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کمیسـیون مـالی و معـامالتی                    1399/ 02/ 09مـورخ         204/ د/ 15991اسـاس صورتجلسـه شـماره      بر -7

 دانشگاه.
 موضوع قرارداد -8

به شرح زیر طبق شرایط پیوستی  ساختمان خطیب تبریز در و آذرشهرنرسیده به  اصلیسایت  در دانشگاه نگهداري تمام فضاي سبز -الف
 به رویت پیمانکاررسیده است.تماماً باشدکه  میبه قرارداد  منضم

 مترمربع  8800چمن ورزشی فوتبال: به مساحت -1
 2500 درختچه هاي داخل چمن به تعداد و مترمربع 98255چمن ورزشی فوتبال به مساحت  کل چمن کاري هاي دانشگاه عالوه بر-2

نقشه فضاي  (دراین خصوص مالك اصلی پالنمتر  5/0متر به عرض  3000به متراژ برگ نو  اصله و  3800رختان داخل چمن و د اصله
 سبز دانشگاه می باشد.)

 هکتار 62کل انبوه کاري به متراژ -3
تشخیص کارشناس فضاي سبز دانشگاه خواهد بود که با ارائه  اساس بر و با درخواست کارفرما درهر مرحله تهیه سم وکود مورد نیاز -4

 فاکتور و پس از تأئید ناظر قابل پرداخت خواهد بود. 
هوایی و غیره و زمانی با توجه به شرایط آب  یتهر یک از بندهاي الف در هر موقع )حذف یا تغییر (کاهش یا افزایشدانشگاه در -1تبصره

مبالغ آنها به تناسب کارکرد قابل پرداخت  با تشخیص ناظر قرارداد مختار بوده و متناسب با درخواست ناظر و عملیاتی شدن هریک از بندها،
 اض را ازخود ساقط نمود.رونه اعتپیمانکار حق هرگ وخواهد بود

 :ذیل است موارد نگهداري شامل-2تبصره 
جمع آوري وحمل آشغال  -سم پاشی -علفهاي هرز امراض و مبارزه با آفات و -کودپاشی-سرزنی به موقع چمن کاري ها  -آبیاري-الف

لکه  -به محل هاي تعیین شده  انتقال آنها وشاخه هاي بریده  خاشاك و خس و جمع آوري هرگونه برگ و     -کاري هانظافت چمن  و
 –درختان نظافت بستر و اصالح نهرها -تشتک پاي درختان ترمیم  -هاي خشکیده قطع شاخه -فرم دهی درختان هرس و -گیري چمن ها

 آبیاري تانکري تاکستان و-کارکردآنهاتنظیم  فواره ها ورفع عیوب و قطره چکانها و ها وگ بازبینی شیلن بازرسی و -کوب پاي درختان وکند
دستگاه  به آنبازرسی موتورخانه هاي مربوط به فضاي سبزوگزارش عیوب  تنظیم و راه اندازي، -همچنین مواقع کمبودآب سایردرختان و

 1399سال  –نگهداري فضاي سبز  قرارداد
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درمحلهاي استفاده  شیرآالت مورد ترکیدگی تأسیسات و عیوب و واحد تعمیرات درجهت تعمیرورفع ایرادات و همکاري با نظارت و
 می باشد. فضاي سبز مربوط به نگهداري دیگر که هراقدام الزم موضوع قراردادو

آماده سازي چاله  چاله کنی و -کوددهی-هرس -درختانبرف تکانی  فصل زمستان شامل: پاییزوفصل  انجام عملیات مربوط به اواخر -ب
انتقال آنها  شاخه هاي خشکیده و جمع آوري برگهاي خزان شده و ،آماده سازي محل گلکاري  -نهال کاري      -هاجهت کاشت درخت 
 و هراقدام الزم دیگري که مربوط به نگهداري فضاي سبز می باشد. به محل هاي تعیین شده

 مدت قرارداد -9
صورت حصول توافق میان طرفین قابل  به شرح زیر می با شد که در 15/02/1400لغایت  01/03/1399مدت اجراي قرارداد ازتاریخ 

 تمدیداست. 
 میباشد.  ماه) پنج و نیم( 15/08/1399لغایت 01/03/1399ازتاریخ موضوع قرارداد  )الف(اجراي قسمت  مدت -
 می باشد. ماه )ش ش( 15/02/1400لغایت  16/08/1399ازتاریخ  قرارداد موضوع )ب(قسمت  اجراي مدت-

 پرداختو نحوه  مبلغ قرارداد -10
به شرح زیرمی  ........................................معادل  ........................................... ریال/-کالً قرارداد )الف(مبلغ ماهیانه قرارداد براي اجراي قسمت 

 باشد:
 تومان........................................معادل  .......................................... ریال /-د ماهیانهداموضوع قرار»  1الف«  بابت بند -1
 تومان. ...........................................معادل  ..................................... ریال/-ماهیانه موضوع قرارداد»  2الف« بابت بند -2
 تومان. ............................................... معادل...................................... ریال /- ماهیانهموضوع قرارداد»  3الف« بابت بند -3
تومان  ................................................ معادل ریال......................................../-ماهیانه  قرارداد موضوع )ب(قسمت  براي اجراي ماهیانه مبلغ و

 می باشد.
به تناسب شرایط زمانی و مکانی مختار بوده و پیمانکار با علم  ب یا افزایش و یا حذف هریک از بندهاي الف و درکاهش و دانشگاه تبصره:

 . خود ساقط نمود را ازو ادعایی را در خصوص مطالبه هر گونه خسارت   هرگونه اعتراضاین اعالم آمادگی نموده و حق  بر

 نحوه پرداخت:
شرکت مکلف است قبل از دریافت حق الزحمه کارکرد ماهانه خود از دانشگاه لیست پرداخت شده حقوق نیروهاي کاري درپایان هر ماه  

مبالغ به شماره حساب آنهاست را تا آخر هر ماه به ناظر تحویل نماید و مجري قرارداد که ممهور به مهر پرداخت بانک عامل دال بر واریز 
که  همچنین لیست بیمه ماه قبل نیروهاي کاري مجري قرارداد را که به تأئید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است را به کارفرما ارائه نماید

  کارکرد هر ماه شرکت منوط به ارائه لیست هاي مذکور خواهد بود. دیتای
 سپرده دانشگاهتاپایان قرارداد درحساب  وکسر به عنوان ضمانت حسن انجام کار درصد آن10به میزان پیمانکارپرداختی به  ازهر -1تبصره 

درصورت فقدان  ... دارائی و ،مفاصا حساب بیمه  ،کار ایانپ ،پرداخت مطالبات کارگران اعم ازعیدي آخرسال پس از کهنگه داشته می شود
 گردد. مسترد میموانع 
بابت هر  قرارداد ، کارفرما با تایید ناظر(مثل درس عملیات کشاورزي)  قرارداد موضوعنیروي انسانی درخارج از صورت نیاز به خدماتدر  -2تبصره

 یا کارگردرصد از مبلغ فوق الذکر مابقی مبلغ را به  5شرکت موظف است پس از کسر  پرداخت می نماید و  ریال.................. / -ساعت معادلنفر
 .پرداخت نماید کارگران
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 نظارت -11
دانشگاه  اداريامورمدیر عهده بر تاییدکارکردهاي پیمانکار همچنین گزارش و تعهدات پیمانکار و نظارت برحسن اجراي این قرارداد و

معرفی  به پیمانکار تعیین و می تواند نماینده یا نمایندگانی را به این منظور  نظارت قائم به شخص مدیر امور اداري نیست و وي باشد. می
 ایشان می باشد. پیمانکارموظف به تبعیت از و نماید
نظارت بر اصول فنی مرتبط با اجراي قراردادهاي منعقده دانشگاه با آن شرکت از طرف دانشگاه با مدیر فنی و یا نمایندگان معرفی  -هتبصر

پیمانکار متعهد به تبعیت از آن می باشد چنانچه مدیر دفتر فنی یا نمایندگان ایشان مبنی بر عدم رعایت اصول فنی  وشده ایشان می باشد
هزینه هاي مربوطه را جبران ، عالوه بر خسارات ناشی از این امریا عوامل اجراي آن را گزارش نماید پیمانکار متعهد است  توسط پیمانکار

علی الحساب از محل مطالبات شرکت پرداخت و  چنانکه پیمانکار طرف قرارداد ظرف مهلت مقرر امتناع نمود دانشگاه آن را به طور  .نماید
درصد باالسري به بدهکاري آن شرکت منظور خواهد  15یا از محل تضمین شرکت اعمال حساب نموده و با  از دریافتی شرکت کسر و

 نمود. 

 شروط وتعهدات طرفین -12
یک نفر از نیروهاي شاغل در فضاي سبز را با هماهنگی ناظر قرارداد در طول مدت اجراي قرارداد براي انجام پیمانکار متعهد است ) 1-12

 و سایر امورات در اختیار دانشکده کشاورزي قرار دهد. عملیات مزرعه
وم را با ) پیمانکارمتـعهد است موضوع قــرارداد و2-12 مندي بهره  جهترعایت کامل استانداردها  با جـدیت تمام و تعهـدات مـرـق

 هد.بیشـــترکارفرما و مطابق برنامه ها و دستورالعمل هایی که ناظرکارفرما ابالغ می کند انجام د
که مهارت آنها به تایید  کاربلد متخصص بندهاي موضوع قرارداد نیروي انسانی کاردان و هریک ازبا ) پیمانکارمتعهد است متناسب 3-12

ه پایان خدمت ي گواهی نامداراامانت داري،  حسن شهرت،، عدم سوء پیشینه همچنین واجد شرایط ازنظر رسیده باشد وقرارداد ناظر 
به کارگیرد و در صورت  با توجه به حجم خدمات موضوع قرارداد باشد، به مقدارکافی ومورد نیازو ... بهداشت ، سالمتسربازي، کارت 

مبلغ به تناسب عدم  انجام آن کار پیمانکار متعهد به تأمین آن می باشد و در صورت عدم تأمین نیرو عدم کفایت حسب تشخیص کارفرما،
 کسر خواهد شد .    مبالغ پرداختی از انجام کار

با تخصص امورکشاورزي و فضاي سبز براي ترجیحاً  ) پیمانکارمتعهد است حداقل یک نفر را بعنوان نماینده تام االختیار خود12ـ  4
 به کارفرما معرفی نماید.د و همچنین هماهنگی تعیین وکتباً حضورتمام وقت درجهت اجراي قراردا

 ظرف یک هفته براي هریک  از نیروي انسانی مجري قرارداد پرونده اي حاوي مشخصات فردي و ) پیمانکار متعهد است حداکثر12ـ 5
 .را تحویل ناظرکارفرما نماید یک نسخه ازآن تشکیل و 12ـ2اسناد مربوط به نوع مهارت و همچنین گواهی نامه هاي بند

 به کارفرما اعالم نماید. کتباً روز 5 مدتوضعیت شرکت را ظرف ) پیمانکارمتعهد است هرگونه تغییر در12 - 6
اسالمی را رعایت نمایند، درصورت مشاهده خالف،کارفرما می تواند  افراد وي متعهد هستند کلیه شئونات اداري و و پیمانکار )12 - 7

جبران خسارت وارده من  پیمانکارموظف به تسویه حساب فوري و و اجراي آن پایان دهد به مدت قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و
 مناقصه جدید تا پایان قرارداد می باشد. افزایش احتمالی قیمت درجمله 

 ، شیلنک، زنی ماشین چمن قبیلاز اد رابراي اجراي موضوع قرارد ماشین آالت مورد نیاز تجهیزات و متعهد است امکانات، ) پیمانکار8-12
 درختان، اره دستی و برقی جهت هرس و سرزنی چمن و چکمه، دستکش، یل،ب فرغون، ت مربوطه، فواره هاي بزرگ وکوچک،اتصاال

 تمام وقت تهیه و دراجراي موضوع قرارداد بکارگیرد. بصورت به مقدارکافی و دستگاه سمپاشی و... وهرگونه اسباب ولوازم مورد نیاز دیگر
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مبلغ آن قابل  قرارداد با ارائه فاکتور بعد از تنظیم صورتجلسه کودهی و سم پاشی و پس از تأیید ناظر  ،هزینه هاي مربوط به تهیه کود)9-12
 پرداخت خواهد بود.

 حداقل از و در شرایط معمول و عادي نیروهاي انسانی مجري قرارداد را (هفت روز)هفته  تمام ایام در) پیمانکارمتعهد است 10-12
ر ملزم به افزایش مدت آن درجهت اجراي قرارداد بکارگیرد. البته درصورت عدم کفایت زمان مذکور پیمانکاعصر  17صبح تا  30/7ساعت 

روز اعالم قبلی ساعات اجرا وکیفیت ارائه خدمات موضوع قرارداد 2 همچنین دستگاه نظارت کارفرما می تواند درصورت نیاز بامی باشد. 
 ه تبعیت و اجراي آن می باشد.و ابالغ نماید و پیمانکار ملزم ب را تغییر
به شرطی که با اجراي د پیمانکار فقط در روزهاي جمعه با نصف تعداد کارگران مجري قرارداد به تعهدات خود عمل خواهد نمو-تبصره

 .نشوداي به فضاي سبز دانشگاه وارد لطمهامر این 
یک دستگاه تریلی تراکتور را درصورت نیاز جهت استفاده  و تراکتورتور، یک دستگاه تانکرآب یک دستگاه تراک متعهد شد ) کارفرما11-12

 در ارائه خدمات موضوع پیمان دراختیار پیمانکار قرارمی دهد. 
تماماً برعهده ... و تعمیر دستگاههاي مذکور و روغن  ،سوخت از قبیل هزینه آن وکلیه مخارج و هزینه هاي نگهداري تامین راننده و-تبصره

نواقصات و عیوب مرتبط با در استفاده از دستگاه می باشد ( ضمناً تعمیرات اساسی که ناشی از عدم قصور پیمانکار اشد.پیمانکارمی ب
 ) بر عهده کارفرما خواهد بود.  مرور زماناستهالك و 

، ایمنی وحفاظتیمین اجتماعی و اصول تا و قوانین کار طرح طبقه بندي مشاغل،ت مربوط به متعهد است مقررا ) پیمانکار12-12
ن خصوص را مطابق مقررات پرداخت نماید وکارفرما درایحق وحقوق نیروي انسانی مجري قرارداد  وسایرمقررات را رعایت و بهداشتی

 دستکش و.... تهیه و کاله، کفش، کارکنان مجري قرارداد لباس فرم، مکلف است براي پیمانکار همچنینهیچ مسئولیتی نخواهدداشت. 
 مسوولیت مدنی و ،بیمه حوادثهمچنین مکلف به تهیه  نخواهدداشت و و دانشگاه هیچ مسئولیتی دراین مورد ها قرار دهددراختیارآن

 مبادله قرارداد به ناظرتحویل می نماید. مصدق آنرا تا یک هفته بعد از امضاء و غیره می باشدو تصویر و شخص ثالث
آنها بایستی با  کارتغییرمحل  نیرو وی بازنشسته را ندارد و بکارگیري و تغییرو جایگزینبکارگیري نیروي  ) پیمانکارحق استفاده و13-12

 هماهنگی و تاییدکتبی ناظرکارفرما صورت گیرد.
لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تایید سازمان تامین اجتماعی  لیست پرداخت حقوق و ) پیمانکار مکلف است تصویر14-12

 وط به ارائه لیست مذکورخواهدبود.تاییدکارکرد هرماه منت به ناظرکارفرما ارائه نماید. رسیده اس
تعهدات خود براي هریک از کارگران مجري پیمان حساب بانکی  متــعهد است ضمـن اجراي دقیق موضوع قرارداد و ) پیمانکار15-12

و شماره حساب ها را جهت انجام اقدامات مربوط به پرداخت ها به بنام آنان دربانک تجارت شعبه نیروي هوایی تبریز  افتتاح نماید 
 پرداخت هرگونه پاداش وعیدي و... ازطریق همین حساب ها خواهد بود. ناظرکارفرما تحویل نماید.

 ،شرکت ازمحل مطالباتفرما کار،نمایدپرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع  ) درصورتیکه شرکت به هردلیلی از12 - 16
درصدباالسري اعمال حساب نموده و به  15محل تضمین شرکت با  یا از و و از دریافتی شرکت کسرنموده  پرداخت حقوق مجریان را 

 خواهد نمود.بدهکاري شرکت منظور 
شروط قرارداد  12-11 و12-10 و 12-9 و12-8 و 12-7 12-3 و 12-2هرگاه پیمانکاربه موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي )17-12

 ازمحل مطالبات پیمانکار کسرنماید.  ، درصد باالسري15بداند اقدام و با یا به هرنحوي که صالح  اقدام ننماید،کارفرما میتواند راساً و
 بشرح ذیل عمل خواهدشد :»  12-16« بند بر اعمال ) درصورتیکه پیمانکار دراجراي تعهدات خودکوتاهی نماید عالوه 18-12
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 مبلغ ماهیانه پیمان بعنوان جریمه ازکارکرد پیمانکارکسرمی شود.) (ده درصد% 10درمرحله اول 
 مبلغ ماهیانه پیمان بعنوان جریمه ازکارکرد پیمانکارکسرمی شود.) (بیست درصد% 20درمرحله دوم 
 می شود. کسرمبلغ ماهیانه پیمان بعنوان جریمه ازکارکردپیمانکار) (بیست و پنج درصد% 25درمرحله سوم 

شرکت ملزم به جبران  گردد، یا افراد وي خسارتی به دانشگاه یا سایر اشخاص وارد اثرفعل یا ترك فعل پیمانکار ) چنانچه در19-12
 نخواهد داشت. دانشگاه هیچ مسئولیتی دراین قبیل امور خسارت می باشد و

قانون جاري در زمان انعقاد قرارداد است. در صورتی که  مجري قرارداد تا پایان سال (کارگران) مبناي تعیین حقوق نیروي انسانی )20-12
حقوق کارگران مجري قرارداد در سال بعد به موجب حکم آمره قانونی اعم از کاهش یا افزایش تغییر یابد بر مبناي مصوبه جدید عمل 

ت اجراي پیمان هیچگونه تعدیلی مطلقاً به این قرارداد تعلق خواهد شد. لیکن در سایر موارد  من جمله قیمت اجناس و ... در مد
 .نخواهدگرفت

، کاله موظف است سایر ملزومات مانند کفش، لباس فرمبعهده پیمانکار می باشد. پیمانکار  وسیله ایاب وذهاباختصاصی ) تأمین ) 21-12
این امر بر عهده پیمانکار بوده و ارتباطی به کارفرما  .ودستکش برحسب شغل مورد تصدي در اختیار نیروهاي مجري قرارداد قرار دهد

 ندارد.
و آئین نامه  1337پیمانکار اعالم کرد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دو دي ماه ) 22-12

قرارداد، منفسخ و  نیست. در صورتیکه خالف آن محرز شود، 1383پیشگیري از رشوه خواري در دستگاههاي اجرائی مصوب 
 .گردد. ضبط ضمانت نامه مانع از طرح دعوي بر مبناي مقررات فوق الذکر نخواهد بود ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط می

 می باشد. تعهد به نتیجهتعهد پیمانکار و نیروهاي تحت اختیار در خصوص نگهداري و استفاده از اموال کارفرما، ) 23-12
بابت  مبلغ کل قرارداد و پنج درصد تضمین حسن انجام تعهدات به میزان به منظور قبل از انعقاد قرارداد متعهد است ) پیمانکار24-12

ضمانتنامه بانکی  دویست میلیون ریاله دانشگاه که تحویل ایشان می شود مبلغ ماشین آالت متعلق ب تضمین استرداد صحیح و سالم
 کارفرما  قراردهد. دراختیار

به تبع آن مبلغ قرارداد  ، موضوع وتصویب کمیسیون معامالت دانشگاهدرخواست ناظر و پس از  صورت نیاز تواند در کارفرما می) 25-12
 به این تغییر حقی تحت عنوان خسارت و ... تعلق نمی گیرد. افزایش دهد. یا ش% کاه 25را تا 

جانبه درتمام مدت اجراي آن با یک ماه اطالع قبلی به  صورت یکآیتم هاي موضوع قرارداد به  ) حق فسخ کلیت یا هریک از26-12
 براي دانشگاه محفوظ می باشد.» 12-6« استثناي موارد بند

می  تسویه حساب قانونی کارکنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پیمانکار  صورت لغو، فسخ، یا اتمام قرارداد) در27-12
 یچ مسئولیتی نخواهدداشت.ه این قبیل موارد باشدودانشگاه در

اشد، 28-12 به درخواسـت کتبی ناظر درکمیسیون مورد یا موارد نیازمند به اصالح ) چنانـچه در اثناي اجـراي قرارداد نیازي به اصالح آن ـب
 مــی شود. تصمیم کمیسیون براي طرفین الزم االتباع خواهدبود.  معامالت دانشگاه مطرح

، هرگونه شرایط اختصاصی که الزم می اجراي این قرارداد وتعهدات طرفین) کارفرما می تواند درصورت ضرورت درجهت حسن 29-12
 داند به این قرارداد الحاق نماید.

 اً ندارد.یا جزئ (اعم ازحقیقی یا حقوقی )کالً ) پیمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر12ـ  30
عیناً  پیمانکار متعهد است براساس شناسنامه و پالن فضاي سبز دانشگاه طی صورتجلسه اي آن را تحویل و پس از اتمام قرارداد) 12ـ  31
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 تعهد پیمانکار، تعهد به نتیجه است. آنرا تحویل نماید.

پیمانکار موظف است حداکثر در عرض یک هفته بعد از شروع قرارداد نسبت به تحویل فضاي سبز طبق شناسنامه موجود اقدام  تبصره :
 و در غیر اینصورت مالك عمل تحویل، شناسنامه پالن فضاي سبز دانشگاه خواهد بود و هر نوع قصور بر عهده پیمانکار می باشد نماید

ابالغی هیأت دولت، مرجع قانونی ذي صالح دیگر و یا عوامل بخشنامه  در نتیجهاین قرارداد ان اجراي دانشگاه در جری) چنانچه 22-12
ر هیچ گونه حقی مبنی ب ،ملزم شودو یا تعلیق قرارداد خاتمه از اراده دانشگاه من جمله تداوم پاندمیک کرونا به فسخ، خارج 

همچنین در صورتی که کارفرما از مهلت هاي ایجاد نخواهدشد. براي پیمانکار  مطالبه خسارت ناشی از فسخ، خاتمه، تعلیق و ...
قانونی جهت تاخیر در پرداخت استفاده نماید براي مهلت قانونی مذکور حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه به پیمانکار 

 تعلق نمی گیرد.
که در مفاد قرارداد پیش بینی نشده و مستند قانونی نداشته باشد،  مابین طرفین قراردادفی درصورت بروز هرگونه اختالف ) 12 -33

 .بود و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی ندارند رسیدگی و آراي صادره الزم االجرا خواهداز طریق هیئت داوري موضوع 

انقالب در امور مدنی نحوه تشکیل و رسیدگی هیات داوري تابع مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و -*تبصره
 خواهد بود. 1379مصوب 

ـ این قرارداد به انضمام شرایط اختصاصی وشرح کار پیوستی درتاریخ مثبوت فی ما بین طرفین تنظیم ، امضاء ومبادله گردید وبراي 13
 طرفین وقائم مقام قانونی آنها الزم االجراء می باشد.

 
 

 رونوشت : اطالع و اقدام الزامور فنی رونوشت
 
 
 
 
 
 
 

 :رونوشت
 مور مالی جهت اطالع و اقدام الزممدیرا -

 تشکیالت جهت اطالع و اقدام الزم ، بودجه ومدیر برنامه -

 ور اداري جهت اطالع و اقدام الزممدیر ام -

 ور حقوقی جهت اطالع و اقدام الزمدیر امم -

 مدیر حراست جهت اطالع. -

 کارفرما پیمانکار

 شهید مدنی آذربایجاندانشگاه                                
 دکتر محسن فالح

 معاون اداري و مالی
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 1399شرح کار مشخصات فنی و اجرائی پیمان نگهداري فضاي سبز

 
 نگهداري چمن -الف 

نگهداري و ترمیم چمن عبارت است از کلیه عملیات زراعی و به زراعی به جهت حفظ  نگهداري چمنکاریها ، بنحوي که همواره از 
 شادابی ، کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد . این امر نیازمند اجراي عملیات به شرح زیر در فصول مختلف سال می باشد : 

 آبیاري  -1

در فصول گرم سال باید بطور روزانه و به میزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد بطوریکه هیچگاه  آبیاري چمن ها -1-1
 چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود  

در صورت آبیاري دستی و با شیلنگ می بایست آبیاري با سر آبپاشی که داراي منافذ ریز بوده انجام گیرد تا آب به صورت پودري  –2-1
 شکل بر روي چمن ها پاشیده شود . 

 نیاز و ترجیحاً در صورتیکه آبپاشی چمن توسط اسپرینگلر (آبیاري بارانی ) انجام گیرد این امر در فصول کرم سال به اندازه مورد –3-1
 در ساعات خنک تر شبانه انجام شود . 

از قراردادن شلنگ در داخل چمنکاري که باعث غرقاب کردن آنها و خفگی ریشه ها و رشد عوامل بیماري زا می شود جلوگیري  -4-1
 شود . 

 مرطوب شود .  مالًسانتیمتر ) کا 15-20 مقدار آبیاري چمن به صورتی تنظیم شود که عمق ریشه ها (تقریباً -5-1
آبیاري به نحوي انجام شود که آب در سطح چمن جریان پیدا نکند این امر در دراز مدت باعث شستشوي خاك و خارج ماندن  -6-1

 ریشه از سطح خاك و خارج ماندن ریشه از سطح خاك و همچنین بروز آفات و بیماریها خواهد شد . 
 ختان نیاز  به آبیاري کمتري نسبت به سایر قسمتهاي چمنکاري دارند چمن کاریها زیر سایه تاج در معموالً -7-1
 آبیاري چمن با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نیاز چمنها خواهد بود.  -8-1
 چمن زنی -2
به منظور زیبائی و سالمت چمنها میبایست چمن زنی مرتب ، یکنواخت و بسته به میزان رشد چمن ها انجام پذیرد ، ارتفاع چمن  -1-2

 سانتی متر نگه داشته شده و از به بذرنشستن چمن جلوگیري شود .  4تا  3ها از سطح خاك در حدود 
شود و پیمانکار موظف است بالفاصله بعد از چمن زنی و جمع آوري چمن زنی در زمانی که چمن خیس است نباید انجام  -2-2

 بقایاي سرزنی نسبت به آبیاري اقدام نماید . 
 با قیچی چمن زنی کوتاه گردد.   چمن اطراف قطعات گلکاري و حاشیه و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً -3-2
امرتب زدن و کندن هاي آنها تیز شوند، زیرا تیغه هاي کند باعث نسرویس شده و تیغه  دستگاههاي چمن زنی بایستی مرتباً – 4-2

 چمنها میگردند.
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 کودپاشی-3

 150کودپاشی زمینها می بایست در فصول رشد چمن با استفاده از کودهاي ازته انجام شود و میزان استفاده در کل دفعات حداکثر  -1-3
الزم به یادآوري است حداالمکان از دادن کود هاي شیمیایی در گرماي تابستان پرهیز گرم در متر مربع) خواهد بود  15کیلو در هکتار (

 از کودهاي ازته با بنیان اسیدي مانند سولفات آمونیوم استفاده شود . )  شود.( ترجیحاً
 کیلو می باشد  150تا  100در فصل پاییز براي تقویت چمنها از کودهاي فسفره استفاده میشود که میزان آن در هر هکتار  -2-3
  مبارزه با آفات و امراض -4

ضمن رعایت اصول پیشگیري در صورت مشاهده هرکونه آفت و بیماري ضرورت دارد به فوریت و با روشهاي متناسل نسبت به 
 بارزه با آفات و بیماریهاي گیاهی اقدام گردد. سمپاشی و م

 ها کاري نظافت چمن -5
 ضایعات و سرچمنهاي کوتاه شده بایستی بالفاصله از سطح زمین جمع آوري و به خارج حمل شود .  -1-5
 برگهاي خشکیده از روي چمنها جمع آوري گردند.  الزمست طبق برنامه، زباله و مواد زائد و احیاناً -2-5
 لکه گیري و ترمیم چمن ها -6
قسمتهایی از چمن ها که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند میبایست واکاري شوند که براي انجام این امر بهتر  -1-6

 است از بذر مرغوب و حتی االمکان از نوع چمن کاشته شده قبلی استفاده شود. 
 سایر خدمات -7
فرسایش یافته و خاك فواصل  در سطوح شیبدار در اثر آبیاري معموالً چمن ها :سطح چمنکاریها خصوصاًخاك و کود دادن به  -1-7

بوته ها شسته می شود که الزم است هرساله در فصل پاییز و زمستان سطح چمنکاري با قشر نازکی از مخلوط خاك زراعی و کود 
 پر کردن ناهمواریها موجب تقویت رشد متناسب چمنها خواهد شد .  پوسیده دامی سرند شده پوشیده می شود که این امر عالوه بر

هرس و  هرس درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمنکاري : درختان و درخچه هاي داخل قطعات چمنکاري میبایست مرتباً -2-7
 آرایش شوند تا نور مناسب به چمنهاي بستر کاشت برسد . 

بمنظور تهویه بهتر خاك و فعال کردن ریشه ها ضروري است با استفاده از وسایل یا ماشین آالت مخصوص چمنها سیخک زنی  -3-7
 شود. 

 نگهداري گل و گلکاري -ب
آماده سازي کاشت : خاك بستر کاشت می بایست با مخلوطی از خاك زراعی بعالوه کود پوسیده دامی و خاکبرگ مهیا شده و  -1

 هموار و تسطیح گردد.  کاشت کامالًبستر 
 نشاهاي فصلی میبایست از گونه هاي مرغوب اصالح شده و در بسیاري موارد از انواع پاکوتاه انتخاب شوند   -2
 کاشت نشاهاي فصلی طبق طرح ارائه شده از طرف کارفرما به صورت ردیفی و با نظم خاص انجام شود . -3
 اهاي کاشته شده (به هنگام صبح یا عصر ). انجام آبیاري مستمر و مرتب نش -4
 اجراي عملیات سله کشی و حذف علفهاي هرز و جین بطور مستمر .  -5
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 حذف گلهاي خشک شده نشاها در زمان گلدهی و با هدف تولید گل بیشتر و کف بر نمودن بعضی گلها . -6
 گلها و گیاهان .مبارزه با آفات و امراض گیاهی در صورت مشاهده بر روي اندامهاي -7
 تعویض به موقع نشاهاي فصلی با نشاهاي جدید . -8
 واکاري و جانشین کردن نشاها و گلهاي جدید به جاي گلهاي از بین رفته .-9

 حمل نخاله هاي حاصله از اماده سازي بستر گلکاري .-10
 ج) نگهداري بوته ها ،و رزها و درختچه هاي زینتی

 و تابستان و پاییز(با توجه به گرمی و سردي هوا و نزوالت آسمانی خواهد بود)آبیاري مرتب در فصل بهار   -1
 قطع گلهاي پژمرده بمنظور تولید و دوام بیشتر گلها .   -2
 افزودن کود شیمیایی به منظور تحریک گلدهی .  -3
 بیل کاري و افزودن کود دامی پوسیده در آخر فصل پاییز .  -4
 افی در تمام سال . حذف پاجوش و شاخه هاي اض -5
هرس و آرایش بوته ها و حذف شاخه هاي خشک و بیمار (الزم به ذکر است هرس تمام درختچه ها یکسان نبوده و به همین لحاظ  -6

 .)بعد از زمان گلدهی هرس می شوند درختچه هایی که گلهاي آنها بر روي شاخه هاي یکساله ظاهر می شود
هرس و آرایش درختچه هایی که بعنوان دیواره سبز همانند ترون و شمشاد و... میبایست با نظم و ترتیب خاص و با  نظر -1تبصره 

 کارفرما به اجرا گذارده شوند. 
هرس درختچه هائیکه به جهت زیبایی و فرم دهی آنها در تمام طول سال انجام میگیرد می باید توسط افراد متخصص و تعلیم -2تبصره 

 ده انجام گیرد تا ضمن حفظ و دوام عمر گیاه ، زیبایی الزم را دارا باشد . دی
 نگهداري گلهاي پیازي -د

همانند موارد مندرج در بند (ج) است و فقط هرساله پیازها و ریزومهاي حساس به سرما را در پاییز از  نگهداري گلهاي پیازي تقریباً
محل مناسب که فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل کاشت نگهداري می شوند  خاك خارج کرده پس از خشک کردن و ضدعفونی در

 همچنین استفاده از گیاهان پیازي در قطعات گلکاري با ترکیب مناسب توصیه می گردد. 
 نگهداري جنگل و درختکاري -ن
 آبیاري درختان بر اساس زمانبندي مندرج در برنامه .  -1
 هرس و قطع سرشاخه هاي خشک . -2
 مانند سرو نقره اي و خمره اي در صورت نیاز هرس فرم دهی خواهند شد.  س درختانهر-3
 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 میبایست به فوریت از محل خارج شوند .  -5
 وجین علفهاي هرز از بستر کاشت درختان و انتقال آنها به خارج از محوطه درختکاري الزامی است .   -6
 واکاري و کاشت درختان جدید به جاي درختان خشک شده .   -7
 اصالح نهر ها و جوي پشته ها و طشتک ها جهت ایجاد آبگیري مناسب براي درختان .   -8
 ت و بیماریهاي گیاهی با سموم مناسب . سمپاشی درختان بر علیه آفا  -9
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 کندوکوب خاك بستر درختان در فصل پائیز و افزودن کود پوسیده دامی به حد کافی -10
 جمع آوري برگهاي خزان شده در محلهایی که باعث مزاحمت میگردد. -11
 جلوگیري از آتش سوزي علفهاي خشک و برگهاي خزان و  نظافت کامل بستر درختان از هرگونه ضایعات و خصوصاً-13
در صورت وقوع حریق و آتش سوزي در قطعات درختکاري و جنگلکاري چنانچه کارشناسان سازمان آتش نشانی علت حریق را  -14

 سهل انگاري و عدم پیشگیري هاي الزم بدانند مسئولیت کلیه خسارت وارده بعهده پیمانکار است. 
 سوزنی برگان.  برف تکانی درختان خصوصاً -15

 
 شرایط و توضیحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسی گردید و مورد تأیید و پذیرش می باشد.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               پیمانکار                                                                                                                      
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 1فرم شماره 
  

 »1399سبز نگهداري فضاي انتخاب پیمانکار  تقاضانامه شرکت درمناقصه«
 معاون محترم اداري و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 باسالم واحترام؛
نگهداري فضاي  در خصوص انتخاب پیمانکار ارك   ي آن دانشگاه در روزنامه 1399  اردیبهشت ماه 13عطف به آگهی مناقصه مورخ 

متن فرم قرارداد، توضیحات نماینده آن دانشگاه در جریان جلسه توجیهی و  به استحضارمی رساند  1399سبز دانشگاه در سال 
لذا با آگاهی  در این شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت. 2بازدید حضوري و شرایط مرقوم در فرم شماره 

کامل از مسؤولیت هاي فنی، علمی، مالی ، اداري و حقوقی موضوع مناقصه و با پذیرش شرایط اعالمی آن دانشگاه و با 
به » ج«تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قیمت پیشنهادي در پاکت  2تقدیم مدارك مورد درخواست در فرم شماره 

 این شرکت دارم.
 یآرزوي توفیق اله با

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

 .........................................................................      شرکت:   مهر 

 صاحبان امضاء :

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

 امضاء

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

 امضاء

 :آدرس

 :کدپستی.

 تلفن تماس:
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       2فرم شماره 

 1399نگهداري فضاي سبز انتخاب پیمانکار عمومیشرایط شرکت درمناقصه                                          
 :           محتویات پاکت الف 

) دانشگاه نزدبانک تجارت شعبه نیروي هوایی 0509070008به حساب شماره (تومان  بیست و چهار میلیونریال معادل   000/000/245/-ضمانت نامه یا اصل فیش بانکی به مبلغ
 هرمرحله به نفع دانشگاه ضبط می گردد. مدارك درایراد  شرایط یا اثبات فقد یا استنکاف ازانعقادقرارداد تبریزبابت تضمین شرکت درمناقصه که درصورت برنده شدن و

 تذکر:درصورت ارائه ضمانت نامه بانکی زمان اعتبار آن نباید کمتر از سه ماه باشد.
 :»ب«محتویات پاکت 

 .HSEصویر و ت A4اداره کاردرموضوع آگهی دراندازه یا ازسازمان پارکهاي شهرداري  معتبرتصویرگواهی صالحیت-1
 .A4مؤسسه چاپ شده درروزنامه رسمی دراندازه  شرکت یاتصویرآگهی تأسیس  -1

 A4تصویرآخرین تغییرات وتصمیمات شرکت یامؤسسه دراندازه  -2
 .A4مؤسسه دراندازه  تصویراساسنامه شرکت یا -3

 .A4تصویرشناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء مجازشرکت یامؤسسه دراندازه  -4
 ارتباط با موضوع آگهی از مؤسسات دولتی وغیر دولتی معتبر درحد دانشگاه طرف قرارداد.در سال  یکحداقل مستندات سوابق کاراجرائی  -5
 .2و1مهروامضاءشده فرم شماره  -6

 :جمحتویات پاکت 
 تکمیل شده وامضاء ومهرشده تمام صفحات فرم قرارداد و شرایط اختصاصی  باخودکارآبی  و بدون قلم خوردگی.

 .درصورت اختالف میان مبلغ عددي و حروفی ، کمترین عدد مالك قرار خواهد گرفت: قیمت هاي پیشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود. تذکرمهم 
 

 توضیحات: 
 نمی شود. شرکت دادهمحدود  متقاضی که مدارك ارسالی  او ناقص یا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگري باشد در مناقصه  -1
دانشـگاه   مـدیر امـور اداري   در دفتر  1399/ 02/ 24مورخ   چهارشنبه  روز   10/ 30ساعت جهت شرکت در جلسه توجیهی و بازدید از محل موضوع قرارداد رأس  -2

 اشخاصیقرار داده شود،  ببعد از مهر و امضا در پاکت  بوده و می بایستمحدود  جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در این جلسه  الزامی در جلسه توجیهی شرکتحضور داشته باشید. 
 .ندارندرا  مناقصهدر  حق شرکتباشند  شرکت ننمودهکه در جلسه 

 می باشد.  1399/ 02/ 29مورخ  شنبه دوروز   صبح   11آخرین مهلت تحویل پاکت به دبیرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت   -3
 گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تقاضا هایی که پس از موعد مقرر واصلبه تقاضا یا  -توجه

را ارائه نماید و درصورت عدم ارائه یا هرگونه ایراد در تمام یا هریک از آنها ضمانت  بمتقاضی متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتویات پاکت  -4
 مطابق مقررات اقدام خواهدشد. نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و

سبز فضاي محدود  (مناقصهموم روي آن نوشته شود.  و مهرچسبانده و بعد از پاکت گذاشته و درب آن را  ا در یکر »ج«و » ب«، »الف«پاکت هاي -5

1399(. 
دفتر معاون اداري ومالی دانشگاه تشکیل خواهد شد و نماینده  در محل ظهر  11/ 30ساعت  1399/ 02/ 29  رخمو شنبه دو روزجلسه بررسی پیشنهادهاي شرکت کنندگان -6

 شرکت کنندگان می توانند فقط در مرحله قرائت قیمت هاي پیشنهادي  با ارائه  معرفی نامه در جلسه حضور داشته باشند.
 دانشگاه در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادها مختار خواهد بود.-7
در غیر این صورت یک نسبت به پرداخت آن اقدام  نماید. مدت پنج روزفاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه باید ظرف هزینه انتشارآگهی مناقصه برابر -8

 .) برابر آن از اولین دریافتی برنده ي کسرخواهد شد 5/1و نیم (
 با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد. حداکثر طرف یک هفتهمناقصه مکلف است است  برنده-9

 مورد باشد مناقصه تجدید خواهد شد. 3از کمتر در صورتی که تعداد پیشنهادهاي رسیده -10
 و پذیرش می باشد. شرایط و توضیحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسی گردید و مورد قبول

 امضاء  و مهر....................................:نام شرکت....................................................: سمت ........................................................:نام ونام خانوادگی    
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 »برگ تحویل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه«

 )1399نگهداري فضاي سبز دانشگاه (انتخاب پیمانکار 
 معاون محترم اداري  و مالی دانشگاه

 با سالم و احترام؛
نگهداري  انتخاب پیمانکار در خصوص   اركآن دانشگاه در روزنامه ي   1399اردیبهشت ماه   13 عطف به آگهی مناقصه مورخ 

تکمیل شده   پاکت حاوي  اسناد مربوط به مناقصه که درشرکتبه پیوست یک طغري  1399فضاي سبز دانشگاه در سال 
 خواهشمند است از نتیجه این شرکت را مطلع دارند. است، ارسال می گردد.

 
 آرزوي توفیق الهی با

 
 

 :سمت........................................:نام خانوادگی نام و............................... :شرکت
........................................................................ 

 امضاء و مهر         
 

 

 »گواهی تحویل اسناد شرکت در مناقصه«
 )1399سبز نگهداري فضاي انتخاب پیمانکار(

                             ....خانم به نمایندگی آقاي/ ............................... اسناد مذکور توسط شرکت :بدینوسیله گواهی می شود
یرخانه مرکزي دب تحویل ........................مورخ    ................بسته و الك و مهر شده در ساعت روزدر یک طغري پاکت سر

 به ثبت رسیده است. ...........................دانشگاه گردید و تحت شماره ي 
 

 دبیرخانه مرکزي دانشگاه مسؤول
 امضاء و مهر دبیرخانه 

 


