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قرارداد با توجه به مناقصه عمومي برگزار شده بين شهرداري تفت به نمايندگي آقاي محمد صادق صادقي
بهعنوان کارفرما و شرکت ....................به نمايندگي  ....................مدير عامل به عنوان پيمانکار منعقد گرديد.

ماده  -1موضوع قرارداد :
عبارتست از  :انجام خدمات عملياتي و فني احداث و توسعه و نگهداشت فضاي سبز شامل نگهداري و
حفاظت از عرصه ،اعيان ،سطوح سخت ،مستحدثات ،تأسيسات و تجهيزات موجود در فضاي سبز شهرداري
تفت شامل (بوستانها ،ميادين ،معابر ،فضاهاي سبز محلهاي ،کمربند سبز و جنگلکاريهاي برون شهري ،باغات
متعلق به شهرداري ،گلزار شهداء و آرامستانها بهصورت حجمي)

ماده  - 2مدت قرارداد:
مدت انجام قرارداد به مدت  21ماه شمسي(تاريخ شروع  2314/22/2 :لغايت )2315/20/30

ماده  - 3اسناد و مدارک قرارداد :
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اين قرارداد شامل مدارک زير ميباشد :
 -3-2قرارداد حاضر
 -3-1شرح خدمات و شرايط اجرايي پيمان ،شرايط خصوصي و آناليز هزينههاي قيمت پيشنهادي و کليه
اوراق و اسناد دفترچه شرايط مناقصه که به مهر و امضاء پيمانکار رسيده است.
 -3-3کليه مدارک و صورت جلسات و موافقتنامههاي مربوط به موضوع قرارداد که تنظيم و به امضاء
طرفين رسيده است.
 -3-4کليه مصوبات و بخشنامههاي الزم االجرا به موضوع قرارداد.
 -3-5پيوستها

3

ماده  -4مبلغ قرارداد :
مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن براي مدت  21ماه شمسي به مبلغ
) ميباشد.

................................به حروف

ماده  -5نحوه محاسبه و پرداخت :
مبل غ قرارداد به صورت ماهيانه با ارائه صورت وضعيت تهيه شده توسط پيمانکار که پس از بررسي و تأييد
مسئول فضاي سبز و مسئول امور اداري و مسئول امور مالي شهرداري طي مراحل قانوني و پس از کسر
کسورات از طريق امور مالي پرداخت خواهد شد.

ماده  -6تضمين تعهدات و حسن انجام کار :
 -6-2هنگام امضاي قرارداد ،پيمانکار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان  20درصد از مبلغ اوليه
پيمان را بهعنوان تضمين اجراي تعهدات ،بهصورت ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارايه نمايد و در پايان
قرارداد در صورتي که پيمانکار به تعهدات خود عمل نموده باشد پس از تاييد مسئول فضاي سبز (ناظر
کارفرما) به پيمانکار مسترد خواهد شد.
 -6-1معادل  20درصد مبلغ قرارداد به صورت نقدي از هر صورت وضعيت پيمانکار تحت عنوان سپرده
حسن انجام کار کسر که  5درصد آن پس از صورتجلسه موقت و  5درصد مابقي آن در پايان دوره تضمين (3
ماه پس از صورتجلسه تحويل موقت) در صورتي که در کار وي نقصي وجود نداشته باشد و کليه تعهدات خود
در رابطه با پرداختهاي مرتبط با سازمان بيمه و دارائي و پرداخت حقوق کارکنان خود را انجام داده و مفاصا
حسابهاي مربوطه را ارائه کند به وي مسترد ميگردد.
 -6-3پرداخت حسن انجام کار به منزله تسويه حساب قطعي قرارداد ميباشد و پيمانکار پس از آن ادعاي
هيچگونه ضرر و زيان و انجام هزينهاي بهجز آنچه در صورت وضعيت قطعي مورد تأييد کارفرما قرار گرفته
ندارد و لزوماً پيمانکار ملزم است که کليه مفاصا حسابها و پرداختهاي حقوقي و هزينههاي منظور شده خود
را که توسط کارفرما صورت يافته تسويه کرده باشد .بديهي است هر گونه مانده مطالبات کارفرما از محل
سپرده هاي مذکور قابل وصول ميباشد.
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 -6-4پيمانکار ميتواند در صورت موافقت کارفرما جهت عدم کسر سپرده نقدي نسبت به ارائه ضمانت نامه
بانکي معتبر اقدام نمايد.
 -6-5قيمتهاي مربوط به مفاد اين قرارداد به هيچ وجه تعديل نميگردد و کارفرما به جز مبالغي که
حسب قرارداد متعهد گرديده هيچگونه وجه ديگري به پيمانکار پرداخت نخواهد نمود.
 -6-6پيمانکار موظف است ظرف مدت  20روز پس از پايان هرماه صورت وضعيت قطعي خود را که به تاييد
ناظر کارفرما (واحد فضاي سبز) و امور اداري رسيده به امور مالي تحويل نمايد در غير اينصورت امور مالي با
هماهنگي مسئولين مذکور نسبت به تنظيم صورت وضعيت و پرداخت حقوق کارگران مربوطه راساً اقدام و پنج
درصد مبلغ صورت وضعيت ماهيانه را به عنوان جريمه نيز کسر خواهد نمود و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي
نخواهد داشت.

ماده  -7تأیيدات و شرایط و تعهدات پيمانکار :
 -7-2تأييدات پيمانکار:
پيمانکار اعالم نمود :
الف) کليه اسناد و مدارک و نقشههاي موضوع پيمان را کامالً مطالبه نموده و از مفاد آن کالً و جزئ ًا اطالع
حاصل کرده است (بازديد کامل محل موردپيمان از طرف پيمانکار ضرورت دارد)
ب) نسبت به امکان تهيه کارگران ساده و متخصص به تعداد کافي و تهيه وسايل و ابزار کار و ماشين آالت
در حدود مشخصات ،درمحل و يا از نقاط ديگر ،اطمينان حاصل کرده است و به عالوه ميزان دستمزدها (حقوق،
اضافه کار و مزايا ،کمک هزينه ها) بر اساس آخرين تغييرات قانون کار و تأمين اجتماعي و هزينه هاي بيمه اي
و هزينههاي حمل و نقل و ساير هزينه ها را در محاسبه خود از هر جهت منظور کرده است..
ج) محل اجراي کار را ديده و بررسي کرده و از وضعيت آب و هوا و نزوالت جوي و موقعيت جغرافيايي محل
و امکان اجراي کار در فصول مختلف سال و ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي کار اطالع يافته
است.
د) پيمانکار تأييد مي نمايد که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمههاي اجتماعي و حفاظت فني و
مشاغل سخت و زيان آور و پرداختي ها در زمان بازنشستگي کارگران و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و
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عوارض کامالً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت و در صورت لزوم پرداخت نمايد و در هر حال
مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه پيمانکار بوده و در اين خصوص مسئوليتي متوجه
کارفرما نخواهد بود.
ه) در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينههاي ناشي از مفاد بندهاي چهارگانه باال ،ساير گزينهها (مندرج در
متن پيمان) را نيز در نظرگرفته و از هيچ بابت بعداً حق در خواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.
بطور خالصه پيمانکار تائيد مينمايد که هنگام تسليم پيشنهاد ،مطالعات کافي به عمل آورده و هيچ نکتهاي
باقي نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن مستند به جهل خود گردد.
 -7-1پيمانکار بايد گواهينامه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي براي احراز صالحيت ارائه خدمات در حوزه
فضاي سبز را با اسناد مناقصه ارائه نموده و همچنين داراي رزومه موفق در اجرا و نگهداري فضاي سبز باشد و
متعهد است کليه خدمات موضوع قرارداد را که طبق شرح خدمات و شرايط خصوصي بوده و جزء الينفک
قرارداد ميباشد را تحت نظارت کارفرما بهنحو مطلوب انجام دهد .ضمناً پذيرش شرکتهاي داراي گواهينامه
صالحيت پيمانکاري در رشته کشاورزي و فضاي سبز از سازمان مديريت و برنامه ريزي از نظر کارفرما در
اولويت ميباشد.
 -7-3پيمانکار ملزم است برابر با ابالغ و برنامه کارفرما ساعات کاري کارکنان خود را تنظيم نمايد.
 -7-4مسئوليت کليه کارکنان پيمانکار اعم از بيمه ،حوادث ،و غيره بهطور کامل بهعهده پيمانکار ميباشد
و کارفرما هيچگونه مسئوليتي دراين رابطه ندارد .و هر گونه حوادث غير مترقبه جاني و مالي ناشي از اجراي
عمليات موضوع قرارداد بهعهده پيمانکار بوده و اين شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد
(رعايت نکات ايمني در حين انجام کار بهعهده پيمانکار ميباشد).
 -7-5پيمانکار ملزم است افرادي را بکارگيرد که داراي صالحيتهاي حرفهاي ،اخالقي ،اجتماعي و سياسي
باشد.
 -7-6چنانچه در طول زمان قرارداد هر کدام از کارکنان پيمانکار در انجام وظايف خود قصور ورزند و يا
مشکالت حرفهاي ،اخالقي ،اجتماعي ،سياسي داشته باشند پيمانکار متعهد است با نظر کارفرما ظرف مدت 14
ساعت نسبت به اخراج و جايگزيني آنها اقدام کند.
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 -7-7چنانچه پيمانکار در انجام هر يک از تعهدات خود قصور و يا تأخير نمايد ،برابر با جريمههاي مندرج
در بندها و جدول شماره يک قرارداد و شرايط کاري منضم به شرح خدمات که جزء مدارک الينفک قرارداد
ميباشد ،جريمه ميگردد و از محل مطالبات ،ضمانت نامهها و سپرده هاي پيمانکار اخذ خسارت ميگردد.
 -7-8پيمانکار مسئوليت کامل از نحوه انجام و اجرا و پرداخت هزينه آموزش هاي عمومي و تخصصي،
بيمه ،حوادث و مسئوليت ،بيمه بيکاري و تکميلي سهم کارفرما (شامل نيرو ،همسر و فرزندان ،پدر و مادر)،
جوايز دانشآموزي ،بن کارگري ،ماليات ،اخراج ،تأمين تسهيالت رفاهي و ايمني و بهداشتي ،معاينات دورهاي
(درصورت نياز معاينات پزشکي آزمايشات ادواري و تزريق واکسن هاي ضروري) و لباسکار مناسب و
متحدالشکل به تاييد ناظر فضاي سبز و کفش کار يا چکمه حسب مورد و ساير موارد عنوان شده در
دستورالعمل  H.S.Eپيوست را هماهنگ و همسان با کارکنان کارفرما و با ابالغ کارفرما بهعهده خواهد داشت
و هيچگونه مسئوليتي بهعهده کارفرما نميباشد.
 -7-1مسئوليت اياب و ذهاب کارکنان شرکت در محل کار شهرداري بهعهده پيمانکار ميباشد.
 -7-20کنترل کامل پرسنل پيمانکار از نظر اخذ هرگونه وجه از شهروندان در مقابل کاري که ارائه مي-
نمايند و اعمال خالف مقررات يا منافي عفت عمومي و هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي و غيره به
عهده پيمانکار بوده و در صورت مشاهده و يا گزارش توسط شهروندان مسئوليت آن متوجه پيمانکار مي-
باشد .بديهي است در صورت گزارش توسط ناظر کارفرما يا شهروندان مبني بر موارد مذکور به دستگاه نظارت،
با تشخيص ناظر مبلغ  5/000/000ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک کسر خواهد گرديد.
 –7-22پيمانکار مکلف به انعقاد قرارداد بيمه جامع مسئوليت خواهد بود و هر گونه اتفاق و حادثه مانند
خفگي ،برق گرفتگي ،شکستگي اعضاء بدن و غيرو  ...در حوزه فعاليت فضاي سبز شهرداري از تعهدات وي
محسوب ميگردد .ضمناً پيمانکار متعهد به ارسال يک نسخه قرارداد بيمه جامع مسئوليت مذکور به دستگاه
نظارت است .در صورت عدم رعايت اين بند مسئوليت همه عواقب آن به عهده پيمانکار مي باشد و پس از يک
ماه از شروع قرارداد شهرداري راساً نسبت به انعقاد قرارداد جامع مسئوليت اقدام و از اولين صورت وضعيت
کسر و پنج درصد مبلغ بيمه جامع به عنوان جريمه نيز کسر خواهد شد.
 -7-21پيمانکار متعهد و موظف است پس از عقد قرارداد نسبت به تهيه و تأمين لباسکار ،کفش و ساير
وسايل کار و ايمني کارکنان خود هماهنگ با نيروهاي کارفرما اقدام نمايد (لباس کار بايد در دو مرحله در طول
دوره قرارداد و متناسب با شرايط جوي و فصول سال به کارگران داده شود) ضمناً مصوبات کميته حفاظت فني
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شهرداري براي پيمانکار الزم االجرا ميباشد و پيمانکار مکلف است با هزينه خود نظر کميته حفاظت فني را
تأمين نمايد.
 -7-23کسورات قانوني (آنچه در قوانين و مقررات جاري کشور آمده) بهعهده پيمانکار ميباشد.
 -7-24پيمانکار اذعان ميدارد که از جميع قوانين و مقررات مربوط به کار و بيمه هاي اجتماعي ،حفاظت
فني و بهداشت کار و قانون شهرداري و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض کامالً مطلع بوده و
متعهد است همه آنها را رعايت کند .در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذکر متوجه
کارفرما نخواهد بود.
تبصره  -1از هر صورت وضعيت پيمانکار  %5تضمين حق بيمه ماده  38قانون سازمان تأمين اجتماعي کسر
و در پايان قرارداد و قبل از دريافت صورت وضعيت نهايي و پاياني با ارائه گواهي از سازمان تأمين اجتماعي به
وي مسترد مي¬گردد .توضيح اينکه آزاد سازي  %5سپرده مذکور و همچنين پرداخت صورت وضعيت نهايي
منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمانهاي ذيربط و ساير سازمانهاي مربوطه خواهد بود.
تبصره  -2پيمانکار متعهد ميگردد حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اتمام قرارداد نسبت به ارائه مفاصا
حسابهاي مربوطه اقدام نمايد در غير اين صورت کارفرما رأساً نسبت به اعالم ميزان کارکرد به مبادي قانوني
اقدام و بدهيهاي مترتب نيز از محل تضمينات و مطالبات پرداخت خواهد شد.
 -7-25پيش بيني و محاسبه افزايش دستمزد نيروها براي سال  15بهعهده پيمانکار ميباشد و کارفرما
هيچگونه مسئوليتي را در اين خصوص متعهد نميگردد.
 -7-26پيمانکار متعهد ميگردد آموزشهاي تخصصي و حرفهاي الزم را به کارکنان خود (جهت واگذاري
کار) بدهد.
 -7-27پيمانکار موظف و متعهد است در صورتي که کارفرما نتواند در خصوص پرداخت صورت وضعيت
ماهيانه وي در موعد مقرر اقدام کند (نسبت بهپرداخت حداقل دو ماه دستمزد و مزاياي کليه پرسنل و
کارکنان خود اقدام نمايد) و در صورت لزوم اين روند در طول قرارداد ادامه خواهد داشت.
 -7-28پيمانکار متعهد ميشود که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت و قراردادهاي
دولتي نيست.
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 -7-21پيمانکار ملزم به اجراي تعهدنامه ايمني و زيست محيطي و همچنين مکلف به اجراي دستورالعمل
ايمني و زيست محيطي  HSEپيوست ميباشد.
 -7-10پيمانکار ميبايست کليه قوانين و مقررات کار و امور اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد
رعايت و پاسخگوي هرگونه شکايات در اجراي ساير تعهدات کارگران باشد و کارفرما هيچ گونه تعهد و
مسئوليتي در قبال آن ندارد.
 -7-12پيمانکار موظف است پس از عقد قرارداد نسبت به افتتاح حساب بانکي در همان شعبه اي که
حسابهاي کارفرما در آنجا مفتوح مي باشد اقدام نموده و جهت پرداخت حقوق براي کليه کارگران با کارکرد
بيش از يک ماه در همان شعبه حساب بانکي افتتاح نمايد ضمناً پرداخت صورت وضعيت ماه بعد منوط به
افتتاح حساب بانکي کارگران خواهد بود و کارفرما هرگونه پرداخت به کارگران خارج ازسيستم بانکي فوق را
نخواهد پذيرفت.
 -7-11پيمانکار به هيچ وجه مجاز نيست که در پرداخت حقوق کارگران به شيوه هاي مختلف
غيراخالقي ،غيرمتعارف و ترفند در جهت پايمال کردن حقوق کارگران اقدام نمايد .در صورت احراز قصور
پيمانکار با تشخيص دستگاه نظارت ضمن ايجاد حق فسخ براي کارفرما پرداخت حوق کارگر توسط کارفرما از
محل مطالبات پيمانکار صورت ميگيرد و بر اساس جرايم مندرج در جدول شماره يک نيزاز صورت وضعيت
پيمانکار کسر ميگردد.
 -7-13کارفرما ميتواند متناسب با افزايش يا کاهش حجم کار معادل  15درصد مبلغ اوليه قرارداد را
اضافه يا کسر نمايد .الزم به ذکر است افزايش يا کاهش قرارداد ميبايست با اعالم کتبي و ابالغ کارفرما صورت
گرفته و پس از تأييد ناظر کارفرما مبني بر انجام کار بهميزان کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره  : 3قبل از انجام هرگونه عملياتي خارج از مفاد قرارداد و همچنين هرگونه افزايش حجم قرارداد،
مراتب ميبايست با ذکر موارد و گزارش توجيهي کامل توسط دستگاه نظارت به باالترين مقام اجرايي منعکس
و پس از بررسي و تأييد و همچنين ابالغ به پيمانکار نسبت به انجام عمليات اقدام گردد .در غير اينصورت
اضافه حجم کارکرد مورد تأييد نخواهد بود و هيچگونه پرداختي به پيمانکار صورت نخواهد گرفت.
 -7-14پيمانکار متعهد ميباشد براي نيروي انساني خود در موارد ضروري و بر اساس مصوبه کميته
حفاظت فني شهرداري کارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد.
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 -7-15ناظر کارفرما ،کارکرد و عملکرد پيمانکار را به طور مستمر به نظر باالترين مقام اجرائي شهرداري
ميرساند و تأييد نهايي بهعهده کارفرما ميباشد و تأييد کارفرما از نظر قانوني مالک عمل خواهد بود و داراي
ارزش قانوني است.
 -7-16در صورتي که پيمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کمي يا کيفي کوتاهي و قصور داشته باشد.
ناظر کارفرما طي گزارش کتبي به کارفرما و دستور کتبي بر اساس جرايم مندرج در متن پيمان و جدول شماره
يک پيوست ،قصورات پيمانکار را محاسبه و جريمه آن را از صورت وضعيت همان دوره پيمانکار کسر خواهد
نمود و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 -7-17در صورتي که پيمانکار به تعهدات خود عمل ننمايد کارفرما ميتواند موضوع را در کميتهاي با
حضور نمايندگان خود بررسي و تصميم گيري نمايد (تصميم کميته براي پيمانکار الزم االجراء ميباشد).
 -7-18پيمانکار پس از عقد قرارداد تا روز خاتمه آن با توجه به موضوع قرارداد مسئول حراست و حفظ و
نگهداري از تمامي ابزار و وسايل و ماشين آالت تحويلي و تأسيسات موجود در فضاي سبز شهرداري ميباشد
و به همين منظور بايد اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت کليه اشياء و تأسيسات موجود در مقابل
عوارض جوي ،طغيان آب ،سرقت ،حريق و غيره بعمل آورد .همچنين پيمانکار در حدود قانون حفاظت فني،
مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار ميباشد و در هر حال کارفرما در اين مورد هيچ
مسئوليتي بعهده ندارد.
 -7-11پيمانکار نميتواند عمليات پيمان را کالً و يا جزئاً بدون اجازه کارفرما به غير واگذار کند .در غير
اينصورت کارفرما مي تواند قرارداد را بصورت يکطرفه فسخ و ضرر و زيان وارده را از مطالبات و تضمين هاي
پيمانکار دريافت نمايد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 -7-30پيمانکار موظف است يک نفر نماينده تاماالختيار را به کارفرما و بهصورت کتبي معرفي نمايد.
بديهي است ناظر کارفرما در رد يا قبول آن مختار است .ضمناً نماينده پيمانکار موظف است در محل کار فضاي
سبز حضور مداوم داشته و برنامه کاري روزانه يا هفتگي خود را از ناظر کارفرما دريافت نمايد .بديهي است در
صورت گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم حضور نماينده و يا خود پيمانکار در محل کار فضاي سبز و يا انجام
کاري بدون هماهنگي با ناظر کارفرما ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر
جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.و همچنين
پيمانکار براي تنظيم صورت وضعيتها اختيارات کافي به نماينده خود خواهد داد .هر نوع اخطار و ابالغي که
مربوط به اجراي عمليات باشد و از طرف کارفرما به نماينده پيمانکار بشود در حکم ابالغ به پيمانکار خواهد
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بود .پيمانکار ميتواند در صورت لزوم نماينده خود را تغيير دهد ،مشروط بر آنکه صالحيت جانشين او مورد
قبول دستگاه نظارت باشد.

ماده  -8حل اختالف :
در صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از مفاد قرارداد في مابين ،طرفين ابتدا موضوع را از طريق مذاکره حل
و فصل و در غير اينصورت بند  7-17نافذ خواهد بود .

ماده  -9فسخ قرارداد :
 -1-2کارفرما حق دارد در صورت نارضايتي از عملکرد پيمانکار به هر دليل ،با يک اخطار کتبي قبلي،
يکطرفه اين قرارداد را فسخ نمايد .اين توافق بعنوان ايجاد يک عمل حقوقي تحت عنوان اقاله ميباشد و نيازي
به رسيدگي محکمه و صدور حکم نميباشد
 -1-1کارفرما در موارد زير ميتواند بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ و مراتب را به پيمانکار اطالع دهد:
 -1-1-2در صورتيکه پيمانکار مشمول ممنوعيت قانون مصوب  11ديماه ( 2337منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت و قراردادهاي دولتي) باشد.
 -1-1-1هرگاه ثابت شود که پيمانکار بهمنظور تسهيل قرارداد به مسئولين کارفرما حقالعمل ،پاداش،
تحف يا هدايايي اعم از نقدي و غير نقدي داده و يا آنها را در منافع خود سهيم کرده است.
 -1-1-3در صورت ورشکستگي و يا انحالل شرکت پيمانکار.
 -1-1-4احراز بند  7-18قرارداد توسط دستگاه نظارت.
 -1-1-5در صورتيکه پيمانکار خود سرانه کار را بيش از  3روز تعطيل نمايد.
 -1-1-6تأخير در تحويل گرفتن کارگاه از جانب پيمانکار بيش از سه روز پس از ابالغ تحويل کارگاه.
 -1-1-7بدون سرپرست گذاشتن کارگاه (حداکثر  5روز).
 -1-1-8استنکاف بيش از دو بار پيمانکار از پرداخت حقوق کارگران در موعد مقرر در متن قرارداد.
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 -1-1-1تأخير بيش از  3روز در تجهيز کارگاه.
 -1-1-20هرگاه درصد جريمه صورت وضعيت ماهيانه بيش از بيست درصد کارکرد ماهيانه گردد در اين
صورت کارفرما ميتواند قرارداد را بصورت يکطرفه فسخ نمايد.
 -1-1-22عدم توانايي مالي يا فني پيمانکار براي انجام کار ،طبق برنامه پيشرفت عمليات به تشخيص ناظر
و شهرداري.
 -1-1-21تصويب قوانين ،آئين نامهها ،مصوبات و بخشنامههاي جديدالتصويب هيئت وزيران.
 -1-3در صورتيکه کارفرما به هر عنوان مايل به همکاري نباشد ضرورت دارد که حداقل يکماه قبل موضوع
را به پيمانکار اعالم و از اينکه طرف قرارداد اطالع يافته است اطمينان حاصل نموده و قرارداد را يکطرفه فسخ
مينمايد.
 -1-4ساير شرايطي که براي حق فسخ کارفرما در متن پيمان ديده شده است.
تبصره  -1در صورت محرز شدن هريک ازشرايط فوق الذکر کارفرما مطابق بند  1-2قرارداد که مورد تأييد
پيمانکار قرار گرفته عمل مينمايد .در اينصورت کارفرما ضمن ضبط ده درصد تضمين انجام تعهدات  10درصد
کارکرد پيمانکار را که تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده پس از کسرکليه پرداختهاي قبلي و همچنين
کسرخسارت وارده (به تشخيص کارفرما) ناشي از فسخ اين قرارداد و ساير کسورات قانوني ،پرداخت خواهد
نمود.
تبصره  -2در صورت بروز هرگونه مشکل و شرايط خاص عالوه بر موارد فوقالذکر به تشخيص کارفرما که
ادامه فعاليت پيمانکار امکان پذير نبوده و ادامه فعاليت به صرفه و صالح شهرداري نميباشد ،مراتب از سوي
کارفرما تصميم گيري خواهد شد و پيمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.
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ماده  -11اقامتگاه :
نشاني کارفرما  :به آدرس  :تفت – ميدان امام – شهرداري تفت
نشاني پيمانکار ........ :
نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين ميباشد لذا مکاتبات رسمي و ارسال و مراسالت از طريق
نشانيهاي فوق الذکر قانوني تلقي ميشود .در صورت تغيير نشاني ،طرفين موظفند ظرف مدت  48ساعت
يکديگر را کتباً مطلع نمايند در غير اينصورت کليه نامههاي ابالغ شده ،ابالغ واقعي تلقي و عذر عدم اطالع
پذيرفته نميباشد.

ماده  -11محل انعقاد قرارداد شهرداري تفت ميباشد.

ماده  -12نسخ قرارداد :
اين قرارداد در  21ماده و  58بند و  4تبصره تنظيم و پس از امضاء و مهر بين طرفين مبادله و هر کدام از
نسخ حکم واحد را دارد و پس از امضاء طرفين قرارداد الزم االجرا خواهد بود.
کارفرما

پيمانکار  -مدير عامل

شهردار

شرکت
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رشح خدمات و رشایط
ی
پی
ارجا ي مان
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شرح خدمات و شرایط اجرایي پيمان
خدمات عملياتي ،فني توسعه و نگهداشت فضاي سبز شهرداري تفت بهصورت حجمي به وسعت تقريبي  820/000متر مربع

نگهداري

چمن:

عبارتست از کليه عمليات زراعي و به زراعي براي حفظ و نگهداري چمن کاريهاي واقع درمحوطه و محدوده
موضوع قرارداد فضاي سبز (عرصه پيمان) به نحوي که همواره از شادابي ،کيفيت و نظافت مطلوب برخوردار باشد.
اين امر نيازمند اجراي عمليات به شرح زير مي باشد.

الف – نگهداري چمن :
 -1آبياري :
ميزان و دفعات آبياري تابع نياز چمن و گياهان موجود در فضاي سبز و نظر ناظر کارفرما ميباشد .مقدار آب بايد
به نحوي در اختيار گياه قرار گيرد تا از بروز پژمردگي ،آفتاب سوزي ،غرقاب شدن ،ايجاد روانآب جلوگيري گردد.
بنابراين پيمانکار به هنگام آبياري چمن ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:
 -2-2منبع تأمين آب براي آبياري با شيلنگ از طريق شيرهاي برداشت ثابت و در مواقع اضطراري و استثنائي،
تانکرهاي سيار مجهز به پمپ ميباشد بطوريکه حدود ًا  20ليتر آب در هر متر مربع آبياري استفاده گردد.
 -2-1پيمانکار موظف است بهمنظور آبياري چمنهاي شهرداري از سيستم آبياري افشانک استفاده نمايد (آبياري
چمنکاريها از ساعت  11شب الي  7صبح انجام گيرد ضمناً هرگونه تغيير ساعت آبياري و يا برنامه جديد آبياري توسط
ناظر کارفرما اعالم و پيمانکار موظف به انجام آن ميباشد)
 -2-3پيمانکار موظف است چمنها را طوري آبياري نمايد که همواره حداقل تا عمق سي سانتيمتري خاک چمن (-0
 30سانتيمتري) کامال مرطوب باشد .بديهي است به ازاي هر يک مورد گزارش ناظر کارفرما در مورد عدم آبياري مناسب
چمنها ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار
کسر خواهد گرديد.
 -2-4پيمانکار موظف است در فصل گرما ،آبياري چمنها را در ساعات خنک روز انجام دهد .و حداکثر صرفه جويي
را در مصرف آب بهعمل آورد .ضمناً در محلهايي که از کنتور آب شهري براي آبياري استفاده ميشود .بايد قبل و بعد از
مصرف آب ،شماره کنتورهاي آب شهري را يادداشت نموده و گزارش کتبي آن را به صورت هفتگي به ناظر کارفرما
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تحويل نمايد .بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم مديريت آبياري چمن توسط پيمانکار و مصرف
بيش از حد آب ،مبلغ صورتحساب آب مصرفي از صورت وضعيت پيمانکار کسر و عواقب ناشي از آن (مانند جمعآوري
انشعاب آب توسط آب و فاضالب و غيرو ...بعهده پيمانکار بوده و موظف به جبران خسارت ميباشد).
 -2-5پيمانکار موظف است از آبياري چمنها به صورت غرقابي خودداري نمايد(آبياري غرقابي باعث تشديد
بيماريهاي قارچي و کرمهاي ريشه خوار چمن ميشود) بديهي است در صورت مشاهده آبياري غرقابي توسط پيمانکار،
به ازاي هر يک مورد گزارش توسط ناظر کارفرما مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک
قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گردي د .ضمناً هزينه خريد سموم نيز از صورت وضعيت پيمانکار
کسر خواهد شد.
 -2-6در صورت پارگي شيلنگهاي آبياري چمن و پاشيده شدن آب آبياري به خارج از سطوح چمن کاري ،پيمانکار
بايد در اسرع وقت نسبت به تعويض آن اقدام نمايد بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به پارگي
شيلنگهاي آبياري و يا پاشيده شدن آب آبياري به خارج از محوطه چمنکاري مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم
مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

 -2سرزني :
 -1-2به منظور زيبائي و سالمت چمن ،پيمانکار موظف است چمنهاي موجود در فضاي سبز شهرداري را به موقع
کوتاه نمايد و همزمان با آن چمن اطراف قطعات گلکاري ،حاشيه جداول ،عوارض ،طوقه درختان و درختچههاي
موجود در چمن مرتباً و همزمان با چمن زني با ابزار مورد نياز کوتاه گردد (حداکثر ارتفاع چمن قبل از سرزني 20
سانتيمتر و بعد از سرزني از سطح خاک  4سانتيمتر ميباشد) و دستگاه چمن زن نيز به تعداد کافي در اختيار داشته
باشد تا در صورت خرابي دستگاه چمن زن ،کوتاه نمودن چمنها به تأخير نيفتد بديهي است در صورتي که بر اثر قصور
پيمانکار در امر کوتاه نمودن به موقع چمنها ،پوسيدگي چمن ،يا به بذر رفتن چمنها و زشتي منظر مشاهده گردد ،به
ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما در موارد مذکور ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک
قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد .ضمناً هزينه خريد بذر چمن ،کود دامي و لکه گيري نيز
بعهده پيمانکار خواهد بود .بديهي است در صورت عدم لکه گيري چمنها توسط پيمانکار ،هزينه انجام لکه گيريها
توسط ناظر کارفرما برآورد و از آخرين صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -1-1تيغه و محفظه داخل شاسي ماشينهاي چمن زن بايد قبل و بعد از استفاده ،به وسيله فشار آب شست و شو و
ال ضدعفوني گردد (هنگام جابجايي و انتقال ماشين چمن زن از چمني به چمن ديگر
با موادي نظير الکل و وايتکس کام ً
قبل از چمن زني ضد عفوني الزامي ميباشد) ضمناً تيغه دستگاه چمن زن (هنگام سرزني) خيلي پائين تنظيم نشود که
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نور خورشيد و گرما باعث آسيب به ريشه چمن گردد .و در صورت عدم رعايت موارد مذکور از سوي پيمانکار و فراگير
شدن بيماري يا آفتاب سوختگي به ازاي هر يک مورد گزارش ناظر کارفرما مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم
مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد .ضمناً هزينه خريد سموم
شيميايي ،بذر چمن ،کود دامي و لکه گيري نيز بعهده پيمانکار خواهد بود.
 -1-3پيمانکار موظف است از به بذررفتن چمن جلوگيري کند و ماشينهاي چمن زن بايد داراي سبد جمع آوري
چمنهاي سرزني شده باشد و پس از کوتاه نمودن چمن نظافت کامل صورت پذيرد و بههيچ دليل نبايد ضايعات چمنهاي
سرزني شده بر روي معابر بوستانها ،آسفالت خيابان ،سطوح چمنکاري و غيرو  ...مشاهده شود .بديهي است به ازاي هر
يک گزارش ناظر کارفرما در مورد عدم رعايت موارد مذکور ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول
شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -1-4چمن زني در زمانيکه چمن خيس است نبايد انجام شود و بهتر است  21ساعت قبل از چمن زني از آبياري
آن خودداري شود .و نيز کناره برداري چمن به لحاظ تخريبي که در چمن ايجاد مي شود ممنوع ميباشد.
 -1-5تيغه هاي چمن زن همواره بايستي تيز باشد در غير اينصورت باعث نامرتب چيده شدن سطح چمن و
آسيب به بافت گياهي ميگردد.
 -1-6در هنگام حاشيه زني و چمنزني رعايت حفاظت از طوقه درختان موجود در چمن کاريها ضرورت دارد در
غير اينصورت هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت موضوع فوق بعهده پيمانکار بوده و مشمول جريمه است.

 -3کوددهي :
ميزان رشد چمن در مقايسه با ساير گياهان به کار رفته در فضاهاي سبز شهري بيشتر است بنابراين بايستي
ضمن تأمين به موقع نياز کودي چمن ،اسباب حفظ ،دوام ،تقويت ،افزايش قدرت رويش آن فراهم گردد عالوه بر آن
جلوه رنگ سبز زيباي چمن در گرو تأمين به موقع کود مورد نياز است .کوددهي چمن به روشهاي کودپاشي سرک
و نيز محلول پاشي با استفاده از کودهاي شيميايي و همچنين انجام کوددهي مخلوط با خاک نباتي ميشود.
 -3-2پيمانکار موظف است با در اختيار گرفتن کود حيواني و شيميايي از کارفرما نسبت به کوددهي به موقع
چمنکاريها اقدام نمايد( .کود شيميايي در صورت نياز و با هماهنگي ناظر کارفرما در فصل بهار و تابستان) و کود دامي
حداکثر تا پايان اسفندماه توسط پيمانکار در سطوح چمنکاري پاشيده شود( .تأمين کود دامي و شيميايي بهعهده
کارفرما ميباشد) .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما در مورد عدم رعايت موارد مذکور ،مبلغ پنج
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ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -3-1پيمانکار موظف است کود پاشي را روي چمن خشک انجام داده و بالفاصله نيز آبياري نمايد .و استفاده از
کودهاي شيميايي مناسب را بصورت سرک و يا محلول پاشي از طريق سيستم آبياري و يا با استفاده از دستگاه
سمپاشي انجام دهد.

 -4وجين علفهاي هرز :
پيمانکار موظف است نسبت به وجين علفهاي هرز موجود در چمنکاريها اقدام نمايد .بديهي است وجين و ريشهکني
علفهاي هرز داخل چمنها بايستي بهصورت دائم و قبل از به گل نشستن و بذردهي علفهاي هرز انجام شود .ضمناً در
صورت وجود علفهاي هرز چند ساله پيمانکار ميتواند با نظر ناظر کارفرما از علف کش استفاده کند( .تأمين سموم
شيميايي بهعهده کارفرما ميباشد) بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر وجود علف هرز در
چمنکاريها ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه
پيمانکار کسر خواهد گرديد .ضمناً در صورت ريزش بذر علفهاي هرز و ازدياد علفهاي هرز در چمنکاريها ،هزينه خريد
سموم علف کش ،بذر چمن ،کود دامي و لکه گيري نيز بعهده پيمانکار خواهد بود.

 -5مبارزه با آفات و بيماریها :
 -5-2پيمانکار موظف است در صورت مشاهده هرگونه آفت و يا بيماري با هماهنگي ناظر کارفرما نسبت به مبارزه به
موقع با آن آفت در سطح چمنکاريها اقدام نمايد (سمپاشي در ساعات خنک شبانه روز انجام شود) بديهي است در
صورت گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم سمپاشي و وجود آفات و بيماريها در چمنها مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر
جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -5-1پيمانکار موظف است براي مبارزه با آفات از کارشناس ارشد حفظ نباتات مجرب مشاوره گيرد (هزينه مشاوره
بهعهده پيمانکار و تأمين سموم شيميايي بهعهده کارفرما ميباشد)
 -5-3پيمانکار موظف است براي مبارزه با آفات و بيماريها در چمنکاريها نسبت به دفع آفات نظير آبدزدک،
حلزون ،الرو آگروتيس ،قارچ ها و به ويژه کرم سفيد ريشه بصورت طعمه گذاري و يا استفاده از روشهاي تلفيقي و
مناسب اقدام نمايد.
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 -5-4مبارزه شيميايي بايد توسط پيمانکار بهصورت اصولي صورت گيرد تا آفات با  2تا  1دفعه سمپاشي از بين
بروند و در غير اينصورت پيمانکار موظف به خريد سم با هزينه خود و تجديد سمپاشي ميباشد .ضمناً هزينه سم
خريداري شده توسط کارفرما نيز از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -5-5پيمانکار بايد نکات ايمني و مقررات زيست محيطي رادر زمان استفاده از سموم شيميايي رعايت نمايد.
 -5-6پوشيدن لباس کار مناسب و استفاده از ماسک توسط کارگران پيمانکار به هنگام سمپاشي الزامي است.
 -5-7عمليات سمپاشي را ترجيحاً بهنگام شب و در هواي کامالً آرام که هيچگونه وزشي وجود نداشته باشد،
انجام دهند.
 -5-8به هنگام سمپاشي بر عليه آفات و بيماريهاي گياهي ضمن پيش بيني تمهيدات الزم ،از تردد عابرين و
عبور حيوانات در محوطه سمپاشي شده تا حصول اطمينان از سالمتي و ايمني محيط جلوگيري نمايد و بهنگام
اجراي عمليات سمپاشي مراتب امر را  48ساعت قبل از سمپاشي با نصب پالکارد و تابلوهاي هشدار دهنده و ساير
تمهيدات الزم به اطالع عموم برساند .ضمناً پيمانکار در مورد هر گونه قصور در نصب عالئم هشدار دهنده مسئول و
پاسخگو خواهد بود(.مسئوليت کامل سمپاشي بعهده پيمانکار ميباشد)

 -6لکهگيري ،ترميم و واکاري :
پيمانکار موظف است با هماهنگي ناظر کارفرما نسبت به لکهگيري چمنها در زمان مناسب اقدام نمايد(تأمين بذر
چمن براي يک مرتبه و در شروع قرارداد بهعهده کارفرما ميباشد و لکه گيريها بايد در شروع قرارداد توسط پيمانکار
انجام شود) ضمناً در صورتيکه بعد از عقد قرارداد پوسيدگي و يا خشکيدگي چمنکاريها به وجود آيد .پيمانکار موظف
به خريد بذر چمن و لکه گيري با هزينه خود ميباشد .بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني بر خشکيدگي
و يا پوسيدگي در چمنکاريها و يا عدم لکه گيري توسط پيمانکار ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

 -7نظافت :
کليه سطوح چمن بايستي بطور مداوم و مستمر با اجراي عمليات جاروکشي ،پاکسازي و نظافت گرديده و
ضايعات جمع آوري شده شامل مواد زائد ،زوايد گياهي ،برگهاي خشکيده ،زباله و غيره به محل مشخص شده منتقل
و به نحوي که در تمامي ساعات درکليه سطوح چمن هيچ گونه آثاري از اجسام خارجي و زباله وجود نداشته باشد.
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بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم نظافت و جمع آوري زباله در سطوح چمنکاري ،مبلغ پنج
ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.

 -8هوادهي :
با استفاده از دستگاه تنک کننده  :در بسياري از موارد به علت پاخوري چمن ،تدريجاً بافت خاک فشرده شده
و تبادل گازها بين خاک و هواي مجاور آن به حداقل رسيده و به دنبال آن نفوذ آب در خاک و تنفس ريشه دچار
اختالل ميگردد .همچنين از عوارض ديگر متراکم شدن خاک کاهش نفوذپذيري اندامهاي زير زميني مثل ريشه
چمن ميباشد .براي کاهش عوارض ناشي از متراکم شدن و تهويه بهتر خاک و فعال کردن رشد ريشههاي چمن انجام
عمليات هوادهي (سيخ زني  spikingو کاربرد کود دامي و ماسه در چمن ضرورت دارد) بديهي است اين کار بايد در
بهمن ماه و قبل از مصرف کود دامي با نظر ناظر کارفرما انجام شود .در صورت عدم هوادهي چمن ها يا انجام ناقص آن
به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبلغ ده ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد از
صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

ب– نگهداري گل و محوطه هاي گلکاري :
 -1آبياري :
 -2-2پيمانکار موظف است ترميم و مرمت تشتک ها را در تمامي روشهاي آبياري تحت فشار ،ثقلي و يا شيلنگي
بصورت مرتب و مستمر انجام دهد.
 -2-1پيمانکار موظف است کليه مسير جويهاي آبياري را با کندوکوب و ايجاد تشتک و آبگير و پته بندي مناسب
اصالح نمايد .به نحوي که آب براحتي نفوذ عمقي داشته و در اختيار ريشه گلها قرار گيرد .بديهي است در صورت
گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم پته بندي و ايجاد تشتک و آبگير مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -2-3پيمانکار موظف است آبياري گلهاي کاشته شده در محوطههاي فضاي سبز را به نحو اصولي انجام دهد که
همواره گلها شاداب و با طراوت مشاهده گردند .بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم آبياري
مناسب گلکاريها و يا خشکيدگي گلها مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از
صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد .و پيمانکار بايد با هزينه خود گلکاري را انجام دهد.
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 -2-4سيستم قطرهاي گلکاريها تحويل پيمانکار ميباشد که شامل کنترل آبياري و نگهداري و تعويض قطعات نيز
مي گردد (تهيه و تأمين لوازمات قطره اي بعهده پيمانکار ميباشد).ضمناً در صورتيکه خرابي سيستم قطره اي اعم از
خرابي متعلقات و يا ربوده شدن آنها باشد تهيه و تامين قطعات و لوازمات قطره اي و رفع خرابيها بعهده پيمانکار
ميباشد و درصورت عدم خريد لوازم و متعلقات قطره اي و عدم رفع خرابي توسط پيمانکار با گزارش ناظر لوازمات
توسط کارفرما خريداري و نسبت به مرمت سيستم قطره اي اقدام خواهد شد و همه هزينه هاي صورت گرفته به اضافه
 10درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت و ضعيت و يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد گرديد ضمناً مبلغ پنج ميليون
ريال نيز به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -2-5دور آبياري گلهاي چندساله بيشتر از گلهاي فصلي خواهد بود و دور آبياري با توجه به فصول سال نيز توسط
ناظر کارفرما مشخص و به پيمانکار اعالم ميگردد .ضمناً آبياري گلهاي چندساله و گلهاي فصلي ميبايست در ساعات
خنک شبانه روز صورت گيرد.
 -2-6قطع اندامهاي پژمرده ،خشک يا بيمار (گل ،ساقه ،برگ و  )...همچنين حذف پاجوش و شاخه هاي اضافي به
طور مداوم و مستمر بوسيله ابزار مناسب توسط پيمانکار انجام شود.
 -2-7سله شکني ،وجين و ريشه کني علفهاي هرز بصورت مستمر به گونهاي که از رويش هر گونه گياه نابجا،
مزاحم و ناخواسته جلوگيري گردد و همچنين حمل ضايعات به محل تعيين شده توسط کارفرما بالفاصله پس از
اتمام عمليات روزانه و عدم انتقال خاک زراعي و نباتي باغچهها بهمراه ضايعات از بستر محل عمليات مذکور توسط
پيمانکار انجام شود.

 -2کوددهي :
 -1-2پيمانکار موظف است قبل از کاشت (در مرحله شخم زدن زمين) از کود حيواني پوسيده شده و عاري از بذور
علفهاي هرز استفاده نمايد .کوددهي عبارت است از زير و رو کردن بستر کاشت حداقل به عمق  30سانتيمتر به
نحوي که کود مصرف شده با خاک بستر کامال مخلوط گرديده و کليه ضايعات مربوطه نيز از محل خارج گردد.
 -1-1پيمانکار موظف است بعد از کاشت گلها (در مرحله جوانه زني) با نظر ناظر کارفرما از کود شيميايي استفاده
نمايد .بديهي است تامين کود حيواني و شيميايي بهعهده کارفرما ميباشد (افزودن کود شيميايي مناسب به منظور
تحريک گلدهي و رشد رويشي در زمان مناسب انجام شود)
 -1-3پيمانکار موظف است عمليات کوددهي زمستانه فضاي سبز را (با استفاده از کود حيواني) تا پايان اسفند ماه
به اتمام برساند و سريعاً نسبت به نظافت محلهاي تخليه کود اقدام نمايد.
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 -3وجين و حذف علفهاي هرز :
 -3-2پيمانکار موظف است دائماً و قبل از به گل نشستن و بذردهي علفهاي هرز ،نسبت به وجين و ريشهکني
علفهاي هرز اقدام نمايد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به وجود علف هرز در گلکاريها ،و عدم
حذف آنها مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه
پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -3-1درصورت مشاهده گياهان انگلي نظير سس و غيره پيمانکار بايستي در اسرع وقت نسبت به مبارزه اصولي
و موثر با آن اقدام نمايد.
 -3-3حذف پاجوش و شاخه هاي اضافي گلها در طول فصل رشد انجام شود.

 -4مبارزه با آفات و بيماریها :
 -4-2پيمانکار موظف است در صورت مشاهده هر گونه آفات و يا بيماري در سطوح گلکاري با هماهنگي ناظر
کارفرما نسبت به مبارزه اصولي و به موقع با آن اقدام نمايد( .تامين سموم کشاورزي بهعهده کارفرما ميباشد) بديهي
است در صورت هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به وجود آفت در گلکاريها و عدم سمپاشي به موقع  ،مبلغ پنج
ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -4-1مبارزه شيميايي بايد بهصورت اصولي توسط پيمانکار انجام شود( .با  2تا  1دفعه سمپاشي آفات از بين بروند)
در غير اينصورت پيمانکار موظف به خريد سم با هزينه خود و تجديد سمپاشي ميباشد .ضمناً هزينه سم خريداري
شده توسط کارفرما نيز از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.

 -5کاشت :
 -5-2پيمانکار موظف است کاشت گلهاي زمستانه را حداکثر تا اواخر بهمن ماه و کاشت گلهاي تابستانه را حداکثر
تا  25ارديبهشت ماه انجام دهد (تهيه گل و گياه فصلي و دائمي بهعهده کارفرما و حفاظت و نگهداري از گلها بهعهده
پيمانکار ميباشد) و در صورت تخريب يا ربوده شدن گلها هزينه خريد و کاشت مجدد گل بهعهده پيمانکار ميباشد.
ضمناً تلفات گلهاي کاشته شده نبايد بيشتر از  %5باشد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج
ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -5-1حفظ و نگهداري از گل جاي (فالورباکس) حاوي گل و بوته هاي زينتي مستقر در پارکها و معابر و کاشت
گل در آنها بعهده پيمانکار ميباشد
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 -5-3حفاظت ازبوته ها و درختچه هاي حساس با استفاده از پوشش مناسب و نايلوني در فصل سرما توسط
پيمانکار انجام شود.

 -6نظافت :
جمعآوري زباله موجود در محوطههاي گلکاري نظير شاخه و برگ درختان – زباله و آشغال – کاه و کلش و غيرو  ...و
انتقال آن به محلي که کارفرما تعيين مينمايد (بهطور کلي تميز نگه داشتن محوطههاي گلکاري بهصورت مستمر و
روزانه بهعهده پيمانکار است) .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم نظافت مناسب ،مبلغ پنج
ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.

ج– نگهداري درختان معابر و قطعات درختکاري داخل و خارج محدوده
شامل(جنگلکاري) و آرامستانها

 -1آبياري :
 -2-2پيمانکار موظف است ترميم و مرمت تشتک ها را در تمامي روشهاي آبياري تحت فشار ،ثقلي و يا شيلنگي
بصورت مرتب و مستمر انجام دهد.
 -2-1پيمانکار موظف است کليه مسير آبياري را با وجين علفهاي هرز تسطيح و هموار و پته بندي نمايد .به نحوي
که آب بهراحتي در اختيار درختان قرار گيرد( .در صورتيکه آبياري بصورت جوي و پشته ،غالم گردشي و يا کرتي
انجام ميگردد با قرار دادن موانع در مسير حرکت آب سرعت جريان و حرکت آب را کاهش دهد تا از شست و شوي
خاک جلوگيري گردد و آب به اندازه کافي در زمين نفوذ نمايد) بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما
مبني بر عدم رعايت موارد مذکور ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از
صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -2-3پيمانکار موظف است بهمنظور ايجاد آبخور(طشتک) مناسب پاي درختان و درختچهها ،همواره محل طوقه
درختان را بصورت اصولي مرمت و بازسازي نمايد.
 -2-4آبياري درختان و درختچه ها ميبايست در ساعات خنک شبانه روز انجام شود.
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 -2-5تأمين آب جهت آبياري درختان بهعهده کارفرما ميباشد (آب از محل منبع و چاه در اختيار پيمانکار قرار
ميگيرد ،و هدايت و انتقال آب از طريق خطوط لوله يا حمل بوسيله تانکر به فضاي سبز و کنترل پر بودن منبع آب
فضاي سبز و غيره  ...بهعهده پيمانکار ميباشد .ضمناً چاه و موتورخانه و منبع ذخيره آب تحويل پيمانکار نميباشد و
توسط واحد فضاي سبز شهرداري با نيروي کارگري پيمانکار مديريت خواهد شد.
 -2-6قسمتهايي از فضاي سبز فاقد سيستم قطرهاي و نياز به آبياري غرقابي است و پيمانکار موظف به حمل آب با
تانکر و آبياري درختان ميباشد(تأمين کاميون تانکردار جهت حمل و توزيع آب بر عهده کارفرما و هزينه تعميرات و
تأمين روغن و فيلتر – واسکازين – الکل –ضد يخ و سوخت گازوئيل به عهده پيمانکار است) ضمن ًا آبياري با تانکر را
همواره از محل مشخصي مطابق برنامه ارائه شده شروع نمايد و حق خروج از برنامه اعالم شده را ندارد در غير
اينصورت مشمول جريمه خواهد بود .هزينه خريد لوازم يدکي و تعميرات تانکر بعهده پيمانکار مي باشد و هيچ هزينه
اي بابت آن به پيمانکار پرداخت نمي گردد و در صورت عدم تعميرات توسط پيمانکار ،تعميرات توسط کارفرما اقدام و
هزينه کامل تعميرات به اضافه  10درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت وضعيت و يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد
گرديد ضمناً مبلغ پنج ميليون ريال نيز به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -2-7نگهداري کامل سيستم آبياري قطرهاي درختان و درختچههاي فضاي سبز و کنترل آبياري و تعويض قطعات
به¬عهده پيمانکار مي¬باشد) ضمناً در صورتيکه خرابي سيستم قطره اي ( اعم از خرابي متعلقات و يا ربوده شدن آنها)
تهيه و تامين قطعات و لوازمات قطره اي و رفع خرابيها بعهده پيمانکار ميباشد و درصورت عدم خريد لوازم و متعلقات
قطره اي و عدم رفع خرابي توسط پيمانکار با گزارش ناظر لوازمات توسط کارفرما خريداري و نسبت به مرمت سيستم
قطره اي اقدام خواهد شد و همه هزينه هاي صورت گرفته به اضافه  10درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت و ضعيت و
يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد گرديد
 -2-8قسمتي از آب مورد نياز درختان حاشيه خيابانها و معابر به علت قرار گرفتن در مجاورت جوي آب تأمين
ميگردد و در فصول خشک و کم باران ميبايست آبياري با استفاده از تانکرهاي سيار آبرساني و يا شبکه هاي آب
خام و بکارگيري کارگر ماهر انجام گردد.
 -2-1در صورتيکه درخت سوزني برگ در داخل چمن و يا در ميان گياهان پوششي قرار گرفته باشد ،پيمانکار
موظف است اطراف تنه اين قبيل از گياهان را تا شعاع سي سانتيمتري ازتنه درخت ،از وجود هر گونه رستني پاک
نمايد و با استفاده از مالچ بپوشاند تا گياه بتواند از رطوبت کافي بهره مند شود.
 -2-20پيمانکار موظف است نظم آبياري را رعايت کند زيرا برخي از درختان با تغيير رژيم آبياري دچار خزان
زودرس ميشوند و در صورت استفاده از تانکرهاي آب جهت آبرساني و آبياري درختکاريهاي معابر و رفيوژها ،کليه
نکات ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد.
 -2-22در صورتيکه به علت سد معبر توسط شهروندان قسمت هايي از جوي و باغچه فضاي سبز مسدود گردد و
آبياري آن ميسر نباشد ،پيمانکار موظف به جمع آوري موانع و پاکسازي محل ميباشد .ضمناً مراتب را سريعاً به دستگاه
نظارت جهت پيگيري موضوع به صورت کتبي گزارش نمايد.
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 -2هرس :
هرس فرم درختان و درختچه هاي زينتي به منظور شکل دهي ،تنظيم رويش ،افزايش گلدهي و گسترش شاخه هاي
فرعي و افزايش گلدهي صورت ميگيرد.
 -1-2هرس سبز در طول فصل رشد بر حسب نياز به منظور حذف تنه جوشها ،شاخههاي نابجا ،تکميل فرم دهي
و مشخص نمودن موقعيت جوانهها صورت ميگيرد.
 -1-1پيمانکار موظف است دستک و شاخههاي اضافي در دسترس و مجاور با تأسيسات و ساختمان را بهمنظور
جلوگيري از حوادث احتمالي ناشي از سقوط درخت ،شاخه و يا ايجاد آسيب در اثر رويش نامناسب شاخهها و
خطرات ناشي از باال رفتن کودکان و نوجوانان قطع نمايد.
 -1-3به هنگام انجام هرس و قطع درختان نسبت به رعايت کليه اصول ايمني براي مجريان کار و مردم اقدام و
تمهيدات و ابزارآالت مناسب را بکار گيرد و از بروز هرگونه خسارت براي شهروندان ،خودروها ،سايه بان مغازه ها،
مبلمان شهري و ساير گونه هاي گياهي جلوگيري نمايد( .رعايت کليه موارد ايمني حين کار اعم از کارگري و نصب
عالئم هشدار دهنده و مسئوليت کامل بعهده پيمانکار خواهد بود)
 -1-4پيمانکار موظف است در صورت دستور ناظر کارفرما هرس (خشکه بري و فرماسيون) درختان خشک و سرما
زده در فصل زمستان که دوره خواب درختان مي¬باشد و هرس و نگهداري درختان و درختچه هاي کاشته شده در
حاشيه معابر و رفيوژها شامل عمليات تاج بري ،سربرداري ،حذف شاخههاي مزاحم و شکسته و خشک شده را
جهت ايمن سازي و سبک کردن تاج پوشش انجام دهد .اين عمليات با هدف عدم تداخل با کابلهاي هوايي و
رسيدن نور به داخل و زير درخت انجام مي گيرد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم
هرس مناسب و بهموقع مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت
ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -1-5پيمانکار موظف است قطع درختان خشک شده همراه با کنده کني فضاي سبز را با نظر ناظر کارفرما انجام
دهد و حق استفاده از چوبهاي هرس و خشک شده را ندارد و ميبايست ضايعات و چوبهاي قطع شده را به محل
تعيين شده از طرف کارفرما انتقال دهد .ضمناً در صورت تخليه شاخههاي هرس شده در محلهايي بغير از محل تعيين
شده توسط شهرداري و يا سوزانيدن سرشاخهها توسط کارگران شرکت ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما عالوه بر
جريمه به مبلغ ده ميليون ريال ،پيمانکار موظف به بارگيري مجدد سرشاخهها و تخليه در محل اصلي تعيين شده مي-
باشد.
 -1-6پيمانکار موظف است محل قطع شاخههاي هرس شده را با چسب باغباني بپوشاند.

 -3پرچين :
در اين قرارداد به حصارهايي سبز با انواع گياهان پرچيني که به فرمهاي مختلف و معموال براي زيبايي ،حفاظت و
تفکيک و يا تعيين حدود يک فضا ايجاد شده اطالق ميگردد که ميتواند با گياهاني نظير برگ نو ،زرشک و غيره
تشکيل شده باشد .در پرچينها عمل آبياري ،کندوکوب و کوددهي ،نظافت و برگ روبي ،سله شکني و وجين علفهاي
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هرز به سطح بستر زير تاج پوشش تعلق ميگيرد .درختاني مانند سرو نقرهاي ،سرو خمرهاي و درختچههاي فرم پذير
مانند برگ نو ،زرشک زينتي و غيره که نياز به هرس فرم ويژه دارند بايد به موقع و بهطور مداوم هرس و آرايش گردند
(نوع آرايش و سربرداري پرچينها با نظر ناظر کارفرما بايد انجام شود و پيمانکار حق تغيير فرم سربرداريهاي قبلي را
نخواهد داشت) ضمناً بعد از سربرداري نسبت به جمع آوري سرشاخه هاي سرزني شده و نظافت کامل محل اقدام نمايد
بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم جمع¬آوري سرشاخه¬هاي سرزني شده و يا تغيير نوع
آرايش بصورت خود سرانه مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت
وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

 -4کوددهي :
 -4-2پيمانکار موظف است با در اختيار گرفتن کود حيواني و شيميايي از کارفرما نسبت به کوددهي به موقع
درختان و درختچهها با هماهنگي ناظر کارفرما در زمان مقتضي اقدام نمايد.
 -4-1محلول پاشي کودهاي شيميايي بر روي برگهاي درختان و درختچه ها از روشهاي تغذيه مناسب درختان و
درختچه هاي زينتي بشمار ميرود و در صورت دستور ناظر کارفرما ،پيمانکار موظف است آنرا به مورد اجرا گذارد.
ضمناً پيمانکار بايد کود دهي از طريق سيستم آبياري تحت فشار را در ساعات خنک انجام دهد .در غير اينصورت
بايد با استفاده از دستگاه سمپاش با نازل مناسب نسبت به محلول پاشي کودهاي شيميايي مبادرت نمايد.
 -4-3پيمانکار موظف است همزمان با کود دهي سرک عمليات سله شکني رانيز انجام دهد.

 -5سم پاشي :
 -5-2پيمانکار موظف است در صورت مشاهده هر گونه آفت و يا بيماري با هماهنگي دستگاه نظارت نسبت به
مبارزه به موقع با آن اقدام نمايد.
 -5-1سمپاشي کامل درختان و درختچه ها در فصل بهار و با نظر کارفرما به هنگام شب و زماني که وزش باد و
احتمال بارندگي وجود نداشته باشد و با توجه به پيش بيني شرايط آب و هوايي انجام گردد( .تأمين سموم بعهده
کارفرما است)
 -5-3تأمين وسايل سمپاشي(تانکر سمپاش ،تابلو و عالئم هشدار دهنده و چراغ خطر – موتور سمپاش –ماسک –
لباس شب نما ،چکمه ،عينک و لوازم جانبي و هماهنگي با روابط عمومي شهرداري براي اطالع رساني زمان سمپاشي به
شهروندان و  )...بهعهده پيمانکار ميباشد.
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 -5-4هماهنگي قطع برق جهت سمپاشي با اداره برق شهرستان بهعهده پيمانکار ميباشد(در صورت بروز حادثه
مسئوليتي متوجه کارفرما نميباشد)
 -5-5کارگران پيمانکار هنگام سمپاشي دقت نمايند تا سموم به سر و صورت مردم ،خودروهاي عبوري ،کندوهاي
عسل ،پنجرههاي باز منازل و مغازهها و غيرو  ...پاشيده نشود(مسئوليت کامل سمپاشي بهعهده پيمانکار ميباشد)
 -5-6سمپاشي بهصورت اصولي و صحيح انجام شود و در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم سمپاشي
اصولي توسط پيمانکار ،هزينه سم مصرف شده از صورت وضعيت پيمانکار کسر ميگردد و هزينه خريد سم و سمپاشي
مجدد بهعهده پيمانکار بوده و مبلغ  10/000/000ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت
وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -5-7سمپاشي کامل درختان به ويژه با ارتفاع بلند را به نحوي انجام دهد که تمامي سطوح داخلي و خارجي
تاج پوشش درختان آغشته به موادشيميايي شود.

 -6نظافت :
 -6-2جمعآوري زباله موجود در محوطههاي فضاي سبز (شاخه و برگ درختان – زباله و آشغال – کاه و کلش و
غيرو  )...و انتقال آن به محلي که کارفرما تعيين مينمايد (بهطور کلي تميز نگه داشتن محوطههاي فضاي سبز بهصورت
مستمر و روزانه بهعهده پيمانکار است).بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم نظافت مناسب،
مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
خواهد گرديد.
 -6-1پيمانکار موظف است در صورت مواجهه با نخالههاي ساختماني و مواد زايد در اطراف درختان و درختچه-
هاي زينتي ضمن جلوگيري و ممانعت از تخليه نخاله ،سريع ًا نسبت به جمع آوري نخاله هاي ساختماني اقدام نمايد.
 -6-3نسبت به جمع آوري ،حمل و تخليه سريع سرشاخههاي ناشي از انجام هرس و همچنين ساير مواد زايد
برجاي مانده از وجين و واکاري بطورهمزمان اقدام الزم را بعمل آورد.
 -6-4برگهاي خزان شده سوزني برگان را بمنظور جلوگيري از خطر آتش سوزي مستمراً از محوطههاي کاشت
جمع آوري و تخليه نمايد.
 -6-5همه روزه برگهاي ناشي از خزان درختان در فصلهاي پائيز و زمستان را بويژه در موقع بارندگي که موجب
ناامني و لغزنده شدن گذرگاه ها و گرفتگي کانالها و مجاري عبور آب ميشود ،جمع آوري و در محلهايي که کارفرما
مشخص مينمايند تخليه نمايد (براي جلوگيري از گرفتگي مسيرهاي آبياري و پوسيدگي و متعفن شدن برگهاي خزان
شده داخل جوي و باغچه خيابان شهداء ،خيابان طالقاني ،خيابان مطهري و غيرو  ...جمع آوري برگها و نظافت محل
الزامي است).
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 -6-6پيمانکار بايد از سوزاندن برگ و سرشاخه هاي جمع آوري شده در محوطه پارک و ديگر فضاهاي شهري
اکيداً خودداري نمايد.
 -6-7هرساله بخصوص در ايام فصل بهار ،تعدادي از شهروندان اقدام به هرس درختان موجود در منازل خود نموده
و شاخه هاي هرس شده را در کنار خيابان يا داخل فضاي سبزها مي ريزند ،پيمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت
به جمعآوري سرشاخه هاي هرس شده و انتقال آن به محلي که کارفرما تعيين نموده اقدام نمايد.

 -7کاشت درخت :
به منظور واکاري و توسعه فضاي سبز ،ناظر کارفرما (محل کاشت درخت  -زمان کاشت  -مشخصات فني کاشت) را
به پيمانکار اعالم مينمايد و پيمانکار موظف به کاشت درخت و نگهداري بعد از آن ميباشد (تأمين نهال درختي به-
عهده کارفرما بوده و تأمين ابزار و ماشين آالت کاشت درخت بعهده پيمانکار ميباشد) ضمناً تلفات درختان کاشت
شده نبايد بيشتر از  %5باشد .در غير اين صورت پيمانکار بايد با هزينه خود درختکاري را تجديد نمايد .بديهي است به
ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم کاشت و يا کاشت غير اصولي درخت و نگهداري از آن مبلغ پنج ميليون
ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

 -8بيل زني بستر کاشت :
 -8-2پيمانکار موظف است عمليات سله شکني و بيل زني اطراف درختان و درختچه هاي زينتي را ترجيحاً در
پائيز و همراه با اضافه کردن کوددامي پوسيده در زير تاج گياه و اطراف تنه انجام دهد.
 -8-1پيمانکار موظف است سله شکني و بيل کاري خاک زير تاج پوشش درختان را همراه با خاک دهي بر روي
ريشه هاي لخت شده ناشي از آبشويي را در موقع آبياري شيلنگي در پائيز انجام دهد.
 -8-3پيمانکار موظف است انجام اين اقدامات را با کوددهي بميزان حداقل  4بيل باغباني کود پوسيده دامي
براي هر درخت و درختچه انجام دهد.

 -9واکاري :
 -1-2پيمانکار موظف است کليه درختان خشک و سرمازده را از ريشه بيرون آورده و با نظر ناظر کارفرما اقدام به
غرس نهال جايگزين نمايد .نسبت به واکاري درختان و درختچههاي زينتي خشکيده و از بين رفته در فضاهاي سبز
اقدام نمايد (تامين نهال درختي بهعهده کارفرما ميباشد و تأمين ابزار و ماشين آالت کاشت درخت بعهده پيمانکار
ميباشد)
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 -1-1در پارکها و فضاهاي سبز شهري واکاري درختان و درختچه هاي زينتي از بين رفته ضرورت دارد.
درصورتيکه بازکاشت درختان بزرگ منوط به وجود فضاي کافي و توازن الزم در سيماي فضاي سبز پارک باشد،
پيمانکار ميبايست بر اساس دستور ناظر کارفرما اقدام نمايد.
 -1-3پيمانکار موظف است پس از غرس هر نهال با زدن قيم مناسب (حداقل ارتفاع هشتاد سانتيمتر) در پاي هر
نهال و مهار آن بهمنظور جلوگيري از خطر ورس ساقه و شکستن ،اقدام به بستن شاخه و ساقه نهال نمايد.
 -1-4پيمانکار موظف است عمليات واکاري را در زمان مناسب و آبياري درختان واکاري شده را بهموقع انجام دهد
و تلفات درختان کاشت شده نبايد بيشتر از  %5باشد .در غير اين صورت پيمانکار بايد با هزينه خود نسبت به خريد
درخت اقدام درختکاري را تجديد نمايد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم واکاري و يا
کاشت غير اصولي درخت و نگهداري آن مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد،
از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

 -11شست و شوي درختان و درختچهها :
 -20-2پيمانکار موظف است در ماههاي خرداد و شهريور نسبت به شست و شوي گرد و غبار و ساير آلودگيهاي
نشسته بر روي درختان فضاي سبز شهرداري اقدام نمايد بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر
عدم شست و شوي درختان در هر مرحله مبلغ ده ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد،
از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد .ضمناً هزينه انجام کار در هر مرحله نيز توسط ناظر کارفرما
برآورد و از صورت وضعيت ماهيانه و يا آخرين صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -20-1شست و شوي درختان معابر ميبايست در ساعت خنک شبانه روز و با استفاده از پمپ و سر نازل انجام شود
(تأمين پمپ و سرنازل و لوازم کار بعهده پيمانکار ميباشد).
 -20-3هماهنگي الزم جهت قطع برق با اداره برق شهرستان و رعايت اقدامات ايمني و مسئوليت کلي و حوادث
ناشي از آن بهعهده پيمانکار ميباشد.
 -20-4شست و شوي انواع سرو ،ترون ،پرچينکاريها و غيرو  ...موجود در ميادين و بوستانها ميبايست هر  25روز
يکبار توسط پيمانکار به روش شيلنگي انجام شود و درختان عاري از گرد و خاک باشند .بديهي است به ازاي هر يک
گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم شست و شوي و يا شست و شوي غير اصولي درخت و درختچه ميادين و بوستانها
مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
خواهد گرديد.
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 -11وجين علفهاي هرز :
 -22-2علفهاي هرز اطراف درختان و درختچه ها و همچنين علفهاي داخل شاخه هاي سوزني برگان خزنده بر
روي خاک را با هدف پاکسازي از وجود هرگونه رويش علف نابجا و مزاحم بصورت مستمر وجين نمايد .بديهي است
به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر وجود عل ف هرز در معابر ،جنگلکاريها و آرامستانها و عدم حذف آنها مبلغ
پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -22-1وجين علفهاي هرز در محوطه اطراف بن درختان و درختچه هاي زينتي را بصورت مستمر بطوريکه
همواره عاري از علفهاي هرز باشد پس از آبياري انجام دهد.
 -22-3بصورت مستمر و هميشگي تا شعاع نيم متري محوطه اطراف تنه درختان و درختچه هاي زينتي را بيل
کاري و حتي االمکان مالچ پاشي نمايد تا از رويش علفهاي هرز جلوگيري شود.
 -22-4مرتب ًا نسبت به وجين علفهاي هرز در داخل جوي ها ،کانالهاي آبرساني ،کرت ها ،جوي و پشته ها و
همچنين داخل تشتک هاي آبياري اقدام نمايد.
 -22-5استفاده از مالچ روي سطح خاک پيرامون تنه درختان يکي از مناسب ترين روشهاي مبارزه با علفهاي
هرز بشمار ميرود و پيمانکار موظف است آن را به مورد اجرا گذارد.
 -22-6به منظور از بين بردن علفهاي هرز در اطراف درختان و درختچه هاي زينتي در فضاهاي سبز و به ويژه
در انبوه کاري ها در زمان مناسب ،اوايل دوره رويش علف هاي هرز با استفاده از علف کش هاي انتخابي و رعايت
اصول ايمني با ابالغ کارفرما اقدام به دفع علف هاي هرزنمايد.
 -22-7همه علفهاي هرز وجين شده را به خارج از محوطه درختکاري شده و به محل تعيين شده از طرف
کارفرما ،انتقال دهد.
 -22-8دفع علفهاي هرز در طول دوره استقرار درخت اهميت زيادي دارد بنابراين پيمانکار موظف است حذف
رستنيهاي ناخواسته در داخل تشتک آبخور نهالها را به قطر تقريبي  2متر و به منظور کاهش رقابت بين نهال و
علفهاي هرز به صورت مستمر در طول دوره رشد به مورد اجرا گذارد.
 -22-1بمنظور پيشگيري از وقوع آتش سوزي هر سال نسبت به از بين بردن به موقع و مرتب علفهاي هرز در
جنگلکاري وکمربندهاي سبز اقدام نمايد.
-22-20علفهاي هرز سطوح جنگلکاريها بغير از سطوح شيب دار بايد حذف گردد.
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د) شرح عمليات آبياري غرقابي :
 -2قسمتهايي از فضاي سبز شهرداري (معابر ،فضاهاي سبز محله اي و  )...فاقد شبکه لوله گذاري آب بوده و بوسيله
تانکر آبياري مي شود و يا داراي شبکه لوله گذاري بوده ولي فاقد سيستم قطرهاي و بهصورت غرقابي آبياري انجام مي-
شود.
 -1تأمين کاميون تانکردار جهت حمل و توزيع آب بر عهده کارفرما و هزينه تعميرات و تأمين روغن و فيلتر –
واسکازين – الکل –ضد يخ و سوخت گازوئيل به¬عهده پيمانکار است .ضمناً در صورتيکه تانکرهاي حمل آب تحويلي
به پيمانکار در حين انجام وظيفه خراب شود مسئوليت تعميرات تانکرها به عهده پيمانکار بوده و در پايان قرارداد بايد
بصورت سالم تحويل کارفرما نمايد .ضمناً در صورت عدم تعميرات توسط پيمانکار که علت آن قصور پيمانکار باشد
توسط کارفرما اقدام و هزينه کامل تعميرات به اضافه  10درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت وضعيت و يا مطالبات
پيمانکار کسر خواهد گرديد
 -3دور آبياري ميبايست هر  20روز يکدفعه در فصل بهار و تابستان و هر  25روز يکدفعه در فصل پائيز و هر – 15
 30روز يکدفعه در فصل زمستان با نظر ناظر کارفرما انجام شود .بديهي است دور آبياري در فصل درختکاري نيز از
طرف ناظر کارفرما به پيمانکار اعالم خواهد شد و بايد تعداد تانکر الزم را بکار گيرد .تا دور آبياري از موارد مذکور باالتر
نرود و در صورتيکه به هر دليل دور آبياري از برنامه آبياري که بعد از عقد قرارداد به پيمانکار تحويل داده ميشود
ف راتر رود ،بر اساس هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک
قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -4پيمانکار موظف است در صورت خرابي تانکرها ،از تانکر جايگزين استفاده نمايد و در صورت مرخصي و يا
استراحت پزشکي رانندگان تانکر نيز از راننده جايگزين استفاده نمايد .بديهي است در صورت عدم بکارگيري تانکر و
راننده جايگزين و توقف بيش از  2روز تانکر در پارکينگ و يا تعميرگاه ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج
ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدو ل شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -5در صورتيکه فضاي سبز جديدي احداث گردد و يا با توجه به تقاضاي مردمي الزم باشد تا فضاي سبز مقابل
منازل نيز با آب خام آبياري گردد (پيمانکار موظف است با نظر ناظر کارفرما آن را در ليست آبياري تانکرها لحاظ کرده
و آبياري را بصورت اصولي انجام دهد)
 -6آبياري غرقابي بايد به صورت عمقي و اصولي انجام شود .بديهي است در صورت عدم آبياري عمقي و يا اينکه
فضاي سبز به صورت ناقص آبياري شده باشد و يا شيلنگ تخليه آب تانکر در محل طوقه درخت قرار گرفته باشد که
باعث لخت شدن و هواخوري ريشه درختان ميگردد ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج ميليون ريال
اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -7پيمانکار موظف است مسيرهاي آبياري(جوي و پلها) را براي عبور آب هموار و گرفتگي پلها را رفع نمايد و در
صورت شکستگي سنگ جدول حاشيه فضاي سبز سريعاً نسبت به مرمت آن اقدام نموده و بههيچ دليل نبايد آب
آبياري به روي آسفالت خيابان سرازير شود .و در صورت بروز حادثه (تصادف و غيرو )...مسئوليت کامل بهعهده
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پيمانکار ميباشد .ضمناً به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما در اين مورد مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر مقدار آب
هدر رفته و جريمه به صورت درصد بر اساس جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -8تانکرهاي حمل آب بايد سالم بوده و هيچ گونه نشتي آب از بدنه تانکر يا شير فلکه تخليه آب نداشته باشند و
پيمانکار با توجه به منطقه گرم و خشک و کمبود آب موظف به رعايت کامل اصل صرفه جويي ميباشد .ضمناً در صورت
مشاهده و گزارش هر مورد نشتي آب از تانکر بر روي معابر و آسفالت خيابان توسط ناظر کارفرما ،عالوه بر کسر مبلغ
ده م يليون ريال ،مقدار آب هدر رفته نيز برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -1پيمانکار موظف است مسيرهاي آبياري را دائماً تميز نمايد و راننده تانکر و کمکي وي نبايد هنگام آبياري زباله و
آشغال موجود در جوي و باغچه را به روي آسفالت خيابان يا پيادهرو بريزند .ضمناً به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما
در اين مورد مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه
پيمانکار کسر خواهد گرديد.

هـ) شرح عمليات نگهداري شبکه سيستم آبياري تحت فشار فضاي سبز :
 -2کليه عمليات حفظ و ن گهداري شبکه آبياري تحت فشار فضاي سبز شهرداري ،در داخل محدوده و حريم شهر
شامل آبياري ،کوددهي ،اسيدشويي ،مرمت بصورت مطلوب توسط پيمانکار انجام شود.
 -1پيمانکار موظف است پس از امضاء قرارداد ،کليه اجزاي شبکه سيستم آبياري قطرهاي فضاي سبز شهرداري را با
هماهنگي ن اظر کارفرما شناسايي و با علم و دانش و آگاهي کامل نسبت به تحويل آن اقدام نمايد و در جهت حفظ و
نگهداري آن نهايت دقت و تالش خود را بعمل آورد (اجزاي سيستم آبياري تحت فشار شامل مجموعه اي از لوله هاي
اصلي و فرعي ،شير آالت و تجهيزات و کنترل مرکزي  -منهول – کنتور آب شهري و دريچه و غيرو  ...ميباشد) و در
صورت خرابي تهيه و تأمين لوازم جانبي و مصرفي و مرمت ورفع خرابيها بعهده پيمانکار ميباشد.
درصورت عدم خريد لوازم و متعلقات قطره اي و عدم رفع خرابي توسط پيمانکار با گزارش ناظر لوازمات توسط
کارفرما خريداري و نسبت به مرمت سيستم قطره اي اقدام خواهد شد و همه هزينه هاي صورت گرفته به اضافه 10
درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت و ضعيت و يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد گرديد ضمناً مبلغ پنج ميليون ريال
نيز به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد.

اجزاي این سيستم به شرح ذیل مي باشد :
 -1-2قطره چکانها :وسيله خروجي آب به خاک مي باشد و آب با فشار کم از روزنه قطره چکان خارج و بهصورت
قطراتي در پاي گياه ريخته ميشود.
 -1-1لوله هاي آبده  :اين لوله ها که به لوله رابط متصل مي شوند آب را از لوله رابط تحويل گرفته و در بين قطره
چکانها توزيع مي کنند جنس اين لوله پلي اتيلن است و در اقطار شانزده و سي و دو ميليمتر مورد استفاده قرار گرفته
است.
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 -1-3لوله هاي رابط  :اين لوله ها را از لوله هاي نيمه اصلي تحويل گرفته و بين لوله هاي آبده توزيع مي کنند
جنس اين لوله از پلي اتيلن است و در زير زمين قرار گرفته است.
 -1-4لوله هاي نيمه اصلي  :اين لوله ها آب را از لوله هاي اصلي تحويل گرفته بين لوله هاي رابط توزيع ميکنند
جنس اين لوله از پلي اتيلن است در زير زمين قرار گرفته است .
 -1-5لوله هاي اصلي  :اين لوله ها آب را از خروجي مخزن ذخيره آب فضاي سبز تحويل گرفته و بين لولههاي نيمه
اصلي توزيع مي کنند .جنس اين لوله ها از پلي اتيلن است .
 -1-6ايستگاه کنترل مرکزي  :با توجه به حساسيت قطره چکانها به انسداد الزم است آب آبياري قبال توسط
صافيها از مواد معلق و شيميايي مضر بهصورت هفتگي شست و شو شود .براي اين منظور در ايستگاه کنترل مرکزي از
صافيهاي توري و ديسکي استفاده شده است که پيمانکار موظف است کليه صافيهاي توريدار ر و ديسکي را بهصورت
هفتگي از محل خارج و تميز نمايد و در صورت خرابي صافيها با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام به تعويض و يا تعمير
آنها نمايد(تأمين لوازم ،تعمير يا تعويض قطعات موضوع فوق بهعهده پيمانکار ميباشد)
 -1-7تانک کود  :جهت تزريق کود در سيستم آبياري از يک دستگاه تانک مخصوص کود استفاده شود کودهاي
محلول در آب در موقع کوددهي درختان مي بايست از طريق سيستم کود رساني کنترل مرکزي همراه آب آبياري به
محيط ريشه درخت تزريق شود بديهي است تامين کود مورد نظر بر عهده کارفرما ميباشد)
 -1-8شيرهاي فشار شکن  :در مواردي که به دليل پستي و بلندي زمين فشار اضافي در طول لوله ها ايجاد مي-
شود ،شيرهاي فشار شکن با ايجاد يکنواختي در توزيع آب توسط قطره چکانها به توزيع يکنواخت فشار در طول لوله
هاي آبده ايجاد ميکنند .پيمانکار موظف است بهصورت روزانه حوضچههاي شير فلکه را مورد بازديد قراردهد و در
صورت مشاهده هر گونه نشتي اقدام به رفع عيب نمايد.
 -1-1شيرهاي قطع و وصل  :بهمنظور قطع و وصل جريان ورودي به لولهها و انجام آبياري در ابتداي لولههاي اصلي
و نيمه اصلي و رابط از شيرهاي قطع و وصل استفاده شده است.
 -1-20شيرهاي تخليه آب  :جهت تخليه آب موجود درون لولهها در زمان غير آبياري در نقاط گود شبکه شيرهاي
تخليه آب نصب شده است.
 -1-22شيرهاي تخليه هوا  :براي تخليه هواي درون لولهها در ابتداي فصل آبياري و براي خارج کردن هواي
محبوس شده در شبکه تعدادي شير تخليه هوا نصب شده است که بايد جهت موضوع فوق استفاده شود.
 -1-21اتصاالت  :براي اتصال لوله ها به يکديگر از اتصاالت و جهت اتصاالت شيرآالت و غيره به يکديگر از متعلقاتي
مانند زانويي ،سه راهي ،کمربند ،تبديل ،مغزي ،مهره ماسوره و غيره استفاده شده است.

موارد مربوط به آبياري قطرهاي که باید مد نظر پيمانکار قرارگيرد.
 -1-23کليه عمليات تعمير ،سرويس و نگهداري شبکه آبياري تحت فشار شامل تاسيسات ايستگاه کنترل مرکزي،
شيرآالت ،فشار شکن ،شير تخليه آب و هوا ،شيرهاي قطع و وصل ،اتصاالت و متعلقات ،لولههاي اصلي و نيمه اصلي،
رابط و آبده ،منهول و دريچه ،کنتور آب شهري و غيرو ...به عهده پيمانکار ميباشد و پيمانکار موظف به تهيه لوازم
مصرفي و رفع خرابيها با هزينه خود ميباشد .ضمناً در صورت عدم تعميرات بموقع و مشاهده خرابي سيستم قطره اي
مبلغ پنج ميليون ريال نيز به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد.
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 -1-24پيمانکار موظف است شست و شوي فيلترها را بصورت هفتگي و با مواد شوينده نظير جوهر نمک و غيرو ...
و فشار آب انجام دهد تا افت فشار آب در قطره چکانها بدليل تجمع رسوبات در فيلتر صورت نگيرد .بديهي است به
ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم شست و شوي فيلترها و افت فشار آب در قطره چکانها مبلغ پنج
ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد
گرديد.
 -1-25پيمانکار موظف است نسبت به پوشانيدن لوله هاي پلي اتيلن  26و  31که در روي سطح زمين قرار گرفتهاند
(جهت محافظت از تابش آفتاب و جويده شدن احتمالي توسط حيوانات وحشي) اقدام نمايد .ضمناً در فصل سرد و
زمستان نسبت به پوشانيدن کنتور و شير فلکهها و قطع آب شرب و آب فضاي سبز بههنگام شب اقدام نمايد
(مسئوليت هرگونه يخ زدگي و ترکيدن لوله و شير فلکه بعهده پيمانکار ميباشد)
 -1-26آبياري قطره اي بايد به صورت عمقي و اصولي انجام شود .بديهي است در صورت مشاهده عدم آبياري عمقي
و اصولي به علت گرفتگي لوله ها و قطره چکانها و يا آبياري باراني بجاي قطرهاي و غيرو  ...به ازاي هر يک گزارش ناظر
کارفرما ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه
پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -1-27دور آبياري قطرهاي فضاهاي سبز (اعم از آب خام شهرداري يا کنتورهاي آب شهري) هر هفته  5ساعت مي-
باشد و در جاهايي که بافت خاک شني ميباشد بايد دو دفعه در هفته و هر دفعه به مدت  1/5ساعت آبياري انجام
شود(آبياري بهطور کامل و عمقي صورت گيرد)
 -1-28کليه شيرفلکهها ،کنتور آب و منهول و دريچه نگهداري کنتور آب و شير فلکه تحويل پيمانکار ميباشد و به
هيچ دليل حق واگذاري آن را به اهالي محل ندارد و بايد در حفظ و نگهداري آن بکوشد .بديهي است در غير اينصورت
به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبلغ پنج ميليون ريال از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -1-21در صورت عدم کنترل دقيق ساعات آبياري و مصرف بيش از حد آب و يا عدم رفع خرابي احتمالي سيستم و
کم آبياري مسئوليت آن بهعهده پيمانکار مي باشد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم
مديريت در موارد مذکور مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت
وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -1-10برنامه آبياري قطره اي بعد از عقد قرارداد به پيمانکار تحويل داده خواهد شد و موظف است بر اساس زمان و
روز تعيين شده در برنامه ،آبياري را انجام دهد بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر باال رفتن دور
آبياري مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار
کسر خواهد گرديد.
 -1-12در صورت سوزانده شدن و يا ربوده شدن لوله هاي پلي اتيلن وشير فلکه ها و وسايل قطرهاي و غرقابي
مسئوليت آن بهعهده پيمانکار مي باشد و بايد با هزينه خود لوازم را خريداري و مرمت را در اسرع وقت انجام دهد.
بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم مرمت بيش از  1روز موارد مذکور مبلغ پنج ميليون
ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
ضمناً در صورت عدم خريد لوازم و متعلقات قطره اي و عدم رفع خرابي توسط پيمانکار با گزارش ناظر لوازمات توسط
کارفرما خريداري و نسبت به مرمت سيستم قطره اي اقدام خواهد شد و همه هزينه هاي صورت گرفته به اضافه 10
درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت و ضعيت و يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد گرديد
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 -1-11پيمانکار موظف است پس از عقد قرارداد با تشخيص و دستور ناظر کارفرما سريع ًا نسبت به اسيد شويي
کامل سيستم قطره اي فضاي سبز شهرداري اقدام نمايد و پس از اسيد شويي از قطره چکانها و لولهها بصورت کامل
بازديد نمايد و در صورت گرفتگي و يا معيوب بودن ،نسبت به تعويض آنها اقدام نمايد (تأمين اسيد مورد نياز ،تهيه
تانک اسيد و هزينه اسيد شويي و تأمين لوله و لوازم مصرفي ،استفاده از مشاور و غيرو ...بهعهده پيمانکار ميباشد)
بديهي است به ازاي هر گ زارش ناظر کارفرما مبني بر عدم اجراي اين بند مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم
مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.

و) مراقبت هاي ویژه :
 -2پيمانکار موظف است بمنظور حفاظت تنه درختان و درختچه هاي زينتي از برخورد اجسام تيز و برنده در
طول مدت استقرار عمليات فني الزم را به عمل آورد.
 -1قائم قرار گرفتن درختان بهنگام استقرار بسيار مهم است پيمانکار موظف به کنترل و بازرسي مستمر قيم ها
ميباشد تا از شکستن قيم ها و آسيب رساندن به پوست درختان جلوگيري گردد.
 -3پيمانکار موظف است پس از بارش برف بالفاصله در هر وقت شبانه روز نسبت به برف تکاني از شاخه درختها
با استفاده از چوبهاي بلند ،توسط کارگران آموزش ديده ،اقدام نمايد.
 -4پيمانکار موظف است بازرسيهاي مستمر به منظور اطالع از وضعيت سالمت درختان بزرگ و کهنسال را انجام
دهد.
 -5پيمانکار موظف است اقدامات پيشگيرانه در جهت رفع خطرات ناشي از فرو افتادن و پوسيدگي درختان
کهنسال را انجام دهد .قطع درختان کهنسال غير قابل نگهداري با نظر ناظر کارفرما ضرورت دارد.

 -6نگهداري شبکه روشنایي :
عبارتست از رسيدگي دائمي و مستمر به موارد ايمني ،وضعيت ظاهري و تأمين روشنايي که اجراي موارد زير را
طلب مينمايند.
 -6-2تعويض مرتب المپهاي سوخته و حبابهاي شکسته با همان نوع و کيفيت بعهده پيمانکار مي باشد.
 -6-1در صورت نياز به رنگ آميزي پايه چراغهاي روشنايي ،نوع رنگ و رنگ آميزي از طرف کارفرما انجام مي-
گيرد (پيمان کار موظف است در صورت وجود زنگ زدگي و نياز به رنگ آميزي پايه چراغهاي روشنايي گزارشات آن را
بصورت کتبي به کارفرما ارئه نمايد)
 -6-3پيمانکار ملزم ميباشد از سيستمهاي روشنايي و چراغهاي خورشيدي نصب شده در پارکها و فضاي سبز
حفاظت و نگهداري نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل اعم از دست کاري ،سرقت و غيره مسئول جبران کليه
خسارتهاي وارده جاني و مالي خواهد بود.
 -6-4چنانچه به علت سهل انگاري و عدم رعايت نکات فني و ايمني از سوي پيمانکار خسارت و صدمات جاني
به شهروندان و خسارتي به شبکه برق شهرداري يا پستهاي شرکت برق منطقهاي وارد شود ،پيمانکار مسئول جبران
کليه خسارتهاي وارده خواهد بود.
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 -6-5در صورت واردآمدن خسارت به طلق و پايه چراغها که قصور پيمانکار در آن مشهود باشد ،تهيه و تآمين
لوازم مصرفي و تعويض آنها به عهده پيمانکار است مگر در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه بعهده کارفرما که تشخيص
آن با کارفرما خواهد بود.
 -6-6نصب درپوش بر روي جعبه تقسيم پايه چراغها جهت جلوگيري از برق گرفتگي مراجعين پارک و حفظ
نگهداري آن نيز بعهده پيمانکار خواهد بود.

 -7نگهداري آبنماها و فواره ها :
پيمانکار موظف است پس از عقد پيمان تا پايان قرارداد آبنماها ،و فواره هاي آن را مورد بهره برداري قرار داده و
اقداماتي اعم از رنگ آميزي ،رفع گرفتگي و خرابي احتمالي آبنما ،لجن کشي و رسوب گيري ،نگهداري و تعمير
پمپ ها ،نظافت روزانه سطح آبنماها و نظافت بدنه وکف آبنماها ،رسيدگي به سرفواره ها ،تميزکاري و روشن
نگهداشتن نورپردازي ها ،تهيه و نصب تابلوهاي هشداردهنده و ايجاد حفاظ الزم به لحاظ حفظ ايمني و استفاده از
مواد شيميايي براي جلوگيري از رسوب و ايجاد جلبک را اجرا نمايد .بديهي است آبنماها طبق برنامه روزانه کارکرد
داشته و آب همواره تميز باشد.
تبصره  : 1مسئوليت حوادث و جبران خسارت بر اشخاص از لحاظ جاني و مالي بر عهده پيمانکار خواهد بود.
تبصره  : 2تهيه رنگ به عهده کارفرما بوده و عمليات رنگ آميزي با استفاده از نقاشان ماهرتوسط کارفرما انجام
شود
تبصره  :3شرح خدمات نگهداري استخر و درياچه همانند نگهداري آبنماها خواهد بود.

 -8نگهداري و حفاظت از زمينها و وسایل بازي کودکان و لوازم ورزشي و عمليات ترميمي آنها
 -8-2نظافت مستمر ،حفظ و حراست از پارک و کليه لوازم و زمينهاي ورزشي و بازي کودکان و وسايل موجود
در آنها بر عهده پيمانکار ميباشد.
 -8-1رنگ آميزي وسايل بازي کودکان و وسايل ورزشي و کليه مبلمان پارکي با تشخيص دستگاه نظارت و ناظر
کارفرما خواهد بود.
تبصره  :1عمليات رنگ آميزي بعهده کارفرما خواهد بود.
تبصره  :2نصب تابلوهاي هشدار دهنده در مورد نحوه استفاده از وسايل بازي و ورزشي بعهده پيمانکار ميباشد
تبصره  :3با توجه به ضرورت پيشگيري از بروز هرگونه حوادث و رعايت نکات ايمني در جهت ايجاد محيطي
امن و آرام،الزم است پيمانکار تدابيري در ارتباط با حفظ موارد ايمني محل بازي کودکان اتخاذ نمايد .بديهي است
مسئوليت کامل به عهده پيمانکار ميباشد.

 -9نگهداري و نگهباني ساختمانها و فضاهاي مسقف :
 -1-2نگهداري ساختمانها و تأسيسات موجود در محدوده پيمان و در صورت خرابي در طول مدت پيمان که قصور
پيمانکار درآن مشهود باشد ،تعميرات بعهده پيمانکار ميباشد.
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 -1-1نظافت هر روزه ساختمانها و معابر اطراف آن بعهده پيمانکار ميباشد.

 -11نگهداري سرویس هاي بهداشتي :
 -20-2نگهداري ساختمانها و سرويسهاي بهداشتي به نحوي که همواره آماده استفاده مردم باشد.
 -20-1تخليه بموقع سپتيک تانکها.
 -20-3شست و شوي چشمه و دستشويي بصورت مرتب و مداوم با مواد شوينده و ضدعفوني کننده.
 -20-4مايع دستشويي مورد استفاده در داخل دستگاه مخصوص بطور دائمي موجود باشد.
 -20-5استفاده از مواد خوشبوکننده و ضدعفوني کننده در سرويسهاي بهداشتي الزامي ميباشد
 -20-6نظافت مستمر واحدهاي سرويسهاي بهداشتي.
 -20-7تأمين روشنايي و تأمين امکانات و وسايل داخل سرويسها.
 -20-8در پايان قرارداد پيمانکار بايد نسبت به تحويل تأسيسات سرويسهاي بهداشتي سيفون ،هواکش ،چشمه ها
وغيرو  ...بصورت سالم و آماده بکار به کارفرما اقدام نمايد.
 -20-1در صورت نياز رنگ آميزي سرويسهاي بهداشتي با دستور کارفرما انجام گيرد.
 -20-20زدودن هرگونه نوشته در داخل و خارج ابنيه سرويسهاي بهداشتي بعهده پيمانکار ميباشد بنحوي که
نماي داخلي و بيروني سرويسها با امحاي پيمانکار دچار آسيب و زشتي منظر نگردد.

 -11نظافت معابر پارکها و ميادین :
 -22-2معابر عالوه بر جاروکشي روزانه مي بايست بر حسب نياز شست و شو شوند.
 -22-1هيچگونه زباله،علف هرز و ضايعاتي در معابر بصورت پراکنده يا انباشته وجود نداشته باشد.
 -22-3تميز و پاک کردن معبر از برف و يخ در فصل زمستان جهت تسهيل رفت و آمد مردم بدون استفاده از
نمک.
 -22-4نظافت روزانه بايد حداکثر تا ساعت  8صبح به پايان رسيده باشد و زباله ها از پارک خارج گردد.
 -22-5در صورت نياز به رنگ آميزي تهيه رنگ و عمليات رنگ آميزي با استفاده از نقاشان ماهر کليه تجهيزات
موجود در پارکها اعم از سطل زباله ،نيمکت ها و  ...بعهده کارفرما خواهد بود.
 -21نگهداري ،نظافت و حفاظت از نيمکت ها ،سطل هاي زباله ،آبخوري ها ،نرده ها ،و ساير مبلمان پارک :
 -21-2تعمير مرتب نيمکتها ،سطلهاي زباله ،آبخوري ها ،نرده ها و در صورت نياز ،رنگ آميزي و شست و شوي
مبلمان پارکي.
 -21-1در صورت سوزانده شدن و يا سرقت ،جايگزيني نيمکتها ،سطلهاي زباله و غيرو ...بعهده پيمانکار ميباشد.
 -21-3تخليه مستمر زباله ها از داخل سطلها و شست و شوي آنها و حمل زباله.
 -21-4نظافت مستمر آبخوري ها ،سطل ها ،نرده ها ،نيمکتها و ساير مبلمان پارکي.
 -21-5نيمکتها بترتيبي نگهداري شود که ساختاري سالم و تميز داشته و بدون شکستگي اجزاي چوبي ،فلزي
يا سيماني آنها باشد.
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 -21-6آبخوري ها بايد ساختاري تميز و مرتب داشته و در تمام فصول سال واجد شير آبخوري سالم قابل
استفاده مراجعين بوده و مازاد آب مصرفي آنها هم به داخل فاضالب هدايت شود .نظافت مستمر آبخوري بنحوي که
از لجن بستن فضاي اطراف آن جلوگيري گردد ،ضروري ميباشد.
 -21-7به هنگام شب در مواقع يخبندان آب آبخوريها قطع و به هنگام روز براي جلوگيري از يخ زدگي روي
شيرآالت ،لوله و اتصاالت با عايق مناسب پوشانيده شود.

*****************************************
ز) دستورالعمل و تقویم زمانبندي نگهداري فضاي سبز :

رفوردین ماه

الف  :هفته اول و دوم
 -2شروع آبياري قطرهاي و غرقابي درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1آغاز برنامه آبياري با توجه به ميزان نزوالت جوي براي چمن
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده بصورت ويژه با
توجه به حضور ميهمانان نوروزي.
 -4چمنزني هفتگي
 -5انجام عمليات هرس فرم دهي درختها و درختچهها
 -6آماده سازي بستر گلها شامل  ( :ضدعفوني و عمليات زراعي مربوطه)
 -7واکاري گلهاي زمستانه مانند بنفشه
 -8مبارزه با علفهاي هرز
ب  :هفته سوم و چهارم
 -2کود ازته براي درختان در صورت نياز که با تشخيص کارفرما خواهد بود .
 -1بذرپاشي گلهاي فصلي مانند (اطلسي ايراني ،ناز ،عسلي ،آهار ،مينا و )...
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4کاشت گلهاي نشائي مانند بنفشه(در صورت عدم کاشت پائيزه)
 -5مبارزه با علفهاي هرز
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یب
ارد هشت ماه
الف :هر هفته عمليات چمن زني
 -2آبياري درختان قطرهاي و غرقابي معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1قيچي زني و تميزکاري حاشيه چمنکاريها
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4ادامه هرس درختچه هاي زود گل
 -5ادامه عمليات گلکاري و برنامه آبياري درختان توسط مجري جهت کنترل از طرف کارفرما
 -6مبارزه با علفهاي هرز
ب  :هفته سوم و چهارم
 -2کود دهي با نظر کارفرما چنانچه مورد نياز باشد
 -1هرس فرم دهي درختان و درختچه هاي سوزني برگ فقط براي فرمهاي ويژه
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4آماده سازي بستر گلهاي تابساني شامل ( سمپاشي بر عليه حشرات خاکزي و عمليات زراعي مربوطه در
حد الزم .
 -5آبياري منظم گلهاي بهاره
 -6کود محلول به مقدار الزم براي درختان و درختچه ها
 -7آغاز عمليات ترميم و لکه گيري چمنکاري
 -8شست و شوي درختچهها و پرچين کاريها
 -1مبارزه با علفهاي هرز

رخداد ماه
 -2آبياري قطرهاي و غرقابي درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1شست و شوي فضاهاي سبز و چمن زني هر هفته
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4آبياري چمنها
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 -5دفع علفهاي هرز سطوح چمنکاري شده
 -6آبياري درختان هر هفته يکبار و براي نهالهاي تازه کاشت شده هر هفته دو بار
 -7کاشت گلهاي نشائي فصل تابستان همراه با کود حيواني
 -8وجين علفهاي هرز گلکاريها و کود دهي با کود مايع در اواخر ماه
 -1آبياري منظم و روزانه گلها
 -20آغاز عمليات هرس شاخه هاي خشک و قطع درختان خشک شده بههمراه استفاده از چسب پيوند در
محل برش يا زخم
 -22شست و شوي درختان معابر و بوستانها

تیر و رمداد ماه

 -2آبياري قطرهاي و غرقابي درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1آبياري منظم چمنها
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4دفع منظم علفهاي هرز چمنکاريها
 -5جوي روبي و حذف علفهاي هرز مجموعه فضاي سبز با نيروي کارگري فراوان و يا ادوات کشاورزي
 -6هرس سبز جهت آرايش و زيبايي درختان و درختچهها
 -7آبياري منظم و دفع علفهاي هرز پاي گلها و کوددهي با کود مايع
 -8جمع آوري بوته هاي خشک شده گلها و واکاري آن در صورت لزوم
 -1چمنزني هر هفته
 -20شست و شوي هر  25روزه

شهریور ماه

 -2آبياري قطرهاي و غرقابي درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1چمنزني هر هفته
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4شست و شوي هر  25روزه
 -5واکاري چمن در قسمتهاي تنک و خشک شده
 -6کوددهي براي چمنها در اوايل ماه با نظر کارفرما
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 -7آبياري روزانه چمنکاريها و گلکاريها
 -8دفع علفهاي هرز ،وجين کاري و گلکاري
 -1شست و شوي درختان معابر و بوستانها

مهر ماه

 -2آبياري چمنکاري و گلکاريها
 -1جمعآوري و انتقال برگهاي خزان يافته
 -3آبياري درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -4جمع آوري بوته هاي خشک شده گلکاريها و کاشت گلهاي پائيزه در اوايل ماه

آبان ماه
 -2آبياري قطره اي و غرقابي درختان معابر بر اساس برنامه زمانبندي
 -1آبياري چمنکاري و گلکاريها
 -3نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت هفتگي آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -4آغاز عمليات آماده سازي بستر کاشت نهال
 -5جمع آوري برگهاي خزان يافته
 -6تعديل برنامه آبياري بوستانها و غيرو  ...با توجه به نزوالت و طبق برنامه و نظريه کارفرما (هر 25روز
يکبار )
 -7جمعآوري بوته هاي خشک شده گلکاريها و بيل زني محل آن (غير از گلهاي پائيزي)
 -8شخم پاي درختان جهت جذب و نفوذ نزوالت
 -1کود کامل براي درختان به مقدار  200تا  250گرم براي هر درخت بهمراه شخم پاي درخت

بهم
آرذ ،دي ،ن ماه

 -2آبياري چمنکاري و گلکاريها هر  1-5روز يکبار
 -1آغاز هرس درختان و درختچه ها با توجه به شرايط آب و هوايي
 -3کاشت گل فصلي بنفشه در آذرماه
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 -4نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت ماهيانه آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -5جوي روبي و حذف علفهاي هرز مجموعه فضاي سبز با نيروي کارگري فراوان و يا ادوات کشاورزي
 -6جمع آوري برگهاي خزان يافته
 -7کاشت نهال طبق برنامه ارائه شده از طرف کارفرما
 -8يخ زدائي و برف روبي شاخه هاي درختان و درختچه ها
 -1دادن کود حيواني پاي نهالهاي کوچک مخصوصاً براي سوزني برگان جهت جلوگيري از سرمازدگي
زمستانه
 -20سمپاشي زمستانه با سموم زمستاني
 -22شخم پاي درختان بزرگ فضاي سبز و اختالط حدود  3کيلوگرم کود دامي پوسيده پاي هر درخت براي
مساعد شدن وضعيت خاک ،همچنين انتقال خاک اضافي بوجود آمده بطوريکه خاک شخم خورده به عمق
مناسب  10الي 30سانتي متر زير و رو شده باشد.
 -21آبياري قطره اي و غرقابي زمستانه درختان معابر هر  25الي  30روز يکدفعه
 -23آبياري نهالهاي جديد کاشت و يا واکاري شده در ماه دي و بهمن بر اساس برنامه زمانبندي

اسفند ماه
 -2نظافت هر روزه سرويسهاي بهداشتي موجود در فضاي سبز – نظافت ماهيانه آبنماها  .-جمع آوري
روزانه زباله ريخته شده در فضاي سبز و کارهاي يوميه که در متن قرارداد به آنها اشاره شده
 -1هرس درختان و درختچه ها با توجه به شرايط آب و هوايي
 -3آغاز عمليات نهالکاري در نيمه دوم اسفندماه در صورت مساعد بودن زمين
 -4آبياري قطره اي و غرقابي درختان هر  25الي  10روز يکدفعه
 -5آبياري نهالهاي جديد کاشت و يا واکاري شده بر اساس برنامه زمانبندي
تذکر  :سمپاشي مقطعي با توجه به دستورالعمل صادره از طرف کارفرما خواهد بود.
 -6کندن علفهاي هرز و جوي روبي معابر و جنگلکاريها در تمام فصول انجام شود (فضاي سبز عاري از
علفهاي هرز باشد)
 -7ايجاد سوراخ بر روي سطوح چمن زني با دستگاه هواده و کوددهي کامل چمنکاريها از نوع کود حيواني
 -8قطع درختان و درختچه هاي خشک و سرمازده و نظافت کامل فضاي سبز
 -1گلکاري و آماده سازي فضاي سبز براي استقبال از بهار و ميهمانان نوروزي
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شرايط خصوصي پيمان

 -2پيمانکار متعهد ميشود که کليه خدمات موضوع اين قرارداد را طبق برنامه و تحت نظارت کارفرما بنحو
مطلوب انجام دهد و براساس شرح خدمات موظف است که با نظر دستگاه نظارت در خصوص تأمين کليه
نيازمنديهاي شرح خدمات اقدام نمايد.
 -1پيمانکار متعهد است در هر منطقهاي از حوزه استحفاظي طبق شرح خدمات که کارفرما ابالغ مينمايد
انجام وظيفه کند .ضمناً در شرايط بارندگي و يخبندان ،کارگران با تشخيص ناظر کارفرما در ساير فعاليتها ي
شهرداري در سطح منطقه به کار گرفته خواهند شد.
 -3پيمانکار موظف است مطابق با ساعات کاري شهرداري و دستور کار ناظر کارفرما ساعت کاري کارکنان
خود را تنظيم نمايد و نسبت به ثبت ورود و خروج کارگران خود اقدام نموده و با تأييد ناظر کارفرما نسبت به
پرداخت اضافه کاري کارگران اقدام نمايد .بديهي است در صورت اختالف پيمانکار با کارگر رأي ناظر کارفرما
نافذ خواهد بود .پيمانکار اضافه کار کارگران را به ميزان الزم در محاسبات و برآورد اوليه خود پيش بيني نمايد
 -4پيمانکار موظف است بهمنظور ارائه خدمات از نيروهاي انساني و بومي سطح منطقه استفاده نمايد
(پيمانکار از نيروهاي موجود در فضاي سبز استفاده کند و حق اخراج آنها را بدون نظر کارفرما ندارد) ضمناً
بکارگيري نيروي جديد با نظر ناظر کارفرما و حراست شهرداري صورت ميگيرد.
 -5پيمانکار موظف است کارکنان واجد صالحيتهاي اخالقي ،اجتماعي و سياسي را با تاييد ناظر کارفرما و
حراست شهرداري بکار گيرد و بايد کارگران خود را موظف نمايد که با مردم خوش برخورد باشند .بديهي است
به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم برخورد مناسب کارکنان پيمانکار با مردم و شهروندان ،مبلغ پنج
ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
ميگردد.
 -6پيمانکار موظف است قبل از شروع بکار ،کارکنان خود را به پزشک امين معرفي و در صورت برخورداري
از سالمت کامل و با تاييد پزشک ،آنها را به کارفرما جهت بکارگيري معرفي نمايد.
 -7هرگاه يکي از کارکنان پيمانکار در انجام وظيفه محوله قصور ورزد و يا عملکرد او مورد رضايت کارفرما
نباشد .بر اساس اعالم ناظر کارفرما ،پيمانکار موظف است ظرف مدت  14ساعت نسبت به اخراج او از محيط
کار و جايگزين نمودن فرد شايستهاي بجاي وي با نظر ناظر کارفرما اقدام نمايد .ضمناً کارگران پيمانکار
موظفند به تذکرات ارشادي ناظر کارفرما توجه نموده و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند در غير اينصورت بر
اساس هر مورد گزارش ناظر کارفرما مبني به تمرد و نافرماني و يا کم کاري و قصور کارکنان پيمانکار ،مبلغ پنج
ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
ميگردد.
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 -8کليه هزينههاي مربوط به آموزش ،بيمه حوادث و بيمه مسئوليت ناشي از کار و ايمني ،اخراج ،تامين
تسهيالت رفاهي (سبد کاال  -بن رمضان و غيرو )...بيمه عمر و بيمه تکميلي (بمدت يکسال) و معاينات دورهاي
برابر مقررات بهعهده پيمانکار ميباشد .پيمانکار مکلف به پرداخت حق بيمه مکمل درمان کارگران ،اعالمي از
سوي شهرداري ميباشد .ضمناً پيمانکار موظف است پنجاه درصد حق السهم خود و حق السهم کسر شده از
حقوق ماهيانه کارگران را همراه با صورت وضعيت ماهانه به شهرداري تحويل نمايد.در غير اينصورت مبلغ
مورد نظر مستقيماً توسط امور مالي پرداخت و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد گرديد
 -1پيمانکار مکلف به پرداخت درصد مشاغل سخت و زيان آور کارگران به بيمه تامين اجتماعي در زمان
بازنشستگي کارگران ميباشد .پرداخت هرگونه ماليات ،عوارض ،حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي
مربوط به پيمانکار که درتاريخ امضا اين قرارداد برقرار است يا درآينده برقرار خواهد شد و اگر ميزان آن در
آينده تغيير مينمايد به عهده پيمانکار مي باشد.
 -20نگهداري و مراقبت از درختان و درختچه ها عبارت است از کليه عمليات زراعي و به زراعي شامل
آبياري ،هرس ،حذف پاجوش و تنه جوش ،وجين علفهاي هرز ،اصالح نهرها و جوي پشتهها ،کنترل و نگهداري
سيستم آبياري قطرهاي ،نظافت ،مبارزه با آفات و بيماريها ،شست و شوي درختان و درختچه ها ،کودپاشي،
برف روبي و يخ زدايي درختان و درختچههاي سوزني برگ ،حمل و نقل ضايعات نباتي ،خارج نمودن ريشههاي
باقي مانده در خاک ،واکاري و غرس درختان و درختچه ها و غيرو  ...ميباشد که پيمانکار موظف است کليه
کارهاي فوق را بهدقت و بهموقع انجام دهد.
 -22پيمانکار موظف است با در نظر گرفتن حجم و پراکندگي فضاي سبز شهرداري نسبت به تامين نيروي
انساني مورد نياز بر اساس تخصص اقدام نمايد .بديهي است تعداد نيروي کارگري ميبايست حداقل به تعداد
قيد شده در متن قرارداد باشد که لطمهاي به اجراي کار وارد نگردد.
 -21پيمانکار موظف است خدمات موضوع قرارداد را با بکار بردن بهترين روشها و اصول متعارف و با دستور
ناظر کارفرما با دقت و جديت انجام دهد و از افراد کارآمد و ماهر و صالح استفاده نمايد.
 -23پيمانکار متعهد است حقوق و مزاياي کارگران خود را طبق قانون کار و طبقه بندي مشاغل مرتباً و به
صورت ماهيانه پرداخت نمايد .بديهي است پيمانکار ميبايست در برآورد خود پيش بيني کليه حقوق و مزاياي
پرسنل خود را با توجه به عنوان کاري (اضافه کاري و  )...نمايد .در صورتي که در پرداخت دستمزد کارگران
تاخير حاصل شود (حداکثر تا روز پانزدهم ماه بعد) کارفرما به پيمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را
ظرف مدت  48ساعت پرداخت نمايد و در صورت استنکاف و وارد آمدن هر گونه خسارت به موضوع قرارداد
پيمانکار مسئول خواهد بود و براي کارفرما تعهدي در اين موضوع ايجاد نميگردد و در صورت پرداخت حقوق
کارگران توسط کارفرما (بر اساس متوسط حقوق و مزايا) وجوه پرداخت شده را به اضافه  10درصد از مطالبات
يا تضمينات پيمانکار به عنوان جريمه تاخير در پرداخت به موقع حقوق کسر خواهد نمود و پيمانکار حق
هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت .ضمناً بر اساس جرايم مندرج در جدول شماره يک نيز از صورت وضعيت
پيمانکار کسر ميگردد.
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 -24با توجه به فصل بهار و تابستان و استفاده بيشتر مردم و شهروندان از فضاي سبز بوستانها ،حضور
کارگران موظف به هنگام شب در بوستان شهيدان بنائي – بوستان بزرگ شهر – بوستان امام خميني –
بوستان الله سرده – بوستان معلم – بوستان بهاران – بوستان انقالب از ساعت  21شب الي  7صبح در ماههاي
فروردين تا مهرماه الزامي و پيمانکار مکلف است نسبت به بکارگيري آنها به هنگام شب جهت آبياري ،عمليات
حفظ و نگهداري فضاي سبز و حراست از مجموعه کامل بوستان اقدام نمايد (در صورت تخريب گلکاريها،
ربوده شدن گلها و وسايل بازي کودکان ،سوختگي چمنکاريها بر اثر پخت و پز و يا ريختن آب جوش و غيره،...
ربوده شدن يا تخريب تأسيسات آب و برق و مبلمان موجود در بوستان ،آتش افروزي و سوختن درختان و يا از
بين رفتن معابر ،عدم جلوگيري از تکدي گري و ولگردي در پارک ،عدم جلوگيري از ايجاد سد معبر توسط
دکههاي مستقر در پارک و غيرو  ...به هنگام شب در بوستانهاي مذکور مسئوليت آن بهعهده پيمانکار مي-
باشد) بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم رعايت موارد مذکور ،مبلغ پنج ميليون
ريال ،اضافه بر جرايم مندرج جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد و
بايد نسبت به مرمت خرابيها با هزينه خود اقدام نمايد.
 -25چاههاي آب فضاي سبز و چاه آب منطقه سفيدکوه توسط واحد فضاي سبز مديريت و اداره ميگردد و
پيمانکار بر اساس دستور ناظر کارفرما موظف به تأمين نيروي مورد نياز جهت لوله گذاري ،رفع خرابي و
تعميرات و غيرو  ...ميباشد (تامين لوازم و وسايل مصرفي آب منطقه سفيدکوه و چاههاي آب به عهده کارفرما
ميباشد) .ضمناً پس از عقد قرارداد و با تشخيص ناظر کارفرما  2نفر نيروي ثابت از بين کارگران پيمانکار
انتخاب و تا پايان قرارداد جهت سرکشي مداوم به چاه و منبع و تاسيسات آب شهرداري و منطقه سفيدکوه،
قرائت کنتورهاي آب منطقه سفيدکوه ،توزيع قبوض آب مصرفي منطقه سفيدکوه ،توزيع آب بين مناطق
مختلف فضاي سبز و شهرک سفيدکوه ،اجراي جيره بندي ،ارائه گزارش به واحدهاي فضاي سبز و درآمد و
غيرو  ...بکارگيري ميشود .ضمناً حق و حقوقات اين  2نفر نيرو بايد پس از تأييد ناظر کارفرما از سوي پيمانکار
پرداخت گردد.
 -26آب فضاي سبز حتماً بايد جهت آبياري فضاي سبز استفاده شود و در صورتي که مشاهده شود آب
فضاي سبز جهت شست و شوي خودرو ،فرش ،باغچه منازل و باغات يا مصارف غير متعارف و غيره  ...مصرف
ميشود ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ضمن جبران خسارت و هزينه وارده مبلغ پنج ميليون ريال نيز
اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
ضمناً خسارت وارده شامل (صورتحساب آب و فاضالب و يا آب هدر رفته شهرداري) توسط ناظر کارفرما
برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد.
 -27پيمانکار موظف است جهت آبياري چمنکاريها در فصل تابستان از نيروي کارگري بصورت دو شيفت
استفاده نمايد.
 -28پيمانکار موظف به تهيه ابزار و تجهيزات مورد نياز کار (اعم از موتوري ،دستي) شامل فرغون ،پمپ
کفکش ،بيل ،کلنگ ،اره دستي و موتوري ،انواع شيلنگ ،تانکر آب(  2000تا  3000ليتري) ،اره موتوري ،شمشاد
زن ،سمپاش دستي و موتوري ،علف تراش ،باالبر ،موتورسيکلت و آچار وابزار کار جهت نيروهاي آبيار
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وتأسيسات آب و برق و بيمه شخص ثالث و حوادث وسايط نقليه موتوري ،سوخت بنزين موتورسيکلت و وانت
بار ،سوخت گازوئيل کاميون ،تعميرات ،نهار رانندگان تانکر و بعضي از کارگران و کليه ملزومات الزم و غيرو …
بعهده پيمانکار ميباشد (هيچ مسئوليتي متوجه کارفرما نميباشد) ضمناً در صورت توافق با کارفرما در
خصوص کرايه وسايل و ابزار و تجهيزاتي که در انبار شهرداري موجود ميباشد و جزء اموال شهرداري محسوب
ميگردد ،ابزارآالت بر اساس نرخ کارشناسي و با نظر ناظر کارفرما و واحد حقوقي شهرداري به پيمانکار تحويل
ميگردد و موظف به نگهداري از کليه وسايل و ماشين آالت بوده و بايد در پايان قرارداد بهصورت سالم تحويل
انبار شهرداري نمايد .ضمناً هر گونه کسري امکانات و تجهيزات بايد توسط پيمانکار تهيه گردد (کرايه وسايل و
تجهيزات کارفرما بهصورت ماهيانه از صورت وضعيت پيمانکار کسر ميگردد).
 -21پيمانکار موظف است کليه ماشين آالت و لوازم مصرفي تعيين شده بر اساس شرح خدمات را در شروع
قرارداد تهيه و سالم به رؤيت ناظر کارفرما برساند و تأييديه وي را بگيرد (تعداد و نوع وسايل برقي و موتوري
که در مناقصه جزو موجودي و ابزار کار شرکت اعالم ميگردد بايد به رويت ناظر کارفرما برسد) انجام کليه
خدمات مي بايست با نظارت کامل و هماهنگي ناظر کارفرما انجام پذيرد .و تمام مواردي که در شرح خدمات
فضاي سبز ذکر شده براي پيمانکار الزم االجراء ميباشد .ضمناً از اول تا انتهاي مدت پيمان بايد لوازم مصرفي
و يا معيوب در اسرع وقت توسط پيمانکار خريداري و يا تعمير گردد .بديهي است در صورت عدم خريد و يا
عدم تعمير بيش از  2روز لوازم و ابزار کار ،به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر
جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -10پيمانکار متعهد است با توجه به موضوع شرح خدمات و فصل کار ،و با تاييد ناظر کارفرما (دو دفعه در
طول مدت قرارداد) با هزينه خود براي کليه پرسنل فضاي سبز لوازم و البسه شامل يک جفت کفش و دو
دست لباسکار تامين نمايد (در مواقع بارندگي بادگير و چکمه و در کارهاي پر خطر ،سخت و زيان آور
دستکش ،کاله ايمني ،کفش پنجه فوالدي و غيرو  ...نيز تحويل کارگران دهد) ضمناً پوشيدن لباس کار سبز
رنگ با آرم شرکت و اتيکت در محل کار فضاي سبز براي کليه کارگران پيمانکار الزامي ميباشد .بديهي است
در صورت نپوشيدن لباسکار توسط کارگران پيمانکار و يا عدم تحويل ساير موارد مذکور در اين بند توسط
پيمانکار ،بر اساس هر يک گزارش ناظر مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک
قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد ضمناً کارفرما هزينه خريد وسايل مذکور را از محل
مطالبات و ضمانتنامه هاي پيمانکار کسر و به کارگر پرداخت خواهد کرد.
 -12تأسيسات برقي و آبي موجود در مجموعه فضاي سبز شهرداري شامل (تيرها و چراغهاي روشنايي،
پمپ و فواره ،سيستم اذان گو ،آبسردکن برقي و غيرو ...پس از انعقاد قرارداد به صورت وضع موجود تحويل
پيمانکار ميگردد و در صورت خرابي ،پيمانکار بايد نسبت به مرمت آنها اقدام نمايد .بايد فواره آبنماي پارکها و
ميادين را در تابستان و ايام تعطيل و اعياد روشن نمايد .ضمناً وظيفه جلوگيري از آب گرفتگي موتورخانه و
تأمين اقدامات ايمني تأسيسات برقي و(مسئوليت حوادث ناشي از آن بهعهده پيمانکار ميباشد .بديهي است
به ازاي هر يک گزارش توسط ناظر کارفرما مبني بر کم کاري پيمانکار در موارد مذکور مبلغ پنج ميليون ريال
اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
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 -11پيمانکار موظف است همه ماهه ليست کامل بيمه پرسنل (که عناوين شغلي و گروه شغلي پرسنل به
تاييد کارفرما رسيده باشد) با پرفراژ و تاييد سازمان تامين اجتماعي و رسيد پرداخت حق بيمه و فيش حقوقي
پرسنل و ليست واريز حقوق که به تاييد بانک رسيده باشد و همچنين يک نسخه قرارداد منعقده با کارگران را
به امور اداري ارسال نمايد.ضمناً پيمانکار مکلف است ليست کارکرد پرسنل شامل کارکرد ،اضافه کاري ،تعطيل
کاري ،انواع مرخصي و غيبت با داشتن تائيديه ناظر کارفرما ضميمه صورت وضعيت نمايد .همچنين کليه
مدارکي که امور اداري جهت بررسي صورت وضعيت ها مطالبه نمايد را بهمنظور صحت انجام تعهدات تحويل
کارفرما نمايد .بديهي است پرداخت حق بيمه پرسنل بايد بهصورت کامل (حقوق و اضافهکار) باشد .ضمناً ارائه
صورت وضعيت توسط پيمانکار حداکثر لغايت هفتم ماه بعد به شهرداري صورت گيرد و حداکثر لغايت دهم ماه
نسبت به تائيد ناظرين مربوطه و احتماالً احتساب جرايم مربوطه تحويل امور مالي نمايد.بديهي است در صورت
عدم اقدام الزم مطابق بند  23شرايط خصوصي پيمان عمل خواهد شد .ضمناً بر اساس ضوابط براي يکدفعه
پرداخت صورت وضعيت بصورت علي الحساب به پيمانکار بالمانع است .در صورت استنکاف پيمانکار از تحويل
مدارک خواسته شده بر اساس جدول شماره يک از صورت وضعيت ماهيانه کسر خواهد گرديد.
 -13پيمانکار موظف است با استفاده از جديدترين روشهاي نوين آبياري ،سعي در کاهش مصرف آب نمايد
و در صورتي که دستورالعملي مبني بر استفاده بهينه از آب توسط کارفرما به پيمانکار ابالغ گردد بايد آن را
انجام دهد.
 -14رعايت اصول ايمني فردي و کارگاهي بهعهده پيمانکار است و موظف است کليه لوازم و وسايل ايمني
فردي و کارگاهي خود را تامين نمايد و هر گاه بر اثر قصور پيمانکار ،بهعلت عدم رعايت مسائل ايمني فردي و
کارگاهي براي نيروهاي تحت امر خود و يا مردم حادثهاي وارد آيد مسئوليت آن بهعهده پيمانکار ميباشد و
هيچگونه مسئوليتي در اين راستا بهعهده کارفرما نيست.
 -15به هيچ دليل نبايد آب آبياري فضاي سبز بر روي آسفالت خيابان ،پياده رو ،ميادين و بوستانها و
غيرو ...سرازير شود و در صورت بروز حادثه و تصادفات مسئوليت آن بهعهده پيمانکار و بايد جوابگو باشد.
بديهي است بر اساس هر يک گزارش ناظر در موارد مذکور مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جريمه بصورت
درصد بر اساس جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد (ضمناً آب هدر
رفته توسط ناظر کارفرما برآورد و خسارت وارده از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد شد)
 -16پيمانکار موظف است با توجه به حجم کار براي اجراي موضوع پيمان ،تعداد نيروي کافي و با
تخصصهاي الزم را بکار گيرد (حداقل  16نفر نيروي کارگري –  3نفر راننده پايه يک جهت تانکر –  2نفر راننده
پايه دوم جهت وانت بار  1 -نفر نيروي کمکي جهت کمک به ناظر کارفرما بايد در تمام ايام سال در فضاي سبز
حضور داشته باشد) (گروه مزدي کارگران فضاي سبز و رانندگان طبق طرح طبقه بندي شرکت هاي خدماتي و
دستورالعمل هاي وزارت مذکور و بر اساس نظريه شهرداري ميباشد) ضمناً نيروي جايگزين نيز به حد کافي در
اختيار داشته باشد (تا در صورت مرخصي استحقاقي ،استراحت پزشکي ،غيبت و غيرو  ...نيروها جايگزين
گردد) در غير اينصورت و عدم جايگزيني به ازاي هر يک نفر نيرو در يک روز عالوه بر کسر  3برابر حق و
حقوق يک نفر نيرو بر اساس قانون کار ،مبلغ پنج ميليون ريال نيز باضافه جرايم مندرج در جدول شماره يک
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قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد .ضمناً درصورتيکه تعداد نيروي شرکت از  31نفر
نيرو در ماه بجز ايام مرخصي استحقاقي کارگران کمتر باشد به ازاي هر نفر کسر نيرو تا سي ميليون ريال به
تشخيص دستگاه نظارت از صورت وضعيت ماهانه کسر ميگردد.
تبصره  : 2بکارگيري اتباع بيگانه برابر قوانين جاري جمهوري اسالمي ايران ممنوع ميباشد.
تبصره  : 1دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم جهت بکارگيري کارگران ايراني
ضروريست.
تبصره  : 3پوشش و انضباط ظاهري و آراستگي و داشتن آرم و عالئم شرکت خدماتي و مشخصات فردي
معمول با تاييد دستگاه نظارت الزامي است.
 -17تهيه کليه لوازم (نوشت افزار ،دستکش الستيکي ،کيسه زباله ،بنزين و روغن اره موتوري و شمشاد
زن ،قفل کتابي و ساير ملزومات و تجهيزات بهعهده پيمانکار ميباشد (پس از انعقاد قراردارد پيمانکار بايد بر
روي دريچههاي آب و برق و انباريهاي موجود در فضاي سبز شهرداري قفل کتابي نصب و بعد از پايان قرارداد
نسبت به جمع آوري آنها اقدام نمايد).
 -18نهالستان شهرداري توسط واحد فضاي سبز مديريت و اداره ميگردد و بر اساس نظر ناظر کارفرما
پيمانکار موظف به تأمين تعداد کارگر مورد نياز جهت توليد نهال  -وجين علفهاي هرز  -کند وکوب زمين و
غيرو ...از بين کارگران موضوع بند  16شرايط خصوصي پيمان ميباشد .ضمناً پس از عقد قرارداد با تشخيص
ناظر کارفرما  2نفر نيروي ثابت نهالستان از بين کارگران پيمانکار جهت انجام امور نهالستان انتخاب و تا پايان
قرارداد بکارگيري ميشود ضمناً حق و حقوقات اين  2نفر نيرو بايد پس از تأييد ناظر کارفرما از سوي پيمانکار
پرداخت گردد.
 -11پيمانکار موظف است در صورت پرشدن چاه فاضالب سرويس هاي بهداشتي موجود در بوستانها و
فضاي سبز در اسرع وقت نسبت به تخليه آن اقدام نمايد (هزينه تخليه بعهده پيمانکار ميباشد) بديهي است
در صورت عدم تخليه به موقع و نارضايتي مردم با تشخيص ناظر کارفرما برابر بند  63شرايط خصوصي پيمان
با پيمانکار رفتار خواهد شد
 -30مجموع فضاي سبز شهرداري تحويل پيمانکار بوده و موظف به حفظ و نگهداري از آن ميباشد و بايد
تالش مضاعف را در رابطه با نگهداري کلي فضاي سبز بهعمل آورد(وضعيت و شکل ظاهري فضاي سبز در
شروع قرارداد مالک عمل نيست و هيچ حقي را براي پيمانکار ايجاد نخواهد کرد و بايد با نظر ناظر کارفرما آن
را به وضعيت مطلوب برساند .ضمناً بر اساس بازديد سال  2311کميته ارزيابي فضاي سبز استان يزد ،فضاي
سبز شهرداري تفت از نظر کميت در رتبه دوم و از نظر کيفيت در رتبه سوم در بين شهرداريهاي استان قرار
دارد و پيمانکار بايد تالش نمايد تا رتبه فضاي سبز شهرداري ارتقاء يابد .بديهي است در صورت کم کاري
پيمانکار و کاهش رتبه فضاي سبز توسط کميته مذکور مبلغ هفتصد ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -32در صورت استفاده از پمپ کفکش و غيره  ...پيمانکار بايد اقدامات ايمني الزم را بهعمل آورد و در
صورت بروز حادثه مسئوليت آن بهعهده پيمانکار ميباشد.
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 -31در موقع بارش برف پيمانکار موظف است بالفاصله جهت پيشگيري از وارد آمدن خسارت به
درختان هميشه سبز نسبت به تکانيدن برف نشسته بر روي درختان اقدام و درصورت نياز نسبت به بستن
شاخه هاي پراکنده شده اقدام نمايد .ضمناً برف روبي معابر و پشت بام ساختمانهاي موجود در فضاي سبز نيز
توسط پيمانکار الزامي است.
 -33سوزاندن هرگونه ضايعات ،سرشاخهها ،سربرگها و غيرو  ...درفضاي سبز و محدوده پيمان اکيداً
ممنوع بوده درصورت بروز هرگونه خسارت مسئوليت جبران و تبعات آن صرفاً به عهده پيمانکار ميباشد.
ضمناً وظيفه جلوگيري از آتش زدن پسماند و ضايعات داخل سطل زباله نيز به عهده پيمانکار است.
 -34پيمانکار موظف است در صورت مشاهده جوندگان موذي از قبيل موش و  ...مراتب را به کارفرما
کتباً اطالع دهد و برابر دستورالعمل مربوطه در اسرع وقت نسبت به مبارزه با جوندگان موذي طبق نظر
دستگاه نظارت تا نابودي کامل آنها اقدام نمايد.
 -35در معابر ،محوطههاي ورزشي ،پارکينگها و محوطه اسباب بازيها ،آالچيق ها و سکوهاي نشيمن
بوستانها بعد از جارو کشي روزانه ،آب پاشي انجام شود (به نحوي که آبپاشي باعث ايجاد ضرر و زيان به
معابر و سنگ فرش ها نگردد).
 -36پيمانکار موظف است نظافت فضاهاي سبز و معابر و ابنيه موجود در پارکها و ميادين را هر روز انجام
دهد و شست و شوي همراه با لجن کشي و رسوب گيري آبنماهاي موجود در فضاي سبز هفتهاي يکبار صورت
پذيرد و سطح آب نماها بايد همواره تميز و عاري از هر گونه ضايعات و مواد خارجي باشد و بايد نازل ها
همواره سالم و مرتب و عاري از گرفتگي باشد و جايگزيني نازل هاي سرقت شده نيز به عهده پيمانکار مي-
باشد .ضمناً يکبار در سال اليروبي منابع ذخيره آب را نيز انجام دهند .بديهي است به ازاي هر يک گزارش
ناظر کارفرما مبني به کم کاري پيمانکار در موارد مذکور ،مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -37شست و شوي سرويسهاي بهداشتي ،ظرفشويي و آبخوري موجود در پارکها و مجموعه فضاي سبز به-
طور مداوم و در شبانه روز انجام شود (مايع دستشويي و جاي مايع دستشويي بايد هميشه در سرويسهاي
بهداشتي موجود باشد) .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم نظافت و يا نبودن مايع
دستشويي و يا جاي مايع دستشويي در سرويسهاي بهداشتي ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج
در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
تبصره : 1درصورتيکه درطول مدت قرارداد سرويس بهداشتي جديدي به عرصه پيمان اضافه گردد
پيمانکار طبق مفاد قرارداد موظف به تحويل ،نگهداري ،نظافت و سرويس دهي آن ميباشد.
تبصره : 2در پايان قرارداد پيمانکار موظف است مجموعه سرويس هاي بهداشتي را کامالً سالم و بدون
نقص تحويل کارفرما نمايد.
 -38شير فلکههاي موجود در فضاي سبز بايد توسط کارگر موظف و يا نيروهاي آبيار باز و بست گردد و در
زماني که کارگر پيمانکار در محل فضاي سبز حضور ندارد ،پيمانکار موظف به قفل کردن دريچه و منهول شير
فلکه ،تابلو برق ،درب انباري و غيرو  ...ميباشد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم
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قفل بودن دريچه نگهداري شير فلکه ،تابلو برق ،درب انباري و يا دستکاري شير فلکه ها توسط مردم و يا
کارگران غير موظف مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت
وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد (منظور از کارگر موظف ،کارگري است که بر اساس برنامه کاري تعيين
شده توسط ناظر کارفرما موظف به نگهداري يکي از ميادين ،بوستانها ،سيستم هاي قطره اي ،چاه و منبع
فضاي سبز و غيره ...بصورت ثابت ميباشد)
 -31کليه شيرفلکه ها ميبايست بصورت مداوم مورد بازديد پيمانکار قرار گيرد و در صورت نشتي آب از
شير فلکه ،شيرآالت آبخوري و سرويس هاي بهداشتي و يا خرابي شيرفلکه و يا غيرو  ...سريعاً نسبت به رفع
نشتي و در صورت لزوم نسبت به تعويض آن اقدام نمايد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما
مبني بر نشتي آب از شير فلکه و شيرهاي برداشت آب ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد .ضمناً پيمانکار موظف ميباشد
صورتحساب شرکت آب و فاضالب و يا آب هدر رفته شهرداري که توسط ناظر کارفرما برآورد ميشود را
پرداخت نمايد.
 -40کليه وسايل بازي کودکان ،کف پوش زمينهاي بازي ،مجموعه بدنسازي (ستهاي ورزشي) و آالچيقها،
نيمکتهاي نشيمن تحويل پيمانکار ميباشد و در صورت خرابي ،شکستگي ،ربوده شدن ،پيمانکار بايد در اسرع
وقت و با هزينه خود نسبت به مرمت و تهيه آن اقدام نمايد (روغن کاري وسايل بازي بايد هر  25روز يکبار
توسط پيمانکار انجام شود) بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به خرابي وسايل بازي و
مبلمان و عدم اقدامات ايمني تأسيسات مذکور ،مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول
شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -42نگهبان بايستي با گشت زني مداوم در عرصه هاي پارک از کليه محوطه هاي سخت شامل پياده
روها ،معابر ،آبنما ،ابنيه ،سرويسهاي بهداشتي ،انباري ،آبخوري ،آالچيق ،تنديس ،کباب پز ،تابلوها ،محوطه
بازي کودکان ،محوطه ورزشي ،نماز خانه ،ساختمان هاي اداري و فرهنگي ،اطاق نگهباني ،محوطه هاي خاص،
دکهها ،موتور خانه ،موتور پمپ ،چاه آب ،شيرهاي برداشت آب ،تاسيسات آبياري قطرهاي ،فشار شکن،
سيستم فيلتراسيون ،حوضچه و دريچه هاي آهني ،کليه خطوط انتقال آب ،کابلهاي برق و مخابراتي،
حفاظهاي آهني و غيرو  ...موجود در پارکها و ميادين پس از انعقاد قرارداد تحويل پيمانکار ميشود و بايد در
صورت خرابي نسبت به مرمت آن اقدام نمايد و در پايان قرارداد آنها را بهصورت سالم به کارفرما تحويل
نمايد.
 -41کارگران پيمانکار بايد هر روز (قبل از ساعت  8صبح) نسبت به جمع آوري زباله موجود در پارکها(اعم
از زباله ريخته شده در محوطه بوستان يا درون ظروف زباله) اقدام نمايند و موظفند زباله ها را به بيرون از
بوستان انتقال داده تا توسط پيمانکار خدمات شهري بارگيري و حمل شود .بديهي است در صورت گزارش ناظر
کارفرما مبني بر عدم جمع آوري زباله موجود در پارکها ،مبلغ ده ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد .و ميبايست بارگيري و حمل
زباله به محل گود زباله شهرداري ،توسط پيمانکار فضاي سبز انجام شود.
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 -43شست وشوي ظروف زباله موجود در فضاي سبز و شيرآبه ريخته شده در محوطه هاي اطراف آن مي-
بايست (روزانه) توسط کارگران پيمانکار (حداکثر تا ساعت  8صبح) انجام شود و کيسه زباله در آنها نصب
گردد .بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم انجام موارد مذکور ،مبلغ ده ميليون ريال،
اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -44پيمانکار موظف است نسبت به جوي روبي و وجين علفهاي هرز ،حذف پاجوش و تنه جوش درختان،
جمع آوري قلوه سنگهاي موجود در مجموعه فضاي سبز شهرداري شامل (پارکها و ميادين ،معابر ،فضاي سبز
وروديهاي شهر ،فضاي سبز محلهاي ،باغات شهرداري و آرامستانها و غيرو ...بصورت اصولي و بهطور مداوم و
در طول سال اقدام نمايد (در پايان قرارداد ،پيمانکار بايد فضاي سبز عاري از علف هرز و موارد مذکور را
تحويل کارفرما نمايد)
 -45در صورتيکه فضاي سبز جديدي احداث و يا فضاي سبز احداث شده اي در دستور کار قرار گيرد
پيمانکار موظف به حفظ و نگهداري مجموعه کامل آن اعم از سطوح فضاي سبز ،ابنيه ،معابر و غيره ميباشد و
چنانچه کارفرما حين اجراي عمليات موضوع پيمان ،انجام کارهايي را به پيمانکار ابالغ نمايد که خارج از مفاد
مندرج در پيمان ميباشد ،پيمانکار موظف به انجام آن بوده و هزينه انجام کار موصوف طي صورتجلسه و توافق
طرفين قابل پرداخت خواهد بود.
 -46پيمانکار موظف است در ايام تعطيل (بخصوص روز  21و  23فروردين ماه) و با هماهنگي ناظر کارفرما
نسبت به بکارگيري چندين نيروي کارگري و نگهبان در فضاي سبز و بوستانهايي که کارفرما اعالم مينمايد از
ساعت  7صبح لغايت  14شب اقدام نمايد .نظافت فضاي سبز و سرويسهاي بهداشتي در اين ايام توسط
پيمانکار به نحو مطلوب تر انجام گيرد (در صورت تخريب گلکاريها ،ربوده شدن گل و گياه و پمپ و فواره،
شکستن شيرآالت و چراغهاي روشنايي و غيره  ...پيمانکار موظف به جبران خسارت ميباشد) ضمناً تأمين
نهار کارگران با نظر ناظر کارفرما در ايام تعطيل  21و  23فروردين در محل کار فضاي سبز بعهده پيمانکار مي-
باشد (مرخصي کارگران پيمانکار در ايام تعطيل 21و  23فروردين – تاسوعا و عاشورا لغو ميباشد).
 -47پيمانکار موظف است در صورت قطع درخت و تخريب فضاي سبز توسط مردم و يا تصادف خودروها با
فضاي سبز و غيرو ...مراتب را سريعاً و بهصورت کتبي به شهرداري اعالم و با مراجعه به نيروي انتظامي موضوع
را تأمين دليل و پيگيري نمايد تا حق و حقوقات شهرداري پايمال نگردد .ضمناً با دستور ناظر کارفرما بايد
نسبت به کاشت درخت جايگزين با هزينه خود در همان محل اقدام نمايد .بديهي است در صورت عدم پيگيري
الزم از سوي پيمانکار به شهرداري و نيروي انتظامي و متواري شدن راننده يا فرد متخلف ،خسارت وارده
توسط ناظر کارفرما بر اساس تعرفه مصوب سال  2314 - 2315برآورد و از صورت وضعيت پيمانکار کسر
خواهد شد.
 -48چنانچه توسط مردم درمحدوده پيمان خاک و نخالههاي ساختماني و زباله تخليه گرديد پيمانکار
موظف است در همان روز نسبت به بارگيري و انتقال آن به محل مورد نظر که توسط کارفرما مشخص مي-
گردد با هزينه خود اقدام نمايد و در صورتيکه پيمانکار درخصوص حمل مواد تخليه شده سهل انگاري نمايد
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به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک
قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -41در صورتيکه بهدليل وجود آفات و عدم مبارزه شيميايي ،آتش افروزي و سوختن درختان ،عدم آبياري
مناسب و بهموقع ،درختان فضاي سبز شهرداري خشک و از بين بروند ،خسارت وارده بر اساس تعرفه مصوب
سال  14 - 15برآورد و جريمه آن از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد شد.
 -50پاک کردن و امحاء آگهي ها ،نوشته ها از ديوارها و تأسيسات و اعالم کتبي شروع هر نوع فعاليت
ساختماني در فضاي سبز به کارفرما و اعالم کتبي ايجاد کيوسک يا دکه درمحدوده و عرصه پيمان به
کارفرما و اعالم کتبي حفاريهاي بدون مجوز درسطح فضاي سبز به کارفرما از وظايف پيمانکار ميباشد.
 -52هرگاه ضمن اجراي عمليات موضوع قرارداد ،اشياء قيمتي در محل کار پيدا شود پيمانکار متعهد
است بالفاصله مراتب را به اطالع کارفرما و حراست شهرداري برساند و براي حفظ و نگهداري و يا انتقال
اشياء قيمتي به محل مناسب اقدام الزم بعمل آورد.
 -51در مبحث توسعه فضاي سبز پيمانکار موظف است نيروي الزم جهت احداث فضاي سبز ،خاکريزي،
تکثير گل و گياه ،لوله گذاري و شکستگيهاي لوله ،اجراي سيستمهاي روشنايي و برقي ،کاشت درخت و گل
وگياه ،نظافت فضاي سبز بعضي از ادارات و مدارس ،ساخت و ساز و بنايي ،کمک به واحد خدمات شهري و
اداري شهرداري در مواقع ضروري و نياز و غيره  ...در اختيار واحد فضاي سبز قرار دهد .برنامه و اولويت اجراي
توسعه فضاي سبز توسط ناظر کارفرما به پيمانکار اعالم ميگردد و پيمانکار موظف به انجام آن ميباشد.
 -53فضاي سبز اکثر بوستانها با آب خام آبياري ميگردد و کارگران پيمانکار حق استفاده از آب شرب
موجود در آبخوري ،سرويس بهداشتي و غيرو  ...را جهت آبياري فضاي سبز ندارند .بديهي است به ازاي هر
يک گزارش ناظر کارفرما با توجه به موارد مذکور مبلغ ده ميليون ريال از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
و موظف به پرداخت صورتحساب ارسالي شرکت آب و فاضالب ميباشد و بايد تسويه حساب آن را تحويل
کارفرما نمايد.
 -54آوردن وسايل پخت و پز و آشپزي در داخل بوستانها ،تردد و توقف وسايط نقليه موتوري در پارک،
نشستن و بازي مردم بر روي سطوح چمنکاري ،استفاده از برق بوستان جهت پلوپز ،بخاري برقي ،ايجاد اجاق و
آتش افروزي ،نصب چادر مسافرتي ،نصب پالکاردهاي ممنوعه و بدون مجوز در بوستان ،دست فروشي در
محوطه بوستان ،ريختن آب جوش و مواد شيميايي بر روي سطوح چمنکاري ،شست و شوي لباس و پهن کردن
لباس در عرصه پيمان و غيره ...ممنوع ميباشد و پيمانکار موظف است کارگران خود را توجيه نمايد که از
موارد مذکور جلوگيري نمايند (مسئوليت کلي بعهده پيمانکار ميباشد) چنانچه شهروندان اقدامي در فضاي
سبز داشته باشند که منجر به ضرر و زيان و تخريب فضاي سبز گردد به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبلغ
ده ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر
ميگردد .ضمناً مرمت و رفع خرابيها و پرداخت خسارت شهرداري بعهده پيمانکار ميباشد.
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 -55پيمانکار موظف است روزانه مقدار  10/000ليتر آب براي بوستان الله سرده و مقدار  54/000ليتر آب
براي بلوار وليعصر بهوسيله تانکر حمل و در آبنما و استخر موجود در آنها تخليه نمايد (در صورت نياز به مقدار
آب بيشتر ،پيمانکار موظف به تأمين آن ميباشد)
 -56آبياري قسمتي از فضاي سبز خيابان آيت اهلل کاشاني ،خيابان امام خميني ،خيابان شهداء ،باغ جنب
شهرداري ،باغ جنب بوستان بزرگ شهر با آب خريداري شده از آب چاه (گرمسير ،خواجه ،کريم خان) صورت
ميگيرد و پيمانکار موظف به آبياري و تأمين نيروي آبيار آن ميباشد (ضمناً هماهنگي الزم با ميراب چاههاي
مذکور بهعهده پيمانکار ميباشد) و در صورتيکه دور آبياري بههر دليل از  25روز فراتر رود پيمانکار بايد فضاي
سبزهاي مذکور را با تانکر آبياري نمايد .بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني به عدم آبياري
مناسب و به موقع ،مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت
وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -57در صورت جابجايي ماسه نرم زير وسايل بازي کودکان موجود در پارکها ،پيمانکار موظف است ماسه-
هاي نرم جابجا شده را بجاي اوليه خود بازگرداند و نبايد بتن نگهدارنده پايه وسايل بازي مشاهده شود .بديهي
است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما در مورد مذکور مبلغ پنج ميليون ريال اضافه بر جرايم مندرج در
جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد.
 -58نيروهاي تأسيسات آب و برق شرکت عالوه به انجام امور آب و برق در حفظ و توسعه فضاي سبز
شهرداري – منطقه سفيد کوه – ساختمانهاي شهرداري و غيرو  ...در هر کجاي ديگر که نظر کارفرما باشد
مانند مساجد ،تکايا ،ادارات و  ...موظف به انجام وظيفه ميباشند (تهيه و تأمين لوازم آب و برق مصرفي در
مبحث توسعه بعهده کارفرما و در مبحث حفظ و نگهداري به عهده پيمانکار مي باشد).
 -51بعضي از مواقع نياز به آبياري فضاي سبز بعضي از ادارات ،مدارس و تکايا و غيرو  ...و يا شست و شوي
و آبپاشي محوطههاي آنها ،آبپاشي معابر و خيابانها با تانکر ميباشد که با دستور ناظر کارفرما ،پيمانکار موظف
به انجام آن ميباشد.
 -60پيمانکار مکلف به پرداخت حداکثر مبلغ  1/000/000ريال در طول دوره قرارداد به هر نفر از کارگران به
مناسبت هاي مختلف از قبيل رمضان و عيد نوروز و ساير موارد ،همسان با پرسنل شهرداري و پس از ابالغ
کتبي کارفرما و طبق مهلت ابالغ شده ،ميباشد در صورت استنکاف پيمانکار از اجراي اين بند يا تاخير از
مهلت تعيين شده ،ضمن اجراي اين بند توسط کارفرما ،طبق جدول جرايم از صورت وضعيت ماهانه شرکت
کسر خواهد شد(.در صورت لزوم و با ابالغ کتبي کارفرما ،پيمانکار ميتواند در بعضي موارد نسبت به تحويل بن
کارت به کارگران اقدام نمايد)
 -62درب نمازخانه موجود در بوستانها بايد به هنگام اذان (صبح ،ظهر و عصر ،مغرب و عشاء) توسط
پيمانکار باز گردد .ضمناً از خوابيدن مسافرين و پخت و پز در نمازخانه جلوگيري نمايد (مسئوليت کلي بهعهده
پيمانکار بوده و بايد جوابگو باشد) بديهي است به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم باز بودن
درب نمازخانه در وقت نماز و عدم نظافت آن مبلغ پنج ميليون ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره
يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد..
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 -61در صورت قصور پيمانکار يا تاخير در انجام هر يک از بندهاي موجود در قرارداد که جريمهاي براي آن
در متن و جدول شماره يک لحاظ نشده به ازاي هر يک گزارش ناظر کارفرما مبلغ  20/000/000تا 30/000/000
ريال به تشخيص ناظر کارفرما از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد گرديد.
 -63در صورتيکه از طرف کارفرما ماشين آالت و اقالم مورد نياز کار براي انجام موضوع پيمان به پيمانکار
تحويل گردد تحت هيچ عنوان پيمانکار حق ندارد آنها را از محدوده تعريف شده پيمان خارج و يا در کارهاي
خارج از موضوع پيمان بکارگيري نمايد .ضمناً پيمانکار حق استفاده از ماشين آالت و ابزارآالت خود را که در
هنگام عقد قرارداد به رويت ناظر کارفرما ميرساند درخارج از محدوده پيمان و يا بکارگيري از آنها در کارهاي
خارج از محدوده فضاي سبز شهرداري را نخواهد داشت ضمناً پيمانکار موظف است هرگونه جابجايي و تعويض
ماشين آالت خود را طي درخواست کتبي و دستور کارفرما انجام دهد .بديهي است در غير اينصورت به ازاي
هر گزارش ناظر کارفرما مبلغ ده ميليون ريال از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد شد .و کارفرما
ميتواند قرارداد را بصورت يکطرفه فسخ نمايد و در صورت فسخ قرارداد از سوي کارفرما مبلغ يکصد ميليون
ريال از محل مطالبات بهمراه ضمانتنامه پيمانکار ضبط ميگردد.
 -64ماليات ،و حق بيمه ( 13درصد سهم کارفرما و  4درصد مشاغل سخت و زيان آور در صورت تاييد در
زمان بازنشستگي کارگران و در هر زمان) موضوع پيمان طبق قوانين و آيين نامههاي مالياتي و قوانين کار و
بيمههاي اجتماعي کالً به عهده پيمانکار ميباشد.
 -65هرگاه بعضي از ماشين آالت و ابزار کار معيوب باشد و يا در بين کارگران پيمانکار افرادي باشند که
توان انجام کارهاي محوله را نداشته باشند بر عهده ناظر کارفرما است که تعمير و تغيير ماشين آالت و يا
تعويض افراد ناتوان را از پيمانکار بخواهد و پيمانکار مکلف به انجام آن است.
 -66پيمانکار موظف است سنوات کارگران را در پايان قرارداد في مابين خود و شهرداري به کارگران و به
نرخ روز پرداخت نمايد.
 -67پيمانکار موظف است پس از اعالم تاييد صالحيت کارگران از سوي واحد حراست شهرداري و ناظر
کارفرما ضمن اعالم کد اختصاصي هر فرد به کارفرما نام و کد مربوطه را نيز بر روي لباس کار وي حک نمايد.
همچنين پيمانکار موظف است نسبت به صدور کارت شناسايي عکس دار با هماهنگي کارفرما و الصاق آن بر
روي لباس کارگران اقدام نمايد.
 -68هرگاه به منظور انجام عمليات موضوع پيمان ايجاب نمايد براي مدتي قسمتي و يا تمام معبري اشغال
شود .پيمانکار مکلف است از طريق کارفرما با هماهنگي اداره راهنمائي و رانندگي عبور و مرور را از معابر
مجاور امکان پذير سازد.
 -61هرگاه در اثر عمليات پيمانکار مباشرتاً يا مسبباً به تاسيسات موجود در محدوده کار مانند تلفن،
پست ،آب ،برق ،گاز ،عالئم و چراغهاي راهنمائي و رانندگي و ساير تاسيسات متعلق به شهرداري و يا
سازمانهاي ديگر دولتي و بخش خصوصي خسارت و يا صدماتي وارد شود پيمانکار مکلف است آنها را مرمت و
يا خسارت مربوطه را پرداخت نمايد و کارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت .
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 -70پيمانکار مکلف است از افشاء اسرار و امور مرتبط با موضوع قرارداد خودداري نمايد در غير اينصورت
ضمن ايجاد حق فسخ براي کارفرما مراتب از طريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد.
 -72پيمانکار مکلف است تا پايان ماه اول پس از عقد قرارداد نسبت به ارائه گواهي عدم اعتياد و سوء
پيشينه کارگران تحت امر خود به واحد حراست شهرداري اقدام نمايد.
 -71مسئوليت تمامي مراحل شناسايي ،اندازه گيري ،ارزيابي و کنترل عوامل زيانآور محيط کار به عهده
پيمانکار مي باشد ضمناً پيمانکار متعهد به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد.
 -73اجراي عمليات کار نبايد براي ساکنين و موسسات مجاور مزاحمتي ايجاد کند .ضمناً در صورت نفوذ
آب به منازل همجوار فضاي سبز بداليل (خرابي شيرفلکه آب – خرابي تاسيسات قطره اي  -آبياري بيش از
اندازه و عدم کنترل مقدار آبياري و غيرو )...پيمانکار موظف به جبران خسارت وارده به شهروندان بوده و
مسئوليتي متوجه کارفرما نمي باشد.
 -74پيمانکار موظف است هر نوع اطالعات و مدارکي که مورد نياز باشد را در اختيار دستگاه نظارت ،ناظر
کارفرما ،حراست ،امور اداري ،امور مالي شهرداري قرار دهد و تسهيالت الزم را براي انجام بازرسيها فراهم
نمايد و همچنين پيمانکار در موقع تحويل پيمان بايد تسهيالت الزم را براي کميسيونهاي تحويل فراهم خواهد
آورد.
 -75ساير موارد پيش بيني نشده يا مواردي که در حين کار و مواقع ضروري به آن برخورد ميگردد از سوي
کارفرما بصورت کتبي به پيمانکار ابالغ و جزء الحاقيه قرارداد ميگردد و پيمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.
 -76پيمانکار موظف است در صورت خرابي ماشين آالت تحويلي (از سوي کارفرما) در اسرع وقت نسبت به
تعمير آنها در تعميرگاههايي که کارفرما تعيين مينمايد اقدام نمايد (هزينه تعميرات بعهده پيمانکار ميباشد.
ضمناً در صورت عدم تعميرات توسط پيمانکار  ،توسط کارفرما اقدام به تعمير و هزينه کامل تعميرات به اضافه
 10درصد کل مبلغ هزينه شده از صورت وضعيت و يا مطالبات پيمانکار کسر خواهد گرديد
 -77ناظر کارفرما (مسئول فضاي سبز شهرداري) ميباشد و پس از عقد قرارداد با تشخيص خود تعداد 1
نفر نيرو را از بين  31نفر نيروي مذکور در بند  16شرايط خصوصي پيمان ،جهت نظارت بهتر بر کار پيمانکار
انتخاب و بکارگيري مينمايد و حق و حقوقات اين  1نفر نيرو پس از تأييد ناظر کارفرما از سوي پيمانکار
پرداخت ميگردد.
 -78ماشين آالت و دستگاههاي مورد نياز جهت انجام وظايف طبق قرارداد به شرح ذيل مي باشند:
 يک دستگاه تانکر تريلر جهت حمل و توزيع آب دو دستگاه کاميون تانکر دار ولوو ده چرخ جهت حمل و توزيع آب يک دستگاه وانت بار نيسان جهت جمع آوري زباله فضاي سبز – حمل کود – حمل گل و گياه و غيره -71تهيه ماشين آالت بعهده شهرداري مي باشد .در صورت خرابي خودرو پيمانکار بايد نسبت به
بکارگيري خودرو جايگزين اقدام نمايد و هيچگونه وقفه در کار ايجاد نگردد.
 -80کليه هزينه هاي نگهداري و تعميرات و سوخت ،پنچري و سرويس ماشين آالت بعهده پيمانکار مي
باشد.
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 -82کليه ماشين آالت پس از کارشناسي و اخذ چک ضمانت از پيمانکار تحويل نماينده شرکت گرديده و
کليه مسئوليت آن بعهده شرکت مي باشد.
 -81شهرداري در قبال مفقود شدن ،سرقت ،حوادث غير مترقبه ،تصادف هيچگونه مسئوليتي نداشته و
مسئوليت کامل متوجه شرکت مي باشد.
 -83پيمانکار موظف است ماشين آالت تحويلي را در محدوده شهر و صرفاً در حيطه وظايف و طبق قرارداد
به کارگيري نمايند بديهي است در غير اينصورت به ازاي هر گزارش ناظر کارفرما مبلغ ده ميليون ريال از
صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر خواهد شد .و کارفرما ميتواند قرارداد را بصورت يکطرفه فسخ نمايد و در
صورت فسخ قرارداد از سوي کارفرما مبلغ يکصد ميليون ريال از محل مطالبات بهمراه ضمانتنامه پيمانکار
ضبط ميگردد.
 -84چنانچه تعميرات ماشين آالت به زمان زيادي نياز داشته باشد پيمانکار مکلف و ملزم به جايگزين
نمودن ماشين مربوطه با هزينه خود مي باشد.
 -85کليه رانندگان پيمانکار بايد شرايط کافي و مدارک و گواهي هاي الزمه که مد نظر کارفرما ميباشد را
داشته باشند و اسامي رانندگان را کتباً به کارفرما معرفي نمايند.
 -86پيمانکار موظف است در طول مدت قرارداد در هر ماه نسبت به بکارگيري  200نفر نيروي کارگر روز
مزد قانوني جهت حذف علفهاي هرز يکساله و چند ساله ،حذف پاجوش و تنه جوش و هرس درختان و
درختچههاي مجموعه فضاي سبز شهرداري اقدام نمايد (پيمانکار حق استفاده از کارگران موجود در فضاي
سبز موضوع بند  16را ندارد) .پيمانکار با نظر ناظر کارفرما ميتواند براي حذف علفهاي هرز از ادوات کشاورزي
بجاي نيروي کارگري استفاده نمايد .بديهي است در صورت گزارش ناظر کارفرما مبني بر عدم جوي روبي و
حذف علفهاي هرز بصورت اصولي در هر ماه و يا انجام آن بصورت ناقص توسط پيمانکار مبلغ پنج ميليون
ريال ،اضافه بر جرايم مندرج در جدول شماره يک قرارداد ،از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد و
عمليات جوي روبي و حذف علفهاي هرز توسط کارفرما در هر ماه ،انجام و هزينه آن نيز بر اساس آناليز قيمت
پيشنهادي پيمانکار و يا برآورد ناظر کارفرما از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار کسر ميگردد (کارفرما تعهدي
نسبت به کارگران مذکور نداشته و مسئوليتي متوجه وي نميباشد).
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دستورالعمل  H.S.Eفضاي سبز شهرداري تفت
الف  :مالحظات زیست محيطي در خصوص ماشين آالت پيمانکار :
 مالحظات زيست محيطي در خصوص وسايل نقليه پيمانکاران فضاي سبز داشتن برچسب معاينه فنی براي تمامی خودروهاي پیمانكاران الزامی است . عدم استفاده از خودرو هاي دود زا و آالينده. عدم هر گونه تعمير يا تعويض روغن در مکانهاي نامناسب که منجر به آلودگي زيست محيطي گردد. -عدم استفاده از خودروهايي که به دليل مشکالت فني آلودگي صوتي قابل توجهي دارند.

ب  :سایر مالحظات زیست محيطي:
 در صورتي که پيمانکار از مواد شيميايي خاصي)سموم و کودهاي شيميايي و )...استفاده مينمايد مي-بايست (برگه مشخصات ايمني مواد )MSDSآن ماده شيميايي را در اختيار کارفرما قرار دهد.
 در صورتي که پيمانکار از هر نوع تجهيزاتي استفاده مينمايد در انتخاب نوع تجهيز خود ميبايستگزينه هايي با آلودگي کمتر اعم از آلودگي هوا ،آب ،خاک و صوت را مد نظر قرار دهد.
 استفاده از المپهاي کم مصرف و فتوسل جهت روشنائي پارکها ،ميادين و لچکيها در خصوص کاهشمصرف برق.
 در حد امکان استفاده از آب خام جهت شست و شوي آب نماها ،سرويسهاي بهداشتي ،سقاخانهها ومعابر جهت کاهش مصرف آب آشاميدني.
 -رعايت نظافت.

ج  :الزامات مربوط به عمليات سمپاشي:
 هنگام انجام عمليات سمپاشي از لباس کار و لوازم حفاظت فردي مناسب استفاده شود. هنگام سمپاشي از خوردن ،آشاميدن و استعمال دخانيات اجتناب گردد. هنگام عمليات سمپاشي محدوده خطر با نصب تابلوهاي هشدار دهنده و يا با استفاده از بلندگو اعالمشود.
 حداکثر ساعت کار سمپاشان از  6ساعت تجاوز نکند. سن کارگر سمپاش کمتر از  32سال نباشد. خودروي مورد استفاده سمپاشي داراي عالئم هشدار دهنده و چراغ گردان باشد. پيش بيني ادوات و لوازم مناسب جهت جمع آوري سموم ريخته شده در محيط و پاکسازي محل پس ازاتمام عمليات.
 سموم تهيه شده مازاد بر مصرف و قوطيهاي خالي سموم بطور مناسب جمع آوري و دفع گردد61

 قبل از انجام سمپاشي از سالم بودن وسايل و تجهيزات مورد استفاده اطمينان حاصل شود. ادوات و ظروف سمپاشي و لباسهاي آلوده به سم در محل مناسب شست و شو شود. اعضاء اکيپ سمپاشي ميبايست واجد کارت متناسب با کار محوله بوده و در هنگام کار کارت را بههمراه داشته باشند.
 تسهيالت و امکانات بهداشتي مناسب جهت استفاده کارگران پيش بيني گردد. بر اساس اظهارنظر ناظر ،چنانچه خدمات رساني پيمانکار ،مخاطراتي را در پي داشته باشد ،براي بار اولبه وي اخطار کتبي و در صورت عدم رفع ،جريمه در نظر گرفته ميشود و در صورت تکرار ميتواند
منجر به لغو قرارداد گردد.

د  :مالحظات ایمني و بهداشتي
 کنترل ضوابط بهداشتي و ايمني سرويسهاي بهداشتي پارکها؛ کنترل ضوابط بهداشتي و ايمني شبکه روشنايي معابر و پارکها؛ کنترل ضوابط بهداشتي و ايمني تجهيزات و ادوات پارک ،نيمکتها ،کف پوش زمين بازي ،وسايل بازيکودکان ،آبخوريها ،آبنماها؛
 کنترل ضوابط بهداشتي و ايمني کارگران )لباس کار مناسب ،لوازم بهداشت فردي ،تجهيزات ايمني درهنگام کار)
 کنترل ضوابط بهداشتي و ايمني ساختمان اسکان کارگري. استفاده از دستکش و ماسک مناسب براي کليه پرسنل کارگري پيمانکار الزامي است عدم استفاده از کارگران صغر سني کليه رنگها و محلولهاي شيميايي استفاده شده توسط پيمانکاران بايد داراي برچسب استاندارد ايرانباشد
 استفاده از وسايل مناسب حمل بار آموزش اصول ارگونومي کار به پرسنل محدود سازي زمان فعاليت پيوسته در دسترس بودن و آموزش MSDS انجام معاينات ادواري جهت پرسنل بازرسي از تجهيزات برقي و اطمينان از سالمت و ايمني سيستم انتقال استفاده از تجهيزات و کف پوش عايق هنگام کار با تجهيزات برق استفاده از جليقه شب رنگ براي پرسنل جهت کار در شب -آموزش خطرات بهداشت و ايمني و عواقب عدول از دستورالعمل هاي کاري به پرسنل.
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جدول شماره یک (جدول جرایم) عالوه بر جرایمي که در متن دیده شده است
درصد جريمه از صورت
رديف

شرح جريمه

وضعيت ماهانه به
تشخيص ناظر

2

1

3

عدم وجود ماسه نرم يا کفپوش مناسب در زير وسايل بازي کودکان(موضوع بند  58شرايط خصوصي
پيمان)

عدم جوي روبي و حذف علف هاي هرز مجموعه فضاي سبز با نيروي کارگري روزمزد به تعداد  200نفر
کارگر در هر ماه (موضوع بند  86شرايط خصوصي پيمان)

عدم سالم بودن وسايل بازي،مبلمان و تاسيسات آبي و عدم اقدامات ايمني (موضوع بند  42شرايط
خصوصي پيمان)

 1درصد

 5درصد

 3درصد

عدم خاموش و روشن کردن به موقع فواره آبنماها و عدم سالم بودن پمپ و فواره ،آب گرفتگي
4

موتورخانه ،عدم روشنايي مناسب و بعمل آوردن اقدامات ايمني در تأسيسات برق ،عدم خريد لوازم برق

 3درصد

و وجود خاموشيها (موضوع بند  12شرايط خصوصي پيمان)

5

سرازير شدن آب فضاي سبز بر روي آسفالت خيابان يا معابر پارکها و بوستانها بوسيله تانکر يا کارگر،
باالرفتن دور آبياري تانکرها (موضوع بندهاي  3و  -7د شرح خدمات و  15شرايط خصوصي پيمان)

 3درصد

عدم تعويض شيرها و مرمت لوله کشي اعم از قطرهاي و غرقابي به هر دليل ،عدم شست و شوي فيلترها
6

و افت فشار در قطره چکان ها ،عدم رفع نشتي آب شيرفلکه و شيرهاي برداشت آب (موضوع بندهاي

 3درصد

 1-24هـ و  1-12هـ از شرح خدمات و بند 40شرايط خصوصي پيمان)
عدم پوشيدن لباس کار توسط کارگران و عدم تامين لوازم ايمني و  ...و لباس کار توسط پيمانکار يا
7

تاخير در تحويل ،تمرد و قصور کارگران و عدم توجه به تذکرات ناظر کارفرما (موضوع بند  7و 10

 1درصد

شرايط خصوصي پيمان)

8

عدم برخورد مناسب کارگران پيمانکار با مردم ،عدم حضور کارگر موظف به هنگام شب در بوستانها طي
ماههاي فروردين تا مهر ماه (موضوع بندهاي  5و  24شرايط خصوصي پيمان)
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 3درصد

1

عدم حضور نماينده پيمانکار در محل کار  -عدم حضور کارگر و کم بودن تعداد کارگر و راننده از تعداد
قيد شده در قرارداد (بند  16شرايط خصوصي پيمان)

 3درصد

عدم جمع آوري خاک و نخاله تخليه شده در فضاي سبز ،عدم جمع آوري زباله ريخته شده در محوطه
20

ها و ظروف زباله و انتقال به بيرون از بوستانها ،عدم شست و شوي ظروف زباله و نصب نايلون زباله در
آنها ،عدم جمع آوري زباله ريخته شده در فضاي سبز معابر و جنگلکاريها(موضوع بندهاي  6- 2ج شرح

3درصد

خدمات و  43و  44و  41شرايط خصوصي پيمان)
عدم نظافت معابر و ابنيه موجود در فضاي سبز ،عدم رسوب گيري و عدم نظافت و شست و شوي
22

هفتگي آبنماها و مخازن ذخيره آب ،عدم تميز بودن سطح آب آبنماها (موضوع بند  37شرايط

 3درصد

خصوصي پيمان)

21

23

24

25

26

27

عدم نظافت سرويس هاي بهداشتي،ظرفشويي ،آبخوري و عدم وجود مايع دستشويي و جاي مايع
دستشويي در سرويس هاي بهداشتي (موضوع بند  38شرايط خصوصي پيمان)

عدم کاشت اصولي و عدم واکاري درختان و گلها و تلفات بيش از  5درصد گلها و درختان کاشت شده
(موضوع بند  7ج و  1 - 4ج و  5 - 2ب شرح خدمات)

عدم اعالم آفات بيماريها و عدم مبارزه شيميايي و وجود آفت در درختها و درختچه ها ،گلها و چمن ها
(موضوع بند  5 - 2الف و  4 - 2ب و  5 - 6ج شرح خدمات)

عدم مرمت جويهاي آبياري و پته بندي و ريختن زباله موجود در جوي و باغچه به روي معابر به هنگام
آبياري (موضوع بند  2 – 1ب و  2 - 1ج و  1د شرح خدمات)

عدم حذف و وجين علفهاي هرز درختان و گلها و جوي روبي بوستانها ،معابر ،جنگلکاريها ،گلزار شهدا و
آرامستانها ،عدم کوددهي (موضوع بندهاي  3 - 2الف و  4الف و  3 – 2ب و  22 - 2ج شرح خدمات)

عدم هرس خشکه بري و سربرداري پرچينها و تغيير خودسرانه فرم پرچينها بدون نظر ناظر و عدم
جمع آوري سرشاخه پرچينهاي سرزني شده و نظافت محل (موضوع بند  1 - 4ج و  3ج شرح خدمات)
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 3درصد

 1درصد

 3درصد

 1درصد

 4درصد

 1درصد

عدم آبياري اصولي و عمقي اعم از قطره اي يا غرقابي و باال رفتن دور آبياري و يا آبياري بصورت ناقص،
عدم مديريت الزم در مبحث آبياري قطره اي ،قرار گرفتن شيلنگ آبياري در محل طوقه درختان ،عدم
28

سالم بودن شير فلکه و بدنه تانکر و وجود نشتي ،عدم رعايت اصل صرفه جويي در مصرف آب ،عدم

 5درصد

اسيدشويي (موضوع بند  2 - 3الف 2 - 5،الف 2 – 3 ،ب 3،د 6،د 8،د 1 - 26،هـ 1 - 21 ،هـ 1 -10 ،هـ،
 1 – 11هـ شرح خدمات)

21

عدم شست و شوي درختان معابر ،عدم شست و شوي درختچه ها و پرچين کاريهاي موجود در
بوستانها و ميادين (موضوع بند  20 - 2ج و  20 - 4ج شرح خدمات)

 1درصد

عدم سرزني بهموقع چمن و حاشيه آن و ايجاد پوسيدگي و خشکيدگي چمن ،مشاهده پارگي
10

شيلنگهاي آبياري و پاشيده شدن آب به خارج از سطوح چمن کاري ،عدم لکه گيري و واکاري چمن،

 3درصد

عدم هوادهي و چنگگ زدن چمن (موضوع بند  2 - 6الف 1 - 2 ،الف و  6الف و  8الف شرح خدمات)

12

عدم نظافت چمنکاري و گلکاريها و جمع آوري زباله موجود در سطوح چمنکاري و گلکاري (موضوع
بندهاي  7الف و  6ب شرح خدمات)

 4درصد

توقف بيش از يک روز تانکر در پارکينگ و يا تعميرگاه و عدم جايگزيني تانکر بجاي آن ،عدم خريد
11

لوازم و ماشين آالت و يا عدم تعمير بيش از يک روز آنها (موضوع بند  4د شرح خدمات و بند  21شرايط

 1درصد

خصوصي پيمان)
اخذ وجه از شهروندان و اعمال خالف مقررات و يا منافي عفت عمومي و سوء استفاده از موقعيت شغلي
13

و غيرو ...توسط کارکنان پيمانکار ،تاخير در پرداخت حقوق کارگران تا روز پانزده هم ماه بعد ،پرداخت
حقوق کارگران به شيوه هاي غير متعارف (موضوع بندهاي  7 - 20و  7 - 12قرارداد و بند  23شرايط

 4درصد

خصوصي پيمان)

14

عدم تحويل مدارک مورد نياز به واحد اداري يا تاخير در تحويل (موضوع بند  11شرايط خصوصي
پيمان)

تا  5درصد

کم کاري و تنزل رتبه فضاي سبز شهرداري در بين شهرداريهاي استان يزد توسط کميته ارزيابي فضاي
15

سبز استان ،استفاده از آب فضاي سبز براي مصارف ديگر (موضوع بندهاي  26و  32شرايط خصوصي

 3درصد

پيمان)
عدم قفل بودن دريچه هاي آب و انباري و غيرو ...در موقعيکه کارگر فضاي سبز در محل حضور ندارد،
16

دستکاري شير فلکه ها توسط مردم يا نيروي کارگر غير موظف ،واگذاري شيرفلکه ها و دريچه
نگهداري فلکه و کنتور آب به غير (موضوع بند  1 - 28هـ شرح خدمات و  31شرايط خصوصي پيمان)
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 1درصد

17

18

عدم اجراي بند  62شرايط خصوصي پيمان– عدم رعايت بند  7-20قرارداد

عدم آبياري ميان دوره با تانکر در فضاي سبز معابر که با آب چاههاي خريداري شده نظير چاه خواجه
و ...آبياري ميگردد و باال رفتن دور آبياري (موضوع بند  57شرايط خصوصي پيمان)

 3درصد

 3درصد

عدم ضدعفوني چمن زن و فراگير شدن بيماري و ايجاد آفتاب سوختگي به علت سرزني کوتاه چمن ،به
11

بذر رفتن چمن ها ،نداشتن سبد جمعآوري بر روي ماشين هاي چمن زن ،ريخته شدن چمن هاي

 3درصد

سرزني شده به روي معابر و غيره ....و عدم نظافت به موقع (موضوع بند  1-1و  1-3الف شرح خدمات)
عدم رعايت موارد مندرج در بند  55شرايط خصوصي پيمان توسط پيمانکار ،عدم باز نمودن درب
30

نمازخانه هاي موجود در بوستانها به وقت نمازهاي يوميه و عدم نظافت وغيره(...موضوع بند 61شرايط
خصوصي پيمان)
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 1درصد

«مساحت فضاي سبز شهـرداري تفت»
 21/6هکتار

* مساحت کل پارکها اعم از عمومي و محلهاي
* ميادين

 3/7هکتار

* جوي و باغچه حاشيه خيابان (معابر )

 20/7هکتار

* جنگل کاريها و فضاي سبز برون شهري و آرامستانها
* مساحت باغات تحت تملک شهرداري

 53/72هکتار
 0/64هکتار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 82هکتار

* مساحت کل فضاي سبز
* مساحت فضاي سبز تحت پوشش شبکه آب خام

 30/8هکتار

* مساحت فضاي سبز تحت پوشش آبياري تحت فشار

 52/6هکتار

* مساحت چمنکاريها

 4/3هکتار

 ضمناً شرکت کنندگان جهت بازديد از فضاي سبز ميتوانند در وقت اداري مورخ ...................به واحد فضايسبز شهرداري مراجعه نمايند
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