تعاريف
-1قرارداد يا پيمان:
به مجموعه اسناد و مدارك و نقشه هايي گفته مي شودكه تمامي صفحات آن به امضاي پيمانكار وكارفرما رسيده باشد.
-2كار فرما:
شخصيت حقوقي است كه امضاء كننده يك طرف قرارداد بوده و اجراي عمليات مورد پيمان را به پيمانكار واگذا ر
نموده ،بر عملكرد پيمانكا ر نظارت مستقيم داشته و صدور كليه دستور كارها طبق مفاد قرارداد بعهده ايشان يا نماينده
قانونيش مي باشد.
-3ناظر فضاي سبز:
شخصيت حقوقي و نماينده قانوني و تام االختيار كارفرما و دستگاه نظارت در امور فضاي سبز مي باشد و هماهنگ
كننده بين امور شهرو كارفرما است كه تمامي دستور كارها از طريق ناظر فضاي سبز ابالغ خواهدشد.
-4پيمانكار:
شخصيت حقوقي است كه طرف ديگر امضاء كننده قرارداد بوده و اجراي عمليات مورد قرارداد را بعهده مي گيرد.
-5موضوع پيمان:
عبارت از مجموعه عملياتي است كه با عقد قرارداد ،اجراي آن بعهده پيمانكار واگذار مي شود.
-6مدت پيمان:
به مدت زمان تعيين شده براي اجراي پيمان گفته مي شود
-7دستگاه نظارت:
درتمامي قراردادهاي مرتبط با فضاي سبز ،امور شهر بعنوان دستگاه نظارت متولي و سياستگذار فضاي سبز بوده و بر
حسن اجراي تمامي پيمانهاي فضاي سبز نظارت عاليه دارد.
-8ناظر عالي:
كارشناسان مجرب در امر فضاي سبز بعنوان ناظر عالي از سوي دستگاه نظارت تعيين مي شوند كه بر حجم و چگونگي
حسن اجراي كار و كنترل كيفيت آن در طول مدت قرارداد پيوسته نظارت داشته و عملكرد پيمانكار را بطور ماهيانه
تأييد مي نمايند.
-9ناظر مقيم:
كارشناسي است كه با معرفي كارفرما و ابالغ كتبي دستگاه نظارت به منظور نظارت مستقيم و مستمر بر اجراي عمليات
تعيين و معرفي مي شود و ناظر مقيم در كارگاه مستقر بوده و يا در محدوده مورد پيمان حضور دايم خواهد داشت.
نماينده پيمانكار:
پيمانكار مو ظف است براي اجراي ا ين قرارداد نماينده تمام وقت و تام االختيار در طول مدت پيما ن و درحوزه اجرايي
معرفي نمايداين نماينده داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كشاورزي با گرايش هاي مرتبط با فضاي سبز خواهد بود كه
پس ا ز تعيين ،كتباً به كارفرما معرفي نمايد كه بر طبق ماده  8قرارداد اقدام گردد.
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تبصره :در صورتيكه پيمانكار بيش از يك پيمان درشهرداري المرد داشته باشد  ،موظف است براي هر پيمان يك
نماينده حائز شرايط معرفي نمايد.
-11مبلغ برآورداوليه پيمان:
عبارت است از رقم برآورد شده براي انجام پيمان در زمان تعيين شده كه توسط كارفرما محاسبه شده است.
-12كارگاه يا محدوده مورد پيمان:
محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجراء مي شود و مديريت احداث يا نگهداري و حفاظت از فضاي سبز در
اشكال مختلف آن (پاركها ،ميادين ،رفيوژها ،جنگلكاريها ،درختان معابر) اعمال ميگردد.
-13ماشين آالت و ابزار:
عبارت است از هر گونه ادوات و دستگاه هاي مرتبط با احداث و نگهداري فضاي سبز.
-14تعريف فضاي سبز:
فضاي سبز محدوده ا ي است كه غالب سطح فضاي آ ن را پوشش گياهي د ر بر گرفته و از حياتي ترين عوامل الزم
براي زندگي سالم در محيط شهره است كه عالوه بر افزايش زيبايي محيط زيست  ،باعث سالم سازي و تصفيه هواي
آلوده شهرها نيز مي گردد.
انواع فضاي سبز به شرح زير است:
-14-1پاركها :فضاهاي سبزي هستند كه مورد استفاده مستقيم مردم قرار گرفته و عالوه بر وجود گياها ن(درختكاري ،
چمنكاري وگلكاري) قسمتي از آن نيز به فضاهاي تفريحي ،ورزشي ،هنري و خدماتي به شرح زير اختصاص مي يابند :
الف) زمينهاي ورزشي بزرگساالن و زمينهاي بازي كودكان.
ب) آب نماها و فواره ها.
ج) معابر و راه هاي دسترسي
د) شبكه هاي روشنايي.
ه) ساختمان هاي اداري ،كتابخانه ها،سالن اجتماعات ،بوفه ها و نمازخانه ها.
و) چاهها و شبكه آبرساني.
ز) سطل زباله ،نيمكت  ،آبخوري  ،گلدان ها ،گل جاي ها و آبسردكن ها.
ح) سرويس هاي بهداشتي.
ط) درياچه ها و بركه ها.
-14-2جنگلكاري هاي دست كاشت و پار ك هاي جنگلي كه عمدتا با مساحت زياد و در حاشيه شهر قرار گرفته كه
بخش اعظم اين پاركها به درختكاري اختصاص داده شده است.
-14-3درختكاري،چمنكاري و گلكاري معابر ميادين لچكي ها رفيوژها و قطعات پراكنده فضاي سبز شامل قطعات
موجود در دوربرگردان بزرگراهها و فضاي سبز غير مسطح حاشيه بزرگراه ها و ساير محل ها.

مشتخصا فني و اجرايي پيمان
الف)نگهداري چمنكاري ها
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-1آبياري
ميزان ودفعات آب تامين شده تابع نظر كارشناس كارفرما و هماهنگي با نياز گياهان فضاي سبز است  .مقدار آب بايد
به نحوي در اختيار چمن قرار گيرد تا از بروز پژمردگي ،آفتاب سو ز ي ،غرقاب شدن ،جريان يافتن رو ان آب جلوگيري
گردد.
بنابراين پيمانكار به هنگام آبياري چمن ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:
-1-1كنترل روزانه آ بپاش ها براي رفع نواقص احتمالي در سيستم هاي تحت فشار تا رفع عيب وبايستي از شيلنگ و
سرآبپاش استفاده نمايد.
-1-2در صورت استفاده از شيلنگ پس از اتمام آبيار ي  ،نسبت به جمع آوري شيلنگ اقدام نمايد در غير اينصورت آب
داخل شيلنگ در معرض آفتاب ،داغ و بهنگام آبياري آتي باعث برگ سوزي مي گردد .منبع تأمين آب براي آبياري با
شيلنگ از طريق شيرهاي برداشت ثابت و در مواقع اضطراري و استثنائي ،تانكرهاي سيار مجهز به پمپ مي باشد.
-1-3تعداد دفعات و طول مدت آبياري سطوح چمن كاري را طبق دستورالعمل دستگاه نظارت به مورد اجرا گذارد.
 -1-4پيمانكار مي بايست از بروز رو ان آب به علت عملكرد نادرست و مشكالت آبياري كه موجب بروز حوادث و
خسارت مي گردد  ،جلوگيري نمايد.
-1-5آبياري چمن را حتي االمكان از ساعات گرم روز و به هنگام تا بش مستقيم آفتاب كه مي تواند حيات چمن را به
مخاطره بياندازد خودداري و آن را در ساعات خنك روز انجام دهد  .در غير اينصورت با در نظر گرفتن امكانات فني و
منابع آبي منطقه با پيشنهاد كارفرما و تأ ييد دستگاه نظارت در ساير مواقع روز نيز مي تواند انجام گير د  .ضمناً در
شرايط بارندگي موثر كه نيازي به اجراي آيتم آبياري چمن نمي باشد ،كارگران مربوطه بنابه تشخيص و ابالغ كارفرما در
ساير فعاليتهاي فضاي سبز منطقه به كار گرفته خواهندشد و مبلغي از بابت آيتم هاي انجام گرفته به غير از آبياري
پرداخت نخواهد شد.
-1-6آبياري چمن ها ر ا طبق برنامه و به ميزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا انجام دهد به طوريكه هيچگاه چمن
دچار پژمردگي نشده و شادابي خود را از دست ندهد.
-1-7در آبياري دستي و با شيلنگ از سرآبپا ش داراي منافذ ريز استفاده نمايد تا آب به صورت پو دري شكل روي
چمن ها پاشيده شود.
-1-8در آبياري چمن توسط اسپرينگلر روزانه يك بار و هر نوبت  30تا  45دقيقه و در ساعات خنك شبانه روز آبياري را
انجام دهد .به طوريكه تمامي سطح چمن با عمق نفوذ مطلوب آبياري شود.
به چمنكاري هاي زيرسايه انداز درختان كه به آب كمتري نياز دارند توجه نمايد.
-1-10در انبوه كاري هاي كه بستر آن چمنكاري شده است از اسپرينگلر استفاده نشود.
تبصره  1 :حفظ و نگهداري درختان پراكنده موجود در قطعات چمن كاري بخش جداگانه اي از چمن محسوب نخواهد
شد و پيمانكار موظف به عمليات نگهداري آن مي باشد.
تبصره  2:كليه هزينه هاي اشتراك آ ب به عهده كارفرماست و نگهداري و مراقبت و تعمير از شبكه ها ي اصلي و فرعي
آبياري و شير آالت و دريچه هاي آب بعهده پيمانكار است.
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-2سر زني چمنهاي فضاي سبز (بلوارها ،ميادين،پارکهاو فضاهاي سبز عمومي (
چمن زني به موقع و با ارتفاع مناسب نقش تعيين كننده اي در حفظ سالمت و طراوت آن داشته و بسيار مهم است .
ارتفاع چمن زني تابع نوع چمن و نظر تخصصي كارشناس كارفرما داردبه طور كلي ارتفاع مرسوم چمن زني كوتاه تر از 4
الي  5سانتيمتر است  .بنابراين پيمانكار موظف است دفعات چمن زني را با توجه به شر ايط فصلي و ميزان رويش چمن با
تشخيص ناظرين تنظيم كند و به هنگام چمن زني ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:
-2-1از بذردهي چمن جلوگيري كند  .دفعات چمن زني در او ايل فصل رويش هر پانزده روز يكبار و در اواخر بهار و
تابستان هر ده روز يكبا ر بوده و تعداد دفعات مازاد و فاصله بين چمن زني ها برابر دستورالعمل دستگاه نظارت خواهد
بو د  .ابزارموثرو مناسب براي كوتاه نگه داشتن چمن ا ستفاده از ماشينهاي چمن زن موتوري در سطح كوچك تا متوسط
و چمن زن هاي خود كششي در سطوح بزرگ و وسيع است  .استفاده از حاشيه زن در سطوح وسيع ممنوع بوده و در
صورت مشاهده مشمول جريمه مي باشد.
-2-2با استفاده از حاشيه زن هاي موتوري نسبت به كوتاه كردن چمن حاشيه خيابانها و ر فيوژها  ،درختان و يا تأ سيسات
همجوار اقدام نمايد در سطوح كوچك كه ماشين قدرت مانور ندارد استفاده از ابزارمناسب ضروري است.
-2-3تيغه هاي چمن زن را همواره تيز نگه دارد در غير اينصورت باعث نامرتب چيده شدن سطح چمن خواهد گرديد.
-2-4كوتاه نمودن چمن در ساعا ت خنك روز( صبح ها و عصرها) بوده وبايستي جمع آوري زوايد گياهي بر جاي مانده و
نظافت چمن بالفاصله در همان روز اجرا گردد .حاشيه زني بايستي همزمان با عمليات چمن زني صورت گيرد.
-2-5از كوتاه كردن چمن به هنگام خيس بودن سطح آن خودداري نمايد و بهتر است  12ساعت قبل از چمن زني  ،از
آبياري آن خودداري شود.
-2-6در هنگام حاشيه زني و چمن زني رعايت حفاظت از طوقه درختان موجود در چمن كاريها ضرورت دارد در غير
اينصورت هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت موضوع فوق بعهده پيمانكار بوده ومشمول جريمه است.
-3سيخ زني
در بسياري از موارد به علت پاخوري چمن  ،تدريجاً بافت خاك فشرده شده و تبادل گازها بين خاك و هواي مجاور آن
به حداقل رسيده و به دنبال آن نفوذ آب در خاك و تنفس ريشه دچار اختالل مي گردد  .همچنين از عوارض ديگر
متراكم شدن خاك كاهش نفوذپذيري اندامهاي زير زميني مثل ريشه چمن مي باشد  .براي كاهش عوارض ناشي از
متراكم شدن خاك در چمن انجام عمليات هوادهي ضرورت دارد.
-4کود پاشي و تغذيه چمن
ميزان رشد چمن در مقايسه با ساير عناصر گيا هان به كار رفته در فضاهاي سبز شهري بيشتر است بنابراين بايستي
ضمن تأمين به موقع نياز كو دي چمن  ،اسباب حفظ ،دوا م  ،تقويت ،افزايش قدرت رويش آن فراهم گردد عالوه بر آ ن
جلوه رنگ سبز زيباي چمن در گرو تأ مين به موقع كود مورد نياز است .كوددهي چمن به روش هاي كودپاشي سرك و
نيزمحلول پا شي با استفاده از كودهاي شيميايي و همچنين استفاده از كوددهي مخلوط خاك نباتي و بصورت زير انجام
مي شود:
-4-1کود هاي شيميايي
4

پيمانكار موظف است استفاده از كو د هاي ازته مناسب را بر حسب تشخيص كارشناس و ابالغ دستگاه نظارت از ميانكودهاي نيتروژنه به صورت اوره ا ي (سولفات آمونيوم( براي زمينهاي آهكي ) بصورت سرك و يا محلول پاشي از طريق
سيستم آبياري و يا با استفاده از دستگاه سمپاشي و جمع ً به ميزان  20گرم در هر متر مربع در هر نوبت (022كيلو گرم
در هكتار) به تناوب دو يا چند نوبت از اواخر ا سفند تا اواسط خرداد و همچنين از نيمه دوم شهريور تا آخر مهر ماه با
رعايت فاصله زماني  15الي  20روز انجام دهد.اين كاربا نظر كارشناس و رعايت اصول تغذيه گياهي بايستي انجام گيرد.
پيمانكار موظف است كودهاي فسفاته را در صورت دريافت ابالغيه دستگاه نظارت با استفاده از فسفات آمونيوم بهصورت 02 – 20گرم در هر متر مربع ( 022-022كيلو گرم در هكتار) در پائيز به اجرا گذارد .
استفاده از كودهاي تكميلي و ريزمغذي ها جهت رشد و يا كنترل رشد در صورت تشخيص كارشناس و دريافت ابالغيهدستگاه نظارت به ميزان توصيه شده در دستورالعمل مصرفي كارخانه سازنده ضرورت دارد.
پيمانكار موظف است كود پاشي را روي چمن خشك انجام داده و بالفاصله نيز آبياري نمايد.-4-2کود دامي پوسيده
پيمانكار موظف است همه ساله براساس ابالغ كارفرما و در محلهاي مورد نياز بويژه اراضي شيب دا ر سطح چمن را بامخلوط خاك نباتي سرند شده و كود دامي پوسيده به نسبت 3به  1و با ضخامت حداكثر  02- 02ميليمتر بپوشاند.
اين امر موجب تقويت و رشد چمن در فصل رويش مي گردد عالوه بر آن ناهمواريهاي سطوح چمن را نيز پر مي كند و
از بروز فرسايش و خشكيدگي ريشه چمن نيز جلوگيري مي گردد.
-5سمپاشي و دفع آفات و بيماريها
پيمانكار ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:به منظور حفظ سالمت و شادابي و حيات چمن  ،به محض مشاهده حضور وآثار فعاليت آفات گياهي بر اساس
بازديدهاي مستمر و روزانه و تشخيص كارشنا س و دريافت ابالغيه دستورالعمل نظارتي  ،با استفاده از سموم مجاز و
رعايت دستورالعمل كارخانه سازنده عمليات سمپاشي و مبارزه با آفات و بيماريهاي چمن صورت مي گيرد.
تبصره  :تشخيص نوع سم و زمان سمپاشي طبق دستور دستگاه نظارت خواهد بود.
با استفاده از روشهاي متداول مبارزه با آفات و بيماريها در چمن كاريها نسبت به دفع آفات آبد زدك ،حلزو ن ،الروآگروتيس،قارچ ها و به ويژه كرم سفيد ريشه بصورت طعمه گذاري و يا استفاده از روشهاي تلفيقي و مناسب اقدام
نمايد.
نكات ايمني و مقررات زيست محيطي ر ادر زمان استفاده از سموم شيميايي رعايت نمايد  .پوشيدن لباس كار مناسبو استفاده از ماسك توسط كارگران سمپاش الزامي است.
عمليات سمپاشي را بهنگام شب و در هواي كامالً آرام كه هيچگونه وزشي وجود نداشته باشد ،انجام دهد.به هنگام سمپاشي بر عليه آفات و بيماريها ي گياهي ضمن پيش بيني تمهيدات الزم ،از تردد عابرين و عبور حيوانات درمحوطه سمپاشي شده تا حصول اطمينان از سالمتي و ايمني محيط جلو گيري نمايد و بهنگام اجراي عمليا ت سمپاشي
مراتب امر را  48ساعت قبل ازسمپاشي با نصب پالكارد و تابلوهاي هشدار دهنده و ساير تمهيدات الز م به اطالع عموم
برساند پيمانكار در مورد هر گونه قصور در نصب عالئم هشدار دهنده مسئول و پاسخگو خواهد بود.
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-6نظافت
پيمانكار ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:با اجراي عمليات جاروكشي و پاكساز ي  ،محوطه چمن كاري را از كليه زوايد گياهي و برگهاي خزان شده نظافت و تميز
نمايد.
مواد جامد و زبا له هاي سرگردان را در اسرع وقت جمع آوري نمايد  .بنحوي كه در تمامي ساعات مورد استفادهبازديدكنندگان فضاي سبز ،هيچگونه آثاري از زباله در پيرامون آنها وجود نداشته باشد.
تبصره :نظافت همه رفيوژهاي خيابانها بعهده پيمانكاران فضاي سبز بوده و نظافت حاشيه كناري خيابانها بعهده
پيمانكاران خدمات شهري خواهدبود.
-7مراقبت هاي ويژه چمن
پيمانكار ملزم به رعايت ضوابط زير مي باشد:
از تردد عابرين،روي چمن حتي اال مكان جلوگيري نمايد.از گستردن هرگونه بساط روي چمن جلوگيري كند.از قراردادن اشيا ء داغ بر روي چمن توسط اشخاص جلوگيري بعمل آورد.با دستور و نظارت كارفرما هرس فرم و حذف شاخه هاي اضافه و مزاحم درختان را براي رسيدن نور كافي به چمنانجام دهد.
ب )نگهداري گل و گلكاري(
-1آماده سازي بستر كاشت:
خاك بستر كاشت مي بايست با مخلوطي از خاك زراعي به عالوه كود پوسيده د امي و خا ك برگ توسط پيمانكار مهيا
شده و كامال هموار و تسطيح گردد،و در صورت نياز به تعويض خاك بنا به صالحديد كارفرما ،پيمانكار موظف به تعويض
خاك و جايگزين نمودن با خاك نباتي مناسب است.
-2مي بايست نشاهاي فصلي از گونه هاي مرغوب و عموماً ازانواع پاكوتاه انتخاب شوند.
-3كاشت نشاهاي فصلي مي بايست طبق طرح ارائه شده از طرف دستگاه نظارت بصورت رديفي و با نظم ويژه انجام
شود.
-4انجام آبياري مستمر و مرتب نشاهاي كاشته شده (در ساعات خنك شبانه روز با تشخيص كارفرما)
-5اجراي عمليات سله شكني و حذف علفهاي هرز و وجين مستمر.
-6حذف گلهاي خشك شده پس از گلدهي و با هدف توليد گل بيشتر و كف بر نمودن بعضي از گلهابا رعايت اصول فني
-7مبازره با آفات وبيماري هاي گياهي در صورت مشاهده روي اندامهاي گلها و گياهان.
-8واكاري و جانشين كردن نشاها و گلهاي جديد به جاي گلهاي از بين رفته.
-9جمع آوري بموقع نخاله هاي برجاي مانده از آماده سازي بستر گلكاري و بقاياي خشك شده گلها پس از پايان عمر
مفيد گلها
پ (نگهداري بوته ها و درختچه هاي زينتي
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-1آبياري مرتب در فصل بها ر ،تابستان و پا ئيز(با توجه به شرايط اقليمي شامل بارندگي،رطوبت نسبي هوا،درجه
حرارت روزانه ونياز گونه گياهي) صورت مي گيرد.
-2حذف گلهاي پژمرده و علفهاي هرز بمنظور توليد و دوام بيشتر گلها.
-3افزودن كود شيميايي مناسب به منظور تحريك گلدهي و رشد رويشي در زمان مناسب
-4بيل كاري پاي بوته ها و افزودن كود دامي پوسيده درفصل پائيز.
-5حذف پاجوش و شاخه هاي اضافي در طول فصل رشد
-6هرس و آرايش بوته ها و حذف شاخه هاي خشك و بيمار(الزم به ذكر است هرس تمام درختچه ها يكسان نبوده و
به همين لحاظ درختچه هايي كه گلهاي آنها روي شاخه هاي يكساله ظاهر مي شوند بعد از زمان گلدهي هرس مي
شوند)
تبصره : 0هرس و آرايش درختچه هايي كه بعنوان ديواره سبز هستند( همانند شمشاد )ميبايست با نظم و ترتيب
خاص و با طرح ارائه شده توسط دستگاه نظارت و ابالغ كارفرما به اجرا گذارده شوند.
تبصره : 0هرس درختچه هايي كه به جهت زيبا يي و فرم دهي آنها در تمام طول سال انجام مي گيرد مي با يست
توسط افراد متخصص و تعليم ديده و موردتاييد ناظر فضاي سبزانجام گيرد تا ضمن حفظ و دوام عمر گياه ،زيبا يي الزم
را دارا باشد.
تبصره : 3كليه هرس ها و فر م دهي ها با نظر كارشناس معرفي شده دستگاه نظارت خواهد بود و هرگونه انجام
هرس بدون حضور كارشناس مورد قبول نبوده و مشمول جريمه و اخذ خسار ت خواهدبود  .ضمناً صورت وضعيت
مربوطه پس از تأ ييد كارشناس فوق قابل پرداخت خواهد شد.
تبصره: 4به منظور جلوگيري از گياه سوزي و شيوع بيماري ها آبپاشي روي بوته ها و درختچه ها اكيداً ممنوع مي باشد.
 -7مبارزه با آفات وبيماري هاي گياهي
پيمانكار مي بايست در صورت مشاهده هر گونه بيماري و يا آفت با هماهنگي ناظر شهرداري نسبت به سمپاشي و مبارزه
با آفات و بيماريهاي گياهي اقدام نمايد.
ت) حفظ و نگهداري گل جاي( فالورباکس) حاوي گل و بوته هاي زينتي مستقر در پارکها و معابر
-1تهيه خاك مرغوب و مناسب با مخلوطي از خاك برگ پوسيده بعالوه كود پوسيده دامي و خاك زراعي.
-2ايجاد زهكش مناسب.
-3كاشت گلها و نشاهاي مناسب در داخل آنها.
-4آبياري مستمر با سيستم آبياري تحت فشار در پاي بوته ها انجام گيرد و از شستشوي خاك بستر و يا پاشيدن آن به
اطراف جلوگيري شود و آبياري گلها بر اساس نياز آبي هرگونه ،انجام خواهد شد.
-5واكاري بموقع گلها و نشاهاي خشك شده و از بين رفته.
-6تعويض گلها و نشاها در پايان هر فصل گلگاري با نظر كارفرما و دستگاه نظارت.
-7نظافت و دفع علف هاي هرز فالورباكس ها بطور مرتب در طول فصل كاري وكاشت و نگهداري گياهان پوششي
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پيمانكاران موظفند در خصوص گياهان پوششي نيز همانند ساير موارد نگهداري ،اقدام به انجام آبيار ي  ،نظافت ،
كوددهي و ساير موارد نمايند.
-8در صورت اضافه نمودن گلدان يا گل جاي در سطح شهر پيمانكار موظف به خاكريزي ،آبياري،بوته كاري و نگهداري آن
است.
ث) نگهداري شبكه روشنايي و نورپردازي هاي انجام شده در سطح شهر وپارکها
عبارتست از رسيدگي دائمي و مستمر به موارد ايمني ،وضعيت ظاهري و تأمين روشنا يي كه اجراي موارد زير را طلب
مي نمايند:
-1بررسي و تعويض مرتب المپهاي سوخته و حبابهاي شكسته با همان نوع و كيفيت.
-2رنگ آميزي مرتب پايه چراغها كه نوع رنگ و نحوه رنگ آميزي از سوي كارفرما و با هماهنگي دستگاه نظارت تعيين
مي گردد.
تبصره  :تهيه رنگ بعهده پيمانكار بوده و عمليات رنگ آميزي با استفاده از نقاشان ماهر خواهد بود.
-3پيمانكار ملزم مي باشد از سيستمهاي روشنا يي نصب شده در پاركها حفاظت و نگهداري نموده و در صورت بروز
هرگونه مشكل اعم ازدست كاري و سرقت و نقص فني سيستم هاي برق و غير ه مسئول جبران كليه خسارت هاي
وارده جاني و مالي خواهد بود.
-4چنانچه به علت سهل انگاري و عدم رعايت نكات فني و ايمني از سوي پيمانكار خسار ت و صدمات جاني به شهروندان و
خسارتي به شبكه برق شهرداري يا پستهاي شركت برق منطقه اي وارد شو د  ،پيمانكار مسئول جبران كليه خسار ت هاي
وارده خواهد بود.
-5در صورت واردآمد ن خسارت به طلق و پايه چراغها تعويض آنها به عهده پيمانكا ر است مگر در مواقع بروز حوادث
غيرمترقبه(بعهده كارفرما) كه تشخيص آن با كارفرما خواهد بود.
-6تهيه و نصب درپوش بر روي جعبه تقسيم پايه چراغها جهت جلوگيري از برق گرفتگي مراجعين پاركها،ميادين و حفظ و
نگهداري آن نيز بعهده پيمانكار خواهد بود.
-7پيمانكار موظف است پس از تحويل مورد پيمان و در مدت پيمان هرگونه نواقص روشنايي و اتصاالت و ساير موارد
كه مي تواند باعث بروز حوادث مالي و جاني گرددبااطالع كارفرما اقدام به ر فع عيوبي كه منجر به ايجاد خسارت
خواهد شد بنمايد و در غير اينصورت هرگونه عواقب و خسارت وارده بعهده پيمانكا ر خواهد بود .بديهي است پيمانكار
ملزم است با استفاده از پوشش هاي بيمه اي نسبت به استفاده از مزاياي قانوني بيمه هاي مسئوليت استفاده نموده و
اينگونه هزينه هاي بيمه اي را در پيشنهاد قيمت براي شركت در مناقصه لحاظ نمايد.
-8پيمانكار موظف است بصورت روزانه تاسيسات برق را كنترل نمايد و در صورت بروز هر گونه حادثه يا اتفاقي ناشي از
برقدار شدن تاسيسات  ،مسئوليت آن بر عهده پيمانكار مي باشد.
ج) نگهداري آبنماها و فواره ها
-1پيمانكار موظف است پس از تحويل مورد پيمان در طول مدت آن برابر برنامه كاري ابال غ شده از طرف كارفرما ،
آبنما ها و فواره ها را مورد بهر ه برداري قرار د اده و اقدا ماتي اعم ا ز رنگ آميزي ،رفع گرفتگي و خرابي احتمالي آبنما،
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لجن كشي و رسوب گيري  ،نگهداري و تعمير پمپ ها ناشي از سهل انگاري،نظافت روزانه سطح آبنماها و نظافت بدنه و
كف آ بنماها  ،رسيدگي به سرفوراه ها ،تميزكاري و روشن نگهداشتن نورپردازي ها ،تهيه و نصب تابلوهاي هشدردهنده
و ايجاد حفاظ الزم به لحاظ حفظ ايمني و استفاده از مواد شيميايي براي جلوگيري از رسوب و ايجاد جلبك را اجرا نمايد .
بديهي است آبنماها طبق برنامه روزانه كاركرد داشته و آب همواره تميز خواهد بود.
تبصره  1:مسئوليت حوادث و جبران خسارت وارده به اشخاص از لحاظ جاني و مالي بر عهده پيمانكار خواهد بود.
تبصره  2:تهيه رنگ به عهده پيمانكار بوده و عمليات رنگ آميزي با استفاده از نقاشان ماهر خواهد بود.
تبصره  3:شرح خدمات نگهداري بركه ،استخر و درياچه همانند نگهداري آبنماها خواهد بود.
تبصره  4:در صورتي كه كارفرما تصميم به واگذاري نگهداري كليه آبنماها ي سطح منطقه نمايد موارد فوق كالً بعهده
پيمانكار مربوطه خواهد بود.
چ)نگهداري و حفاظت از زمينها و وسايل بازي کودکان و لوازم ورزشي و عمليات ترميمي آنها
-1حفظ و نگهداري كليه لوازم و زمينهاي ورزشي و بازي كودكان و وسايل موجود در آنها بر عهده پيمانكار ميباشد.
-2نظافت مستمر كليه لوازم ورزشي و بازي كودكان بعهده پيمانكار ميباشد.
-3پوشش بستر زمين بازي كودكان با كف پوش در محلهاي فاقد پوشش مصنوعي به عهده پيمانكار خواهد بود و
پيمانكار ملزم به ،حمل و نصب كفپوش در محل زمين بازي كودكان مي باشد.
-4رنگ آميزي وسايل بازي كودكان و وسايل ورزشي و كليه مبلمان پارك ي با تشخيص دستگا ه نظارت و ابالغ كارفرما
خواهدبود.
-2پيمانكار ميبايست بصورت روزانه كليه وسايل بازي موجود در زمينهاي بازي كودكان و ست هاي ورزشي موجود را
بررسي نمايدو در صورت وجود نقص در اسرع وقت به كارفرما اعالم و اقدام به رفع نقص با هماهنگي ناظر نمايدو در
صورت بروز هر گونه حادثه مسئوليت آن بر عهده پيمانكار خواهد بود.
تبصره  1:تهيه رنگ بعهده پيمانكار بوده و عمليات رنگ آميزي با استفاده از نقاشان ماهر خواهد بود.
تبصره  2:نصب تابلوهاي هشداردهنده د ر مورد نحوه استفاده از وسايل بازي و ورزشي بعهده پيمانكار مي باشد كه
پيمانكار نيز موظف است در صورت نياز بصورت كتبي به كارفرما اعالم نمايد.
تبصره  3:با توجه به ضرورت پيشگيري از بروز هرگونه حوادث و رعايت نكات ايمني در جهت ايجاد محيطي امن و آرام،
الزم است پيمانكار تدابيري در ارتباط با حفظ موارد ايمني محل بازي كودكان اتخاذ نمايد .بديهي است مسئوليت
پاسخگويي به اشخاص به عهده پيمانكار مي باشد.
ح) نگهداري و نگهباني پارکهاي جنگلي و الله و درختان کاشته شده در محل سنگ شكن شهرداري و پارکها ي محله اي
-1نگهداري فضاي سبز موجود در پارك جنگلي شامل آبياري ،هرس ،قطع شاخه هاي خشك شده ،حمل بقاياي گياهي و
ايجاد تشتك در اطراف درختان بر اساس نظر ناظر فضاي سبز
-0نگهداري و تعمير كليه شبكه آبياري موجود در پارك جنگلي شامل شير آالت ،شبكه آبياري اصلي و فرعي (از خروجي چاه
تا مخزن را نيز شامل مي شود)
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-3نگهباني و حراست از كليه اموال ،درختان ،و تاسيسات آب و برق موجود در پارك جنگلي (درصورت بروز هر گونه حادثه
در محدوده پارك پيمانكار مي بايست پاسخگو باشد)
-4نگهداري از سرويس هاي بهداشتي موجود در پارك جنگلي و نظافت آنها (روزانه دو بار) همراه با تامين مواد بهداشتي و
مايع دستشوئي بر عهده پيمانكار مي باشد.
-2نگهباني و حراست از كليه اموال و انبارهاي موجود شهرداري واقع در محل پارك الله (سورغال)كه شامل دو انبار روباز
،ساختمان گلخانه،ساختمان نگهباني،دو انبار مسقف سوله اي ،حصار اطراف و چاه آب همراه با كليه تاسيسات آب و
برق،مخازن كودهاي حيواني و كليه تاسيسات آب و برق مربوط به گلخانه و ساختمان نگهباني (در صورت بروز هر گونه
مشكلي در بخش تاسيسات پيمانكار مي بايست نسبت به تعمير و رفع نقص با هزينه خود اقدام نمايد).
-6پيمانكار مي بايست افراد پيشنهادي خود جهت حراست و نگهباني از پاركهاي جنگلي والله را قبل از استقرار به شهرداري
معرفي نمايد و پس از تاييد شهرداري آنها را در محل مستقر نمايد.
-7امحاي هرگونه نوشته در داخل و خارج ابنيه و ساختمانهاي موجود در پاركهاي جنگلي و الله (سورغال) بعهده پيمانكار
مي باشد بنحوي كه نماي داخلي و بيروني ساختمانها با امحاي پيمانكار دچار آسيب و زشتي منظر نگردد.
-8مسئوليت آبياري ،هرس،سمپاشي،تعمير شبكه آبياري و حذف علفهاي هرز در ختان موجود و در صورت صالحديد
شهرداري هرگونه درخت كاري در محل سنگ شكن سابق شهرداري بر عهده پيمانكار مي باشد.
-9نگهداري فضاي سبز پاركهاي محله اي شهرك هجرت ،محمد شريفي ،رحمت و بنفشه ها نيز بر عهده پيمانكار مي باشد.

خ)نگهداري ،نظافت و حفاظت از نيمكت ها ،سطل هاي زباله ،آبخوري ها ،نرده ها  ،مجسمه ها و ساير مبلمان
شهري موجود در سطح شهر
-1تعمير مرتب نيمكتها  ،سطلهاي زباله ،آبخوري ها  ،نرده ها و ساير مبلمان شهري و وسايل بازي كودكان و شستشوي
مبلمان شهري نصب شده در سطح شهر
-2جايگزيني نيمكتها ،سطلهاي زباله فرسوده و خارج از رده.
-3نصب صندلي يا سطل هاي زباله همچنين ساير نمادها و المانهاي شهري در نقاط مختلف شهر بنا به صالحديد كارفرما بر
عهده پيمانكار مي باشدو پس از نصب نيز وظيفه نگهداري از المانهاي شهري برعهده پيمانكار مي باشد و در صورت بروز هر
گونه حادثه يا نقص مسئوليت آن بر عهده پيمانكار مي باشد.
د)نگهداري درختان موجود در رفوژ وسط بلوارها ،ميادين معابر ،کوچه ها
-1آبياري
پيمانكار موظف است از الگوي طراحي شده جهت آبياري پيروي نمايد  .در سيستم هاي آبياري تحت فشا ر  ،آبياري
درختان و درختچه ها بصورت قطرهاي انجام مي گردد .سيستم طراحي شده آبياري مي بايست سازگار با نياز آبي گياه
باشد .در صورت عد م وجود سيستم آبياري تحت فشار پيمانكار موظف است با استفاده از شيلنگ هاي قرقر ه اي و
شيرهاي برداشت يا تانكر هاي سيار و كارگر  ،آبياري را انجام دهد بطوريكه در پاي درختان و رستني هاي كاشته شده
آبشويي صورت نگيرد .ميزان نفوذ آب در خاك مي بايست حداقل تا عمق  35سانتيمتري از سطح خاك باشد (با توجه
به شرايط اقليمي بافت خاك ،سن درخت و.) ..
10

آبياري درختان و درختچه هاي زينتي مي بايست در ساعات خنك روز انجام شود.پيمانكار مو ظف است در صورتيكه آبياري بصورت جوي و پشته  ،گردشي و يا كرتي انجام مي گردد با قراردادن موانعدر مسير حركت آب سرعت جريان و حركت آب را كاهش دهد تا از شستشوي خاك جلوگير ي گردد و آب به اندازه
كافي در زمين نفوذ نمايد.
پيمانكار موظف است به محض مشاهده هر گونه نقص فني در سيستم آبياري و مواجهه با خرابي قطره چكان،شيرآالتآبپاش ها و يا پارگي شيلنگ ها نسبت به رفع نواقص آن اقدام نمايد.
ايجاد تشتك آبخور براي درختان و درختچه هاي واقع در مسير آبياري ثقلي در طول دوره آبياري ضروري است.
با توجه به هميشه سبز بودن برخي از درختان و درختچه ها در صورت نياز آبياري خارج از فصل ضرورت دار د .اينامر مي تواند درفصل پاييز يازمستان با تشخيص كارفرما صورت گيرد.
در صورتيكه درختان در داخل چمن و يا در ميان گياهان پوششي قرار گرفته باشد  ،پيمانكار موظف است اطراف تنهاين قبيل از گياهان را تا شعاع نيم متري ا ز تنه درخت از وجود هرگونه رستني پاك نمايد و با استفاده از مالچ بپوشاند تا
گياه بتواند از رطوبت كافي بهره مند شود.
حجم آبياري براي درختان بزرگ بيشتر از درختان جوا ن بوده و البته دوره تناوب آبياري درختان جوان نيز كوتاه تر ازدرختان بزرگ است.
در فصول خشك و كم باران ميبايست آبياري با استفاده از تانكر هاي سيار آبرساني و يا شبكه هاي آب خام و بكارگيريكارگر ماهر انجام گردد.
پيمانكار موظف است آبياري با تانكر را همواره از محل مشخصي مطابق برنامه ارا ئه شده شروع نمايد و حق خروج ازبرنامه نهايي اعالم شده را ندارد در غير اينصورت مشمول جريمه خواهد بود.
پيمانكار موظف است آبياري درختان واقع در حاشيه معابر را ترجيحاً به هنگام شب يا ساعات خنك روز انجام دهد.پيمانكار موظف است نظم آبياري را رعايت كند زيرا برخي از درختان با تغيير رژيم آبياري دچار خزان زودرس ميشوند.
پيمانكار موظف است در ماههاي خشك سال(ارديبهشت ،خرداد،تير  ،مرداد  ،شهريور و مهر)عمليات آبياري را حداقل
هفته اي سه بار (  92- 100ليتر آب براي هر درخت )با توجه به شرايط خاص فصلي انجام دهد هر گونه تغيير بين
دفعات آبياري و يا ميزان آبياري ميبايست براساس دستورالعمل دريافتي از دستگاه نظارت باشد.
پيمانكار موظف است براي درختان و درختچه هاي كاشته شده در حاشيه معابر و رفيوژها در مسير آبياري و در طولمدت آبياري تشتك آبخور ايجاد نمايد.
پيمانكار مو ظف است در صورت استفاده از تانكر هاي آب جهت آبرساني و آبياري درختكاريهاي معابر و رفيوژ ها ،كليه نكات ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد.
-2کوددهي و تغذيه درخت
در فضاهاي سبز شهري كود دهي و تغذيه گياهي به قصد افزايش رشد،حفظ شادابي و سالمت گياها ن انجام مي
گردد لذا ضرورت دارد:
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تغذيه گياهي و كوددهي درختان و درختچه هاي زينتي برابر نتايج آزمايشات خاكشناسي و نياز گياهان با ابالغ كارفرماانجام گردد .بدين ترتيب پيمانكار موظف است در صورت دريافت ابالغيه دستو ر العمل نظارتي با استفاده از كو د هاي
دامي  ،شيميايي و بيولوژيكي مناسب و بكارگيري دستورالعمل فني كود هاي مربوطه ،اقدام نمايد.
كوددهي مستقيم با استفاده از كودهاي شيميا يي در زير تاج پوشش درختان و درختچه هاي زينتي در مناطقي كهخاك از تراكم پوشش علفي برخوردار است چندان مؤثر نخواهد بو د  .مواد غذايي قبل از جذب توسط ريشه درختا ن ،
بوسيله رستني هايي كه ريشه سطحي دارند جذب خواهد شد .در اينگونه موارد استفاده از چالكود توصيه مي شود.
محلول پاشي كودهاي شيميايي روي برگهاي درختان و درختچه ها از روشهاي تغذيه مناسب درختان و درختچه هايزينتي بشمار ميرود و در صورت دريافت دستورالعمل نظارتي پيما نكار موظف است آنرا به مورد اجرا گذارد و در
صورت برخورداري مجموعه فضاي سبز از سيستم آبياري تحت فشار محلول پاشي از طريق سيستم آبياري در ساعات
خنك روز انجام خواهد شد و در غير اينصورت بايد با استفاده از دستگاه سمپا ش با نازل مناسب نسبت به محلول پاشي
كودهاي شيميايي مبادرت شود.
پيمانكار موظف است همه ساله نسبت به تغذيه درختان و درختچه هاي زينتي با استفاده از كود دامي پوسيده و ياكمپوست به منظور اصالح بافت خا ك و نفوذ پذيري آ ن اقدام نمايد  .زمان و فصل استفاده از كو د دامي از ابتداي
فصل پائيز تا شروع فصل رويش مي باشد انجام كار طبق دستورالعمل و برنامه زمان بندي دستگاه نظارت و ترجيحاً
اواسط پائيز ميباشد.
كود دامي و يا كمپوست مورد استفاده فضاي سبز مي بايست از پوسيدگي كامل  ،سالمت كود و عدم مشاهده قارچزدگي و يا ابتال به آفت و عوامل بيماري زا و نيز فاقد اجسام خارجي نظير قطعات سنگ  ،چوب و اجسام فلزي تيز و
برنده بو ه و همچنين عاري بودن از وجود بذر علفهاي هرزضرورت دارد.
شهرداري المرد مي تواند تا مبلغ 022/222/222ريال را بابت خريد كوددامي پوسيده از مبلغ پيمان كسر نمايد و پيمانكار حقهيچگونه اعتراضي را ندارد.
پيمانكار موظف است در صورت مواجهه با نخاله هاي ساختماني و مواد زا يد در اطراف درختان و درختچه هاي زينتيضمن جلوگيري و ممانعت از تخليه نخاله  ،پس از دريافت ابالغيه دستورالعمل نظارتي نسبت به جمع آوري نخاله هاي
ساختماني اقدام نمايد.
پيمانكار موظف است همزمان با كود دهي سرك عمليات سله شكني رانيز انجام دهد.-3سمپاشي و دفع آفات
كنترل آفات و بيماري هاي گياهي با توسل به شيوه سمپاشي آخرين راه مي باشد  .امروزه به علت هزينه هاي
باال،آلودگي محيط زيست و بروزمقاومت حشرات در مقابل سموم  ،ساير روش هاي كنترل به تدريج جايگزين سمپاشي
مي شوند .فلذا جهت تقليل مسائل و مشكالت پيش رو ،پيمانكار ملزم به رعايت موارد ذيل مي باشد.
پيمانكار موظف است عمليات سمپاشي بر عليه آفات و بيماريها ي گياهي را با رعايت كامل اصول ايمني در شب بههنگامي كه وزش باد وجود نداشته باشد و هوا كامالً آرام باشد ،انجام دهد.

12

رعايت نكات ايمني و مقررات ترافيكي و زيست محيطي در استفاده از سموم شيميا يي و بكارگيري ابزار و وسا يلسمپاشي و پوشيدن لباس مناسب و استفاده از ماسك ،چكمه ،عينك توسط كارگر سمپاش الزامي است.
به هنگام سمپاشي بر عليه آفات و بيماريهاي گياهي  ،پيمانكار موظف است از تردد عابرين و عبور حيوانات در محوطهسمپاشي شده تا حصول اطمينان ازسالمت و ايمني محيط جلوگيري نمايد.
پيمانكار موظف است بهنگام سمپاشي عليه بيماريها و آفات با نصب تابلوهاي هشداردهنده مراتب را به اطالع عمومبرساند.
پيمانكار موظف است سمپاشي كامل درختان به ويژه با ارتفا ع بلند را به نحوي انجام دهد كه تمامي سطوح داخلي وخارجي اين قبيل درختان آغشته به موادشيميايي شود.
پيمانكار موظف است بازديد مستمر داشته باشد و عمليات سمپاشي را طبق دستورالعمل دستگاه نظارت و بكارگيريدستورالعمل كارخانه سازنده مواد به كار رفته به مورد اجرا گذارد.
پيمانكار موظف است عمليات سمپاشي را در مناطق وسيع همزمان انجام دهد و ضوابط قيد شده در مورد درختان ودرختچه هاي زينتي را نيز به مورد اجرا گذارد.
شهرداري المرد مجاز است تا مبلغ 92/222/222ريال از مبلغ پيمان را جهت خريد سم و عمليات سم پاشي از مبلغ پيمان كسرنمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
تبصره :انجام كليه عمليات سمپاشي با حضور كارشناس دستگاه نظارت ونماينده پيمانكار خواهد بود.
-4وجين علفهاي هرز
پيمانكار موظف است علفهاي هرز اطراف درختا ن و درختچه ها و همچنين علفهاي داخل گلهاي فصلي و چمنهارابا هدف پاكسازي از وجود هرگونه رويش علف نابجا و مزاحم بصورت مستمر وجين نمايد.
پيمانكار بايد وجين علفهاي هرز در محوطه اطراف يقه درختان و در ختچه هاي زينتي را بصورت مستمر(بطوريكههمواره عاري از علفهاي هرز باشد) پس از آبياري انجام دهد.
پيمانكار موظف است بصورت مستمر و هميشگي تا شعاع نيم متري محوطه اطراف تنه درختان و درختچه هاي زينتي رابيل كاري و حتي االمكان مالچ پاشي نمايد تا از رويش علفهاي هرز جلوگيري شود.
پيمانكار موظف است همه علفهاي هرز وجين شده را به خارج از محوطه درختكاري شده و به محل تعيين شده ازطرف
كارفرما ،انتقال دهد.
– علفهاي هرز سطوح جنگلكاريها بغير از سطوح شيب دار بايد حذف گردد(با تشخيص و ابالغ كارفرما)
پيمانكار موظف است بمنظور از بين بردن علفهاي هرز در سطح معابر جنگلكاري ها و كمربندهاي سبز با استفاده ازعلف كش هاي انتخابي و سيستميك شيميايي از اول سال و با دريافت دستو ر العمل كارفرما و بكارگيري ضوابط كارخانه
سازنده اقدام نمايد.
-5هرس فرم و نگهداري
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هرس فرم درختان و درختچه هاي زينتي به منظور شكل دهي،تنظيم رويش و گسترش شاخه هاي فرعي صورتميگيرد.
پيمانكار موظف است براي فرم دهي درختان و ارقام رديفي منحصراً از باغبان ماهر و آموزش ديده و يا افرادمتخصص مورد تأييدناظر فضاي سبز شهرداري المرد استفاده نمايد.
هرس شاخه هاي درختان زينتي با ابالغ دستگاه نظارت و مطابق با اصول فني انجام گردد.پيمانكار موظف است هرس نگهداري درختان و درختچه هاي پهن برگ را در اواخر زمستان و اوايل بها ر هر سال بارعايت اصول كلي هرس انجام دهد كه در گونه هاي گياهي متفاوت خواهد بود.
پيمانكار موظف است پس از انجام هرس بالفاصله با ايجاد پوشش و پانسمان مناسب محلهاي برش اقدام نمايد.پيمانكار موظف است درختان خشك شده و كنده كني آنان را پس از تشخيص و تأ ييد كارشناس و دريافت ابالغيه ازسوي دستگاه نظارت و بكارگيري ادوات مناسب و رعايت دستورالعمل قطع اشجار انجام دهد.
عمليات هرس به منظور جوان سازي درختان مسن و چگونگي انجام كار در صورت نياز با دستورالعمل نظارتي انجامخواهد شد .بديهي است تهيه وسا يل كار و جمع آوري و انتقال شاخه هاي هرس شده و خسارتهاي احتمالي وارده در اين
خصوص بعهده پيمانكار خواهد بود
كنده كني در حاشيه و ر فيوژهاي خيابانها و پاركها و جنگلكاريها ضروري بوده (اعم از بقاياي قديمي و يا بقاياي حاصل ازهرس جديد ) و محل برش بايد پائين تر از سطح خاك كر ت ها باشد و در جنگلكاريها صرفا بصورت كف بر نبوده و
حذف كامل گياه انجام خواهدگرفت.
پيمانكار موظف است هرس و نگهداري درختان و درختچه هاي كاشته شده در حاشيه معابر و رفيوژها شامل عملياتتاج بري ،سربرداري ،حذف شاخه هاي مزاحم و شكسته و خشك شده ر ا جهت ايمن سازي و سبك كردن تاج پوشش
انجام دهد.
پيمانكار حق استفاده از چوبهاي هرس و خشك شده را ندارد و مي بايست ضايعات و چوبهاي قطع شده را به محلتعيين شده از طرف كارفرما انتقال دهد.
پيمانكار موظف است پس از هرس بقاياي هرس را با جاروب جمع آوري و به محل تعيين شده توسط شهرداري منتقلنمايد.
 هرس فرم و حذف شاخ وبرگ اضافي درختان موجود در سطح شهر ،بلوارها ،پاركها  ،كوچه ها وفضاي سبز عمومي مانندمدارس ،ادارات،گورستانها و ...در صورت صالحديد شهرداري بر عهده پيمانكار مي باشد.
حذف درختان خشك شده به داليل مختلف هرچند مربوط به قبل از پيمان باشد از وظايف پيمانكار است.تبصره: 0رعايت كليه موارد ايمني حين كار اعم از كارگري ونصب عالئم هشداردهنده بعهده پيمانكار خواهد بود.
تبصره:0تكريت نخيالت (هرس دمبرگ نخل) از وظايف پيمانكار مي باشد.
-6واکاري
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پيمانكار موظف است نسبت به واكاري درختان و درختچه هاي زينتي خشكيده و از بين رفته در فضاهاي طراحي شدهاقدام نمايد (البته در صورتي كه خشك شدن درخت ناشي از عدم سازگاري نبا شد) واين كار با استفاده از گونه هاي
سازگار و در نظر گرفتن شرايط درخت از بين رفته و با دريافت ابالغيه و دستورالعمل نظارتي و رعايت بافت گياهي
غالب منطقه انجام مي گيرد.
در پاركها و فضاهاي سبز شهري واكاري درختان و درختچه هاي زينتي از بين رفته ضرورت دار د  .در صورتيكهبازكاشت درختان بزرگ منوط به وجود فضاي كافي و تو ازن الزم در سيماي فضاي سبز باشد  ،پيمانكار ميبايست طبق
دريافت ابالغيه و دستورالعمل نظارتي دريافتي و مطابق مفاد آن اقدام نمايد.
پيمانكار موظف است عمليات واكاري را در زمان مناسب كه كارفرما ابالغ مينمايد انجام دهد.-7بيل زني بستر کاشت
پيمانكار موظف است عمليات سله شكني و بيل كاري اطراف درختان و درختچه هاي زينتي را ترجيحاً در پائيز و همراهبا اضافه كردن كود دامي پوسيده در زير تاج گياه و اطراف تنه انجام دهد.
پيمانكار موظف است سله شكني و بيل كاري خاك زير تاج پوشش درختان را همراه با خاك دهي بر ر و ي ريشه هايلخت شده ناشي از آبشويي را در موقع آبياري شيلنگي در پائيز و همه ساله انجام دهد.
تبصره :در خصوص نگهداري د رختان معابر،انجام عمليات آبياري ،كندوكوب ،هرس و حذف شاخه هاي خشك  ،سمپاشي
و ساير موارد نگهداري ضروري است.
-8نظافت
پيمانكار موظف است نسبت به جمع آوري ،حمل و تخليه سريع سرشاخه هاي ناشي از انجام هرس و همچنين سايرمواد زايد برجاي مانده از وجين و واكاري را همزمان اقدام نمايد.
پيمانكار موظف است شاخ و برگ هرس شده را بمنظور جلوگيري از خطر آتش سوزي مستمراً از محوطه هاي كاشتجمع آوري و تخليه نمايد.
پيمانكار موظف است همه روزه برگهاي ناشي از خزان درختان در فصل هاي پائيز و زمستان را بويژه در موقع بارندگيكه موجب ناامني و لغزنده شدن گذرگاه ها و گرفتگي كانالها و مجاري عبور آب ميشود ،جمع آوري نمايد.
پيمانكار بايد از سوزاندن برگ و سرشاخه هاي جمع آوري شده در فضاهاي شهري اكيداً خودداري نمايد.پيمانكار موظف است نسبت به جمع آوري برگها در معابر پر رفت و آمد محدوده فضاي سبز ترجيحا با استفاده ازماشينهاي مكنده و يا دمنده مخصوص اقدام نمايد  .جمع آوري برگها از روي چمن را مي توان بوسيله شن كش و يا جارو
انجام داد و سپس با استفاده از ماشين هاي مخصوص ،جمع آوري ،كيسه گيري حمل و تخليه نمود.
پيمانكار موظف است نظافت محوطه هاي درختكاري شده در سطح شهر را بصورت مستمرو بر طبق برنامه انجامدهد.
-9مراقبت هاي ويژه
پيمانكار موظف است بمنظور حفاظت تنه درختان و درختچه هاي زينتي از برخورد اجسام تيز و برنده در طول مدتاستقرارعمليات فني الزم رابه عمل آورد.
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پيمانكار موظف است بازرسيهاي مستمر به منظور اطالع از وضعيت سالمت درختان بزرگ و كهنسال را انجام دهد.پيمانكار موظف است اقدامات پيشگيرانه در جهت رفع خطرات ناشي از فرو افتادن و پوسيدگي درختان كهنسال راانجام دهد .قطع درختان كهنسال غير قابل نگهداري ضرورت دارد انجام اين كار ميبايست با هماهنگي دستگاه نظارت و
كسب مجوزهاي صادره از امور شهر شهرداري صورت پذيرد  .درصورت عدم گزار ش  ،مسئوليت مدني وكيفر ي بروز
هرگونه حادثه بعهده پيمانكار خواهد بود.
-10مرمت انهار و تشتك هاي آبخور
ايجاد تشتك آبخور براي نهالهاي تازه كاشته شده به هنگام انجام عمليات كاشت صورت مي گيرد.پيمانكار موظف است ترميم و مرمت تشتك ها را در تمامي روشهاي آبياري تحت فشار ،ثقلي و يا شيلنگي بصورتمرتب و مستمر انجام دهد.
پيمانكار موظف است پاكسازي ،كنترل و مرمت انهار آبرساني و تشتك هاي آبخور در جنگلكاريها را بصورت مستمر ودر هنگام آبياري انجام داده و چنين كانالهايي را همواره از وجود زباله ،نخاله و علفهاي هرز پاكيزه نگه دارد.
ذ)نگهداري نخيالت
پيمانكار موظف است نسبت به تكريت(هرس دمبرگ) ،حذف پاجوش و تنه جوش  ،گرده افشاني(بارورسازي ) وسمپاشي عليه آفات وبيماريها ي نخيالت اقدام نمايد.
ر)آبياري فضاي سبز شهر از طريق شبكه آبياري و يا تانكر سيار آبرسان
ز)نكهداري و تعمير شبكه آب فضاي سبز
نگهداري و تعمير شبكه آب فضاي سبز شامل تاسيسات برق چاهها،پمپ ولوله چاههاو شبكه آبياري تحت فشار مو جود درسطح شهر برعهده پيمانكار مي باشد.
پيمانكار مكلف است كليه نواقص و كمبودهاي ايجاد شده در راستاي آبياري فضاي سبز را در اسرع وقت مرتفع نمايدحتي اگر اين نواقص و كمبودهامربوط به قبل از پيمان باشد.
ژ)جمع آوري بقاياي گياهي جامانده پس از هرس درختان و سرزني چمنها از سطح شهر و حمل آن به نقاط تعيين شده
س)کليه تاسيسات آب و برق فضاي سبز و مبلمان شهري تحويل پيمانكار مي باشد و در صورت بروز هر گونه حادثه يا سانحه مسئوليت آن
بر عهده پيمانكار مي باشد.
ش)خاکريزي و تعويض خاک در بلوارها،ميادين و پارکهاحسب نياز شهرداري جهت کاشت گل و گياه
ص)در صورت توسعه فضاي سبز پيمانكار مكلف به نگهداري آن خواهد بود.
ض)نظافت حوضچه هاي موجود در ميادين و بلوارها (فواره ها و آبشارها )
ط)جمع آوري برگهاي خزان شده از سطح فضاي سبز
ظ)نظافت روزانه بستر فضاي سبز از هر گونه ضايعات و علفهاي خشك
ع)وجين ،نظافت و حذف علفهاي هرز در بلوارها و ميادين(فضاي سبز شهر)
غ)نگهداري و تعمير روشنايي و نورپردازي هاي انجام شده و پايه چراغهاي رنگي موجود در سطح شهر و پارکها بر عهده پيمانكار است.
هر گونه نورپردازي يا نصب پايه چراغ جديد كه شهرداري انجام دهد نگهداري و تعمير آن با پيمانكار است.16

ف)در صورت نياز کارفرما جهت انجام عمليات توسعه فضاي سبزو کاشت در خت و چمن و  ...پيمانكار موظف به تامين نيرو مي باشد
ق)پيمانكار موظف به تامين نيروي انساني مورد نياز جهت ستاد حوادث و بحرانهاي احتمالي همچنين يرگزاري مراسمات ملي و مذهبي
است.
تبصره:0تعيين تعداد نيرو با كارفرما بوده و اقدام در اين مورد طبق دستور نماينده كارفرما است.
تبصره:0پيمانكار در صورتيكه كل نيروي مورد نياز را تامين ننمايد به ازاءهر نفرمعادل شش برابر حقوق و مزاياي كارگر
جريمه خواهد شد.
تبصره : 3پيمانكار موظف است جهت كليه نيرو هاي خود كه به ستاد بحران معرفي مي نمايد ملزومات الزم و لباس باراني
تهيه نمايد.
تبصره:4پيمانكار مكلف است در صورت نياز كارفرما نيروي الزم جهت نصب پرچم وبنر و برگزاري مراسمات ملي يا مذهبي
در سطح شهر را فراهم نمايد.
ک)در صورتي که شهرداري قصد اجراي شبكه آب و برق فضاي سبز(پارکها،بلوارها،ميادين)را داشته باشد مسئوليت اجراي پرژه و تامين
نيرو با پيمانكار است.
ل)پيمانكار ميبايست حسب نياز و بنا به صالحديد شهرداري نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز جهت گلخانه اقدام نمايد.
تبصره:نيروي شاغل در گلخانه مي بايست مورد تاييد كارفرما باشد.
م)سبزبان فضاي سبز
حقوق سبزبانان بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل مورد تاييد شهرداري المرد مي بايست محاسبه و پرداخت گردد.پيمانكار موظف است براي سبزبانان پاركها و فضاي سبز  ،لباس فرم مخصوصي كه از طرف شهرداري نوع و رنگ آنمشخص خواهد شد تهيه نموده و روي آ ن اتيكت مخصوص كه نام و نام خانوادگي و عنوان سبزبان فضاي سبز قيد شده
نصب نمايد .استفاده از لباس هاي مذكور در اوقات كار ضرورت دارد.
پيمانكار موظف است نام و مشخصات هر يك از سبزبانان و يا تغييرات آنها را به كارفرما اعالم نمايد.پيمانكار موظف است نسبت به پرداخت حقوق سبزبانان در پايان هر ماه اقدام نمايد و تا سه ماه خود پاسخگو باشد.سبزبانان ميبايست بطور روزانه در سطح شهر فعاليت نمايند ودر صورت مشاهده فعاليت آنها در نقاطي كه باناظرهماهنگ نشده است پيمانكار جريمه مي گردد.
پيمانكار مي بايست دو نفر از سبز بانان را كه مورد تاييد ناظر باشد و با اجراي تاسيسات آب و برق آشنايي كامل دارند راجهت اجراي تاسيسات هر زمان و براي هر مدت كه ناظر بخواهد در اختيار شهرداري قرار دهد.
ن)ليست ادوات و تجهيزات مورد نياز:
ادوات مورد نياز

تعداد

تانكر  6222ليتري

0

نيسان كمپرسي يا ايسوزو سه تن كمپرسي

0

سمپاش موتوري  022ليتري

0

اره موتوري

3
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توضيحات

شمشاد زن موتوري

0

چمن زن موتوري

3

حاشيه زن

0

پمپ كف كش  3اينچ

0

آچار لوله گير بزرگ

0

آچار ووسايل لوله كشي كوچك

0

لوازم باغباني(بيل ،فرغون،اره

حسب نياز

دستي،بيلچه،كلنگ،فرغون و )...
و)جرائم:
نسبت به آيتمهايي كه در شرايط فني پيمان آمده و اجراي آن به پيمانكار واگذار شده است براي هر آيتم روزانه(آبياريچمن و گل،نظافت معابر و گلكاري و  )...انجام نگرفته روزانه به ازاء هر متر مربع فضاي سبز 0/222/222ريال جريمه خواهد شد.
براي آيتم هاي غير روزانه اعم از هفتگي و ماهانه در صورت عدم اجرا،در بار اول به ازاء هر متر مربع 0/222/222ريال ودر سري
هاي بعدي با ضريب  02درصدي جريمه اعمال خواهد شد.
در صورت خشك شدن هر اصله درخت يا نهال ناظر به تناسب قيمت روز اقدام به كسر از صورت وضعيت مي نمايد.در صورتي كه چمن كاري و گلكاري كيفيت الزم خود را به هر دليل كوتاهي پيمانكار از دست دهد و يا احتياج به احداثدوباره داشته باشد پيمانكار موظف است نسبت به ترميم واحداث چمن و گلكاري محل از بين رفته اقدام نمايد .بديهي
است تهيه نهاده ها ي مورد نياز نيز به عهده پيمانكار بوده و به ازاء هر متر مربع چمن 0/222/222ريال و هر متر گلكاري فصلي
3/222/222ري ال جريمه منظور خواهد شد و در صورت عدم انجام ،ميزان جريمه سه برابر بعالوه معادل ارزش نهاده(با
تشخيص و محاسبه كارفرما) خواهد بود.
در صورت عدم مبارزه ( مكانيكي يا شيميايي) با آفات و بيماريهاي گياهي هزينه خريد نهاده هاي مصرفي و اجراي سمپاشيهمراه به مبلغ  42/222/222ريال به ازاء هر مورد جريمه اعمال مي شود.
در صورت خوابيدن سبزبانان در محل كار يا ترك پست براي هر نفر در هر شيفت كاري مبلغ 0/222/222ريال به عنوانجريمه از پيمانكار كسر مي گردد.
در صورت مشاهده هدر رفت و جاري شدن آب در سطح شهر بدليل بي توجهي پيمانكار در هر نوبت مبلغ 4/222/222ريالجريمه اعمال مي گردد.
در صورت نپوشيدن لباس فرم كامل،تميز،يكدست و پاكيزه مطابق طرح تعيين شده از طرف شهرداري به ازاءهر روزمبلغ 0/222/222ريال براي هر نفر كارگران كسر گردد.
پيمانكار ملزم به استفاده از لوله و سيستم آبياري سالم و استاندارددر سطح فضاي سبز شهر مي باشد و در غير اينصورتدو برابر قيمت مصالح صدمه ديده از پيمانكار كسر مي گردد.
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در صورت عدم معرفي و يا عدم حضور موثر و يا عدم حضور غير موجه نماينده پيمانكار در ساعات اداري و غير اداري بهازاء هر پنج ساعت مبلغ  0/222/222ريال به عنوان جريمه كسر خواهد شد.
استفاده از دستگاه حاشيه زن يا علف زن براي چمن زني و بلعكس ممنوع بوده و در صورت مشاهده پنج برابر هزينه چمنزني كسر مي گردد.
در صورت بلند بودن چمنهاي سطح شهر بدليل سرزني نشدن و عدم هرس بموقع به ازاء هر متر مربع مبلغ 0/222/222ريالروزانه كسر مي گردد.
در صورت عدم حاشيه زني چمن ها با دستگاه حاشيه زن به ازاء هر روز مبلغ 02/222/222ريال از پيمانكار كسر مي گردد.در صورت جمع آوري نكردن و جارو نكردن بقاياي حاصل از هرس درختان و سرزني چمنها در همان روز به ازاءهر بارمشاهده مبلغ  02/222/222ريال از صورت وضعيت كسر خواهد شد.
عدم حضور بموقع كارشناس شركت و يا تاخير بيش از نيم ساعته در محل تعيين شده توسط ناظر موجب اعمالجريمه 222/222ريالي خواهد شد.
با توجه به قابل جبران بودن كليه امور مربوط به فضاي سبز در كوتاهترين زمان ممكن مرجع اصلي اعمال جريمه هاگزارش مكتوب ناظر شهرداري مي باشد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نسبت به گزارش صادره توسط ناظر نخواهد
داشت.
 عدم اطالع رساني و ترتيب اثر مناسب در مورد خاموشي سيستم روشنايي پاركها و ميادين همچنين شكستگي و رفع عيبشبكه آبياري فضاي سبز مشمول جريمه  02/222/222ريالي در هر مورد مي باشد.
پيمانكار موظف است با توجه به دستور ناظر مقيم اقدام به آماده سازي بسترو كشت گلهاي فصلي در زمان مقرر نمايد ودر صورت تاخير و يا عدم كشت به ازاءهر متر مربع  0/222/222ريال جريمه و از صورت وضعيت كسر خواهد شد.
در صورت عدم تكريت(هرس دمبرگ ) ،هرس برگ،نظافت تنه ،عدم حذف پاجوش و تنه جوش  ،عدم گرده افشاني وبارورسازي نخيالت با نظر ناظر و بسته كم كاري صورت گرفته به ازاء هر نخل از مبلغ 02/222/222ريال از صورت وضعيت
كسر مي گردد.
در صورت خاموش بودن فواره ها و آبشارهاي موجود در ميادين وبلوارها مبلغ  2/222/222به ازاء هر مورد روزانه كسر ميگردد.
عدم صدور دفتر چه كار ،عدم انعقاد پيمان،عدم صدور فيش حقوقي ماهانه وعدم تحويل آن براي كاركنان در هر ماه بهازاء هر نفر  922/222ريال جريمه خواهد شد .كسري واريزي بيمه به منزله عدم انجام آيتم تلقي شده و به ميزان سه برابر
كسري واريز،جريمه در صورت وضعيت اعمال و در توان سنجي و تشخيص صالحيت نيز به عنوان امتياز منفي لحاظ خواهد
شد.
كليه موارد ذكر شده جرائم طي يك الي پنج روز از گذشت هر گونه قصور پيمانكار صورتجلسه و در پرونده پيمانكاربايگاني و در پايان هر ماه از صورت وضعيت كسر مي گردد.

شرح کارفرما:
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شركتهاي متقاضي مي بايست در اساسنامه آنها نگهداري و خدمات فضاي سبز قيد شده و داراي تاييديه صالحيت ازاداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان فارس باشند.
شركتهاي متقاضي مي بايست داراي سابقه كار وعملكرد مثبت در زمينه نگهداري فضاي سبز باشند و مدار ك مربوط بهسابقه كار خود را پيوست تقاضاي خود نمايند.
مقصود از پاركها در اينجا(مشخصات فني و اجرائي پيمان) ،پاركهاي جنگلي،الله،محمد شريفي،رحمت،بنفشه ها و شهركهجرت مي باشد.
در اين پيمان به ميزان  32درصد افزايش حقوق جهت سال  0420در نظر گرفته شده است و در صورت افزايش حقوقكارگران بيش از اين مقداردر سال ، 0420شهرداري موظف به پرداخت مابه التفاوت مي باشد و اگر كمتر از  32درصد
باشد از مبلغ پيمان كسر مي گردد.

تعهدات پيمانكار :
موارد زير را پيمانكار تعهد مي نمايد.
 -0پيمانكار اسناد و مدارك موضوع پيمان را مطالعه نموده و از مفاد آن كامالً آگاه شده است.
 -0پيمانكار موظف به تامين نيروي انساني و تجهيزات  ،ماشين آالت و ابزار كار براي اجراي قرارداد و مشخصات
مندرج در موضوع پيمان مي باشد.
 -3پيمانكار محل اجراي كار را بازديد و بررسي نموده و از وضعيت آب و هوا  ،بارندگي و امكان اجراي كار در
فصلهاي مختلف سال قبل از ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار  ،اطالع يافته است.
 -4پيمانكار از قوانين و مقررات مربوط به كار  ،بيمه هاي تامين اجتماعي  ،ماليات و عوارض و ديگر قوانين و مقررات
 ،كه تا تاريخ پيشنهاد معمول و قابل اجرا بوده است كامالً مطلع و متعهد است كه همه آنها را رعايت كند در هر
حال مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بر عهده پيمانكار است  .ضمناً شركت در كالس هاي
توجيهي قانون كار كه از طرف شهرداري يا مراجع ذيربط اداره كار يا تامين اجتماع برگزار مي گردد الزامي است
.
 -2پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي  ،سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي باال را در نظر
گرفته و بعد از آن تحت هيچ عنواني حق درخواست اضافه بها به هيچ عنوان را ندارد در صورتي كه پيمانكار به
هر دليل از قرارداد منعقده انصراف و يا مرتكب تخلفهاي محرز شده يا از شرايط توافق في مابين عدول نموده
كه منجر به وقفه در انجام امورات گردد كارفرما حق دارد حداكثرتا دو ماه آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام
داده و هزينه بكارگيري كليه كارگران و امكانات را به اضافه  15 %جريمه به حساب بدهي پيمانكار منظور نموده
و از مطالبات و يا تضمينات حسن انجام كار ويا حسن انجام تعهدات كسر نمايد و هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت
به اين پرداختها كه به تشخيص كارفرما انجام گرفته از هر نظر بي اثر مي باشد.
 -6پيمانكار موظف است دفتري براي حضور دائمي خود يا نماينده اش در اجراي قرارداد فيمابين به منظور
دسترسي و ارائه خدمات بهينه در معابر اصلي حوزه تحت پيمان داشته باشد.
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 -7پيمانكار موظف است به كليه كاركنان خود ابالغ و نيز آنان را مكلف سازدتا از هر گونه برخوردي كه موجب
نارضايتي شهروندان شود و از دريافت هر گونه هزينه از شهروندان تحت هر عنوان توسط عوامل خودداري
نمايند و مسئوليت كليه عواقب قانوني ناشي از عدم رعايت اين بند بطور كلي با پيمانكار مي باشد.
 -8پيمانكار حق تعطيلي موضوع پيمان حتي براي يكبار در شبانه روز را نداشته مگر با كسب
مجوز و موافقت كتبي دستگاه نظارت يا كارفرما بديهي است در صورت مشاهده به مفهوم ايجاد اخالل در محدوده
فعاليت و كار شكني در فعاليت هاي شهر تلقي و موجب پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
 -9پيمانكار مكلف است براي انجام مناسب عمليات موضوع پيمان نسبت بكارگيري نيروي انساني و ماشين آالت
مورد نياز اقدام نمايد .
 -02پيمانكار مكلف است براي كليه كارگران خود كارت شناسائي عكس دار با ذكر مشخصات كامل و همچنين كروكي
محدوده خدمتي در پست كارگر تهيه كند كه همواره بايستي به صورت اتيكت به لباس كاري در حين كار در
سينه كارگر نصب شود.
 -00پيمانكار موظف است نسبت به لكه گيري آسفالت برابر نظر ناظر در سطح شهر اقدام نمايد الزم به ذكر است كه
تهيه آسفالت مورد نياز با كارفرما مي باشد.
 -00پيمانكار مكلف است تحت نظارت كارفرما با انجام انتخابات بين كارگران دو نفر را به عنوان نماينده كارگران
معرفي نمايد كه وظيفه اين كارگران انعكاس مشكالت احتمالي كارگران تحت پوشش به مراجع ذيصالح و شوراي
حل اختالف مي باشد و پيمانكار بدون استنادات قانوني نيز حق اخراج كارگران فوق را به هيچ عنوان بدون تصميم
گيري مراجع ذيصالح و هيات حل اختالف نخواهدداشت  .ضمناً نماينده كارگران نيز مي بايست همانند ساير
كارگران وظايف كاري خود را به انجام برساند.
-03پيمانكار متعهد مي گردد نسبت به تهيه تجهيزات و وسايل ايمني و البسه و عالئم هشداردهنده و ...برابر قانون
كار در طول مدت قرارداد براي هر كارگر فراهم نمايد.
 -04پيمانكار موظف است نسبت به تامين كفش كار ،دستكش و لباس متحد الشكل و مناسب و كاور به رنگ فسفري
حداقل سه دست در سال لباس باراني و ساير وسايل مورد نياز نسبت به فصول برابر نظر كارفرما براي
كارگران خود اقدام نمايد  .بديهي است در صورت عدم رعايت موارد باال مشمول جريمه مربوط برابر فصل
جرايم خواهد بود.
 -02پيمانكار مكلف است بدون هيچ عذر و بهانه اي حقوق و مزايا  ،حق بيمه براي تمامي پرداختي ها به كارگران
وساير موارد قانوني متعلق به كارگران را بصورت ماهيانه در حسابي كه براي هر كارگر در يكي از بانكهاي معتبر
افتتاح مي نمايد واريز نموده و براي كارگران فيش حقوقي برابر اشل قانون كار صادر و يك نسخه را به كارگر و
نسخه دوم را به كارفرما تحويل دهد.
 -06پيمانكار بايد حداكثر پس از يك هفته عقد قرارداد با كارفرما قراردادهاي مربوطه را با كارگران گروه شغلي
مربوط خود منعقد نموده و تحت نظارت كارفرما يك نسخه از قرارداد را به كارگر طرف قرارداد و نسخه دوم
را به كارفرما و نسخه سوم را به اداره كار و امور اجتماعي تحويل نمايد .فيش حقوقي كارگران بايستي نشان
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دهنده كليه مطالبات قانوني شامل حقوق و مزايا و اضافه كاري و بن كارگري  ،پايانكار  ،پاداش و عيدي و حق
اياب و ذهاب و ...بصورت مجزا بوده و در صورتي كه پيمانكار در پرداخت بموقع حقوق و مزايا و اضافه كاري و
بيمه كارگران در پايان هر ماه كوتاهي نمايد نماينده كارفرما مجاز خواهد بود به هر شكل ممكن كه بخواهد
بالفاصله با جمع بندي اسناد مربوطه و با درخواست از مراجع ذيصالح درخواست رسيدگي نمايد و راي صادره
مورد قبول شهرداري  ،پيمانكار و كارگر بوده و در صورت عدم پرداخت توسط پيمانكار  ،كارفرما مجاز به كسر
از طلب پيمانكار و واريز به حساب كارگران شركت مي باشد و عالوه بر آن معادل  5%مبلغ پرداختي به عنوان
جريمه از حساب پيمانكار كسر و به حساب شهرداري واريز نمايد .
-07

پيمانكار بايستي در پايان هر ماه ريز دقيق پرداختهاي خود فيش حقوقي به كارگران را به مراجع ذيصالح

تحويل دهد.
-08

پيمانكار ملزم به رعايت كامل انواع مرخصيهاي قانوني كار مربوط به كارگران بوده و موظف است

پرداختهاي مربوط به موارد ويژه نظير جمعه كاري و تعطيل كاري و شبكاري و  ...را بصورت كامل و طبق قانون
كار انجام دهد.
 -09از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده  ،لذا مالك كارفرما در قرارداد كيفيت نگهداري فضاي سبز
ميباشد .
 -02پرداخت حقوق رانندگان خودروهاي پيمانكار (منجمله خودروهاي شهرداري درصورتي كه تحويل پيمانكار گردد)
نيز به همان روش حق و حقوق كارگران كه قبالً اشاره شده بعهده پيمانكار مي باشد.
 -00پيمانكار مكلف است در پايان هر ماه آماري از تعداد و طبقات مختلف كارگران و ليست دستمزد آنها و ماشين
آالت و تجهيزات موجود و آماده بكار در كارگاه را همراه آمار و اطالعات كار در قسمتهاي مختلف تهيه و به
دستگاه نظارت تحويل نمايد.
-00

پيمانكار موظف است يك نفر را بعنوان سركارگر كه داراي تجربه كافي مي باشد معرفي نمايد كه

بايستي حداقل دو سال سابقه كاري در فضاي سبز را دارا باشد و حضور سركارگر در كليه عمليات روزانه الزامي
بوده و سركارگر مربوطه وظيفه حضور و غياب و كنترل عملكرد كارگران تحت نظارت خود را عهده دار مي
باشد.
-03

پيمانكار بايستي پست خدمتي هر كدام از كارگران خود شامل محدوده خدمتي و وظايف نامبرده را تهيه

و در اختياردستگاه نظارت جهت تاييد قراردهد و در صورتي كه وضعيت پست خدمتي هر كارگر بدون عذر
موجه طبق تشخيص دستگاه نظارت مطلوبيت الزم را نداشته باشد .كارفرما از صورت وضعيت ماهيانه كسر مي
نمايد.
-04

پيمانكار حق عقد قرارداهاي ويژه نظير قرارداهاي حجمي و تناژ و متر مربع با كارگران خود را حتي

بصورت توافقي ندارد.
-02

در صورتي كه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود

پيمانكار مكلف به اجراي آن از تاريخ تنفيذ بخشنامه خواهد بود.
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-06

پيمانكار به هيچ وجه حق اسكان كارگران موقت و دائم خود را در مجاورت محل كار با سر پناههاي

پوشالي و گل و نظاير آنرا ندارد.
-07

پيمانكار مكلف است كليه اقدامات و مراحل جهت معاينات دوره اي و واكسيناسيون الزم براي كليه

كارگران تحت پوشش خود را طبق ضوابط و مقررات موجود با هزينه خود اقدام نمايد.
-08

پيمانكار مكلف است قبل از اجراي قرارداد شخصي واجد شرايط ومطلع با وسيله نقليه مناسب ،تلفن

همراه و در صورت امكان مجهز به دستگاه بي سيم را كه مورد تائيد دستگاه نظارت باشد را بااختيار تام وحق
امضاء كتبا به عنوان نماينده به كارفرما معرفي تا در اوقات كاردرمحدوده قرارداد حضور و در تمام طول مدت
شبانه روز در دسترس باشد و در معيت وسرپرستي ناظر فضاي سبزباشد در اين خصوص هرگونه اخطار وابالغ
كتبي و شفاهي به ايشان درحكم ابالغ به پيمانكار مي باشد ودر صورت عدم دسترسي به نماينده پيمانكاربه هر
دليل گزارش بازديد ناظر مالك عمل درصورت وضعيت بوده وبه ازاءهر روزغيبت يا عدم دسترسي معادل
جدول جرائم از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد.
-09

پيمانكار مكلف است در صورت مشاهده هر گونه محل خطري نسبت به استقرار عوامل خود و با رعايت

كليه مواردايمني نسبت به محصور كردن آن اقدام و سپس موارد را كتباً به كارفرما اعالم نمايد.
 -32پيمانكار مي بايست ماشين آالت را خود تهيه نموده و شهرداري در اجاره ماشين آالت متعلق به خود تعهدي
ندارد.
تبصره  : 1در صورت موافقت شهرداري در اجاره خودرو يا ادوات باغباني از شهرداري مبلغ اجاره بها از صورت وضعيت
ناخالص پيمانكار كسر مي گردد  .صورت وضعيت پيمانكار پس از كسر مبلغ ماشين آالت محاسبه و پرداخت كليه هزينه
هاي ماشين آالت اعم از تعميرات و نگهداري و بيمه و سوخت و تامين راننده و ساير هزينه هاي مربوطه به عهده
پيمانكار مي باشد
تبصره :0در صورت اجاره خودرو يا ادوات باغباني از شهرداري مبلغ اجاره بها به ازاء 8ساعت كا ر و مبلغ آن طبق
مصوبه شوراي اسالمي شهر المرد مي باشد.
تبصره  :3با توجه به اينكه خودرو هاي كارفرما بصورت  24ساعته در اختيار پيمانكار مي باشد محل توقف آنها بعد ازاتمام
كار واحد موتوري بوده و پيمانكار حق خروج آنها را ندارد مگر براي تعمير و سرويس دوره اي با هماهنگي ناظركارفرما.
-30پيمانكار موظف به تامين كليه ادوات باغباني و وسايل آبياري همچنين ساير ملزومات براي كارگران هر منطقه
براساس شرايط اختصاصي مي باشد.
-30

پيمانكار بايد توان مالي پرداخت حداقل دو ماه حقوق ومزاياي پرسنل خدماتي خود راداشته باشد در اين

خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي واخالل دراجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار بوده وايشان دربرابرخدشه
دار شدن وجهه ي شهر وشهرداري ازجانب عوامل خود معنوي ،حقوقي،اجتماعي،سياسي و ...درقبال عدم پرداخت
حقوق ومزاياي كارگران خود حتي اگر دراخذ مطالبات خوداز كارفرما تاخير داشته باشد ضامن مي باشد و تحت
هيچ عنوان و شرايطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران وپرسنل خودرا به دريافت صورت وضعيت را ندارد.
تبصره :پيمانكار حق تعطيلي بيش از يك ساعت كار را ندارد.
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-33

درصورت اتمام مدت يافسخ قرارداد پيمانكار تا زمان برگزاري مناقصه و بكارگيري

پيمانكار جديد موظف به ادامه كار با شرايط توافقي مي باشد.
-34

پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد رابه هيچ عنوان چه جزئي وچه كلي به ديگري را ندارد.

-32

پيمانكارحق هيچ گونه تغيير دراجراي برنامه كاري بدون هماهنگي كارفرما راندارد.

-36

كارگران مشغول به كار درموضوع قرارداد پرسنل پيمانكار قلمداد گرديده و هيچ گونه رابطه كارگري

وكارفرمائي با شهرداري نداشته و كليه مسئوليت ها و عواقب ناشي ازانجام كار در حين كار ،قبل و بعد ازكاربه
عهده پيمانكار مي باشد.
پيمانكار موظف است جهت كارهاي متفرقه  ،نيروهاي الزم در اختيار شهرداري المرد قراردهد چنانچه

-37

ساعات بكارگيري نيرو كمتر از سه ساعت باشد پيمانكار متعهد است با اعزام نيروي مورد نياز از كارگران خود و
تعطيلي موقت كار كارگر  ،نسبت به تامين نيرو جهت شهرداري و به صورت موقت اقدام نمايد در اين خصوص
هيچ گونه پرداخت جداگانه اي به پيمانكار تعلق نمي گيرد و چنانچه ساعت كار بيش از سه ساعت باشد پيمانكار
متعهد است با تامين نيروي كارگري جهت شهرداري اقدام نمايد در اين خصوص شهرداري به صورت ساعتي
نسبت به پرداخت دستمزد كارگران از طريق حسابداري و در حق شركت اقدام مي نمايد به هر حال در
مواردي كه شهرداري نياز به تامين نيرو بيش از سه ساعت دارد پيمانكار حق ندارد با كسر نيروهاي كارگري
خود در اين خصوص اقدام نمايد و مي بايست نسبت به تامين نيرو ي مورد نظر شهرداري به صورت جداگانه
اقدام نمايد.
-38

كارفرما درقبال عملكرد عوامل پيمانكار و خسارت وارده به فرد ثالث درقبال عملكرد كارگران هيچ گونه

مسئوليتي ندارد.
-39

پيمانكار موظف است درزمان اعطاي هرگونه مرخصي به كارگران ويا غيبت آنها با هماهنگي دستگاه

نظارت يك نفر بجاي ايشان معرفي نمايد.
 -42پيمانكارموظف به انجام امور ات محوله با كارگران ماهر مي باشد.
 -40كارفرما هيچ مسئوليتي درقبال عملكرد ديگر پيمانكاران و فعال در شهر نداشته و مسئوليت هر گونه عواقب
بعهده پيمانكار خدمات شهري مي باشد مالك عمل بازديد وكنترل موارد ذكرشده در قرارداد مي باشد.
پيمانكار موظف است برنامه زمانبندي اعالم شده توسط كارفرما رابه نحو مقتضي به اطالع شهروندان

-40
برساند.
-43

پيمانكار بايد طوري برنامه ريزي نمايدتا درزمانبندي مشخص شده جهت انجام موضوع قرارداد كارشروع

و پايان پذيرد ،درصورت تعجيل وتاخير عوامل درجمع آوري ،پيمانكار مشمول جريمه ذكرشده دربخش جرايم مي
گردد.
 -44پيمانكار موظف به رعايت كليه قوانين حفاظت و ايمني كارو پرداخت حقوق ومزاياي كارگران وپرسنل تحت امر
خود برابر مصوبات شوراي عالي كار وديگرمقررات كشور جمهوري اسالمي ايران ميباشد.
-42

پيمانكار متعهد است از هر گونه فعاليت كه موجب تحريك و تجمع كارگران مي گردد اجتناب نمايد.
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-46

پيمانكار موظف به همكاري با كارفرما در ايام ويژه بارندگي ،اعياد ،عزاداري ،تشريفات ،وحوادث قهري و با

امكانات وتجهيزات اعالم شده توسط كارفرما مي باشد.
-47

سركارگر ازبين كارگران باتجربه توسط كارفرما تعيين مي گردد.

-48

با توجه به دستورالعمل شماره  36روابط كار مبناي محاسبه حقوق كارگران بر اساس ضريب ريالي طرح

طبق بندي مشاغل مورد تاييد شهرداري المرد مي باشد لذا پيمانكار با علم به محاسبه حقوق كارگران بر اساس
ضريب ريالي طرح طبقه بندي مزبور قيمت پيشنهادي را ارائه داده و هيچ گونه تعديل و تغيير قيمت در اثناء
مدت قرارداد امكان پذير نمي باشد.
-49تنظيم صورت وضعيت فقط براساس آنچه در آيتمهاي قرارداد ذكر گرديده است امكان پذيراست و در صورت
داشتن جرائم اضافه شده مبلغ جريمه از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد.
 -22ساعات شروع وپايان كار توسط كارفرما اعالم ميگردد كه اين امر براساس فصول سال قابل تغيير مي باشد و
پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.
 -20پيمانكار در كليه روزها موظف به نگهداري فضاي سبزمي باشد و تعطيلي در هيچ يك از روزها امكان پذير نمي
باشد .الزم بذكر است كه در روزهاي جمعه نيز پيمانكار مي بايست در شهر فعال باشد .
-20

پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعمل هاي حفاظتي

وبهداشت كار مي باشد.
-23

هرگاه پيمانكاردراجراي تمام يا قسمتي ازموارد ذكر شده درپيمان يا هر آنچه كارفرما اعالم نمايد سهل

انگاري يا كوتاهي نمايد كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكارانجام داده و هزينه هاي پرداخت شده
وخسارت وارده رابه اضافه  15 %از مطالبات پيمانكاركسرنمايد كه دراين خصوص هرگونه ادعايي نسبت به
مبلغ كسر شده خواه از نظراساس تخلف و خواه از نظر مبلغ و چگونگي برآورد هزينه بي اثر خواهد بود.
-24

پيمانكار موظف به رعايت ضوابط فني ،ايمني وبهداشتي در حين اجراي كارو در محيط مي باشد و چنانچه

اجراي ضوابط مزبور به عهده شهرداري مي باشد پيمانكار موظف است مراتب را به صورت مكتوب به كارفرما
اعالم نمايد.
-22

پيمانكار موظف به بيمه نمودن (بيمه مسئوليت) موضوع پيمان مي باشد.

-26

پيمانكار موظف به انجام امورات تاسيساتي ،نگهداري و سرويس دهي به كليه ساختمان هاي اداري رفاهي و

ورزشي شهرداري المرد مي باشد.
-27

پيمانكار موظف است هر زمان كارفرما اعالم نياز نمايد در اسرع وقت و با رعايت كليه مسائل ايمني اقدام

به لكه گيري خيابانها و كوچه هاي شهر با آسفالت نمايد(.تامين آسفالت با كارفرما مي باشد).
-28

پيمانكار موظف است بطور مستمر اقدام به بوته كني و حذف علفهاي هرز روئيده در خيابانها و معابر و

حاشيه كانالهاي آب نمايد و در صورت بروز هر گونه حادثه بدليل وجود بوته هاي روئيده و يا آتش سوزي بوته
هاي خشك شده مسئوليت آن بر عهده پيمانكار مي باشد.
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-29

هرس درختان بوته كني و حمل بقاياي هرس موجود در تمامي آرامستانهاي سطح شهر بر عهده پيمانكار

مي باشد.
 -62در صورت بروزحوادث يا سوانح و يا نياز فوري به باغبان پيمانكار مي بايست در اسرع وقت اقدام نمايد.

پرسنل پيمانكار:
 -0پيمانكار موظف است نسبت به تامين پرسنل مورد نياز اشاره شده در شرايط پيمان اقدام نمايند.
 -0حد اقل تعداد كارگران شاغل در بخش فضاي سبز 00نفر مي باشند و پيمانكار ميبايست حداقل نيروي پيش بيني
شده در اين پيمان را بكارگيري نمايد.
 -3در صورت تبديل وضعيت كارگران ايثارگر از شركتي به رسمي مبلغ حقوق و مزايا آنها از پيمان كسر مي گردد.
 -4كاركنان پيمانكار بايد داراي شناسنامه كار از مراجع قانوني بوده و همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن
اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نبوده و يا اتباع بيگانه باشند خودداري كند .پيمانكار
بايستي عملكرد كارگران خود را در دفترچه حضور و غياب مربوطه بصورت روزانه ثبت و در پايان هر روز در
اختيار ناظرين پيمان قرار دهد با اين توضيح كه مدت زمان كاركرد كارگران بر اساس قانون كار خواهد بود و
كاركرد مازاد بر شيفت كاري و نيز كاركرد در ايام تعطيل شامل اضافه كاري مي باشد كه پيمانكار بر اساس
قوانين كار و تامين اجتماعي مكلف به پرداخت آن در حق كارگران مشمول مي باشد و در صورت عدم پرداخت
از سوي پيمانكار  ،شهرداري اين اختيار را دارد تا از صورت وضعيت هاي ماهانه پيمانكار كسر و در حق كارگر
پرداخت نمايد.
 -2پيمانكار در اجراي اين پيمان در مقابل كارفرما و ساير مراجع قانوني ذيصالح مسئول كليه اعمال تمامي كاركنان و
كارگران خود طبق قوانين جاري كشور است.
 -6در صورتي كه به هر نحو ممكن و يا بر حسب ضرورت و نياز پيمانكار در اجراي قرارداد پرسنل رسمي يا
قراردادي شهرداري توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار گيرد مبلغ آن با اشل پرداختي قانون كار به حساب
پيمانكار منظور و از صورت وضعيت كسر خواهد شد.
 -7پيمانكار مكلف است بعد از انعقاد قرارداد براي شخص كارگر نسبت به بيمه تكميلي و بيمه حوادث در چارچوب
پيمان اقدام نمايد.
 -8بكارگيري نيرو هاي كارگري صرفا بر اساس حد اقل تعداد نيروي انساني مشخص شده در برآورد اوليه با اولويت
كارگران قبلي بوده است.
 -9چنانچه پيمانكار در راستاي ساير قراردادهاي خود و يا جهت انجام امورات شركت افراد را با هرعنوان از جمله
راننده – كارگر – دفتر دار و ...استخدام نمايد كه موضوع خارج از ليست كارگران و رانندگان شاغل در موضوع
پيمان فضاي سبز با شهرداري بوده باشد نمي تواند ليست بيمه افراد مذكور را بهمراه ليست بيمه كارگران
شاغل در موضوع پيمان تنظيف ارائه نمايد در هر صورت كارفرما مسئوليتي درازاي تخلف پيمانكار از مراتب
مذكور نخواهد داشت.
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 -02پيمانكار مي بايست تعداد دو نفر از باغبانان را بنا به صالحديد شهرداري در هر زمان و براي هر مدت كه ناظر
بخواهد در اختيار شهرداري قرار دهد.
 -00حقوق باغبانان مي بايست بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل مورد تاييد شهرداري محاسبه و پرداخت نمايد.
 -00در صورت عدم پرداخت حقوق كارگران تا دهم هر ماه شهرداري اختيار دارد نسبت به پرداخت حقوق باغبانان
اقدام و مبلغ آن را همراه با  02در صد جريمه از صورت وضعيت كسر نمايد.
-03در صورت عدم پرداخت حق بيمه  03درصد توسط پيمانكار ،شهرداري اختيار دارد مبلغ آن پرداخت و همراه با 02
درصد جريمه از صورت وضعيت كسر نمايد.

برنامه کاري و هماهنگي و تغييرات:
 -0اگر تغييري در برنامه تفصيلي از سوي كارفرما بوجود آيد با هماهنگي دستگاه نظارت نسبت به تهيه برنامه
اجرايي اقدام و پيمانكار ملزم به اجراي آن بدون لحاظ هيچ گونه افزايش در مبلغ پيمان مي باشد.
 -0پيمانكار متعهد است كه هماهنگي الزم را با ديگر پيمانكاران يا گروههاي اجرايي متعلق بهكارفرما كه به نحوي با
موضوع قرارداد مرتبط هستند بعمل آورد  .برنامه ريزي و چگونگي اين هماهنگي توسط دستگاه نظارت به
پيمانكار ابالغ شده و هيچ گاه حق طلب هزينه هاي اضافي را به وي نمي دهد .
 -3پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه گزارش كامل كارهاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد  .شكل و
چگونگي تهيه گزارش را دستگاه نظارت تعيين مي كند  .اين گزارش شامل مقدار و در صد فعاليتهاي انجام شده
ميزان پيشرفت يا تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي مشكالت و موانع اجرايي تعداد و نوع ماشين آالت موجود
و آماده به كار است.

حفاظت از کار و شخص ثالث  ،بيمه کار و مراقبت هاي الزم:
 -0پيمانكار از روز تحويل محدوده پيمان تا روز تحويل موقت موضوع پيمان ،مسئول حفظ و نگهداري كارهاي انجام
شده ،تجهيزات  ،ماشين االت و ابزار ،تاسيسات آب و برق و بناهايي است كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد.
 -0پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار ،مسئول خسارتهاي ناشي از انجام
موضوع پيمان وارد شده به شخص ثالث در محوطه محدوده پيمان است و ضمنا بايستي براي هر كارگر پرونده
بهداشتي تشكيل نمايد.
 -3پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه اخاللي در نظم محدوده پيمان و عبور و
مرور و كارهاي روزمره مردم ايجاد ننموده و موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف يا رهگذاران نشود.
 -4هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام
تعهداتي كه طبق قرار داد به عهده گرفته است خودداري نمايد  ،كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي
پيمانكار انجام داده و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه  15درصد به حساب بدهي
پيمانكار منظور و از مطالبات وي كسر نمايد .در اين صورت هرگونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت و
همچنين نسبت به تشخيص كارفرما ،خواه از نطر تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي بي اثر خواهد بود .همچنين
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كليه مسئوليتهاي كيفري ،حقوقي  ،خسارتهاي جاني و مالي وارده به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از سهل
انگاري و كوتاهي پيمانكار بعهده وي مي باشد.

واگذاري پيمان به غير:
 -0پيمانكار حق واگذاري پيمان كالَ و جزئاَ به غير را ندارد در صورتي كه پيمانكار نماينده اي براي اجراي قرارداد به
كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي نمايد نبايستي جزء عوامل و مديران ساير پيمانكاران و شركتها باشد در صورت
مشاهده از فعاليت آنها جلوگيري و مسئوليت بعدي آن متوجه پيمانكار خواهد بود.
 -0معرفي نماينده از طرف پيمانكار رافع از مسئوليت او نبوده در كل از مسئوليت و تعهدات
پيمانكار نخواهد كاست.

اجراي کار در شب:
كارفرما مي تواند تمام يا قسمتي از امور پيمان را بنا به شرايط زمان در سه شيفت كاري صبح و
عصر و شب را پس از اخذ نظر و تاييد هيات عالي نظارت به پيمانكار ابالغ نمايد.
پيمانكار حق بكارگيري كارگران خارجي بدون مجوز ،بازنشستگان،معتادين ،مهجوران،ناتوانان جسمي ،سربازان فراري و
دريك كالم كارگران ممنوعه به هر دليل را نداشته ودرصورت اطالع يامشاهده رفتار وعواقب هر پيش آمدي متوجه
پيمانكار بوده واز كارفرما سلب مسئوليت گرديده است.

پرداختها:
هر گونه درخواست وجهي از طرف پيمانكار با توجه به پيشرفت كار و ارائه صورت وضعيت كه با تائيد دستگاه نظارت
رسيده باشد مقدور خواهد بود با اين توضيح كه اگر پيمانكار تا  5روز نسبت به ارائه صورت وضعيت ماهانه اقدام
ننمايد دستگاه نظارت با كسب تكليف از نظارت عاليه نسبت به تهيه صورت وضعيتي از عملكرد پيمانكار اقدام نموده و
از محل مطالبات با كسر 15درصد جريمه از حساب پيمانكار با طي مراحل قانوني نسبت به پرداخت حق و حقوق پرسنل
شركت اقدام نمايد.
 -0در صورت عدم پرداخت حق و حقوق كارگران تا دهم هر ماه از طرف پيمانكار ،كارفرما مي تواند از محل
مطالبات يا تضمين انجام تعهدات شركت نسبت به پرداخت آنها با در نظر گرفتن اسناد مثبته كاركرد پرسنل اقدام
نمايد.
 -0زمان ارائه صورت وضعيت از سوي پيمانكار بيست و پنجم تا پايان هر ماه خواهد بود.

صورت وضعيت قطعي :
هر گاه پيمانكار صورت وضعيت را قبال امضا كند اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت
وضعيت را قبالً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ،اعتراض خود را حداكثر ظرف  2روز از تاريخ
صورت وضعيت با ارائه داليل و مدارك بطور يكجا به اطالع كارفرما مي رساند كارفرما حداكثر ظرف مدت  2روز از
تاريخ وصول اعتراض پيمانكار را با تبادل نظر از معاونت خدمات شهري رسيدگي مي كند و موضوع جهت رفع اختالف و با
اتمام مهلت  2روزه موضوع فوق قطعيت يافته و اعتراض مجدد قابل قبول نخواهد بود.
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.تبصره :0اگر پيمانكار به هر دليلي نتواند يا نخواهد صورت وضعيت كارهاي انجام شده را به صورت ماهانه (  25تا پايان
هر ماه) ارائه نمايد كارفرما حق دارد به نحو مقتضي نسبت به تهيه صورت وضعيت با اعمال جريمه مقرر جهت مراحل
بعدي اقدام نمايد.
تبصره  :0تسويه حساب نهايي كارفرما با پيمانكار در پايان قرارداد مستلزم تسويه حساب پيمانكار با كارگران و پرداخت
مطالبات ادارات و يا هر آنكه در طول پيمان به سبب عدم انجام امور محوله از ايشان طلبكار مي گردند با ارائه مفاصا
حساب باذي حق مي باشد.

مدارک مورد نياز ضميمه صورت وضعيت:
پيمانكار موظف است همراه ارائه صورت وضعيت  ،مدارك ذيل تحويل كارفرما نمايد:
 -0فرم صورتوضعيت
 -0ليست حضور و غياب كارگران
 -3ليست ريز حقوق كاگران كه شامل تمام آيتمهاي حقوق باشد
 -4ليست واريز حقوق به حساب كارگران نزد يكي از بانكهاي رسمي كشور كه داراي تاييد پرداخت توسط بانك
باشد
 -2ليست ريز بيمه كارگران
 -6فيش بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده به حساب تامين اجتماعي
 -7كپي قرارداد و كليه ابالغهاي كارفرما به پيمانكار در خصوص بندهاي قرارداد.
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