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 مناقصه واگذاري خدمات شهري و بازيافت زباله از مبدا به بخش خصوصي تجديد شرايط عمومي شركت در
 ت مختار است.اشهرداري بروجن در رد يا قبول كليه پيشنهاد -1

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

 نمايند. سامانه ستاد بارگزاري درمتقاضيان مي بايستي مدارك شركت در مناقصه به شرح ذيل مرتب و  -3

) ضمن بارگذاري در سامانه مي بايست اصل ضمانت نامه يا فيش  پاكت الف( ضمانتنامه يا فيش واريزي شركت در مناقصه
    به امور مالي شهرداري تحويل شود(اكات واريزي يك روز قبل از بازگشايي پ

ييرات شركت ، جدول ارزيابي پيمانكاران به پيوست كليه اسناد و مدارك پاكت ب( اسناد مناقصه ، اساسنامه شركت،آگهي آخرين تغ
مثبته امتياز آور كه در جدول ذكرگرديده، مانند رتبه بندي و روزمه كاري و صورتحساب بانكي مربوط به شركت و ليست ماشين 

 آالت متعلق به پيمانكار و غيره 
اً پيوست آناليز قيمت الزامي بوده و در صورت عدم ارائه آناليز قيمت ، پاكت ج( پيشنهاد قيمت و آناليز قيمت پيشنهادي )ضمن -4

 باشد( پيشنهاد باطل مي

 امتياز مي باشد.  55حداقل امتياز جهت شركت در مناقصه  -5

متقاضيان مي بايستي كليه فرمهاي مربوطه را كه از سايت شهرداري بروجن دريافت مي نمايند مهر و امضاء نموده )امضا مجاز  -6
 آگهي آخرين تغييرات( و ضميمه پيشنهاد فوق نمايند. )بدون درج هيچ گونه قيد و شرطي( طبق

 واريز و ابتدا حقوق كارگران پرداخت خواهد شد.با كارفرما)شهرداري بروجن( پيمانكار حساب مشترك  كليه پرداختها به -7

به حساب  (ريال 555/185/855/3ريال ) د هزارو يكصد و هشتا ميليونسه ميليارد و هشتصد و پنج متقاضيان مي بايستي مبلغ  -8
به نام سپرده شهرداري بروجن نزد بانك ملي مركزي بروجن واريز يا معادل مبلغ فوق  3155552524557سيبا به شماره 

 درغيراينصورت پيشنهاد رد در پاكت الف خود قراردادهضمانتنامه بانكي در وجه شهرداري بروجن بابت تضمين شركت در مناقصه 
 خواهد گرديد.

كليه پيشنهادات مي بايستي با قيد مبلغ پيشنهادي به صورت واضح و به صورت رقمي و حروفي ظرف مهلت مقرر تحويل دبيرخانه  -9
 شهرداري بروجن گردد.

 مي باشد. 23/54/1455مورخه  چهارشنبهآخرين مهلت تحويل پيشنهادات و مدارك پايان وقت اداري روز  -15

 از مهلت مقررتحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.به پيشنهاداتي كه بعد  -11

 فتوح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.م 24/54/1455 پنج شنبهصبح  11پيشنهادات واصله رأس ساعت  -12

كليه هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت كارشناسان و كاركنان و هزينه هاي جانبي در صورت نياز به عهده برنده مناقصه بوده و  -13
 شهرداري هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت.اين 

برنده مناقصه مي بايستي ظرف مدت يك هفته جهت تنظيم قرارداد به شهرداري بروجن مراجعه نمايد درغيراينصورت با ضبط  -14
 سپرده نامبرده معامله با نفرات دوم و سوم انجام خواهد گرديد. 

 باشد.كل هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي  -15

 مجاز ومهر شركت باشد.كليه مدارك مي بايستي باامضائ  -16

 قانون مدني فيمابين طرفين قطعي  والزم االجراست. 15كليه شرايط اين مناقصه بر اساس ماده  -17

 شرايط و مشخصات موضوع مناقصه -1ماده 
 نآ م بهي مفاد اين قراردادومدارك منض كليهشهربروجن با رعايت و بازيافت زباله از مبدا جام امور خدمات شهري انعبارت است از 

ليست اسامي معابر اصلي ( 3پيوست شماره) مشخصات فني اجرايي( 2پيوست شماره) تعاريف( 1پيوست شماره) ي شهر شامل نقشه
 ( 5)پيوست شماره  پيمانكار HSEدستورالعمل ايمني بهداشت (4)پيوست شماره

 الف ( شرح انجام امور خدمات شهري
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شاخ وبرگ ، موزشي وفرهنگيآدرماني، ،خدماتي، يرتجا، اداري، گيانگي وشبه خاندهاي خانپسم) ها وري وحمل زبالهآ جمع(1-1 –الف
 هاي داخل رفوژها وميادين وزبالهمعابر داخل 

 رفوژها واماكن عمومي ، ها كوچه، ها خيابانروها و پياده، ميادين، معابر وروب ونگهداري   نظافت ورفت( 2- 1 –الف
 آبورفع  انبند خي جهت جلوگيري ازمعابر نمك در وپاشيدن شن ومعابر(  برف روبي وپاكسازي ) وري وحمل برفآ جمع(3-1-الف

 معابر وشستشوي معابر گرفتگي 

 مي باشد. ي كارفرما به عهدهو ماشين آالت برف روبي به استثناي ماشين نمك پاش  آب تأمينتبصره :
 پاكسازي وشستشوي جداول( 4-1-الف
هاي تابلو ، ندگيانهاي راهنمايي ورتابلو ، نماهاي راهتابلو ، ها نرده، ها شامل نيمكت) شهري  انپاكسازي وشستشوي مبلم( 5-1-الف

 حمل ونقل(هاي  ايستگاه، هاي زباله سطل ، نصب اگهي
 هاي هوايي دستشويي وپلو نظافت پاكسازي ( 6-1-الف
 ي بهداشتي عمومي سطح شهرها سرويس ، نگهداري دستشويي( 7-1-الف
 ي با نظارت ودستوركارفرمااني وعمرانساختم، هاي سطح شهر وحمل خاك ونخاله آوري جمع( 8-1-الف
 با دستور كارفرما(  ي درختي و..........ها جوي، ها مسيل، ها الانك، ها نهر) وحمل لجن آوري جمعاليروبي و( 9-1-الف
 ( و......معابر  گرفتگي  آب، برف، بارندگي)  له با حوادث غير مترقبهبامادگي جهت مقآ( 15-1-الف
 ي غير مجاز از سطح شهرها پاكسازي و امحاء اگهي وپوسترهاونوشته( 11-1-الف
 ت ومتحركباي زباله اعم از ثها سطلانواع باكس ها و خليه وشستشوي ت نگهداري و( 12-1-الف
 معابر ات در سطح شهر وانحيو ي الشه آوري جمع( 13-1-الف
 ده ازتصادف خودروها بالفاصله بعد ازحادثه تصادف وشستشوي محل انشيشه واجزاي باقيم آوري جمع( 14-1-الف
 با نظر كارفرمامورين شهرداري وساير امورمرتبط أجلوگيري از هر گونه حفاري غير مجازدر سطح شهروهمكاري بام( 15-1-الف
 هاي ترافيكي و...ناشي از تصادفاتتابلوشكسته شده ويا  اندرخت آوري جمع( 16-1-الف
 اعالم هرگونه اتفاق مشكوك در سطح شهربه شهرداري( 17-1-الف
 نوارخطرنصب  صب چراغ وعاليم ترافيكي ون امنيت مناطق حفاري شده اعم از تأمين( 18-1-الف
 ي با دستور كارفرما جانوران موذ دفن بهداشتي الشه هاي( معدوم نمودن، جمع آوري و 19-1-الف
 براساس دستورالعمل و دستور كارفرمادر صورت نياز وابالغ ي و معدوم نمودن سگها وجانوران موذ زنده گيري، نگهداري (25-1-الف
 شرح خدمات بازيافت زباله از مبداب( 
ضايعات نان، پت و الستيك فرسوده خودرو و يونوليت( دريافت مواد قابل بازيافت شامل )نايلون، كاغذ و مقوا، شيشه، فلزات، ( 1-1-ب

 از درب منازل شهروندان سطح شهر بروجن توسط پيمانكار حداقل هفته اي يك بار طبق برنامه زمانبندي ابالغي از طرف كارفرما
بق دستور كار كارفرما موظف به توزيع كيسه پالستيك ط (1-1-)ب فوقپيمانكار به ازاء دريافت مواد بازيافتي موضوع بند ( 2-1-ب

مي باشد همچنين بايد آمادگي تحويل هداياي ديگر به جز كيسه زباله در قبال دريافت اقالم بازيافتي از درب منازل شهروندان را داشته 
 باشد كه براساس هماهنگي با كارفرما ميزان و نحوه آن تعيين مي گردد.

ت و موسسات دولتي و مراكز آموزشي ، مدارس و بانكهاي سطح شهر حداقل تخليه سبدهاي بازيافت و دريافت كاغذ ادارا( 3-1-ب
 هفته اي يك روز و در صورت نياز به تخليه بيشتر براساس دستور كار صادره از طرف كارفرما 

همان جمع آوري كليه مواد قابل بازيافت موجود در كوچه ها ومعابرفرعي مي بايستي در هر محدوده توسط خودروي مناسب  (4-1-ب
محدوده در روز فعاليت طبق برنامه زمانبندي و تمامي معابر اصلي با برنامه ريزي پيمانكار همه روزه صورت گيرد. ضمناً تمامي خودروها 

 باشند. GPSمي بايست مجهز به سيستم 
 بالغ مي گردد اقدام نمايد.پيمانكار مي بايستي نسبت به رعايت ساعت مراجعه به درب منازل شهرونداني كه از طرف كارفرما ا(5-1-ب
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پيمانكار مي بايستي به شكلي برنامه ريزي نمايد كه تنها از طريق نواختن ملودي حضور خود را اعالم و از زنگ زدن درب  (6-1-ب
ي مي منازل و هر روش ديگر خودداري نمايند و به مقدار مورد نياز جهت مراجعه شهروندان به درب منازل توقف نمايند. )در نوع ملود

 بايستي با كارفرما هماهنگي گردد(
 درمنازلي كه سبد توزيع گرديده مي بايستي سبد يا هر گونه مخزن پس از تخليه به صاحبان آن تحويل گردد.( 7-1-ب
 در هر خودرو مي بايستي عالوه بر راننده، حداقل يك كارگر جهت دريافت مواد قابل بازيافت از منازل وجود داشته باشد. (8-1-ب
در هنگام جمع آوري مواد قابل بازيافت از درب منازل هيچ خودرويي نبايد در صورت وجود پسماند تر در مواد تحويل شده  (9-1-ب

نسبت به جداسازي و رها كردن آنها در كوچه ودرب منازل اقدام نمايد. در اين خصوص مي بايستي فرهنگ سازي الزم از طريق 
 درون نايلكس ريخته شده و به شيوه اي  زيرنظر كارفرما حمل گردد. پيمانكار صورت گرفته و مواد زايد

جهت بهبود روند بازيافت، پيمانكار موظف خواهد بود مكانهايي ثابت )كانكس( با توجه به نياز شهروندان و نظر كارفرما در  (15-1-ب
 است.نظر گرفته و كارفرما نسبت به تغيير مكان و جابجايي ايستكاه ثابت صاحب اختيار 

ناظر همه روزه به همراه نماينده پيمانكار و در صورت عدم حضور وي رأساً از موضوعات مطرح شده در قرارداد بازديد و ( 11-1-ب
عيب و نقص مشاهده شده را در فرم صورتجلسه درج نموده و در همان روز به كارفرما گزارش مي دهد و يك نسخه نيز به پيمانكار 

 ابالغ مي گردد.

 مدت قرارداد:( 2ماده
 4و 3و تمديد در سال دوم طبق شرايط مندرج در تبصره منعقد صورت يكساله به  مناقصه به صورت دوساله برگزار گرديده ولي قرارداد

 خواهد بود. 2ماده 
چنانچه شهرداري در پايان سال اول به هر دليل از عملكرد پيمانكار رضايت نداشت قرارداد به صورت يكطرفه از سوي  : 1 تبصره

 .شهرداري خاتمه داده مي شود و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي و يا اعالم خسارتي را نخواهد داشت 

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

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

در سال دوم براساس نرخ افزايش حقوق  پيشنهاد قيمت پيمانكار بوده وباتوجه به ضريب  اول مبناي قرارداد در سال:  3تبصره 
 ودستمزد اعالمي از طرف شوراي عالي كار خواهد بود.

خواهد تمديد قرارداد در سال دوم طرفين مناقصه به صورت دو ساله برگزار گرديده در صورت رضايت با توجه به اينكه مراحل : 4تبصره 
 .دش

 :مبلغ قرارداد( 3ماده

 .خواهد بود 2ماده  3پيمانكار با لحاظ تبصره مطابق جدول پيشنهاد قيمت   
 .درصد كل پيمان قابل افزايش و يا كاهش خواهد بود 25حجم اين قرارداد تا سقف 

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

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

  خواهد بود. 3درصد مندرج در تبصره يك ماده  25افزايش 

 

 كار:انپيمووظايف تعهدات ( 4ماده
 الف : بخش امور خدمات شهري
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 آنكامال مطالعه نموده واز مفاد  قرارداد را 1ي ومفادموضوع ماده ها اسناد ومدارك ونقشه ي كه كليه نمايد ميوگواهي تأييدكارانپيم( 4-1
 به صورت كلي وجزيي اطالع حاصل نموده است.

 ي در محدوده دستگاه نظارت تأييدو مورد  دارداناست آالت ماشين و ابزار ي نسبت به تهيهنمايد ميوگواهي وتعهد تأييد كارانپيم( 4-2
راي اجراي كار در با حمل ونقل ر ي دستمزدها وهزينه انت وهمچنين ميزحاصل كرده اس اندر محل وياازنقاط ديگر اطمين ،مشخصات

ي اجراي اين قرارداد به مدت ها هزينه ي وفني جهت پرداخت كليه، مالي، ايي اداريانخود ازهرجهت منظور كرده است وتو ي محاسبه
، مشكلي براي نيروي كار به وجود آمد ها توسط كارفرما در پرداخت اتيتأخير قراردادمدت در طول  هرگاه باشد تا ميحداقل دوماه را دارا 

در صورت عدم پرداخت حقوق و مزاياي  بديهي است اين موضوع ممكن است در طول مدت قرارداد چند بار اتفاق بيفتد. .به وجود نيايد
ه صورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط ضمانت نامه پرسنل پيمانكار از سوي وي در موعد مقرر )ماهيانه( ،كارفرما مي تواند قرارداد را ب

از محل مطالبات پيمانكار نزد شهرداري پرداخت نمايد  طبق نظر شهرداري به نفع كارفرما اقدام و كليه حق و حقوق پرسنل پيمانكار را
 و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص ندارد.

 ابزار ي تهيه ،انوهوا ونزوالت جوي وموقعيت جغرافيايي محل واست آبوضعيت نمايدبا توجه به  ميوگواهي وتعهد تأييد  كارانپيم ( 4-3
 ات اجراي عمليات را با توجه به مدت اجرا به نحوكاربردي درنظرگرفته است.انبه مقدار كافي وامك آالت ماشينو
ي اجتماعي ها بيمهافزايش حقوق ومزاياي كاركنان وين كار اني ناشي از اجراي قوها هزينهنمايد ميوگواهي وتعهد تأييدكارانپيم ( 4-4

قيمت پيشنهادي خود منظور نموده وهمچنين سود خود رادر باشد  ميها وعوارضي كه معمول  ي مربوط به مالياتها نامه يينآين وانوقو
 .است

باال ساير  ي هانمفاد بندهاي چهارگ ي ناشي ازها پيشنهاد خود عالوه برهزينه ي در تهيه نمايد ميوگواهي وتعهد  تأييدكارانپيم ( 4-5
وگواهي وتعهد تأييدكارانطورخالصه پيمه حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت.ب ت بعداًبارادر نظر گرفته واز هيچ ب ها هزينه

د انتوباً ده است كه بعداننم اي باقي وهيچ نكتهورده آمطالعات كافي به عمل  كه هنگام تسليم پيشنهادخود وامضاي قراردادنمايد مي
 و مابه التفاوتي به پيمانكار تعلق نمي گيرد. مبلغ قرارداد نمايد و هيچ گونه تعديلاستناد به جهل خود نآدرمورد 

ي اجرايي با ها ي ارايه شده  وبا بهترين روشها طبق مشخصات ونقشه عمليات موضوع قرارداد را ي كار متعهد است كليهانپيم( 4-6
 ي كافي دارند به هزينه ي ي كه در كار خود تخصص وتجربهانكارگر ي دستگاه نظارت وبه وسيله تأييددارد ومورداناست آالت ماشينو ابزار

 جام دهد.انخود 
 كار است.انپيم ي ظر كارفرما به عهدهن اب ساده ومتخصص وبه تعداد الزم و انكارگر تأمين( 4-7

  اعمال خالف، نمايند ل كاري كه ارايه ميبادر مق انكارازنظراخذ وجه ازشهروندانوغير موظف پيم كنترل كامل پرسنل موظف:1تبصره

كار بوده ودر صورت انپيم ي موقعيت شغلي وغيره به عهده وهرگونه سوء استفاده از انورود به منازل شهروند، ا منافي عفت عموميي
 .باشد ميكار انوليت متوجه پيمؤمس انمشاهده ويا گزارش توسط شهروند

 
 ه را تحت هيچ شرايطي ندارد.انكار حق بكارگيري اتباع بيگانپيم( 4-8
مقامات مربوطه  ي بدون اجازه ها و ادارات ومؤسسات دولتي  وشهرداري ها هانوزارتخ انكار متعهد است از استخدام كارمندانپيم( 4-9

 ماده خدمت در دست ندارندخودداري نمايد.آا ي وهمچنين از استخدام اشخاصي كه مشمول خدمت وظيفه بوده ولي برگ معافيت
خير در پرداخت أوليت تداخت نمايد ومسئپر ون كارمرتباًانرطبق قبا خود ر انكار متعهد است حقوق ودستمزد كليه كارگرانپيم( 4-15

فيش حقوقي به  ي كار هر ماهه ملزم به ارايهان.پيمباشد ميكارانپيم ي ا حقوقي  وي به عهدهي حقيقي انويا ساير طلبكار اندستمزد كارگر
 بيمه ودارايي بامفاصا حس ي كار مكلف به ارايهان.پيمباشد مياجتماعي  تأمينين كار وانق با قوباي مطها يتمآ ي پرسنل  به تفكيك كليه

 باشد ميواحد امور مالي شهرداري پس از پرداخت حقوق ومزاياي كارگران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مورد پيمان به 
 درغيراينصورت صورت وضعيت ماه بعد پرداخت نخواهد شد.

الت ابزارآ وتجهيزات و آالت ماشين و آنانوليست دستمزد  انماري از تعداد كارگرآهر ماه  انكار مكلف است در پايانپيم

 تهيه كرده  وجهت اطالع براي دستگاه نظارت ارسال كند. كار راه ماده بآ موجود و
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ويا ناظر  كار در اجراي صحيح كارمسامحه ورزند ويا باعث اختالل نظم گردند دستگاه نظارتانپيم انوكارگر انهرگاه كاركن( 4-11
متخلفين  قرارداد تمديد كاربخواهد ازاند از پيمانتو كار تذكر خواهد داد ودر صورت تكرارميانپيم ي را براي باراول به نمايندهمقيم مراتب 

ار ديگربه كار گمارد.اجراي اين دستور از با ر انكارمكلف به اجراي اين دستوربوده  وحق نخواهد داشت بركنارشدگانخودداري شود.پيم
 نخواهد كرد. كاهد وايجاد حقي براي او كار نمياني پيمها ليتومسُو

نقشه ودستورات  ي كارهاي موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات ودر محدوده ي ليت كامل حسن اجراي كليهوكار مسُوانپيم( 4-12
شود به  او براجراي كارها مي انمايندگن اي به عهده دارد ونظارتي كه از طرف كارفرمارا  نآ ا دستگاه نظارت ويا نمايندهي  كتبي كارفرما

 كاهد. ليت نميواين مسُو انوجه از ميزهيچ 
در برنامه  ( كارو... انميز، كار ي نحوه، ازقبيل ساعات كار) كارتشخيص دهدكه تغييراتيانكار پيم كه حين اجراي در صورتي( 4-13

مراتب را با ذكر  تغيير داده شود ان ي جام كاري كه به نظر او بايد در برنامهانموعد ن ظف است قبل از رسيدوضروري است م انپيم
كار انچه مورد قبول است به پيم نآ و كاررا رسيدگياندستگاه نظارت تغييرات مورد تقاضاي پيمبه دستگاه نظارت اطالع دهد. دليل كتباً

 كارنخواهد كاست.انمسُوليت پيم انخواهدنمود.بديهي است اين تغييرات در حدود شرايط قرارداد از ميز 
 ي نماينده انبه عنو قبل از شروع عمليات شخص واجد صالحيتي را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشدكتباًكار بايد انپيم( 4-14

جام ان د وعمليات اجرايي تحت سرپرستي اور باشضدر اوقات كار در كارگاه حا كار بايد اساساًانپيم ي كار معرفي نمايد.نمايندهانپيم
ي موقت اختيارات ها وضعيت دريافت دستورات از دستگاه نظارت وهمچنين براي تنظيم صورتكار به منظور اجراي عمليات و انشود.پيم

 خود خواهد داد. انكافي به نمايندگ
هرگاه نتايج كنترل به  نمايد ميافته ي جامانا دستگاه نظارت به منظورنظارت براجراي عمليات اقدام به كنترل كارهاي ي  كارفرما( 4-15

طبق دستور كار متعهد است كارها راانا مأخذي كه در موضوع قرار داد ذكر شده است تطبيق ننمايد پيمتشخيص دستگاه نظارت ب
 خود عوض كند. ي كارفرما ويا دستگاه نظارت به هزينه

 پيمانكار بايد براي پيمانكار ضروري باشد اجراي عمليات موضوع قرارداد جهتسيسات موقت كه أبراي ايجاد تمكاني هرگاه ( 4-16
 هيچ گونه تعهدي در خصوص تامين ساختمانهاي اداري پيمانكار ندارد. جلب كند ضمناً شهرداريموافقت كارفرما ومالك اراضي را قبالً

و در صورت همكاري كارفرما و دراختيار گذاشتن مكان جهت استقرار تجهيزات اداري و ... شركت هزينه اجاره مكان و هزينه هاي 
 و گاز به صورت ماهانه محاسبه و از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد.جانبي از قبيل آب، برق 

طوركلي تمام لوازمي كه ه وسوخت وب آبووسايل حمل ونقل و آالت ماشينكار و ابزاروپرسنل الزم و انتهيه وتدارك كارگر( 4-17
 .باشد ميكار انپيم ي براي اجراي عمليات موضوع قرارداد ضروري است به عهده

كار براي اتمام كار در مدت قراردادكافي انهرگاه در حين اجراي عمليات دستگاه نظارت تشخيص دهد كه تجهيزات موجود پيم( 4-18
كار مكلف است تجهيزات خود راطبق نظر دستگاه نظارت ودر مدت معين انپيم خواهد نمود و كار انمراتب را به پيم باشد مين

 مناسبت ادعاي خسارتي را از كارفرما داشته باشد.تكميل نمايد بدون اين كه بدين 
مايملك  و آالت ماشينو ابزار ي ل حفظ ونگهداري كليهومسُو كار از روز تحويل كار تا روز خاتمه عمليات موضوع قراردادانپيم( 4-19

همين منظور اقدامات الزم را براي .به باشد مي،كه تحت نظارت ومراقبت اوقرار دارد( ا خصوصيي اعم از اموال عمومي) خود وشهرداري
ورد.همچنين آوسرقت وحريق وغيره به عمل  آب انل عوارض جوي وطغيبقاسيسات موجود در مأاشياء وت ي نگهداري وحفاظت كليه

 ودر هر حال باشد ميكار ي ثالث در محوطه ل خسارات وارده به شخصومسُو ون حفاظت فني وحوادث ناشي ازكارانكار در حدود قانپيم
 ليتي بر عهده ندارد.وكارفرمادر اين مورد هيچ نوع مسُو

ا اختصاصي ي سيب به اموال شهرداري اعم ازعموميآ ير الزم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت وباتد ي كار متعهد است كليهانپيم
خواهد  نآ انل جبروشهري بيايد ضامن ومسُوگاري او خسارتي به اشياء وتاسيسات ان سهل يا موارد تحويلي را اتخاذ نمايدواگر در اثر

 بود.
براثر  و يا كوتاهي كند گاري وانسهل  (19-4 فوق )قسمت الف ا قسمتي از موارد مندرج در بندي  كار در اجراي تمامانهرگاه پيم( 4-25
 نآبه عهده گرفته است خودداري نمايد كارفرما حق خواهد داشت هاي مربوطه همچنين از تعهداتي كه در بند و يدآخسارتي وارد  نآ
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كار كسر اني پيمها %باالسري از محل مطالبات ويا تضمين25ي ي مربوطه را به اضافهها جام داده وهزينهانكار انتعهدات را به جاي پيم
وهمچنين نسبت به تشخيص  ها پرداخت قبيلكار نسبت به اين اندر اين صورت هرگونه ادعاي پيم. شهرداري واريز كند باوبه حس

 كارفرما خواه از نظر اساس تخلف وخواه از نظر مبلغ پرداختي بال اثرخواهد بود.
ين مربوط به اني اجتماعي وحفاظت فني وهمچنين قوها ين ومقررات مربوط به كار وبيمهانكه از جميع قو تأييدكار انپيم( 4-21

ين ومقررات انليت عدم اجراي قووها را رعايت كند.در هر حال مسُونآ ي مطلع بوده ومتعهد است همه ها وعوارض كامالً ماليات
 ليتي نخواهد داشت .ووكارفرما مسُو باشد ميكار انپيم ي به عهده الذكركامالً فوق

 .را به غير واگذار نمايد انپيم د تمام ويا قسمتي از موضوعانتو كار نميانپيم( 4-22
 گردد. ميكار انبودكه توسط كارفرما به پيم اي خواهد اجراي عمليات موضوع قرارداد طبق برنامه انطور كلي ساعات وزمبه ( 4-23
كار متعهد است بالفاصله مراتب را به اطالع اناشياي قيمتي در محل كار پيداشود پيم انهرگاه ضمن اجراي عمليات موضوع پيم( 4-24

را تقال اشياء قيمتي انويا  كارفرما اقدام الزم براي حفظ ونگهداري .دانتظامي برساني ها به اطالع دستگاه ينانكارفرما وهمچنين طبق قو
 .وردآبه عمل خواهد 

 ورد.آي الزم را به عمل ها بورمراقبتزثار مآكارفرما در حفظ ونگهداري اشياء و نمايندهكار بايد تا هنگام مداخله مقامات صالحه وانپيم
ر متعهد كاانقرارداد نوشته شده است ودر صورتي كه اين محل تغيير كند پيم ي است كه درمقدمه انكار همانوني پيمانمحل ق( 4-25

كار به اين تعهد خود عمل اني نظارت  اطالع دهد.در صورتي كه پيمها به كارفرما ودستگاه فاصله كتباًاست محل جديد خود را بال
شده تلقي  ، كار ارسال گرددانويا پست به محل پيم انرس نامه ي ا دستگاه نظارت به وسيلهاي كه از طرف كارفرما وي هر نامهنكند

 خواهد شد.
كار در اجراي تعهدات انمورد نياز پيم ابزاروساير مصالح ولوازم و ها پرسنل و دستگاه تأمينگونه تعهدي در قبال  كارفرما هيچ( 4-26

ل پرداخت اجاره بها استفاده باموجود شهرداري در مق آالت ماشيناز د انتو كار ميانپيم ،شهرداريقراردادنداردولي در صورت موافقت 
طه با.در اين رباشد ميداردبه تشخيص كارفرما اناست آالت ماشينو ها ودستگاه ابزاركار موظف به استفاده از اننمايد.در هر صورت پيم

واقالم تحويلي كارفرما فقط براي مصرف در عمليات موضوع  آالت ماشينمتعلق به كارفرما در اولويت قرار دارد. آالت ماشينو ها دستگاه
 تعريف شده خارج شود. ي نبايد از محدوده انگردد وتحت هيچ عنو كار تحويل ميانقراردادبه پيم

وتجهيزات مورد  آالت ماشينكار ومصالح و ولباس ابزارو زملوا ي مورد نياز وكليه انپرسنل وكارگر تأمينتجهيزات كامل كارگاه و( 4-27
شرايطي در اين خصوص نداشته هيچ گونه تعهدي تحت  كار است وكارفرما هيچانپيم ي به عهده جام عمليات موضوع قراردادكالًاننياز 

 ونخواهد داشت.
داردهاي تعيين انايمني وحفاظت فني وبهداشت كار واستومقررات مربوط به ها ين ودستورالعملانقو ي كارمكلف است كليهانپيم( 4-28

 رعايت كند. نآونظاير  انشده توسط كارفرما را جهت لباس كارگر
ط باق باضوباودر اين خصوص مط كار بودهانپيم ي بر عهده اجتماعي كالً تأمين انط سازمباطبق ضو انموضوع پيم ي حق بيمه( 4-29
 رفتار خواهد شد.كار اناجتماعي با پيم تأمينون انق
 گردد. كار كسر وبه مبادي ذيربط پرداخت ميانين جاري از پيمانق قوباكار بوده ومطانپيم ي بر عهده ماليات مترتب به قرارداد كالً( 4-35
گرديده متعهد  گردد وكارفرما به جز مبالغي كه حسب قرارداد ي مربوط به مفاد اين قرار دادبه هيچ وجه تعديل نميها قيمت( 4-31

 كار پرداخت نخواهد نمود.انگونه وجه ديگري به پيم هيچ
گو باكار جوانموارد پيم ي ليتي  نداشته ودر كليهوگونه مسُو كار هيچانل اشخاص ثالث وخسارات ناشي ازعمل پيمباكارفرما در مق( 4-32

 خواهد بود.
 .نمايد ميحقي ايجاد نگونه  كار هيچانتصريح شده  براي پيم انچه بدنآاين قرارداد جز ( 4-33
ي تعيين شده انه روزدر محدوده زمانبار در شب كي حتي براي2-1-الف و1-1 -الف به ويژه بندهاي تعطيل اجراي موضوع قرارداد( 4-34

ي شهرداري تلقي شده موجب پيگرد ها كارشكني در فعاليت نآفعاليت  وبه تبع  ي كار  به مفهوم ايجاد اخالل در محدودهانتوسط پيم
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وني مذكور را به دليل مسموع بودن ادله احتماليش پذيرفته واقدامات انكه عواقب قنمايد تأييدميوسيله  كار بدينانوني خواهد بود.پيمانق
 شناسد. كاررا به رسميت ميانوني كارفرما به دليل ايجاد اخالل در نظم شهر توسط پيمانق
ووسايل مورد نياز اجراي مفاد قراردادكه توسط كارفرما تعيين شده است را به رسميت  ابزارو آالت ماشيني وانسانكار نيروي انپيم( 4-35

 شناسد. مي
له باراي مقبا ي مورد نياز مقطعي كارفرمانساننيروي  تأمينكار موظف است عالوه براجراي موضوع قرارداد نسبت به انپيم( 4-36

ساعت 12با اطالع حداقل ساعت و 72تش سوزي و...در هر مرحله حداكثر براي آ، زلزله، سيل، باحوادث غير مترقبه از قبيل برف سنگين
 قبل اقدام نمايد.

ننمايد به ازاي هر نفر  تأمينكار در صورتي كه كل نيروي مورد نياز را اندر اين مورد با كارفرما بوده وپيم دستور كتبي اقدام وتعيين تعداد
 به تشخيص كارفرما( جهت ساير خدمات شهرداري با هماهنگي كارفرما داد نيروي كارگريقرارآيتم ) ربامعادل ريالي دو بر ،تأمينكسر 

 جريمه خواهد شد.
 :باشد ميكار انا دستگاه نظارت از تعهدات پيمي اعالم موارد زير به كارفرما( 4-37

ي مزاحم وغيربهداشتي واماكن ها فعاليت، هنيآي ها دريچه، ها شكستگي پل، روهاآب، سفالتآاز نظر معابر، ميادين، ها خياباننواقص 
هاي تابلو، ها نظير چراغها خيابانسيسات واموال عمومي واقع در ميادين وأخسارات وارده به ت، سايش عموميآ دودزا ومخل بهداشت و

ي ها محل، يهناح ي در محدوده يانشروع هر نوع فعاليت ساختم، ي زبالهها سطل، ها و نردهها نيمكت، آسفالت، جداول، راهنمايي
 و... يانهرگونه سد معبر ناشي از عمليات ساختم، ات مزاحماننگهداري حيو

از تكاليف  معابر ي واقع در ها در گودال جام اقدامات احتياطي الزم به منظور جلوگيري از سقوط افرادانو ها اعالم وضعيت گودال( 4-38
 .باشد ميكار انپيم
هر نوع اسناد ومداركي  كار موظف ومكلف استانوپيم باشد ميو دستگاه نظارت  كارفرماازرسي از اختيارات با ي  هرگونه نظارت( 4-39

قرار دهد وتسهيالت الزم را جهت امر  نانآباشد را در اسرع وقت در اختيار  نآ انا ناظري دستگاه نظارتكارفرما و يا كه مورد درخواست 
 نظارت وبازرسي فراهم نمايد.

ويا  ه روز كالًانرا شب 1 ي ي مادهها بند ي دستگاه نظارت وظايف مندرج در كليهكارفرما و يا كار به تشخيص انصورتي كه پيمدر ( 4-45
مذكور موظف  ي مشمول جريمه خواهد شد وعالوه بر جريمه )جدول جرائم(ر ارقام تعيين شده در جدول پيوست باجام ندهد بران اًئجز

افت ومنجر به فسخ قرارداد ي ر افزايش خواهدبابر 2كار اقدام نمايد.در غير اين صورت ضريب جريمه به  جاماناست بالفاصله نسبت به 
 خواهد شد.

اي كه كارفرما اعالم  در محدودهمشخص شده را  ي محدوده ي زباله ي كار موظف است عمليات مربوط به حمل كليهانپيم( 4-41
كه بعد از ساعت تعيين شده حمل گردند براساس قيمت زباله يي ها زباله ي هزينه رداختدر غير اين صورت پ دانبه اتمام برس نمايد مي

 محاسبه وپرداخت خواهد شد. 2تقسيم بر
.مالك وزن ر حق اعتراض نداردكاانحمل نشده وساير موارد نافذ بوده وپيم ي وزن زباله انكارفرما در ميز ي تشخيص نماينده( 4-42

 .باشد ميهرماه  اندستگاه نظارت در پايكارفرما و يا تأييدومورد تأييد كارفرما  ي توزين باسكولها برگه ي ارايه ،حمل شده ي زباله
 كارفرماها را به ازاي هر ساعت به تشخيص  نآ ي كار قرار دهد كرايهانا خودروهايي را در اختيار پيمي  آالت ماشينچه كارفرما انچن( 4-43

در مورد جاروب  صرفاً) ي موردنيازانساند نيروي انتو كار ميانطه پيمباكسر خواهد شد در اين ركار انمحاسبه واز صورت وضعيت پيم
ي اندر زم) وخودروهاي شهرداري  آالت ماشينو ها صورت بروز خسارت به دستگاهدررا به تشخيص دستگاه نظارت كاهش دهد.( يخيابان

بوده ومبلغ تعيين  نمايد ميتعيين كارفرما مبلغي كه  انخت خسارت به ميزكار موظف به پرداانپيم( كار استانكه خودرو در اختيار پيم
به تشخيص كارشناس رسمي   آالت زباله و جاروب براي مدت قرارداد كرايه ي ماشين )درخصوص اجاره ل اعتراض نخواهد بود.باشده ق

 دادگستري خواهد بود.( 
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هواشناسي صادر از سوي دستگاه  انا سازمي  از سوي ستاد حوادث غيرمترقبه ويي كه ها كار مكلف است با توجه به اطالعيهانپيم( 4-44
ه انپيشگير ، لمگيرد اقدامات الزم ويا آمادگي كا قرار مي آنا نماينده ي  ا شفاهي در اختيار وي وي  ا كارفرما به صورت كتبي وي  نظارت و

 .. به عمل آورد..ها و  زيرپل ، ها را از جمله پاكسازي جوي
 و معابر برف آوري جمعروبي و  نسبت به برف اننظافت ناحيه مورد پيم انكار مكلف است در هنگام بارش برف و عدم امكانپيم( 4-44

و كارفرما اه نظارت گرين پياده و سواره طبق تشخيص دستباطوريكه از جهت رفت و آمد و عبور و مرور عه ب) اقدام نمايد. پياده روها
ضمنا تامين ماشين آالت مورد نياز برف روبي سواره روها) با راننده انها( به استثنا نمك پاش بر عهده شهرداري و ( آماده تردد باشد.

 تامين كليه نيروهاي انساني  مورد نياز بر عهده پيمانكار مي باشد.
توزيع و پاشيدن شن و نمك در به  كار موظف است اقدامانباشد پيم انخبندي و فدر مواقع بارندگي در سطح شهر كه همراه با بر( 4-45

كار انپيم ،اخساراتي به اشخاص وارد گرددي خسارت ن، اجام انا عدم ي عمليات و بولجام مطانچه براثر عدم انو چن نمايدسطح معابر
چه شهرداري در محاكم اني در اين خصوص نخواهد داشت و چنمسؤوليتگونه  باشد و شهرداري هيچ خسارت مي انموظف به جبر

 محكوم گردد از قرارداد كسر خواهد گرديد.

كار موظف است نسبت به تهيه انپيم) كار مي باشد انمخازن شن و نمك به عهده پيم زينمك و شن و نصب و تجه تأمين:1تبصره

 ( اصلي و حادثه خيز اقدام نمايد معابر ي حاوي شن و نمك در ها و همچنين كيسه معابر ونصب مخازن شن و نمك در 

مي  پيمانكارشن و نمك پاشي به عهده  آالت ماشين و تامينمورد نياز براي برف روبي و شن و نمك پاشي  انكارگر تأمين :2تبصره

 2بابت برف روبي پرداخت نخواهد كرد و به جاي آن فقط رفت و روب معابر ) آيتم شماره باشد بديهي است شهرداري هزينه اضافي 
 اخت خواهد شد.جدول پيشنهاد قيمت ( محاسبه و پرد

كار انشهرداري باشد پيم آالت ماشينمازاد بر  آالت ماشينچه با دستور كار شهرداري نياز به انص حوادث غيرمترقبه چنودرخص :3تبصره

همراه با تائيديه  آالت ماشين اننسبت به معرفي مالك اناقدام و در پاي آالت ماشين تأمينموظف است با هماهنگي كارفرما نسبت به 
 كاركرد به شهرداري اقدام نمايد.

مي بايست به نحو احسن با تائيد كارفرما وميادين  معابر پياده روو همچنين برف روبي  معابر تعداد دفعات شن ونمك پاشي :4تبصره

 كار پرداخت نمي گردد.انت به پيمباو هيچ گونه وجه اضافه اي از اين بصورت گيرد 

و  نيبستن پلهاي هوائي به منظور جلوگيري از هر گونه حادثه احتمالي با نصب عالئم ايم ان، خبندي اي برف و بارشبه هنگام  :5تبصره

ه نسبت به برف روبي كامل پل و در صورت انكار مي باشد و موظف مي باشدقبل از شروع ساعات تردد روزانهشداردهنده به عهده پيم
 تمهيدات الزم را فراهم نمايد و سپس اقدام به بازگشائي پل نمايد. نياز جهت جلوگيري از لغزندگي

 مي گردد. كار اعالم انجام برف روبي و شن و نمك پاشي از طرف دستگاه نظارت به پيمان: دستورالعمل چگونگي 6تبصره

نل شركت در مواقع اضطراري و و هزينه غذا و حق الزحمه پرس آبوذه آبكار موظف مي باشد نسبت به تهيه وسيله ايانپيم :7تبصره 

 اقدام نمايد.حوادث غيرمترقبه 
 گردد. تعيين مي بروجندستگاه نظارت بر اين قرارداد خدمات شهري شهرداري  ( 4-46
 به كارگيري نمايد.كارفرما يا دستگاه نظارت كه نيروهاي جديد خود را با هماهنگي كار متعهد مي گردد انپيم( 4-47
ك يحداقل  روزي با هانس خدمات شهري به صورت شبانبرابر شرح خدمات نسبت به تشكيل اورژ باشد ميكار موظف انيم( پ4-48

 ي اقدام نمايد.انساننفر نيروي دو و  مورد تاييد شهرداري با راننده تاندستگاه و
قيمت مي بايست درهزينه هاي مربوطه بابت كاركرد اورژانس خدمات شهري هيچگونه وجهي به پيمانكار پرداخت نمي شود و  (4-49

 .هاي مربوطه سرشكن شده باشد  پيشنهادي پيمانكار لحاظ و درآيتم
براساس رعايت  انيره كارگرغاي و  جام معاينات دورهان،مرخصي استحقاقي، كاري نوبت ،كاري شب، كاري اضافه ،پرداخت دستمزد (4-55
و  (شهرداريكارفرما )مربوطه پس از تائيد ين انيات و ساير قولما ،اجتماعي تأمين انون كار و مصوبات شوراي عالي كار و بيمه سازمانق

 كار خواهد بود.انواحدهاي مربوطه به عهده پيم
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 بهداشتي  ضمناً تامين نگهبان جايگاه دفن كار بدون مجوز شهرداري حق فروش زباله و بازيافت مواد زائد را نخواهد داشت.انپيم( 4-51
 به عهده پيمانكار مي ، تهيه و دپو خاك وغيرهبيل مكانيكيت دفن زباله ونخاله از قبيل لودر، بلدوزر، ماشين آالت جهوتامين زباله 
 باشد. 

نمايد كه از ريختن هر گونه ضايعات  ابالغخدماتي بخش نظافت  اناكارگري و انكار موظف است كه به كليه سركارگرانپيم( 4-52
پياده رو و همچنين رفوژهاي وسط اكيداً خودداري نمايد و در صورت مشاهده  ،باغچه ، فضاي سبز ، حاصل از رفت وروب در جدول

 اقدام خواهد شد. هماده جريم طبق مفاد
 وسط ميادين اقدام نمايد.و  كار مكلف است نسبت به پاكسازي و نظافت رفوژ بلوارهاانپيم( 4-53
ساعته فعال مي باشد با شرح  24س خدمات شهري كه بصورت اناكيپ اورژ دازيانكار موظف مي باشد نسبت به راه انپيم( 4-54

دستگاه خودرو صرفاً به همين منظور تهيه و نسبت به نصب چراغ  يككار مكلف مي باشد انخدمات زير اقدام نمايد. بديهي است پيم
نفر نيروي مجهز به لباس شبرنگ و آرم  2نده و انك نفر ري س خدمات شهري اقدام نمايد. اكيپ موصوف شاملانو آرم اورژ انگرد
 نآكار مي باشد و افزايش اندر مواقع مورد نياز به عهده پيم ( بنا) ك نفر استادكار ي تأمينهمچنين  س خدمات شهري مي باشد.اناورژ

 با صالحديد كارفرما مي باشد.
 حادثه و تصادفده از تصادف خودروها بالفاصله بعد از انشيشه و اجزاي باقيم آوري جمعالف( 
 معابر ات در سطح شهر و انالشه حيو آوري جمعب( 
 ديده ناشي از تصادف داول آسيبجاصالح ج( 
 هاي ترافيكي و غيره ناشي از تصادفتابلوا ي شكسته شده و اندرخت آوري جمعد( 

 ه دستگاه نظارتيانپيگيري امور مربوط به درخواستهاي مردمي اعالم شده از سوي سامهـ( 
 م هر گونه اتفاق مشكوكي در سطح شهر به شهردارياعالو( 
 شهرداري و اجرائيات ينمورأجلوگيري از هر گونه حفاري غيرمجاز در سطح شهر و همكاري با مز( 
 شستشو و پاكسازي محل تصادف در صورت نياز ح( 
 ساير امور مرتبط بنا به تشخيص كارفرماط( 

مي بايست توسط پيمانكار در قيمت پيشنهادي خود سرشكن گردد و اضافه پرداختي از اين باالي مرتبط با بندهاي ها هزينه 

 بابت صورت نخواهد گرفت . 
ه اقدام و انالها و زير پلها و جويهاي به صورت جداگاني اليروبي شده كها لجن آوري جمعه نسبت به انكار مكلف است روزانپيم (4-55

 اقدام نمايد. ها دانبه محل دفن پسم
تخريب جداول و همچنين از نظر  ، شامل ديوار شكسته اننواقص و بروز حوادث احتمالي در محدوده پيم( پيمانكار موظف است 4-56

و ساير افراد حقيقي و حقوقي  اني خدمات رسها ي آهني و هر گونه حفاري توسط دستگاهها دريچه ، روها، آبجويهاي ، جداول آسفالت، 
عدم اعالم به  به صورت كتبي به كارفرما اعالم نمايد بديهي است در صورترا ي به روي تاسيسات شهري و غيره اني عمرها و فعاليت

ند پركردن انم ، جام اقدامات احتياطي الزمان.كار خواهد بود و در محاكم قضائي و .. پاسخگو مي باشدانموقع عواقب بعدي به عهده پيم
ي  به عهده ري از حوادث ناشي از نواقص فوقگيهشداردهنده و موقت و ... به منظور جلو ماز مخلوط مناسب و نصب عالئ ها چاله

 .پيمانكار است

كار مكلف است با هزينه خود سريعاً به انپيم ، كار حفاري صورت گرفته باشداني پيماندرصورتي كه در اثر عدم اطالع رس 

مازاد از  ٪15صورت كارفرما راساً اقدام و هزينه آن را به عالوه  درغيراين به ترميم محل حفاري اقدام نمايد دستور كارفرما نسبت
 پيمانكار كسر خواهد نمود.

 ي واقع در ها و چاله ها جام اقدامات ايمني الزم به منظور جلوگيري از سقوط افراد داخل گودالانموظف است نسبت به ( پيمانكار 4-57
 اقدام الزم را بعمل آورد. ،انوميادين در كل محدوده مورد پيم معابر
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 (57و  56 -4 فوق )بخش الف هر گونه خسارات احتمالي وارده به شخص ثالث كه در اثر وجود نواقص مندرج در بندهاي 

باشد و شهرداري هيچ  كار ميانبه عهده پيم ،جام اقدامات ايمني الزمانا ي به كارفرما و ناكار در اعالم به موقع انگاري پيمان به علت سهل
ي نخواهد داشت و به عبارت ديگر پيمانكار موظف به بيمه نمودن كليه پرسنل و تجهيزات خود كه در اجراي موضوع مسؤوليتگونه 

 .م از بيمه مسئوليت يا بيمه شخص ثالثستفاده قرار مي گيرند مي باشند اعقرارداد مورد ا

 گردد. ري پرداخت نمياكار بوده و هيچ گونه وجهي در اين خصوص از طرف شهردانبه عهده پيم ها بيمهگونه  هزينه اين 

ي مربوط به ماليات عوارض و خدمات ها ين و آئين نامهاني اجتماعي و قوها ين كار و بيمهاني ناشي از اجراي قوها هزينه( 4-58
ي ها ين و مقررات مربوط به كار و بيمهانكند كه از جميع قو تائيد ميپيمانكار باشد و  كار مياناي به عهده پيم بهداشتي و معاينات دوره

 مسؤوليتدر هر حال  .ها را رعايت كند نآو عوارض كامالً مطلع بوده ومتعهد است همه  ها اجتماعي و حفاظتي فني و همچنين ماليات
ن خصوص از طرف شهرداري پرداخت ين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود و هيچ گونه وجهي در ايانعدم اجراي قو

 گردد. نمي
 ب ( بخش بازيافت و تفكيك از مبدا

 پيمانكار موظف است كه نسبت به جمع آوري مواد قابل بازيافت براساس تناژ روزانه در نظر گرفته شده اقدام نمايد.-1-4
اي عادله آنها را طبق عرف بازار پرداخت نمايد يا به پيمانكار موظف است در قبال دريافت اقالم بازيافتي از درب منازل شهروندان-2-4

 با كيفيت عالي در اختيار شهروندان قرار دهد.معادل آن اقالم بهداشتي 
پالستيك مورد نياز خود را با كيفيت عالي )طول، عرض، ضخامت، مقدار( و بد بو نبودن اقالم بهداشتي از جمله تبصره: پيمانكار بايستي 
 تهيه نمايد.پس از تائيد شهرداري 

 جمع آوري موارد قابل بازيافت در معابر كم عرض و بافت قديم مي بايستي توسط خودرو متناسب با معبر صورت پذيرد.-3-4
جمع آوري موارد قابل بازيافت كليه مراكز آموزشي، ادارات، صنوف و ... و به طور كلي هر توليد كننده مواد قابل بازيافت معرفي -4-4

فرما و مراكزي كه پيمانكار مي بايستي خود نسبت به فعال نمودن آنان اقدام نمايد )طبق برنامه زمانبندي اعالم شده شده از طرف كار
 از سوي كارفرما(

تهيه نايلكس، مخازن كارتن پالست و هر گونه ظرف ويژه ذخيره سازي )در صورت نياز( جهت منازل وياليي به عهده پيمانكار -5-4
 مي باشد.

پيمانكار مي بايستي برنامه هاي نرم افزاري جامع و هماهنگي را جهت مديريت سيستم خود به كارگيرد به طوري كه اطالعات -6-4
 تمامي بخش ها به صورت آنالين، ثبت و بررسي و كنترل گردد.

يه مخازن، مأمورين پيمانكار اجازه به منظور جلوگيري از ايجاد مشكالت احتمالي بين شهروندان و مأمورين جمع آوري مواد و تخل-7-4
 ورود به حريم منازل، آپارتمانها و مجتمع هاي مسكوني را ندارند.

سال عمر، با رنگ آميزي  5دستگاه وانت از يك نوع، حداكثر داراي  3خودروهاي مراجعه كننده به درب منازل مي بايستي حداقل -8-4
ما درنظر گرفته شود. داراي بيمه شخص ثالث و بدنه باشند. كليه خودروها مي بايستي مناسب با توافق كارفرما و آرم پيمانكار و كارفر

داراي كد شناسايي شامل شماره منطقه و شماره مربوط به خودروها و مجهز به سيستم ردياب و سنسور وزن باشد. )طراحي، رنگ 
 ه باشد.(آميزي و بخش ويژه بارگيري خودرو مي بايستي حتماً به تائيد كارفرما رسيد

با توجه به اهميت آپارتمان ها و مجتمع هاي مسكوني، پيمانكار مي بايستي روشي اتخاذ نمايد تا با مراجعه به موقع به اين گونه -9-4
 مراكز و تعامل و هماهنگي با نگهبان و هيات مديره و ساكنين، از خروج اقالم بازيافتي توسط افراد متخلف جلوگيري به عمل آيد.

انكار مي بايستي به شكلي در محدوده خدماتي خود حضور داشته باشد تا بتواند كليه مواد قابل باريافت موجود در معابر پيم-15-4
 واطراف جداول، باغچه ها و مقابل صنوف را جمع آوري نمايد.

عدم جداسازي پسماندهاي خشك، از داخل كيسه هاي زباله تر در معابر، محدوده ها، جلوي درب منازل و ساير مراكز توليد -11-4
 كننده پسماند، درون مخازن پسماند تر و خودروهاي جمع آوري زباله 
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ساعات اوليه روز اقدام به جمع آوري ضايعات پيمانكار مي بايستي نيروهايي را متناسب با كارگران مربوط به نظافت معابر كه در -12-4
 و پسماندها مي نمايند، جهت جمع آوري و همكاري در جداسازي مواد قابل بازيافت در معابر موردنياز وحمل آنها بكارگيري نمايد.

 به عمل آورد. پيمانكار مي بايستي به منظور ارائه آمار هر ناحيه از تداخل خودروهاي نواحي خود با يكديگر جلوگيري-13-4
پيمانكار مي بايستي حداقل يك ناظر و يك كارشناس بهداشتي به صورت تمام وقت بكارگيري و به كارفرما معرفي نمايند. -14-4

 )ساعت حضور ناظر كتباً به كارفرما اعالم گردد(
ري مواد قابل بازيافت مجهز گرديده اند، با توجه به اينكه تعدادي از ادارات، مدارس و مراكز از طريق كارفرما به مخازن جمع آو-15-4

 عدد مخزن ديگر بانظر كارفرما اقدام نمايند. 55پيمانكار مي بايستي نسبت به تهيه و توزيع 
پيمانكار مي بايستي در ارتباط با آموزش مدارس شهروندان ، ادارات و ... عالوه بر هماهنگي ها و آموزشهاي الزم بهداشتي -16-4

 زي و افزايش اطالعات دانش آموزان شهروندان وكاركنان ادارات به خصوص در مقاطع پايين اقدام نمايد.نسبت به فرهنگ سا
پيمانكار مي بايستي آمادگي اداره ايستگاه ثابت و جمع آوري مواد قابل بازيافت را تا ساعات مورد نظر كارفرما داشته باشد. -17-4

 8روزهاي تعطيل از ساعت  17صبح الي  8و شش ماهه دوم از ساعت  18الي صبح  8)جدول جرايم( شش ماهه اول سال از ساعت 
 13الي 
انجام آناليز پسماند خشك با محدوده زماني اعالم شده از طرف كارفرما و به وسيله پيمانكار با روش علمي و به منظور دستيابي -18-4

 به نتايج واقعي و ارائه يك نسخه از آن به كارفرما
ي بايستي از خريد مواد قابل بازيافت دوره گردها در غرفه ها )ايستگاه هاي ثابت( به دليل ايجاد مشكل ودپو و پيمانكار م-19-4

 نازيبايي اكيداً خودداري نمايد. )جدول جرايم(
ه باشد به پيمانكار مي تواند از ايستگاه هاي جمع آوري مواد بازيافتي كه كارفرما مشخص مي نمايد يا به تائيد كارفرما رسيد-25-4

عنوان محل جمع آوري مواد قابل بازيافت متفرقه استفاده نمايد. )ايستگاه هاي مورد استفاده مي بايستي داراي شرايط بهداشتي جهت 
پرسنل و نگهداري مواد قابل بازيافت به خصوص كاغذ و نان خشك با نظر كارفرما باشند( با توجه به اين كه در طول سال بازديد انجام 

 . ايستگاه ها مي بايستي دائماً شرايط مطلوب داشته و پيمانكار در اين خصوص همكاري الزم را با كارفرما بنمايد.مي شود
ين د تائيد كارفرما و با رعايت موازمحلي را كه پيمانكار به عنوان ايستگاه جمع آوري اقالم بازيافتي در نظر دارد بايد مور-21-4

 سايش همسايگان باشد.بهداشتي و جلوگيري از اخالل در آ
پيمانكار تائيد مي نمايد كه به جميع قوانين مربوط به كار، تامين اجتماعي، حفاظت فني، مسئوليت مدني و تمامي ضوابط و -22-4

مقررات حاكم مطلع بوده و با آگاهي كامل و صحت و سالمت، اقدام به عقد قرارداد مي نمايد و همچنين پيمانكار تائيد مي كند كه با 
 اطالع كامل از نحوه و چگونگي كار تمام محاسبات را لحاظ نموده است.

تامين نيروي انساني موردنياز از قبيل نيروي اداري، كارشناس بهداشتي، راننده، كارگر، ناظر، نگهبان بر عهده پيمانكار مي باشد -23-4
اي آنها اقدام نمايد و در صورتي كه به صورت حجمي و و پيمانكار مكلف مي باشد طبق قوانين ومقررات نسبت به پرداخت حقوق ومزاي

 يا به هر طريق قانوني ديگر اقدام به عقد قرارداد با كاركنان خود نمايد، مكلف است يك نسخه از قرارداد را به كارفرما تحويل دهد.
تي و ايمني و همچنين ديگر پيمانكار مكلف است نسبت به اموزش نيروهاي خود در زمينه شرح وظائف شغلي و كاري بهداش-24-4

 آموزشهايي كه جهت اجري صحيح وظائف، مورد نياز مي باشد اقدام نمايد.
كاركنان، كارگران و نيروهاي پيمانكار مي بايست از سالمت جسماني و روحي برخوردار باشند. پيمانكار موظف است قبل از -25-4

اخذ گواهي هاي مربوطه از جمله اعتياد به مواد مخدر، امراض مسري، بكارگيري نيرو، نسبت به معرفي آنها به مراجع ذيصالح و 
و اخذ  تنداشتن سوء پيشينه و ... اقدام و براي هر يك از نيروهاي خود در اين زمينه پرونده اي تشكيل دهد ونسبت به تجديد آزمايشا

 گواهي هاي مربوطه درموعد مقرر اقدام نمايد.
ر امر جمع آوري وحمل مواد قابل بازيافت فعاليت دارند، مي بايست ملبس به لباس كار يك رنگ، كليه نيروهاي پيمانكار كه د-26-4

 كفش ، كاله، ماسك و ديگر تجهيزات مورد تائيد كارفرما باشند.
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ناسايي به منظور جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و ايجاد اعتماد بيشتر، پيمانكار متعهد مي گردد كه نسبت به تهيه كارت ش-27-4
 خود اقدام نمايد. )جدول جرايم(  عكس دار حاوي مشخصات، كد كارگري و تاريخ اعتبار با مهر و امضاء

مسئوليت نظارت بر نيروها، آموزش آنها و هر گونه خسارت احتمالي كه توسط ايشان به اشخاص حقوقي و يا حقيقي وارد آيد بر -28-4
 در اين زمينه ندارد.عهده پيمانكار مي باشد وكارفرما مسئوليتي 

پيمانكار و نيروهاي آن مي بايستي در كمال احترام و با برخورد همراه با اخالق حسنه در محيط كار فعاليت كنند و از هر گونه -29-4
رفتاري كه موجب رنجش شهروندان ، اعمال خالف و .. مي باشد خودداري ودر صورت مشاهده و يا گزارش شهروندان، سريعاً با فرد 

 اطي برخوردنمايد. هر گونه مسئوليت در اين زمينه متوجه پيمانكار مي باشد.خ
پيمانكار مكلف است نسبت به كنترل كامل پرسنل موظف و غير موظف خود از قبيل عدم اخذ وجه از شهروندان ، اعمال خالف -35-4

د نمايد هر گونه مسئوليت در اين زمينه متوجه پيمانكار و .. اقدام و در صورت مشاهده و يا گزارش شهروندان، سريعاً با فرد خاطي برخور
 مي باشد.

 پيمانكار حق واگذاري اين پيمان را كالً و جزاً به غير ندارد.-31-4
چنانچه در حين انجام عمليات در محدوده موضوع قرارداد، اشياء قيمتي، اسلحه، مهمات، موادمخدر، اسناد، مدارك و يا هر نوع -32-4

د و يا غيرمتعارف پيدا شود، پيمانكار مكلف است بالفاصله مراتب را كتباً به كارفرما اعالم و طي صورتجلسه اي اشياء وسيله ارزشمن
 .مزبور را تحويل كارفرما دهد تا طبق ضوابط از طريق مراجع ذيربط پيگيري وصاحب آن اعاده گردد

كاركنان و كارگران خود را ذكر شماره كارت ملي، كد كارگري، پيمانكار متعهد مي گردد كه قبل از شروع به كار، مشخصات -33-4
آدرس وشماره تلفن ثابت و همراه به كارفرما اعالم و هر تغيير در زمينه كاهش و افزايش نيروها را با ذكر مشخصات و محدوده ها و 

 محل كار به كارفرما اعالم نمايد.
رده را كه مورد قبول كارفرما باشد كتباً به عنوان نماينده تام االختيار پيمانكار مكلف است يك نفر واجد صالحيت تحصيل ك-34-4

همراه با يك خودرو جهت گشت بازرسي معرفي نمايند. نماينده تام االختيار پيمانكار مي بايستي در دفتر و محل كار حضور داشته باشد 
نماينده تام االختيار ، تعيين جانشين جهت مواقعي كه ايشان و عمليات مورد قراردادتحت سرپرستي ونظارت ايشان انجام شود. عالوه بر 

 حضور ندارد ضروري مي باشد.
 تهيه وتامين خودرو به تعداد مورد نياز وكليه هزينه هاي مرتبط به عهده پيمانكار مي باشد.-35-4
خودرو اقدام هر هفته يك نسخه از پيمانكار مي بايستي روزانه نسبت به توزين مواد قابل بازيافت به تفكيك هر پست و هر -36-4

روز ليست تنظيمي را دراختيار كارفرما قرار دهد. همچنين مي بايستي تناژ خروجي ماهانه مواد قابل بازيافت و  15قبض باسكول و هر 
د. اين مورد شامل تفكيك شده را به تفكيك هر ماده و همچنين قيمت ماهانه كليه اقالم قابل بازيافت به تفكيك به كارفرما ارائه نماي

 خودروهايي كه از طريق صدور مجوز بكارگيري مي گردند نيز مي شود.
 پيمانكار موظف است موارد قابل بازيافت جمع آوري شده را وهله اول به صنايع مرتبط در استان بفروشد.-37-4
صول فني، بهداشتي و متناسب با حجم كار انبار و محل تفكيك ثانويه با رعايت ا پيمانكار موظف است نسبت به تامين دفتر ،-38-4

 اقدام و آدرس آن را به كارفرما اعالم نمايد.
به منظور پاسخگويي به تماس هاي شهروندان )از طريق تماس با دفتر كارفرما( و ارائه خدمات به ايشان، پيمانكار مكلف به -39-4

 وري مواد قابل بازيافت مي باشد.شيفت به منظور جمع آ 2بكارگيري يك دستگاه خودرو به صورت حداقل 
پيمانكار موظف است نسبت به پرداخت مال االجاره ساختمان ها، تإسيسات، انبار و ديگر اماكن مربوط به كارفرما كه در اختيار -45-4

به آب،  اقدام نمايد و پرداخت تمامي هزينه هاي مربوط )طبق نظر كارشناسي و تصويب شوراي اسالمي شهر( ايشان قرار مي گيرد
 برق، تلفن، گاز و تعميرات جزئي در طول مدت قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

پيمانكار مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه در شرايط جوي و آب و هوايي مختلف توان انجام كار را داشته باشد به -41-4
و جمع آوري و حمل مواد قابل بازيافت پيمانكار مكلف به تهيه وتامين  همين منظور در جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در خدمات رساني

 امكانات ، لوازم، ابزار، البسه مورد نياز در تمام فصول سال به خصوص ايام بارندگي مي باشد.
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كه ضمن رعايت  پيمانكار موظف به رعايت ابالغيه ها ودستورالعمل هاي كارفرما مي باشد و بايد به نيروهاي خود تفهيم نمايد-42-4
 اين گونه ابالغيه هاي ودستورالعمل هاي نسبت به اجراي دستورات نماينده و يا نمايندگان كارفرما در موضوع قرارداد اقدام نمايد.

با توجه به افزايش مواد قابل بازيافت در فصولي از سال به خصوص اواخر اسفندماه، ايام نوروز، شهريورماه، مهرماه پيمانكار -43-4 
 وظف است نسبت به تهيه ماشين آالت و نيروي موردنياز عالوه برنيروها وماشين آالت معمول، در اين مدت اقدام نمايد.م

تهيه و توزيع بروشور، تراكت، سي دي و ديگر اقالم تبليغاتي و آموزشي كه مربوط به مديريت پسماندها وگسترس فرهنگ  -44-4
 ما بر عهده پيمانكار مي باشد. بازيافت مواد مي باشد با هماهنگي كارفر

به منظور جلوگيري از پخش غيرمجاز تراكت، بروشور و .. در سطح شهر و در جهت حفظ نظافت و پاكيزگي شهر و سامان دادن -45-4
اي كه هزينه از اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق تعرفه  دريافت به پخش اين گونه اقالم تبليغاتي، پيمانكار متقبل مي گردد كه درمقابل

نسبت به توزيع، اقدام و درصدي از وجوه دريافتي را به حساب كارفرما واريز نمايد متقاضيان كتباً به  از طريق كارفرما اعالم مي گردد،
 پيمانكار معرفي و پيمانكار مي بايستي پس از عقد قرارداد يك نسخه از آن را جهت اطالع كارفرما كتباً ارسال نمايد.

به توزين و تناژ مواد قابل بازيافت)باسكول( بر عهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار مي بايستي قبل از انعقاد قرارداد هزينه مربوط -46-4
 با باسكول مراتب را جهت تائيد به كارفرما اعالم نمايد.

ده است تخليه گردد و مواد قابل بازيافت جمع آوري شده صرفاً بايستي در محل هاي تعيين شده كه به تائيد كارفرما رسي-47-4
 پيمانكار بدون اطالع كارفرما حق تخليه مواد در مكان هاي ديگر را ندارد.

پيمانكار موظف است مواد قابل بازيافت را صرفاً از طريق طرح تفكيك از مبدا جمع آوري نمايد و تمامي تالش خود را در اين -48-4
 واد قابل بازيافت در محدوده ها، روز به روز بر مقدار مواد قابل بازيافت افزوده گردد.زمينه به كار ببندد تا با مراجعه منظم و جمع آوري م

پيمانكار موظف است در دوشيفت جهت پاسخگويي به تماس شهروندان اقدام و موارد تماس ثبت و تا رفع مشكل پيگيري -49-4
 گرددو آمار تماس ها به صورت ماهانه به كارفرما گزارش گردد.

ظور جلوگيري از ايجاد هر گونه اختالل و وقفه در عمليات اجرايي پس از اتمام قرارداد، پيمانكار متعهد گرديد كه تا تعيين به من-55-4
ماه در صورت درخواست كارفرما كمال همكاري را به عمل آورد و تمامي نيروها و  2 تكليف و بكارگيري پيمانكار جديد حداكثر به مدت

 دامه كار و انجام موضوع قرارداد به كارگيرد.ماشين آالت خود را جهت ا
پيمانكار موظف است قبالً موافقت كارفرما و مالك را براي ايجاد تاسيسات موقتي كه براي اجراي موضوع قرارداد ضروري باشد -51-4

 جلب نمايد.
آوري، حمل و دخيره سازي ، انتقال كليه ابزار آالت و وسايل، خودروهاي حمل و نقل، سوخت وكليه هزينه هاي مرتبط با جمع -52-4

 و ... به عهده پيمانكار مي باشد.
 داشته باشد.كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي  از ادارهرا ايمني پيمانكاران صالحيت تائيد پيمانكار مي بايستي گواهي -53-4
د قرارداد طبق فرم صورتجلسه بازديد در پيمانكار در صورت سهل انگاري، قصور و يا خودداري از اجراي هر يك از عمليات مور-54-4

 ت جريمه خواهد شد.خعملكرد روزانه به شرح جدول تخلفات جرائم، مشمول پردا
 به پيمانكار كتباً ابالغ مي گردد.از صورت وضعيت جرايم  كسرجرائم ماهانه در پايان ماه از صورتجلسه بازديد استخراج و جهت -55-4
 مقدار از صورت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد . پس از مشخص شدن جرايم اين-56-4
بديهي است پيمانكار در قبال حفظ و نگهداري ايستگاه مسئوليت داشته و در صورت ايجاد خسارت مسئول تامين مبلغ خسارت -57-4

 صورت از ضمانتنامه رأساً توسط كارفرما كسر مي گردد. مي باشد در غيراين
 ه به اعالم شهرداري درخصوص جمع آوري اقالم حجيم سطح شهر در روزهاي جمعه اقدام نمايد.پيمانكار موظف است با توج -58-4
 هاي مخصوص اقالم بازيافتي در پاركها اقدام نمايد.لپيمانكار موظف است در ساعات اعالم شده نسبت به تخليه و بارگيري سط-59-4
ثابت سطح شهر و تامين تجهيزات اطفاي حريق مناسب براي هر پيمانكار موظف است نسبت به بيمه نمودن ايستگاه هاي -65-4

 كدام اقدام نمايد.
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و مسئوالن كليه واحدهاي موضوع ماده  كارفرمايان،آنبر اساس  باشد كه ميقانون كار  91پيمانكار موظف به رعايت ماده  : يادآوري

اين قانون مكلفند برا ساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سالمت و بهداشت كارگران در محيط كار  85
رخصوص مقررات ،وسايل و امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزد و د

 حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند.

 

انجام اندازه گيري عوامل زيان آور هر سال قبل از انجام معاينات  25/55/82به تاريخ  8621براساس بخشنامه شماره : 1 تبصره

 الزامي است.پيمانكارقانون كار براي  85مطابق ماده سالمت شغلي الزامي است.رعايت اين بخشنامه 

با توجه به اينكه جمع آوري و حمل مواد بازيافت بدون دريافت وجه از طرف شهرداري به عنوان يك امتياز به پيمانكار داده  : 2تبصره

 مي شود ، پيمانكار بدون دريافت هرگونه وجه و يا امتياز از شهرداري مكلف به انجام موارد ذيل مي باشد : 
 ساعته از سكوي دفن زباله  24 تامين نگهبان به صورت -الف 
 دفن بهداشتي كليه زباله ها –ب 
 تامين كليه ماشين آالت اعم از بلدوزر، لودر و كمپرسي جهت دفن بهداشتي زباله بر عهده پيمانكار است . –ج 
دفن انجام دهد مي  دفن بهداشتي زباله حداقل روزانه مي بايست انجام شود . چنانچه پيمانكار عمليات بازيافت را در سكوي –د 

 بايست به صورت منظم و روزانه طبق نظر اداره محيط زيست زباله ها را دفن نمايد .

را به شهرداري اعالم   اقدام و آدرس آن دفتر شركت در بروجننسبت به تاسيس مي بايستي در زمان عقد قرارداد پيمانكار : 3تبصره

 .معرفي كندين ماب را جهت انجام امور فيو نماينده قانوني خود 

شهرداري بنا به صالحديد خود مي تواند قسمت بازيافت زباله را از تعهدات پيمانكار خارج و به شخص ديگري واگذار نمايد  :4تبصره 

ذيل آن( از تعهدات پيمانكار خارج مي  2كه در اينصورت كليه تعهدات ذكر شده در بند ب)بخش بازيافت و تفكيك از مبدا و تبصره 
به شهرداري يا نماينده موظف به تحويل زباله درمحل جايگاه بازيافت  ه وجه يا امتياز و يا افزايش نرخبدون اخذ هرگون شود و پيمانكار

 آن مي باشد.

 :ف كارفرماتعهدات و وظاي (5ماده
 كار تحويل نمايد.انرا به پيم ( انناحيه مورد پيم) ك نسخه نقشه شهر ي عقاد قرارداداندر هنگام باشد  كارفرما متعهد مي( 5-1
وني نسبت به پرداخت انه و پس از كسر كسورات قانكارفرما متعهد مي گردد پس از بررسي و تائيد صورت وضعيت كاركردماهي( 5-2

 حسب مورد اقدام نمايد.حداكثر تا فرجه سه ماهه بهاي خدمات موضوع قرارداد 
 مل آورد.مستقيم اقدام الزم را بعنسبت به تعيين و معرفي ناظر است كارفرما متعهد ( 5-3
كار را انعمليات صورت گرفته توسط پيم ( مناطق و نواحي)انا كارشناسي توسط ناظر وند در مدت اجراي قرارداد انكارفرما مي تو( 5-4

 جام وظيفه خواهند نمود.انمناطق و نواحي زيرنظر ناظر عالي  انمقيم و كارشناس انصورت ناظر دراينمورد بازرسي قرار دهد 
باشد ليكن ماليات برارزش افزوده اين قرارداد در صورت  كار ميانماليات و غيره به عهده پيم ، وني اعم از بيمهانكسورات قكليه ( 5-5

 كار بر عهده شهرداري مي باشد.انارائه فرم مالياتي و گواهي ثبت نام درنظام ماليات برارزش افزوده توسط پيم
 كار كسر نمايد.انه پيمانماهيصورت وضعيت كار را از اناجاره داده شده به پيم آالت ماشينكارفرما متعهد است مبلغ اجاره بهاي ( 5-6

 :ساير (6ماده 
گونه  به عهده شركت بوده و شهرداري هيچ انر شكايت كاركنبان اجتماعي و پاسخگويي در بريمأون كار و تانرعايت الزامات ق( 6-1

 موصوف ندارد. انكاركن يها رفاهي و پرداخت ، تعهدي در امور استخدامي

 جام تعهدات:انتنامه انضم (7ماده 
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 در وجه شهرداري بروجن  ان% كل مبلغ پيم15كي و معادل انتنامه بانضم، جام تعهدات خودانحسن  نامه تانكار ضمانپيم( 7-1 
 ، نيافته اناجراي قرارداد معتبر خواهد بود و مادامي كه مدت قرارداد پاي انتنامه مندرج در اين بند تا پايانضمتحويل شهرداري نمود 

 نآقضاي مدت اعتبار نسبت به تمديد انروزقبل از  15چه ظرف مدت اناقدام نمايد و چن نآيد دباشد نسبت به تم كار مكلف ميانپيم
كار در  انت تا پايانسم امرتنامه به انرا به جاي ضم انك ضامن دريافت ووجه انتنامه را از بانحق دارد مبلغ ضمكارفرما ،اقدام نكند

 كي خود نگه دارد.انب باحس

 كار خواهد بود.انتنامه به عهده پيماني مربوط به تمديد ضمها هزينه: 1تبصره

جام انت حسن انضم ان% مبلغ را به عنو15معادل مبلغ  ، كارانه پيماني ماهيها كارفرما در موقع رسيدگي به صورت وضعيت: 2تبصره

نهايي مبلغ موصوف به  بااز تسويه حس مدت قرارداد و پس انبديهي است در پاي .نمايد هاي خود نگهداري ميباكسر و در حس ، كار
 گردد. كار واريز مياناعالمي از سوي پيم باحس

وني خسارت اند با رعايت مقررات قانتو ر مفاد اين قرارداد كارفرما ميباجام كار برانا عدم ي جام تعهدات واندر صورت عدم : 3تبصره

 نمايد. تأميني مذكور ها نامه تانوارده را حسب مورد از محل ضم

 صورت وضعيت:( 8ماده 
 با رعايت شرايط زير تنظيم مي شود. ها كليه صورت وضعيت

ه را تا آخر روز پنجم ماه بعد تهيه وتنظيم و تسليم كارفرما نمايد. ناظر عالي كارفرما انكار موظف است صورت وضعيت ماهيانپيم (1
محاسبه جرائم احتمالي كسر حقوق ومزاياي  ، حجم عمليات صورت گرفته ،با قراردادصورت وضعيت را از جهت تطبيق ارقام 

روز به امور  15نهايتاً ظرف مدت ... بررسي و پس از تائيد و امضاء و  آالت ماشينو كسر اجاره بهاي  رسمي پرداختي به نيروهاي
 مالي ارسال نمايند.

كار و ناظر انكه صورت وضعيت ارسالي ناقص مي باشد مراتب را كتباً به پيمتشخيص دهد  هر گاه ناظر عالي كارفرما 

كار متعهد به انرا خواهد خواست و پيم نآا تكميل ي صحيح وت ( ساعت 72حداكثر ) ا تعيين ضرب االجل ب  مقيم منعكس نموده و
 باشد. گويي به موقع مي پاسخ

عقد قرارداد اجاره  نسبت به پس از گذشت سه روز از اعالم كتبي تعيين نرخ اجاره بها توسط شهرداري، چنانچه پيمانكار

 هيچگونه و بعدا ايشان نمي تواند تلقي خواهد شدبه منزله پذيرش پيمانكار اين امر ننمايد شهرداري اقدام ماشين آالت يا مكان از 
 اعتراضي در خصوص نرخ اجاره بها داشته باشد.

صورت وضعيت موقت و در زمان پايان قرارداد پنج روز پس از پايان قرارداد  آخر روز پنجم ماه بعدچنانچه پيمانكار تا  

شهرداري راسا صورت وضعيت را تهيه و رسيدگي خواهد كرد و پيمانكار حق  ،نمايدنصورت وضعيت قطعي خود را به شهرداري ارسال 
 هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. 

 باشد. زير ميه به شرح انمحاسبه و تنظيم صورت وضعيت ماه 
فرم جرائم بايستي به ، كليه دستورات كتبي، هانخالصه عملكردهاي روز) جام گرفته در طول ماه انجمع مبلغ كليه عمليات  ( الف

 ( ضميمه صورت وضعيت ارسال گردد
 جام كاران% حسن 15كسر مي گردد  ( ب
 بيمه ، وني شامل: مالياتانكسر مي گردد كسورات ق ( ج
 جرائم احتمالي متعلقه كسر مي گردد( د

 آالت ماشينكسر مي گردد اجاره ( هـ
 ا وجوه پرداخت شدهي  باكسر مي گردد علي الحس ( و
 كسر مي گردد ساير كسورات احتمالي ( ز
 ي ناقص هيچ گونه وجهي پرداخت نمي گردد.ها به صورت وضعيت -3-4-8
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اجتماعي  تأمين ين كار وانق با قوابي مطها يتميآ فيش حقوقي به پرسنل  به تفكيك كليه ي كار هر ماهه ملزم به ارايهانپيمتبصره : 
پس از پرداخت حقوق ومزاياي كارگران و ساير اشخاص حقيقي و  بيمه ودارايي ابمفاصا حس ي كار مكلف به ارايهانپيم .باشد مي

 ت صورت وضعيت ماه بعد پرداخت نخواهد شد.باشد درغيراينصور ميواحد امور مالي شهرداري حقوقي مورد پيمان به 

 كليه پرداختها به حساب مشترك پيمانكار با كارفرما)شهرداري بروجن( واريز و ابتدا حقوق كارگران پرداخت خواهد شد.(2

 :كارانوني پيمانممنوعيت ق( 9ماده 
در معامالت دولتي و كشوري  انمنع مداخله كارمندون انمشمول ق نآ انكار اعالم مي دارد كه در موقع عقد قرارداد و تا پايانپيم( 1

 به عهده وي خواهد بود. نآگويي و عواقب ناشي از  پاسخ مسؤوليتت شود باث نآباشد و در صورتي كه خالف  نمي

 :حل اختالف( 11ماده 
به شوراي اسالمي شهر بروجن ارجاع و در صورت جهت داوري موضوع  ك از موارد اين قراردادي در صورت بروز اختالفات در اجراي هر

ضمنا  نمايند.پيگيري را موضوع  از طريق مراجع قضاييمي توانند هر يك از طرفين نظر شورا توسط شهرداري يا پيمانكار عدم پذيرش 
 جام وظائف خود مي باشد.انكار متعهد به انتا تعيين تكليف اختالف پيم

 قرارداد:يا خاتمه موارد فسخ (  11ماده 

 فسخ قرارداد: -الف 

باشد ودر  شمسي نمي1337دي ماه 22نمايد كه در موقع عقداين قراردادمشمول قانون منع مداخله مصوب  پيمانكار اعالم مي  -1
كه خالف آن براي كارفرما محرز شود وياهرگاه در حين انجام كار تا خاتمه قرارداد پيمانكار به هرعلت مشمول قانون  صورتي

 گردد. مزبور گردد قراردادفسخ مي
 تأخير در تجهيز وآماده شدن براي شروع به كار -2

 يك روز تأخير در شروع عمليات اجرايي حتي براي  -3

 ي روزانه بيني شده در برنامه تأخير در انجام كارهاي پيش -4
 يك روز ي كارفرما حتي براي ياتعطيل آن بدون اجازه رهاكردن كارگاه بدون سرپرست  -5

 انتقال قراردادبه شخص ثالث  -6

 يا مديريتي پيمانكار جهت انجام موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما يا فني ي ماليعدم تواناي  -7

 انحالل شركت پيمانكار   -8
يا عدم اصالح كارهاي انجام  عدم اجراي هريك ازمواد قرارداد وياعدم انجام دستورات كارفرما به منظوررفع نقايص وتجديد -9

بار كارفرما به هرترتيبي كه مقتضي بداند رأساً معايب  يك صورت براي .در اينشده معيوب درمهلتي كه كارفرما تعيين 
 نمايد. از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي %55هاي مربوطه را به اضافه  وجمع هزينه ونقايص كار رارفع 

 ماه در پرداخت دستمزد كارگران وپرسنل خود.  يك  تأخير بيش از  -15

از طرف دستگاه نظارت  11ماده  8الي 1يا بروز مفاد بند  عدول پيمانكار از اجراي صحيح قرارداد هر گاه فسخ قرارداد به دليل  -11
يا اداري   اعالم گردد، كارفرما مراتب را كتباً به اطالع پيمانكار مي رساند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي

نمايد و بالفاصله محوطه موضوع قرارداد را در  انكار را ضبط ميضمانت اجراي تعهدات و حسن انجام كار و ساير مطالبات پيم
دارد سپس به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي  اختيار گرفته و براي حفاظت آن اقدام الزم را معمول مي

د را معرفي كند و هر گاه ي خو يك هفته نماينده كند تا ظرف كارفرما ضمن اعالم فسخ قرارداد از پيمانكار دعوت مي پردازد.
ي پيمانكار در مهلت مقرر حاضر نشود كارفرما مي تواند صورت وضعيت نهائي را راساً تنظيم نمايد كه براي طرفين  نماينده

گردد. در اين صورت وهمچنين در  يك نسخه از اين صورت وضعيت از طرف كافرما براي پيمانكار ارسال مي قطعي بوده و
يك  اد پيمانكار موظف است هر گونه اموال و دارائي خود را كه در كارگاه باقيمانده است حداكثر ظرف مدتهنگام پايان قرارد
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داند نسبت به تخليه آنها اقدام  صالح مي كهضي تقمهفته از كارگاه خارج نمايد.درغيراينصورت كارفرما مخير است به هر نوع 
 پيمانكار منظور دارد.بدهي حساب هاي متعلقه را به  نموده و هزينه

هرگاه مشخص شود اطالعاتي كه پيمانكار در زمان عقد قرارداد به كارفرما ارائه داده نادرست بوده و يا در حين كار شرايط  -12
الزم را براي ادامه كار از دست بدهد قرارداد فيمابين بدون هرگونه تشريفات و يا مراجعه به مراجع قانوني به صورت يكطرفه 

 رداري فسخ و ضمانت نامه پيمانكار ضبط مي گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.از طرف شه

وضعيت آن ماه بيشتر شد قرارداد به صورت يكطرفه از طرف  درصد صورت 15هرگاه جريمه هاي متعلقه در هر ماه از  -13
 ه اعتراضي را نخواهد داشت.شهرداري فسخ و ضمانتنامه پيمانكار ضبط مي گردد و پيمانكار حق هيچگون

 خاتمه قرارداد: –ب 
هاي غيرعادي،   يا نشده، اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل، طغيان  جنگ اعم از اعالم شده -1

دار كه ناشي از كار پيمانكار نباشد جزء حوادث قهري محسوب  هاي دامنه سوزي سابقه و همچنين آتش هاي بي خشكسالي
 شود. مي

اين صورت پيمانكار هيچگونه ادعايي در خصوص ضرر و اين قرارداد براي كارفرما در هر زمان محفوظ است. در  حق خاتمه -2
 ز تحويل قطعي نخواهد داشت. حق خاتمهبجز آخرين صورت وضعيت خود و استرداد مطالبات پس ا و هرگونه مطالبه زيان

 باشد. قل سه ماه قبل با قبول كارفرما محفوظ ميقرارداد براي پيمانكار با مهلت اعالم حدا

 

 :قرارداد يا خاتمه اقدامات پس از فسخ ( 12ماده 

 فسخ قرارداد: –الف 
هر گاه كارفرما قرارداد را فسخ نمايد بالفاصله موضوع قرارداد را در اختيار گرفته و براي ارائه خدمات اقدام خواهد نمود. سپس  (12-1

ك هفته نسبت به تهيه صورت ي نمايد تا ظرف مدت كار دعوت ميانكند و از پيم ميروز صورتجلسات مربوطه را تهيه  5ظرف مدت 
شهرداري رأساً اقدام به تنظيم  ، وني وي اقدام الزم را به عمل نياوردانا نماينده قي كار وانصورتي كه پيم وضعيت قطعي اقدام كند و در

 .صورت وضعيت قطعي خواهد نمود
برداري  روز صورت 3منتخب طرفين ظرف مدت  انكار دركارگاه باشد به وسيله كارشناسانو ساير دارايي پيم ابزارچه از لوازم و ن( آ12-2

 يم مي گردد.و تقو

نماينده ، نسبت به معرفي كارشناس و نماينده تام االختيار اقدام ننمايد ،ابالغ روز از تاريخ 5كار ظرف مدت انهر گاه پيم -1تبصره

 االجرا خواهد بود. هيئت براي طرفين الزم نشهرداري و رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي اسالمي راساً اقدام نموده و نظر اي

جام امور مورد نياز مي باشد از طريق توافق انكار كه به تشخيص كارفرما براي انسيسات متعلق به پيمأكار و ت ابزاروسايل و -2تبصره

به  نآمحاسبه و به تملك كارفرما درخواهد آمد و بهاي  ( رسمي دادگستري انهيئت سه نفره كارشناس) و براساس قيمت كارشناسي 
 گردد. كار منظور ميانكاري پيمانبست باا به حسي كار پرداخت وانپيم

ده است حداكثر انكار خود را كه در محدوده موضوع قرارداد باقيم ابزارو  ها دستگاه، كار موظف خواهد بود مازاد وسائلانپيم -3تبصره

 از محل خارج نمايد. ابالغروز از تاريخ  7ظرف مدت 

پيمانكار بدون اجازه كتبي شهرداري حق خروج ماشين آالت و يا ابزار مورد نياز ادامه پيمان را از محدوده مورد پيمان ندارد  -4تبصره

عالوه بر  هرگاه پيمانكار بدون هماهنگي شهرداري ابزار و ماشين آالت خود را از محل موضوع پيمان خارج و يا كار را متوقف نمايدو 
كليه خسارات وارده به شهرداري از طرف شهرداري محاسبه و از كليه مطالبات پيمانكار كسر مي  شهرداري،پيگيري قضايي از طرف 

 نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را به مبلغ براورد شده و نحوه كار شهرداري نخواهد داشت.

 خاتمه قرارداد: –ب 
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به مصلحت خود يا علل ديگري تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد مراتب را كتباً باشد  كه تقصيري متوجه پيمانكار هرگاه كارفرما بدون آن
كند و رساند و در همان اطالعيه تكليف خدماتي كه انجام آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلمي است روشن ميبه اطالع پيمانكار مي

پيمانكار  بتواند در آن مهلت محدوده را آماده تحويل نمايد.  نمايد تاعنوان تاريخ خاتمه دادن تعيين ميه روز مهلت نيز ب15ضمناً مدت 
ها مشاهده شود پيمانكار مكلف است به هزينه خود در مدت در تاريخ خاتمه دادن قرارداد در مورد خدمات ناتمام چنانچه معايبي در آن

درصد ضمانت نامه انجام 15ما را جلب نمايد.كوتاه و مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين شود معايب را برطرف نموده و نظر كارفر
 گردد.مي تعهدات مربوط به كارهاي پاياني و ناتمام نزد كارفرما باقي مي ماند و پس از  تسويه حساب با پيمانكار آزاد 

 :ها مدارك و پيوست( 13ماده 
باشد جزء الينفك اين قرارداد  اشاره گرديده و در بخش پيوست مي نآپيوسته به  انه در سندهاي مختلف اين قرارداد عنوچ نآ   
 باشد كه شامل موارد ذيل است. مي
 شرح خدمات-الف
 ه و كتبياناخطارهاي روز ، رفت و روب و نگهداري ، و حمل زباله آوري جمعه انروزفرمهاي بازديد  -ب
 دستور كار -ج
 صورت وضعيت -فرم جرائم -د

 انمحدوده مورد پيمك نسخه نقشه ي -هـ
 صورتجلسه شروع بكار و تحويل محدوده خدماتي شهر-و
 جدول فهرست بهاء خدمات -ز
 ( همراه شرح كارشناسي) كارگري شهرداري  ( بارهاان) جدول خودروها و برزنها  -ح

 پذيرفته است.ها را نآها تعهدات ناشي از نآكار رسيده و با امضاي انبه رويت و امضاء پيم ها كليه پيوست 

و در كار رسيده انكه جزء الينفك قرارداد بوده و به امضاي پيم مناقصها شرح خدمات و اوراق ي مواردي كه در اين قرارداد و(14ماده 

 ين و مقررات جاري كشور مي باشند.انمالك و مبناي عمل قو، صورت نگرفتهمورد ساير پيش بيني ها 

نسخه تنظيم و كليه نسخ و صفحات به امضاء  5در پيوست و5 و ماده 15اين ماده مشتمل بر  بااين قرارداد با احتس (15ماده 

 رسيده و داراي اعتبار واحد مي باشند. ( ضاء شركتممجاز ا انصاحب) كار انكارفرما و پيم
 

 ماهيانه حجم كاربرآورد جدول 

 مبلغ پايه مقدار واحد شرح خدمات رديف
 )ريال(

 كاركرد
 ريال()به قيمت كل

اعم از خانگي، شبه   ها آوري زباله الزحمه بابت جمع حق 1
هاي  خانگي، اداري، تجاري،  خدماتي به جزء زباله

ساعت شبانه روز در كل  24ويژه وخطرناك در طول 
 ايام هفته 

 45555حدوداً  كيلوگرم
كيلوگرم 

 روزانه
1855 

 

 
 555/555/165/2 روز 35

 

هاي  حق الزحمه بابت اجراي شبانه روزي كليه فعاليت 2
از قبيل  1وماده 18و17و16و15و14و 4و3و  2بند 

رفت و روب ونظافت  معابر و نگهداري اعم از سواره 
روها، جويها ، جوي درختي، رفوژبلوارها،  پياده روها... 

 
 
 
 

معابر اصلي و 
فرعي حدوداً 
33755555 

 مترمربع

 

82 

 

 
 ماهيانه
 

 

555/555/767/2 
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هاي رها شده،  رفع آبگرفتگي  پاكسازي و زمين
ها و برف روبي  ها و كانال آبراهها ... شستشوي جوي

و شن و نمك پاشي وانجام اقدامات اجتماعي به 
ها،  منظور جلوگيري از سقوط افراد به داخل كانال

ها، جلوگيري از حفاري غيرمجاز در سطح   گودال
هاي  جلوگيري از تخليه خاك و نخاله در محل -معابر

غيرمجاز و اعالم هر گونه سدمعبر به صورت شبانه 
كل ايام هفته به هر تعداد دفعات موردنياز روزي در 

براساس ميزان كاري كه انجام شده و به تائيد ناظر 
 رسيده باشد.

 
مترمربع 

 مساحت خالص

 
 

معابر محله 
اي حدوداً 
1555555 
 85 متر مربع

 
 
 

دستوركار 
 بار در ماه3

555/555/255 
 

 

يك متر   ها به عرض بيش از اليروبي انهار و مسيل 3
 گيري( )پس از تبخير و آب

 15555 كيلوگرم
4555 

دستوركار 
 در ماه

555/555/45 

 

 825555 155 متر مربع اليروبي كانالهاي سرپوشيده و پلهاي زيرگذر 4

 

 دستوركار
555/555/82 

ها،   سطح جداول جويحق الزحمه بابت شستشو  5
 رفوژهاي هر نوع  معابر،  ميادين با آب و مواد شوينده

به ازاء هر 
 مترطول

25555 
 مترطول

1555 
با دستور 

 كتبي

555/555/35 

 

هاي فلزي  بت شستشوي كامل ميلهحق الزحمه با 6
 ها(  و انواع نرده ها و قآب سواره رو و ميادين  )پايه

 355 مترطول
 مترطول

25555 
 ماهيانه

555/555/7 

هاي هوايي با آب و مواد  حق الزحمه شستشوي پل 7
 پاك كننده دوبار در سال

دو پل هوايي   متر طول
 255555 مترطول(38)

دوبار در 
 سال
12 

333/583/1 

 مبلغ پايه مقدار واحد شرح خدمات رديف
 )ريال(

 كاركرد
 )به ريال(قيمت كل

بدنه ،  سايبان بت شستشوي نيمكت و احق الزحمه ب 8
 هاي تاكسي با آب و مواد پاك كننده ايستگاه

 عدد 25 عدد
55555 

سه با در 
 سال
12 

555/255 

بت شستشو پايه و سطح جانبي و احق الزحمه ب 9
 هاي زباله  بيروني و داخلي انواع سطل

 عدد 155 عدد
55555 

يك  ماهي
 بار

555/555/7 

بيروني و بت شستشو سطح جانبي و احق الزحمه ب 15
 داخلي انواع باكس هاي زباله در هر اندازه

 عدد 195 عدد
155555 

 ماهي دوبار
 555/555/28 دستوركاري

حق الزحمه شستشوي سطح جانبي تابلوهاي راهنما  11
نصب شده در  معابر ،  ميادين با آب و مواد پاك 

 مترمربع و عالئم ترافيكي 5/5كننده مساحت حداكثر 

 1555 عدد

35555 

بار در  دو
 سال
12 

555/555/5 

حق الزحمه شستشوي سطح جانبي تابلوهاي راهنما  12
نصب شده در  معابر ،  ميادين با آب و مواد پاك 

مترمربع و عالئم  5/5كننده مساحت بيشتر از 
 ترافيكي

به ازاء هر عدد 
 تابلو

35 

35555 

دو بار در 
 سال
12 555/155 

تابلوهاي حق الزحمه شستشوي سطح جانبي  13
 اي دروازه

به ازاء هر 
تابلوي 

 عدد 8
1555555 

دو بار در 
 333/333/1 سال
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 12 اي دروازه

هاي  حق الزحمه بآبت شستشوي پايه و چراغ 14
 راهنمايي  معابر

 پايه 45 به ازاء هر پايه
35555 

چهار بار در 
 سال
12 

555/455 

 155 پانلبه ازاء هر  ها  )آگهي عمومي( پاكسازي و شستشو پانل 15
65555 

شش بار در 
 سال
12 

555/255/3 

 

 555/555/95 دستوركار 355555 355 به ازاي هر تن هاي ساختماني آوري نخاله حق الزحمه جمع 16

هاي بهداشتي سطح  شستشوي و نگهداري سرويس 17
هاي بهداشتي پاركها به صورت  شهر به جزء سرويس

 هرچشمه روزانه و حق الزحمه در پايان يك ماه بابت

به ازاي هر 
چشمه سرويس 

-بهداشتي
 ماهيانه

دستور كاري 
حداقل 

 چشمه35
2455555 

 
 555/555/84 ماهيانه

هاي  پاكسازي و امحاء آگهي و پوسترها و نوشته 18
 غيرمجاز

به ازاء هر 
 مترمربع

355 
45555 

 دستوركار
555/555/12 

زنده گيري و نگهداري و معدوم نمودن و حمل ودفن  19
 سگهاي ولگرد 

 قالده 15 قالده

1555555 

 
 دستوركار

555/555/15 
 

 

قرارداد نيروي انساني  )كارگري(  جهت ساير خدمات  25
 شهرداري با هماهنگي كارفرما

به ازاء هر نفر 
 ساعت

3555 
255555 

 
 دستوركار

555/555/755 

 

قبرهاي آماده در آرامستان جديد جهت تخليه خاك  21
 دفن اموات

 1 حفره
1555555 

دستور 
 كاري

555/555/1 

و ششصد و  هزار شش شصت و و نهصد ميليون و سيصد و چهل و يك و ميليارد شش :)به ريال( ماهيانه جمع كل 
 ريال شصت و شش

666/966/341/6 

تن در ماه مي باشد كه پيمانكار  45، روزانهجدول پيشنهاد قيمت ( به صورت ميانگين 1زباله ) رديف وحمل  جمع آوري  :1تبصره 

حمل زباله در مورد باكس جمع آوري و در روزهاي جمعه درايام عادي  با اين توضيح كهايام هفته مي باشد تمام موظف به حمل آن در 
روزهاي جمعه و تعطيل و غير  جمع آوري وحمل زباله در ضمنا الزم نيست .منازل  از درب زباله هاي زباله انجام شده و جمع آوري

 تعطيل فرقي نداشته و هيچگونه اضافه بهايي بابت روزهاي تعطيل پرداخت نخواهد شد .

ر اعياد و مناسبتهاي و ساياز عيد نوروز و از اول تا پانزدهم فروردين قبل  روز 25) منظور از ايام عادي ، ايام سال به استثنا :2تبصره 

 مي باشد. (ملي و مذهبي

مالك با توجه به فصول مختلف متفاوت مي باشد در طول سال جمع آوري و حمل روزانه زباله : با توجه به اينكه ميزان  3تبصره 

اگر چه ممكن  مي باشد  تن در روز 45 مقطوعا به ازاي جدول پيشنهاد قيمت( 1حمل زباله )رديف جمع آوري و پرداخت حق الزحمه 
زباله كمتر يا بيشتري  را كه خارج از قصور وي مي باشد را حمل كند ولي در هر حال نبايست ، است پيمانكار بنا به نوسانات فصلي 

ن زباله اي در شهر باقي بماند . بديهي است در صورت عدم حمل زباله ضمن الزام پيمانكار به جمع آوري و حمل زباله اين مقدار وز
 رت وضعيت پيمانكار كسر خواهد شد.شده و از فصل جرايم از صو

براساس ميزان رفت و صرفاً محاسبه و پرداخت  ايبه صورت حدودي بوده ومبنمقادير اعالم شده بابت رفت و روب معابر: 4تبصره 

در مورد رفت و روب ،  خواهد بود. دكه به تائيد ناظر و مسئول واحد خدمات شهري رسيده باشبه شرط انجام كار معابر  و نظافت روب
و  مي شوند مالك محاسبه خواهد بود و چنانچه جوي درختي ، پياده رو ، رفوژ وسط بلوار و غيره  نظافتكامال نظافت سطوحي كه 
 نشوند جزو كاركرد پيمانكار منظور نشده ومشمول جريمه خواهد شد. رفت و روب
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بوده و  2روب معابر و غيره( پيمانكار موظف به اجراي تمام موارد خواسته شده در بند جدول فوق )رفت و  2درخصوص رديف: 5تبصره 

درصورتي كه در طول يك شبانه روز نياز به اجراي آيتم هاي ذكر شده به دفعات باشد با دستور كار كتبي ملزم به انجام آنها بوده و حق 
 الزحمه بر اساس نرخ مربوطه پرداخت مي گردد .

ت و روب معابر در روزهاي جمعه صرفا با دستور كار شهرداري و در مورد معابري كه شهرداري الزم مي داند انجام خواهد رف :5تبصره 

حق الزحمه بر اساس ميزان و  كاهش دهد(را )شهرداري مي تواند رفت و روب روز جمعه را حذف يا از مقدار ذكر شده در جدول شد
 . ضافه بها پرداخت خواهد شد رفت و روب طبق نرخ پيشنهادي و بدون ا

به صورت ماهيانه بوده كه  ي سرويس هاي بهداشتي(روي و نگهداتش)شس 17مبناي پرداخت حق الزحمه آيتم شماره : 6تبصره 

مي باشد و در صورت گزارش عدم نظافت و نگهداري  هاي بهداشتي بصورت روزانه پيمانكار موظف به نگهداري و شستشوي سرويس
 مبلغ پيشنهادي جريمه خواهد گرديد. 25/1به صورت روزانه 

صرفاً درصورت انجام هر كدام از رديف هاي جدول فوق پرداخت حق الزحمه صورت مي گيرد بديهي است رديف هايي كه : 7تبصره 

درصد كاهش يا افزايش و يا كال حذف گردند 25ند با نظر شهرداري بيشتر از به صورت دستور كاري مي باشند در طول قراردادمي توا
 درصد كاهش يا افزايش يابد.25مبلغ كل قرارداد نبايد بيش از  اما در هر حال

جدول پيشنهاد قيمت(كه پيمانكار در اختيار شهرداري قرار مي  21خدمات شهرداري )بند نيروي انساني)كارگر( جهت ساير :8تبصره 

درصد افزايش قيمت پايه رديف  45دهد در روزهاي جمعه و تعطيل كه بر اساس قانون كار تعطيل كاري به آن تعلق مي گيرد مشمول 
 اين آيتم خواهد بود .

بدون هرگونه بار  2اكثر شب و حد 8صبح تا  6ساعت از باكس هاي سطح شهر صندوق ها و زباله و حمل جمع آوري  :9تبصره 

درصد 25مشمول   و درصورت نياز به جمع آوري و حمل مازاد بر مقدار ذكر شده ، بايست انجام پذيرد مي (با دستور ناظرافزايش نرخ )
 .جدول پيشنهاد قيمت خواهد بود 1افزايش نرخ پايه رديف 

هرجايي كه در اين قرارداد از قيمتهاي پايه و يا قيمت پيشنهادي نام برده شده منظور مبلغ پايه جدول برآورد حجم كار با  :15تبصره 

 منظور نمودن ضريب پيشنهادي پيمانكار مي باشد.

پنجاه درصد  يددر خصوص بند بيست قيمت برآوردي در صورتي كه پيمانكار فقط نسبت به معدوم نمودن سگها اقدام نما :11تبصره 

 گردد قيمت پيشنهادي در صورت وضعيت به پيمانكار پرداخت مي

دارند جهت تبديل براورد به ماه مي باشد و در  12در جدول براورد حجم كار، در قسمت كاركرد ايتمهايي كه تقسيم بر  :12تبصره 

 رداخت مي شود.صورت انجام كار در هر بار قيمت پايه در ميزان كار انجام شده ضرب و هزينه پ

 امور خدمات شهري جرائمجدول الف (

 جريمه انميز نوع تخلف رديف

 ت نامهاناخطاريه كتبي و سپس ضبط ضم عدم اقدام جهت عقد قرارداد 1

ت نامه+جلوگيري از اناخطاريه كتبي با تعيين مهلت و سپس ضبط ضم عدم اقدام در شروع قرارداد 2
 عهباي تها انسازم ي بعدي شهرداري وها شركت در مناقصه

قرارداد  درصد 15كسر روز دوم اخطار كتبي+ -روز اول اخطار كتبي  عدم ارائه برنامه كاري 3
قرارداد حق  درصد 35كسر ه و روز سوم اخطار كتبي+انحق الزحمه ماهي

 هانالزحمه ماهي

 + نظافت محلقرارداد  ند تنظيفبر قيمت بابر 2 (كلي) عدم تنظيف و رفت و روب  4
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جدول پيشنهاد قيمت به صورت  2عدم انجام بند  5
 موردي 

پرداخت خسارت احتمالي به قيمت پايه + اجراي كار +  برابر 2/1
 اشخاص حقيقي و حقوقي

 -نهرها -ها يگرفتگي جو آبعدم اقدام جهت رفع  6
 ها  زيرپل

ر قيمت پايه+اجراي كار+ پرداخت خسارات احتمالي به آببر 5/2
 حقوقياشخاص حقيقي و 

 معابر عدم اعالم به موقع نواقص موجود در كليه  7
 انسطح پيم

م به موقع باعث ي و عدم اقدااندر صورتيكه كه به دليل عدم اطالع رس
اي جهت اشخاص حقيقي و حقوقي گردد كليه  بوجود آمدن حادثه
 كار مي باشدانخسارت به عهده پيم

مورد عدم رعايت ايمني كارگاه  )كل محدوده ناحيه  8
 پيمان(

در صورتيكه به دليل عدم اطالع رساني و عدم اقدام به موقع باعث به 
وجود آمدن حادثه اي جهت اشخاص حقيقي و حقوقي گرددكليه 

 خسارت به عهده پيمانكار مي باشد

 يا پرداخت مبلغ برآوردي توسط واحد مربوطه ترميم محل حفاري عدم گزارش هر گونه حفاري در سطح محدوده 9

اخطار كتبي درج در پرونده+به ازاي هر مورد گزارش جريمه مبلغ تعيين  عدم تجهيز كارگاه  )ابزار كار( 15
 شده توسط كارشناس كارفرما

 در هر روز به ازاي هر نفر معادل حقوق پايه كارگر عدم استفاده از لباس كار متحدالشكل با آرم شركت 11

كارگران عدم استفاده از دستكش و ماسك جهت  12
 آوري زباله بخش جمع

مرحله اول در هر روز به ازاي هر نفر معادل يك دوم حقوق پايه كارگر 
مرحله دوم در هر روز به ازاي هر نفر دوسوم برابر حقوق پايه كارگر 

يك نفر برابر حقوق پايه كارگر+اخطار  مرحله سوم درهر روز به ازاي هر
 كتبي

مرحله اول در هر روز به ازاي هر نفر معادل يك دوم حقوق پايه كارگر  ساير لوازم ايمني عدم استفاده از حمايل شبرنگ و 13
مرحله دوم در هر روز به ازاي هر نفر دوسوم برآبر حقوق پايه كارگر 

 مرحله سوم برابر حقوق پايه كارگر+اخطار كتبي

درصدحقوق پايه كارگر مرتبه دوم  55نفر معادلمرتبه اول به ازاي هر  چكمه درهنگام بارندگي-عدم استفاده از باراني 14
در هر روز به ازاي هر نفر دوسوم برآبر حقوق پايه كارگر مرتبه سوم 

 برابر حقوق پايه كارگر+اخطار كتبي

 ميزان جريمه نوع تخلف رديف

 پيمانكار مستقل دارد و براساس نظر كارشناس شهرداري بازيافت مواد به صورت كلي و جزئي 15

 دو برابر قيمت كارشناسي نخاله و ... -فروش زباله 16

عدم گزارش تخليه نخاله ساختماني يا خاك در   17
 معابر توسط اشخاص

 يا خاك با هزينه پيمانكار   آوري نخاله جمع

يك ماه: مرتبه اول براساس برآورددستگاه نظارت وزن مشخص و به  در آوري زباله  عدم جمع 18
مرتبه  -برابر قيمت پايه 3مرتبه دوم:  -برابر قيمت پايه 2ازاي هر كيلو 

در كليه مراحل بايد زباله توسط  -برابر قيمت پايه+ اخطار كتبي 4سوم 
 آوي گردد وپرداختي بابت آن نمي شود. پيمانكار نيز جمع

ر ايه كارگپ مرتبه اول: به ازاي هر كارگر متخلف به ازاي هر روز حقوق عدم  برخورد با كارگران متخلف 19
از صورت وضعيت كسر مي گردد. مرتبه دوم: به ازاي هر كارگر متخلف 

برابر حقوق پايه كارگر . مرتبه سوم : به ازاي هر كارگر به  2به ازاي 
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برابر حقوق پايه كارگر+ اخطار كتبي. مرتبه چهارم: لغو قرارداد و  3ازاي 
 ضبط سپرده پيمانكار

مراقبت از وسايل متعلق به انگاري در حفظ و  سهل 25
 كارفرما

 جبران خسارت براساس برآورد كارفرما

يا دستگاه نظارت در تغيير  عدم هماهنگي با كارفرما 21
 ساعات كاري

 جبران خسارت براساس برآورد كارشناس كارفرما

كارشناس كارفرما(+ طرح جبران خسارت براساس برآورد ناظر عاليه )يا  يا كلي قرارداد تعطيل همزمان جزئي 22
 شكايت در محاكم صالح

 3جبران خسارت براساس برآورد دستگاه نظارت +اجراي كار+  پاشي در  معابر در زمان بارش برف عدم شن 23
 برابرقيمت پايه رفت و روب معابر

 ارفرمادرصورت اثبات جبران خسارت براساس نظر كارشناس ك طرح شكايت از طرف شهروندان از پيمانكار 24

 جبران خسارت براساس نظر كارشناس كارفرما + انجام كار عدم نقل و انتقال صحيح زباله ،  لجن و خاك 25
 ريال به ازاي هر مورد 3555555+

 جبران خسارت با تشخيص كارشناس كارفرما آالت استاندارد عدم استفاده از ماشين 26

يا استفاده  ويا تجربه  عدم استفاده از كارگران ماهر و 27
 يا معلول از كارگران مسن و

روز از زمان اخطار به  5مرتبه دوم با رعايت  -مرتبه اول اخطار كتبي
 شود % حقوق كسر مي25ازاي هر كارگر 

مرتبه دوم با رعايت مدت زمان قيد شده در  -مرتبه اول اخطار كتبي عدم آموزش پرسنل 28
 شود. رگر كسر مي% حقوق پايه كا35اخطار به ازاي هر مورد 

يا عدم حضوردر سطح  عدم معرفي نماينده و 29
محدوده مورد پيمان و يا عدم حضور نماينده و 

و يا  در هنگام احضار توسط كارفرما مديران شركت
 عدم تاسيس و معرفي دفتر در شهر بروجن

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

 جريمه ميزان نوع تخلف رديف

ريال براي هر  3555555براي هر گاري و  855555انجام كار +  ها و خودروهاي حمل زباله عدم شستشو گاري 35
 خودرو

 ريال 255555به ازاي هر سطل هاي زباله ثابت عدم نايلكس گذاري سطل 31

 براساس نظر كارفرما اخطارهاي كتبي ضبط شده در پرونده 32

دوره اي و واكسيناسيون و عدم عدم انجام معاينات  33
 38قانون مديريت پسماند و ماده  5اجراي ماده 

 قانون كار 92تأمين اجتماعي و 

مرتبه دوم با رعايت مدت زمان قيد شده در  -مرتبه اول اخطار كتبي
 شود % حقوق پايه كارگر كسر مي35اخطار به ازاي هر مورد 

آالت  عدم استفاده از پوشش مناسب  )تور( ماشين 34
 ها و ..( )ايستگاه

 ريال 2555555هر بار 

آوري الشه حيوانات در سطح محدوده  عدم جمع 35
 مورد پيمان

 ريال  2555555آوري  به ازاي هر الشه مبلغ  جمع

سوزاندن زباله ضايعات و سرشاخه درختان و ...  36
 سطح محدوده مورد پيمان

به ازاي هر بار اخذ هزينه هاي ناشي از اطفاء حريق توسط آتش نشاني 
 ريال 7555555+ خسارت وارده به شهرداري + 
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 نرخ پيشنهادي شستشو و نگهداري سرويسهاي بهداشتي  25/1روزانه  عدم شستشو و نگهداري سرويسهاي بهداشتي 37

عدم ارائه گزارش كار و برنامه هفتگي و ماهيانه به  38
 همراه مستندات و عكس و ... به دستگاه نظارت

 ريال  35555555 ماههر 

عدم اجراي دستور كارفرما در خصوص بندهاي  39
 26و24و19و18و6و5و4

 قرارداد  62-4و  61-4جدول جرائم و بند 

اضافه از  ٪25كارفرما راساً اقدام نموده و هزينه ها را با احتساب 
صورت وضعيت پيمانكار كسر مي نمايد ضمناً مسئوليت هر گونه حادثه 
اي به عهده پيمانكار بوده وكليه خسارات وارده به افراد به دليل 

 اقدامات كارفرما از پيمانكار اخذ مي شود.

 24عدم حضور اورژانس خدمات شهري به صورت  45
 ساعته در محدوده مورد پيمان

 ريال 6555555روزانه 

ريال و بار سوم  35555555ريال و بار دوم  25555555براي بار اول  عدم دفن بهداشتي زباله به صورت هفتگي يا روزانه  41
 ريال و در صورت تكرار لغو قرارداد وجبران خسارت 55555555

عدم ارائه ليست بيمه و پرداخت حق بيمه كاركنان  42
 در موعد قانوني

 ريال 5555555روزانه 

عدم انجام معاينات سالمت شغلي و اندازه گيري  43
 آورعوامل زيان 

٪ 55هزينه كليه معاينات شغلي و اندازه گيري عوامل زيان آور + 

 مازاد برآن.

 

 ب( جدول تخلفات و جرايم مربوط به بازيافت و تفكيك زباله از مبدا

 توضيحات مبلغ جريمه )ريال( نوع تخلف رديف

سبدهاي بازيافت در مجتمع هاي مسكوني، مدارس، ادارات، عدم تخليه  1
 صنوف و ...

 جهت هر مخزن در روز 255555

 جهت هر مورد 2555555 عدم مراجعه طبق محدوده بندي و زمان بندي به درب منازل وياليي 2

عدم جمع آوري مواد قابل بازيافت در معابر اصلي و فرعي، مقابل صنوف،  3
 بنا به تشخيص كارشناس ناظر كارفرماجداول و باغچه ها 

 ريال 2555555

 توضيحات مبلغ جريمه )ريال( نوع تخلف رديف

عدم دريافت كليه اقالم قابل بازيافت تعيين شده از طرف كارفرما از  4
 شهروندان

 جهت هر مورد 1555555

 جهت هر مورد 1555555 تاكيد خاص بر دريافت نوع خاصي از اقالم قابل بازيافت 5

 جهت هر مورد 2555555 برخورد نامناسب با شهروندان 6

درخواست هر گونه وجهي از شهروندان تحت عنوان عيدي، ماهيانه و  7
 اعمال خالف شئونات و ...

 جهت هر مورد 3555555

 جهت هر مورد 255555 عدم آراستگي ظاهري و لباس كارگر و راننده و نداشتن كارت شناسايي 8

 جهت هر مورد 1555555 نظافت و آراستگي ظاهري خودرو مطابق نظر كارفرماعدم رعايت  9

 جهت هر مورد 3555555 ورود به محدوده ساير پيمانكاران 15

پراكنده نمودن زباله هاي تر يا بازنمودن كيسه زباله جهت جداسازي مواد  11
 قابل بازيافت و پراكندگي ضايعات هنگام تخليه مخازن

 موردجهت هر  1555555
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 جهت هر مورد 3555555 پراكنده نمودن زباله هاي تر درصورت وجود در مخازن بازيافت 12

اه ثابت مواد قابل بازيافت كه موجب نازيبايي و عدم تخليه به موقع ايستگ 13
 مشكل گردد

 جهت هر مورد 2555555

عدم رعايت زمان فعاليت ايستگاه ثابت جمع آوري مواد قابل بازيافت  14
زمانبندي ارائه شده از طرف ناظر كارفرما و تجهيز ايستگاه ها به  طبق

 هدايا

 جهت هر مورد 2555555

عدم ارائه كاالهاي مناسب و عرف وثبت نامناسب مواد تحويل شده و  15
 موارد مراتب به تشخيص ناظر كارفرما

 جهت هر مورد 1555555

 جهت هر مورد 1555555 عدم كنترل مخازن بابت شكستگي، نصب برچسب و .. 16

 جهت هر مورد 1555555 خريد مواد بازيافت از دوره گردها در ايستگاه ثابت خريد مواد قابل بازيافت 17

 به ازاي هر روز تاخير 355555 عدم ارائه آمار روزانه وماهانه وگزارشات مورد نياز و آمار نادرست 18

 روزجهت هر  2555555 سايرتخلفات با نظر كارشناس كارفرما 19

 جهت هر مورد 2555555 عدم جمع آوري اقالم حجيم 25

 جهت هر مورد 1555555 عدم جمع آوري سطل مخصوص بازيافت پاركها 21

نسبت به تنظيم صورتجلسه تحويل و بازگرداندن كارگاه به شهرداري  ماني كه پيمانكار و كارفرما توامانكليه جرايم تا ز : 1 تبصره

دام ننموده اند ادامه خواهد داشت و در هر صورت پيمانكار نمي تواند به صورت يكطرفه كارگاه را به كارفرما بازگرداند ولي شهرداري اق
به هر شخص حقيقي يا طبق ضوابط در صورت فسخ قرارداد پيمانكار مي تواند كارگاه را در اختيار گرفته و آن را بنا به مصلحت خود 

د. بديهي است كليه خسارات و هزينه هاي متعلقه توسط شهرداري محاسبه و از كليه ضمانت نامه ها و مطالبات حقوقي تحويل نماي
 خصوص ندارد. پيمانكار كسر مي نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را در اين

پيمانكار مي بايست از كليه ماشين آالتي كه در زمان برگذاري مناقصه و در فرم امتيازدهي به آنها اشاره نموده  استفاده  : 2 تبصره

 نمايد در غير اينصورت روزانه به ازاي هر دستگاه پنج ميليون ريال جريمه خواهد شد.

فته نشد و يا نماينده وي در محل دفتر شركت حضور نداشته كليه اخطاريه ها چنانچه از طرف نماينده پيمانكار تحويل گر : 3 تبصره

تحويل شده به پيمانكار تلقي شده و پيمانكار حق هيچگونه  اخطاريه باشد با تنظيم صورتجلسه توسط مسئول خدمات شهري شهرداري
 اعتراضي را نخواهد داشت.
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 2ست شماره وپي

 تعاريف

 شوند: مندرج در اسناد و مدارك اين قرارداد به شرح زيرتعريف مياصالحات و كلمات 

به امضاي طرفين  يي است كه كالًها مدارك و نقشه ، مجموعه اسناد ، انا پيمي ور از قراردادظمن :انا پيميقرارداد  (1

 قرارداد رسيده و تحويل شده باشد.

قرارداد بوده و اجراي عمليات مورد قرارداد را  ي طرف امضاءكنندهك ي  كه( شهرداري)شخصيت حقوقي است  كارفرما: (2

 كار را به عهده دارد.انايد ضمناً كارفرما نظارت مستقيم بر عملكرد پيممكار واگذار مي نانبه پيم

كننده قرارداد بوده و اجراي عمليات مورد قرارداد را به عهده صيت حقوقي است كه طرف ديگر امضاءشخ پيمانكار: (3

 گيرد. مي

هاي خدمات انجام امور قراردادها و پيمانحوزه خدمات شهري است كه بر حسن  ، قيد شده در قرارداد دستگاه نظارت: (4

 .شهري نظارت عاليه خواهد داشت

ادستگاه نظارت براي نظارت مستقيم بر اجراي عمليات كار تعيين و كتباً به ي كسي است كه از طرف كارفرما ناظر مقيم: (5

 .شود رفي ميكار معانپيم

مدت قرارداد كه  درقرارداد  انجام امور مورد پيمانبيني شده براي  عبارت است از مبلغ پيش يا مبلغ قرارداد: مبلغ پيمان (6

ا كاهش ي ي پايه برآورد و ضرايب افزايش وها شده و قيمت ي موجود و مشخصات تعيينها ق ومدارك ونقشهبابراساس سو
 اعمال گرديده است. نآپيشنهادي در 

ور اجراي ظيا به من شود و انجام مي آن هايي است كه عمليات موضوع پيمان در محل مورد پيمان: ي يا محدوده كارگاه (7

 ن استفاده مي گردد.آعمليات مورد پيمان از 

 و مقادير براساس سيستم متريك خواهد بود. ها واحد محاسبه كليه وزن اوزان و مقادير: (8

ت و عباراتي كه در مواد پيمان نوشته شده صرفاً به منظور نمايش و اطالع از مفاد قرارداد بوده و نمي توان كلما عناوين: (9

 ن تعبيرات خارج از موضوع نمود.آاز 

ن براي آآوري و دفع  يا موادي كه جمع ن را به دور انداخته وآشود كه مالك  اله به اشياء منقولي گفته ميزب تعريف زباله: (15

 رسد. به نظر مي عموم الزم

و مطب ها و آزمايشگاه ها وغيره ي اني و بيمارستانيي است كه در مراكز درمها زبالههاي بيمارستاني:  تعريف زباله (11

شرايط خاص و يا ا ي ه و دفن با مواد آهكي وانزا مستلزم حمل جداگ وده بودن به مواد بيماريلآتوليد مي شود و به علت 
 سوز است. ي زبالهها دن در كورهانسوز

نشين  شود از قبيل رسوبات ته ها و به طور كلي آبروها جمع مي كانالها،  نهرها،  انواع موادي كه در جوي تعريف لجن: (12

 نها كه با آب آغشته شده باشد.آشده،  زباله و خاك ريخته شده در 

شود كه براثر عمليات  ميبه هر نوع خاك و فضوالت و مصالح مازاد اطالع  هاي ساختماني و عمراني: تعريف نخاله (13

، مرمت جداول آسفالت، گيري  لكه معابر،  ا حفاري ي ها و انتعمير ساختم، احداث، ي نظير تخريبانا عمري ي وانساختم
 آيد و بايد دور ريخته شود. ها و امثالهم به وجود مي پل، ها جوي

ا سواره احداث شده ي رين پياده وباعموم ع شود كه براي عبور رعي گفته مياا شي به هر نوع گذر تعريف معبر عمومي: (14

 .ها ا و جادهه بزرگراه ، ميادين ، هاي اصلي و فرعي خيابانو ، باز ي بنها كوچه، بست عمومي ي بنها باشد از قبيل كوچه
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كار انجام شده توسط پيمان: عبارت است از جمع مبالغ كليه عمليات تعريف مبلغ ناخالص صورت وضعيت ماهانه (15

كار خدمات شهري محاسبه و تعيين انو جرائم كه در صورت وضعيت كاركرد پيم ها و بدهيات قانوني ر كسورقبل از كس
 مي گردد.

 

 3پيوست شماره 

 (مشخصات فني اجرايي)

 :معابرنظافت ( الف

ي هوائي وزيرگذرهاي ها پل ، ها جداول كنار جوي، داخل رفوژها، روها پياده ،روها ه سوارهانجام رفت و روب روزان،معابر منظور از نظافت  
ي عمومي و ها بست و بن ها كوچه ،ميادين، ها هبزرگرا، ها خياباناز قبيل  انمورد پيم ي عمومي واقع در داخل محدوده معابرواع ان

عات بجاي گونه ضاي هيچ معابر باشد به نحوي كه در سطح  ا ماشيني ميي ها به وسيله جاروب اعم از دستي و خيابانفضاهاي باز كنار 
 به محل پيش بيني شده. نآد وحمل اننم

 هاي اصلي از ماشينهاي مخصوص جاروزني استفاده نمايد. خيابانكار موظف است در انپيم (1

آوري هر گونه زباله، لجن، برگ، شاخه و ديگر ضايعات از معابر با نيروهاي كارآزموده به همراه تجهيزات ايمني الزم و  جمع (2
مي بايست صورت  هاي تعيين شده هاي مخصوص مربوطه و سپس حمل به مكان داخل ماشينايعات به ضن آانتقال 
گونه زباله و ضايعات در محل باقي نماند و در صورت  باشد كه هيچ يبايستي به طريق ضمناً سكوهاي انتقال زباله مي .وضعيت

 لزوم شستشوي كامل محل انجام پذيرد.
صبح اتمام ونظافت و رفت و  6صبح شروع و در ساعت  3يد همه روزه از ساعت هاي اصلي با خياباننظافت و رفت و روب  (3

 هر به اتمام برسد.ظ 12صبح شروع و تا ساعت  8فرعي نيز از ساعت  معابر روب 

آوري و حمل زباله منازل و اماكن و موسسات بايد شبانه انجام پذيرد و مطآبق با ساعتي خواهد بود كه دستگاه نظارت به  جمع (4
 روزانهو در مورد زباله هاي سطح شهر اعم از باكس ها و زباله هاي خيابانها مي بايست به صورت  پيمانكار اعالم مي نمايد.
 جمع آوري و حمل شوند. 

موضوع پس ازبررسي توسط  وبوده آن هر گونه افزايش متراژ كه در طول قرارداد اضافه گردد پيمانكار موظف به اعالم  (5
 ابالغ مي گردد.به پيمانكار صورت نياز دستگاه نظارت در 

 :شستشوو پاكسازي ( ب

 د.انمنكننده به نحوي كه آثار آلودگي در محل باقي  سازي موارد زير با مواد پاك ا پاكي جام شستشو وانعبارت است از 
سرعت گير و ، ي زبالهها سطل، اتوبوسي ها ايستگاه، ها گارد ريل، ها نرده، رو رين پياده و سوارهباي هوائي عها پل،شستشوي جداول( 1

ي آگهي و ها لانپ، معابرهاي تابلو، ندگيانهاي راهنمائي و ر ها و پايه چراغتابلو،ها مستحدثات عمومي نظير نيمكتسرعت كاه ها، 
مرتبه در  2 انزمستك مرتبه و در فصل ي قل در سه فصل اول سال درهر ماهحدا نآه و نظاير انتبليغاتي و اماكن عمومي نظير رختشويخ

 ا افزايش بر عدد ي دستور كار دستگاه نظارت مبني بر كاهشضمناً هر ماه و در ساير مواقع به تشخيص و دستور كارفرما خواهد بود. 
 يت داشته ومبناي محاسبه ليست پرداخت قرار خواهد گرفت.ودول فرم پيشنهاد قيمت اولجمندرج در  ( متوسط انميز)

 كار بايد مراتب را كتباً به كارفرما گزارش نمايد.انپيم، از به رنگ آميزي و تعمير و تعويض موارد فوقتوضيح: در صورت ني
 ، پايه چراغها، معابر سطح ، اماكن عمومي، نوشتارهاي غيرمجاز از روي ديوارها، ي الصاقي اعم از پوسترها پاكسازي و محو آگهي( 2

 كار خواهد بود.انهمه روزه مرتباً به عهده پيم انو ساير مستحدثات و تنه درخت معابري خدماتي نصب شده در ها كيوسك

 هار:انهاي سطحي و آبپاكسازي مسير ( ج
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ي و زباله و گل و ال، روهاي روباز و سربسته از هر نوع لجنآبو  ها زيرپل، نهرها ،ها جام پاكسازي كامل بستر جوياناز است عبارت 
 د.گونه ضايعاتي باقي نمان كامالً پاكسازي شده و هيچطوري كه كف بستر ه ضايعات ب

 شستشو شود. نآلجن و ضايعات تخليه شده بايد در اسرع وقت برداشت و محل  (1

 جام پذيرد.انا روزهاي تعطيل ي  ي واقع در مناطق پرترافيك شهري بايد در هنگام شبها پاكسازي محل (2

 الزامي است. ، مواردي كه كارائي داشته باشدكرهاي لجن كش براي اين منظور در انبكارگيري ت (3

ها به منظور دفع آبهاي سطحي و در مواقع  ها، نهرها و آبروهاي روباز و سربسته و زيرپل جوي همه روزه رفع گرفتگي (4
 بارندگي حضور فعال در سطح محدوده براي انجام امور مذكور

 ها:خياباناعالم نواقص  ( د

ي انگونه زي پذير بوده و بايد طوري عمل شود كه هيچنا باكار اجتناني مورد نياز توسط پيمها هشدار دهنده در محل منصب به موقع عالئ
خسارات به عهده  ،اعالمهر گونه خسارت ناشي از عدم حادث نگردد و در صورت بروز اره رين پياده و سوبامالي براي ع ي واناعم از ج

 ي نخواهد داشت.مسؤوليتگونه  كار بوده و شهرداري هيچانپيم
در صورت   انوع عمليات پيمرمورد نياز در شكار و به تعداد انو ايمني مورد نياز با درخواست پيمهاي هشداردهنده تابلو (1

موظف به  انكار تا خاتمه مدت پيمانو پيمكار قرار خواهد گرفت انپيمتوسط كارفرما در اختيار وجود در انبار شهرداري 
كسر خواهد شد ضمناً چنانچه كارفرما تابلويي در اختيار  انو خسارات وارده نيز از مبلغ پيم ها بودهتابلوحفظ و نگهداري 

پيمانكار قرار ندهد پيمانكار مكلف است با هزينه خود نسبت به تهيه تابلو بدون هيچ گونه هزينه اي براي شهرداري اقدام 
 نمايد.

عمراني را بالدرنگ به  تهاي خدماتي و اشخاص وعمليا هر گونه عمليات حفاري توسط شركت پيمانكار مكلف است (2
 كارفرما اعالم نمايد.

 :انآمادگي در مواقع برف و بار ( هـ
ساعات بارش  نير الزم از اوليباآمادگي كامل داشته باشد و با اتخاذ تد انخبندي كار بايد در فصل بارش و برف و ايجادانپيم (1

طوريكه از هر جهت براي عبور و مرور ه ب ، اقدام نمايد ها اصلي و فرعي و كوچه معابر پاشي  روبي و شن برف نسبت به برف
 لغزندگي نداشته باشد. تره آماده شده و حالارين پياده و سوباع

آوري برف معابر  روبي و جمع نسبت به برفپيمانكار مكلف است در هنگام بارش برف و عدم امكان نظافت ناحيه مورد پيمان  (2
و پياده روها اقدام نمايد. )به طوري كه از جهت رفت و آمد و عبور و مرور عابرين پياده و سواره طبق تشخيص دستگاه نظارت 

ا نمك پاش بر و كارفرما آماده تردد باشد.( ضمنا تامين ماشين آالت مورد نياز برف روبي سواره روها) با راننده انها( به استثن
 عهده شهرداري و تامين كليه نيروهاي انساني  مورد نياز بر عهده پيمانكار مي باشد.

ي هوائي به منظور جلوگيري از بروز هر گونه حادثه احتمالي با نصب عالئم هشدار دهنده و ايمني به عهده ها بستن پل (3
روبي كامل پل و در صورت نياز جهت جلوگيري  به برف ه نسبتانكار بوده و موظف است قبل از شروع ساعات تردد روزانپيم

 از لغزندگي تمهيدات الزم را فراهم و سپس نسبت به بازكردن پل اقدام نمايد.

ها بوده و  ي از  معابر و پلگپاشي و رفع لغزند نمكپاشي،  يخبندان  معابر ناشي از برودت هوا، پيمانكار موظف به شن در صورت (4
 ساعات تردد روزانه عمليات را به اتمام برساند.بايست قبل از شروع  مي

 ي:اني غيرساختمها و حمل خاك و نخاله آوري جمع( و
ها و  ها و پل تعمير جداول و جوي، آسفالتگيري و مرمت  لكه، معابر ي ناشي از حفاري ها واع خاك و نخالهان آوري جمععبارت است از 

به محل  نآو متعلق به كارفرما و در ساير موارد به دستور كتبي كافرما و حمل  انمورد پيمو امثالهم واقع در محدوده ها انتعمير ساختم
 .بروجني شهر انه ضايعات ساختمليتخ
ير الزم به منظور باكار موظف است در مواقع بارگيري و حمل خاك و نخاله موارد ايمني و بهداشتي الزم از قبلي اتخاذ تدانپيم  (1

ري از ايجاد گرد و يگنخاله در موقع بارگيري براي جلو روي خاك وپاشي  آباقدام به  ، و نخاله بر سرمردم جلوگيري از پاشيدن خاك
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بكارگيري ، گيري خاك و نخاله با حجم زياداستفاده از لودر براي بار، در موقع حمل ها استفاده از چادر براي پوشش خاك و نخاله، خاك
 را رعايت نمايد.و استفاده از عالئم هشداردهنده و ... 

 

 ليست معابر اصلي و فرعي : 4پيوست شماره 

 ( :روز در ماه 35) الف ( ليست معابر اصلي درجه يك كه در تمام ايام هفته مي بايست جارو شوند

 

 661948×35=19858445متر مربع  :  ماهيانهجمع رفت و روب 

 

 روز در ماه( : 26ب ( ليست معابر اصلي درجه دو كه شش بار در هفته مي بايست جارو شوند )

 مساحت كل )مترمربع( عرض مفيد آسفالتي )متر(عرض طول )متر( موقعيت خيابان نام خيابان رديف

 11635 55/12 95/17 655 تهران –عبادت  شهريور 17 1

 12355 55/12 25 615 شهيد الهيان -تهران شهريور 17 2

 13455 55/11 75/25 655 بلوار بوذرجمهري –خ تهران  خيام 3

 7655 55/15 55/16 475 بلوار فاطمي-خرداد 15خ  كاشاني 4

 11755 85/13 55/25 475 بلوار بوذرجمهري –بلوار بوعلي تهران 5

 مساحت كل )مترمربع( عرض مفيد آسفالتي )متر(عرض )متر( طول موقعيت خيابان نام خيابان رديف

 135555 65/22 55/45 3555 فاطميه بلوار بهشت 6

 6855 55/12 35/25 335 عبادت -خرداد 15خ  اميركبير 7

 25679 55/12 35/18 1135 بلوار ساحلي –رازي  فردوسي 8

 27/11394 85/9 25/16 35/753 بوذرجمهري –حافظ  سعدي 9

 7255 55/12 55/25 365 بلوار بوعلي –بوذرجمهري  رازي 15

 5275 55/8 55/15 345 بلوار ساحلي –چهار راه سينما طالقاني 11

 6255  45 155 پل بوذرجمهري –بلوار ملت  بلوار سعدي 12

 75595  65 1163 پل طالقاني -بلوار ملت بلوار ساحلي 13

 4555  25 225 بلوار بوعلي –بلوار مدرس  شهيد الهيان 14

 مساحت كل )مترمربع( عرض مفيد آسفالتي )متر(عرض طول )متر( موقعيت خيابان نام خيابان رديف

 9655 55/8 55/16 655 ميدان شهيد –شهدا  خرداد 15 1

 33655 55/8 55/21 1355 ميدان معلم –ميدان شهيد  خرداد 15 2

 19655 35/18 25/39 555 شهرداري –امام  بلوار مدرس 3

 15585 45/18 55/41 385 مركزي –شهرداري  بلوار مدرس 4

 41877 85/21 35/42 995 خ تهران –آزادگان  بلوار بوعلي 5

 25355 35/22 55/39 655 معلم-خ تهران بوعلي بلوار 6

 27745 55/22 55/38 735 م شهيد بهشتي –م معلم  بلوار بوعلي 7

 14555 55/23 55/45 355 پارك جنگلي -م شهيد بهشتي بلوار شهيد بنايي 8

 11755 55/17 55/39 355 بلوار ساحلي –مركزي  بلوار فاطمي 9

 17555 85/13 55/25 755 بلوار بوعلي –بلوار مدرس  تهران 15

 84655 55/24 55/36 2355 فاطميه –ميدان بسيج بلوار شهدا 11

 13555 55/9 55/18 755 بوذرجمهري –شهرداري  حافظ 12

 12455 55/9 55/15 855 بوذرجمهري –حافظ  دفتري 13

 6365 85/9 95/15 455 مدرس –حافظ  اصفهان 14

 55165 55/17 55/29 1875 شهيد بهشتي –بسيج  بلوار ملت 15

 46746 55/22 75/47 985 م امام –م آزادگان  بلوار مدرس 16

 15255 55/12 55/25 765 م امام –بوعلي رازي 17

 15965 55/16 45/35 525 نبوت –امام  رازي 18

 13555 55/8 15 955 چهار راه سينما –م انقالب  طالقاني 19

 45855 24 43 955 ميدان جهاد -ميدان شهيد بهشتي بلوار جانبازان 25

 81555 35 45 1855 انتهاي بلوار –ميدان نبوت  بلوار امام رضا 21

 25325 24 45 633 انتهاي بلوار –ميدان بسيج  بلوار شهركرد 22

 34855 55/23 65 585  بلوار حاج سليمان 23

  مترمربع 661948 جمع مساحت كل
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 4235  18 235 انتهاي مشفق –مطهري  مشفق 15

 5165  12 435 بلوار ساحلي –چهارراه بهداشت  مطهري 16

 18555  35 655 بلوار شهداء -بلوار بهشت كوثر 17

 7765  16 485 ابتداي فدك -بلوار شهداء معرفت 18

 6455  16 455 ابتداي معرفت -بلوار بهشت فدك 19

 7985  35 266 بلوار ملت -پارك پرستار بلوار رسالت 25

 4896  16 356 بلوار ملت= انتهاي رودكي رودكي 21

 15755  25 535 انتهاي طوس -بلوار بوعلي طوس جنوبي 22

 جمع مساحت كل
 

  مترمربع  394554427

 

 27/394554×26=15257111متر مربع  :  جمع رفت و روب ماهيانه

 

 روز در ماه( : 13بار در هفته مي بايست جارو شوند ) سه( ليست معابر اصلي درجه دو كه  ج

 مساحت كل )مترمربع( عرض مفيد آسفالتي )متر(عرض طول )متر( موقعيت خيابان نام خيابان رديف

 14695 55/12 55/26 565 خ پروين –ملت  نواب 1

 11264 55/22 25/51 225 م آزادگان –خ فردوسي  بلوار جهانگيرخان 2

 35485  45 762 انتهاي محله –ميدان معلم  خرداد جنوبي15بلوار 3

 23455  45 585 بلوار بوعلي –انتهاي محله  بلوار بوذرجمهري 4

 37344  48 778 خرداد 15 –بلوار بوعلي  بلوار بوذرجمهري 5

 2112  12 176 پل عابررو  -خرداد 15 بلوار بوذرجمهري 6

 25525  45 556 بلوار ملت –پارك عارف  بوذرجمهريبلوار  7

 14555  25 755 انتهاي تختي –بلوار بوعلي  تختي 8

 6255  25 315 تأمين اجتماعي –بلوار بوعلي  تختي 9

 7275  15 485 پارك امام حسن –فردوسي  فرخي  15

 6755  35 225 مسجد -بلوار مدرس ورودي شهيد رجائي 11

 2175  15 145 انتهاي خيابان -مسجد شهيدرجائيورودي  12

 2725  16 175 مدرسه تيزهوشان -بلوار مدرس ورودي باهنر 13

 5855  25 295 فردوسي -بلوار  طوس شمالي  14

 6734 55/12 15/25 335 بلوار بوعلي -بلوار مدرس خ طوس 15

 35755 65/11 45/25 1755 رازي –جهانگيرخان خ فردوسي شرقي 16

 7255  12 655 خرداد 15 -بلوار ملت قرني 17

 17455  25 825 خرداد15 -جاده سياسرد مهديه 18

 12555  25 655 بلوار بوذرجمهري -بلوار بوعلي خيابان پروين اعتصامي 19

 1557  55/9 156  كوچه شمس 25

 1145 6 6 195  كوچه اروند 21

 1712 8 8 214  كوچه دادگستري 22

 1855 15 16 185  251خيابان  23

 5655 15 15 565  خيابان ادب 24

 جمع مساحت كل
 

  مترمربع 279573

 279573×13=3634449متر مربع  :  جمع رفت و روب ماهيانه

 33755555نتيجه : جمع كل رفت و روب معابر اصلي ماهيانه : مترمربع 

 متراژ معابر محله هاي سطح شهر )خدمات شهري ( 4پيوست شماره 

 متراژ كل )مترمربع ( نام محله رديف

 11645 كاروان 1

 3365 سلحچين 2

 87145 دانشسرا 3

 145955 فاطميه 4

 45555 صادقيه 5
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 28765 آتش نشاني 6

 29129 تختي 7

 3545 كوچه هاي اطراف شترخون  8

 7555 پشت شهرداري و خيابان اصفهان 9

 6885 پارك عارف و سعدي 15

 15265 تربيت اطراف پارك سلمانكوچه هاي  11

 2656 محله اسد 12

 47544 محله حسن آباد 13

 76345 اردوبار 14

 55555 بين نواب و قرني  15

 65535 كوي امام 16

 67575 طوس و شهيد رجايي 17

 1665 قصر شيرين تختي شمالي 18

 19955 شهيد باهنر  19

 2535 اطراف دادگستري 25

 5255 شيرينپشت مدرسه  21

 86254 چهارصد دستگاه 22

 7555 اطراف دفتري و سعدي  23

 35555 مخابرات اطراف پارك كودك 24

 13865 اميركبير 25

 62455 الهيه 26

 2645 اداره كار  27

 66852 ساير 28

 1555555 جمع

 

 

 

 

 

 

  



34 
 

 

 5پيوست شماره 
 پيمانكارانHSEدستورالعمل

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

 مسايل به نسبت را خود نظارت چگونگي  تا داشت آن بر را بروجن شهرداري HSEگيرد  انجام بايست مي العالي ( ظله مد) معظم رهبري مقام سوي از

 و نموده خصوصي، مستند بخش سوي از زيست محيط و تأسيسات و تجهيزات نيروها، سالمت از براي پاسداري پيمانكاران زيست محيط و ايمني بهداشت،
 دهند قرار خود هاي اولويت صدر در را زيست محيط و ايمني به بهداشت، مربوط مسايل خود هاي فعاليت كنار در تا شوند ملزم پيمانكاران

 مي نيز پيمانكار HSE و كارفرما HSEمابين  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،

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

HSEنمايد اخذ را كارفرما. 
 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 محيط زيست و ايمني بهداشت، موضوعات به همزمان .توجه

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

  كاربرد دامنه 2-

 توسط زيست محيط و ايمني بهداشت، 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
 و تعيين 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

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

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

 خدماتي يا 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

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

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

 به عيناً را آنها كامل رعايت و ه داد قرار نظر مد اجراي پيمان 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
 انجام و كار محيط نمودن ايمن جهت نياز مورد و تجهيزات آالت ابزار فردي، حفاظت تجهيزات نمودن فراهم از نحوي هر به پيمانكار كه صورتي در

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

 .داشت نخواهد اعتراضي گونه هيچ حق پيمانكار و نمايد پيمانكاركسر وضعيت صورت از باالسري هزينة (% 25 ) درصد پنج و بيست همراه به را

 وظايف اهم

 به ها 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
  HSEملزومات  ساير و فردي حفاظت وسايل آتش نشاني، و ايمني 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 •
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 HSE اضطراري هاي دستورالعمل •

 زيست  محيط حفاظت سازمان معتمد بازرسين با كامل همكاري•
 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 زيرساخت

 و تعمير مناسب طرز به و باشد اشكال بدون آنها و ساخت طراحي كه كند تامين را هايي دستگاه و تأسيسات است موظف ، پيمان موضوع حسب پيمانكار •
 اطمينان حسب نياز( يا و اي دوره صورت به كار حين و پروژه ابتداي )در كافي هاي آزمايش ويا الزم هاي ارائه تاييديه با بايد همچنين . شوند نگهداري

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

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

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

 نماينده به كتباً را است مراتب موظف پيمانكار و باشد مي پيمانكار عهده به خصوص اين در هماهنگي . است كار ضروري پيشرفت منظور به ذيل عناوين

 :نمايد اعالم كارفرما

 كار آغاز جلسات‐ / TOOL BOX MEETINGS / ريسك ارزيابي جلسات
 گردد برگزار ضرورت( زمان)حسب هر ويا فعاليت(/ ر كا محل تجهيز با زمان )هم كار به آغاز از قبل پيمانكار توسط بايد ريسك ارزيابي جلسات 

  كارفرما نماينده و پيمانكار HSEبازرسين  / ل مسئو اي دوره جلسات
 نماينده به مكتوب و جامع صورت به جلسات اين پيمانكار و نماينده كارفرما به طور دوره اي برگزار شده و نتايجHSE بازرسين جلسات است الزم    

پيمانكار تهيه و به تأيي نماينده ي كارفرما  HSEپيمانكار بر اساس چك ليست هاي مدون كه قبالً از سوي  HSEبديهي است بازرسي  . شود ارائه كارفرما
 :از عبارتست مي گيرد قرار بررسي و بحث جلسات مورد اين در معمول صورت به كه اهميت حائز موارد .مي شود انجامرسيده 

 حوادث گزارش (1

 سايت در انجام دست در هاي فعاليت  (2

  .جاري انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده   HSEآموزش هاي  (3

  HSEهاي  مميزي (4

 عمومي مباحث (5

  حوادث شبه و حوادث تحليل و تجزيه و ش دهي گزار جلسات (6

 مربوطه جلسات پيمانكار، توسط نماينده كارفرما، صالحديد و تشخيص به بنا است نشده اشاره آن به دستورالعمل اين در كه مواردي براي (7

 گردد مي تشكيل
 زمان مديريت

 مراحل كليه 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 پيمان
 ريسك مديريت

 باشد داشته استاندارد و شده شناخته هاي پيشگيرانه روش و كنترلي اقدامات بيني پيش و ها ريسك ارزيابي خطرات، شناسايي براي بايد پيمانكار
 فراهم خود 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
 HSEسازي  فرهنگ
 حادثه، 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

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

 .باشند انضباطي برخوردهاي

 :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 خاطي فرد از تعهد اخذ درخواست مورد حسب و پيمانكار به شفاهي اخطار‐
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 در است بديهي ) خاطي فرد جابجايي يا و جايگزين كارفرما ( درخواست نماينده تشخيص خاطي) به فرد بودن مقصر صورت در و پيمانكار به كتبي اخطار‐

خاطي با  كاركنان تخلف با متناسب مالي جريمه نمود( خواهد جلوگيري عمليات محل يا كارگاه محوطه داخل به فردخاطي ورود از كارفرما لزوم صورت
 پيمانكار  بدهي حساب به آن لحاظ و توجه به جدول 

 مديريت بازنگري

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

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

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

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

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

 جبران و جرائم مسئول پرداخت پيمانكار گردد، زيست محيط يا و تأسيسات ثالث، شخص و كارفرما پيمانكار، مال كاركنان و جان به خساراتي بروز موجب

 شخص كارفرما، خود، كاركنان به احتمالي صدمات از بايستي پيمانكار و نبوده كافي كارفرما HSEمقررات  رعايت صرف ضمنا .باشد مي وارده خسارت

 .نمايد جلوگيري محيطي مخاطرات زيست و ثالث
 دستورالعمل مفاد رعايت عدم

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

 وضعيت 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

 HSEساختار سرپرستي

 و ايمني بهداشت، 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

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

 مرتبط و هاي رشته يا و زيست محيط و ايمني بهداشت، زمينه در تخصصي تحصيالت اراي د بايستي پيمانكار HSEنيروهاي  . نمايد معرفي كارفرما به

 نمايند . كار به شروع اداره كار و شبكه بهداشت  كارفرما، نماينده كتبي تأييد وبا باشند كافي تجربه داراي
 زيست محيط و ايمني بهداشت، امور بر ناظر و افراد مسئول كه كند ( ثابت كارفرما ييد تا كافي )مورد ومدارك مستندات وسيله به بايستي پيمانكار :تذكر

 با و زمان هر صالحيت در احراز عدم صورت در و نبوده زمينه اين در پيمانكار تعهدات انجام ناقض كارفرما است تاييد بديهي . هستند شرايط واجد كامالً

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

 استفاده نمايد.
 درجذب وبه كارگيري افراد HSEالزامات 

 واجد ذيل موارد 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

 رواني و جسمي سالمت‐

 تجربي هاي مهارت‐

 كار انجام دانش‐
 برآوردن 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 HSE مديريت سيستم الزامات

 و شناسايي شامل ها يبررس اين دهد، ار قر ارزيابي و بازنگري مورد مرتب طور به وظايفشان انجام براي را خود كاركنان صالحيت است موظف پيمانكار، •
 .منظورباشد اين بي به دستيا جهت آنها نياز مورد هاي ش آموز و كاركنان هاي فعاليت كيفي ارتقاء تجهيزات براي و عوامل نمودن بهينه

 :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‐
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 .هاي دور ارزيابي براي هايي برنامه‐

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

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

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

 . نمايد تضمين HSEموازين  مطابق را مراحل (كليه ... و فيزيكي انساني، )مالي، نياز مورد تخصيص منابع با و نمايد اقدام آنها با مقابله
 .فراهم نمايد خود كاركنان نياز مورد HSE هاي آموزش ارائه منظور به را الزم شرايط است موظف • 

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

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

 در كه باشد مصوباتي ديگر يا و مراجع قانوني مصوبات تابع بايستي همچنين . باشد زيست محيط و ايمني بهداشت، قوانين در وظايف مندرج و تعهدات با

 HSEمسائل  قبال در پيمانكار كاركنان از يك هر وظايف شرح است، الزم زمينه اين در .مي شوند ابالغ محيطي زيست و ايمني بهداشتي، موارد با رابطه
 و تعيين شدهتأييد  HSE سازماني نمودار وفق پروژه در فعاليت آغاز قبل از را خود HSEنفرات  است موظف• • .برساند وي اطالع به و كرده مشخص

 كارفرما نماينده تأييد وبه بودهقيد شده  الزامات با مطابق بايد پيمانكار نياز بازرسين مورد تعداد و افراد اين صالحيت . نمايد معرفي كافرما نماينده به كتباً

 .برسد

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

  پيمانكار HSEمسئول 

الزامات  و آموزش نظر از را پيمانكار كاركنان كامل مسؤليت پيمانكاري، كار انجام مدت در الزم، هاي آموزش و كار محيط با آشنائي هاي دوره طي از پس •
HSE داشت. خواهد عهده بر  

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

  .نمايد

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

 .داشت عهده خواهد به اضطراري، وضعيت اعالم زمان در الزم ات م اقدا و زيست محيط مديريت برنامه محيطي، زيست هاي جنبه حريق، اطفاء هاي

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

ش  گو و براي چشم مناسب حفاظتي وسايل همچنين و دستكش مناسب، كار لباس (، فوالدي )پنجه ايمني ايمني،كفش )كاله ي فرد حفاظت تجهيزات
  . باشد مي

 .برسد كارفرما،اداره كار وشبكه بهداشت نماينده تاييد به بايستي فردي حفاظت لوازم :يادآوري

 .نمايد تحويل كارفرما نماينده به را خود عملكرد گزارش رونوشت روزانه بايستي •

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

 غير اعمال 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،

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

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

 ساكنان به محيطي زيست آسيب هرگونه −
 هرگونه مسموميت افراد – 

 افراد مكرر بيماري هرگونه −
 تهيه به 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 گزارش

 زيست 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 •

 نمايد. اعالم كارفرماكتباً نماينده به را مراتب بالفاصله كار، كردن متوقف از پس نباشد كارساز آن كردن معمول درمرتفع وتمهيدات تذكرات و باشد محيطي
 كاركنان پيمانكار

 .هستند كارفرما( در محيط پيمانكاري )تعريف شده از سوي نمايندة  HSEمقررات  كليه رعايت به موظف پيمانكار كاركنان
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 گزارش پيمانكار HSE مسؤول به را مراتب عمليات اجرايي، در HSEمقررات  با مغاير شرايط و ر رفتا مشاهده صورت در موظفند پيمانكار كاركنان •

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

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

 الودگي اب ،هوا وخاك باشد.
عات مذكور شامل كاركنان پيمانكار بايد در زمينه وظايف شغلي خود اموزش هاي الزم را فرا گرفته و دانش واطالعات الزم را در اين زمينه دارا باشند.اطال

 ه الزامات بهداشتي،ايمني وزيست محيطي مي باشد كه در حين كار ممكن است ايجاد شود.كلي
 پيمانكار بايد مدارك ومستندات الزم در زمينه اموزش كاركنان خود را ارايه نمايد.

 .با توجه به حجم ونوع فعاليت پيمانكار بايد به تاييد نماينده كارفرما برسدHSE ياداوري: مدت زمان اموزش هاي
پيمانكار ابالغ مي رعايت مقررات ومستنداتي)دستورالعمل ها،روش هاي اجرايي،راهنماها، فرم ها و...( كه پس از عقد قرار داد تهيه شده واز طرف كارفرما به 

 گرددتوسط پيمانكار الزامي مي باشد.

 اضطراري  شرايط 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 •

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

 .نمايد اقدام خود افراد براي كافي وتمرينات الزم هاي آموزش به نسبت است
 .است نياز( صورت درماني )در مراكز به انتقال از پس خود مصدوم كاركنان درمان وضعيت پيگيري به موظف پيمانكار

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

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

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

 بايد ناايمن لوازم 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

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

 و داشت نخواهد گونه مسئوليتي هيچ كارفرما كار، توقف با مرتبط هاي هزينه بابت از و داشت نخواهد مذكوررا ادامه فعاليت حق پيمانكار ، كارفرما نماينده
 .گردد و شامل جريمه نيز مي تلقي مجاز غير تاخير اين بعالوه

 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 •

 قابل مالي خسارات 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
 .كرد خواهد نگهداري و تهيه گيرد مي انجام كارگاه در محل خود كاركنان توسط كه جزئي معالجات تمام خصوصيات ثبت براي مخصوص دفتر پيمانكار

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

 :شود مي شامل را ذيل موارد گزارش اين .نمايد

 حوادث شبه -

 حوادث -

 اصالحي اقدامات -

 حادثه هاي درس -

 همكاري 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 تمامي تا دارد مبذول را الزم
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 به مشابه 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

 بهداشت مديريت

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

 .بود
 اي حرفه بهداشت

 براساس توان 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 خطر، نوع كار، انجام فرآيند فعاليت، نوع

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

 هاي آسيب پتانسيل داراي كه مواردي حذف و به شناسايي  نسبت كار، محيط هاي آالينده معمول هاي گيري اندازه انجام بر عالوه است موظف پيمانكار •

 .نمايد اقدام هستند بهداشتي

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

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

 كارفرما( نماينده سوي از ارسالي

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

 يا حذف منظور 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

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

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

 با رابطه 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

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

 بهداشت كارشناس 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

 دستورالعمل مطابق بايد ذهاب و اياب هاي سرويس 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

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

 به ماه هر براي شغلي هاي بيماري 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

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

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

 بهداشت محيط

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

 بلكه نبوده بخش جانبي يك فرايندها اين براي ربط و ضبط .شود رعايت بايد مشاغل و ها فعاليت اعمال، همه فرايندها، در ربط و ضبط دستورالعمل .شود

 شود آوري جمع مستمر و مرتب صورت به فعاليت، منطقه بايد از ها زباله و زائد مواد كار، از بخشي عنوان به .است آنها كننده تكميل بخش
 كمك هاي اوليه

 كه نقاطي 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

 در سريع 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 گذرانده حادثه وقوع هنگام

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

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

 باشد، ناپذير اجتناب توليدي فرايندهاي و مواد نوع لحاظ به ها آلودگي برخي بروز چنانچه •

 .دهد انجام آلودگي اثرات كاهش منظور به را الزم اقدامات است موظف پيمانكار

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

 و سطحي 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

 پيمانكار 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

 .باشد كارفرما نماينده كامل نظارت با بايد ها فاضالب روش دفع و محل و بوده ممنوع محيط به شده تصفيه بهداشتي و صنعتي فاضالب گونه هر تخليه •
 تهيه را مواد 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

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

 .باشد مي پيمانكار متوجه
 محيط حفاظت سازمان از صادره محيطي زيست مجوز و صورتجلسه شده تهيه محيطي زيست ارزيابي گزارش مطابق كار نوع و مورد حسب بايد پيمانكار

 .نمايد اقدام زيست محيطي ارزيابي گزارش مطابق منطقه زيست محيط بر پروژه اجراي از ناشي اثرات كاهش الزم جهت اقدامات به نسبت زيست
 وجود غبار و 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 كارفرما نماينده كامل باهماهنگي مرتب پاشي آب برنامه بايد دارد
 پيمان پايان و همكاري قطع

 ارزيابي مورد پروژه انجام طول در پيمانكار HSEعملكرد  نحوه رو اين از. نمايد رعايت را HSE مقررات پروژه انجام مدت تمام در است موظف پيمانكار •
HSE گيرد مي قرار كارفرما.  

 اطالع به را محيطي( زيست و فردي هاي آسيب ، ها خسارتشغلي،حوادث،  هاي بيماري آمار جمله از) خود HSE عملكرد گزارش است موظف پيمانكار•

  .برساند كارفرما نماينده
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 فرم امتياز دهي و ارزيابي پيمانكاران 

 يكل امتياز كسب  يامتياز كسب امتياز پايه امتياز دهي و ارزيابي پيمانكاران رديف

1 
مجوز شركت هاي خدماتي وزارت كار وامور 

   3 رتبه امتياز 3حداكثر اجتماعي 

2 

 تجهيزات و ماشين آالت ملكي شركت
با ارائه  به نام شركت يا مدير عامل

 امتياز 32حداكثر  مستندات 
با ارائه  و در صورت استيجاري بودن

امتياز  16به هرميزان حداكثر مستندات
 منظور مي گردد.

 تن ظرفيت 6تا3سوپر دار  زباله كش)پرس(
 امتياز15حداكثر 

  15 دستگاهپنج  حداكثرامتياز 2به ازاء هر دستگاه

 

يا مشابه سوپر دار  زباله كش بزرگ)پرس(
 امتياز 5تن ظرفيت حداكثر  15تا8آن 

 امتياز 5/2به ازاء هر دستگاه
 حداكثر دو دستگاه

5  

  4 حداكثر دو دستگاه امتياز 2به ازاء هر دستگاه امتياز 4جاروب مكانيزه حداكثر 

  2 حداكثر يك دستگاه امتياز 2به ازاء هر دستگاه امتياز 2جدول شوي و واتر جت حداكثر 

  3 حداكثر يك دستگاه امتياز 3به ازاء هر دستگاه امتياز 3مخزن شوي حداكثر 

  5/1 حداكثر يك دستگاه امتياز 5/1به ازاء هر دستگاه امتياز  5/1تانكر آب پاش حداكثر 

  5/2 حداكثر يك دستگاه امتياز 5/2به ازاء هر دستگاه امتياز 5/2حداكثر بيل بكهو 

  3 حداكثر يك دستگاه امتياز 3به ازاء هر دستگاه امتياز 3لودر حداكثر 

  1 حداكثر يك دستگاه امتياز 5/5به ازاء هر دستگاه امتياز 1وانت حداكثر 

3 
قراردادهاي در دست اجرا و انجام شده 

سال گذشته با شهرداري در  5در مرتبط
 امتياز15امور خدمات شهري حداكثر

 و يا هر قرارداد كالن شهرها مراكز استانها
 ساير شهرها

 امتياز 5كالن شهر 

 امتياز 4مراكز استانها    15

 امتياز 3ساير شهرها

4 
 متوسط تحصيالت مديران شركت

 امتياز 5حداكثر 

  3 باالتركارشناسي ارشد و 

 
  2 كارشناسي

  1 فوق ديپلم

  5 ديپلم و زير ديپلم

5 

 حساب هاي بانكييك ماهه  ميانگين گردش
در طول  از بانك هاي معتبر سراسر كشور

)صورتحساب امتياز 8حداكثريكسال گذشته 
 باشد( يكساله مي بايست بانكي الزاما

  8 ريال به باال 551/555/555/4

 
  6 ريال 555/555/555/4ريال تا  551/555/555/2

  4 ريال 555/555/555/2ريال تا  551/555/555/1

  2 ريال 555/555/555/1كمتر از 

6 
مبلغ قراردادهاي خدمات ميانگين ساليانه 

سال گذشته  5شهري با شهرداري ها در 
 امتياز 15حداكثر 

  15 به باال ميليارد ريال  35

 
  7 ميليارد ريال  9/29تا   25

  4 ميليارد ريال9/29تا  15

  2 ريال ميليارد 15تا 

7 
سرمايه ثيتي شركت برابر آخرين اگهي 

 تغييرات
 امتياز 7حداكثر 

  7 به باال ريال يونميل 15از 

 

  5 ريال ميليون 99/9تا  5

  3 ريال ميليون 99/4تا  3

  2 ريال ميليون 99/2تا  2

  1 ريال ميليون 99/1تا 

8 
)شهرداريها در رضايت كارفرمايان قبلي

 3حداكثر  مورد قرارداد خدمات شهري(
 امتياز

   3 مورد 3امتياز حداكثر  1هر رضايتمندي 

9 
 سوابق فعاليت شركت حداكثر

 امتياز 15

  15 و باالتر سال 15

  8 سال 15تا  4 

  4 سال 4زير 

15 
فني مديرعامل و هيات مديره مهارت 

 امتياز 3حداكثر 
   3 امتياز 1به ازاء سوابق بيمه هر دو سال 

11 
 isoگواهينامه ها و استانداردها شامل 

 امتياز 4كنترل كيفيت حداكثر
   4 امتياز  2به ازاءهر گواهينامه 

   155  جمع امتياز 

 ارئه اصل سند ماشين آالت در صورت درخواست كميسيون معامالت الزامي مي باشد.( صورت كتبي و مستند ارائه گردد.): به پيشنهاداتي ترتيب اثر خواهد شد كه به 1تبصره
 امتياز را كسب نمايند پاكت پيشنهادي قيمت باز نخواهد شد. 55از امتياز جهت شركت در مناقصه الزامي مي باشد و كساني كه كمتر  55:كسب حداقل 2تبصره

هي كه پيمانكار مدارك و اسناد آنها را ارائه داده همانهايي خواهند بود كه در موضوع مورد پيمان مي بايست در پروژه استفاده نمايد . بدي 2:كليه ماشين آالت رديف 3تبصره 
 طرفه از سوي شهرداري لغو مي گردد.  است چنانچه در هر برهه از زمان مشخص شود مدارك ارائه شده توسط پيمانكار صوري بوده قرارداد به صورت يك
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 فرم پیشنهاد قیمت
 
 

 .با توجه به اينكه قيمتهاي پايه مشخص گرديده پيشنهاد قيمت مي بايستي به صورت درصد پايين ويا باالي قيمت پايه مشخص گردد
ضمن مطالعه كامل شرايط مناقصه نمايندگي.....................................به كد ملي..................................به اينجانب ...............................
پيشنهاد قيمت خود را اعالم نموده و بعد از ارائه پيشنهاد قيمت حق هيچ گونه اعتراض ويا اعالم عدم  ،وعلم به كليه شرايط مناقصه

 مناقصه را ندارم . ايطرآگاهي نسبت به ش
 

 درصدپايين قيمت پايه.   ............................./ يا  درصدباالي قيمت پايه    ........................    پيشنهاد قيمت
 

 ..............................................به حروف........................................................................ريال به عدد  انهيمبلغ پيشنهادي ماه
 .......................................به حروف......................................... ساالنه.................................................ريالقيمت پيشنهادي 

 
 
 
 

 مهر و امضا پيشنهاد دهنده                                                                                                           


