
 

 

 دانشگاه اروميه فضاي سبز نگهداريقرارداد واگذاري 

 : مشخصات كارفرما-1

 معاونت پشتيباني وتوسعه منابع انساني  –دانشگاه اروميه  : )كارفرما(نام دستگاه  -1-1

 :نام نماينده دستگاه-2-1
 باري محمود رضازاد

 :سمت نماينده دستگاه-3-1
 معاونت پشتيباني وتوسعه منابع انساني

 : مشخصات طرف قرارداد-2
 : )طرف قرارداد(نام شركت -1-2
 

تاريخ تعيين صالحيت شركت توسط  شماره و -2-2
 استان آذربايجان غربيمديريت و برنامه ريزي سازمان 
      :تاريخ                   :شماره

   : سمت نماينده شركت طرف قرارداد -2-4    : نام نماينده شركت طرف قرارداد -3-2
     : )طرف قرارداد(شناسه ملي شركت  -5-2
     : )طرف قرارداد(كداقتصادي شركت  -6-2

دانشگاه اروميه و واحدهاي تابعه كه كال به رويت پيمانكار نگهداري فضاي سبز انجام كليه امور  : موضوع قرارداد-3
 )قراردادپيوست ( .رسيده است 

 : استناد قرارداد 
 :كيفيت كار -3-4                حجمي                                : نوع كار -1-3
  : نياز امكانات وتجهيزات مورد -3-5                        مترمربع                      : واحدكار -2-3
  :ساير -3- 6                                          مترمربع  :حجم كار -3-3 

 : مبلغ قرارداد-4

   : كار واحد ارزش هر  -1-4
  ريال                                      : كل مبلغ قرارداد -2-4

 افزايش حقوق وتعديلي از بابت  و به اجراء گذاشته خواهد شد مبلغ پيمان براساس حق الزحمه ارائه كارهاي موضوع قرارداد محاسبه و
 .افزوده نخواهد شد قرارداد رجاري بدستمزد كارگران در سال 

و صورتحساب مربوط به آن را براساس درصد پيشرفت فيزيكي كار اشاره شده در توافق نامه  پيمانكار در آخر هر ماه گزارش كاركرد
بعد از تائيد نماينده  گزارش و صورت حساب مذكور را بررسي ونماينده كارفرما  . ارائه مي نمايد پيوستي تنظيم و به نماينده كارفرما

كل قرارداد و در قبال ارائه سند به نسبت يك دوازدهم  حسن انجام كار و% 10كارفرما وكارفرما و پس از كسر كليه كسورات قانوني و 
 .هزينه رسيدگي شده در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد 

 . يان قرارداد و انجام تعهدات اين قرارداد به پيمانكار مسترد خواهد شد فوق در پا%  10كسورات : 1تبصره
كارفرما هيچگونه تعهدي براي پرداخت ساير مبالغ كه در قرارداد به ذكر آن تصريح نشده است به پيمانكار و عوامل اجرايي آن را : 2تبصره
 .ندارد



جرايم احتمالي به عهده كارفرما بوده و پيمانكار حق هيچگونه  كسر كار ونظر نهائي در خصوص تعيين درصد كار انجام يافته و: 3تبصره 
 .اعتراضي ندارد

 .مي باشد كارفرمابر عهده از طرف پيمانكار در قبال ارايه گواهي مربوطه ارزش افزوده : 4تبصره 
 :مدت قرارداد -5ماده
 .بود خواهد 29/12/95لغايت 1/1/95قرارداد از تاريخ مدت 

در صورت اتمام مدت قرارداد و در صورت درخواست كارفرما تا معين شدن نحوه انعقاد قرارداد جديد پيمانكار متعهد ميگردد :   1تبصره 
 .به كار ادامه دهدو با افزايش قانوني حقوق و دستمزد كارگران مصوبه دولت با شرايط فعلي ماه  يكتا 

 :افزايش يا كاهش -6ماده 
آن كسر نمايد بدون آنكه در شرايط  مقادير فيزيكي موضوع قرارداد را اضافه يا از %25ميزان  تا قراردادطول مدت  كارفرما مي تواند در

 .پيمانكار ملزم به قبول آن مي باشد تغييري حاصل شود و قرارداد
 .باشدمتمم قرارداد به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيده  يحجم قرارداد مي بايستي ط% 25افزايش : تبصره  

 :تعهدات پيمانكار-7ماده
 .پيوستهاي آن مراتب ذيل را به نحواحسن انجام دهد مي گردد ضمن رعايت كامل مفاد قرارداد حاضر و پيمانكار متعهد

قراردادهاي به همراه يك نسخه از  را دارد فهرست كاركنان خود را كه قصد بكارگيري آنها در قالب قرارداد پيمانكار متعهد مي گردد)1-7
 وضيعت پيمانكار منوط به اجراي بندپرداخت اولين صورت  .به كارفرما ارائه نمايد نامبردگان حداكثر تا يك ماه پس از شروع قرارداد

خلل در امور  كاستي و از ساير واحدها موجبات ايجاد موضوع قرارداد را كنانكارانتقال  پيمانكار حق ندارد با كسر و .حاضر خواهد بود
فرمهاي مخصوص به عنوان معرفي نامه براي هريك  رد پيمانكار مكلف است فهرست كاركنان شاغل در قالب قرارداد را .مزبور گردد واحد

موافقت  هر گونه تغييرات آنها را قبل از هرگونه اقدام كتبأ به كارفرما اعالم نمايد و و به كارفرما تحويل نمايند از عوامل خود تهيه كرده و
 .سپس اقدام نمايد را اخذ والزم 

پيمانكار مسئول پاسخگويي هرگونه ادعاي كاركنان موضوع اين قرارداد در قبال قوانين جاري كشور منجمله قانون كار، تامين )2-7
 .كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت مقررات حاكم بوده و اجتماعي ، ساير قوانين و

كه داراي مدرك كارشناسي ) اعضاي هيئت مديره شركت  غير از مدير عامل و( نفر نماينده فعال خود 1است حداقلپيمانكار متعهد ) 3-7
نيز يك نفر نماينده  و سال در امور مرتبط را داشته اند 2 تجربه فعاليت بيش از  و )نفر فضاي سبز  يك نفر باغباني و يك( كشاورزي 

پاسخگوئي به كاركنان خود، در ابتداي قرارداد كتبا به كارفرما معرفي نمايد ، بطوريكه  پرسنلي ومستقر در دانشگاه جهت انجام امور 
كارفرما بتواند در همه اوقات اداري و عنداللزوم در اوقات غيراداري نيز جهت طرح خواسته ها و حل و فصل مسائل پيش آمده مراتب را 

 بر پرداخت حق و حقوق قانوني نماينده مذكور .ع وقت نسبت به رفع مشكل اقدام نمايدكتبًا به نماينده مذكور اعالم و نماينده در اسر
 .عهده پيمانكار مي باشد

در صورت عدم هماهنگي و همكاري نماينده پيمانكار بنا به درخواست كارفرما مي بايستي فرد ديگري به عنوان نماينده عرض : تبصره  
  .ي گرددساعت توسط پيمانكار به كارفرما معرف 48
يا باعث اختالل نظم محيط كار گردند ناظر كار فرما مراتب  در صورتيكه كاركنان پيمانكار در اجراي صحيح كارها مسامحه ورزيده و )4-7

 .اتخاذ تصميم نمايد ساعت با اخذ نظر كارفرما نسبت به موضوع رسيدگي و48را كتبأ به پيمانكار اعالم خواهد نمود تا ظرف مدت 
بود كه در رابطه با موضوع اين قرارداد از طرف كارفرما در اختيار  نگهداري صحيح از كليه وسايلي خواهد پيمانكار ملزم به مواظبت و )5-7

 .تجهيزات مذكور پيمانكار متعهد مي گردد از عهده كليه خسارت وارده برآيد در صورت ايراد خسارت به وسايل و .وي گذاشته مي شود
كليه عوامل اجرايي به لباس متحدالشكل وملزم نمودن به الصاق كارت شناسايي در حين انجام كار به عهده ملبس نمودن ) 6-7

برابر ضمن كسر جريمه  هزينه پيمانكار اقدام و در صورت عدم اجراء كارفرما مي تواند راسأ نسبت به تهيه موارد فوق با .پيمانكاراست 
 .مانكار كسر نمايدپيوست جرايم ارزش آنها را از مطالبات پي



 .پيمانكار بايستي در اجراي عمليات موضوع پيمان طوري برنامه ريزي نمايد كه در اجراي موضوع اين پيمان وقفه اي حاصل نشود )7-7
وقانون قانون مذكور  38پيمانكار تاييد مي كندكه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كارو بيمه هاي تامين اجتماعي خصوصأ ماده  )8-7

 .كار وحفاظت فني مطلع بوده ومتعهدبه اجراي آنها مي باشد
 .كارفرما هيچگونه تعهدي براي تهيه وسيله اياب وذهاب وغذاي كارگران ندارد )9-7

پيمانكار موظف است حقوق مزاياي قانوني كارگران خود را منحصرا به حساب بانكي كارگران واريز نمايد و ماهانه يك نسخه ) 10-7
ت پرداختي ماه قبل را كه به تائيد بانك مربوطه رسيده باشد به همراه  تصوير پرداخت حقوق و ليست ماهيانه بيمه ماه قبل كاركنان پرين

ضميمه سند نموده و تحويل امور مالي دانشگاه  و پس از تاييد ناظر قرارداد ، خود را كه به تائيد شده سازمان تامين اجتماعي مي باشد
 .نمايد

 .در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايد ظرف مدت روز كتبأ به كارفرما اعالم گردد ييرغهرگونه ت )11-7
 .مي باشد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكارلغويا اتمام قرارداد درصورت فسخ، )12-7
 .مي باشدرعايت مقررات نظام جاري دستگاه ،حفظ اسرار ونكات ايمني جزء تعهدات پيمانكار ) 13-7
بهداشت ارائه  مربوط است كارت سالمت و براي نيروي انساني خود در موارد ضروري كه به سالمت افراد پيمانكار متعهد مي گردد )14-7

 .نمايد
 .كارفرما برساند پيمانكار مكلف است كليه كاركنان خود را قبل از بكارگيري به تاييد )15-7
لذا پيمانكارمكلف است كارگاه  .غل در قالب قرارداد را تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني قراردهدپيمانكار متعهد است كاركنان شا )16-7

 سوانحي و حوادث مقابل در لذا پيمانكار . و پرسنل خود را تحت پوشش بيمه هاي الزم از جمله بيمه مسئوليت و بيمه حوادث قرار دهد
 تعهدي و مسئوليت هيچگونه كارفرما و ميباشد خسارت جبران به مكلف و مسئول ميدهد، رخ وظايف انجام حين در پرسنل كه براي
 تحويل قرارداد ناظر به را امر اين انجام به مربوط مستندات قرارداد شروع از روزپس 15 ميبايست حداكثر لذا پيمانكار. داشت نخواهد

  . نمايد
 .همه ماهه تحويل ناظر كارفرما نمايدفيش هاي حقوقي كاركنان خود را در پايان هر ماه پيمانكار متعهد گرديد   )17-7
 برعهده ... و روزكارگر پاداش، حق شيفت، كاري، اضافه عنوان به مبلغ هرگونه پرداخت مسووليت قرارداد، بودن حجمي به باتوجه )18-7

 .ميباشد پيمانكار
 .را نبايد حداكثر تا دو ماه منوط به دريافت حق الزحمه از كارفرما نمايد پيمانكار متعهد گرديد ارايه خدمات در مدت قرارداد )19-7
بر اساس برگه شرايط تعدا افراد مشخص شده را بصورت ثابت در طول سال بكار رايه خدمات در خصوص اپيمانكار متعهد گرديد  )20-7

 :گمارد 
 1كلينيك دامپزشكي حداقل  –نفر  3دانشكده هنر و اقتصاد حداقل  –نفر  5پرديس شهر حداقل قرارداد بصورت حجمي مي باشد و در 

نفر براي هر ماه با برنامه ريزي توسط  10بصورت ميانگين حداقل براساس فصل كاري پرديس نازلو  -نفر  1دانشكده ادبيات حداقل  –نفر 
 . خواهد بود توسط خود شركتشركت و در صورت نياز كاهش و يا افزايش در هر ماه 

 :حوادث قهريه -8ماده 
درمواردبروز حوادث قهريه كه مانع تعهدات پيمانكار باشد پيمانكار از مسئوليت مبري است مشروط به آنكه اينگونه حوادث اوال غير قابل 

 .موثر نبوده باشديا ترك فعل پيمانكار در بروز آن  ثالثأ فعل و پيش بيني باشد ثانيأ جلوگيري يا رفع آن از عهده پيمانكار خارج باشد
 :  قوانين كار ، بيمه هاي تامين اجتماعي ،حفاظتي ، عوارض ومالياتها -9ماده 

همچنين قوانين مربوط به  پيمانكار اقرار مي نمايدكه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كار وبيمه هاي تامين اجتماعي ،حفاظت فني و
مقررات فوق الذكر متوجه  ليت عدم اجراي قوانين ووجراي آنها مي باشددر هر حال مسئومتعهد به ا مالياتها وعوارض كامال مطلع بوده و

 .پيمانكار مي باشد
مسئوليت بكارگيري نيروي انساني ورعايت كليه قوانين فوق به عهده پيمانكار بوده وكارفرما فقط ناظر برروابط كاركنان با كارفرما 

 .خواهدبود



 :جريمه تأخيروخسارت -10ماده
تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد كارفرما مي تواندبه  پيمانكار نتواند نچه به تشخيص كارفرما ،چنا

 .صورت حسابهاي پيمانكاري كسر نمايد زا پيوستياستنادآئين نامه جرايم 
 : فسخ قرارداد موارد-11ماده

 .موارد مربوطه قابل فسخ مي باشد لحاظ جرايم پيش بيني شده در اعمال و از طرف كارفرما با ذيل قرارداد در موارد
رفاه  و عدم ارائه مدارك مثبته مورد نياز جهت پرداخت صورت وضعيتهاي ماهيانه اعم از گواهي صالحيت از اداره كل تعاون، كار )1-11

 ماه  3 حداكثر تا........اجتماعي استان، گواهي ماليات ارزش افزوده و
 ه غيرب كال يا جزئا واگذاري موضوع قرارداد )2-11
 انحالل شركت پيمانكار )3-11
 ورشكستگي پيمانكار يا شركت پيمانكاري )4-11
 اهمال وقصور در پرداخت حقوق حقه كاركنان موضوع اين قرارداد  )5-11
 .قراردادگردد15پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده  )6-11
 مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي موضوع پيشگيري و22/12/83ه مورخ 30374ت/73337نامه شماره  عدم رعايت تصويب)7-11

 : اقدامات پس از فسخ قرارداد-12ماده
پيمانكار مكلف  رسانيد و مراتب راكتبأ به اطالع پيمانكار خواهد فسخ كند)11(را به يكي از علل مشروع در ماده  هرگاه كارفرما قرارداد

 ابالغ طي صورتجلسه اي تحويل نماينده كارفرما نمايد ساعت از تاريخ اعالم و24 است كليه لوازم و وسايل تحويل شده را ظرف مدت 
 .ضامن هرگونه عيب ونقص در لوازم و وسايل تحويلي ميباشدپيمانكار 

 :تضمين حسن انجام تعهدات -13ماده
 5ضمانت نامه بانكي قابل قبول كارفرما معادل  امضاي قراردادبراي تضمين تعهدات ناشي ازاين قراردادپيمانكار متعهداست همزمان با 

رسيد آنرا ارائه  واريز و يا معادل مبلغ مذكور رانقدأ به حسابي كه كارفرما تعيين مي نمايد مبلغ كل قرارداد تسليم كارفرما نمايد درصد
مالياتهاي مستقيم  تامين اجتماعي و قانون كار و رعايت مفاد حصول اطمينان كارفرما از و راردادكه اين تضمين پس از پايان مدت ق.نمايد

 .خواهد بود سازي آزاددر وجه پيمانكار ارايه مفاصا حساب بيمه با تاييد كارفرما  ساير قوانين حاكم و و
بود كه پيمانكار گواهي معتبر ثبت نام در ماليات  قدور خواهدپرداخت ماليات برارزش افزوده از طرف دانشگاه به پيمانكار زماني م : تبصره

 .ارزش افزوده را ارائه نمايد
 : حل اختالف-14ماده

در صورتيكه اختالفي بين كارفرما وپيمانكار بروز نمايد اعم از اينكه مربوط به اجراي تعهدات وخدمات موضوع قرارداديا مربوط به تفسير 
وطرفين نتوانندموضوع اختالف رااز طريق مذاكره حل وفصل .واسنادومدارك پيوست آن يا ادعاي خسارت باشدوتعبير هريك از مواد 

حل وفصل موضوع از طريق كميته اي متشكل از نمايندگان كارفرما پيمانكار ونماينده حقوقي دانشگاه بعمل مي ايد وتصميم .نمايند
 .باشدكميته مذكور براي طرفين قراردادالزم االتباع مي 

 : قانون منع مداخله -15ماده
نمي باشد ودر صورتيكه خالف آن براي كارفرما محرز شود 1337دي ماه 22پيمانكار اعالم مي داردكه مشمول قانون منع مداخله مصوب 

 .پيمان فسخ وضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار توسط كارفرما ضبط مي گردد

 : عناوين -16ماده 
قانون مدني محمول  224 مدارك پيوست آن نوشته شده است مطابق ماده  و پيمان واسناد مواد ي كه در عناوين فصول وعبارات كلمات و

 .برمعاني عرفيه بوده وصرفأ به منظور راهنمايي واطالع يافتن از مفاد فصول ومواد مي باشد



 : عدم واگذاري به غير-17ماده
 .قسمتي از تعهدات موضوع اين قراردادرا به شخص حقوقي ديگر نداردپيمانكار حق واگذاري يا انتقال تمام يا 

 :دستگاه نظارت -18ماده 
و توسعه منابع پشتيباني  عاونتم .بود عملكرد پيمانكار خواهدو امور بر به عنوان ناظر دانشگاه  فضاي سبزتوسعه، توليد و اداره رييس 
توسط كاركرد درصد  پرداخت صورت وضعيت صرفأ با تأييد االشاره نظارت داشته وبه عنوان ناظر عالي بر حوزه هاي كاري فوق انساني 

  .بود واهدخو توسعه منابع انساني پشتيباني  ناظر كارفرما و معاونت

 : ضمائم قراردادكه جزوالينفك قراردادمي باشند-19ماده
 شرايط فني اجرايي قرارداد: 1پيوست شماره 
 انجام امور نگهداري فضاي سبز و نظافت معابرتقويم زماني : 2پيوست شماره 
 جدول اطالعات فضاي سبز: 3پيوست شماره 
 ايين نامه جرايم: 4پيوست شماره 
 آيتم هاي احداث و توسعه فضاي سبز :5پيوست شماره 

 :آدرس طرفين  -20ماده
 32775576  :فاكس    32775576:   تلفن دانشگاه اروميه – پرديس نازلو -سرو 13جاده  كيلومتر–اروميه  : كارفرما
  :پيمانكار

يك نسخه از آن پس از امضاء تحويل پيمانكار گرديده وكليه نسخ قرارداد حكم واحد  نسخه تنظيم و  3ماده و 20در اين قرارداد
 .را دارند

 
                            علی                                                       رنجبر      

                                                                پيمانكار      
                                                                                                                           

                                          سبز اداره توسعه توليد و فضايرييس 
 
 
 
                             قاسم مهدی                                                      

اكبري ديلمقاني                                                                       
پشتيباني   اداره کل سرپرست                           امور حقوقي مدير                                             

                                       
 
 
 
        
 محمود رضازادباري                                               
 معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني دانشگاه                               

  



 

 

 

 بسمه تعالي

 ) 95برگه شرايط مناقصه واگذاري انجام كليه امور نگهداري فضاي سبز دانشگاه اروميه و واحدهاي تابعه دانشگاه اروميه در سال( 

   :موضوع  -1

دانشگاه اروميه و عبارت است از انجام کليه امور نگهداری فضای سبز  ۱-۱
 واحدهای تابعه

  :نحوه پرداخت-2
مبلغ قرارداد ماهيانه به تناسب کار انجام شده بر اساس درخواست کتبی  ۲-۱

پيمانکار و تاييد نماينده کارفرما و کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی و 
حسن انجام کار و در قبال ارائه سند هزينه رسيدگی شده در وجه % ۱۰کسر 
 .انکار پرداخت خواهد شدپيم

فوق در پايان قرارداد و انجام تعهدات قرارداد به % ۱۰کسورات : تبصره   
 .پيمانکار مسترد خواهد شد

 خواهد بود ۲۹/۱۲/۹٥لغايت   ۱/۱/۹٥يکسال از تاريخ  :مدت قرارداد -3

کل مبلغ پيشنهادی ساليانه به حساب % ٥:  سپرده شرکت در مناقصه  :مدارك پاكت الف-4
بانک ملی به نام سپرده دانشگاه اروميه و يا ضمانت نامه بانکی  ۰۱۰٥۰۲۸٤٥۳۰۰۱

که تا سه ماه اعتبار داشته باشد و سپرده شرکت در مناقصه را در پاکت الف 
سپرده شرکت در مناقصه توجه داشته باشيد در صورتی . گذارده و الک و مهر نماييد

 .نداشته باشيد از دور مناقصه خارج خواهيد شد

حاوی مستندات مويد توانمدی کاری و تخصصی مناقصه گر و سوابق  :مدارك پاكت ب  -5
 ).تاييد شده از سوی کارفرمايان قبلی .( مربوط می باشد

و ) در ارتباط با موضوع مربوط به مناقصه ( ارائه آگهی تاسيس شرکت   ۱-٥
شرکت ) (کپی برابر اصل (خرين تغييرات، اساسنامه و شماره و تاريخ ثبت آ

در صورت تغيير صاحبان امضاء اوراق تعهدآور که در اساسنامه قيد شده، می 
بايست نمونه امضاء جديد را که به تأييد اداره ثبت شرکتهای سازمان ثبت 

 .)داسناد و يا دفاتر اسناد رسمی رسيده باشد ضميمه مدارک نماي
 .ارائه کپی شماره اقتصادی شرکت ۲-٥
 .ارائه کپی کد پستی شرکت  ۳-٥
که توسط افراد مجاز ) برگه اسناد مناقصه ( کليه صفحات برگه شرايط   ٤-٥

 .امضا و ممهور به مهر شرکت باشند
 .مدارک ذکر شده در پاکت ب گذارده و الک و مهر گردد

  :مدارك پاكت ج   -6
برگه پيشنهاد قيمت پيوست ارائه پيشنهاد دهندگان ميبايستی طبق  ۱-٦

پيشنهاد قيمت نماينده توضيح اينکه قيمتهای پيشنهادی مقطوع بوده و 
 .پيمانکار متعهد می شود ادعايی بر افزايش قيمتها نخواهد داشت

بهای پيشنهادی بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد کسر يا اضافه  ۲-٦
يشنهادی خود را بدون قيد و و قيمت پ. نسبت به بهای اعالم شده تعيين گردد

شرط و با توجه به موضوع قرارداد و بر اساس مدت قرارداد و ساير شرايط 
برگه . مندرج در برگه اسناد مناقصه، در برگه مخصوص پيوستی درج نمايند

پيشنهاد قيمت را بعد از مهر و امضا در پاکت ج گذارده و الک و مهر 
 .نمايند



انکه بررسی قيمت ها و تجزيه و کنترل پس از گشودن پاکتهای قيمت چن ۳-٦
مبانی آن الزم باشد دو هفته جهت اعالم نظر کميته به کميسيون لحاظ خواهد 

 .شد
کل مبلغ % ۱۰از برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد به ميزان  :تضمين قرارداد   -7

و  قرارداد ضمانت نامه معتبر دريافت خواهد شد که تضمين فوق تا پايان قرارداد
تسويه حساب کامل و دريافت نظر نماينده کارفرما و کارفرما نزد دانشگاه باقی 

 .خواهد ماند و بعد از آن عودت داده خواهد شد

در اوقات اداری  ۲۲/۱۲/۹٤الی  ۱۲/۱۲/۹٤از تاريخ  :  مهلت تحويل اسناد به متقاضيان -8
 .دانشگاه 

 –کيلومتری جاده سرو  ۱۳ –اروميه  –آذربايجان غربی : محل تحويل اسناد به متقاضيان -9
و همچنين    /http://urmia.ac.ir دانشگاه اروميه از طريق سايت دانشگاه اروميه به آدرس

 http://iets.mporg.ir از طريق سايت پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس
 قسمت اطالعيه ها

 ۲۲/۱۲/۹٤الی  ۱۲/۱۲/۹٤از تاريخ :  دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگانمهلت  -10

 .سه ماه خواهد بود: تاريخ اعتبار پيشنهادات  ۱۰-۱
به پيشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين پيشنهادهايی  ۱۰-۲

 .که بعد از موعد مقرر برسند ترتيب اثر داده نخواهد شد
منزله قبول اختيارات و تکاليف  شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به   ۱۰-۳

 .دانشگاه می باشد
سپرده برنده اول شرکت در مناقصه در صورتيکه ظرف مدت يک هفته پس از   ٤-۱۰

اعالم نتيجه مناقصه حاضر به تسليم تضمين انجام تعهدات و تنظيم قرارداد 
 .نباشد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد

ف مدت يکماه به وی مسترد سپرده شرکت در مناقصه برنده دوم حداکثر ظر  ٥-۱۰
خواهد شد مگراينکه در اين مدت برای تسليم تضمين انجام تعهدات و تنظيم 
قرارداد پيشنهاد کتبی دانشگاه به وی ابالغ گردد و برنده دوم از انجام آن 

 .خودداری نمايد که در اين صورت سپرده وی نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد
   کنندگان برای برگزاری مناقصه سه شرکت کننده  حداقل تعداد شرکت: توجه

 .می باشد
پيشنهادهای رسيده را بررسی و در صورت  ۲٤/۱۲/۹٤کميسيون مناقصه در مورخه  -۱۱

 .حائز شرايط بودن برندگان مناقصه را به ترتيب اولويت معرفی خواهد کرد
کليه عوارض و کسورات قانونی برعهده پيمانکار می باشد و دانشگاه      -۱۲

مکلف است هر گونه ماليات يا عوارضی که بابت معامله با طرف قرارداد تعلق می 
گيرد از بهای کارکرد در مواقع پرداخت مطالبات وی کسر نمايد و کسورات 

 .قانونی کليه پرداختها را شامل می شود
تامين اجتماعی و ديگر  –شرکت طرف قرارداد اجرای مقررات قانون کار  -۱۳

 .قوانين مربوطه را بر عهده می گيرد و در اين خصوص دانشگاه مسئوليتی ندارد
صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد حق برای شرکت کننده و ايجاد  -۱٤

و دانشگاه مجاز می  تکليف يا سلب اختيار برای دستگاه مناقصه گذار نمی نمايد
باشد در چهارچوب ضوابط مقررات در دستورالعمل آيين نامه مالی ومعامالتی 
مربوط به دانشگاه و با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه هر يک از پيشنهادها را 

 .رد يا قبول نمايد
 .دانشگاه در رد يا هر يک از پيشنهادها مختار است -۱٥
وص نحوه ادامه قرارداد پيمانکاران بخش در صورت تصويب قانونی جديد در خص -۱٦

پيمانکار بعد از اخذ نظر ... خصوصی با مراکز دولتی تعديل کاهش يا فسخ و 
 .کارفرما ملزم به رعايت آن بوده و هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت

متقاضيان شرکت در مناقصه هر سه پاکت الف و ب و ج را بعد از مهر و الک  -۱۷
کيلومتری جاده  ۱۳ه اداره حراست دانشگاه واقع در نمودن حضورا به دبيرخان

سرو دانشگاه اروميه تحويل داده و رسيد دريافت نمايند و يا به نحوی پست 
 . نمايند که تا آخرين روز مقرر به دانشگاه رسيده باشد

http://iets.mporg.ir/�


 
 
 
 
 
 

پاکت 
 الف

الف ( مدار مورد نياز که بايد در پاکت 
 گذارده شود)

 توضيحات

  مناقصهسپرده شركت در 

پاکت 
 ب

) ب ( مدارک مورد نياز که بايد در پاکت
 گذارده شود

 

مستندات مويد توانمدي كاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق 

 اسناد و مدارك الزم و برگه شرايط مهر و امضا

 

پاکت 
 ج

ج ( مدارک مورد نياز که بايد در پاکت
 قراردداده شود)

 

   پيشنهاد قيمت

 
موارد باال اصل بايد باشد و از مهر امضا به جای آن امضای مدارک و  -۱۸

 .استفاده نشود
کارفرما هيچگونه تعهدی در خصوص ايجاد تسهيالت و امکانات رفاهی از جمله  -۱۹

پيمانکار و رانندگان وی بر عهده نخواهد ... محل استراحت، تامين غذايی و 
 .داشت

فتار با کارکنان پيمانکار متعهد است به کارکنان خود تفهيم نمايد در ر -۲۰
رعايت کامل انضباط و ادب را بنمايد و از دخالت در کارهای خارج از شرح 

 .وظايف خود اجتناب ورزند
پيمانکار بايد دارای توان مالی مناسب باشد درحدی که به مدت دو ماه بدون  -۲۱

 .اخذ وجه از کارفرما به کليه تعهدات خود عمل نمايد
پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل  پيمانکار مکلف است ماهيانه تصوير -۲۲

کارکنان خود را که به تاييد سازمان تامين اجتماعی رسيده است به نماينده 
 .کارفرما ارائه نمايد

پيمانکار موظف است حقوق مزايای قانونی کارگران خود را منحصرا به حساب  -۲۳
ا که بانکی کارگران واريز نمايد و ماهانه يک نسخه پرينت پرداختی ماه قبل ر

به تأييد بانک مربوطه رسيده باشد ضميمه سند نموده و تحويل امور مالی 
 .دانشگاه نمايد

ساير قوانين ذکر نشده تابع قوانين جاری کشور و آيين نامه مالی و  -۲٤
 .معامالتی مربوط به دانشگاه می باشد

 .هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود -۲٥
 

نماينده شرکت                                                                    اينجانب                   -۲٦
ضمن اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله کارکنان دولت در 

و الحاقات و اصالحات بعدی آن و پس از رويت و بررسی  ۱۳۳۷معامالت دولتی مصوب 
 .صه شرکت می نمايمبا قبول کليه شرايط فوق در اين مناق

الزم به توضيح است در تکميل ادرس دقيق و کدپستی دقت نموده و مشخصات  -۲۷
مندرج بعنوان اقامتگاه قانونی شرکت کننده می باشد و پيمانکار مسئوليت 
هرگونه عدم شناسايی محل و عدم دريافت مکاتبات را بر عهده می گيرد لذا کليه 

 .لقی خواهد شدمکاتبات به نشانی مذکور ابالغ شده ت
 :نام و مشخصات شرکت 

 :آدرس شرکت 
 :کد پستی شرکت 



 :شماره تماس ثابت شرکت
 :شماره همراه مدير عامل شرکت

 
 مهر و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت  تاريخ                         

 
 

 

  



 

 

 

 بسمه تعالي

  95برگه مخصوص پيشنهاد قيمت انجام كليه امور نگهداري فضاي سبز دانشگاه اروميه و واحدهاي تابعه در سال 
 
 

 : سر جمع مبلغ پيشنهادی ساليانه 

 لایر:  ...............................................به عدد 

:  به حروف

......................................................................
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 :شماره تماس ثابت شرکت

 :شماره همراه مدير عامل شرکت
 

 مهر و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت  تاريخ                         
 

  



 پيوست يك

 )اجرايي و فني شرايط( 
 آبياري–يك

 :در فصل گرما و كمبود آب بسته به تشخيص كارفرما دور آبياري بصورت شبانه يا روزانه خواهد بود مي باشد صورت4 به دانشگاه سبز فضاي آبياري
 و با فواره شيلنگي -1
 كرتي -2
 قطرهاي -3
 با تانكر ماشين آب -4
 سيستم اتوماتيك ابياري -5
 .داد خواهد قرارپيمانكار  دراختيارطرق ذيل  از را آب كارفرما، شده تعبيه آبياري سيستمبرخي از قسمتها،  در اينكه به توجه با

 لوله كشي  آب توزيع درسيستم آب برداشت شيرهاي طريق از آبياري)الف
 طبق برنامه زمانبندي شده و با نظارت كامل  آبياري براي هدايت و كانال داخل شرب غير آب انتقال ازطريق آبياري)ب
 در محوطه هاي مورد نظر كارفرما) باراني –قطرهاي( فشار تحت سيستم ازطريق آبياري)ج

 هيچگونه ارتباط اين در بايستي پيمانكار و نمايد اقدام اتفاقي صورت بهآبرساني  دقيق كنترل به نسبت زمان هر در بود خواهد مجاز ناظر)1تبصره
 .آورد ملعب را الزم وهمكاري نداشته اعتراضي

 .نمايد رعايت را تانكري آبياري هنگام در احتمالي خطرات از جلوگيري منظور به الزم هاي احتياط كليه است موظف پيمانكار) 2تبصره
 و بوده آبياري شبكهشلنگ ها و فواره ها و  و نازلها نگهداري و حفظ به موظف پيمانكار ميشود آبياري فشار تحت آبياري  كه واحدهايي در) 3تبصره

 .ميباشد آنها وتعويض تعمير به ملزم خسارت درصورت
 چمن نگهداري-دو

 آبياري 1-
 و خشكيدگي دچار هيچگاه چمن بطوريكه گيرد انجامو ميزان تبخير و تعرق  هوا حرارت درجه به توجه با و مناسب وبميزان روزانه بايد چمن آبياري •

 .نشود پژمردگي
 پاشيده چمن برروي شكل پودري بصورت آب تا باشند ريز سوراخهاي داراي سرآبپاشها بايستي ميگيرد انجام لنگيش با و دستي آبياري درصورتيكه •

 .شود
 .شد خواهد ابالغ پيمانكار به مشخصاي  برنامه طبق قطعات زمانبندي نحوه گيرد انجام) آبياريباراني(اسپرينگلر توسط چمن آبياري درصورتيكه •
 ينصورت درا كه شد خواهد چمنها رفتن بين از باعث غرقابي بصورت آبياري اصوال و شوند آبياري آنها درداخل شيلنگ گذاشتن با نبايستي چمنها •

 .شد خواهد كسر پيمانكار شركت وضعيت صورت از ناظر تأييد از پس وارده خسارت
 .سانتيمتري خاك كامال مرطوب شود 20عمق تا كه شود تنظيم بايد طوري چمن آبياري مقدار •

 .قرارگيرد پيمانكار مدنظر همواره چمنها آبياري در بايستي ذيل نكات : توجه
 .شد خواهد بيماري و آفات بروز باعث امر اين كند پيدا جريان چمن درسطح آب كه شود انجام شكلي به آبياري اگر •
  .دارند كاري چمن قسمتهاي ساير به نسبت كمتري آبياري به نياز درختان زير چمنهاي معموًال •
 زمستان فصل در جوي مناسب شرايط در و بود خواهد چمنها نياز اساس بر و هوا رتحرا درجه به توجه با تابستان و بهار فصول را دچمنه آبياري •

  .شود استفاده مشبك هاي آبولوله كنندة پودر سرنازل از بايستي تانكر با آبياري درصورت .ندارند نيازي آبياري به چمنها
به ميزان هماهنگ شده از صورت وضعيت پيمانكار ) 2پيوست (در صورت عدم نياز به آبياري چمن با تعداد دفعات ذكر شده در تقويم زماني ماهانه  •

 .در هر صورت تعيين اين ميزان به عهده كارفرما مي باشد.كسر خواهد شد 
 

 زني چمن 2-
 .پذيرد انجام يكبار روز14هر تقريبا چمنها رشد ميزان هب بسته و مرتب زني چمن بايست مي چمنها سالمت و زيبايي بمنظور •
 .شود خودداري ازآبياري چمنزني، از قبل ساعت 24 است بهتر و شود انجام نبايد است خيس چمن زمانيكه در چمنزني •
 .باشد متر نيم قطر به اي طوقه حداقل داراي و شده برداشته ميبايست درختان و ها ودرختچه ها بوته اطراف چمن •
 .گردند كوتاه چمنزني قيچي با چمنزني با همزمان و"مرتبا ها ودرختچه درختان طوقه و ها وحاشيه گلكاري قطعات اطراف چمن •
 .ميگردد چمنها وكندن چمن زدن نامرتب باعث كند هاي تيغه زيرا شوند تيز آنها هاي تيغه و شده سرويس مرتبًا بايستي چمنزني دستگاههاي •
 .گردد حمل ميكند تعيين كارفرما كه محلي به و جمعآوري "سريعًا ميبايست چمنزني عمليات از حاصل ضايعات •



 .شود خارج ازمحل وضايعات انجام برداري كناره جداول 10-15 فاصله به بايستي جداول حاشيه به چمن وتجاوز نفوذ درصورت :برداري كناره*
 .شود پوشانده مناسب زراعي خاك با ميبايست برداري ازكناره آمده بوجود خالي ًفضاي ضمنا

 : كودپاشي-3
 و پائيز فصل در بود خواهد ناظر نظر طبق استفادهن ميزا شود انجاآلي  كودهاي از استفاده با چمن رشد فصول در ميبايست ها چمن كودپاشي
 .شد خواهد اعالم متعاقبا آن ميزان كه ميشود استفادهو كود دامي  فسفره ازكودهاي چمنها تقويت براي زمستان

 : بيماريها و آفات با مبارزه-4
 در مبارزه و سمپاشي به اقدام ناظر با هماهنگي ضمن و متناسب روشهاي با و فوريت به دارد ضرورت گرديد مشاهده بيماري هرگونهه درصورتيك •

 .گردد وقت اسرع
 فني هاي توصيه و دستورالعملها به توجه با سال مختلف فصول در است موظف پيمانكار هرز علفهاي و آفات با شيميايي مبارزه لزوم درصورت •

 .نمايد اقدام  .....و مصرف چگونگي مصرفي، سم ميزان مصرفي، سم نوع مصرف، زمان ازجمله نظارت دستگاه
 : كاريها چمن نظافت-5

 خصوصا در فصل خزان درختان  گردد نظافت و آوري جمع چمنها روي از خشكيده برگهاي احيانًا و زايد مواد و زباله روز هر است الزم
 
 : چمن وترميم گيري لكه عمليات-6
 آماربرداري و استقرار و وتحول تحويل از پس پيمان سطح در بايستي پيمانكار هر و ميباشد چمن نگهداري با ارتباط در پيمانكار اصلي وظايف از

 و نوع.نمايد اقدام كامل پوشش تا چمن گيري ولكه ترميم به نسبت كارفرما، و نظارت دستگاه هماهنگي با وقت دراسرع چمن وكچل لخت ازسطوح
 .برسد نظارت دستگاه تأييد به بايستي مصرفي وكود ماسه، بذر، خاك، مرغوبيت

 . قابل محاسبه مي باشداحداث يا مبلغ آن آيتم   يفهرست بهاترميم و لكه گيري  چمنها بر اساس : تبصره 
 پرچين و گل نگهداري-سه

 ونگهداري حفظ جهت به زراعي وبه زراعي عمليات كليه از است عبارت ها ازگلكاري مراقبت و نگهداري
 كاشت براي بستر تهيه عمليات همچنين و باشد برخوردار مطلوب نظافت و كيفيت شادابي، از همواره كه بنحوي پيمان درمحدوده واقع گلكاريها

 .دوره پايان تا فصلي گلهاي از ونگهداري حفظ فصلي، گلهاي
 :توليد گل و نشا فصلي  -

انجام توليد گلهاي فصاي از بذور اف يك و در انواع مختلف با تهيه و تدارك كاشت بذ ر و نظارت به كشت توسط اداره توسعه ، توليد و فضاي سبز 
بود و تامين احتياجات مربوطه شامل تامين سوخت و ادوات مربوطه بر عهده مي پذيرد و بقيه امور شامل مديريت گلخانه بر عهده پيمانكار خواهد 

و اين توليدات در ادامه جهت فروش و كسب . دانشگاه مي باشد در صورت بروز هر گونه سرماخوردگي و خسارت ديگر بر عهده پيمانكار مي باشد
 .دانشگاه انجام مي پذيرد درامد بر دانشگاه و كاشت جهت فضاي مناسب محوطه دانشكده ها با نظارت

 : آبياري 1-
 گيرد وعصرانجام صبح هنگام ًبه ومرتبا مستمر بايستي فصلي نشاهاي آبياري •
 نزوالت و هوا سردي و گرمي به باتوجه پائيز از مدتي و تابستان بهار، فصل در برنامه طبق بايستي پوششي وگياهان رز نظير دائمي گلكاريهاي آبياري •

 .گيرد صورت آسماني
 اطراف بهن آ پاشيدن از و نشده شسته بستركاشت خاك كه نحوي به بوده پودري پاش سرآب يا و شيلنگ از استفاده با مستمر يستي با آبياري •

 .و در فصل تابستان بسته به نياز دور ابياري بصورت شبانه روزي خواهد بود گردد جلوگيري
  .شد خواهد اعالم ناظر توسط ها پرچين آبياري دوره •
  .شد خواهد ابالغبصورت شبانه روزي  آبياري نحوه و برنامه فشار تحت آبياري سيستم از استفاده درصورت •

 : بسترگلكاريها نظافت 2-
 .تگردد نظاف و آوري جمع نها پرچي و ها بسترگلكاري از خشكيده وگلهاي برگها همچنين و زائد مواد و ها زباله روز هر است الزم
 :هرز علفهاي وحذف وجين 3-

 ازمحل و آوري جمع شدهكنده  وعلفهاي گيرد انجام مستمر ميبايست تراشي وجويبوده ) كندن از ريشه(وجين علفهاي هرز صرفا با استفاده از بيل  •
  .گردد خارج
 : كودپاشي 4-

 دائمي و فصلي وگلكاريهاي كاريها نشاء بستر در پوسيده حيواني كود اليه يك وحفظ افزودن •
 ناظر تشخيص به بنا گلدهي بمنظورتحريك تابستان و بهار درفصولآلي  شيميايي كودهاي افزودن •
 باكسها فالور جهت زراعي خاك و دامي پوسيده كود بعالوه ازخاكبرگ مخلوطي با مناسب و مرغوب خاك تهيه •

 : بيماريها و آفات با مبارزه 5 -



 سال مختلف درفصول است موظف پيمانكار . مناسب ازسموم ناظرواستفاده هماهنگي با گلها برروي شده مشاهده وامراض آفات هرگونه با مبارزه •
 اقدام .... و مصرف چگونگي مصرفي، سم ميزان مصرفي، سم نوع مصرف، زمان ازجمله نظارت دستگاه فني هاي توصيه و دستورالعملها به باتوجه
 .نمايد

 ها پرچين و گلكاريها وآرايش هرس -6
 مستمر صورت به بيشتر گل توليد جهت به گلدهي زمان در) چيني غوزه(دائمي گلهاي پژمرده گلهاي قطع و فصلي خشكشده گلهاي حذف •
 برابر آن واندازه نوع با متناسب بيمار و خشك هاي شاخه حذف هاو بوته آرايش سو هر سال درتمام دائمي گلهاي اضافي هاي وشاخه پاجوش حذف •

 كارفرما دستورالعمل
 نظارت دستگاه طرف از صادره دستورالعمل برابرو تراون ها  پرچينها برروي فرم هرس •

 گلكاري ترميم عمليات -7
 تا واكاري عمليات كه است بديهي  .خواهدآورد رابعمل الزم اقدام ناظر نظر با پيمانكار گردد واكاري ويا ايجاد گلكاري است الزم هاييكه درقسمت •

 . يد و يا از محل گلهاي توليدي خود تامين نمايدمينما راپرداخت وگياه گل خريد هزينه تنها كارفرما رابطهن ودراي االجراست الزم % 20 سقف
  .ميباشد اجرا قابل پيمان محدوده ًدر صرفا گلكاري ترميم و ايجاد عمليات •
 .برسد ناظر تأييد به بايستي نياز مورد كشاورزي هاي نهاده ساير و مصرفي كود ماسه، گل، بوته نشاءگل، خاك، مرغوبيت و نوع •
 .كاشته شوند رديفي بصورت و شده ناظرانتخاب نظر وبا شده اصالح مرغوب هاي گونه از ميبايست فصلي نشاءهاي •
 محل در ضدعفوني و كردن ازخشك پس شده خارجي پيازها ساله هر فقط و ميباشد دائمي گلهاي همانند تقريبا پيازي گلهاي نگهداري و كاشت •

 .ميشود نگهداري كاشت فصل تا باشد رطوبت و نور فاقد كه مناسب
 درختان نگهداري -چهار
 :آبياري 1-

  ... و فشار تحت آبياري وجودسيستم منطقه، شرايط خاك، بافت نوع برحسب درختان آبياري •
 .ميگردد وابالغ مشخص آبياري تناوب دوره ناظر توسط و بوده متفاوت

  .بود خواهد جوان درختان از بيشتر مسن درختان آبياري تناوب دوره •
  .ميباشد ناظر با آن تشخيص كه داشته احتياج كمي آبياري به درختان زمستان و پائيز درفصل •
  .شود انجام روز شبانه تر خنك ساعات در ميبايست درختان آبياري •
 درختان براي مناسب آبخور و تشتك ايجاد •
 .ميزان دوره ابياري و نياز ابي درختان بسته به نوع و گونه انها مثل انواع كاج ها و سروها در طول فصل زراعي باتشخيص ناظر خواهد بود  •

 جوش وتنه پاجوش حذف 2-
 درتمام امراض و آفات به وآلوده خشك هاي سرشاخه برآن وعالوه بوده جوش تنه و جوش ازپا عاري بايستي ها ودرختچه درختان سال طول درتمام •

 .گردند وحذف قطع سال طول
 هرز علفهاي وجين 3-

با بيل كاري و يا بصورت مبارزه شيميايي  آبياري جويهاي وداخل درختكاري باند درختكاري، دربستركاشت مستمر بطور بايستي هرز علفهاي وجين •
 .بدون هرگونه ضرر و زيان به درختان و محيط زيست انجام گيرد

 ها پشته وجوي نهرها اصالح 4-
 انجام ناظر دستورالعمل وطبق مناسب بطور ها پشته جوي و نهرها تراشي كف –وترميم اصالح ميبايست درختان براي مناسب آبخور ايجاد بمنظور

 .گردد
 :درختكاريها بستر نظافت 5-

 درختكاري بستر و درختكاري باند سطح از شده خزان برگهاي آوري جمع
 مسئوليت سوزي، آتش بروز از جلوگيري و كرده خزان برگهاي و خشك علفهاي "وخصوصا ضايعات هرگونه از درختان بستر روزانه و كامل نظافت •

 .پيمانكارميباشد بعهده بند اين مفاد اجراي عدم احتمالي حوادث
 بدانند الزم هاي پيشگيري عدم و پيمانكار انگاري سهل را حريق علت نشاني آتش كارشناسان چنانچه سوزي  آتش و حريق وقوع درصورت : تبصره

 .پيمانكاراست بعهده خسارات كليه مسئوليت
 :بيماريها و آفات با مبارزه 6-

 مناسب سموم از استفاده با و ناظر باهماهنگي و پيمانكار ازسوي گزارشه ب توجه با گياهي بيماريهاي و آفات عليه بر ها ودرختچه درختان پاشي سم •
 سم نوع مصرف، زمان جمله از ناظر، مجاز فني هاي وتوصيه دستورالعمل به باتوجه سال مختلف فصول در است موظف پيمانكار و ميپذيرد انجام

 .نمايد اقدام سمپاشي به دفعات، تعداد و مصرف چگونگي مصرفي، سم ميزان مصرفي،



 :كودپاشي 7-
 ناظر نظر به بنا كمپوست يا و فسفره دامي پوسيده كود افزودن و زمستان و پائيز فصل در درختان بستر خاك وكوب كند •
  .نظارت دستگاه دستورالعمل بارعايت كود چال صورت به درختان كوددهي •

 :برگ سوزني هاي درختچه و درختان زدايي يخ و فروبي بر 8-
 .ميباشد والزامي ضروري يخبندان و رفب بارش مواقع در فني اصول طبق درزمستان برگ سوزني درختان زدايي يخ و برفروبي •
 .ميگردد ابالغ پيمانكار به كارفرما توسطب مرات برگ، سوزني غير هاي درختچه و درختان ساير يخزدايي و برفروبي به نياز درصورت •

 :درختان شستشوي -9
 بود ناظرخواهد تشخيص به بنا و درسالبار  6-3برگ وسوزني برگ پهن درختان شستشوي شامل
 : ها درختچه و درختان وكاشت واكاري 10-

 .دستورالعمل احداث محاسبه مي گردد براساس گرديده قطع يا و خشكشده درختان بجاي جديد درختان كاشت و واكاريحق الزحمه  •
 .كارفرما ميباشد بعهده نياز مورد نهالهاي، نوع و كيفيت تامين و تهيه:1تبصره 
 .ميگردد انجام ناظر نظر با و پيمان محدوده داخل ًدر صرفاي جديد ها ودرختچه درختان وكاشت كاري جنگل احداث:2تبصره 
 آبياري و نگهداري به نسبت) ها درختچه و درختان شدن سبز( نتيجه حصول تا ها درختچه و درختان كاشت از پس است موظف پيمانكار: : 3تبصره 

 .نمايد ًاقدام دقيقا زراعي به عمليات ساير و
 زا خطر و خشك درختان نمودن كن ريشه و بريدن -پنج

 جاي پركردن و خاك در باقيمانده هاي ريشه نمودن خارج انضمام بهدانشگاه  از خارج به آن حمل و ناظر تشخيص با زا وخطر خشك درختان بريدن
 .كارفرما اعالم با خاك كوبيدن و مناسب خاك با خالي
 كوددهي –شش
 پاشي، محلول شامل( پيمان محدوده در دهي كود عمليات اهميت و حساسيت به نظر است مكلف پيمانكار 1-
 .نمايد اقدام فوق عمليات دقيق اجراي به نسبت مقرر موعد در نظارت، دستگاه تأييد و بانظر...) و كود چال

 . قرارگيرد استفاده مورد ناظر تأييد از پس بايستي (شيميايي –آلي) مصرفي وكودهاي سموم كليه : تبصره
 خاكريزي – تفه

 مربوطه گلكاريهاي از بهينه نگهداري جهت باغچه خاك آوردن باال و خاكريزي به نسبت ها باغچه خاك ارتفاع بودنه كيدرصورت است موظف پيمانكار
 .نمايد اقدام

 نظافت-هشت
 س هر ضايعات هرز، هاي علف قبيل از سبز فضاي ضايعات آوري ،جمعخارج از دانشگاه  به انتقال و شده زده هاي چمن آوري جمع شامل

 .به خارج از دانشگاه  وحمل…و
 تهيه باالبر جهت هرس درختان بلند به عهده پيمانكار مي باشد. 
  ترميم تشتك ها و ها جوي مسير كردن مرتب و تراشي جوي با راههم هكاري و باغات در فصول بهار و تابستان وپاييزگلوجين علفهاي هرز مناطق

 . است افزايش قابل تعداد اين ناظر تشخيص صورت در است ذكر به الزم ميگيرد، صورت
 است الزم ومرتب منظموجين علفهاي هرز  ميكنند رشد مرتب بطور هرز علفهاي كه آب مسيرهاي . 

 نياز مورد وسايل -نه
تهيه كليه تجهيزات ،ماشين آالت  وملزومات مصرفي از جمله تانكرهاي آب، بيل ،كلنگ،شيلنگ ،فرغون ، جارو كود،سموم،آفت كشها،علف 

آيتم  كشها،كوددامي و  واكاري برعهده پيمانكار وتهيه كليه نهاده هاي الزم براي احداث محل جديد فضاي سبز و جنگلكاري و باغ بوتانيك براساس
ضمنا تهيه نمك در فصل زمستان بر . يط وفهرست بهاي سال مربوطه دفترچه پيمان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اروميه خواهد بودها،شرا

 .عهده كارفرما مي باشد
ق به خود را به صورت درصورتيكه كارفرما بخواهد مي تواند طي توافق وقرارداد جداگانه اي ،بخشي از تجهيزات ،ماشين آالت وملزومات متعل: تبصره 

 .اماني وبا اخذ هزينه مورد توافق در اختيار پيمانكار قرار دهد
 :تجهيز كارگاه: ده 

 .روز پس از سپري شدن انعقاد قراردادنسبت به    تجهيز كارگاه خود اقدام نمايد 15پيمانكار موظف است حداكثر به مدت 
 احداث فضاي سبز:يازده 

در صورت ابالغ كارفرما مبني بر احداث فضاي سبز جديد وتوسعه آن پيمانكار مكلف است براساس دفترچه احداث ونگهداري فضاي سبز سازمان 
 . پاركها وفضاي سبز اروميه  وبه استناد برنامه زمان بندي شده ارائه شده  توسط كارفرما اقدام نمايد



افزايش قانوني % 25اعالم شده سال مربوطه توسط سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري واز محل  هزينه احداث وتوسعه بر مبناي فهرست بهاي
 .قرارداد محاسبه وپرداخت خواهد شد

 .تهيه نهاده ها و وسايل الزم جهت پرورش وتوليد گل وگياه برعهده كارفرما مي باشد
 . برعهده پيمانكار است ... از كاشت ،برگزاري مراسم وتامين وسيله نقليه جهت حمل گل وگياه به نقاط مختلف دانشگاه اعم 

 .قرارداد مي باشد 5آيتم هاي احداث وتوسعه فضاي سبز پيوست شماره : تبصره
 امور نظافت معابر:دوازده 

 ميادين وجلوي ساختمانها برحسب تشخيص ناظر كارفرما عالوه بر جاروكشي  مستمر -معابر -نظافت خيابانها -1
 زباله و ضايعات از معابروجلوي ساختمانهاجمع آوري   -2
 تميز و پاك كردن معابر از برف و يخ در زمستان جهت تسهيل رفت و آمد در اول وقت و با تدابير قبلي  -3
 جايگاهها به آن وانتقال سطلها داخل از ها زباله مستمر تخليه-5
 .نمايد اقدامو با هزينه پيمانكار  نياز مورد نساني ا نيروي تامين به نسبت ويخبندان برف  –باران مترقبه غير حوادث مواقع در است متعهد پيمانكار-7
 .نمايد تامين را كار براي نياز مورد نيروي است موظف پيمانكار-8
 .شود انجام بايستي دانشگاه ناظركارفرما و نظر با است نشده ذكر قرارداد در و ميباشد پيمانكار كارهاي حيطه در كه اموري ساير انجام-9

 نگرديده ايجاد جاري درامور اي وقفه ازآنان يك هر درغياب نمايدكه تنظيم نحوي به را پوشش تحت نيروهاي كار برنامه ميگردد متعهد پيمانكار-10
 .يابد ادامه بهينه بصورت كار نيروي جايگزين با امور وگردش

 اخالقي، صالحيت وتبحركافي، تجربه داراي ميبايست انضباطي نامه آيين رعايت ضمن نيروها كليه-11
 نداشته اشتغال ممنوعيت وظيفه نظام قانون ازجهت و بوده اسالمي اخالق رعايت به موظف و بوده كار محل مقررات مطيع و رواني و جسماني سالمت
 باشند
 آن مسئوليت دهد رخ هردليل به موارد ساير يا و ايمني وسايل وجود عدم بدليل نيروها از كدام هر براي اي حادثه كار زمان در چنانچه : تبصره
 .بود خواهد مبرا مسئوليتي ازهرگونه كارفرما و بوده پيمانكار متوجه

 موضوع صحيح انجام به اي لطمه هيچگونه كهنمايد  تنظيم طوري بايدرا  نيروها مرخصي ايام و كارگري و رسمي تعطيالت است موظف پيمانكار-12
 .نيايد وارد قرارداد
 كار اجراي شرايط جدول

 شرح كار رديف شرح كار رديف

 برف روبي، پاشيدن نمك و شن در معابر اصلي و فرعي 11 جاروكشي 1

 جمع آوري ضايعات نباتي 12 فرعي و اصلي معابر شستشوي 2

 جمع آوري آبهاي راكد در موقع بارندگي و آب گرفتگي  13 ميادين –جداول شستشوي 3

 جابجايي وسايل با  نظركارفرما 14 تابلوها شستشوي 4

 نظافت جلوي ساختمانها 15 وجرمگيري آبنماها شستشوي 5

 مخصوص جايگاههاي به آن انتقال و زباله آوري جمع و نظارت 16 گاريها –زباله سطلهاي شستشوي 6

نظافت و جاروكشي و جمع آوري زباله در محدودههاي موضوع  17 نيمكتها شستشوي 7
 كليه دانشكده ها به طور مستمرقراردادو 

 ويا بازديد مقامات توسط است قرار كه محلهايي شستشوي و نظافت 18 سرعتگيرها شستشوي 8
 استفادهشود همايشها–سمينارها برگزاري درخصوص

 –فرعي –اصلي(معابر در فروبي وبر آبگرفتگي محلهاي زودهنگام انجام 19 ...گيشه هاي اتوبوس و شستشوي 9
 )روها پياده

 ايستگاههاي اتوبوس شستشوي 10

 .برساند آسيبي دانشگاه سبز فضاي به نبايد نمك پاشيدن



)آيين نامه جرايم(  4پيوست شماره   

بوده براي كسري انجام آيتمها و همچنين تخريب فضاي سبز در صورتيكه كسري انجام آيتمها از قصور و اهمال پيمانكار باشد و عوامل قهري مؤثر ن 
 .و همچنين رعايت تعداد دفعات تعريف شده از طرف كارفرما تغيير داده نشده باشد برابر آيين نامه ذيل جرايم اعمال خواهد شد

نسبت به آيتمهايي كه مطابق قرارداد و پيوستهاي آن به پيمانكار واگذار گرديده، براي هر آيتم روزانه : ا و يا كسري انجام آيتمهاعدم اجر -1

انجام نيافته عالوه بر عدم پرداخت حق الزحمه آيتم فوق سه برابر مبلغ آن آيتم يا سه برابر ) نظافت معابر و چمن كاريها –آبياري چمن و گل (
براي آيتمهاي غيرروزانه اعم از هفتگي و ماهانه در صورت عدم اجرا، در بار اول عالوه از عدم پرداخت حق . ت بهاجريمه اعمال خواهد شدفهرس

 .برابر خواهد شد 6الزحمه آيتم فوق سه برابر و براي بار دوم 

رخت پس از گزارش مسئول اداره توسعه توليد و فضاي سبز براي از بين رفتن و خشك شدن هر اصله د :جريمه از بين رفتن نهالها و درختان -2

 .دانشگاه موضوع جهت تصميم گيري نهايي و تعيين و اخذ جرايم و تعقيب قانوني به كميسيون حل اختالف ارجاع مي شود

ه و احتياج به احداث دوباره در صورتيكه چمنكاري و گلكاري كيفيت اوليه خود را از دست داد: جريمه از بين رفتن چمنكاريها و گلكاريها -3

بديهي است تهيه نهاده هاي مورد نياز به . داشته باشد، پيمانكار موظف است نسبت به ترميم و احداث چمن و گلكاري محل تخريب شده اقدام نمايد
 .عهده پيمانكار ميباشد

برابر مقدار  20ارقام رديفي و درختچه ها و پيچك ها در صورت از بين رفتن : جريمه از بين رفتن ارقام رديفي و درختچه ها و بوته ها -4

 .تامين به موقع نهاده هاي از بين رفته به عهده پيمانكار مي باشد. تخريبي از همانگونه احداث خواهد شد

ي و گلكاري ضمن افت در نهالكاري، ارقام رديفي، درختچه ها، چمنكار...): نهال، چمن، گل، ارقام رديفي و درختچه ها و (جريمه احداث  -5

عدم پرداخت دستمزد، هزينه خريد نهاده هاي مصرفي و سه برابرفهرستبهاء احداث جريمه اعمال خواهد شد و در صورت احداث مجدد با تأمين 
 .نهاده هاي مورد نياز توسط پيمانكار فقط دو برابر جريمه برابر فهرستبهاءاحداثاعمال خواهد شد

دوديت منابع و ارزش باالي آب پيمانكار موظف است تمهيدات الزم جهت جلوگيري از هدر رفتن آب را به عمل با توجه به مح: هدر رفتن آب -6

 آورد و هرگونه خسارت ناشي از عدم توجه به حفظ آب و جلوگيري از هدر رفتن آن كه منجر به خسارات جاني و مالي گردد ناشي از سهل انگاري
 . امي مسئوليت ها و عواقب قانوني كيفري و مدني آن متوجه پيمانكار مي باشدپيمانكار و سوء مديريت وي بوده و تم

 ريال  800000هدر رفت آب قابل توجه در معابر ، خيابانها و مراكز پرتردد در هر بار مشاهده ) الف 

 ريال 300000نشتي آب از شير فلكه در هر بار مشاهد) ب 

پوشيدن لباس فرم كامل ، تميز و پاكيزه مطابق طرح تعيين شده از طرف دستگاه نظارت مي باشند در غير كارگران و كاركنان پيمانكار ملزم به  -7
 .ريال براي هر نفر كارگران و كاركنان جريمه خواهد شد 300000اينصورت به ازاء هر روز عدم استفاده از لباس مخصوص 

پيمانكار ابالغ گرديده است پيمانكار بايستي تا سه روز بعد از ابالغ اقدام به شروع آن  بعضي آيتم ها كه انجام و اتمام آن در مدت زمان معيني به -8
 . در صورت ديركرد براي هر روز يك دهم كل مبلغ همان آيتم به عنوان جريمه تا انجام آن كسر خواهد شد . نمايد 

 .كه ناظر مشخص مي نمايد . جهت آبياري مناطق مي باشدپيمانكار ملزم به استفاده از شيلنگ و افشان سالم بدون نشت و تانكر آب  -9



 در احداث چمن بايستي قبل از بذر پاشي سطح خاك حداقل ده سانتيمتر پايين تر از ارتفاع جدول باشد در غير اينصورت مبلغي از بابت احداث -10

 .پرداخت نخواهد شد و پيمانكار ملزم است نسبت به اصالح آن اقدام نمايد

برابر  20نهال و درختچه با كيسه و گلدانهاي پالستيكي به هيچ وجه مورد قبول نبوده و در صورت انجام ، ضمن عدم پرداخت دستمزد كاشت  -11

 .هزينه ارزش نهاده مربوطه جريمه اعمال خواهد شد 

 1000000سير آبياري در هر مشاهد مبلغ در آبياري درختان و ارقام رديفي بوسيله تانكر در صورت جاري شدن و هدر رفت آب در خارج  از م -12

 .ريال جريمه اعمال خواهد شد

در صورت عدم معرفي و يا عدم حضور موثر و يا عدم حضور غير موجه نمايندگان پيمانكار در ساعات اداري و غير اداري در محدوده پيمان به  -13

 . ريال بعنوان جريمه كسر خواهد شد  600000ازاي هر روز مبلغ 

 . ريال جريمه اعمال خواهد شد 600000م استفاده از آبپاش و شير فلكه گاز بر سر شيلنگ هاي آبياري با تانكر در هر بار مشاهده عد -14

 . ريال جريمه اعمال خواهد شد 1200000در صورت حركت تانكر به هنگام آبياري در حاشيه و رفيوژ خيابانها به ازاي هر بار مشاهده  -15

بار متناوب طوري انجام دهد كه كيفيت مورد نظر كارفرما حاصل نگردد ، كارفرما 3در صورتيكه پيمانكار هر يك از آيتم هاي عمليات موضوع  قرارداد را  –16

 .مختاراست نسبت به حذف حق الزحمه آن آيتم از صورت وضعيت ماهانه اقدام نمايد 

مانكار ، عدم ملبس بودن كارگران به لباس كار مورد تاييد كارفرما وعدم تامين لوازم وتجهيزات مصرفي در صورت عدم حضور موثر ومستمر نمايندگان پي-17

 .  از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار كسر نمايد % 3احتمالي مورد استفاده كارفرما مجاز مي باشد تا 

 

  



 
 5پيوست شماره 

 آيتم هاي احداث و توسعه فضاي سبز
 . ژه هاي احداث و توسعه فضاي سبز توسط كارفرما صادر خواهد شد دستور اجراي كليه پرو

 احداث و توسعه فضاي سبز
 :احداث چمنكاري شامل آيتم هاي ذيل مي باشد ) الف 

 .عمليات اصالح خاك شامل اصالح فيزيكي و شيميايي كه منتج به تهيه خاك مطلوب جهت چمنكاري گردد -1
 بيماريها جهت ضد عفوني كردن خاكعمليات سمپاشي بر عليه آفات و  -2
 .تسطيح و غلطك زني و آماده سازي بستر كشت -3

 . جزء شرايط الزم احداث چمن بوده و در صورت عدم اجراي آن عمليات احداث چمن تأييد نخواهد شد  3بند :  1تبصره 
 . عمليات بذر پاشي ، سرند و پخش كود دامي پوسيده  -4
 .سانتي متر 5نگهداري چمن تا سبز اوليه بصورت يكدست و يكنواخت تا ارتفاع متوسط  مراقبتهاي الزم ، عمليات آبياري و -5
 .تحويل چمن  -6

در مواقعي كه كاشت چمن با ابالغ كارفرما در فصل پائيز صورت گيرد، هزينه كليه آيتم هاي انجام شده توسط پيمانكار با تأييد :  3تبصره 
 .چمن قابل پرداخت خواهد بوددستگاه نظارت بدون در نظر گرفتن سبز اوليه 

 .توسعه سطح چمنكاريها با اخذ مجوز از دستگاه نظارت خواهد بود:  4تبصره 
 :گلكاري شامل آيتم هاي ذيل مي باشد ) ب
 .عمليات اصالح خاك شامل اصالح فيزيكي و شيميايي كه منتج به تهيه خاك مطلوب جهت گلكاري گردد  -1
 عليه آفات و بيماريهاعمليات سمپاشي بستر خاك بر   -2
 همراه با بيل كاري و شخم زني  تسطيح و آماده سازي بستر كشت  -3
و سرند و پخش كود دامي پوسيده متناسب با طرح گلكاري ارائه شده از سوي ) شامل نشاء كاري و بذر پاشي ( عمليات كاشت گل   -4

 دستگاه نظاتر و يا كارفرما
 .ري و نگهداري تا سبز شدن و استقرار گلهاي بذري و گلهاي نشائي مراقبتهاي الزم و عمليات آبيا  -5

در غير اينصورت با ابالغ كارفرما پيمانكار . در صورت تحويل بذر از سوي كارفرما پيمانكار از بذرهاي تحويلي استفاده خواهد كرد : تبصره 
 .ت در موعد مقرر از طريق پيمانكار بذركاري گرددملزم به تهيه بذر بوده و كليه محل هاي تعيين شده در سطح پيمان مي بايس
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