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 سه راهی ممقان –آذرشهر – آذربايجان به نشانی جاده تبريزشهيدمدنی دانشگاه كارفرما:  -1

 معاون اداري و مالیسمت :                                                         دكتر ذوالفقار رضوانینماينده كارفرما :  -2

   تبريز : محل ثبت           11211211001:شناسه ملی     13332      :ه ثبت شمار                                    شركت پيمانكار:  -3

 10144122133تلفن همراه  ی زادهنها لستان تق –جنب پل ورودي  –گوگان  آدرس پيمانكار: -4

صره:  ست ظرف  *تب شانی مندرج در      5پیمانکار مکلف ا صورت، ن شانی جدید را به کارفرما اعالم نماید. در غیر این  روز از تاریخ تغییر آدرس، ن

  قرارداد، معتبر تلقی شده و ابالغ به آن، به منزله ابالغ قانونی است.

   مدير عامل:  سمت                                                                         حسين تقی زاده نمايند پيمانكار: -3

 اداره كار استان آ.ش                      13/12/06  : تاريخ  7117   شماره :  خ تعيين صالحيت پيمانكارشماره و تاري -6

 . دانشگاه یمعامالت مالی و سيونيكم  24/12/1307مورخ   311/ص/6662 شماره براساس صورتجلسه -7

 موضوع قرارداد: -6
تماماً كه  می باشدرارداد به ق به شرح زير طبق شرايط پيوستی منضم درساختمان خطيب تبريز و آذرشهرنرسيده به  اصلیدرسايت  دانشگاهنگهداري تمام فضاي سبز -الف 

 رسيده است. به رويت پيمانكار
 مترمربع  0088: به مساحت  چمن ورزشی فوتبال -1
 0088رختان داخل چمن و د اصله 2988درختچه هاي داخل چمن به تعداد و مربع متر 50299چمن ورزشی فوتبال به مساحت  كل چمن كاري هاي دانشگاه عالوه بر -2

 نقشه فضاي سبز دانشگاه می باشد.( پالناين خصوص مالک اصلی  )درمتر  9/8متر به عرض  0888به متراژ برگ نو  اصله و 
 هكتار 22كل انبوه كاري به متراژ  -0
تشخيص كارشناس فضاي سبز دانشگاه خواهد بود كه با ارائه فاكتور و پس از تأئيد ناظر قابل  اساس بر وبا درخواست كارفرما درهر مرحله كود مورد نياز تهيه سم و -4

 پرداخت خواهد بود. 
زمانی با توجه به شرايط آب هوايی و غيره با تشخيص ناظر قرارداد مختار بوده  يتهر يک از بندهاي الف در هر موقع ( ياحذف دانشگاه در تغيير )كاهش يا افزايش 1 :تبصره

  حق هرگونه اعتزاض را ازخود ساقط نمود. وپيمانكارو متناسب با درخواست ناظر و عملياتی شدن هريک از بندها،مبالغ آنها به تناسب كاركرد قابل پرداخت خواهد بود
 ذيل است موارد نگهداري شامل 2تبصره : 

-كاري هانظافت چمن  حمل آشغال و جمع آوري و -سم پاشی -هاي هرز علف امراض و مبارزه با آفات و -كودپاشی-سرزنی به موقع چمن كاري ها  -آبياري الف : 
هاي قطع شاخه -فرم دهی درختان هرس و -لكه گيري چمن ها -به محل هاي تعيين شده  انتقال آنها هاي بريده وشاخه  خاشاک و خس و جمع آوري هرگونه برگ و

رفع  فواره ها و ها و قطره چكان ها وگ بازبينی شيلن بازرسی و -كوب پاي درختان وكند – درختان نظافت بستر و اصالح نهرها -تشتک پاي درختان ترميم  -خشكيده
 و زبازرسی موتورخانه هاي مربوط به فضاي سب تنظيم و راه اندازي، -آب همچنين مواقع كمبود درختان و ساير آبياري تانكري تاكستان و-آنها كاركرد تنظيم عيوب و

اي موضوع ه محل استفاده در شيرآالت مورد تركيدگی تأسيسات و عيوب و رفع ايرادات و و واحد تعميرات درجهت تعمير همكاري با دستگاه نظارت و به آنگزارش عيوب 
 می باشد. فضاي سبز مربوط به نگهداري ديگر كه هراقدام الزم و قرارداد

نهال  -جهت كاشت درخت  آماده سازي چاله ها چاله كنی و -كوددهی-هرس -درختانبرف تكانی  فصل زمستان شامل: و پاييزفصل  انجام عمليات مربوط به اواخر -ب
و هراقدام الزم ديگري كه مربوط به  انتقال آنها به محل هاي تعيين شده شاخه هاي خشكيده و هاي خزان شده و جمع آوري برگ ،كاري  آماده سازي محل گل -كاري 

  نگهداري فضاي سبز می باشد.
 است.  به شرح زير می با شد كه درصورت حصول توافق ميان طرفين قابل تمديد 19/82/55لغايت  81/80/50تاريخ  مدت اجراي قرارداد از مدت قرارداد: -5
 ميباشد.  ماه( پنج و نيم) 19/80/50 لغايت 80/50/ 81تاريخ  موضوع قرارداد از اجراي قسمت الف مدت -
 می باشد.ماه (  شش) 19/82/55لغايت   12/80/50تاريخ  از قرارداد قسمت ب موضوع اجراي مدت-

  و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -18
 می باشد: به شرح زيرتومان و هفتاد و پنج هزار  سی و شش ميليون و هشتصدريال معادل   020، 098، 888 /-  كالً قرارداد مبلغ ماهيانه قرارداد براي اجراي قسمت الف 

                     تومان هزارو هفتاد وپنج هشتصد  شانزده ميليون معادل  ريال120، 098،888 /-د ماهيانهداموضوع قرار«  1 الف»  بابت بند -1
                                      تومان. ده ميليونمعادل  ريال 188، 888،888 /-ماهيانه  موضوع قرارداد«  2الف» بابت بند -2
                                                     تومان.ده ميليون  معادلريال   188، 888،888 /- ماهيانهموضوع قرارداد«  0الف» بابت بند -0

 8931سال  –قراردادنگهداري فضاي سبز فرم 
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                                                                تومان می باشد. هشت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار  معادل  ريال 00، 988،888 /- ماهيانه  قرارداد موضوع« ب » قسمت براي اجراي ماهيانه مبلغو
ی نموده و اين اعالم آمادگ به تناسب شرايط زمانی و مكانی مختار بوده و پيمانكار با علم بر ب يک از بندهاي الف و يا افزايش و يا حذف هر دركاهش و دانشگاه تبصره:

 . خود سا قط نمود هرگونه اعتراضی را ازحق 

شركت مكلف است قبل از دريافت حق الزحمه كاركرد ماهانه خود از دانشگاه ليست پرداخت شده حقوق نيروهاي كاري مجري قرارداد كه پايان هر ماه  درنحوه پرداخت: 
جري ماه قبل نيروهاي كاري م ممهور به مهر پرداخت بانک عامل دال بر واريز مبالغ به شماره حساب آنهاست را تا آخر هر ماه به ناظر تحويل نمايد و همچنين ليست بيمه

  كاركرد هر ماه شركت منوط به ارائه ليست هاي مذكور خواهد بود.  كه تايبد قرارداد را كه به تأئيد سازمان تأمين اجتماعی رسيده است را به كارفرما ارائه نمايد
پرداخت مطالبات كارگران اعم ازعيدي  پس از كهساب كارفرما نگه داشته می شوداپايان قرارداد درح ت و درصد آن كسر18به ميزان  پرداختی به پيمانكار هر از -1تبصره 
 دارائی و...درصورت فقدان موانع مسترد می گردد. ،مفاصا حساب بيمه  ،پايان كار ،آخرسال
 ريال  52، 888/ -ساعت معادل نفربابت هر  قرارداد با تاييد ناظر  ، كارفرمامثل درس عمليات كشاورزي(  ) قرارداد موضوع خارج از نيروي انسانی در صورت نياز به خدماتدر  -2تبصره

 .پرداخت نمايد كارگران يا كارگردرصد از مبلغ فوق الذكر مابقی مبلغ را به  9شركت موظف است پس از كسر پرداخت می نمايد و 
ه ناظرمی باشد.البتدانشگاه می اداريامور مدير عهده بر تاييدكاركردهاي پيمانكار همچنين گزارش و تعهدات پيمانكار و حسن اجراي اين قرارداد و نظارت : نظارت بر -11

 ايشان می باشد.  موظف به تبعيت از پيمانكار و معرفی نمايد به پيمانكار تعيين و تواند نماينده يا نمايندگانی را به اين منظور
نشگاه با آن شركت از طرف دانشگاه با مدير فنی و يا نمايندگان معرفی شده ايشان می باشد. پيمانكار تبصر: نظارت بر اصول فنی مرتبط با اجراي قراردادهاي منعقده دا

نمايد پيمانكار متعهد  آن را گزارشمتعهد به تبعيت از آن می باشد چنانچه مدير دفتر فنی يا نمايندگان ايشان مبنی بر عدم رعايت اصول فنی توسط پيمانكار يا عوامل اجراي 
حساب ه آن را به طور علی الالوه بر خسارات ناشی از اين امر و هزينه هاي مربوطه را جبران نمايد چنانكه پيمانكار طرف قرارداد ظرف مهلت مقرر امتناع نمود دانشگااست ع

سري به بدهكاري آن شركت منظور خواهد درصد باال 19از محل مطالبات شركت پرداخت و از دريافتی شركت كسر و يا از محل تضمين شركت اعمال حساب نموده و با 
 نمود. 

 شروط وتعهدات طرفين :  -12
ر ديک نفر از نيروهاي شاغل در فضاي سبز را با هماهنگی ناظر قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد براي انجام عمليات مزرعه و ساير امورات پيمانكار متعهد است ( 1-12

 اختيار دانشكده كشاورزي قرار دهد.
ها و  كارفرما و مطابق برنامه مندي بيشـــتربهره  جهترعايت كامل استانداردها  با جـديت تمام و تعهـدات مـرقـوم را با متـعهد است موضوع قــرارداد و ( پيمانكار2-12

 كارفرما ابالغ می كند انجام دهد. دستورالعمل هايی كه ناظر
 يده باشد ورسقرارداد كه مهارت آنها به تاييد ناظر  بلد كار متخصص ندهاي موضوع قرارداد نيروي انسانی كاردان وب يک از هربا متعهد است متناسب  ( پيمانكار0-12

 باشد، به مقداركافی وو ... بهداشت ي گواهی نامه پايان خدمت سربازي، كارت سالمت ، داراعدم سوء پيشينه،حسن شهرت ،امانت داري ،  نظر همچنين واجد شرايط از
،پيمانكار متعهد به تأمين آن می باشد و در صورت عدم  به كارگيرد و در صورت عدم كفايت حسب تشخيص كارفرما با توجه به حجم خدمات موضوع قرارداد نيازمورد 

 كسر خواهد شد .    مبالغ پرداختی از مبلغ به تناسب عدم انجام كار انجام آن كار تأمين نيرو
اجراي قرارداد  تمام وقت درجهت با تخصص اموركشاورزي و فضاي سبز براي حضور"ترجيحا ( پيمانكارمتعهد است حداقل يک نفر را بعنوان نماينده تام االختيار خود12ـ  4

 به كارفرما معرفی نمايد. "كتبا و همچنين هماهنگی تعيين و
اسناد مربوط به نوع مهارت و  يک  از نيروي انسانی مجري قرارداد پرونده اي حاوي مشخصات فردي و ر( پيمانكار متعهد است حداكثر ظرف يک هفته براي ه12ـ 9

 .كارفرما نمايد آنرا تحويل ناظر يک نسخه از تشكيل و 12ـ2همچنين گواهی نامه هاي بند
 روزكتباً به كارفرما اعالم نمايد. 9 وضعيت شركت را ظرف مدت گونه تغيير در متعهد است هر ( پيمانكار12 - 2
 اسالمی را رعايت نمايند، درصورت مشاهده خالف،كارفرما می تواند قرارداد را به صورت يک جانبه فسخ و افراد وي متعهد هستند كليه شئونات اداري و و (پيمانكار12 - 0

 افزايش احتمالی قيمت درمناقصه جديد تا پايان قرارداد می باشد. ان خسارت وارده وجبر موظف به تسويه حساب فوري و پيمانكار به مدت اجراي آن پايان دهد، و
هاي بزرگ  ت مربوطه، فوارهاتصاال، شيلنک،زنیماشين چمن قبيل از اد رابراي اجراي موضوع قرارد ماشين آالت مورد نياز تجهيزات ومتعهد است امكانات، ( پيمانكار0-12 

 مقداركافی و به لوازم مورد نياز ديگر هرگونه اسباب و دستگاه سمپاشی و... ودرختان، سرزنی چمن و  اره دستی و برقی جهت هرس وه،وكوچک،فرغون،بيل،دستكش،چكم
 اجراي موضوع قرارداد بكارگيرد. تمام وقت تهيه و در بصورت

 د بود.مبلغ آن قابل پرداخت خواهقرارداد با ارائه فاكتور بعد از تنظيم صورتجلسه كودهی و سم پاشی و پس از تأييد ناظر  هزينه هاي مربوط به تهيه كود ، در  (5-12
ت عصر درجه 10صبح تا  08/0حداقل ازساعت  )هفت روز(و در شرايط معمول و عادي نيروهاي انسانی مجري قرارداد راهفته  متعهد است درتمام ايام ( پيمانكار18-12

روز 2پيمانكار ملزم به افزايش مدت آن می باشد همچنين دستگاه نظارت كارفرما می تواند درصورت نياز با اجراي قرارداد بكارگيرد. البته درصورت عدم كفايت زمان مذكور 
 عيت و اجراي آن می باشد.و ابالغ نمايد و پيمانكار ملزم به تب كيفيت ارائه خدمات موضوع قرارداد را تغيير اعالم قبلی ساعات اجرا و
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لطمه اي به فضاي سبز امر تبصره:پيمانكار فقط در روزهاي جمعه با نصف تعداد كارگران مجري قرارداد به تعهدات خود عمل خواهد نمود)به شرطی كه با اجراي اين 
 .نشود( دانشگاه وارد

وع پيمان صورت نياز جهت استفاده در ارائه خدمات موض يک دستگاه تريلی تراكتور را در و تراكتورتور، يک دستگاه تانكرآب يک دستگاه تراك متعهد شد ( كارفرما11-12
 اختيار پيمانكار قرارمی دهد.  در

 ارمی باشد.تماماً برعهده پيمانك ...سوخت و روغن و  از قبيل تعمير دستگاههاي مذكور كليه مخارج و هزينه هاي نگهداري و هزينه آن و تبصره : تامين راننده و
حق  ا رعايت ومقررات ر ساير حفاظتی ، بهداشتی و اصول ايمنی و تامين اجتماعی و و قوانين كارت مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل،متعهد است مقررا ( پيمانكار12-12

كنان مجري كار همچنين مكلف است براي داشت و نخواهد اين خصوص هيچ مسئوليتی كارفرما در حقوق نيروي انسانی مجري قرارداد را مطابق مقررات پرداخت نمايد و و
،مسووليت دثهمچنين مكلف به تهيه بيمه حوا داشت و نخواهد اين مورد و دانشگاه هيچ مسئوليتی در آنها قرار دهد اختيار در دستكش و.... تهيه وقرارداد لباس فرم،كفش،كاله،

 تحويل می نمايد. مبادله قرارداد به ناظر تا يک هفته بعد از امضاء ورا  مصدق آن و تصوير غيره می باشد شخص ثالث و مدنی و
كارفرما  كتبی ناظر و تاييد آنها بايستی با هماهنگی كارمحل  تغيير نيرو وی و جايگزين ( پيمانكارحق استفاده وبكارگيري نيروي بازنشسته را ندارد و بكارگيري و تغيير10-12

 صورت گيرد.
ارفرما ارائه نمايد. ك ليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعی رسيده است به ناظر ليست پرداخت حقوق و است تصوير ( پيمانكار مكلف14-12

 بود(  خواهد ماه منوط به ارائه ليست مذكور ) تاييدكاركرد هر
عبه بانک تجارت ش يک از كارگران مجري پيمان حساب بانكی بنام آنان در براي هر دات خود تعه متــعهد است ضمـن اجراي دقيق موضوع قرارداد و ( پيمانكار19-12

 يز ازعيدي و... ن كارفرما تحويل نمايد.پرداخت هرگونه پاداش و نيروي هوايی تبريز  افتتاح نمايد و شماره حساب ها را جهت انجام اقدامات مربوط به پرداخت ها به ناظر
 واهد بود.طريق همين حساب ها خ

نموده   پرداختحقوق مجريان را  ،محل مطالبات شركت ازكار فرما  ،نمايدپرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع  دليلی از صورتيكه شركت به هر ( در12 - 12
 خواهد نمود.باالسري اعمال حساب نموده و به بدهكاري شركت منظور  درصد 19محل تضمين شركت با  يا از و و از دريافتی شركت كسر

 تواند راساً و شروط قرارداد اقدام ننمايد،كارفرما می 12-11 و12-18و 12-5و12-0و 12-0 12-0و 12-2به موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي (هرگاه پيمانكار10-12
 نمايد.  محل مطالبات پيمانكار كسر ازباالسري ، درصد 19يا به هرنحوي كه صالح بداند اقدام و با 

 بشرح ذيل عمل خواهدشد :«  12-12» بند بر اعمال كوتاهی نمايد عالوه  كه پيمانكار دراجراي تعهدات خود ( درصورتی10-12
 می شود. كسر كاركرد پيمانكار مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از) ده درصد (  %18درمرحله اول 

 می شود. كاركرد پيمانكاركسر مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از) بيست درصد (  %28دوم  درمرحله
 می شود. كسر پيمانكار كاركرد مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از) بيست و پنج درصد (  %29درمرحله سوم 

شگاه هيچ دان شركت ملزم به جبران خسارت می باشد وگردد، دانشگاه يا ساير اشخاص وارديا افراد وي خسارتی به  فعل يا ترک فعل پيمانكار اثر ( چنانچه در15-12
 اين قبيل امورنخواهد داشت. مسئوليتی در

 حقوق و و هرگونه افزايش يا كاهش احتمالی قيمت اجناسحق مطالبه پيمانكار  به اين قرارداد تعلق نخواهدگرفت و مطلقاً درمدت اجراي پيمان هيچگونه تعديلی (28-12
 .هر مستند قانونی از خوداسقاط نمود. واسطهه ب را پيمانكار دستمزدهاي كارگران و افراد

برحسب شغل  دستكش بعهده پيمانكار می باشد. پيمانكار موظف است ساير ملزومات مانند كفش  ، لباس فرم ، كاله و ذهاب وسيله اياب واختصاصی ( تأمين ( 21-12
 نيروهاي مجري قرارداد قرار دهد اين امر بر عهده پيمانكار بوده و ارتباطی به كارفرما ندارد.مورد تصدي در اختيار 

 دستگاههاي اجرايی نباشد. خواري درپيشگيري از رشوه  نامه منع وآئين ( پيمانكارمتعهد است مشمول منع مداخله كاركنان دولت درمعامالت دولتی و22-12
ان خسارات جبر عالوه از و مترتب می شود او اموال كارفرما احكام امين بر استفاده از تفريط درنگهداري و درصورت تعدي و حكم امين بوده وافراد وي در و ( پيمانكار20-12

 بود. خواهند وارده قابل تعقيب جزايی نيز
ماشين  سالم بابت تضمين استرداد صحيح و مبلغ كل قرارداد و پنج درصد تضمين حسن انجام تعهدات به ميزان به منظور قبل از انعقاد قرارداد متعهد است ( پيمانكار24-12

 دهد. كارفرما  قرار اختيار نامه بانكی در ضمانت ه دانشگاه كه تحويل ايشان می شود مبلغ دويست ميليون ريالآالت متعلق ب
 افزايش دهد. يا شكاه % 29به تبع آن مبلغ قرارداد را تا  انشگاه ، موضوع وتصويب كميسيون معامالت ددرخواست ناظر و تواند درصورت نيازپس از ( كارفرما می29-12
براي « 12-2» ( حق فسخ كليت يا هريک ازآيتم هاي موضوع قرارداد به صورت يكجانبه درتمام مدت اجراي آن با يک ماه اطالع قبلی به استثناي موارد بند22-12

 دانشگاه محفوظ می باشد.
تسويه حساب قانونی كاركنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پيمانكارمی باشدودانشگاه دراين قبيل مواردهيچ مسئوليتی سخ، يا اتمام قرارداد، ( درصورت لغو، ف20-12

 نخواهدداشت.
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ـاشد، مورد يا موارد نيازمند به اصالح ،به درخواسـت 20-12 كتبی ناظر دركميسيون معامالت دانشگاه مطرح مــی ( چنانـچه در اثناي اجـراي قرارداد نيازي به اصالح آن ب
 شود. تصميم كميسيون براي طرفين الزم االتباع خواهدبود.

 د.اد الحاق نماي( كارفرما می تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد وتعهدات طرفين ، هرگونه شرايط اختصاصی كه الزم می داند به اين قرارد25-12
 مانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر)اعم ازحقيقی يا حقوقی (كالًيا جزعاً ندارد.( پي12ـ  08
 يد.نما ( پيمانكار متعهد است براساس شناسنامه و پالن فضاي سبز دانشگاه طی صورتجلسه اي آن را تحويل و پس از اتمام قراردادعيناً آنرا تحويل12ـ  01

حداكثر در عرض يک هفته بعد از شروع قرارداد نسبت به تحويل فضاي سبز طبق شناسنامه موجود اقدام نمايدو در غير اينصورت مالک  پيمانكار موظف است تبصره :

 عمل تحويل، شناسنامه پالن فضاي سبز دانشگاه خواهد بود و هر نوع قصور بر عهده پيمانكار می باشد
مه اي از طرف هيأت دولت ويا هر مرجع قانونی ذي صالح ديگر، دانشگاه به فسخ و يا خاتمه قرارداد ملزم شود دانشگاه ( چنانچه در اجراي اين قرارداد هرگونه بخشنا02-12

 حق فسخ ويا اتمام مدت اجراي قرارداد را خواهد داشت وهيچگونه حقی از اين بابت براي پيمانكار ايجاد نخواهدشد. 
رسيدگی ت داوري از طريق هيئمابين طرفين قرارداد كه در مفاد قرارداد پيش بينی نشده و مستند قانونی نداشته باشد، موضوع فی درصورت بروز هرگونه اختالف ( 12 -00

  .و آراي صادره الزم االجرا خواهدبود و طرفين حق هيچ گونه اعتراضی ندارند

 خواهد بود. 1005گاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب نحوه تشكيل و رسيدگی هيات داوري تابع مقررات قانونی آيين دادرسی داد*تبصره:

م مقام قانونی آنها الزم قائـ اين قرارداد به انضمام شرايط اختصاصی وشرح كار پيوستی درتاريخ مثبوت فی ما بين طرفين تنظيم ، امضاء ومبادله گرديد وبراي طرفين و10
 االجراء می باشد.

 

    

 رونوشت : اطالع و اقدام الزامور فنی رونوشت

   

 

 رونوشت

 مدیرامور مالی جهت اطالع و اقدام الزم                   

 مدیر برنامه ، بودجه و تشکیالت جهت اطالع و اقدام الزم           

 مدیر امور اداری جهت اطالع و اقدام الزم           

 دیر امور حقوقی جهت اطالع و اقدام الزم م           

 مدیر حراست جهت اطالع                     

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         كارفرما                                                    پيمانكار                         

 مدنی آذربايجان شهيددانشگاه                                                        شركت                         

  ذوالفقار رضوانیدكتر                                                          

 lll معاون اداري و مالی                                اداري 
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 8931 شرح كار مشخصات فني و اجرائي پيمان نگهداري فضاي سبز                                      
  

 نگهداري چمن :  -الف 
وب يت و نظافت مطلنگهداري و ترميم چمن عبارت است از كليه عمليات زراعی و به زراعی به جهت حفظ  نگهداري چمنكاريها ، بنحوي كه همواره از شادابی ، كيف

 برخوردار باشد . اين امر نيازمند اجراي عمليات به شرح زير در فصول مختلف سال می باشد : 

 آبياري :  -1

گی دها در فصول گرم سال بايد بطور روزانه و به ميزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا انجام گيرد بطوريكه هيچگاه چمن دچار خشكی و پژمرآبياري چمن  -1-1
 نشود  

چمن ها پاشيده  شكل بر رويدر صورت آبياري دستی و با شيلنگ می بايست آبياري با سر آبپاشی كه داراي منافذ ريز بوده انجام گيرد تا آب به صورت پودري  –2-1
 شود . 

ر شبانه انجام در ساعات خنک ت در صورتيكه آبپاشی چمن توسط اسپرينگلر )آبياري بارانی ( انجام گيرد اين امر در فصول كرم سال به اندازه مورد نياز و ترجيحاً –0-1
 شود . 

 فگی ريشه ها و رشد عوامل بيماري زا می شود جلوگيري شود . از قراردادن شلنگ در داخل چمنكاري كه باعث غرقاب كردن آنها و خ -4-1
 مرطوب شود .  سانتيمتر ( كامالً 19-28 مقدار آبياري چمن به صورتی تنظيم شود كه عمق ريشه ها )تقريباً -9-1
و خارج ماندن ريشه از سطح خاک و خارج ماندن  آبياري به نحوي انجام شود كه آب در سطح چمن جريان پيدا نكند اين امر در دراز مدت باعث شستشوي خاک -2-1

 ريشه از سطح خاک و همچنين بروز آفات و بيماريها خواهد شد . 
 چمن كاريها زير سايه تاج درختان نياز  به آبياري كمتري نسبت به ساير قسمتهاي چمنكاري دارند  معموالً -0-1
 آبياري چمن با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نياز چمنها خواهد بود.  -0-1

 چمن زنی -3
تا  0دود ک در حبه منظور زيبائی و سالمت چمنها ميبايست چمن زنی مرتب ، يكنواخت و بسته به ميزان رشد چمن ها انجام پذيرد ، ارتفاع چمن ها از سطح خا -1-2
 و از به بذرنشستن چمن جلوگيري شود .  سانتی متر نگه داشته شده 4
ياري اقدام بچمن زنی در زمانی كه چمن خيس است نبايد انجام شود و پيمانكار موظف است بالفاصله بعد از چمن زنی و جمع آوري بقاياي سرزنی نسبت به آ -2-2

 نمايد . 
 با قيچی چمن زنی كوتاه گردد.   چمن اطراف قطعات گلكاري و حاشيه و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً -0-2
 سرويس شده و تيغه هاي آنها تيز شوند، زيرا تيغه هاي كند باعث نامرتب زدن و كندن چمنها ميگردند.  دستگاههاي چمن زنی بايستی مرتباً – 4-2

 كودپاشی : -3

گرم در متر  19كيلو در هكتار ) 198و ميزان استفاده در كل دفعات حداكثر كودپاشی زمينها می بايست در فصول رشد چمن با استفاده از كودهاي ازته انجام شود  -1-0
از كودهاي ازته با بنيان اسيدي مانند سولفات  مربع( خواهد بود الزم به يادآوري است حداالمكان از دادن كود هاي شيميايی در گرماي تابستان پرهيز شود.) ترجيحاً

 آمونيوم استفاده شود . ( 
 كيلو می باشد  198تا  188اييز براي تقويت چمنها از كودهاي فسفره استفاده ميشود كه ميزان آن در هر هكتار در فصل پ -2-0

  مبارزه با آفات و امراض :  -4
ات و بيماريهاي فضمن رعايت اصول پيشگيري در صورت مشاهده هركونه آفت و بيماري ضرورت دارد به فوريت و با روشهاي متناسل نسبت به سمپاشی و مبارزه با آ

 گياهی اقدام گردد. 
 ها :  كاري نظافت چمن -3

 ضايعات و سرچمنهاي كوتاه شده بايستی بالفاصله از سطح زمين جمع آوري و به خارج حمل شود .  -1-9

 برگهاي خشكيده از روي چمنها جمع آوري گردند.  الزمست طبق برنامه، زباله و مواد زائد و احياناً -2-9
 لكه گيري و ترميم چمن ها :  -6

رغوب و حتی بذر م قسمتهايی از چمن ها كه در اثر عوامل مختلف از بين رفته و فرسايش يافته اند ميبايست واكاري شوند كه براي انجام اين امر بهتر است از -1-2

 االمكان از نوع چمن كاشته شده قبلی استفاده شود. 
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 ساير خدمات :  -7

فرسايش يافته و خاک فواصل بوته ها شسته می شود كه الزم  در سطوح شيبدار در اثر آبياري معموالً سطح چمنكاريها خصوصاً دادن به چمن ها : خاک و كود -1-7

الوه بر پر ر عاماست هرساله در فصل پاييز و زمستان سطح چمنكاري با قشر نازكی از مخلوط خاک زراعی و كود پوسيده دامی سرند شده پوشيده می شود كه اين 
 كردن ناهمواريها موجب تقويت رشد متناسب چمنها خواهد شد . 

هرس و آرايش شوند تا نور مناسب به  هرس درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمنكاري : درختان و درخچه هاي داخل قطعات چمنكاري ميبايست مرتباً -2-0
 چمنهاي بستر كاشت برسد . 

 بمنظور تهويه بهتر خاک و فعال كردن ريشه ها ضروري است با استفاده از وسايل يا ماشين آالت مخصوص چمنها سيخک زنی شود.  -0-0
 نگهداري گل و گلكاري : -ب
زراعي بعالوه كود پوسيده دامي و  خاكآماده سازي كاشت : خاك بستر كاشت مي بايست با مخلوطي از  -1

 هموار و تسطيح گردد.  خاكبرگ مهيا شده و بستر كاشت كامالا 

 نشاهاي فصلی ميبايست از گونه هاي مرغوب اصالح شده و در بسياري موارد از انواع پاكوتاه انتخاب شوند   -2
 با نظم خاص انجام شود . كاشت نشاهاي فصلی طبق طرح ارائه شده از طرف كارفرما به صورت رديفی و -0
 انجام آبياري مستمر و مرتب نشاهاي كاشته شده )به هنگام صبح يا عصر (.  -4
 اجراي عمليات سله كشی و حذف علفهاي هرز و جين بطور مستمر .  -9
 حذف گلهاي خشک شده نشاها در زمان گلدهی و با هدف توليد گل بيشتر و كف بر نمودن بعضی گلها . -2
 با آفات و امراض گياهی در صورت مشاهده بر روي اندامهاي گلها و گياهان . مبارزه -0
 تعويض به موقع نشاهاي فصلی با نشاهاي جديد . -0
 واكاري و جانشين كردن نشاها و گلهاي جديد به جاي گلهاي از بين رفته . -5

 حمل نخاله هاي حاصله از اماده سازي بستر گلكاري . -18

 : و رزها و درختچه هاي زينتی ، ج( نگهداري بوته ها

 آبياري مرتب در فصل بهار و تابستان و پاييز)با توجه به گرمی و سردي هوا و نزوالت آسمانی خواهد بود(  -1
 قطع گلهاي پژمرده بمنظور توليد و دوام بيشتر گلها .   -2
 افزودن كود شيميايی به منظور تحريک گلدهی .  -0
 دامی پوسيده در آخر فصل پاييز .  بيل كاري و افزودن كود -4
 حذف پاجوش و شاخه هاي اضافی در تمام سال .  -9
گلهاي آنها هرس و آرايش بوته ها و حذف شاخه هاي خشک و بيمار )الزم به ذكر است هرس تمام درختچه ها يكسان نبوده و به همين لحاظ درختچه هايی كه  -2

 از زمان گلدهی هرس می شوند .(بر روي شاخه هاي يكساله ظاهر می شود بعد 

 وند. ارده شهرس و آرايش درختچه هايی كه بعنوان ديواره سبز همانند ترون و شمشاد و... ميبايست با نظم و ترتيب خاص و با  نظر كارفرما به اجرا گذ:1تبصره 

ا ضمن تهرس درختچه هائيكه به جهت زيبايی و فرم دهی آنها در تمام طول سال انجام ميگيرد می بايد توسط افراد متخصص و تعليم ديده انجام گيرد : 2تبصره 

 حفظ و دوام عمر گياه ، زيبايی الزم را دارا باشد . 
 هاي پيازي :  نگهداري گل -د

در بند )ج( است و فقط هرساله پيازها و ريزومهاي حساس به سرما را در پاييز از خاک خارج كرده پس از خشک كردن همانند موارد مندرج  نگهداري گلهاي پيازي تقريباً
ركيب مناسب ت و ضدعفونی در محل مناسب كه فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل كاشت نگهداري می شوند همچنين استفاده از گياهان پيازي در قطعات گلكاري با

 توصيه می گردد. 

 نگهداري جنگل و درختكاري :  -ن
 آبياري درختان بر اساس زمانبندي مندرج در برنامه .  -1
 هرس و قطع سرشاخه هاي خشک . -2
 مانند سرو نقره اي و خمره اي در صورت نياز هرس فرم دهی خواهند شد.  هرس درختان -0
 حذف تنه جوشها و پاجوشها و قطع سرشاخه هاي خشک و آلوده به آفات و امراض در تمام طول سال  -4
 سرشاخه هاي هرس شده ميبايست به فوريت از محل خارج شوند .  -9
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 ....................................تاريخ .............

 ........................................شماره ..........     

 ...............................................پيوست 

       

 یسمه تعال   با                      
 

 وجين علفهاي هرز از بستر كاشت درختان و انتقال آنها به خارج از محوطه درختكاري الزامی است .   -2
 درختان جديد به جاي درختان خشک شده .  واكاري و كاشت  -0
 اصالح نهر ها و جوي پشته ها و طشتک ها جهت ايجاد آبگيري مناسب براي درختان .   -0
 سمپاشی درختان بر عليه آفات و بيماريهاي گياهی با سموم مناسب .   -5

 فی كندوكوب خاک بستر درختان در فصل پائيز و افزودن كود پوسيده دامی به حد كا-18
 جمع آوري برگهاي خزان شده در محلهايی كه باعث مزاحمت ميگردد.  -11
 علفهاي خشک و برگهاي خزان و جلوگيري از آتش سوزي  نظافت كامل بستر درختان از هرگونه ضايعات و خصوصاً -10
ري يدر صورت وقوع حريق و آتش سوزي در قطعات درختكاري و جنگلكاري چنانچه كارشناسان سازمان آتش نشانی علت حريق را سهل انگاري و عدم پيشگ -14

 هاي الزم بدانند مسئوليت كليه خسارت وارده بعهده پيمانكار است. 
 سوزنی برگان.  برف تكانی درختان خصوصاً -19

                                           

 شرايط و توضيحات فوق الذكر به دقت مطالعه و بررسی گرديد و مورد تأييد و پذيرش می باشد.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                پيمانكار                                                                                                                       

 شركت   

  حسين تقی زاده: مدير عامل           
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 ....................................تاريخ .............

 ........................................شماره ..........     

 ...............................................پيوست 

       

 یسمه تعال   با                      
 

 1فرم شماره 
                

 ((1306نگهداري فضاي سبزتقاضانامه شركت درمناقصه انتخاب پيمانكار ))

 

 شهيد مدنی آذربايجان مالی دانشگاه محترم اداري و معاون

 باسالم واحترام

انتخاب  در خصوص سراسري آذربايجانآن دانشگاه در روزنامه ي  1306فروردين ماه  31عطف به آگهی مناقصه مورخ 

 به استحضارمی رساند : 1306نگهداري فضاي سبز ارپيمانك

در اين شركت  2متن فرم قرارداد ، توضيحات نماينده آن دانشگاه در جريان جلسه توجيهی و بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره  

 به دقت مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت.
عالمی آن دانشگاه و با لذا با آگاهی كامل از مسؤوليت هاي فنی، علمی، مالی ، اداري و حقوقی موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط ا 

 به اين شركت دارم. «  ج» تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاكت  2تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 
 

 باآرزوي توفيق الهی                                                   

 ......................................................................مناقصه گر:     

                        .........................................................................      شركت:   مهر 

 صاحبان امضاء :

 امضاء ...............................................................سمت   ...............................................................نام  و نام خانوادگی: 

 امضاء ..................................................................سمت  .............................................................. نام  و نام خانوادگی:

 

             

 ............................................. كدپستی.......................................................................................................................................................: آدرس   

 ....................................................................................................................................................................................... تلفن تماس:
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 ....................................تاريخ .............

 ........................................شماره ..........     

 ...............................................پيوست 

       

 یسمه تعال   با                      
 

                       2فرم شماره   

       8931نگهداري فضاي سبز شرايط شرکت درمناقصه انتخاب پيمانكار                                              

 محتويات پاکت الف :            

صل فيش بانکي به مبلغ    شماره )   معادل هجده ميليون تومان  ريال  810، ،000، 000/- ضمانت نامه یا ا ساب  شعبه     0003000001به ح شگاه نزدبانک تجارت  ( دان

شرایط یاایراد مدارک درهرمرحل           ستنکاف ازانعقادقراردادیااثبات فقد شدن وا صورت برنده  صه که در شرکت درمناق ضمين  ضبط      ه بهنيروي هوایي تبریزبابت ت شگاه  نفع دان

 مي گردد.

  نامه بانکي زمان اعتبار آن نباید کمتر از سه ماه باشد. تذکر:درصورت ارائه ضمانت

 « :ب»محتويات پاکت 

 .A4اداره کاردرموضوع آگهي دراندازه يا ازسازمان پارکهاي شهرداري معتبر تصویرگواهي صالحيت-1

 .A4تصویرآگهي تأسيس شرکت یامؤسسه چاپ شده درروزنامه رسمي دراندازه  -1

 A4تصویرآخرین تغييرات وتصميمات شرکت یامؤسسه دراندازه  -2

 .A4تصویراساسنامه شرکت یامؤسسه دراندازه  -3

 .A4تصویرشناسنامه وکارت ملي صاحبان امضاء مجازشرکت یامؤسسه دراندازه  -4

 درحد دانشگاه طرف قرارداد.در ارتباط با موضوع آگهي از مؤسسات دولتي وغير دولتي معتبر سال  3حداقل مستندات سوابق کاراجرائي  -5

 .2و8مهروامضاءشده فرم شماره  -6

 ج :محتويات پاکت

 تکميل شده وامضاء ومهرشده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصي  باخودکارآبي  و بدون قلم خوردگي. 

شود.      تذکرمهم     شته  شنهادي حتماًًًً در فرم قرارداد با تمام حروف نو صورت  : قيمت هاي پي اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، كمترين عدد مالک قرار  )در

 خواهد گرفت(

 

 توضيحات:  
 متقاضی كه مدارک ارسالی  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شركت داده نمی شود. -1

سه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس      -2 شته      اداریامور  مديردر دفتر 81/20/31مورخ   شنبه دوروز  88ساعت  جهت شركت در جل شگاه حضور دا دان

  اشخاصي  قرار داده شود،   ببعد از مهر و امضا در پاكت   بوده و مي بايستي  جزو اسناد منافصه  بوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه     الزامي در جلسه توجيهي  شركت  باشيد.  

 (.ندارندرا  مناقصهدر  شركت حقباشند  شركت ننمودهكه در جلسه 
  می باشد. 06/ 16/12مورخ چهارشنبه روز  صبح 11آخرين مهلت تحويل پاكت به دبيرخانه مركزي دانشگاه تا ساعت   -0

 به تقاضا يا تقاضا هايی كه پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  توجه :

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريک از آنها ضمانت نامه   بمتقاضی متعهد است هرموقع كه دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذكور در محتويات پاكت        -4

 شركت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

شته و درب آن را   در يک ار «ج » و « ب » ، «الف » پاكت های  -5 سبانده و بعد از  پاكت گذا شود.    و مهرچ شته  صه   موم روی آن نو )مناق

 (31فضاي سبز

در محل دفتر معاون اداري ومالی دانشگاه تشكيل خواهد شد و نماينده شركت       ظهر 13ساعت  06/ 12/ 16مورخ چهارشنبه   جلسه بررسی پيشنهادهاي شركت كنندگان روز      -2

 كنندگان می توانند فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي  با ارائه  معرفی نامه در جلسه حضور داشته باشند.

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود. -0

ن صورت يک  اي ه برابر فاكتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد در غير   هزينه انتشارآگهی مناقص   -0
 ( برابر آن از اولين دريافتی برنده ي كسرخواهد شد. 9/1و نيم )

   راحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.برنده مناقصه مكلف است است حداكثر طرف يک هفته با انجام م -5

 مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد. 3كمتر ازدر صورتی كه تعداد پيشنهادهاي رسيده  -18

 

 می باشد.شرايط و توضيحات فوق الذكر به دقت مطالعه و بررسی گرديد و مورد قبول و پذيرش 

           مهروامضاء  .................................... نام شركت : ....................................................:  سمت ........................................................ نام ونام خانوادگی :    
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 ....................................تاريخ .............

 ........................................شماره ..........     

 ...............................................پيوست 

       

 یسمه تعال   با                      
 

 

 

 «قصه برگ تحويل و ثبت اسناد شركت در منا» 

 ( دانشگاه1306نگهداري فضاي سبز ) انتخاب پيمانكار 

 

 معاون محترم اداري  و مالی دانشگاه 

 باسالم و احترام ؛ 

انتخاب  در خصــوصآذربايجان آن دانشــگاه در روزنامه ي  ســراســري  1306فروردين ماه   31عطف به آگهی مناقصــه مورخ      

سبز    پيمانكار ضاي  شگاه   1306نگهداري ف  به پيوســت يک طغري پاكت حاوي  اســناد مربوط به مناقصــه كه درشــركتدان

 تكميل شده است، ارسال می گردد. ...................................................................................
 خواهشمند است از نتيجه اين شركت را مطلع دارند.

                                                                                         

 باآرزوي توفيق الهی                                                                                

 

 ........................................................................شركت 

 نام ونام خانوادگی

........................................................................ 
 ........................................................................سمت 

 امضاء و مهر          
 

 
 

 

 

 

 «گواهی تحويل اسناد شركت در مناقصه »

 (1306نگهداري فضاي سبز ) انتخاب پيمانكار 

 

به نمايندگی آقاي/ خانم  ................................................................. اسناد مذكور توسط شركت بدينوسيله گواهی می شود :

 تحويل 10/82/50چهارشنبه مورخ    در يک طغري پاكت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز ..............................................
 به ثبت رسيده است. ...........................دبيرخانه مركزي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي 

 مسؤول دبيرخانه مركزي دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه 

 
 


