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  سه راهي ممقان– آذرشهر– دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به نشاني جاده تبريز:  كارفرما-۱

  اداري و ماليمعاون:  سمت                           زاده دکتر حسن ولي:    نماينده كارفرما -۲

 ۲۶۸۷۱ه ثبت       شمار                                     شرکت حلقه سبزآذربايجان  :   پيمانكار-۳

 يزتبر:  محل ثبت ۴

  ۰۴۱۱-۲۸۸۸۴۳۲و ۰۹۱۴۴۱۳۵۵۴۶: شماره تلفن   ۳ پالك خيابان استادجعفری ، محله ابوذر،  –تبريز  : آدرس پيمانكار-۴

 رئيس هيأت مديرهعضو و :   سمت                      مايان محمدحسين فلکی:  نماينده پيمانكار-۵

 ش.   اداره کار استان آ۸۹ / ۱۱ / ۰۴ : تاريخ     ۷۲۹۵۹  :شماره :          خ تعيين صالحيت پيمانكار شماره و تاري-۶

                 ۹۰ / ۰۱ /۳۱:   تاريخ          ۲۰۵/ ۶۰     :  شماره:        شماره و تاريخ صورتجلسه كمسيون معامالت دانشگاه-۷

 :موضوع قرارداد -۸

تماماً به شرح زيرمي باشدكه درساختمان خطيب تبريز  وآذرشهر نرسيده به سايت  دردانشگاهداري تمام فضاي سبزعبارت ازنگه -الف 

 .به رويت پيمانكاررسيده است

 . مترمربع ۸۸۰۰به مساحت :  چمن ورزشي فوتبال -۱

 و اصله ۲۵۰۰ های داخل چمن به تعداد ودرختچهمترمربع ۹۸۲۵۵:كل چمن كاري هاي دانشگاه عالوه برچمن ورزشي فوتبال به مساحت  -۲

  متر مربع۷۵۰ متراژ کل کاری - متر۵/۰ متر به عرض ۳۰۰۰ اصله و متراژ برگ نو ۳۸۰۰درختان داخل چمن 

 . هکتار۶۰کل انبوه کاری به متراژ  -۳

 . متر۴۰۰۰ متراژ پياده روها -۴

 . تهيه سم وکود-۵

 :توضيح اينكه نگهداري شامل 

نظافت   جمع آوري وحمل آشغال و- سم پاشی-هاي هرز علف امراض و  مبارزه با آفات و-كودپاشي-وقع چمن كاري ها  سرزني به م- آبياري

  هرس و- لكه گيري چمن ها-جمع آوری هرگونه برگ وخس وخاشاک وشاخه های بريده وانتقال آنهابه محل های تعيين شده -چمن كاري ها

 - کندو کوب پای درختان – نظافت بستردرختان و  اصالح نهرها -رميم تشتک پای درختان  ت-هاي خشكيده  قطع شاخه-فرم دهي درختان

آبياري تانكري تاكستان وسايردرختان وهمچنين مواقع -فواره ها ورفع عيوب وتنظيم كاركردآنها ها و ها وقطره چكانگ بازبيني شيلن بازرسي و

ربوط به فضای سبزوگزارش عيوب آنهابه دستگاه نظارت وهمکاری باواحد تعميرات تنظيم وبازرسی موتورخانه های م  راه اندازی،-كمبودآب

 هاي موضوع قراردادوهراقدام الزم درامرمربوط به نگهداري درجهت تعميرورفع ايرادات وعيوب وتركيدگي تأسيسات وشيرآالت مورداستفاده درمحل

 . مي باشدفضای سبز

 چاله کنی وآماده سازی چاله هاجهت کاشت -کوددهی - هرس -درختانبرف تکانی :زمستان شاملانجام عمليات مربوط به اواخرپاييزوفصل  -ب

 های خزان شده وشاخه های خشکيده وانتقال آنها به محل های تعيين شده جمع آوری برگکاری    آماده سازی محل گل-نهال کاری  -درخت 

 . و تهيه کود بشرح پيوست

به شرح زير مي با شد كه درصورت حصول توافق ميان طرفين قابل  ۱۵/۲/۹۲ لغايت  ۱۶/۲/۹۱داد ازتاريخ مدت اجرای قرار:   مدت قرارداد-۹

 . تمديداست

 . ميباشد) يک ماه (  ۲/۹۲/ ۱۵ لغايت ۱۶/۱/۹۲تاريخ  از و)  ونيم ماه شش(  ۳۰/۸/۹۱ لغايت ۲/۹۱/ ۱۶ازتاريخ  موضوع قرارداد الف برای اجراي قسمت -

 .مي باشد) چهارونيم ماه (   ۹۲/ ۱ / ۱۵ لغايت   ۹۱ /۹ / ۱ موضوع ازتاريخ بمت  برای اجرای  قس-

 

 قراردادفرم   

 ۱۳۹۱ سال –نگهداري فضای سبز 
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  : مبلغ قرارداد-۱۰

به تومان ........................ ........................................................................ ريال معادل ........................../ -قرارداد الف مبلغ ماهيانه قرارداد برای اجراي قسمت

 :شرح زيرمي باشد

 . )ريال  ۱۱۰۰۰۰۰۰/ -(ريال   ...........................................................................   .يازده ميليونموضوع قرارداد  » ۱ الف «  بابت بند-۱

 .) ريال ۱۰۹۰۰۰۰۰۰/-(ريال    ...................................................................   ..يکصدونه ميليون موضوع قرارداد»  ۲الف«  بابت بند-۲

 .) ريال  ۲۷۰۰۰۰۰۰/-(ريال   ..................................................................  بيست وهفت ميليون  موضوع قرارداد » ۳الف«  بابت بند-۳

 .) ريال      ۹۵۰۰۰۰۰/-(ريال              ..............................................................................             موضوع قرارداد »۴الف« د بابت بن-۴

 .) ريال      ۹۵۰۰۰۰۰/-(ريال ...........                        ................................................................... موضوع قرارداد»  ۵الف«  بابت بند-۵

-، معادل) ريال ۳۸۰۰۰۰۰۰/- (ريال ........................................................................... قرارداد موضوع»  ب« ومبلغ ماهيانه برای اجرای  قسمت 

قانوني ازمحل ر پس ازتاييد وگواهي دستگاه نظارت وكسركسوكه درپايان هر ماه می باشد تومان  ............................................................................../ 

ساب بانکی آنها واريز اعتبار مربوطه به حساب مشترک واريز خواهد شد وحقوق و مزايا و سايرحقوق قانونی نيروی انسانی مجری قرارداد از طريق اين حساب ، به ح

    . قابل پرداخت مي باشدو الباقی بارعايت ساير شرايط ومفاد قرارداد درصورت فقد موانع ديگر درحق شرکت پيمانکار 

وپس ازپرداخت مطالبات . شود درصد آن كسروتاپايان قرارداد درحساب كارفرما نگه داشته مي۱۰ازهرپرداختي به پيمانكاربه ميزان  -۱تبصره 

 .درصورت فقدان موانع مسترد مي گردد...رگران اعم ازعيدي آخرسال وپايان كارو مفاصا حساب بيمه ودارائي وكا

 با تاييد ناظر بابت هر  ، کارفرما)مثل درس عمليات کشاورزی  (قرارداد موضوع نيروی انساني درخارج از در صورت نياز به خدمات-۲تبصره

 فوق الذکر مابقي مبلغ را به  درصد از مبلغ۵شرکت موظف است پس از کسر  مي نمايد و پرداخت ريال ۲۴ ،۸۰۰ /ساعت معادلنفر

 . پرداخت نمايدکارگرياکارگران

دانشگاه امور فنی  نظارت برحسن اجراي اين قرارداد وتعهدات پيمانکار وهمچنين گزارش وتاييدكاركردهاي پيمانكاربرعهده : نظارت -۱۱

 . ماينده يا نمايندگاني را به اين منظورتعيين وبه پيمانكارمعرفي نمايدوپيمانكارموظف به تبعيت ازايشان مي باشدالبته ناظرمي تواند ن.باشد مي

  : شروط وتعهدات طرفين -۱۲

رما و بيشـــتركارف پيمانكارمتـعهد است موضوع قــرارداد وتعهـدات مـرقـوم را باجـديت تمام وبارعايت كامل استانداردها و بهره مندی) ۱-۱۲

 .مطابق برنامه ها و دستورالعمل هايي كه ناظركارفرما ابالغ مي كند انجام دهد

پيمانکارمتعهد است متناسب هريک ازبندهاي موضوع قرارداد نيروي انساني کاردان ومتخصص وداراي گواهينامه مهارت حرفه اي که مهارت  )۲-۱۲

نظرعدم سوء پيشينه وحسن شهرت وامانت داري وداراي گواهي نامه پايان خدمت سربازي وکارت آنها به تاييد ناظر رسيده باشد وهمچنين واجد شرايط از

 ۱۱حداقل » ب «  نفر و برای بند ۳۱حداقل » الف « برای بند سالمت وبهداشت باشد، به مقدارکافي ومورد نيازبا توجه به حجم خدمات موضوع قرارداد 

 .به کارگيردنفر را 

با تخصص اموركشاورزي و فضاي سبز برای حضورتمام وقت " است حداقل يك نفر را بعنوان نماينده تام االختيار خودترجيحاپيمانكارمتعهد )۱۲ ـ ۳

 .به كارفرما معرفي نمايد" درجهت اجراي قرارداد و همچنين هماهنگي تعيين وكتبا

 يک نفر کارشناس فضای سبز ترجيحاً با مدرک کارشناسی حداقل » ۱۲-۲«  عالوه بر نيروی انسانی مندرج در بند پيمانكارمتعهد است ) ۴-۱۲

 کشاورزی در جهت اجرای اصولی قرارداد بکار گيرد

پيمانکار متعهد است حداکثر ظرف يک هفته براي هريک  از نيروي انساني مجري قرارداد پرونده اي حاوي مشخصات فردي واسناد  )۱۲ ـ۵

 .تشکيل ويک نسخه ازآنرا تحويل ناظرکارفرما نمايد ۱۲ـ۲ بندمربوط به نوع مهارت و همچنين گواهی نامه هاي

 . روزکتباً به کارفرما اعالم نمايد۵ پيمانکارمتعهد است هرگونه تغيير دروضعيت شرکت را ظرف مدت  )۱۲ - ۶
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رفرما مي تواند قرارداد را به صورت يک پيمانکاروافراد وي متعهد هستند کليه شئونات اداري واسالمي را رعايت نمايند، درصورت مشاهده خالف،کا)۱۲ - ۷

جانبه فسخ وبه مدت اجرای آن پايان دهد، وپيمانکارموظف به تسويه حساب فوري وجبران خسارت وارده وافزايش احتمالي قيمت درمناقصه جديد تا پايان 

 .قرارداد مي باشد

، شيلنك ، اتصاالت  زني  اجراي موضوع قرارداد را مثل ماشين چمن پيمانكارمتعهد است امكانات ، تجهيزات وماشين آالت مورد نيازبراي)۸-۱۲ 

مربوطه، فواره هاي بزرگ وكوچك ، فرغون، بيل ، دست كش ، چكمه ، اره دستي و برقي جهت هرس و سرزني چمن ودرختان ، دستگاه سمپاشي 

 .ي موضوع قرارداد بكارگيردوهرگونه اسباب ولوازم مورد نياز ديگربه مقداركافي وتمام وقت تهيه و دراجرا... و

 که بعد از هر بارکود دهی می بايد برعهده پيمانكاراستمطابق جدول پيوست اخت هزينه سم وكودشيميايي وحيواني د تهيه وپر)۹-۱۲

 .صورتجلسه کودهی و سم پاشی تنظيم شده وبه تأئيد امور فنی برسد

 ۳۰/۱۷ صبح تا ۳۰/۷عادي نيروهاي انساني مجري قرارداد را حداقل ازساعت  پيمانكارمتعهد است درتمام ايام و درشرايط معمول و)۱۰-۱۲

البته درصورت عدم كفايت زمان مذكور پيمانكار ملزم به افزايش مدت آن مي باشد همچنين دستگاه نظارت . عصر درجهت اجراي قرارداد بكارگيرد

يفيت ارائه خدمات موضوع قرارداد را تغييرو ابالغ نمايد و پيمانكار ملزم به  روز اعالم قبلي ساعات اجرا وك۲كارفرما مي تواند درصورت نياز با 

 .تبعيت و اجراي آن مي باشد

 كارفرما يك دستگاه تراكتور، يك دستگاه تانكرآب تراكتوري، ويك دستگاه تريلي تراكتوري را درصورت نياز جهت استفاده در ارائه )۱۱-۱۲

 . ر قرارمی دهدخدمات موضوع پيمان دراختيار پيمانكا

 تامين راننده وهزينه آن وكليه مخارج و هزينه هاي نگهداري وتعمير دستگاههاي مذكورمثل سوخت و روغن و بقيه تعميرات تماماً :تبصره 

 .برعهده پيمانكارمي باشد

يمني وحفاظتي ، بهداشتي  پيمانكارمتعهد است مقررات مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل، قوانين كاروتامين اجتماعي واصول ا)۱۲-۱۲

وسايرمقررات را رعايت وحق وحقوق نيروي انساني مجري قرارداد را مطابق مقررات پرداخت نمايد وکارفرما دراين خصوص هيچ مسئوليتي 

و دانشگاه هيچ تهيه ودراختيارآنها قرار دهد.... نخواهدداشت وهمچنين مكلف است براي كاركنان مجري قرارداد لباس فرم، كفش، كاله، دستكش و

مسئوليتي دراين موردنخواهدداشت وهمچنين مكلف به تهيه بيمه حوادث ،مسووليت مدني وشخص ثالث وغيره مي باشدو تصويرمصدق آنرا تا يك 

 .هفته بعد از امضاء ومبادله قرارداد به ناظرتحويل مي نمايد

 آنها بايستي با هماهنگي کارتغييرمحل  نيرو وی كارگيري و تغييرو جايگزين و بوبكارگيري نيروي بازنشسته را ندارد پيمانكارحق استفاده )۱۳-۱۲

 .و تاييدكتبي ناظركارفرما صورت گيرد

 مكلف است تصويرليست پرداخت حقوق وليست بيمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده است پيمانکار )۱۴-۱۲

 ) تاييدكاركرد هرماه منوط به ارائه ليست مذکورخواهدبود( . به ناظركارفرما ارائه نمايد

پيمانكارمتــعهد است ضمـن اجراي دقيق موضوع قرارداد وتعهدات خود برای هريک از کارگران مجری پيمان  حساب بانکی بنام آنان  )۱۵-۱۲

پرداخت . اقدامات مربوط به پرداخت ها به ناظركارفرما تحويل نمايددربانك تجارت شعبه نيروی هوايی تبريز  افتتاح نمايد و شماره حساب ها را جهت انجام

 .نيز ازطريق همين حساب ها خواهد بود... هرگونه پاداش وعيدی و

پيمانکار طرف قرارداد به کارفرما تفويض  وکالت نمودتا درصورتيکه شرکت به هردليلي ازپرداخت حقوق قانوني افراد مجري قرارداد  )۱۲ - ۱۶

وکالتاً آن را بطورعلي الحساب ازمحل مطالبات شرکت پرداخت و از دريافتي شرکت کسرويا ازمحل تضمين باشد مودکارفرما حق داشته امتناع ن

 . درصدباالسري اعمال حساب نموده و به بدهکاري شرکت منظور نمايد۱۵شرکت با 

شروط قرارداد اقدام  ۱۲-۱۲ و۱۲-۱۰ و۱۲-۹ و۱۲-۸و ۱۲-۴و ۱۲-۳ و۱۲-۲ هرگاه پيمانكاربه موقع نسبت به انجام تعهدات بندهای )۱۷-۱۲

 . ازمحل مطالبات پيمانكار کسرنمايد درصد باالسري ، ۱۵ننمايد،كارفرما ميتواند راساً ويا به هرنحوی كه صالح بداند اقدام و با 
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 :بشرح ذيل عمل خواهدشد  » ۱۲-۱۷«  بندبر اعمال درصورتيكه پيمانکار دراجراي تعهدات خودكوتاهي نمايد عالوه ) ۱۸-۱۲

 .مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه ازکارکرد پيمانکاركسرمی شود) ده درصد ( % ۱۰درمرحله اول 

 .مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه ازکارکرد پيمانکاركسرمي شود) بيست درصد ( % ۲۰درمرحله دوم 

 . بعنوان جريمه ازکارکردپيمانکاركسرمي شودمبلغ ماهيانه پيمان) بيست و پنج درصد ( % ۲۵درمرحله سوم 

 چنانچه دراثرفعل يا ترك فعل پيمانكاريا افراد وي خسارتي به دانشگاه يا ساير اشخاص واردگردد، شركت ملزم به جبران خسارت مي )۱۹-۱۲

 .باشد ودانشگاه هيچ مسئوليتي دراين قبيل امورنخواهد داشت

قيمت اجناس وحقوق ودستمزدهاي كارگران و لي به اين قرارداد تعلق نخواهدگرفت وهرگونه افزايش يا كاهش احتمالی درمدت اجراي پيمان هيچگونه تعدي)۲۰-۱۲

 .پيمانکار موظف است طبق بخشنامه ها با كارگران خودرفتارنمايد افرادپيمانكاربواسطه هربخشنامه اي كه باشدبه كارفرما ارتباطي نداردو

 بعهده پيمانکار می باشد و همچنين با توجه به ساعت کار مقرر در قرارداد ، پيمانکار موظف است  اياب وذهابسيلهواختصاصی تأمين )  )۲۱-۱۲

 ، لباس فرم ، کاله  مانند کفشملزومات  ساير پرداخت نمايد وراي نيروي انساني مجري قرارداد بی غذا ريال کمک هزينه ۴۵۰ ،۰۰۰/ماهانه مبلغ 

 .به عهده پيمانکاربوده و ارتباطي به كارفرما ندارد حداقل سالی دو بار ودستکش برحسب شغل مورد تصدی

 . تامينی توسط پيمانکار بايد به تناسب تعدادکارکنان مجری قرارداد باشدسيله اياب وذهابو -تبصره

خواري دردستگاههاي   رشوه نامه منع وپيشگيري از  پيمانكارمتعهد است مشمول منع مداخله كاركنان دولت درمعامالت دولتي وآئين)۲۲-۱۲

 .اجرايي نباشد

مترتب مي  او  پيمانكاروافراد وي درحكم امين بوده ودرصورت تعدي وتفريط درنگهداري واستفاده ازاموال كارفرما احكام امين بر)۲۳-۱۲

 .شودوعالوه ازجبران خسارات وارده قابل تعقيب جزايي نيزخواهندبود

بابت ماشين آالت متعلق   دويست مليون ريالمبلغ   مبلغ كل قرارداد و %۵تضمين حسن انجام تعهدات، به ميزان  پيمانكارمتعهد است به منظور)۲۴-۱۲

 .به دانشگاه كه تحويل ايشان مي شود، ضمانتنامه بانكي دراختياركارفرما  قراردهد

 ۲۵نشگاه ، موضوع و به تبع آن مبلغ قرارداد را تا تصويب کميسيون معامالت دادرخواست ناظر و تواند درصورت نيازپس از  كارفرما مي )۲۵-۱۲

 .كاهش يا  افزايش دهد% 

حق فسخ كليت يا هريك ازآيتم هاي موضوع قرارداد به صورت يكجانبه درتمام مدت اجراي آن با يك ماه اطالع قبلي به استثناي ) ۲۶-۱۲

 .براي دانشگاه محفوظ مي باشد» ۱۲-۷« موارد بند

تسويه حساب قانوني كاركنان مجري قرارداد و اشخاص ثالث برعهده پيمانكارمي باشدودانشگاه  سخ، يا اتمام قرارداد،  درصورت لغو، ف)۲۷-۱۲

 .دراين قبيل مواردهيچ مسئوليتي نخواهدداشت

تبي ناظر دركميسيون  چنانـچه در اثناي اجـراي قرارداد نيازي به اصالح آن بـاشد، مورد يا موارد نيازمند به اصالح ،به درخواسـت ك)۲۸-۱۲

 .تصميم كميسيون براي طرفين الزم االتباع خواهدبود. معامالت دانشگاه مطرح مــي شود

 كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد وتعهدات طرفين ، هرگونه شرايط اختصاصي كه الزم مي داند به )۲۹-۱۲

 .اين قرارداد الحاق نمايد

 .کالًيا جزعاً ندارد)اعم ازحقيقي يا حقوقي (انکار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر پيم)۱۲ ـ ۳۰

 برای کليه درختان سايت شناسنامه ای همراه با پالک مخصوص تهيه وپالک های مورد نظر را بر روی تنه  پيمانكارمتعهد است)۱۲ ـ ۳۱

 .  تهيه و کد شناسنامه ی درختان را روی پالن مشخص نمايد۱: ۱۰۰۰قياس درختان نصب نمايد وپالن فضای سبز دانشگاه را در م

درتاريخ مثبوت في ما بين طرفين تنظيم ، امضاء ومبادله گرديد وبرای طرفين وقائم اين قرارداد به انضمام شرايط اختصاصي وشرح كار پيوستي ـ ۱۳ 

 .مقام قانونی آنها الزم االجراء می باشد

 مناقصه گزار  شرکت: مناقصه گر

 )تربيت معلم آذربايجان(شهيدمدنی دانشگاه   نام ونام خواندگی دارنده حق امضاء

  : سمت 

    کتامضاء و مهر شر
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 1391 ني و اجرائي پيمان نگهداري فضاي سبزشرح كار مشخصات ف

   ٢٧/٠١/٩١و٢٣ارک و امين مورخ های موضوع آگهی های مندرج درروزنامه های  
 :  نگهداري چمن -الف 

يت و نگهداري و ترميم چمن عبارت است از كليه عمليات زراعي و به زراعي به جهت حفظ  نگهداري چمنكاريها ، بنحوي كه همواره از شادابي ، كيف

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

 :  آبياري -۱

 آبياري چمن ها در فصول گرم سال بايد بطور روزانه و به ميزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا انجام گيرد بطوريكه هيچگاه چمن دچار -۱-۱

 دگي نشود  خشكي و پژمر

 در صورت آبياري دستي و با شيلنگ مي بايست آبياري با سر آبپاشي كه داراي منافذ ريز بوده انجام گيرد تا آب به صورت پودري شكل بر روي –١-٢

 . چمن ها پاشيده شود 

 در ساعات خنك  به اندازه مورد نياز و ترجيحاًانجام گيرد اين امر در فصول كرم سال) آبياري باراني ( در صورتيكه آبپاشي چمن توسط اسپرينگلر –١-٣

 . تر شبانه انجام شود 

 .  از قراردادن شلنگ در داخل چمنكاري كه باعث غرقاب كردن آنها و خفگي ريشه ها و رشد عوامل بيماري زا مي شود جلوگيري شود -١-٤

 .  مرطوب شود كامالً)  سانتيمتر ١٥-٢٠ تقريباً( مقدار آبياري چمن به صورتي تنظيم شود كه عمق ريشه ها -١-٥

 آبياري به نحوي انجام شود كه آب در سطح چمن جريان پيدا نكند اين امر در دراز مدت باعث شستشوي خاك و خارج ماندن ريشه از سطح خاك -١-٦

 . و خارج ماندن ريشه از سطح خاك و همچنين بروز آفات و بيماريها خواهد شد 

 ريها زير سايه تاج درختان نياز  به آبياري كمتري نسبت به ساير قسمتهاي چمنكاري دارند  چمن كا معموالً-١-٧

 .  آبياري چمن با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نياز چمنها خواهد بود-١-٨
 

 :  چمن زني -۲
 

 ۴ تا ۳رشد چمن ها انجام پذيرد ، ارتفاع چمن ها از سطح خاك در حدود  به منظور زيبائي و سالمت چمنها ميبايست چمن زني مرتب ، يكنواخت و بسته به ميزان -۱-۲

 . سانتي متر نگه داشته شده و از به بذرنشستن چمن جلوگيري شود 

 چمن زني در زماني كه چمن خيس است نبايد انجام شود و پيمانكار موظف است بالفاصله بعد از چمن زني و جمع آوري بقاياي سرزني نسبت به -٢-٢

 . ياري اقدام نمايد آب

 .   با قيچي چمن زني كوتاه گردد چمن اطراف قطعات گلكاري و حاشيه و طوقه درختان و درختچه ها مرتباً-٢-٣

 .  سرويس شده و تيغه هاي آنها تيز شوند، زيرا تيغه هاي كند باعث نامرتب زدن و كندن چمنها ميگردند دستگاههاي چمن زني بايستي مرتباً– ٢-٤
 

 : پاشي كود-۳

 كيلو در هكتار ١٥٠ كودپاشي زمينها مي بايست در فصول رشد چمن با استفاده از كودهاي ازته انجام شود و ميزان استفاده در كل دفعات حداكثر -٣-١

 از كودهاي ازته با ترجيحاً.( خواهد بود الزم به يادآوري است حداالمكان از دادن كود هاي شيميايي در گرماي تابستان پرهيز شود)  گرم در متر مربع١٥(

 . ) بنيان اسيدي مانند سولفات آمونيوم استفاده شود 

  كيلو مي باشد ١٥٠ تا ١٠٠ در فصل پاييز براي تقويت چمنها از كودهاي فسفره استفاده ميشود كه ميزان آن در هر هكتار -٣-٢
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 :  مبارزه با آفات و امراض -۴

 هركونه آفت و بيماري ضرورت دارد به فوريت و با روشهاي متناسل نسبت به سمپاشي و مبارزه با ضمن رعايت اصول پيشگيري در صورت مشاهده

 . آفات و بيماريهاي گياهي اقدام گردد

 : ها  كاري  نظافت چمن-۵

 .  ضايعات و سرچمنهاي كوتاه شده بايستي بالفاصله از سطح زمين جمع آوري و به خارج حمل شود -٥-١

 .  برگهاي خشكيده از روي چمنها جمع آوري گردندنامه، زباله و مواد زائد و احياناً الزمست طبق بر-٥-٢

 :  لكه گيري و ترميم چمن ها -۶

 قسمتهايي 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 بذر -٦-١

 . المكان از نوع چمن كاشته شده قبلي استفاده شودمرغوب و حتي ا

 :  ساير خدمات -۷

 فرسايش يافته و خاك فواصل بوته ها شسته  در سطوح شيبدار در اثر آبياري معموالًسطح چمنكاريها خصوصاً :خاك و كود دادن به چمن ها  -٧-١

شر نازكي از مخلوط خاك زراعي و كود پوسيده دامي سرند شده پوشيده مي مي شود كه الزم است هرساله در فصل پاييز و زمستان سطح چمنكاري با ق

 . شود كه اين امر عالوه بر پر كردن ناهمواريها موجب تقويت رشد متناسب چمنها خواهد شد 

 آرايش شوند تا  هرس ودرختان و درخچه هاي داخل قطعات چمنكاري ميبايست مرتباً:  هرس درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمنكاري -٧-٢

 . نور مناسب به چمنهاي بستر كاشت برسد 

 .  بمنظور تهويه بهتر خاك و فعال كردن ريشه ها ضروري است با استفاده از وسايل يا ماشين آالت مخصوص چمنها سيخك زني شود-٧-٣

 : نگهداري گل و گلكاري -ب

  زراعي بعالوه كود پوسيده دامي و خاكبرگ مهيا شده و بستر كاشت كامالًخاك بستر كاشت مي بايست با مخلوطي از خاك:  آماده سازي كاشت -١

 . هموار و تسطيح گردد

   نشاهاي فصلي ميبايست از گونه هاي مرغوب اصالح شده و در بسياري موارد از انواع پاكوتاه انتخاب شوند -٢

 . با نظم خاص انجام شود  كاشت نشاهاي فصلي طبق طرح ارائه شده از طرف كارفرما به صورت رديفي و-٣

 ). به هنگام صبح يا عصر ( انجام آبياري مستمر و مرتب نشاهاي كاشته شده -٤

 .  اجراي عمليات سله كشي و حذف علفهاي هرز و جين بطور مستمر -٥

 . حذف گلهاي خشك شده نشاها در زمان گلدهي و با هدف توليد گل بيشتر و كف بر نمودن بعضي گلها -٦

 . با آفات و امراض گياهي در صورت مشاهده بر روي اندامهاي گلها و گياهان مبارزه -٧

 . تعويض به موقع نشاهاي فصلي با نشاهاي جديد -٨

 .واكاري و جانشين كردن نشاها و گلهاي جديد به جاي گلهاي از بين رفته  -٩

 .حمل نخاله هاي حاصله از اماده سازي بستر گلكاري  -١٠

  :و رزها و درختچه هاي زينتي  ،نگهداري بوته ها) ج

 )با توجه به گرمي و سردي هوا و نزوالت آسماني خواهد بود(  آبياري مرتب در فصل بهار و تابستان و پاييز-١

 .   قطع گلهاي پژمرده بمنظور توليد و دوام بيشتر گلها -٢
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 .  افزودن كود شيميايي به منظور تحريك گلدهي -٣

 .  دامي پوسيده در آخر فصل پاييز  بيل كاري و افزودن كود-٤

 .  حذف پاجوش و شاخه هاي اضافي در تمام سال -٥

الزم به ذكر است هرس تمام درختچه ها يكسان نبوده و به همين لحاظ درختچه هايي ( هرس و آرايش بوته ها و حذف شاخه هاي خشك و بيمار -٦

 .)از زمان گلدهي هرس مي شوند كه گلهاي آنها بر روي شاخه هاي يكساله ظاهر مي شود بعد 

ميبايست با نظم و ترتيب خاص و با  نظر كارفرما به اجرا ... هرس و آرايش درختچه هايي كه بعنوان ديواره سبز همانند ترون و شمشاد و:١تبصره 

 . گذارده شوند

رد مي بايد توسط افراد متخصص و تعليم ديده انجام هرس درختچه هائيكه به جهت زيبايي و فرم دهي آنها در تمام طول سال انجام ميگي: ٢تبصره 

 . گيرد تا ضمن حفظ و دوام عمر گياه ، زيبايي الزم را دارا باشد 

 : هاي پيازي   نگهداري گل-د

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

از خشك كردن و ضدعفوني در محل مناسب كه فاقد نور و رطوبت باشد تا فصل كاشت نگهداري مي شوند همچنين استفاده از گياهان پيازي در قطعات 

 . گلكاري با تركيب مناسب توصيه مي گردد

 :  نگهداري جنگل و درختكاري -ن

 .ر برنامه   آبياري درختان بر اساس زمانبندي مندرج د-١

 . هرس و قطع سرشاخه هاي خشك -٢

 . مانند سرو نقره اي و خمره اي در صورت نياز هرس فرم دهي خواهند شد هرس درختان -٣

 حذف تنه جوشها و پاجوشها و قطع سرشاخه هاي خشك و آلوده به آفات و امراض در تمام طول سال  -٤

 . ارج شوند  سرشاخه هاي هرس شده ميبايست به فوريت از محل خ-٥

 .   وجين علفهاي هرز از بستر كاشت درختان و انتقال آنها به خارج از محوطه درختكاري الزامي است -٦

 .   واكاري و كاشت درختان جديد به جاي درختان خشك شده -٧

 .   اصالح نهر ها و جوي پشته ها و طشتك ها جهت ايجاد آبگيري مناسب براي درختان -٨

 . ن بر عليه آفات و بيماريهاي گياهي با سموم مناسب   سمپاشي درختا-٩

 كندوكوب خاك بستر درختان در فصل پائيز و افزودن كود پوسيده دامي به حد كافي -١٠

 . جمع آوري برگهاي خزان شده در محلهايي كه باعث مزاحمت ميگردد -١١

  برگهاي خزان و جلوگيري از آتش سوزي  علفهاي خشك ونظافت كامل بستر درختان از هرگونه ضايعات و خصوصاً -١٣

در صورت وقوع حريق و آتش سوزي در قطعات درختكاري و جنگلكاري چنانچه كارشناسان سازمان آتش نشاني علت حريق را سهل انگاري و  -١٤

 . عدم پيشگيري هاي الزم بدانند مسئوليت كليه خسارت وارده بعهده پيمانكار است 

 .  سوزني برگان صاً برف تكاني درختان خصو-١٥
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 حد اقل مقدار كود و سم مورد نياز 

  متر مكعب ٥٠٠ ساله به مقدار  ٣حداقل پهن پوسيده   زمستانی  كود دامي

  كيلوگرم ٢٠٠٠كودماكرو كامل به مقدار 

  كيلوگرم ٥٠٠كود ميكرو كامل به مقدار 

  كيلوگرم ١٤٠به مقدار ) سكسترون (كود آهن 

  كيلوگرم ١٥٠٠اوره به مقدار 

 كيلوگرم ٥٠٠گوگرد به مقدار 

  کيلو گرم ٢٠٠کود آکادين به مقدار 

 كود شيميائي

 کيلو گرم ۵۰  به مقدار  PGRکود 

  بار سم پاشی هر ليتر٣ ليتر به حداقل ١٥٠٠متاسيستوکس  به مقدار 

  هر ليتر بار سم پاشی٣ ليتر به حداقل ٥٠٠ديازينون مايع 

 سرين

 سم 

 

  بار سم پاشي ٣حداقل 

 
 .دالذكر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد تأييد و پذيرش مي باش شرايط و توضيحات فوق

 

 :نام ونام خانوادگي 

 :سمت

 مهر و امضاء              حلقه سبزآذربايجانشركت   :مناقصه گرنام 
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       ۱ فرم شماره  

 
 )) ۱۳۹۱پيمانكار نگهداري فضای سبزتقاضانامه شرکت درمناقصه انتخاب               ((

 

 معاونت محترم اداري ومالي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان                       

 باسالم واحترام                  

امين   وارکروزنامه هاي  آن دانشگاه در ۱۳۹۱ماه  فروردين  ۲۷ و ۲۳عطف به آگهي مناقصه مورخ         

 : به استحضارمي رساند  فضایانتخاب پيمانكار نگهداري  خصوص در

 بازديد حضوري و جريان جلسه توجيهي و  متن فرم قرارداد ، توضيحات نماينده آن دانشگاه در

 .اين شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسي قرارگرفت  در۲فرم شماره  شرايط مرقوم در

حقوقي موضوع مناقصه و  اداري و هاي فني، علمي، مالي ، وليتؤمس لذا با آگاهي کامل از 

 تقاضاي ۲فرم شماره  با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در

 . دارمبه اين شرکت   »ج« ت کپا مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در واگذاري امور

 
 يق الهيباآرزوي توف

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

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

 :صاحبان امضاء 

  امضاء............................................................... سمت  ............................................................... :نام خانوادگي نام  و

 امضاء .................................................................. سمت. ............................................................. :نام خانوادگي نام  و

 

             

 

 ....... ......................................يکدپست: .......................................................................................................................................................   آدرس

  .......................................................................................................................................................................................:تلفن تماس
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    ۲فرم شماره 
       

 ))۱۳۹۱و نگهداري تأسيسات  شرايط شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكار تعمير                        ((                    

             :» الف « محتويات پاکت        

ـ      دانشگاه نزد)۰۵۰۹۰۷۰۰۰۸(به حساب شماره    ميليون تومان    هفتفيش بانکي به مبلغ      ضمانت نامه يا    زبانک تجارت شـعبه نيـروي هـوايي تبري

 . مي گرددمرحله به نفع دانشگاه ضبط هر انعقاد قرارداد يا اثبات فقد شرايط در ازاستنکاف  صورت برنده شدن و مناقصه که در بابت تضمين شرکت در

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

 :» ب « محتويات پاکت 

 .�A و اداره کار در موضوع آگهي در اندازه ی شهرداریها يت معتبرازسازمان پارکتصويرگواهي صالح -۱

 .�Aانداره  روزنامه رسمي در آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در  تصوير-۲

 .�Aانداره  روزنامه رسمي در تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در آخرين تغييرات و  تصوير-۳

 .�Aانداره  يک برگ در شرکت يا مؤسسه در  صاحبان امضاء مجازيملشناسنامه و کارت   تصوير-۴

 . از مؤسسات طرف قرارداد گواهي حسن انجام کار ارتباط با موضوع آگهي و  سال اخير در۵اجرائي در  سوابق کار-۵
  .۲و۱ شماره  های امضاء شده فرم و مهر  -۶
 

 :» ج « محتويات پاکت         

  .با خود کارآبي  و بدون قلم خوردگي )  صفحه ای۴(هرشده تمام صفحات فرم قرارداد      تکميل و امضاء و م

 )درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، كمترين عدد مالك قرار خواهد گرفت( .با تمام حروف نوشته شود فرم قرارداد قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در: مهم تذكر           

 

 : توضيحات

 .مناقصه شرکت داده نمي شود در مشروط به شرايط ديگري باشد ناقص يا مخدوش يا معلق و  که مدارک ارسالي  اومتقاضي -۱

فنـي دانـشگاه    امـور  در دفتـر  ۰۵/۰۲/۹۱   مـورخ  شنبهسه روز ۱۴بازديد از محل موضوع قرارداد رأس سـاعت   جلسه توجيهي و    جهت شركت در   -۲

 )هي براي تمامي شركت كنندگان الزامي استشركت درجلسه توجي .(داشته باشيد حضور

  . مي باشد۹۱/ ۰۲/ ۰۹ مورخشنبه  روز ۱۲  آخرين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مركزي دانشگاه تا ساعت -۳

  .شد داده نخواهد ترتيب اثر واصل گردد موعد مقرر پس ازکه به تقاضا يا تقاضا هايي  :توجه 

درصورت عدم ارائه يـا هرگونـه ايـراد در           را ارائه نمايد و    ب محتويات پاکت   شگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در       است هرموقع که دان     متقاضي متعهد  -۳

 .آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد تمام يا هريک از

  ).۱۳۹۱ فضای سبزمناقصه (. روي آن نوشته شود بچسبانيد ودرب آن را  يک  پاکت گذاشته و  را در»ج « و » ب «  ،»الف «  پاکت هاي -۵

محل اتاق جلـسه حـوزه رياسـت دانـشگاه تـشکيل        در۱۴ /۳۰ ساعت۹۱/ ۰۲/ ۱۰مورخ  يکشنبه  جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز -۵

 .داشته باشند جلسه حضور رائه  معرفي نامه در با ا فقط در مرحله قرائت قيمت های پيشنهادی شد و نماينده شرکت کنندگان مي توانند خواهد
 .خواهد بود يک ازپيشنهادها مختار يا قبول هر رد  دانشگاه در-۶

ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام   برنده ی مناقصه بايد و به عهده ی برنده ی مناقصه خواهد بود  فاکتور هزينه انتشارآگهي مناقصه برابر    -۷

 .شد کسرخواهدی اولين دريافتی برنده  آن از برابر ) ۵/۱(نيم  ن صورت يک واي غير در نمايد

 .شد  مورد باشد مناقصه تجديد خواهد۲کمتر ازصورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده   در-۸
 

 .پذيرش مي باشد و قبول مورد بررسي گرديد و به دقت مطالعه و توضيحات فوق الذکر شرايط و

           مهروامضاء  .................................... :نام شرکت ....................................................   :سمت ........................................................ :    نام ونام خانوادگي 
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  »مناقصه شرکت در ثبت اسناد ويل وبرگ تح«                                                              

                           )) ۱۳۹۱ فضای سبزنگهداري  انتخاب پيمانكار ((                                                        
 

 دانشگاه  و مالی محترم اداري معاونت 

 احترام ؛  باسالم و

ارک  روزنامه هاي  سراسری آن دانشگاه در ۱۳۹۱ ماه ردينفرو ۲۷ و   ۲۳عطف به آگهي مناقصه مورخ           

بـه پيوسـت يـك طغـري پاكـت          دانشگاه   ۱۳۹۱ فضای سبز نگهداري  انتخاب پيمانكار    خصوص درو امين   

تكميـل شـده اسـت،       ................................................................................... حاوي  اسناد مربوط به مناقصه كه درشركت       

 .ارسال مي گردد

 .كت را مطلع دارندنتيجه اين شر خواهشمند است از
                                                                                         

 فيق الهيباآرزوي تو                                                                                
 

 ........................................................................شرکت 

 نام ونام خانوادگي

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

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

 مهر           امضاء و
 

���� 

  »مناقصه شرکت در گواهی تحويل اسناد«

 ))۱۳۹۱ فضای سبزنگهداري  انتخاب پيمانكار ((
 

به ................................................................. توسط شرکت  اسناد مذکور :بدينوسيله گواهی می شود 

مهر شده در ساعت  در يک طغری پاکت سر بسته و الک و.................................... ..............خانم / نمايندگی آقای

 تحويل دبيرخانه مرکزی دانشگاه گرديد و تحت شماره ی ۰۲/۱۳۹۱/مورخ   .... ............روز ...... ........

 .به ثبت رسيده است........................... 
 علی اصغر رضائی

 رخانه مرکزی دانشگاهمسؤول دبي

 امضاء و مهر دبيرخانه 


