شماره ..................:
تاريخ ...................:

اسناد و مدارك ؛ مراحل و شرايط شركت در تجديد مناقصه

دانشگاه بوعلی سینا همدان در نظر دارد نسبت به واگذاري كليه امور مربوط به نگهداري فضاي سبز دانشگاه طبق مشخصات زير از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد  .لذاا در
صورت تمايل به همكاري الزم است به صورت زير اقدام فرمايید:
 -0اسناد مورد نياز شركت در مناقصه:

شركت كنندگان در مناقصه می بايست  ،اسناد مناقصه و پیشنهاد هاي خود را در پاكت هاي جداگانه الك و مهر نموده و به صورت زير ارائه نمايند( :ذكر كامل موضوع مناقصذه
و نام واحد مناقصه گزار ؛ نام شركت ؛ آدرس قانونی ؛ شماره تلفن و مهر امضاي مجاز شركت بر روي همه ي پاكتها الزامی است )
1

 -1پاكت الف حاوي تضمين شركت در مناقصه و فيش خريد اسناد مناقصه به صورت زير :


تضمين شركت در مناقصه :

سپرده شركت در مناقصه به ميزان  0..0...0...ريال می باشد كه می بايست به حساب شماره  1314.03141بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك تجاارت
شعبه دانشگاه بوعلي سينا واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكی و يا چك تضمین شده بانكی باشد


فيش واریزی جهت هزینه خرید اسناد مناقصه:

هزينه خريد اسناد مناقصه  0..0... ،ريال می باشد كه بايد به حساب شماره  0401115530بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بوعلي سينا بذا شناسذه واريذز
 2712152نزد بانك ملت واريز و اصل فیش آن را در پاكت الف قرار دهند
 -1پاكت ب حاوي مدارك فني  ،بازرگاني شامل :
 -1مدرك مشخص كننده تايید صالحیت شركت از اداره تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی براي انجام امور موضوع مناقصه با حداقل اعتبار  3ماهه
 -2برگه هاي شرايط عمومی و نمونه قرارداد مهر و امضاء شده توسط شركت( تمام صفحات)
 -3برگه هاي شرايط اختصاصی مناقصه مهر و امضا شده توسط شركت( تمام صفحات)
 -4فرم هاي تكمیل شده شماره  3و 4و  ( 7اسناد فنی و بازرگانی و سوابق شركت )
 -7مدارك ثبت شركت  ،اساسنامه شركت (جهت بررسی موضوع اساسنامه با مناقصه فوق) و آخرين آگهی تغییرات و لیست سهام داران با ذكر سهام آنها ممهذور بذه
مهر و امضا مجاز شركت ( تمام صفحات)
-6

فرم تكمیل شده مربوط به عدم ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی(پیوست شماره ) 6

-5

معرفی نامه شركت متبوع براي نماينده رسمی

 -2رزومه كاري شركت به همراه تصوير قراردادهاي منعقده
 -9رضايت نامه  ،تقدير نامه ها و تصوير گواهی حسن انجام كار از ديگر موسسات و دستگاه هاي دولتی
* عدم ارسال مدارك رديف  1تا  9به صورت امضاء شده موجب رد پیشنهاد می شود
* تمامی اسناد مناقصه از جمله همین فرم نیز بايد به مهر و امضاء مجاز شركت پیشنهاد دهنده برسد
 -4پاكت ج حاوي قيمت پيشنهادي :
 -1فرم ارائه قیمت پیشنهادي ( پیوست شماره ) 1
 -2آنالیز قیمت پیشنهادي ضروري می باشد ( فرم پیوست شماره ) 2
 -7زمانبندي :

-1

مهلت دريافت اسناد مناقصه  :از تاريخ  95/4/2لغايت  95/4/6خواهد بود

-2

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات  :حداكثر تا پايان وقت اداري روز  95/4/15خواهد بود  .بديهی است به پیشنهاداتی كه بعد از ساعت ماكور واصل شود ترتیب اثر
داده نخواهد شد

-3

دانشگاه حداكثر ظرف مدت  11روز از تاريخ اتمام دريافت پیشنهادات  ،پاكتهاي مناقصه را مفتوح و نتیجه را اعالم می نمايد

-4

زمان برگزاري جلسه بازگشايی پاكت پیشنهادها  95/4/19ساعت  2:31می باشد

-7

زمان اعالم نتايج از تاريخ بازگشايی ظرف يك هفته می باشد .

-6

مدت اعتبار پیشنهادات دو ماه می باشد .

 - 9محل تحويل پشنهادات:

محل تحويل پیشنهادات همدان میدان پژوهش چهارباغ شهید مصطفی احمدي روشن دانشگاه بوعلی سینا سازمان مركزي دفتر امور قراردادها می باشد
 -4شرايط عمومي مناقصه:

-1
-2
-3
-4

شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تكالیف تعیین شده واحد مناقصه گزار ( دانشگاه بوعلی سینا ) می باشد
شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده و تكلیف و يا سلب اختیار براي دانشگاه نمی نمايد و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقذرر در
آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و با عنايت به صرفه و صالح دستگاه هر يك از پیشنهاد ها را قبول يا رد نمايد
تمامی كسور قانونی ناشی از اجراي قرارداد  ،بر عهده طرف قرارداد می باشد و دانشگاه قانوناً میتواند آن را از بهاي كاركرد و در موقع پرداخت مطالبات كسر می نمايد
پیشنهادات بايد بدون تغییر؛حاف و يا قراردادن شرايط  ،تكمیل و ارسال گردد .پیشنهادهايی كه داراي ابهام  ،نقص  ،قلم خوردگی  ،يا قراردادن شرايط باشند و يا مذدارك
مورد نیاز ارسال نشده باشد و يا فاقد تضمین شركت در مناقصه باشند  ،به عنوان پیشنهاد ناقص تلقی و حاف خواهد شد
همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
تلفن )120( 92727233 :

فاكس )120( 92920081 :

مورد قبول است
مهر و امضاي مجاز شركت

شماره ..................:
تاريخ ...................:
 -7دانشگاه در تاريخ اعالم شده و يا حداكثر ظرف مدت  11روز از تاريخ اتمام دريافت پیشنهادات ،پاكتهاي مناقصه را مفتوح و برندگان اول  ،دوم را اعالم می نمايد.
 -6سپرده برنده اول شركت در مناقصه كه ظرف مدت يك هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه  ،حاضر به تسلیم تضمین انجام تعهدات و تنظیم قرارداد يذا انجذام معاملذه نباشذد
به نفع دانشگاه ضبط می شود
 -5سپرده شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه  ،ظرف مدت يكماه به وي مسترد می شود  ،مگر اينكه در اين مدت بذراي انجذام معاملذه يذا تنظذیم قذرارداد  ،كتبذا از سذوي
موسسه به وي ابالغ شود .در صورت استنكاف برنده دوم از انجام معامله  ،سپرده او نیز به نفع موسسه ضبط می شود
 -2مقررات حاكم بر اين مناقصه  ،مقررات و آئیننامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی میباشد
-9

پیشنهاد دهندگان بايد شرايط و توانايی انجام كار از نظر كمیت و كیفیت و نیروي با تجربه و تهیه ملزومات را داشته باشد

 -11پیشنهاد دهندگان بايد از لحاظ مالی توانايی پرداخت ضمانت نامه معتبر و قانونی جهت ضمانت حسن انجام قرارداد به ميزان  1.درصد مبلغ قرارداد را داشته باشند
 -11هیچ يك از شركت كنندگان در مناقصه نمی توانند بیش از يك پیشنهاد در موضوع مناقصه ارائه نمايند
 -12دانشگاه با در نظر گرفتن قیمت هاي پیشنهادي و رعايت صرفه و صالح دولت در رد تمام و يا هريك از پیشنهادها مختار است و دانشگاه با توجه به جمیذع جهذات اعذم از
سوابق كاري  ،توان مالی  ،و امكانات  ،رتبه شركت  ،هرم نیروي انسانی و متخصص پیمانكار و رعايت موازين شرعی و اخالقی تصمیم گیري خواهد نمود
 -13هزينه هاي مربوط به چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد كه شركت برنده مناقصه موقع عقد قرارداد بايد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد ؛ در غیر اين
صورت دانشگاه مبلغ ماكور را از اولین پرداخت كسر خواهد كرد
 -14چنانچه دانشگاه ( دستگاه مناقصه گزار ) اسناد و مداركی بخواهد كه در اين شرايط آورده نشده باشد شركت كنندگان بايستی نسبت به ارائه آن اقدام نمايند
 -17شركت هاي شركت كننده در مناقصه بايستی توانايی مالی مناسب جهت پرداخت كلیه هزينه هاي مربوط به قرارداد را حداقل به ميزان سه ماه داشته باشند حتی اگر
دانشگاه مبلغی براي قرارداد پرداخت نكرده باشد
 -16الزم است شركت كنندگان در مناقصه پس از رفع تمامی ابهامات نسبت به تحويل پاكتها اقدام نمايند لاا عار عدم اطالع پايرفته نخواهد شد
 -15به پیشنهاد هايی كه قیمت آنها غیر واقعی باشد ( به قدري كم باشد كه در عمل از تناسب الزم براي اجراي كار برخوردار نباشد) ترتیب اثر داده نخواهد شد  .دانشگاه
قیمت پیشنهاد دهنده اي را به عنوان برنده انتخاب می نمايد كه از تناسب الزم براي اجراي موضوع قرارداد برخوردار باشد ؛ گرچه كمترين قیمت نباشد
 -12برنده مناقصه حق واگااري كار و موضوع قرارداد را تحت هیچ شرايطی به اشخاص حقیقی يا حقوقی ديگر نخواهد داشت
 -19برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  2ماه از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه نسبت به اخا گواهينامه  HSEو يا حاداقل گواهيناماه تائياد صایحيت
ايمني پيمانكاران از اداره تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی اقدام و گواهی ماكور را به دانشگاه ارائه نمايد .در صورت عدم ارائه گواهینامه ماكور در تاريخ مقرر قرارداد بصذورت
يكطرفه از سوي دانشگاه فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات شركت به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و شركت حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد.
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 شرايط اختصاصي مناقصه:فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي
( موضوع تصويبنامه شماره /92978ت 72518مورخه  0920/3/5هيات وزيران )

 -0نام دستگاه (كارفرما) :دانشگاه بوعلي سينا
 -9سمت نماينده دستگاه:

 -7نام نماينده دستگاه:
 -4نام شركت (طرف قرارداد):

تاريخ ثبت:

شماره ثبت:

 -5شماره و تاريخ تعيين صالحيت شركت:

شماره......................... :

كد اقتصادي :

 -8نام نماينده شركت طرف قرارداد:

تاريخ......................... :

 -2سمت نماينده شركت طرف قرارداد:

 -2شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :واگذاري كليه امور مربوط به نگهداري فضاي سبز دانشگاه
 -2حجم كار :موارد اشاره شده در بند()9-1

 -3موضوع قرارداد:
-1

نوع كار :انجام كلیه امور نگهداري كل فضاي سبز دانشگاه واقع در پرديس دانشگاه
 ،مهمانسراي هاي فرهنگ و استادان ،دانشكده هنر و معماري و خوابگاههاي
دانشگاه به وسعت تقريبی  221.111متر مربع كه شرح عملیات آن در بخش
شرايط اختصاصی و فنی اسناد مناقصه ذكر شده است.

 -3كيفيت كار : :بر اساس درخواست مدير اداره فضاي سبز دانشگاه با
رعايت استانداردها (مندرج در ماده ) 19
 -4امكانات و تجهيزات مورد نياز  :طبق موارد مندرج در ماده 19

( شرح داده شده در ماده ) 03

 -01مدت زمان انجام قرارداد :مدت زمان انجام قرارداد از تاريخ  1395/7/1لغايت  1392/5/31می باشد
 -00مبلغ قرارداد:

ريال ( به حروف  ...........................................ريال )
 -1ارزش كل مبلغ قرارداد عبارت است از :
 -2مبلغ قرارداد در  ( 17پانزده ) قسط ماهانه براساس گزارش كار تنظیمی ناظر قرارداد در پايان هر ماه از محل اعتبارت مربوطه در وجه طرف قرارداد پرداخت می گردد .
 17مرحله بشرح زير صورت میگیرد
 -07نحوه پرداخت پس از كسر كسورات قانوني و اقساط پيش پرداخت  :پرداخت بر اساس تائید كارفرما در
 -1مبالغ ماهیانه با توجه به حجم كار و متن قرارداد در پايان هر ماه پس از گواهی انجام كار توسط ناظر قرارداد و سپس تايید نهايی معاون محترم توسعه و پشتیبانی دانشگاه
قابل پرداخت خواهد بود.
ريال در تاريخ  ( :بدون پیش پرداخت )
صفر
 -2پیش پرداخت به مبلغ

همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
تلفن )120( 92727233 :

فاكس )120( 92920081 :

مورد قبول است
مهر و امضاي مجاز شركت

2

شماره ..................:
تاريخ ...................:
 -3كلیه كسورات قانونی ناشی از اجراي اين قرارداد  ،پرداخت و پیگیري امور مربوط به آن ( از قبیل دريافت نامه معرفی از دانشگاه و ارائه نسخه قرارداد به سازمانهاي مربوطه
در مدت قانونی و  ) ....بر عهده پیمانكار می باشد و دانشگاه در اين مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت هرگونه تاخیر در ارائه قرارداد به سازمانهاي مربوطه و جريمه
ناشی از آن بر عهده پیمانكار می باشد
 -4ساير اشكال پرداخت ( در صورت توافق ) :
 - 09روش اصالح قرارداد :

 -1كارفرما می تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان كار با اعالن از طريق پست سفارشی به آدرس ماكور در همین قرارداد و يا ابالغ حضوري به شركت طرف قرارداد
،مبلغ قرارداد را تا  27درصد كاهش يا افزايش دهد .
 -2كارفرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم ( رسمی ،پیمانی و يا قراردادي ) در خدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد  ،اين نیروها را با كاهش مبلغ
قرارداد ( حداقل به میزان حقوق و مزاياي افراد ماكور ) در واحدها بكارگیري نمايد .
 -3كارفرما می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومی  ،شرايط اختصاصی را كه الزم می داند به اين قرارداد الحاق نمايد  .لاا
شرايط اختصاصی جزء الينفك قرارداد محسوب می شود .كلیه الحاقیه هاي قرارداد با امضاي طرفین معتبر خواهد بود
 - 04تعهدات كارفرما :

 -1كارفرما متعهد می شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شركت طرف قرارداد  ،قرار دهد .
 -2كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد  ،حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پیمانكار اطالع دهد.
 -3كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام تعهدات و اجراي كلیه تكالیف قانونی و هر نوع پاسخگوئی به مراجع ذيربط را از شركت طرف قرارداد اخا نمايد
 -05تعهدات شركت طرف قرارداد :

-1

-2
-3
-4
-7
-6
-5
-2

-9
-11
-11
-12
-13

شركت می بايست يك نفر را به عنوان نماينده تام االختیار (الزاما داراي مدرك كارشناسی كشاورزي با گرايش باغبانی با حداقل  3سال كار مفید ) به عنوان كارشناس
ايمنی و رابط ايمنی شركت و همچنین جهت نظارت بر نیروهاي شركت و حسن اجراي قرارداد و همچنین جهت پاسخگوئی و ايجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع
قرارداد كتباً به كارفرما معرفی نمايد .
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد نیروي انسانی واجد شرايط  ،امكانات و تجهیزات را به میزان كافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گیرد .
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق زمانبندي كه به تائید كارفرما می رساند انجام دهد
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد كه مشمول قانون منذع مداخذله كاركذنان دولذت در معامذالت دولتذی نمی باشد .
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعی از قبیل حقوق  ،مزايا  ،بیمه  ،عیدي  ،لباس كار  ،سنوات و  ...كارگران را در انجام وظايف
موضوع قرارداد رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويی به شكايات و اجراي آرا  ،مربوط به هیات هاي حل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگیرد .
شركت طرف قرارداد حق واگااري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزاً ( اعم از حقیقی و حقوقی ) ندارد .
هرگونه تغییر در وضعیت شركت طرف قرارداد می بايستی ظرف مدت  7روز كتباً به كارفرما اعالم گردد .
شركت طرف قرارداد مكلف است نسخه اي از قرارداد منعقده با كارگران خود را به دفتر امور قراردادهاي دانشگاه تحويل نمايد .شركت طرف قرارداد مكلف است ماهیانه
تصوير لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تائید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به كارفرما ارائه نمايد  .شركت به كارفرما اختیار می
دهد راساً از هر پرداخت حق بیمه متعلقه را به صورت علی الحساب كسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه پرداخت نمايد .
در صورت فسخ  ،لغو يا اتمام قرارداد  ،تسويه حساب قانونی كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد می باشد .
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد براي نیروي انسانی شركت در موارد ضروري كه به سالمت افراد مربوط است كارت سالمت و بهداشت ارائه نمايد  .و اكیدا از بكارگیري
افرادي كه داراي اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر هستند خودداري نمايد
شركت متعهد می گردد آموزش هاي تخصصی و حرفه اي الزم را به كاركنان خود (جهت واگااري كار) بدهد .
ضمانت حسن انجام رفتار و اخالق كاركنان و كیفیت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست .
شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه  ،حفظ اسرار و نكات ايمنی می باشد.

 -14به منظور حسن انجام قرارداد و تعهدات از سوي شركت  ،شركت موظف است به میزان  1.درصد كل مبلغ قرارداد تضمین معتبر به امور مالی دانشگاه بسپارد  .اين
تضمین می تواند ضمانت نامه بانكی  ،چك تضمین شده بانكی و يا مطالبات تايید شده از سوي دستگاه اجرايی كه مدارك آن در امور مالی دانشگاه است  ،باشد
 -17كلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون كار بعهده پیمانكار میباشد و دانشگاه جز در اجراي تبصره يك ماده  13قانون كار هیچگونه تعهدي در اين زمینه نخواهد داشت .
 - 08نظارت :

-1
-2
-3

-4
-7

مدير محترم فضاي سبز دانشگاه به عنوان ناظر قرارداد معرفی می گردند كه بر عملكرد شركت نظارت خواهند نمود.
كلیه پرداخت ها به طرف قرارداد بر اساس گزارش اداره فضاي سبز و تائید نهايی ناظر و مطابق با مقررات صورت می گیرد.
نظارت بر اجراي تعهدات قانونی شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است  .مديريت فضاي سبز بر كیفیت خدمات ارائه شده و مديريت امور مالی بر مباحث مالی نظیر بیمه
كارگران و پرداختهاي شركت به كارگران نظارت خواهند نمود( .قبل از هر پرداخت به شركت لیست بیمه و حقوق كارگران شركت كه به تايید اداره فضاي سبز رسیده است
توسط امور مالی كنترل و به كلیه پرداختها به كارگران شركت نظارت خواهد شد ).
ناظر بايد مكانیزم اجرايی نظارت را با توجه به شیوه هاي علمی و مديريتی مبتنی بر نظر سنجی پیش بینی و اعمال نمايد .
در صورتی كه كارفرماتشخیص دهد كه شركت ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگاار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دلیلی از انجام موضوع
قرارداد سرباز می زند بايستی در جهت جلوگیري از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد واخا خسارت (طبق مقررات مربوط ) و جايگزينی شركت ديگر اقدام
نمايد و شركت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
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 - 02شرايط عمومي :
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كارفرما در قبال مطالبات نیروي انسانی شركت در زمینه قانون كار  ،قانون تامین اجتماعی و ساير قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعی  ،سازمان
تامین اجتماعی و ساير مراجع قانونی ذيربط و ذيصالح هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
در زمان شروع قرارداد حساب بانكی مشتركی با امضاي مشترك نماينده دانشگاه و نماينده پیمانكار  ،ما بین دانشگاه و شركت طرف قرارداد در بانك تجارت شعبه دانشگاه
افتتاح می گردد كه كلیه پرداختهاي دانشگاه به شركت ( وجوه مربوط به حقوق ،مزايا ،حق الزحمه ،پاداش و ساير پرداختهاي قانونی كاركنان پیمانكاران طرف قرارداد
(مطابق لیست تنظیمی پیمانكار) ) به آن حساب واريز خواهد شد و سپس تمامی پرداختهاي شركت به نیروها اعم از حقوق و دستمزد ؛ حق بیمه ؛ عیدي ؛ بن و سنوات
پرسنل و نیز سود شركت از آن حساب برداشت خواهد شد و پس از پايان مدت قرار داد چنانچه مبلغی در آن حساب مشترك باقی ماند  ،مبلغ باقیمانده به شركت طرف
قرارداد عودت می گردد
كارفرما هرگونه دخالتی در امور داخلی شركت طرف قرارداد را نظیر نحوه مديريت و  ...از خود سلب می نمايد .
در صورتی كه بر اساس گزارش كتبی ناظر  ،طرف قرارداد در اجراي هر يك از تعهدات خود در اين قرارداد از نظر كمی يا كیفی كوتاهی و قصور داشته باشد طبق جداول
جريمه كه در اين اسناد ( قرارداد ) درج شده است برخورد خواهد شد .
 در مرحله اول طبق جدول جريمه ماكور از رقم ماهانه كسر می شود .در مرحله دوم تا سه برابر مبالغ جدول جريمه ماكور از رقم ماهانه كسر می شود .
در مرحله سوم تا پنج برابر مبالغ جدول جريمه ماكور از رقم ماهانه كسر می شود .
 در مرحله چهارم موضوع در كمیته اي با حضور نمايندگان كارفرما  ،طرف قرارداد و ناظر  ،بررسی و تصمیم گیري می شود  ،حكم تصمیمات كمیته الزم االجرا است .در صورتی كه شركت به هر دلیل در اثناي كار نتواند تعهدات خويش را انجام دهد و يا در صورت ايراد خسارت ؛ كارفرما می تواند به میزان خسارت و جريمه را از مبلغ
قرارداد و يا از محل طلب ها  ،ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخا خسارت نمايد و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد در ضمن مسئول یت هرگونه حوادث ناشی از
كار بعهده پیمانكار میباشد .
هرگونه قرارداد كه نتیجه آن بكارگیري نیروي انسانی به هر شكل باشد ممنوع است.
حضور نماينده تام االختیار شركت ( مندرج در بند  1ماده  ) 17ب طور دائم در تمامی ساعات فعالیت شركت الزامی بوده و مرخصی اين افراد با موافقت اداره فضاي سبز
دانشگاه امكانپاير می باشد  .عدم حضور نماينده تام االختیار شركت ( مندرج در بند  1ماده  ) 17در هر روز موجب كسر  711.111ريال از حقالزحمه همان روز قرارداد
بعنوان جريمه خواهد شد
مدير عامل شركت می بايست طبق توافق به عمل آمده با كارفرما در بازه هاي زمانی مشخص  ،در دانشگاه حضور پیدا كرده و بر روند اجراي كار نظارت نمايد ( بازه هاي
زمانی می تواند بصورت هفتگی  ،ماهیانه و  ...باشد كه با توافق طرفین تعیین می گردد ) عدم حضور مدير عامل شركت در بازه هاي زمانی مشخص شده  ،در هر مورد
موجب كسر  1.711.111ريال از حقالزحمه همان روز قرارداد بعنوان جريمه خواهد شد

 – 02نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

-1

نشانی و تلفن كارفرما  :همدان ميدان پژوهش چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن دانشگاه بوعلي سينا  -تلفن  41161451 :فكس 4141114. :

 -1نشانی و تلفن شركت طرف قرارداد :
نشانی هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلی طرفین میباشد لاا مكاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طريق نشانی هاي فوق الاكر قانونی تلقی میشود در صورت تغییر نشانی طرفین
موظفند ظرف مدت  42ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غیر اين صورت كلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عار عدم اطالع پايرفته نمی باشد .حتی در صورتی كه مراسالت از
طريق پست سفارشی به اين نشانی ها ارسال شد  ،لكن به دلیل عدم شناسايی برگشت خورده باشد  ،اين موضوع هم ابالغ شده محسوب شده و طرفین حق اعتراض را از خود
سلب و ساقط می نمايند
 -03شرايط اختصاصي قرارداد واگذاري كليه امور مربوط به نگهداري فضاي سبز دانشگاه

-1
-2

-4
-7

موضوع قرارداد :انجام كلیه امور نگهداري كل فضاي سبز دانشگاه واقع در پرديس دانشگاه  ،مهمانسراي هاي فرهنگ و استادان ،دانشكده هنر و معماري و خوابگاههاي
دانشگاه به وسعت تقريبی  221.111متر مربع كه شرح عملیات آن در بخش شرايط اختصاصی و فنی اسناد مناقصه ذكر شده است
انجام كلیه خدمات مراقبت و نگهداري فضاي سبز چه بصورت مستمر ( آبیاري  ،چمن زنی  ،وجین  ،نظافت و  ). . .و غیر مستمر (ترمیم چمن  ،هرس  ،كاشت گل ،
كوددهی  ،سم پاشی و  ) . . .در مورد گیاهان موضوع قرارداد شامل چمن  ،گیاه پوششی  ،گلهاي فصلی و دائمی  ،گیاهان پرچین  ،درخت و درختچه كه شرح و ريز عملیات
آن در بخش شرايط اختصاصی و فنی اسناد مناقصه ذكر شده است
 -3لیست فضاهاي سبز دانشگاه :
 كلیه فضاهاي سبز موجود در پرديس اصلی دانشگاه و زمین چمن
 باغ فرهنگی تفريحی دانشگاه
 دانشكده هاي هنر و معماري و پیرادامپزشكی
 مهمانسراي فرهنگ
 خوابگاه هاي بیرون از سايت اصلی دانشگاه
شركت طرف قرارداد مكلف است نسخه اي از قرارداد منعقده با كارگران خود را به دفتر امور قراردادهاي دانشگاه تحويل نمايد  .همچنین شركت موظف است ماهیانه تصوير
لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل كاركنان خود را كه به تائید سازمان تامین اجتماعی و بانك عامل مربوطه رسیده است به كارفرما ارائه نمايد
شركت طرف قرارداد متعهد می گردد براي نیروي انسانی به كار گرفته شده گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد و كارت بهداشت ارائه نمايد و از بكارگیري افراد
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داراي اعتیاد به مواد مخدر و حتی سیگاري خودداري نمايد و همچنین اخا تأيیديه اداره حراست دانشگاه در مورد نیروهاي بكار گرفته شده الزامی است .در ضمن هر زمان
كه ناظر قرارداد و يا حراست دانشگاه تشخیص دهند ؛ نیرويی صالحیت كاري و اخالقی الزمه را ندارد ؛ شركت موظف است در اسرع وقت فرد يا افراد ماكور را تعويض
نمايد  .بديهی است تمامی خسارت وارده در اين خصوص برعهده طرف قرارداد می باشد و دانشگاه هیچ مسئولیتی در اين خصوص ندارد.
 -6شركت موظف است فرم اطالعات شخصی را كه كارفرما در ا ختیار شركت قرار می دهد براي كارگران خود تكمیل و به همراه مدرك تحصیلی به انضمام سابقه كار تايید
شده براي كلیه پرسنل خودو همچنین مدارك خواسته شده در بند قبل را حداكثر ظرف مدت يك هفته از انعقاد قرارداد به دفتر امور شركتها و قراردادها تحويل نمايد .در
ضمن پیمانكار موظف است در صورت اخراج يا استخدام كاركنان جديد موضوع را كتباً حداكثر ظرف مدت  7روز با مشخصات كامل و آدرس به كارفرما گزارش نمايد.
 -5ضمانت حسن رفتار و اخالق كارگران و كیفیت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دانشگاه پاسخگوست .در صورت ايجاد تنش و بحران سازي توسط
كارگران شركت ،حقالزحمه همان روز شركت به عنوان جريمه كسر خواهد شد
 -2شركت موظف است براي پرسنل بكارگرفته شده در دانشگاه كارت شناسايی صادر و اين پرسنل موظفند موقع ورود به محل كار كارت شناسايی خودراهمراه داشته باشند
 -9رعايت ساعات كاري براي پرسنل شركت طبق برنامه كاري بعهده و بانظارت شركت الزامی است.شركت موظف است حضور و غیاب كاركنان خودرا نحو مقتضی ثبت نمايد
 -11در صورتی كه طرفین قرارداد به هر عنوان مايل به همكاري نباشند ضروريست حداقل يك ماه قبل موضوع را كتباً به طرف مقابل اعالم و از اينكه طرف قرارداد اطالع
يافته است اطمینان حاصل نمايد
 -11شركت حق فسخ قرارداد را بصورت يكطرفه ندارد مگر با درخواست كتبی و در صورت موافقت دانشگاه كه در اينصورت به میزان ضرر و زيان وارده به دستگاه كه ناشی از
فسخ قرارداد می باشد از تضمین حسن انجام تعهدات شركت برداشت خواهد شد .زمان فسخ قرارداد حداقل يك ماه بعد از تحويل درخواست فسخ قرارداد خواهد بود .
شركت موظف است براي تحويل درخواست فسخ قرارداد از ناظر رسید معتبر اخا نمايد .درصورت فسخ قرارداد بصورت يكطرفه از سوي شركت و عدم ادامه همكاري
بدون موافقت دانشگاه  ،كل تضمین حسن انجام تعهدات شركت از سوي دانشگاه ضبط خواهد
 -12چنانچه الزم باشد كارگران در روزهاي تعطیل در محل كار حضور داشته باشند بايستی شركت طرف قرارداد اقدام الزم را در اين زمینه انجام دهد
 -13در طول مدت قرارداد هیچگونه افزايش بها به هر عنوان به اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت و ادعاي شركت در هیچ موردي پايرفته نمیشود و همچنین شركت نمی تواند
در سال آتی بابت هزينه هايی كه به موجب قوانین و مقررات متحمل می گردد درخواست افزايش مبلغ قرارداد را نمايد
 -14شركت موظف است نسبت به پرداخت حقوق كارگران خود در پايان هر ماه اقدام نمايد ،اگر چه به ه ر دلیل دانشگاه مبلغ حق الزحمه قرارداد را پرداخت نكرده باشد و در
اين خصوص دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال كارگران ندارد  .پیمانكار متعهد است كلیه حقوق و مزاياي متعلقه به كاركنان خود را براساس قانون كار پرداخت نمايد و
حق بیمه و مالیات حقوق آنان برابر مقررات جاري كشور به عهده شركت می باشد
تبصره  :زمان پرداخت حقوق كارگرانحداكثر تا پنجم ماه بعد می باشد  ..عیدي كارگران می بايست حداكثر تا  17بهمن واريز گردد
 -17شركت بايستی توانايی مالی مناسب جهت پرداخت كلیه هزينه هاي مربوط به قرارداد را حداقل به ميزان سه ماه داشته باشند حتی اگر دانشگاه مبلغی براي قرارداد
پرداخت نكرده باشد
 -16ضمانتنامه بانكی حسن انجام تعهدات  ،در صورت انجام كلیه تعهدات و ارائه مفاصا حساب از سازمانهاي مربوطه و پس از گاشت حداقل سه ماه از تاريخ پايان يا فسخ
قرارداد و يا تائید ناظر و موافقت معاونت توسعه مديريت و امور پشتیبانی دانشگاه قابل استرداد می باشد
 -15شركت متعهد می گردد كه لوازم و وسائل تحت اختیار خود و پرسنل خود را بصورت سالم در ابتداي قرارداد تحويل گرفته و در پايان قرارداد بطور سالم طی صورتجلسه
تحويل اداره فضاي سبز نمايد .
 -12پیمانكار موظف است چنانچه خساراتی كه از طرف كارگران به كار گمارده شده به هر كیفیت متوجه فضاي سبز  ،ساختمان ها و تاسیسات و لوازم اداري موضوع قرارداد
وارد شود بنا به تشخیص كارفرما جبران نمايد و در صورت استنكاف پیمانكار  ،كارفرما حق دارد كه خسارات مورد نظر را از مبلغ ماهانه قرارداد و يا تضمین شركت كسر
نمايد .همچنین مسئولیت ورود هرگونه خسارت جانی و مالی به كارفرما و يا اشخاص ثالث در طول مدت قرارداد به عهده پیمانكار می باشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی
در اين زمینه نخواهد د اشت و پیمانكار متعهد گرديد هرگونه خسارت وارده به دانشگاه يا اشخاص ثالث كه ناشی از تخلفات  ،سهل انگاري و بی احتیاطی پرسنل وي باشد
را جبران نمايد .در ضمن در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي پیمانكار  ،دانشگاه می تواند مقدار خسارت يا جريمه ها را از محل طلب ها و سپرده هاي
پیمانكار اخا نمايد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از كار بعهده پیمانكار میباشد.
 -19رعايت كلیه اصول ايمنی در حین اجراي كار از طرف شركت ضروري است  .بطور كلی مسئولیت مدنی هرگونه حادثه ضمن كار بر عهده شركت می باشد و شركت الزم
است تدابیر الزم جهت بیمه حوادث مدنی كاركنان تحت پوشش را پیش بینی نمايد
 -21شركت متعهد می گردد كلیه تاكرات ناظرين قرارداد را جامه عمل پوشانده و شرايط بهداشتی محیط كار را فراهم نمايد
 -21پیمانكار موظف است نسبت به تأمین لباس كار دستكش و كفش مناسب و متحد الشكل با نام شركت و اتیكت اسامی پرسنل و  . . .با سلیقه تمام و با نظر كارفرما از نظر
كیفیت و نوع رنگ  ،آنگونه كه در شأن دانشگاه باشد  ،جهت پرسنل تحت پوشش اقدام نمايد  ( .لباسها م ی بايست همیشه سالم بوده و چنانچه فرسوده باشد  ،با توجه به
شأن دانشگاه سريعاً تعويض گردد )
 -22كارگرانی كه در مدت قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد بكار گرفته می شوند  ،مستخدمین شركت بوده و كارفرما هیچگونه تعهد استخدامی نسبت به آنها نخواهد داشت.
كارفرما هیچگونه تعهدي در خصوص بكارگیري اين كارگران در قراردادهاي سنوات آتی ندارد پیمانكار موظف است كارگران خود را در اين زمینه توجیه نمايد
 -23شركت متعهد می گردد به هیچ وجه با كاركنان و دانشجويان برخوردي ننموده و تنها از طريق ناظر مسائل را پیگیري و در مجموع شأن آنها را مورد نظر داشته باشد
 -24شركت موظف است كلیه كارگران خود را در محیط كار تحت پوشش بیمه هاي الزم و متناسب ( حوادث  ،مسئولیت مدنی و ) ....قرار داده و چنانچه حادثه اي به دلیل
عدم وجود وسايل ايمنی و يا عدم رعايت حفاظت فردي و يا به هر دلیل ديگري براي هر يك از كارگران و كارك نان شركت بوجود آيد مسئولیت آن متوجه پیمانكار بوده و
كارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت
 -27شركت موظف است از بكارگیري كارگران غیر بهداشتی كه داراي بیماري مسري يا زخمهاي باز باشند خودداري نموده و در صورت مشاهده چنین كارگرانی ضمن اخراج
آنها از محیط كار جهت مداوا ؛ نسبت به جايگزينی نیروي انسانی اقدام نمايد
 -26در صورت بروز اختالف بین طرفین قرارداد سعی خواهد شد موضوع توسط مااكره طرفینی حل گردد و در غیر اين صورت موضوع توسط ارجاع به محاكم قضايی
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
جمهوري اسالمی ايران حل و فصل خواهد شد
تبصره  :در صورت بروز اختالف علمی و فنی بین پیمانكار و كارفرما  ،مرجع حل اين اختالف فنی و علمی  ،هیأت منتخب دانشكده كشاورزي دانشگاه خواهد بود و نظر آنها
الزم االجرا می باشد
 -25كارفرما در خصوص سرويس رفت و آمد و غااي كارگران هیچ گونه مسئولیتی ندارد تهیه شام و ناهار و غااي كارگران به عهده شركت می باشد
 -22پیمانكار متعهد است كلیه حقوق و مزاياي متعلقه به كاركنان خود را براساس قانون كار پرداخت نمايد و حق بیمه و مالیات حقوق آنان برابر مقررات جاري كشور به عهده
شركت می باشد
 -29شركت موظف است با توجه به حداقل هاي پیش بینی شده به جاي هر كارگر بیمار ،غايب و يا كارگري كه در مرخصی بسر می برد كارگر ديگري را آماده به خدمت داشته
و جايگزين نمايد .در صورت عدم تامین به موقع جايگزين ،كارفرما حق برخورد با شركت و اعمال جريمه براساس مفاد مندرج در قرارداد را خواهد داشت
 -31شركت تعهد می نمايد در صورت به كارگیري پرسنل جديد يا تعويض كارگران ،مراتب را به اطالع ناظر قرارداد و حراست دانشگاه برساند.
 -31شرايط مندرج در اسناد مناقصه جزء الينفك قرارداد می باشد
 -32پیمانكار موظف است از بكارگیري پرسنل بازنشسته يا بازخريدي يا كاركنان ساير سازمانها و يا افرادي داراي كمتر از  12سال و بیشتر از  47سال خودداري نمايد
 -33پیمانكار اقرار می نمايد از محل كار بازديد و از كم و كیف آن كامالً مطلع می باشد و كلیه امور را طبق دستور و زير نظر دانشگاه بدون عیب و نقص انجام می دهد.
همچنین پیمانكار اقرار می نمايد از شرايط قرارداد و مقتضیات آن اطالع كامل داشته و آن را بطور كامل مطالعه كرده و ملزم به اجراي كامل مفاد آن می باشد و در اجراي
مفاد قرارداد به عار عدم اطالع نمی تواند معترض شود و همچنین از توانايی الزم جهت انجام كار برخوردار می باشد.
 -34رعايت شئونات اخالقی و اسالمی و همچنین مقررات دانشگاه از طرف شركت و پرسنل وي الزامی است و كنترل رفتار و كردار كلیه كاركنان شركت در محیط كار بعهده
شركت است ،لاا در صورتیكه كارفرما تشخیص دهد كه هر يك از كاركنان شركت فاقد اخالق و رفتار در حد شئونات دانشگاه بوده  ،همچنین قابلیت انجام كارهاي محوله
را ندارند پس از ابالغ  ،شركت موظف به اخراج شخص و جايگزين نمودن آن با تأيید ناظر می باشد .بديهی است مسئولیت پاسخگويی به اداره كار و مراجع ذيصالح قضايی
بر عهده شركت می باشد.همچنین پیمانكار موظف است كلیه موازين و استانداردهاي بهداشتی ؛ رعايت شئون اخالقی و اسالمی و انضباط اداري را رعايذت نمايد كلیه اصول
و موازين ياد شده توسط نماينده كارفرما كنترل می گردد و در صورت تخلف از هريك از موارد فوق نسبت به در نظر گرفتن جريمه اي به تشخیص خود اقدام می نمايد
 -37مسئولیت اعمال خالف و يا هرگونه سوء استفاده كارگران از موقعیت شغلی و غیره بعهده شركت بوده و در صورت مشاهده و يا گزارش  ،مسئولیت و جبران هر گونه
خسارت وارده متوجه شركت خواهد بود
 -36پیمانكار اقرار می نمايد از جمیع قوانین و مقررات قانون كار و تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی كشور مطلع است
 -35پیمانكار اقرار می نمايد كه از مشخصات كار مورد معامله و مقتضیات محل و بعد مسافت و چگونگی انجام كار اطالع كامل دارد
 -32شركت متعهد می شود ماده  13قانون كار را دقیقا مورد اجرا گااشته و عدم آگاهی از قوانین كار موجب سلب مسئولیت شركت نبوده و در اين خصوص دانشگاه هیچ
مسئولیتی ندارد
 -39شركت موظف است شرايطی را فراهم سازد كه نماينده ناظر قرارداد در بازرسی و نظارت بر حسن انجام تعهدات و همچنین سركشی به كارگران با مشكلی مواجه نشود
 -41چنانچه شركت قصور يا تقصیري در انجام اموريكه منتج به در نظرگرفتن جريمه در صورتحساب ماهیانه است داشته باشد پس از كسر موارد نسبت به صدورگواهی انجام كار
اقدام خواهد شد
 -41در صورتی كه براساس گزارش كتبی ناظر ،طرف قرارداد در اجراي كلیه تعهدات خود از نظر كمی يا كیفی هرگونه كوتاهذی و قذصذور داشتهباشد اين كسورات مربوط به
عدم انجام امور بصورت جدول زير محاسبه و منظور خواهد شد
رديف

امور

ميزان جريمه
به ازاي هر گزارش

توضيحات

1

عدم حضور نماينده شركت در هر روز

 711/111ريال

با گزارش ناظر

2

ناهماهنگی در فرم لباسهاي كاركنان هر نفر

 311/111ريال

به گزارش مسئولین واحدها و تائید ناظر

 711/111ريال

با توجه به مورد و با تشخیص كارشناس ناظر
بر اساس گزارش كارشناس ناظر

3

تاخیر در انجام كارهاي ارجاعی به ازاء هر مورد گزارش

4

عدم انجام به موقع تعهدات شركت نسبت به پرسنل خود
از قبیل پرداخت حقوق و مزايا و بیمه

1/111/111

7

عدم حسن رفتار و اخالق و عدم برخورد و ارتباط مناسب
كاركنان شركت عدم رعايت شئون اخالقی و اسالمی و
انضباط اداري به ازاء هر مورد گزارش

 711/11ريال

به گزارش مسئولین واحدها و تائید ناظر

6

عدم تامین امكانات و تجهیزات مورد نیاز به ازاي هر مورد
گزارش

 711/111ريال

به گزارش مسئولین واحدها و تائید ناظر

 -42در صورتی كه حین اجراي كار برنده مناقصه تشخیص دهد كه تغییراتی در برنامه نگهداري ضروري است موظف است قبل از رسیدن موعد انجام كاري كه به نظر او بايد در
برنامه آن تغییر داده شود مراتب را با ذكر دلیل كتباً به كارفرما اطالع دهد ،كارفرما تغییرات مورد تقاضاي پیمانكار را رسیدگی و آنچه مورد قبول است به پیمانكار ابالغ
خواهد نمود .بديهی است اين تغییرات در حدود شرايط قرارداد از میزان مسئولیت پیمانكار نخواهد كاست
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
 -43برنامه كاري توسط ناظر قرارداد به شركت ابالغ خواهد شد تعطیل اجراي عملیات نگهداري فضاي سبز توسط پیمانكار در محدوده زمانی تعیین شده به مفهوم ايجاد
اخالل و كارشكنی در فعالیتهاي دستگاه تلقی می شود و جريمه به همراه خواهد داشت
 -44چنانچه الزم باشد كارگران در روزهاي تعطیل در محل كار حضور داشته باشند بايستی شركت طرف قرارداد اقدام الزم را در اين زمینه انجام دهد
 -47پیمانكار موظف به استفاده بهینه از نهاده هاي موجود و در دسترس می باشد .
 -46پیمانكار موظف است هر گو نه خسارت وارده از طرف غیر را با ذكر نام محل و نوع خسارت و نام خسارت زننده كتباً به ناظر اعالم دارد و در غیر اينصورت مسئول
عواقب آن خواهد بود
 -45پیمانكار حق هیچگونه استفاده اختصاصی از اراضی و امكانات ديگر دانشگاه را به منظور تولید نباتات زراعی و باغبانی نداشته و همچنین حق خروج هیچگونه مواد و
منابع گیاهی از دانشگاه به خارج از آن را ندارد
 -42تأمین آب جهت آبیاري فضاي سبز بعهده كارفرما و انجام عملیات آبیاري بر عهده شركت می باشد و در صورت نیاز به آبیاري با تانكر  ،تامین ماشین تانكردار جهت
آبیاري و انجام عملیات آبیاري بر عهده شركت می باشد .محوطه هاي غیر قابل دسترسی بايد بوسیله تانكر آبیاري گردد
 -49در آبیاري فضاهاي سبز نحوه تامین آب و برداشت از درياچه و قنوات موجود توسط ناظر قرارداد تعیین می گردد
تبصره  :در صورت نیاز به تامین آب از بیرون دانشگاه هزينه آن توسط دانشگاه بصورت فاكتور پرداخت می گردد.
 -71تجهیزاتی نظیر كولتیواتور  ،سمپاش موتوري  ،كفكش و الكتروپمپ توسط دانشگاه تامین می گردد  .شركت متعهد می گردد كلیه امكاناتی را كه كارفرما در اختیار
وي قرار می دهد طی يك صورتجلسه تنظیمی توسط ناظر و امین اموال دانشگاه به صورت سالم تحويل گرفته و در حفظ و نگهداري آنها در طی مدت قرارداد نهايت
دقت را مباول داشته و در پايان مدت قرارداد به صورت سالم تحويل نمايد پیمانكار متعهد است كلیه تدابیر الزم براي جلوگیري از وارد شدن خسارت و آسیب به
اموال تحويلی اعم از منقول  ،غیر منقول و  . . .را اتخاذ نمايد و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتی وارد بیايد مسئول جبران آن خواهد بود  ( .مرجع برآورد میزان
خسارت در اين زمینه كارفرما می باشد )
 -71تهیه ابزار و تجهیزات مورد نیاز از قبیل (  ،الكتروپمپ مخصوص شستشوي درختان  ،ماشین چمن زنی  ،ماشین حاشیه زنی  ،اره موتوري جهت هرس  ،دستگاه دمنده
 ،سوخت  ،روغن  ،چوب  ،قیم و  ) ...و همچنین وسايل مورد نیاز به مقدار كافی از قبیل ( بیل  ،كلنگ  ،چكمه ،شیلنگ  ،وجین كُن  ،ارّه  ،انواع آبپاش و سرآبپاش ،
ماسك  ،شن كِش ،انواع قیچی هاي باغبانی  ،فُرغون  ،كُاله  ،لباس كار  ،كفش مخصوص كار  ،كُلمن  ،طناب نخی و پالستیكی  ،دستكش الستیكی  ،دستكش چرمی
و برزنتی  ،بُرس فلزي  ،قیچی پرچین زنی دستی و  ) . . .به عهده برنده مناقصه خواهد بود.كلیه ماشین آالت و وسايل مورد نیاز اجراي مفاد قرارداد میبايست با
رعايت استاندارد هاي موجود توسط برنده مناقصه تامین گردد
 -72ادوات و اقالم مورد نیاز موضوع پیمان بايد از لحاظ تكنولوژي استفاده به روز بوده و به تأيید ناظر برسد در غیر اينصورت برنده مناقصه موظف است نظر ناظر در اين
خصوص را تأمین نمايد.
 -73تامین خودروي نیسان جهت حمل مصالح بر عهده كارفرما می باشد
 -74جابجايی انواع اقالم گیاهی( گل  ،نشاء  ،نهال  ،بار و  ) ...تولیدي در دانشگاه يا خريداري شده در داخل دانشگاه و هم چنین حمل و جابجايی اقالم غیر گیاهی ( كود
 ،خاك  ،سم و  ) ...مورد نیاز جهت انجام عملیاتی از قبیل خاك دهی چمن و  ...در داخل دانشگاه و همچنین تخلیه ضايعات گیاهی بجاي مانده از هرس  ،وجین و ...
و ضايعات حاصل از نظافت فضاي سبز در تمام مكانهاي واگاار شده بعهده برنده مناقصه می باشد
 -77تهیه و تأمین نهاده هاي مورد نیاز از قبیل ( خاك  ،انواع باور  ،كود دامی  ،كود شیمیائی و محلول  ،سموم دفع آفات و امراض  ،علف كُش ) بعهده پیمانكار می باشد
 -76در صورت نیاز و به تشخیص دانشگاه  ،پیمانكار موظف است نسبت به پالك گااري درختان موجود در دانشگاه اقدام نمايد و بابت اين موضوع هزينه جداگانه اي به
پیمانكار پرداخت نخواهد شد.
 -75پیمانكار مكلف به رعايت كلیه تاكرات تخصصی  ،فنی و استانداردهاي تعیین شده از سوي كارفرما می باشد
 -72چنانچه قبل از پايان قرارداد از ارائه فعالیت طرف قرارداد بر اساس احكام قضائی و هر مرجع صالح و قانونی ديگر به هر دلیل جلوگیري بعمل آيد و يا موجبات انحالل
شركت را فراهم گرداند طرف قرارداد بايد خسارت وارده كه كارفرما تعیین می نمايد پرداخت نمايد
 -79در خصوص مواردي چون علف زنی  ،هرس و  ...دستور ناظر كارفرما می بايست بدون فوت وقت انجام پايرد
 -61پيمانكار موظف است نسبت به اندازه گيري متراژ فضاي سبز تمام واحدهاي واگذار شده شامل (چمن  ،گل فصل  ،گل دائم  ،پرچين  ،درخت  ،درختچه و )...
بصورت مكتوب به كارشناس ناظر اقدام و تغييرات انجام گرفته را نيز گزارش نمايد
 -61در صورت ايجاد فضاي سبز جديد جهت توسعه فضاي سبز  ،پیمانكار موظف است با استفاده از نیروهاي موجود  ،نسبت به طراحی  ،جانمايی  ،كاشت و  ...اقدام نمايد
و در اين رابطه هیچگونه دستمزد جداگانه اي به پیمانكار پرداخت نخواهد شد.
تبصره  :پيمانكار موظف است مبلغ  0..0...0...ريال بابت خريد گونه هاي گياهي مورد نياز و درخواستي جهت توسعه فضاي سبز  ،در آناليز و پيشنهاد
قيمت خود لحاظ نمايد و در طول مدت قرارداد با نظر كارفرما نسبت به تهيه گونه هاي گياهي مذكور از اين محل اقدام نمايد .الزم به ذكر است پرداخت
هزينه خريد گونه هاي گياهي منوط به ارائه فاكتور و بر اساس ميزان خريد انجام شده مي باشد.
 -62پیمانكار موظف به تامین كارگر و نیروي انسانی حداقل به تعداد مندرج در جدول زير براي ماه هاي مختلف سال می باشد  .لیكن در صورت نیاز و عدم اجراي مناسب و به
موقع امور طبق نظر كارفرما  ،پیمانكار موظف است عالوه بر جدول ذيل نسبت به تامین تعداد كافی كارگر اقدام نمايد
جدول شماره  - 0حداقل تعداد كارگر مورد نياز ( نفر )
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
 -63ضوابط و مشخصات فني و اجرايي نگهداري فضاي سبز
الف -نگهداری چمن و گیاهان پوششی :
نگهداري و ترمیم چمن و گیاهان پوششی عبارت است از كلیه عملیات زراعی و به زراعی براي حفظ و نگهداري چمن كذاري هذا و گیاهذان پوششذی واقذع در محوطذه و محذدوده
موضوع قرارداد فضاي سبز به نحوي كه همواره از شادابی  ،كیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد اين امر نیازمند اجراي عملیاتی به شرح ذيل در فصول مختلف سال است
توضیح اينكه تمام عملیاتی كه در ذيل به نام عملیات نگهداري چمن آمده و مورد نیاز جهت نگهداري گیاهان پوششی می باشد بايد در مورد گیاهان پوششی نیز اعمال گردد  ،كذه
جهت كوتاه شدن جمالت از تكرار آن صرف نظر شده .
 -1آبياري چمن :
* آبیاري چمن بايد به میزان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجام گیرد و مقدار آب مورد نیاز بذه نحذوي در اختیذاز چمذن قذرار گیذرد تذا از بذروز پژمردگذی  ،آفتذاب
سوختگی  ،غرقاب شدن و جريان افتادن روان آب جلوگیري گردد  ( .آبیاري چمن در فصول بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نیاز چمن خواهد بذود
و در تابستانها چمن بايستی در ساعات خنك تر صبح و يا شب آبیاري شود  .در شرايط مناسب جوي و در فصل زمستان در صورت نیاز آبیاري انجام خواهد شد ) .
* مقدار آبیاري چمن طوري بايد تنظیم شود كه تا عمق مناسب (  11تا  17سانتیمتري ) خاك كامالً مرطوب شود .
* پیمانكار موظف است تعداد دفعات و طول مدت آبیاري سطوح چمن كاري در محدوده قرارداد را طی جدولی كتباً و به صورت هفتگی به ناظراطالع دهد .
* پیمانكار موظف است در ساعات گرم روز و به هنگام تابش مستقیم آفتاب كه موجبات سوختگی چمن خواهد شد از آبیاري چمذن اجتنذاب و در سذاعات خنذك شذبانه روز
مبادرت به آبیاري نمايد .
* در صورتی كه آبیاري دستی و با شیلنگ انجام می گیرد بايستی سر آبپاش ها داراي منافا ريز باشند تا آب به صورت پودري شكل بر روي چمن پاشیده شود  .در سیسذتم
هاي تحت فشار پیم انكار موظف است نسبت به كنترل آبپاش ها براي رفع نواقص احتمالی اقدام نمايد و تا رفع عیب از شذیلنگ و سرذر آبپذاش بذا مشخصذات ذكذر شذده
استفاده نمايد .
* بعد از چندين نوبت آبیاري چمن به روش تحت فشار نیاز است يك نوبت آبیاري با روش دستی و با شیلنگ و سرآبپاش با مشخصات ذكر شده انجذام گذردد كذه تشذخیص
آن با نظارت می باشد و به پیمانكار ابالغ می گردد .
* چمنها نبايستی با گااشتن شیلنگ در داخل آنها آبیاري شوند و اصوال آبیاري بصورت غرقابی باعث از بین رفتم چمنها خواهد شد كذه در اينصذورت خسذارت وارده پذس از
تايید ناظر از پرداختهاي شركت كسر خواهد شد
* پیمانكار موظف است در صورت استفاده از شیلنگ پس از آبیاري نسبت به جمع آوري شیلنگ ها اقدام نمايد .
* پیمانكار موظف است از جريان يابی روان آب به علت عملكرد نادرست وسايل آبیاري كه موجب بروز آفات و بیماري می گردد جلوگیري نمايد .
* حفظ و نگهداري درختان پراكنده موجود در قطعات چمن كاري جزء جداگانه اي از چمن محسوب نخواهد شد و پیمانكار موظف به عملیات نگهداري از آن می باشد .
* كلیه شیر آالتی كه جهت آبیاري مورد استفاده قرار می گیرد طی صورتجلسه اي تحويل پیمانكار می گردد و پیمانكار موظف به نگهداري و مراقبت از آنهذا مذی باشذد و در
صورت بروز خسارت هزينه هاي آن بعهده پیمانكار می باشد .
 -1چمن زني :
*

*
*
*
*
*

شادابی  ،زيبايی و طراوت چمن مستلزم چمن زنی به موقع ( جلوگیري از به گل نشستن چمن ) و حفظ چمن در ارتفاعی مناسب (  4الی  6سانتیمتر ) است بذدين لحذاظ
پیمانكار وظیفه دارد دفعات چمن زنی را  ،با توجه به شرايط فصلی و میزان رويش چمن تنظیم نمايد  .تعداد دفعات چمن زنی در فصذول مختلذف طذی دسذتورالعملی از
طرف ناظر به پیمانكار ابالغ خواهد شد .
پیمانكار موظف است از كوتاه كردن چمن به هنگام خیس بودن سطح آن تا  24ساعت پس از آبیاري احتراز نمايد
چمن اطراف قطعات گلكاري  ،حاشیه ها  ،تأسیسات همجوار  ،طوقه درختان و درختچه ها و ديگر سطوح كوچك كه ماشین قدرت مذانور نذدارد بايذد مرتبذاً و همزمذان بذا
چمن زنی يا قیچی چمن زنی كوتاه گردند .
پیمانكار موظف است تیغه هاي چمن زن را همواره تیز نگه دارد زيرا در غیر اينصورت باعث نا مرتب زدن چمن و كَندن چمن ها خواهد شد .
پیمانكار موظف است كوتاه نمودن چمن را در ساعات خنك روز ( صبح ها و عصر ها ) انجام داده و بالفاصله نسبت به خارج نمودن بقاياي گیاهی حاصذل از سذرزنی چمذن
و حمل آن به خارج از محدوده دانشگاه و يا به مكانی كه براي آن در نظر گرفته شده اقدام و نظافت چمن را اجرا نمايد .
وجین و ريشه كنی علف هاي هرز داخل چمن ها بايستی مرتباً و بصورتی انجام گیرد كه ارتفاع آن بیش از دو برابر چمن سرزنی شده نگردد .

 -4كناره برداري :
* در صورت نفوذ و تجاوز چمن به حاشیه جداول بايستی چمن هاي اضافی توسط دستگاه حاشیه زن از جداول كناره برداري و ضايعات آن از محل خارج شود .
 -3كود پاشي و تغذيه چمن :
میزان رشد چمن در مقايسه با ساير عناصر گیاهی بكار رفته در فضاي سبز زياد می باشد از اينرو تأمین به موقع نیاز كذودي چمذن ضذرورت دارد تذا موجبذات حفذظ  ،دوام ،
تقويت و افزايش قدرت رويش آن فراهم گردد عالوه بر آن جلوه رنگ سبز زيباي چ من در گرو تأمین به موقع كذود مذورد نیذاز آن مذی باشذد  ،كذوددهی چمذن بذه دو روش
كودپاشی سرك و نیز محلول پاشی با استفاده از كودهاي شیمیايی و همچنین استفاده از كود دامی پوسیده مخلوط با خاك نباتی به صورت زير انجام می شود .
* دستور مقدار و زمان مصرف كودهاي شیمیايی از طرف ناظر به پیمانكار ابالغ خواهد گرديد و پیمانكار موظف به استفاده كودهاي ازته در ساعات خنك  ،كذوددهی بذر روي
چمن خشك و بالفاصله آبیاري بعد از آن خواهد بود .
* پیمانكار موظف است در بهمن و يا اواخر پايیز و پس از آخرين مرتبه چمن زنی قسمتهايی از سطح چمن را كه نیاز به خاك دهی دارند ( مقذدار و مكذان آن توسذط نذاظر
مشخص و به پیمانكار ابالغ میگردد ) را با قشر نازكی از مخلوط خاك نباتی سرند شده و كود دامی پوسیده بذه نسذبت  3بذه  1و بذا ضذخامت حذداكثر  17-11میلیمتذر
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شماره ..................:
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بپوشاند اين امر موجب تقويت و رشد چمن در فصل رويش می گردد و عالوه بر آن  ،ناهمواريهاي سطح چمن را نیز پر می كنذد و از بذروز فرسذايش و هواديذدگی ريشذه
جلو گیري می كند .
 -0مبارزه با آفات و امراض ( سمپاشي ) :
*

*
*
*
*
*

پیمانكار موظف است به منظور حفظ سالمت و شادابی چمن به محض مشاهده حضور و آثار فعالیت آفذات گیذاهی بذر اسذاس بازديذد هذاي مسذتمر و روزانذه و تشذخیص
كارشناس و دريافت ابالغیه دستورالعمل نظارتی با استفاده از سموم مجاز و رعايت دستورالعمل كارخانه سازنده عملیات سمپاشی و مبارزه با آفذات و بیماريهذاي چمذن را
انجام دهد .
پیمانكار موظف است با استفاده از روشهاي متداول مبارزه با آفات و امراض در چمن كاري ها را به صورت سمپاشی  ،طعمه گااري و يا استفاده از روشذهاي تلفیقذی انجذام
دهد .
تشخیص نوع سم و زمان سم پاشی طبق دستور ناظر می باشد .
پیمانكار موظف است نكات ايمنی را براي استفاده از سموم شیمیايی رعايت نمايد  ،پوشیدن لباس كار مناسب و استفاده از ماسك و ديگر تجهیزات ايمنی توسذط كذارگران
سمپاش الزامی است .
پیمانكار موظف است عملیات سمپاشی را به هنگام شب و در هواي كامالً آرام كه هیچگونه وزش بادي وجود نداشته باشد انجام دهد .
پیمانكار موظف است به هنگام سمپاشی تمهیدات الزم در خصوص عبور عابرين در محوطه سمپاشی شده را از لحاظ ايمنی و سالمتی در نظر گرفتذه و بذه هنگذام اجذراي
سمپاشی مراتب امر را از طريق نصب تابلوهاي هشدار دهنده به اطالع عموم برساند .

 -4نظافت چمن :
* پیمانكار موظف است با اجراي عملیات جاروكشی و پاكسازي بصورت روزانه چمن كاري ها را از كلیه زوايد گیاهی و برگهاي خزان شده نظافت و تمیز نمايد .
* پیمانكار موظف است مواد جامد و زباله سرگردان را در اسرع وقت جمع آوري نمايد به نحوي كه در تمامی ساعات مورد استفاده بازديد كنندگان هیچگونذه آثذاري از زبالذه
مشاهده نگردد .
* پیمانكار موظف است پس از نظافت ،مواد زايد و زباله هاي جمع شده را به خارج دانشگاه انتقال دهد
 -6تهويه خاك ( هوادهي ) :
* پیمانكار موظف است نسبت به انجام عملیات تهويه خاك به منظور نفوذپايري و تنفس ريشه چمن در ابتذداي فصذل رويذش بذا اسذتفاده از چنگذك بذراي مسذاحت هذاي
كوچك و با به كارگیري ماشین هاي مخصوص براي سطوح وسیع اقدام نمايد .
* مناسبترين زمان براي هوادهی اوايل پايیز و اواخر اسفند و عمق مناسب تهويه  5-11سانتیمتر از سطح خاك بستر كاشت می باشد .
 -1عمليات لكه گيري و ترميم چمن :
* پیمانكار موظف است ترمیم سطوح چمن كاري تخريب شده را مجدداً از طريق چمن كاري بازسازي نمايد و براي اين عمل تا عمق  21-31سانتیمتر بقاياي چمذن قبلذی را
برداشته و عملیات آماده سازي بستر كاشت شامل خاكريزي  ،كوددهی  ،تسطیح  ،رگالژ  ،غلطك زنی و بار پاشی را انجام دهد  ( .الزم به توضیح مذی باشذد اگذر خشذك
شدن چمن در اثر سهل انگاري پیمانكارصورت گرفته باشد تمام هزينه هاي واكاري ذكر شده بعهده پیمانكار خواهد بود )
* موارد ذكر شده در خصوص لكه گیري با نظر ناظر و دستور كتبی كارفرما قابل اجرا و تمام عملیات مزبور بايستی به تأيید ناظر برسد .
ب – گل کاری و پرچین :
نگهداري و مراقبت از گل كاري و پرچین عبارت است از كلیه عملیات زراعی و به زراعی براي حفظ و نگهداري گل كاري و پرچین واقع در محدوده كذار بذه نحذوي كذه همذواره از
شادابی  ،كیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باشد و شامل عملیات ذيل می باشد .
نكته  :تامین گل مورد نیاز توسط كارفرما و از طريق گلخانه دانشگاه می باشد

 -1كاشت نشاء :
* كاشت به تعداد مورد نیاز نشاء گل فصلی در سال براي مكانهايی كه به اين منظور در نظر گرفته شده طبق دستور كارفرما
* كاشت نشاهاي فصل به صورت رديفی و با نظم خاص انجام شود.
* تعويض به موقع نشاهاي فصلی با نشاهاي جديد
* واكاري و جانشین كردن نشاها و گلهاي جديد به جاي گلهاي از بین رفته.

 -1آبياري :
* آبیاري نشاهاي فصلی بايستی به طور مستمر و مرتباً به هنگام صبح و يا عصر انجام گیرد .
* آبیاري گل كاري هاي دائمی نظیر رز و گیاهان پوششی بايستی مرتباً و روزانه در فصل بهار  ،تابستان و مدتی از پايیز با توجذه بذه درجذه حذرارت هذوا و نذزوالت آسذمانی
صورت پايرد .
* آبیاري بايستی مستمر با استفاده از سیستم آبیاري تحت فشار و مكانیزه و همچنین شیلنگ به نحوي انجام پايرد كه خاك بستر كاشت شسته نشذده و از پاشذیدن آب بذه
اطراف جلوگیري بعمل آيد .
* دوره آبیاري پرچین ها توسط ناظر اعالم خواهد شد

 -4وجين و حذف علف هاي هرز :
* علف زنی می بايست مستمراً و بصورتی انجام گیرد كه هیچگاه حالت غالبیت علف هرز بر گل كاري مشاهده نگردد  .در ضمن می بايست علف هاي زده شذده جمذع آوري
و از محل خارج گردد .
همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

 -3كود دهي و كود پاشي :
* افزودن و حفظ يك اليه كود حیوانی پوسیده در بستر كاشت قبل از نشاكاري و گل كاري فصلی
* افزودن كودهاي شیمیايی در فصول بهار و تابستان به منظور تحريك گل دهی
* تهیه خاك مرغوب و مناسب با مخلوطی از خاك برگ به عالوه كود پوسیده دامی و خاك زراعی براي بستر گل كاري

 -0مبارزه با آفات و امراض :
* مبارزه با هر گونه آفات و امراض مشاهده شده بر روي گل ها با استفاده از سموم مناسب و در موقع مناسب
* پیمانكار موظف است در فصول مختلف سال با توجه به نظر و توصیه هاي فنی كارفرما از جمله زمان مصرف  ،نوع سم مصرفی  ،میزان سم مصرفی  ،چگذونگی مصذرف و . .
 .اقدام نمايد .

 -4هرس و آرايش گل كاري ها و پرچين ها :
*
*
*
*

حاف گل هاي خشك شده نشاها و قطع گل هاي پژمرده گل هاي دائمی در زمان گل دهی به جهت تولید گل بیشتر و در صورت دستور كارفرما جمذع آوري بذاور تولیذد
شده و تحويل آن به ناظر كارفرما .
حاف پاجوش و شاخه هاي اضافی گل هاي دائمی در تمام طول مدت قرارداد .
هرس و آرايش بوته ها و حاف شاخه هاي خشك و بیمار متناسب با نوع و اندازه آن برابر دستورالعمل كارفرما .
هرس فرم بر روي پرچین ها برابر دستورالعمل صادره از طرف ناظر .

 -6نظافت :
* الزم است هر روز زباله ها و مواد زائد و همچنین برگ ها و گل هاي خشكیده از بستر گل كاري ها و پرچین ها جمع آوري و به خارج از دانشگاه انتقال يابد .

 -1عمليات ترميم گل كاري :
* عملیات ايجاد و ترمیم گل كاري با نظر ناظر و دستور كتبی كافرما و صرفاً در محدوده موضوع قرارداد قابل اجرا است .
* تعیین نوع و مرغوبیت خاك و تأمین نشاء مورد نیاز موضوع عملیات گل كاري به عهده كارفرما می باشد .
ج  -درخت و درختچه :

 -1آبياري :
* آبیاري درختان بر حسب نوع بافت خاك  ،شريط منطقه  ،وجود سیستم تحت فشار و  . . .متفاوت بوده و توسط ناظر  ،دوره تناوب آبیاري مشخص و ابالغ می گردد
* میزان نفوذ آب در خاك می بايست حداقل تا عمق  27سانتیمتري از سطح خاك باشد
* معموالً حجم آبیاري براي درختان مسن بیشتر از درختان جوان است البته دوره آبیاري درختان جوان نیز بیشتر از درختان مسن است .
* در صورت عدم سیستم آبیاري تحت فشار پیمانكار موظف است با استفاده از شیلنگ و شیرهاي برداشت آبیاري را انجام دهد .
* پیمانكار موظف است در صورتیكه آبیاري به صورت جوي و پشته و يا كرتی انجام می گیرد با قرار دادن موانع در مسیر حركت آب سرعت جريذان و حركذت آب را كذاهش
دهد تا از شستشوي خاك جلوگیري و آب به اندازه كافی در خاك نفوذ نمايد .
* پیمانكار موظف است همیشه مسیر كانالها و جوي هاي آبرسانی را پاكیزه نگه داشته و از وجود هرگونه نخاله  ،زباله و يا علف هاي هرز پاكسازي نمايد .
* پیمانكار موظف است با كنترل مستمر مسیر آبیاري نسبت به ترمیم درست تشتك هاي آبخور در طول مدت آبیاري اقدام و از هذرز روي آب جلذوگیري نمايذد  .همچنذین
ايجاد تشتك آبخور براي درختان و درختچه هاي واقع در مسیر آبیاري ثقلی در طول دوره آبیاري ضروري است .
* پیمانكار موظف است به محض مشاهده هرگونه نقص فنی در سیستم آبیاري و مواجهه با خرابی آّبپاش ها و يا پارگی شیلنگ ها نسبت به رفع نواقص آن اقدام نمايد
* در فصل پايیز نیاز درختان به آبیاري كمتر بوده و يا احتیاج ندارند كه تشخیص آن با ناظر می باشد  ( .سوزنی برگان در معرض تابش نور خورشید و يا باد شذديد بذا توجذه
به اينكه در طول مدت سرما همچنان داراي تبخیر و تعرق می باشند از اين رو در صورت كمبود بارندگی و يا بذروز خشكسذالی قبذل از شذروع فصذل سذرما مذی بايسذت
سیراب گردند ).
* آبیاري درختان می بايست در ساعات خنك تر شبانه روز انجام شود .

 -1هرس فرم و نگهداري :
*
*
*
*
*
*

پیمانكار موظف است هرس نگهداري درختان و درختچه هاي پهن برگ را در پايیز و با رعايت اصول كلی هرس انجام دهد كه در گونه هاي گیذاهی متفذاوت خواهذد بذود .
محل قطع و بريدن شاخه هاي هرس شده بايد به صورت مورب و با چسب باغبانی پوشانیده شود .
پیمانكار موظف است هنگام هرس تمام نكات ايمنی در خصوص پرسنل خود را رعايت نمايد  ( .استفاده از تجهیزات ايمنی كامذل و در صذورت ارتفذاع اسذتفاده از ماشذین
هاي مخصوص هرس با كابین مناسب جهت حفاظت )
سر شاخه هاي هرس شده می بايست به فوريت از محل خارج شوند .
پیمانكا ر موظف است درختان خشك شده و كُنده كنی آنان را پس از تشخیص و تأيید كارشناس و دريافذت ابالغیذه از سذوي نذاظر و بكذارگیري ادوات مناسذب و رعايذت
دستورالعمل قطع اشجار انجام دهد .
پیمانكار موظف است حاف نرك در پايه هاي پیوندي  ،حاف شاخه هاي شكسته و بردفُرم  ،آفت زده  ،پاجوش  ،تنه جوش  ،رويش هاي ناحواسته  ،شذاخه هذاي ضذربدري
و تنه جوشهاي مزاحم را در تمام طول سال انجام دهد .
درختان و درختچه هاي داخل قطعات چمنكاري می بايست مرتباً هرس و آرايش شوند .

همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
تلفن )120( 92727233 :
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

 -4وجين علف هاي هرز :
* وجین علف هاي هرز بايستی به طور مستمر در بستر كا شت درختكاري  ،فواصل بین رديف درختكاري  ،باند درختكاري و داخل جوي هاي آبیاري بصورتی انجام گیرد تذا
هیچگاه علف هاي هرز به بار ننشته باشند ضمنآ ارتفاع علف هاي هرز بیش از  21سانتیمتر نباشد در همین زمینه تعداد نوبت علف زنی بسته به موارد ذكذر شذده قبلذی
می بايست تنظیم گردد  ( .تشخیص محدوده علف زنی توسط ناظر كارفرما به پیمانكار ابالغ می گردد )
* پیمانكار موظف است كلیه علف هاي هرز وجین شده را به خارج از محوطه درختكاري شده و به محل تعیین شده از طرف كارفرما انتقال دهد .
* محدوده علف زنی براي هر اصله درخت و يا درختچه به تشخیص ناظر می باشد .

 -3اصیح نهرها و جوي پشته ها :
* جمع آوري برگهاي خزان شدهاز سطح باند و بستر درختكاري
* نظافت كامل و روزانه بستر درختان از هر گونه ضايعات و خصوصاً علف هاي خشك و برگهاي خذزان و جلذوگیري از بذروز آتذش سذوزي ( مسذئولیت حذوادث احتمذالی در
صورت سهل انگاري و عدم اجراي مفاد اين بند به عهده پیمانكار می باشد )

 -0نظافت :
* پیمانكار موظف است نسبت به جمع آوري  ،حمل و تخلیه سريع سرشاخه هاي ناشی از انجام هرس و همچنین ساير مذواد زائذد و برجذاي مانذده از وجذین  ،علذف زنذی و
واكاري را پس از پايان عملیات روزانه اقدام نمايد .
* پیمانكار موظف است برگهاي خزان شده سوزنی برگان را بعلت دارا بودن خاصیت اسیدي و احتمال بروز آسیب بذه سذاير گیاهذان همجذوار و تذأخیر در پوسذیدن آنهذا كذه
موجب ايجاد سیماي ناخوشايند می گردد همچنین به منظور جلوگیري از خطر آتش سوزي مستمراً از محوطه هاي كاشت جمع آوري و تخلیه نمايد .
* پیمانكار موظف است از سوزاندن برگ و سرشاخه هاي جمع آوري شده در محوطه فضاي سبز و ديگر مكانها اكیداً خودداري نمايد .

 -4مبارزه با آفات و امراض :
*
*
*
*

سم پاشی درختان و درختچه ها بر علیه آفات و بیماريهاي گیاهی با سموم مناسب  ( .پیمانكار موظف است در فصول مختلف سال با توجذه بذه نظذر و توصذیه هذاي فنذی
كارفرما از جمله زمان  ،نوع و میزان سم مصرفی  ،چگونگی مصرف و  . . .اقدام نمايد ) .
پیمانكار موظف است عملیات سم پاشی را با رعايت كامل اصول ايمنی ( بكار گیري ابزار و وسايل سم پاشی  ،پوشیدن لباس مناسب  ،استفاده از چكمه  ،ماسذك و عینذك
توسط كارگران الزامی است ) در شب و در هواي كامالً آرام انجام دهد
پیمانكار موظف است به هنگام سم پاشی با نصب تابلوهاي هشدار دهنده مرتب را به اطالع عموم برساند و همچنین از تردد عابرين در محوطه سم پاشذی شذده تذا حصذول
اطمینان از سالمتی و ايمنی محیط جلوگیري نمايد .
پیمانكار موظف است سم پاشی كامل درختان بلند را با استفاده از باالبر در تمامی سطوح داخلی و خارجی اين درختان انجام دهد .

 -6شستشوي درختان و درختچه ها :
* در صورت نیاز و ابالغیه توسط ناظر  ،پیمانكار موظف به شستشوي درختان به منظور پاك نمودن تاج و سرشاخه ها از گرد و غبذار و سذاير آلذودگی هذا كذه توسذط نذازل
مخصوص انجام می گیرد خواهد شد .

 -1كود دهي و تغذيه درخت :
* پیمانكار موظف است نسبت به سله شكنی و پابیل نمودن و همچنین تغايه درختان و درختچه ها ي زينتی با استفاده ا ز كذود دامذی پوسذیده و يذا كمپوسذت بذه منظذور
اصالح بافت خاك و نفوذپايري آن استفاده نمايد  .زمان و فصل استفاده از كود دامی از ابتداي فصل پايیز تا شروع فصل رويش می باشد  ،انجام كار طبذق دسذتورالعمل و
برنامه زمان بندي كارفرما و ترجیحاً در اواسط پايیز می باشد .
* پیمانكار موظف است زمان كوددهی  ،مقدار كود و نوع كود مصرفی را تنها با دريافت ابالغیه و دستورالعمل از ناظر انجام دهد .
* محلول پاشی كودهاي شیمیايی بر روي برگهاي درختان و درختچه ها از مناسب ترين روشهاي تغايه درختان و درختچه هاي زينتی به شمار می رود كه در صورت ابذالغ
ناظر پیمانكار موظف است آن را به مورد اجرا گاارد .

 -5حمل و انتقال ضايعات نباتي :
* حمل و انتقال ضايعات نباتی و نخاله هاي فضاي سبز به بیرون از دانشگاه و يا محل تعیین شده توسط ناظر الزامی می باشد و پیمانكار موظف است نسبت به تهیذه ماشذین
آالت مورد نیاز اقدام نمايد .

 -1.خارج نمودن ريشه هاي باقيمانده در خاك :
* خارج كردن ريشه ها و حمل آن به خارج از محل دانشگاه به انضمام پُر كردن جاي خالی با خاك مناسب و كوبیدن خاك با اعالم كارفرما صورت می پايرد .

 -11واكاري و كاشت درختان و درختچه ها :
* پیمانكار موظف است نسبت به واكاري ( بازكاشت ) درختان و درختچه هاي زينتی خشك شده و يا قطع گرديده در فضاهاي طراحذی شذده در همذان مكذان و بذر اسذاس
شرايط ذيل اقدان نمايد .
الف ) حفر چاله درخت به ابعاد  51*51*51سانتیمتر
ب ) كاشت درختان در عمق مناسب خاك به طوري كه يقه نهال در محلی قرار گیرد كه قبالً در خزانه بوده است .
ج ) استفاده از خاك زراعی مرغوب پاي درختان در هنگام كاشت ( خاك مرغوب همان چاله و يا تهیه آن از محل مناسب ديگر با نظر كارفرما )
د ) كوبیدن خاك پاي درختان بعد از كاشت .

همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
تلفن )120( 92727233 :

فاكس )120( 92920081 :
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
ذ ) رگالژ درختان كاشته شده بعد از آبیاري اول .
* پیمانكار می بايست قبل از واكاري درختان و درختچه هاي زينتی بقاياي درخت خشك شده به ويژه كُنده كنی آن را بطور كامل انجام دهد .
* پیمانكار موظف است عملیات بازكاشت و واكاري راترجیا از اول مهر تاپايان قرارداد انجام دهد

 -11مراقبت هاي ويژه :
* پیمانكار موظف است مستمراً بازديد و كنترل قیم ها و بستن شاخه ها به منظور حفاظت از تنه درختان و درختچه هاي زينتی در برخورد با اجسذام تیذز و برنذده در طذول
مدت استقرار را به مورد اجرا گاارد .
* قائم قرار گرفتن درختان به هنگام استقرار بسیار مهم است  ،پیمانكار موظف به كنترل و بازرسی مستمر قیم ها می باشد تا از شكستن قیم ها و آسیب رساندن بذه پوسذت
درختان جلوگیري بعمل آيد .
* پیمانكار موظف است بازرسی هاي مستمر به منظور اطالع از وضعیت سالمت درختان را انجام دهد .
* پیمانكار موظف است نسبت به بستن شاخه هاي منحرف شده از درختان ( سرو شیراز  ،سرو نقره اي و  ) . . .اقدام نمايد
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

فرم شماره 1
كميسيون محترم مناقصات دانشگاه بوعلي سينا همدان

با سالم و احترام ؛
بدين وسيله قيمت پيشنهادي شركت  .....................................................به شماره ثبت  .......................به نمايندگي  .................................به عنوان
 ..............................به نشاني  ........................................................................................با كد پستي  .........................................و شماره تماس  .................................و
با اطیع كامل از شرايط مناقصه و قبول مفاد مندرج در برگ شرايط مناقصه  ،واگذاري كليه امور مربوط به نگهداري فضاي سبز دانشگاه با شرايط مندرج در اسناد
مناقصه را به شرح ذيل اعیم مي گردد :

قیمت پیشنهادي براي انجام كل موضوع پیمان به ازاي مدت  56/0/1لغايت  51/6/4.بر اساس جدول تعداد نفرات قيد شده در بند  41از ماده 15
شرايط اختصاصي

( به عدد )...................................................

ريال

( به حروف ) ......................................................................................................ريال

در خاتمه چنانچه مناقصه گزار پس از انجام تشريفات مناقصه و بازگشايي پاكتها  ،پيشنهاد اينجانب را قبول نمود تعهد مي نمايم كه :


ظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات الزم از قبیل ارائه تضمين حسن انجام تعهدات و انجام امور مربوط به عقد قرارداد و ساير موارد را انجام دهم.



تأيید می نمايم كه كلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پیشنهاد محسوب و با علم و اطالع كافی و مطالعه دقیق اسناد و مدارك در مناقصه شركت
نموده ام .
تايید می نمايم از كم و كیف موضوع مورد مناقصه آگاهی كامل دارم لاا عار عدم اطالع پايرفته نخواهد شد
در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در اسناد مناقصه  ،دستگاه مناقصه گزار مختار خواهد بود طبق مفاد مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد و هیچگونه اعتراض يا




ادعايی از سوي اينجانب مطرح نخواهد شد


شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكلیف و يا سلب اختیار براي دانشگاه نمی نمايند.

تاريخ :
نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت :
مهر و امضا مجاز شركت

مشخصات نماينده شركت  ( :مدير عامل /رئيس هيات مديره )

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره ملي:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

دين :

مذهب:
تلفن :

نشاني محل سكونت :

همراه :

همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
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تلفن )120( 92727233 :
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شماره ..................:
تاريخ ...................:
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همدان  :دانشگاه بوعلي سينا – دفتر معاونت توسعه مديريت و امور پشتيباني
تلفن )120( 92727233 :

فاكس )120( 92920081 :

مورد قبول است
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

مدير عامل محترم شركت :
بادرود و احترام ؛
فرم ها و جداول پیوست جهت ارزيابی شما تدوين گرديده است  .لطفا" با توجه به نكات ذيل با دقت آن ها را تكمیل و در انتهاي هرجدول مهر و امضاء نمايید:
 – 1نقص در تكمیل اطالعات و يا عدم تكمیل فرم ها موجب كاهش امتیاز شما و ممكن است باعث خروج شما از مناقصه گردد
 – 2در انتهاي تعدادي از جداول مستندات درخواست شده كه الزم است ؛ ضمیمه نمايید.
 – 3بديهی است درصورت صالحديد و درخواست كمیسیون مناقصات در هرمقطع  ( ،در مورد جداولی كه مستندات درخواست نشده ) پیمانكار موظف به ارائه مستندات
اطالعات خوداظهاري در فرم ها می باشد و در صورتی كه قادر به ارائه مستندات نباشد و يا مستندات با خوداظهاري ها مغاير باشد  ،مناقصه گاار حق ابطال و فسخ پیمان را به
صورت يك جانبه خواهد داشت .

فرم شماره 3
سوابق قراردادهاي قبلی و فعلی مرتبط با موضوع مناقصه

رديف

مدت

موضوع قرارداد
از

مبلغ كل قرارداد
تا

1
2
3
4
7
6
مهر و امضاء شركت


ارائه حداقل دو رزومه كاري و تصوير قراردادهاي منعقده الزامی میباشد

فرم شماره 4
تركيب اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت

رديف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

سمت

مدرك تحصیلی

شغل فعلی

سابقه كار مرتبط

سابقه ايثارگري با ذكر نوع
آن

1
2
4

7
مهر و امضاء شركت


در صورت صالحديد اسنادي را كه مايلید پیوست نمايید.
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

فرم شماره 5
فرم خوداظهاري و ارزيابي توان مالي پيمانكاران
اينجانب  ......................مدير عامل شركت ......................به شماره ثبت............................
كه در مناقصه  ..................................................................................................شركت كرده ام  ،بدينوسیله اعالم می نمايم توانايی مالی جهت :
 -1ارائه ضمانت نامه بانكی به میزان  %11مبلغ كل قرارداد
 -2تامین هزينه هاي اجراء قرارداد
-3توان مالی براي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كامل پرسنل و تامین مواد مورد نیاز را به طور كامل دارم.
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اموال غیر منقول شركت شامل:
-1
-2
-3
اموال منقول شركت شامل:
-1
-2
-3
تراز مالی  7سال اخیر شركت به پیوست می باشد.
مدير عامل شركت ................
مهر و امضاء

فرم شماره 6
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامیت دولت
مورخه 1446/1./11
مربوط به مناقصه :
امضاء كننده  /امضاء كنندگان ذيل نماينده مجاز و رسمی شركت ......................... ...... ....................
( پیشنهاد دهنده براي مناقصه ) ..........................................................................................................................
بدينوسیله اقرار و تأئید می نمايد كه مشمول ممنوعیت ماكور در قانون منع مداخله كارمندان دولتی مصوب دي ماه  1335نمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات
برسد ،كارفرما يا مناقصه گاار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمین شركت در مناقصه را ضبط نمايد.
همچنین قبول و تأئید میگردد كه هر گاه اين پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانكار پیمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در
خالل مدت پیمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي راكه مشمول ممنوعیت ماكور در اين پیمان سهیم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از كار را به آنها محول
كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه را انجام تعهدات پیمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجراي كار را از اموال او
اخا نمايد.
تعیین میزان خسارات وارده با تشخیص كارفرما می باشد.اين پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجراي پیمان به دلیل تغییرات و يا انتصابات در دستگاه
دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بال فاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود.بديهی است چنانچه پیشنهاد دهنده مراتب فوق را
بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمنانت نامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشی از فسخ پیمان و يا تأخیر در اجراي كار
را نیز بنا به تشخیص خود از اموال اين پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود
نام شركت پيشنهاد دهنده :
نام و نام خانوادگي دارندگان امضاي مجاز
امضاء مجاز و مهر شركت
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شماره ..................:
تاريخ ...................:

كميسيون محترم مناقصات دانشگاه بوعلي سينا :

برنامه كاري اين شركت جهت نگهداري فضاي سبز دانشگاه در طول مدت قرارداد به شرح ذيل مي باشد :
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نام شركت پيشنهاد دهنده :
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امضاء مجاز و مهر شركت
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