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 بخش اول :
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 مفاهیم ، تعاریف : اول ماده

 پیمان  -1

 به نسبت تعهدات و مسئولیتها وظایف اجراي جهت پیمان مدارك و اسناد طبق قرارداد طرفین که تعهداتی از عبارت

 . گیرند می عهده به یکدیگر

 موافقتنامه -2

 شده بیان آن در پیمان و مدت مبلغ و موضوع طرف دو مشخصات مانند پیمان اصلی مشخصات که است سندي موافقتنامه

 .است

 عمومی شرایط   -3

) و درصورت عدم پیش بینی شرایط .کند می تعیین را پیمان بر حاکم عمومی شرایط که مواد است همین مفاد عمومی شرایط

 یزي مالك میباشد (عمومی پیمان منتشر شده از سوي سازمان مدیریت و برنامه ر

 خصوصی شرایط  -4

 آن ماهیت و وضعیت با توجه به پیمان این براي عمومی شرایط تکمیل منظور به که است خاصی شرایط ، خصوصی شرایط

 . باشد می قرارداد این الینفک جزء و است شده تنظیم

 کار اجراي زمانی برنامه   -5

 اسناد در و گشته ماه  منعکس حسب بر پیمان مورد کارهاي کلی بندي نزما این که است اي برنامه : کلی زمانی ( برنامه الف

 . است شده درج پیمان مدارك و

 شرایط قالب در و شده تهیه بیان موضوع کارهاي حسب بر بندي زمان این که است اي برنامه : تفصیلی زمانی ( برنامه ب

 . است اجرا قابل پیمان اختصاصی

 قانونی نماینده و کارفرما -6

 مدارك و اسناد بر اساس را پیمان موضوع عملیات و بوده پیمان کننده امضاء سو ازیک که است حقوقی شخص فرماکار

 . است کرده واگذار پیمانکار به پیمان

 پیمانکار  -7

 و اسناد اساس بر را پیمان اجراي موضوع و بوده پیمان کننده امضاء دیگر ازسوي که است حقیقی یا حقوقی شخص پیمانکار

 . باشد می پیمانکار حکم در پیمانکار االختیار قانونی تام جانشین و نماینده ، است گرفته بعهده پیمان ركمدا

 
 

  نظارت دستگاه -8

 حوزه بر وي از نمایندگی و به کارفرما مستقیم نظر زیر که است شهري خدمات مسئول مسئولیت، حوزه نظارت دستگاه

 را مناطق عملکرد و پیمانکار وضعیت صورت رسیدگی نهایی و تایید که  عالی نظارت مسئولیت و دارد نظارت پیمان موضوع

 .گردد می معرفی عالی ناظر عنوان به کارفرما از به نمایندگی شهري خدمات مسئول .دارد عهده به



 
 

 

 
 
 

 

 در کار جرايبر ا نظارت منظور به که بوده کارفرما در پیمان حاضر اجرایی عامل مسئول خدمات شهر به عنوان دستگاه نظارت 

 شود می به پیمانکار معرفی کارفرما سوي از پیمان مدارك و اسناد در شده تعیین اختیارات چارچوب

 نظارت عالی هیات  -9

 توضیح و جهت تفسیر که باشد می حقوقی و مسئول امور مالی امور مسئول ، شهري خدمات مسئول ، شهردار از متشکل

 و نماید فعالیت می است گردیده مشخص قرارداد )پیمان( سایر و کار حجم در جدید پیشنهادات و احتمالی مبهم نکات

 مطرح عالی هیات رادر تخصصی نظر و مسائل مورد موضوعات تواند می نظارت عالی هیات دبیر عنوان شهربه خدمات مسئول

 . نماید

 پیمان محدوده و حوزه  -11

و محالت و مناطق ی کوچه ها ، خیابانها ،پیاده روها ،بلوارها تمام)از محدوده شهر المرد   است عبارت پیمان محدوده و حوزه

 از فسخ یا قرارداد مدت از اتمام پس و شده داده تحویل پیمانکار به پیمان موضوع درچارچوب کهمسکونی شهر المرد (

 . شود می گرفته تحویل مقررات برابر پیمانکار

یا سطل زباله و یا توسعه شهر همچنین تکمیل بافت مسکونی در طی الزم به ذکر است در صورت اضافه  نمودن هر گونه مخزن 

 مدت قرارداد پیمانکار مکلف به خدمات رسانی می باشد و هیچگونه افزایش قراردادي را شامل نخواهد شد.

 پسماند -11

 انسان فعالیت از حاصل غیر مستقیم یا مستقیم طور به که شود می گفته فاضالب غیر و گاز ، مایع ، جامد مواد به پسماند

 هاي پسمانده  -2 صنعتی پسماندهاي  -1 شود می گروه تقسیم پنج به و شود می تلقی زایده کننده تولید نظر از و بوده

 (  خانگی و شهري ) عادي پسماندهاي -5 ویژه پسماندهاي -4پزشکی( بیمارستانی ) پسماندهاي  -3کشاورزي 

 عهده به آنها روستاها و حریم و شهرها در بیمارستانی و ویژه و صنعتی از غیر پسماندهاي کلیه اجرایی مدیریت: تبصره

 . باشد می بخشداري عهده ها به دهیاري و شهرداري ظایف و و حوزه از درخارج و دهیاریها و ها شهرداري

 سالمتی براي آن آوري ودفع جمع که و موادي انداخته را دور آن مالک شودکه می گفته اشیاءمنقولی به :زباله   -12

 .میرسد نظر به الزم عمومی

 مسکونی اماکن ، روها جداول پیاده خیابانها، حاشیه وضایعات زباله آوري جمع از است عبارت زباله آوري جمع -13

 و ،قبرستانها ،تکایا ها ،حسینیه ،مساجد ،تفریحی،ادارات وسازمانها ،فرهنگی ،بهداشتی ،آموزشی کارگاهی ، ،تجاري

 برابراعالم دیگري مکان هر یا زباله دفن محل به مستمر صورت به آن مناطق وحمل محدودهدر واقع اجتماعات محل

 .باشد کارفرما تأیید مورد که خودروئی ویا زباله حمل مخصوص هاي با خودرو کارفرما

 ته باتقبیل رسو از شود می جمع معابر یا آبروها کلی بطور و کانالها ، نهرها ، جویها در که مواردي نوع هر لجن:  -11

 . دهد می را لجن و تشکیل شده آغشته یکدیگر با که آنها در شده ریخته فاضالب ، پسماند شده نشین

 ندارد اعتراضی هیچگونه پیمانکار حق و بوده نظارت دستگاه با لجن تشخیص خصوص در نهایی نظر نیز مورد این در :تبصره

.  
 اصول براساس آنها گردیده ودفن مشخص منظور همین به که درمکانی وضایعات زباله تخلیه از است عبارت: دفن -11

  .گیرد می صورت پسماند مدیریت قانون ومطابق بهداشتی

در محل سایت دفن زباله  زباله دفن جهت پیمانکار که به دستور کارفرما توسط  است اي ترانشه یا دفن گودال تبصره : محل

  ایجاد می گردد.



 
 

 

 
 
 

 

 محل مستحدثات واکثر خوانده  شده تجاري عرف بطور که شود می گفته بانهائیخیا ویا محلها به  تجاري: اماکن  -11

 .باشد و مشابه آنها پزشکان مطب خانه، ،تجارت ،دفاترشرکتها مغازه صورت به

 قبیل از شده باشد احداث ، رو سوار یا پیاده عابرین عموم براي که شود می اطالق شارعی یا گذر نوع هر : بهمعبر  -11

 اصلی معابر شامل که غیره و ، بزرگراهها بلوارها ، میادین ، فرعی ، اصلی اي خیابانه ، بست بن یا باز بن هاي کوچه

 . باشد می فرعی و

 نشان دهنده که کارفرما توسط شده ارائه قالب در و قرارداد مفاد اساس بر پیمانکار عملکرد گزارش:صورت وضعیت -11

 کارفرما اعالم طبق مورد نیاز مدارك همراه به قرارداد آیتمهاي کل به نسبت کارفرما رضایت مورد عملیات میزان

 معابر پاکسازي و نظافت -2 ماده

 بن و باز بن هاي ، کوچه روها پیاده و فرعی و اصلی خیابانهاي و میادین و بلوارها روب و رفت :نظافت از منظور  -1

 علف حذف ، کانالها و جویها و ار جداولکن پاکسازي ، خیابانها وسط و اي حاشیه هاي باغچه رفوژها داخل بست

 هاي زباله شامل معابر در شده نصب زباله سطلهاي و نگهداري تخلیه ، خاشاك و خار آوري جمع معابر، در هرز هاي

 و حیوانات الشه و منازل شده رسه درختان برگ و شاخ و معابر سطح در ریخته شده آشغال و خیابانی خاکروبه

 .بود خواهد روز هر اسقاطی حجیم لوازم

 و کانالها از شده لجنهاي الیروبی آوري جمع به نسبت است مکلف پیمانکار :شده توده لجن گونه هر آوري جمع  -2

 محل که توضیح این با دهد انتقال محلهاي اعالمی به و آوري جمع جداگانه صورت به روز هر را جویها و پلها زیر

 با مغایر که مناسبی محل کارفرما تشخیص به بنا اینکه بود مگر خواهد زباله دفن مرکز ها لجن تمامی انتقال کلی

 و بازدید مورد عالیه نظارت دستگاه نظر اعالم و کارفرما رسمی ابالغ با آنهم بایستی که باشد نبوده بهداشت اصول

  .باشد شده تایید

نظر  )توسط دستگاه نظارت(از کاري شده تعریف ساعات از بعد را خود پیمان تحت حوزه است موظف پیمانکار   -3

 لیست به توجه مطلوبیت با حد در خود نیاز مورد آالت ماشین و کارگران توسط جامد زائد مواد گونه هر و تنظیف

  .نماید نگهداري نظارت دستگاه توسط اعالمی محالت

 

 شستشو- 3 ماده

 .نماند باقی محل در آثار آلودگی که نحوي هب کننده پاك مواد و آب با ذیل موارد پاکسازي و شستشو انجام از عبارتست

 به نسبت نظارت سوي دستگاه از شده اعالم ریزي برنامه طبق است موظف پیمانکار : شستشوي در ریزي برنامه  -1

 قید روزانه هاي کارنامه در را خود و اقدامات نموده اقدام پیمان محدوده سطح میادین و بلوارها جداول شستشوي

 .نماید

 کارفرما توسط که نظایر آنها و رو پیاده ، میادین ، بلوارها قبیل از معابر شستشوي از عبارتست :عابرم شستشوي  -2

 سوي از شده اعالم بندي زمان برنامه شستشو طبق عملیات شود می پیمانکار تحویل لیستی وطی گردیده مشخص

 .شد خواهد انجام منطقه نظارت دستگاه

 بار 4 حداقل آب و پاك کننده ماده با خیابانها کنار هاي باکس و زباله ايسطله شامل : شهري مبلمان شستشوي  -3

 .بود خواهد منطقه نظارت دستگاه اعالم با ماه در

 و پوسترها از اعم مجاز هاي غیر آگهی امحاي و پاکسازي به نسبت روز هر است موظف پیمانکار : دیوارها پاکسازي  -1

 عمومی اماکن دیوارهاي روي از را مجاز غیر و نیز کذشته تاریخ و شده پاره پالکاردهاي و ... و مجاز غیر نوشتارهاي



 
 

 

 
 
 

 

 سایر و یک درجه عمومی معابر در شده نصب هاي پانل خدماتی و کیوسکهاي چراغها، پایه تا معابر سطح ،

  .نماید اقدام درختان تنه و مستحدثات

 کارواش بار یک اي را حداقل هفته تفادهمورداس تجهیزات ودیگر بایدخودروها پیمانکار: خودروها شستشوي  -1

 .نماید وشستشو

 گزارش و نواقص اعالم-4 ماده

 غیر احداثات ، جداول شکسته، تخریب دیوار سوزي، آتش شامل پیمان محدوده در احتمالی حوادث بروز و نواقص اعالم

 شهرداري سوي از که مجاز حفاریهاي ، گاز و برق، مخابرات، آب مشکالت ، معابر در غیره و کیوسک نصب تابلو، نصب مجاز،

 جزء که نظارت دستگاه به کتبی بصورت و روزانه طور به غیره و حقوقی و اشخاص حقیقی توسط مجاز غیر و دارد مجوز

 محاکم و در بود خواهد پیمانکار متوجه بعدي عواقب مسئولیت اعالم عدم صورت در نموده اقدام باشد پیمانکار می وظایف

 . باشد می تشخیص نواقص مالك گزارش و اعالم در عرف بود. رعایت خواهد پاسخگو مربوطه جعمرا و قضایی

 باران و برف بارش مواقع در آمادگی-5 ماده

 مربوطه محلهاي در مستقر و پیمان موضوع پوشش تحت محدوده در منطقه بارندگی مواقع در است موظف پیمانکار -1

 .نمایند اقدام معابر پلها و زیر و کانالها و ها جوي گیگرفت آب رفع به نسبت و داشته فعال حضور

 از ناشی حقوقی( و ثالث )حقیقی اشخاص به وارده جانی و مالی خسارت تمامی جبران و حوادث کلیه مسئولیت– تبصره

 بود خواهد پیمانکار بعهده کلی بطور پیمان اجراي در قصور و تقصیر

 انجام روز شبانه طول در و مکان زمان از مقطعی هر در نظارت دستگاه تشخیص به بنا ضایعات و پسماند آوري جمع  -2

 .گرفت خواهد

 کار انجام حسن – 6 ماده

 . شد خواهد عمل پیمان عمومی شرایط طبق کار انجام حسن تضمین سپرده وجوه استرداد

 کار ساعات تعیین -7 ماده

تنظیفات، در سه شیفت صبح ، عصر و شب  توسط  ساعت کار-2زباله و آوري ساعت کار جمع -1 ساعت کار در دو مبحث

 دستگاه نظارت  تعریف و به پیمانکار ابالغ می گردد

 فرعی – اصلی اعم از خیابانهاي مناطق همه در تنظیفات انجام و زباله آوري جمع به موظف روزها کلیه در پیمانکار :1 تبصره

 . باشد نمی از روزها تعطیل یک چهی در زباله تنظیفات به مربوط امور و باشد می ها کوچه و

 و باشد می متغیر سال طول در کارفرما نظر و هماهنگی با تنظیفات و آوري جمع ساعت :2 تبصره

 . است کارفرما نظر از تبعیت به متعهد قرارداد مبلغ در افزایش گونه هیچ لحاظ بدون پیمانکار

 بحرانی مواقع در آمادگی-8 ماده

 طرف از نیاز اعالمی محلهاي مورد در کار ابزار و انسانی نیروي و امکانات تمامی با بحرانی اقعمو در است موظف پیمانکار

 آورده بعمل پیمانکاران سایر و شهرداري عوامل با را الزم و همکاریهاي داشته نظارت حضور عالی هیات و نظارت دستگاه

 .است

 آن: عوامل و پیمانکار توسط زباله بهداشتی غیر بازیافت ممنوعیت-9 ماده

 را زباله سوزاندن یا و یا گاري خودرو به گونی یا اشیاء نمودن آویزان و سازي جدا زباله بازیافت حق آن کارگران و پیمانکار 

 . گردد می کسر وي وضعیت صورت از جدول جرائم برابر مشاهده صورت در و . ندارند عنوانی و شرایط هیچ تحت

 تاریخها -ماه -روز- 10 ماده



 
 

 

 
 
 

 

 .می باشد قرارداد اجراي در عمل شمسی ( مالك ایران )هجري اسالمی جمهوري دولت رسمی ریختا

 کار براجراي نظارت - 11 ماده

 انجام خدمات شهرشهرداري(  دستگاه نظارت )مسئول اطالع و با نظر زیر باید قرارداد همیشه این اجرائی عملیات  -1

 نمی پیمانکار مسئولیت از وجه هیچ به آید عمل می به مانپی موضوع کارفرما دراجراي ازطرف که شود نظارتی

 .کاهد

 ومراقبت کار،نظارت گردد و دراجراي می تلقی کارفرما نماینده عنوان به کارفرما سوي از شده معرفی یا ناظرین ناظر  -2

 .باشد می ماکارفر دستور مثابه به شود می به پیمانکارداده ناظر ازطرف که دستوري ،هرگونه آورد می بعمل دقیق

 به اضافی پرداخت یا پیمان تمدید مدت موجب یا پیمانکار بکاهند ندارند ازتعهدات حق وجه هیچ به ناظرین یا ناظر  -3

 .صادر نمایند تغییرکاري دستور هر یا پیمانکار

 ركومدا اسناد خالف که مگر درمواردي نمود اجراءخواهد قرارداد این درحدود مفاد ناظرین پیمانکاردستورهاي -1

 به تکلیف کسب جهت مکتوب رابصورت موضوع است پیمانکار موظف صورت دراین که شود داده تشخیص پیمان

 .بود خواهد واجرائی قاطع کارفرما نظر این رابطه در که دهد اطالع کارفرما

 اسناد و اشدب می عهده دستگاه نظارت به پیمانکار عملکرد مورد در قرارداد در شده ذکر موارد کلیه تایید و نظارت -1

 . شهري برسد خدمات مدیر تایید به باید مدارك و

 قهري حوادث - 12 ماده

 دامنه سوزیهاي آتش ، غیر عادي طغیانهاي و سیل زلزله، ، واگیردار بیماریهاي شیوع ، عمومی اعتصابهاي و انقالبها ، جنگ

 را کار ادامه و یابد وقوع کار اجراي منطقه در هک پیمان دو طرف کنترل از خارج مشابه حوادث و طوفان نشدنی، مهار و دار

مسئول  طرف دو از یک هیچ قهري حوادث بروز صورت در و رود می بشمار قهري جزو حوادث .سازد ممکن نا پیمانکار براي

 .نیست حوادث این اثر در دیگر طرف به شده وارد خسارتهاي

 آنها کردن رها قهري وضعیت که شده اجرا کارهاي از حفاظت براي را خود کوشش حداکثر که است موظف پیمانکار  -1

 ، ایمن و مطمئن محلهاي به کار پاي تجهیزات و ماشین آالت انتقال جمله از آورد بعمل شود می جدي زیان به منجر

 در تسریع براي امکان حد در آمده پیش موارد و موضوع حل براي را موجود خود امکانات تمام باید پیشتر کارفرما

 .دهد قرار اختیار پیمانکار در امر این

 حوادث نمودن مرتفع را جهت خود انسانی نیروي و خودرویی امکانات تمامی است مکلف پیمانکار مواقعی چنین در  -2

 نیروي و امکانات تامین به نسبت کارفرما با دستور لزوم صورت در حتی و داده قرار کارفرما اختیار در آمده پیش

 و آالت ماشین و کار قانون برابر آن انسانی منابع هزینه و دهد کارفرما قرار اختیار در و مودهن اقدام بیشتر انسانی

 .گردد اعمال پیمانکار حساب در عالی و منطقه نظارت دستگاه تائید با و نظارت عالی اعالم کمیته اساس بر نیز سایر

 لزومات الزم و لباس بارانی تهیه نماید.پیمانکار مکلف است جهت نیروهاي اعزامی خود به ستاد حوادث کلیه م -3

درصورت شیوع بیماري هاي واگیر،کلیه امورات مربوط به حمل و نقل ،تغسیل و تدفین متوفی بر عهده پیمانکار می  -1

 باشد. 

 قانونی ممنوعیت - 13 ماده

 سی و سیصد و هزار یک اهدوم دیم و بیست مصوب مداخله، منع قانون مشمول پیمان زمان هر در که کند می اعالم پیمانکار

 اسالمی جمهوري مقررات و قوانین طبق و فسخ پیمان ، محرز شود کارفرما ي برا آن خالف که صورتی در و نیست هفت و

 شد خواهد اقدام



 
 

 

 
 
 

 

 پیمان فسخ موارد- 14 ماده

 کند قضایی فسخ مراجع به مراجعه بدون را پیمان زیر موارد از یک هر تحقق صورت در تواند می کارفرما

 .کارفرما شده توسط تعیین محلهاي از خارج در بار دو از بیش جامد زائد مواد گونه هر مجاز غیر تخلیه -1

 شده تعیین مهلت مناقصه بیش از برنده جانب از قرارداد عقد در تاخیر و پیمان محدوده گرفتن تحویل در تاخیر -2

 شدن( برنده ابالغ از پس روز هفت )ظرف

 .روز 10 از بیش ، پیمان موضوع عملیات شروع در تاخیر  -3

 .سوي کارفرما از کار شروع ابالغ و 12 ماده موضوع قهري وضعیت رفع از پس کار شروع عدم  -1

 .روز 3 از بیش با کارفرما اجازه بدون کار کردن تعطیل یا پیمان موضوع عملیات کردن رها  -1

 .جرائم مفاد فصل رعایت با معیوب شده انجام کارهاي اصالح براي نظارت دستگاه دستور انجام عدم -1

 پیمانکار شرکت انحالل  -1

 یا توقف موجب که اي به گونه قضایی محاکم سوي از پیمانکار اموال و آالت ماشین توقیف یا پیمانکار ورشکستگی  -1

 .شود کار پیشرفت کندي

 پیمان موضوع عملیات براي انجام پیمانکار مالی توانایی عدم و کارگران دستمزد پرداخت در ماه یک از بیش تاخیر  -9

 منطقه نظارت دستگاه تشخیص به

 است، داده هدایایی یا العمل، پاداش حق عوامل به آن اجراي یا پیمان تحصیل براي پیمانکار که شود ثابت گاه هر -11

 .است کرده سهیم خود منافع در را آنها هاي واسطه یا و آنها

 غیر به پیمان کل واگذاري -11

 )گردد محرز آن خالف( گردد 13 ماده ونیقان ممنوعیت مشمول پیمانکار -12

 . محوله امورات تعطیلی یا برکوتاهی کارفرمامبنی مورداخطارتوسط ازسه بیش افزایش  -13

 قانونی هاي پرداخت ،مبنی برعدم کارفرما توسط احراز یا و دیگر قانونی مراجع ویا واموراجتماعی کار اداره اعالم -11

 شرکت. صالحیت سلب ویا کارگران وحقه

 آن یاعوامل پیمانکار تحریک توسط شود مشخص باردوم براي که درصورتی شرکت کارگران کاروتجمع طیلیتع  -11

 نفع و به کسر ماه همان وضعیت درصد ازصورت 50معادل  قرارداد مبلغی فسخ بر عالوه باشد گرفته صورت

 .باشد می کافی کارفرما شرط دراین خصوص نظر که گردد می ضبط شهرداري

 اونعم 3/1/11مورخ  11/112-121/1111  شماره مذکوردربخشنامه عمومی شرایط 49 ماده شرایط کلیه عایتر عدم  -11

   وبودجه برنامه سازمان ورئیس جمهور رئیس

 بدون قرارداد تکرار فسخ صورت اخطارودر اول بار براي که دیگرپیمانکاران وتخریب ناسالم رقابت ایجاد  -11

 گردد می اقدام ازپروژه ید ایشان خلع به نسبت عمومی شرایط 47 و 46 ادهوبرابرم قضائی مراجع به مراجعه

 رسیده خدمات خدمات وکمیسیون ناظر تائید به که ایشان از وگزارش شهروندان متوالی رضایتمندي عدم  -11

 .باشد

 .باشد می اقاله قراردادقابل طرفین توافق درصورت  -19

 مذکوردرماده شرایط /54-تابع  قرارداد این ري،فسخ،تعلیققه حوادث ازجمله پیمان انحالل سائرموارد درخصوص -21

 رئیس محترم معاون 3/1/11مورخ  11/112-121/1111  شماره مذکوردربخشنامه پیمان عمومی شرایط 49 الی 43

 .خواهد بود وبودجه برنامه سازمان ورئیس جمهور

 می باشد فسخ لقاب پیمان این ذیصالح مراجع ناحیه از پیمانکار صالحیت سلب صورت در  -21



 
 

 

 
 
 

 

 پیمان فسخ اقدامات- 15 ماده

 فسخ مشمول را کارفرما پیمان 15 ماده در شده درج حالتهاي از مورد چند یا یک بروز علت به که صورتی در  -1

 می ابالغ پیمانکار به داند، می فسخ را مشمول پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را خود نظر دهد، تشخیص

 .کند

 نظر انطباق از عدم حاکی دالیلی که صورتی در کارفرما ابالغ تاریخ از روز 10 مدت در که است مکلف پیمانکار           

 سوي از پاسخی شده تعیین مهلت ظرف برساند اگر کارفرما اطالع به را مراتب باشد، داشته شده اعالم موارد با کارفرما

 احتیاج بدون و کند می ابالغ پیمانکار به را پیمان فسخ کارفرما بداند را مردود او شده اقامه دالیل کارفرما یا نرسد پیمانکار

 که اي تنظیم صورتجلسه یا و د نماي می عمل ماده این مفاد ترتیب به قضایی مراجع به مراجعه و تشریفات قانونی انجام به

 کار شروع تا و نماید می اقدام پیمانکار باشد شهردار رسیده و شهري خدمات ،معاونت کار اجراي بر ناظرین یا ناظر تائید با

 .بود خواهد قبلی پیمانکار با پیمان حوزه تحت نگهداري مسئولیت جدید پیمانکار

 کند می واریز خود به حساب و ضبط را شده کسر کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین کارفرما 1 بند حالت در  -2

 لغو پیمان فسخ موضوع 16 و 15 مادتین که طبق پیمانکاري هر و ندک می اقدام پیمان محدوده تحویل به نسبت و

 مدیره هیئت کیب تر % 70 از بیش آنها مدیره هیئت که ترکیب شرکتهایی همچنین و است گردیده قرارداد

 و شهرداري تابعه هاي شرکت و مناطق سایر مناقصه در تواند نمی اند قرارداد گردیده لغو که باشد شرکتهایی

 قرارداد اجرایی شهرداري دیگر سازمان یا منطقه یک در فوق پیمانکار همزمان طور به اگر و شرکت نماید هاسازمان

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی و بررسی مورد پیمانکار عملکرد باشد داشته

 تشخیص به است موجود محدوده پیمان در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین تواند می کارفرما  -3

 و گرفته قرار اختیار در کردن استفاده و جهت جایگزین ماه دو حداکثر مدت براي نیاز مورد کار اتمام براي خود

 منظور پیمانکار طلب حساب به شود می تعیین مدارك و اسناد برابر داد پیمانکار قرار مبلغ با که را آنها اجاره هزینه

 اجاره خود زیر در شده تعیین مدتهاي از بیش را او آالت ماشین پیمانکار موافقت بدون تواند کارفرما نمی نماید

 بگیرد

 را پیمانکار وسائل و ابزار و ماشین آالت از ي اقالم خود طلب میزان به تواند می کارفرما باشد بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

 تملک به کشور جاري قوانین رعایت با و گرفته تیاراخ در می شود، ارزیابی طرفین منتخب کارشناسان یا کارشناس توسط که

 .درآورد خود قطعی

 یا نشود حاضر ماده فوق این بند اجراي در توافق منظور به کارفرما ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف پیمانکار گاه هر  -1

 ادگستريد رسمی کارشناس نفر چند یا شهرداري یک قوانین اساس بر کارفرما نگردد حاصل طرفین بین توافق

 پردازد می کارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعی کارشناسان براي طرفین یا کارشناس این نظر نماید می انتخاب

 .نماید منظور می پیمانکار بدهی حساب به و

 پیمان خاتمه- 16 ماده

 .یابد می تحقق قرارداد فسخ یا و اقاله یا و قرارداد مدت پایان با پیمان خاتمه  -1

 :شود می عمل زیر ترتیب به پیمانکار تضمینهاي مورد در  -2

 وضعیت صورت آخرین که این تفاوت با شود می آزاد پیمان در شده تعیین روش طبق پیمان تعهدات انجام تضمین الف(

 .شود می تهیه شده قطعی تحویل و شده موقت تحویل قسم از اعم کار تحویل از پس ماه یک تا حداکثر موقت



 
 

 

 
 
 

 

 شده تعیین روش طبق یک جداگانه، هر شده قطعی تحویل قسمت و شده موقت تحویل قسمت کار جامان حسن تضمین ( ب

 .شود می آزاد پیمان در

 حساب تسویه- 17 ماده

 مفاصا صورت امضاي پس از او طلب شود بستانکار پیمانکار قطعی مجلس صورت و وضعیت صورت اساس بر گاه هر  -1

 .دگرد می پرداخت کارفرما اعالم یا حساب

 صورت امضاي تاریخ از یک ماه مدت در که است مکلف شود بدهکار پیمانکار قطعی وضعیت صورت اساس بر گاه هر -2

 کارفرما نماید، تاخیر یا ورزد استنکاف این پرداخت از اگر و بپردازد را کارفرما طلب کارفرما اعالم با قطعی وضعیت

 صورت در و نموده عمل پیمانکار هاي تضمین و ها سپرده محل را طلب خود قانونی تشریفات انجام بدون دارد حق

 .نماید وصول پیمانکار سایر دارائیهاي محل از کفاف عدم

 
 
 
 

 اختالف حل- 18 ماده

 از مرکب هیئتی در کار مراتب درانجام قرارداد وتفسیرمفاد برداشت درنحوه مابین فی اختالف هرگونه بروز درصورت -1

 توافق صورت در آنها وراي بررسی خدمات ناظر حضور با و االختیار پیمانکار تام نماینده انضمام به نظارت عالی هیئت ترکیب

 د.بو خواهد االجرا اختالف الزم رفع و طرفین

 پیمان بر حاکم مقررات و قوانین- 19 ماده

 جمهوري کشور مقررات و قوانین از گرفته بر منحصراً پیمان این بر حاکم مقررات و قوانین

 .است ایران میاسال

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 بخش دوم

 شرایط اختصاصی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 پیمانکار تعهدات : 1 ماده
 .نماید می تعهد پیمانکار را زیر موارد

 است.  شده آگاه کامالً آن مفاد از و نموده مطالعه را دوم فصل موضوع مدارك و اسناد پیمانکار  -1

 در مندرج و مشخصات قرارداد اجراي براي کار ابزار و آالت ماشین ، تجهیزات و انسانی نیروي تامین به موظف پیمانکار -2

 می باشد. پیمان موضوع

 مختلف فصلهاي در کار امکان اجراي و بارندگی ، هوا و آب وضعیت از و نموده بررسی و بازدید را کار اجراي محل پیمانکار  -3

 . است یافته طالع، ا کار اجراي مدت گرفتن نظر در و قیمت پیشنهاد ارائه از قبل سال

 تا که ، مقررات و دیگر قوانین و عوارض و مالیات ، اجتماعی تامین هاي بیمه ، کار به مربوط مقررات و قوانین از پیمانکار  -1

 عدم مسئولیت حال هر در کند رعایت را آنها که همه است متعهد و مطلع کامالً است بوده اجرا قابل و معمول پیشنهاد تاریخ

 شهرداري طرف از که کار قانون توجیهی هاي کالس در شرکت ضمناً . است عهده پیمانکار بر شده یاد مقررات و قوانین رعایت

 . است الزامی گردد می برگزار اجتماع تامین یا کار اداره مراجع ذیربط یا

 بعد و گرفته نظر در را باال بندهاي مفاد از ناشی هاي هزینه تمام و خود نظر مورد سود ، پیشنهادي قیمت ارائه در پیمانکار  -1

 منعقده قرارداد از دلیل هر به پیمانکار که صورتی ندارد در را عنوان هیچ به بها اضافه درخواست حق عنوانی هیچ تحت آن از

 گردد امورات انجام در وقفه به منجر که نموده عدول مابین فی توافق شرایط از یا شده محرز تخلفهاي مرتکب یا و انصراف

به  را امکانات و کارگران کلیه بکارگیري هزینه و داده انجام پیمانکار جاي به را تعهدات آن ماه دو حداکثرتا دارد حق رماکارف

 تعهدات انجام حسن ویا کار انجام حسن تضمینات یا و مطالبات از و نموده منظور پیمانکار بدهی حساب به جریمه % 15 اضافه

 . باشد می اثر بی نظر هر از گرفته انجام کارفرما تشخیص به که پرداختها این به نسبت نکارپیما ادعاي گونه هر و نماید کسر

 شرایط با متناسب و رسیده نظارت نیز دستگاه تایید به که کارفرما طرف از شده تعریف کاري اشل رعایت به موظف پیمانکار  -1

 . می باشد روب و رفت براي شده بینی پیش مساحت و زباله آوري جمع براي شده تعیین خانوار رعایت تعداد با محالت بافت و اقلیمی

 ارائه و دسترسی منظور به مابینفی قرارداد اجراي در اش نماینده یا خود دائمی حضور براي دفتري است موظف پیمانکار  -1

 باشد. داشته پیمان تحت حوزه اصلی معابر در بهینه خدمات
 نحوي به عمومی ومعابر اماکن در و غیره ضایعات ، زباله گونه هر ریختن از پیمان موضوع ملیاتع اجراي با رابطه در است مکلف پیمانکار -1

 . نماید خودداري شود می نظارت دستگاه تشخیص به بنا محیط زیست آلودگی و مردم اذیت و آزار ، معبر سد موجب به که

 ضایعات و لجن زباله پاش و ریخت از جلوگیري مناسب خصوص در کافی تمهیدات زباله حمل و آوري جمع هنگام در است مکلف پیمانکار -9

 .آورد بعمل را شهر سطح عمومی اماکن و معابر در زباله حمل آوري و جمع تجهیزات و آالت ماشین از زباله شیرابه و

 ارضایتین موجب که گونه برخوردي هر از سازدتا مکلف را آنان نیز و ابالغ خود کارکنان کلیه به است موظف پیمانکار -11

 خودداري عوامل توسط عنوان هر تحت زباله مجاز غیر یا بازیافت و شهروندان از هزینه گونه هر دریافت از و شود شهروندان

 . باشد می پیمانکار با کلی بطور بند این رعایت عدم از ناشی عواقب قانونی کلیه مسئولیت و نمایند

 نظارت دستگاه کتبی موافقت و مجوزکسب با مگر نداشته را روز شبانه در یکبار براي حتی پیمان موضوع تعطیلی حق پیمانکار -11

 و تلقی شهري خدمات هاي فعالیت در شکنی کار و فعالیت محدوده در ایجاد اخالل مفهوم به مشاهده صورت در است بدیهی کارفرما یا

 . گرفت خواهد قرار قانونی پیگرد موجب



 
 

 

 
 
 

 

 شهرداري اموال و تخریب تابلو نصب ، حفاري ، ساختمانی تخلفات یا و مشکوك اتفاق گونه هر است موظف پیمانکار -12

 . نماید گزارش نظارت دستگاه به سریعاً را پیمان محدوده در

 مورد آالت انسانی و ماشین نیروي بکارگیري نسبت پیمان موضوع عملیات مناسب انجام براي است مکلف پیمانکار -13

 . نماید اقدام نیاز

 کروکی همچنین و کامل مشخصات ذکر با دار عکس شناسائی کارت خود کارگران کلیه براي است مکلف پیمانکار -11

 سینه در کار حین در کاري لباس اتیکت به صورت به بایستی همواره که کند تهیه کارگر پست در خدمتی محدوده

 .شود نصب کارگر

ر اقدام نماید الزم به ذکر است که تهیه پیمانکار موظف است نسبت به لکه گیري آسفالت برابر نظر ناظر در سطح شه -11

 آسفالت مورد نیاز با کارفرما می باشد.

 معرفی کارگران عنوان نماینده به را نفر دو کارگران بین انتخابات انجام با کارفرما نظارت تحت است مکلف پیمانکار -11

 حل شوراي و ذیصالح به مراجع تحت پوشش کارگران احتمالی مشکالت انعکاس کارگران این وظیفه که نماید

 گیري تصمیم بدون عنوان هیچ به را فوق کارگران حق اخراج نیز قانونی استنادات بدون پیمانکار و باشد می اختالف

 کارگران سایر همانند بایست می نیز کارگران نماینده ضمناً . اختالف نخواهدداشت حل هیات و ذیصالح مراجع

 . برساند به انجام را خود کاري وظایف

 کار قانون برابر ...و هشداردهنده عالئم و البسه و ایمنی وسایل و تجهیزات تهیه به نسبت گردد می متعهد پیمانکار -11

 نماید.  فراهم کارگر هر براي قرارداد مدت طول در

 فسفري رنگ به کاور و مناسب و الشکل متحد لباس کفش کار، دستکش و تامین به نسبت است موظف پیمانکار -11

خود  کارگران براي کارفرما نظر برابر فصول به نسبت نیاز مورد وسایل سایر ولباس بارانی  سال در دست حداقل سه

 . بود جرایم خواهد فصل برابر مربوط جریمه مشمول باال موارد رعایت عدم صورت در است بدیهی . نماید اقدام

 وسایر کارگران ها به پرداختی تمامی براي هبیم حق ، مزایا و حقوق اي بهانه و عذر هیچ بدون است مکلف پیمانکار -19

 می افتتاح معتبر بانکهاي از در یکی کارگر هر براي که حسابی در ماهیانه بصورت را کارگران به متعلق قانونی موارد

 به را دوم نسخه و کارگر به را نسخه یک و کار صادر قانون اشل برابر حقوقی فیش کارگران براي و نموده واریز نماید

 . دهد تحویل ارفرماک

 مربوط شغلی کارگران گروه با را مربوطه قراردادهاي کارفرما با قرارداد عقد هفته یک از پس حداکثر باید پیمانکار -21

 و کارفرما به را دوم نسخه و طرف قرارداد کارگر به را قرارداد از نسخه یک کارفرما نظارت تحت و نموده منعقد خود

 مطالبات کلیه دهنده نشان بایستی کارگران حقوقی نماید. فیش تحویل اجتماعی امور و کار اداره به را سوم نسخه

 بصورت ...و ذهاب و ایاب حق و عیدي و پاداش ، پایانکار ، کارگري بن و اضافه کاري و مزایا و حقوق شامل قانونی

 ماه هر پایان در کارگران بیمه و کاري اضافه و مزایا و حقوق بموقع پرداخت در که پیمانکار صورتی در و بوده مجزا

و  مربوطه اسناد بندي جمع با بالفاصله بخواهد که ممکن شکل هر به بود خواهد مجاز کارفرما نماید نماینده کوتاهی

 بوده کارگر پیمانکار و ، شهرداري قبول مورد صادره راي و نماید رسیدگی درخواست ذیصالح مراجع از درخواست با

 شرکت کارگران حساب واریز به و پیمانکار طلب از کسر به مجاز کارفرما ، پیمانکار توسط ختپردا عدم صورت در و

 شهرداري حساب به و کسر حساب پیمانکار از جریمه عنوان به پرداختی مبلغ %5 معادل آن بر عالوه و باشد می

 . نماید واریز

 تحویل ذیصالح به مراجع را کارگران به قوقیح فیش خود پرداختهاي دقیق ریز ماه هر پایان در بایستی پیمانکار -21

 . دهد



 
 

 

 
 
 

 

 مربوط پرداختهاي است موظف و بوده کارگران به مربوط کار قانونی مرخصیهاي انواع کامل رعایت به ملزم پیمانکار -22

 . دهد انجام کار طبق قانون و کامل بصورت را ... و شبکاري و کاري تعطیل و کاري جمعه نظیر ویژه موارد به

 و کیفیت تنظیف میزان قرارداد در کارفرما مالك لذا ، بوده حجمی صورت به قرارداد موضوع که ییآنجا از -23

 . میباشد زباله حمل و آوري جمع

 نیز شهرداري درصورتی که تحویل پیمانکار گردد( خودروهاي )منجمله پیمانکار خودروهاي رانندگان حقوق پرداخت  -21

 . باشد می پیمانکار بعهده شده اشاره قبالً که کارگران حقوق و حق روش به همان

 و دستمزد آنها لیست و کارگران مختلف طبقات و تعداد از آماري ماه هر پایان در است مکلف پیمانکار -21

 به و تهیه قسمتهاي مختلف در کار اطالعات و آمار همراه را کارگاه در بکار آماده و موجود تجهیزات و آالت ماشین

 . یدنما تحویل دستگاه نظارت

 دو حداقل بایستی که نماید معرفی باشد می کافی تجربه داراي که سرکارگر بعنوان را نفر دو است موظف پیمانکار -21

 سرکارگر و بوده الزامی روزانه کلیه عملیات در سرکارگران حضور و باشد دارا را شهري خدمات در کاري سابقه سال

 . باشد می دار عهده را خود تحت نظارت نکارگرا عملکرد کنترل و غیاب و حضور وظیفه مربوطه

 و تهیه نامبرده را وظایف و خدمتی محدوده شامل خود کارگران از کدام هر خدمتی پست بایستی پیمانکار -21

 موجه بدون عذر کارگر هر خدمتی پست وضعیت که صورتی در و قراردهد تایید جهت نظارت اختیاردستگاه  در

 می کسر ماهیانه صورت وضعیت از کارفرما. باشد نداشته را الزم لوبیتمط منطقه نظارت دستگاه تشخیص طبق

 . نماید

 بصورت را حتی خود کارگران با مربع متر و تناژ و حجمی قرارداهاي نظیر ویژه قرارداهاي عقد حق پیمانکار -21

 . ندارد توافقی

 پیمانکار شود ذیصالح صادر مراجع سوي از کارگران حقوق و حق افزایش بر مبنی جدیدي بخشنامه که صورتی در -29

 بود. خواهد بخشنامه تنفیذ تاریخ از آن اجراي به مکلف

 و گل و پناههاي پوشالی سر با کار محل مجاورت در را خود دائم و موقت کارگران اسکان حق وجه هیچ به پیمانکار  -31

 . ندارد آنرا نظایر

 تحت کارگران براي کلیه الزم واکسیناسیون و اي دوره معاینات جهت مراحل و اقدامات کلیه است مکلف پیمانکار -31

 . نماید اقدام خود هزینه با موجود مقررات و ضوابط طبق را خود پوشش

 به نسبت منطقه نظارت دستگاه دستور حسب شده نصب زباله سطل که معابري در است موظف پیمانکار -32

 اقدام آنها تخلیه نسبت به تنظیمی برنامه طبق و اقدام خود هزینه با مربوطه سطلهاي داخل در زباله کیسه گذاشتن

گردد ، همچنین این مورد شامل سطلهاي زباله اي که حین  می رفتار وي با جرائم جدول برابر اینصورت غیر در نماید

 . اجراي قرارداد  توسط شهرداري  نصب می شود نیز  می  گردد

 را تحت پیمان حوزه نظارت و کنترل رايب لجن و زباله آوري جمع آالت ماشین از استفاده حق پیمانکار -33

 . ندارد

 همراه ،تلفن مناسب نقلیه وسیله با ومطلع شرایط واجد شخصی قرارداد اجراي از قبل است مکلف پیمانکار -31

 کتبا امضاء وحق تام را بااختیار باشد نظارت دستگاه تائید مورد که را سیم بی دستگاه به مجهز امکان صورت در و

 در روز شبانه مدت طول تمام در قرارداد حضور و کاردرمحدوده اوقات در تا کارفرما معرفی به دهنماین عنوان به

 به و شفاهی کتبی وابالغ اخطار هرگونه این خصوص در باشد خدمات ناظر وسرپرستی معیت و در باشد دسترس

 بازدید گزارش دلیل هر کاربهپیمان نماینده به عدم دسترسی صورت ودر باشد می پیمانکار به ابالغ درحکم ایشان



 
 

 

 
 
 

 

 وضعیت صورت از جرائم جدول معادل دسترسی عدم یا ازاءهر روزغیبت وبه بوده وضعیت درصورت عمل مالك ناظر

 . گردد می کسر پیمانکار

 با رعایت و خود عوامل استقرار به نسبت خطري محل گونه هر مشاهده صورت در است مکلف پیمانکار -31

 . نماید اعالم کارفرما به کتباً را موارد سپس و اقدام آن کردن محصور به نسبت مواردایمنی کلیه

 با تحت پیمان محدوده خانوارهاي کلیه به رسانی اطالع جهت اطالعیه توزیع به نسبت است موظف پیمانکار -31

 هزینه که نماید اقدام زباله گیري برنامه رعایت و زباله آوري جمع زمان خصوص در نظارت دستگاه و کارفرما ابالغ

 . بود خواهد عوامل پیمانکار توسط کارفرما نظارت با آن توزیع و بوده کارفرما عهده بر تهیه

 با موظف است پیمانکار ، نماید پیمان تحت حوزه در زباله مخازن استقرار به اقدام کارفرما که صورتی در -31

 توسط که را هایی هستند زباله مکلف پیمانکاران کارگران و نموده بارگیري را آنها مربوطه دار جک خودروهاي

 انتقال زباله مخازن درون به بصورت مستمر شود می گذاشته زباله مخازن مابین خیابانها مجاورت در شهروندان

 . دهند

 خود متعلق به آالت ماشین اجاره در شهرداري و نموده تهیه خود را آالت ماشین بایست می پیمانکار -31

 . ندارد تعهدي

 پیمانکار وضعیت ناخالص صورت از بها اجاره مبلغ شهرداري از خودرو اجاره در شهرداري موافقت صورت : در 1 تبصره

 ماشین هاي هزینه کلیه و پرداخت محاسبه آالت ماشین مبلغ کسر از پس پیمانکار وضعیت صورت . گردد می کسر

  باشد می پیمانکار عهده به مربوطه هاي زینهه و سایر راننده تامین و سوخت و بیمه و نگهداري و تعمیرات از اعم آالت

 اسالمی شوراي طبق مصوبه آن مبلغ و ر کا ساعت8 ازاء به بها اجاره مبلغ شهرداري از خودرو اجاره صورت در : 2تبصره

 .باشد می المرد شهر

 ازاتمام بعد آنها ل توقفمح باشد می پیمانکار اختیار در ساعته 24 بصورت کارفرما هاي خودرو اینکه به توجه : با3 تبصره

 .موتوري واحد هماهنگی با اي دوره تعمیر و سرویس براي مگر را ندارد آنها خروج حق و پیمانکار بوده موتوري واحد کار

 مه مشارالیه و. گردد می پیمانکار تحویل رایگان بصورت شهرداري در موجود و مخازن زباله  ها : گاري1تبصره 

 شهرداري تحویل صورت سالم به قرارداد پایان در و اقدام آمیزي رنگ و تامین به نسبت تعمیرات به نیاز صورت در متعهدند

 . است متعهد پیمانکار . دهند

 شرایط منطقه براساس هر کارگران براي ملزومات سایر و جارو و پاش وآب فرغون تامین به موظف پیمانکار -39

 .باشد می اختصاصی

 نماید تقسیم زیر شرح به دسته دو رابه شده گیري بکار کارگران است موظف پیمانکار -11

 )تعاریف( پیمان در مقرر وظیفه شرح به نارنجی با پوشش وضایعات زباله آوري جمع کارگران -الف

 پیمان)تعاریف( در مقرر وظایف شرح به شرکت آرم با زرد پوشش با تنظیفات کارگران -ب

 دستگاه ابالغی براساس برنامه میادین اطراف ، روها ،پیاده ارهابلو لبه ،تک خیابانها شستشوي به موظف پیمانکار  -11

 تامین به موظف پیمانکار .باشد از تانکرمی استفاده با شود می اعالم کارفرما توسط که دیگري هرمحل و یا نظارت

 . باشد می عهده پیمانکاري به مداوم پاکیزگی و نظافت که باشد می مصرفی آب

 است پیمانکار عهده به هزینه تامین ، شد تامین شهرداري چاههاي از مصرفی آب چنانچه : تبصره

 می عهده پیمانکار به محدوده پیمان  هر در آنها تنظیفات و بهداشتی هاي سرویس کننده وپاك شوینده مواد تهیه -12

 .باشد



 
 

 

 
 
 

 

 اولوجد در معابر راکد آب و بهداشتی هاي وسرویس فاضالب ي هها چا تخلیه براي است موظف پیمانکار -13

 . باشد اختیار داشته در موردنیاز کش لجن تانکر دهد تشخیص کارفرما که دیگري محل هر ویا

 ، در زمین درب منازل ،جلو درمناطق تنظیفات از حاصل وخاکروبه وضایعات زباله نمودن دپو حق پیمانکار -11

 .را ندارد ومعابر خیابانها وحاشیه بالحصار هاي

 رضایت که به نحوي پیمانکار بوده عهده به پیمان مورد درمحدوده ضایعاتو  زباله بارگیري جهت یابی مکان -11

 .نگردد فراهم مردم نارضایتی وموجبات نموده راجلب شهروندان

 خصوص این در راداشته باشد خود خدماتی پرسنل ومزایاي حقوق ماه دو حداقل پرداخت مالی توان باید پیمانکار -11

 شدن دار دربرابرخدشه وایشان پیمانکار بوده عهده به قرارداد مفاد ايدراجر واخالل نظمی بی هرگونه مسئولیت

 حقوق پرداخت عدم و... درقبال خود معنوي، حقوقی،اجتماعی،سیاسی عوامل ازجانب وشهرداري شهر وجهه ي

 انعنو هیچ باشد و تحت می باشد ضامن داشته تاخیر کارفرما خوداز دراخذ مطالبات اگر حتی خود کارگران ومزایاي

 .ندارد را وضعیت صورت دریافت به خودرا وپرسنل کارگران مطالبات منوط نمودن حق شرایطی و

 . ندارد را کار ساعت یک از بیش تعطیلی حق پیمانکار :تبصره

 خصوصی یا بخش و خود طریق از ویاکمپوست بازیافت ي کارخانه احداث به اقدام شهرداري که درصورتی -11

 همکاري به ومکلف موظف نبوده و پیمانکار شهرداري و حقوق اقدامات منافی شرایطی هیچ تحت قرارداد این نماید

 .باشد می زمینه دراین

 و بکارگیري مناقصه برگزاري تا زمان قرارداد پیمانکار یافسخ مدت اتمام درصورت -11

 .باشد می توافقی شرایط با کار ادامه به موظف پیمانکار جدید

 را ندارد. دیگري به کلی وچه جزئی چه عنوان هیچ رابه ردادقرا موضوع واگذاري حق پیمانکار -19

 .راندارد کارفرما هماهنگی بدون کاري برنامه دراجراي تغییر گونه هیچ پیمانکارحق  -11

با  وکارفرمائی رابطه کارگري گونه و هیچ پیمانکار قلمداد گردیده پرسنل قرارداد درموضوع کار به مشغول کارگران  -11

 می پیمانکار عهده ازکاربه و بعد کار، قبل کار در حین ازانجام ناشی و عواقب ها مسئولیت یهو کل نداشته شهرداري

 باشد.

 قراردهد چنانچه شهري خدمات اختیار در الزم نیروهاي ، متفرقه کارهاي جهت است موظف پیمانکار  -12

 و خود کارگران از ورد نیازم نیروي اعزام با است متعهد پیمانکار باشد ساعت سه از کمتر نیرو بکارگیري ساعات

 هیچ خصوص این در نماید اقدام صورت موقت به و شهرداري جهت نیرو تامین به نسبت ، کارگر کار موقت تعطیلی

 متعهد پیمانکار باشد ساعت سه از بیش کار ساعت و چنانچه گیرد نمی تعلق پیمانکار به اي جداگانه پرداخت گونه

 به نسبت ساعتی صورت به شهرداري خصوص این در نماید اقدام شهرداريجهت  کارگري نیروي تامین با است

شهرداري  که مواردي در حال هر به نماید می اقدام شرکت حق در و حسابداري طریق از دستمزد کارگران پرداخت

 قداما این خصوص در خود کارگري نیروهاي کسر با ندارد حق پیمانکار دارد ساعت سه از بیش نیرو تامین به نیاز

 نماید. جداگانه اقدام صورت به شهرداري نظر مورد ي نیرو تامین به نسبت بایست می و نماید

 مشخص را کارگر نیاز به احتمالی زمان مدت نیرو درخواست جهت پیمانکار به کتبی نامه در بایست می کارفرما : تبصره

 نماید می

 گونه هیچ عملکرد کارگران درقبال ثالث فرد به وارده و خسارت پیمانکار عوامل عملکرد درقبال کارفرما  -13

 .ندارد مسئولیتی



 
 

 

 
 
 

 

 هماهنگی دستگاه نظارت با آنها غیبت ویا کارگران به مرخصی هرگونه اعطاي درزمان است موظف پیمانکار -11

 . نماید معرفی ایشان بجاي نفر یک

 .باشد می ماهر کارگران با محوله ات امور انجام به پیمانکارموظف -11

 گونه و مسئولیت هر نداشته در شهر و فعال پیمانکاران دیگر عملکرد درقبال مسئولیتی هیچ کارفرما -11

 باشد. می در قرارداد ذکرشده موارد وکنترل بازدید عمل باشد مالك می شهري خدمات پیمانکار بعهده عواقب

 شهروندان اطالع به مقتضی نحو رابه کارفرما توسط شده اعالم زمانبندي برنامه است موظف پیمانکار  -11

 .برساند

و  روزي صورت شبانه را به ومعابر و دپوها خیابانها حاشیه وضایعات زباله آوري جمع است موظف پیمانکار -11

 نشود. دیده زباله و از ضایعات آثاري هیچ شهر در که طوري به .دهد انجام وکارگر خودرو ازاکیپ با استفاده مستمر

 و شده جهت انجام موضوع قرارداد کارشروع مشخص درزمانبندي انمایدت ریزي برنامه طوري باید پیمانکار  -19

 جرایم پیوست درجدول جریمه ذکرشده مشمول آوري، پیمانکار درجمع عوامل وتاخیر تعجیل ،درصورت پذیرد پایان

 .گردد می

مخازن  همچنین نصب و اضافه نمودن سطلهاي زباله و و مغازه منازل و ساخت جدید معبر یا خیابان احداث درصورت -11

 .باشد می بهاء اخذ بدون آن وتنظیف آوري زباله جمع به موظف پیمانکار زباله

 شده مشخص محل درمکانی غیراز زباله تخلیه و از بوده مناسب پوشش داراي باید و ضایعات زباله حمل خودروهاي -11

 .نماید خودداري

 .نمایند استفاده ملودي و بوق گردان کارازچراغ خودروها باید در هنگام -12

 تحت کارگران وپرسنل ومزایاي حقوق پرداخت کارو ایمنی و حفاظت قوانین کلیه رعایت به موظف پیمانکار -13

 .ایران میباشد اسالمی جمهوري کشور ودیگرمقررات کار عالی شوراي برابر مصوبات خود امر

 . نماید اجتناب گردد می کارگران تجمع و تحریک موجب که فعالیت گونه هر از است متعهد پیمانکار -11

 و قهري ایام ویژه بارندگی، اعیاد، عزاداري، تشریفات، وحوادث کارفرما در با همکاري به موظف پیمانکار -11

 .باشد می کارفرما توسط شده اعالم وتجهیزات امکانات با اماکن تنظیف

 به موظف نکارباشد پیما داشته موردي شستشوي به نیاز روز ازشبانه اضطرار در هرساعت دلیل به کارفرما هرگاه -11

 .باشد می آن انجام

 .گردد می تعیین کارفرما توسط باتجربه کارگران ازبین سرکارگران -11

 طرح ضریب ریالی اساس بر کارگران حقوق محاسبه مبناي کار روابط 36 شماره دستورالعمل به توجه با -11

 اساس بر حقوق کارگران سبهمحا به علم با پیمانکار لذا باشد می مورد تایید شهرداري المرد  مشاغل بندي طبق

 مدت اثناء در قیمت تغییر و گونه تعدیل هیچ و داده ارائه را پیشنهادي قیمت مزبور بندي طبقه طرح ریالی ضریب

 . باشد نمی پذیر امکان قرارداد

 داشتن صورت در و پذیراست امکان است گردیده ذکر قرارداد آیتمهاي در آنچه براساس فقط وضعیت صورت تنظیم -19

  .گردد می کسر پیمانکار وضعیت صورت از جریمه مبلغ شده اضافه ائمجر

 و باشد می قابل تغییر سال فصول براساس امر این که میگردد اعالم کارفرما توسط کار وپایان شروع ساعات -11

 ندارد. را اعتراضی گونه هیچ حق پیمانکار



 
 

 

 
 
 

 

 باشد نمی پذیر روزها امکان از یک هیچ در عطیلیت و باشد می زباله آوري جمع به موظف روزها کلیه در پیمانکار -11

 در هم کامل و ویژه بصورت البروبی جوبها و تنظیفات و زباله آوري جمع جمعه روزهاي در که است بذکر الزم.

 . پذیرد انجام بایستی ها کوچه و فرعی و اصلی خیاباهاي

 وبهداشت هاي حفاظتی ودستورالعمل واجتماعی،مقررات درمانی هاي بیمه مقررات اجراي به موظف پیمانکار -12

 .باشد می کار

 .راندارد و بلعکس درتنظیفات نظافت بخش کارگران بکارگیري پیمانکارحق -13

 سهل اعالم نماید کارفرما آنچه هر یا درپیمان شده ذکر ازموارد قسمتی یا تمام پیمانکاردراجراي هرگاه -11

 شده پرداخت هاي و هزینه داده پیمانکارانجام جاي به را تعهدات دارد آن حق کارفرما نماید کوتاهی یا انگاري

 مبلغ به نسبت ادعایی هرگونه دراین خصوص که پیمانکارکسرنماید مطالبات از % 15 اضافه رابه وارده وخسارت

 .بود خواهد اثر بی هزینه برآورد مبلغ و چگونگی از نظر و خواه تخلف از نظراساس خواه شده کسر

 است گردد و پیمانکار موظف نمی درقرارداد شده ذکر موارد اجراي عدم اعثب 2 پیوست جدول اعمال -11

 نماید. رامطلع خدمات وناظر را انجام امورمحوله روز درهمان

 و چنانچه باشد محیط می در کارو اجراي حین در وبهداشتی ،ایمنی فنی ضوابط رعایت به موظف پیمانکار -11

 اعالم کارفرما به مکتوب به صورت را مراتب است موظف پیمانکار باشد می شهرداري عهده به مزبور ضوابط اجراي

 .نماید

 باشد. می پیمان مسئولیت( موضوع نمودن )بیمه بیمه به موظف پیمانکار -11

پیمانکار موظف به نظافت ،انجام امورات تاسیساتی ،نگهداري و سرویس دهی به کلیه ساختمان هاي اداري  -11

 شد.رفاهی و ورزشی شهرداري المرد می با

کلیه پلها و اسلب هاي فلزي و بتونی موجود در شهرخصوصا ورودي کوچه ها و خیابانها تحویل پیمانکار می  -19

باشد و پیمانکار می بایست بصورت شبانه روزي وضعیت آنهارا بررسی نماید و در صورت هرگونه خرابی یا مشکل به 

و در صورت بروز هر گونه سانحه یا حادثه مسئولیت  ایدکارفرما اطالع دهد و تمهیدات الزم را جهت رفع نقص فراهم نم

حمل و شناسایی پلهاي خراب ،.) تامین یا تعمیر پلهاي فرسوده  بر عهده کارفرما بوده و آن بر عهده پیمانکار می باشد

 .جابجایی ، تعویض و جاگذاري بر عهده پیمانکار می باشد(

نماید در اسرع وقت و با رعایت کلیه مسائل ایمنی اقدام به لکه گیري پیمانکار موظف است هر زمان کارفرما اعالم نیاز  -11

  می باشد.( کارفرما .)تامین آسفالت باي شهر با آسفالت نمایدو کوچه ها خیابانها

پیمانکار موظف است بطور مستمر اقدام به بوته کنی و حذف علفهاي هرز روئیده در خیابانها و معابر و حاشیه کانالهاي  -11

و در صورت بروز هر گونه حادثه بدلیل وجود بوته هاي روئیده و یا آتش سوزي بوته هاي خشک شده  آب نماید

 .مسئولیت آن بر عهده پیمانکار می باشد

نظافت و جاروکشی همچنین تخلیه مستمر کلیه مخازن و سطلهاي زباله موجود در تمامی آرامستانهاي سطح  -12

 شهر بر عهده پیمانکار می باشد.

پارکهاي بنفشه  در و روب،جاروکشی ،تخلیه سطلهاي زباله و پالستیک کشی سطلهاي زباله افت،رفتنظ -13

 ها،رحمت،محمد شریفی و شهرك هجرت بصورت روزانه بر عهده پیمانکار می باشد.

نظافت و حراست از مجتمع خدمات رفاهی ،ساختمان موتوري واقع در خیابان شهید باقري و کارخانه قطعات  -11

یمانکار می باشد.الزم به ذکر است نیرو هاي شاغل در این قسمتها می بایست مورد تایید شهرداري بتنی بر عهده پ

 المرد باشند.



 
 

 

 
 
 

 

نگهداري و نظافت سرویسهاي بهداشتی عمومی واقع در سطح شهر مثل سرویسهاي بهداشتی واقع در  -11

تعمیر و تامین شیر آالت  پارکینگ ها و پارکهاي محله اي محمد شریفی،شهرك هجرت،رحمت و بنفشه ها )شامل

 ،روشنایی و مایع دستشویی( بر عهده پیمانکار است. 

پیمانکار مکلف است در صورت صالحدید کارفرما کلیه زباله هاي عفونی مربوط به مراکز بهداشتی،مطب  -11

 ها،بیمارستانها و مراکز درمانی را پس از بی خطر سازي به جایگاه دفن حمل نماید.

یا سوانح و یا نیاز فوري به پاکبان جهت نظافت بخشی از شهرکه بدلیل  بروز اتفاقاتی در صورت بروزحوادث  -11

 نیاز به تنظیف دارد پیمانکار می بایست در اسرع وقت اقدام نماید.

کارگاهی و  بیمارستانی، در صورت صالحدید کارفرما پیمانکار می بایست نسبت به حمل کلیه زباله هاي -11

 د.صنعتی سطح شهر اقدام نمای

 هرگونه الیروبی و نظافت زباله و لجن زیر پلهاي سطح شهر بر عهده پیمانکار می باشد.  -19

 پیمانکار می بایست در خصوص اجرائیات و سد معبر نسبت به انجام امورات زیر اقدام نماید: -91

 جلوگیري از ساخت و سازهاي فاقد پروانه و مجوز-

 نی و حاشیه شهرجلوگیري از ساخت و سازهاي خارج از محدوده قانو-

 جمع آوري مصالح ساختمانی تخلیه شده در خارج از محدوده قانونی و حاشیه شهر-

ایی که خاك ونخاله جلوگیري از تخلیه خاك و نخاله در خارج از نقاط تعیین شده توسط شهرداري و توقیف خودروه-

هاي ریخته شده قبل از انعقاد پیمان تخلیه می کنند،پیمانکار موظف است پیگیرهاي الزم را جهت جمع آوري نخاله 

 انجام دادهد.  

 شناسایی و جمع آوري امالك مخروبه و خطرساز با رعایت مسائل قانونی-

 کنترل مجوز حفاري هاي شرکتهاي دولتی و خصوصی در سطح شهر و جلوگیري از حفاري هاي فاقد مجوز معتبر-

 ي فاقد مجوزو پروانه ساخت و تحویل به انبارجمع آوري وسایل و لوازم بنایی از محل ساخت وساز ها-

و ارسال به کمیسیون ماده  در محدوده قانونی شهر توسط نمایندگان دادستانصورتجلسه ساخت وسازهاي فاقد مجوز-

 صد و اجراي احکام 

 نهاحفاظت و حراست از امالك متعلق به شهرداري یا در طرحهاي عمرانی شهري جهت جلوگیري از ساخت و ساز در آ-

 وابطخارج از محدوده قانونی شهر طبق ض شده فاقد مجوز در حاشیه و جمع آوري و محو آثار ساخته-

 جلوگیري از حفر چاه غیر مجاز در معابر عمومی شهر-

اخطار به امالك داراي پروانه فاقد اعتبار الزم و جلوگیري از هر گونه ساخت و ساز و راهنمایی مالک به شهرداري -

 روانهجهت تمدید پ

 قانون شهرداریها( 11جلوگیري از هرگونه سد معبر)اجراي دقیق و کامل ماده -

جلوگیري از گذاشتن کاال و لوازم فروشگاههایی که سد معبر نموده اند به منظور باز کردن پیاده رو و تحویل وسایل به -

 انبار

یا  در محلهاي غیر مجاز و جمع آوري آنها و  بدون هماهنگی با شهرداري و جلوگیري از نصب هر گونه تابلو وپالکارد -

 قانون شهرداري ها( 92تحویل به انبار)ماده 

 جمع آوري پالکاردهاي تاریخ گذشته داراي مجوز و تحویل به انبار شهرداري-

 جلوگیري از تخلیه خاك ونخاله توسط شهروندان که  در معابر عمومی ، کوچه ها و پیاده رو ها تخلیه نموده اند.-

 و پیاده رو ها تخلیه نموده اند.اخطار جمع آوري به مالکینی که خاك و نخاله در معابر عمومی، کوچه ها -



 
 

 

 
 
 

 

 جمع آوري تابلوهایی که در محلهاي نامناسب و خالف مقررات نصب گردیده اند.-

 دادگستريجمع آوري خودروهاي اسقاطی و بالصاحب از سطح شهر و پارك در انبار همراه با صورتجلسه نماینده -

 جمع آوري متکدیان از سطح شهر و هدایت آنها به خارج از شهر-

 جمع آوري کودکان خیابانی از سطح شهر-

جلوگیري از هر گونه تبلیغات ودیوار نویسی در سطح شهر و شناسایی متخلفین و اجبار در راستاي محو تبلیغات غیر -

 ء کلیه دیوارنویسی ها و تبلیغات غیر مجاز انجام دهد..پیمانکار موظف است پیگیري هاي الزم را جهت امحامجاز

 جلوگیري از دستفروشی و جمع آوري وسایل آنان-

جلوگیري از پخش بروشورهاي تبلیغاتی در تقاطع ها و معابر عمومی که باعث بر هم زدن تنظیف شهر می شود.)ماده -

 قانون شهرداري ها( 92

 جلوگیري از نصب هر گونه دکه فاقد مجوز کنترل مجوز دکه ها و کیوسکهاي سطح شهر و-

)در صورت بروز هر گونه حادثه بدلیل وجود میوه فروشان  جلوگیري از فعالیت میوه فروشان دوره گرد در سطح شهر-

 سیار در شهر مسئولیت آن با پیمانکار است(

روش دام زنده در سطح شهر جلوگیري از نگهداري هرگونه دام و طیور و احشام در سطح شهر همچنین جلوگیري از ف-

 و مبادي ورودي و خروجی

جداول و ... سطلهاي زباله ، جمع آوري نمادهاي مبلمان شهري آسیب دیده مانند تابلو ها،عالئم راهنمایی و رانندگی ،-

 تحویل به انبار شهرداري واز سطح شهر

 جمع آوري سگهاي ولگرد و رهاسازي آنها در خارج از شهر -

رانندگی  راهنمایی و گهداري کلیه تابلوهاي کوچه ها وخیابانها و معابرشهر و تابلوهاي مربوط به عالئم نصب ،تعمیر ون-

بر عهده پیمانکار بوده و تامین تابلوها بر عهده کارفرما می باشد.)جانمایی تابلو ها بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار 

 موظف به انجام می باشد.( 

   و تخریب فضاي سبز شهريجلو گیري از قطع اشجار -

در هر زمان و لحظه )هر ساعت از شبانه روز در کلیه روز هاي هفته( که شهرداري بخواهد اقدام به اجراي تمهیدات -

جهت اجراي پروژه هاي خود نماید پیمانکار مکلف است با  )مسدود کردن مسیر،باریک شدن مسیر و ...( ترافیکی

گی مدیریت راهنمایی و رانندگی اقدام نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه یا استفاده از نیروهاي خود و هماهن

آن با پیمانکار است و تامین کلیه وسایل مورد نیاز ترافیکی)تابلو هاي هشدار دهنده،عالئم سانحه مسئولیت 

 ترافیکی،چراغهاي اعالم خطر و چشمک زن،نیوجرسی و ...( برعهده پیمانکار است

 ملکرد روزانه فعالیتها و اخطاریه ها به ناظر شهرداري ارائه گزارش ع-

 پیمانکار پرسنل -2 ماده

 نمایند. اقدام پیمان شرایط در شده اشاره نیاز مورد پرسنل تامین به نسبت است موظف پیمانکار -1

بخشهاي نفر نیز در سایر  21نفر می باشدو تعداد  31حد اقل تعداد کارگران شاغل در بخش تنظیفات و خدمات شهر  -2

نفر حداقل نیروي پیش بینی شده در این پیمان  11خدماتی مانند آتش نشانی ،موتوري و ... مشغول می باشند و جمعا 

 می باشد.

 111/111/111/1نفر نیروي شاغل در سایر بخشهاي خدماتی مانند آتش نشانی ،موتوري،و....مبلغ  21بابت اضافه کاري  -3

اعالمی از سوي کارفرما به این نیرو ها است که پیمانکار موظف است طبق لیست ریال در این پیمان برآورد گردیده 



 
 

 

 
 
 

 

پرداخت نماید و در صورت خروج هرکدام از نیرو ها از لیست شرکت مبلغ اضافه کاري آن نیرو از مبلغ پیمان کسر می 

 گردد.

می مبلغ حقوق و مزایاي پیش در صورت تبدیل وضعیت هر کدام از نیرو هاي ایثارگر شاغل در شرکت از شرکتی به رس -1

 بینی شده بابت این نیرو ها از مبلغ پیمان کسر می گردد. 

حقوق  شیدر نظر گرفته شده است و در صورت افزا 1112حقوق جهت سال  شیدرصد افزا 31 زانیبه م مانیپ نیدر ا -1

درصد  31اشد و  اگر کمتر از ب یموظف به پرداخت مابه التفاوت م ي،شهردار 1112مقداردر سال  نیاز ا شیکارگران  ب

 گردد. یکسر م مانیباشد از مبلغ پ

 

 اشخاصی کار گماشتن به از باید پیمانکار همچنین و بوده قانونی مراجع از کار شناسنامه داراي باید پیمانکار کارکنان -1

 بایستی پیمانکار .کند باشند خودداري بیگانه اتباع یا و نبوده مجاز عمومی وظیفه اداره نظر از آنها استخدام که

 ناظرین اختیار در روز هر پایان و در ثبت روزانه بصورت مربوطه غیاب و حضور دفترچه در را خود کارگران عملکرد

 شیفت بر مازاد کارکرد و بود بر اساس قانون کار خواهد کارکرد کارگران زمان مدت که توضیح این با دهد قرار پیمان

 اجتماعی تامین و کار قوانین اساس بر پیمانکار که باشد می کاري اضافه یل شاملتعط ایام در کارکرد نیز و کاري

 این شهرداري ، پیمانکار سوي از پرداخت عدم صورت در و باشد می مشمول کارگران در حق آن پرداخت به مکلف

 . نماید پرداخت کارگر حق در و کسر پیمانکار ماهانه هاي وضعیت صورت از تا را دارد اختیار

 و کارکنان اعمال تمامی کلیه مسئول ذیصالح قانونی مراجع سایر و کارفرما مقابل در پیمان این اجراي در پیمانکار -1

 است. کشور جاري قوانین طبق خود کارگران

 قراردادي یا رسمی قرارداد پرسنل اجراي در پیمانکار نیاز و ضرورت حسب بر یا و ممکن نحو هر به که صورتی در  -1

 منظور پیمانکار حساب به کار قانون اشل پرداختی آن با مبلغ گیرد قرار پیمانکار اختیار در کارفرما طتوس شهرداري

 . شد خواهد کسر وضعیت صورت از و

 چارچوب در بیمه حوادث و تکمیلی بیمه به نسبت کارگر شخص براي قرارداد انعقاد از بعد است مکلف پیمانکار  -9

 . نماید اقدام پیمان

رو هاي کارگري صرفا بر اساس حد اقل تعداد نیروي انسانی مشخص شده در برآورد اولیه با اولویت بکارگیري نی -11

 کارگران قبلی بوده است.

 جمله از هرعنوان با را افراد شرکت امورات انجام جهت یا و خود قراردادهاي سایر راستاي در پیمانکار چنانچه -11

 موضوع در شاغل و رانندگان کارگران لیست از خارج موضوع که نماید استخدام ...و دار دفتر – کارگر – راننده

 در شاغل کارگران بیمه لیست را بهمراه مذکور افراد بیمه لیست تواند نمی باشد بوده شهرداري با تنظیف پیمان

 دنخواه مذکور مراتب از پیمانکار تخلف مسئولیتی درازاي کارفرما صورت هر در نماید ارائه تنظیف پیمان موضوع

 . داشت

پیمانکار می بایست تعداد پنج نفر از پاکبانان را بنا به صالحدید شهرداري در هر زمان و براي هر مدت که ناظر  بخواهد  -12

 در اختیار شهرداري قرار دهد. 

 حقوق پاکبانان می بایست بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل مورد تایید شهرداري محاسبه و پرداخت نماید. -13

 

یار دارد نسبت به پرداخت حقوق پرداخت حقوق کارگران تا دهم هر ماه شهرداری اخت در صورت عدم   -41

 در صد جریمه از صورت وضعیت کسر نماید. 41بانان اقدام و مبلغ آن را همراه با پاک



 
 

 

 
 
 

 

درصد توسط پیمانکار، شهرداری اختیار دارد مبلغ آن پرداخت و  32در صورت عدم پرداخت حق بیمه     -41

 صد جریمه از صورت وضعیت کسر نماید. در 41همراه با 

نیرو هایی که دراجرائیات و سدمعبر همچنین در بخش سرویس دهی به ساختمانهاي شهرداري مشغول خواهند شد می  -11

 بایست مورد تایید شهرداري باشند.

 تغییرات و هماهنگی و کاري برنامه - 3 ماده

 اجرایی برنامه تهیه به نسبت نظارت دستگاه هماهنگی با آید بوجود کارفرما سوي از تفصیلی برنامه در تغییري اگر  -1

 . باشد پیمان می مبلغ در افزایش گونه هیچ لحاظ بدون آن اجراي به ملزم پیمانکار و اقدام

 با نحوي به که کارفرمابه متعلق اجرایی گروههاي یا پیمانکاران دیگر با را الزم هماهنگی که است متعهد پیمانکار -2

 شده ابالغ پیمانکار به نظارت دستگاه توسط این هماهنگی چگونگی و ریزي برنامه . آورد بعمل هستند مرتبط دقراردا موضوع

 .  دهد نمی به وي را اضافی هاي هزینه طلب حق گاه هیچ و

 چگونگی و شکل . تهیه نماید را ماه آن در شده انجام کارهاي کامل گزارش ماه هر پایان در که است مکلف پیمانکار -3

 میزان شده انجام فعالیتهاي صد و در مقدار شامل گزارش این . کند می تعیین نظارت دستگاه را گزارش تهیه

 آماده و موجود آالت ماشین نوع و تعداد اجرایی و موانع مشکالت تفصیلی زمانی برنامه به نسبت تاخیر یا پیشرفت

 است.  کار به

 که صورتی در است پیوست قرارداد در که باشد می کارفرما طرف از شده آوري جمع طرح رعایت به موظف پیمانکار -1

 کارفرما نظر طبق نهایت در و اعالم به کارفرما مکتوب را آن بایستی باشد داشته نظري یا اعتراض آن به نسبت

 . نماید اقدام

جمع آوري نماید و حق پیمانکار می بایست زباله هاي محالت و مخازن زباله طبق برنامه و ساعت اعالمی توسط کارفرما  -1

 هیچگونه تغییري را نخواهد داشت.

 اجرائی مراحل و نشانه نقاط کنترل -4 ماده

 و اولیه برآوردهاي و هانقشه با تطبیق لحاظ از را مبداء و نشانه باید ، پیمان موضوع عملیات آغاز از پیش پیمانکار -1

 این غیر در برساند نظارت دستگاه به اطالع قرارداد اول ماه ظرف را مغایرت گونه هر و نموده کنترل کارها دستور

 . بود خواهد عمل مالك کارفرما مدارك و اسناد صورت

 بازدید یا و مورد آزمایش باید که جامد و زائد مواد خصوص در تحقیقاتی با ارتباط در که را عملیاتی پیمانکار اگر -2

 مورد در الزم تصمیمات تواند می ببرد کارفرما بین از ودش انجام الزم اقدامات آنکه از پیش شود تائید و گیرد قرار

 . نماید اتخاذ پیمانکار عملکرد

 آالت ماشین نگهداري و تامین در پیمانکار تعهد - 5 ماده

 : کند رعایت اجرایی عوامل و آالت ماشین تامین در را ذیل شده تعیین مشخصات باید پیمانکار

 بودن( دار پرس و پوشیده رو نظارت)مانند دستگاه دستور طبق معابر ایطشر با استفاده مورد آالت ماشین تناسب -1

 آالت ماشین موقع به شستشوي -2

 خودروهاي شیرابه از حاصله جامد زائد مواد بارگیري و توقف محل موقع به شستشوي  -3

 پیمانکار

 . باشند گردون خطر چراغ و ملودي بوق به مجهز بایستی آالت ماشین  -1

 دستگاه به بایستی می لجن و زباله آوري جمع امر در شده گرفته بکار خودروهاي کلیه -1



 
 

 

 
 
 

 

 بود. خواهد نظارت دستگاه قبلی مجوز مستلزم آنها فعالیت و معرفی نظارت

 نباشند. مشخصات و آرم بدون و داشته را شرکت مخصوص آرم باید خودروها کلیه -1

 محدوده در شرکت شهرداري یا آرم با را نپیما از خارج چارچوب در فعالیت حق وجه هیچ به پیمانکار خودروهاي -1

 . ندارد را میشود تلقی غیر به واگذاري پیمان یا و گردیده محسوب جرم یا و تخلف شهرداري براي که محلهائی

 . باشد می پیمان نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین تهیه به متعهد : پیمانکار1تبصره 

 نمی موجود دفترچه در آن که هزینه شهرداري به متعلق آالت ماشین سایر از رپیمانکا استفاده و نیاز صورت در : 2تبصره 

 . شد خواهد پیمانکار کسر ماهانه وضعیت صورت از و محاسبه شهرداري نظر طبق باشد

 ارائه مناقصه اسناد پیوست کارفرما در طرف از لیستی بشرح پیمان براي الزم اصلی خودروهاي نوع و تعداد : حداقل3تبصره 

 . می باشد آنها تامین به ملزم کار اجراي در پیمانکار که شد خواهد

 تمامی روي بر ذکر نام  شهرداري با را پیمان خود  تحت حوزه نام ، پیمانکاري شرکت نام است مکلف : پیمانکار1تبصره 

 از نظارت می تواند ستگاهد اینصورت غیر در نصب نماید اي کلیشه بطور را پیمان محدوده در فعالیت قابل مجاز خودروهاي

 . نمود خواهد جلوگیري خودروها این فعالیت

:تامین وسیله نقلیه جهت انجام امورات اجرائیات و سد معبر بر عهده پیمانکار می باشد ومی بایست طبق نظر شهرداري 1تبصره 

 المرد بغل نویسی گردد.

 پیمانکار استفاده مورد آالت ماشین مدل -6 ماده

 در جامد زائد مواد نقل و و حمل آوري جمع جهت ماه طول در پیمانکار که است هائی خودرو تعداد همان یمانپ آالت ماشین

 این با باشند باال به 91 مدل بایستی خودروها این گرفته است قرار نظارت دستگاه تایید مورد و بکارگرفته پیمان چارچوب

 نماید.  شستشوي روزانه بطور کار اتمام از بعد را خود اختیار تحت آالت تمامی ماشین بایست پیمانکار می که توضیح

 به باشد می استفاده ماشین درهنگام بیمه کنترل به متعهد نماید استفاده شهرداري خودروهاي از پیمانکار چنانچه : تبصره

 . است پیمانکار به عهده باشند بیمه می فاقد که خودروهایی از استفاده مسئولیت هرحال

 آالت ماشین و تجهیزات تدارك و کار شروع-7 ماده

 و آالت ماشین ، انسانی، تجهیزات نیروي تامین کار شروع به نسبت قرارداد بکار شروع تاریخ است موظف پیمانکار  -1

 با قرارداد شروط سایر و جرایم جدول برابر تواند کارفرما می اینصورت غیر در نموده اقدام کارفرما تائید با کار ابزار

 . نماید فتارر وي

 باید پیمانکار باشد کار درج شده اجراي ابزار و آالت ماشین براي مشخصاتی پیمان مدارك و اسناد در که صورتی در -2

 تعهدات جرایم جدول برابر تواند کارفرما می غیر اینصورت در کند تامین شده تعیین مشخصات طبق را آنها

 .نماید عمل پیمانکار

 الزم هاي مراقبت و کار بیمه ، ثالث شخص و کار از حفاظت - 8 ماده 

 انجام کارهاي و نگهداري حفظ مسئول پیمان، موضوع موقت تحویل روز تا پیمان محدوده تحویل روز از پیمانکار -1

 .دارد قرار او مراقبت و نظر زیر که بناهایی است و تاسیسات راهها، زمینها، ابزار، و االت ماشین ، تجهیزات شده،

 انجام از ناشی مسئول خسارتهاي کار، بهداشت و فنی حفاظت دستورالعملهاي و مقررات چارچوب در پیمانکار -2

 پرونده کارگر هر براي بایستی ضمنا و محدوده پیمان است محوطه در ثالث شخص به شده وارد پیمان موضوع

 .نماید تشکیل بهداشتی



 
 

 

 
 
 

 

 و مرور و عبور و پیمان نظم محدوده در اخاللی که دهد انجام طوري را خود اجرایی عملیات که است متعهد پیمانکار -3

 .نشود رهگذاران یا اطراف یا زحمت ساکنان ناراحتی موجب و ننموده ایجاد مردم روزمره کارهاي

 انجام از و کند یا کوتاهی انگاري سهل ماده این در شده درج موارد از قسمتی یا تمام اجراي در پیمانکار هرگاه -1

 پیمانکار جاي به را تعهدات آن دارد ، کارفرما حق نماید خودداري است گرفته عهده به ادد قرار طبق که تعهداتی

 از و منظور پیمانکار بدهی حساب به درصد 15 اضافه به شده را وارد خسارت و شده انجام هاي هزینه و داده انجام

 به نسبت همچنین و پرداخت لقبی این به نسبت پیمانکار ادعاي صورت هرگونه این در .نماید کسر وي مطالبات

 مسئولیتهاي کلیه همچنین .بود خواهد اثر بی پرداختی مبلغ نظر از خواه و تخلف نطر خواه از کارفرما، تشخیص

 و کوتاهی انگاري سهل از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه به وارده مالی و جانی خسارتهاي ، کیفري، حقوقی

 .باشد می وي بعهده پیمانکار

 کارها دستور ابالغ و مدارك گردش ترتیب -9 ماده

 در و کرده ابالغ به پیمانکار کتبی صورت به را کارها دستور و اخطارها ، ها نقشه ، موافقتها تمام منطقه نظارت دستگاه

 . کند ابالغ پیمانکار به سپس و رسانده نیز تایید کارفرما به پیمان مدارك و اسناد در شده بینی پیش نحو به لزوم صورت

 دستور چنین اجراي به موظف حال هر در اما کند نظر اظهار آنها اصالح تواند براي می کارها دستور وصول از پس پیمانکار

 و دستور کارها ، ها نقشه با همراه ، ابالغی هاي نامه تمام از رونوشت نسخه یک باید نظارت دستگاه . است کارهایی

  . نماید لارسا عالی ناظر براي را ها صورتجلسه

 غیر به پیمان واگذاري - 10 ماده

 به قرارداد اجراي براي اي نماینده پیمانکار که صورتی ندارد در را غیر به جزئاَ و کالَ پیمان واگذاري حق پیمانکار -1

 صورت در باشد شرکتها و پیمانکاران سایر مدیران و عوامل جزء نبایستی نماید معرفی نظارت دستگاه یا کارفرما

 . بود خواهد پیمانکار متوجه آن بعدي مسئولیت و جلوگیري آنها از فعالیت دهمشاه

 تعهدات و مسئولیت از کل در نبوده او مسئولیت از رافع پیمانکار طرف از نماینده معرفی  -2

 . کاست نخواهد پیمانکار

 شب در کار اجراي - 11 ماده

 و صبح کاري شیفت سه در زمان شرایط به بنا را پیمان امور از قسمتی یا تمام تواند می کارفرما

 . نماید ابالغ پیمانکار به نظارت عالی هیات تایید و نظر اخذ از پس را شب و عصر

 قیمتی اشیاء سایر و عتقیه اشیاي و تاریخی آثار کشف- 12 ماده

 کار محل در شکل هر به ارزشمند اشیاء سایر و قدیمی مسکوکات و تاریخی آثار یا عتیقه اشیاي کار، اجراي ضمن گاه هر

 قانونی مراجع و کارفرما اطالع به منطقه دستگاه نظارت طریق از را مراتب درنگ بی که است متعهد پیمانکار شود، پیدا

 . کاهد نمی تعهدات پیمانکار از کارگران توجیه و اطالع عدم .برساند

 تعهدات انجام تضمین - 13 ماده

 یکساله مبلغ درصد  10معادل  اي نامه ضمانت باید پیمانکار آن از ناشی تعهدات مانجا تضمین براي پیمان، امضاي موقع در

 نامه ضمانت .نماید کارفرما تسلیم است بوده اسناد مناقصه ضمیمه در و کارفرما قبول مورد بانک طرف از شده صادر قرارداد

 است نشده انجام موقت تحویل که هنگامی تا و بوده معتبر پیمان موضوع تحویل قطعی تاریخ از پس ماه یک تا باید شده یاد

 بانک از را ضمانت نامه مبلغ که دارد حق کارفرما ، شود تمدید نامه ضمانت تا نکرده فراهم را آن تمدید پیمانکار موجبات و

 .نگهدارد خود نزد وثیقه رسم به نامه ضمانت بجاي را آن وجه و دریافت ضامن



 
 

 

 
 
 

 

 کار انجام حسن تضمین - 14 ماده

 11 معادل موقت صورت وضعیت هر مبلغ از لذا بوده موقت تحویل عنوان به شده تایید موقت وضعیت صورت اینکه به ظرن

 تحویل از پس مبلغ این که .شود می نگهداري نزد کارفرما سپرده حساب در و کسر کار انجام حسن تضمین عنوان به درصد

 خواهد استرداد قابل احتمالی خسارت اخذ و پرسنل حقوق کلیه اختپرد بر نظارت مبنی دستگاه اعالم با و قطعی و موقت

 . بود

و  فراري سربازان جسمی، ،مهجوران،ناتوانان ،بازنشستگان،معتادین مجوز بدون خارجی کارگران بکارگیري حق پیمانکار

 پیش هر وعواقب رفتار 2 پیوست یامشاهده برابرجدول اطالع ودرصورت را نداشته دلیل هر به ممنوعه کارگران دریک کالم

 .است گردیده سلب مسئولیت کارفرما واز بوده پیمانکار متوجه آمدي

 پرداختها - 15 ماده

 رسیده نظارت دستگاه  با تائید که وضعیت صورت ارائه و کار پیشرفت به توجه با پیمانکار طرف از وجهی درخواست گونه هر

 دستگاه ننماید اقدام ماهانه وضعیت صورت نسبت به ارائه روز 5 تا نکارپیما اگر که توضیح این با بود خواهد مقدور باشد

 با مطالبات محل از و نموده اقدام پیمانکار عملکرد از وضعیتی صورت تهیه عالیه نسبت به نظارت از تکلیف کسب با نظارت

 .اقدام نماید شرکت سنلپر حقوق و حق پرداخت به نسبت قانونی مراحل طی با پیمانکار حساب از درصد جریمه15 کسر

 محل از تواند می کارفرما پیمانکار، طرف ازتا دهم هر ماه  کارگران حقوق و حق پرداخت عدم صورت در  -1

 .نماید اقدام پرسنل مثبته کارکرد اسناد گرفتن نظر در با آنها پرداخت به نسبت شرکت تعهدات انجام نیتضم یا مطالبات

 .بود خواهد ماه هر پایان تا پنجم و بیست انکارپیم سوي از وضعیت صورت ارائه زمان -2

 قطعی  وضعیت صورت - 16 ماده

 صورت که حالتی در یا باشد داشته کارفرما نظر به نسبت اعتراضی اگر کند امضا قبال را وضعیت صورت پیمانکار گاه هر

 صورت تاریخ از روز 1 ظرف حداکثر ار خود دارد، اعتراض اعتراض کارفرما نظر به نسبت و است نکرده امضا قبالً را وضعیت

 وصول تاریخ از روز 1 مدت ظرف حداکثر کارفرما رساند می کارفرما به اطالع یکجا بطور مدارك و دالیل ارائه با وضعیت

 1اتمام مهلت  با و رفع اختالف جهت موضوع و کند می شهري رسیدگی خدمات معاونت از نظر با تبادل را پیمانکار اعتراض

 .بود نخواهد قبول قابل مجدد اعتراض و یافته قطعیت فوق ضوعمو روزه

. 

 هر پایان تا 25 ) صورت ماهانه به را شده انجام کارهاي وضعیت صورت نخواهد یا نتواند دلیلی هر به پیمانکار : اگر1تبصره

 بعدي مراحل جهت مقرر جریمه اعمال با صورت وضعیت تهیه به نسبت مقتضی نحو به دارد حق کارفرما نماید ارائه ماه(

 .نماید اقدام

 پرداخت و کارگران با حساب پیمانکار تسویه مستلزم قرارداد پایان در پیمانکار با کارفرما نهایی حساب تسویه : 2 تبصره

 بحسا مفاصا ارائه با گردند می طلبکار ایشان از انجام امور محوله عدم سبب به پیمان طول در آنکه هر یا و ادارات مطالبات

 . باشد می حق باذي

 

 صورت وضعیت ضمیمه نیاز مورد مدارك - 17 ماده

 نماید: کارفرما تحویل ذیل مدارك ، صورت وضعیت ارائه همراه است موظف پیمانکار

 وضعیتصورت فرم  -1

 کارگران غیاب و حضور لیست  -2



 
 

 

 
 
 

 

  باشد حقوق آیتمهاي شامل تمام که کاگران حقوق ریز لیست  -3

  باشد بانک توسط پرداخت تایید داراي که رسمی کشور بانکهاي از یکی نزد کارگران بحسا به حقوق واریز لیست -1

 کارگران  بیمه ریز لیست -1

  اجتماعی تامین حساب به شده پرداخت اجتماعی بیمه تامین فیش -1

 .قرارداد بندهاي خصوص در پیمانکار به ابالغهاي کارفرما کلیه و قرارداد کپی -7

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بخش سوم :



 
 

 

 
 
 

 

 جرایم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات انجام عدم یا کوتاهی جرائم  جرایم شرح  ردیف

 تعیین حداقل میزان به کارگران تامین عدم 1

 داد قرار در شده

 از کسر کارگر روز همان حقوق برابر2 کسر

 وضعیت شرکت صورت

ریال از صورت  111/111/2به ازاي هر مورد  فرغون جارو، قبیل از تجهیزات کسري 2

 وضعیت شرکت

 لباس و ایمنی وسایل تامین رعایت عدم 3

 ، کار لباس پیمانکار شامل توسط کارگري

 ، ماسک ، دستکش ، چکمه ، شبرنگ جلیقه

 لباس پاکیزگی عدم و سایر لوازم و کاله ایمنی

 کارگران

 بعد به دوم مرحله کتبی تذکر اول مرحله

  111/111/4  مبلغ در روز گزارش ازاء  هر به

 گردد. کسر شرکت ضعیتو صورت از ریال

 جمع کارگر جاي به نظافت کارگران بکارگیري 1

 وبلعکس ،رانندهزباله آوري

 مورد هر ازاء به ریال 111/111/1کسرمبلغ 

 شرکت وضعیت از صورت کسر گزارش

 هاي لبه تک و جداول و خیابان هر ازاء به با ها،جداول لبه ،تک خیابانها شستشوي عدم 1



 
 

 

 
 
 

 

 کسراز ریال111/111/31مبلغ  آن در موجود شوینده مواد

 شرکت وضعیت صورت

 از کسر ریال111/111/11مبلغ  روزانه کسر خودرو نوع هر کمبود 1

 وضعیت شرکت صورت

عمومی  بهداشتی سرویسهاي شستشوي عدم 1

 شهر  سطح در موجود

 مورد هر ازاء به ریال111/111/1مبلغ  کسر

 شرکت وضعیت از صورت کسر گزارش

 هاي سرویس ویژه دستشویی مایع مینتا عدم 1

  شهر در سطح موجود بهداشتی

 مورد هر ازاء به ریال 111/111/3مبلغ  کسر

 شرکت وضعیت از صورت کسر گزارش

 عمومی بهداشتی سرویس هاي چاه تخلیه عدم 9

 شهر سطح در موجود

 ازاء به ریال  111/111/1مبلغ  روزانه کسر

 وضعیت صورت کسر از گزارش مورد هر

 شرکت

 نظارت تحت فاضالب چاههاي تخلیه عدم 11

 معابر در موجود جمله فاضالبهاي از شهرداري

 کشتارگاه و ها کوچه و عمومی

 مورد هر ازاء به ریال111/111/11  مبلغ کسر

 شرکت وضعیت ازصورت کسر گزارش

 جداول در راکد وآب فاضالبها تخلیه عدم 11

 ومعابر

 هر ازاء بهریال  1111/111/11  مبلغ کسر

 شرکت وضعیت ازصورت کسر گزارش مورد

 مورد هر ازاء به ریال111/111/1  مبلغ کسر ومعابر منازل درب جلو وضایعات زباله دپو 12

 شرکت وضعیت ازصورت کسر گزارش

 پیمانکاردر نماینده حضور عدم یا و معرفی عدم 13

 توسط ناظر بازدید زمان

 پایه قحقو برابر4 حضور هرروزعدم ازاء به

 شرکت وضعیت از صورت کارگر یک

 خودرو به اشیاء ،جداسازي،آویزنمودن بازیافت 11

 گاري یا

 در درج و کتبی تذکر اول مرحله در

 کسر دوم در مرحله و پیمانکار پرونده

 به سوم مرحله در و ریال111/111/1 مبلغ

تخلف کسر مبلغ  مورد هر ازاء بعد به

 توضعی ریال کسر صورت 111/111/11



 
 

 

 
 
 

 

 شرکت

 هر دهم تا کارگران قانونی حقوق پرداخت عدم 11

 ماه

ریال کسر از صورت  111/111/3به ازاء هر نفر

وضعیت شرکت )عدم پرداخت مطالبات از 

سوي شهرداري بهانه عدم پرداخت حقوق 

 کارگران نمی باشد.(

 نماینده ویژه ونقلیه ارتباطی وسیله تامین عدم 11

 خدمات ناظر و

ریال از  111/111رش کسر مبلغ هر مورد گزا

 صورت وضعیت  شرکت

 وفورس قهري درحوادث پیمانکار همکاري عدم 11

 ماژور

ریال 111/111/11هر مورد گزارش کسر مبلغ 

 از صورت وضعیت  شرکت

 امور موقع به انجام کاري)عدم برنامه در تغییر 11

 محوله(

ریال  111/111/1هر مورد گزارش کسر مبلغ 

 یت  شرکتاز صورت وضع

به ازاء هر نفر کسر مبلغ دو برابر پایه حقوق  ممنوعه کارگران بکارگیري 19

 یک کارگر از صورت وضعیت شرکت

از  که کارگري جاي به جایگزین معرفی عدم 21

 داراي دلیل هر به و یا نموده استفاده مرخصی

 باشد می غیبت

درصورت تکرار براي بار دوم معادل دو برابر 

یاي همان کارگر از صورت حقوق و مزا

 وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر می گردد.

 عدم و محوله امورات انجام در کارگران کوتاهی 21

 بیش کلی کاري کارگران)تعطیلی ساعت رعایت

 ( روز در کار ساعت یک از

در  و پیمانکار به کتبی تذکر اول در مرحله

 ترك ساعت هر ازاء به بعد دوم به مرحله

 111/111/3معادل  مبلغ کارگر نفر هر کار

 ریال از صورت وضعیت شرکت

 حاشیه از وضایعات زباله آوري جمع عدم 22

 تجاري اماکن واصلی و فرعی از اعم خیابانها

 هر ازاء به ریال 111/111/11  مبلغ کسر

 شرکت وضعیت ازصورت کسر گزارش مورد

 کوچه ، نواحی وضایعات زباله آوري جمع عدم 23

 ....و لمناز و ها

 ازاء ریال  و به 111/111/11کوچه هر ازاء به

 ریال111/111/11محله  هر

 مورد هر ازاء به ریال111/111/1مبلغ  کسر محدوده در حیوانات الشه آوري جمع عدم 21



 
 

 

 
 
 

 

 شرکت وضعیت از صورت گزارش پیمان حوزه

 قیبل از ) وتجهیزات ها خودرو شستشوي عدم 21

 ( گاري

ي هر دستگاه خودرو به  ازاء عدم شستشو

ازاء عدم ریال و به  111/111/11مبلغ روزانه 

روزانه یا مخزن هر دستگاه گاري  شويشست

ریال از صورت وضعیت  111/111/1مبلغ

 شرکت

 حین در خودروها مناسب پوشش رعایت عدم 21

 ضایعات و زباله حمل

 مورد هر ازاء به ریال111/111/1مبلغ  کسر

 تشرک وضعیت از صورت گزارش

 رودخانه محل از ضایعات و ها دپو آوري جمع 21

 صبح 1 ساعت از بعد ها

مبلغ  کسر ساعت تاخیر هر ازاء به

 شرکت وضعیت از صورت ریال 111/111/1

 و کارگران تجمع به منجر که پیمانکار تحریک 21

 گردد نظم در اخالل

بار اول کسر یک دوم و بار دوم کسر کل 

 شرکتمبلغ پیمان از صورت وضعیت 

 از ضایعات و ،لجن شیرابه نوع هر ریختن 29

 تجهیزات و آالت ماشین

 زباله حمل و آوري جمع

 درج با همراه کتبی اخطار اول مرحله در

مبلغ  کسر مرحله دوم در پرونده در

مرحله سوم  ریال در111/111/1

مرحله چهارم به بعد  ریال در111/111/2

 ریال از صورت وضعیت شرکت 111/111/3

 خیابانها روب و رفت و نظافت مطلوبیت عدم 31

 وحاشیه بلوارها روها ،پیاده

 هر ازاء به ریال111/111/11مبلغ  کسر

 شرکت وضعیت از صورت خیابان 

منتهی به   ها وکوچه محله تنظیف عدم 31

 11خرداد و پارکینگ  11بهمن و  22خیابانهاي 

 خرداد

گزارش روزانه در هر کوچه  مورد هر ازاء به

 مورد هر ازاء ریال و  به 111/111/11مبلغ 

گزارش روزانه در هر محله مبلغ 

 شرکت وضعیت از صورت ریال 111/111/31

 از که زباله هاي سطل در گزاري کیسه عدم 32

 شده باشد تعبیه کارفرما طرف

 اي کسرجریمه روز هر در عدد هر ازاء به

 وضعیت ریال از صورت111/311معادل 

 شرکت



 
 

 

 
 
 

 

 سطح در که زباله مخازن مکانیزه خلیهت عدم 33

 باشد شده کارفرما تعبیه توسط شهر

مورد  هر ازاء به ریال111/111/11  مبلغ کسر

 شرکت وضعیت گزارش، ازصورت

 و کانالها ، جداول گرفتگی و شدن مسدود 31

 که بارندگی در مواقع شهر سطح هاي رودخانه

و  شهروندان مرور و عبور در اختالل باعث

 نخاله یا زباله وجود از ناشی گردد وهاخودر

 کشش ساختمانی)عدم

 کانال شامل موضوع نمی باشد( یا جوي

 هر ازاء به ریال 111/111/31  مبلغ کسر

 وضعیت مورد گزارش روزانه، ازصورت

 شرکت

مورد  هر ازاء به ریال 111/111  مبلغ کسر شرکت آرم بدون پیمانکار خودروهاي کارکرد 31

 شرکت وضعیت ، ازصورتگزارش روزانه

 از غیر در شهر سطح هاي آگهی امحاء عدم 31

 هر در شهرداري شده توسط تعیین مکانهاي

 پیمان  حوزه ناحیه از قسمت

ریال از  111/111/1به ازاء هر روز کسر مبلغ 

 صورت وضعیت

 یا پیمانکار نماینده حضور عدم یا و معرفی عدم 31

 االختیار وي تام نماینده

د گزارش روزانه،  کسر مبلغ  مور هر ازاء به

 شرکت وضعیت ریال ازصورت 111/111/1

 جایگاههاي در مخازن گرفتن قرار عدم 31

 مخازن از تخلیه پس ریل روي و مخصوص

مورد گزارش روزانه،  کسر مبلغ   هر ازاء به

شرکت  وضعیت ریال ازصورت111/111/2

مسئولیت تمامی حوادث ناشی از عدمم 

ند و جبران خسارت احتمالی رعایت این ب

 به عهده پیمانکار می باشد

 مربوط نواقصات از کارفرما به رسانی اطالع عدم 39

 و چاهها وجود قبیل پیمان از تحت حوزه به

وجود  یا و گردیده ایجاد معابر در که ي ها چاله

 به آن رسانی اطالع عرفاً که خطر گونه هر

 باشد امور شهر می پیمانکار عهده

 بعدي احتمالی عواقب گونه هر لیتمسئو

 اشخاص مقابل در و پیمانکار بوده عهده بر

 پاسخگو خواهد شخصا حقوقی و حقیقی

 بود

مورد شکایت کتبی مورد  هر مورد که کتبی صورت به شهروندان شکایت 11



 
 

 

 
 
 

 

 ریال111/111/1تایید باشد قرار گرفته ناظرمقیم تائید

 نیتلف یا و شفاهی دستورات اجراي عدم 11

 مسئول یا و خدمات شهري معاونت یا و شهردار

 خدمات شهري

ریال از صورت 111/111/1به ازاء هر مورد 

 وضعیت 

پلهاي  ) زباله و لجن( عدم نظافت و الیروبی 12

 موجود در شهر

ریال کسر  111/111/11به ازاء هر مورد مبلغ 

 می گردد 

ریال از صورت  111/111/2مورد  به ازاء هر کارفرما خواستی در مدارك ارائه عدم 13

 وضعیت 

 وظایف اجراي در کوتاهی یا و انگاري سهل 11

 تعهدات از یا قسمتی و تمام انجام و پیمانکار

 کارفرما بوسیله

 از گرفته صورت هاي هزینه کسر بر عالوه

 به وارده خسارت وضعیت پیمانکار صورت

 پیمانکار کسر مطالبات از درصد 21 اضافه

 . گردد می

 تاسیسات به پیمانکار عوامل وارده خسارت 11

 اشخاص سایر یا و به شهرداري متعلق شهري

 حقوقی و حقیقی

 وارده خسارت جبران گزارش مورد هر در

 جبران عدم در صورت و کارفرما توسط

صورت  از وارده خسارت کسر ، خسارت

 برآورد اختالف موارد در پیمانکار) وضعیت

 میرس بوسیله کارشناس خسارت

 پذیرد( می صورت دادگستري

 شهري خدمات هاي آیتم انجام عدم در تکرار 11

 بار بیست یا و ماه متوالی دو در بار ده از بیش

افت  به منجر که قرارداد مدت طول در متناوب

 بازتاب و گردد پیمان محدوده در دهی خدمات

 عملکرد از منفی

 گذارد جا به شهرداري علیه پیمانکار

 و پیمانکار فعالیت ادامه رد نظر تجدید

 قرارداد فسخ

 ماهیانه قرارداد مبلغ %1 کارگران غیاب و حضور لیست ارائه عدم 11



 
 

 

 
 
 

 

 کلیه شامل که کارگران حقوق لیست ارائه عدم 11

 قانونی باشد حقوق آیتمهاي

 ماهیانه قرارداد مبلغ 2%

 حساب به حقوق واریز لیست ارائه عدم 19

 باشد بانک مهر به ممهور که کارگران

 ماهیانه قرارداد مبلغ 2%

 کارگران بیمه حق پرداخت و محاسبه عدم 11

 کارگري بندي مشاغل طبقه طرح طبق

 مبلغ درصد11 معادل ارائه عدم صورت در

 برابر دو بعالوه ضبط ، ماهیانه قرارداد

 در پیمانکارو قبل ماه بیمه حق معادل

 مشاغل بندي طبقه طرح با صورت مغایرت

 طرح با مغایرت برابر مبلغ 2 کسر کارگري

 بیمه( حق % 30 معادل ) بندي طبقه

حساب  از بیمه حق کل معادل مبلغ ضبط کارگران بیمه واریزي فیش 11

 سپرده %5 بر شرکت مازاد بستانکاري

 اجتماعی  تامین قانون 38 ماده طبق بیمه

عدم اعالم ساخت و ساز هاي بدون مجوز به  12

 شهرداري

 ریال  111/111/11ر مورد به ازاء ه

عدم جلوگیري از تخلیه نخاله و خاك در سطح  13

 شهر و مکانهاي ممنوعه 

ریال همراه با جمع  111/111/11به ازاءهر مورد

آوري و حمل نخاله ها و خاکها توسط 

 پیمانکار

 ریال همراه با پرکردن 111/111/1کسر مبلغ  عدم جلوگیري از حفر چاه در معابر عمومی 11

 چاه توسط پیمانکار

عدم جمع آوري کاالها و لوازم فروشگاههایی که  11

 سد معبر نموده اند

ریال همراه باجمع  111/111/1کسر مبلغ

 آوري مصادیق سد معبر توسط پیمانکار

جلوگیري نکردن از نصب هر گونه تابلو و   11

 پالکارد غیر مجاز 

ریال همراه با جمع  111/111/1کسر مبلغ 

 نها توسط پیمانکارآوري آ

عدم جلوگیري از تخلیه خاك و نخاله یا مصالح  11

ساختمانی در معابر عمومی،کوچه ها و خیابانها 

ریال همراه باجمع  111/111/2کسر مبلغ 



 
 

 

 
 
 

 

 آوري آنها توسط پیمانکار توسط شهروندان

عدم جمع آوري خودروهاي اسقاطی از سطح  11

 شهر

ا جمع ریال همراه ب 111/111/1کسر مبلغ 

 آوري خودرو ها

 ریال بابت هر روز 111/111/3کسر مبلغ  عدم جمع آوري متکدیان و کود کان خیابانی  19

عدم جلو گیري از هر گونه تبلیغات و  11

 دیوارنویسی بدون مجوز در سطح شهر

ریال بابت هر مورد  111/111/1کسر مبلغ 

 وامحاء آن

 ریال به ازاء هر مورد 111/111/3ر مبلغ کس جلوگیري نکردن از دستفروشی در شهر 11

 111/111/3به ازاء هر مورد کسر مبلغ  وجود میوه فروشان سیار در سطح شهر  12

عدم برخورد با نگهداري احشام و طیور همچنین  13

 جمع آوري نکردن احشام ولگرد در سطح شهر

ریال همراه با جمع  111/111/3کسر مبلغ 

 آوري آنهاجمع 

 صورت از % 15 نماید مبلغ دریافت اخطار بار 3 ماه یک طول در زیر هاي آیتم اجراي عدم به نسبت مانکارپی چنانچه

 . باشد می آیتم هر به مربوط هاي جریمه بر عالوه شده کسر مبلغ باشد می ذکر به الزم گردد می پیمانکار کسر وضعیت

 جداول شتشوي و تنظیف عدم 1-

 ها کوچه و معابر تنظیف عدم 2-

 آن اجراي در تاخیر یا و زباله آوري جمع عدم 3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم :

 شرایط اختصاصی 

 شهر المرد

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد خودرو هاي مورد نیاز براي اجراي پیمان شهر المرد بشرح زیر می باشد. -1

 نیاز مورد آالت ابزار و آالت ماشین حداقل

 میزان به ، هشد ذکر آالت ماشین توضیح: )

 حق پیمانکار لذا ، میباشد نیاز حداقل مورد

 افزایش لیکن ، ( ندارد آالت میزان ماشین کاهش

 مبلغ در تاثیر بدون و هزینه پیمانکار با آن

 بالمانع قرارداد

 .است

دستگاه ایسوزو جمع آوري زباله با پنج  -1

قابلیت پرس کردن و بارگیري مخازن و گاري هاي 

 سطح شهر

مجهز ه ماشین جارو خیابانی یک دستگا -2

 (غبارگیر)به سیستم فیلتراسیون 

یک دستگاه تانکر آب با حداقل ظرفیت  -3

 ده هزار لیتر 

یا یک دستگاه وانت کمپرسی نیسان  -1

 ایسوزو روباز کمپرسی

 تحویل رایگان صورت به موجود چرخ چهار گاریهاي -1

 قرار استفاده مورد و اینکه بازسازي به مشروط ،

 بازسازي شده و سالم قرارداد اتمام از پس و گیرد

پیمانکار  کمبود و کسري صورت در و گردد تحویل

 . باشد گاري می تهیه به ملزم

یک دستگاه مخزن شوي جهت شستشوي مخازن و  -1

 گاریهاي سطح شهر

 جهت دفن اصولی زباله هایک دستگاه لودر  -1

 یک دستگاه لبه شو جهت شستشوي لبه ها -1

فت جوي ها و یک دستگاه لجن کش جهت نظا -9

 کانالهاي سطح شهر

 یک دستگاه ماشین سواري جهت اجرائیات و سد معبر -11



 
 

 

 
 
 

 

 که مورد تایید شهرداري باشد.

 

 خیابانهاي از اعم همه مناطق در شده تعیین ساعات در روز هر بایست می تنظیفات و زباله آوري جمع قرارداد مفاد اساس بر

 . باشد نمی تعطیل روزها از یک هیچ در زباله جمع آوري و تنظیفات به مربوط امور و پذیرید صورت ها کوچه و فرعی ، اصلی

 

 . باشد می زیر شرح به شهر کل در شستشو مفاد قرارداد براساس

 که گردد می کارفرما اعالم توسط که مواردي استثناي به گردد انجام تنظیفات برنامه با همراه منطقه جداول  شستشوي *  

 .شود انجام روزانه باید

 .شود انجام فرد روزهاي شرقی غربی وخیابانهاي زوج روزهاي شمالی جنوبی خیابانهاي  شستشوي  *

 .شود شستشو ماه هر 30 و 15 روزهاي بار روزیک 15 هر بلوارها حاشیه شستشوي*

 پذیرد. صورت می هفته هر هاي شب دوشنبه در بعد به شب 12 ساعت المرد شهر روهاي پیاده کلیه شستشوي *

 .پذیرد صبح پایان 7 ساعت تا حداکثر وبلوارها خیابانها حاشیه شستشوي تا نماید ریزي برنامه طوري باید پیمانکار

 می انجام روزانه صورت ها و درمانگاه ها و کلینیک هاو...  واقع در محدوده شهر به بیمارستان عادي هاي زباله آوري جمع *

 گردد

 باشد می پیمانکار عهده به شهر کل در عمومی بهداشتی هاي سرویس نگهداري و حفظ و کننده پاك و شوینده مواد تهیه *

 سایت دفن زباله -2

 2.1در مدت پیمان سایت دفن زباله تحویل  پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف می باشد ماهیانه نسبت به حفر ترانشه )عمق 

هچنین زباله ها اقدام نماید. بهداشتی  نسبت به دفن و روزانهرمتر( اقدام نماید و بصورت مستم 211متر و طول  1متر ، عرض 

مدیریت تفکیک زباله در سایت دفن زباله به پیمانکار واگذار می گردد و در مدت قرارداد مسئولیت حراست و دفن بهداشتی 

 زباله هاي شهر المرد بر عهده پیمانکار می باشد.

له جمع آوري شده مربوط به سایر شهرها  در محل سایت دفن زباله شهرداري :پیمانکار نمیتواند نسبت به  تخلیه زبا1تبصره

 ریال از صورت وضعیت کسر می گردد.111/111/11ورت مشاهده به ازاء هر مورد مبلغ المرد اقدام نماید و در ص

آتش بر عهده :در طول مدت قرارداد در صورت مشاهده هرگونه آتش سوزي در سایت دفن زباله مسئولیت افروختن 2تبصره

 111/111/11پیمانکار بوده و می بایست سریعا نسبت به اطفاء حریق و دفن اصولی اقدام نمایدو به ازاء هر مورد آتش سوزي مبلغ 

 ریال از صورت وضعیت کسر می گردد

 گاه لودر موده و یک دستم نه حفر ترانشه به هماهنگی ناظر اقدنسبت بانکار مکلف است جهت دفن اصولی خود :پیم3تبصره

  جهت دفن روزانه در محل سایت بصورت شبانه روز مستقر نماید. 

ریال از پیمانکار کسر  111/111/111:در صورت حفر نکردن ترانشه و عدم دفن بهداشتی زباله ها می بایست روزانه مبلغ 1تبصره 

  می گردد.

سایت دفن زباله بصورت شبانه روزي اقدام نمایدالزم  :پیمانکار موظف است نسبت به استقرار یک نفر نگهبان در ورودي 1تبصره

 عهده پیمانکار می باشد.به ذکر است تهیه کلیه ملزومات مورد نیاز جهت استقرار و رفاه نگهبان دفن زباله بر 

ی می :در صورت جابجایی سایت دفن زباله به مکان دیگر پیمانکار موظف به حمل زباله ها به سایت جدید با هر مسافت1تبصره 

 باشد.

 
 


