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 موافقتنامه :بخش اول 

 ----ردیو    ----شهرداري جهرم،مصووبه شوماره      -------مورخ  --------با توجه به نامه شماره 

،   ------موورخ    ----------شوراي محترم اسالمي شهر جهرم، آگهي مناقصه  عموومي بوه شوماره    

قرارداد انجام امور خوممات  ،  ------مورخ   ---------صورتجلسه كميسيون عالي معامالت  به شماره  

 .به شرح ذیل تنظيم گردیم ----شهري منطقه 

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومي و دیگر ممارك الحاقي آن یك مجموعه غير قابول تكييوك اسو  و    

 ميمه مي شودپيمان نا

 طرفین قرارداد  :ماده اول 

بوه     300430441019كوم اقتصوادي    03110910041شهرداري جهرم به شوماره شناسوه ملوي      : كارفرما 

 .كه در این پيمان كارفرما ناميمه مي شود به سم  شهردار    نماینمگي آقاي 

و    ---------شرك  بوه شوماره   شناسه ملي   ------به شماره ثب     ---------شرك  : پيمانيار 

  ---------، داراي گواهي نامه مشمولي  ماليات بر ارزش افزوده بوه شوماره     ---------كم اقتصادي 

صادره از اداره كول    ----------مورخ   -----به شماره ( مربوط به كارگران)گواهي نامه تایيم صالحي  

موورخ    ---------،گواهي نامه تایيم صالحي  ایمني به  شماره           تعاون ،  كار و امور اجتماعي استان

  --------و با نماینمگي آقاي ( صالحي  ایمني)صادره از اداره كل تعاون كارو امور اجتماعي  --------

دارنمه امضا مجاز  كه در ایون پيموان،            صادره از            متولم ----------كم ملي  -------فرزنم 

 . انيار ناميمه مي شودپيم

 .گردد مياز سوي دیگر طبق مقررات و شرایطي كه در اسناد و ممارك این پيمان درج شمه اس ، منعقم 

 موضوع پیمان  : ماده دوم

 :شامل  -----موضوع پيمان عبارت اس  از اجراي عمليات خممات شهري  منطقه 

 نظاف  ،رف  و روب  معابر شهري     0-1

 زباله ، حمل  و تخليه در محل دفن زباله جمع آوري  1 -1

 جمع آوري سرشاخه ها و الستيك  4-1

 جمع آوري پسمانمهاي عمراني و ساختماني  1 -3

 شستشوي المان ها و ایستگاه اتوبوس   0-1

 شستشوي تيلبه   1-1

 شسشتوي روزانه حاشيه معابر واقع شمه در محموده پيمان  0-1

 ، پياده روها ، اماكن و تاسيسات شهرداري واقع در محموده پيمانشستشوي ماهيانه جماول   1 -3

 حكظ و نگهماري و تنظي  سرویس هاي بهماشتي سطح شهر 1 -9

 (منطقه شرق)اجراي امور مربوط به تنظيكات ساختمان و تامين آبمارچي جه  ساختمان شهرداري  01-1

 محدوده اجرا : ماده سوم 

و آنچوه در اثنواق قورارداد     ----------------با حمود از  --------حوزه و محموده اجرا در منطقه  

 كارفرما تعيين مي كنم
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 اسناد و مدارك : ماده چهارم 

 :این پيمان، شامل اسناد و ممارك زیر اس 

 موافقتنامه  0-3

 شرایط عمومي  1-3

 شرایط خصوصي 4-3

آناليز قيمو  انجوام   : 4خممات شهري  فهرس  بها انجام: 1جرائم :  0پيوس  ها شامل پيوس  شماره  3-3

تجهيزات مورد نياز :1تجهيزات نيروها : 0جمول ماشين آالت و شرایط استكاده از آن :3امور خممات شهري 

 جمول حماقل ماشين آالت مورد نياز منطقه:0سرویس هاي بهماشتي 

 مشخصات عمومي ، خصوصي ، دستور العملها و استانمارهاي فني  0-3

 نقشه ها 1-3

اسناد تيميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ابالغ مي شود یا بين طرفين پيمان مبادلوه موي   

این اسناد بایم در چهارچوب اسناد و مومارك پيموان   . گردد نيز جزو  اسناد و ممارك پيمان بشمار مي آیم 

 .باشم تهيه شمه و ممين اس  بصورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس

درصورت وجود دوگانگي بين اسناد و ممارك پيمان ، موافقتنامه پيمان بر دیگور اسوناد و مومارك پيموان     

 .اولوی  دارد

 مبلغ پیمان : ماده پنجم 

  ------مورخ   ----------با توجه به صورتجلسه كميسيون عالي معامالت  به شماره  

 : قرارداد به دو بخش بلغم

  نیروهای کارگریحقوق و دستمزد  -0

 :تقسيم ميگردد و سود پیمانکار  ، اجرای کارهزینه ماشین آالت ، تجهیزات  -1

كه مورد تایيم  و تعماد كارگران تعيين شمههزینه نيروهاي كارگري برابر آناليز ارائه شمه از سوي پيمانيار -

 .ریال ميباشم  ---------كميسيون عالي معامالت قرار گرفته  

برابر آناليز ارائه شمه از سوي پيمانياردر سود پيمانيار اجراي كاروتجهيزات ، ماشين آالت وهزینه -

 .ریال مي باشم -------- كميسيون عالي معامالت 

ریال مي   ----------مبلغ  كل پيمان كه به عنوان سق  قرارداد در طول ممت قرارداد تلقي ميگردد  

 در پایان هر ماه كهبه صورت وضعي  ارائه شمه از سوي پيمانياربه شرح جمول پيوس  با توجه كه  باشم

 ایشان پرداخ  ميگردددر حق  ارائه ميگردد

درصم موضوع و مبلغ قرارداد را  10ميتوانم تا  ،كارفرما در صورت لزوم افزایش یا كاهش حجم كار: 0 تبصره

افزایش یا كاهش دهم و درج مقادیر تقریبي در برآورد ها به پيمانيار حق نميمهم كه انجام كامل آن را از 

 كارفرما بخواهم

درصم مبلغ  01كارفرما ميتوانم انجام كارهاي احتمالي و مرتبط با موضوع پيمان را حماكثر تا : 2تبصره 

 (مي باشم  1درصم تبصره 10درصم مزبور جزیي از  01.) اد از پيمانيار بخواهمقرارد
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ماليات بر ارزش افزوده در صورت مشمولي  پيمانيار و ارائه گواهي مثبته در هر صورت وضعي  :  4تبصره 

 .باشممحاسبه و به حساب بستانياري پيمانيار منظور و ایشان مسئول پرداخ  آن به اداره امور مالياتي مي 

 .ماليات بر ارزش افزوده مشمول قيم  حقوق و مزایاي كارگري نمي گردد : 3تبصره 

مبلغ صورت وضعي  مربوط به حقوق كارگران برابر احيام حقوق صادر شمه از طرف اداره تعاون :   0 تبصره 

، برابر ليس  حضور و غياب  ه، كار و رفاه اجتماعي و بر اساس تعماد كارگران مورد تایيم ناظرین مربوط

 .محاسبه و پرداخ  مي گردد

ایش تعماد نيروي كارگري با نظر كار فرما اميان پذیر اس  و در هر صورت پرداخ  افزكاهش یا :  1تبصره 

 .حقوق و مزایاي مربوط به كارگران بر اساس تعماد تایيم شمه آنها مي باشم

ذکر تعداد نیروها صرفا کارگران خدمات شهری مشغول به کار در بخش تنظیفات و جمع آوری  : 0تبصره 

زباله را در بر میگیرد و شامل رانندگان ،کارشناسان شرکت ،کارشناس ایمنی  و سایر کارکنان شرکت نمی 

 .باشد

پیمانکار مشمول  چنانچه تعداد کارگران از حداقل تعداد مشخص شده در قرارداد کمتر باشد : 3تبصره 

 .می باشدشده  جریمه برابر جدول مشخص

فزایش امطرح اداره کار در صورتی که در اثناء قرارداد هزینه نیروهای کارگری برابر قوانین و بخشنامه های: 9تبصره        

 .نماید می را تقبلیافته  یابد کارفرما مبلغ افزایش

 

 کارهای خدمات شهری منطقه شرقحجم                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد   مقدار در ماه حدود   شرح    ردیف  

 متر مربع    888/188/2 نظافت شهری     1   

  -------       به صورت ثابت جمع آوری پسماند    2   

 سرویس               22 جمع آوری سرشاخه ها و الستیك     3   

جمع آوری پسماندهای عمرانی و    4   

 ساختمانی 

 سرویس             122

 عدد               122 شستشوی المان ها و ایستگاه اتوبوس     5   

 متر طول         833/41 شستشوی تکلبه     6   

شستشوی روزانه حاشیه معابر واقع شده    7  

 در محدوده پیمان  

 متر طول          125/56

شستشویی ماهیانه جداول ، پیاده روها ،    8  

اماکن و تاسیسات شهرداری واقع در 

 محدوده پیمان 

 متر طول          212/112

حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی    9   

 سطح شهر 

 چشمه   ----
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 جدول حداقل ماشین آالت مورد نیاز منطقه شرق                       

 تعداد نوع خودرو                                        
 2 تن 3رس حمل زباله پ

 2 تن 1رس حمل زباله پ
 2 پشتيباني و چرخشي–تن  1پرس حمل زباله 
 2 نيسان كمپرسي
 0 تانير آب پاش
 سرویس در ماه 01 خریم آب

 0 كاره  4واتر ج  

 جارو خياباني

                                           
0 

 لوازم مصرفي از قبيل لباس و دستيش 

 ( در سال) و جارو و بيل
 وستیبه شرح جدول پ

 

 

 

 حداقل نیروهای کارگری منطقه شرق 
 كارگر جه  تنظيكات  43 نكر نيروي كارگري 00

 كارگر جه  جمع آوري زباله و ضایعات  03

 خممات فني و موتورينكر كارگر جه   09
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 (منطقه شرق )  0410خدمات موتوری سال  مورد نیاز جهت  کارگرانجدول 
                                      

 گروه تعماد شغل
 11 1 راننده گریدر

 9 6 1راننده پایه 

 9 1 راننده جرثقیل 

 9 1 راننده باالبر

 9 2 راننده بیل مکانیکی 

 8 1 سرویسکار خودرو 

 12 1 راننده لودر 

 9 2 اپراتور باسکول

 9 2 سرویسکار  و اپراتور کارخانه 

 6 2 راننده پایه دو 

  19 جمع

 

حوزه فعالیت کارگران مورد نیاز جهت خدمات فنی و موتوری کل محدوده شهر جهرم می باشد و در صورت نیاز  -1

 .موتوری ، شرکت متعهد به اجرا ، صرف نظر از منطقه مورد کار دارد شهرداری به کارگر جهت انجام فنی و یا 

کل سطح شهر می باشد و ( جمع آوری زباله ، تنظیفات و غیره ) حوزه فعالیت کارگران صرف نظر از فعالیت روزمره  -2

متعهد به تامین  خدمات فنی ، موتوری ، عمرانی داشته باشد پیمانکارچنانچه شهرداری نیاز به نیروی کارگری در حوزه 

 .نیروی مورد نیاز می باشد 
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 حجم کارهای خدمات شهری منطقه غرب
 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 واحد   مقدار در ماه حدود   شرح    ردیف  

 متر مربع    314/748/1 نظافت شهری     1   

  -------       به صورت ثابت جمع آوری پسماند    2   

 سرویس               22 جمع آوری سرشاخه ها و الستیك     3   

جمع آوری پسماندهای عمرانی و    4   

 ساختمانی 

 سرویس             122

 عدد               122 شستشوی المان ها و ایستگاه اتوبوس     5   

 متر طول         556/17 شستشوی تکلبه     6   

شستشوی روزانه حاشیه معابر واقع شده    7  

 در محدوده پیمان  

 متر طول         339/47 

شستشویی ماهیانه جداول ، پیاده روها ،    8  

اماکن و تاسیسات شهرداری واقع در 

 محدوده پیمان 

 متر طول        696/99  

حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی    9   

 سطح شهر 

 چشمه   4
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 جدول حداقل ماشین آالت مورد نیاز منطقه غرب                  

 تعداد نوع خودرو                                        
 2 تن 3زباله رس حمل پ

 2 تن 1رس حمل زباله 
 2 پشتيباني و چرخشي–تن  1پرس حمل زباله 
 2 نيسان كمپرسي
 0 تانير آب پاش
 سرویس در ماه 01 خریم آب

 0 كاره  4واتر ج  

 جارو خياباني

 
0 

 لوازم مصرفي از قبيل لباس و دستيش 

 ( در سال) و جارو و بيل
 به شرح جدول پیوست

 

 کارگری مورد نیاز منطقه غرب     نیروهای حداقل                                                                              

 
 كارگر جه  تنظيكات  40 نكر نيروي كارگري  11

 كارگر جه  جمع آوري زباله و ضایعات  03

 نكر كارگر جه  خممات فني و موتوري 00

 

 ( منطقه غرب ) جدول کارگران مورد نیاز جهت خدمات فنی              
 گروه تعداد  شغل 

 3 7 کارگر عمرانی

 6 2 استاد بنا

 9 2 جوشکار

  11 جمع 
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 شمال حجم کارهای خدمات شهری منطقه                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                     

 جدول حداقل ماشین آالت مورد نیاز منطقه شمال                  

 تعداد نوع خودرو                                        

 2 تن 1رس حمل زباله پ

 0 پشتيباني و چرخشي–تن  1پرس حمل زباله 

 2 نيسان كمپرسي

 0 تانير آب پاش

 سرویس در ماه41 خریم آب

 0 كاره  4واتر ج  

 جارو خياباني
 

0 

 لوازم مصرفي از قبيل لباس و دستيش 

 ( در سال) و جارو و بيل
 شرح جدول پیوستبه 

 واحد   مقدار در ماه حدود   شرح    ردیف  

 متر مربع    328/248/1 نظافت شهری     1   

  ------- به صورت ثابت جمع آوری پسماند    2   

 سرویس   12 جمع آوری سرشاخه ها و الستیك     3   

جمع آوری پسماندهای عمرانی و    4   

 ساختمانی 

 سرویس   12

 عدد   52 شستشوی المان ها و ایستگاه اتوبوس     5   

 متر طول   123/14 شستشوی تکلبه     6   

شستشوی روزانه حاشیه معابر واقع شده    7  

 در محدوده پیمان  

 متر طول    615/22

شستشویی ماهیانه جداول ، پیاده روها ،    8  

اماکن و تاسیسات شهرداری واقع در 

 محدوده پیمان 

 متر طول    712/45

حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی    9   

 سطح شهر 

 چشمه   41
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 نیروهای کارگری مورد نیاز منطقه شمال      حداقل                             
 

 

 كارگر جه  تنظيكات 14 نكر نيروي كارگري 44

 كارگر جه  جمع آوري زباله و ضایعات  01

 

 

 مدت پیمان و تاریخ شروع و پایان کار :ماده شش
 ادامه دارد  ------آغاز و تا مورخ  ---------ممت قرارداد سه سال تمام شمسي مي باشم كه از مورخ 

در قبل از هر سال صالحي  پيمانيار و كيكي  كار وي مورد ارزیابي قرار گرفته و در صوورت عومم تایيوم    : تبصره 

 توسط كارفرما از ادامه كار جلوگيري و قرارداد خاتمه مي یابم 

چنانچه حقوق كارگري در سال هاي دوم و سوم افزایش یابم ، افزایش لحاظ شمه بر اساس اعالم حقووق و  :  تبصره

 دستمزد اداره كار در حقوق كل نيروهاي ذكر شمه پيمانيار اعمال مي گردد 

ر سال اول مبلغ قرارداد در قسم  دوم مربوط به هزینه ماشين آالت و تجهيزات بر اساس آناليز پيمانيار د: تبصره 

 ضربمر نرخ تورم بانك مركزي مي باشم 

الزم به ذكر اس  در صورت عمم اعالم شاخص هاي نرخ تورم از طرف بانك مركزي مبناي پرداخ  شواخص هواي   

 .اعالمي از طرف مركز آمار ایران مي باشم

بوط به پيموان را انجوام   پيمانيار موظ  اس  تا زمان انتخاب پيمانيار جمیم و شروع به كار وي امورات مر:0رهتبص

 داده و رها ننمایم 

كارفرما متعهم اس  ممت كاركرد پيمانيار و هزینه انجام آن را از طریق ترك تشریكات مناقصه مشوخص   :2تبصره

 و در حق وي پرداخ  نمایم  

 دوره تضمین:7ماده 

مي شود براي یك مواه از    حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاریخ تحویل موق  كه طبق شرایط عمومي تعيين

 .شرایط پيمان عمل خواهم شم 03و  00سوي پيمانيار تضمين مي گردد و طي آن  به ترتيب ماده 

 نظارت  بر اجرای کار  :0ماده 

نظارت بر اجراي تعهمات پيمانيار  طبق اسناد و ممارك پيمان از طرف كارفرما به عهمه حووزه  معاونو  خوممات    

 شرایط عمومي پيمان خواهم بودشهري با توجه به مكاد 
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 نشانی طرفین:9ماده 

  03143001شهرداري  جهرم تلكن -خيابان آی  اله كاشاني: نشاني كارفرما

 ----------------:تلكن  -----------------: نشاني پيمانيار

 

 پيمانيار                       كارفرما                                                                                                              

 -------------شرك                     شهردار جهرم                                                                                      

 ----------با نماینمگي                                                                                                                            
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 تعاریف و مفاهیم:بخش دوم 

 پیمان -  0     

ممارك پيمان جه  اجراي وظای  مسئولي  ها و تعهمات نسب  به یيمیگر عبارت از تعهماتي كه طرفين قرارداد طبق اسناد و 

 .به عهمه مي گيرنم 

 موافقتنامه-2

موافقتنامه سنمي اس  كه مشخصات اصلي پيمان ماننم مشخصات دو طرف موضوع و مبلغ و مومت پيموان در آن بيوان شومه     

 .اس 

 شرایط عمومی-3

 .مومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كنم شرایط عمومي مكاد همين مواد اس  كه شرایط ع

 شرایط خصوصی-4

شرایط خصوصي ، شرایط خاصي اس  كه به منظور تيميل شرایط عمومي براي این پيمان بوا توجوه بوه وضوعي  و ماهيو  آن      

 تنظيم شمه اس   و در آن روش ها و ضوابط اجراي بهينه كار مشخص شمه اس  و جزق الینكك این قرارداد مي باشم

 رنامه زمانی اجرای کارب-5

برنامه اي اس  كه این زمان بنمي كلي كارهاي مورد پيمان بر حسب ماه منعيس گشوته و در اسوناد و   : برنامه زماني كلي (ال  

 .ممارك پيمان درج شمه اس  

الوب شورایط   برنامه اي اس  كه این زمان بنمي بر حسب كارهاي موضووع بيوان شومه تهيوه و در ق    : برنامه زماني تكصيلي (ب 

 .اختصاصي پيمان قابل اجرا اس  

 کارفرما و نماینده قانونی-6

واگوذار   پيمانيوار  بوه  را مورد قرارداد عمليات اجراي و قرارداد بوده كننمه امضاق طرف یك كه اس  حقوقي شخصيتي كارفرما

 در این .داش  خواهم مستقيم نظارت پيمانيار عمليرد بر دستگاه نظارت، طریق از الزم دستورات كليه صمور با و اس  نموده

 .باشم مي شهرداري جهرم كارفرما، از منظور قرارداد

 پیمانکار -7

پيمانيار شخص حقوقي یا حقيقي اس  كه ازسوي دیگر امضاق كننمه پيمان بوده و اجراي موضوع پيمان را بور اسواس اسوناد و    

 .تام االختيار پيمانيار در حيم پيمانيار مي باشم ممارك پيمان بعهمه گرفته اس  ، نماینمه و جانشين قانوني 

 دستگاه نظارت  -0

دستگاه نظارت عاليه حوزه مسئولي  معاون  خممات شهري اس  كه زیر نظر مستقيم كارفرما و به نماینمگي از وي بور حووزه   

و عمليرد مناطق را به عهمه  و مسئولي  نظارت عالي در رسيمگي نهائي بر صورت وضعي  پيمانيار. موضوع پيمان نظارت دارد

 .معاون  خممات شهري به نماینمگي از شهردار به عنوان ناظر عالي معرفي مي گردد. دارد

  ناحیه امور مسئول -9

 اختيواراتي  و حومود وظوای    بوا  نظوارت  دستگاه طرف از كه (رئيس اداره خممات شهري)اس  حقوقي یا حقيقي شخصيتي

 .دارد مستقيم نظارت پيمانيار تعهمات ایكاي و قرارداد امور انجام و حسن مقيم ناظر و پيمانيار عمليرد بر مشخص
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 (ناظر مقیم)کارشناس نظارت بر  تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماند  -01

ناظر مقيم فردي اس  آشنا به امور پيمان و از پرسنل شهرداري كه از طرف كارفرما و پس از تائيم دستگاه نظوارت منطقوه بوه    

پيمانيار معرفي شمه و مسئولي  حسن انجام پيمان را به عهمه داشته و تائيم گزارش كمك ناظر مقيم و تنظيم صورت وضوعي    

 .ناظر مقيم مسئول خممات شهري شهرداري مي باشم . عمليرد پيمانيار به عهمه وي اس 

 (مقیم کمک ناظر )کمک کارشناس نظارت بر ، تنظیف ، جمع آوری و حمل پسماند  -00

كمك ناظر شخصي اس  از پرسنل كارفرما آشنا با منطقه پيمان كه زیر نظر ناظر مقيم و به صورت مستقيم بور كوار پيمانيوار و    

و با سركارگران پيمانيار ارتباط مستقيم دارد وي موظ  بوه تهيوه  گوزارش روزانوه در خصوو       .كارگران وي نظارت مي نمایم

ش كمك ناظر به تائيم ناظر مقيم و دستگاه نظارت منطقه برسم به عنووان گوزارش معتبور    موضوع پيمان مي باشم چنانچه گزار

 .تلقي مي گردد كه مالك در محاسبه جرایم و صورت وضعي  مي باشم

 هیات عالی نظارت -02

عاون  فنوي و  متشيل از شهردار ، نماینمگاني از حوزه معاون  خممات شهري ، حوزه معاون  توسعه ، ممیری  و منابع ، حوزه م

شهرسازي  و نماینمه حقوقي، نماینمه امور قراردادها  و عنمالزوم نماینمه شوراي شهر مي باشم كه جه  تكسير و توضيح نيات 

مبهم احتمالي و پيشنهادات جمیم در حجم كار و سایر موارد دفترچه جه  ایجاد وحمت رویه در مناطق و سایر وظایكي كوه در  

فعالي  مي نمایم و معاون خممات شهري به عنوان دبير هيات عالي نظارت موي توانوم موضووعات     پيمان مشخص گردیمه اس 

 . مورد نظر ومسائل تخصصي رادر هيات عالي مطرح نمایم 

 حوزه و محدوده پیمان  -03

ي حوزه و محموده پيمان محلهایي اس  كه عمليات موضوع پيمان درآن برابور نقشوه هواي تعيوين شومه طوي صورتجلسوه ا       

درچارچوب موضوع پيمان به پيمانيار تحویل داده شمه اجرا و پس از اتمام ممت قرارداد یا فسخ از پيمانيوار برابور مقوررات  و    

 .تنظيم صورت جلسه  تحویل گرفته مي شود مشخص ميگردد

 روب و رفت قابل سطح  -04

 ضوروري  خوودرو  یا كارگر توسط آن مستمر نظاف  كه )مساح  معابر مجموع( پيمان مورد عملياتي محموده سطوح از بخشي

 .اس 

 معبر– 05

به هر گونه گذر یا شارعي اطالق ميشود كه براي عموم عابرین پياده یا سواره رو،احماث شمه باشم از قبيل كوچه هاي بن باز یوا  

 ميباشمبن بس  ،خيابانهاي اصلي،فرعي،ميادین،بلوارها ،بزرگراهها و غيره كه شامل معابر اصلي و فرعي 

 نظافت و پاکسازی معابر-06

،كوچه هاي بن بواز و بون   (دیوار تا دیوار ) منظور از نظاف ،رف  و روب بلوار ها و ميادین و خيابانهاي اصلي و فرعي و پياده روها 

در معابر بس  داخل رفوژها باغچه هاي حاشيه اي و وسط خيابانها ،پاكسازي كنار جماول و جویها و كانالها،حذف عل  هاي هرز 

،پياده رو ها و كوچه ها   ،جمع آوري خار و خاشاك،تخليه و نگهماري سطلهاي زباله نصوب شومه در معوابر شوامل زبالوه هواي       

خاكروبه و آشغالهاي ریخته شمه در سطح معابر و شاخ و برگ درختان حرس شمه منوازل و الشوه حيوانوات و لووازم     )خياباني 

 همچنين جمع آوري هر گونه لجن توده شمه مي باشماسقاطي حجيم  هر روز خواهم بود و 
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 شستشو-07

ننمه به نحوي كوه  كعبارت اس  از انجام شستشو و پاكسازي موارد تصریح شمه در شرایط اختصاصي قرارداد با آب و مواد پاك 

 آثار آلودگي در محل باقي نمانم

 پسماند-00

گكته مي شود كه به طور مستقيم  یا غير مستقيم حاصل از فعاليو  انسوان   ( غير فاضالب ) پسمانم به مواد جامم ، مایع ، گاز و 

پسومانمه هواي    -1پسومانمهاي صونعتي   -0. بوده و از نظر توليم كننمه زایمه تلقي مي شود و به پنج گروه تقسيم موي شوود   

 (و خانگي شهري ) پسمانمهاي عادي  -0پسمانمهاي ویژه  -3( پزشيي ) پسمانمهاي بيمارستاني  -4كشاورزي 

 تر پسماند 0-00

 فاسمشومني موي   و شمه تشييل ممت كوتاه در تجزیه قابل و )طبيعي(ارگانيك مواد از كه شود مي گكته پسمانم از بخشي به

 .تلقي مي شود( جزق پسمانمهاي عادي شهري و خانگي ) ...و جات ميوه ، سبزي پسمانم ماننم باشنم

 خشک پسماند 2-00

 نمي باشونم  تجزیه قابل سادگي به و بوده محيط در طوالني قابلي  مانمگاري داراي كه شود مي گكته پسمانمها از بخش آن به

 .نباشنم یا و باشنم بازیاف  قابل اینيه از اعم

 پسماند خشک با ارزش  0-2-00

كاغذ، مقوا ، انواع پالسوتيك  : به آن بخش از پسمانم خشك گكته مي شود كه قابل استكاده مجمد بوده و با ارزش مي باشم نظير

 و پ  ، انواع فلزات ، شيشه ، نان خشك و غيره 

بوه عهومه    ممیری  اجرایي كليه پسمانمهاي غير از صنعتي و ویژه و بيمارستاني در شوهرها و روسوتاها و حوریم آنهوا    :تبصره 

  شهرداري ها و دهياریها و درخارج از حوزه وو ظای  شهرداري و دهياري ها به عهمه بخشماري مي باشم

 عادی پسماند ویژه جزء 2-2-00

 بيمواري  سمي ، قبيل از خطرناك خوا  از یيي حماقل باال بودن دليل به كه شود مي گكته عادي پسمانمهاي از دسته آن به

جوزق   دارنوم،  خوا   مومیری   بوه  نيواز  و داشوته  نيواز  مراقب  ویژه به آن مشابه و خورنمگي اشتعال، یا انكجار قابلي  زایي،

 .شونم مي محسوب ویژه پسمانمهاي

  عمرانی  و ساختمانی های پسماند 3-2-00

 ليه ، احماث، تعمير گودبرداري، تخریب، نظير عمراني یا و عمليات ساختماني اثر بر كه شود مي اطالق عادي پسمانم نوع هر به

 .آیم مي بوجود غيره و آسكال  گيري

 پسماند صنعتی  4-2-00

 كليه پسمانمهاي ناشي از فعالي  هاي صنعتي و معمني و پسمانمهاي پاالیشگاه ها ، پتروشيمي و نيروگاهها

 پسماند کشاورزی 5-2-00

به پسمانمهاي ناشي از فعالي  هاي توليمي بخش كشاورزي از قبيل فضوالت، الشه حيوانات محصوالت كشاورزي فاسوم و یوا    

 غير قابل مصرف

 پسماند بیمارستانی  6-2-00

 به كليه پسمانمهاي عكوني و زیان آور ناشي از بيمارستانها و سایر مراكز مشابه
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جمع آوري پسمانمهاي تر،ساختماني و عمراني و پسمانم كشاورزي جزو قرارداد مي باشم و پيمانيار موظ  اس  صورفا  :0تبصره

 پسمانمهاي خشك كه به شيل زباله درآممه انم  و یا مخلوط شمه انم را جمع آوري نمایم 

 زه جمع آوري آنها را نماردپسمانمهاي بيمارستاني و صنعتي  از موضوع قرارداد خارج و پيمانيار اجا-2تبصره 

 لجن-09

هر نوع مواردي كه در جویها ، نهرها ، كانالها ، زیر پل ، چاهها و چاهك ها و بطور كلي آبروها یا معابر جموع موي شوود از قبيول     

 .رسوبات ته نشين شمه پسمانم ، فاضالب ریخته شمه در آنها كه با یيمیگر آغشته شمه و تشييل لجن را مي دهم 

 .نظر نهایي در خصو  تشخيص لجن با دستگاه نظارت منطقه بوده و پيمانيار حق هيچگونه اعتراضي نمارد  :تبصره

 دفن -21

عبارت اس  از تخليه زباله وضایعات درمياني كه به همين منظور مشخص گردیمه ودفن آنها براساس اصول بهماشوتي ومطوابق   

 .قانون ممیری  پسمانم  صورت مي گيرد

 محل دفن-20

ودال یا ترانشه اي  اس  كه  جه  دفن زباله ایجاد گردیمه ،  كه درحال حاضر منطقه كنارنيمه  ویا هر محل دیگري كه كارفرما گ

 مشخص نمایم،  مي باشم

 اماکن تجاری -22

به محلها ویا خيابانهائي گكته مي شود  كه بطور عورف تجواري خوانومه شومه  واكثور مسوتحمثات محول بوه صوورت مغوازه            

 .اترشركتها ،تجارت خانه، مطب پزشيان ومشابه آنها باشم،دف

 آموزشگر گروههای -23

 پيمانيار سوي از نظارت دستگاه دستورالعمل كه طبق شود مي اطالق پيمانيار نيروهاي یا مردم به دهنمه آموزش هاي تيم به 

 .نمایم مي اقمام قرارداد عملياتي محموده سطح در آموزشي انجام امور به وي هزینه با و

  پیمانکار و کارفرما تعهدات -24

 . اس  قرارداد طرفين عمومي و كلي توافق هاي و اختيارات و مسئوليتها ، تعهمات ، تيالي  ، وظای  حمود بيانگر

 بهداشتی نگهداری سرویسهای و حفظ -25

 و تامين مواد شوینمه و بهماشتي از قبيل مایع دستشویي ،  بهماشتي سرویسهاي نگهماري و تنظي  به مربوط امور كليه شامل

 .باشم شهر مي سطح

 صورت وضعیت -26

گزارش عمليرد پيمانيار بر اساس مكاد قرارداد و در قالب ارائه شمه توسط كارفرما كه نشان دهنمه ميزان عمليات مورد رضای  

 نياز طبق اعالم كارفرماكارفرما نسب  به كل آیتمهاي قرارداد به همراه ممارك مورد 

 تاریخ -ماه -روز-27

 .مالك عمل در اجراي قرارداد مي باشم( هجري شمسي)تاریخ رسمي دول  جمهوري اسالمي ایران 
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 مشخصات اجرایی پیمان: بخش اول     
 ساعات انجام کار خدمات شهری-0

صوبح   1امورات مربوط به الیروبي جویها ، رودخانه ها و كانالها و آبروها و جمع آوري و حمل آنها بصورت روزانه و از ساع   0-0

 . صبح مي باشم 9الي 

موي باشوم و در بقيوه     صوبح   0:41تا  0امورات مربوط به رف  و روب  خيابانهاي اصلي و فرعي  بصورت روزانه و از ساع   1-0

 .خواهم بود 01الي  41/0معابر از ساع  

شستشو و امحاق پوسترها پاكسازي دیوارهوا بنوا بوه تشوخيص دسوتگاه      –سایر امورات مربوط به تنظي  شامل پاكسازي   4-0

كار با توجه به شرایط  خواهم بود مضافاً اینيه كارفرما مي توانم نسب  به تغيير و تعيين ساع  04الي  00نظارت منطقه از ساع  

 .زمان و صالحمیم منطقه و با هماهنگي دستگاه عاليه نظارت اقمام نمایم

فرعوي و   –پيمانيار در كليه روزها موظ  به جمع آوري زباله  و انجام تنظيكات  در همه مناطق اعم از خيابانهاي اصلي : 0تبصره

 . یك از  روزها تعطيل نمي باشم  كوچه ها مي باشم و امور مربوط به تنظيكات زباله در هيچ

شوب   10جمع آوري زباله و هر نوع مواد زائم و جامم از درب منازل واز معابر اصلي و فرعي در صورت شبانه بودن از ساع   3-0

ر جموع آوري زبالوه د  .صبح روز بعم  خواهم بود كه این ساعات بنا به تشخيص دستگاه عاليه نظارت مي توانم تغيير یابوم   1الي 

 .كليه روزهاي ماه انجام ميگردد

كارفرما مي توانم تمام یا قسمتي از امور پيمان را بنا به شرایط زمان در سه شيك  كاري صبح و عصر و شب را پس از اخوذ   0-0

 نظر و تایيم هيات عالي نظارت به پيمانيار ابالغ نمایم 

این امر براساس فصول سال قابل تغيير مي باشم و پيمانيار حوق  ساعات شروع وپایان كار توسط كارفرما اعالم ميگردد كه  1-0

 هيچ گونه اعتراضي را نمارد

 .پيمانيارموظ  اس  برنامه زمانبنمي اعالم شمه توسط كارفرما رابه نحو مقتضي به اطالع شهرونمان برسانم 0-0

 نظارت براجرای کار -2

مان از طرف كارفرما با توجه به مكاد شرایط عمومي پيموان بوه شورح    نظارت بر اجراي تعهمات پيمانيار طبق اسناد و ممارك پي

 .ذیل مي باشم

نظارتي كوه  . عمليات اجرائي این قراردادهميشه بایم زیر نظر وبا اطالع حوزه معاون   خممات شهري شهرداري انجام شود  0-1

 .مانيار نمي كاهمازطرف كارفرمادراجراي موضوع پيمان به عمل مي آیم به هيچ وجه از مسئولي  پي

ناظر یا ناظرین معرفي شمه از سوي كارفرما  و یا حوزه معاون  خممات شهري به عنوان نماینمه كارفرما تلقوي موي گوردد     1-1

ودراجراي كار،نظارت و مراقب   دقيق بعمل مي آورد ،هرگونه دستوري كه ازطرف ناظر به پيمانيارداده مي شود به مثابه دستور 

 .مكارفرما مي باش

ناظر یا ناظرین به هيچ وجه حق نمارنمازتعهمات پيمانياربياهنم یا موجب تممیم ممت پيموان یوا پرداخو  اضوافي بوه       1 -4

 .پيمانيار یا هر دستور تغييركاري صادرنماینم

موان  پيمانياردستورهاي ناظرین درحمودمكاد این قرارداد اجراقخواهم نمود مگر درمواردي كه خوالف اسوناد ومومارك پي    3-1

تشخيص داده شود كه دراین صورت پيمانيار موظ  اس  موضوع رابصورت ميتوب جه  كسب تيلي  به كارفرما اطالع دهوم   

 .كه در این رابطه نظر كارفرما قاطع واجرائي خواهم بود
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قيم خممات مي باشم نظارت و تایيم كليه موارد ذكر شمه در قرارداد در مورد عمليرد پيمانيار به عهمه كمك ناظر و ناظر م 0-1

برسم نظارت بر قرارداد بوه عهومه معاونو  خوممات     ( ممیر خممات شهري)و اسناد و ممارك بایم به تایيم  مسئول امور ناحيه 

 . شهري مي باشم 

معاون  خممات شهري، ناظر عالي اجرایي دستگاه نظارت  عاليه بوده كه به منظور نظوارت بور اجوراي كوار در چوارچوب       1-1

اختيارات تعيين شمه در اسناد و ممارك پيمان از سوي كارفرما به بر قرارداد نظارت دارد و نظر دستگاه نظارت مقومم بور نظور    

 دستگاه نظارت ناحيه اس  

تایيم كليه موارد ذكر شمه در قرارداد در مورد عمليرد پيمانيار به عهمه ناظر مقيم خممات و اسناد و ممارك بایم نظارت و  0-1

 به تایيم ممیری  خممات شهري و ناظر عالي برسم

 کسورات قانونی و تضامین-3

 كسورات قرارداد شامل:   کسورات 0-3

كه در صوورت  ( درصم 00حمود ) درصم به صورت ميانييي  01ستي و درصم به صورت د 41بيمه تامين اجتماعي معادل  0-0-4

قانون تامين اجتماعي نزد كارفرما  نگهماري و پوس از   43صورت وضعي  طبق ماده % 0 ارائه فيش پرداختي بيمه ماهيانه معادل

 ارائه مكاصا حساب تامين اجتماعي مسترد مي گردد 

 قيم ماليات بر اساس  قانون مالياتهاي مست 1-0-4

 جرائم طبق جمول جرائم از صورت وضعي  پيمانيار كسر ميگردد 4-0-4

مسولي  پرداخ  كسورات قانوني و ماليات بر ارزش افزوده به عهمه پيمانيار مي باشم و پيمانيار حق نمارد پرداخو   :  0تبصره 

لي  جرائم ، مسوئولي  بوه عهومه    آنرا موكول به پرداخ  شهرداري نمایم و در صورت قصور در این خصو  ، در صورت مشمو

 پيمانيار ميباشم

 كليه كسورات قانوني اعم از بيمه و دارایي و عوارضات مشمول قرارداد به عهمه پيمانيار ميباشم:2تبصره

درصم به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر كه پس  01شهرداري از هر صورت وضعي  پيمانيار معادل : حسن انجام كار 3-0-4

قطعي و ارائه مكاصا حسابهاي تامين اجتماعي ،امور مالياتي ،اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و تسویه حساب كامل بوا  از تحویل 

 كارگران خود به پيمانيار و اعالم دستگاه نظارت قابل استرداد خواهم بود

 :ضمانت نامه بانکی و تضمین انجام تعهدات 2-3

به عهومه    ---------مورخ   ----------فقره ضمانتنامه بانيي به شماره  ----ان در این راستا پيمانيار در زمان عقم پيم

---------معوادل    ---------ریال اعتبار تا تاریخ   ------معادل   ------اعتبار تا تاریخ  ------شعبه   ----بانك 

 . ریال باب  حسن انجام تعهمات تحویل شهرداري نمود   ------

درصوم مبلوغ    01در موقع امضاي پيمان، براي تضمين انجام تعهمات ناشي از آن پيمانيار بایم ضمان  ناموه اي معوادل     : تبصره

ضمان  . یيساله قرارداد صادر شمه از طرف بانك مورد قبول كارفرما و در ضميمه اسناد مناقصه بوده اس  تسليم كارفرما نمایم

اریخ  اتمام قرارداد  معتبر بوده و تا هنگامي كه تحویل قطعي انجام نشمه اس  و پيمانيوار  نامه یاد شمه بایم تا یك ماه پس از ت

موجبات تممیم آن را فراهم نيرده تا ضمان  نامه تممیم شود ، كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمان  نامه را از بانك ضامن دریافو   

 .و وجه آن را بجاي ضمان  نامه به رسم وثيقه نزد خود نگهمارد

 43تضمين انجام تعهمات  پس از اتمام قرارداد و تحویل قطعي آزاد مي شود  و  آخرین صورت وضعي  ماهيانه طبق ماده :  ال  

 قانون تامين اجتماعي پس از ارائه مكاصاحساب بيمه آزاد مي گردد 
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 .تاریخ تحویل قطعي یك ماه پس از تحویل موق  و با ارائه كامل مكاصا حساب مي باشم:ب

 مدارك ونحوه تنظیم صورت وضعیت  3-3

 تنظيم صورت وضعي  فقط براساس آنچه در آیتمهاي قرارداد ذكر گردیمه اس  اميان پذیر اس  0-4-4

 پيمانيوار از صوورت وضوعي  مبلوغ     عالوه بر کسر عدم کارکردكاستي داشته باشم كاردر صورتييه پيمانيار در انجام :تبصره  

 نيز از صورت وضعي  كسر ميگردد  جریمه

، ممارك ذیل تيميل و به تایيوم دسوتگاه نظوارت رسوانمه و تحویول       پيمانيار موظ  اس  همراه ارائه صورت وضعي   1-4-4

 كارفرما نمایم 

گران  كه شامل تمام آیتمهاي حقووق باشوم   رليس  ریز حقوق  كا -4ليس  حضور و غياب كارگران  -1فرم صورت وضعي   -0

 -0ليس  واریز حقوق به حساب كارگران نزد یيي از بانيهاي رسمي كشور كه داراي تایيم پرداخو  توسوط بانوك باشوم      -3

كپوي قورارداد  و كليوه     -0فيش بيمه تامين اجتماعي پرداخ  شمه به حساب توامين اجتمواعي    -1ليس  ریز بيمه  كارگران 

 دادها ابالغهاي كارفرما به پيمانيار در خصو  بنمهاي قرار

هر گاه پيمانيار نسب  به صورت وضعيتي كه اصالح شمه اس ، معترض باشم اعتراض خود را با ذكر دليل حماكثر ظرف  4-4-4

 .روز به كارفرما اعالم مي كنم تا مورد رسيمگي قرار گيرد در غير اینصورت اعتراضهاي بعمي مورد قبول نخواهم بود 0

 .ماه بعم  خواهم بود 00سوي پيمانيار  به صورت ماهيانه و حماكثر زمان تحویل زمان ارائه صورت و وضعي  از  3-4-4

 پرداختها 4-3

هر گونه درخواس  وجهي از طرف پيمانيار با توجه به پيشرف  كار و ارائه صورت وضعي  كه به دستگاه نظوارت عاليوه    0-3-4

روز نسب  به ارائه صوورت وضوعي  ماهانوه اقومام ننمایوم       00رسيمه باشم مقمور خواهم بود با این توضيح كه اگر پيمانيار تا 

 دستگاه نظارت منطقه با كسب تيلي  ازدستگاه نظارت عاليه نسب  به تهيه صورت وضعيتي از 

جریمه از حساب پيمانيار با طي مراحل قانوني نسب  به پرداخو   % 00عمليرد پيمانيار اقمام نموده و از محل مطالبات با كسر 

 .رسنل شرك  اقمام نمایمحق و حقوق پ

ارائوه  ( ماه بعوم  00تا )اگر پيمانيار به هر دليلي نتوانم یا نخواهم صورت وضعي  كارهاي انجام شمه را به صورت ماهانه  1-3-4

 .نمایم كارفرما حق دارد به نحو مقتضي نسب  به تهيه صورت وضعي  با اعمال جریمه مقرر جه  مراحل بعمي اقمام نمایم

ه حساب نهایي كارفرما با پيمانيار در پایان قرارداد مستلزم تسوویه حسواب پيمانيوار بوا كوارگران و پرداخو        تسوی 4-3-4

مطالبات ادارات و یا هر آنيه در طول پيمان به سبب عمم انجام امور محوله از ایشان طلبيار مي گردنم با ارائه مكاصا حساب بوا  

 . ذي حق مي باشم 

 صوورت  توانوم  كارفرموا موي   نشود حاضر الذكر جه  تنظيم صورت وضعي   فوق مهل  در پيمانيار نماینمه گاه هر 3-3-4

و  بوود  خواهوم  الزم و قطعوي  طورفين  بوراي  شود مي مذكورتهيه به طریق كه وضعيتي صورت .كنم تنظيم را نهایي وضعي 

 ایون  از نسخه یك .نمایم مي سلب خود از حقوقي و مراجع قضایي در را اعتراضي گونه هر حق قرارداد این امضاق با پيمانيار

در صورت عمم پرداخ  حق و حقوق كارگران از طرف پيمانيار،  .گردد مي ارسال پيمانيار براي كارفرما طرف وضعي  از صورت

رد كارفرما مي توانم از محل مطالبات یا تضمن انجام تعهمات شرك  نسب  به پرداخ  آنها با در نظر گرفتن اسناد مثبتوه كوارك  

 .پرسنل اقمام نمایم
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 پیمانکار حساب تسویه و قطعی حساب صورت  5-3

 اسوناد  سوایر  و پيموان  مواد اساس بر كه و مبالغي قطعي وضعي  صورت مبلغ از اس  عبارت پيمانيار قطعي حساب صورت

حسواب   تسویه ماخذ گردد مي تنظيم باال ترتيب به كه قطعي حساب صورت .شود مي كسر یا اضافه مبلغ قرارداد به ، ضميمه

 نسب  اعتراض هرگونه و بوده االجرا الزم طرفين براي و پيمانيار كارفرما طرف آن امضاي از پس و بود خواهم پيمانيار نهایي

 .باشم مي اثر آن بمون به

 انجام به احتياج بمون داش  خواهم حق كارفرما بمهيار شود كارفرما به مبلغي پيمانيار ، قطعي حساب صورت اساس بر اگر

 اگور  و كنوم  وصول كارگاه در او موجود یا دارایيهاي و كار انجام تعهم هاي نامه ضمان  محل از را خود قضایي طلب تشریكات

 وي دارایيهواي  سوایر  از كشوور  قوانين جواري  طبق ، ننمایم پيمانيار بمهي ككای  موجود دارایيهاي یا ها و نامه ضمان  این

 .داش  نخواهم اعتراضي گونه هيچ خصو  پيمانيار این در .گردد مي وصول

 و نومارد  را غيوره  و دارایوي  ، بيمه ادارات با حساب پيمانيار تسویه خصو  در مسئوليتي و تعهم هيچگونه كارفرما : تبصره

 صوورت  حسواب  خصو  تسویه در سازمانهاي مربوطه و ادارات از استعالم و بررسي ، تحقيق به نسب  اس  پيمانيار موظ 

 این اجراي حسن جه  در ضرورت صورت در توانم مي كارفرما.آورد بعمل قانوني الزم ناخالص اقمام یا و خالص هاي وضعي 

 ابوالغ  پيمانيار به و الحاق قرارداد این دانم به مي الزم كه را خاصي خممات شرح و شرایط ، عمومي مقررات و رعای  قرارداد

 .باشم پيمانيار اعتراض مورد موضوع نميتوانم این و نمایم

رات دارایي، بيمه، شهرداري و سایر مراجع مربوطه را اخذ ادر زمان اتمام قرارداد، پيمانيار موظ  اس ، مكاصا حساب اد:تبصره 

 .نمایم 

 ممنوعیت قانونی - 4

 شوماره  مصووبه  0ماده در شمه بيني پيش ممنوعي  مشمول - نمود اقرارواعتراف قرارداد این امضاق ضمن قرارداد طرف 0-3

 اجرائوي  هاي دستگاه در رشوه با ومبارزه نامه پيشگيري آئين موضوع وزیران هيأت 11/01/34ه مورخ   41403ت / 04400

 بوا  قورارداد  ازعقوم  سوال  پونج  ممت به نامه فوق آئين 0 ماده بنمهاي مذكوردر اعمال از یيي ارتياب و درصورت باشم نمي

 .ممنوع ميباشم شهرداري

 آن نبوده بعمي هاي اصالحيه  1337 دیماه 22 مصوبه دول  كاركنان - مماخله منع قانون مشمول كه شود مي متعهم پيمانيار

 . بود خواهم بعهمه پيمانيار آن عواقب كليه مسئولي  آن خالف اثبات صورت در و

و  كشوور  اسوالمي  ي شووراها   وانتخابات تشييالت،وظای  قانون 31یك ماده  تبصره مشمول كه نمایم مي اقرار پيمانيار1-3

 باشم نمي شهرداران انتخابات

را به شخص حقيقي یوا حقووقي دیگور     قرارداد این موضوع یا كل جزق صورت به تعهمات انتقال یا واگذاري حق پيمانيار4-3

 .بمون هماهنگي شهرداري جهرم  نمارد

 فسخ و خاتمه پیمان-5

ر یك از موارد زیر ، پيمان را بمون مراجعه به مراجع قضایي بور اسواس صوالح دیوم و     كارفرما مي توانم در صورت تحقق ه 0-0

رعای  صالح و صرفه شهرداري  فسخ كنم ، در هر صورت پيمانيار موظ  به ادامه موضوع پيمان تا انتخاب پيمانيار جمیم موي  

 :باشم  

 .از محلهاي تعيين شمه توسط كارفرما تخليه غير مجاز هر گونه مواد زائم جامم بيش از دو بار در خارج 1-0
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ظورف  )تاخير در تحویل گرفتن محموده پيمان و تاخير در عقم قرارداد از جانب برنمه مناقصه بيش از مهل  تعيين شومه   4-0

 (هك  روز پس از ابالغ برنمه شمن

 .روز 01تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از  3-0

 .و ابالغ شروع كار از سوي كارفرما 04وضعي  قهري موضوع ماده  عمم شروع كار پس از رفع  0-0

 (حتي براي یك شيك  كاري)روز  4رها كردن عمليات موضوع پيمان یا تعطيل كردن كار بمون اجازه كارفرما با بيش از   1-0

 رائم بيش از سه بارعمم انجام دستور دستگاه نظارت براي اصالح كارهاي انجام شمه معيوب با رعای  مكاد فصل ج -0-0

 انحالل شرك  پيمانيار  3-0

ورشيستگي پيمانيار یا توقي  ماشين آالت و اموال پيمانيار از سوي محاكم قضایي به گونه اي كه موجب توق  یا كنومي    9-0

 .پيشرف  كار شود

اش یا همایایي داده اس ، آنها و یا هر گاه ثاب  شود كه پيمانيار براي تحصيل پيمان یا اجراي آن به عوامل حق العمل، پاد 01-0

 .واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده اس 

 واگذاري كل یا جزئي از  پيمان به غير بمون رضای  شهرداري جهرم  00-0

 .افزایش بيش ازسه مورداخطارتوسط كارفرمامبني بركوتاهي یا تعطيلي امورات محوله  01-0

تماعي ویا مراجع قانوني دیگر و یا احراز توسط كارفرما ،مبني برعمم  پرداخ  هاي قانوني وحقوه  اعالم اداره كار واموراج  04-0

 .لب صالحي  شرك سماه و یا  4كارگران تا 

تعطيلي كاروتجمع كارگران  پيمانيار در صورتي كه ناشي از قصور وظای   پيمانيار نسب  به كارگران صورت گرفته باشم  03-0

درصمازصورت  وضعي  همان ماه كسر وبه نكع شهرداري ضوبط موي گوردد كوه درایون      01قراردادمبلغي معادل عالوه بر فسخ 

 .خصو  نظر كارفرماشرط كافي مي باشم

معواون  4/0/03موورخ 0133/011 -313/03شرایط عمومي مذكوردربخشونامه شوماره   39عمم رعای  كليه شرایط ماده  00-0

 جهرئيس جمهور ورئيس سازمان برنامه وبود

ایجاد رقاب  ناسالم وتخریب دیگرپيمانياران كه براي بار اول اخطارودر صورت تيرار فسوخ قورارداد بومون مراجعوه بوه       01-0

 .شرایط عمومي نسب  به خلع یم ایشان ازپروژه اقمام مي گردد30و31مراجع قضائي وبرابرماده

 .يم ناظر خممات وكميسيون خممات رسيمه باشمعمم رضایتمنمي متوالي شهرونمان وگزارش از ایشان كه به تائ 00-0 

 .درصورت توافق طرفين قرارداد قابل اقاله مي باشم 03-0

 39الوي 34درخصو  سایرموارد انحالل پيمان ازجمله حوادث قهري،فسخ،تعليق این قرارداد تابع شرایط موذكوردرماده    09-0

معاون محترم رئيس جمهور ورئيس سوازمان  4/0/03مورخ 0133/011-331/03شمارهشرایط عمومي پيمان مذكوردربخشنامه 

 .برنامه وبودجه خواهم بود

 در صورت سلب صالحي  پيمانيار از ناحيه مراجع ذیصالح  این پيمان قابل فسخ مي باشم 11-0

 .گردد شمسي 0400 ماه دي 11مصوب دولتي - پيمان  در كارمنمان مماخله منع قانون مشمول پيمانيار 10-0

 دسوتگاه  و كارفرموا  تشوخيص  به عمليات پيشرف  برنامه طبق كار انجام براي پيمانيار ممیریتي یا مالي توانایي عمم  11-0

 .نظارت

 كارهواي  اصوالح  یا و تجمیم نقایص رفع منظور به كتبي دستورات انجام عمم یا و قرارداد مكاد از یك هر اجراي عمم  14-0

 خوود  بمانم مقتضي كه ترتيبي هر به این صورت كارفرما در . اس  شمه تعيين پيمانيار براي كه مهلتي در شمه معيوب انجام

 در شومه  تعيوين  ضووابط  اسواس  متعلقه بر جرائم مبلغ اضافه با را مربوطه هاي جمع هزینه و كنم رفع مي را نواقص و معایب
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 مووارد فسوخ   مشمول پيمانيار تيرار بيش از سه بار صورت در و نمایم مي كسر به پيمانيار پرداخ  اولين از قرارداد پيوس 

 .شم خواهم قرارداد

 مكاد و پيمان امور با مرتبط شرك  اسناد یا و مناقصه در شرك  به مربوط ممارك از یك هر بودن جعلي یا واقعي غير  13-0

 . قرارداد

 دسوتگاه  پيشنهاد با شمه ذكر موارد كليه در فسخ قرارداد نگردد اصالح و رفع پيمانيار طرف از نواقص صورتييه در : تبصره

 .شم خواهم عملي ، پيمانيار به كتبي ابالغ از پس وتایيم كارفرما نظارت

به نحوي كه انجام كار به صورت مطلوب انجام  وكارگران برابر تعهمات ومكاد قراردادعمم تامين ماشين آالت و تجهيزات   10-0

 . نشود

پيمان با پایان ممت قرارداد و یا اقاله و یا فسخ تحقق ميابم و پس از تنظيم صورت جلسه تحویل و تحول با رعای   خاتمه 11-0

 سایر شرایط و مقررات به نحو تعيين شمه در قرارداد انجام مي پذیرد

را مشمول فسوخ تشوخيص    در صورتي كه به عل  بروز یك یا چنم مورد از حالتهاي درج شمه در قرارداد، كارفرما پيمان 10-0

 .دهم، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنها پيمانيار را مشمول فسخ مي دانم، كتباً به پيمانيار ابالغ مي كنم

در صورت فسخ قرارداد، كارفرما تضمين انجام تعهمات و حسن انجام كار كسر شمه را ضبط و به حساب خود واریز موي    13-0

یل قطعي محموده پيمان اقمام مي كنم و هر پيمانياري كه طبق موضوع فسخ پيمان لغوو قورارداد گردیومه    كنم و نسب  به تحو

تركيب هيئ  ممیره شركتهایي باشوم كوه لغوو قورارداد     % 01اس  و همچنين شركتهایي كه تركيب هيئ  ممیره آنها بيش از 

هرداري و سازمانها شرك  نمایم و اگور بوه طوور همزموان     گردیمه انم نمي تواننم در مناقصه سایر مناطق و شرك  هاي تابعه ش

پيمانيار فوق در یك منطقه یا سازمان دیگر شهرداري قرارداد اجرایي داشته باشم  عمليرد پيمانيار موورد بررسوي و ارزیوابي    

 قرار خواهم گرف 

 حل اختالف-6

رداد درانجوام كوار مراتوب در هيئتوي مركوب از      درصورت بروز هرگونه اختالف في مابين درنحوه برداش  وتكسيرمكاد قرا 0-1

تركيب هيئ  عالي نظارت به انضمام نماینمه تام االختيار  پيمانيار ،و با حضور ناظر خممات بررسي و راي آنها  در صورت توافق 

 .مي گردد طرفين  و رفع اختالف الزم االجرا خواهم بود ودرصورت عمم حصول نتيجه ،پرونمه از طریق مراجع قضایي پيگيري

و  ،امورقراردادهوا  درصورت بروز هرگونه اختالف نظر كاري ،  در مرحله اول نماینمگاني از معاون  خممات شهري ، حقوقي  1-1

  .شوراي شهر و پيمانيار به موضوع رسيمگي  و در صورت عمم تكاهم بين طرفين مراجع قضایي جهرم صالح رسيمگي مي باشنم

 دادگستري جهرم مي باشممرجع قضایي صالح  4-1

 وظایف و تعهدات اجرایی پیمانکار:بخش دوم 

 وظایف اجرایی-0

 :پیمانکار در برابر کارفرما و پرسنل خود متعهد به انجام وظایف ذیل می باشد

منظور واریز در یيي از بانيهاي رسمي  به (نماینمگان كارفرما وپيمانيار)پيمانيارموظ  به افتتاح حساب مشترك با دوامضاق 0-0

بمهيهاي معوقه پيمانيار به شوهرداري پرداخو  و    و بمین صورت كه بمواَ حقوق كارگران. و پرداخ  مطالبات پيمانيار ميباشم

 .مابقي در حق پيمانيار پرداخ  مي گردد
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اشوم وچنانچوه   مي ب( محموده پيمان)موظ  به رعای  ضوابط فني ،ایمني وبهماشتي در حين اجراي كارو در محيط پيمانيار1-0

اعوالم  ( كارفرموا ) اجراي ضوابط مزبور به عهمه شهرداري باشم، پيمانيار موظ  اس  مراتب را به صورت ميتوب به شوهرداري 

 .نمایم

عمم اعالم ،مسئولي  عواقب بعمي متوجه پيمانيار خواهم بود و در محاكم قضایي و مراجوع مربوطوه پاسوخگو     در صورت 4-0

 .رعای  عرف در اعالم و گزارش نواقص مالك تشخيص مي باشم. خواهم بود

سوایل  پيمانيار ميل  اس  كليه دستورالعمل ها و ضوابط تعيين شمه توسط مراكوز بهماشو  جهو  لبواس كوارگران و و     0 -3

 .حكاظ  فردي را رعای  و با هزینه خود تامين نمایم

مسئولي  ( ناشي از فعل پيمانيار)بروز هرگونه وقكه در كار بنحوي كه اخاللي در انجام برنامه و طرح حادث گردد صورت در 0-0

 .مایمبه عهمه پيمانيار بوده و مي بایس  برابر اعالم شهرداري یا دستگاه نظارت جبران خسارت ن همربوط

و راننمگان و عوامل مشغول بيار در محل موضوع قرارداد پرسنل پيمانيار قلموماد گردیومه و هويچ گونوه رابطوه      كارگران 1-0

ب ناشي از انجام كار در حين كار ، قبل و بعم از كار به عهمه قكارگري و كارفرمائي با شهرداري نماشته و كليه مسئولي  ها و عوا

 .پيمانيار مي باشم

 .كارفرما درقبال عمليرد عوامل پيمانيار وخسارت وارده به فرد ثالث  در قبال عمليرد كارگران هيچ گونه مسئوليتي نمارد0-0

هيچ مسئوليتي درقبال عمليرد دیگر پيمانياران فعال درشهر نماشوته و چنانچوه خسوارت از ناحيوه ایشوان بوه        كارفرما 3-0

 .برعيس، جبران خسارت بر عهمه مقصر بوده و ارتباطي با شهرداري نماردپيمانيار خممات شهري وارد آیم و یا 

هرگاه در اثر عمليات پيمانيار به تاسيسات و تجهيزات و ماشين آالت موجود در محموده كار ماننم تلكن، پس  وتلگوراف،   9-0

شوهرداري و كوالً  بخوش هواي خصوصوي و      آب، برق، گاز، عالئم راهنمایي و راننمگي و سایر تاسيسات متعلق به شهرونمان و 

عمومي صممه اي وارد شود، پيمانيار ميل  به مرم  آنها و یا پرداخ  خسارت بوده و شهرداري هيچگونه مسوئوليتي در ایون   

 .زمينه نمارد

م رعای  نيات عمليات كه منجر به فوت و خسارت  اعم از مالي و جاني كه ناشي از فعل پيمانيار بوده و به دليل عم گونههر 01-0

ایمني و حكاظ  و نگهماري به اشخا  و كاركنان صورت گيرد مسئولي  جبران خسارت و پاسخگویي به هرگونه ادعا از سووي  

در ایون راسوتا   . خصوو  نومارد   اشخا  حقيقي و حقوقي به عهمه پيمانيار مي باشم و شهرداري هيچگونه مسئوليتي درایون 

به هزینه خود بيمه مسئولي  ممني نمایم و نسب  به ارائه تصویر بيمه نامه به شوهرداري  پيمانيار متعهم اس  موضوع پيمان را 

 حماكثر ظرف مهل  یك هكته پس از انعقاد قرارداد اقمام نمایم

دراثر سهل انگاري پيمانيار خسارتي به كارگران یا شهرونمان بوجود آیم، شهرداري با اعالم كتبي بوه پيمانيوار توا     هرگاه 00-0

ن قرارداد مختار و مجاز خواهم بود كه خسارت وارده را برابر مقررات و از حساب ضمان  نامه یا سپرده یا هر گونه مطالبواتي  پایا

كه پيمانيار نزد شهرداري داشته باشم كسر و به خسارت دیمه پرداخ  نمایم و پس از پایوان قورارداد كليوه خسوارات بعهومه      

ابتما شهرداري نوع و مقمار خسارت را كتبواً بوه   . يار ميل  به پرداخ  خسارت خواهم بودپيمانيار مي باشم و در هر حال پيمان

 .شرك  اعالم مي نمایم

موظ  به تامين نيروي انساني و تجهيزات ، ماشين آالت و ابزار كار براي اجوراي قورارداد بوا بهتورین روشوهاي       پيمانيار 01-0

آممه اس  به نحووي كوه انجوام    و سایر مكاد قرار داد اجرایي و با ابزار و ماشين آالتي اس  كه مشخصات آن در دستورالعمل ها 

توسوط  كه در قرارداد مشخص گردیومه ، ل هاي نيروي انساني و ماشين آالت رعای  تعماد حماق.كار به شيل مطلوب انجام گيرد

 .پيمانيار الزامي اس 
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به نحوي كه عمليات موضوع پيمان به نحو مطلوب انجام .رموظ  به انجام امورات محوله با كارگران ماهر مي باشمپيمانيا -04-0

 لوی  ميباشنمپذیرد كارگران قبلي خممات شهري به شرط داشتن شرایط كار در ا

محل اجراي كار را بازدیم و بررسي نموده و از وضعي  آب و هوا ، بارنمگي و اميان اجراي كار در فصلهاي مختلو    پيمانيار03-0

سال قبل از ارائه پيشنهاد قيم  و در نظر گرفتن ممت اجراي كار ، اطالع یافته اس  ونميتوانم عمم اطالع خود را دليل بر عومم  

 .ایم و پيمان مشمول تعمیل نميباشمانجام كار نم

در ارائه قيم  پيشنهادي ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشي از مكاد قرارداد را در نظر گرفتوه و بعوم از    پيمانيار00-0

 آن تح  هيچ عنواني حق درخواس  اضافه بها به هيچ عنوان را نمارد

ر ، بيمه هاي تامين اجتماعي ، ماليات و عوارض و دیگر قوانين و مقررات ، كوه توا   از قوانين و مقررات مربوط به كا پيمانيار 01-0

تاریخ پيشنهاد معمول و قابل اجرا بوده اس  كامالً مطلع و متعهم اس  كه همه آنها را رعای  كنم در هر حال مسوئولي  عومم   

س هاي توجيهي قانون كار كه از طرف شوهرداري  ضمناً شرك  در كال. رعای  قوانين و مقررات یاد شمه بر عهمه پيمانيار اس  

برگزار مي گردد الزامي اس   و پرداخ  هر گونه هزینوه  ( اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي یا تامين اجتماعي ) یا مراجع ذیربط 

 .احتمالي به عهمه پيمانيار مي باشم

را ميل  سازد تا از هر گونه برخوردي كوه موجوب نارضوایتي    موظ  اس  به كليه كاركنان خود ابالغ و نيز آنان پيمانيار  00-0

شهرونمان شود و از دریاف  هر گونه هزینه از شهرونمان و یا بازیاف  غير مجاز زباله تح  هر عنوان توسط عوامول خوودداري   

 .نماینم و مسئولي  كليه عواقب قانوني ناشي از عمم رعای  این بنم بطور كلي با پيمانيار مي باشم 

حق تعطيلي موضوع پيمان حتي براي یيبار در شبانه روز را نماشته مگر با كسب مجوز و موافق  كتبي دسوتگاه   پيمانيار03-0

نظارت یا كارفرما بمیهي اس  در صورت مشاهمه به مكهوم ایجاد اخالل در محوموده فعاليو  و كوار شويني در فعاليو  هواي       

 .واهم گرف  خممات شهري تلقي و موجب پيگرد قانوني قرار خ

پيمانيار ميل  اس  براي كليه كارگران خود كارت شناسائي عيس دار با ذكور مشخصوات كامول و و همچنوين كروكوي      09-0

محموده خممتي در پس  كارگري تهيه كنم كه همواره بایستي به صورت اتيي  به لباس كاري در حين كوار در سوينه كوارگر    

 مجهز نمایم    GPSبه سيستم  همچنين موظ  اس  كارگران خود را.نصب شود

پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بایم نشانه و مبماق را از لحاظ تطبيق با نقشه ها و برآوردهاي اوليه و دسوتور   پيمانيار11-0

و كارها كنترل نموده و هر گونه مغایرت را ظرف ماه اول قرارداد به اطالع دستگاه نظارت برسوانم در غيور ایون صوورت اسوناد      

 .ممارك كارفرما مالك عمل خواهم بود 

عملياتي را كه در ارتباط با تحقيقاتي در خصو  مواد زائم و جامم كه بایم مورد آزمایش و یا بازدیم قرار گيرد  پيمانيار اگر 10-0

مليرد پيمانيار اتخواذ  و تائيم شود پيش از آنيه اقمامات الزم انجام شود از بين ببرد كارفرما مي توانم تصميمات الزم در مورد ع

 .نمایم 

موظ  اس  جه  كارهاي متكرقه ، نيروهاي الزم در اختيار خممات شهري قراردهم چنانچه سواعات بيوارگيري    پيمانيار11-0

 نيرو كمتر از سه ساع  باشم  پيمانيار متعهم اس   با اعزام نيروي مورد نياز از كارگران خود و تعطيلي 

موق   كار كارگر  از محلهاي غير ضروري كه به خممات رساني لطمه اي وارد ننمایم ، نسب  به تامين نيرو جه  شهرداري و بوه  

چنانچه ساع  كار بيش از . صورت موق  اقمام نمایم در این خصو  هيچ گونه پرداخ  جماگانه اي به پيمانيار تعلق نمي گيرد 

در این خصو  شهرداري  به صورت ساعتي . نيروي كارگري جه  شهرداري تامين نمایم  سه ساع  باشم پيمانيار متعهم اس 

نسب  به پرداخ  دستمزد كارگران از طریق حسابماري و در حق شرك  اقمام مي نمایم  به هر حال در مواردي كوه شوهرداري   



31 
 

ارگري خود در این خصو  اقمام نمایوم و موي   نياز به تامين نيرو بيش از سه ساع  دارد  پيمانيار حق نمارد با كسر نيروهاي ك

 .بایس  نسب  به تامين نيرو ي مورد نظر شهرداري به صورت جماگانه اقمام نمایم

 كارفرما  در نامه كتبي به پيمانيار جه  درخواس  نيرو ممت زمان احتمالي نياز به كارگر را مشخص  مي نمایم : تبصره 

پيمانيار تازمان برگزاري مناقصه وبيارگيري پيمانيارجمیم موظ  به اداموه كوار بوا     درصورت اتمام ممت یافسخ قرارداد 14-0

در هر صورت پيماكار اجوازه تورك كوار را قبول از     .شرایط توافقي با رعای  قوانين مربوط  و با ترك تشریكات مناقصه  مي باشم

 .استقرار پيمانيار جمیم و یا دستور كتبي كارفرما را نمارد 

يروي انساني مورد نياز،تهيه كليه وسایل، ابزار و ماشين آالت، سوخ  و سایر تجهيزات الزم براي اجوراي عمليوات   ن تأمين13-0

 .موضوع قرارداد و كليه هزینه هاي مستقيم وغير مستقيم به عهمه پيمانيار اس 

كارفرما مرتبط با موضوع قرارداد اعوالم  هرگاه پيمانيار در اجراي تمام یا قسمتي از موارد درج شمه در قرارداد یا هر آنچه  10-0

نمایم سهل انگاري یا كوتاهي كنم و از انجام تعهماتي كه طبق قرار داد به عهمه گرفته اس  خودداري نمایم ، كارفرما حوق دارد  

یمه  به حسواب  آن تعهمات را به جاي پيمانيار انجام داده و هزینه هاي انجام شمه و خسارات  احتمالي وارد شمه را به اضافه جر

در این صورت هرگونه ادعاي پيمانيوار نسوب  بوه ایون قبيول پرداخو  و       . بمهي پيمانيار منظور و از مطالبات وي كسر نمایم

همچنوين كليوه   . همچنين نسب  به تشخيص كارفرما، خواه از نظر تخل  و خواه از نظر مبلغ پرداختوي بوي اثور خواهوم بوود     

اي جاني و مالي وارده به كليه اشخا  حقيقي و حقوقي ناشي از سهل انگاري و كوتواهي  مسئوليتهاي كيكري، حقوقي ، خسارته

 پيمانيار بعهمه وي مي باشم

اعمال جرایم باعث عمم اجراي موارد ذكر شمه درقرارداد نمي گردد و پيمانيار موظ  اسو  درهموان روز امورمحولوه  را     11-0

 انجام وناظر خممات رامطلع نمایم

پيمانيار ميل  اس  فيش حقوقي كارگران كه نشان دهنمه كليه مطالبات قانوني شامل حقوق و مزایا و اضافه كاري و بون   10-0

كه مورد تایيم اداره كوار ،  بصوورت مجوزا از طریوق سوای  و      ...كارگري ، پاداش و عيمي و حق ایاب و ذهاب ، سنوات خمم  و

 .ممين باشم(سای  و ميتوب)ي كه دسترسي به آن به هر دو صورت ميتوب  در اختيار كارگران  قرار دهم به نحو

شهرداري در قبال مطالبات نيروي انساني پيمانيار در زمينه قانون كار ،قانون تامين اجتماعي و سوایر قووانين و مقوررات    13-0

ونوه مسوئوليتي نومارد مگور در     مربوط در برابر وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و سایر مراجع قانوني ذیربط و ذیصالح هيچ گ

 .مواردي كه قانون به تصریح مشخص نموده باشم

در صورتي كه پيمانيار در پرداخ  بموقع حقوق و مزایا و اضافه كاري و بيمه كارگران در پایوان هور مواه كوتواهي نمایوم       19-0

فاصله با جمع بنمي اسوناد مربوطوه و بوا    به هر شيل ممين كه بخواهم بال( صالحي  اختياري)نماینمه كارفرما مجاز خواهم بود 

درخواس  از مراجع ذیصالح درخواس  رسيمگي نمایم و چنانچه با وجود راي صادره پيمانيار نسب  به پرداخ  بمهي كارگران 

برابور   ، كارفرما مجاز به كسر از طلب پيمانيار و واریز به حساب كارگران شرك   مي باشم ،عالوه بور آن ،كارفرموا   اقمام ننمود  

 .جمول جرایم  از حساب پيمانيار كسر و به حساب شهرداري منظور مي نمایم

مي بایس  به حساب ایشان واریز گردد و هر گونه پرداخ  بوه صوورت وجوه نقوم یوا        هر گونه پرداخ  به كارگران صرفاَ 41-0

رداري نمي باشم و صرفاَ  مي بایسو  كليوه   تسویه حساب با كارگران با دریاف  رضای  نامه ، هر چنم محضري  ، مورد تایيم شه

 .حقوق و مزایا به حساب بانيي كارگر واریز گردد 
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در صورتي كه پيمانيار اقمام به واریز وجه حقوق و مزایا بر اساس قانون به حساب كارگر و سپس اسوترداد بخشوي از آن    40-0

تا پایان قرارداد از صورت وضعيتهاي پيمانيار  مي باشم و  نمایم ، شهرداري مجاز به ضبط معادل كل حقوق و مزایاي همان كارگر

 .پس از اطمينان از وصول كليه مطالبات كارگران  به پيمانيار مسترد مي گردد

پيمانيار ميل  اس  بمون هيچ عذر و بهانه اي حقوق و مزایا ، حق بيمه براي تمامي پرداختي ها به كارگران وسایر مووارد   41-0

كارگران را بصورت ماهيانه در حسابي كه براي هر كارگر در یيي از بانيهاي معتبر افتتاح مي نمایم واریز نمووده   قانوني متعلق به

و براي كارگران فيش حقوقي برابر اشل  مورد تایيم اداره رفاه ، كار و امور اجتماعي  صادر و یك نسخه را به كارگر و نسوخه دوم  

 .را به كارفرما تحویل دهم 

مانيار بایم حماكثر پس از یك هكته عقم قرارداد با كارفرما قراردادهاي مربوطه را با كارگران گروه شغلي مربوط خوود  پي  44-0

منعقم نموده و تح  نظارت كارفرما یك نسخه از قرارداد را به كارگر طرف قرارداد و نسخه دوم را به كارفرما و نسخه سوم را بوه  

 نمایم اداره كار و امور اجتماعي تحویل 

پيمانيار بایستي در پایان هر ماه ریز دقيق پرداختهاي خود به كارگران طبق فيش حقوقي  طبق قوانين  مراجع ذیصوالح   43-0

 .تحویل دهم 

پيمانيار ملزم به رعای  كامل انواع مرخصيهاي قانوني كار مربوط به كارگران بوده و موظ  اس  پرداختهواي مربووط بوه     40-0

را بصورت كامل و طبق قانون موورد تایيوم اداره رفواه ، كوار و اموور      ... جمعه كاري و تعطيل كاري و شبياري و  موارد ویژه نظير

 .اجتماعي   انجام دهم 

پرداخ  حقوق راننمگان خودروهاي پيمانيار منجمله خودروهاي تحویلي از شهرداري نيز به هموان روش حوق و حقووق     41-0

 .ه پيمانيار مي باشم كارگران كه قبالً اشاره شم بعهم

سال باشم و بيارگيري افراد مسن و كوم سون و سوال ،     30سال و حماكثر  11حماقل سن كارگران جمیم الورود بایستي  40-0

بازنشسته ، بيمه شمگان بيياري و یا داراي مشاغل دیگر ، بمون پایان خمم  ، از كار افتاده و نيز معلول و معتواد و سوابقه دار و   

 .توان كاري الزم  و اتباع خارجي بمون مجوز كار ،كال ممنوع مي باشم  افراد فاقم

پيمانيار بایستي پس  خممتي هر كمام از كوارگران خوود شوامل محوموده خوممتي و وظوای  نوامبرده را تهيوه و در          43-0

طبوق تشوخيص    اختياردستگاه نظارت جه  تایيم قراردهم و در صورتي كه وضعي  پس  خممتي هر كارگر بمون عذر موجوه 

 دستگاه نظارت منطقه مطلوبي  الزم را نماشته باشم كارفرما از صورت وضعي  ماهيانه كسر مي نمایم 

در صورتي كه بخشنامه جمیمي مبني بر افزایش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذیصالح صادر شود پيمانيار ميل   49-0

 .به اجراي آن از تاریخ تنكيذ بخشنامه خواهم بود 

 . به هيچ وجه حق اسيان كارگران  خود را در مجاورت محل كار با سر پناههاي پوشالي و گلي و نظایر آنرا نمارد  پيمانيار 31-0

پيمانيار موظ  اس  مقررات بهماشتي محيط شهري و بهماشتي و ایمني شهرونمان، حكاظ  فني و بهماشوتي و سوالم    30-0

طبق ضوابطي كه از سوي مركز بهماش  و ضوابط و مقررات كار و امور اجتمواعي و سوایر    كاركنان و كارگران و محيط كار آنها را

 .مراجع ذیصالح تعيين مي گردد در محل اجراي این قرارداد به مورد اجرا گذارد

ش پيمانيار ميل  اس  كليه اقمامات و مراحل جه  معاینات دوره اي و واكسيناسيون الزم براي كليه كارگران تح  پوش31-0

 خود را طبق ضوابط و مقررات موجود با هزینه خود اقمام نمایم 

پيمانيار ميل  اس  قبل از اجراي قرارداد شخصي واجم شرایط ومطلع با وسيله نقليه مناسب ، تلكن همراه و در صوورت   34-0

مضاق ،كتبا به عنووان نماینومه بوه    اميان مجهز به دستگاه بي سيم  را كه مورد تائيم دستگاه نظارت باشم را بااختيار تام  وحق ا
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كارفرمامعرفي تا در اوقات كاردرمحموده قرارداد حضور و در تمام طول ممت شبانه روز در دسترس ودر معي  وسرپرستي ناظر 

در این خصو  هرگونه اخطار وابالغ كتبي وشكاهي به ایشان درحيم ابالغ به پيمانيار مي باشم ودر صورت عومم  . خممات باشم

ي به نماینمه پيمانيار به هر دليل، گزارش بازدیم ناظر مالك عمل درصورت وضعي  بوده وبه ازاق هر روزغيب  یوا عومم   دسترس

 .  دسترسي معادل جمول جرائم از صورت وضعي  پيمانيار كسر مي گردد 

سایر ) پرسنل خمماتي سایر  كارگران و سه ماه هزینه هاي ماه حقوق ومزایاي  دوپيمانيار بایم توان مالي پرداخ  حماقل  33-0

داشته باشم در این خصو  مسئولي  هرگونه بي نظمي واخالل دراجراي مكاد قورارداد بوه    خود را( ي اجراي قرارداد هزینه ها 

معنوووي، )عهوومه پيمانيووار بوووده وایشووان دربرابرخمشووه دار شوومن وجهووه ي شووهر وشووهرداري ازجانووب عواموول خووود  

درقبال عمم پرداخ  حقوق ومزایاي كارگران خود حتي اگر دراخذ مطالبات خوداز كارفرما تاخير ...(حقوقي،اجتماعي،سياسي و

داشته باشمضامن مي باشموتح  هيچ عنوان و شرایطي حق منوط نمودن مطالبات كارگران وپرسنل خودرا به دریاف  صوورت  

 .وضعي  را نمارد

مان اعطاي هرگونه مرخصي به كارگران و یا غيب  آنها  با هماهنگي ناظر مقيم یوك نكور بجواي    پيمانيار موظ  اس  درز 30-0

 .ایشان معرفي نمایم 

پيمانيار موظ  به رعای  كليه قوانين حكاظ   و ایمني كارو پرداخ  حقوق ومزایاي كارگران وپرسونل تحو  امور خوود     31-0

 .وري اسالمي ایران ميباشمبرابرمصوبات شوراي عالي كار ودیگرمقررات كشور جمه

 . پيمانيار متعهم اس  از هر گونه فعالي  كه موجب تحریك و تجمع كارگران مي گردد اجتناب نمایم  30-0

محاسبه حقوق كارگران بر اساس ضریب ریالي طرح طبق بنمي مشاغل كارگري مورد تایيم اداره تعواون ، كوار و    مبناي   33-0

يمانيار با علم به محاسبه حقوق كارگران بر اساس ضریب ریالي طرح طبقوه بنومي مزبوور قيمو      لذا پرفاه اجتماعي  مي باشم 

 .   ممت قرارداد اميان پذیر نمي باشم پيشنهادي را ارائه داده و هيچ گونه تعمیل و تغيير قيم  در اثناق

 .ل هاي حكاظتي وبهماش  كار مي باشمپيمانيار موظ  به اجراي مقررات بيمه هاي درماني واجتماعي،مقررات ودستورالعم39-0

كاركنان پيمانيار بایم داراي شناسنامه كار از مراجع قانوني بوده و همچنين پيمانيار بایم از به كار گماشتن اشخاصوي كوه   01-0

 . استخمام آنها از نظر اداره وظيكه عمومي مجاز نبوده و یا اتباع بيگانه باشنم خودداري كنم

عمليرد كارگران خود را در دفترچه حضور و غياب مربوطه بصورت روزانوه ثبو  و در پایوان هور روز در      پيمانيار بایستي00-0

ساع  در هكته خواهم بود و كاركرد موازاد بور    41اختيار ناظرین پيمان قرار دهم با این توضيح كه ممت زمان كاركرد كارگران 

مي باشم كه پيمانيار بر اساس قوانين كار و تامين اجتمواعي ميلو    شيك  كاري و نيز كاركرد در ایام تعطيل شامل اضافه كاري 

به پرداخ  آن در حق كارگران مشمول مي باشم و در صورت عمم پرداخ  از سوي پيمانيار ، شهرداري این اختيار را دارد تا از 

 .صورت وضعي  هاي ماهيانه پيمانيار كسر و در حق كارگر پرداخ  نمایم  

اس  در پایان هر ماه آماري از تعماد و طبقات مختل  كارگران و ليسو  دسوتمزد آنهوا و ماشوين آالت و      پيمانيار ميل 01-0

حتي در صوورتييه پرداختوي هوم    ) تجهيزات موجود و آماده بيار در كارگاه را همراه آمار و اطالعات كار در قسمتهاي مختل  

 تهيه و به ناظر مقيم تحویل نمایم( صورت نگرفته باشم 

در صورتي كه به هر نحو ممين و یا بر حسب ضرورت و نياز پيمانيار در اجوراي قورارداد پرسونل رسومي یوا قوراردادي        04-0

شهرداري توسط كارفرما در اختيار پيمانيار قرار گيرد مبلغ آن با اشل پرداختي  مورد تایيم اداره رفاه ، كار و امور اجتماعي  بوه  

 .عي  كسر خواهم شم حساب پيمانيار منظور و از صورت وض

( در صورت تمایل كارگران بوه صوورت دسو  جمعوي     )پيمانيار ميل  اس  بعم از انعقاد قرارداد ،كارگر را بيمه تيميلي  03-0

 .نموده همچنين نسب  به تهيه بيمه حوادث جه  كارگران، در چارچوب پيمان اقمام نمایم 
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يمانيار در اجراي صحيح كار مسامحه نموده و یا باعث اخوالل در نظوم   درصورت گزارش ناظر هرگاه كاركنان و كارگران پ 00-0

عمليات قرارداد گردنم شهرداري در مرحله اول مراتب را به نماینمه پيمانيار تذكر خواهم داد و در صورت تيرار پيمانيار ميل  

ري نمایوم و اجوراي ایون دسوتور از     اس  متخلكين را از كار بركنار نموده و دیگر حق نخواهم داش  بركنارشومگان را بيوارگي  

 .مسئولي  هاي حقوقي پيمانيار در اجراي مكاد این قراداد نمي كاهم و براي او ایجاد حقي نخواهم كرد

پيمانيار ميل  و متعهم به رعای  كليه مقررات و مسائل قانون شهرداري تامين اجتمواعي و سوایر مراجوع ذیصوالح در      01-0

موارد موضوع قرارداد و همچنين كاركنان و عوامل خود و سایر ضوابط قانوني كوار و اموور اجتمواعي كوه     ارتباط با بيمه و سایر 

توسط مراجع ذیربط تعيين گردیمه مي باشم و هرگونه پاسخگویي به شيایات و اجوراي آراق مربووط توسوط شوهرداري توامين      

 .اجتماعي و كليه مراجع ذیصالح به عهمه پيمانيار اس  

يار متعهم به پيگيري و دریاف  عمم سوق پيشينه و اخذ مجوز الزم براي افراد به كار گرفته شمه در مراحل مختلو   پيمان 00-0

 .از سوي مراجع قانوني مي باشم

برابر قوانون كوار در   ... پيمانيار متعهم مي گردد نسب  به تهيه تجهيزات و وسایل ایمني و البسه و عالئم هشمار دهنمه و 03-0

 .رارداد براي هر كارگر فراهم نمایم طول ممت ق

پيمانيار ميل  اس  تح  نظارت كارفرما با انجام انتخابات بين كارگران دو نكر را به عنوان نماینمه كارگران معرفي نمایم  09-0

 .ي باشم كه وظيكه این كارگران عالوه بر امور محوله روزانه با انعياس مشيالت احتمالي كارگران تح  پوشش به پيمانيار م

دو نكر را بعنوان سركارگر كه داراي تجربه كافي مي باشم با حماقل دو سال سابقه كواري در خوممات    ميل  اس  پيمانيار11-0

حضور سركارگران در كليه عمليات روزانه الزامي بووده و سوركارگر   . شهري را به عنوان نماینمه تام االختيار خود معرفي نمایم 

 ياب و كنترل عمليرد كارگران تح  نظارت خود را عهمه دار مي باشم مربوطه وظيكه حضور و غ

پيمانيار موظ  اس  حوزه تح  پيمان خود را بعم از ساعات تعری  شمه كاري از نظر تنظي  و هر گونه مواد زائوم جاموم   10-0

وسط دسوتگاه نظوارت منطقوه    توسط كارگران و ماشين آالت مورد نياز خود در حم مطلوبي  با توجه به ليس  محالت اعالمي ت

 نگهماري نمایم

 .پيمانيار حق عقم قرارداهاي ویژه نظير قرارداهاي حجمي و تناژ و متر مربع با كارگران خود را حتي بصورت توافقي نمارد 11-0

اسناد و ممارك موضوع فصل دوم و سوم را مطالعه نموده و از مكاد آن كامالً آگاه شمه اس  و در خصو  اجوراي   پيمانيار 14-0

 .مكاد آن متعهم اس 

پيمانيار متعهم اس  با تشخيص و اعالم كارفرما نسب  به تناژ زباله جمع آوري شمه با هزینه خود اقمام و قبض باسويول  13-0

 را تحویل كارفرما نمایم 

عالوه بر كسر مبلغ عمم كواركرد جریموه    وماشين آالت كمبود نيرو ویا تجهيزات درصورت عمم انجام كار توسط پيمانيار 10-0

 نيز طبق جمول تعلق ميگيرد

پيمانيار موظ  اس  در مناطقي كه كارفرما تشخيص دهم نيروهاي خود را جه  تنظيو  در دو شويك  صوبح و عصور     -11-0

 مستقر نمایم

 کار و شخص ثالث ، بیمه کار و مراقبت های الزم حفاظت از   -0

پيمانيار از روز تحویل محموده پيمان تا روز تحویل موق  موضوع پيمان، مسئول حكظ و نگهماري كارهواي انجوام شومه،     0-1

 .تجهيزات ، ماشين االت و ابزار، زمينها، راهها، تاسيسات و بناهایي اس  كه زیر نظر و مراقب  او قرار دارد
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پيمانيار در چارچوب مقررات و دستورالعملهاي حكاظ  فني و بهماش  كار، مسئول خسارتهاي ناشوي از انجوام موضووع     1-1

 . پيمان وارد شمه به شخص ثالث در محوطه محموده پيمان اس  و ضمنا بایستي براي هر كارگر پرونمه بهماشتي تشييل نمایم

د را طوري انجام دهم كه اخاللي در نظوم محوموده پيموان و عبوور و مورور و      پيمانيار متعهم اس  كه عمليات اجرایي خو4-1

 .كارهاي روزمره مردم ایجاد ننموده و موجب ناراحتي یا زحم  ساكنان اطراف یا رهگذاران نشود

از  پيمانيار متعهم اس  در برابر سرق  هاي احتمالي  وسایل و یا حوادث و خطورات  قابول پيشوگيري،مراقب  هواي الزم     3-1

وسایل و تجهيزات مربوط به كارفرما كه در اختيار وي اس  انجام دهم بمیهي اس  مسئول جبران خسارت در صورت سورق  و  

 .یا از بين رفتن اموال به عهمه وي ميباشم

 پيگيري هاي قضایي در خصو  اموال سرقتي به عهمه پيمانيار ميباشم:تبصره 

------مورخ   ------------ه مسئولي  نمایم و در این راستا بيمه نامه شماره پيمانيار مؤظ  اس  موضوع قرارداد را بيم

 .به شهرداري ارائه نمود  -------------با تاریخ اعتبار   -----

  نظارت دستگاه به پیمانکار طریق از خاص موارد و نواقص اعالم-3  

 و جوماول  نامناسب شيب آهني، هاي دریچه ، ها پل آبرو،گرفتگي ، آسكال  نظر از معابر ، ،ميادین ها خيابان نواقص اعالم 0-4

 جموع  مجاز غير هاي محل و انبارها عمومي ، وآسایش بهماش  مخل ، دودزا ،اماكن بهماشتي غير مزاحم، مشاغل غيره، اعالم

 ،آن اجرایي نامه آیين و پسمانم ممیری  و قانون شهرداري قوانين اساس بر كه فعاليتي نوع هر و بازیافتي پردازش مواد و آوري

 .سازد مي بهماشتي مخاطرات را دچار منطقه یا محل

 ... و لزوم مورد در انساني نيروي لحاظ از الزم همياري و دام نگهماري هاي محل مورد در كارفرما به اعالم 1-4

 ... و سطحي آبهاي جذب دفع ، آوري جمع هاي سيستم تاسيسات و ابنيه عممه مشيالت اعالم 4-4

 ، جماول ، راهنمایي تابلوهاي ، ها چراغ نظير ها خيابان ميادین در واقع عمومي اموال و تاسيسات به وارده خسارات اعالم 3-4

 ... و زباله هاي سطل ، ها نرده ، ها ك  ، نيم آسكال 

  ...و آن از ناشي نظافتي- مشيالت و منطقه سطح در عمراني هاي پروژه و تخریب و حكاري اعالم 0-4

( امووال شوهرداري   -ساختماني ، حكاري ، نصب تابلو و تخریب) پيمانيار موظ  اس  هر گونه اتكاق مشيوك و یا تخلكات  1-4

 در محموده پيمان را سریعاً به دستگاه نظارت گزارش نمایم

رعای  كليه مووارد ایمنوي   پيمانيار ميل  اس  در صورت مشاهمه هر گونه محل خطري نسب  به استقرار عوامل خود و با 0-4

 نسب  به محصور كردن آن اقمام و سپس موارد را كتباً به كارفرما اعالم نمایم

 ها،تابلوهوا  هوا،نرده  لبوه  جماول،تك از اعم شهري ،المانهاي سطوح تعویض و آميزي،تعمير رنگ به نياز مورد موارد اعالم3-4

 وغيره

 حرانیآمادگی در مواقع بارش باران و برف و مواقع ب-4

محلهواي مربوطوه   --پيمانيار موظ  اس  در مواقع بارنمگي منطقه در محموده تح  پوشش موضوع پيموان مسوتقر و در   0-3

 .اقمام نماینم 111حضور فعال داشته و نسب  به رفع آب گرفتگي معابر اصلي و فرعي ، جوي ها و كانالها و زیر پلها و 

ناشوي از تقصوير و   ( حقيقي و حقوقي)خسارت مالي و جاني وارده به اشخا  ثالث مسئولي  كليه حوادث و جبران تمامي  1-3

 .قصور در رفع به موقع آب گرفتگي معابر  و كنترل سيالب كه ناشي از فعل یا ترك فعل پيمانيار باشم بعهمه وي خواهم بود
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در هر زماني كوه كارفرموا   (قابل پيش بيني معمولي و )پيمانيار موظ  اس  در مواقع بحراني و یا  وقوع بارنمگي و سيالب  4-3

تشخيص دهم ، نسب  به جمع آوري پسمانم و ضایعات  زیر نظر دستگاه  نظارت عاليه در هر مقطعي از زمان و ميوان در طوول   

 شبانه روز اقمام نمایم

بوا تموامي اميانوات و    (  معمولي و قابل پيش بينوي )پيمانيار موظ  اس  درمواقع بحراني ، برف ، بارنمگي و وقوع سيالب 3-3

نيروي انساني و ابزار كار در محلهاي مورد نياز اعالمي از طرف دستگاه نظارت منطقه و بمون در نظر گرفتن حوزه تحو  پيموان   

 .حضور داشته و همياریهاي الزم را با عوامل شهرداري و سایر پيمانياران بعمل آورده اس 

هزینه هاي الزم از قبيل به كارگيري نيروي انساني ،ماشين آالت و تجهيزات  بيشتر و غيره در حم متعوارف بوه عهومه    : تبصره

 تشخيص این موضوع در اختيار كارفرما اس  .پيمانيار مي باشم

اني نظير آتش سوزي و یا در موارد بحر( معمولي و قابل پيش بيني )پيمانيار متعهم اس  در مواقع بارنمگي و وقوع سيالب  0-3

،در صورت لزوم و به تشخيص كارفرما نسب  به پخش كيسه هاي شني در سطح منطقه جه  جلووگيري از ورود سويالب و یوا    

تهيه كيسه و شن به عهمه شهرداري و پر كردن و پخش آن در  سطح شوهر بوه   ) آتش به مناطق مسيوني و تجاري اقمام نمایم  

 (يار ميباشمعهمه  و هزینه پيمانيار پيمان

 پيواده  و فرعوي  ، اصولي  كليه معابر روبي برف و موقع به پاشي نمك و شن ، یخبنمان پيمانيار ميل  اس  در جه  رفع 1-3

 روهااقمام نمایم

 حوادث قهری-5

سوزیهاي دامنه جنگ ، انقالبها و اعتصابهاي عمومي ، شيوع بيماریهاي واگيردار ، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي ، آتش  0-0

دار و مهار نشمني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع یابم و ادامه كار را بوراي  

پيمانيار نا ممين سازد جزو حوادث قهري بشمار مي رود و در صورت بوروز حووادث قهوري هويچ یوك از دو طورف مسوئول        

 .یگر در اثر این حوادث نيس خسارتهاي وارد شمه به طرف د

پيمانيار موظ  اس  كه حماكثر كوشش خود را براي حكاظ  از كارهاي اجرا شمه كه در وضعي  قهري رهوا كوردن آنهوا     1-0

منجر به زیان جمي مي شود بعمل آورد از جمله انتقال ماشين آالت و تجهيزات پاي كار به محلهاي مطموئن و ایمون ، كارفرموا    

ام اميانات موجود خود را براي حل موضوع و موارد پيش آممه در حم اميان براي تسریع در ایون امور در اختيوار    پيشتر بایم تم

 .پيمانيار قرار دهم

در چنين مواقعي پيمانيار ميل  اس  تمامي اميانات خودرویي و نيروي انساني خود را جه  مرتكع نمودن حوادث پويش   4-0

ه و حتي در صورت لزوم با دستور كارفرما نسب  به تامين اميانات و نيروي انساني بيشتر اقومام  آممه در اختيار كارفرما قرار داد

 نموده و در اختيار كارفرما قرار دهم و  هزینه منابع انساني برابر قانون كار و ماشين آالت و 

ي و با تایيم هيوات عوالي نظوارت  در    سایر تجهيزات به كار گيري شمه  نيز بر اساس اعالم دستگاه نظارت منطقه و  دستگاه عال

 .حق پيمانيار پرداخ   مي گردد

هر گونه پرداخ  به پيمانيار از محل مذكور صرفاَ  مربوط به خممات رساني در محلهاي حادثه دیمه كه بر اثور حووادث    :تبصره 

جووي هواي سوطح شوهر در ایوام       غير مترقبه ذكر شمه در بنم فوق ميباشم و آمادگي جه  ایام بارنمگي و بازگشایي معوابر و 

 .بارنمگي ، جزق قرارداد محسوب و هيچ گونه پرداخ  مازادي به پيمانيار انجام نمي گردد 

 تشخيص اینيه موضوع جزو حوادث قهري مي باشم یا خير به عهمه كارفرما مي باشم :تبصره
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 کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه و سایر اشیاء قیمتی-6

هر گاه ضمن اجراي كار، اشياي عتيقه یا آثار تاریخي و مسيوكات قمیمي و سایر اشياق ارزشمنم به هر شيل در محول كوار    0-1

. پيما شود، پيمانيار متعهم اس  كه بي درنگ مراتب را از طریق دستگاه نظارت منطقه به اطالع كارفرما و مراجع قانوني برسانم

 تعهمات پيمانيار نمي كاهم عمم اطالع و توجيه كارگران از 

هر گاه در حين اجراي پروژه، پيمانيار  یا پرسنل تح  امر به اشياي عتيقه یا گرانبهوا برخوورد نمانوم، بایسوتي بالفاصوله       1-1

  .مراتب را به ناظر پروژه و مقامات انتظامي و قضایي اعالم نمایم و مسئولي  عمم اعالم آن بهعمه پيمانيار مي باشم

 ت و ماشین آالت پیمانکار و نحوه نگهداری آنتجهیزا-7

 :و عوامل اجرایي رعای  كنم  پيمانيار بایم مشخصات تعيين شمه ذیل را در تامين ماشين آالت

 (ماننم رو پوشيمه و پرس دار بودن ) تناسب ماشين آالت مورد استكاده با شرایط معابر طبق دستور دستگاه نظارت منطقه   0-0

 وقع ماشين آالتشستشوي به م 1-0

 شستشوي به موقع محل توق  و بارگيري مواد زائم جامم حاصله از شيرابه خودروهاي پيمانيار  4-0

 .باشنم    GPS ,AVLماشين آالت بایستي مجهز به بوق ملودي و چراغ خطر گردون3-0

دستگاه نظارت منطقه معرفي و فعالي  آنها كليه خودروهاي بيار گرفته شمه در امر جمع آوري زباله و لجن مي بایستي به  0-0

 .مستلزم مجوز قبلي دستگاه نظارت خواهم بود 

 .كليه خودروها بایم آرم مخصو  شرك  را داشته و بمون آرم و مشخصات نباشنم  1-0

محوموده  خودروهاي پيمانيار به هيچ وجه حق فعالي  در چارچوب خارج از پيموان را بوا آرم شوهرداري یوا شورك  در       0-0

 .محلهائي كه براي شهرداري تخل  و یا جرم محسوب گردیمه و یا واگذاري پيمان به غير تلقي ميشود را نمارد 

بوه  .پيموان موي باشوم     و برابر جمول منمرج در  پيمانيار متعهم به تهيه ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز به تعماد الزم 3-0

 .پذیرد نحوي كه نتيجه كار به صورت مطلوب انجام

پيمانيار ميل  اس  نام شرك  پيمانياري ، نام حوزه تح  پيمان را با ذكر نام منطقه شهرداري بر روي تمامي خودروهواي  9-0

مجاز قابل فعالي  در محموده پيمان را بطور كليشه اي نصب نمایم در غير اینصورت دسوتگاه نظوارت منطقوه از فعاليو  ایون      

 .خودروها جلوگيري خواهم نمود

 از شمه تایيم مناسب محل در روز هر كار پایان در بایستي گردد مي تأمين و تهيه پيمانيار توسط كه آالتي ماشين كليه01-0

 بنمهاي طبق اینصورت غير در و نمایم ميان مستقر آن در بعمي شيك  شروع تا و سرویس ، شستشو نظارت، طرف دستگاه

 .خواهم شم جریمه قرارداد

 . پيمانيار بایمخودروها ودیگر تجهيزات مورد استكاده رابه صورت روزانه و با كارواش  شستشو نمایم 00-0

در صورت نياز و استكاده پيمانيار از سایر ماشين آالت متعلق به شهرداري هزینه آن طبق نظور شوهرداري محاسوبه و از    01-0

نعقاد قرارداد مجزا در خصو  اجواره خودروهوا بوا شوهرداري     صورت وضعي  ماهانه پيمانيار كسر خواهم شم و وي متعهم به ا

 ميباشم

پيمانيار متعهم اس  جه  خودروهاي شخصي و یا خودروهاي استيجاري شهرداري كه در جه  اجراي پيموان  بوه كوار    04-0

مسوئولي  هور گونوه     در غير اینصوورت .گيري مينمایم از راننمه دار اي صالحي  و گواهي نامه مرتبط با خودرو ،استكاده نمایم 

 .خسارت اعم از جاني و مالي به شهرداري و یا ثالث به عهمه وي مي باشم



37 
 

پيمانيار مي بایس   ماشين آالت مخصو  حمل بهماشتي زباله را خود تهيه نموده و شوهرداري در اجواره ماشوين آالت    03-0

 .متعلق به خود تعهمي نمارد 

خودرو از شهرداري مبلغ اجاره بها از صورت وضعي  ناخالص پيمانيار كسور موي   در صورت  موافق  شهرداري در اجاره  00-0

صورت وضعي  پيمانيار پس از كسر مبلغ ماشين آالت محاسبه  و پرداخ  كليوه هزینوه هواي ماشوين آالت اعوم از      . ) گردد 

 (يمانيار مي باشم تعميرات و نگهماري و بيمه و سوخ  و تامين راننمه  و سایر هزینه هاي مربوطه  به عهمه پ

ساع  كار و مبلغ آن طبق مصوبه شووراي اسوالمي    3در صورت اجاره خودرو از شهرداري مبلغ اجاره بها به ازاق حماقل  01-0 

 .شهر  جهرم مي باشم

واحوم   ساعته در اختيار پيمانيار مي باشم محل توق  آنها بعم ازاتمام كار13با توجه به اینيه خودرو هاي كارفرما بصورت 00-0

  ترابري بوده وپيمانيار حق خروج آنها رانمارد مگر براي تعمير وسرویس  دوره اي با هماهنگي واحم ترابري

چنانچه پيمانيار از خودروهاي شهرداري استكاده نمایم متعهم به كنترل بيمه ماشين درهنگام اسوتكاده موي باشوم بوه     -03-0

 .يمه مي باشنم به عهمه پيمانيار اس  هرحال مسئولي  استكاده از خودروهایي كه فاقم ب

پيمانيار متعهم اس  جه  استقرار ماشين آالت خود پاركينگ فراهم نمایم به نحوي كه پاركينوگ مزبوور در مجواورت    -09-0

 .مناطق مسيوني نباشم در صورت عمم داشتن پاركينگ به ازاي هر مورد گزارش روزانه جریمه لحاظ مي گردد

 جهیزات و ماشین آالتشروع کار و تدارك ت-0

 GPSمجهز بوه   وي انساني ، تجهيزات ، ماشين آالتنسب  به تامين نير ،پيمانيار موظ  اس  در تاریخ شروع بيار قرارداد -0

واز  اقمام نموده به نحوي كه عمليات موضوع پيمان به شيل كامال مطلوب انجام پوذیرد   كار به ميزان الزمتجهيزات و AVLو

در غير اینصورت كارفرما مي توانم برابر جومول جورایم و سوایر شوروط      .حماقل پيش بيني شمه در قرار داد كمتر نباشم 

 . قرارداد با وي رفتار نمایم 

در صورتي كه در اسناد و ممارك پيمان مشخصاتي براي ماشين آالت و ابزار اجراي كار درج شمه باشم پيمانيار بایم آنهوا را  -1

 .طبق مشخصات تعيين شمه تامين كنم 

 مدل ماشین آالت مورد استفاده پیمانکار-9

جمع آوري و حمل و نقل موواد زائوم جاموم و    ماشين آالت پيمان همان تعماد خودرو هائي اس  كه پيمانيار در طول ماه جه  

همچنين ماشين آالت مربوط در چارچوب پيمان بيارگرفته و مورد تایيم دستگاه نظارت قرار گرفته اس  این خودروها َ بایستي 

 .م نو داراي ماليي  یا اجاره نامه تا پایان قرارداد باش GPS ,AVL ، مجهز به  و تادیه كارفرما داراي معاینه فنيبا 

 قوانین و مقررات حاکم بر پیمان-01

 .قوانين و مقررات حاكم بر این پيمان منحصراً بر گرفته از قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ایران اس 

بر اساس مكاد آئين نامه موالي شوهرداریها ، توابع قوانون مالوك و      : سایر موارد پيش بيني نشمه در قرارداد به ترتيب  : تبصره 

 .مستاجر و شرایط عمومي پيمان و قانون تجارت و ممني ایران مي باشم
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 نظافت ،رفت و روب  معابر شهری  -0

 بواز  هواي  زموين  ، ها روفوژ ، باغچه ها ، ها كوچه ، روها پياده ، معابر ، ميادین ، ،بولوارها ها روب خيابان و رف  و نظاف  0-0

 . ..... و خشك هاي ها، رودخانه ،كمربنمي معابر به مشرف

 ،پوسترهاو ها وآگهي عمومي تاسيسات و شهر و دیوارهاي درب بر تبليغات و ها نوشته الصاق و آگهي نصب از پيشگيري 1-0

  الزم قانوني اقمامات جه  كارفرما ارائه به و تخلكات سازي مستنم و آنها روزانه پاكسازي

 پيمانيار موظ  اس  ميان و محلهاي خا  كه كارفرما اعالم مي دارد نسب  به تنظي  آن اقمام نمایم4-0

 جمع آوری زباله ، حمل  و تخلیه در محل دفن زباله -2

 دولتي یا و شهرداري به وابسته یا متعلق سازمانهاي موسسات و ، عمومي اماكن ، منازل پسمانم هرگونه حمل و آوري جمع0-1

 واقوع  شومه  معوموم  حيوانات آوري جمع همچنين زباله، و مخازن سطل ، معابر سطح از ...و خصوصي بخش ، ارگانها ، ، نهادها

 .نظارت طرف دستگاه از شمه تعيين هاي محل تا پيمان عمليات محموده درداخل

 .نظارت دستگاه طرف از اعالمي محل تخليه به روب و رف  و نظاف  از حاصل پسمانم حمل و آوري جمع 1-1

  .نظارت دستگاه طرف از تخليه اعالمي محل به منطقه سطح حجيم اقالم كليه حمل و آوري جمع 4-1

صوبح هور روز    41/0پيمانيار موظ  اس  نسب  به جمع آوري زباله ها از معابر اصلي و فرعي در نهای  تا  قبل از سواع   3-1

 .جمع آوري نمایم بطوریيه بعم از ساعات اعالمي نبایستي در مسيرهاي اصلي و محالت زباله مشاهمه شود

از طرف كارفرما متناسب با شرایط اقليمي و باف  محالت با رعای  تعماد پيمانيار موظ  به رعای  اشل كاري تعری  شمه  0-1

 .خانوار تعيين شمه براي جمع آوري زباله و مساح  پيش بيني شمه براي رف  و روب مي باشم 

ومعوابر  پيمانيار ميل  اس  در رابطه با اجراي عمليات موضوع پيمان از ریختن هر گونه زباله ، ضایعات و غيوره در امواكن    1-1

عمومي به نحوي كه به موجب سم معبر ، آزار و اذی  مردم و آلودگي محيط زیس  بنا به تشخيص دسوتگاه نظوارت موي شوود     

 .خودداري نمایم 

پيمانيار ميل  اس  در هنگام جمع آوري و حمل زباله تمهيمات كافي در خصو  جلوگيري مناسب از ریخ  و پاش زباله  0-1

زباله از ماشين آالت و تجهيزات جمع آوري و حمل زباله در معابر و اماكن عمومي سطح شوهر را بعمول   لجن و ضایعات و شيرابه 

 .آورد 

از آنجایي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده ، لذا مالك كارفرما در قرارداد ميزان كيكي  تنظيو  و جموع آوري و    3-1

 حمل زباله ميباشم 

كه سطل زباله نصب شمه حسب دستور دستگاه نظارت منطقه نسب  به گذاشوتن كيسوه    پيمانيار موظ  اس  در معابري 9-1

زباله در داخل سطلهاي مربوطه با هزینه خود اقمام و طبق برنامه تنظيمي نسب  به تخليه آنها اقمام نمایوم در غيور اینصوورت    

 .برابر جمول جرائم با وي رفتار مي گردد 

 .آالت جمع آوري زباله و لجن براي كنترل و نظارت حوزه تح  پيمان را نمارد  پيمانيار حق استكاده از ماشين 01-1

پيمانيار موظ  اس  نسب  به توزیع اطالعيه جه  اطالع رساني به كليه خانوارهاي محموده تح  پيمان با ابالغ كارفرموا   00-1

و توليوم محتووا   يري اقمام نمایم كه هزینه تهيه و دستگاه نظارت عاليه در خصو  زمان جمع آوري زباله و رعای  برنامه زباله گ

 . بر عهمه كارفرما بوده و توزیع آن با نظارت كارفرما توسط عوامل پيمانيار خواهم بود 
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در صورتي كه كارفرما اقمام به استقرار مخازن زباله در حوزه تح  پيمان نمایم ، پيمانيار موظ  اس  با خودروهاي جوك  01-1

بارگيري نموده و كارگران پيمانياران ميل  هستنم زباله هایي را كه توسط شهرونمان در مجواورت خيابانهوا    دار مربوطه آنها را

 مابين مخازن زباله گذاشته مي شود بصورت مستمر به درون مخازن زباله انتقال دهنم 

ایشان متعهم اس  در صورت  و.گاري هاي موجود در شهرداري  جه  استكاده بصورت  رایگان تحویل پيمانيار مي گردد 04-1

.  نياز به تعميرات نسب  به تامين و رنگ آميزي به هزینه خود اقمام و در پایان قرارداد به صورت سالم تحویل شهرداري دهنوم  

پيمانيار موظ  بوه توامين فرغوون وآب    . پيمانيار متعهم اس  كمبود هر گونه گاري چهارچرخ و یا تك نكره را خود تامين كنم 

 .جارو و سایر ملزومات  براي كارگران هر منطقه براساس شرایط اختصاصي  مي باشم پاش و

 پيمانيار موظ  اس  كارگران بيار گيري شمه رابه دو دسته به شرح زیر تقسيم نمایم -

 (تعاری )كارگران جمع آوري زباله وضایعات باپوشش نارنجي به شرح وظيكه مقرر در پيمان  -ال 

 (تعاری )تنظيكات با پوشش زرد با آرم شرك  به شرح وظای  مقرر در پيمان كارگران  -ب

حكظ و نگهماري كليه سطلها و گاریها و باكس هاي سطح شهر كه به عهمه پيمانيار مي باشم در صورت تخریوب و سورق     -ج

 عواقب آن متوجه پيمانيار خواهم بود

وسرویس هاي بهماشتي و آب راكم در معابر وجماول ویا هر محل دیگري پيمانيار موظ  اس  براي تخليه چا هها ي فاضالب -د

هزینه تخليه چاههاي جذبي ، دفع آبهاي سوطحي و  . كه كارفرما تشخيص دهم تانير لجن كش موردنياز در اختيار داشته باشم 

هواي فاضوالب و   سپتيك هاي مربوط به دفع آبهاي سطحي كليه معابر سطح شهر و سرویس هاي بهماشتي سوطح شوهرو چاه  

 .سپتيك خونابه به عهمه پيمانيار مي باشم

پيمانيار حق دپو نمودن زباله وضایعات وخاكروبه حاصل از تنظيكات درمناطق ،جلوو درب منوازل ،درزموين هواي بالحصوار       -ر

 .وحاشيه خيابانها ومعابر رانمارد

مه پيمانياربوده بوه نحووي كوه رضوای  شوهرونمان      ميان یابي جه  بارگيري زباله وضایعات  درمحموده مورد پيمان به عه -ز

 .راجلب نموده وموجبات نارضایتي مردم فراهم  نگردد

درصورتي كه شهرداري اقمام به احماث كارخانه ي بازیاف  ویاكمپوس  از طریق خود و یا بخش خصوصي نمایم این قورارداد   -و

 .ار موظ  وميل  به همياري دراین زمينه مي باشمتح  هيچ شرایطي منافي اقمامات وحقوق شهرداري نبوده وپيماني

 .پيمانيارحق هيچ گونه تغيير دراجراي برنامه كاري بمون هماهنگي كارفرما رانمارد -ط

پيمانيار موظ  اس  جمع آوري زباله وضایعات حاشيه خيابانها ومعابرودپوها رابه صورت شوبانه روزي ومسوتمر بااسوتكاده     -ن

 به طوري كه در شهر هيچ آثاري از ضایعات و زباله دیمه نشود . جام دهمازاكيپ خودرو وكارگر ان

درصورت تعجيل وتاخير عوامل پيمانيار درجمع آوري زباله مناطق در ساعات تعيين شمه ، پيمانيار مشومول جریموه بوه    03-1

 شرح جمول ضميمه ميباشم 

نيار موظ  به جمع آوري زباله وتنظي  آن بومون اخوذ   درصورت احماث خيابان یا معبر جمیم وساخ  منازل ومغازه پيما00-1

 .بهاق مي باشم

از تخليه زبالوه درميواني غيوراز محول مشوخص شومه        خودروهاي حمل زباله وضایعات بایم داراي پوشش مناسب بوده و01-1

 .خودداري نمایم

 .خودروها بایم در هنگام كار از چراغ گردان و بوق ملودي استكاده نماینم 00-1
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اعيواد، عوزاداري ،تشوریكات    )پيمانيار موظ  به همياري با  كارفرما در زمينه جمع آوري زباله و تنظيكات  در  ایام ویژه  03-1

با اميانات وتجهيزات اعالم شومه توسوط   (...قممگاه  –محل شهماي گمنام   و تنظي  اماكن خا  از قبيل غار سنگ شين   111و

 .احتمالي به عهمه پيمانيار ميباشم  كارفرما مي باشم ، و پرداخ  هزینه هاي

الزم .پيمانيار در كليه روزها موظ  به جمع آوري زباله مي باشم و تعطيلي در هيچ یك از روزها اميان پوذیر نموي باشوم    09-1

بذكر اس  كه  در روزهاي جمعه جمع آوري زباله و تنظيكات و البروبي جوبها بصورت ویژه و كامول هوم در خياباهواي اصولي و     

 .فرعي و كوچه ها بایستي انجام پذیرد 

 جمع آوری سرشاخه و الستیک  - 3

 .نظارت دستگاه طرف از اعالمي محل تخليه به منطقه سطح مستعمل هاي الستيك كليه حمل و آوري جمع 0-4

پيمانيوار  بخشي كه مربوط به ) درختان  شاخه قطع برگ و ریزش هرس، از ناشي سبز پسمانمهاي كليه حمل و آوري جمع 1-4

 نظارت طرف دستگاه از شمه اعالم تخليه محل در(حكظ و  نگهماري فضاي سبز نباشم 

 دسوتگاه  طورف  از شومه  اعوالم  تخليه محل به هاي عمومي محوطه و سبز فضاي ها، پارك تر پسمانم حمل و آوري جمع3-4

  نظارت

تحویل آن به كارفرما ميباشم مگر آنيوه كارفرموا كتبوا    پيمانيار حق دفن الستيك در محل دفن زباله را نمارد و متعهم به 0-4

 استكاده از الستيك ها را به پيمانيار واگذار نمایم

 در سطح منطقه  عمرانی پسماند تخلیه از جلوگیری و کنترل-4

 مربوطه مقررات و ضوابط رعای  با مجاز محلهاي نظارت به دستگاه اعالم طبق ساختماني هاي نخاله حمل و آوري جمع0-3

 نظارت  دستگاه ارائه به و متخلكين با برخورد براي سازي مستنم و گزارش تهيه 1-3

 سطح منطقه در مجاز پيمانياران توسط تخریب و خاكبرداري كنترل 3-3

 .نظارت دستگاه با دستور معابر سطح در پراكنمه ساختماني پسمانم حمل و آوري جمع 3 -3

 به ساختماني پسمانمهاي سازي ذخيره هاي روش و آموزش تعمير حال در یا ساخ  حال در ساختمانهاي ماليان شناسایي0-3

 .آنان

مشخص نمودن صاحبان  پسمانم ساختماني  و معرفي به شهرداري جه  تعيين  غرام  و ثب  در  حسواب بومهي مالوك     1-3

 مربوطه در  سيستم نوسازي شهرداري جهرم 

 سازهاي و ساخ  گزارش و شهر محموده و معابر -سطح در عمراني و ساختماني پسمانمهاي وجود و تخليه هرگونه اعالم 0-3

 .دستگاه نظارت به مجاز غير

 از جلوگيري براي نظارت دستگاه سوي از اعالمي خمماتي محموده سطح در روزي شبانه صورت به اس  موظ  پيمانيار 3-3

 اقمام متخلكين با برخورد به نسب  مشاهمه تخل  صورت در و نموده زني گش  ساختماني و عمراني پسمانم غير مجاز تخليه

 .نمایم

 گورد  دوره همچنين و ساختماني و عمراني پسمانم غيرمجاز تخليه متخلكين با قانوني برخورد براي اس  موظ  پيمانيار 9-3

 دستگاه نماینمه به و نموده تهيه مستنمات تخل  با صورتجلسه و گزارش غيرمجاز صورت به بازیاف  قابل مواد جمع آوري هاي

 نمایم تحویل نظارت

  شهری و ایستگاه های اتوبوس ها المان و سطوح شستشوی- 5

   شستشوي المانها و ایستگاه هاي اتوبوس شهري و سطلها و باكسهاي زباله  0-0
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 اسوامي  پایوه  و تابلوهوا  ، شوهري  راهنماي هاي و نقشه تابلوها ( شهري راهنمایي عالئم شستشوي و پاكسازي و نظاف  1-0

 )...و و بلوارها ها خيابان راهنمایي هاي تابلو و ها و كوچه ها خيابان

 راننمگي و راهنمایي و ترافييي عالئم كليه شستشوي و نظاف  4-0

 ... و ها گاردریل و تسمه و لوله ، نبشي هاي نرده ، ترافييي از اعم ها نرده شستشوي و پاكسازي و نظاف 3-0

 مغزي و بمنه شامل( منطقه محموده در موجود و خشك تر پسمانم هاي سطل شستشوي و نگهماري و پاكسازي و نظاف  1-0

 )سطل

 سطح محموده هاي نيمي  انواع شستشوي و نگهماري ، پاكسازي و نظاف  0-0

  . منطقه اتوبوس و ایستگاههاي سایبان نوع هر شستشوي و نگهماري ، پاكسازي و نظاف  3-0

شودبه  انجام نظارت دستگاه تایيم مورد شوینمه مواد آب و توسط ميانيزه، روش به بایستي فوق موارد كليه شستشوي : تبصره

 .نحوي كه همواره پاكيزه و تمييز باشم

 شستشوی  ماهیانه تکلبه ها :   6

در یك نوب  در ماه  با تانير آب شستشوي تيلبه ، رفوژ بلوارها و ميادین با آب و مواد شوینمه به حماقل به صورت ماهيانه  0-1

 و لبه شو

 .در صورت تشخيص كارفرما به شستشو بيش از یك بار در ماه ،پيمانيار متعهم به اجرا مي باشم 1-1

 شستشوی روزانه حاشیه معابر  - 7

 شستشوي روزانه حاشيه معابر واقع در محموده پيمان به وسيله تانير 0-0

خيابانها ،تك لبه بلوارها ،پياده روها ، اطراف ميادین براساس برنامه ابالغي دسوتگاه نظوارت    پيمانيار موظ  به شستشوي 1-0

به نحوي كه نظاف  و پواكيزگي موماوم محول    .ویا هرمحل  دیگري كه توسط كارفرما اعالم مي شود با استكاده  از تانيرمي باشم

 .حكظ شود  

 اس تامين آب مصرفي و هزینه آن بعهمه پيمانيار :تبصره

هرگاه كارفرما به دليل اضطرار در هرساع  ازشبانه روز نياز به شستشوي موردي داشته باشم پيمانيار موظ  به انجوام آن  3-0

 .مي باشم

 اماکن ، تاسیسات شهرداری و مخازن ذخیره پسماند  شستشوی روزانه جداول ، پیاده روها ، - 0

 .آن نظایر و آبروها ، ها زیر پل ، روباز هاي كانال ، جویها ، جماول تنظي  و پاكسازي 0-3

 شستشوي جماول ، پياده روها و اماكن و تاسيسات شهرداري  به وسيله  تانير و واتر ج 1-3

پيمانيار موظ  اس  در ایامي كه احتمال باران و یا سيالب وجود دارد بوا سورع  عمول بيشوتر نسوب  بوه پاكسوازي و        4-3

در صورت احتمال وقوع سيالب ، معابر بر اثر وجود زباله در جوماول ، دچوار آب گرفتنوي     شستشوي جماول و آبراه ها اقمام تا

 نگردد

 خوود  ميوانيزه  تجهيزات با تر و خشك پسمانم ذخيره مخازن و پاكبانان اختيار در مخازن كليه شستشوي به موظ  پيمانيار

 باشم مي نظارت اعالم دستگاه طبق

 بهداشتی سرویسهای نظافت و نگهداری و حفظ- 9

و تهيوه موواد     پيموان  خممات و تعهمات شرح به با توجه منطقه سطح بهماشتي هاي سرویس نظاف  و نگهماري و حكظ 0-9

 شوینمه و بهماشتي مورد نياز سرویسهاي بهماشتي
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 لوازم، ، و نگهماري حكظ و جه  بنمي دسته مياني موقعي  به توجه با كارفرما توسط منطقه سطح بهماشتي سرویسهاي1-9

 .شم خواهم تحویل پيمانيار غيره ،به و تاسيسات

 خممات ارائه براي را الزم نيروي )پرتابل ثاب ،( بهماشتي - هاي سرویس كاهش یا افزایش صورت در اس  موظ  پيمانيار 4-9

 .نمارد را اعتراضي هيچگونه حق زمينه این در و تأمين نمایم

 شيرآالت برق، كنتورهاي ، ها هواكش روشنایي، سيستمهاي شامل كه ميانيك و برق تاسيسات نگهماري و حكظ ، تعمير 3-9

 ، درب ، شيشه دستشویي، ، ها وسراميك ، كاشي روشویي، سنگهاي و فاضالب  و آب هاي پمپ و آب ذخيره آب، منابع ،كنتور

 .باشم مي پيمانيار برعهمه كامل طور به و ساعته 13 به صورت ...و ها دستگيره ، پنجره

 اعوالم  طبوق  را تعطويالت  و جمعوه  روزهواي  حتي كليه ایام بهماشتي هاي سرویس فعالي  برنامه اس  موظ  پيمانيار  0-9

  .نمایم رعای  نظارت دستگاه

 فرنگوي  توالو   ، هوا  چشومه  ، راهروها،محوطوه  و بام پش  شامل بهماشتي سرویس هر واحم نظاف  به موظ  پيمانيار1-9

 آب توسط بهماشتي سرویس و اطراف زباله سطلهاي ، روشنایي وسایل ، شيرآالت ها، آئينه ها، روشویيسنگ  دربها، ،دیوارها،

  .انجام پذیرد آل ایمه بصورت عكوني مي باشمبه نحوي كه كار  ضم مواد همچنين و جارو و برس ، تي شوینمه و مواد و

 (مرحله 1 روزانه زباله هاي سطل گذاري و پالستيك پيمانيار موظ  اس  نسب  به تخليه0-9

 .اقمام كنم  باشم نظارت تائيم دستگاه مورد بطوریيه  )محوطه بيرون سرویس و ها سرویس هاي كليه چشمه 

 سوطلهاي  ، ها آئينه ، دستشویي مایع مخازن ،المپها، قبيل شيرآالت از منصوبه تاسيسات كليه كنترل به موظ  پيمانيار 3-9

اطمينوان   آنهوا  بوودن  سالم و صحيح از تا بوده شيك  كاري هر در روز هر غيره و ها دریچه هواكشها، ، آب مخزن زباله، قكلها،

 .نمایم اقمام آن با هزینه خود رفع به نسب  سریعاً نقص نوع هر صورت وجود در و شود حاصل

 مشويل  رفوع  سوریعا  بودن خالي صورت در و باشم مي بطور مرتب روز هر مایع صابون مخازن كنترل به موظ  پيمانيار 9-9

 كوامالً  بوار  یك ماهي حماقل و دستشویي رنگ مایع یا و نوع تغيير با همزمان بایس  مي مایع صابون مخازن و همچنين نموده

 .شود شستشو

ميباشم  پيمانيار عهمه بر مرد و زن از اعم هاي بهماشتي سرویس نگهماري و حكظ پرسنل كليه كار لباس و وسایل تهيه  01-9

 بوده سرویس همان مختص بهماشتي سرویس در به تنظي  مربوط وسایل كليه همچنين . باشنم تميز كامال روزانه نحوي كهبه 

 .نمارد دیگر سرویس در را وسایل این از حق استكاده پيمانيار و

 )... غيوره  و برقوي  فنر ، هوا پمپ دستي، پمپ ( بازكن لوله وسيله با سریعا پيمانيار بایستي ها چشمه گرفتگي زمان در 00-9

 درب روي بور  )اسو   تعميور  دس  در ( تابلو مخصو  نصب ضمن كه مي بایس  پيمانيار مشيل رفع عمم صورت و در اقمام

 فاضوالب  چاههواي  پور شومن   صوورت  در .نمایم حل را مشيل و نماینم پيگيري را موضوع طه سریعا مربو بهماشتي سرویس

 .نمایم به هزینه خود اقمام آنها به تخليه نسب  اس  موظ  ،پيمانيار بهماشتي سرویسهاي

 اطمينوان  قكلهوا  بوودن  ایمن و دربها بودن بسته از كليه المپها  كردن خاموش و آب كنتور بستن ضمن كار اتمام از پس 01-9

 بوه  موجوب  كه مراجعين از بعم آب بازبودن شيرهاي از همچنين .شود استكاده ایمني قكلهاي از ترجيحا و صل گردد حا كامل

 .شود جلوگيري ضروري غير مواقع در المپها روشنایي و همچنين شود مي آب رفتن همر

 اكيوما  آن اطوراف  در چوه  و بهماشوتي  سورویس   داخول  در چه غذا پختن یا و كردن گرم جه  آتش كردن روشن از  04-9

 مشاهمه صورت در و خودداري اكيما بهماشتيهاي  سرویس در الحال معلوم یا و ولگرد افراد از تجمع همچنين .شود خودداري

 .گرفته شود تماس انتظامي نيروي با سریعا
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اس  و پيمانيار حق اخوذ   الزامي پيمانيار توسط عموم دیم در  )اس  رایگان بهماشتي سرویس از استكاده ( تابلو نصب  03-9

 .وجه از شهرونمان را نمارد 

 تونقالت،  فروش( تجاري ميان عنوان به را  )پرتابل ، ثاب (بهماشتي هاي سرویس از استكاده حق عنوان هيچ به پيمانيار00-9

 .نمارد نظارت دستگاه از كتبي مجوز اخذ بمون ...(و فروشي ككاشي، اغذیه

 و فنوي  مشخصات و قرارداد مكاد كليه و بازدیم بهماشتي سرویسهاي كليه مياني موقعي  از كه نمایم مي تائيم پيمانيار 01-9

 اس  كرده حاصل اطالع جزا و كال آن مكاد از و را مطالعه اجرایي

 دستشویي مایع سطل زباله،پالستيك، فرم، لباس چيمه، ماسك، دستيش، ، بورس دستي، پمپ ابزارآالت و تهيه وسائل 00-9 

 ضمعكوني كننمه، مواد شوینمه مواد یا پالستييي، تي نخي، تي تنظي ، كننمه، پارچه خوشبو ، كن پاك شيشه ،پودرشستشو،

 باشم مي پيمانيار عهمه و به هزینه به غيره و اسيم

 و آالت شوير  پنجوره،  و ،درب آب برق،  منبع آب ،كنتور كنتور شامل تاسيساتي وسایل كليه نگهماري و حكظ مسئولي 03-9

 قيم اموال سرق  یا و خرابي در خصو  انگاري سهل هرگونه صورت در باشم و مي پيمانيار عهمه بر ساعته 13صورت به غيره

 آن بوده  به جوایگزیني  موظ  سرق  صورت در و كردن درس  و تعمير به نسب  صورت خرابي در اس  موظ  پيمانيار شمه

 .ميباشم

 شمه تعيين زماني فاصله در دقيقاً و روز شبانه در یيبار حتي براي پيمانيار توسط بهماشتي هاي سرویس نمودن تعطيل 11-9

 پيگورد  موجوب  و شومه  خمماتي شهرداري تلقوي  در فعاليتهاي كارشيني آن تبع به و باشم مي كار در اخالل ایجاد به مكهوم

 .ميگردد قانوني

 قرارداد پایان در و تحویل پيمانيار به صورتجلسه طي نقص هرگونه بمون بهماشتي هاي سرویس تمام قرارداد شروع در 10-9

  .شم خواهم تحویل نقص گونه هر پيمانيار بمون از

چنانچه در طول قرارداد عمليات عمراني و یا تعميرات كلي در سرویسهاي بهماشتي ضروري باشوم انجوام آن بوه عهومه     11-9

در هر صورت پيمانيار نميتوانم ارائه خمم  در سرویس هواي بهماشوتي را بوه بهانوه نيواز      . كارفرما و به تشخيص وي  ميباشم 

 . تعطيل نمایم سرویس بهماشتي به عمليات عمراني
 


