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 جاده تبريز ـ آذرشهر ـ دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان 53به نشانی کيلومتر آذربايجان شهيدمدنی دانشگاه -1

 معاون اداري و مالیسمت :                                                                       دکتر محسن فالح:نماينده کارفرما -2

   محل ثبت:                :شناسه ملی                     ه ثبتشمار                                پيمانكار:  -5

 15144122133تلفن همراه  ی زادهنها لستان تق –جنب پل ورودي  –گوگان آدرس پيمانكار: -4

روز از تاريخ تغيير آدرس، نشانی جديد را به کارفرما اعالم  نمايالد. در ريالر ايالر ،الور ،       5پيمانکار مکلف است ظرف *تبصره:

 نشانی مندرج در قرارداد، معتبر تلقی شده و ابمغ به آن، به منزله ابمغ قانونی است.

 : سمت                                              پيمانكار: هنمايند -3

 اداره کار استان آ.ش پيمانكار        شماره:              تاريخ:                    مرجع: خ تعيين صالحيتشماره و تاري -6

 دانشگاه. کميسيون مالی و معامالتی  1555/ 15/ 12مورخ   214/ د/ 16133اساس صورتجلسه شماره   بر -7

 موضوع قرارداد -8

به شرح زير طبق شرايط پيوستی  ساختمان خطيب تبريز در و آذرشهرنرسيده به  ا،لیسايت  در دانشگاه نگهداري تما  فضاي سبز -الف

 به رويت پيمانکاررسيده است.تماماً باشدکه  میبه قرارداد  منضم

 مترمربع  0088چمر ورزشی فوتبال: به مساحت -1

 2588 درختچه هاي داخل چمر به تعداد و مترمربع 50255چمر ورزشی فوتبال به مساحت  کاري هاي دانشگاه عموه بر کل چمر-2

نقشه فضاي  )دراير خصوص ممک ا،لی پمنمتر  5/8متر به عرض  0888به متراژ برگ نو  ا،له و  0088رختان داخل چمر و د ا،له

 سبز دانشگاه می باشد.(

 هکتار 22متراژ  کل انبوه کاري به-0

تشخيص کارشناس فضاي سبز دانشگاه خواهد بود که با ارائه  اساس بر و با درخواست کارفرما درهر مرحله تهيه سم وکود مورد نياز -4

 فاکتور و پس از تأئيد ناظر قابل پرداخت خواهد بود. 

هوايی و ريره و زمانی با توجه به شرايط آب  يتهر موقعهر يک از بندهاي الف در  (حذف يا دانشگاه در تغيير )کاهش يا افزايش-1تبصره

مبالغ آنها به تناسب کارکرد قابل پرداخت  با تشخيص ناظر قرارداد مختار بوده و متناسب با درخواست ناظر و عملياتی شدن هريک از بندها،

 اض را ازخود ساقط نمود.رپيمانکار حق هرگونه اعت وخواهد بود

 :ذيل است موارد نگهداري شامل-2تبصره 

جمع آوري وحمل آشغال  -سم پاشی -علفهاي هرز امراض و مبارزه با آفا  و -کودپاشی-سرزنی به موقع چمر کاري ها  -آبياري-الف

لکه  -به محل هاي تعيير شده  انتقال آنها شاخه هاي بريده و خاشاک و خس و جمع آوري هرگونه برگ و     -کاري هانظافت چمر  و

 –درختان نظافت بستر و ا،مح نهرها -تشتک پاي درختان ترميم  -هاي خشکيده قطع شاخه -فر  دهی درختان هرس و -گيري چمر ها

 آبياري تانکري تاکستان و-تنظيم کارکردآنها فواره ها ورفع عيوب و قطره چکانها و ها وگ بازبينی شيلن بازرسی و -کوب پاي درختان وکند

دستگاه  به آنبازرسی موتورخانه هاي مربوط به فضاي سبزوگزارش عيوب  تنظيم و راه اندازي، -کمبودآبهمچنير مواقع  سايردرختان و

استفاده درمحلهاي  شيرآال  مورد ترکيدگی تأسيسا  و عيوب و واحد تعميرا  درجهت تعميرورفع ايرادا  و همکاري با نظار  و

 9911سال  –نگهداري فضاي سبز  قرارداد
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 می باشد. فضاي سبز مربوط به نگهداري ديگر که هراقدا  الز  موضوع قراردادو

آماده سازي چاله  چاله کنی و -کوددهی-هرس -درختانبرف تکانی  فصل زمستان شامل: پاييزوفصل  انجا  عمليا  مربوط به اواخر -ب

انتقال آنها  شاخه هاي خشکيده و جمع آوري برگهاي خزان شده و ،آماده سازي محل گلکاري  -نهال کاري      -هاجهت کاشت درخت 

 و هراقدا  الز  ديگري که مربوط به نگهداري فضاي سبز می باشد. هاي تعيير شده به محل

 مدت قرارداد -5

،ور  حصول توافق ميان طرفير قابل  به شرح زير می با شد که در 15/82/1488لغايت  81/80/1055مد  اجراي قرارداد ازتاريخ 

 تمديداست. 

 ميباشد.  ماه( پنج و نيم) 13/18/1555لغايت 11/15/1555ازتاريخ موضوع قرارداد  (الف)اجراي قسمت  مد  -

 می باشد. ماه (ش ش) 13/12/1411لغايت  16/18/1555ازتاريخ  قرارداد موضوع (ب)قسمت  اجراي مد -

 و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد -11

به شرح زيرمی  ........................................معادل  ........................................... ريال/-کمً قرارداد (الف)مبلغ ماهيانه قرارداد براي اجراي قسمت 

 باشد:

 تومان........................................معادل  .......................................... ريال /-د ماهيانهداموضوع قرار«  1الف»  بابت بند -1

 تومان. ...........................................معادل  ..................................... ريال/-ماهيانه موضوع قرارداد«  2الف» بابت بند -2

 تومان. ............................................... معادل...................................... ريال /- ماهيانهموضوع قرارداد«  0الف» بابت بند -0

تومان  ................................................ معادل ريال......................................../-ماهيانه  قرارداد موضوع (ب)قسمت  براي اجراي ماهيانه مبلغ و

 می باشد.

به تناسب شرايط زمانی و مکانی مختار بوده و پيمانکار با علم  ب افزايش و يا حذف هريک از بندهاي الف ويا  درکاهش و دانشگاه تبصره:

 . خود ساقط نمود را ازو ادعايی را در خصوص مطالبه هر گونه خسار    هرگونه اعتراضاير اعم  آمادگی نموده و حق  بر

 نحوه پرداخت:

دريافت حق الزحمه کارکرد ماهانه خود از دانشگاه ليست پرداخت شده حقوق نيروهاي کاري شرکت مکلف است قبل از درپايان هر ماه  

مجري قرارداد که ممهور به مهر پرداخت بانک عامل دال بر واريز مبالغ به شماره حساب آنهاست را تا آخر هر ماه به ناظر تحويل نمايد و 

که  را که به تأئيد سازمان تأمير اجتماعی رسيده است را به کارفرما ارائه نمايدهمچنير ليست بيمه ماه قبل نيروهاي کاري مجري قرارداد 

 کارکرد هر ماه شرکت منوط به ارائه ليست هاي مذکور خواهد بود.  ديتاي

 دانشگاهسپرده تاپايان قرارداد درحساب  کسرو به عنوان ضمانت حسر انجا  کار در،د آن18پرداختی به پيمانکاربه ميزان  ازهر -1تبصره 

در،ور  فقدان  ... دارائی و ،مفا،ا حساب بيمه  ،کار ايانپ ،پرداخت مطالبا  کارگران اعم ازعيدي آخرسال پس از کهنگه داشته می شود

 گردد. موانع مسترد می

بابت هر  قرارداد تاييد ناظر، کارفرما با )مثل درس عمليا  کشاورزي(  قرارداد موضوعنيروي انسانی درخارج از ،ور  نياز به خدما در  -2تبصره

 يا کارگردر،د از مبلغ فوق الذکر مابقی مبلغ را به  5شرکت موظف است پس از کسر  پرداخت می نمايد و  ريال.................. / -ساعت معادلنفر

 .پرداخت نمايد کارگران

 نظارت -11
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دانشگاه  اداريامورمدير عهده بر تاييدکارکردهاي پيمانکار وهمچنير گزارش  تعهدا  پيمانکار و نظار  برحسر اجراي اير قرارداد و

معرفی  به پيمانکار تعيير و می تواند نماينده يا نمايندگانی را به اير منظور  نظار  قائم به شخص مدير امور اداري نيست و وي باشد. می

 ايشان می باشد. پيمانکارموظف به تبعيت از و نمايد

نظار  بر ا،ول فنی مرتبط با اجراي قراردادهاي منعقده دانشگاه با آن شرکت از طرف دانشگاه با مدير فنی و يا نمايندگان معرفی  -هتبصر

پيمانکار متعهد به تبعيت از آن می باشد چنانچه مدير دفتر فنی يا نمايندگان ايشان مبنی بر عد  رعايت ا،ول فنی  وشده ايشان می باشد

هزينه هاي مربوطه را جبران ، عموه بر خسارا  ناشی از اير امريا عوامل اجراي آن را گزارش نمايد پيمانکار متعهد است  توسط پيمانکار

علی الحساب از محل مطالبا  شرکت پرداخت و  چنانکه پيمانکار طرف قرارداد ظرف مهلت مقرر امتناع نمود دانشگاه آن را به طور  .نمايد

در،د باالسري به بدهکاري آن شرکت منظور خواهد  13يا از محل تضمير شرکت اعمال حساب نموده و با  از دريافتی شرکت کسر و

 نمود. 

 شروط وتعهدات طرفين -12

يک نفر از نيروهاي شارل در فضاي سبز را با هماهنگی ناظر قرارداد در طول مد  اجراي قرارداد براي انجا  پيمانکار متعهد است ( 1-12

 و ساير امورا  در اختيار دانشکده کشاورزي قرار دهد. عمليا  مزرعه

مندي بهره  جهترعايت کامل استانداردها  با جالديت تما  و تعهالدا  مالرقالو  را با ( پيمانکارمتالعهد است موضوع قالالرارداد و2-12

 هد.بيشالالالترکارفرما و مطابق برنامه ها و دستورالعمل هايی که ناظرکارفرما ابمغ می کند انجا  د

که مهار  آنها به تاييد  کاربلد متخصص بندهاي موضوع قرارداد نيروي انسانی کاردان و هريک ازبا ( پيمانکارمتعهد است متناسب 0-12

ه پايان خدمت ي گواهی نامداراامانت داري،  حسر شهر ،، عد  سوء پيشينه همچنير واجد شرايط ازنظر رسيده باشد وقرارداد ناظر 

به کارگيرد و در ،ور   با توجه به حجم خدما  موضوع قرارداد باشد، به مقدارکافی ومورد نيازو ... بهداشت ، سممتسربازي، کار  

مبلغ به تناسب عد   انجا  آن کار پيمانکار متعهد به تأمير آن می باشد و در ،ور  عد  تأمير نيرو عد  کفايت حسب تشخيص کارفرما،

 خواهد شد .    کسر مبالغ پرداختی از انجا  کار

با تخصص امورکشاورزي و فضاي سبز براي ترجيحاً  ( پيمانکارمتعهد است حداقل يک نفر را بعنوان نماينده تا  االختيار خود12ال  4

 به کارفرما معرفی نمايد.د و همچنير هماهنگی تعيير وکتباً حضورتما  وقت درجهت اجراي قراردا

 ( پيمانکار متعهد است حداکثر ظرف يک هفته براي هريک  از نيروي انسانی مجري قرارداد پرونده اي حاوي مشخصا  فردي و12ال 5

 .را تحويل ناظرکارفرما نمايد يک نسخه ازآن تشکيل و 12ال2اسناد مربوط به نوع مهار  و همچنير گواهی نامه هاي بند

 به کارفرما اعم  نمايد. کتباً روز 3 مدتوضعيت شرکت را ظرف ر در( پيمانکارمتعهد است هرگونه تغيي12 - 2

اسممی را رعايت نمايند، در،ور  مشاهده خمف،کارفرما می تواند  افراد وي متعهد هستند کليه شئونا  اداري و و پيمانکار (12 - 7

جبران خسار  وارده مر  به تسويه حساب فوري و پيمانکارموظف و اجراي آن پايان دهد به مد  قرارداد را به ،ور  يک جانبه فسخ و

 مناقصه جديد تا پايان قرارداد می باشد. افزايش احتمالی قيمت درجمله 

 ، شيلنک، زنی ماشير چمر قبيلاز اد رابراي اجراي موضوع قرارد ماشير آال  مورد نياز تجهيزا  و متعهد است امکانا ، ( پيمانکار0-12

 درختان، اره دستی و برقی جهت هرس و سرزنی چمر و چکمه، دستکش، بيل، فررون، هاي بزرگ وکوچک،  مربوطه، فواره اتصاال

 تما  وقت تهيه و دراجراي موضوع قرارداد بکارگيرد. بصور  به مقدارکافی و دستگاه سمپاشی و... وهرگونه اسباب ولواز  مورد نياز ديگر

مبلغ آن قابل  قرارداد با ارائه فاکتور بعد از تنظيم ،ورتجلسه کودهی و سم پاشی و پس از تأييد ناظر  ،هزينه هاي مربوط به تهيه کود(5-12
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 پرداخت خواهد بود.

 حداقل از و در شرايط معمول و عادي نيروهاي انسانی مجري قرارداد را )هفت روز(هفته  تمام ايام در( پيمانکارمتعهد است 18-12

ر ملز  به افزايش مد  آن درجهت اجراي قرارداد بکارگيرد. البته در،ور  عد  کفايت زمان مذکور پيمانکاعصر  17،بح تا  08/7ساعت 

روز اعم  قبلی ساعا  اجرا وکيفيت ارائه خدما  موضوع قرارداد 2 همچنير دستگاه نظار  کارفرما می تواند در،ور  نياز بامی باشد. 

 ه تبعيت و اجراي آن می باشد.و ابمغ نمايد و پيمانکار ملز  ب را تغيير

به شرطی که با اجراي د پيمانکار فقط در روزهاي جمعه با نصف تعداد کارگران مجري قرارداد به تعهدا  خود عمل خواهد نمو-تبصره

 .نشوداي به فضاي سبز دانشگاه وارد لطمهامر اير 

يک دستگاه تريلی تراکتور را در،ور  نياز جهت استفاده  و تراکتورتور، يک دستگاه تانکرآب يک دستگاه تراک متعهد شد ( کارفرما11-12

 در ارائه خدما  موضوع پيمان دراختيار پيمانکار قرارمی دهد. 

تماماً برعهده ... و تعمير دستگاههاي مذکور و رورر  ،سوخت از قبيل هزينه آن وکليه مخارج و هزينه هاي نگهداري تامير راننده و-تبصره

نواقصا  و عيوب مرتبط با در استفاده از دستگاه می باشد ) ضمناً تعميرا  اساسی که ناشی از عد  قصور پيمانکار اشد.پيمانکارمی ب

 ( بر عهده کارفرما خواهد بود.  مرور زماناستهمک و 

، ايمنی وحفاظتیمين اجتماعی و اصول تا و قوانين کار طرح طبقه بندي مشاغل،  مربوط به متعهد است مقررا ( پيمانکار12-12

ر خصوص را مطابق مقررا  پرداخت نمايد وکارفرما درايحق وحقوق نيروي انسانی مجري قرارداد  وسايرمقررا  را رعايت و بهداشتی

 دستکش و.... تهيه و کمه، کفش، کارکنان مجري قرارداد لباس فر ، مکلف است براي پيمانکار همچنيرهيچ مسئوليتی نخواهدداشت. 

 مسووليت مدنی و ،بيمه حوادثهمچنير مکلف به تهيه  نخواهدداشت و و دانشگاه هيچ مسئوليتی دراير مورد دراختيارآنها قرار دهد

 مبادله قرارداد به ناظرتحويل می نمايد. مصدق آنرا تا يک هفته بعد از امضاء و ريره می باشدو تصوير و شخص ثالث

آنها بايستی با  کارتغييرمحل  نيرو وی بکارگيري نيروي بازنشسته را ندارد و بکارگيري و تغييرو جايگزين ( پيمانکارحق استفاده و10-12

 هماهنگی و تاييدکتبی ناظرکارفرما ،ور  گيرد.

ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را که به تاييد سازمان تامير اجتماعی  ليست پرداخت حقوق و ( پيمانکار مکلف است تصوير14-12

 وط به ارائه ليست مذکورخواهدبود.تاييدکارکرد هرماه منت به ناظرکارفرما ارائه نمايد. رسيده اس

تعهدا  خود براي هريک از کارگران مجري پيمان حساب بانکی  متالالعهد است ضمالر اجراي دقيق موضوع قرارداد و ( پيمانکار15-12

ح نمايد و شماره حساب ها را جهت انجا  اقداما  مربوط به پرداخت ها به بنا  آنان دربانک تجار  شعبه نيروي هوايی تبريز  افتتا

 پرداخت هرگونه پاداش وعيدي و... ازطريق همير حساب ها خواهد بود. ناظرکارفرما تحويل نمايد.

 ،شرکتمطالبا   ازمحلفرما کار،نمايدپرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع  ( در،ورتيکه شرکت به هردليلی از12 - 12

در،دباالسري اعمال حساب نموده و به  15محل تضمير شرکت با  يا از و و از دريافتی شرکت کسرنموده  پرداخت حقوق مجريان را 

 خواهد نمود.بدهکاري شرکت منظور 

شروط قرارداد  12-11 و12-18 و 12-5 و12-0 و 12-7 12-0 و 12-2هرگاه پيمانکاربه موقع نسبت به انجا  تعهدا  بندهاي (17-12

 ازمحل مطالبا  پيمانکار کسرنمايد.  ، در،د باالسري15بداند اقدا  و با يا به هرنحوي که ،مح  اقدا  ننمايد،کارفرما ميتواند راساً و

 بشرح ذيل عمل خواهدشد :«  12-12» بند بر اعمال ( در،ورتيکه پيمانکار دراجراي تعهدا  خودکوتاهی نمايد عموه 10-12

 مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه ازکارکرد پيمانکارکسرمی شود.( )ده در،د% 18درمرحله اول 
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 مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه ازکارکرد پيمانکارکسرمی شود.( )بيست در،د% 28درمرحله دو  

 می شود. ازکارکردپيمانکارکسرمبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه ( )بيست و پنج در،د% 25درمرحله سو  

شرکت ملز  به جبران  گردد، يا افراد وي خسارتی به دانشگاه يا ساير اشخاص وارد اثرفعل يا ترک فعل پيمانکار ( چنانچه در15-12

 نخواهد داشت. دانشگاه هيچ مسئوليتی دراير قبيل امور خسار  می باشد و

قانون جاري در زمان انعقاد قرارداد است. در ،ورتی که  مجري قرارداد تا پايان سال )کارگران( مبناي تعيير حقوق نيروي انسانی (28-12

حقوق کارگران مجري قرارداد در سال بعد به موجب حکم آمره قانونی اعم از کاهش يا افزايش تغيير يابد بر مبناي مصوبه جديد عمل 

... در مد  اجراي پيمان هيچگونه تعديلی مطلقاً به اير قرارداد تعلق خواهد شد. ليکر در ساير موارد  مر جمله قيمت اجناس و 

 .نخواهدگرفت

، کمه موظف است ساير ملزوما  مانند کفش، لباس فر بعهده پيمانکار می باشد. پيمانکار  وسيله اياب وذهاباختصا،ی ( تأمير ( 21-12

اير امر بر عهده پيمانکار بوده و ارتباطی به کارفرما  .قرار دهدودستکش برحسب شغل مورد تصدي در اختيار نيروهاي مجري قرارداد 

 ندارد.

و آئير نامه  1007پيمانکار اعم  کرد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامم  دولتی مصوب دو دي ماه ( 22-12

محرز شود، قرارداد، منفسخ و نيست. در ،ورتيکه خمف آن  1000پيشگيري از رشوه خواري در دستگاههاي اجرائی مصوب 

 .گردد. ضبط ضمانت نامه مانع از طرح دعوي بر مبناي مقررا  فوق الذکر نخواهد بود ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط می

 می باشد. تعهد به نتيجهتعهد پيمانکار و نيروهاي تحت اختيار در خصوص نگهداري و استفاده از اموال کارفرما، ( 20-12

بابت  مبلغ کل قرارداد و پنج درصد تضمير حسر انجا  تعهدا  به ميزان به منظور قبل از انعقاد قرارداد متعهد است يمانکار( پ24-12

ضمانتنامه بانکی  دويست ميليون رياله دانشگاه که تحويل ايشان می شود مبلغ ماشير آال  متعلق ب تضمير استرداد ،حيح و سالم

 کارفرما  قراردهد. دراختيار

به تبع آن مبلغ قرارداد  ، موضوع وتصويب کميسيون معامم  دانشگاهدرخواست ناظر و پس از  ،ور  نياز تواند در ( کارفرما می25-12

 به اير تغيير حقی تحت عنوان خسار  و ... تعلق نمی گيرد. افزايش دهد. يا ش% کاه 25را تا 

جانبه درتما  مد  اجراي آن با يک ماه اطمع قبلی به  قرارداد به ،ور  يکآيتم هاي موضوع  ( حق فسخ کليت يا هريک از22-12

 براي دانشگاه محفوظ می باشد.« 12-2» استثناي موارد بند

می  تسويه حساب قانونی کارکنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پيمانکار  ،ور  لغو، فسخ، يا اتما  قرارداد( در27-12

 هيچ مسئوليتی نخواهدداشت. قبيل موارداير  باشدودانشگاه در

به درخواسالت کتبی ناظر درکميسيون مورد يا موارد نيازمند به ا،مح ( چنانالچه در اثناي اجالراي قرارداد نيازي به ا،مح آن بالاشد، 20-12

 مالالی شود. تصميم کميسيون براي طرفير الز  االتباع خواهدبود.  معامم  دانشگاه مطرح

، هرگونه شرايط اختصا،ی که الز  می اجراي اير قرارداد وتعهدا  طرفيرا می تواند در،ور  ضرور  درجهت حسر ( کارفرم25-12

 داند به اير قرارداد الحاق نمايد.

 اً ندارد.يا جزئ )اعم ازحقيقی يا حقوقی (کمً ( پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر12ال  08

عيناً  ( پيمانکار متعهد است براساس شناسنامه و پمن فضاي سبز دانشگاه طی ،ورتجلسه اي آن را تحويل و پس از اتما  قرارداد12ال  01

 تعهد پيمانکار، تعهد به نتيجه است. آنرا تحويل نمايد.
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ضاي سبز طبق شناسنامه موجود اقدا  پيمانکار موظف است حداکثر در عرض يک هفته بعد از شروع قرارداد نسبت به تحويل ف تبصره :

 و در رير اينصور  ممک عمل تحويل، شناسنامه پمن فضاي سبز دانشگاه خواهد بود و هر نوع قصور بر عهده پيمانکار می باشد نمايد

ديگر و يا عوامل ابمری هيأ  دولت، مرجع قانونی ذي ،مح بخشنامه  در نتيجهاير قرارداد دانشگاه در جريان اجراي ( چنانچه 22-12

ر هيچ گونه حقی مبنی ب ،ملز  شودو يا تعليق قرارداد خاتمه از اراده دانشگاه مر جمله تداو  پاندميک کرونا به فسخ، خارج 

همچنير در ،ورتی که کارفرما از مهلت هاي ايجاد نخواهدشد. براي پيمانکار  مطالبه خسار  ناشی از فسخ، خاتمه، تعليق و ...

تاخير در پرداخت استفاده نمايد براي مهلت قانونی مذکور حق مطالبه خسار  ناشی از تاخير در تاديه به پيمانکار قانونی جهت 

 تعلق نمی گيرد.

مابير طرفير قرارداد که در مفاد قرارداد پيش بينی نشده و مستند قانونی نداشته باشد، فی در،ور  بروز هرگونه اختمف ( 12 -00

 .بود و طرفير حق هيچ گونه اعتراضی ندارند رسيدگی و آراي ،ادره الز  االجرا خواهدداوري از طريق هيئت موضوع 

نحوه تشکيل و رسيدگی هيا  داوري تابع مقررا  قانونی آيير دادرسی دادگاههاي عمومی و انقمب در امور مدنی -*تبصره

 خواهد بود. 1075مصوب 

کار پيوستی درتاريخ مثبو  فی ما بير طرفير تنظيم ، امضاء ومبادله گرديد وبراي  ال اير قرارداد به انضما  شرايط اختصا،ی وشرح10

 طرفير وقائم مقا  قانونی آنها الز  االجراء می باشد.

 

 

 رونوشت : اطمع و اقدا  الزامور فنی رونوشت

 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

 مور مالی جهت اطمع و اقدا  الز مديرا -

 تشکيم  جهت اطمع و اقدا  الز  ، بودجه ومدير برنامه -

 ور اداري جهت اطمع و اقدا  الز مدير ام -

 ور حقوقی جهت اطمع و اقدا  الز دير امم -

 مدير حراست جهت اطمع. -

 

 کارفرما پيمانكار

 شهيد مدنی آذربايجاندانشگاه                                

 دکتر محسن فالح

 معاون اداري و مالی
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 1555مشخصات فنی و اجرائی پيمان نگهداري فضاي سبز شرح کار

 

 نگهداري چمن -الف 

نگهداري و ترميم چمر عبار  است از کليه عمليا  زراعی و به زراعی به جهت حفظ  نگهداري چمنکاريها ، بنحوي که همواره از 

 شادابی ، کيفيت و نظافت مطلوب برخوردار باشد . اير امر نيازمند اجراي عمليا  به شرح زير در فصول مختلف سال می باشد : 

 آبياري  -1

در فصول گر  سال بايد بطور روزانه و به ميزان مناسب با توجه به درجه حرار  هوا انجا  گيرد بطوريکه هيچگاه  آبياري چمر ها -1-1

 چمر دچار خشکی و پژمردگی نشود  

در ،ور  آبياري دستی و با شيلنگ می بايست آبياري با سر آبپاشی که داراي منافذ ريز بوده انجا  گيرد تا آب به ،ور  پودري  –2-1

 شکل بر روي چمر ها پاشيده شود . 

 نياز و ترجيحاً در ،ورتيکه آبپاشی چمر توسط اسپرينگلر )آبياري بارانی ( انجا  گيرد اير امر در فصول کر  سال به اندازه مورد –0-1

 در ساعا  خنک تر شبانه انجا  شود . 

از قراردادن شلنگ در داخل چمنکاري که باعث ررقاب کردن آنها و خفگی ريشه ها و رشد عوامل بيماري زا می شود جلوگيري  -4-1

 شود . 

 مرطوب شود .  ممًسانتيمتر ( کا 15-28 مقدار آبياري چمر به ،ورتی تنظيم شود که عمق ريشه ها )تقريباً -5-1

آبياري به نحوي انجا  شود که آب در سطح چمر جريان پيدا نکند اير امر در دراز مد  باعث شستشوي خاک و خارج ماندن  -2-1

 ريشه از سطح خاک و خارج ماندن ريشه از سطح خاک و همچنير بروز آفا  و بيماريها خواهد شد . 

 ختان نياز  به آبياري کمتري نسبت به ساير قسمتهاي چمنکاري دارند چمر کاريها زير سايه تاج در معموالً -7-1

 آبياري چمر با توجه به درجه حرار  هوا و بر اساس نياز چمنها خواهد بود.  -0-1

 چمن زنی -2

به منظور زيبائی و سممت چمنها ميبايست چمر زنی مرتب ، يکنواخت و بسته به ميزان رشد چمر ها انجا  پذيرد ، ارتفاع چمر  -1-2

 سانتی متر نگه داشته شده و از به بذرنشستر چمر جلوگيري شود .  4تا  0ها از سطح خاک در حدود 

شود و پيمانکار موظف است بمفا،له بعد از چمر زنی و جمع آوري چمر زنی در زمانی که چمر خيس است نبايد انجا   -2-2

 بقاياي سرزنی نسبت به آبياري اقدا  نمايد . 

 با قيچی چمر زنی کوتاه گردد.   چمر اطراف قطعا  گلکاري و حاشيه و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً -0-2

امرتب زدن و کندن هاي آنها تيز شوند، زيرا تيغه هاي کند باعث نسرويس شده و تيغه  دستگاههاي چمر زنی بايستی مرتباً – 4-2

 چمنها ميگردند.
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 کودپاشی-5

 158کودپاشی زمينها می بايست در فصول رشد چمر با استفاده از کودهاي ازته انجا  شود و ميزان استفاده در کل دفعا  حداکثر  -1-0

الز  به يادآوري است حداالمکان از دادن کود هاي شيميايی در گرماي تابستان پرهيز گر  در متر مربع( خواهد بود  15کيلو در هکتار )

 از کودهاي ازته با بنيان اسيدي مانند سولفا  آمونيو  استفاده شود . (  شود.) ترجيحاً

 کيلو می باشد  158تا  188در فصل پاييز براي تقويت چمنها از کودهاي فسفره استفاده ميشود که ميزان آن در هر هکتار  -2-0

  مبارزه با آفات و امراض -4

ضمر رعايت ا،ول پيشگيري در ،ور  مشاهده هرکونه آفت و بيماري ضرور  دارد به فوريت و با روشهاي متناسل نسبت به 

 بارزه با آفا  و بيماريهاي گياهی اقدا  گردد. سمپاشی و م

 ها کاري نظافت چمن -3

 ضايعا  و سرچمنهاي کوتاه شده بايستی بمفا،له از سطح زمير جمع آوري و به خارج حمل شود .  -1-5

 برگهاي خشکيده از روي چمنها جمع آوري گردند.  الزمست طبق برنامه، زباله و مواد زائد و احياناً -2-5

 لكه گيري و ترميم چمن ها -6

قسمتهايی از چمر ها که در اثر عوامل مختلف از بير رفته و فرسايش يافته اند ميبايست واکاري شوند که براي انجا  اير امر بهتر  -1-2

 است از بذر مرروب و حتی االمکان از نوع چمر کاشته شده قبلی استفاده شود. 

 ساير خدمات -7

فرسايش يافته و خاک فوا،ل  در سطوح شيبدار در اثر آبياري معموالً چمر ها :سطح چمنکاريها خصو،اًخاک و کود دادن به  -1-7

بوته ها شسته می شود که الز  است هرساله در فصل پاييز و زمستان سطح چمنکاري با قشر نازکی از مخلوط خاک زراعی و کود 

 پر کردن ناهمواريها موجب تقويت رشد متناسب چمنها خواهد شد .  پوسيده دامی سرند شده پوشيده می شود که اير امر عموه بر

هرس و  هرس درختان و درختچه هاي داخل قطعا  چمنکاري : درختان و درخچه هاي داخل قطعا  چمنکاري ميبايست مرتباً -2-7

 آرايش شوند تا نور مناسب به چمنهاي بستر کاشت برسد . 

بمنظور تهويه بهتر خاک و فعال کردن ريشه ها ضروري است با استفاده از وسايل يا ماشير آال  مخصوص چمنها سيخک زنی  -0-7

 شود. 

 نگهداري گل و گلكاري -ب

آماده سازي کاشت : خاک بستر کاشت می بايست با مخلوطی از خاک زراعی بعموه کود پوسيده دامی و خاکبرگ مهيا شده و  -1

 هموار و تسطيح گردد.  کاشت کاممًبستر 

 نشاهاي فصلی ميبايست از گونه هاي مرروب ا،مح شده و در بسياري موارد از انواع پاکوتاه انتخاب شوند   -2

 کاشت نشاهاي فصلی طبق طرح ارائه شده از طرف کارفرما به ،ور  رديفی و با نظم خاص انجا  شود . -0

 اهاي کاشته شده )به هنگا  ،بح يا عصر (. انجا  آبياري مستمر و مرتب نش -4

 اجراي عمليا  سله کشی و حذف علفهاي هرز و جير بطور مستمر .  -5

 حذف گلهاي خشک شده نشاها در زمان گلدهی و با هدف توليد گل بيشتر و کف بر نمودن بعضی گلها . -2
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 گلها و گياهان .مبارزه با آفا  و امراض گياهی در ،ور  مشاهده بر روي اندامهاي -7

 تعويض به موقع نشاهاي فصلی با نشاهاي جديد . -0

 واکاري و جانشير کردن نشاها و گلهاي جديد به جاي گلهاي از بير رفته .-5

 حمل نخاله هاي حا،له از اماده سازي بستر گلکاري .-18

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

 و تابستان و پاييز)با توجه به گرمی و سردي هوا و نزوال  آسمانی خواهد بود(آبياري مرتب در فصل بهار   -1

 قطع گلهاي پژمرده بمنظور توليد و دوا  بيشتر گلها .   -2

 افزودن کود شيميايی به منظور تحريک گلدهی .  -0

 بيل کاري و افزودن کود دامی پوسيده در آخر فصل پاييز .  -4

 افی در تما  سال . حذف پاجوش و شاخه هاي اض -5

هرس و آرايش بوته ها و حذف شاخه هاي خشک و بيمار )الز  به ذکر است هرس تما  درختچه ها يکسان نبوده و به همير لحاظ  -2

 .(بعد از زمان گلدهی هرس می شوند درختچه هايی که گلهاي آنها بر روي شاخه هاي يکساله ظاهر می شود

هرس و آرايش درختچه هايی که بعنوان ديواره سبز همانند ترون و شمشاد و... ميبايست با نظم و ترتيب خاص و با  نظر -1تبصره 

 کارفرما به اجرا گذارده شوند. 

هرس درختچه هائيکه به جهت زيبايی و فر  دهی آنها در تما  طول سال انجا  ميگيرد می بايد توسط افراد متخصص و تعليم -2تبصره 

 ده انجا  گيرد تا ضمر حفظ و دوا  عمر گياه ، زيبايی الز  را دارا باشد . دي

 نگهداري گلهاي پيازي -د

همانند موارد مندرج در بند )ج( است و فقط هرساله پيازها و ريزومهاي حساس به سرما را در پاييز از  نگهداري گلهاي پيازي تقريباً

محل مناسب که فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل کاشت نگهداري می شوند  خاک خارج کرده پس از خشک کردن و ضدعفونی در

 همچنير استفاده از گياهان پيازي در قطعا  گلکاري با ترکيب مناسب تو،يه 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 ،ور  نياز هرس فر  دهی خواهند شد.  س درختانهر-0

 حذف تنه جوشها و پاجوشها و قطع سرشاخه هاي خشک و آلوده به آفا  و امراض در تما  طول سال -4

 سرشاخه هاي هرس شده ميبايست به فوريت از محل خارج شوند .  -5

 وجير علفهاي هرز از بستر کاشت درختان و انتقال آنها به خارج از محوطه درختکاري الزامی است .   -2

 واکاري و کاشت درختان جديد به جاي درختان خشک شده .   -7

 ا،مح نهر ها و جوي پشته ها و طشتک ها جهت ايجاد آبگيري مناسب براي درختان .   -0

   و بيماريهاي گياهی با سمو  مناسب . سمپاشی درختان بر عليه آفا  -5

 کندوکوب خاک بستر درختان در فصل پائيز و افزودن کود پوسيده دامی به حد کافی -18
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 جمع آوري برگهاي خزان شده در محلهايی که باعث مزاحمت ميگردد. -11

 جلوگيري از آتش سوزي علفهاي خشک و برگهاي خزان و  نظافت کامل بستر درختان از هرگونه ضايعا  و خصو،اً-10

در ،ور  وقوع حريق و آتش سوزي در قطعا  درختکاري و جنگلکاري چنانچه کارشناسان سازمان آتش نشانی علت حريق را  -14

 سهل انگاري و عد  پيشگيري هاي الز  بدانند مسئوليت کليه خسار  وارده بعهده پيمانکار است. 

 سوزنی برگان.  برف تکانی درختان خصو،اً -15

 

 شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسی گرديد و مورد تأييد و پذيرش می باشد.               
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 1فرم شماره 
  

 «1555سبز نگهداري فضاي انتخاب پيمانكار  مناقصه تقاضانامه شرکت در»

 معاون محترم اداري و مالی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

 باسالم واحترام؛

نگهداري فضاي  در خصوص انتخاب پيمانكار  سرخاب  ي آن دانشگاه در روزنامه 1555  ماه خرداد 5عطف به آگهی مناقصه مورخ 

متر فر  قرارداد، توضيحا  نماينده آن دانشگاه در جريان جلسه توجيهی و  به استحضارمی رساند  1555سبز دانشگاه در سال 

لذا با آگاهی  در اير شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت. 2بازديد حضوري و شرايط مرقو  در فر  شماره 

کامل از مسؤوليت هاي فنی، علمی، مالی ، اداري و حقوقی موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط اعممی آن دانشگاه و با 

به « ج»تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت  2تقديم مدارک مورد درخواست در فر  شماره 

 اير شرکت دار . 

 

 لهیآرزوي توفيق ا 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 

 1555نگهداري فضاي سبز انتخاب پيمانكار عمومیشرايط شرکت درمناقصه                                          
 :           محتويات پاکت الف 

( دانشالگاه نزدبانالک تجالار     1315171118به حسالاب شالماره )  تومان  و پانصد هزار  بيست و چهار ميليونريال معادل   111/111/243/-ضمانت نامه يا ا،ل فيش بانکی به مبلغ

هرمرحله به نفع دانشگاه ضبط مالی   ايراد مدارک در شرايط يا اثبا  فقد يا استنکاف ازانعقادقرارداد شعبه نيروي هوايی تبريزبابت تضمير شرکت درمناقصه که در،ور  برنده شدن و

 گردد.

 تذکر:در،ور  ارائه ضمانت نامه بانکی زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد.

 :«ب»محتويات پاکت 

 .HSEصوير و ت A4اداره کاردرموضوع آگهی دراندازه يا ازسازمان پارکهاي شهرداري  معتبرتصويرگواهی ،محيت-1

 .A4مؤسسه چاپ شده درروزنامه رسمی دراندازه  تصويرآگهی تأسيس شرکت يا -1

 A4تصويرآخرير تغييرا  وتصميما  شرکت يامؤسسه دراندازه  -2

 .A4مؤسسه دراندازه  تصويراساسنامه شرکت يا -3

 .A4تصويرشناسنامه وکار  ملی ،احبان امضاء مجازشرکت يامؤسسه دراندازه  -4

 در ارتباط با موضوع آگهی از مؤسسا  دولتی ورير دولتی معتبر درحد دانشگاه طرف قرارداد.سال  يک حداقلمستندا  سوابق کاراجرائی  -5

 .2و1مهروامضاءشده فرم شماره  -6

 :جمحتويات پاکت 

 تكميل شده وامضاء ومهرشده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصی  باخودکارآبی  و بدون قلم خوردگی.

 .درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفی ، کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت: قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود. تذکرمهم 

 

 توضيحات: 

 نمی شود. شرکت دادهمحدود  متقاضی که مدارک ارسالی  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه  -1

دانشگاه حضالور   مدير امور اداري در دفتر  9911/ 39/ 99مورخ    شنبهسه  روز   93/ 93ساعت جهت شرکت در جلسه توجيهی و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس  -2

 قرار داده شود. ببعد از مهر و امضا در پاکت  و می بايست بودهمحدود  جزو اسناد منافصهبوده و مستندا  ارائه شده در اير جلسه  الزامی در جلسه توجيهی شرکتداشته باشيد. 

 می باشد.  9911/ 39/ 52مورخ   شنبه یکروز   صبح   93/ 93آخرير مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت   -0

 گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. به تقاضا يا تقاضا هايی که پس از موعد مقرر وا،ل -توجه

را ارائه نمايد و در،ور  عد  ارائه يا هرگونه ايراد در تما  يا هريالک از آنهالا ضالمانت     بمتقاضی متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد ا،ول اسناد مذکور در محتويا  پاکت  -4

 نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررا  اقدا  خواهدشد.

 .(1555سبز فضاي  )مناقصهمو  روي آن نوشته شود.  و مهرچسبانده و بعد از کت گذاشته و درب آن را پا ا در يکر «ج»و « ب»، «الف»پاکت هاي -5

در محل دفتر معالاون اداري ومالالی دانشالگاه تشالکيل خواهالد شالد و        ظهر 95/ 93ساعت  9911/ 39/ 52  رخمو  شنبه یک روزجلسه بررسی پيشنهادهاي شرکت کنندگان -2

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

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود.-7

در رير اير ،ور  يک نسبت به پرداخت آن اقدا   نمايد. پنج روزمدت هزينه انتشارآگهی مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظرف -0

 .( برابر آن از اولير دريافتی برنده ي کسرخواهد شد 5/1و نيم )

 ا  اقدا  خواهدشد.با انجا  مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدا  نمايد در رير اير ،ور  برابر مقرر حداکثر طرف يک هفتهمناقصه مکلف است است  برنده-5

 مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد. 5از کمتر در ،ورتی که تعداد پيشنهادهاي رسيده -18

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

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

 (1555دانشگاه )نگهداري فضاي سبز انتخاب پيمانكار 

 معاون محترم اداري  و مالی دانشگاه

 با سالم و احترام؛

نگهداري فضاي  انتخاب پيمانكار در خصوص   سرخابآن دانشگاه در روزنامه ي   1555ماه   خرداد 5 عطف به آگهی مناقصه مورخ 

تکميل شده است، ارسال   درشرکت به پيوست يک طغري پاکت حاوي  اسناد مربوط به مناقصه که 1555سبز دانشگاه در سال 

 خواهشمند است از نتيجه اير شرکت را مطلع دارند. می گردد.

 

 آرزوي توفيق الهی با

 

 

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

........................................................................ 

 امضاء و مهر         

 

 

 «گواهی تحويل اسناد شرکت در مناقصه»

 (1555سبز نگهداري فضاي انتخاب پيمانكار)

                             ....خانم به نمايندگی آقاي/ ............................... اسناد مذکور توسط شرکت :بدينوسيله گواهی می شود

يرخانه مرکزي دب تحويل ........................مورخ    ................بسته و الک و مهر شده در ساعت روزدر يک طغري پاکت سر

 به ثبت رسيده است. ...........................دانشگاه گرديد و تحت شماره ي 

 

 دبيرخانه مرکزي دانشگاه مسؤول

 امضاء و مهر دبيرخانه 

 


