكار موظف است هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد در اختیار دستگاه نظارت و ناظر مقیم قرار دهد و تسهیالت الزم را 

 .بازرسی ها فراهم نماید

 .هیچ گونه پیش پرداختی به قرارداد تعلق نمی گیرد (7

طعی، پیمانكار مبلغی به کارفرما بدهكار شود، مكلف است در مدت هفت روز کاري از تاریخ امضاء صورتحساب قطعی، طلب هرگاه براساس صورتجلسات ق  (11

ی یا اداري، طلب خود کارفرما را بپردازد و اگر در این پرداخت تأخیر نماید و یا استنكاف ورزد، کارفرما حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات قضای

و یا دارایی  محل ضمانتنامه هاي تعهد انجام کار و حسن انجام کار پیمانكار و یا دارایی هاي موجود او در کارگاه وصول کند، و اگر این ضمانتنامه ها را از

ا را پرداخت نماید، کارفرما هرگاه پیمانكار در مهلت مقرر هفت روز طلب کارفرم. مذبور تكافو ننماید، طبق قوانین جاري کشور از سایر دارایی او وصول نماید

 .موظف است کلیه ضمانتنامه هاي پیمانكار را به هر عنوان که باشد پرداخت و آزاد نماید

 .مبلغ نهایی کار مبلغی است که در پایان کار طبق صورت وضعیت قطعی تائید شده بدست می آید: تبصره

 .عهده پیمانكار می باشدبه  و قراردادي و هزینه درج آگهی پرداخت کلیه کسورات قانونی (11

د که با در صورت ضرورت انجام کار به صورت شبانه  یا ایام تعطیل پیمانكار ملزم به پرداخت هزینه شب کاري و  مستخدمین طبق قانون کار خواهد بو (12

 .دستگاه نظارت  انجام خواهد گرفت و هزینه آن برعهده پیمانكار می باشدابالغ کارفرما واطالع 

ات ظف است متخلفانی که اقدام به ریختن زباله، در محدوده فضاي سبز می نمایند را شناسایی و به دستگاه نظارت معرفی نماید، تا برابر مقررپیمانكار مو  (11

اکروبه ها، نخاله چنانچه پیمانكار اقدام الزم را جهت معرفی این قبیل متخلفان انجام ندهد، شخصاً موظف به جمع آوري زباله ها، خ. با فرد متخلف اعمال گردد

 .موجود در محدوده فضاي سبز می باشد... هاي ساختمانی و غیرساختمانی و 

که به تائید پیمانكار مكلف است در پایان هر ماه آماري از تعداد و طبقات مختلف کارگران و لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را  (14

 .ه نموده و همچنین به همراه یک نسخه از لیست حقوق و لیست بانكی تایید شده توسط بانک، به کارفرما ارائه نمایدسازمان تأمین اجتماعی رسیده است، تهی

پیمانكار مكلف است قبل از رفتن پرسنل به مرخصی استحقاقی و استعالجی، برگهاي مرخصی مربوطه را جهت ثبت به دفتر دستگاه نظارت ارسال : 1تبصره 

 .پرسنل در آخر هر ماه مشخص شود نماید تا آمار دقیق

و مورد قبول کارفرما (کشاورزي  کارشناس( پیمانكار باید قبل از شروع عملیات موضوع پیمان، یک نفر را که داراي تجربه کافی در زمینه فضاي سبز بوده  (11

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

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

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

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

 . صورت لزوم نماینده خود را تعویض نماید، مشروط بر اینكه صالحیت جانشین وي مورد قبول کارفرما یا دستگاه نظارت باشد

ضور پیمانكار باید یک  نماینده در  ایام تعطیل و شیفت شب جهت کنترل ومدیریت مجموعه پارك معرفی نماید وتمام ایام سال در محدوده پیمان ح: 2تبصره

 داشته باشد

می گردد، باید به طور کامل انجام  برنامه هاي پیش بینی شده در تقویم باغبانی و زمانبندي تنظیم شده وارائه میگردد که از طریق دستگاه نظارت ابالغ (11

 .شده و نسبت به زمانبندي عقب نباشد



 

7 

 

  

. 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 پیمانكار می (19

ر ذیل را در محیط کار و کارگاه، جهت انجام عملیات مكانیزه، تهیه نموده و در اختیار همچنین پیمانكار مكلف می باشد ادوات و ماشین آالت ذکر شده د

 .داشته باشد و تنظیم قرارداد منوط به ارائه تایید ناظر بابت لوازم و ماشین آالت می باشد

 به باال  71مدل  411دستگاه پزو  دو -1

 ی  آلمان .ماشین چمن زنی برقی یا موتوري حداقل دو دستگاه -2

 .  شمشادزن برقی یا موتوري حداقل یک دستگاه -1

 دستگاه 1قیچی دستی موج دار مخصوص هرس کاج توپی  -4

 .دستگاه 1اره موتوري جهت برش و قطع درختان خشكیده، خطرناك و باد افتاده -1

 جهت فضاي سبزهاي کوچک و پشتی موتوري یک دستگاه  حداقل یک دستگاهموتوري  فرغونی سمپاش  -1

 دستگاه دو براي درختان و فضاي سبزهاي بزرگ لیتري 1111سمپاش تانكري  -9

 .دستگاه 11دستگاه علف چین حداقل  -8

 (یک دستگاه بزرگ  -یک دستگاه کوچک) .دستگاه دوتیلر موتوري دستی  -7

 به باال 71مدل دستگاه  سهنیسان کمپرسی  -11

 به باال 71مدل  دستگاه  یک (کمپرسی)بنز خاور  -11

  پمپ کفكش دو دستگاه -12

 چهار شاخ عدد 21عدد  شنكش و  11، سامورایی عدد اره دستی21 ،بزرگ یعدد  قیچی باغبان91 ،قیچی باغبانی کوچک عدد 11 ،عدد بیلچه111 -11

 .ز تصویب کارفرما، مالك عمل خواهد بودنوع و میزان ماشین آالت و ابزار و وسایل مورد نیاز اجراي مفاد پیمان، توسط پیمانكار پیشنهاد و پس ا: 1تبصره 

ارداد هرگاه در حین اجراي عملیات موضوع پیمان، کارفرما تشخیص دهد که تجهیزات موجود و در اختیار پیمانكار، کافی براي اتمام کار در مدت قر: 2تبصره 

ت خود را طبق نظر کارفرما و در مدت معین تكمیل کند، بدون اینكه پیمانكار موظف است تجهیزا. نمی باشد، مراتب را به پیمانكار کتباً ابالغ خواهد نمود

 . مناسبت ادعاي خسارتی از کارفرما داشته باشد

تجهیزات مورد نیاز کارگاه .کلیه لوازم باغبانی وکشاورزي، ابزارآالت، ماشین آالت، مصالح و قیم  و12متري سایز  11حلقه  21حداقل تأمین شیلنگ : 1تبصره 

براي کارگر، تماماً به عهده پیمانكار می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدي تحت هیچ دستكش کار و برزنتی و عینک محافظ  و کاله آفتابگیر  باس کار و تأمین ل

 .رعایت نماید همچنین پیمانكار مكلف است کلیه استانداردهاي تعیین شده توسط کارفرما را در مفاد فوق،. شرایطی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت

رعایت پیمانكار مكلف است کلیه قوانین، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار را در مورد کارگران و پرسنل خود : 4تبصره 

 .تنماید و عواقب ناشی از برق گرفتگی، خفگی و نقص عضو کارگران و غیره، در حین اجراي کار، به عهده پیمانكار اس

 (حداقل تهیه کانكس)پیمانكار قبل ازشروع به کار موظف به تجهیز کارگاه در محدوده پیمان می باشد :1تبصره 

 2.111.111تهیه نماید ودرغیر اینصورت روزانه مبلغ  ساعته  24 جهت اقدامات مربوط به پیمانکلیه ماشین آالت بند مذکور پیمانكار موظف است : 1تبصره

 خواهد شد  هریک از دستگاه بابت  جریمه  ریال

ید از محدوده کلیه اقالم تحویلی کارفرما به پیمانكار، فقط براي کاربرد در محدوده عملیات موضوع پیمان تحویل پیمانكار می گردد و تحت هر عنوان نبا (18

 .تعریف شده در پیمان خارج گردد



 

8 

 

  

ر کاشت و نگهداري چمن را از کارفرما ندارد و حق اخذ هیچگونه هزینه اي مبنی ب( روز 11حداقل )ماه نخست 2در صورت کاشت چمن، پیمانكار در  (17

 .صورت می پذیرد( در صورت ایده آل بودن چمن)به بعد 1پرداخت از ماه سوم 

صله درخت پیمانكار متعهد می گردد، در صورت خشكیدگی هر اصله درخت از نوع توت، سنجد، اقاقیا، زیتون، نارون، کاج، نخل زینتی و سرو به ازاء هرا (21

بیست )ریال 21،111،111و هر نفر خرما بزرگ مبلغ ( میلیون ریال پنج)ریال  1111111، هر پاجوش خرما مبلغ (میلیون ریال دو)ریال  2111،111مبلغ 

 .جریمه پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( میلیون ریال

ن می نماید قبل وبعد از کاشت گل، نهال و یا چمن کاري به برداشت نمونه خاك مورد نظر، پیمانكار متعهد می گردد در هر مكان وزمان که کارفرما تعیی (21

مورد تائید دستگاه نظارت اقدام نماید، و نتایج حاصله از آزمایش (کلینیک گیاه پزشكی )جهت انجام آزمایش در آزمایشگاه خاك شناسی وبیماري شناسی 

 .را به کارفرما اعالم نماید، بدیهی است هزینه انجام آزمایش تماماً به عهده پیمانكار می باشد( با تفسیر آن...و Kو  N ،Pخاك و مقدار  PHو  ECاعم از )

معصوم، میدان امام زاده  14پیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت، نگهداري، سرویس و تعمیر آبنماهاي واقع در رفوژ وسط بلوار وحشی بافقی، میدان  (22

جریمه . اقدام نماید،میدان گالب ریز و، میدان شیخ محمد تقی ، میدان بهارستان ،  طمیه، میدان امام حسین، میدان خان و پارك پیرمراد عبداهلل، میدان فا

 .می باشد (یک میلیون ریال)ریال  1،111،111عدم نظافت صحیح آبنما و جریمه نبود نظم در ساعات روشنایی آبنما در هر نوبت بازدید به ازاء هر مورد مبلغ 

 .یک نفر نیرو اختصاص به این کار باشد: تبصره

اقدام  پیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت پیاده روهاي رفوژ وسط بلوار وحشی بافقی و تعویض پالستیک هاي زباله در معبر رفوژ خیابان مذکور (21

 .  نماید

و سرویس هاي بهداشتی، نظافت سطل هاي زباله و تعویض پالستیک  قی و پارکهاي بلوار وحشی بافپیمانكار موظف می باشد نسبت به نظافت پیاده روها (24

ان موجود در هاي آن، نگهداري و نظافت لوازم ورزشی، آبخوري و نیمكت ها، حفظ و نگهداري از تأسیسات و تجهیزات آبرسانی و روشنایی و کلبه بازي کودک

،پارك شاهد ،پارك کوثر  و دستمال توالت ولیوان یكبار مصرف جهت آبخوري پارك بانوانع هاي صابونو تأمین مایوپارك بانوان  پارك کودك و پارك پیرمراد 

 .مواد شوینده مورد نیاز، اقدام نماید سایر محوده هاي تحویلی  و

 .  تأمین نیروي مربوط به موارد نظافت در ماده فوق، به عهده پیمانكار می باشد: تبصره

دو تكه و آرم شرکت در پشت لباس، که بر روي سینه کارت  و قهوه اي  ي پرسنل خود، لباس کار مناسب به رنگ سبزپیمانكار ملزم می باشد برا (21

بدیهی است کیفیت لباس باید به گونه اي . و کاله لبه دار، هر شش ماه یكبار فراهم نماید کفش کار  البرز شناسایی نصب گردد، به همراه دستكش باغبانی و 

 (.طراحی کلی با نظر کارفرما)سرما یا گرما تأثیر نامناسب بر روي پرسنل نداشته باشد انتخاب شود که 

 .لباس کلیه پرسنل بایستی همواره تمیز و در پشت آن نیز نام و آرم شرکت چاپ باشد:  1تبصره 

 .هرشش ماه می باشدء کار در ابتدا و کفش تحویل لباس: 2تبصره 

به ( یک میلیون ریال)ریال  1.111.111مبلغ  هر بازدید  در صورت عدم پوشیدن لباس کار توسط هر یک از پرسنل درپیمانكار متعهد می گردد : 1تبصره 

 .گرددمی هر نفر، جریمه پرداخت نماید و مبلغ مذکور از صورتحساب هاي پیمانكار کسر  ازاي

یگردد در صورت کاشت هر گونه گل و گیاه و رزماري و ترون و شاهپسند آبیاري م.مناطقی از فضاي سبز که داراي درخت میباشد و طبق برنامه زمانبندي 

 .این مناطق فقط جزء محدوده هاي نگهداري تلقی می گردد وپیمانكار حق اخذ وجهی بابت نگهداري گل وگیاه یا پرچین کاري را ندارد.

 .عهده پیمانكار می باشد تهیه انواع سموم دفع آفات و علف کشها بهمحلول  پاشی و تهیه انواع کود شیمیایی (21

 .استفاده از هر نوع کود، سم، خاك و ماسه بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت صورت گیرد:تبصره
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تعهد می نماید در طول دوره قرارداد و در هر بازه زمانی، تمام شرایط ایده آل نگهداري درخت و عملیات بهزراعی آن، شامل آبیاري، هرس  پیمانكار (29

و ایجاد تشتک را انجام دهد لذا بر این اساس ( درختان یكساله)تابستانه، آبشویی،  فرم دهی، کوددهی، سمپاشی، حذف علف هرز، نصب قیم  زمستانه و هرس

 .براساس جدول آنالیز ذیل خواهد بود(  مشخصات فضاي سبز محدوده پیمان)مربوط به مناطق فضاي سبز 1پرداخت جدول شماره 

 ایجاد تشتک نصب قیم دفع علف هرز سم پاشی کود دهی فرم دهی آبشویی هرس زمستانه آبیاري

25% 5% 5% 5% 25% 15% 25% 5% 5% 
 

 شرح عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز (28

، رفوژها، نگهداري و ترمیم چمن، عبارت است از کلیه عملیات زراعی و بهزراعی به جهت حفظ و نگهداري چمنكاري هاي واقع در پارکها، میادین:چمن -الف

این امر نیازمند اجراي صحیح عملیاتی به شرح . لچكی ها و قطعات پراکنده فضاي سبز به نحوي که همواره از شادابی، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد

 .ذیل در فصول سال می باشد

 .یكه چمن هیچگاه دچار خشكیدگی و پژمردگی نشودآبیاري چمن به میزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد، به طور: آبیاری-1

پاشیده  در صورتیكه آبیاري دستی و با شلینگ انجام می گیرد بایستی سرآبپاش ها داراي سوراخ هاي ریز باشند، تا آب بصورت پودري شكل بر روي چمن

 .قطعات طبق برنامه اي مشخص به شرکت پیمانكار ابالغ می گرددشود، و در صورتیكه آبیاري چمن به روش آبیاري بارانی انجام می گیرد، نحوه زمانبندي 

اگر آبیاري به شكلی انجام شود که آب در سطح چمن . سانتیمتري خاك کامالً مرطوب باشد 21-11مقدار آبیاري چمن به طوري باید تنظیم شود که تا عمق 

 .چمن هاي زیر درختان نیاز به آبیاري کمتري نسبت به سایر قسمتهاي چمن دارند معموالً. جریان پیدا کند این امر باعث بروز آفات و بیماري خواهد شد

ي هر مترمربع پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم آبیاري چمن و یا تأخیر در انجام آبیاري چمن به مقدار کافی و یا عدم اجراي آبیاري صحیح، به ازا

 .جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( پانصد هزار ریال)ریال  111،111مبلغی بالغ بر 

در ماه هاي  با توجه به اینكه امر آبیاري یكی از نكات کلیدي در امر نگهداري چمن محسوب می شود لذا پیمانكار تعهد می نمایددر ماه هاي کاشت چمن و

 .در صورت قصور در این امر هزینه معادل نیرو از صورت وضعیت کسر خواهد شد. انجام دهد( صبح و شب) گرم سال آبیاري را در قالب دو شیفت کاري

 9ارتفاع برگ چمن نباید بیشتر از . به منظور زیبایی و سالمت چمن ها، می بایست چمن زنی مرتب و در تمام فصول سال انجام گیرد: چمن زنی -2

 24چمن زنی در زمانی که چمن خیس است نباید انجام شود و باید (. كبار و مابقی سال براساس رشد چمنروز ی 11درفصل بهار و تابستان . )سانتیمتر گردد

دستگاه چمن زنی باید مرتباًَ سرویس شده و تیغه هاي آن تمیز شوند، زیرا تیغه هاي کند باعث نامرتب زدن . ساعت قبل از چمن زنی از آبیاري خودداري شود

 .در چمن زنی ها، نباید اثري از تیغه چمن زنی نمایان باشد. دچمن و کندن چمن ها می گرد

وجین و ریشه کنی علفهاي هرز داخل چمن ها، بایستی مرتباً و قبل . چمن اطراف مناطق گلكاري شده، باید با حداقل طوقه اي به شعاع نیم متر برداشته شود

 .از به گل نشستن و بذردهی انجام شود

ر صورت عدم اجراي اصالح چمن و یا تأخیر در انجام اصالح چمن و یا عدم اجراي اصالح صحیح چمن ها، به ازاي هر مترمربع پیمانكار متعهد می گردد د

 .جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( هزار ریال نجاهپ)ریال  11،111مبلغی بالغ بر 

گسترش رشد چمن به جداول، بایستی چمن هاي اضافی توسط دستگاه کناره زن، کناره برداري شود و ضایعات از محل  در صورت نفوذ و: کناره برداری -3

 (.همزمان با چمن زنی اقدام گردد)خارج گردد 

ه برداري چمن ها، به ازاي هر پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم کناره برداري چمن و یا تأخیر در انجام کناره برداري چمن و یا عدم اجراي صحیح کنار

 .  جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( هزار ریال دویست )ریال  211،111مترمربع مبلغی بالغ بر 
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زم است هر ساله در فصول پاییز و سطوح چمنكاري ها در اثر آبیاري معموالً فرسایش یافته و خاك فواصل بوته ها، شسته می شود که ال: کود پاشی -4

و در فصول . پوشیده شود( سانتیمتر خاك زراعی 2به ضخامت )زمستان کلیه سطح چمنكاري، با قشر نازکی مخلوط خاك زراعی و کود پوسیده دامی 

می باشد دستور زمان کود پاشی و نوع آن کیلوگرم  111تا  211مختلف، براي تقویت چمن ها از کودهاي کامل استفاده می شود که میزان آن در هر هكتار 

 (. حداقل چهار مرتبه در طول سال. )توسط دستگاه نظارت اعالم می گردد

گاوي خشک بدون سنگریزه و ماسه بادي و کاه و کلش و عاري از علف هرز و می باشد که می بایست نسبت -تن کود حیوانی 1111پیمانكار موظف به تامین  

 .ضمنا تاییدیه نهایی کود حیوانی به عهده کارفرما می باشد. اقدام نماید( با نظر کارفرما)نظر  به تخلیه در محل مورد

ان را از صورت وضعیت  در صد هزینه تمام شده  11گاوي از طرف پیمانكار ، کارفرما نسبت به این مهم ، اقدام  –کود حیوانی ( خرید)در صورت عدم تخلیه 

 .پیمانكار کسر می گردد

 . تهیه  کود حیوانی مورد نظرو کود شیمیایی، ارگانیک و بیولوژیكی ،بیومیک بر عهده پیمانكار می باشد :تبصره

حیح به ازاي پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم کود پاشی بر روي چمن ها و یا تأخیر در انجام کود پاشی چمن ها و یا عدم اجراي کود پاشی بصورت ص

 . جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( یک میلیون ریال)ریال  1111،111ر هر مترمربع مبلغی بالغ ب

در صورتیكه آفت و هرگونه بیماري مشاهده گردید، ضرورت دارد به فوریت و با روشهاي مناسب به سمپاشی و مبارزه با آنها : مبارزه با آفات و امراض -5

صورت نیاز به مبارزه شیمیایی با آفات و علفهاي هرز، پیمانكار موظف است در فصول مختلف سال و با توجه به نظر و توصیه هاي فنی مجاز  در. اقدام گردد

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

 .آبدزدك، حلزون، کرم اگروتیس و قارچها که با روشهاي سمپاشی و طعمه گذاري می توان با آنها مبارزه نمود :عمده ترین آفات و امراض چمن ها عبارتند از 

 .تهیه هر نوع سم، علفكش، عناصر ریزمغزي و غیره بر عهده پیمانكار می باشد: تبصره

ها و یا عدم اجراي صحیح سمپاشی، به ازاي هر مترمربع پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم سمپاشی چمن ها و یا تأخیر در انجام سمپاشی چمن 

 . جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( ریال صد هزار یک )ریال  1111،111مبلغی بالغ بر 

هاي اصالح شده بر روي پیاده رو و خیابان و نیز پیمانكار در موقع اصالح چمن می بایست از ریختن ضایعات و سرچمن : نظافت مناطق چمنكاری ها -6

 جمع آوري کندسطوح چمنكاري خودداري نماید و چمن هاي اصالح شده را 

ن شده توسط الزم است هر روز، زباله ها و مواد زائد و احیاناً برگهاي خشكیده از روي چمن ها، در داخل پالستیک زباله جمع آوري و به محل دپوي معی

 .سایر موارد بایستی توسط پیمانكار، به محل تخلیه زباله در خارج از شهر منتقل گردد. قل گرددکارفرما، منت

هر مترمربع، پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم نظافت و جمع آوري مواد زائد در مناطق چمنكاري شده و یا تأخیر در انجام نظافت چمن ها، به ازاي 

، و همچنین در صورت عدم حمل زباله و مواد زائد جمع آوري شده از مناطق چمنكاري و یا تأخیر در انجام (ست هزار ریالدوی)ریال  211،111مبلغی بالغ بر 

جریمه پرداخت نماید، و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب ( دویست هزار ریال)ریال  211،111مورد فوق، به ازاي هر مورد در هر نوبت بازدید، مبلغی بالغ بر 

 .كار کسر گرددهاي پیمان

در قسمتهایی که الزم است چمن واکاري، لكه گیري و یا ترمیم گردد پیمانكار با نظر و دستور ناظر اقدام الزم را به : عملیات لكه گیری و ترمیم چمن -8

نكار حق اخذ هیچ گونه هزینه اي بابت این عملیات واکاري، لكه گیري و ترمیم چمن، صرفاً در محدوده دستور کار، قابل اجرا می باشدو پیما. عمل خواهد آورد

 .مهم ندارد

 .ار می باشدخاك، بذر، ماسه، کود مصرفی و دیگر موارد مورد نیاز، بایستی توسط پیمانكار تهیه گردد و عملیات اجرایی واکاري تماماً بر عهده پیمانك
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ریال  2111،111یا تأخیر در انجام آن، به ازاي هر مترمربع مبلغی بالغ بر  پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم واکاري و لكه گیري چمن دستور ناظر و

 . جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( دو میلیون ریال)

 پرداخت هزینه نگهداری بر اساس جدول ذیل صورت می گیرد 

سمپاشی ووجین علف  چمن زنی آبیاري

 هاي هرز

هی و خاك کود د

 دهی

 نظافت و کنار برداري

 باغچه هاي سطح چمن
 هوادهی  چمن

11% 11% 11% 11% 1% 11% 

 :گل و پرچین -ب

دابی، کیفیت و نگهداري و مراقبت از گلكاري ها عبارت است از کلیه عملیات زراعی و بهزراعی به جهت حفظ و نگهداري گلكاري ها به نحوي که همواره از شا

 .خوردار باشندنظافت مطلوب بر

ر آبیاري نشاهاي فصلی بایستی مستمر و مرتباً به هنگام صبح و عصر، با استفاده از شیلنگ و یا سرآبپاش پودري بوده و به نحوي که خاك بست: آبیاری-1

اساس یرنامه آبیاري که توسط دوره آبیاري پرچین ها، گلكاري ها و مناطق فضاي سبز بر. کاشت، شسته نشده و از پاشیدن آن به اطراف جلوگیري گردد

 (.درصورت استفاده از سیستم آبیاري تحت فشار، برنامه و نحوه آبیاري ابالغ خواهد شد. )دستگاه نظارت اعالم خواهد شد، انجام می گیرد

به منظور رفع عیوب و آبیاري به ( رهپارکها، میادین، معابر، رفیوژها و غی)کنترل روزانه و نظارت دقیق از سیستم لوله کشی هاي قطره اي سطح شهر شامل 

 .موقع درختان، پرچین ها، گلها و فضاي سبز، و همچنین تعویض لوازم معیوب، بر عهده پیمانكار می باشد

آبیاري صحیح اي پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم آبیاري مناطق گلكاري شده و پرچین ها و یا تأخیر در انجام آبیاري گلها و پرچین ها و یا عدم اجر

، جریمه پرداخت نماید و همچنین در صورت عدم کنترل سیستم آبرسانی و (دویست هزار ریال)ریال  211،111و بموقع، به ازاي هر متر مربع مبلغی بالغ بر 

جریمه پرداخت نماید، و مبلغ جرائم فوق  ،(پانصد هزار ریال)ریال  111،111یا عدم ترمیم و رفع عیب آن، به ازاي هر مورد در هر نوبت بازدید، مبلغی بالغ بر 

 . از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد

الزم است هر روز زباله ها و مواد زائد و همچنین برگها و گلهاي خشكیده از سطح گلكاري ها و پرچین ها : نظافت مناطق گلكاری شده و پرچین ها -2

 (.وژ تمیز گردددر رفوژها بایستی کل سطح رف)جمع آوري و نظافت گردد 

اي هر متر پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم نظافت مناطق گلكاري شده و پرچین و یا تأخیر در انجام نظافت مناطق گلكاري ها و پرچین ها، به از

د زائد جمع آوري شده از مناطق ، جریمه پرداخت نماید و همچنین در صورت عدم حمل زباله و موا(دویست هزار ریال)ریال  211،111مربع مبلغی بالغ بر 

جریمه پرداخت نماید و مبلغ ( دویست هزار ریال)ریال  211،111گلكاري و یا تأخیر در انجام مورد فوق، به ازاي هر مورد در هر نوبت بازدید، مبلغی بالغ بر 

 .جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد

دو میلیون )2111،111و پرچین هاي دیگر در اثر عدم مراقبت خشک گردد به ازاي هر متر پرچین کاري مبلغ چنانچه گلهاي رز ، ترون ، رزماري ، زرشک 

 .از حساب پیمانكار کسر می گردد( ریال

جمع علفزنی می بایست مستمراً انجام گیرد بطوري که فرصت تشكیل گل و بذر، امكان پذیر نباشد، و علفهاي زده شده، : وجین و حاف علفهای هرز-3

 (.حداقل یک مرتبه در هر ماه)آوري و از محل خارج گردد 

ه ازاي هر پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم وجین علفهاي هرز و عدم حذف آن در مناطق گلكاري و پرچین ها، و یا عدم اجراي صحیح و بموقع آن، ب

 . ت نماید، و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد، جریمه پرداخ(هزار ریال پنجاه )ریال  11111مترمربع، مبلغی بالغ بر 
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در صورتیكه آفت و هرگونه بیماري بر روي گلها، مشاهده گردید، ضرورت دارد به فوریت و با روشهاي مناسب، به سمپاشی و : مبارزه با آفات و امراض -4

آفات، پیمانكار موظف است در فصول مختلف سال و با توجه به نظر و توصیه هاي فنی کارفرما از در صورت لزوم مبارزه شیمیایی با . مبارزه با آنها اقدام گردد

 .جمله نوع سم مصرفی، زمان مصرف، میزان سم مصرفی، چگونگی مصرف و غیره اقدام نماید

دم اجراي صحیح مورد فوق، به ازاي هر مترمربع، پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم سمپاشی گلها و پرچین ها و یا تأخیر در انجام سمپاشی، و یا ع

 .، جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد(یک میلیون ریال)ریال  1.111.111مبلغی بالغ بر 

چندین نوبت در طول سال، با توجه به نظر هرس و آرایش انواع گل رز، مرتباً در طول سال و انواع پرچین ها : هرس و آرایش گلكاری و پرچین ها -5

حذف گلهاي خشک شده نشاها و قطع گلهاي پژمرده (. فرم بر روي پرچین ها، برابر دستورالعمل صادره از طرف کارفرما می باشد)دستگاه نظارت انجام گردد 

ن حذف پاجوش و شاخه هاي اضافی گلهاي دائمی در تمام گلهاي دائمی، در زمان گلدهی به جهت تولید گل بیشتر به صورت مستمر ضروري است، و همچنی

 .سال می بایست انجام گیرد

 .ددهرس و آرایش بوته ها و حذف شاخه هاي خشک و بیمار متناسب با نوع و اندازه آن، برابر دستورالعمل کارفرما، توسط پیمانكار انجام می گر

گلها و پرچین ها و یا تأخیر در انجام هرس گلها و پرچین ها و یا عدم اجراي صحیح و بموقع پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم اجراي هرس و آرایش 

 .جریمه پرداخت نماید، و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( هزار ریال چهل )ریال  41،111آن، به ازاي هر مترمربع، مبلغی بالغ بر 

 :هاکاشت گلها و پرچین ها و واکاری  -6

 .جهت کاشت گل و واکاري به شرایط ذیل توجه گردد

 .استفاده از خاك زراعی مرغوب در هنگام کاشت، خاك مرغوب همان چاله یا تهیه آن از محل مناسب دیگر، با نظر کارفرما

 .نوع و کیفیت گلهاي مورد نیاز و تهیه و تأمین آن، به عهده کارفرما می باشد

 .پرچین، صرفاً در داخل محدوده پیمان و با نظر کارفرما، انجام می گردداحداث فضاي سبز و کاشت گل و 

در فصل )و یا واکاري در مدت تعیین شده از سوي دستگاه نظارت ( فصلی و چندساله)پیمانكار متعهد می گردد در صورت تأخیر و یا عدم کاشت گل 

جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از ( ریالسی هزار )ریال  11،111مبلغی بالغ بر ، به ازاي هر مترمربع از مساحت انجام نداده امر گلكاري، (گلكاري

 .صورتحسابهاي پیمانكار کسر گردد

 :گلكاري شامل دو نوبت می باشد

 گلكاري تابستانه :الف

 گلكاري زمستانه: ب

 .هد کرد1مربوطه رااسترداد خو روز از تاریخ کاشت اولین هزینه71که پیمانكار بنا به کاشت در هر نوبت پس از گذشت 

 اقدام نمایدشقایق . روس، ختمی ، اطلسیپیمانكارموظف می باشد نسبت به تهیه بذور گلهاي خورشیدي، همیشه بهار ، آهار ، تاج خ

 پرداخت هزینه نگهداری بر اساس جدول ذیل هر ماه صورت می گیرد 

 نظافت و هرس پرچین ها کاشت گلها آبیاري
و وجین  علف  مبارزه با آفات

 هاي هرز
 کود دهی

جمع آوري سله و سارت 

 سطح باغچه ها

41% 21% 11% 11% 11% 11% 

 :حمل و نقل ضایعات نباتی -6
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و نخاله هاي ریخته شده در فضاي سبز و انتقال آنها به محل دپوي تعیین شده الزامی است که در این راستا  (خزان درختان)حمل و نقل ضایعات نباتی 

در صورت عدم جمع آوري و حمل ضایعات .گیردنفر نیرو به همراه ماشین آالت مورد نیاز جهت این امر به کار هشت ( مستمر)پیمانكار موظف می باشد روزانه

به مكان تعیین شده و یا تأخیر در انجام عمل فوق و یا عدم اجراي صحیح آن، به ازاي هر مورد در هر نوبت بازدید مبلغی بالغ بر ( خزان درختان)نباتی

 .هاي پیمانكار کسر گردد، جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب (دو میلیون ریال)ریال  2111،111

در طول دوره پیمان، با آب ( با نظر دستگاه نظارت)روزه  21پیمانكار موظف می باشد کلیه درختان سطح شهر را ده مرتبه با فاصله زمانی : آبشویی -8

 .شیرین و بدون امالح و مایع مخصوص درخت شویی آبشویی نماید

در مدت تعیین شده از سوي دستگاه نظارت و یا تأخیر در انجام آبشویی و یا عدم اجراي صحیح آن، به ازاي پیمانكار متعهد می گردد در صورت عدم آبشویی 

 . جریمه پرداخت نماید و مبلغ جرائم فوق از صورتحساب هاي پیمانكار کسر گردد( وپانصد هزار ریال صد یك)ریال 11111هر اصله درخت، مبلغی بالغ بر 

کثریت درختان سطح شهر داراي ارتفاع زیادي می باشند لذا متعاقبا  دستگاه مورد استفاده جهت آبشویی می بایست داراي قدرت با توجه به اینكه ا: تبصره

 .الزم و شعاع پاشش باالیی باشد تا تاج درختان به صورت کامل آبشویی گردد
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 نگهداری  آنالیز تفكیكی قیمت ها

 مقدار شرح خدمات ردیف

قیمت هر 

 واحد

 (ریال)ماهیانه

 مبلغ کل

 (ریال)ماهیانه

مبلغ کل 

 (ریال)سالیانه

    مترمربع 7811 (1جدول)نگهداري و ترمیم چمن  1

2 
نگهداري گل و گلكاریهاي دائمی و  فصلی 

 (2جدول)
    مترمربع 17111

 (1جدول)نگهداري مناطق فضاي سبز  1
148481 

 مترمربع
   

    عدد 19 (4جدول)نگهداري آبنما  1

    مترمربع 1111 (1جدول) پیرمرادنگهداري پارك  1

    مترمربع 2118 (1جدول) کودكنگهداري پارك  9

    مترمربع  1111 (9جدول )نگهداري پارك بانوان  8

    مترمربع  9111 (8)نگهداري پارك شاهد  جدول  7

    مترمربع  11111 (7)کوثر  جدول  نگهداري پارك 11

  :(ریال ) نه قیمت کل سالیا

 (:ریال ) به حروف قیمت کل سالیانه 

 

كليه مقادير جدول فوق بصورت تقريبي مي باشد و در صورت افزايش مقادير هيچگونه مبلغ اضافه اي به پيمانكار پرداخت  :تذكر

 .نمي گردد
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 فرم پیشنهاد قیمت خرید گل و گیاه و انواع کود

 کلمبلغ  قیمت هر واحد مقدار شرح ردیف

   عدد11111 یینشا F1، تک رنگ، 1تهیه گل شب بو گلدانی شماره  1

   عدد 11111 یینشا 1گلدانی شماره  ایرانی تهیه گل اطلسی  2

   عدد 211 1متر، سطل شماره 1تهیه درختچه یوکا با حداقل ارتفاع 1

   عدد 1111 بنفش-تهیه کلم زینتی تک رنگ سفید 4

   عدد 211 تهیه درخچه طاووسی 1

   عدد 111 تهیه گل پیچ امین الدوله  1

   عدد 211 9سطل شماره  تهیه درخچه  شیشه شور 9

   عدد 1111 سفالی 1شماره  تهیه گل رعنا زیبا ایرانی گلدان 8

   جعبه111 تهیه گل بنفشه  سفید زرد بنفش 7

   عدد2111 4شماره گلدانی تهیه ابري نقره اي  11

   عدد 2111 1ا گلدانی شماره تهیه گل گازانی 11

   عدد211 11گلدانی شمارهتهیه پامپاس  12

   عدد 1111 (متر1ارتفاع تاج بدون ریشه ) 9تهیه کاج توپی گلدانی شماره  11

   عدد 1111 کیلو 21با وزن حداقل  زاهدي پاجوش خرما تهیه  14

   عدد 2111  9مارهمتر سطل ش1ساله ارتفاع حداقل 2تهیه زیتون مثمر ریشه پر  11

   عدد 2111 سفالی 9تهیه گل آشالنتوس  گلدان شماره  11

   عدد 211 تهیه گل مغربی گلدانی  19

   عدد 411 تهیه گل تكمه اي  گلدانی  18

   عدد 111 تهیه پیچ ساعتی دو ساله ریشه پر  17

   کیلو گرم1 تهیه بذر گل شقایق کالیفرنیا   21

   عدد 2111 ي پاکتی ریشه پر تهیه گل رز مار 21

   عدد 411 تهیه گل مروارید گلدانی  22

   عدد 2111 تهیه گل داوودي  پر پر  21

   تن 911 تهیه کود حیوانی  24

   کیلو گرم4111 تهیه کود شیمیایی دي آمونیوم فسفات   21

   کیلو گرم1111 تهیه کود شیمیایی اوره  21

   کیلو گرم1111 فسفات تریپل  تهیه کود شیمیایی سوپر 29

   کیلو گرم111 تهیه نماتد کش نماکور  اصلی     28



 

16 

 

  

   لیتر 111 تهیه سم دیازینون  شرکت پر تو نار  27

   لیتر 11 تهیه سم دیازینون گرانوله مهان 11

   لیتر 81 کیمیا کاوش( ارتوس)تهیه سم  فن پروکسی میت  11

   لیتر 1 تهیه سم ولم شرکت بایر  12

   کیلو 41 تهیه سم قارچ کش بنومیل شرکت بایر  11

   لیتر111 تهیه روغن ولک 14

   لیتر11 تهیه سم اتیون بایر  11

   کیلو گرم21 عناصر ریز مغذي سوئیس 11

   کیلو گرم41 کود آهن کالت سوئیس 19

   مورد 21 انجام آزمایشات خاك بیماري وآنالیز   18

   مورد EC 11آب انجام آزمون  17

   مورد11 تهیه سم لورد تارا شرکت اگرو تارا  41

   کیلو گرم111 آنتی  سالت  41

   کیلوگرم 1111 کود گوگرد 42

   عدد 111 ساله ریشه پر سطلی و رنگی 2گل کاغذي  41

 
  (ریال ) قیمت کل 

 
 (:ریال ) قیمت کل به حروف 

 

داشته باشد پیمانكار موظف است خریداري نموده و مبلغ آن مطابق با  به غیر از موارد فوق الذکری یه گل و درخت هادر صورتی که شهرداري نیاز ب: 1تبصره

 .قیمت روز بازار به پیمانكار پرداخت می گردد

 .تهیه و کاشت و نگهداري تمام گل گیاه بر عهده پیمانكار می باشد : 2تبصره 

 .فضاي سبز محدوده پیمان است  تهیه سم  و کود جهت استفاده در:1تبصره 

 :تاریخ:                                           نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده
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 1 جدول

 امتیازکسب شده سقف امتیاز مالك ارزیابی ردیف

  45 سوابق کاری واجرایی 1   

  22 توان تجهیزاتی 2   

  23 ان مدیریتی تو 3   

  15 تاییدیه مالی 4

  155 جمع          

 

 بدون ارائه اسناد هیچ گونه امتیازي منظورنمی گردد    -

امضاء به همراه اسناد  و مهر پس از پیمانكارموظف است براساس معیارهاي ارزیابی جدول فوق نسبت به ارائه مستندات الزم وکافی اقدام و -

 .نمایدمناقصه درپاکت الف عودت 

مناقصه گرحق هیچگونه  می باشد و یا تایید صالحیت پیمانكار مختار الزم به ذکراست درصورت عدم ارائه مدارك ومستندات کارفرما دررد

 امتیاز 55(:قیمت پیشنهادي) نمودن پاکت ج حداقل امتیاز قابل قبول جهت باز. داشت نخواهد اعتراضی را

 ( امتیاز 45) سوابق کاری :الف        

یا  (پایان قرارداد )  همراه با رضایت نامه از کارفرما ، انجام گرفته است محاسبه می گردد1179تا  1171از سال امتیاز سابقه کار براي حداکثر پنج کار که 

الزم به ذکر است که ارائه  .ز نداردارائه نگردد، قرارداد مورد لحاظ قرار نگرفته و امتیا ماعی و چنانچهتصورتجلسه کمیسیون تحویل یا مفاصاحساب تامین اج

 .قراردادهاي مربوطه به هر کار بایستی ضمیمه مدرك بوده و شرکت کننده در مناقصه نسبت به تكمیل جدول زیر اقدام نماید

 سوابق کاری: 2جدول 

 امتیاز کل تعداد پروژه امتیاز قرارداد ردیف

   11 میلیارد ریال پانزدهاد با حداقل مبلغ قرارد مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   11 میلیارد ریال  پانزدهبا حداقل مبلغ قرارداد ده میلیارد ریال تا  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  2

   11 با حداقل مبلغ قرارداد پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال  مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  1

   9 میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال 1/1ا حداقل مبلغ قرارداد ب مرتبطبه ازاي انجام هر پروژه  4

   14 میلیارد ریال چهارقرارداد هر با حداقل مبلغ  غیر مرتبطپروژه  دوبه ازاي انجام  1

  جمع امتیاز

 



 

18 

 

  

 توان تجهیزاتی : 3جدول

 امتیازکسب شده سقف امتیاز نوع وسیله ردیف
  8 (به باال  71مدل ) نیسان کمپرسیدو دستگاه  1

  4 (به باال  71مدل ) 411پژو  2

  1 (به باال  71مدل )  بنز خاور کمپرسی 1

  1 (به باال  88مدل ) بیل مكانیكی  4

  22          جمع کل

 

 (یا اجاره خط محضري سند.)محاسبه می گردد درصورتی که ماشین آالت درتملک شرکت باشند سقف امتیاز -

 (اجاره خط بنگاهی.)محاسبه می گردد نصف امتیاز ت دراجاره شرکت باشنددرصورتیكه ماشین آال -

 ارائه تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه محضري یک ساله الزامی است  -

 توان مدیریتی: 4جدول                                                         

 امتیازکسب شده سقف امتیاز تعداد تحصیالت ردیف

  1 1 (لیسانس مالی یا بازرگانی ) یر مالی مد 1

  1 1 کارشناس کشاورزي 2

  4 2 فوق دیپلم 

  9 فضاي سبز 1داشتن رتبه  1

  21 جمع امتیاز       

ساابقه پرداخات    داراي یاا  و(مده باشاد آمشروط به اینكه قبل ازانتشار آگاهی به عضویت هیئت مدیره در) هیئت مدیره بوده کادرمدیریتی بایستی عضو:تبصره

 .شده باشدنپیمانكار قطع  ضمن ارتباط کاري انها با در ارائه مدارك مربوط به حق بیمه الزامی است و باشد حداقل یكسال حق بیمه توسط پیمانكار

 (امتیاز  15)توان مالی  :5جدول

 امتیاز : شود می تعیین گاشته متوسط گردش مالی سه سال براساس پیمانكاران ابی توان مالییارز ردیف

 11 میلیارد ریال 11گردش مالی حداقل  1

 11 میلیارد ریال 11میلیارد ریال تا  11گردش مالی حداقل  2

 11 میلیارد ریال 11میلیارد ریال تا  1گردش مالی حداقل  1

 1 میلیارد ریال 1میلیارد ریال تا  1گردش مالی حداقل  

  :امتیاز کسب شده

شرکت خود را که به تاییدیه بانك مورد نظر رسیده است را ارائه نماید که  46و  45، 44تی گردش مالی حساب سالهای پیمانكار بایس: تبصره

 . در صورت عدم ارائه، امتیازی تعلق نمی گیرد
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 جدول مشخصات کارگران :پیوست

ف
دی

ر
 

 سابقه نام و نام خانوادگی
طبقه 

 شغلی
 عائله مندي پایه سنوات دستمزد پایه

ت هر ساع

 اضافه کاري

هر روز 

تعطیل 

 کاري

هر ساعت 

 شبكاري

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


