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 بسمـــــه تعــــالي    

 

 

 تـعــاريـف
 قرارداد به شرح زير تعريف ميشوند :كلمات و اصطالحات مندرج در اسناد و مدارك اين 

 

منظور از قرارداد يا پيمان ، مجموعه اسناد و مداركي است كه كالً به امضاء طرفين  قرارداد يا پيمان : - 1

 قرارداد رسيده باشد . 

شخصيت حقوقي است امضاء كننده يك طرف قرارداد بوده و اجراي عمليات مورد پيماان را   كار فرما : - 2

نكار واگذار مينمايد و نظارت مستقيم بر عملكرد پيمانكار و صدور كليه دستور كارها بعهده كارفرماا  به پيما

 كه از طرف وي انتصاب ميشود خواهد بود .و دستگاه نظارت و ناظر مقيم 

شخصيت حقوقي است كه طرف ديگر امضاء كننده قرارداد  باوده ،  اجاراي عملياات ماورد      پيمانكار : - 3

 بعهده ميگيرد .پيمان را 

قيد شده در قرارداد خدمات شهري حوزه معاونت خدمات شاهري شاهرداري    : عالي دستگاه نظارت - 4

 است كه بر حسن انجام كار امور مورد پيمانهاي خدمات شهري نظارت عاليه خواهد داشت . شوشتر

ارت مستقيم و مساتمر بار   كسي است كه از طرف كارفرما يا تأئيد دستگاه نظارت براي نظ ناظر مقيم : - 5

اجراي عمليات مورد پيمان تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي ميشود و اصاوًً مقايم در ناحياه باوده و ياا در      

 محدوده مورد پيمان حضور خواهد داشت .

عبارت است از مبلغ پيش بيني شاده باراي انجاام اماور ماورد پيماان        مبلغ پيمان يا مبلغ قرارداد : - 6

رداد كه بر اساس سوابق و مدارك و مشخصات تعيين شده و قيمتهااي پاياه باردورد و ياراي      درمدت قرا

 افزايش و يا كاهش پيشنهادي در دن اعمال گرديده است .

 محدوده ناحيه اي است كه عمليات مويوع پيمان در دن اجراء ميشود . محدوده مورد پيمان : - 7

پيمان نوشاته شاده صارفًا باه منظاور دگااهي و اطاالع از م ااد         كلمات و عباراتيكه در موارد  عناوين : - 8

 قرارداد بوده و نمي توان از دن در ت سير است اده كرد .

به هر نوع رسوبات ته نشين شده در نهرها و كانالهاي روباز و سربسته و زير پلها لجن  تعريف لجن : - 9

 اطالق ميشود .
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شارعي اطالق ميشود كه براي عموم عابرين پياده رو و يا به هر نوع گذر يا  تعريف معبر عمومي : - 11

سواره احداث شده باشد از قبيل كوچاه هااي بان بسات و بان بااز ، خيابانهااي اصالي و فرعاي ، مياادين ،           

 بزرگراهها ، جاده ها .

مساحتي از سطح محادوده ناحياه كاه از مجماوع ساطوب معاابر        : تعريف مساحت خالص ناحيه - 11

ن كه رفت و روب مستمر دن يروري است ، واقا  در محادوده ناحياه بدسات دماده باشاد       عمومي و ميادي

 مساحت خالص ناحيه ناميده ميشود .

عبارتست از كليه مدارك و دستور كارها و صورتجلسه ها  : مشخصات فني اجرائي مورد پيمان - 12

 يميمه ميشود .و بطور كلي تمام اسناد و مداركي كه منضم به قرارداد بوده و يا بعداً 

مبلاغ ناخاالص   اگر پيمانكار روي قيمتهاي فهرست بهاء پيشنهاد كااهش داده باشاد ،   مبلغ ناخالص : - 13

عبارت خواهد بود از مبلغ كاركرد بعد از اعمال يري  كاهش . در صورتيكه به قيمتهاي فهرست بهاء ايافه 

غ كاركرد بعاالوه ياري  افازايش پيشانهادي     اي پيشنهاد كرده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبل

 پيمانكار .

 پس از كسر كسورات قانوني از مبلغ ناخالص بدست مي ديد . مبلغ خالص : -14

به نوع خاك و فضوًت و مصاالح ماازاد اطاالق ماي      تعريف نخاله هاي ساختماني و عمراني :-  15

اث،تعميرسااختمانها وياح ااري معاابر ،لكاه     شود كه بر اثر عمليات ساختماني وياعمراني نظير تخريا  ،احد 

 گيري دس الت ، مرمت جداول ، جويها ، پلها ، و امثالهم به وجود ميايند و بايد دور ريخته شوند

: به مواد جامد و ماي  و گاز ) غير از فايالب (  گ ته ميشود كه بطور مستقيم يا غيرمساتقيم   پسماند-  16

 توليد كننده زائد تلقي ميشود. حاصل فعاليت انسان بوده و از نظر
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 سمه تعاليب

 ‹‹قرارداد انجام امور خدمات شهري ›› 
شماره......شورای محترم تطبیق   ه ورای اسالمی شهر شوشتر  و تائیدیش 361مستند به مصوبه شمارهاین قرارداد  

الت شقهرداری شوشقتر بقه    ت عقایی ماقام  هیقا ب  مناقصه شمار...... و صورتجلسه شهرستان شوشتر ط فرمانداری

 ........................................................................................بقه ددر:   شوشتر  شهرداريبین شماره ...... مورخ .......... فی ما

یک طققققر  و  به سمت شهققردار از  عبا: اسکندری نیا نامیده میشود به نمایققندگی دقای کارفرماکه منباد 

نامیققققققققده میشققققققققود بققققققققه ددر:     پیمانکااااااااارمنباققققققققد کققققققققه  ........................

به شقر  زیقر منا قد     ..................................به نمایندگی دقای ...................................................................................................

 میگردد.

 و الیروبقی و  ماقابر  رفت و روب ،تنظیف  ایف عبارتست از انجام امور خدمات شهری  : موضوع قرارداد : 1ه ماد

) مترمربا    011،115مساحت ماابر محدوده   ایف  شوشتر شهردر محدوده  یجن برداری از انهار و جوهای روباز

وزن متوسق   بقا   هاحمق  پسقماند   وری وجمع د ب    پانصد و یازده هزار و هفتصد و بیست متر مربع (حرو  به 

 ردورد مقی شقود   قققب (  گرمکیلو هزار و بیست صدیک  ) به حرو گرم  کیلو 555/115پسماند روزانه دن در حدود 

کارفرمقا ابقال    بر اسا: دستور کار توسق    شهر پراکنده بدون صاحب در سطح حجم پسماندهای ساختمانیج   

  ه های مورد نظر جزء الینفک قرارداد می باشد. خواهد شد و ن شه مشخص کننده محدود

(  )توضیحات مساحت در جدول شماره یک و مساحی هقای پیوسقت   تبصره  متراژ )مساحت( ماابر مذکور در باال

شام  ماابر درجه یک که میبایست روزانه کار تنظیف دنهقا صقورت گیقرد و ماقابر درجقه دو کقه طبق  برنامقه         

قرارداد دفترچه دن در اختیار پیمانکقار ققرار میگیقرد و میباسقت طبق  نظقر کارفرمقا        زمانبندی که باد از انا اد 

 کلیه اسناد وجداول پیوست قرارداد جزءالینفک قرارداد می باشدتنظیف دن صورت گیرد.

 کارهاي اصلي و فرعي :

رفت و  ،تنظیف  ،موضوع قرارداد )مورد نیاز خدمات شهریماشین دالت  ،وسای  وتامین کلیه تجهیزات  :بند الف 

بقر عهقده    حم  پسماند و شستشوی مبلمان شهری و غیره( طب  مشخصات فنی و اعقالم شقده پیوسقت    ،روب 

پیمانکار بوده و در طول مدت قرارداد وجهی ویا اجرت ایمثلی از بابت تامین واستفاده موارد مقذکور بقه پیمانکقار    

 . پرداخت نخواهد شد
 بند ب : 

اول کنار جوی هقا ، پلهقای هقوائی و    ه روها ، پیاده روها ، اطرا  رفیوژها ، جدتنظیف و رفت و روب سوار -3

زیرگذرهای انواع ماابرعمومی واقع در داخ  محدوده مورد پیمان از قبی  خیابانها ، بزرگراهها ، میادین ، 

 ،ابر متری فضاهای باز کنقار ماق   02کنار ماابر تا عم   کوچه ها و بن بست های عمومی و فضاهای باز و

مجتمع دفقع پسقماندها واققع در    تا  های ، مسکونی ، اداری ، تجاری و دامی جمع دوری و حم  پسماند

 . و جمع دوری زبایه های سطح فضای سبز منط ه
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رفع دبگرفتگی ، تجمع دب از ماابر ، پاکسازی و حم  ضایاات جویها ، نهرها و دبروهای روباز و زیر پلها و  -0

دبهای سطحی و حضور فاال در سطح محدوده مورد پیمان در انجام امور مقذکور  نظایر دن به منظور دفع 

 در مواقع بارندگی و نزوالت دسمانی .

پاکسازی و امحاء دگهی ها ، پوسترها ، نوشته ها و نظقایر دن از روی دیوارهقا ، تاسیسقات و مسقتحد ات      -1

ههای اتوبو: و غیره با دسقتور کقار   و ایستگایر برق ، ترانسهای برق تاز قبی  کیوسکهای تلفن ، عمومی 

 .با استفاده از کارگران موجودصادره از سوی دستگاه نظارت 

، جویها ، دبروهای پلها ، دریچه های دهنقی و  اعالم نواقص خیابانها ، میادین ، ماابر از نظر سطح دسفایت  -4

 اشی از نواقص فوق .... به کارفرما و انجام اقدامات احتیاطی الزم به منظور جلوگیری از حوادث ن

الزم به منظور جلوگیری از س وط افراد در داخ  گودال ها و چایقه هقای    وتدابیر انجام اقدامات احتیاطی -5

 واقع در ماابر .

به  5و  4هرگونه خسارت احتمایی وارده به شخص  ایث که در ا ر وجود نواقص مندرج در بندهای  -1تبصره 

به موقع دن به کارفرما و یا انجام اقدامات احتیاطی الزم گردد بقه عهقده   علت سه  انگاری پیمانکار در اعالم 

 .و مسوییت عدم رعایت بر عهده پیمانکار می باشدپیمانکار می باشد 

جهقت مقوارد   استفاده از وسائ  ایمنی و نصب عالئم هشدار دهنده  نسبت بهموظف است پیمانکار  -1تبصره 

 اقدام نماید . مذکور

حفاری بدون مجوز دسفایت ، موزائیک و یا سنگ فرش خیابانها ، ماقابر و میقادین و    هناعالم سریع هرگو -6

 پیاده روهای سطح محدوده مورد پیمان به کارفرما .

اعالم سریع تخلیه پسماندهای ساختمانی بالصاحب در محلهای غیرمجاز واقع در داخ  محدوده خدماتی  -7

 از عملیات ساختمانی به کارفرما .سدمابر ناشی ناحیه موردپیمان و اعالم هرگونه 

 الیروبی انهار و دبروهای روبسته و زیر پلها . -8

 ها و گاردریلها .عابر پیاده ، نرده  رفیوژها، پلهای هوائی، سواره رو و و روها کنار سواره جداول شستشوی -9

، سطلهای زبایه و مسقتحد ات عمقومی نظیقر   نیمکتهقا    پاکسازی و شستشوی ایستگاههای اتوبو: ،  -32

 راهنمائی و نظائر دن .تابلوهای 

کلیه خاك و نخایه های مازاد و ضایاات ساختمانی متال  و یا مربوط به جمع دوری و حم  همه روزه  -33

شهرداری از محدوده پیمان و انت ال دن به محلهائی که کارفرما و یا ستاد ساماندهی ضایاات سقاختمانی  

 ط ه مربوطه انجام می شود .تایین می نمایند با دستور کار کتبی ناظر من

 در مواقع بارندگی در صورت عدم کارکرد ماشقین دالت حمق  خقاك و نخایقه کقارکرد دن روز از      یک تبصره 

 صورت وضایت پیمانکارکسر می گردد .

کققه مققورد  ییتققری فلققزی 722عققدد مخققزن  562 ارگققاهکپیمانکققار موظققف اسققت بهنگققام تجهیز  -30

را  نمونقه مخقزن مقورد نظقر در اختیقار پیمانکقار ققرار میگیقرد        تایید کارفرما باشقند و مشخصقات و یقا    

نمایققد و همققواره تققا پایققان قققرارداد مخققازن فققوق موجققود باشققند      جانمققاییخریققداری و در محقق  
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نمققودن دن پیمانکققار موظققف بققه جققایگزین  ، توضققیح اینکققه در صققورت هرگونققه خرابققی و سققرقت مخققازن  )

ه هزینققه اضققافی بابققت اینکققار بققه پیمانکققار پرداخققت و کارفرمققا هیچگونقق مققی باشققد سققاعت 04ظقر  مققدت  

 (.نخواهد نمود

 : اسناد و مدارك پیمان : 1ماده 

 این پیمان شام  اسناد و مدارك زیر است  

 پیمان حاضر  –ایف 

 تهیه شده است . شوشتر(شهرداری ) کارفرماخصات ویژه محدوده که توس  ن شه و مش –ب 

 ن .فهرست بهای قیمتهای پایه پیما –ج 

 پیوست شماره یک شام  ییست تجهیزات و ماشین دالت مورد نیاز انجام امور خدمات شهری . - د

 پیوست شماره دو شام  مشخصات کلی فهرست بهاء احجام و م ادیر قرارداد . – هق 

سقناد مقورد   از اسناد و مدارك باال تناقض وجود داشته باشد بقه ترتیقب فقوق ا   بین مواد و فصول و باضی تبصره   هرگاه 

مربوط به قیمت ها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء ماتبر اعتبار بوده و به دنها عم  خواهد گردید و اگر این تناقض 

 خواهد بود .

 : مبلغ و مدت قرارداد  3ماده 

بققققه حققققرو   ریااااا  ...............................مبلقققق   یکسققققالبققققرای  پیمققققانپایققققه ( مبلقققق  کقققق   3-1

که از قرار هر کیلو گقرم زبایقه.....ریال وهقر     میباشد(   ریا ...........................................................................................

  متر مربع رفت وروب .....ریال منظور گردیده است.

اعالمی از سقوی اداره کقار و امقور    بصورت طب  افزایش ح وق  یقرارداد در سنوات باد تادی  میزان افزایش : 1تبصره 

ققرارداد   مقدت باقیمانقده  در مجموع افزایش فوق محاسبه و بصورت یک درصد و مبل  مشخص به وخواهد بود اجتماعی 

 .فوق ایذکر اضافه و توس  کارفرما ابال  میگردد

 می باشد. کارفرما  پرداخت ماییات ارزش افزوده باهده  0تبصره 

د یذا  میزان افزایش تادی  ساییانه باش98یمانکار میبایست بر اسا: قیمتهای سال پل  ارایه شده   ازدنجاییکه مب 1تبصره

قرارداد مذکور تال  گرفته و در سنوات بادی نیز از اول فقروردین  مدت باقیمانده به  99از اول تاریخ شروع بکار در سال 

 ماه هر سال قاب  اعمال میباشد.

  مدت قرارداد( 0-1

  که شام  روزهای تاطی  نیز میباشد. سالیک بمدت  13/23/3199یغایت 23/20/3198از تاریخ 

شورای اسالمی شهر شوشقتر   361/5  در صورت رضایت شهرداری این قرارداد برای یک سال دیگر طب  مصوبه 3تبصره 

 قابلیت تمدید را دارد .
 نافذ مي گردد :این قرارداد با انجام موارد ذیل 

 انجام تعهدات توسط پیمانکار . ارائه ضمانت حسن -

یقت دیقین   عابقه ر  مشروط خواهد بود.به رضایت کارفرما منوط ادامه کار پیمانکار بیش از مدت قرارداد  : 1تبصره

مبل  قرارداد با در نظر گقرفتن کارهقای اضقافی و جدیقد      %05بار مایی ناشی از دن از  نامه مایی شهرداری بوده و

 تجاوز نکند.
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 ات پیمانکار : تعهد 4ماده 
پس از ابال  قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه و تامین ماشین دالت موضوع  روز 35پیمانکار مکلف است حداکثر تا  -3

هاد خود و تائید دستگاه نظارت تغییری در فهرسقت مقذکور   ندیهی است چنانچه پیمانکار با پیشب نماید.پیمان اقدام 

و بهبودی امور باشد بالمانع خواهد بود . مدت زمقان الزم در صقورتی    ییر در جهت کیفیتغانجام دهد چنانچه این ت

گاه نظارت برای تکمی  تجهیزات و حداکثر بیش از یک ماه به تاخیر نیفتقد بالمقانع   تموجه و با تائید دسکه بدالی  

 می باشد .

و  پس از تایید ناظر  هتهی سایم و فاقد ن صپیمانکار موظف است ماشین دالت موضوع قرارداد را از ماشین دالت  -0

وح  هرگونه ادعا نسبت به اجرت ایمث  ویا مقزد اجقاره جهقت وسقای  و ماشقین االت را      .عایی بکارگیری نماید

 نسبت به شهرداری از خود سلب می نماید.

طبق  دسقتورایام  نقاظر عقایی کقه بقه هنگقام        وری و حمق  پسقماند را   دپیمانکار موظف است عملیات جمقع   -1

 .کار ابال  می گردد انجام دهد صورتجلسه شروع ب

عملیات جمع دوری و حم  پسماند واحدهای تجاری و اداری در تمامی روزهای هفته بقدون وقفقه      -3تبصره 

 انجام خواهد پذیرفت.

برنامه زمانبندی  انجام عملیات جمع دوری و حم  پسماندها از سوی دسقتگاه نظقارت بقه پیمانکقار      -0تبصره  

 ابال  خواهد شد.

یمانکار موظف است برای ایجاد ابنیه و تاسیسات موقت که بمنظور اجرای عملیات موضوع پیمان ضروری باشد پ -4

 قبالً مواف ت کارفرما و مایکین دن اراضی را جلب کند .

پیمانکار موظف است نسبت به تامین مکان مناسب جهت تامیر ، نگهقداری و شستشقوی کلیقه ماشقین دالت و      -5

 قدام نماید که این مح  نیز میبایستی به تائید ناظر عایی برسد.تجهیزات مورد تاهد ا

پیمانکار موظف است با هماهنگی ناظر عایی برنامه امور روزانه حرکت و فااییت ماشقین دالت خقود را تایقین و     -6

بصورت ماهیانه به اطالع نمایندگان کارفرما برساند و در صورتی کقه تغییقری در هقر یقک از دنهقا واققع گقردد        

 بایست دنها را به اطالع مراجع کارفرما برساند .می

  پیمانکار موظف است کلیه ماشین دالت خود را بیمه شقخص  ایقث نمقوده و در ایقن بیمقه حقداکثر خطقرات و         -7

 .هزینه های دیه و هزینه پزشکی پیش بینی گردد 

نسقبت بقه افتتقا      رمقا مورد تایید کارفبانک افتتا  حساب مشترك با شهرداری در  ضمنپیمانکار موظف است  -8

  یق تحت شمول خود ، ح قوق و مزایقای دنقان را از طر   بنام کلیه پرسن  خدماتی همان بانک  حساب بانکی نزد

 حسابهای بانکی دنها پرداخت نماید .

پیمانکار موظف است نسبت به ارائه فیش ح وقی به کلیه پرسن  خقود اققدام نمقوده و هرگونقه روش پرداخقت       -9

 و ضواب  است .دیگری خال  م ررات 

اشخاص  عوام  وکارگران موضوع قرارداد ویا  چنانچه در مدت زمانی که کار به پیمانکار سپرده می شود برای -32

حاد ه ای اعم از جانی یا مایی رخ دهد که ناشی از عملکرد پیمانکار یا افراد وی   ایث در محدوده کاری پیمانکار 

هده پیمانکار است و پیمانکار موظف اسقت بقرای پقیش بینقی     باشد مسئوییت پاسخگویی و جبران خسارت بر ع

 اینگونه موارد از بیمه مسئوییت مدنی استفاده نماید .
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 پیمانکار ح  واگذاری جزئی یا کلی موضوع قرارداد را به غیر ندارد مگر در صورت مواف ت کارفرما . -33

 الیروبی انهار و دبروهای روبسته و زیر پلها . -30

 واره روها و رفیوژها، پلهای هوائی، سواره رو و عابر پیاده ، نرده ها و گاردریلها .شستشوی جداول کنار س -31

پاکسازی و شستشوی ایستگاههای اتوبو: ، سطلهای زبایه و مستحد ات عمومی نظیر   نیمکتهقا، تابلوهقای    -34

 راهنمائی و نظائر دن .

ز در فرم مخصوص تنظقیم وتحویق    پایان همان روپیمانکار موظف است گزارش کام  عملیات انجام شده در  -35

وفرمهقای روزانقه بصقورت     را به صورت مدون و بر اسا: دیتم های ماده یکدنطی هر ماه دستگاه نظارت داده و

 و به کارفرما ارسال نماید . ،تنظیم  تهیه ماهیانه

و تفضقیلی  پیمانکار متاهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طب  دستورایام  های مدون و ن شه های کلقی   -36

رگرانی که در کار خود تخصقص و تجربقه کقافی دارنقد بقه      امناط  و با بهترین روشهای فن و ابزار کار بوسیله ک

 هزینه خود انجام دهد .

مه باشند و همچنین پیمانکار ح  بکارگیری کارمندان و ایرانی کارگاه باید دارای شناسناکارمندان و کارگران  -37

 .را ندارد مشمول خدمت و افراد فاقد سن قانونی ،افراد  کارگران اتباع بیگانه

پیمانکار متاهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دویتی و شهرداریها بدون اجقازه   -38

یا دمقاده بقه    همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ویی برگ ماافیتم امات مربوطه و 

 خودداری نماید .خدمت در دست ندارند 

را پرسقن  تحقت امقر خقود     شروع قرارداد کلیه ح وق و مزایقای و بیمقه   پیمانکار موظف است در دوماه اول  -39

بقه  و ییست بیمه پرسن  تحت امر خود را در موعد م رر تنظیم و ممهور به مهر خود ) پیمانکار( پرداخت نماید 

وی  شهرداری نماید تقا شقهرداری راسقاً حق  بیمقه      تحهمراه قبض ح  بیمه صادره از سوی تامین اجتماعی را 

در صورت عدم ارائه ییست بیمه و قبض مربوطه طب  مذکور را پرداخت نموده و از مطایبات پیمانکار کسر نماید 

  مذکور توس  پیمانکار، کلیه مسئوییتها و جرائم بر عهده پیمانکار می باشد .ی  شرا
د را بر طب  قانون کار مرتباً پرداخت نماید . در صورتیکه در پرداخت دسقتمزد  پیمانکار متاهد است دستمزد کارگران خو -02

کقارگران را پرداخقت نمایقد در صقورت     لقب  طکارگران تاخیر حاص  شود ناظر م یم به پیمانکار اخطار خواهد نمقود کقه   

یقا مطقاب  بقا    ارگران و استنکا  پیمانکار ، کارفرما ح  دارد دستمزد کارگران را طب  کارتهای کارگری کقه در دسقت کق   

به پرداخت های موقتی که علی ایحسقاب بقه دنهقا شقده     با توجه  صورت وضایت تنظیمی با تایید شهردار پرداخت گرددو

بقا  پیمانکقار  ه پرداخقت کنقد در صقورتیکه نماینقد     دنها به حسابکسر وپیمانکار و یا تضمین های از مح  مطایبات است 

ه و قرارداد را فسخ و ضمانت حسقن  دادخودداری کند کارفرما پرداخت مزبور را انجام  حضوروجود اخطار کتبی کارفرما از 

بقر ایقن عمق  و مبلق  پرداختقی و تاقداد       بدون اینکه پیمانکقار حق  اعتقرا     انجام تاهدات پیمانکار را ضب  می نماید .

 ید.و هرگونه اعترا  را از خود سلب می نماکارگران و میزان استح اقی دنان داشته باشد

  پیمانکار موظف است به صورت مستمر و ماهیانه در روز پنجم هر مقاه نسقبت بقه پرداخقت ح قوق و مزایقای        3تبصره 

 به نحویکه مطایبات قبلی هیچگونه ارتباطی با قرارداد جدید ندارد   نماید .اقدام کارکرد ماه قب  پرسن  تحت امر خود 

ارگران توس  پیمانکار پرداخت می گردد. رعایقت تقاریخ فقوق    ماه اول و دوم کارکرد که ح  ایزحمه ک 0تبصره 

ه باقد  ایذکر جهت پرداخت دستمزد پرسن  تحت امر خود ایزامی و غیرقاب  تغییر می باشد ویی از مقاه سقوم بق   
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         اققدام بقه پرداخقت    پیمانکقار بایقد   ارمق کارف ساعت پس از پرداخت مبقای  صقورت وضقایت توسق      04حداکثر 

 سن  تحت امر نماید .ح  ایزحمه پر
به موقع بیمه پرسن  تحقت   و   باتوجه به اهمیت موضوع بیمه پرسن  پیمانکار مکلف است در طول مدت قرارداد1تبصره 

و ح  بیمه تامین اجتماعی پرسن  تحت امر پیمانکار بر عهقده پیمانکقار بقوده      ماه 0پرداخت امر خود را پرداخت نماید 

ه بق به پرداخت  و کسر مبل  مربوطه در غیر اینصورت شهرداری اقدام داری نداشته  وندارد .ارتباطی به پرداخت های شهر

 می نماید . پیمانکار از مطایباتباالسری  ددرص02ضافه ا

در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختالل نظم محی  کار و یا هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار  -03

داد و در منط ه پیمانکار تذکر خواهقد  یا ناظر منط ه مراتب را برای بار اول به سرپرست کارگاه گردند کارفرما و 

پیمانکار مکلف به اجرای این دستور . بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کندتکرار می تواند از پیمانکار صورت 

اجرای ایقن  بکقار بگمقارد.  اه بوده و ح  نخواهد داشت برکنار شدگان را بقار دیگقر در همقان منط قه و یقا کارگق      

الزم به توضیح است کمیته انظبقاتی   او نخواهد کرد .ح ی برای کاهد و ایجاد ستورازمسئوییتهای پیمانکار نمید

 شهرداری در مواقع یزوم مجاز به ورود به هرگونه مسائ  انظباتی کارگران این پیمان خواهد بود .

 به منظور بازدید روزانه باهده پیمانکار می باشد . رما()درصورت تشخیص کارفعایی تامین خودروهای ناظر -00

نفر را که مورد قبقول کارفرمقا باشقد را     0واجد صالحیت حداق  پیمانکار باید قب  از شروع عملیات اشخاص  -01

پیمانکار اساساً باید در اوققات  کتباً بانوان نمایندگان پیمانکار در روز و شب در هر ناحیه مارفی نماید . نماینده 

. پیمانکقار  و نظقارت او انجقام گقردد    کار در مح  مشخص شده حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرسقتی  

از ناظر م یم و همچنقین تنظقیم صقورت جلسقات     بمنظور اجرای عملیات و دریافت دستور کار کتبی و شفاهی 

اد . هر نوع اخطار )کتبقی و  خود خواهد دی به نمایندگان فکاموقت روزانه ، صورت وضایتهای ماهیانه اختیارات 

ابال  به که مربوط به عملیات باشد و از طر  کارفرما و یا ناظر م یم به نماینده پیمانکار بشود در حکم شفاهی( 

پیمانکار می تواند در صورت یزوم نماینده خود را تاویض کند مشروط بر اینکقه صقالحیت   پیمانکار خواهد بود . 

 باشد .  ین او مورد قبول کارفرماجانش

بهداشت محی  یا محی  زیست بانقوان مسقئول فنقی انجقام امقور      پیمانکار موظف است یک نفر کارشنا:  -04

 و به صورت کتبی به ناظر عایی مارفی نماید.بکارگیری 

و بهداشقت و ایمنقی شقهروندان ،     شوشقتر  یمانکارموظف است نسبت به رعایت نمودن بهداشت محی  شهرپ -05

بهداشت تایین میشود در مح  اجرای این پیمان  کزابر طب  ضوابطی که از سوی مرمحی  کار دنان  کارکنان و

 به مورد اجراء گذارد .

اقدام به کنترل کارهای انجام یافته مقی نمایقد .   کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور نظارت بر اجرای عملیات  -06

پیمانکار متاهد است کارها را طبی  ننماید که در موضوع قرارداد ذکر شده است تهرگاه نتایج کنترل با مأخذی 

 طب  دستور کارفرما و یا دستگاه نظارت با هزینه خود اصال  کند .

لقی تمقام یقوازمی کقه بقرای      وسای  حم  و ن   و سوخت و بطور کو تهیه و تدارك ابزار کار و ماشین دالت  -07

کلیه هزینه های مربوطه را پیمانکقار در  و اجرای عملیات موضوع قرارداد ضروری است باهده پیمانکار می باشد .

 قیمت پیشنهادی یحاظ نموده بنحوی که ح  هرگونه ادعای مایی را در این خصوص از خود سلب می نماید .

پیمانکار متاهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را با بکارگیری بهترین روشهای اجرائی و با بهترین ابزار و   -08

 ی که در کار خود تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد .ماشین دالت بوسیله کارگران
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 کارفرما هیچگونه تاهدی در قبال تامین مصایح و یوازم مورد نیاز عملیات موضوع پیمان را ندارد . -09

هرگاه کارفرما تشخیص دهد که پرسن  و ابزار کار موجود برای انجام کار روزانه کافی نمقی باشقد مراتقب را     -12

خقود را طبق  نظقر کارفرمقا و در     نکار ابال  خواهد نمود . پیمانکار موظف است پرسن  و تجهیقزات  پیما کتبا به

کمیق   تبدون اینکه بدین مناسبت ادعای خسارتی از کارفرما داشقته باشقد    در اخطاریه  مدت زمان تایین شده

 نماید .

کلیه ابزار و سئول حفظ و نگهداری پیمانکار از روز تحوی  محدوده مورد پیمان تا روز خاتمه مهلت قرارداد م -13

از کارفرما باشد که تحت نظر و مراقبقت او ققرار   ماشین دالت و مایملک اعم از اینکه متال  به خود و یا تحویلی 

عقوار   دنها در م ابق   و حراست از حفاظت  ،ر اقدامات الزم را برای نگهداری دارد ، می باشد و به همین منظو

حری  و غیره بام  خواهد دورد و همچنین پیمانکار در حدود قانون حفاظت فنی  جوی و طغیان دب و سرقت و

در این مورد هیچ و در هر حال کارفرما ه به شخص  ایث در محدوده مشخص شده میباشد دمسئول خسارت وار

ارت و نوع مسئوییتی باهده ندارد . پیمانکار متاهد است کلیه تدابیر الزم را بقرای جلقوگیری از وارد شقدن خسق    

مسقئول جبقران دن   دسیب به اموال تحویلی اتخاذ نماید و اگر در ا ر سه  انگاری او خسقارتی وارد شقود خقود    

که پس از محاسبه توس  کارشنا: شهرداری مبل  خسارت تایین شده از مطایبات پیمانکقار کسقر   خواهد بود .

 می گردد.

بیمقه هقای اجتمقاعی و حفاظقت فنقی و      ط بکار و پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و م ررات مربو -10

و متاهقد اسقت   ستورایاملهای مرکز بهداشت و همچنین قوانین مربوط به ماییاتها و عوار  کامالً مطلع بقوده  د

همه دنها را رعایت کند . در هر حال مسئوییت عدم اجرای قوانین و م ررات فوق ایذکر متوجه کارفرمقا نخواهقد   

 بود .

توسق   جرای امور مندرج در ماده یک قرارداد طب  برنامه زمقان بنقدی شقده ای اسقت کقه      ساعات و زمان ا -11

 .کارفرما به پیمانکار ارائه میگردد

اجرای امور موضوع قرارداد مراتقب از طریق  دسقتگاه نظقارت بقه        در صورت نیاز به تغییر ساعت و یا زمان 3تبصره 

 یت دن می باشد .پیمانکار اعالم خواهد شد و پیمانکار مکلف به رعا

پیمانکار متاهد است ترتیب کارها را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب حتی ایم دور برای ساکنین و   0تبصره 

 موسسات مجاور مح  کار مزاحمتی ایجاد نکند .

ل و را برای جمع دوری و حمق  زبایقه منقاز   یام بخصوص پیمانکار به هیچ وجه مجاز نیست رأساً ساعات و ا  1تبصره 

 ، مگر اینکه با برنامه اعالمی از طر  دستگاه نظارت مطاب ت داشته باشد .اماکن عمومی تایین نماید

اسقت  موضوع پیمان اشیاء قیمتی و غیره در مح  کار پیدا شود پیمانکار متاهقد  اجرای عملیات هرگاه ضمن  -14

هقای  قوانین مربوط به دسقتگاه  ن طب  بالفاصله مراتب را از طری  ناظر م یم به اطالع کارفرما برساند و همچنی

فوری برای حفظ و نگهداری و یا انت ال اشیاء قیمتی بام  خواهد دورد . انتظامی نیز اطالع دهد . کارفرما اقدام 

حفظ و نگهداری اشیاء و د ار مزبور مراقبتهای الزم را پیمانکار باید تا هنگام مالحظه م امات صایح و کارفرما در 

 بام  دورد .

قانونی پیمانکار همان است که در م دمه قرارداد نوشته شده و در صورتیکه ایقن محق  تغییقر    اقامتگاه ح  م -15

بکند پیمانکار موظف است مشخصات کام  مح  جدید خود را بالفاصله کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اعقالم  
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کارفرما یا دستگاه نظارت بوسقیله نامقه    نماید . در صورتیکه به این تاهد خود عم  نکند هر نامه ای که از طر 

 رسان و یا پست به مح  قانونی اوییه پیمانکار ارسال شود ابال  قانونی تل ی خواهد شد .

ماییات و ح  بیمه موضوع پیمان طب  قوانین و دئین نامه های ماییاتی و قوانین کار و بیمه های اجتمقاعی کقالً    -16

و ،  از صورت وضایت پیمانکار کسر صورت پذیرد م مذکور توس  کارفرمااقداپیمانکار می باشد و چنانچه باهده 

 باید به موقع به حساب مبادی ذیرب  پرداخت گردد . 

تبصره   یزوم رعایت م ررات حفاظتی و ایمنی از طر  پیمانکار پرداخت کسورات قانونی بقر عهقده پیمانکقار     -17

 می باشد .

اشقخاص  ایقث و خسقارت ناشقی از عملکقرد      موضقوع ققرارداد و  کارگران وعوام  شاغ  در کارفرما در م اب   -18

ودر صقورت ورود خسقارت بقه    کلیه موارد پیمانکار مسئول خواهقد بقود .  درپیمانکار هیچگونه مسئوییتی ندارد و 

 اموال شهرداری مسوییت دن بر عهده پیمانکار می باشد .

که باعقث سقدمابر نگقردد و    ریزی و انجام دهد  عملیات اجرائی خود را طوری برنامه  پیمانکار مکلف است  3تبصره 

و پیمانکقار مکلقف بقه رعایقت     و ساکنین مح  می گردد نمی باشد  که موجب مزاحمت عابرینمجاز به اشغال ماابر 

 .قوانین وم ررات راهنمایی ورانندگی می باشد مسوییت جانی ومایی عدم رعایت بر عهده پیمانکار می باشد 

مام مابری اشغال شقود  تور انجام عملیات مورد پیمان ایجاب نماید برای مدتی قسمتی و یا هرگاه به منظ   0تبصره 

ا همقاهنگی اداره راهنمقائی و راننقدگی عبقور و مقرور را از ماقابر مجقاور        بق کارفرمقا و  مکلف است از طری  پیمانکار 

اشقد حقادث گقردد بقر عهقده      و هر گونه مسئوییت در این خصوص که قب  از اخقذ مجقوزات الزم ب  .امکانپذیر سازد 

 پیمانکار می باشد . 

ول کقار باشقند ، پیمانکقار همکقاری الزم را بامق       غ  هرگاه در محدوده مورد پیمان ، پیمانکاران دیگر مش1تبصره  

 خواهد دورد .

بقرق ،    هرگاه درا رعملیات پیمانکار به تاسیسات موجود در محدوده کار مانند تلفن ، پست ، تلگرا ، دب ، 4تبصره 

یقا  و یا بخقش خصوصقی   گاز ، عالئم راهنمائی و رانندگی و سایر تاسیسات متال  به شهرداری و یا سازمانهای دیگر 

صدمات وارد شود ، پیمانکار مکلف بقه مرمقت دنهقا و یقا پرداخقت خسقارت وارده بقوده و کارفرمقا         اشخاص ح ی ی 

پیمانکار در مراجع قضایی شهرداری حکم دادگقاه را  ودر صورت محکومیت هیچگونه مسئوییتی در این زمینه ندارد .

 اجرا واز مطایبات  پیمانکار کسر می نماید .

 این قرارداد جز دنچه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچگونه ح ی نمی نماید . -19

بقه  ن شده تاطی  اجرای عملیات توس  پیمانکار حتی برای یکبار در شبانه روز و دقی اً در فاصله زمانی تایی -42

 شوشقتر رداری مفهوم ایجاد اخالل در محدوده فااییت و به تبع دن کارشکنی در فااییتهای خدمات شقهری شقه  

که عواقب قانونی مذکور را بقدون  می نماید  وسیله تائیدپیمانکار بدینی شده موجب پیگرد قانونی خواهد بود .تل 

برای عنوان )ایجاد اخالل در نظم شهر( برای کارفرمقا   و اقدامات قانونییرفته به ادیه احتماییش پذمسموع بودن 

 به رسمیت می شناسد .

 با نظر دستگاه نظارت و در صورت نیاز پیمانکار می بایستی با هزینه خود نسبت به توزین زبایه اقدام نماید . -43

 عملیات جمع دوری و حم  زبایه بدون تاطیلی در مدت قرارداد خواهد بود . -40
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صدا دردوردن درب منازل ، پرتاب ظرو  زبایه و ایجاد سرو صدا و اخذ حت امر او مجاز به پیمانکار و پرسن  ت -41

 وجه به هر منظور از شهروندان نمی باشند .

کلیه خودروها بابت هر سرویس تخلیه در مح  مدفن زبایه می بایست حتماً تائیدیقه نماینقده )نقاظر عاییقه(      -44

 مست ر در مح  را اخذ نمایند .

در داخ  و خقارج شقهر    خودروحم  زبایه ها می بایست به گونه ای باشد که در موقع حرکت جمع دوری و  -45

 زبایه و شیرابه زبایه بر روی زمین ریخته نشود .

کلیه خودروهای مورد نظر پیمانکار جهت زبایه گیری قب  از بکارگیری مقی بایسقت حتمقاً بقه رنیقت نماینقده        -46

 از اخد تائیدیه مشغول بکار گردند .رسیده و پس دستگاه نظارت )ناظر عاییه( 

به ناظر عایی تسلیم حداکثر تا دخر روز پانزدهم ماه باد ماهیانه خود را پیمانکار موظف است صورت وضایت  -47

درصد  0نماید در غیر اینصورت ناظر عایی با هماهنگی کارفرما صورت وضایت پیمانکار را تهیه و تنظیم نموده و 

 میگردد.و به حساب شهرداری واریز کسر ، از صورت وضایت فوق زحمه تنظیم دن صورت وضایت بابت ح  ای

را بقه کقارگر   پیمانکار موظف است به هر م دار کارکرد کارگر ، در زمان تسویه حساب نهایی ، حق  سقنوات    -48

 پرداخت نماید .

روارایقه دن بقه   سه صورت وضایت پایانی منوط به اخذ کلییه تسویه حسقابها از سقوی پیمانکا   1تبصره پرداخت 

 شهرداری می باشد.

تا پایان و در صورت افزایش قرارداد تا زمان شقروع بقه پیمانکقار     تبصره   کلیه مسئوییتهای ناشی از ایت قرارداد

جدید بر عهده پیمانکار فالی ) طر  قرارداد( می باشقد در صقورت عقدم تمکقین ضقمن ضقب  ضقمانت کلیقه         

   تحت امر شرکت بر عهده پیمانکار می باشد .خسارتهای وارده به شهرداری و یا پرسن

پیمانکار موظف است در پایان قرارداد با کلیه کارگران خود تسویه حساب نموده و ح  و ح وق دنها از جمله  -49

کی بقه  بقان عیدی ، بازخرید ، مرخصی و غیره را از طری  بانک پرداخت کرده و نسبت به ضمیمه نمودن ییسقت  

 اقدام نماید. ی کار و ارائه دن به دستگاه نظارتاقطصورتجلسه م دماتی تحوی  

یبا: متحد ایشک  من ش به درم شرکت و به تائید دستگاه نظقارت  پیمانکار موظف است برای کارگران خود  -52

 تهیه نماید .

نموده و قیمقت دن را  کارفرما در قبقال کقارگر  پیمانکار مکلف است کلیه پرسن  خود را بیمه مسئوییت مدنی  -53

 حاسبات خود پیش بینی نماید .)پیمانکار ح  کسر مبل  این بیمه را از ح وق کارگران ندارد(نیز در م

مقدیریت پسقماند در   نسبت به توزیع قبقو  اخقذ بهقاء     عالوه بر بیمه تامین اجتماعی پیمانکار موظف است -50

 .منازل واقع در ناحیه تحت پوشش خدماتی خود اقدام نماید 

یک از ماشین دالت و تجهیزات و ماشین دالت در حین انجام کار دچار ن ص کار موظف است چنانچه هرپیمان -51

دمات موضقوع ققرارداد   نسبت به تامیر دن اقدام  نماید تا خللقی در انجقام خق   ساعت (  48) شود در اسرع وقت 

 خواهد شد. 5غیر اینصورت مشمول جریمه طب  ماده بوجود نیاید در

  خود اقدام نماید و در صورتی که شهرداری اقدام به برگقزاری  پیمانکار موظف است نسبت به دموزش پرسن -54

پیمانکار بنماید ، پیمانکار موظف به اعزام نیروهای تحت امر خود به دوره مذکور می دوره دموزشی برای پرسن  

    د.باشد ، در غیراینصورت کارفرما دو برابر هزینه را محاسبه و از صورت وضایت ماهیانه پیمانکار کسر می نمای
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تبصره   کارفرما پس از برگزاری دوره و پس از تائید دستگاه نظارت ، هزینه دن را از صورت وضایت پیمانکار کسر مقی     

 نماید.

پیمانکار موظف است عالوه بر تمامی تجهیزات فردی از قبی  دستکش ، جاروب ، یبا: کار و ... نسقبت بقه تهیقه گقاری      -55

 اکبان اقدام نماید.به تاداد کلیه نیروهای پ  پاکبان

 به عنوان گاری پاکبان استفاده نماید. )مخازن گایوانیزه (تبصره  پیمانکار نمی تواند از مخازن موقت نگهداری پسماند

  در 3.                  تبصره ایدمجهز نم Gps دستگاه ماشین دالت مورد استفاده خود را بهپیمانکار موظف است تمامی  -56

دن خودرو در یک شیفت کاری  با احتساب درصد  ماادل هزینه کارکرد روزانه Gps دستگاه بی صورت عدم نصب و خرا

صورت وضایت پیمانکار کسر میگردد.                                                                           پیشنهادی پیمانکار محاسبه  و از

 کلیه خودروها باهده پیمانکار می باشد. Gpsماهیانه   هزینه نصب ، راه اندازی و شارژ 0تبصره

در بقار دوم   باعث اختالل در ایجاد نظم میشوند برای بار اول تذکر و در صورت تکرار پیمانکار موظف است کارگرانی را که -57

  مکلف به برکناری دن کارگران است.

بقا هزینقه خقود اققدام      ران  تحت پوشش خقود  نسبت به انجام دزمایشات ادواری تمامی پرس ساالنه موظف استپیمانکار  -58

ماادل دو برابر ح وق پایه اعالمی از سوی اداره کقار بقا احتسقاب درصقد     ساالنه جهت هر نفر نیرو در غیر اینصورت  نماید

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.  بصورت ماهیانه پیشنهادی پیمانکار 

لیه امورات  ، کارگاه ، تجهیزات و ماشین دالت  پیمانکار را در اختیار گرفتقه  کارفرما میتواند ک، درصورت هرگونه اعتصاب  -59

 و نسبت و انجام کار اقدام نماید و پیمانکار دراین خصوص ح  هیچگونه اعترا  و شکایتی نخواهد داشت.

فرمقا ققرار دهقد و    پیمانکار جهت پرداخت ماهیانه ح وق کارگران میبایست ییست ح وق کارگران را تهیه و در اختیار کار -62

 ح وق کارگران پس از تایید میباست از طری  حساب مشترك پرداخت گردد.

تبصره  درصورتیکه ییست و مبل  ح وق کارگران مورد تایید کارفرما نباشد، کارفرما میتواند نسبت به تهیه ییست مقورد تاییقد   

 یتی نخواهد داشت.اقدام و پرداخت نماید دراینصورت پیمانکار ح  هیچگونه اعترا  و شکا

قرارداد فسخ و خسقارت وارده    33در صورتیکه یک یا چند مورد از موارد تاهدات فوق ایذکر رعایت نگردد مطاب  با ماده   -63

 را از ضمانت نامه کسر خواهد شد .

ی میتوانقد  چنانچه در طول مدت قرارداد قانون،بخشنامه ،دیین نامه و یا دستورات مافوق شهرداری مبنی بر اینکه شهردار -60

قراردادهای پیمانکاران نیروی انسانی وپیمانکاران حجمی را فسخ ومست یما با کارگر قراردادمنا د نماید تصویب ویا ابقال   

وپیمانکقار بقا    نمایقد  یمق       گردد شهرداری بصورت یک طرفه قرارداد را فسخ وفسخ قرارداد را به پیمانکار اعالم وابال  

 دمنا د نموده وح  هر گونه ادعا در اینخصوص را از خود سلب    می نماید.علم به این موضوع قراردا

پیمانکار مکلف به ارائه یک نسخه از رونوشت کلیه بیمه نامه های مرتب  با موضوع قرارداد مقن جملقه بیمقه مسقئوییت       -61

 مدنی ، حوادث و غیره ، به شهرداری می باشد .  

 : جرائم  5ماده 
پایه کارگر بقا  فاقد یبا: کار کام  در هر روز و به ازاء هر نفر ماادل ح وق ار از کارگر در صورت استفاده پیمانک -3

چکمه  –ماسک  –برای کارگران شاغ  در موضوع پیمان که فاقد دستکش  پیمانکار ، احتساب درصد پیشنهادی

 ایه کارگر با احتساب ح وق پ %05، گاری تک چرخ ،  پاکباناز قبی  بی  ، جارو ، گاری کار بارانی و ابزار  –
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ح وق  %52برای کارگران فاقد همای  شبرنگ و سایر یوازم ایمنی مورد نیاز ، ماادل  ، درصد پیشنهادی پیمانکار

بر اسا: ییستهای دستمزد اعالمی از سوی وزارت کار، جریمقه  پیمانکار پایه کارگر با احتساب درصد پیشنهادی 

 نه قاب  اعمال خواهد بود .متال  میگیرد که در صورت وضایت ماهیا

هر متر مکاب خاك و نخایه ساختمانی پس از صدور دستور کار از سوی ناظر م قیم ، بقه میقزان دو     هبابت ماند -0

 وری هر متر مکاب مواد مذکور کسر می گرددجمع دبا احتساب ضریب پیشنهادی ، برابر قیمت پایه 

   نحوه محاسبه جرائم مربوط به جمع دوری و حم  پسماند -1

مت پایه با احتساب ضقریب  قی برابر 1ماادل باد از زمان م رر نشده پسماند جمع دوری  هماندبه ازاء هرکیلوگرم  -

 صورت وضایت کسر می گردد .از مبل  ناخایص  پیشنهادی پیمانکار

 نحوه محاسبه جرائم مربوط به رفت و روب   -4

ر ماادل یک برابر قیمقت پایقه بقا احتسقاب ضقریب      به ازاء هر متر مربع رفت و روب انجام شده باد از زمان م ر -

ورت وضایت کسر می گردد و در صورتی که جزءاً یا کالً انجام نپذیرد بقه  صپیشنهادی پیمانکار از مبل  ناخایص 

کقار بقه عنقوان    ضقریب پیشقنهادی پیمان  برابر قیمت پایه با احتسقاب   1هر مترمربع کار انجام نیافته ماادل ازاء 

 .شد جریمه کسر خواهد

از دن به باد نیقز در طقول   می باشد و  طب  برنامه اعالمی توس  کارفرما  زمان اتمام رفت و روب خیابانها  3 تبصره

 روز جهت حفظ و برقراری نظافت در محلهای مشخص شده اقدام خواهد شد .

کوتاهی نمایقد مبقای       هرگاه پیمانکار در جایگزینی بموقع ماشین دالت و تجهیزات دچار ن ص فنی شده ، 0تبصره 

 زیر بانوان جریمه به او تال  خواهد گرفت  

روز تاخیر تا سه روز ، در جایگزینی بموقع ماشین دالت و تجهیزات ، بابت هرروز عدم کارکرد خودرو  برای هر .3

در هقر روز  بقا احتسقاب درصقد پیشقنهادی پیمانکقار      خقودرو   هزینه کارکرد یک روزماادل سه برابر مبل  

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد . ومحاسبه 

هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از سه روز تجاوز کند کارفرما میتوانقد ققرارداد را فسقخ نمقوده و تضقمین       .0

حسن انجام ماامله پیمانکار رابدون هیچگونه تشریفات قانونی به نفع خود ضقب  نمایقد .   تاهدات و سپرده 

                               ا فسققخ ننمایققد ، جریمققه بققرای مققدت تققاخیر غیققر مجققاز مققازاد     کارفرمققا قققرارداد ر درصققورتی کققه  

بصقورت تصقاعدی    5مقاده   0تبصقره   ازبرابر جریمه مندرج در بند یک  بر سه روز تا هشتاد روز بمیزان دو

مجقاز از  نانچقه مقدت تقاخیر غیقر     چمحاسبه و از مطایبات ویا تضامین پیمانکار کسر خواهد شد . بهرحال 

 خ میگردد .سف 33هشتاد روز تجاوز کند قرارداد مطاب  ماده 

در کلیه ساعات شبانه روز در محدوده پیمان ایزامی بوده و در صقورت  نماینده تام االختیار پیمانکار حضور   1تبصره 

بقا احتسقاب   کقار  عدم حضور به منزیه غیبت محسوب شده و روزانه ماادل دو برابر ح وق پایه اعالمی از سوی اداره 

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.  پیمانکار درصد پیشنهادی

برابر ح قوق پایقه اعالمقی از     0ماادل  روزانه  کارگر حم  پسماندو  کارشنا: محی  زیستدرصورت عدم حضور  -

 شد. از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد پیمانکار سوی اداره کار کار با احتساب درصد پیشنهادی 

جریمقه ای  )غیبت یا مرخصی ( و جایگزین ننمقودن کقارگر بقه جقای دن     درصورت عدم حضور کارگر رفت و روب -

 مترمربع با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد. ………ماادل 



15 

 

دن رفیقت  ظبرابر  1جریمه ای ماادل به ازاء هر روز درصورت عدم کارکرد ماشین حم  زبایه مکانیزه ) پر: دار (  -

 خودرو با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.

بقا احتسقاب درصقد     روددر صورت عدم تهیه ماشین دالت جریمه ای ماقادل سقه برابقر کقارکرد ماهیانقه دن خقو       -

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد. پیشنهادی پیمانکار

و بقه  میلیون ریقال   دوماهیانه مخزن عدد  52کمبود تا درصورت عدم تامین مخازن پسماند به ازاء هر عدد مخزن  -

بقا احتسقاب درصقد پیشقنهادی پیمانکقار از صقورت وضقایت         میلیون ریال یکعدد ماهیانه  52ازاء هرعدد مازاد بر 

 پیمانکار کسر خواهد شد.

، ماادل کارکرد یک روز ظرفیت دن خودرو با احتسقاب درصقد پیشقنهادی    در صورت نشت شیرابه از ماشین دالت  -

 پیمانکار از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.

از صقورت وضقایت    همقان روز  سه برابر حجقم کقار باقیمانقده     ، اعتصاب کارگران و عدم کار تجمع و یا درصورت -

 کار کسر خواهد شد.از صورت وضایت پیمانبا احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار 

در صورت عدم اجرای موارد دستور کاری ماادل سه برابر قیمت دن دیتم با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکقار از   -

 صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.فیش ح وقی به میزان یک درصد  درصورت عدم ارائه -

از صقورت وضقایت   هزار ریقال   دویست مبل  ، روزانهدود و دیودگی هواالت منجر به ایجاد ن ص ماشین ددرصورت  -

 پیمانکار کسر خواهد شد.

بمیزان دویست هزار ریال از صورت وضقایت پیمانکقار کسقر     پرت شدن زبایه از ماشین دالت حم  زبایهدرصورت  -

 خواهد شد.

هقزار ریقال از    دویسقت  روزانه مبلق  ف و نامناسب در شهر درصورت عدم شستشو و تردد ماشین دالت با ظاهر کثی -

 صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد.

جریمه اعمقال و بقا احتسقاب     ، همانند رفت و روب اقدام نشده، درصورت عدم رفع دب گرفتگی در مواقع بارندگی  -

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد. درصد پیشنهادی پیمانکار محاسبه و

میلیون ریال از صورت وضایت پیمانکار  یک مبل رصورت عدم استفاده از کپسول اطفاء حری  در خودرو ماهیانه  د -

 کسر خواهد شد.

رفت وروب در جوی های روباز و فضای سبز عقدم کقارکرد   خاکروبه های ناشی از درصورت ریختن تامدی زبایه و  -

از صورت وضایت پیمانکار کسقر خواهقد   یشنهادی پیمانکار احتساب درصد پ و 1با ضریب   دن محدوده رفت و روب

 شد.

بادایظهر بمنزیه عدم انجام کقار تل قی ،    0درصورت عدم تخلیه و جمع دوری مخازن در مکانهای تجاری تا ساعت  -

برابر ظرفیت دن مخزن جریمه زبایه منظور و با احتساب درصقد پیشقنهادی پیمانکقار از صقورت وضقایت       1بمیزان 

 ار کسر خواهد شد.پیمانک

برابقر   1درصورت عدم تخلیه و جمع دوری مخازن در مکانهای غیرتجاری بمنزیه عدم انجقام کقار تل قی ، بمیقزان      -

ظرفیت دن مخزن جریمه زبایه منظور و با احتساب درصد پیشقنهادی پیمانکقار از صقورت وضقایت پیمانکقار کسقر       

 خواهد شد.
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د بوسیله کارگر پس از تخلیه توس  خودرو در جایگقاه  مخقزن مبلق     در صورت عدم جانمایی صحیح مخزن پسمان-

 از صورت وضایت پیمانکار کسر خواهد شد. بابت هر مخزن مانکاریپ یشنهادیبا احتساب درصد پ ریال 35222

 تبصره:پس از ابالغ ضریب تعدیل)افزایش( به کلیه جرایم مذکور ضریب فوق تعلق خواهد گرفت.

 ضعیتها ویا تضامین کسر وبه حساب شهرداري واریز مي گردد.کلیه جرایم از صورت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جدول شرح جرائم                                                                                                                                                                                  

     

   و تادی  ساییانه ح وق پایه کارگر با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار کارگر فاقد یبا: کار  1

2 
بارانی و ابزار  –چکمه  –ماسک  –کارگران شاغ  در موضوع پیمان که فاقد دستکش 

 جارو ، گاری پاکبان ، گاری تک چرخ  ،کار از قبی  بی  
و تادی  ساییانه مانکارپی    %05 ح وق پایه کارگر با احتساب درصد پیشنهادی 

و تادی  ساییانه ح وق پایه کارگر با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار کارگران فاقد همای  شبرنگ و سایر یوازم ایمنی مورد نیاز 3  %52    

   و تادی  ساییانهایه با احتساب ضریب پیشنهادی قیمت پ دو برابر مانده هر متر مکاب خاك و نخایه ساختمانی  4

   و تادی  ساییانهقیمت پایه با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار  برابر3  عدم جمع دوری و حم  پسماند  5

 جرائم مربوط به رفت و روب  6

قیمت پایه با احتساب ضریب  یك برابردل ( مااساعت اعالمی کارفرمابه ازاء هر متر مربع رفت و روب انجام شده باد از زمان م رر )

 و تادی  ساییانهپیشنهادی پیمانکار 
  

قیمت پایه با احتساب ضریب  سه برابر( ماادل ساعت اعالمی کارفرمابه ازاء هر متر مربع رفت و روب انجام نشده باد از زمان م رر )

   و تادی  ساییانهپیشنهادی پیمانکار 

   و تادی  ساییانهح وق پایه اعالمی از سوی اداره کار با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  دو برابرماادل  تام االختیار پیمانکار عدم حضور نماینده 7

   ساییانه و تادی برابر ح وق پایه ح وق پایه اعالمی از سوی اداره کار کار با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  0ماادل  عدم حضور کارشنا: محی  زیست  8

   و تادی  ساییانهبرابر ح وق پایه ح وق پایه اعالمی از سوی اداره کار کار با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  0ماادل  عدم حضور کارگر و سرکارگر حم  پسماند 9

   تادی  ساییانه و مترمربع با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار 5222ماادل  عدم حضور کارگر  و سرکارگر رفت و روب 11

   و تادی  ساییانهبرابر ظرفیت دن خودرو با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  1به ازاء هر روز جریمه ای ماادل  عدم کارکرد ماشین حم  زبایه مکانیزه ) پر: دار ( 11

   و تادی  ساییانه درصد پیشنهادی پیمانکارمترمربع با احتساب  65222به ازاء هر روز جریمه ای ماادل  عدم کارکرد جاروب مکانیکی  12

   و تادی  ساییانه ماادل سه برابر کارکرد ماهیانه دن خودرو با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار عدم تهیه ماشین دالت  13

 عدم تامین مخازن پسماند  14

و عدد مخزن با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  میلیون ریال برای هر دوعدد مخزن ماهیانه  52به ازاء هر عدد مخزن تا کمبود  

 تادی  ساییانه
  

   و تادی  ساییانهمیلیون ریال برای هر عدد مخزن با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  یکعدد ماهیانه  52به ازاء هرعدد مازاد بر 

   و تادی  ساییانه ساب درصد پیشنهادی پیمانکارماادل کارکرد یک روز ظرفیت دن خودرو با احت نشت شیرابه از ماشین دالت  15

   سه برابر کارکرد همان روز   تجمع و یا اعتصاب کارگران و عدم کار  16
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   و تادی  ساییانهسه برابر قیمت دن دیتم با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  عدم اجرای موارد دستور کاری  17

   درصد از صورت وضایت پیمانکار به میزان یک  عدم ارائه فیش ح وقی  18

   هزار ریال دویست روزانه مبل   ن ص ماشین دالت منجر به ایجاد دود و دیودگی هوا 19

   هزار ریال دویست بمیزان  پرت شدن زبایه از ماشین دالت حم  زبایه 21

   هزار ریالویست دروزانه مبل   عدم شستشو و تردد ماشین دالت با ظاهر کثیف و نامناسب در شهر  21

   و تادی  ساییانه همانند رفت و روب اقدام نشده  با احتساب درصد پیشنهادی عدم رفع دب گرفتگی در مواقع بارندگی  22

   ماهیانه  مبل  یک میلیون ریال  عدم استفاده از کپسول اطفاء حری  در خودرو 23

   و احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  1عدم کارکرد رفت و روب محاسبه ، با ضریب  فضای سبز  ریختن تامدی زبایه و رفت وروب در جوی های روباز و 24

   و تادی  ساییانه ح وق پایه اعالمی از سوی اداره کار با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار دو برابرجهت هر نفر نیرو ماادل  عدم انجام دزمایش ادواری پرسن  و کارگران پیمانکار 25

   )قیمت پیشنهادی پیمانکار(عدم کارکرد روزانه دن خودرو  خودرو Gpsعدم نصب و خرابی  26

 عدم ارائه بموقع صورت وضایت ماهیانه)دخر روز پانزدهم ماه باد( 27
تنظیم،از  درصد دن صورت وضایت بابت ح  ایزحمه 0ناظر عایی با هماهنگی کارفرما صورت وضایت پیمانکار را تهیه و تنظیم نموده و  

 صورت وضایت فوق کسر میگردد.
  

   و تادی  ساییانهبرابر ظرفیت دن مخزن جریمه زبایه  با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  1بمیزان  بادایظهر  0عدم تخلیه و جمع دوری مخازن در مکانهای تجاری تا ساعت  28

   34همانند ردیف  عدم تامیر و بازسازی مخازن 29

   و تادی  ساییانه با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکارریال 35222به ازاء هر مخزن ماادل  ست رار صحیح مخزن پس از تخلیهعدم ا 31

   و تادی  ساییانهبرابر ظرفیت دن مخزن جریمه زبایه  با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار  1بمیزان  عدم تخلیه و جمع دوری مخازن در مکانهای غیرتجاری  31

 و تادی  ساییانه با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکارریال 32222به ازاء هر مخزن ماادل  انتشار بوی نامطبوع از مخزن و یا محی  پیرامون دن 32
 

33  
دتش زدن هر نوع پسماند، شاخ و برگ درختان،کاغذ و م وا ، الستیک و ... توس  

 نیروها و عوام  پیمانکار
 و تادی  ساییانه بمیزان ح وق پایه یکنفر کارگر با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکاربه ازاء هرمورد  
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34 
تخلیه غیر اصویی و غیر بهداشتی مخازن و یا تخلیه محتویات مخزن بر روی زمین و 

 بارگیری دستی پسماند
 ه و تادی  ساییانهو تادی  ساییان با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکارریال 12222به ازاء هر مخزن ماادل 

 

35 
انا اد جداگانه قرارداد با شرکتها، کارخانجات،رستورانها،هتلها،مراکز درمانی و ... در 

 سطح شهر
 و تادی  ساییانه برابر ظرفیت دن خودرو با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار 1به ازاء هر روز جریمه ای ماادل 

 

36 
آويزان طح ماابر و سایر طرق ممکن و یا تفکیک غیرمجاز پسماند از داخ  مخازن،س

 كردن كيسه مواد بازيافتي در اطراف خودرو توسط عوامل پيمانكار
 و تادی  ساییانه به ازاء هرمورد بمیزان ح وق پایه یکنفر کارگر با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار

 

 و تادی  ساییانه با احتساب درصد پیشنهادی پیمانکار ریال 3522به ازاء هر مترطول جریمه ای بمیزان  عدم تنظیف کانیو 37
 

 به ازاء هر ماه یک درصد از صورت وضایت ماهیانه پیمانکار کسر میگردد توزیع قبو  اخذ بهاء مدیریت پسماندعدم توزیع  38
 

 میلیون ریالیک به ازاء هرمورد مبل   عدم اطالع رسانی بموقع درخصوص برش غیرمجاز اسفایت 39
 

 میلیون ریالده به ازاء هرمورد مبل   عدم اطالع رسانی بموقع درخصوص تخریب یا گودبرداری غیرمجاز 41
 

 میلیون ریالیک به ازاء هر اصله درخت مبل   درختان غیرمجازقطع و بریدن عدم اطالع رسانی بموقع درخصوص  42
 

 میلیون ریالپنج ازاء هر ماه تاخیر مبل  به  (33عدم تهیه و ارسال مشخصات کارگران ناحیه ) فرم شماره  43
 

 هزار ریالیکصد به ازاء هر نفر ماهیانه  عدم تهیه کارت شناسایی جهت کارگران توس  پیمانکار 44
 

45 
عدم ایصاق کارت شناسایی توس  کارگران و نیروهای پیمانکار در مح  انجام 

 کار
 هزار ریالبیست به ازاء هر نفر روزانه 

 

    

    

    

 

 میبایست ضریب تادی  در تمام بندهای جرایم اعمال و از صقورت وضقایت پیمانکقار کسقر     ( 1ماده  3)طب  تبصره تادی  ساییانه  و ابال  باد از اعمال

 گردد.

 .درتمام جرائم میبایست ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال گردد 
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 ارفرما :واختیارات ک تعهدات – 6ماده 
رفت و روب و جمع دوری پسماندها و محلهقای تخلیقه مجقاز پسقماند روی ن شقه هقای       تایین کلیه مسیرهای  -3

 شهری توس  کارفرما مشخص خواهد شد .

 .  خواهد بودکارفرما موظف به پرداخت کارکرد صورت وضایت ماهیانه صادره پیمانکار  -0

ود در نواحی مختلف اعقالم  کارفرما موظف است کلیه امور نظافتی خارج از روال مامول را کتباً توس  ناظرین خ -1

 . نمایدنموده و هزینه های دن را در صورت وضایت ماهانه پرداخت 

حقدود و وظقایف و   کارفرما موظف است نماینده خود را به عنوان ناظر م یم به پیمانکار مارفی نموده و طی دن  -4

 .  رساند مسئوییتهای وی نیز به صورت شفا  و مکتوب به اطالع پیمانکار خواهد 

، عملیقات  ذیقرب    ستگاه نظارت و کارفرما می توانند در مدت اجرای قرارداد توس  ناظر م قیم و کارشناسقان  د -5

بازرسی قرار دهند ، پیمانکار موظف است هر نوع اطالعات و مواردی را که مقورد نیقاز باشقد در    رامورد پیمانکار 

 رای انجام این بازرسی ها فراهم نماید .اختیار دستگاه نظارت و ناظر م یم قرار دهد و تسهیالت الزم را ب

کارفرما موظف است قب  از شروع قرارداد محدوده عملیات موضوع قرارداد را با ذکر مشخصات طی صورتجلسقه   -6

 تحوی  پیمانکار دهد .

 کارفرما موظف است یک نسخه ن شه مشخص کننده محدوده عملیات را به پیمانکار تحوی  دهد . -7

اسناد غیرواقای به دستگاه نظارت و یا کارفرما نماید و مسج  شود که اسناد  قدام به تهیهدر صورتیکه پیمانکار ا -8

 و دستگاه قضائی اقدام نماید. غیرواقای هستند کارفرما میتواند نسبت به مارفی پیمانکار به مراجع ذیصال 

فرما می توانقد پقس از صقدور    چنانچه پیمانکار نسبت به تامین هریک از تجهیزات مفاد قرارداد اقدام ننماید کار -9

درصد ح  باالسری از صقورت وضقایت پیمانکقار     35اخطاریه نسبت به تامین دنها اقدام وهزینه دن را به اضافه 

 .کسر نماید 

قانون مدنی برای شقهردری محفقوظ ودر صقورت نیازشقهرداری  از     196کلیه خیارات قانونی مندرج در ماده -32    

 یار فسخ بصورت یک طرفه استفاده خواهد نموداختیارات قانونی از جمله خ

 

 :  پیمان تغییرات – 7ماده 

مبل  پیمان از میزان کار یا جنس پیمان  %05کارفرما می تواند م ادیر هر یک از اقالم خدمات محدوده پیمان را تا  -3

ن افزایش یا کاهش بایقد  و ایبر اسا: قیمتهای پیمان افزایش و کاهش دهد و پیمانکار ملزم به انجام دن می باشد را 

 )با رعایت دیین نامه مایی شهرداریها(قب  از اتمام مهلت قرارداد باشد .

کارفرما می تواند به صالحدید خود نسبت به جایگزین نمودن سایر ماشین دالت و تجهیزات مورد نیاز خدمات شهری  -0

اققدام   یقک پیوست شماره مندرج در ت و تجهیزات مانند جدول شور ، واتر جت و غیره به میزان ماادل ریایی ماشین دال

 . .دنها اقدام کند ینماید و پیمانکار متاهد می گردد ظر  مدت یکماه نسبت به جایگزین

 دهدر صورت عدم تامین هر کدام از ماشین دالت پس از ان ضای مهلت یکماهه بقه ازاء هقر روز تقاخیر ، ماقادل     تبصره   

 ریمه پیمانکار منظور خواهد شد .درصد کارکرد روزانه به عنوان ج
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 تغییرات احتمایی در امور مربوط به خدمات شهری با دستور کتبی دستگاه نظارت و از طری  ناظر م یم خواهد بود . -1

تخمینی کار در فهرست بهاء و یا در بردورد کارها به پیمانکار ح  نمی دهقد کقه انجقام کامق  دنهقا را از      درج م ادیر  -4

 اهد . کارفرما بخو

چنانچه حین اجرای عملیات موضوع پیمان ، کارفرما انجام کارهایی را به پیمانکار ابال  نماید که برای دنها قیمتهقایی   -5

در فهرست بها پیش بینی نشده باشد ، پیمانکار موظف است بالفاصله پس از وصول چنین دسقتوراتی تایقین قیمقت    

قیمت کارهای جدید بر اسا: تجزیه و تحلی  مقوارد مقرتب  و مشقابه در     واحد هر کار را کتباً از کارفرما ت اضا کند .

فهرست دحاد با در نظر گرفتن ضریب پیشنهادی پیمانکار توس  کارفرما بردورد و مالك محاسبه پرداخت ح  ایزحمه 

 خواهد بود .

کقارکرد ماشقین    فرمقا توسق  کار  حم  پسماند جمع دوری و دیتم مالك هرگونه افزایش یا کاهش در تناژ اعالم شده -6

  .  دالت میباشد 

 

 : ضمانتنامه انجام تعهدات، حسن انجام کار ، تنظیم صورت وضعیت موقت و قطعــي 8ماده 

مبل  پیمان را ک  کارفرما مکلف است هنگام تنظیم و ع د قرارداد ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه ماادل ده درصد  -3

 قرارداد از پیمانکار دریافت نماید .ت انجام تاهدا حسن به منظور تضمین

ماتبر باشد مادامی که مقدت    و قب  از تحوی  به پیمانکار جدیدضمانتنامه مندرج در این بند باید تا پایان اجرای قرارداد

قب   روز 35قرارداد پایان نیافته است پیمانکار مکلف است به دستور کارفرما ضمانتنامه مذکور را تمدید کند و چنانچه تا 

از ان ضاء مدت اعتبار دن اقدام به تمدید نکند، کارفرما ح  دارد مبل  ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه دن 

 را به جای ضمانتنامه به رسم و ی ه تا پایان کار نزد خود نگهدارد.

 ود.م از بابت تمدید ضمانتنامه باهده پیمانکار خواهد بوتبصره    هزینه های مورد یز

تصقویب صقورت   تا تحوی  کار بقه شقخص باقدی و    کارفرما ضمانتنامه حسن انجام کار را به محض خاتمه قرارداد و  -0

، بنا به ت اضای پیمانکار دزاد و وارایه کلیه مفاصا حسابها ادارات وسازمانهای ذیرب  وضایت قطای توس  دستگاه نظارت 

 .کرد مسترد خواهد 

قع تنظیم و رسیدگی به صورت وضایت های موقت که در دخر هر ماه شمسی تهیه میشود کارفرما مکلف است در مو -1

مبل  ده درصد دن را قب  از کسر کسور قانونی بانوان تضمین حسن انجام کقار، کسقر و در حسقاب جداگانقه ای کقه در      

 اختیار کارفرما است نگهداری نماید.

  محاسقبه  نقاظر م قیم    در طول ماه بر مبنای اطالعات روزانقه   صورت وضایت امور انجام شدهدر دخر هر ماه شمسی  -4

در طول دن مقاه  شده ناظر م یم به اتفاق نماینده پیمانکار صورت وضایت امور انجام توضیح اینکه می بایست )می گردد 

در  (.مایقد نتنظیم و بر مبنای مایارها و قیمتهای تایین شقده در ققرارداد محاسقبه     مخصوص پیوست قراردادرا در فرم 

 صورت اختال  ت سیم حسابداری و امور مایی قاطع می باشد.

 طرز محاسبه و تنظیم صورت وضایت موقت به شر  زیر است   -5
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جمع مبل  کلیه عملیات انجام شده در طول ماه که ریز محاسبات و دستور کار ابال  شده و خالصقه عملکردهقا   ایف ( 

محاسبه شده منضم به قرارداد بر اسا: جدول فهرست بهاء  وس  ناظر م یم در برگهای متادد و پیوستی تأیید شده ت

 اعمال میگردد

  اعمال میگردد ضریب کاهش و یا افزایش مورد تواف  طرفین قرارداد ب(

 کسر میگردد درصد حسن انجام کارمتال ه 32 (ج

 کسر میگردد جرائم احتمایی متال ه چ(

 کسر میگردد قانونی  اتکسور  (

 کسر میگردد ورات متفرقهسایر کس خ(

 پرداخت   مبل  قاب د(

ارسایی ناقص است مراتب را کتباً به پیمانکار و ناظر م یم متذکر و بقا   وضایت هر گاه کارفرما تشخیص دهد که صورت -6

در غیقر اینصقورت کارفرمقا اققدامات الزم را     ساعته ، تصحیح و تکمی  دن را خواهد خواست. 48تایین مدت ضرب ایاج  

 م  خواهد دورد .با

تبصره   هرگاه به عللی صورت وضایت ارسایی از طر  دستگاه نظارت مورد تایید کارفرما قرار نگیرد ، کارفرما پس از وضع 

کسور تایین شده دراین ماده ، تا هفتاد  درصد مبل  صورت وضایتی را که دستگاه نظارت ارسال نموده است بانوان علقی  

ن ماده در وجه پیمانکار پرداخت میکنقد و صقورت وضقایت را همقراه بقا دالئق  رد دن بقرای        ایحساب ودر مدت م رردر ای

تصحیح به دستگاه نظارت برمیگرداند تا پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداکثر پنج روز دوباره بشر  یادشده ، برای 

گردد . در این صقورت مهلقت پرداخقت مبلق      کارفرما ارسال شود و ب یه مبل  به ترتیب پیش گفته ، به پیمانکار پرداخت 

 صورت وضایت از تاریخی شروع میشود که صورت وضایت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود .

کلیه م ادیر مندرج در صورت وضایتهای ماهانه موقت و همچنین پرداختهائی که بابت دنها بام  می دید جنبه موقت  -7

اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضایت قطای اصال  و رفع  درتباه و غیرقطای و علی ایحساب دارد و هر نوع اش

خواهد گردید و در هر حال میزان این اشتباهات نباید از سه درصد تجاوز نماید و در غیر اینصورت پیمانکار و ناظر م یم 

 مسئول خواهد بود.

طی دن مدت ققرارداد من ضقی میگقردد    به محض اینکه دخرین صورت وضایت موقت که مربوط به ماه دخر میباشد و  -8

تنظیم و به تصویب رسید، ناظر م یم به اتفاق نماینده پیمانکار اقدام به تنظیم صورت وضایت قطای بقا محاسقبات دقیق     

خالصه عملکردها می نماید کلیه م ادیر و ارقامی که در صورت وضایت قطای منظور میشود به تنهقایی قطاقققی بقوده و    

ذهای تسویقه قطاقی محاسبات قرار خواهدگرفت ویواینکه بین این ارقام و ارقام صورت وضایتهای موقت یکقی از مأخققققق

 اختال  باشد.

  صورت وضایت قطای در پایان قرارداد توس  حوزه مااونت خدمات شهری مورد رسیدگی و پس از تائید نسقبت  3تبصره 

 هد شد .به تسویه حساب با پیمانکار از طری  کارفرما اقدام خوا

دستگاه نظارت حوزه خدمات شهری   شهرداری بنا بر نیاز خود مجاز خواهد بود موضوع قرارداد را بنا بر تشخیص 0تبصره 

      اضافه یا کسر نماید . %05با نرخ مندرج در قرارداد تا 

وز از طر  پیمانکار تضقمین  حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از پایان عملیات روزانه و حداکثر تا پایان همان ر -9

 می گردد و این مدت بنام دوره تضمین نامیده می شود .
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ماایب و ن ائص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تایقین شقده باشقد پیمانکقار     اگر در دوره تضمین 

ا ذکر ماایب و ن ائص مح  دنهقا بقه   مکلف است دن ماایب را با هزینه خود رفع نماید . برای این منظور کارفرما مراتب را ب

باد از ابال  شروع به رفع ماایب و ن ائص کند . هرگقاه پیمانکقار در انجقام ایقن     پیمانکار ابال  می کنند و پیمانکار بایستی 

کند  تاهد خود قصور و یا مسامحه نماید ، کارفرما ح  دارد دن موارد و ن ائص را رأساً و یا به هر ترتیب که صال  بداند رفع

ی که اپیمانکار و یا هر نوع مطایبات و سپرده حسن اجرای کار از مح  تضمین  %35و هزینه رفع ماایب و ن ائص به اضافه 

 پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید .

ققرارداد را بقه عنقوان     کق  در هنگام ع د قرارداد ، پبمانکار موظف است ضمانتنامه بانکی ماقادل ده درصقد مبلق      -32

ارائه و تا پایان قرارداد ، هر سایه با احتساب افزایش سقاییانه دن را   شوشترشهرداری  نتنامه حسن انجام تاهدات بنامضما

 تمدید نماید.

مجاز است هر گونه استفاده مایی یقا   شهرداریباشد ،  شهرداریتا هنگامی که ضمانتنامه حسن انجام تاهدات ، نزد  -33

در پایان قرارداد و پس از تحوی  قطای وپقس از ارائقه تسقویه و     شهرداریانجام دهد و  مانوی را به طرفیت سپرده گذار

تحویق  ، نسقبت بقه    یا تائید دستگاه نظارت  با تائید ناظر م یم مفاصا حساب الزم از سوی پیمانکار و تصویب کمیسیون 

 دزادسازی ضمانتنامه حسن انجام تاهدات اقدام می نماید.

 بت دو صورت وضایت در دفاتر مایی با در خواست پیمانکار و با تائید دستگاه نظقارت نسقبت بقه    کارفرما ، پس از  -30

 .دزادسازی ده درصد سپرده حسن انجام کار صورت وضایت قب  اقدام می نماید

یقد تقا   پیمانکار هر سایه ، می بایستی مفاصا حساب از دارائی و سازمان تامین اجتماعی اخذ و بقه کارفرمقا ارائقه نما    -31

 نسبت به دزادسازی ک  سپرده حسن انجام کار اقدام الزم بام  دید.

)کاهش تجهیزات و ماشین دالت و ... درصورتیکه در روند اجرای پروژه کارفرما تشخیص دهد جهت ادامه کار نیاز به  -34

در صورت وضایت  %05س ف تا تائید ناظر م یم و عایی  میبایستی صورتجلسه ای تنظیم و پس از  یا افزایش( میباشد ،

 ماهیانه اعمال گردد.

 

 : حقوق اشخاص ثالث 9ماده 
خود بوده و باید  کارگران اداره کار و پرداخت ح وق قانونی های ف به رعایت قانونی کار و دستورایام لپیمانکار مک -3-9

یمه و ح وق و مزایای کارگران را این قرارداد و ییست ب پایان هرسال از ییست بیمه و تسویه حساب با ایشان را پس از 

 ح وق قانونی کارگران ، کارفرما می تواند از مح در پایان هرماه به کارفرما ارائه نماید. در صورت عدم پرداخت به موقع 

حسن انجام کار و یا از مح  ضمانتنامه انجام تاهدات پیمانکار به کارگران پیمانکار  %32 صورتوضایت های تائید شده یا

را از خود خت نماید . پیمانکار ضمن ع د خارج الزم )صلح که بصورت شفاهی منا د گردیده( ح  هرگونه اعتراضی پردا

  سلب نمود .

پیمانکار موظف است کلیه م ررات قانون کار و تامین اجتماعی و طر  طب ه بندی مشاغ  را درباره کارگران خود  -0-9

 اجرا نماید .

کار متاهد است در صورت بدهی پیمانکار به کارگران ، مطایبات دنها را برابر  قانون 31ماده تبصره   کارفرما ضمن اجرای 

 رأی مراجع قانونی از مح  مطایبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید .
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ر عهده پیمانکار کلیه مسئوییتهای ناشی از ورود خسارت به اشخاص  ایث که با موضوع قرارداد ارتباط داشته ب -1-9

 است .

 

 : ممنوعیت قانوني پیمانكار 01ماده 

پیمانکار اعالم میدارد که در موقع ع د این قرارداد مشمول منع مداخله کارمندان در ماامالت دویتی و کشقوری مصقوب   

 اعقات نمایقد و  ن مزبور را کماکان مرشمسی نمی باشد و تاهد نموده که تا پایان اجرای پیمان مفاد قانو 3117دیماه  00

و تضقمین انجقام تاهقدات    فسقخ   کارفرما حق  خواهقد داشقت پیمقان را    در صورتیکه خال  دن برای کارفرما محرز شود 

 پیمانکار را ضب  و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تایین و از پیمانکار وصول نماید .

 

 :  موارد فسخ قرارداد 00ماده 

 عم  خواهد شد . 30ومطاب  ماده  ز طر  کارفرما قاب  فسخ استدرصورت بروزموارد زیر قرارداد ا 

 تأخیرهای ذی  از جانب پیمانکار رخ داده باشد. -ایف

  ت شماره یک قرارداد ویا تاخیر در شروع انجام کار بیش سج در پیورتامین ماشین دالت مورد نیاز مندتأخیر در

 تامین ماشین دالت .کارگاه و تجهیز از یک ماه پس از مهلت تایین شده جهت 

 . ساعت 48بیش از رهاکردن وبدون سرپرست گذاشتن یا تاطی  کردن عملیات مورد پیمان بدون اجازه کارفرما -ب

 انت ال قرارداد به شخص  ایث بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما -پ

 ات به تشخیص کارفرما.عدم توانائی مایی یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کار طب  برنامه پیشرفت عملی -ج 

 انحالل شرکت پیمانکار -چ 

عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد و یا عدم انجام دستورات کتبی کارفرما به منظور رفع ن ائص و تجدید یقا اصقال     -  

ر هق  کارهای انجام شده مایوب در مهلتی که برای پیمانکار تایین شده است . در این صورت بقرای بقار اول کارفرمقا بقه    

ترتیبی که م تضی بداند راساً ماایب و ن ائص کار را رفع میکند و جمع هزینه های مربوطه را باضافه مبل  جرایم متال ه 

بر اسا: ضواب  تایین شده از اویین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسقخ ققرارداد   

 خواهد شد.

در  وعدم پرداخت بیمه تامین اجتماعی در موعقد م قرر و ققانونی    خت دستمزد کارگران تأخیر بیش از یکماه در پردا -خ

درصد اضقافی از   35پرداخت و مبل  دن را با  4 - 38بند طب  مفاداین صورت بار اول کارفرما  راساً دستمزد کارگران را 

 رد فسخ قرارداد خواهد شد.اویین صورت وضایت پرداختی به پیمانکار کسر می نماید و صورت تکرار مشمول موا

 .ممنوعیتهای قانونی منع مداخله در ماامالت دویتی طب  قوانین جاری گردند مشمول و یا شرکای وی پیمانکار -د

ونیازی به حکقم ودسقتور   تبصره   فسخ قرارداد در تمام موارد با پیشنهاد دستگاه نظارت و تایید کارفرماعملی خواهد بود.

 قضایی نمی باشد 
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صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حایتهای درج در مفاد قرارداد کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص  )) در

 دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد دنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابال  میکند .

ارفرما در صورتی که دالیلی حاکی از عدم انطباق نظقر کافرمقا   پیمانکار مکلف است ظر  مدت هفت روز از تاریخ ابال  ک

با موارد اعالم شده داشته باشد مراتب را به اطالع کارفرما برساند اگر ظر  مهلت تایین شده پاسخی از سقوی پیمانکقار   

ند و بدون احتیاج به انجام به پیمانکار ابال  میک کارفرما فسخ پیمان را دنرسد یا کارفرما دالی  اقامه شده او را مردود بدان

 تشریفات قضائی به ترتیب مفاد این ماده عم  می نماید .

بررسی و تائید شود ظر  مدت یک هفته نفر به انتخاب کارفرما  4تی متشک  از فسخ پیمان باید بدواً بوسیله هیأ موضوع

 ابال  میشود ((و مورد مواف ت باالترین م ام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار 

خواهد بود ضمناً مدارك و اسناد  ادعاهای پیمانکار که مربوط به زمان اجرای خدمات می شود قاب  طر  و رسیدگی –ذ 

بقه  اً مپس از مهلت فسخ پیمان از طر  پیمانکار رسیکماه الزم مربوط به اینگونه دعاوی می بایستی حداکثر ظر  مدت 

که به منظور مطایبه ضرر و زیان و خسارت ناشی دعاوی پیمانکار ی در هر حال هرگونه نماینده کارفرما تسلیم گردد . وی

 قاب  رسیدگی نبوده و وجهی از این بابت به وی تال  نخواهد گرفت .از فسخ قرارداد مطر  گردد 

ساب های قانونی به کارفرما و ارائه مفاصا حه بدهی های پیمانکار یطب  این ماده و پس از تسودر صورت فسخ پیمان  -ر

طبق  مفقاد ققرارداد پرداخقت خواهقد شقد و پیمانکقار        فسخ قرارداد مان زپیمانکار بابت خدمات انجام شده تا ، مطایبات 

مسئوییت موضوع پیمان را تا مشخص شدن شخص بادی )پیمانکار بادی( بر عهده خواهد داشت و پیمانکار موضوع این 

ورتجلسه ای که با حضور کارفرما تنظیم میگردد را به پیمانکار جدیقد تحویق    قرارداد می بایستی موضوع پیمان را در ص

 نماید .

  بار 0پیمانکار از دستور و نظرات کارفرما و یا صدور اخطار بیش از ز  عدم تمکین 

 

 : اقدامات پس از فسخ قرارداد  02ماده 

دیگر تاهدات یا مواد مندرج در ردیف پیمان  یا 33هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از عل  مشرو  در ماده  -3-30

دادن تشریفات قضائی یا اداری  فسخ کند مراتب را کتباً به اطالع پیمانکار میرساند و بدون احتیاج به انجامقرارداد را 

خدمات  ضب  می نماید و بالفاصله موضوع قرارداد را در اختیار گرفته و برای ارائهرا ل  ضمانتنامه های انجام تاهدات مب

و دارد.سپس بدون فوت وقت به تهیه صورت وضایت قطای از کارهای انجام شده می پردازد. دن اقدام الزم مامول می

از طر  چنانچه در این مدت شهرداری از امکانات وماشین االت پیمانکار استفاده نماید اجرت ایمث  ویا خسارتی 

من اعالم فسخ قرارداد از پیمانکار دعوت میکند تا طر  یک هفته کارفرما ض شهرداری به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

نماینده ای مارفی کند، هر گاه نماینده پیمانکار در مهلت فوق ایذکر حاضر نشود کارفرما میتواند صورت وضایت نهائی را 

هد بود. یک تنظیم کند. صورت وضایتی که به یکی از دو طری  مذکور در فوق تهیه میشود برای طرفین قطای خوا

نسخه از این صورت وضایت از طر  کارفرما ارسال میگردد. دنچه از یوازم و ابزار کار و سایر دارائی پیمانکار در کارگاه که 

منتخب طرفین که طر  مدت یک هفته از  رسمی دادگستری مورد نیاز کارفرما باشد، بوسیله کارشنا: یا کارشناسان

ند ت ویم میگردد. هر گاه پیمانکار به منظور تواف  در انتخاب کارشنا: در یک هفته تاریخ صورت برداری باید مارفی شو



26 

 

م رر حاضر نشود، کارفرما راساً یک یا چند کارشنا: برای ت ویم دعوت میکند. نظر این کارشناسان برای طرفین قطای 

جام کارهای مورد قرارداد تا اتمام مهلت است. از تأسیسات و وسای  و ابزار کار و دارائی پیمانکار دنچه کارفرما برای ان

خود در می دورد. پیمانکار مکلف است مازاد دارائی خود را که در محدوده موضوع در اختیارپیمان احتیاج داشته باشد 

قرارداد باقیمانده است حداکثر ظر  مدت یک هفته از مح  خارج نماید در غیر اینصورت کارفرما مخیر است به هر نوع 

ی و صال  بداند نسبت به مازاد فوق ایذکر عم  نموده و هزینه های متال ه را به بدهی حساب پیمانکار منظور که م تض

 نماید.

  تشخیص کارفرما و یا دستگاه نظارت مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات پیمانکار بقا یقک یقا تاقدادی از مقوارد       3تبصره 

 خواهد بود.کافی  30اد ماده و اجرای مف برای فسخ قرارداد 33مذکور در ماده 

ا یو کارفرما پس از کسر کلیه بدهی های احتمایی و جرائم پیمانکار از مح  دخرین صورت وضایت های پیمانکار  -3-30

 ضمانت حسن انجام تاهدات وی باقیمانده دن را به پیمانکار و یا به حساب وی در بانک مسترد می نماید .

 : : خاتمه پیمان 31ماده 

این قرارداد بنابر تشخیص خود تصمیم بهه خاتمهه    31و33ه کارفرما قبل از مدت قرارداد بدون در نظر گرفتن مواد هرگا 

ار خواسهته میشهود تها کهار و کارگهاه را      قرارداد بگیرد مراتب کتباً به پیمانکار اعالم میگردد و در همان ابالغیه از پیمانکه 

  اقدام گردد 33تحویل نماید در غیر اینصورت طبق بند ز ماده 

 

 

 : رعايت استانداردهاي زيست محیطي 01ماده 
تحت پیمان را بقا رعایقت کلیقه ققوانین و م قررات موضقوعه کشقوری و        متاهد می گردد که عملیات / خدمات پیمانکار 

مقواد   و از رها شدن هرگونقه مربوط به حفاظت از محی  زیست به انجام رسانده دستورایام  ها و استانداردهای کارفرما 

حالیها ، رنگها ، روغنهای موتور و مواد مختلف روغنی ، خام ، گازهای طبیای ،و غیره از جمله نفت ی نهیدروکربدالینده 

ه بقه علقت   نمایقد . چنانچق  دب ، هوا و خاك ، به هزینه خود پیشگیری و مواد شیمیایی مختلف در طبیات شام  پسآبها 

و یا کارکنان دنان خسارات به کارفرما و یا صدمات جانی پیمانکاران فرعی وی  عدم رعایت موارد فوق توس  پیمانکار و یا

و یقا موجبقات پیگقرد سقازمانهای     که شام  کارکنان کارفرما و پیمانکار نیز خواهد بود وارد دیقد  و مایی به اشخاص  ایث 

فرما از هرگونه مسئوییتی و دن کارنموضمن مبری گردد ، پیمانکار موظف است مأمور به حفاظت از محی  زیست فراهم 

 جبران نموده و به دعاوی مربوطه پاسخ دهد .ت را رأساً تباات قانونی، خساراپذیرش 

 

  مترقبه غیر و قهري حوادث – 05ماده 
به حواد ی اطالق می شود که جلوگیری از دن وقایع از حیطه و کنترل هر یک از طرفین پیمقان خقارج بقوده و     -3-35

با دنها غیر ممکقن خواهقد بقود .     ی برای م ابله طبینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عم  من دن قاب  پیش زمان

جمله ، جنگ اعم از اعالم شده یا نشده ، ان الب یا اعتصاب عمومی ، شقیوع بیمقاری هقای واگیقردار ، زیزیقه ، سقی  ،       از

، های دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد ی ، خشکسایی های بی ساب ه و همچنین دتش سوزی دغیر عاطغیانهای 

 .حوادث قهری محسوب می شوند 



27 

 

چنانچه عدم انجام کار یا تاخیر در انجام تاهدات مت بله از ناحیه هر یک از طرفین پیمان به علت وجود شقرای    -0-35

سارت و یا تادی  قیمت پیمقان  چنین شرایطی هیچگونه ح ی را به نفع طر  دیگر در مورد ادعای خغیر مترقبه باشد ، 

 ایجاد نخواهد کرد .

متوایی به طول انجامد در دن صورت هر یقک از طقرفین پیمقان حق      روز  45چنانچه شرای  غیرمترقبه بیش از  -1-35

 پس از مدت فوق ایذکر با تسلیم اخطار کتبی پیمان را خاتمه دهد .روز  35خواهند داشت در خالل مدت 

اجرای تاهدات کدام طقر    ستند وقوع حوادث غیرمترقبه را به تناسب اینکه این شرای  مانع ازطرفین متاهد ه -4-35

 دن به طر  دیگر اعالم نماید .ساعت پس از وقوع  48پیمان می شود حداکثر 

روز پس از اعالم خاتمه پیمان پیمانکار باید صورتحسابی بابقت خقدمات    35در صورت خاتمه پیمان ظر  مدت  -5-35

م شده طب  شرای  مفاد پیمان تهیه و به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما پس از بررسقی صورتحسقاب ارائقه شقده بقا      انجا

 رعایت شرای  پیمان نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود .

 

 : قوانین حاکم بر پیمان و نحوه حل اختالف : 06ماده 
ان خواهد بود و اختالفات حاصقله از اجقرای پیمقان چقه در     قوانین جاری کشور جمهوری اسالمی ایران حاکم بر این پیم

و یا جلسات چنانچه در ا ر تشکی  جلسات بدوی توس  نمایندگان کارفرما و پیمانکاران مدت پیمان و یا پس از فسخ دن 

 عایی در سطح مدیران طرفین پیمان ح  و فص  نشود توس  مرجع ذیصال  قضائی رسیدگی و ح  و فص  خواهد شد .

 

 : واگذاري پیمان  07اده م
قبلی و کتبی واگذاری قسمت / قسمت هائی و یا تمام کار به غیر را به هیچ وجه نخواهد داشت مگر با اجازه پیمانکار ح  

وقو  حاص  نماید که پیمانکار چنقین تخلفقی را انجقام    کارفرما و چنانچه کارفرما در حین انجام خدمات )مدت پیمان( 

  .تاهدات اقدام نماید تضمیناتضب  فسخ و نسبت به  33اشت پیمان را طب  ماده داده است ح  خواهد د

 

 : هديــه  08 ماده

هرگاه  ابت شود که پیمانکار به منظور تحصی  قرارداد به متصدیان مربوط حق  ایامق  یقا پقاداش یقا تحفقه یقا        

وطه را در منافع خود سهیم کرده است هدایائی اعم از ن دی یا غیرن دی داده است و به د نها و یا واسطه های مرب

را به مدعی ایاموم گزارش و طر  شکایت نماید عدم گزارش کارفرما ح  خواهد داشت قرارداد را فسخ و موضوع 

 قانون مجازات اسالمی میگردد . 626کارفرما مشمول ماده 

 

مه مالي شهرداري اهیچكدام از مفاد اين قرارداد ناقض مفاد قانون شهرداريها و آئین ن : 09ماده 

 نمیباشد . 
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 تعهدات  : 21ماده 
، پیمانکار در قبال کارفرما تاهد می نماید کلیه خدمات موارد و شرای  فوق ایذکر و مواد و شرای  مطروحه در پیمان با توجه به 

اجرای پیمان داشته و یا  مطروحه در سند پیمان و سایر شرای  حاضر را به نحو احسن انجام داده و سایر اقداماتی که مالزمه با

 و در حفظ اموال عمومی کوشا باشد .  جهت حسن انجام خدمات تحت پیمان ضروری باشد انجام دهد .

نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه نسخ آن داراي  01ماده در  20اين قرارداد مشتمل بر  : 20ماده 

 اعتبار واحد است .

 پيمانكار                                                                              كارفرما                     

                                                           شوشترشهردار                 

                                                                     

 

 

حقوقي ،امالک ، ره ادا سر پرست

 قراردادها

 

 

 

 معاون خدمات شهري

 

 

 

 

 معاونت امور مالي و اداري

 

 

 

 

 سرپرست امور حقوقي 

 

 

 

 مسئول امور مالي 
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 حوزه معاونت خدمات شهري

 

 شوشتر شهرداري

 

 وظايف و اختيارات دستگاه نظارت
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 ‹‹وظايف و اختيارات دستگاه نظارت ›› 

خدمات شهري به نمايندگي مدير دساتگاه نظاارت  داراي مسايوليتها و اختيااراتي باه      دستگاه نظارت حوزه 

 شرب ذيل است. 

شااركت در كميساايونهاي مناقصااه پيمانكاااري خاادمات شااهري جهاات بررسااي و اظهااار نظاار در مااورد  -1

 پيشنهادات واصله .

يتاً معرفي شركتهاي واجد بررسي عملكرد امكانات فني و تجارب شركتهاي پيمانكاري و رده بندي و نها -2 

 شرايط انجام امور پيمانكاري به شهرداريهاي مناطق .

 بازنگري و اصالحات ًزم در زمينه دستورالعملهاي اجرائي بر حس  نياز. -3  

 رسيدگي به مكاتبات و شكايات پيمانكاران و در صورت لزوم انعكاس دن به كارفرما. -4 

رداد پيمانكاران توسط دستگاه نظارت رسيدگي و پاس از تأيياد باا    صورت ويعيت قطعي پايان كار قرا -5 

 پيمانكاران تسويه حساب خواهد شد.

رسيدگااااي به درخواست كارفرما در جهت ان صال يا فسخ قرارداد پيمانكاران خدمات شهري با دستگاه  -6

 نظاااااارت ) حوزه خدمات شهري ( است.

نهاد كارفرما مبني بار اعماال جريماه پيمانكااران، بررساي درصاد       رسيدگي و اعالم نظر در رابطه با پيش-7

 يرائ  مندرج در قرارداد و اعالم نظر

 رسيدگي و اعالم نظر در رابطه با صورت ويعيتهاي مورد اختالف كارفرما و پيمانكار. -8

 تعيين و ارزشيابي عملكرد و صالحيت ناظرين مقيم. -9

خدمات شهري مركز كه بار اسااس دساتورالعملهاي صاادره باه       تعيين ناظرين عالي از حوزه معاونت -11

 گردش امور خدمات شهري مناطق نظارت نمايند.

ارزشيابي عملكرد پيمانكاران در طول زمان قرارداد بر اساس گزارشات ناظرين مقايم و عاالي دساتگاه     -11

 نظارت 

صي مشاهده گاردد ، جارائم متعلقاه    ا چنانچه طي بازديدهاي انجام شده توسط ناظر عاليه ، نقص يا نواق  12

 در هر مقط  زماني قابل اعمال در صورت ويعيت ماهيانه ميباشد .

 تبصـره :.

نحوه پرداخت حسن انجام كار بر اساس ميانگين نمرات كس  شده و دئين نامه هااي اعاالم شاده از ساوي     

 دستگاه نظارت ميباشد.

 توييح :

شهرداري مناطق ( و پيمانكار به دستگاه نظارت مابين كارفرما ) تحويل يك نسخه از پيمان و قرارداد منعقده

 الزامي است. 
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 حدود وظايف و مسئوليتهاي ناظر مقيم

 

 ناظر مقيم از بين كارمندان با سابقه و دشنا به مسائل خدمات شهري تعيين ميگردد. -1

ه و دستورالعمل اجرائي ناظر مقيم بايد نظارت مستمر و دقيق بر عمليات مورد قرارداد پيمانكار داشت -2

 كه از طريق دستگاه نظارت ) حوزه معاونت خدمات شهري( ابالغ ميشود را اعمال نمايد.

ناظر مقيم بايد برنامه ت صيلي اجرائي و نظرات پيشنهادي پيمانكار را كه بر اساس برنامه كلاي كاار     -3

م كسا  نظار دساتگاه    باشد و جزء پيوستهاي پيمان محسوب ميشود پس از رسيدگي و در صورت لزو

 نظارت اصالب و تاييد ، به پيمانكار ابالغ نمايد.

ناظر مقيم بايد طبق مشخصات و مدارك مربوطه در محدوده و نقاط اصلي ماورد پيماان ، كارهاا را     -4

 يمن تنظيم صورتجلسه تحويل پيمانكار نمايد.

ماانظم بااه دن و  ناااظر مقاايم بايااد مطااابق بااودن عمليااات پيمانكااار بااا م اااد قاارارداد و مشخصااات  -5

دستورالعملهاي نظارتي ، كنترل و تصديق نمايد كه طبق مشخصات انجام گرديده است و موارد عيا  و  

( 1اندازه گيري و با تنظيم صورتجلساات روزاناه ) طباق فارم شاماره       رانقص مشاهده شده در عمليات 

درخواسات پرداخات وجاه ،    تعياين نماياد و در موقا      2ميزان جرائم متعلقه ماهانه را طبق فرم شاماره  

صورت ويعيتهائي را كه از طرف پيمانكار تنظيم و ارائه ميگاردد را پاس از رسايدگي و اعماال جارائم      

 تعيين شده تأييد نمايد.

ناظر مقيم بايد كنترل دقيق بر رف  نواقصي كه كتباً يا ش اهاً جهت اقدام به پيمانكار ابالغ شده بعمال   -6

 دورد.

ل دن قسمت از كار پيمانكار كه مغاير با دستورالعمل صادره و م اد قرارداد ناظر مقيم نسبت به تعطي -7

 ميباشد اقدام و مرات  را به كارفرما گزارش نمايد.

( را كه تنظيم ماي   1ناظر مقيم هر روز يمن بازديد، يك نسخه از صورتجلسه روزانه ) فرم شماره  -8

نكار نمايند اين صورتجلسه بايستي به امضاء ناظر نمايد به كارفرما و نسخه دوم دنرا تحويل نماينده پيما

 مقيم و نماينده پيمانكار برسد.

ناظر مقيم به بررسي ، كنترل و تأييد مندرجات صورت ويعيتهاي موقت تنظيم شده توسط پيمانكار  -9

 اقدام خواهد كرد.
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 بسمه تعالي

 )) مشخصات فني و عمومي پیماان (( 

یه قرارداد برای انجام امور جمقع دوری و حمق  و ن ق  زبایقه پقس از تجزیقه و       قیمت پا(قیمت پایه قارارداد : 1

تحلی  اقالم قیمتهای عادیه و دستمزدها و با در نظر گرفتن کلیه تجهیزات مورد نیاز برای انجام کقار، محاسقبه و   

 بردورد گردیده است.          

زانه سواره روها، پیاده روها ،داخ  رفیوژهقا، جقداول   ایف( نظافت ماابر   منظوراز نظافت ماابر انجام رفت وروب رو

وجویها،پلهای هوائی وزیرگذرهای انواع ماابر عمومی واققع در داخق  محقدوده مقورد پیمقان از قبیق  خیابانهقا،        

بزرگراهها، میادین، کوچه ها وبن بستهای عمومی وفضاهای باز کنار خیابانها بوسیله جقاروب اعقم از دسقتی ویقا     

 دنها به مح  پیش بینی شده میباشد.بنحوی که در سطح ماابر هیچگونه ضایاات بجای نماند. ماشینی وحم 

ترجیحأ میبایست پیمانکار در بزرگراهها وروی پلهای هوائی از ماشقینهای مخصقوص جقاروزنی اسقتفاده      -3

 نماید.

ردموز بهمقراه  جمع اوری وحم  هرگونه زبایه ویجن ، برگ ، شاخه ودیگرضایاات از ماابر با نیروهقای کقا   -0

تجهیزات الزم ایمنی واستاندارد به مکانهای تایین شده وایستگاههای خدمات شهری میبایستی بقه طری قی   

 باشد که هیچگونه زبایه وضایاات در مح  باقی نماند ودر صورت یوزم شستشوی کام  مح  انجام پذیرد.

دن ساعت به باد نیز  از تمام برسد وصبح با 7تا ساعت روب ماابر باید همه روزه حداکثر رفت و نظافت و -1

 برقراری نظافت اقدام خواهند کرد. رفتگران در طول روز جهت حفظ و

جمع دوری وحم  زبایه منازل واماکن ومؤسسات باید شبانه انجام پذیردومطاب  با ساعتی خواهد بود کقه   -4

 ناظر عایی تایین واز طری  کار فرما ابال  مینماید.

     نقاظر  و حم  پسماند اماکن تجاری در ساعات روز بر اسقا: دسقتورایام  صقادره توسق     تبصره   جمع دوری    

 ایی خواهد بود .ع ع

شستشو وپاکسازی   عبارت از انجام شستشوی موارد زیر با مواد پاك کننده میباشد بنحوی که د ار دیقودگی   ب(

 در مح  باقی نماند.

برین پیاده وسواره، نرده هاو نظقارت دن بقه تشقخیص ودسقتور     ، پلهای هوائی، عا شستشوی جداول ، رفیوژها -3

 کتبی کارفرما.

 پایقه چراغهقای راهنمقائی وراننقدگی ،     ، نیمکتها ، تابلوهقا و  سطلهای زبایه و ای اتوبو:هشستشوی ایستگاه -0

 تابلوهای ماابر ، پانلهای دگهی وتبلیغاتی به تشخیص ودستور کتبی کار فرما.   

از به رنگ دمیزی وتامیر وتاویض موارد فوق پیمانکار باید مراتب را کتبأ به کارفرما گزارش درصورت نیتوضیح : 

 نماید.       
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 فرم شماره يك

 بسمه تعالي

 بازديد از عملكردهاي روزانه پيمانكاران حمل زبالهجرائم صورتجلسه 

 ناظر                     نماينده پيمانكار شهرداري منطقه                  نام شركت پيمانكار                  نام

ناحيه مورد پيمان                       شماره قرارداد                           تاريخ عقد قرارداد                    ميزان 

 درصد پيشنهادي

نتيجه بازديد مجدد از 

محلهاي مندرج در 

 صورتجلسه 

ت جم  دوري زباله واق  در محدوده ناحيه در تاريخ               از ويعي

مورد قرارداد بازديد بعمل دمده عي  و نقص مشاهده شده در عملكردها 

 بشرب ذيل مي باشد. 

 

 ساعت نشاني محل نوع عملكرد مقــدار اقدام شده اقدام نشده

ف
دي

ر
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه بازدید مجدد به نماینده 

 پیمانکار ابال  شد.

یک نسخه از این صورتجلسه جهت اقدام به رفع عیب و ن ص در ساعت                     

 به دقای                            نماینده پیمانکار ابال  گردیقققد.

 

 

 مح  امضاء ناظر م یم                                             مح  امضاء نماینده پیمانکار 
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 دوفرم شماره 

 لیست جرائم ماهانه متعلق به نواقص عملکرد پیمانکار حمل زباله

 شهرداري منطقه                        نام شرکت پیمانکار                           نام ناظرمقیم                     

 نام نماینده پیمانکار

 تاریخ عقد پیمان                                               ناحیه مورد پیمان                        شماره قرارداد     
کل جرائم با توجه 

به اعما  ضرایب 

 )ریا (

پلوس / 

 مینوس

ضریب 

 جرائم

قیمت پایه 

 )ریا (

مقدار کسر کار 

 )کیلوگرم(

 ردیف شارح نوع عملکرد

      3 

      0 

      1 

      4 

      5 

 عدد ریا 

 مبلغ جرائم

 حروف یا ر

 

 امضاء ناظر مقیم :                                                                 امضاء نماینده پیمانکار :

 

 تأیید معاون خدمات شهري :
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 فرم شماره سه

 بسمه تعالي

 رفت و روبصورت وضعیت موقت کارکرد پیمانکار 

 کت پیمانکار                    نام ناظرمقیم                    شهرداري منطقه                        نام شر

 نام نماینده پیمانکار 

 ناحیه مورد پیمان                        شماره قرارداد                                 تاریخ عقد قرارداد           

 میزان درصد پیشنهادي         

 ي فهرست بهاء تقدیم مي گردد .ذیل تعیین و بر اساس قیمتها

هزینه ها با 

توجه به 

درصد 

 پیشنهادي

هزینه 

 پایه

میزان 

 عملیات

قیمت 

پایه 

 )ریا (

مقدار 

 انجام کار

واحد 

اندازه 

 گیري

شرح فعالیت انجام 

 یافته
 ردیف

       1 

       1 

       3 

       4 

       0 

       6 
 به عدد              تاتاریخ               عملیات انجام یافته از تاریخ  جمع ک  مبل  ح  ایزحمه متال  به

 به حرو 

مبل  ک  جرائم متال ه از تاریخ                تا تاریخ                طب  اسناد و صورتجلسات پیوست                          

 ریال                          به عدد                          به حرو               

 

 

 امضاء ناظر مقیم :                                                                   امضاء نماینده پیمانکار / پیمانکار:

 

 

 تائید مي شود معاونت خدمات شهري:
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 فرم شماره سه

 بسمه تعالي

 صورت وضعیت موقت کارکرد پیمانکار حمل زباله

 شهرداري منطقه                        نام شرکت پیمانکار                    نام ناظرمقیم                    

 نام نماینده پیمانکار 

 ناحیه مورد پیمان                        شماره قرارداد                                 تاریخ عقد قرارداد           

 هزینه ها
س/ پلو

 مینوس

تعداد 

 روز

قیمت پایه 

 )ریا (

تناژ 

 )کیلوگرم(

شرح فعالیت انجام 

 یافته
 ردیف

      1 

      1 

      3 

      4 

      0 

جم  کل مبلغ حق الزحمه متعلق به عملیات انجام  عدد ریا 

 حروف ریا  تاتاریخ              یافته از تاریخ 

 ه از تاریخ                    مبلغ کل جرائم متعلق عدد ریا 

 حروف ریا  تا تاریخ

کل مبلغ حق الزحمه ناخالص پرداختي بابت عملیات  عدد ریا 

 حروف ریا  انجام گرفته

 امضاء ناظر مقیم :                                                                   امضاء نماینده پیمانکار:

 

 

 خدمات شهري:امضاء  معاونت 
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 فرم شماره چهار

 صورتجلسه اجراي برنامه هاي شستشو
 

 شهرداري منطقه                        نام شرکت پیمانکار                    نام ناظرمقیم                     

 نام نماینده پیمانکار

 تاریخ عقد قرارداد                    ناحیه مورد پیمان                        شماره قرارداد            

 میزان درصد پیشنهادي

اجرای دستور شماره                      مورخ                کارفرما از عملیات شستشو و پاکسازی انجام گرفته 

                  توس  پیمانکار بازدید و موارد انجام پذیرفته که مورد تائید می باشد بشر  زیر صورتجلسه می گردد   

 ردیف نشاني محل نوع عملکرد مقدار واحد اندازه گیري مالحظات

     3 

     0 

     1 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     32 

     33 

     30 

 امضاء نماینده پیمانکار / پیمانکار:    امضاء ناظر مقیم :                                                               

 

 تائید مي شود معاون خدمات شهري:
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 بسمه تعالي

 تاریخ :       0فرم نظارت شماره 

 شماره :         

 تاریخ شروع قرارداد   نام پیمانکار   ناحیه    منطقه 

اه با رئیس خدمات شهري منطقه         در تاریخ                      از ساعت           در محدوده ناحیه فوق همر

 بازدید و موارد زیر گزارش مي گردد .

 نامطلوب   ضعیف    متوسط   خوب    عالي             

 نظافت معابر سواره رو و پياده رو   -

 نظافت جويها ، انهار و زير پلها -

 پاكسازي ديوارها ، كيوسكها و تاسيسات شهري -

 ردريلها و جداولنظافت گا -

 ايستگاههاي اتوبوس،پلهاي هوائي،تابلوهاي راهنمايي -

 وضعيت خاك و نخاله هاي ساختماني -

 وضعيت سدمعبر -

 وضعيت ظاهري و ابزار و محل اسكان كارگران -

 وضعيت ايستگاهها و خودروهاي خدمات شهري -

 مالحظات :

 

  طقهرئيس خدمات شهري من     ناظر مقيم 
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 فرم شماره شش

 

 شوشترفرم مربوط به حمل پسماند و تخلیه در محل دفن پسماندهاي شهرداري 
 شهرداري منطقه                        نام شرکت پیمانکار                    نام ناظرمقیم                     

 نام نماینده پیمانکار

 شماره قرارداد                                تاریخ عقد قرارداد  ناحیه مورد پیمان                      

 ردیف تاریخ نوع خودرو شماره خودرو تعداد سرویس مالحظات

     3 

     0 

     1 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     32 

     33 

     30 

     31 

     34 

     35 

 

 مقیم :                                                                   امضاء نماینده پیمانکار: امضاء ناظر

 

 تائید مي شود معاون خدمات شهري:
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 تففرم شماره ه

 

 صورتجلسه کارکرد نیروي انساني مربوط به ...........................

 منطقه  ناحیه 
 لغایت     نفر به شرح زیر از مورخ   یند تعداد   امضا کنندگان ذیل گواهي مي نما

 مورخ  ناظر عالي )مربوط به قرارداد شماره    طبق مجوز شماره 

 ( کارکرد داشته اند .    مجري شرکت 

مدت کارکرد  مالحظات

 )روز(

 ردیف نام و نام خانوادگي نام پدر

    3 

    0 

    1 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    32 

    33 

    30 

 

 رئیس امور نواحي                             ناظر مقیم :                                                                 

 

 پیمانکار                                                       معاون خدمات شهري
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 جهت برآورد رفت و روب موارد قابل پیش بیني

 

 محاسبه شرح ردیف

  بن و ... کارگران –عیدي  –حقوق  1

  هزینه گاریهاي فان مورد نیاز 1

3 
هزینه لباس کارگران )دوتیکه نارنجي رنگ باراي یکساا  دو   

 دست و منقش به آرم شرکت(

 

  هزینه ماسك 4

  هزینه چکمه جهت یکسا  یك جفت 0

  هر ماه یکعدد با احتسابهزینه جارو  6

  ماه یکعدد 4هزینه بیل ساده هر  1

  یکعدد( ر سا ه) هزینه شنل باراني 8

  هزینه دستکش )سه جفت در سا ( 9

  هزینه حقوق سرکارگران 15

  هزینه جلیقه شبرنگ دار )هر سا  دو عدد( 11
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 نمونه فيش پرداخت حقوق شاغلين

 
 ماه

 ن كار شركت / پيمانكاري ......................فيش حقوق كارگران تابع قانو   سال 

 شماره حساب : ...................... بانك ....................... شعبه .....................  سازمان / منطقه 

 ناحيه :

 

 

 كسوارت حقوق و مزايا مشخصات كارگر

 نام :

 نام خانوادگي :

 مدت كاركرد :

 مدت اضافه كاري :

 طيالت :مدت تع

 حقوق كارگر ماهيانه                   ريال

 نوبتكاري                                    ريال

 حق مسكن                                   ريال

 خواروبار                                    ريال

 حق بن                                        ريال

 ريال                                 شبكاري     

 اضافه كاري                                ريال

 تعطيالت                                     ريال 

 حق اوالد                                     ريال

 بيمه حوادث                                ريال

 ريال                      پاداش                   

 طلب از قبل                                 ريال

 سنوات                                        ريال

 بازخريد مرخصي                        ريال

 ساير                                           ريال

 حق بيمه 7%

 ماليات

 بيمه حوادث

 يافتياضافه در

 وام

 مساعده

  بدهي قبلي

 امضاء پرسنل :

 جمع كسورات         ريال حقوق و مزايا                              ريال خالص پرداختي          ريال
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 موارد قابل پیش بیني جهت برآورد الیروبي جویهاي روباز

 

 محاسبه شرح ردیف

  کارگرحقوق  1

  لباسهزینه  1

  چکمه هزینه 3

  هزینه ماسك 4

  دستکشهزینه  0

  بیلهزینه  6

  حمل تا محل تخلیه اعالم شده از سوي کارفرماهزینه  1
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 جدول ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز ) پيوستي شماره يك (
 اتظمالح روزكار شبكار تعداد واحد  مورد نياز نوع تجهيزات رديف 

1   ساعت كاري 8بصورت     دستگاه تني 4كاميون پرس ظرفيت 

2   ساعت كاري 8بصورت     دستگاه تني 6كاميون پرس ظرفيت 

3  ساعت كاري 8بصورت     دستگاه تني 8 كاميون پرس ظرفي 

4  ريساعت كا 8بصورت     دستگاه )حمل پسماند(خاور روباز 

5  عدد مخزن پسماند     

6   نفر پسماندكارگران حمل     

7  نفر روب كارگران رفت و     

8  نفر سركارگر     

9  نفر نماينده     

11   دستگاه     

11   دستگاه     

 با نظر دستگاه نظارت عالي قابل حذف يا تبديل به ساير تجهيزات مورد نياز خدمات شهري مي باشد . 

  آالت و تجهيزات مورد نياز در شرايط اختصاصي پيمان با نظر كارفرما قيد گرديده است نوع ماشين. 
 

 ((شوشترت رفت و روب و حمل زباله ))  مشخصا
 

 ناحيه
مساحت رفت وروب )متر 

 مربع (

 تناژ زباله

 )كيلوگرم (

 حجم خاك و نخاله

 )مترمكعب (

1    

2    

3    

  111  جمع كل
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  0شماره  ییوستپ

 ))   فهرست بهاء قيمتهاي پايه قرارداد خدمات شهري    (( 

 
حق الزحمه تعيين شده در اين فهرست بهاء با در نظر گرفتن هزينه كليه مصالح مصرفي و تجهيازات ماورد   

  .نياز براي انجام كارها محاسبه گرديده است

ف
دي

ر
 

 واحد شرح
حق الزحمه 

 واحد بريال

1 

ابت اجراي روزانه كليه فعاليتهاي بند الف ماده حق الزحمه روزانه ب

يك قرارداد از قبيل رفت و روب و نظافت معابر اعم از سواره روها 

،پياده روها ،رفيوزها ،سطح پلهاي سواره و عابر پياده ،پاكسازي 

متري فضاي باز كنار خيابانها و پاكسازي جويها و انهار و 21تاعمق 

 سربسته رف  دبگرفتگي دبراهاي روباز و

انجام اقدامات احتياطي بمنظور جلوگيري از سقوط افرادبداخل گودالها  

و چاله هاي واق  درمعابر ،جلوگيري از ح اري غير مجاز درسطح       

معابر جلوگيري از تخليه خاك و نخاله هاي ساختماني در محلهاي 

 غيرمجازو اعالم هرگونه سدمعبرساختماني به كارفرما

بازاء هر متر 

رب  مساحت م

 خالص ناحيه

 

2 

حق الزحمه بابت شستشو سطح جداول ،جويها ،رفيوژهاي هرنوع 

معابر و ميادين واق  درمحدوده ناحيه مورد پيمان بادب و موادپاك 

 كننده

بازاءهرمتر طول 

 جدول
 

3 
حق الزحمه بابت شستشوي كامل پلهاي فلزي سواره رو و پياده رواز 

 قبيل پايه ها وقابهاي طرفين

بازاءهرمترطول 

 پل
 

4 
حق الزحمه بابت شستشوي كامل پلهاي هوايي عابر پياده و پايه هاي 

 نص  شده روي پل وبزرگراهها وساير معابر با دب ومواد پاك كننده

بازاءهرمترطول 

 ازسطح معبر
 

5 
حق  الزحمه  بابت شستشوي كامل نيمكت ،بدنه و سايبان ايستگاههاي 

 كننده  اتوبوس با دب و مواد پاك

بازاءهرايستگاه 

سطح قابل 

 شستشو

 

6 
حق الزحمه بابت شستشوسطح جانبي تابلوهاي راهنما نص  شده در 

 معابر وميادين با دب ومواد پاك كننده با مساحت حداكثر يك مترمرب 

بازاء هر 

 عددتابلو
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  2پيوستي شماره 

7 

 

حق الزحمه بابت شستشوي سطوب جانبي تابلوهاي نص  شده در 

توبانها و بزرگراهها ومعابر با مساحت بيشتر از يك مترمرب  با دب و ا

 مواد پاك كننده
 

  بازاء هرمترمرب 

8 

 

 حق الزحمه بابت شستشوي پايه و چراغهاي راهنماي معابر
 

  بازاء هرپايه

9 

 

حق الزحمه بابت ًيروبي نهرها و دبراهاي سر پوشيده و زير پلها از 

 يايعاتگل وًي و هر نوع لجن و
 

  بازاء هرمترطول

11 

 

ها و نظاير دن از روي  پاكسازي و امحاء دگهي ، پوستر ها و نوشته

ديوارها ، تاسيسات و مستحدنات عمومي از قبيل كيوسكهاي تل ن ، 

تيرهاي برق و ترانس هاي برق ، ايستگاههاي اتوبوس و غيره بطور 

 مستمر و روزانه .
 

به ازاء هر 

 مترمرب 
 

  عدد پسماند مخازن شستشوي 11
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  3پيوست شماره         

 

 خدمات شهري  واگذاري امور و احجام و مقادير قرارداد مشخصات كلي فهرست بهاء

 1398در سال  درقسمت تنظيف و جمع آوري و حمل پسماند

شوشتر ستانمحدوده مورد پيمان : شهر

  (مترمربع)                                             مساحت قابل رفت و روب محدوده         

  قيمت پايه رفت وروب هر متر مرب                                                          )ريال( 

  قيمت پايه رفت و روب در يكماه                                                             )ريال(

  پسماند در يك شبانه روز                                                                ) تن(وزن 

  قيمت پايه جم  دوري و حمل پسماند براي هر كيلو گرم                             )ريال(

  )ريال(     قيمت پايه جم  دوري و حمل پسماند براي يكماه                                  

   ) مترمكع (                                              حجم خاك و نخاله در يك شبانه روز

                        قيمت جم  دوري و حمل خاك و نخاله برداري هر متر مكع                       )ريال(

     )ريال(                                        ي يكماهبرا قيمت جم  دوري و حمل خاك و نخاله برداري براي 
  يال (ر)                               در يك ماه    و حمل خاك و نخالهقيمت كل پايه رفت و روب و حمل پسماند 

  ل()ريا                                                         در يك ماه دستوركاريقيمت پايه 

  قيمت كل پايه ماهيانه                                                                            )ريال(

  )ريال(                                                                        يكسال    قيمت كل پايه 

 
  


