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 :شود  مي  تعریف  زیر شرح  به  داد   قرار این ومدارك   اسناد در  مندرج  اصطالحات  و  کلمات  تعاريف

 .باشد  رسيده  قرارداد   طرفين امضاء به کالً که است ومدارکي  اسناد مجموعه مانپي یا قراداد   از منظور :  پيمان  یا قراداد-1

 پيمانکـار   بـه  را   پيمـان  مـورد  عمليـات  اجراي  و  دهوب   قرارداد  طرف  یک  کننده  امضاء  که  است  حقوقي  شخصيت:  کارفرما  -2

  وي  طـرف  از  کـه مقـيم  نـاظر  و   کارفرما   ده بعه  کارها  دستور  کليه  صدور  و  پيمانکار  عملکرد   بر  مستقيم ونظارت نماید   واگذارمي

 .بود خواهد  ميشود  انتصاب

              بعهـده  را  پيمـان  مورد  عمليات  اجراي  و  بوده  قرارداد  کننده  امضاء  دیگر  طرف  که  است  حقوقي  شخصيت:    پيمانکار-3

 .ميباشند  پيمانکار حکم در پيمانکار قانوني  جانشينهاي و االختيار تام  نمایندگان . گيرد مـي

قرارداد   در   نظارت  دستگاه:  نظارت  دستگاه  -4 کارفرما  ،این  نماینده  یا    مـورد   امـور  کـار،  انجـام   حسـن  بر  که   است  کارفرما 

 .داشت خواهند  عاليه نظارت شهري خدمات پيمانهاي

 اسـاس  بـر  کـه   قـراداد  دتدرم  پيمان  مورد  امور  انجام  براي   شده  بيني  پيش  مبلغ  از   عبارت:    قرارداد  مبلغ  یا  پيمان  مبلغ -5 

  گردیـده   اعمال  آن   در   پيشنهادي   کاهش  یا   افزایش   ضرایب   و  برآورد   پایه   قيمتهاي  و   شده   تعيين   مشخصات   و   مدارك  و   سوابق

 .است

 .ميشود اجرا  آن در  پيمان موضوع  عمليات که   است اي ناحيه محدوده :  پيمان مورد   محدوده  -6

 .بود خواهد  متریک  سيستم اساس  بر ر مقادی و  وزنها کليه:   ومقادیر  اوزان -7

  بـراي   آن   دفـع   و   آوري   جمع   و   باشد   ریختني   دور   آن   صاحب   نظر  از  که   جامد   غير   و   جامد   مواد  نوع   هر :    زباله   تعریف -8

 . ميرسد   بنظر الزم عموم  سـالمتي

  مواد  بـه  بودن  آلوده   بعلت  و  وند ميش  توليد   بيمارستاني  و   درماني  درمراکز  که  است  هایي  زباله :    بيمارستاني هاي  زباله  تعریف  -9

 .است سوز  زباله کورههاي در سوزاندن یا و  آهکي  مواد  با  دفن  و  جداگانه حمل  مستلزم  زا بيماري

 .ميشود  اطالق لجن  پلها، زیر  و  سربسته  و  روباز وکانالهاي نهرها در  شده نشين ته  رسوبات نوع هر  به :لجن  تعریف-10

 عمليـات  اثـر  بـر  کـه  ميشود   اطالق   مازاد  مصالح  و  فضوالت  و  خاك  هرنوع  به:    مراني ع  و  ساختماني  هاي  نخاله   تعریف   -11

  جداول،   مرمت  آسفالت،   گيري   لکه   معابر،  حفاري   یا   و  اساختمانه   تعمير  احداث،  تخریب،   نظير  عمراني   یا   و  ساختماني

 ..شود ریخته دور   به باید  و  ميآید   بوجود امثالهم و جویهـا،پلها

 اسـناد   تمـام  کلي  بطور  و  ها  صورتجلسه  و  کارها  دستور  و  مدارك   کليه  از  عبارتست:    پيمان  مورد  راياج  فني  مشخصات-12

 . ميشود   ضميمه اًبعد  یا و  بوده قرارداد  به  منضم  که ومدارکي 

  بـه   اجـرا  جهت  اوليه   برآوردهاي  ریز  طبق   کارفرما  که   قانوني   اقدامات   کليه   از  عبارتست:  پيمان  عمومي   شرایط -13

 .مينماید  مانکـارابالغپي

 پيمـان  وماهيـت  وضـعيت  بـه  توجه  با  عمومي  شرایط   تکميل  بمنظور  که   شرایطي  از  عبارتست:  پيمان  خصوصي  شرایط -14

 .دميگرد  تنظيم 

بعهده  ميباشد   پيمانکار  فعاليت  دوره  طول   قرارداد   مدت  از   منظور:  قرارداد  مدت -15 کارگران  حقوق  کليه  است  ذکر  به  الزم 

 .ماه پيمانکار مي بایست حقوق کارگران را تامين نماید  سه ست و تا پيمانکار ا
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 حجمي  صورت به شهري خدمات فعاليتهاي  قراردادواگذاري

 : طرفين قرارداد:   1ماده  

  في  آلوني  شهر  اسالميشوراي                         مـورخ                  شماره  صورتجلسه                   بند    اسـتناد  بـه  قـرارداد  ایـن

  خميني   امام  بلوار   آلوني   آدرس   بــه  آلوني  شهردار  بعنــوان  ابراهيم کریمي نژاد  آقــاي  نماینـدگي  بـه  آلوني  شـهرداري  مابين

  به       ثبـت شـماره  به                            شرکت  و   طـرف   یـک   از مـيشـود  ناميـده  کارفرمـا  عنوان  به   داد ارقر  این   در   که (ره)

  صـادره   عامـل  مـدیر عنـوان  بـه             شناسـنامه   وشـماره                      ملي   کد   داراي                          آقاي   نمایندگي

 ميگردد   منعقد  زیر بشرح دیگر طرف  از  ميشود ناميده پيمانکار عد منب  که                از

   : شرکت دفتر رسمي  آدرس 

 :قرارداد موضوع:2ماده 

 : ذيل بشرح شهري  خدمات امور اجراي از است  تعبار قرارداد موضوع

 خيابانها؛  قبيل  از   بر معا  انواع   کنـارجویها،  رفيوژها،جـداول   داخل   روها؛  پياده   ها؛  رو   سواره   روزانه   روب   و   رفت  و   تنظيف -1

 ، هرس درختان بلوار و سطح شهر معابر کنار  باز فضاهاي  ، عمومي  بستهاي  بن و  ها؛ کوچه  ميادین؛  بزرگراهها؛

  نيمه  در  روزانه  صورت   به   بستها  بن   و  ها  کوچه   و   فرعي   خيابانهاي  اصلي؛  خيابانهاي  بزرگراهها؛  روب  و   رفت   و   نظافت :  1  بصره ت

  روز   طـول  در   رفتگران   نيز  بعد   به   آن  از  و  برسد   اتمام  به  صبح7  ساعت  تا  سال  دوم  نيمه  در  و  صبح  30/6  تاساعت  سال  اول

  .کرد  خواهند  اقدام کارفرما  توسط   شده  مشخص  محلهاي در  نظافت برقراري  و   حفظ  جهـت

  پيمانکار  دراینصورت  دهد   تغيير   ضرورت   به   بنا   را   روب   و   رفت   و   نظافت  عمليات  اتمام   و   شروع   ساعات  تواند   مي   : کارفرما2تبصره 

 .ندارند  اعتراضي هيچگونه حق مربوطه 

  ساعت   و  پذیرد  انجام   مداوم   و   مستمر  روزانه ،   صورت   بایدبه  موسسات  و   اماکن   منازل؛  هاي   زباله   حمل   و   آوري   جمع :  3  تبصره 

  مسـتمر   کنتـرل روز  ولـط  در   و  شد   خواهد   ابالغ  پيمانکار  به  و  تعيين  کارفرما  طرف   از   سال  فصول با  توجه  با  آن   خاتمه   و شروع

 .نشود دیده  پسماندي هيچگونه تا باشند  داشته را  پيمان محدوده  درسطح

  جمع   مخصـوص   خودروهاي  وکارگران  شرکت  اجرایي   عوامل   توسط   ضایعات  و   زباله   تفکيک  از   است  مکلف   پيمانکار4:  تبصره 

   .نماید   جلوگيري  زباله حمل و  آوري 

 شد  خواهد  پرداخت پيمانکار به  و  محاسبه پيوست جدول حسب بر و  روزانه  صورت هب پسماندها آوري جمع  هزینه :  5تبصره 

  انجام شهردارقابل موافقـت  و  مقـيم نـاظر دستور  با فرعي  و  اصلي  اي ه حاشيه استفاده  بال زمينهاي کليه   پاکسازي6:   تبصره 

 پيمان شرایط  برابر  شـده اسـتفاده  ـارگراندستمزدک  هزینه محاسبه  به نسبت مقيم  ناظر تایيد   و کار  انجام  از  پس که باشد  مي

.  بود خواهد  پيمانکار ـدهبعه پاکسـازي از حاصـل نخالـه و  خـاك و  ضـایعات حمل و شد  خواهد  اقدام وضعيت  صورت  در

قرارداد جداگانه اي در این خصوص تنظيم و   کارفرما سبک  و سنگين آالت  ازماشين پيمانکار استفاده صورت در است بدیهي

 .شد و اجاره هاي مربوطه در آن قرارداد ذکر خواهد  شرایط 

  روزانه   و  بطورمستمر  آن   ونظایر   پلها  زیر  از؛ روب  آبروهاي  و  ها  ،نهر  ها  چشمه  جویها؛  داخل  ضایعات  حمل  و   تنظيف   ،  پاکسازي-2

 .مي باشد 
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 پيمانکار   عهده  بر  جداول  شستشوي  عمليـات  و  آب  تانکر  اجاره   و  تأمين  و  کارفرما  با  جداول   براي  نياز  مورد  آب   تأمين:  1  تبصره 

 . بود خواهد 

  وحضور  سـطحي  آبهـاي  دفـع  بمنظـور  آن   نظایر  و   پلها  زیر  سربسته؛  و   روباز  آبروهاي  و  جداول    جویها؛  هاي  آبگرفتگي   رفع-3

  مواقع   دراین  است  الزم  که  آسماني  نزوالت  و   بارندگي  مواقع   در  مذکور  امور  انجام  براي  پيمان  مورد   محدوده  سطح  در  فعال

 .باشد  داشته آماده  کامل تجهيزات با نيرو  کافي  تعداد پيمانکار

  قرارداد  کامـل  مفـاد   اجـراي   به   منوط   بارندگي  مواقع   در  وب ر  و   رفت   آیتم  بر   مترتب   هاي   هزینه   پرداخت  است  بدیهي   :5تبصره 

 . بود خواهد   فرما  کار  تشخيص  به  کار  اجراي حسن و  بوده مذکور  بند 

  قبيل  از  عمومي  مستحدثات  و  تاسيسات  ها؛  دیوار  روي  از   آن  نظایر  و  ها  نوشته  پوسترها؛  ها؛  هي گآ  امحاء  و   پاکسازي-4

 صورت خواهد گرفت  روزانه و  بطورمستمر غيره  و  اتوبوس  ایستگاههاي برق؛  ايترانسه و  برق تيرهاي  تلفن؛ کيوسکهاي

  نزول  درمواقع یـخ  و  برف   از  عمومي  معابر  کليه  پلهاي  زیر  جویها؛  پاکسازي  ها؛  کوچه  سطح  خيابانها؛  روهاي پياده  روبيبرف    -5

  انتقال  شد   خواهد   مشـخص   کارفرمـا  ط توسـ   کـه   مناسب  محلهاي  به   را  نموده  آوري  جمع  برفهاي  است  مکلف   پيمانکار)  برف

 .) دهد 

  موظف  و بوده مقصر گردد  اي حادثه بروز باعث و نماید  اهمال برف حمل و روبي برف برنامه در پيمانکار که  صورتي در:1  تبصره

  .ميباشد  خسارات تامين  به

 برفهـا  حمـل  و   معـابر  در  روبـي  رفبـ  آالت  ماشـين  اکيپهاي  با  همکاري  جهت  ناحيه   نياز  مورد  کارگر  تعداد   تامين:2  تبصره

  کارفرما   ـدهبعه  راننـده  بـا  بـرف  حمـل  و  روبي  برف  آالت  ماشين  تامين  و  بوده  پيمانکار  بعهده  ساده  کارگران  دستمزد  پرداخت

 .)بود خواهد 

  یخبنـدان   ایجـاد   و   بـرف   بـارش   مواقع   در  پاشي  نمک  و   پاشي  شن  انجام  بمنظور   ناحيه  نياز  مورد   کارگر   تعداد   تامين -6

  کارفرما  بعهـده شـن حمـل جهـت راننده با کاميون و  شن تامين هزینه و بوده  پيمانکار بعهده ساده کارگران  دستمزد پرداخت)

 )بود خواهد 

  دستمزد   برابر  سـه   و   اقدام   راساً   ميتواند   کارفرما  پيمانکار؛  توسط 6  ردیف  در   مندرج   کارگران   تامين  عدم   صورت   در :  1  ه صرتب

 . نماید  کسر پيمانکار  وضعيت  صورت از را  کارگران

 شد  خواهد  ابـالغ پيمانکـار بـه  کارفرما طریق  از پاشي شن و  روبي  برف انجام چگونگي العمل دستور : 2 تبصره 

  معـابر   در  واقع   چاههايو    ها  چاله  و  گودالها  داخل  در  افراد  سقوط  از  جلوگيري  بمنظور  الزم  احتياطي  اقدامات  انجام  -7

 کارفرما یا نماینده کارفرما  به  مراتب اعالم  و  فوق  نواقص  از ناشي حوادث  از  گيريبمنظـورجلو

 .ميباشد  پيمانکار بعهده دهنده  هشدار عالیم و  وسایل تهيه : 1 تبصره 

 سطح  روهـاي  پيـاده  و  ميادین  و  معابر  خيابانها؛  سنگفرش   یا  و  موزایيک  آسفالت؛  مجوز  بدون  حفاري  هرگونه  از  جلوگيري-8

 .ناظر به مراتب سریع  اعالم  و  پيمان ورد م  محدوده

  و  سریعاً  خود  هزینه   با  است  مکلف  پيمانکار  باشد؛  گرفته  انجام   حفاري  پيمانکار  انگاري   سهل  اثر  در   که  صورتي   در:   1  تبصره 

 . نماید  اقدام ریزي آسفالت مرحله تا شده  حفاري محل  ترميم   و  خاکریزي به  نسبت کارفرما  بدستور
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 انگاري   سهل  علت   به  8و 7  بند   در  مندرج  نواقص   وجود   اثر   در  که   ثالث  شخص  به   وارده  احتمالي  خسارت  گونه  هر:  2  تبصره 

 .باشد  مي پيمانکار بعهـده گـردد  ایجـاد الزم احتيـاطي اتاقدام انجام  یا و  ناظر به  آن  بموقع دراعالم پيمانکار

 ..معابر از  اجسام لانتقا و  آوري   جمع بمنظور  کارفرما   نياز مورد  کارگري نيروي  تامين -9

  محلهاي  در  ساختماني  واحدهاي  ساز  و   ساخت  از   ناشي  مصالح   و   ها  ونخاله   خاك  ازتخليه   ناشي  معبر  سد   رفع   و   جلوگيري -10

  ساختماني عمليات از ناشي معبر  سد  هرگونه رفع  و  نظر مورد ناحيه پيمان خـدماتي محـدوده   داخل در  واقع  غيرمجاز

 پيمانکار  باشـد   شـده  تخليـه  غيرمجاز  درمحلهاي  پيمانکار  انگاري  سهل اثر   در بالصاحب  نخاله  و   خاك  که  صورتي  در :    1  تبصره 

  گونه   هيچ   و   نماید   اقدام  شده  تعيين   محلهاي  به  آن   انتقال   و   آوري   جمع   به   نسبت   خود   هزینه   با  وقت   اسرع   در   است   مکلف

 . داشت  نخواهد  بند  این هاي  هزینه مطالبه   خصوص در  ادعایي

  برابر  دو   ميـزان  به  و  حمل  را  صاحب  بال  نخاله  و  خاك  است  مجاز  کارفرما1  تبصره  انجام  از  پيمانکار  امتناع  صورت  ر د:  2  تبصره

 . نماید  کسر پيمانکار وضعيت  صورت  مبلغ از  حمل و  بارگيري  هزینه

  مـيبایست  کـارگران   اوالً  الیروبـي  عمليات  اجراي   هنگام  در و خصوص این  در:  پلها  زیر   و روبسته  آبروهاي و  نهرها  الیروبي –11

  در  نلجـ  یـا  زبالـه  ایستگاه  ایجاد   و   دپوي  و  تخليه   از   ثانياً  باشند ...  و  دستکش   چکمه،  قبيل  از   کافي  تجهيزات   و   امکانات  داراي

  جدول   شرح   به   جرائمي   مشـاهده  درصـورت  کـه   نماینـد   خودداري   طوالني   مدت  به   فرعي   خيابانهاي  در   یا  و  اصلي  خيابانهاي

 .شد   خواهد  گرفته نظر در جریمه

  کنار  ،جداولسطح  آن نظایر و راهنمایي تابلوهـاي نيمکتها؛ نظير عمومي مستحدثات و  زباله سطلهاي پاکسازي و شستشو -12

  در  باشد   مي  هفتگي   صورت   به  مذکور  موارد   شستشوي  به  موظف  پيمانکار  خصـوص  ایـن  در:  هـا  نـرده  رفيوژها؛  و  روها  سواره

 .شد  خواهد  گرفته نظر  در جریمه  جدول  شرح به ائميجر صورت  این غير

  ،   پارکها  ،   رگاهياک  درماني  و   بهداشتي  اداري  –  تجاري   –  مسکوني   واحدهاي  کليه   شامل   ها  زباله   کليه  وحمل  آوري   جمع  - 13

  شـده   کنده  ياهانگ  و  درختان  وتنه   وبرگ؛ساقه  ها؛لجن؛شاخه   ؛خاکروبه   محله سيني   و  آلوني  شهدا  گلزار   و   آرامستان   ،   غسالخانه

  غيـره   و  نهادهـا  خصوصي؛   دولتي؛بخش   شهرداري؛   به   وابسته   یا  و   متعلق  سازمانهاي  و   موسسات  عمومي؛   اماکن  معـابر؛منازل؛

  معابر  سطح  فرسوده   الستيکهاي  آوري   جمع   ، :شده  تعيين   تخليه   محل  تا  زباله   سطلهاي   داخل   و   پيمان  مورد   ه ناحي  معابر   ازسطح

  استفاده   روبسته   یا  ( پرس )مکانيزه   آالت  ماشين  از   حتماً   بایست  پيمانکـارمي   بند   این   انجام   در   که   باله، ز  دفن   محل   به   انتقال   و

 شد  د خواه جریمه  جرائم  جدول برابر درغيراینصورت  نماید 

  شهر پارك  مجموعه همچنين و  ميادین  بلوارها،  کليه   از اعم شهري  سبز فضاي  از حفاظت و  آبياري ، نگهداري -14 

  مورد  محدوده  بـه  مربـوط  یـا  و  متعلـق  یا  و  بالصاحب  ساختماني  مازاد  هاي  نخاله   و   خاك   کليه  روزانه  حمل  و  وري آ   جمع -15

 نماید  مي  تعيين  کارفرما  که بالمانعي  محلهاي   به آن انتقال و پيمان

  مجموعه  همچنين  و  ميادین  بلوارها،  کليه  از   اعم    شهري،   سبز   فضاي  اعيان  و   عرصه   از   حفاظت  و   ،حراست  نگهداري  حفظ   -16

 االحداث جدید  و  موجود از  اعم دائم  و  فصلي   گلهاي  کاریها، چمن شهر، پارك

   کارفرما   کار  دستور   طبق  شهري   سبز  فضاي  نگهداري  ،  زني  چمن  و  دهي  وکود   مستمر  آبياري  به   موظف  پيمانکار:  1  تبصره

 .باشد  مي
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  مرتبط  دموار و  تابلو  ،  پل خرابي  از، موقع   به گزارش   و  جلوگيري -17

تعطيل(روز   شبانه  طول  مستمردر  و  مداوم  زني  گشت  ،  مراقبت   -18 غير  و  تعطيل  ایم    و  جلوگيري  جهت  شهر  سطح  در) 

  صورت   به   شهر  سطح  در   جدید   ساز   و  ساخت  هرگونه  گزارش   شهر،  سطح  در   مجوز   بدون  سازهاي  و  ساخت  هرگونه   از  ممانعت

  ساختمان پليس طریق  از کارفرما  به  کتبي

 باشد  مي  ممنوع   شهرداري هاي واحد   در ساختمان پليس حضور  : 1 تبصره 

  مجاز   غير  سازهاي   و  ختاس   اسباب  و   لوازم   آوري   جمع   و  نمایند   مي  ساز  و   ساخت  به   اقدام  که   افرادي   به   اخطاریه   ابالغ -19

  هاي  زمين در جمله از شده تخليه هاي نخاله آوري جمع  و سکنه از خالي اماکن  در ساختماني هاي نخاله تخليه از وجلوگيري

 وجمع اوري  کيوسکهاي بدون مجوز در سطح شهر. شهر اطراف و  شهري   محالت  در  بایر

 شهرداري   درخواست  صورت در  حقوقي  و  حقيقي   اشخاص به  اداري  غير  و  اداري هاي  نامه  کليه   تحویل-20

  مغازه   اجناس   همچنين   و   سيار   دگانفروشن  و   دستفروشان   اجناس   و   اثاثيه  کليه  آوري  جمع  به   نسبت  است   موظف   پيمانکار -21

  را  يفي توق  اموال   و اجناس   کليه   و   نموده   برداري   صورت   توقيفي   اجناس   و  اموال  کليه  از   و   اقدام   گردیده معبر   سد   باعث  که  داراني

  ظامي انت  نيروي  و   دادگاه   با  را   الزم  هاي  هماهنگي  کارفرما.  نماید   تحویل  کارفرما  به   تنظيمي   صورتجلسه  از   نسخه  یک   همراه   به

 آورد   خواهد  عمل به  زمينه  این در  همکاري جهت

  در   محوطه  و   اداري  ساختمان  در  موجود  آالت  ماشين  و  اموال  کليه  از  حراست  و  حفاظت  به  نسبت  است  موظف  پيمانکار -22

  . نماید  اقدام روز شبانه ساعت 24 طول

شهرداري سایر ساختماني مربوط به     به مربوط امور  اداري،انجام  هاي ساختمان و  محوطه نظافت ،  خدماتي امور انجام-23

 مستمر  نحو به شهرداري مهمانان و  پرسنل  از پذیرایي و  سرایداريشهرداري 

 .مختلف مناسبتهاي شهردر سطح  بندي آذین و  اه پرچم ها،  پارچه  و  بنرها نصب   -24

-  شهري   درون  هاي   ماموریت   انجام   و   يامداد   و خدماتي  عمراني،   و   راهسازي  ،   سنگين  ، سبک  هاي  خودروي  راننده  تامين -25

  عيوب   گزارش   -مربوطه  یدکي   قطعات  و  لوازم   کليه  و   تحویلي   خودرو   از   نگهداري  و   حفاظت  -شهري  برون  هاي   ماموریت   انجام

  نحوه  و   کارکرد  ميزان   از   گزارش   تهيه   -لزوم   صورت   در   اساسي  تعميرات  انجام   پيگيري   و   مربوطه   سرپرست   به   خودرو   ي فن

  خارج  یا   و   داخل  در  خودرو  ظرفيت  با  متناسب  محصوالت  سایر  و   کاال، افراد،   نقل  و   حمل   -مربوطه  سرپرست   به  رائه ا  و  مأموریتها

  حرکت   از  بعد   و قبل  خودرو  متعلقات  و  لوازم  وسایل  تجهيزات،  ها،قسمت کليه کنترل -محوله  هايماموریت   و  دستور  طبق  شهر

نياز  و    نياز  مورد   تعميرات  گزارش   و  نظر  تتح  نقليه   وسيله  معمولي  و  ساده  تعميرات  انجام  و مورد  خدمه  تامين  همچنين 

 آتشنشاني با نظر کارفرما

 شهر  پارك در  موجود  شهرداري واموال  ومحيط   فضا  از نگهباني-26

 تامين نيروهاي مورد نياز )خدمه و راننده واجد الشرایط( آتش نشاني با تایيد کارفرما   -27

يکسال    مدت  به                                       تي لغا                                       تاريخ  از دادارقر  مدت:    داد   قرار  مدت-2  ماده 

 .بود خواهدتمام 
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 نيز   بکارپيمانکار  شروع  تاریخ  آن  طي  و  ابالغ   پيمانکار  به  کتباً  عقد   تاریخ  از  روزبعد 2  حداکثر  باید   هد ش   منعقد   قرارداد1:  تبصره 

  بـه   تاخيري  ایام  هاي   هزینه   از   درصد 25  ل دمعا  پيمان   مورد   عمليات  شروع   ابالغ  در   تـاخيرکارفرما  تورصـ  در  و (  گردد  مشخص

 نمایـد استنکاف عمليات شروع از موجه  دليل بدون و  قرارداد عقد  از بعد  پيمانکار صورتيکه در.) شد   خواهـد  پرداخـت پيمانکـار

 .نماید  ضبط  دو خ نفع به را پيمانکار ضمانتنامه مـيتوانـد  کارفرما

  افزایش  و   کار  قانون   دستمزدهابرابر   احتساب  با  دیگر   دوره   یک   براي   کارفرما   یيد ات  و   طرفين   افقتو  صورت   در   قرارداد 3:   تبصره 

 .باشد  مي  تمدید  قابل  مرکزي  بانک  بوسيله اعالمي تورم   نرخ ربراب اقالم سایر

 : پيمان مبلغ– 4ماده 

  از   پس  ماهيانه  صورت  به  کهریال                     حداکثر  پيمان  مدت  در  پيمان  وعموض  موارد   کليه  اجراي  جهت  پيمان  کل  مبلغ

  .باشد  مي  اختپرد قابل  جرائم کسر  و  کارفرما و  ناظر  تایيد  و پيمانکار وضعيت  صورت  ارائه

 :پيمانکار تعهدات   و تاييدات– 5ماده 

 : که نماید   مي   اعالم بدینوسيله پيمانکار

  کـامالًمطالعه   را  قـرارداد  یـک  دهمـا  موضـوع  ايه  نقشه   و  پيمان  مورد  ناحيه   عملياتي  يهاي ژگوی  و   مدارك   و   اسناد  کليه -5-1

پيمان،   از  اطالع   ضمن  و  نموده این  مفاد  و  شروط  وي   و   اسـت  کرده  حاصل  کامل  اطالع   جزءاٌ  و  کالٌ  کليه  پذیرش             مورد 

باشد   پيماو شرایط من  جغرافيایي  حدود   و   امور   کليه   از   و   مراجعه   مربوطه   ناحيه   به   ،   مدارك   ارائه   از   قبـل   و مي    نطقه مورد 

 .است کرده  کسب  را الزم اطالعات

 .است گردیده پيمانکار تحویل مناقصه  داسنا بهمراه پيمان مورد  ناحيه عملياتي مشخصات  ليست 1: تبصره 

  و   محل  در کار  دستور   و   مشخصات  با  مطابق آالت  وماشين  ابزار   تهيه  و  کافي تعداد  به   کارگر   تامين به  نسبت  پيمانکار:    2  تبصره 

  کـار   اجـراي  بـراي   را   نقل  و   حمل  هاي  هزینه   و  دستمزدها  ميزان  همچنين  و   است  کرده   حاصل  اطمينان  دیگر  نقاط  از  یا

 .است نموده  منظور جهت هر  از خود  درمحاسبه 

 امکانـات   و   کـافي  مقدار   به   آالت   اشينمو  ابزار   تهيه   امکان   و   محل   جغرافيایي  موقعيت   و   جوي  نزوالت  و  هوا   و   آب :  3  تبصره 

 . است شده گرفته  نظر  در  کار  اجراي مدت  به توجه با  را مختلف فصول در  عمليات ایياجر

 مالياتهـا   بـه  مربـوط  هـاي   نامـه   آیـين   و   قوانين   و   اجتماعي  هاي   بيمه  و   کار  قوانين   اجراي   از   شينا   هاي   هزینه   پيمانکار -5-2

  را   نظـر  مـورد  سـود  چنـينمه  و  است  بوده  مجرا  و   معمول  پيشنهاد  تسليم  تاریخ  تا  که   ار  بهداشت  خدمات  و  وعوارض

 .است نموده منظور خود  درمحاسبات

  هيچ   واز  گرفته  نظر  در  نيز   را  هاي  هزینه  سایر  باال  گانه  چهار  بندهاي  ازمفاد  ناشي  هاي  هینهز  بر  عالوه  پيشنهاد  ارائه  در-5-3

  پيشنهاد   تسـليم  هنگـام  ه کـ  نمایـد   مـي  تایيد   پيمانکار  خالصه   بطور.  داشت  نخواهد   پرداختي  اضافه   درخواست  حق  بابت

 .گردد  خـود جهل به مستند  آن  مورد در  ند وابت بعداٌ که  است نمانده باقي اي نکته هيچ  و  آورده   بعمل کافي  مطالعات

  بوسـيله   آالت  ماشـين  و  ابـزار   بـا  ـياجرای   روشهاي  بهترین  با  را   قرارداد   موضوع   عمليات  کليه   است  متعهد   پيمانکار-5-4

 . دهد  انجام  خود  هزینه  ابو  دارند  کافي  تجربه  و  تخصص خود  ر کا در که   رانيکارگ
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  و   گمارد   بکار  و  تهيه   را  کارفرما   کار   دستور  با  مطابق   زبالـه   حمـل  ومکانيزه   نياز   مورد   آالت  ماشين  است   متعهد   پيمانکار:1تبصره 

 ماشين )تجهيزات  این  نمودن   رها  از  بایست  مي  که  باشد   مي  پيمانکار  عهـده  بـه  فـوق  اتيـزتجه  بـه   وارده   خسـارت  هرگونـه 

 .نماید  ريخوددا جداً شهر معـابراصلي  سـطح در( کارگران دستي  چرخهاي  و آالت

با    کـه  مي باشد    ( پرس )  زباله  خاورحمل  همچنين  ، تانکر آب و   یدك  همراه  به  تراکتور  دستگاه  یک   داراي  شهرداري:2تبصره 

تواند   مي  قرارداد  پيمانکار  نياز  درصورت  و  ماهيانه  بهاي  اجاره   بصورت  و   الميس ا  شوراي  تصویبي  تعرفه  با   برابراختيار خود   ،

بدیهي   و همچنين اجاره بهاء در آن قرارداد ذکر خواهد شد.رما و پيمانکار تنظيم و کليه شرایط  جداگانه اي في مابين کارف

نکار کاسته نخواهد  ات و وظایف پيماانکار ، از تعهد ه پيماجاره ماشين آالت از سوي کارفرما ب است در صورت عدم واگذاري و  

 .مي باشد در حيطه این قرارداد خود   شد و پيمانکار موظف به تامين ابزار و ماشين آالت مورد نياز

.  پيمانکـاراست   عهـده  بـه  د گـرد  حفـظ   کار  مناسب  کيفيت  که  نحوي  به   الزم  تعداد  به  متخصص  و  ساده   کارگران  تهيه-5-5

 . نماید  رعایت را  شهري خدمات کارگران  اسکان محل ایمني و شتبهدا ضوابط  است پيمانکارموظف

  مبالغي   دریافت  قبيل  از  پيمانکاري  پرسنل  جانب  از  جامعه   عرف  و  مقررات  خالف   اقدامات  هرگونه   مسئوليت:  1  تبصره 

 .بود خواهد  کارپيمان  متوجه  غيره و  شهرداري امور در  تالدخ  و  شغلي موقعيت از  استفاده  سوء  و ازشهروندان

  اول   بـار   رايـب  که   عنوان   هر   تحت   شرکت  کارگري   یا   و   کارمندي   عوامل   توسط   شهروندان   از   وجه   اخذ   هرگونه :  2  تبصره 

  قرارداد   تکـرارفسخ  صورت   در   و   ماهيانه   ناخالص   وضعيت  صورت   مبلغ   درصد   یک   معادل   اي   جریمه  دوم   بار   براي   و   اخطـارکتبي

 داشت  خواهد  پي  در را پيمانکار هاي  ضمانت ظبط  و

 اجازه   کسـب  بـدون  ریهاشـهردا  و  دولتـي  موسسات  و  ادارات  و  ها  وزارتخانه  کارمندان  استخدام  از  است  متعهد   پيمانکار-5-6

  یا   افيتعم  بـرگ   ولـي   بـوده  وظيفه   خدمت  مشمول   که   اشخاصي  استخدام  از  همچنين   و   مربوطه   خدمت  محل   مقامات   کتبي 

 .نماید   اريخودد ندارند  دست  در  خدمت آماده 

  با  افـراد   کامل  معاینه   به   نسبت   خود  اجرایي  امور   و   شرکت  کادر   براي  نيرو   جذب   هنگام  در   است  موظف   پيمانکار:  1  ه تبصر

واد  و اخذ کارت سالمت وعدم اعتياد به م  کيفري  پيشينه  خصوص  در  سالمت  و  صحت  از  اطمينان  ضمن  و  اقدام  خود  هزینه

 .نماید  ویک نسخه را تحویل شهرداري  اخذ  نظریـه ذیـربط  عمراجـ  از نيز  آنانمخدرو روانگردانها

گردنـد،پيمانکار    پيمـان  امور  نظم   در  اخالل  باعث  یا  و  مسامحه  راک  صحيح  اجراي  در  پيمانکار  وکارگران  کارکنان  هرگاه-5-7

 ري نماید.فه در انجام وظایف و مفاد قرارداد جلوگيجایگزیني نيرو مي باشد و در هر حال از ایجاد وق مکلف به 

  ودستورات شه قن   محدوده  در   و   مشخصات  اساس   بر   را قرارداد  موضوع   کارهاي   کليه   اجراي   حسن  کامل مسئوليت  پيمانکار -5-8

  این  ميزان  از وجه  هيچ به شود مي کارها  اجراي درکارفرما  طریق از که  نظارتي و  دارد  عهده بر نماینده کارفرما یا کارفرما  کتبي

 . کاهد  نمي  ها مسئوليت

  ن يد رس   از  قبل  است  موظف   است  ضروري   کار  برنامه  در   تغييراتي   که   دهد   تشخيص   پيمانکار  کار   اجراي  حين  ه صورتيک  در-5-9

  تغييرات   دهـد،کارفرما  اطالع   کارفرما   به  دليل   ذکر   با  را   مراتب  شود   داده   تغيير  آن   برنامه   در  باید   او   بنظر   که   کاري   انجام   موعد 

  در   تغييرات  این   است  بـدیهي  نمـود  خواهـد   ابالغ  پيمانکار  به   است  قبول   دمور   که   آنچه   و  يرسيدگ  را  پيمانکار  تقاضاي  مورد 

 .  کاست نخواهد  پيمانکار مسئوليت  ميزان  از قرارداد  شرایط  حدود
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  سازمان  در  پيمان  این  انجام   براي  که   کارگراني  سالمت  زمينه   در  کار  بهداشت  مرکز  هاي  استاندارد  است  موظف  پيمانکار-5-10

  معاینات  مانجا   بـه   منـوط   کارکنان   این  بکار  اشتغال .  گذارد  اجرا  مورد   به   مربوط  هاي   هزینه   تقبل  با   را   ند وش   مي   گمارده   کار  به

 .باشد  مي  آنان  به  محوله  کار  با کارکنان  تناسب کارت  صدور  و پزشکي

  با  کنترل   نتایج  اه هرگـ  نماینـد   مـي   هیافتـ  انجام  کارهاي   کنترل   به  اقدام   تعمليا  اجراي  بر  نظارت  منظور  به   کارفرما -5-11

  خود   هزینه  با  دسـتور کارفرما  طبق  را  رهااک  است  متعهد   پيمانکار  ننماید   تطبيق  است  شده  ذکر   قرارداد  موضوع  در  که  مأخذي

 . کند   اصالح

  کارفرما  کتبـي  ت موافقـ  قـبالٌ  بایـد   پيمانکار  باشد   ي ضرور  قرارداد  موضوع  عمليات  براي   که   موقت  تاسيسات  ایجاد  براي-5-12

 .باشد  کارفرما موافقت  با بایستي هم  موقت تاسيسات  آوري جمع ضمناٌ  نماید  جلب را  اراضي مالک  و

 .بود خواهد  پيمانکار عهده بر 12-5 بند   موضوع  موقت تاسيسات  آوري جمع  و  ایجاد هاي  هزینه : 1 ره تبص

  براي   که  لـوازمي  تمـامي  کلي  وربط  و  سوخت  و  نقل  و  حمل  وسایل  و  مکانيزه  آالت  ماشين  و  راک   ابزار  تدارك  و  تهيه  -5-13

  است  شده  تصریح   آن   بـه   قـرارداد   این   در  که   مواردي   بجز   ، باشد   مي  پيمانکار  بعهده  است   ضروري   قرارداد  موضوع  عمليات  اجراي

کارفرما    تایيد   مـورد  استاندارد   آالت  ماشين  از   داد ار قر  موضوع   عمليات  انجام   و   زباله   حمل  جهت  بایست  مي   پيمانکار-5-14

 .ندارد پيمان مورد  آالت ماشين تامينخصوص در تعهدي  هيچگونه کارفرما و  نماید  هفاداست

 .ندارد پيمان  موضوع  عمليات نياز مورد  لوازم  و  مصالح تامين  قبال در تعهدي هيچگونه  کارفرما-5-15

  ماشين   و  ابـزار   کليـه   ريونگهدا  حفظ   مسئول   ددا   قرار  مهلت  خاتمه  روز   تا  پيمان  ردوم  محدوده   تحویل   روز   از  پيمانکار-5-16

  و   نظر  تحت  که  باشد   کارفرما  از  تحویلي   یا   و  خود   به  متعلق اینکه  از  اعم  مایملک و  شهر  سطح  در  مستقر مکانيزه  مخازن   و  آالت

  طغيان   و   جوي   عوارض   مقابل  در   آنها  حفاظت  و   نگهداري  براي  را   الزم  اقدامات  منظور   همين   به   و   باشد   مي   دارد   قرار   او   مراقبت 

  به   وارده   تار خس  مسئول  فني   حفاظـت  قـوانين   حـدود   در   پيمانکار  همچنين  و  آورد   خواهد   بعمل  غيره   و  حریق   و   سرقت   و   آب

  نکارماپي.  ندارد  بعهده  مسئوليتي  نوع  هـيچ  مورد  این  در   کارفرما  حال  هر   در  و  باشد   مي  شده  مشخص  محدوده  در  ثالث  شخص

  سهل   اثر   در اگر   و   نماید   اتخاذ  تحویلي  اموال  بـه  آسـيب و  خسارت  شدن  وارد  از  جلوگيري  براي  ار الزم   تدابير  کليه   است  متعهد 

 .بود خواهد  آن  جبران  مسئول خود  شود  دوار  خسارتي  او انگاري

  اثـرآن   بـر   و   کند   کوتاهي   یا   و   انگاري   سهل16-5  بند   در   مندرج   موارد  تمام   یا   و   قسمتي   اجراي  در  پيمانکار  هرگاه -5-17

  حق کارفرمـا،کارفرما ابـالغ از پـس نمایـد، خودداري است گرفته بعهده بند  آن در  که تعهداتي از  نهمچني و آید  وارد يخسارت

  یا   و   مطالبات  محـل  از  اضـافي   برابـر  دو  با  را   مربوطه  هاي   هزینه   و   داده  انجام   پيمانکار  بجاي  را   تعهدات  که  داشت  خواهد 

  همچنين   و   پرداختها  قبيـل   این   به   نسبت  پيمانکار  ادعاي  هرگونه  تاینصور  در .  نماید   ت پرداخ  او   حساب  به   پيمانکار  تضمينهاي

 .بود خواهـد  اثـر بال  پرداختي  مبلغ   نظر از  خواه و  تخلف اساس  نظر  از  خواه کارفرما تشخيص   به نسبت

          و مصـالح فـردي، حفاظــت  لــوازم  و  شــب  در  دیــد   و  ایمنــي  اصــول  رعایـت  بـا  کـار  لبـاس   و  ابـزار  کليه  تامين  :1  تبصره

فرما هيچ گونـه تعهـدي در ایـن کارو  پيمانکاراست بعهده پيمان موضوع عمليات انجام براي نياز  مورد  تجهيزات  و  آالت  ماشين

 .خصوص ندارد
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 دسـتورو  فنــي  حفاظـت  و  اجتمـاعي  تـامين  بيمه  و  کار  به  مربوط  ومقررات  قوانين  جميع  از  که  کند   مي  تایيد   پيمانکار-5-18

 در. کند  ایترارع آنها همه است متعهد  و بوده مطلع کامالً عوارض  و  مالياتها  به  مربوط  قوانين  همچنين  و  کار  بهداشت  العملهاي

 .بود نخواهد  کارفرما متوجه الذکر فوق مقررات و قوانين اجراي عدم مسئوليت حال هر

 . نماید  واگذار غير به جزاً یا کالً را پيمان ردمو نيست مجاز پيمانکار-5-19
 .است  شده  مـذکورقيد  هماد  در  که است  اي شده  زمانبندي برنامه  طبق  قرارداد  یک   ماده  در  مندرج امور اجراي  زمان و  عاتاس-5-20

 خواهـد  اعالم پيمانکار هبـ کارفرما طریق از مراتب قرارداد، موضوع  امور  اجراي  زمان  یا  و  ساعت  تغيير  به  نياز  صورت  در:1تبصره

 .باشد  مي آن رعایت به مکلف انکارپيم و شد 

 سـاکنين بـراي المقـدور حتـي  ب،شـ  در  عمليـات  اجراي  جهت  که  بدهد   طوري  را  کارها  ترتيب  است  متعهد   پيمانکار:2  تبصره

 تجمـع و دستي هـاي چـرخ ابـ و نقليـه وسایل توسط  صدا توليد  هرگونه از و نکند  ایجاد مزاحمت کار محل مجاور مؤسسات  و

 .نماید  پرهيز کارگران

 وامـاکن  ـازلنـم  زبالـه  حمل  و  آوري  جمع  براي  را  بخصوصي  وروزهاي  ساعات  راساً  نيست  مجاز  وجه  هيچ  به  پيمانکار:3  تبصره

 .باشد  داشته مطابقت کارفرما طرف از اعالمي برنامه با اینکه مگر نماید  تعيين عمومي

 بالفاصله اسـت متعهـد  پيمانکـار ودـش  پيدا کار محل در  غيره  و  قيمتي اشياء پيمان  موضوع اتليعم اجراي ضمن  هرگاه-5-21

. دهـد  اطـالع نيـز انتظــامي دسـتگاههاي بـه مربوطـه قوانين طبق وهمچنين برساند  کارفرما اطالع به ناظر  طریق  از  را  مراتب

 اتامـمق مداخلـه تـاهنگام یـد با پيمانکـار. آورد خواهد  بعمل يقيمت اشياء انتقال یا و ونگهداري حفظ  براي فوري  اقدام  کارفرما

 .آورد بعمل الزم مراقبتهاي مزبور آثار و اشياء ونگهداري حفظ  در وکارفرما، صالحه

 بکند  تغيير محل این صورتيکه در و شده نوشته قرارداد مقدمه در که است همان پيمانکار قانوني محل و رس دآ-5-22

 ایـن بـه  پيمانکـار  درصـورتيکه.  نماید   اعالم  کارفرما  به  کتباٌ  فاصلهبال  را  خود  جدید   محل  کامل  مشخصات  است  موظف  پيمانکار

 شـود  ارسـال  پيمانکـار  اوليـه  قانوني  محل  به  پست  ویا  رسان  نامه  سيلهوب  کارفرما  طرف  از  که  اي  نامه  هر  نکند   عمل  خود  تعهد 

 . شد  خواهد  تلقي قانوني ابالغ

انعقـاد ایـن جام امور اداري به محـ  م و کارفرما وهمچنين انبا مرد ه منظور سهولت ارتباط خودپيمانکار مکلف است ب-5-23

 ر مذکور را به طرق مناسب به اطالع شهروندان و کارفرما برساند. پيمان نسبت به ایجاد دفتري در سطح شهر اقدام و نشاني دفت

 عمليات مانجـا براي  نياز  مورد  تتجهيزا  و  آالت  وماشين  مصالح  کار،  ،لباس   ابزار  لوازم،  کليه  تامين  و  کارگاه  کامل  تجهيز-5-24

 .است پيمانکار عهده بر کالٌ پيمان مورد

  کار  لبـاس   جهـت  کار   بهداشت  مرکز   توسط   شده   تعيين  استانداردهاي  و   لهاعمال  دستور   کليه   است  مکلف   پيمانکار:  1  تبصره 

 .نماید  تامين  د خو هزینه  با و  رعایت را  فردي  حفاظت وسایل  و  کارگران

  گرفته   نظر   در  جرائم   جدول  معادل   اي   جریمه  روز   هر   در   کامل   کار   لباس   فاقد   رگران اک  از  پيمانکار  استفاده   ورت ص  در :  2  تبصره 

 . شد  خواهد 
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  مناسـب   ظـاهري  وضـعيت   داراي   آالت  ماشـين  خود   هزینه   با  پيمان  موضوع  عمليات  انجام   براي  است  موظف   پيمانکار:3  ه صرتب

با  ،   ومطلوب  و    کارفرما  سـوي   از   اعالمـي   طـرح  طبـق   آالت  ماشين  طرف  دو  در   مخصوص   تابلوي  باکارایي مناسب    و  تهيه 

 . نماید  استفاده

  عهده   بر   کـالٌ  اجتماعي  هاي   بيمه  و  کار  قوانين  و  مالياتي  هاي  نامه   آیين  و  قوانين  طبق  ن پيما  موضوع  بيمه   وحق   ماليات-5-25

  مبادي   حساب  به   موقع   به   اید ب  گردد،   کسر  پيمانکار  وضعيت   صورت   از  فرما  کار   توسط   مذکور  اقالم   چنانچه  و   باشد   مي  پيمانکار

 .بود خواهـد  کارفرمـا بعهده پرداخت  در  خيرتا  از ناشي متعلقه   جرایم اینصورت  غير  در.  گردد  پرداخت ذیربط 

 مانکارمواردپي  کليه   در   و   ندارد   ليتي مسئو  هيچگونه   پيمانکار  عملکرد   از   ناشي  خسارت   و  ثالث   اشخاص  مقابل   در   کارفرما -5-26

 .بود خواهد  مسئول

  ازقبيل  حفاظتي  و   ایمني   الزم   تدابير   شب  هنگام  در  بخصوص   پيمان  امورمورد   انجام  موقع  در   است  مکلف  پيمانکار:  1  ره تبص

  و   نقليه  یلوسـا  براي  را  غيره  و  کارند   مشغول   کارگران  و   روشنایي  چراغهاي  و   خطر   و  دهنده  هشدار  و  احتياط  عالیم  نصب

  به  ملزم  و  پيمانکـاربوده   متوجه  راساً  مسئوليت  ( مالي  و   جاني  از  اعم)  حادثه   زبرو  صورت  در   و   گيرد  بکار  خود  هزینه  با  کارگران

 .باشد  مي  حقوقي  و  حقيقي اشخاص به  وارده  تخسار جبران

  به   زومجا  نگـردد  معبـر  سـد   باعث  ه ک  دهد   انجام  و   ریزي   برنامه  طوري  را  خود   اجرایي  عمليات  است  مکلف  پيمانکار:  2  تبصره 

 .باشد  نمي گردد  مي محل  ساکنين  و عابرین احمتمز موجب که معابر اشغال

 شـودپيمانکار   اشغال  معبري   تمام  یا  و  قسمتي  مدتي  براي  نماید   ایجاب  پيمان  دمور  عمليات  اجراي  منظور  به   هرگاه:  3  تبصره 

 .رسازدپذی امکان مجاور  معابر  از را  مرور و  عبور  رانندگي  و  نمایيراه  اداره هماهنگي با و  کارفرما طریق از است مکلف

 .آورد  خواهد  بعمله ب الزم  ريهمکا پيمانکار باشند  کار مشغول دیگر پيمانکاران پيمان، محدوه  در  هرگاه : 4 تبصره 

  بـرق،گاز،   آب،   گـراف،تل  و  پسـت  تلفن،  مانند   کار  محدوده  در   موجود  تاسيسات  به  پيمانکار  عمليات  اثر  در  هرگاه:    5تبصره 

  شود،   وارد   صدمات  خصوصي   بخش   یا  و  دیگر   سازمانهاي  یا  و  شهرداري  به  متعلق  سيساتتا  سایر  و   رانندگي  و  اهنمایير  عالیم

 .ندارد زمينـه  ایـن در مسـئوليتي  هيچگونه وکارفرما  بوده وارده  خسارت پرداخت یا و  آنها مرمت  به  مکلف پيمانکار

 .نماید   نمي حقي  هيچگونه ایجاد نکارپيما براي  شده  تصریح بدان نچهآ جز  قرارداد این  -5-27

  به   شده  تعيين  زمـاني   فاصـله   در   يقـاً دق  روز  شبانه   در   یکبار   براي   حتي  پيمانکار  توسط   قرارداد  موضوع  اجراي   تعطيل  -5-28

  موجب  شده  تلقي  هرداريشـ  شـهري  خدمات  فعاليتهاي  در  کارشکني  آن   تبع  به  و  فعاليت  محدوده   در  اخالل  ایجاد  مفهوم

 احتماليش  ادله  به   بودن  مسموع   بدون   را   مذکور   قانوني   عواقب  که   مينماید   تایيد   دینوسيلهب  پيمانکار.  بود  خواهد   انوني ق  پيگرد

 .شناسد  مي رسـميت بـه  را  کارفرما براي ( شهر نظم در  اخالل  ایجاد ) عنوان  براي قانوني  اقدامات و  یرفتهپذ 
  حق   نيز  کارفرما  گرفت،  خواهـد  قـرار   قـانوني  پيگيـرد   تحـت  بنـد   اين   طبق  اينکه  ضمن(28-5)  بند  مورد   به  پيمانکار  ارتکاب  صورت  در:1  تبصره
 .نمايد کسر پيمانکار مطالبات از شده تعيين قيمت برابر دو با را متعلقه هاي  هزينه مربوطه، جرايم ـرايبض نمـودن منظـور از پس داشت خواهد

  برف  نزول  شهر،  داخل  در  سيل  جريـان  و  آسـا  سـيل  ارانهايب  بارش   نظير  مترقبه  غير  حوادثو  شرايط  آمد  پيش  مواقع  در  ستا  موظف  پيمانکار-5-29
 تامين به نسبت داد قرار يک ماده در مندرج خود  وظايف براجراي عالوه آن نظاير  و  سوزي آتش و زلزله وقوع يمتر،سانت بيست ميزان به حداقل سنگين
 .  نمايد داماق وقت اسرع در شـرايطمذکور، در کارفرمـا مقطعـي  نيـاز ردمو انساني نيروي
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اجتماعي  کار  قانون  به  مربوط  پرسنلي  تعهدات  کليه:1  تبصره تامين    کار   قانون13  ماده1  تبصره  اجراي  در  جز  کارفرما  و  باشد  مي  انکارپيم  بعهده  و 
 .داشت نخواهد زمينه اين در تعهدي هيچگونه

  کارفرما به کتباٌ مراتب روز،2 مدت ظـرف بايسـتي مـي(... و  آدرس  رتغيي اعضا، سهام، ميزان از عما) پيمانکار شرکت وضعيت در رتغيي هرگونه:2 تبصره
 .گردد اعالم
 .پاسخگوست کارفرما مقابـل  در پيمانکـار و اسـت پيمانکار عهده به آنان کار انجام کيفيت و کارکنان اخالق و رفتار حسن ضمانت: 3 تبصره

  و   نمايد  اقدام  نيرو  گماردن  با  وقـت  تمام  بصورت  عمومي  بهداشتي  ويسهايسر  از  نگهداري  و  شستشو  نظافت،  جهت   است  پيمانکارمکلف -5-30
 هيچگونه   بابت  اين  از  و  باشد  مي  نقص  رفع  به  موظف  پيمانکـار  چاه  گرفتگي  و  يراق  ابزار  و  شيرآالت  سرقت  از  اعم  مشکل  نههرگو  بروز  درصورت

  .گرفت نخواهد تعلق وجهي
روز  و رفع سد معبر، جلوگيري از ساخت و ساز هاي غير مجاز منوط به تنظيم صورت جلسه در همان  هزينه هاي مربوط به جلوگيري    پرداخت  -5-31

 انجام کار و تاييد ناظر مي باشد 
دول شماره يک اين  ج  15بند  استاندارد سم پاشي   و همچنين تهيه سم و وسايل    14و    13تهيه مواد شوينده و پاک کننده جهت انجام بندهاي  -5-32

 عهده شهرداري مي باشد.قرارداد به 
 موظف به تهيه و تامين ماشين آالت و نيروهاي مورد نياز مي باشد. جهت انجام عمليات برف روبي و يخ زدايي از معابر پيمانکار -5-33
اينصورت وجهي بابت    تاييد کارفرما مي باشد در غيرعوامل وي منوط به درخواست و  انجام هرگونه کار مازاد)اضافه کاري( توسط پيمانکار و    -5-34

 اضافه کاري پرداخت نخواهد شد. 
ان مالي الزم را جهت اجراي مفاد قرارداد و همچنين پرداخت حقوق و مزاياي کارگران تحت پوشش خود را  پيمانکار مي بايست شرايط و تو  -6-34

حقوق و مزاياي کارکنان  بايست حداقل به مدت سه ماه  ز سوي کارفرما ، پيمانکار مي  رداخت صورت وضعيت پيمانکار اداشته باشد و در صورت عدم پ
ن پرداخت  را  بانکي()مايد  و کارگران تحت پوشش خود  نامه  بر عهده  ضمانت  مالي کارگران تحت پوشش  نمودن مشکالت  برطرف  ، در هر صورت 

 پيمانکار مي باشد 
 بت به ارائه سوابق مورد تاييد اقدام نمايده قرارداد را داشته باشد و نسدو سال کار و فعاليت در حوز پيمانکار مي بايست سابقه حداقل -7-34

  % 25  تا  را  قرارداد  حجم   قرارداد  طرف  شركت  به   كتبي  اعالم  با  كار  ميزان  تغيير  به   نسبت  ضرورت  صورت  در   دتوان  مي  كارفرما  -6  ماده

  بود خواهد شهرداری مالي نامه آئين با برابر  حجم ايشافز يا كاهش است  بديهي دهد،  افزايش يا  كاهش

 :كارفرما اختيارات وتعهدات  -7 ماده

 توسط   قرارداد  اجراي  مدت  در  تواند  مي  نيروها رانداردوپيمانکار اختيار کامل در انتخاب نيروها رادارد کارفرما  حق دخالت در بکار گيريکارفرما -7-1
  نيـاز   مورد  که  را   مواردي  و  اطالعات  نوع  هر  است  موظف  پيمانکار  دهند،  قرار  رسيباز  مورد  را  پيمانکار  مليـاتع  ذيـربط  کارشناسـان  ونماينده خود  

 .آورد فراهم بازرسيها اين انجام براي را الزم وتسهيالت  دهد قرار مقيم اختيـارناظر در شـد
 از(  اردادقر1  ماده )  را  قرارداد  اين  عاتموضو  از  يک   ،هر  قبلي  اعالم  هيک هفت  با  تواند   مي  بداند  الزم  خود  تشخيص  به  که  زمان  هر  در  کارفرما  -7-2

  نخواهد   شده  ذکر   موضوع   در  مسئوليتي  کارفرما  کتبي  اعالم  از  بعد  پيمانکار  است  بديهي  نمايد،  عمل  زمينه  اين  در  راساٌ  خود  و  نمايد  سلب  پيمانکار
 و وجهي نيز از اين بابت به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.  داشت

 پيمانکار  تعهدات  و  پيمان  مورد  عمليات  اجراي  کارفرما   نماينده  نام   به   آن   به  منضم  دارکم  و  اسناد   و  قرارداد   مفاد   به   توجه   با  دارد  حقکارفرما -7-3
  در   نقصي  و  عيب  هرگاه   و   دهد  قرار  رسيدگي  مورد  مربوطه   مشخصات  اساس   بر   را  شده   انجـام  امورات   و   کار  ابزار  و  وسايل  و   آورده  بعمل  دقيق  نظارت

  پيمانکار  تعهدات  از ندارد حق انعنو هيچ به ولي نمايد ابالغ روز  همان در مکان و  مشخصات قيد با را اآنه رفع دستور پيمانکـار بـه نمايـد مشاهده کار
  ل حا  هر  در.  نمايد  اصالح  خود   ههزين   با  را  معيوب  کارهـاي  است  متعهد  پيمانکار.  باشد  شده  ابالغ  کتباً  کارفرما  طرف  از  کاهش  دستور  آنکه   مگر  بکاهد
  نميکند کارفرما از حق سلب و نکاسته نکارپيما مسئوليت از ناظر نظارت
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پيمانکار مکلف به استفاده از آنها نخواهد بود در غير اینصورت    ،   باشد   معيوب   کار  ابزار   و   آالت   اشينم  از   بعضي   هرگاه :    1تبصره 

 . پيمانکار مطابق برآورد جرائم جریمه خواهد شد 

  استناد  بـه  یافتـه   انجـام  کارهـاي  کليه  وضعيت   صورت  اساس   بر  پيمان  مورد  عمليات  کامل   انجام  بابت  از  متعلقه   هزینه-7-4

  و   قـراردادمحاسبه   طـرفين  توافـق   مـورد  افـزایش   یـا  و   کـاهش  ضریب  اعمال  از   پس  قرارداد   به  منضم   بهاء  هرستف  جدول

 .شود مي  پرداخت

 . استوي کارفرما و یا نماینده قانوني  با پيمانکار قانوني تعهدات انجام بر نظارت 1: تبصره 

 .گيرد  مي  صورت ین کارفرما یا ناظر ناظر تایيد  با پيمانکار به  پرداختها کليه 2: تبصره 

  جرائم   جدول  شرح  به  پيمان  مورد   امور  از   هریک  اجراي  در   خودداري   یا  و   قصور   انگاري،  سهل  صورت   در   پيمانکار -7-5

 .شد  خواهد  یمه جر مشـمول

 .نماید  اخذ  پيمانکار از را  قانوني  تعاریف  کليه اجراي بمنظور  کار  انجام حسن ضمانت بایست يم  کارفرما-7-6

  ومقررات  قـوانين سـایر و اجتمـاعي تـامين قـانون  کـار، قـانون  زمينه  در پيمانکار انساني نيروي  مطالبات  قبال در رفرماکا-7-7

  و  ندارد  مسـئوليتي  ذیـربط   ونيقان  مراجع  سایر  و  اجتماعي  مينتامان  ساز  و  اجتماعي  امور  و  کار  وزارت  برابر  در  مربوط

 .پيمانکاراست عهده بر  مسئوليت

 .نماید  مي  سلب خود از...  و  مدیریت نحوه  کارکنان،   معرفي نظير  را  قرارداد  طرف شرکت داخلي امور  در  دخالت  ارفرماک -7-8

 :قطعي  و   موقـت  يتوضـع صـورت تنظيم  پرداخت، پيش کار، انجام حسن ضمانتنامه ،تعهدات انجام ضمانتنامه -8  ماده 
  بمنظورتضمين   را  پيمان  مورد   مبلغ   درصد   ده  معادل   اي   ضمانتنامه   دادقرار   عقد   و   سند   تنظيم   هنگام  است  مکلف  کارفرما-8-1

 .نماید  دریافت  پيمانکار از ناشي تعهدات انجام

 عهـده........  .............سـریال  شماره  به   ريال                        مبلغ  به   بانکي   ضمانتنامه  فقره   یک

  موضـوع   نهـایي  اتمام   از   پس   که  گردد   مي  کارفرما   تحویل   تعهدات  تضمين  جهت  يمانکارپ  توسط ..................شـعبه...............بانـک

 مي  پيمانکار  تحویل   فوق  بانکي  ضمانتنامه  کارفرما  توسط   کار  پایان  گزارش   و  سازمان  مربوطه   ناظرین  از  تائيدیه  واخـذ   قـرارداد

 .شد  خواهد  اقدام آن  وصول  به نسبت  اینصورت درغير شود

  مکلف   پيمانکارتا  است   نيافته   پایان  قرارداد   مدت   که   مادامي   باشد   معتبر  قراداد   اجراي   پایان   تا  باید   بند   این   در   ج مندر  ضمانتنامه

 نکند،   تمدید   به  اقـدام  آن  ـاراعتب  مدت  انقضاء   از   قبل  روز15  وچنانچه  کند   تمدید   را  مذکور  ضمانتنامه  کارفرما  دستور   به  است

  کار   پایان  تا  وثيقه  رسم  بـه  ضـمانتنامه  جـاي  به  را  آن  وجه  و  کرده  دریافت  ضامن  بانک  زا  را  ضمانتنامه  مبلغ   دارد  حق  کارفرما

 .نگهدارد خود نزد

 .بود خواهد  ارپيمانک بعهده ضمانتنامه  مدید ت بابت از  لزوم  مورد هاي  هزینه : 1 تبصره 

 توسـط   قطعـي وضـعيت صـورت   تایيد  و تصویب  و  قرارداد  خاتمه   مح  به   را (  1-7)  بند   در  مندرج  ضمانتنامه   ا کارفرم:2 تبصره 

 .کرد  خواهد  ومسترد آزاد  پيمانکار  تقاضاي  به بنا ، ناظر
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  شود   مي  تهيه  شمسي  ماه  هر  آخر   در  که  موقت  هاي  ضعيتو  صورت  به  رسيدگي   و  تنظيم  موقع   در  است  کارفرمامکلف-8-2

  اختيار  در  که   اي   جداگانه  حساب  در  و  رکس  کار،  انجام  حسن  تضمين  بعنوان  قانوني   کسور  کسر  از  قبل   آنرا  درصد   ده  مبلغ

 .نماید  نگهداري کارفرماست

  تنظيم    را  ه ما   آن  طول  در   یافته  انجام  ورام  وضعيت  صورت  پيمانکار  نماینده   اتفاق  به  نماینده کارفرما  شمسي  ماه  هر  آخر -8-3

 .کنند  مي محاسبه و  تقویم  قرارداد در  شده  تعيين  واحد  قيمتهاي و  هامعيار مبناي  بر  و

 پيمانکار  نماینـده  امضـاء  بـه  و تنظـيم  پيمـان  دفترچـه  در  پيوسـت فرمهـاي طبق  مذکور  موقت  هاي   وضعيت صورت1:   بصرهت

 .رسيد  خواهد  اجرایي  نيف  مدیر امضاء  به و  مقيم   ناظر و

 .است پيوست جدول  شرح به  موقت   ضعيتو صورت  تنظيم و  محاسبه  طرز 2: تبصره 

  گردد   مي   منقضي   قرارداد   مدت  آن   طي  و   باشد   مي   آخر   ماه   به   مربوط   که   موقت   عيت وض  صورت   آخرین   اینکه   مح    به  -8-4

  دقيق   محاسبات بـا  عـيقط وضعيت  صورت  تنظيم  به   قداما  پيمانکار  نماینده  اتفاق  به  نماینده کارفرما  رسيد،  تصویب  به  و  تنظيم 

  و  بوده  قطعي  تنهایي   بـه   شـود   ظـورمي من   قطعي  وضعيت   صورت  در  که   ارقامي   و   مقادیر  کليه  نمایند   مي   ها   ملکردع  خالصه

  موقت  وضعيتهاي  صورت  ارقـام  و  ارقـام  ایـن  بـين  اینکـه  ولو.  گرفت  خواهد   قرار  محاسبات  قطعي  تسویه  هاي  مأخذ   از  یکي

 . باشد  اختالف

  بمدت  اینصـورت  در  نمایـد   اقدام  جدید   پيمانکار  جایگزیني  به  نسبت  نتواند   کارفرما  ردادقرا  مهلت  اتمام  از   بعد   هرگاه1:  تبصره 

 .شد  خواهد   اضافه  دوماه  حداکثر قرارداد 

  کار  انجام  حسن  مبالغ  اشد ب  مي  پيمان  مدت   طول  در  شرکت  عملکرد  تایيد   به  منوط  کار  انجام  حسن  مبالغ  پرداخت:  2  تبصره

  شد  خواهد  مسترد نهایي  بررسـي از  پـس کالً

 : پيمانکار  قانوني ممنوعيت -9 ماده 

  وکشوري   دولتي  معامالت  در  کارمندان  مداخله   منع  قانون   مشمول   قرارداد  این   عقد   موقع   در  که   دارد   يم  اعالم  پيمانکار-9-1

 .گردد مي فسخ رارداد ق شود  محرز   کارفرما  براي آن فخال صورتيکه  در. باشد  نمي شمسي1337 دیماه 22  مصوب

 :گردد  مزبور قانون مشمول زیر علل به  پيمانکار قرارداد  عقد  از  پس رگاهه -9-2

 .آید  پيش پيمانکار شرکت  بازرسان یا مدیران سهام ميزان  یا  و سهام صاحبان در  که   تغييراتي-9-2-1

  است  مکلف  پيمانکار2  حالت  در   و  فسخ  اد قرارد1  حالت   در.   آید   پيش  رفرما کا  یا  و   دولت   دستگاههاي  در  که  تغييراتي  -9-2-2

  را   قرارداد   کارفرما  نگردد،   رفع  قانوني   مانع  صورتيکه   در.  دارد  ماعـال  کتبـاً  فرمـا  کار  به   قانوني   منع  وقوع  مح   به  را  مراتب

  قرارداد  نماید ن  اعالم  کارفرما  به   موقع   به  را  مراتب  پيمانکار  وچنانچه  شد   خواهد   رفتار13  ماده   طبق  و   کرده  تلقي  یافته   خاتمه

 .شد  خواهد  عمل10  دهما طبق  و فسخ

 :هديه-10 ماده 

  از  اعم هدایایي یا تحفه یا پاداش  یا العمل حق  مربوط متصدیان به  قرارداد  تحصيل بمنظور پيمانکار که شود  ثابت  هرگاه -10-1

 اشتد  خواهـد   حق  کارفرما.  است  ه کرد  سهيم  خود  منافع  در  را  بوطهمر  هاي  واسطه   یا  و  آنها  یا  و  است  داده  نقدي  غير  یا  نقدي

 .نماید  فسخ طرفه  نيزیک  را  قرارداد پيمانکار قضایي  تعقيب   بر عالوه 
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 :قرارداد فسخ  موارد -11 ماده 

 :است فسخ قابل  کارفرما  طرف از زیر  موارد   در-11-1

 .:باشد  داده   رخ پيمانکار جانب از ذیل  هاي  تأخير -الف

  بکار شروع  اي بر شدن  آماده  و تجهيز   در  تأخير  -1- الف

 یک  ماده  بندهاي از  یک هر براي  اجرایي عمليات شروع  در  رتأخي  -2- الف

  ویا   کـاري  شيفت   یک  براي  حتي  کارفرما  اجازه  بدون  پيمان  مورد  عمليات   کردن  تعطيل  یا  سرپرست  دونب  کردن  رها  -ب

 مناقصه  برگزاري  و  قيمت ادپيشنه  ارائه هنگام در  شده بيني پيش کارگران   تعداد  و تجهيزات و  آالت ماشين کاهش

 کلي  یا جزئي  بطور  ثالث  شخص به  قرارداد انتقال  -پ

 .کارفرما  تشخيص به عمليات پيشرفت برنامه  طبق کار  انجام براي پيمانکار مدیریتي  ای مالي توانایي  عدم-ج

 پيمانکار شرکت انحالل  -چ

  شده  انجـام  کارهـاي  ـالح اص  یا  تجدید   و   نقائص  رفع   ورمنظ  به   کارفرما  کتبي   دستورات   م انجا  عدم  یا   و  قرارداد   اجراي   عدم  -ح

 راساً   بداند   مقتضي   که   ترتيبي  هر  به   کارفرما  اول   بار   براي  صورت  این  در.  است  شده  تعيين  پيمانکار  براي   که   مهلتي  در  معيوب

  اولين  از   جرائم  ول جد   اساس   بر   متعلقه   جرایم   مبلغ   باضافه   را   مربوطه   هاي  هزینه   جمع   و   ميکند   رفع   را   کار   نقایص   و   معایب

حل کار تحت عنوان اعتصاب تلقي مي  و نيز در صورت تجمع کارگران شرکت درمحوطه و منماید   مي   کسر  پيمانکار  ه ب  پرداخت

 . شد  قـراردادخواهد  فسـخ مـوارد  مشمول تکرار  صورت  در  و  شود

  این8  مـاده   موضـوع   شمسي 1337  دیماه22  مصوب   دولتي   معامالت  در   کارمندان   مداخله   منع   قانون   مشمول   پيمانکار  -ذ

 .قراردادگردد

 .بود خواهد  کارفرما د تایي و  ناظر  پيشنهاد با موارد تمام  در  قرارداد : 1 تبصره 

 :قرارداد فسخ  از پس اقدامات -12 ماده 

  و  سـاند ر  مي  پيمانکار  باطالع   کتباً   را   مراتب  کند   فسخ(  10)  ماده   در   مشروح   علل   از   یکي   به   را  قرارداد  کارفرما   هرگاه  -12-1

  بـانکي   ضـمانتنامه  از  اعـم  عهـداتت  انجـام  هـاي  نامه   ضمانت  مبالغ   اداري   یا   قضایي  تشریفات  دادن  انجام  ه ب   احتياج  یـا  بـدون

  و   نماید   مـي  ضـبط   و   وصـول   خود   سود  به   را   کار   انجام   حسن  و   الضمان  وجه   کسور  باقيمانده  درصد   و   سفته   یا   چک   یا  اعتباري

  ارائه   وبراي  گرفتـه  اختيـار  در  را  قـرارداد  موضوع  بالفاصله  آورده   ملبع  ها  سفته   و  چک  وجه   تادیه  جهت  قانوني   اقدامات  یا

.  پردازد  مي  شده  انجـام  کارهاي  از   قطعي  وضعيت  صورت   تهيه   به   وقت  فوت   بدون   سپس .  ميدارد  معمول   الزم  اقدام   آن  خدمات

  در  پيمانکار نماینده هرگاه .کنـد  ي معرف اي  نماینده هفته  یک رفظ تا  ميکند  دعوت پيمانکار از  دقراردا فسخ اعالم  ضمن کارفرما

 طریق  دو  از یکي  به  که   وضعيتي صـورت. کنـد  تنظيم   را نهایي وضعيت صورت  تواند  يکارفرمام  نشود  حاضر الذکر  فوق  مهلت

 پيمانکار   براي  رماکارف  طرف  از   وضعيت  صورت   این  از  نسخه  یک  بود،  خواهد   قطعي   طرفين  براي   شود  مي   تهيه   فوق   در   مذکور  

 یا   کارشناس   بوسيله  باشد،  کارفرما  نياز  مورد   کـه  کارگـاه   در  پيمانکـار  دارایي  سایر  و   کار  ابزار  و   لوازم   از   آنچه.  گرددمي  ارسال

  هرگاه .  گردد  مي  م تقوی  شوند   معرفي   باید   برداري   صـورت   تـاریخ  از  هفتـه   یـک  مـدت  ظـرف  که   طرفين  منتخب  کارشناسان

  قویم ت   براي  کارشناس   چند   یا  یک  راساً  کارفرما  حاضرنشود،  مقرر  هفته  یک  در  س کارشنا  انتخاب  در  توافق  ظوربمن  پيمانکار
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  کارفرما   آنچه  پيمانکار  دارایي   و   کار   ابزار  و   وسایل  و  ازتاسيسات.  اسـت  قطعي   طرفين  براي  کارشناسان  این  نظر   کند،  مي   دعوت

  به  است  کرده  تعيين   کارشناس   که  قيمتي  به   د باش   داشته  احتياج  پيمـان  ـتمهل  اتمـام  تـا  قرارداد  مورد  يکارها  انجام  براي

  موضوع   محدوده  در که را  خود  دارایي  مازاد  است  مکلف  پيمانکار  دارد منظورمي  بستانکار  به  آنرا  بهاي  و   آورد  مي   در خود  تملک

  که  نوع  هر  به   است  مخير  کارفرما  ورتاینص  غير  در  ید   نما  خارج  محل  زا  هفته  یک  مدت  ظرف  حداکثر  است  مانده  باقي  قرارداد

 .نماید  منظور  پيمانکار حساب بدهي به را متعلقه   هاي ه هزین و نموده  الذکرعمل فوق مازاد  به نسبت بداند  صالح و  مقتضي 

  مذکور  مـوارد  از   تعـدادي   یـا  ک یـ  بـا  پيمانکار  تخلفات  یا  تخلف   انطباق  بر  مبني   نظارت  یادستگاه  و   کارفرما   تشخيص 1:  تبصره 

 بود  خواهد  کافي10  ماده در

  شـهري  خـدمات  مناقصـات   در   شرکت  از   سال  سه   بمدت  ميشوند   قرارداد  فسخ  موارد   مشمول  که   پيمانکاراني2:  تبصره 

 .شد  خواهند  محروم  آلوني شهرداري

 :آن تکليف تعيين و  پيمان دادن  خاتمه و انفصال-13 ماده 

  اطالع   به   کتباً  را  مراتب  بگيرد،  پيمان  دادن  خاتمه   به   تصميم   دیگر   ل بعل  یا  و   خود   مصلحت   به  بنا  رماکارف   درهرزمان  -13-1

  تا  نماید   مي  تعيين   پيمان  به   دادن  خاتمه  تاریخ  بعنوان   روز   پانزده  حداقل  مهلتي   بالغيه ا  همان  در   و  رساند   پيمانکارمي

  هيچ  قح  کارفرما  جانب  از   قرارداد   فسخ  پيمانکاردرخصوص   و   نماید   یلتحو  براي   آماده   را  کارگاه   مذکور  مهلت  در  پيمانکـاربتواند 

 ندارد  شکایت و  اعتراض  گونه 

  وکليه  آزاد  را   الضمان  وجه   اقدام،  پيمانکار  با  حساب  تسویه   به  نسبت  قرارداد مدت  اتمام  شرایط   برابر  است  مکلف   کارفرما -13-2

 .نماید  پرداخت پيمانکار به موده ن کسر ها وضعيت  صورت  از کار  انجام حسن بعنوان  که   مبالغي

 :پيمانکار حساب تسويه و قطعي صورتحساب -14 ماده 

  که  مبالغي و   ميشود تنظيم4-7 ماده  طبق که قطعي  وضعيت  صورت بلغ م از است عبارت پيمانکار قطعي  حساب صورت  -14-1

  شود مي کسر  یا و  افه اض پيمان مبلغ  به  پيمان، پيوست اسناد  سایر و  عمومي شرایط  و  پيمان مواد  اساس  بر

  از  پس   و بود  خواهد   پيمانکار  نهایي  حساب  تسویه  مأخذ   گردد   مي   تنظيم(   1-13)   د بن  ترتيب  به  که  قطعي   تحسابصور -14-2

 . باشد  مي  اثر  بال  آن به  نسبت  اعتراض هرگونه  و  بوده  قطعي طرفين  براي پيمانکار و  کارفرما طرف  از  آن امضاء

   احتياج   بدون  داشت  خواهد   حق   کارفرما  شود   بدهکار  ارفرما ک  به   مبلغي  پيمانکار  قطعي   تحسابصور  این  اساس   بر   هرگاه  -14-3

  ودارایيهاي   پيمانکـار   کـار  انجـام  حسـن  و   کـار  انجـام   تعهد   هاي   نامه  ضمانت  لمح  از  را  خود  طلب  قضایي   تشریفات  انجام   به

  از  کشور  جاري  قـوانين  قطبـ  ننماید،  تکافو   موجود  هاي  یيدارا  یا  و   ها  ضمانتنامه  این  اگر  و  کند   وصول  کارگاه  در  او  موجود

 . کند   وصول او دارایي یرسا

 : اختالف حل -15 ماده 

کميته اي متشکل از کارشناسان دفتر امور شهري و شهرداري  آید   پيش  پيمانکار  و  کارفرما  بين  فاتياختال   که  صورتي  در  15-1

ضوع از طریق  نتواند رفع اختالف نماید موا مي باشد چنانچه کميته مربوط  نسبت به رفع اختالف اقدام وراي کميته الزم االجر

  قرارداد   مفاد  از  یک   هر  تفسير   به  ویامربوط  قـرارداد   موضـوع  اتعملي  اجراي   به  مربوط  اینکه   از  اعم  مراجع قضایي پيگيري شود

  آیين  طبق  د نماین  رفع  توافق  راه  از  را  الفمـورداخت  نتواننـد   طـرفين  چنانچـه  باشد   قرارداد  پيوست  مدارك  و  اسناد  سایر  یا  و
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  و  حل موضوع قضایي صالحه مراجع در دعوي طرح طریق از اینصورت غير در.شد  خواهد  عمل کشور  رداریهايشه معامالت نامه

  ير غ  در  نماید،  اجرا  دارد   بعهده   قرارداد  این  موجب   به   که   را  تعهداتي  اختالف،   حل  تا  که  است  ملزم  پيمانکار  شد،  خواهد   فصل

  طول  در  نيز  کارفرما  است  بدیهي.  نمود  خواهد   عمل  پيمانکار  به  تنسب  راساٌ  خود  تشخيص  به  و  دقراردا   طبق  کارفرما  اینصورت

  انجام   پيمانکار  به  نسبت   خود  تشخيص   به   آن   پيوست  ومدارك  واسناد  قرارداد  اساس   بر   را   خود   تعهـدات  خـتالفا  حل  مدت

 .داد خواهد 

 .باشد نمي  رداريهاشه مالي نامه آيين و داريهاشهر قانون مفاد ناقض قرارداد ناي مفاد از هيچکدام: 16ماده 

 وکليه   رسيده   طرفين  امضاء  به  صفحه  بيست  و  تنظيم  و  نسخه  چهار  و  ماده  ده هف  بر  مشتمل  قرارداد  اين:    17  ماده 

 /.است واحد اعتبار داراي آن هاي نسخه

 

 

 

 پيمانکار  مهر و  امضاء محل                                                                     کارفرما مهر و امضاء محل           

 امضاء -نام و نام خانوادگي                                                                   امضاء-نام و نام خانوادگي             
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 اري آلوني                    قرارداد خدمات شهري شهرد  فهرست بهاء قيمتهاي پايه                

هزينه کليه مصالح مصرفي و تجهيزات مورد نيـازبراي انجام   وضيح :حق الزحمه تعيين شده در اين فهرست بهاء با در نظر گرفتن ت
 1کارها محاسبه گرديده است . جدول شماره  

 برآورد  مقدار  واحد  شرح عمليات      
 ) ريال(   

 پيشنهاد 
 )ريال( 

روزانه  1 اجرای  بابت  الزحمه  خان  حق  از  اهم  زباله  حمل  و  آوری  گی  جمع 
 آموزشی و ...،درمانی ، تجاری  ، اداری

304000 

 کيلوگرم 

 روزانه 
 اه( روز در م 26)

000/000/280    

   000/000/40 000/10 متر مربع اليه روبی و پاکسازی مسيلها ، چشمه ها ، جداول 2

ا ، رفوژها ، پياده روها خاک روبی  رفت و روب کليه معابر ميادين و کوچه ه 3
 خيابانها ، کوچه ها و معابر 

متر مربع 
 در ماه

000/20 000/000/40   

نظافت   4  ، سرايداری  خدمات  اداری انجام  محوطه  و  و   ساختمان  شهرداری 
 مرتبط با شهرداریساختمانهای کليه 

   000/000/30 ماه  ساعت در 240 ساعت

 ريال  000/000/3 هر مورد  جلوگيری از ساخت و ساز غير مجاز  5
 

 

به ازای هر   ای ساختمانی  اله هو نخجمع آوری مصالح  6
 ويسسر

 ريال  000/800
 

 

 ريال  000/40 موردی جلوگيری از سد معبر و جمع آوری آن   7
 

 

 ريال  000/400 هر قالده  معدوم نمودن وحمل الشه و دفن حيوانات موذی  8
 

 

   ريال  000/500 هر قالده  زنده گيری حيوانات موذی   9

جه 10 راننده  مرب تامين  رانندگی  به  ت  سنگين   و  سبک  آالت  ماشين  به  وط 
  است کارفرمادرخو

   ريال  000/250 ساعت

  000/000/140 ساعت 900 ساعت د آتشنشانیتامين خدمه مورد نياز واح 11
   000/000/40  اصله 1800 زحمه بابت آبياری درختان در محدوده و حريم شهر حق ال 12
و پاکنی درختان و باغچه    من  حق الزحمه جهت انجام گل کاری وکاشت چ 13

رزنی چمن وگلهای موجود در محدوده شهر  آبياری و س،و  در سطح شهرها  
 )در طول يک ماه( 

 موردی
 در ماه

 
 ريال  000/000/3

  

و در ه شد  آوری جمع برفهای وحمل  بارگيری بابت الزحمه  حق 14  معابر 

 کارفرما ) به مکانهای پيش بينی شده (  توسط شده  تعيين محلهای

به ازای هر  
 سرويس

   ريال  000/800

 نوع  هر  رفيوژهای و  جويها جداول، ه ديوار  شستشوی  بابت  الزحمه حق 15

 پاک مواد و آب با پيمان مورد ناحيه  محدوده  در واقع وميادين  معابر

 کننده

 هر ازاء به

 طول متر

   ريال  000/2

بيرونی سطلهای سطح شویشست بابت الزحمه  حق 16 زباله ی   تابلوها و سطوح 
 کننده پاک مواد و آب واقع در محدود شهر با

به ازای هر  
 ردمو

   ريال  000/20

    اصله1800 ستاندارد مربوطهسم پاشی درختان در محدوده شهر با وسايل و لوازم ا 17

   000/000/30 ساعت  300 ساعت نگهبانی مجموعه پارک شهر و ساختمانهای مرتبط با شهرداری  18

جام دفن  بعد از ان  خاک قبذ در آرامستانهای شهر فی )خاکهای اضاتخليه  19
 اموات(

هر  موردی
 سرويس

   ريال  000/300

شکاری و دستور کار( کارهای تاسيساتی و جساير کارهای متفرقه )مطابق  20
مطابق با اسناد مثبته شامل کارهای تاسيساتی،تامين کارگر در اموراتی که  

 شهرداری نياز دارد 

ماهيانه  
 موردی

   ريال  000/000/50

   ريال 000/000/1 روزانه  ورد نياز شهرداری در ماه تامين کارگرم 21

  000/000/200/7   جمع کل برآورد ساليانه 22
 ريال

 

 



             شماره:                                                                                                                                          

     تاریخ:                                                                                                                                
  

18 

 

 2جدول شماره   پيمانکار* سوي از  فرما کار به  نشده اعالم موارد يا کار جام ان م عد به  مربوط شهري  خدمات قرارداد  جرايم جدول*

 موضوع  جريمه
 

 1 فعاليتهای خدمات شهری عدم اجرای روزانه کليه   قرارداد  بهای  فهرست مبلغ برابر دو 

 قرارداد   وطهبهای رديف مرب فهرست  درصد مبلغ 80  
ری و تجاری گی ادا: عدم جمع آوری وحمل زباله های خان 2تبصره 

 انی ،آمورشی و... به صورت کامل يا ناقص )به صورت روزانه ( ودرم

 قرارداد  بهای رديف مربوطه  فهرست  درصد مبلغ  50
روبی وحمل لجن مربوط به جداول و مسيل  : عدم انجام اليه 3تبصره 

 زانه( ها و پلها )به صورت رو 

 قرارداد  بهای رديف مربوطه  فهرست  درصد مبلغ  40

 

وحمل خاکروبه های معابر و کوچه ها ،جمع عدم جمع آوری  :4بصره ت

در    درختان و خاشاک و گياهان هرز ساقه  و برگ آوری و حمل شاخه،

 )به صورت روزانه(  سطح شهر

 قرارداد  مربوطه رديف بهای فهرست مبلغ ی درصدس
نجام  نظافت فضای سبز محدوده شهر و نگهداری سرويس  عدم ا: 5تبصره 

 )به صورت روزانه(  ر و...مجموعه پارک شه  هداشتیهای ب

 2 عدم آبياری و سرزنی چمن وگلهای موجود در محدوده شهر  قرارداد  بهای  فهرست مبلغ برابر دو 

 

قرارداد+پرداخت خسارت مطابق دفترچه   بهای فهرست مبلغ برابر دو

وعوارض شهرداری يا مطابق نظری کارشناسی هر کدام  بها خدمات  

 . ر باشدکه بيشت

 هرس درختان عدم آبياری و 

3 

 قرارداد  بهای  فهرست مبلغ برابر دو 

عدم انجام خدمات سرايداری نظافت ساختمان و محوطه اداری  

 مرتبط با شهرداری   شهرداری  وکليه ساختمانهای

4 

رداخت کليه خسارات وارده قرارداد+پ بهای فهرست مبلغ برابر پنج

ناسان  ابق برآورد کارشاری مطبه اشخاص حقيقی يا حقوقی وشهرد 

 مربوطه

 5 عدم جلوگيری از ساخت و ساز غير مجاز 

قرارداد+پرداخت کليه خسارات وارده به  بهای فهرست مبلغ برابر دو

 ا حقوقی وشهرداری مطابق برآورد کارشناسان مربوطه اشخاص حقيقی ي

 6   و نخاله های ساختمانیری مصالح عدم جمع آو

 قرارداد  بهای فهرست مبلغ برابر به ازای هر مورد دو

عدم رفع سد معبر )دست فروشان ،فروشندگان سيار،ماشينهای پارک  

ی که  شده در کوچه ، معابروخيابان های اصلی و ميادين شهر،مغازه هاي

 باعث مسدود شدن پياده رو می شوند و ...( 

7 

 قرارداد  بهای  فهرست بلغم برابر دو 

 

 

 

داری در  اداری و غير ا  کاتبات عدم ابالغ  کليه نامه ها و م

 محدوده پيمان 

8 

 9 حمل الشه و دفن حيوانات موذی ،معدوم نمودن زنده گيری،عدم  قرارداد  بهای فهرست مبلغ برابر دو
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 قرارداد  بهای  فهرست مبلغ برابر دو 
ط به ماشين آالت سبک و عدم تامين راننده جهت رانندگی مربو

 سنگين  به درخواست کارفرما 

10 

بعالوه پرداخت خسارات  قرارداد ای به فهرست مبلغ ربراب و د

 ايجاد شده  

 معابر و  در شده آوری جمع برفهای وحمل  عدم بارگيری

 مکانهای پيش بينی شده (کارفرما ) به   توسط شده محلهای تعيين

11 

 اد قرارد بهای  فهرست مبلغ برابر دو 

 نوع هر رفيوژهای  و  جويها جداول، سطح  شستشوی عدم

 مواد  و  آب  با پيمان مورد  ناحيه دهمحدو  در واقع ينروميادمعاب

 کننده  پاک 

12 

 قرارداد  بهای  فهرست مبلغ برابر دو 
زباله ی   تابلوها و سطوح بيرونی سطلهای  سطح شستشوی  عدم 

 کننده پاک  مواد و  آب  واقع در محدود شهر با

13 

قرارداد+پرداخت خسارت مطابق   بهای  فهرست مبلغ رابرب دو 

هرداری يا مطابق نظری  خدمات  وعوارض ش ه بها دفترچ

 کارشناسی هر کدام که بيشتر باشد.

عدم سم پاشی درختان در محدوده شهر با وسايل و لوازم  

 جرای ناقص و نامناسب و با اثر سم پاشی( استاندارد مربوطه )يا ا

14 

قرارداد+پرداخت خسارت مطابق   بهای  هرستف مبلغ برابر دو 

 نظريه کارشناسی  

 15 شت چمن در سطح شهر جام گل کاری وکاعدم ان

  مطابق خسارت  پرداخت+ قرارداد بهای فهرست مبلغ برابر دو 

 کارشناسی  نظريه

قرارداد که در اين  عدم انجام و يا قصور در ساير موضوعات 

 جدول به آن اشاره نشده است 

16 
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