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 به بخش خصوصي فضاي سبزرايط عمومي شركت در مناقصه واگذاري ش
 ت مختار است.اهادشهرداري بروجن در رد يا قبول كليه پيشن -1

 كليه كسورات قانوني متعلقه به عهده پيمانكار مي باشد. -2

 متقاضيان مي بايستي مدارك شركت در مناقصه به شرح ذيل تكميل و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. -3

 پاكت الف( ضمانتنامه يا فيش واريزي شركت در مناقصه   
زيابي پيمانكاران به پيوست كليه اسناد و مدارك مثبته امتياز آور كه در جدول پاكت ب( اسناد مناقصه ، اساسنامه شركت، جدول ار

 ذكرگرديده، مانند رتبه بندي و روزمه كاري و صورتحساب بانكي مربوط به شركت و ليست ماشين آالت متعلق به پيمانكار و غيره 
 باشد( الزامي بوده و در صورت عدم ارائه پيشنهاد باطل مي پاكت ج( پيشنهاد قيمت و آناليز قيمت پيشنهادي )ضمناً پيوست آناليز قيمت

چنانچه در هر مرحله اي مشخص شود اطالعات داده شده فوق نادرست بوده قرارداد به صورت يكجانبه فسخ و ضمانت نامه              -4
د مدعي هيچگونه خسارتي باشد و بايد كليه خسارتهاي احتمالي وارده به شهرداري و ساير اشخاص ضبط خواهد شد و پيمانكار نمي توان

 حقيقي و حقوقي ديگر را پرداخت نمايد.
 هايي كه مجوز مربوط به انجام كار فوق را نداشته باشند از سوي كميسيون معامالت شهرداري رد خواهد شد. پيشنهاد شركت -5

هاي مربوطه را كه از سايت شهرداري بروجن دريافت مي نمايند مهر و امضاء نموده و ضميمه پيشنهاد  رممتقاضيان مي بايستي كليه ف -6
 فوق نمايند. )بدون درج هيچ گونه قيد و شرطي(

به نام سپرده شهرداري بروجن  3100002524007به حساب سيبا به شماره  ريال ميليون هفتصد و ميليارد دومتقاضيان مي بايستي مبلغ  -7
بانك ملي مركزي بروجن واريز يا معادل مبلغ فوق ضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري بروجن بابت تضمين شركت در مناقصه ضميمه  نزد

 پيشنهاد خود نمايند درغيراينصورت پيشنهاد رد خواهد گرديد.

مهلت مقرر تحويل دبيرخانه  كليه پيشنهادات مي بايستي با قيد مبلغ پيشنهادي به صورت واضح و به صورت رقمي و حروفي ظرف -8
 شهرداري بروجن گردد.

 باشد. مي 20/03/1400آخرين مهلت تحويل پيشنهادات و مدارك پايان وقت اداري روز  -9

 تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. به پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر -10

 ورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.مفتوح و م 22/03/1400شنبه صبح روز  9رأس ساعت  واصلهپيشنهادات  -11

كليه هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت كارشناسان و كاركنان و هزينه هاي جانبي در صورت نياز به عهده برنده مناقصه بوده و اين  -12
 شهرداري هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت.

داري بروجن مراجعه نمايد درغيراينصورت با ضبط سپرده برنده مناقصه مي بايستي ظرف مدت يك هفته جهت تنظيم قرارداد به شهر -13
 نامبرده معامله با نفرات دوم و سوم انجام خواهد گرديد. 

 كل هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. -14

 كليه مدارك مي بايستي باامضاي مجاز ومهر شركت باشد. -15
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 شرايط و مشخصات موضوع مناقصه :ماده يك

گلهاي  اريها،ك چمن )درختان،درختچه ها، حراست و حفاظت از عرصه و اعيان نظافت ،نگهداري، ،عبارت است از مديريت، حفظموضوع قرارداد 

پوشها و  ، وسايل بازي، وسايل ورزشي، تأسيسات برقي و روشنايي، مبلمان پاركي، كفآبنماها ،سيسات آبرسانيأساختمانها، ت دائم و فصلي،

تنظيمي تحويل پيمانكار  هاي پيوست و طبق صورتجلسهو نقشه ي كروكي  اساسبروجن و جاده سياسرد و .... كه برشهر سبز  واقع درفضاي...

 .دگردمي 

 ماده دو: نظارت

و در  ،باشد و پيمانكار موظف به رعايت نظريات دستگاه نظارت در چارچوب اين قرارداد ميبوده  دستگاه نظارتعنوان ه بفضاي سبز شهرداري 

 .دنبر حسن اجراي مفاد اين قرارداد نظارت عاليه دار شهرداريهر صورت 

ناظر يا ناظراني جهت نظارت بر حسن جريان امور به پيمانكار معرفي ميگردد و پيمانكار موظف به رعايت نظريات شهرداري از طرف  : هتبصر

 د را به عنوان ناظربه  شهرداري معرفي نمايد .ضمن اين كه پيمانكار موظف است كارشناس خو.آنان در چهارچوب اين قرارداد مي باشد

 ماده سه: شرح خدمات پيمانكار

 اين قرارداد ميباشد. الينفكآن جزء پيوست و  پيمان با توجه به همين پيمانكار شرح خدمات

 مدت قرارداد ماده چهار:

الحديد و رضايت کارفرما و پس از طی به مدت يك سال شمسی بوده و در صورت ص 31/3/1401تا  1/4/1400مدت قرارداد از تاريخ 

 مراحل قانونی قابل تمديد خواهد بود.

 4ماده  4 ,3مناقصه به صورت دوساله برگزار گرديده ولي قرارداد به صورت يكساله منعقد و تمديد در سال دوم طبق شرايط مندرج در تبصره 
 خواهد بود.

ل از عملكرد پيمانكار رضايت نداشت قرارداد به صورت يكطرفه از سوي شهرداري : چنانچه شهرداري در پايان سال اول به هر دلي 1تبصره 
 خاتمه داده مي شود و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي و يا اعالم خسارتي را نخواهد داشت .

نرخ به مدت حداكثر دو ماه با چنانچه تا پايان مدت قرارداد به هر دليل پيمانكار جديد مشخص نشده باشد اين قرارداد بدون افزايش :  2تبصره 

 تصويب شوراي اسالمي شهر قابل تمديد مي باشد و پيمانكار مكلف به ادامه كار در زمان تعيين شده است .

 مبناي قرارداد در سال اول باتوجه به ضريب پيشنهاد قيمت پيمانكار بوده و در سال دوم براساس نرخ افزايش حقوق ودستمزد:  3تبصره 
  ف شوراي عالي كار خواهد بود.اعالمي از طر
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 خواهد شد.قرارداد تمديد در سال دوم  طرفينبا توجه به اينكه مراحل مناقصه به صورت دو ساله برگزار گرديده در صورت رضايت : 4تبصره 

 تنفيذ قرارداد يطشراماده پنج :  

 و قبل از آن بايد موارد زير رعايت شده باشد. است  االجراالزم زمان عقد قرارداداز اين قرارداد 

 صدور دستور شروع كار از طرف كارفرما.

 تسليم ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات از طرف پيمانكار.

و منظور از  .هيچ مشكلي نداشته باشدو شروع كار  فضاي سبزتحويل راي ببه نحوي كه در روز شروع قرارداد  ،پيمانكارتوسط تجهيز كارگاه 

 پيمان مي باشد. محدودهتجهيز كارگاه استقرار نگهبان در محل هاي نگهباني و انتقال ادوات و تجهيزات مورد نياز به 

االختيار خود را كتباً به دستگاه نظارت معرفي نمايد، گردد حداكثر تا يك هفته پس از امضاي قرارداد نماينده تمام وقت و تامپيمانكار متعهد مي 

 شود. االختيار پيمانكار محسوب ميكننده قرارداد به عنوان نماينده تامصورت مديرعامل شركت يا امضاء در غير اين

بوده و كليه عمليات اجرايي تحت تحت پيمان حاضر  محدودهگردد در اوقات كار در االختيار پيمانكار موظف و متعهد مينماينده قانوني و تام

 سرپرستي و نظارت ايشان انجام شود.

هاي ها و صورت جلسهپيمانكار به منظور اجراي عمليات و دريافت دستورات از ناظر و دستگاه نظارت و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت

طرف دستگاه نظارت به نماينده پيمانكار اعالم شود در حكم ابالغ تنظيمي اختيارات كافي به نماينده خود خواهد داد. هر نوع اخطار و ابالغي از 

ه صالحيت فرد جايگزين مورد تاييد ك به پيمانكار خواهد بود. پيمانكار مي تواند در صورت لزوم نماينده خود را تغيير دهد مشروط بر اين

 باشد. شهرداري

مستمر، همه روزه در محدوده پيمان حضور داشته و هنگام خروج از محدوده شهر،  ردد كه به طورگنماينده تام االختيار پيمانكار متعهد مي 

ييد هر گونه صورت وضعيت، صورت جلسه، صورت سانحه و تخريب در فضاي سبز تنظيمي أدر غير اين صورت ت .مراتب را به ناظر اعالم نمايد

 نكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد.از طرف نماينده قانوني دستگاه نظارت، مورد قبول ايشان بوده و پيما

 نماینده تام االختیار پیمانکار بایستی دارای مدرک کارشناسی و یا باالتر در زمینه کشاورزی باشد.

م و تما پیمانکار مکلف است یک نفر سرکارگر فنی و آشنا به ناحیه را بکارگیری نماید ایشان باید به وسیله نقلیه و تجهیزات و ملزومات کار مجهز 

 ساعات شبانه روز در دسترس باشد

 مبلغ قرارداد ماده شش:

 .خواهد بود 4ماده  3پيمانكار با لحاظ تبصره مطابق جدول پيشنهاد قيمت 

 باشد.مي رداد رقم صورت وضعيت ماهيانه متغيدر طول مدت قرارو تغيير مقادير كار با توجه به فصلي بودن 

است در بكارگيري در طول مدت قرارداد تعداد كارگران مورد نياز متفاوت است، لذا پيمانكار مكلف و تغيير مقادير كار با توجه به فصلي بودن 

، شهرداري ، يا... را ناظرها نياز نبود حق مراجعه به در صورتي كه به وجود آن ،تعهد اخذ نمايد اين امر رابه اطالع آنها رسانده وكتباً ،كارگران

 .دنندار
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يا دستور كار صادره اجرا نشود به  با توجه به شرايط جوي و غيره در صورتي كه برخي از خدمات قابل انجام نباشد و دستور كاري صادر نگردد و

شود و پيمانكار از اين كمتر از رقم مبلغ قرارداد مي پرداختهارقم سرجمع  بنابراينشود  نميپرداخت پيمانكار مبلغي در قبال كارهاي انجام نشده 

 گونه اعتراضي نخواهد داشت.بابت حق هيچ

 قابل پرداخت خواهد بود. و انجام كار ماهيانه و با توجه به قرارداد صورت ه سال بوده كه ب برآورد هزينه اعالم شده براي يك

 :باشدهاي ذيل نيز ميشرح مندرج در پيوست قرارداد شامل هزينهه اجراي خدمات موضوع قرارداد بدرالزحمه پيمانكار مبلغ قرارداد عالوه بر حق

 .متعلقه نجام كار و جرايمو حسن ا بيمه ،ماليات كليه كسورات از جمله-5-1

 هاي دفتري پيمانكار.كليه هزينه -5-2

پاداش، خارج از مركز، بدي آب و هوا، هزينه اياب و ذهاب در رابطه با انجام خدمات  كاري ، حق شيفت،تعطيل حقوق، اضافه كار، -5-3

 باشد.مين آنها ميأموضوع قرارداد براي كارگران وكاركنان مورد نياز پيمانكار كه متعهد به ت

 بهداشتي كارگران. معاينه ، آزمايشات بدو و حين خدمت كارگران و كنترل وضعيت ،آموزش  -5-4

 مين وسيله نقليه و قطعات يدكي آنها و ادوات و ابزار كار.أت -5-5

 هزينه مسكن و غذاي افراد پرسنل پيمانكار. -5-6

 هاي مربوط به تهيه لباس فرم و حق لباس براي كارگران.هزينه -5-7

 نگهباني از هر آنچه در طول قرارداد توسط كارفرما به عرصه مورد پيمان افزوده شود. -5-8

 نامه معتبر براي كارگاه در قبال حوادث احتمالي.تهيه بيمه -5-9

 تجهيز كارگاه -5-10

حقوق و مزاياي كارگران بر اساس مصوبات شوراي عالي كار كشور افزايش يافت، ميزان افزايش باتوجه به  چنانچه در طول قرارداد

تعداد كارگران در ليست پرداختي حقوق و مزاياي كارگران شركت محاسبه و در ذيل صورت وضعيت پيمانكار اضافه خواهد شد. بديهي است 
درصد مندرج  25مربوطه عالوه بر افزايش  ضمنا افزايش ريب پيشنهادي پيمانكار نخواهد شد.اين افزايش شامل ساير آيتمهاي قرارداد و يا ض

  خواهد بود. 11ماده در 
 

 تعهدات پيمانكار ماده هفت :

 :بدينوسيله پيمانكار اعالم نموده است كه

و كليه ارقام ريالي موجود در برآوردهاي ماهانه و ساالنه را از نظر  موده از مفاد آن اطالع حاصل نموده استكليه مفاد قرارداد را مطالعه ن -1

در نحوه محاسبه بررسي نموده و چنانچه اشتباهي در تايپ اعداد و نحوه محاسبه برآورد اوليه پيمان رخ داده، در هنگام تحويل اسناد مناقصه 

الحيه الزم را كتباً اعالم نموده و در غير اين صورت نظريه دستگاه نظارت مالك عمل بوده و پيمانكار حق هر دفترچه پيمان پيشنهادات و اص

كه هر كدام از طرفين قرارداد در حين انجام مناقصات يا اجراي قرارداد نسبت  گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد. بديهي است در صورتي

 اعتراض داشته باشد، موضوع قابل بررسي و آنچه در منطقه موجود است، مالك عمل خواهد بود.به مقادير ذكر شده در قرارداد 
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 ،ناشي از فعل يا ترك فعل پيمانكار ياكاركنان ، اشخاص ثالث، پيمانكار و كاركنان،هاي مالي و جاني وارده به كارفرماجبران خسارت -2

 عهده پيمانكار است.ه رداد و اجراي آن بهاي حقوقي و كيفري ناشي از قراهمچنين كليه مسئوليت

به عهده ي پيمانكار مي باشد ولي  براي آنهاو ... آب آشاميدني ، آذوقه ،استخدام كارگران ساده و متخصص به تعداد الزم و تامين مسكن -3

ستفاده نمايد و پس از بكارگيري هاي گذشته اين شهرداري در بخش فضاي سبز با نظر شهرداري اپيمانكار تعهد مي نمايد از كارگران سال

 .ها با نظر پيمانكار خواهد بود ي فعاليت آنادامه

 ،حمل و نقلقيمت از قبيل  مورد نياز از اوضاع و احوال مربوط به آب و هوا نزوالت و موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد نظر و امكانات اجرايي -4

 مصالح و غيره در فصول مختلف سال آگاهي دارد.

ها و عوارض كه هاي مربوط به مالياتنامهبندي مشاغل و قوانين و آيينمين اجتماعي، طبقهأهزينه هاي مربوط به اجراي قوانين كار، و ت از-5

 ها منظور نموده است.حسابسود خود را در باشد اطالع كامل دارد و عالوه بر آنهااز تاريخ امضاء قرارداد تا اتمام قرارداد معمول و مجزا مي

 از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نسبت به مبلغ قرارداد ندارد. -6

 هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن استناد به جهل نمايد. -7

ناظر  ،در محدوده گردند باعث اختالل نظمهر گاه كاركنان يا كارگران پيمانكار در اجراي صحيح خدمات موضوع قرارداد امتناع ورزند و  -8

صورت  مراتب را براي بار اول به پيمانكار تذكر خواهد داد و درصورت تكرار از پيمانكار خواهد خواست كه متخلفين را از كار بركناركند در اين

كاهد ز مسئوليت پيمانكار نمي. اجراي اين قبيل دستورها او حق بكارگيري مجدد آنها را نخواهد داشتپيمانكار مكلف به اجراي اين دستور بوده 

ضمناً پيمانكار متعهد است دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد و از استخدام  و ايجاد حقي براي وي نخواهد كرد.

م اشخاصي كه مشمول كارمندان وزارت خانه ها و ادارات و موسسات دولتي و شهرداريها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنين از استخدا

اتباع بيگانه فاقد پروانه كار و تمام افرادي كه به  ،در دست ندارنديا پايان خدمت بوده و برگ معافيت يا آماده به خدمت  عمومي خدمت وظيفه

 هر دليل طبق قوانين مملكتي حق كار ندارند خودداري نمايد.

 نمايد.ليست اسامي پرسنل ثابت در پروژه را به دستگاه نظارت كتباً اعالم  كليه پرسنل پيمانكار ملبس به لباس متحد الشكل بوده و -9

و درختچه ها و چمن موجود درفضاي سبزناحيه مورد پيمان به هر دليل قطع،خشك و يا دچار خسارت گردد  درختاندرصورتيكه هريك از  -10

 .پيمانكار بايد مراتب را بالفاصله به صورت كتبي به كار فرما اطالعدهد

چنانچه در طول مدت پيمان  درختان يا پوشش گياهي محدوده پيمان بنا به داليلي مانند آتش سوزي، تصادف اتومبيل ها، نخاله هاي  -11

ساختماني و ... دچار خسارت شده يا از بين بروند پيمانكار مكلف است ضمن ارائه گزارش دقيق به دستگاه نظارت و معرفي عامل خسارت به 

و در غير اين صورت نسبت به جايگزيني گياه متناسب با نظر دستگاه نظارت و با هزينه خود اقدام نمايد )بديهي است حوادث غير  فوريت اقدام

 زلزله و ... شامل اين تبصره نخواهد بود(. ,مترقبه مانند سيل

سيسات متعلق به شهرداري و أآب، برق، گاز و ساير تهر گاه در اثر عمليات پيمانكار به تاسيسات موجود در محدوده كار مانند تلفن، پست،  -12

هاي ديگر خسارتي وارد شود پيمانكار مكلف است آنها را مرمت يا خسارت وارده را پرداخت نمايد. و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در يا سازمان

 اين زمينه ندارد.

 به غير ندارد.را كالً و جزئاً پيمانكار حق واگذاري پيمان  -13

 چادر و نظاير آن مسكن دهد.، پيمانكار حق ندارد كارگران موقت يا دائم خود را در مجاورت محل كار با بناهاي پوشالي و گلي -14
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كنترل كامل پرسنل پيمانكار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل كاري كه ارائه مي نمايند،  اعمال خالف و يا منافي عفت عمومي و -15

ده از موقعيت شغلي و غيره بعهده پيمانكار بوده و در صورت مشاهده يا گزارش عالوه بر متخلف پيمانكار نيز مسئول خواهد هرگونه سوء استفا

 بود.

هاي الزم را ديده اند واگذار نمايد و در هر صورت پيمانكار در قبال حسن انجام پيمانكار مكلف است انجام كارها را به كارگراني كه آموزش -16

 .يت كامل خواهد داشتمت و امنيت كارگران مسئولكار و سال

 پيمانكار مكلف است گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده را به واحد مالي سازمان ارائه نمايد. -17

 هد.كارفرما ارائه دبه تحت پيمان به همراه زمان انجام امور محوله را  ست كارگران بكارگيري شده در محلپيمانكار مكلف است لي -18

 مراتب را به كارفرما اطالع دهد. ضمن جلوگيري پيمانكار مكلف است در صورت مشاهده استفاده شهروندان از آب فضاي سبز -19

 .الزامي است قبل از دريافت اولين صورت وضعيت فزوده به شهرداريارايه كد اقتصادي شركت و گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش ا -20

تا چنانچه در پرداخت ها مشكلي بوجود آمد توان مالي الزم براي پرداخت حداقل دو ماه حقوق كاركنان خود را داشته پيمانكار مي بايست  -22

بديهي است اين موضوع ممكن است در طول مدت قرارداد چند . باشدنبه هيچ عنوان حقوق كاركنان شركت منوط به دريافت صورت وضعيت 

 بار اتفاق بيفتد. 

م پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل پيمانكار از سوي وي در موعد مقرر )ماهيانه( ،كارفرما مي تواند قرارداد را به صورت :در صورت عد تبصره

يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط ضمانت نامه به نفع كارفرما اقدام و كليه حق و حقوق پرسنل پيمانكار را از محل مطالبات پيمانكار نزد 

 .كار حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص نداردشهرداري پرداخت نمايد و پيمان

كه  سبز معرفي يك نفركارشناس فضاي، پيمانكار موظف به كارفرماجهت نظارت پروژه و بازديد روزانه و تاييد كار انجام شده توسط ناظر  -23

مي باشد و كليه هزينه  ت دستگاه نظارتبا راننده جه در اختيار گذاشتن يك دستگاه خودرو سواريدر زمينه فضاي سبز تخصص دارد و نيز 

 هاي خودرو به عهده پيمانكار مي باشد.

 ماده هشت : مسئوليت و اختيارات کارفرما 

، ولي پيگيري براي رفع مشكالتي كه باشدعهده و هزينه كارفرما ميه و گياهان ب درختانمين آب مورد نياز براي انجام خدمات آبياري أت -1

كاركرد و يا خسارت به به هر دليل آبياري صورت نگيرد مبالغي بابت  يمانكار مي باشد ضمنامبود آن شده است، بر عهده پمنجر به قطع آب يا ك

 پرداخت نخواهد شد.پيمانكار 

 هاي دولتي و موسسات براي پيمانكار براي انجام خدمات موضوع قرارداد.ترتيب ارتباط و  تشريك مساعي با ساير دستگاه -2

 نحوه پرداخت مبلغ حق الزحمه پيمانكار ماده نه :

پرداخت مي گردد. هر كدام از صورت در صورت امكان نيز ماهانه هاي مربوط به اين قرارداد به صورت ماهانه بررسي و پرداخت صورت وضعيت

ضعيت نهايي آن را اصالح هاي بعدي يا صورت وگردد و در صورت نياز مي توان در ماههاي ماهانه، صورت وضعيت موقت محسوب ميوضعيت

 كرد. نظر دستگاه نظارت در اين مورد صائب بوده و پيمانكار حق هر گونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد.

.ها با رعايت شرايط زير تنظيم مي شود كليه صورت وضعيت  
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كارفرما نمايد. ناظر عالي كارفرما  تنظيم و تسليم پيمانكار موظف است صورت وضعيت ماهيانه را تا آخر روز پنجم ماه بعد تهيه و (1

مزاياي  صورت وضعيت را از جهت تطبيق ارقام با قرارداد، حجم عمليات صورت گرفته،  محاسبه جرائم احتمالي كسر حقوق و

امور روز  به  10نهايتاً ظرف مدت ... آالت بررسي و پس از تائيد و امضاء و   و كسر اجاره بهاي ماشين رسمي پرداختي به نيروهاي

 مالي ارسال نمايند.

كار و ناظر مقيم انهر گاه ناظر عالي كارفرما تشخيص دهد كه صورت وضعيت ارسالي ناقص مي باشد مراتب را كتباً به پيم :

يي به موقع گو كار متعهد به پاسخانرا خواهد خواست و پيم آنا تكميل ي  تصحيح و ( ساعت 72حداكثر ) ا تعيين ضرب االجلب  منعكس نموده و

 باشد. مي

شهرداري به پيمانكار اخطار و مهلت هفت د نمايارسال صورت وضعيت خود اقدام ن تنظيم و هرگاه پيمانكار در موعد مقرر نسبت به :

حويل روزه جهت تنظيم و ارسال صورت وضعيت را خواهد داد و چنانچه در مدت تعيين شده پيمانكار صورت وضعيت خود را به شهرداري ت

ننمايد شهرداري راسا نسبت به تنظيم صورت وضعيت اقدام نموده و پيمانكار حق اعتراض به اين صورت وضعيت و كاركرد تنظيم شده را 

 نخواهد داشت.

 باشد. محاسبه و تنظيم صورت وضعيت ماهانه به شرح زير مي  (2

فرم جرائم بايستي به ضميمه صورت ، كليه دستورات كتبي، هاندهاي روزخالصه عملكر) جام گرفته در طول ماه انجمع مبلغ كليه عمليات  ( الف

 ( وضعيت ارسال گردد

 جام كاران% حسن 10كسر مي گردد  ( ب

 بيمه ، وني شامل: مالياتانكسر مي گردد كسورات ق ( ج

 كسر مي گردد جرائم احتمالي متعلقه( د

 آالت ماشينكسر مي گردد اجاره ( هـ

 ا وجوه پرداخت شدهي  ابلحسكسر مي گردد علي ا ( و

 كسر مي گردد ساير كسورات احتمالي ( ز

 ي ناقص هيچ گونه وجهي پرداخت نمي گردد.ها به صورت وضعيت (3

اجتماعي  تأمين ين كار وانق با قوابمط ها يتمآ ي فيش حقوقي به پرسنل به تفكيك كليه ي كار هر ماهه ملزم به ارايهانپيم 

پس از پرداخت حقوق ومزاياي كارگران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مورد  دارايي بيمه و ابمفاصا حس ي ر مكلف به ارايهكاانپيم .باشد مي

 صورت صورت وضعيت ماه بعد پرداخت نخواهد شد. اين باشد درغير ميواحد امور مالي شهرداري پيمان به 

 ما)شهرداري بروجن( واريز و ابتدا حقوق كارگران پرداخت خواهد شد.كليه پرداختها به حساب مشترك پيمانكار با كارفر 
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 ماده ده : ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

كل قرارداد را تسليم كارفرما  مبلغ ددرص 10معادل  بانكيبراي تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اجراي قرارداد پيمانكار بايد ضمانت نامه 

نيافته است پيمانكار مكلف است ضمانت نامه را تمديد اتمام يد تا پايان قرارداد معتبر باشد مادام كه دوره قرارداد نمايد. ضمانت نامه مذكور با

كارفرما حق دارد مبلغ آن را از بانك ضامن  ،روز قبل از انقضاي مدت اعتبار آن طبق دستور كارفرما اقدام به تمديد نكند15كند و چنانچه تا 

 آزاد خواهد نمود. اين قرارداد تكميل صورتجلسه تحويل موقتما ضمانت نامه مزبور را به محض . كارفرنمايددريافت 

 ماده يازده: تغيير خدمات و حق الزحمه

 . درصد قابل افزايش يا كاهش مي باشد 25اين قرارداد تا سقف حجم 

 ماده دوازده: خدماتی که قيمت آن مشخص نباشد 

پيمان، دستگاه كارفرما و نظارت، انجام كارهايي را به پيمانكار ابالغ نمايد وجهت اجراي عمليات مورد  چنانچه حين اجراي عمليات موضوع  

پيمانكار موظف است بالفاصله پس از وصول چنين دستوراتي تعيين قيمت  ،نظر در جداول برآورد پايه پيوست قرارداد قيمت تعيين نشده باشد

حداکثر  نمايد.مي قيمت پايه را مشخص و به پيمانكار اعالم  يك ماهنمايد و كارفرما حداكثر ظرف مدت م به كارفرما اعالواحد هر كار را كتباً 

 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد. یکمبلغ این ماده 

 : منع قانونی سيزده ماده

اساسي و قانون منع مداخله كاركنان  قانون 141و49پيمانكار اعالم ميدارد كه در موقع عقد اين قرارداد مشمول ممنوعيتهاي مقرر در اصل 

 .و ساير مقرراتي كه چنين محدوديت هايي را معين مي كند نيست 1337دي ماه  22دولت مصوب 

 حوادث قهري و غير مترقبه ماده چهارده:

؛ كندانكار غيرممكن ميدر مواردي كه حوادث ناشي از شرايط غير قابل پيش بيني و خارج از كنترل روي دهد كه اجراي قرارداد را براي پيم

 نسبت به تعليق، خاتمه يا ادامه خدمات  موضوع قرارداد توافق خواهد شد.

 ماده پانزده: موارد فسخ قرارداد

 گردد و پيمانكار حق اعتراض نخواهد داشت. ضبط مي شهرداريدر موارد زير قرارداد از طرف كارفرما فسخ و ضمانت نامه به سود 

 .روز10يش از خير در شروع خدمات بأت
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 انتقال قرارداد به شخص ديگر -1

 كارفرما.به تشخيص  در طول مدت قرارداد قرارداد اجرايعدم توانايي مالي يا فني پيمانكار براي  -2
 .انحالل شركت پيمانكار  -3
 .رها كردن كارگاه بدون سرپرست يا تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما -4
 .ورشكستگي پيمانكار  -5
 شود.كارفرما به منظور رفع نقايص و تجديد يا اصالح  خدمات انجام شده در مهلتي كه تعيين مي  عدم اجراي دستورات  -6
 اخالقي و اجتماعي و ارتكاب هر نوع جرم مرتبط با شئون دولت جمهوري اسالمي و كارفرما.مي، عدم رعايت شئون اسال -7

فيمابين فسخ خواهد شد و پيمانكار حق شركت در معامالت قرارداد  درصد موضوع پيمان انجام نشود  75چنانچه در يك روز بيش از  -8
 را نخواهد داشت. شهرداري

 .و تفريط پيمانكار باشدافراط  ،تعدي ،ارتكاب هر نوع فعل يا ترك فعل كه ناشي از تقصير  -9
خود خواهد بود ولي حقوق و مزاياي كارگران صورت وضعيتهاي پيمانكار تا دوماه پرداخت نگردد پيمانكار ملزم به پرداخت چنانچه  -10

 حقوق و مزاياي كارگران خود را  بيش از دوماه چنانچه علي رغم رسيدگي و پرداخت صورت وضعيتها توسط شهرداري پيمانكار 
فسخ و ضمن ضبط ضمانت نامه،  راسا نسبت به پرداخت حقوق كارگران به صورت علي  را قرارداد شهرداري مي تواند دنمايپرداخت ن

نمايد و پيمانكار حق اعتراض درخصوص ميزان كاركرد كارگران و مبلغ واريزي به حساب افراد را نخواهد  من اقداالحساب به ايشا
 است. و قطعي داشت و نظر شهرداري دراينخصوص صائب

ت پيمانكار به نفع ام تعهدادر صورتي كه فسخ قرارداد به دليل قصور پيمانكار يا يكي از بندهاي اين ماده صورت گيرد، ضمانت نامه حسن انج

 ضمنا تشخيص قصور پيمانكار با شهرداري مي باشد.  گونه اعتراضي ندارد. ضبط خواهد شد و پيمانكار حق هيچ شهرداري

 ماده شانزده : خاتمه دادن قرارداد و تعيين تكليف آن 

م به خاتمه قرارداد بگيرد مراتب را كتباً به باشد به مصلحت خود يا علل ديگري تصمي كه تقصيري متوجه پيمانكار هرگاه كارفرما بدون آن

كند و ضمناً مدت رساند و در همان اطالعيه تكليف خدماتي كه انجام آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلمي است روشن مياطالع پيمانكار مي

حدوده را آماده تحويل نمايد. در تاريخ خاتمه دادن نمايد تا پيمانكار  بتواند در آن مهلت معنوان تاريخ خاتمه دادن تعيين ميه روز مهلت نيز ب10

ها مشاهده شود پيمانكار مكلف است به هزينه خود در مدت كوتاه و مناسبي كه با توافق قرارداد در مورد خدمات ناتمام چنانچه معايبي در آن

امه انجام تعهدات مربوط به كارهاي پاياني و ناتمام درصد ضمانت ن10كارفرما تعيين شود معايب را برطرف نموده و نظر كارفرما را جلب نمايد.

 گردد.مي نزد كارفرما باقي مي ماند و پس از  تسويه حساب با پيمانكار آزاد 

 ماده هفده : جريمه

انجام  موقعه باشد را بكه پيمانكار در اجراي تعهدات خود قصور ورزد و كارهايي را كه در چارچوب حدود خدمات و وظايف وي مي درصورتي  

خيرها أمشخص گردد كه اين قبيل تعلل و ت ناظرندهد و در نتيجه زمينه ضرر و زيان كارفرما را فراهم نمايد از طرف ديگر ضمن بررسي توسط 

)در هر آيتم جريمه اي خاص همان بند قيد گرديده جريمه اعمال كارفرما محق است نسبت به ،باشدغير مجاز و ناشي از قصور پيمانكار مي

روز پس از  5پيمانكار درصورت داشتن اعتراض به جريمه تعيين شده حداكثر  نمايد. اقدام هاي پيمانكاريك يا كل پرداخت و كسر آن از ت(اس
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جرايم  اعالم تا بررسي و اقدام الزم بعمل آيد. شهرداريجريمه از آن كسر شده است بايستي كتباً اعتراض خود را به  صورت وضعيتي كه صدور

 به پيمانكار به شرح زير است: متعلقه

كند؛ براي اين موارد به ازاي هر كار انجام نشده در مورد كارهايي كه بابت آن پيمانكار مبالغي را در صورت وضعيت هاي ماهيانه دريافت مي -1

جريمه برابر مربوط به انجام آن كار،  ييد ناظر، عالوه بر عدم دريافت مبالغأيا انجام شده با كيفيت نامناسب يا خارج از محدوده زماني مورد ت

 .جدول پيوست خواهد بود

در مواردي كه فعل يا ترك فعل پيمانكار باعث وارد آمدن خسارت گردد، جبران خسارت و در صورت عدم امكان جبران خسارت، پرداخت  -2

اين باشد.مالك عمل مي وول فضاي سبز شهرداريمسو  ئت سه نفره شامل ناظر، معاون شهرداريجريمه معادل خسارت وارده بنابر برآورد هي

 نظر قطعي بوده و قابل اعتراض توسط پيمانكار نمي باشد.

عيت از صورت وض براساس جدول پيوستدر مواردي به هر دليل كاركرد پيمانكار مشكل داشته باشد، ناظر نسبت به صدور تذكر اقدام و  -3

 گردد.همان ماه از پيمانكار كسر مي

نسبت به صدور  سوول فضاي سبزو م كميته فني شامل ناظر، معاونت شهرداري بروز مشكالت بيشتر در كار پيمانكار، هيئت سه نفرهدر صورت 

 درصد از صورت وضعيت ناخالص همان ماه به عنوان جريمه كسر مي گردد. 4اخطار اقدام و به ازاي هر اخطار مبلغ 

كسر   ناخالص همان ماه پرداخت جريمه برابر جدول پيوست از صورت وضعيت  ،هلت مقرردر مورد عدم ارائه  صورت وضعيت ماهانه در م

 .ميگردد

جدول پيوست و از صورت وضعيت  در موعد مقرر قانوني جريمه برابرپرداخت بيمه تامين اجتماعي كارگران و كاركنان  پيمانكار عدم در مورد 

 همان ماه كسر خواهد گرديد.

 فحل اختال  ماده هجده :

موضوع  ،طرفين نتوانند موضوع را از راه توافق و مذاكره رفع نمايندو اختالفي بين كارفرما و پيمانكار پيش آيد به هر دليلي كه  درصورتي

شوراي نظر  .تا در خصوص آن بررسي و اظهار نظر نمايندآيين نامه مالي شهرداريها به شوراي اسالمي شهر ارجاع  20استناد ماده اختالف به 

 براي طرفين الزم االجرا مي باشد. سالمي شهر بروجنا

 ماده نوزده: صورت حساب نهايی و تسويه حساب 

 هر كدام از صورت وضعيت هاي ماهيانه صورت وضعيت موقت محسوب مي شود. -1
اقدام كند. نسبت به تهيه و ارائه صورت وضعيت نهايي  روز 15حداكثر ظرف مدت  پس از تحويل موقت پروژه، پيمانكار موظف است -2

مبلغ حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد و مبالغي كه براساس قرارداد اضافه يا  كلپيمانكار عبارت است از  نهايي صورت وضعيت
قانوني، پرداختهاي قبلي،پرداختهاي علي الحساب،خسارات و جرايم، نتيجه دعاوي قطعي شده  اتاين مبلغ شامل كسور،دوشمي كسر 

 يد به نحوي تنظيم گردد كه كليه موارد و مبالغ به صورت جداگانه و ماهانه قابل تشخيص و بررسي باشد.و با و غيره مي باشد
 اعمال خواهد كرد.نظر كارفرما صورت وضعيت نهايي نياز به اصالح داشته باشد نظر خود را  ازچنانچه  -3
 .هدات او بي درنگ آزاد خواهد شدنهايي پيمانكار بستانكار شود تضمين حسن انجام تع وضعيتهرگاه براساس صورت  -4
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در  ،طلب كارفرما را بپردازدپايان قرارداداز پس روز 15در مدت بايستي هرگاه براساس صورت وضعيت نهايي پيمانكار بدهكار شود  -5
فرما صورت پرداخت بدهي بي درنگ تضمين حسن انجام تعهدات او آزاد مي شود و چنانچه از پرداخت بدهي خود، خودداري نمايد،كار

حق خواهد داشت از محل سپرده ها و ضمانت نامه ها و يا ساير مطالبات او طلب  خود را وصول نموده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين 
حسن انجام تعهدات را آزاد نمايد و اگر مبلغ آنها كافي براي وصول مطالبات نباشد طبق قوانين جاري كشور از ساير دارائي هاي او 

 وصول كند.

پيمانكار در موعد مقرر نسبت به تنظيم و ارسال صورت وضعيت نهايي خود اقدام ننمايد شهرداري به پيمانكار اخطار و مهلت  هرگاه -6
را خواهد داد و چنانچه در مدت تعيين شده پيمانكار صورت وضعيت خود را به  نهايي هفت روزه جهت تنظيم و ارسال صورت وضعيت

اقدام نموده و پيمانكار حق اعتراض به اين صورت  نهايي سا نسبت به تنظيم صورت وضعيتشهرداري تحويل ننمايد شهرداري را
 وضعيت و كاركرد تنظيم شده را نخواهد داشت.

: در مورد آن قسمت از بدهي پيمانكار كه مربوط به موضوع مورد اختالف باشد پس از اخذ نظر مراجع حل اختالف و بر اساس آن حسب هتبصر 

 عمل خواهد شد. 5 و 4مورد بندهاي 

 ماده بيست: قانون قرارداد

از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشد و مواردي كه در اين قرارداد ذكر  قانون مدني تنظيم و 10به استناد ماده  اين قرارداد

 خواهد بود. شرايط عمومي پيمان تابعنشده است 

 اد: اعتبار تعداد نسخ قرارد يكماده بيست و 

 .آن از اعتبار واحد برخوردار استنسخه امضاء و مبادله گرديد و كليه نسخ   3در  ماده و يكبيست و  اين قرارداد در

 

 نماينده کارفرما        نماينده پيمانكار   

 :.................................نام و نام خانوادگی                                                                   :.................................       نام و نام خانوادگی    

 : ............................... سمت                                                        : ...............................                                 سمت    

 مهر و امضا         و امضامهر     

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 پيوست يك

 شرح خدمات قرارداد نگهداري فضاي سبز  

نگهداري، حراست، محافظت و هر گونه عمل كه مربوط به فعل نگهداري از فضاي  نظافت ، شرح خدمات موضوع قرارداد عبارت است از مراقبت، حفظ،

بت آنها پيمانكار مبلغي دريافت نمايد يا ننمايد به عهده پيمانكار مي باشد. پرداخت دستمزد سبز باشد و تمام مسئوليتهاي مربوط به امور فوق چه با

 پيمانكاران به شرطي ممكن خواهد بود كه تمام موارد ذكر شده در اين شرح خدمات را به دقت رعايت نمايند. 

توسط كارفرما تعيين ميشود و ، ايط آب و هوائي و مساله تامين آب با توجه به شر بر حسب نياز و با نظر دستگاه نظارت و نكته:تعيين زمان آبياري

 ... اجرا نمايد هرگونه وجه اضافي پيمانكارموظف است در هر شيفت ي كه توسط كارفرما اعالم ميگردد بدون دريافت حق شيفت و

 آبياري دستی چمن:-1

سيستمهاي جديد در آن به هر دليل امكان پذير نيست و همچنين اطراف  پاش در قسمتهايي كه امكان آبياري باآبآبياري چمن با شيلنگ و سر 

 قسمتهايي كه به صورت باراني آبياري مي شوند و بايد موارد زير به دقت تمام در آن رعايت شود:

 حضور دائم كارگر و رها نشدن آب )در تمام طول مدت آبياري، آبيار ) كارگر ( در محل حاضر باشد(. .1

 پاش الزامي است.بآاستفاده از سر .2

 هاي آبياري شده بصورت غرقابي.آبياري تمام قسمتها، بدون وا افتادگي يا وجود لكه هاي آبياري نشده يا لكه .3

 جاري نشدن آب به اطراف چمن اعم از بلوك فرش، زمينهاي خاكي، آسفالت يا هر سطح  ديگر به جز چمن. .4

و ... از زير يا روي جدول، عالوه بر تذكر و اخطار و جريمه، جبران كليه خسارتهاي وارده بر در صورت ورود آب به داخل خيابان، محوطه بلوك فرش  .5

جبران عهده پيمانكار مي باشد. حتي اگر در حين آبياري يا قبل و بعد از آن به هر دليل آب  وارد سطح خيابان شده و موجب خسارت و تصادف گردد 

 و شهروندان بر عهده پيمانكار خواهد بود.، پيمانكار شهرداريكليه خسارات وارده به 

 .شيرآالت و اتصاالت آب، انتقال خطوط آب، ذخيره منبع حراست و حفظ .6



14 
 

  

 فرعي خطوط آب، اصلي خطوط شامل مربوطه تأسيسات تعميرات و نگهداري شوند مي آبياري اي قطره يا باراني روش با كه هاي عرصه يا پاركها در

 عهده بر باشد برداري بهره قابل مداوم طوريكه به آن فيلتراسيون سيستم باراني، آبياري سيستم لوازم آبپاشها، بابلرها، ها، چكان قطره ها، فشارشكن آب،

 .باشد مي پيمانكار

 سطح از متري سانتي 15 عمق در نظر مورد هاي لوله پوشاندن به موظف پيمانكار گردد خارج خاك زير از آبياري فرعي هاي لوله علت هر به چنانچه

 . باشد مي نرم خاك از استفاده با زمين

 بررسي به نسبت نظارت دستگاه )موارد ساير و الكتروپمپ موتور، ، برق تابلو كنتور، از اعم ( پيمانكار تحويلي تاسيسات به خسارت آمدن وارد صورت رد

 از عيب رفع به نسبت كارفرما گردد اعالم خسارت و حادثه بروز باعث پيمانكار فعل ياترك فعل كه صورتي در و معمول را الزم اقدامات خسارت علت

 .نمود خواهد كسر پيمانكار وضعيت صورت از درصد 15 بعالوه را مربوطه هاي وهزينه اقدام ممكن طريق هر

 چمن : بارانیآبياري -2

پاش دوره اي صورت گرفته و بايد موارد زير در آن با دقت رعايت ه آبآبياري چمن  با استفاده از اسپرينگر، مه پاش و يا هر وسيله ديگر نظير شيلنگ و پاي

 شود: 

به صـورت دسـتي    هاي موجود در عرصه هاي چمن كاري به منظور وارد نشدن آب به سطوحي به جز چمن حتماًالزم است آبياري كليه حاشيه -1
ها و هر سطحي به جـز  هاي گل فصل و دائم، تنديسها، باغچهابانهاي ديگر نظير معابر، خيصورت گرفته و به هيچ دليلي نبايد آب وارد قسمت

 چمن گردد. كليه موارد ذكر شده در آبياري دستي چمن بر آبياري باراني چمن نيز وارد است.
هـايي كـه بـدون    متباشد. به قساي براي عدم حضور كارگر نمياست و باراني بودن آبياري بهانه در كليه مراحل آبياري حضور كارگر آبيار الزامي -2

ست حضور آبيار، آبياري مي شوند حق الزحمه اي تعلق نمي گيرد. كارگر ضمن آبياري نبايد بيش از يك قطعه را  همزمان آبياري نمايد و موظف ا
 در محلي كه آب باز است حضور داشته باشد.

 رشد صورت پذيرد.صورت يكنواخت و بنا بر مقدار نياز آن طبق فصل ه آبياري تمام سطوح چمن بايد ب -3

 تأمين قطعات و تعمير كليه تأسيسات آبياري موجود در سطوح چمن كاري بر عهده پيمانكار مي باشد. -4

ياري نسبت پيمانكار و كارگران موظفند دائماً از كليه چمن هاي محدوده پيمان بازديد نمايد و در صورت باز بودن والف هاي آبياري در خارج زمان آب -5
 ام نمايند، در غير اينصورت هيچگونه توجيهي قابل قبول نمي باشد و پيمانكار مشمول تذكر، اخطار و پرداخت جريمه خواهد بود.به قطع آن ها اقد

 آبياري بارانی چمن بلوارها :-3

ازمند مراقبت بلوارهاي چمن كاري شده بعلت كم عرض بودن، وجود مشكالت ناشي از ترافيك و در معرض ديد بودن بيشتر از ساير سطوح چمن ني

با پرداخت مبالغ بيشتر براي آبياري آن، انتظار انجام خدمات به نحو مطلوب دارد. عالوه بر موارد ذكر شده در دو آيتم قبلي  شهرداريدرآبياري است، لذا 

 رعايت موارد زير الزامي است: 

 وارد سطوح آسفالت نگردد.صورت روزانه به نحوي كه تحت هيچ شرايطي آب به انجام تعميرات و تنظيمات الزم  .1

 ها مشاهده نشود.اي كه هرگز تشنگي در هيچ قسمت از چمنكليه سطوح به ويژه اطراف جداول به نحو احسن آبياري شود به گونه .2
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محل نباشد نه  كارگر ماهر با ابزار و تجهيزات كافي حضور داشته و به محض بروز مشكل آن را مرتفع نمايد و در صورتي كه در حين آبياري كارگر در .3

 گيرد.گيرد بلكه به پيمانكار جريمه نيز تعلق مياي تعلق نميالزحمهتنها حق

 : دستی چمن بلوارها آبياري-4

صورت دستي صورت گيرد. تمام موارد ذكر شده در سه آيتم ه اجرا نشده است بايد آبياري ب)آبياري باراني( هايي از بلوارها كه سيستم مه پاش در قسمت

 ول گردد.()ممكن است آبياري چمن به شب موك ه اين آيتم نيز وارد است.فوق ب

 فقط ابياري را انجام دهد و براي انجام امورات ديگربكار گماشته نشود. ،در خصوص كليه ايتم هاي آبياري ،نيروي آبيار

 

 سرزنی چمن :-5

سانتي متر  4طوري كه ارتفاع چمن از سطح خاك ه انجام پذيرد ب به منظور زيبائي و سالمت چمن مي بايست چمن زني مرتب و به ميزان رشد آن .1
 ود.ش نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگيري شود، تعداد دفعات چمن زني در طول سال توسط دستگاه نظارت اعالم مي

 بياري آن جلوگيري شود.ساعت قبل از چمن زني از آ 12چمن زني نبايد در زماني كه چمن خيس است انجام شود و بهتر است  .2

 دستگاههاي چمن زني بايستي مرتباً سرويس شده و تيغه هاي آن تيز شوند تا به سالمت و يك دستي چمن لطمه وارد نشود.  .3

 ضايعات و سرچمنهاي كوتاه شده بايستي بالفاصله از سطح چمن جمع آوري شده و به خارج از محدوده پيمان منتقل گردند. .4

 :چمندور زنی -6

زني با  اف قطعات گلكاري و حاشيه و طوقه درختان و درختچه ها و هر شيء خارجي داخل چمن مانند پايه هاي روشنايي و ... مرتباً و همزمان با چمناطر 
 قيچي چمن زن يا دوره زن كوتاه گردند.

زني شده و از دوره  صورت دستي علف كني و دوره اطراف نهال ها و درختان جوان كه برخورد نخ دوره زن باعث آسيب ديدن تنه آنها مي شود بايد به .1

 هال و جايگزين نمودن آن مي باشد.زن استفاده نشود و در صورت آسيب ديدن نهال و غيره پيمانكار مكلف به خريد ن

 هرز هاي علف حذف

 نيز و نمايد اقدام باغباني مناسب تادوا با آبياري هر از پس و مستمر صورت به چمن سطح هرز علفهاي كني ريشه به نسبت است موظف پيمانكار

 دستگاه از استفاده حق هرز علفهاي با مبارزه جهت پيمانكار :تبصره .است ممنوع شود مي ايجاد چمن در كه تخريبي لحاظ به چمن برداري كناره

 صـورتي  به بايستي هرز هاي علف حذف است ذكر به الزم .شد خواهد مربوطه جدول طبق جرائم مشمول صورت اين غير در ندارد را زن چمن

 مي هرز هاي علف حذف است توجه قابل گردد حذف رفتن بذر به از قبل بايد هرز هاي علف ضمناً .شود هرز هاي علف كني ريشه باعث كه باشد

 .نگردد مشاهده شده چمنكاري سطح روي بر ناخواسته و مزاحم هاي رويش از ناشي بقاياي آثار كه باشد صورتي به بايست
 در ذكراست به الزم باشد مي الزامي نظارت دستگاه هماهنگي با ايمني و استاندارد اصول رعايت كش علف سموم با هرز هاي علف حذف ورتدرص

 خـود  هزينـه  با چمن ترميم و تعويض به موظف پيمانكار چمن، بر هرز هاي علف غلبه و چمن هرز هاي علف با مبارزه در پيمانكار قصور صورت

 .باشد مي لرو چمن بصورت

 چمن ترميم

 كاشته چمن گونه نوع از رول چمن از استفاده با بايست مي رفته بين از پيمانكار قصور يا و صحيح نگهداري عدم بدليل كه چمن از هايي قسمت

 .شود ترميم نظارت دستگاه نظر طبق او هزينه با و پيمانكار توسط )نظارت دستگاه توسط شده توصيه گونه يا و( قبلي شده
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 نظافت چمن

 زائد، مواد شامل شده آوري ضايعات جمع و گرديده نظافت و پاكسازي جاروكشي، عمليات اجراي با مستمر و مداوم بطور بايستي چمن سطوح كليه .1

 زا آثاري گونه هيچ چمن سطوح كليه در ساعات تمامي در نحوي كه به شود منتقل شده مشخص محل به غيره و خشكيده برگهاي گياهي، زوايد
 .باشد نداشته وجود زباله و خارجي اجسام

در فصل ريزش برگ سطح چمن مرتبا برگ روبي  .گردد نمي پرداخت جداگانه مبلغي آن بابت و باشد مي نظافت قالب در روبي برگ : يك تبصره
 و به محلي كه كارفرما مشخص مي كند حمل گردند.

با  و شده آوري جمع برزنتي كيسه بزرگ در پيمانكار توسط بايست مي موارد ساير و سهر ، زني چمن عمليات از ناشي ضايعات كليه : دو تبصره
 .)است پيمانكار عهده بر پالستيك كيسه و بزرگ برزنتي كيسه تأمين و خريد( .يابد انتقال نظارت دستگاه نظر طبق دپو محل بهوسايل مناسب 

 چنين از استفاده صورت در .باشد مي ممنوع معابر و چمن نظافت عمليات انجام جهت صوتي، آلودگي داراي مكانيزه دستگاه از استفاده :سه تبصره

 .شود نمي پرداخت پيمانكار به عرصه كل نظافت بابت اي هزينه گونه هيچ دستگاهي

 حمل کود و کودپاشی با کود دامی  چمن:-7

ر محدوده شهر تأمين و پيمانكار موظف است نسبت به حمل كود تا ناحيه در فصل پاييز يا زمستان يا بهار كارفرما كود مورد نياز را در محلي واقع د .2
 تن در هكتار و شن كش كردن سطوح كود دهي شده اقدام نمايد. 50پيمان و پخش آن بر روي سطوح چمن حداقل به ميزان 

 جمع آوري و حمل ضايعات حاصل از شن كشي بر عهده پيمانكار است. .3

 از حمل سرند نمايد تا نياز به جمع آوري ضايعات نباشد.پيمانكار مي تواند كود را قبل  .4

 و گل فصل، گل دائم و رزکاري و تشتك اطراف درختان: نگهداري گلكاري دايمی و توده کاري -8

، و رزكاريها كليه سطوح ياد شده بايد بنا بر تكرار ذكر شده در زمانبندي تقريبي خدمات  نظافت گردند. به نحوي كه هميشه سطوح ، گل فصل و دائم .1

 تميز باشند.

در فصل ريزش برگ سطح چمن مرتبا برگ روبي و به محلي كه كارفرما مشخص مي كند حمل گردد.در كليه ساعات شبانه روز سطوح چمن تميز  .2

 شد.با

 نظافت تشتك ها ي واقع در چمن جز الينفك نظافت چمن مي باشد. .3

 آبياري گل فصل و دائم :-9

 در زمانبندي تقريبي خدمات.آبياري به دفعات ذكر شده  .1

 آبياري باغچه هاي موجود در داخل چمن كاري جداي از چمن صورت گيرد. .2

 آبياري باغچه ها به ويژه در تكرارهاي اول بعد از كشت الزاما با شيلنگ و سرآبپاش و به صورت دستي صورت گيرد. .3

 از جلوگيري جهت سر شيلنگ در گوني از استفاده و آبياري رد مناسب آب فشار از استفاده شيلنگ، با گل هاي باغچه آبياري صورت در .4

 گلها عنوان هيچ به كه باشد صورتي به بايد آب ميزان داخل باغچه، والوهاي يا ثقلي روش به آبياري صورت در .است الزامي خاك سطح شدن شسته

 .نشود خفگي و آب غرق

 . بندي زمان جدول برابر هشد كاشته گياه نوع آبي نياز به توجه با ها باغچه آبياري  .5
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 ضروري ديگر نوع هر يا اي قطره شامل فشار تحت آبياري سيستم وجود صورت در :آبياري قطره اي سايت گل محمدي() يك تبصره .6

 وجود داشـته  خود جاي در گرفتگي يا پارگي بدون و سالم بصورت ادوات ساير و ها لوله و شود تميز فيلترها شروع آبياري از قبل است

 .باشد بسته ميليمتري 16 هاي لوله انتهاي و شندبا

 جمع اوري ضايعات گل فصل و دائم و هرز گل فصل، گل دائم و رزکاريها علف هايه شكنی دفع سل--10

 از عاري تشتك همواره كه به طوري( مستمر صورت به آبياري روش هر با درختان تشتك يا و آبخور سطح هرز علفهاي وجين و شكني سله .1

 تخريب موجب شده انجام عمليات نيز و نگردد خارج بستر از محل موجود در خاك پاكسازي، عمليات موقع در و پذيرد انجام د(باش زهر علف

 ممنوع نهادوره ز و تراشها علف انواع از استفاده اشجار تنه ديدگي آسيب از جلوگيري جهت و همچنين نگردد آن آبگيري ميزان و تشتك شكل

 .باشد مي

اي صورت كارفرما صالح بداند بايد به گونه هاي گل فصل و دائم و رزكاريها به هر نحوي كه پيمانكار با مشورت با هرز باغچه  علف هايبا مبارزه  .2

  گيرد كه در هيچ زمان هيچ كدام از سطوح گلكاري شده داراي علف هرز نباشند.

 زم توسط پيمانكار و با هزينه وي انجام مي گيرد.واكاري گلها و نشاهاي از بين رفته بر اثر عدم مراقبت و داشت ال .3

 .سمپاشي به موقع بر عليه آفات و امراض گل، در زمان مورد نياز و با اعالم پيمانكار و تأييد دستگاه نظارت توسط پيمانكار صورت مي گيرد .4

 حذف گلهاي خشكيده ) گل گيري ( بعد از زمان گلدهي در مورد گلهاي فصلي و دائمي. .5

 ايجاد شكل مناسب طبق نظر ناظر براي گلهاي دائمي. فرمدهي و .6

 شد.كود و سم مورد نياز توسط كارفرما تأمين مي گردد. مگر در مواقعي كه نياز به داده هاي مذكور بر اثر سهل انگاري پيمانكار حاصل شده با  .7

 شد و تسطيح خاك به نحو مطلوب انجام گيرد.آماده سازي بستر كاشت به طوريكه خاك بستر مخلوطي از خاك زراعي، كود پوسيده آلي با .8

گلهاي خارج كردن ضايعات گلهاي فصلي در پايان هر فصل گلكاري و حمل ضايعات و گلهاي كنده شده به خارج از محوطه پِيمان با نظر ناظر در مورد  .9
 فصلي.

احتي بتوان در آن گلكاري نمود. در صورتي كه كندوكوب تقويت و كوددهي باغچه ها با نظر دستگاه نظارت و كند و كوب باغچه ها به نحوي كه بر  .10
يرد بلكه انجام شده توسط پيمانكار مطلوب نباشد و نياز مجدد به كندوكوب وجود داشته باشد، نه تنها مبلغي جهت اين آيتم به پيمانكار تعلق نمي گ

 مشمول تذكر، اخطار و پرداخت جريمه نيز مي گردد.

بار گلدهي، كليه گلهاي پژمرده بايد از روي بوته رز حذف گردند. فرم دهي اصولي رزكاريها به ميزان يك نوبت در سال براي گلدهي مداوم بعد از هر .11
 الزامي است.

 سله شكني و وجين علفهاي هرز و خارج نمودن ضايعات به محل مربوطه خارج از پِيمان طبق نظر دستگاه نظارت. .12
 روزانه عمليات اتماماز  پس بالفاصله پارك محوطه از خارج به ضايعات نمودن خارج و فصل هر پايان در نشاء و تعويض گل  .13

 .شود مي انجام خاك پذيري نفوذ افزايش ميزان جهت مناسب ابزار ساير يا و بيلچه با فصل گل هاي باغچه )گيري نم(شكني سله عمليات انجام .14

 :باشد مي زيرالزامي كيفيت با فصل گل هاي باغچه در نياز مورد تعداد به عمليات انجام

 .گيرد صورت راحتي به خاك داخل به آب جريان نفوذ تا شده نرم كامالً خاك سطح ) الف       

 .نشود وارد گياه زميني و هوايي اندام به فيزيكي آسيب گونه هيچ ) ب       

 . باشد مي پيمانكار عهده بر فصل هاي گل جاري هرس عمليات .15

 ات گل فصل و دائم:کندوکوب و جمع اوري ضايع-11
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سانتي متر نرم شود و كامال مخلوطي از خاك زراعي و كود پوسيده باشد و تسطيح خاك بـه   30آماده سازي بستر كاشت به طوريكه بستر تا عمق -1

 نحو مطلوب صورت گيرد.

 ا نظر ناظر در مورد گلهاي فصليحمل ضايعات در پايان هر فصل گلكاري و حمل ضايعات و گلهاي كنده شده به خارج از محوطه پيمان ب-2

 

 )باکس فالور( گلجاي نگهداري-12

 نياز صورت در ضمنا .شود مي نظرگرفته در فصلي گلكاري سطح مترمربع دو معادل عدد هر و باشد مي فصلي هاي گل مشابه فالورباكس نگهداري

 گردد مي ابالغ پيمانكار به كار دستور قالب در موارد جديد خدمات شرح به

 آبياري درخت و درختچه به جز جنگل: -13

،  بودهپيمانكـار   عهده بر و نيروي كارگري براي تانكرها تانكر تامين ، تاس بذكر الزم.گيرد مي انجام غرقابي روش  به خدمات شرح مطابق آبياري .1

 باشد مي آبياري عمليات جهت كارگر، دادن قرار اختيار در به متعهد پيمانكار ليكن

 و ها لوله و شيرآالت و فيلترها بودن در محل و بودن سالم از اطمينان و فيلترها نمودن تميز آبياري هر از قبل اي قطره روش به اريآبي در :1بصرهت

 .است ضروري ميليمتري 16 لوله هاي انتهاي بودن بسته و اي قطره ادوات ساير و يا چكانها قطره

 مجوز و تشخيص با و خاص در موارد مگر گردد آبياري سيستم اين توسط بايستي فشار تتح آبياري سيستم به مجهز هاي عرصه كليه :دو تبصره .2

در محلهايي كه چمن يا گل فصل و دائم وجود داشته باشد هزينه آبياري ضميمه  جرائم جدول طبق اينصورت غير در نظارت، دستگاه )كار دستور( كتبي

 ين درختان جزو وظايف پيمانكار مي باشد.درخت و درختچه محاسبه نمي گردد، هر چند كه آبياري ا

شدن در كليه مراحل آبياري حضور كارگر آبيار الزامي است و قطره اي بودن آبياري بهانه اي براي عدم حضور كارگر نمي باشد. و در صورت جاري  .3
 تذكر، اخطار و پرداخت جريمه نيز مي گردد. آب به سطح خيابان و غيره،. نه تنها مبلغي جهت اين آيتم به پيمانكار تعلق نمي گيرد بلكه مشمول

ان چكاب دائمي سيستم هاي آبياري قطره اي )والف ها، قطره چكان و غيره( در صورتيكه همه قطره چكان ها سالم بوده و هيچ جايي فاقد قطره چك .4

 نباشد. همچنين تعميرات و هزينه هاي مربوط به اين سيستم آبياري برعهده پيمانكار مي باشد.

 سيسـتم  عيوب كليه بايست پيمان مي موضوع شروع از بعد روز سه مدت در حداكثر فشار تحت آبياري سيستم تحويل ضمن پيمانكار :سه صرهتب .5

 مـوارد  تاييـد  صورت در و برساند نظارت دستگاه نظر و سمع پايه  به آمار در شده مشخص قطعات تفكيك به تحويل صورتجلسات قالب در را مذكور

 بـه  نمايـد  مـي  اقـدام  )جزئي نواقص وجود صورت در( موجود نواقص خصوص در صورتجلسه و يا معايب عيب رفع به نسبت وقت اسرع در كارفرما

 (فشـار  هاي تحت سيستم نگهداري هاي هزينه ارقام پرداخت عيوب رفع مدت در .باشد برداري بهره آماده و عيب بدون سيستم همواره كه صورتي

 گرفتـه  نظـر  در مبـالغ  از قسمتي نظارت دستگاه براساس نظر يا و متوقف )عرصه هر آناليز براساس( شهري هاي وطهمح هاي عرصه در )اي قطره

 .گردد مي پرداخت پيمانكار به )عمليات كل پيمانكار به توسط سيستم نگهداري عمليات حجم درصد براساس(

 بـه  مكلـف  پيمانكار و باشد فشار مي تحت هاي سيستم عيوب رفع و نگهداري بايت ماهيانه صورت به آناليز در شده ارائه ارقام است ذكر به الزم .6

 بهره آماده همواره مذكور هاي سيستم كه صورتي به باشد، مي پيشنهادي خود قيمت ارائه در ها هزينه آناليز و فشار تحت هاي سيستم شرايط بررسي

 .گردد كارفرما حويلت عيب بدون فشار سيستم تحت كل قرارداد پايان در و باشد برداري
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سـاعت شـبانه روز تغييـر نمايـد لـذا       24آبياري به صورت عمومي ممكن است به دليل شرايط چاههاي آب شهرداري و تغيير فصول در طول مدت  .7

ق و مزاياي كـارگران بـر   هيچگونه وجه مازاد بر قرارداد به پيمانكار به دليل تغيير ساعات آبياري تعلق نخواهد گرفت. ولي پيمانكار ملزم به پرداخت حقو

 اساس قانون كار مي باشد.

 در صورت نياز آبگيري تانكرها از پساب فاضالب طبق دستور كارفرما الزامي است. .8

مكلـف   با توجه به نياز حتمي به ابياري زمستانه )در صورت عدم بارش( در صورتي كه ناظر در طول ماههاي زمستان دستور كار صادر نمايد پيمانكار .9

 دقيق سيستم ابرساني و ابياري نسبت به انجام ابياري زمستانه اقدام نمايد.كنترل  است با

آبياري تك درخت با تانكر-14  

 .استفاده از كارگر كمكي با تجهيزات مثل بيل و كلنگ و چكمه ضروري است-1

 .پيمانكار موظف است از هدر فت آب جلوگيري نمايد-2

 .اقدام نمايد  رناظ ويس طبق برنامه زمانبندي اعالم شده از-3

مكلف  با توجه به نياز حتمي به ابياري زمستانه )در صورت عدم بارش( در صورتي كه ناظر در طول ماههاي زمستان دستور كار صادر نمايد پيمانكار-4

 است با كنترل دقيق سيستم ابرساني و ابياري نسبت به انجام ابياري زمستانه اقدام نمايد.

رقابی و تحت فشار(:بياري جنگل )غآ-15   

سيسات و آبياري محل هايي كه درختكاري بصورت انبوه و جنگل كاري شده مي باشد و به صورت غرقابي يا قطره اي آبياري مي گردد. سركشي مداوم به تأ

 سازه هاي آبياري و در صورت نياز ترميم و تعمير آنها الزامي است.

 نظافت جنگل و توده کاري:-16

ه درختكاري به صورت انبوه انجام شده و نظافت به نحوي انجام پذيرد كه زباله، نخاله هاي ساختماني، هر گونه ضايعات و ... به خـارج از  شامل مكانهايي ك

 محدوده و جايي كه كارفرما مشخص مي نمايد منتقل گردد.

 درختان جنگلی:با دستگاه و جمع اوري ضايعات و علف کنی پازش جنگل -17

 نظـر  بـا  الزم تعداد هر به است موظف و پيمانكار باشد مي مستمر و جاري امور جزء آبرساني جوي  آبخور سطح اضافه خاك نكرد خارج :تبصره .1

 .گردد نمي پرداخت پيمانكار به اي هزينه امر اين بابت الزم بذكراست آورد بعمل را الزم اقدامات آن انجام به نسبت نظارت دستگاه

ه سطح جنگل فاقد علف هاي هرز بوده و داخل جوي هاي آبياري يا تشتك درختان علف هرز باقي نماند. پاجوش ها و مبارزه با علف هرز به نحوي ك .2

هاي هرز  تنه جوش ها بايد به نحوي حذف گردند كه هيچ گونه بقايايي از پاجوش يا تنه جوش باقي نماند. پيمانكار بايد پاجوشها، تنه جوش ها و علف

 ي كه كارفرما تعيين مي كند منتقل نمايد. حذف شده را به محل هاي

ا سيستم شيميايي وباستفاده از روش شيميايي يا فيزيكي با نظر دستگاه نظارت مي باشد. اما حذف پاجوش ها صرفاً بايد بصورت دستي صورت گرفته  .3

 نباشد.

 به توجه با هائي عرصه در چنانچه و انجام گرديده ورتراكت وسيله به يا مكانيزه صورت به هرز هاي علف حذف عمليات كاري جنگل هاي محوطه در .4

 صورت در همچنين گردد مي پرداخت پيمانكار به آن هزينه و گرفته صورت صورت دستي به عمليات نباشد فوق ادوات از استفاده امكان محل شرايط

 مـي  خود هزينه با محل پاكسازي به موظف پيمانكار نگيرد صورت كامل صورت به زني علف ها قسمت برخي چنانچه  در مكانيزه ادوات از استفاده
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 هر ازاي به(موجود درختان تشتك تعداد كسر با و بوده مستمر صورت به هرز علفهاي حذف عمليات شهري شده درختكاري هاي درمحوطه )ج .باشد

 .ميگردد پرداخت و محاسبه علفزني سطح در نوبت 365 سالي و )مترمربع يك تشتك

 يـك  درخـت  هـر  ازاي بـه ( درختچه و درخت تعداد كسر با ميگيرد، انجام دستي صورت به عمليات لزوماً كه جنگلي پاركهاي همحوط در زني علف

 .گردد مي محاسبه علف سطح مترمربع

 خسارت گونه ره بروز صورت در و ممنوع بوده اكيداً پيمان محدوده و پاركها سطح در موارد ساير و برگها ها، سرشاخه ضايعات، گونه هر سوزاندن .5

 .باشد مي پيمانكار عهده به صرفاً آن تبعات و جبران مسؤوليت

 در جوي درختی خيابانهادرختان ش پاز-18

وش ها و مبارزه با علف هرز به نحوي كه سطح جوي درختي فاقد علف هاي هرز بوده و داخل جوي هاي آبياري يا تشتك درختان علف هرز باقي نماند. پاج

علف هاي هرز حذف  به نحوي حذف گردند كه هيچ گونه بقايايي از پاجوش يا تنه جوش باقي نماند. پيمانكار بايد پاجوشها، تنه جوش ها وتنه جوش ها بايد 

 مدت طول در و مستمر صورت به پيمان محدوده در واقع شهر خشك انهار كف زني علف )هشده را به محل هايي كه كارفرما تعيين مي كند منتقل نمايد. 

استفاده از روش شيميايي يا فيزيكي با نظر دستگاه نظارت مي باشد. اما حذف پاجوش ها صرفاً بايد بصورت دستي صورت گرفته وبا گيرد. مي انجام مانپي

 .سيستم شيميايي نباشد

 آبرسانی وآبياري  قسمت جنگلكاري سايت سياسرد،  و سرويها ي بهداشتی و ظرفشوئی : -19

يد الوه بر نگهداري و رسيدگي به تاسيسات ابرساني كه بسيار مورد توجه است ، ابرساني به موقع در مخزن بسيار مهم و مورد تاكدر سايت جنگل سياسرد ع

 لذا در صورت عدم تحقق اين موضوع ، خسارت به هر اصله درخت  و نيز كمبود اب در سرويهاي مورد نظر عالوه بر جريمه اي كه در صورت وضعيتاست .

 سيستم نگهداري ارقام . درخصوص ده است جريمه اي روزانه به ازاي هر روز تاخير محاسبه و در صورت وضعيت همان ماه اعمال خواهد گرديد.لحاظ گردي

 پيمانكار به موجود وضع براساس فشار تحت سيستم تحويلي براساس صورتجلسه پيمان موضوع شروع در جنگلكاري، محوطه درختان فشار تحت آبياري

 بهانجام موظف پيمانكار ضمنا .باشد مي موجود وضع حفظ هدف با پيمان مدت طول در اصالحات انجام و ونگهداري حفظ به موظف پيمانكار و تحويل

 .باشد مي نظارت دستگاه فشار تحت هاي سيستم نگهداري هاي دستورالعمل

 آبياري و نگهداري سيستم آبياري قطره اي)گل محمدي و ...( -20

تم ابرساني و تنظيم قطره چكانها بر عهده پيمانكار ميباشد.ضمن اينكه ابرساني در قسمت گلكاري شده )سايت گل محمدي (برعهده پيمانكار نگهداري سيس 

دي از پاركها .درتعداميباشد.و تعيين دور ابدهي سايت با نظر كارفرما مي باشد.در صورت بروز آفات و بيماريها و.. سمپاشي و رسيدگي برعهده پيمانكار مي باشد

ورت بـروز در  قطعاتي به صورت آبياري قطره اي اجرا گرديده و قطعاتي ديگر نيز در دست اجرا است كه نگهداري آنها نيز بر عهده پيمانكار مي باشد.در صـ 

 پيمـان  موضوع شروع در فشار تحت آبياري سيستم نگهداري ارقام درخصوص سيستم پيمانگار موظف به تعمير و ترميم لوله ها و قطره چكانها مي باشد.

 طول در اصالحات انجام و ونگهداري حفظ به موظف پيمانكار و تحويل پيمانكار به موجود وضع براساس فشار تحت سيستم تحويلي براساس صورتجلسه

 مي نظارت دستگاه فشار تتح هاي سيستم نگهداري هاي دستورالعمل انجام به موظف پيمانكار ضمنا .باشد مي موجود وضع حفظ هدف با پيمان مدت

 .باشد

 :در فصل مناسب ها و درختچه انس درختهر-20
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 رويش از پس بالفاصله و بوده مستمر جاري و امور جزء )آفرين خطر هاي شاخه و پاجوش و جوش تنه مانندحذف( ها درختچه و درختان سبز هرس

 .شد خواهد مربوطه جرائم مشمول صورت اين غير در گيرد انجام بايستي

حذف پاجوش، تنه جوش و حذف سرشاخه هاي خشك و آلوده به آفات و امراض درختان به جز جنگـل كـاري و حمـل آن بـه محلـي خـارج        .1

 ازمحدوده پِيمان طبق نظر دستگاه نظارت )حذف پاجوش ها و تنه جوش ها صرفاً بايد بصورت دستي صورت گرفته و با دستگاه دوره زن يا سيستم

 شيميايي نباشد(.

 محل قطع شاخه هاي هرس شده بايستي به صورت مورب بريده شده و با چسب باغباني پوشانده شود. .2

دن حق پرداخت حق الزحمه اين آيتم منوط به تاييد ناظر خواهد بود و در صورت عدم تاييد و نيز وارد آمدن خسارت به درختان عالوه بر پرداخت نش .3

 مانكار كسر خواهد شد.الزحمه، خسارت وارده از دريافت هاي پي

 در صورت تشخيص دستگاه ناظر سربرداري در نقاطي كه ا رائه مي گردد بايد صورت گيرد. .3

 هرس درختان در سايت سياسرد وباغ گلها با توجه به حساسيت موضوع طبق نظر كارفرما به درستي صورت گيرد. .4

 عهده به مستمر صورت به ،(صورت نياز در) پيوندي هاي پايه در نرك حذف نهمچني درختان، بيمار و آلوده شكسته، خشك، هاي شاخه قطع .5

 .باشد مي پيمانكار عهده به آن تهيه باشد، نظارت دستگاه ونظر تشخيص با جرثقيل يا باالبر به نياز عمليات حين در چنانچه .باشد مي پيمانكار

 .باشد مي رپيمانكا عهده به صرفاً هرس ايمني اصول كامل رعايت سؤوليتم .6

 .باشد مي پيمانكار عهده به ي(باغبان چسب از غير به) سهر عمليات موردنياز ادوات كليه .7

 و بر عهده پيمانكار مي باشد است ضروري س()وايتك ژاول آب محلول با اره و باغباني قيچي نظير ادوات عفوني ضد .  8

 . مي باشد پيمانكارنظارت برعهده تامين باالبردر صورت نياز و تشخيص دستگاه  .  9         

 از مانده برجاي زايد مواد همچنين ساير و هرس انجام از ناشي هاي سرشاخه سريع تخليه و حمل آوري، جمع به نسبت است موظف پيمانكار .10

 .نمايد ا( اقدامنظركارفرم مورد و شده تعيين محل به روزانه عمليات كار پايان از پس( واكاري و وجين

 درختان و درختچه ها: و اليروبی جويهاي آبرسانی اکنیپ-21

با نظر دستگاه نظارت و الزاماً به صورت مكانيكي صورت گيرد. مگر مواردي كه نتوان از دستگاههاي روتيواتور استفاده كرد كه  و اليروبي كندو كوب   .1

 بصورت دستي انجام شود.

د كه عاري از هر گونه الي، خاك و گل، علف هرز، ضايعات درختان و ... باشند و آب جوي هاي اصلي و فرعي آبياري درختان به نحوي اليروبي گردن .2

اصـالح  به آساني داخل آنها جاري شود و اطراف تمامي درختان محدوده مورد نظر جاري گردد. ضمناً درختاني كه در مسير جوي هاي آبرساني نياز به 

 .تشتك داشته باشند بايستي اصالح تشتك هم انجام پذيرد

 پس(  مانده برجاي زايد مواد همچنين ساير عمليات و انجام از ناشي سرشاخه هاي سريع تخليه و حمل آوري، جمع به نسبت است موظف پيمانكار .3

 .نمايد اقدام ا(نظركارفرم مورد و شده تعيين محل به روزانه عمليات كار پايان از

 اصالح تشتك درختان ) داخل چمن(:-22
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 بـه  نياز چنانچه(.نظارت دستگاه نظر با و خدمات شرح مطابق مناسب آبگير ايجاد و طوقه آزادسازي كندوكوب، با درختان آبخور تربس يا و تشتك اصالح

 محاسـبه  خـود  اعالمي ضريب در را عمليات اين هزينه بايست مي و بوده عمليات اين انجام به ملزم پيمانكار باشد تشتكها اضافي خاك حمل و برداشتن

 .)شد نخواهد پرداخت بابت اين در اي جداگانه هزينه و شدبا نموده

 بـا  آن اصـالح  به ملزم پيمانكار نمود، پيدا تغيير تشتكها فرم هرز علفهاي وجين و شكني سله يا و آبياري كندوكوب، و كوددهي حين در چنانچه :تبصره

 .باشد مي پيمانكار وظيفه قرارداد ولط در نظارت دستگاه نظر با مطابق سالم بصورت تشتكها حفظ و است خود هزينه

 هاي درختچه و درختان تشتك نظافت *-

تشـتك   در اطراف درختان يا درختچه هايي كه داخل چمن واقع شده اند، با توجه به محيط بن آنها تشتك هايي ايجاد و  علف هاي داخل تشتك و اطراف

اري را به حد كفايت دريافت نمايد.  وجين ماشيني تشتك هاي اطراف درختان ممنوع بوده درخت وجين شود به نحوي كه درخت يا درختچه آب مورد نياز آبي

تشتك ايجاد و الزاماً بايد به صورت دستي صورت گيرد و حمل ضايعات حاصل از اصالح تشتك درختان بايستي به صورت روزانه توسط پيمانكار انجام گيرد. 

 سانتي متر باشد. 50× 50اي آبياري مي شوند حداقل بايد  شده براي درختان در محلهايي كه بصورت قطره 

 تكاندن برف درختان ودرختچه ها:-23

رت به آنها تكاندن برف درختان به ويژه سوزني برگان و درختان كوچك و درختاني كه تازه غرس شده اند و كل درختاني كه بارش برف باعث وارد آمدن خسا

 كار مكلف است در تمام طول فصل پاييز و زمستان آمادگي كامل براي جلوگيري از خسارت برف را داشته باشد.مي گردد، حتماً صورت مي گيرد. پيمان

 موظف پيمانكار لذا باشد مي عهده پيمانكار بر اشجار از اي حادثه هرگونه از حراست و حفظ بوده پيمان عرصه از جزئي درختان اينكه به توجه : با هتبصر

 صـورت  در .آورد فراهم را پيمان محدوده در مناسب تعداد به حريق اطفاء همچنين امكانات درختان، سوزي آتش از جلوگيري جهت الزم تمهيدات است

 و حفظ قانوني اليحه طبق( جرائم كسر به نسبت و گرديده پيمانكار برآورد بودن مقصر درصورت و بررسي آن سبب و سوزي آتش علت سوزي، آتش وقوع

 .شد خواهد اقدام پيمانكار مطالبات محل از )كميسيون مربوطه صوباتم و سبز فضاي گسترش

 چوب بلند،لباس باراني و چكمه جهت كارگران  براي تكاندن برف توسط پيمانكار الزامي است. 50تهيه تعداد

 سطح در نمك مصرف از(.باشد مي مانكارپي عهده بر زده يخ سطوح براي شن مخلوط از استفاده و زمستان فصل در پاركها و بوستانهامعابر در روبي برف

 .تهيه شن و نمك برعهده كارفرمااست)شود خودداري بايست مي معابر

 ودر باشند داشته پيمان عرصه در نيرو كافي به تعداد پيمانكار بايست مي معبر سد و ازخسارت جلوگيري جهت شديد بادهاي و باران برف، بارش هنگام در

 طرف از وارده خسارت ننمايد عمل تعهد اين به پيمانكار چنانچه و نمايند اقدام نظارت نظر دستگاه با درختان حمل و شبر به نسبت درخت سقوط صورت

 مي باشد. بربعهده پيمانكاراز و تشخيص دستگاه نظارت ني . تامين باالبردر صورتشد خواهد كسر پيمانكار وضعيت صورت از و نظارت محاسبه دستگاه

 سرزنی پرچين:-24

 پيمانكار و پذيرد انجام گردد مي وابالغ اعالم كارفرما طرف از آن طرح كه خاصي ترتيب و نظم با است الزم پرچين پيرايش منظور به فرم رسه (1

 .باشد مي قرارداد طول در پرچينها آراستگي حفظ به ملزم
 سرزني پرچين به منظور حفظ فرم موجود پرچين صورت مي گيرد. (2

 رچين الزاماً بايد در يك سطح و مطابق با فرم موجود پرچين باشد.سطح رويي و كناره هاي پ (3
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 كليه سرشاخه هاي حذف شده بايد بالفاصله بعد از سرزني حمل گردند. (4
 حتي المقدور از ريخته شدن سرشاخه ها به داخل معابر جلوگيري شود و در غير اينصورت سريعاً نظافت گردد. (5

 ه كارفرما مشخص مي نمايد، برعهده پيمانكار مي باشد و بايد بصورت روزانه انجام گيرد.بارگيري و حمل ضايعات سرزني به محلي ك (6

 .گيرد مي صورت )سال در بار چهار حداقل( نظارت دستگاه نظر با ها پرچين شستشوي (7

 در كـه  باشـد  مـي  شيلنگي با شستشوي اجرا اولويت و بوده الزامي نظارت دستگاه توسط شده اعالم محلول تركيب از استفاده شستشو، مورد در (8

 .گيرد مي انجام مكانيزه روش به نياز مورد عمليات امكان، عدم صورت

 هيچ در كه طوري به باشد مي پيمانكارالزامي توسط نظارت دستگاه ابالغي دستورالعمل طبق سمپاشي و شستشو عمليات انجام و ها نهاده خريد (9

 مي اعمال و محاسبه جرائم جداول طبق مربوطه جرائم صورت اين غير در نگردد مشاهده ينپرچ بر غباري و گرد و بيماري و آفت نوع هيچ زمان

 .گردد

  مستمر صورت به زباله جمع آوري و روزانه جاروكشي با پرچينها پاي باغچه، محدوده و پرچين الي البه و زير سطح، دائمي نظافت (10

 

 (: نظافت) جارو کشی و نمازخانه سياسرد نظافت -25

 افت دقيق و روزانه نمازخانه ها و همكاري در برگزاري نماز جماعت  سايت سياسرد نيز جزء وظايف پيمانكار است.نظ .1  

 از وظايف پيمانكار مي باشد. نگهداري و رفع معايب سيستمهاي صوتي نصب شده و پخش اذان در سايت سياسرد .2  

 ار خواهد بود.تأمين وسايل گرمايشي نگهباني و سوخت به عهده ي پيمانك .3

طه بايد نگهداري كليه وسايل تحويلي در مدت انجام كار بر عهده پيمانكار است. وسايل مربوطه )اعم از چادرهاي نماز و جانماز ها و فرش هاي مربو .4

 و طبق نظر كارفرما در صورتي كه نياز به شستشو باشد بايد اين فعل انجام گيرد. تميز باشند

 (: وجمع آوري زبالهرو کشی و شستشونظافت محوطه ) جا  -26

آب پاشي و به با نظر دستگاه نظارت محوطه )ميادين يا ايستگاههاي ورزشي، محوطه اسباب بازي ها، معابر و غيره ( عالوه بر جاروكشي مي بايست  .1

ر كليه ساعات شبانه روز محوطه هاي محض نياز شستشو شوند. نظافت محوطه منوط به ساعات خاصي نمي باشد و بايستي به نحوي انجام گيرد كه د

 ذكر شده تميز باشند.

 هيچگونه زباله و ضايعاتي در معابر به صورت پراكنده و يا دپو وجود نداشته باشد.  .2

 .نظافت و آبپاشي محوطه هاي اسباب بازي و زمين هاي ورزشي و غيره به طور روزانه، برف روبي معابر در زمستان بنا بر تشخيص دستگاه نظارت .3

 حفظ و نگهداري و تعمير نيمكت ها و اسباب بازي ها به نحوي كه همواره در طول سال آماده استفاده باشند.  .4

 نظافت مستمر و در صورت نياز شستشوي نيمكت ها، ميز و صندلي ها و اسباب بازي هاي موجود در محدوده پيمان.  .5

 استخر شهدا  در پارك ملت(بر عهده پيمانكار است.نظافت مستمراطراف فضا هاي بازي )تنيس خاكي و فوتبال ساحلي و .6

 نسبت به رفع ابگرفتگي در معابر به صورت مستمراقدام گردد. .7

 :و ظرفشوئی گهداري آبخورين-27

 نظافت آبخوريها به نحوي كه هميشه قابل استفاده باشند. .1

 ند.تعمير و نگهداري شير آالت آبخوريها به نحوي كه هميشه سالم و قابل استفاده باش .2



24 
 

 پوشاندن شيرآالت و آبخوري ها با پشم شيشه و غيره در فصل زمستان جهت جلوگيري از تركيدگي آنها. .3

 

 

 نگهداري سطل زباله:  -28

 تخليه زباله سطلهاي زباله به خارج از محوطه پِيمان و جايي كه كارفرما مشخص مي نمايد بصورت روزانه. .1

 ابه، ضايعات آشغال بوده و بوي بد ايجاد كنند.شستشوي سطلهاي زباله قبل از آنكه داراي شير .2

ري مـديريت  كارفرما هيچ مسئوليتي در قبال حمل زباله و ساير ضايعاتي كه بايد از محدوده پِيمان خارج شوند را ندارد و پيمانكار مكلف است با همكا .3

 خدمات شهري شهرداري ناحيه نسبت به اين امر اقدام نمايد.

 نباشند نيست.  زباله  از كيسه يمان كار رنگي شده اند به منزله ئ اينكه سطل ها خالدر ماههائي كه در جدول ز .4

 يه کيسه زباله براي سطلهاي زباله:ته-29

 استفاده از كيسه زباله جهت سطلها به طور روزانه .1

 هزينه خريد كيسه به عهده پيمانكار مي باشد. .2

 زباله براي آن تهيه نمايد.پيمانكار موظف است متناسب با اندازه سطل زباله، كيسه  .3

استقبال مسافران از تعطيل و پيك ،  به دليل  . در سايت سياسرد در روزهاي در روزهاي پنجشنبه و جمعه الزاما سطلها كيسه داشته باشند  در آرامستان .4

 .الزاما بايد در طول روز تخليه و خالي از زباله باشندسايت سطل ها 

 :ردسسيا استخر نظافت -30

 و با استفاده از سيستم هاي شستشوي واتر جت. نوبت در ماه با نظر دستگاه نظارتحد اقل چهار  استخرهاشي و رسوب گيري لجن ك .1

 بايد همواره تميز و عاري از هرگونه ضايعات و مواد خارجي باشد.استخرسطح  .2

 )كلر(اها.استفاده از مواد ضد جلبك به منظور جلوگيري از رشد جلبك و تخريب ظاهر و ابنيه آبنم .3

 نگهداري سرويسهاي بهداشتی و تاسيسات: -31

 دار درب پسماند سطل كننده، ضدعفوني كننده،موادخوشبو ماده دستشويي، مايع نظافت، وسائل قبيل از خدمات شرح موضوع نياز مورد وسايل تهيه .1

 شهرداري و ميباشد پيمانكار عهده به  ويهاي بهداشتيروشنائي سرو الستيكي نياز،دستكش مورد ميزان به پالستيكي كيسه چشمه، تعداد به پدالي

 .كرد نخواهد پرداخت هزينه اي هيچگونه خصوص دراين

 نظافت و شستشوي روزانه و مرتب به وسيله جوهرنمك و پودر كف شوي به نحوي كه هرگز كثيف نباشند و آماده استفاده باشند. .2

 . به صورت مرتب و قابل استفاده.تأمين صابون مايع و جاي صابوني، آفتابه، شيلنگ و .. .3

 تخليه چاه فاضالب در صورت لزوم به گونه اي كه هرگز مشكل و موردي پيش نيايد و در ساعات و روزهاي خلوت پارك انجام شود. .4

 تعمير و رفع گرفتگي سرويسهاي بهداشتي در صورت نياز و در حداقل زمان ممكن.  .5
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وي كه هرگز داراي نوشته يا كثيفي نباشد و در صورت نياز رنگ آميزي فوري درب هاي سرويس شستشوي در و ديوارهاي سرويس بهداشتي به نح .6

 بهداشتي.

 تعمير و نگهداري كليه تأسيسات اعم از شيرهاي شستشو و شيلنگ ها و غيره. .7

 شيرهاي سرويس بهداشتي نبايد خراب بوده يا شلنگ آنها فاقد بست مناسب بوده و كف سرويس بهداشتي رها شود. .8

 .ندارد را ازاستفاده كنندگان وجهي هيچگونه دريافت پيمانكارحق و بوده رايگان و آزاد عموم براي بهداشتي هاي ازسرويس استفاده .9

 مجدد بكارگيري قبال در هيچگونه تعهدي كارفرما و نمايد اقدام محل تخليه به نسبت سريعاً قرارداد مدت اتمام از پس است موظف پيمانكار .10

 .ردندا وي پرسنل

 .نمايد اعالم كتباً نظارت دستگاه به را مي باشند بهداشتي هاي سرويس افرادي كه مسئول نظافت اسامي ليست است موظف پيمانكار .11

 .باشند اعتياد عدم گواهي و پيشينه سوء عدم بهداشت، تأييديه گواهي داراي بايستي پيمانكار جانب از شده گرفته بكار پرسنل .12

 .باشد مي محل در نظم وايجاد اخالقي شئونات مراعات و بهداشتي و ايمني اصول از اعم قانوني ضوابط تمام رعايت ءاجرا به مكلف پيمانكار  .13

 .آورد بعمل آن منصوبات و محل در جزئي يا و كلي از اعم تغييري گونه هيچ تواند نمي پيمانكار .14

 .است پيمانكار بعهده بهداشتي هاي سرويس هاي چاه تخليه هزينه پرداخت .15

 . است قرارداد مدت پايان در محل سالم و صحيح تحويل نهايتاً و احتمالي خسارات كليه جبران و دفع رفع، مسؤول پيمانكار .16

 آماده عموم استفاده جهت روزي شبانه صورت به و روزه همه مستمراً را محل نمايد مي تأكيد و نمود تعهد را فوق تعهدات انجام حسن پيمانكار .17

 .نمايد پرهيز باشد نرسيده كارفرما تأييد و اطالع به كه موجه عذر بدون تعطيلي گونه هر از و دارد نگه

 .است پيمانكار عهده به لوازم تهيه و جزئي تعميرات و كارفرما هزينه و عهده به محل اساسي و كلي تعميرات .18

د شوند تهيه و نصب مجدد آنها كامال با پيمانكار بوده و چنانچه لوازم ومنصوبات سرويسهاي بهداشتي مورد سرقت قرارگرفته و يا به هر دليل مفقو .19

 شهرداري از اين بابت وجهي پرداخت نخواهد كرد.

 نگهداري سيستم مايع دستشويی سرويسهاي بهداشتی: -32

يع دستشويي و قابل صورت مرتب به نحوي كه هميشه سرويس هاي بهداشتي داراي ماه تأمين مايع دستشويي و سالم بودن تاسيسات مربوط به سيستم ب

 .استفاده باشند

 :نگهداري ست ورزشی و بازي کودکان - 33

تنيس و .. بر عهده پيمانكار ميباشد و در صورت بروز مشكل و يا شكستگي هزينه تعمير و  ايميزه، نگهداري كليه وسايل باز ي كودكان و وسايل ورزشي 

 ترميم و يا جايگزين كردن بر عهده پيمانكار مي باشد.

 اسباب بازي:ونظافت و نگهداري بستر  تسطيح-34

اشد، خصوصاً در مكانهايي كه محل فرود از سرسره يا سـوار  در محدوده اسباب بازي ها و وسايل بدنسازي و ورزشي بستر بايستي دائماً بصورت يكنواخت ب

ايي كه اسباب بازي پياده شدن از آالكلنگ ها و ... مي باشد. بتن هاي فونداسيونها بايد توسط شن و ... پوشيده گردد به گونه اي كه پستي و بلندي در مكانه

بستر  اسباب بازي مربوط به زماني مي باشد كه كارفرما اقدام به تهيه شـن نمـوده و   ها مي باشند در حد امكان تسطيح گردند. پرداخت حق الزحمه تسطيح 
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بلندي هاي زيادي پيمانكار نسبت به حمل و پاشش آن در زمين بازي اقدام نمايد و يا در مواقعي كه به تشخيص ناظر در اثر تردد زياد در زمين بازي پستي و 

 ايجاد شده باشد و نيازمند تسطيح باشد.

 سطح شهر سمپاشی درختان  -35

نـي  سمپاشي درختان با نظركارفرما اعالم خواهد شد. سمپاشي در دو نوبت طبق برنامه و زمان اعالم شده جهت مبارزه با آفات و بيمارها پـيش بي  -1
هدر رفت هزينه سـم   گرديده است.دستگاه سمپاش بايد مورد تائيد كارفرما باشد. سمپاشي به صورت مه افشان و پودري صورت گيردودر صورت

 استفاده شده بر عهده پيمانكار مي باشد.

 تاج از قسمتي باقيماندن يا و دستگاه مذكور تردد امكان عدم صورت در و باشد مي توربوالينر دستگاه از استفاده با سمپاشي عمليات انجام الويت -2

 .باشد مي مجاز نظارت دستگاه هماهنگي با دار النس پاش سم از استفاده درخت

 در كـه  گيـاه  هـاي  قسـمت  كليه و نظارت انجام دستگاه توسط شده تعيين هاي غلظت و سموم از استفاده با دقيقاً بايستي وشستشو پاشي سم -3

  .گردند شستشو و سمپاشي كامل به صورت )موارد وساير ساقه تنه،( گردد، مي اشاره سازمان ابالغي ستورالعمل
 بـا  همزمـان  پاشي سم انجام به تراكتورمجاز راننده و گيرد صورت بايست مي ديده آموزش و ماهر توراپرا با صرفا شستشو و پاشي سم عمليات -4

 استفاده ازسم پاش .باشد الزامي مي پاشي سم هنگام پيمانكار كارشناس نفر يك حداقل حضور .باشد نمي رانندگي

 .باشد مي ساعت بر كيلومتر 5 حداكثر شستشو و پاشي سم عمليات حين در تراكتور سرعت -5

 و طبق دستور كارفرما و در ساعات تعيين شده باشد.گيرد صورت بايست مي روز شبانه خنك ساعات در صرفا شستشو و پاشي سم عمليات -6

 صورت در و باشد مي پيمانكار برعهده تماما خصوص اين در الزم تمهيدات انجام و شستشو و پاشي سم عمليات هنگام در ايمني اصول رعايت  -7

 .باشد مي پيمانكار عهده بر موارد براي منازل و ساكنان و يا خودرو و....تمام اي حادثه گونه هر بروز
 نمي رانندگي با همزمان پاشي سم انجام به تراكتور مجاز راننده و گيرد صورت بايست مي ديده آموزش و ماهر اپراتور با صرفا شستشو و پاشي سم عمليات

 الزامي مي باشد. پاشي سم هنگام پيمانكار كارشناس نفر يك حداقل حضور .باشد

 :نگهبانی -36

 نفرو پارك مصلي ، بهشت ، عارف وامام علي 1نفرودر پارك بانوان   2و عرصه سياسرد  نفر 2 در باغ گلها ،نگهبان نفر 3 مينتاپارك ملت  عرصه در -1
تعيين زمان نگهباني توسط كارفرما با توجه به .اقدام نمايدنفر 12جمعاٌ  نسبت به معرفي نگهبانان بايست مي پيمانكار و , بوده الزامي هركدام يك نيرو

 ماه مورد نظر اعالم ميگردد.

طوريكه با نصب اتيكت بر روي لباس خود نام و نام خانوادگي و سمت او مشـخص  ه نگهبان بايستي ملبس به لباس فرم مخصوص نگهباني باشد ب -2
 باشد.

از تمامي امكانات موجود در محدوده شامل: كليه محوطه هاي سـخت شـامل   و سايت سياسرد  عرصه پارك  نگهبان بايستي با گشت زني مداوم در -3
پياده روها، محوطه بازي كودكان، محوطه هاي ورزشي، نمازخانه، محوطه هاي خاص، آالچيق ها، تنديس، دكه ها، سرويسهاي بهداشتي، آبخوري، 

ر ابنيه ها ... و همچنين سطوح داراي پوشش گياهي شامل درختكاري، چمن كاري،گلكـاري، پـرچين،   و ساي ، سيستم روشنايي و تونلهاي نورآبنماها
يـه  درختان و درختچه ها و تأسيسات پارك شامل موتورخانه موتورپمپ چاه آب، شيرهاي برداشت آب، والف و ... و امكانات متفرقه رفاهي شـامل پا 

 در پارك حفاظت نمايد. چراغ، نيمكت، سطل زباله و ساير امكانات موجود

 محـل  و موتورخانـه  داخـل  تجهيزات عملكردبهينه جهت مناسب شرايط برقراري و ناگوار حوادث بروز از جلوگيري جهت در است مكلف پيمانكار -4

 آن جاني و مالي ليتمسئو حادثهاي هرگونه بروز صورت در است بديهي پرهيزنمايد؛ محلها اين در اضافي وسايل گونه هر قراردادن از برق، تابلوهاي

 .باشد مي پيمانكار عهده به صرفاً
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 باشد مي پيمانكار عهده بر نتيجه حصول تا تخلفات رفع و پيشگيري مديريت به زير موارد خصوص در رساني اطالع ضمنا  -5

 موارد ساير و فروش دست متكدي، از اعم معبر سد هرگونه ايجاد از جلوگيري : الف 

 )ها كمپينگ( چادر نصب جهت شده منظور هاي محل به آنها راهنمايي و مسافرين و شهروندان توسط خواب پارك و چادر نصب از جلوگيري : ب

 سايت سياسردپارك امام حسن )ع( و در پارك ملت و 

 كودكان و بزرگساالن از اعم پارك در ولگردي و گري تكدي از جلوگيري ج: 

 .آيد مي بوجود موارد ساير و كالشان و فالگيران توسط كه شهروندان از مزاحمت رفعد:  

 موتورسيكلت و سايت سياسرد خصوصاً ملت  پارك در نقليه وسائط تردد از جلوگيريه:  

 و سايت سياسردملت پارك  سطح در مجوز بدون و ممنوعه پالكارهاي نصب از جلوگيريو:        

 و سايت سياسردملت  ركپا در مستقر هاي دكه توسط معبر سد ايجاد از جلوگيريز:         

 زمان و ساعت کار نگهبان : 

 و زراعي عمليات انجام در و شود گمارده امورنگهباني به صرفاً پيمان هاي عرصه كليه در سال طول در روزي شبانه و مستمر طور به بايستي نگهبان

و نمي بايست نگهبان به هيچ كار ديگري گمارده شود در غير  .نشود بكارگيري غيره و هرز هاي علف وجين آبياري، قبيل از سبز فضاي امور و باغباني

 اين صورت شهرداري بابت نگهباني وجهي به پيمانكار پرداخت نخواهد كرد. 

 : در فصول خاص سال كه در ذيل جدول زمان انجام كار، ساير مسئوليتها نظير برف روبي معابر و برف تكاني درختان و نظافت كل عرصه، تخليهتبصره 

بـر  طلهاي زباله و نگهداري سرويسهاي بهداشتي و آبياري گلهاي فصلي نگهداري گلفوژ و آبخوريها ...  به نگهبان واگذار شده مـي بايسـت عـالوه    س

 مسئوليت نگهباني توسط نگهبان انجام شود و هزينه مازاد پرداخت نخواهد شد

در محدوده پيمان را حتي اگر بابت نگهـداري آنهـا وجهـي    در طول مدت قرارداد  و يا اضافه شدهپيمانكار مكلف است كليه تأسيسات و ابنيه موجود  .1
ره حساب دريافت ننمايد به بهترين نحو نگهداري و در پايان قرارداد تحويل نمايد. در غير اين صورت خسارت وارده به تمامي تأسيسات و ابنيه و غي

 هيچگونه اعتراضي را ندارد و از حسن انجام كار پيمانكار كسر مي گردد و پيمانكار حق

  نمايد در غير اينصورت مبلغي بابت نگهباني پرداخت نمي گردد.وسايل داخل آن را دائماً نظافت نگهبان موظف است اتاق مربوط به نگهباني و  .2

 ير بلنـدگو و ميكـروفن و  تعمو پارك بانوان ) از و سايت سياسرد  ملت  نگهداري و رفع معايب سيستمهاي صوتي نصب شده و پخش اذان در پارك .3

 وظايف پيمانكار مي باشد. از آمپلي فاير

 .نيز جزء وظايف پيمانكار است ها و سايت سياسردنظافت دقيق و روزانه نمازخانه ها و همكاري در برگزاري نماز جماعت در پارك .4

 :به عهده ي پيمانكار خواهد بود و چراغ قوه  و سوختنگهباني تأمين وسايل گرمايشي  .5

 .گردد انجام نظارت دستگاه تأييد با بايستي قرارداد طبق پيمانكار توسط نگهبان ابانتخ .6

 شود گمارده امورنگهباني به پيمانصرفاً هاي عرصه كليه در سال طول در روزي شبانه و مستمر طور به بايستي نگهبان :نگهبان كار ساعات و زمان   .7

 .نشود بكارگيري غيره و هرز علف هاي وجين آبياري، قبيل از زسب فضاي امور و باغباني و زراعي عمليات انجام در و

 به آن انتقال و بارگيري به روزنسبت همان ظرف است موظف پيمانكار گرديد تخليه زباله و ساختماني هاي نخاله پيمان محدوده در چنانچه :تبصره *

 انگـاري  سـهل  شده تخليه مواد حمل درخصوص پيمانكار درصورتيكه و نمايد اقدام خود هزينه با گردد مي مشخص منطقه توسط كه نظر مورد محل

 .شد خواهد كسر مربوطه هاي وضعيت صورت از شده انجام هزينه % 15 ميزان به جريمه بااحتساب و اقدام منطقه شهر امور واحد توسط نمايد

 ساعت كار نگهبان توسط كارفرما و بر اساس فصل ها ابالغ خواهد شد. -8
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 ژه:وي ارگرک-37

 به بكارگيري مكلف و به پيمانكار ابالغ گردد خارج از شرح خدمات ياد شده دستور كاري توسط كارفرما صادرپيش بيني نشده در  در موارد ضروري و چنانچه

 محاسبه و پرداخت مي گردد. در قالب همين قراردادقرارداد و محاسبه كارگر ويژه قيمت بر اساس نيرو و 

 هوادهی با دستگاه:-38

جمع آوري ضايعات ناشي از هوادهي .توسط دستگاه و يك نيروي اموزش ديده صورت گيرد  الزاما و اين عمل طبق درخواست كارفرما هوادهي ابالغ ميگردد

 و آبياري بعد ازهوادهي الزامي است.

 اشت گلک-39

اك و كود است, تسطيح و آماده سازي و كاشت گل تبصره: كاشت گل عبارت است تعويض خاك باغچه با خاك مورد نظر كارفرما كه مخلوطي از شن و خ

 .با توجه به اين كه گل توسط كارفرما تهيه مي گردد لذا الزم است گلدان، سبد و جعبه ها به گلخانه شهرداري تحويل گردد

ت نيروي كافي جهت كشت در مدت زمان حمل گل و كاشت با هماهنگي كامل ناظر در محلهايي كه كارفرما در نظر دارد كشت گردد. پيمانكار موظف اس

 مشخص در اختيار داشته باشد.

 کاشت و واکاري گل محمدي -40

گيرد.گل مورد نظر توسط كارفرما تهيه و تحويل پيمانكار مي گرددو  كاشت و واكاري گل محمدي طبق نظر كارفرما در سايت گل محمدي صورت مي

نگهداري مخزن و و ضمن اخذ جريمه، نهال مورد نظر بايد توسط پيمانكار تامين و كشت گردد.درصورت از بين رفتن و يا خشكيدن خسارت محاسبه 

 تاسيسات مربوط به آبياري قطره اي بر عهده پيمانكار است.

 )تهيه سم توسط كارفرما(در صورت بروز آفت و يا جوندگان  پيمانكار ضمن اعالم بايد طبق دستور كارفرما سمپاشي را انجام دهد.

 و ايجاد پرچين اشت درخت و درختچهک-41

كاشت درخت و درختچه طبق نظر كارفرما در سازي و گود كني چاله هاي مورد نظر و آمادهايجاد گود مورد نياز متناسب با سايز گياه و طبق دستور كارفرما ، ،

ي گرددو درصورت از بين رفتن و يا خشكيدن خسارت صورت ميگيرد.نهال مورد نظر توسط كارفرما تهيه و تحويل پيمانكار م توسط پيمانكارسطح شهر

 صورت مناسب هاي بست و طناب از بااستفاده درخت قيم نصبمحاسبه و ضمن اخذ جريمه، نهال مورد نظر بايد توسط پيمانكار تامين و كشت گردد.

 و قيم شكست اثر در كه باشد صورتي به قيم نصب.گيرد ارقر قائم كامالً صورت هاي به درختچه و درختان كه صورتي به تهيه قيم به عهده كارفرما((گيرد

  .نشود وارد درختان آسيبي تنه و پوست به ها بست بستن از ناشي فشار يا

 تخليه چاه در سرويسهاي بهداشتی فاقد شبكه فاضالب:-42
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ضمنا محل تخليه جايگاه زباله در  انكار پرداخت مي گردد.اين آيتم در محلهايي كه فاقد انشعاب فاضالب بوده در ماه هاي شلوغ بنا به تشخيص ناظر به پيم

 جاده بروجن مباركه تعيين مي گردد.

ه دير تخليه سرويسها ي بهداشتي در سايت سياسرد  و پارك ملت الزاما يك روز  قبل از روز هاي تعطيل بايد تخليه و بارگيري شود.در غير اينصورت جريم

 لحاظ و اخذخواهد شد. شدن محاسبه و در صورت وضعيت مربوطه

كيلومتر در قيمت پايه منظور شده و درصورت افزايش فاصله حمل به ازاي هر كيلومتر مازاد مقدار  نيم درصد به مبلغ قيمت پايه  15تبصره : فاصله حمل تا 

 آيتم تخليه چاه اضافه مي شود.

 وسيله نقليه -43

)مورد   بارگيري و تخليه گل و نهال –حمل كود جهت  جابجائي وسايل مورد نياز-خليه ضايعاتپيمانكار موظف است وسيله نقليه جهت حمل وبارگيري و ت

استفاده از وسايل نقليه شهرداري از صورت وضعيت نامبرده به ازاي هر ساعت محاسبه و كسر هرساعت داشته باشد در غير اينصورت به ازاي تائيد كارفرما (

 ميگردد.

 ساير موارد: -44

رفين در قالب همين طاز شرح خدمات ياد شده دستور كاري توسط كارفرما صادر و به پيمانكار ابالغ گردد قيمت بر اساس توافق  چنانچه خارج -1
 محاسبه و پرداخت مي گردد. قرارداد

نياز به آبياري  ا را كند وقصد احيا و ترميم آنه كارفرما است  از بين رفتهي سطح شهر در سالهاي گذشته كه در پاركها  ها چنانچه قسمتهاي از چمن -2
و شده در آيتمها ي عنوان شده لحاظ لحاظ طبق قيمتها ي از هر نوع چمن در صورت وضعيت  ومحاسبه قسمتهاي مربوطه متراژ داشته باشند 

 محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 شرايط ويژه پارک بانوان : -45

 تائيدعد ازپيمان پرسنل انتخابي بايد ب موضوع چارچوب در محوله امور انجام جهت زن پرسنلبكارگيري  بر مبني بانوان پارك  ويژه شرايط توجه بهبا. 1

 شوند.بكارگيري شهرداري 

 .انتخاب نگهبان مرد نيز در شب نيز بايد به تائيد شهرداري برسد.2

 .باشد مي پيمانكار عهده به كارگران براي غيره و بيل جارو، شامل ادوات كليه .تهيه3

و بانوان  شاغل موظف به حضور در ساعت هاي ابالغ شده توسط كارفرما مي با توجه به فصول مختلف سال متفاوت مي باشد.بانوان  پارك  ري .ساعت كا4

 باشند.

الم در اختيار پارك بانوان مربوط به كارفرما مي باشد و در پايان پيمانكار بايد به طور صحيح و س )كانكس نگهباني و وسايل موجود در كانكس(.تجهيزات5

 كارفرما قرار دهد.

 .نگهداري عرصه چمن كاري ، درختكاري و محوطه هايي كه رز كاري شده و تاسيسات ابياري قطره اي بايد توسط پيمانكار صورت گيرد.6

 بنابراين باشند مي دار شبرنگ زسب لباس پوشيدن موظف به پيمانكار و نگهبان شب فرم با اتيكت  لباس پوشيدن به موظف پيمانكار زنخدماتي  .كارگران7

 عهده پيمانكار مي باشد. به مذكور لباس پوشيدن عدم از ناشي خسارت هرگونه
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 كارفرما توسط كه به محلي معابر در پارك بانوان و درختان شكسته هاي ساقه و ها شاخه برگها، ها، خاكروبه ها، زباله كليه حمل و آوري جمع .نظافت و8

 انوان صورت گيرد .و حمل ان به محلي كه كارفرما اعالم ميگردد انجام پذيرد.گردد توسط ب مي مشخص

ي در پارك .نظافت سرويسهاي بهداشتي و تخليه سطلها ي زباله هر چشمه  در پارك بانوان بايد روزانه صورت گيرد وبا توجه به اينكه سرويسهاي بهداشت9

 ل و شكستن درب و يا .. تعمير آنها بر عهده پيمانكار مي باشد.بانوان به صورت پيش ساخته مي باشد در صورت بروز مشك

 خدمات ويژه سياسرد: -46

 به مذكور لباس پوشيدن عدم از ناشي خسارت هرگونه بنابراين باشند مي دار شبرنگ سبز لباس پوشيدن فضاي سبز موظف به كارگران كليه -1

 مخصوص مي باشند. باشد.نگهبانان نيز ملبس به لباس  و فرم مي عهده پيمانكار
  ميباشد. پيمانكار عهده به كارگران براي غيره و بيل جارو، شامل ادوات كليه تهيه -2

 ممكن(باشد نظارت مي دستگاه نظر با پيمان مدت طول در نوبت سه سايت  محدوده كاري سايت سياسرد و جنگل هاي محوطه زني علف -3

 قابل قرارداد در شده محاسبه سطح تا سقف نهايتا كه شوند علفزني نوبت سه از بيشتر قسمتها برخي و نوبت سه از كمتر قسمتها از بعضي است

 .)ندارد را اعتراضي هيچگونه حق پيمانكار و است انجام
 .كارفرما به و اعالم آن عمومي آسايش و بهداشت مخل و دودزا اماكن و بهداشتي غير و مزاحم فعاليتهايجلوگيري از  -4

 .غيره و ها نرده سايت سياسرد جداول،آسفالت، در واقع عمومي والام و تاسيسات مراقبت از  -5

 .در استخرهاي سياسرد  افراد سقوط از جلوگيري منظور به الزم احتياطي اقدامات انجام -6
 خانهنماز درب نمودن باز به نسبت كه تماس، شماره فضاي سبزهمراه هماهنگي نمازخانه با براي سبز فضاي پيمانكار نيروي نفر يك معرفي -7

 مي را موضوع اين عرصه از بازديد هنگام در پيمانكار است الزامي نمايد، اقدام اقامه نماز از بعد يكساعت آن بستن و نماز اقامه از قبل يكساعت

 قرار گيرد.نظافت نمازخانه برعهده پيمانكار است. توجه مورد بايست

 رأس و شروع 24 ساعت از شب هنگام در نيز كلي نظافت و گرديده انجام مستمر و مطلوب بطور روزانه بايستي پيمان عرصه و سايت نظافت -8

 پذيرد. پايان بامداد 5:30 ساعت

 .بر عهده پيمانكار است پيمان از نمازخانه كيوسكهاي سپاه و كيوسك مربوط به شهرداري در محدوه نگهداري -9

 بروز مشكل رفع نقص گردد.تونل نور در سايت بر عهده پيمانكار است. ودر صورت سيستم برق نگهداري  -10

نگهداري از ساختمان و عرصه ويالي سايت بر عهده پيمانكار است .كليه تجهيزات و وسايل موجود در ساختمان مربوط به كارفرما است. و  -11
ت داخل و محوطه نظاف .تور كارفرما بر عهده پيمانكار است كاشت گل ودرخت و درختچه در ويال طبق دسپيمانكار موظف به نگهداري از انهاست.

 حياط و سرويس بهداشتي در داخل ساختمان و محوطه حياط بر عهده پيمانكار است.

 پيمانكار بدون اجازه شهرداري حق ورود و يا استفاده از ويال و امكانات آن را ندارد. -12

 .است  بر عهده پيمانكار آنها نگهداري و مراقبت ويژه ،با توجه به ثبت ملي درختان چناردر سايت سياسرد -13

برساني جهت سرويهاي بهداشتي و ظرفشوئي ها و نيزمخزن سياسرد و هرگونه وقفه در آ آبرساني در سايت سياسرد بايد به طور منظم صورت گيرد -14
 جريمه محاسبه و اخذ مي گردد.

 كارفرماگزارش به نياز صورت در و شده نقص رفع و بازديد مرتباً بايست مي معابر و ها پل آب، انتقال هاي نظافت چشمه سايت سياسرد وكانال -15

 شود جويهاي اطراف از اهميت خاصي برخوردار است و پيمانكار موظف به نظافت همه روزه مي باشد.

 تسريع جهت نظارت نظر دستگاه طبق بيشتري كارگري نيروهاي است موظف و تابستان  ,نوروز ايام خصوصاً رسمي تعطيالت ايام در پيمانكار -16

  و اضافه پرداختي از اين بابت صورت نخواهد پذيرفت. نمايد بيني پيش ساعته 24به صورت  پيمان عرصه ت ونظافت ساي امر در
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 درختان هاي برگ اوري جمع است الزم بذكر .باشد مي محل شرايط به توجه با و نظارت دستگاه تشخيص بر بنا كاري جنگل محوطه نظافت -17

 باشد. مي نظافت قالب عمليات در و رپيمانكا عهده بر ها نخاله و ضايعات همراه به

 تخليه چاهك هاي مربوط به ظرفشوئي ها در سايت سياسرد بر عهده پيمانكار است. -18

 و حمل مصالح و خاکريزي خاکبرداري-47

 .نظارت دستگاه نظر مورد محل تا آن حمل و ضايعات و خاك آوري جمعخاكريزي يا -47-1

درصد به مبلغ قيمت پايه آيتم  5پايه منظور شده و درصورت افزايش فاصله حمل به ازاي هر كيلومتر مازاد مقدار   كيلومتر در قيمت 5تبصره : فاصله حمل تا 

 خاكبرداري  و خاكريزي اضافه مي شود.

 .شدبا هزينه خود مي با خسارت جبرانضامن  خسارتبروز  صورت در وزيرسطحي بوده  سطحي و تاسيسات از مراقبتپيمانكار مكلف به  -47-2

 .گيرد  انجام مورد نياز مي باشد مي بايست كه هايي محل در فقط سبز فضايمسئول  دستور و هماهنگي با صرفاً عمليات اين -47-3

 تسطيح و آماده سازي بستر -48

 .نظارت دستگاه نظر اساس بر كود و خاك اختالط -1

 .نظر مورد محل تا دپو از خاك انتقال -2

 .نظارت دستگاه نظر اساس بر خاكريزي محل تسطيح -3

 نظارت جهت بارگيري و انتقال آن به خارج از كارگاه مورد نظردستگاه محل تا آن حمل و ضايعات و خاك آوري جمع -4
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 پيمانكارانHSEدستورالعمل

 اسالمي جمهوري اساسي قانون 44 اصل كلي هاي مطابق سياست كه غيردولتي بخش شهرداري بروجن به هاي فعاليت از بسياري واگذاري

 نظارت چگونگي  تا داشت آن بر را بروجن شهرداري HSEگيرد  انجام بايست مي العالي ( ظله مد) معظم رهبري مقام سوي از ابالغي ايران

 از زيست محيط و تأسيسات و تجهيزات نيروها، سالمت از براي پاسداري پيمانكاران زيست محيط و ايمني بهداشت، مسايل به نسبت را خود

 در را زيست محيط و ايمني به بهداشت، مربوط مسايل خود هاي فعاليت كنار در تا شوند ملزم پيمانكاران و نموده خصوصي، مستند بخش سوي

 دهند قرار خود هاي اولويت صدر

 پيمانكار HSE و كارفرما HSEبين ما تعامالت و مباحث متولي اين دستورالعمل در خود، وظايف شرح بر عالوه كارفرما نماينده كه جايي آن از

 HSE، نظرات است موظف كارفرما نماينده HSE به مربوط مسايل كليه در لذا باشد، مي نيز

پيمانكار نقطه HSE كارفرما قبل از مداخله در موارد HSEبا  مداوم تعامل ضمن و نموده منتقل پيمانكار به ( ف تصر و دخل )بدون را  كارفرما،

 .نمايد اخذ را اكارفرمHSE نظرات

 اهداف 1-

 :از عبارتست دستورالعمل اين تهيه از هدف

 گردد رعايت قراردادي هاي محيط در كار براي پيمانكار توسط بايد كه HSEالزامات  حداقل تعريف

   پيمانكاران HSE مديريت براي استراتژي يك توسعه و تعيين •

 پيمانكاري  هاي فعاليت در تمحيط زيس و ايمني بهداشت، موضوعات به همزمان .توجه

  محوله فعاليتهاي تمام HSE مستمر عملكرد بهبود منظور به اجرايي هاي پروژه ، پيمانكاري هاي فعاليت در HSEمديريت  .تشريح

  كاربرد دامنه 2-

 محيط و ايمني اشت،بهد خصوص كه در است مستنداتي و ها دستورالعمل كار، بهداشت و حفاظت هاي نامه آيين مكمل دستورالعمل اين

 .بگذارد اجرا مورد به را آنها تمامي دستورالعمل، اين بر عالوه است، موظف و پيمانكار گرديده تدوين كشور در صالح ي ذ مراجع توسط زيست

 كارفرما طرف از پيمان موضوع خدمات /اجراي عمليات حسن بر نظارت منظور به كه حقوقي يا حقيقي از اعم است شخصي :كارفرما نماينده

 . دارد عهده بر را پيمانكار HSEبه  مربوط نظارت مسايل مسئوليت و گردد مي معرفي و تعيين

 پيمانكاران  HSEالزامات  با آشنايي-3
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 :دستورالعمل اين كامل مطالعه ضمن بايد پيمانكار

 .باشد داشتهرا  خود تعهدات با مرتبط فعاليتهاي و پروژه اجراي محل به نسبت الزم شناخت و آشنايي •

 و كار انجام حين در است ممكن كه همچنين خطراتي و مجاور عملياتي محدوده در كه پيمانكاراني ساير و كارفرما خود، به مربوط عمليات از •

 .گردد آگاه شود، روبرو آنها با كه خدماتي يا

 تغيير راً خود عمليات ي شيوه متناسباً پيمانكار بايد رددگ مشاهده خطراتي محل ر د چنانچه كامل همكاري ضمن و بوده كارفرما نظرات تابع •

 .دهد

 .نمايد كسب قبل از قرارداد را موضوع عمليات به مربوط خطرات و نياز مورد مواد و ها دستگاه مورد در الزم اطالعات •

 آنها كامل رعايت و ه داد قرار نظر مد اناجراي پيم طول در را كارفرما زيست محيط و ايمني بهداشت، دستورات و پيشنهادات نظرات، نقطه •

 .نمايند نظارت پيمانكاران اين توسط آنها كامل رعايت بر و نموده د( منتقل وجو صورت خود)در فرعي پيمانكاران به عيناً را

 و كار محيط نمودن يمنا جهت نياز مورد و تجهيزات آالت ابزار فردي، حفاظت تجهيزات نمودن فراهم از نحوي هر به پيمانكار كه صورتي در

 و اقدام مذكور موارد انجام و تامين به نسبت تواند مي كارفرما نمايد، قصور HSEرعايت مقررات  جهت الزم هاي فعاليت و اقدامات انجام

 گونه هيچ حق پيمانكار و نمايد پيمانكاركسر وضعيت صورت از باالسري هزينة (% 25 ) درصد پنج و بيست همراه به را شده تمام هاي هزينه

 .داشت نخواهد اعتراضي

 وظايف اهم

 ن آ آموزش به نسبت و نموده رعايت و بيني، تهيه پيش را ذيل موارد كار به شروع از قبل لزوم صورت در و پروژه اجراي طول در بايد پيمانكار

 :نمايد اقدام آگاهي آنان ارتقاء و فرعي پيمانكاران و خود پرسنل به ها

  HSEملزومات  ساير و فردي حفاظت وسايل آتش نشاني، و يمنيا تجهيزات تدارك•

 اصالحي  و پيشگيرانه اقدامات و تمحيطي زيس و ايمني بهداشتي، خطرات ارزيابي و شناسايي•

 HSE هاي فعاليت در كار نيروي جانبه همه مشاركت براي الزم مقدمات سازي فراهم و شناسايي•

 كاري مجوزهاي سيستم تدارك و كار ايمن هاي سيستم تأمين •

  حوادث گزارش •

 HSE اضطراري هاي دستورالعمل •

 زيست  محيط حفاظت سازمان معتمد بازرسين با كامل همكاري•
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 بهداشت وزارت و كار وزارت بازرسين منجمله  HSEبا  مرتبط دولتي بازرسين با كامل همكاري•

 .است شده ذكر دستورالعمل اين در كه مواردي ساير •

 منابع تخصيص /ها تزيرساخ

 طرز به و باشد اشكال بدون آنها و ساخت طراحي كه كند تامين را هايي دستگاه و تأسيسات است موظف ، پيمان موضوع حسب پيمانكار •

 اي دوره رتصو به كار حين و پروژه ابتداي )در كافي هاي آزمايش ويا الزم هاي ارائه تاييديه با بايد همچنين . شوند نگهداري و تعمير مناسب

 .نميكند تهديد را محيط زيست يا و افراد، اموال ، خطري گونه هيچ و بوده ايمن طور به آنها عملكرد كه نمايد حاصل اطمينان حسب نياز( يا و

 ارتباطات

 از . است ضروري يستز محيط و بهداشت، ايمني زمينه هاي در كارفرما و پيمانكار تعامل پيمانكار، HSE برنامه هاي شدن واقع موثر براي  •

 بحث آنها با رابطه در و شناسايي خوبي به زيست، محيط و ايمني بهداشت، شرايط خاص پيشنهاد ارا ئه از قبل مراحل در است ممكن كه آن جا

 دستورالعمل تدوين قوانين، تبيين HSE جلسات قالب در موضوع، حسب ارتباطات، ضرورت HSEمؤثر و كامل اجراي منظور لذا ، به باشد، نشده

 پيمانكار و باشد مي پيمانكار عهده به خصوص اين در هماهنگي . است كار ضروري پيشرفت منظور به ذيل عناوين با بندي دسته طبق ها،

 :نمايد اعالم كارفرما نماينده به كتباً را است مراتب موظف

 كار آغاز جلسات ‐ / TOOL BOX MEETINGS / ريسك ارزيابي جلسات

 برگزار ضرورت( زمان)حسب هر ويا فعاليت(/ ر كا محل تجهيز با زمان )هم كار به آغاز از قبل پيمانكار توسط بايد ريسك ابيارزي جلسات 

 گردد

  كارفرما نماينده و پيمانكار HSEبازرسين  / ل مسئو اي دوره جلسات

 به مكتوب و جامع صورت به جلسات اين زار شده و نتايجپيمانكار و نماينده كارفرما به طور دوره اي برگHSE بازرسين جلسات است الزم    

پيمانكار تهيه و به  HSEپيمانكار بر اساس چك ليست هاي مدون كه قبالً از سوي  HSEبديهي است بازرسي  . شود ارائه كارفرما نماينده

 مي گيرد قرار بررسي و بحث جلسات مورد اين در معمول صورت به كه اهميت حائز موارد .مي شود تأيي نماينده ي كارفرما رسيده انجام

 :از عبارتست

 حوادث گزارش

 سايت در انجام دست در هاي فعاليت 

  .جاري انجام شده قبلي و برنامه ريزي شده   HSEآموزش هاي 

  HSEهاي  مميزي
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 عمومي مباحث

  حوادث شبه و حوادث تحليل و تجزيه و ش دهي گزار جلسات

 مربوطه جلسات پيمانكار، توسط نماينده كارفرما، صالحديد و تشخيص به بنا است نشده اشاره آن به لعملدستورا اين در كه مواردي براي

 گردد مي تشكيل

 زمان مديريت

 در آن عملكرد بر نامطلوب اثرات و نتيجه موجب HSEرعايت الزامات  عدم به منجر پروژه ها نبايد  انجام در تسريع و زماني هاي محدوديت

 .گردد يمانپ مراحل كليه

 ريسك مديريت

 داشته استاندارد و شده شناخته هاي پيشگيرانه روش و كنترلي اقدامات بيني پيش و ها ريسك ارزيابي خطرات، شناسايي براي بايد پيمانكار

 باشد

 كاركنان كليه براي را مرتبط هاي آموزش نمايد و فراهم را نياز مورد نات امكا و منابع پيشگيرانه، و كنترلي اقدامات انجام براي بايد پيمانكار

 .نمايد فراهم خود

 HSEسازي  فرهنگ

 بدون كار انجام بر تاكيد تواند مي ها در محيط كار تالش كند. اين برنامه HSEفرهنگ  ارتقاء براي مختلف هاي برنامه انجام با بايد پيمانكار

هاي  برنامه مخاطرات، شناسايي زيست، محيط تخريب و آلودگي از جلوگيري و كاركنان حفظ و ارتقاء سالمت HSEشعارهاي  توسعه حادثه،

 .باشند انضباطي برخوردهاي و انگيزشي

 :شد خواهد عمل به ترتيب زير انضباطي برخوردهاي پيمانكار، كاركنان توسط HSE مقررات رعايت عدم صورت در  • 

  مشابه موارد و آن تكرار عدم به منظور HSEمقررات  رعايت براي طيخا فرد از تعهد اخذ درخواست مورد حسب و پيمانكار به شفاهي اخطار ‐

 ) خاطي فرد جابجايي يا و جايگزين كارفرما ( درخواست نماينده تشخيص خاطي) به فرد بودن مقصر صورت در و پيمانكار به كتبي اخطار ‐

 با متناسب مالي جريمه نمود( خواهد جلوگيري عمليات حلم يا كارگاه محوطه داخل به فردخاطي ورود از كارفرما لزوم صورت در است بديهي

 پيمانكار  بدهي حساب به آن لحاظ و خاطي با توجه به جدول  كاركنان تخلف
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 مديريت بازنگري

 فواصل ر) د اي ه دور صورت به هم بايد بازنگري  اين . دهد قرار مميزي و بازبيني مورد را خود HSE عملكرد مستمر صورت به بايد پيمانكار•

كارفرما  نماينده درخواست يا و كار انجام فرايند در تغييرات ايجاد و حوادث وقوع نظير اي)در مواردي ه غيردور صورت به هم و ( معين زماني

 .شود (انجام

 .دهد گزارش كارفرما به را خود دوره اي بازنگريهاي نتايج بايد پيمانكار •

 قراردهد مميزي و بازرسي مورد را پيمانكار عملكرد اتفاقي، اي و اي دوره صورت به دارد حق كارفرما •

 خسارت جبران

 انجام و استفاده مورد هاي دستگاه در نقص ناايمن، شرايط ايجاد HSEضوابط  رعايت عدم غفلت، اثر بر آن كاركنان و پيمانكار چنانچه  •

مسئول  پيمانكار گردد، زيست محيط يا و تأسيسات ثالث، شخص و فرماكار پيمانكار، مال كاركنان و جان به خساراتي بروز موجب كار نادرست

 به احتمالي صدمات از بايستي پيمانكار و نبوده كافي كارفرما HSEمقررات  رعايت صرف ضمنا .باشد مي وارده خسارت جبران و جرائم پرداخت

 .نمايد جلوگيري محيطي مخاطرات زيست و ثالث شخص كارفرما، خود، كاركنان

 دستورالعمل مفاد رعايت عدم

 .نمايد مطالعه دقت به را دستورالعمل اين در شده ذكر موارد مناقصه در شركت زمان در بايد پيمانكار

 صورت مبلغ از را وضعيت صورت درصد تاپنج تواند مي كارفرما پروژه، اجراي زمان در دستورالعمل اين مفاد رعايت عدم صورت در است بديهي

 .كند كسر دوره همان وضعيت

 HSEساختار سرپرستي

 تضمين منظور به كه كلي برنامه با كه چگونه دهد نشان و كرده توصيف را خود سرپرستي يا و مديريتي ساختار باشد قادر بايد پيمانكار

 .باشد مي متناسب است گرفته شده نظر در كاركنان زيست محيط و ايمني بهداشت،

 مناقصه اسناد خود  را مطابقHSE نمايندگان/ ه نمايند تعداد ، پيمان موضوع حسب پروژه اجرايي يتفعال آغاز از قبل است موظف پيمانكار •

 و زيست محيط و ايمني بهداشت، زمينه در تخصصي تحصيالت اراي د پيمانكار بايستي HSEنيروهاي  . نمايد معرفي كارفرما به كتباً و تعيين

 نمايند . كار به شروع اداره كار و شبكه بهداشت  كارفرما، نماينده كتبي تأييد وبا دباشن كافي تجربه داراي مرتبط و هاي رشته يا

 و ايمني بهداشت، امور بر ناظر و افراد مسئول كه كند ( ثابت كارفرما ييد تا كافي )مورد ومدارك مستندات وسيله به بايستي پيمانكار :تذكر

 احراز عدم صورت در و نبوده زمينه اين در پيمانكار تعهدات انجام ناقض كارفرما اييداست ت بديهي . هستند شرايط واجد كامالً زيست محيط

  . شود كارگرفته به پيمان ميباشد موضوع صالحيت واجد افراد جايگزيني به موظف پيمانكار كارفرما، نماينده اعالم با و زمان هر صالحيت در
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پيمان به كارگرفته شود. پيمانكار نمي تواند از اين افراد در ساير فعاليت هاي موضوع  HSE امور در صرفاً بايستي HSEبازرسي  مسئول•

 موضوع پيمان استفاده نمايد.

 درجذب وبه كارگيري افراد HSEالزامات 

 واردم براساس شده جذب كاركنان كند كه حاصل اطمينان جديد، هاي فعاليت ي اجرا از قبل و كاركنان كارگيري به بدو در بايد پيمانكار •

 :شوند كارگرفته به و بوده صالحيت واجد ذيل

 رواني و جسمي سالمت ‐

 تجربي هاي مهارت ‐

 كار انجام دانش ‐

 در محوله وظايف با آنها تناسب از هاي اختصاصي مصاحبه و پزشكي معاينات انجام با خود، نيروهاي كارگيري به از قبل است موظف پيمانكار

 .كند اطمينان حاصل HSEمديريت  سيستم الزامات برآوردن

 شامل ها بررسي اين دهد، ار قر ارزيابي و مورد بازنگري مرتب طور به وظايفشان انجام براي را خود كاركنان صالحيت است موظف پيمانكار، •

 اين بي به ستياد جهت آنها نياز مورد هاي ش آموز و كاركنان هاي فعاليت كيفي ارتقاء تجهيزات براي و عوامل نمودن بهينه و شناسايي

 .منظورباشد

 :باشد ذيل موارد شامل ميتواند افراد، صالحيت از اطمينان براي الزم اقدامات •

 .وظايف با مرتبط الزامات نظام مند تحليل و تجزيه ‐

 HSE هاي آموزش و دوره اي معاينات ‐

 افراد عملكرد ارزيابي ‐

 .فردي صالحيت از شده مستند شواهد ‐

 .هاي دور ارزيابي ايبر هايي برنامه ‐

 صورت در يا و HSEمي بايستي دوره اموزشي مباني والزامات سيستم مديريت  پيمانكاران HSEهاي  مسئوليت براي شده معرفي نفرات •

  پيمانكاران را گذرانده و مدرك ان را براي شروع بكار ارايه دهد .HSE دوره كارفرما، درخواست

 شود حاصل اطمينان تا گيرند مي قرار كارفرما مورد مميزي  HSEضرورت از طرف  صورت در HSE ولينمسئ ويژه به پيمانكار، كاركنان •

 .باشند مي كنترل تحت و تجربه با واجد شرايط، كافي اندازه به كار ايمن انجام براي افراد
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 پيمانكاري مديريت /عامل مدير

 مناسب اقدامات انجام با و...( مشكوك واگيردار، موارد هاي بيماري ادث،حو مداوم تكرار خاص)نظير موارد مشاهده ت صور در است موظف •

 تضمين HSEموازين  مطابق را مراحل (كليه ... و فيزيكي انساني، )مالي، نياز مورد تخصيص منابع با و نمايد اقدام آنها با مقابله به نسبت

 . نمايد

 .فراهم نمايد خود كاركنان نياز مورد HSE هاي آموزش ارائه منظور به را الزم شرايط است موظف • 

 متعهد  • .گردد بهره مند نيز هاي كارفرما آموزش و آموزشي امكانات از تواند مي پيمانكار كارفرما، ه نمايند موافقت و تشخيص به بنا :تذكر

 انجام صورتي به را عملياتش كه ستا ضروري .به عالوه كند رعايت نظر مورد كارهاي و خدمات با رابطه در را الزم HSEمقررات  كه است

مراجع  مصوبات تابع بايستي همچنين . باشد زيست محيط و ايمني بهداشت، قوانين در وظايف مندرج و تعهدات با مطابق همواره كه دهد

 وظايف شرح است، الزم هزمين اين در .مي شوند ابالغ محيطي زيست و ايمني بهداشتي، موارد با رابطه در كه باشد مصوباتي ديگر يا و قانوني

 آغاز قبل از را خود HSEنفرات  است موظف• • .برساند وي اطالع به و كرده مشخص HSEمسائل  قبال در پيمانكار كاركنان از يك هر

 بازرسين مورد ادتعد و افراد اين صالحيت . نمايد معرفي كافرما نماينده به كتباً و تعيين تأييد شده HSE سازماني نمودار وفق پروژه در فعاليت

 .برسد كارفرما نماينده تأييد وبه قيد شده بوده الزامات با مطابق بايد پيمانكار نياز

 .اند نگرفته فرا را كافي آموزش HSEمقررات  با مطابق آن انجام براي كه كند واگذار كاري افراد به نبايد شرايطي هيچ تحت •

  پيمانكار HSEمسئول 

 نظر از را پيمانكار كاركنان كامل پيمانكاري، مسؤليت كار انجام مدت در الزم، هاي آموزش و كار محيط با ائيآشن هاي دوره طي از پس  •

  داشت. خواهد عهده بر HSEالزامات  و آموزش

 يماتتصم اتخاذ جهت را خود كار محيطHSE وضعيت وگزارش يافته حضور پيمانكار و كارفرما اي دوره هماهنگي جلسات كليه در بايستي •

  .نمايد ارائه مقتضي

 مديريت هاي برنامه كار، ضمن درHSEمقررات  رعايت قبيل از الزم هاي آموزش با رابطه در را پيمانكار نفرات كليه آموزش مسؤوليت  •

 اضطراري، وضعيت اعالم زمان در الزم ات م اقدا و زيست محيط مديريت برنامه محيطي، زيست هاي جنبه حريق، اطفاء هاي روش بهداشت،

 .داشت عهده خواهد به

 شامل الزامات اين  .تضمين مي كند مصوب HSEمشي خط به مربوط نامه نظام اساس بر و كار ماهيت با متناسب را الزامات از پيروي  •

 حفاظتي سايلو همچنين و دستكش مناسب، كار لباس (، فوالدي )پنجه ايمني ايمني،كفش )كاله ي فرد حفاظت تجهيزات از اجباري استفاده

  . باشد ش مي گو و براي چشم مناسب

 .برسد كارفرما،اداره كار وشبكه بهداشت نماينده تاييد به بايستي فردي حفاظت لوازم :يادآوري
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 .نمايد تحويل كارفرما نماينده به را خود عملكرد گزارش رونوشت روزانه بايستي • 

 .آورند عمل به كارگاه در وضعيت اضطراري اعالم صورت در را كارفرما يندهنما با تنگاتنگ و الزم همكاري و هماهنگي بايستي • 

 يا شرايط هرگونه مشاهده صورت در نموده و رعايت پيمانكار كنان ر كا به الزم تذكرات و برخورد هنگام را اخالقي شئونات كليه بايستي • 

  .نمايد منعكس كارفرما نماينده به سريعاً را مراتبHSEمقررات  با مغاير و محيط زيست براي آميز مخاطره ايمن، نا بهداشتي، غير اعمال

 :از عبارت است شود گزارش كارفرما نماينده به بايد ، پيمان موضوع حسب كه اتفاقاتي از هايي نمونه • 

 مرزهاي از بيرون هب مواد ريزش و حتي مستقيم( غير يا مستقيم صورت فعاليت)به از ناشي محيطي زيست تخريب و آلودگي گونه هر −

 فعاليت محدودة

 ساكنان به محيطي زيست آسيب هرگونه −

 هرگونه مسموميت افراد – 

 افراد مكرر بيماري هرگونه −

 نسبت سريعاً باشد، زيست محيط براي آميز تبعات مخاطره داراي كه اي حادثه يا پيمانكار كاركنان اي بر حادثه نوع هر وقوع صورت در بايستي

  .نمايد اقدام كارفرما نمايندة و كارفرما HSEبه  آن ارسال و حادثه كامل ارشگز تهيه به

 مخاطرات داراي كه عملياتي يا و بوده آن كننده در ناتوان حادثه بروز امكان كه ناايمن اقدام هرگونه مشاهده صورت در تا باشند مي موظف • 

 نماينده به را مراتب بالفاصله كار، كردن متوقف از پس نباشد كارساز نآ كردن معمول درمرتفع وتمهيدات تذكرات و باشد محيطي زيست

 نمايد. اعالم كارفرماكتباً

 كاركنان پيمانكار

 .هستند كارفرما( در محيط پيمانكاري )تعريف شده از سوي نمايندة  HSEمقررات  كليه رعايت به موظف پيمانكار كاركنان

 پيمانكار HSE مسؤول به را مراتب عمليات اجرايي، در HSEمقررات  با مغاير شرايط و ر رفتا دهمشاه صورت در موظفند پيمانكار كاركنان • 

  .دهند گزارش

 در ردهاي مختلف شغلي HSEاموزش 

 وهمچنين مقررات و دستور العمل ها مربوط اموزش دهند. HSE پيمانكاران موظفند كليه پرسنل تحت امر خود را در خصوص مقررات

د حداقل حاوي اطالعات ارزيابي خطرات بهداشتي ،مقررات وايين نامه هاي بهداشتي )فردي ،محيط وصنعتي(و كمكهاي اوليه اموزش هاي باي

،اطالعات ارزيابي خطرات محيط كار،مقررات وايين نامه هاي ايمني ونحوه امادگي ومقابله با شرايط اضطراري ،استفاده از سيستم هاي اتش 
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گه اطالعات ايمني مواد ،قوانين والزامات زيست محيطي مربوط به فعاليت ها،اثرات نامطلوب زيست محيطي پروژه و نشاني،نحوه استفاده از بر

 اطالعاتي در مورد مديريت مواد زايد،كنترل الودگي اب ،هوا وخاك باشد.

ت الزم را در اين زمينه دارا باشند.اطالعات كاركنان پيمانكار بايد در زمينه وظايف شغلي خود اموزش هاي الزم را فرا گرفته و دانش واطالعا

 مذكور شامل كليه الزامات بهداشتي،ايمني وزيست محيطي مي باشد كه در حين كار ممكن است ايجاد شود.

 پيمانكار بايد مدارك ومستندات الزم در زمينه اموزش كاركنان خود را ارايه نمايد.

 ونوع فعاليت پيمانكار بايد به تاييد نماينده كارفرما برسد. با توجه به حجمHSE ياداوري: مدت زمان اموزش هاي

رعايت مقررات ومستنداتي)دستورالعمل ها،روش هاي اجرايي،راهنماها، فرم ها و...( كه پس از عقد قرار داد تهيه شده واز طرف كارفرما به 

 پيمانكار ابالغ مي گرددتوسط پيمانكار الزامي مي باشد.

 اضطراري  رايطش در واكنش مديريت طرح

 .باشد مي آن از تبعيت موظف به پيمانكار باشد، مي اضطراري شرايط در واكنش طرح داراي خود كارفرما كه جاهايي در

 .كند شركت خود فعاليت حوزه با مرتبط( HSE)عملياتي  مانورهاي برنامه در است ملزم پيمانكار كارفرما، نماينده صالحديد به بنا • 

 رابطه اين در .نمايد فراهم اضطراري در شرايط واكنش هاي دستورالعمل اجراي جهت را الزم كار نيروي و تجهيزات ايستب مي پيمانكار • 

 .نمايد اقدام خود افراد براي كافي وتمرينات الزم هاي آموزش به نسبت است موظف پيمانكار

 .است نياز( صورت درماني )در مراكز به انتقال از پس خود مصدوم كاركنان درمان وضعيت پيگيري به موظف پيمانكار

 HSEمالحظات 

 فردي حفاظت تجهيزات از استفاده عدم يا وHSEمقررات  رعايت عدم يا الزم مجوز دريافت بدون كار انجام مشاهده صورت در كارفرما نماينده

 .باشد مي نكارپيما بعهده حاصله خسارات تأمين و نموده اقدام كار نمودن تعطيل به نسبت پيمانكار، توسط

 .نمايد اقدام اوليه حالت آن به بازگرداندن و كار محيط بهسازي و پاكسازي به نسبت كار انجام از پس است موظف پيمانكار • 

 و ابزار و آمد خواهد بعمل جلوگيري انجام كار از مشاهده صورت در و است ممنوع كار هنگام در ايمن نا و ناقص لوازم و ابزار از استفاده • 

 .شود كارخارج محيط از پيمانكار توسط بالفاصله بايد ناايمن لوازم

 صدور و فعاليت آن نارسايي و نقص رفع زمان تا آيد، عمل به جلوگيري HSEمقررات  رعايت عدم بدليل پيمانكار فعاليت ادامه از چنانچه  •

گونه  هيچ كارفرما كار، توقف با مرتبط هاي هزينه بابت از و داشت دنخواه مذكوررا ادامه فعاليت حق پيمانكار ، كارفرما نماينده سوي از مجوز

 .گردد و شامل جريمه نيز مي تلقي مجاز غير تاخير اين بعالوه و داشت نخواهد مسئوليتي
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 حوادث تحليل و تجزيه و بررسي دهي، گزارش

 .باشد مي كارفرما روش طبق حوادث، و رويدادها( near miss)حوادث  شبه دهي گزارش به ملزم پيمانكار • 

 فوت، به منجر حوادث" :قبيل از محيطي حاد زيست و ايمني بهداشتي، حوادث تمامي مورد در سريع رساني اطالع به ملزم پيمانكاران • 

 .باشند مهم مي حوادث گزارش ارائه و ثبت دستورالعمل مطابق "محيطي وسيع زيست هاي آلودگي يا و توجه قابل مالي خسارات

 نگهداري و تهيه گيرد مي انجام كارگاه در محل خود كاركنان توسط كه جزئي معالجات تمام خصوصيات ثبت براي مخصوص دفتر كارپيمان

و  داشته ارسال كارفرما نماينده براي را بيمه اداره گزارش از نسخه يك كننده ناتوان بروز حادثه صورت در است موظف همچنين .كرد خواهد

 :شود مي شامل را ذيل موارد گزارش اين .نمايد انيبايگ را ديگري نسخه

 حوادث شبه -

 حوادث -

 اصالحي اقدامات -

 حادثه هاي درس -

 موجود، مشكالت رفع و بررسي اين انجام در رساني اطالع ضمن بايد پيمانكار . شود بررسي كارفرما HSE نماينده توسط بايد حوادث تمامي • 

 .شوند اصالح فوراً ايمن شرايط نا و اعمال ماميت تا دارد مبذول را الزم همكاري

 حوادث وقوع از پيشگيري منظور به را نتايج آن بايد كارفرما نماينده هماهنگي با حوادث تحليل و تجزيه از پس وقت اسرع در بايد پيمانكار • 

 .قرار دهد افراد كليه اختيار در مقتضي صورت به مشابه

 بهداشت مديريت

 عهده به پيمانكار كاركنان فعل يا ترك فعل از ناشي كشور بهداشتي متوليان ديگر و درمان بهداشت، وزارت طرف از ياحتمال هاي جريمه

 .بود خواهد پيمانكار

 اي حرفه بهداشت

 مي را مذكور موارد .باشد مي پيمانكار به عهده كار محيط آور زيان عوامل كنترل و ارزيابي گيري، اندازه شناسايي، مراحل تمامي مسئوليت • 

 .نمود بندي تقسيم ... و عمليات انجام محل نوع خطر، كار، انجام فرآيند فعاليت، نوع براساس توان

 (ارگونوميكي و بيولوژيكي مكانيكي، فيزيكي، شيميايي، عوامل) كار محيط آور زيان عوامل شناسايي منظور به مدون اي برنامه بايد پيمانكار • 

  .باشد داشته
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 داراي كه مواردي حذف و به شناسايي  نسبت كار، محيط هاي آالينده معمول هاي گيري اندازه انجام بر عالوه است موظف ارپيمانك • 

 .نمايد اقدام هستند بهداشتي هاي آسيب پتانسيل

 .شود پايش پيوسته طور به و ثبت بايد كار محيط هاي آالينده گيري اندازه نتايج • 

 با و مختلف هاي تكنيك اساس بر اقدام نمايد.) آنها ارزيابي به نسبت شده، شناسايي بهداشتي هاي ريسك نوع به بسته بايد پيمانكار • 

 كارفرما( نماينده سوي از ارسالي مستندات اولويت

 و تدوين كار طمحي آور زيان عوامل و هاي بهداشتي، ريسك كاهش يا حذف منظور به را مناسب پيشگيرانه و كنترلي اقدامات بايد پيمانكار • 

 .نمايد اجرا

 به را الزم اقدامات بايد پيمانكار باشد، در محيط ها آالينده ميزان بودن مجاز غير بيانگر كار محيط هاي آالينده گيري اندازه نتايج چنانچه • 

 .آورد عمل به مناسب شرايط محيطي ايجاد و ها آالينده كاهش يا حذف منظور

 حفاظت تجهيزات از استفاده اين عالوه بر .گيرد مي صورت انتقال مسير يا و ايجاد منبع در ها آالينده هشكا يا حذف كلي طور به :1 تذكر

 .الزامي است دريافت، محل در ها آالينده آثار كاهش منظور به فردي،

 در را پزشكي( آموزش و درمان )وزارت بهداشت، ملي مقررات و ها نامه آئين همچنين و كار قانون 92 ماده با مطابق است موظف پيمانكار •

 .نمايد نگهداري خود بهداشتي كاركنان پرونده در را آن نتايج و نموده اجرا خود كاركنان براي و...(  اي دوره و )اوليه معاينات پزشكي با رابطه

 .رددگ انجام پيمانكار( هزينه پزشكي) با آموزش و درمان بهداشت، مراكز توسط بايستي شغلي معاينات انجام •

 و كار طب پزشك نظر با مطابق و محيط كار در موجود آور زيان عوامل نوع به توجه با اي دوره شغلي معاينات زمان و آزمايشات نوع •

 .شود مي تعيين اي حرفه بهداشت كارشناس

 مطابق بايد ذهاب و اياب هاي ويسسر نقليه و وسايل رانندگان تمامي مختص اي دوره و كار( به شروع از )قبل اوليه معاينات و آزمايشات •

 .پذيرد انجام منظم طور به مربوطه هاي دستورالعمل

 .گيرد مي قرار تاكيد مورد رانندگان براي مخدر مواد به مربوط آزمايشات

 براي شغلي هاي اريبيم به مربوط آمار و معاينه شده كاركنان تعداد ذكر با را خود كاركنان شغلي معاينات انجام گزارش است موظف پيمانكار •

 باشد( مي كارفرما نماينده هماهنگي با آمار .)زمان ارسال كند ارسال كارفرما نماينده به ماه هر

 پيشگيري منظور به است پيمانكار موظف ...( و كار روابط در اختالل مكرر، تأخيرهاي و ها غيبت حوادث، تكرار )نظير خاص موارد در :2 تذكر

 با مطابق بهداشتي پرونده تهيه به اقدام خود كاركنان براي بايستي مي پيمانكار .بپردازد مذكور رواني عوامل بررسي هب نامطلوب، تأثيرات از

 بنمايد بهداشتي پرونده تهيه دستورالعمل
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 بهداشت محيط

 باشد . HSE ررات باشدمق با مطابق بايد و است پيمانكار عهده بر پيمانكار هاي فعاليت( محيط و فردي عمومي،) بهداشت مسئوليت •

 در تجهيزات نگهداري و ذخيره براي بايد محلي منظور اين به.شود نگهداري منظم و پاكيزه و بوده مرتب و تميز بايد پيمانكاران كار محيط•

 يك فرايندها اين براي ربط و ضبط .شود رعايت بايد مشاغل و ها فعاليت اعمال، همه فرايندها، در ربط و ضبط دستورالعمل .شود گرفته نظر

 و مرتب صورت به فعاليت، منطقه بايد از ها زباله و زائد مواد كار، از بخشي عنوان به .است آنها كننده تكميل بخش بلكه نبوده بخش جانبي

 شود آوري جمع مستمر

 كمك هاي اوليه

 در و تهيه الزم داروهاي و تجهيزات مجهز به اوليه هاي كمك جعبه كارگاه خطرات نوع و كارگران تعداد با متناسب است مكلف پيمانكار

 .نمايد نصب ميسر باشد كارگران براي آنها به فوري دسترسي كه نقاطي

 العمل عكس براي را اوليه هاي كمك پيمانكار آموزش كاركنان از نفر دو حداقل كارگاه خطرات نوع و كارگران تعداد با متناسب است الزم •

  .گردد معرفي كارفرما به نماينده و باشند راندهگذ حادثه وقوع هنگام در سريع

 گزارش كارفرماوشبكه بهداشت نماينده به را مراتب واگيردار امراض به كارگران از يكي ابتالء محض به است موظف پيمانكار  HSEمسئول •

 .دهد

 .درآورد اجرا مورد و به تهيه را آالت ماشين ايمني ويژه هاي دستورالعمل فعاليت، نوع به بسته است موظف پيمانكار

 .گردند برطرف نواقص تمامي كارگاه، به دستگاه گونه هر ارسال از قبل است الزم :تذكر

 .كند فراهم كاري هاي فعاليت انجام منظور به سالم و مناسب ابزار بايد پيمانكار •

 عبارتست تجهيزات اين از هايي نمونه .ارائه نمايد كار لمح به ورود از قبل را آنها سالمت تاييديه و ضروري تجهيزات ليست بايد پيمانكار •

 :از

 گريدر/جرثقيل /لودر /بلدزر

 حمل زباله ماشين -

 سنگين و سبك آالت ماشين ( وژنراتور جوش)ترانس موتور -

 .باشد مي كارفرما از نماينده مجوز اخذ به منوط پيمانكار انبار يا كارگاه جهت فضا تخصيص يا و كانتينر گونه هر استقرار
 

 زيست محيط مديريت

 .شود منطقه در محيطي زيست وتخريب آلودگي بروز موجب نبايد پيمانكار هاي فعاليت •
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 منظور به را الزم اقدامات است موظف باشد،پيمانكار ناپذير اجتناب توليدي فرايندهاي و مواد نوع لحاظ به ها آلودگي برخي بروز چنانچه •

 .دهد انجام آلودگي اثرات كاهش

 .است پيمانكار پيمانكاربرعهده فعاليت درمحدوده هواوخاك( آالينده)آب، هرگونه ومديريت كنترل •

 هاي آب خاك، هوا، به مشابه( شيره زباله وگردو خاك موارد باز، )اسيد، آالينده يك و داشته همراه به نشتي كه حوادثي در بايد پيمانكار •

 .نمايد مطلع بالفاصله را كارفرما نماينده و شود پاكسازي را آلوده منطقه و متوقف نموده را نشتي سريعاً يابد، مي راه زيرزميني و سطحي

 عهده بر احتمالي قانوني هاي جريمه و تميز كننده مواد و خاك با شده آلوده منطقه پاكسازي و آلوده مواد دفع و آوري جمع هاي هزينه تمام •

 .بود خواهد پيمانكار

 نماينده كامل نظارت با بايد ها فاضالب روش دفع و محل و بوده ممنوع محيط به شده تصفيه بهداشتي و صنعتي فاضالب هگون هر تخليه •

 .باشد كارفرما

 اين دفع مناسب بايد روش پيمانكار .شود دفع زائدات ساير همراه نبايد پيمانكار جمع اوري شده از مطبها و مراكز درماني توسط خطرناك زائدات

 ..برساند كارفرما نماينده تاييد به و تهيه را مواد

 .است ممنوع كارفرما نمايندة مجوز اجرايي بدون هاي نقشه در شده مشخص هاي محل از غير به هاي زمين در تصرف و دخل گونه هر •

 عدم يا ناقص اجراي از مترتب زينهه و مي باشد پيمان انجام طول در آن اجرايي دستورالعمل و پسماند مديريت قانون اجراي به ملزم پيمانكار

 .باشد مي پيمانكار متوجه آن اجراي

 سازمان از صادره محيطي زيست مجوز و صورتجلسه شده تهيه محيطي زيست ارزيابي گزارش مطابق كار نوع و مورد حسب بايد پيمانكار

زيست  ارزيابي گزارش مطابق منطقه زيست محيط بر پروژه اجراي از ناشي اثرات كاهش الزم جهت اقدامات به نسبت زيست محيط حفاظت

 .نمايد اقدام محيطي

 گرد ايجاد پتانسيل كار محيط بودن خاكي به علت كه هايي مكان در .باشد مي وي برعهده پيمانكار فعاليت از ناشي غبار و گرد و ذرات كنترل

 .گيرد صورت رماكارف نماينده كامل باهماهنگي مرتب پاشي آب برنامه بايد دارد وجود غبار و

 پيمان پايان و همكاري قطع

 پروژه انجام طول در پيمانكار HSEعملكرد  نحوه رو اين از. نمايد رعايت را HSE مقررات پروژه انجام مدت تمام در است موظف پيمانكار •

  .گيرد مي قرار كارفرما HSE ارزيابي مورد

 محيطي( زيست و فردي هاي آسيب ، ها شغلي،حوادث، خسارت هاي بيماري ارآم جمله از) خود HSE عملكرد گزارش است موظف پيمانكار•

  .برساند كارفرما نماينده اطالع به را
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 جدول جرائم

در مواردی که به هر دلیل پیمانکار و بروز مشکالت بیشتر ،ناظر طبق جدول جرائم پیوست پیمانکار را جریمه و از صورت وضعیت همان ماه 

 پیمانکار کسر میگردد.

  4درصد و هر اخطار   2در صورت نارضایتی عمومی پیمانکار و بروز مشکالت بیشتر ناظر نسبت به دور تذکر و اخطار اقدام و به ازای هر تذکر 

 درصد از مبلغ صورت وضعیت ناخالص ماه به عنوان جریمه کسر میگردد.

  توضيحات نحوه ي محاسبه جرائم شرح جرائم رديف

يا عدم حضوردر سطح محدوده  عدم معرفي نماينده و 1
مورد پيمان و يا عدم حضور نماينده و مديران شركت 

 در هنگام احضار توسط كارفرما

   ها  )براساس قرارداد( فعاليت  الزحمه يك روز كليه كسر حق

عدم پرداخت به موقع بيمه تامين اجتماعي كاركنان و  2
 و حقوق مستندات پرداخت و قرارداد ارائه عدمكارگران 

 عدم يا و دستگاه نظارت به پيمانكار دستمزد پرسنل

 دستمزد ليست با همخواني قرارداد

   ريال  4,000,000به ازائ هر روز 

   ريال 4,000,000به ازاي هر مورد به پرسنل معتبر حقوقي فيش ارائه عدم 3

عدم تحويل به موقع صورت وضعيت ماهانه به واحد  3
 مالي شهرداري امور

ماه بعد نسبت به تحويل  5روز  ريال4,000,0000به ازاي هروز 
 صورت وضعيت اقدام نمايد.

 

 عدم يا انگاري سهل اثر در فصلي گل شدن خشك 2
 آبياري مناسب

   ريال 1,000,000هر متر مربع 

زرشـك   )رز، پـرچين  انـواع  و دائمـي  گـل  شدن خشك 3
ــي، ــا، زينت ــرون، پيركانت ــي ت ــرو ژون ــر سپ  و ...( دراث

 مناسب آبياري انگاري ياعدم سهل

. در صورت بعالوه كاشت مجدد  ريال  2,000,000 هرمترطول

 )عدم كاشت گل به سه برابر مجموع قيمت )گل و هزينه كاشت

  

   دستمزد يه كارگر روزانه نفر ربه ازاء ه كارگري نيروي حضور عدم 4

 مطلوبنا ظاهري  وضعيت و متناسب لباس نداشتن 5
 نيروها

   ريال 1,000,000 هرروز هرنفردر ازاء به

  آبياري عدم يا انگاري سهل دراثر چمن شدن خشك 6
 مناسب

   ريال2,500,000هرمترمربع

 انضباطي و  اجتماعي و اخالقي مسائل رعايت عدم 7
 پيمانكار توسط پرسنل

 دو ميليون ريال   معادل بار درهر نفر هر ازاء به
 

ت،گزارشهاي مزاحم ايجاد

 .…و مسئولين مردمي،گزارش
 نيرو اخراج تكرار رصورتد

 

مندرج  تجهيزات و وسايل از استفاده و بكارگيري عدم 8
 پيمان دفترچه در

 معادل ادوات ساير ريال و براي 10,000 ساعت هر نيسان براي

 طبق براورد شهرداري روز هر در ادوات برابرهزينه 3
 همانند موتورسيكلت، تجهيزات

 زني، چمن وانت،اره موتوري،
 سمپاش

 

 سهل اثر در درختچه و درخت انواع شدن خشك 9
 مناسب آبياري يا عدم انگاري

 درخصوص بروجن شهر محترم اسالمي شوراي مصوبه براساس
 معمولي روزكارگر يك حقوق  +قطع اشجار

  

 دفترچه مفاد و كار قانون با مغاير نيرو كارگيري به 10
 پيمان

– زنان -كار مجوز فاقد بيگانه اتباع نفر هر براي 4,000,000

 و  سال و سن كم افراد
 افرادو آرائي  كار فاقد بازنشستگان

 سوءپيشينه داراي

 

-كننده هرس مانند متخصص نيروي بكارگيري عدم 11

 …زن و چمن

   ريال 2000000  معادل مشاهده بار هر ازاء به

 دستمزد و حقوق ختپردا مستندات و قرارداد ارائه عدم 12

 همخواني عدم يا و نظارت دستگاه به پيمانكار پرسنل
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 دستمزد ليست با قرارداد

 وضعيت صورت مبلغ جريمه به %5 + شهرداري توسط پرداخت به موقع كارگران حقوق پرداخت عدم 12
 ماهيانه

  

و  كاري وگل چمنها شدن غرقاب و شيلنگ رهاكردن 13
 غيرشرب آب داراي اطقدرمن شرب آب از استفاده

اخراج  بارمشاهده 3 درصورت ريال 3.000.000 مشاهده بار هر ازاء به
 به كل % جريمه30آبيار+ نيروي

 ماه وضعيت همان صورت مبلغ

 

 4 بند اساس بر نيرو عدم حضور جريمه +تذكركتبي : اول نوبت هاي آموزشي  دركالس پيمانكار پرسنل عدم حضور 14

 جدول 
 اخطاركتبي+نيرو حضور عدم برابرجريمه 2دوم:  نوبت
 سال 2 تا ماه 6 براي در مناقصات ازشركت محروم:سوم نوبت

  

 در هر مسير  عدم مطلوب آبياري با تانكر 15
عدم ابياري اصولي )عمق ،زمان ،دور (و مناسب 
درختان و درختچه ها و نهال ها به صورت تحت 

 فشار

مناسب عدم ابياري اصولي )عمق ،زمان ،دور (و 
درختان و درختچه ها و نهال ها به صورت 

 غرقابي

عدم ابياري اصولي )عمق ،زمان ،دور (و مناسب 
درختان و درختچه ها و نهال ها به صورت 

 شيلنگي 

 

  ريال 10,000,000اول:  مرحله
 و جريمه به ميزان ناظر توسط دوم: اخطاركتبي مرحله

 ريال 20,000,000
 صورت وضعيت و تعويض تانكر درصد كل  10كسر سوم:  مرحله

 محاسبه بر اساس مسير انجام نشده و جريمه براي همان مسير

  

نگهداري شيرهاي تأسيسات و سيستم آبياري تحت   16
فشار درصورت عدم تعمير به موقع سيستم آبياري  

 ظرف مدت تعيين شده

هزينه تعمير  از صورت وضعيت همان ماه كسر مي دو برابر الف: 
 .شود
آبياري فضاي سبز با تانكر يا روش شيلنگي به عهده ب: 

تا زمان راه اندازي مجدد( و شهرداري هيچ هزينه  (پيمانكاراست
 .اي بابت آن پرداخت نخواهدكرد

ج: درصورت عدم آبياري تا زمان اصالح و تعميرسيستم توسط 

محاسبه  آبياريسه برابر هزينه پيمانكار شهرداري رأساً اقدام و 

 .گرديدوضعيت كسر خواهد و از صورت

  

17  
 سرويس هاي بهداشتي

 روز هر در كامل كار از لباس كارگران استفاده عدم ( درصورت1
كسرخواهد  وضعيت صورت از ريال 3,000,000نفر  هر ازاء به

 گرديد.
 دستكش، مانند و بهداشتي ايمني لوازم فاقد كارگران ( براي2

 الزحمه حق   مورد هر براي اتيكت و و ماسك چكمه
 .كسرخواهد گرديد وضعيت صورت از ريال 5,000,000

 كارهايي انجام به  خود كار محل در كارگر صورتي كه ( در3
 از ريال6,000,000 معادل باشد محوله مشغول امور از غير

 .گرديد كسرخواهد صورت وضعيت

 انجام محل در شيفت هر در  كارگر نداشتن حضور ( در صورت4
 نظرگرفته در ريال 6.000.000  ميزان به شيفت هر در خود كار
 .شود مي

 :امكانات و نظافت موارد تخلف براي جرائم محاسبه نحوه
 ضعيف يا متوسط ناظر توسط محل نظافت  الف( درصورتي كه

برابر قيمت پايه رديف  3 معادل مورد هر براي گردد برآورد
 گرديد خواهد كسر صورت وضعيت از مربوطه

 پيمانكار موقع توسط فاضالب به تخليه عدم ب( درصورت
 ازصورت وضعيت قيمت پايه رديف مربوطه برابر سه معادل

 .كسرخواهدگرديد
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 سه محل در روشنايي و  دستشويي مايع نداشتن ج( درصورت
 صورت وضعيت از قيمت پايه رديف مربوطهبرابر 

 .كسرخواهدگرديد

روز،  طول در بهداشتي درب سرويسهاي بودن بسته د( درصورت
وضعيت  صورت از قيمت پايه رديف مربوط برابر دو معادل

 .كسرخواهدگرديد

 شبانه طول در  بهداشتي كه سرويسهاي خاص هاي زمان ه( در
برابر  سهبازگشايي  عدم درصورت مفتوح باشند بايستي روز

 .وضعيت كسرخواهدگرديد از قيمت پايه رديف مربوطه

قيمت پايه رديف برابر  سه معادل روز هر در مورد هر براي فاضالب گهايسپتين تخليه و گرفتگي رفع عدم 18
 مربوطه

توسط  كار انجام درصورت
 كار انجام هزينهسه برابر  شهرداري

 

 موارد: از هركدام براي 19
 سمپاشي عدم-1

 چمن زني حاشيه عدم زني عدم چمن-2

 كه محلي هر براي هرز وجين علفهاي عدم-3
 دارد نيرو يك

 زني چمن از حاصل ضايعات آوري جمععدم -4
 همان روز طي

 عدم سله شكني و جمع اوري ضايعات -5

 عدم نظافت تشتك درختان -6

 عدم كندوكوب درختان و درختچه ها-7

 عدم اصالح تشتك درختان و دختچه ها-8

عدم آبياري اصولي و موثر باغچه هاي گل -9
 فصل و دائم و رزكاري ها

 گل هاي اغچهب در ها گل كيفيت عدم-10

 و باغچه از هايي بخش بودن خالي يا و فصل
 غيره

 پرچين آبياري اصولي عمليات انجام عدم-11

 تانكري و غرقابي شيلنگي، صورت

هر  براي آن معابر و سبز فضاي نظافت عدم(12
 دارد نيرو يك كه محلي

 پرچين نظافت عمليات صحيح انجام عدم (13
 نظافت تعمليا اصولي و صحيح انجام عدم (14

 كاري جنگل محوطه
 عرصه در نگهبان حضور عدم (15
  مربوطه كارشناس و سرپرست حضور عدم (16
 چمن در رواناب و آب تجمع و آبگرفتگي (17
(عدم پالستيگ گذاري و يا نظافت داخل و 18

 زير سطل
 كه محل هر شكسته براي وآينه شيشه(19

 دارد مجزا كارگر

 شويي،شيردست شيلنگ ستشوي،دشيرآب (20
 مجزا محل هر براي شير آبخوري خراب

 و ورزش وسايل صندليها ، ستشويش عدم(21
 مكان براي هر پاركها زباله هاي سطل بازي،
 مجزا

مكان  هر براي بركه و استخر نظافت عدم(22
 مجزا

زباله  پالستيك دستشويي، مايع وجود عدم(23

هزينه عمليات انجام نشده به  
 درصد به عنوان كسر كار 15اضافه 
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 مجزا هرمكان براي

 كي كه براي هرمكان درختان هرس عدم(24
 .دارد كارگر

 چاله حفر از نخاله حاصل و خاك كردن رها(25
 ساعت 12از بيش درمحل نهال

  و كارگر انگاري سهل از ناشي كه مورد هر(26
 قيد جدول اين جرائم ليست در و باشد پيمانكار

 نشده است

 ماه،  در نوبت 2 درختان شستشوي عدم(27
 (عدم انجام صحيح و اصولي عملياتدرختكاري 28
عدم انجام صحيح و اصولي عمليات گلكاري (29

 و گياهان پوششي 
(عدم انجام صحيح و اصولي كنده كني 30

 درختان 

 

 روشناييشبكه  16
 

ساعت خاموشي بايستي رفع شود درغيراين   24 ظرف مدت
 پايه معادل صورت: براي هرشب خاموشي به ازاي هر

 ريال از صورت وضعيت ماهيانه كسرشود.  2,000,000
هزار ريال براي هر شعله  800 سرويس بهداشتي براي شب اول

 كسر مي گردد. ريال 1,000,000 و شب هاي بعد به ازاء هرشب

در صورت عدم رفع عيب توسط 
ساعت  48پيمانكار ظرف مدت 

شهرداري رأساً اقدام و هزينه را با 
از صورت وضعيت كسر مي  برابر 3

 نمايد.
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 دول زمانی انجام کارج

مضاي ذيل اين برگه حق اعتراض به اين زمانبندي صورت گرفته تقريبي بوده و ممكن است بر اثر تغييرات جوي و يا داليل ديگر با تشخيص ناظر كم و يا زياد گردد و پيمانكار با ا
 موضوع را از خود سلب نموده است.

ردي
 ف

فرورد واحد عنوان
 ين

 جمع اسفند بهمن دي آذر  آبان مهر  شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت

چمن دستيآبياري  1  172 5 2 2 2 8 15 29 31 31 30 11 6 مترمربع 

 172 5 2 2 2 8 15 29 31 31 30 11 6 مترمربع آبياري باراني چمن 2

 172 5 2 2 2 8 15 29 31 31 30 11 6 مترمربع آبياري بلوار باراني چمن 3

 172 5 2 2 2 8 15 29 31 31 30 11 6 مترمربع ابياري بلوار دستي چمن 4

 16 1 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 1 مترمربع سرزني چمن 5

 6 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 مترمربع دورزني چمن 6

 1 1 مترمربع كودپاشي چمن با كوددامي  7

ربعمترم  دائممن و گل فصل و چ نظافت 8  10 10 10 20 20 15 10 15 10 10 10 10 150 

گل فصل و دائمي آبياري 9  64 8 2 0 0 3 3 8 10 10 8 4 4 مترمربع  

10 
كوب و جمع آوري گل فصل  كند و

 دائمي و فصلي
     1   مترمربع

  
1       1 3 

11 
و دفع علف هاي هرز و سله شكني 

 فصل و دائم ضايعات گل  جمع اوري
 16 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 مترمربع

 0 1 0 1 0 1 1 مترمربع نظافت جنگل وتوده كاري 12
1 

 
1 6 

رزها گل گيري 13  5 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 مترمربع 

رخت ودرختچه به جز جنگلي د آبيا 14  20 1 1 0 0 1 2 2 3 3 3 3 1 مترمربع 

 20 1 1 0 0 1 3 3 3 3 3 3 1 اصله آبياري تك درخت 15

16 
جنگل )پاركهاي جنگلي اردوبار ياري اب
و گورستان  چهارصد دستگاه و بهشت-

 (قديم 

 14 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 1 0 مترمربع

17 
علف كني با دستگاه و جمع   پاجوش

 اوري ضايعات جنگل
 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 طول

18 
د  و  قطره اي در سايت سياسر آبياري

 گل محمدي  
 20 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 مترمربع

19 
قطره اي  آبياري نگهداري سيستم   

     سياسرد و گل محمدي 
  3 4 4 4 4 4 3 2 0 0 0 1 29 

 1 0 0 1 0 هرس سبز 20

21 
درختان و درختچه ها در فصل هرس 

(مناسب )سربرداري با نظر كارشناس  
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 اصله

 2 0 0 0 1 0 0 0   0 1 مترمربع اليروبي جويهاي ابرساني پاكني  22

23 
تشتك درختان )داخل اصالح  اصالح

اي چمن وقطره ) 
 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 تشتك

24 
برف از درختان سطح شهر تكاندن 

 جاده سياسرد و محوطه سياسرد
 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 اصله

نمازخانه سايت سياسردنظافت   25  170 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 15 15 مترمربع 

پرچين  سرزني 26  4 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 متر 

27 
جاروكشي و شستشو و جمع نظافت و

(آوري زباله ) 
 305 20 20 20 20 20 30 31 31 31 31 31 20 مترمربع

ابخوري وظرفشويئنگهداري   28  246 12 10 10 10 10 30 31 31 31 31 20 20 شير 

 246 12 10 10 10 10 30 31 31 31 31 20 20 عدد نگهداري سطل زباله 29

زبالهتهيه كيسه  30  120 5 5 5 5 5 15 15 15 15 10 10 15 سطل 

استخر سياسردنظافت  31  15 2 0   0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 متر مربع 

 251 15 10 10 10 10 10 31 31 31 31 31 31 چشمه  نگهداري سرويسهاي بهداشتي  32
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33 
نگهداري سيستم مايع  تاسيسات و

شوئيدست   
 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29 359 

34 

درختان )كل سطح شهر سمپاشي  
پاركها و پاركهاي جنگلي و جاده 

و آرامستان سياسرد ومحوطه سياسرد
 (..... قديم و جديد   (

 0 0 مترمربع
 

1 
0 0 0 0 0 0 1 2 

35 
نظافت ونگهداري بستر  تسطيح و

 اسباب بازي ووسائل ورزشي
 246 12 10 10 10 10 30 31 31 31 31 20 20 متر

 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ماه نگهباني 36

ويژهكارگر 37 ساعت-نفر   20000 20000 

 1 1 مترمربع هوادهي 38

39 
زني و علف زني در خيابانها و پاجوش  

  معابر عمومي
 2 1 0 0 0 1 0 0 مترمربع

 2 1 0 0 0 1 0 0 مترمربع   گل كاشت 40

گل محمديو كاشت واكاري   41  1 1 اصله 

نپرچيايجاد - درخت و درختچهكاشت  42 متر - اصله     1 1 

43 
خاكبرداري ، خاكريزي و حمل مصالح 

 5تا محل مصرف به فاصله حداكثر 
 كيلومتر

 6000 1 مترمكعب

44 
تسطيح خاك جهت اماده سازي براي 

 كشت
 6000 1 مترمربع

45 
و كود و تسطيح  جهت اختالط خاك 

 اماده سازي براي كشت
 6000 1 مترمربع

46 
تخليه چاه در سرويسهاي بهداشتي در 

سياسرد و پارك ملت بدون سيستم 
    تخليه فاضالب

 500 500 سرويس

                

                

 

 هيچگونه پرداختي بابت اينگونه آيتمها صورت نخواهد گرفت. تبصره: انجام فعاليتها در آيتمهاي رنگي جدول فوق توسط نگهبان انجام شده و
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پايه قيمت برآورد جدول  

(بهاي واحد )ريال مقدار واحد عنوان رديف  قيمت كل تكرار 

 3230726740 172 233 80615 مترمربع آبياري چمن دستي 1

باراني منآبياري چ 2  1420254740 172 109 75755 مترمربع 

بلوار دستيآبياري چمن  3  747168000 172 543 8000 مترمربع 

 273531600 172 310 5130 مترمربع آبياري چمن بلوار باراني 4

 1487248000 16 542 171500 مترمربع سرزني چمن 5

 109755000 15 271 27000 مترمربع دورزني چمن 6

 87150000 1 1743 50000 مترمربع حمل كود و كود پاشي 7

 1152450000 150 39 197000 مترمربع نظافت چمن و گل فصل دائم ورزكاري  8

 1379500000 100 775 17800 مترمربع آبياري گل فصل و دائم و رزكاري 9

جمع آوري گل فصل و دائمي  10  268440000 3 11185 8000 مترمربع كندوكوب ;

 189000000 21 900 10000 مترمربع سله شكني و جمع آوري ضايعات گل فصل    11

 61960000 4 1549 10000 مترمربع گل گيري رزها 12

 358400000 28 3200 4000 اصله آبياري درختان سطح شهر به صورت تك درخت 13

 7713398000 20 1100 350609 مترمربع آبياري آبياري درختان سطح شهر )تانكر با برنامه ارائه) 14

 1138200000 14 271 300000 مترمربع آبياري پاركهاي جنگلي 15

 61200000 6 68 150000 متر مربع نظافتجنگل وتوده كاري 16

 1510200000 2 2517 300000 متر مربع پاجوش زني و جمع آوري ضايعات ناشي از پازش درجنگل 17

18 
پاجوش زني و علف كني و جمع آوري ضايعات ناشي از پازش در جوي 

جاده سياسردهاي درختي سطح شهر و   
 2 1937 150000 مترمربع

581100000 

 361336400 20 233 77540 مترمربع آبياري و نگهداري سيستم تحت فشار در جنگل كاري سياسرد 19

شهر سطحآبياري و آبرساني و نگهداري سيستم تحت فشار درسايت گل محمدي و  20  347965287 29 291 41233 مترمربع 

 57000000 1 5700 10000 اصله هرس سبزدرختان در سطح شهر و جنگل جمع آوري  21

22 
هرس درختان سطح شهر و پاركها و جنگل ها و جمع آوري ضايعات  

 طبق دستور كارفرما)شامل سربرداري و انجام  با تكنيك هرس(
 1 85000 20000 اصله

1700000000 
 

صورت دستي و مكانيكياليروبي و پاكني جويهاي درختي هم به  23  552000000 2 9200 30000 مترمربع 

 216000000 1 18000 12000 تشتك اصالح تشتك درختان در سطح چمن كاري ها 24

25 
تكاندن برف از درختان سطح شهر )آرامستان و جاده سياسرد و محوطه 

 سياسرد(
 3 2324 15000 اصله

104580000 

 3693760 170 194 112 مترمربع نظافت نمازخانه سايت سياسرد 26

 96800000 3 11000 8800 متر سرزني پرچين ها در سطح شهر 27

28 
نظافت محوطه جاروكشي و شستشو و جمع آوري زباله*آرامستان 

 (جديد(
 305 54 223583 مترمربع

3682412010 

 25013772 246 2421 42 شير نگهداري ظرفشوئي و آبخوري  29

 289,080,000 365 19800 40 تعداد نگهداري و تهيه  سيستم مايع دستشوئي  30

 2158085199 251 77459 111 چشمه نگهداري سرويس هاي بهداشتي و تاسيسات)ساده و فرنگي(  31

 184409400 120 2905 529 سطل تهيه كيسه زباله 32

 352793274 246 2711 529 عدد نگهداري سطل زباله 33
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پرچين از انواع رز و زرشك و برگ نو و...)اماده سازي بستركشت( كاشت 34  25000000 1 50000 5000 متر 

 3104640 14 252 880 متر مربع نظافتاستخر سياسرد 35

36 
خاكبرداري ، خاكريزي و حمل مصالح تا محل مصرف به فاصله حداكثر 

كيلومتر به ازاي هر  5اضافه شود به رديف فوق بابت حمل مازاد بر )كيلومتر 5
(كيلومتر  

 1 125000 6000 مترمكعب
750000000 

 60000000 1 10000 6000 مترمربع تسطيح خاك جهت اماده سازي براي كشت 37

 420000000 1 70000 6000 مترمربع اختالط خاك و كود و تسطيح  جهت اماده سازي براي كشت 38

39 
پاركهاي جنگلي و جاده سمپاشي درختان )كل سطح شهر پاركها و 

 سياسرد ومحوطه سياسردو غيره
 387296000 1 -------- ----- مرحله

 193648000 1 -------- ----- مرحله سمپاشي زمستانه و روغن پاشي 40

 56075700 246 97 2350 مترمربع نظافت ونگهداري بستر اسباب بازي ووسائل ورزشي 41

ماه-نفر نگهباني  42  1 70,000,000 180 12600000000 

ساعت-نفر كارگر ويژه 43  1 190000 20000 
3800000000 

 77480000 2 1937 20000 مترمربع هوادهي با دستگاه 44

 1394260000 2 69713 10000 مترمربع كاشت گل 45

 169440000 1 33888 5000 اصله كاشت و واكاري گل محمدي 46

 118608000 1 33888 3500 اصله كاشت درخت و درختچه به صورت تك  47

48 
هزار ليتري در 5000اه فاضالب  در سرويس هاي فاقد شبكه محاسبه بر اساس تانكر تخليه چ

 نظر گرفته شده است
 550000000 500 1100000 1 سرويس

و دو ريالو بيست  پانصدهزار و  هجدهو  صدهنميليون و نود و چهارو  يكصدميليارد و  چهارو  پنجاهجمع کل :  54194918522  

 

نخواهد  انجام شده و هیچگونه پرداختی بابت اینگونه آیتمها صورت نانجام عملیات وفعالیتها در ایتمهای رنگی جدول فوق توسط نگهبا

 گرفت.
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به بخش خصوصي  شهرداری بروجنبز فرم پيشنهادقيمت شركت در مناقصه واگذاري نگهداري فضاي س  

 
.با توجه به اينكه قيمتهاي پايه مشخص گرديده پيشنهاد قيمت مي بايستي به صورت درصدي پايين و يا باالي قيمت پايه مشخص گردد   

 

پيشنهاد قيمت  ،...................................................ضمن مطالعه كامل شرايط مناقصه وعلم به كليه شرايط مناقصهاينجانب نماينده شركت ......

 ايط مناقصه را ندارم .رخود را اعالم نموده و بعد از ارائه پيشنهاد قيمت حق هيچ گونه اعتراض ويا اعالم عدم آگاهي نسبت به ش

 

............................. ...... به حروف....................(عدد)يا  /درصدباالي قيمت پايه ................................. ......... به حروف........... (عدد) پيشنهاد قيمت

درصدپايين قيمت پايه.    

 
 

 
 

مهر و امضا پيشنهاد دهنده                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


