
  : ..........تاریخ 
  : ..........شماره 

  
  قرارداد فضاي سبز

  

که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیـده  ................. قرارداد زیر فی مابین مجتمع آموزش عالی ابوریحان به نمایندگی آقاي 

شماره ....................... به شماره ثبت ................... ن شماره تلف............... نشانی ................... می شود از یک طرف و شرکت 

که در این ................ صادره از .............. شماره شناسنامه ................. فرزند ............... به نمایندگی آقاي ............ کد اقتصادي 

  .رف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از ط

  موضوع قرارداد)  1ماده 

آپارتمان هاي مسـکونی و سـایر   ............ عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداري فضاي سبز و گلخانه در 

  : مکان ها به شرح زیر 

الزم است حتـی االمکـان از دسـتگاه هـاي      آبیاري فضاي سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب, آماده سازي بستر  -1-1

  . آبیاري بارانی جهت آبیاري استفاده شود 

  چمن زنی  -2-1

  هرس درختان و درختچه ها  -3-1

  تولید نشاء فصلی با  نظر کارفرما  -4-1

  سم پاشی هاي مورد نیاز فضاي سبز  -5-1

  از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق  برف روبی درختان و درختچه هاي زینتی و جمع آوري ضایعات ناشی -6-1

  . وجین و مبارزه با علف هاي هرز و اصالح سرشاخه هاي خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها  -7-1

واکاري و ترمیم فضاي سبز و تعویض و کاشت گل هاي فصلی و بیل زدن محوطه درختکاري شده و کاشت درختچـه   -8-1

  . هاي مورد نیاز 

  .با نظر کارفرما ) شیمیایی حیوانی ( زي و خاکبرداري در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضاي سبز خاك ری -9-1

  .نظارت و شستشوي آب نماهاي موجود در محوطه مجتمع  -10-1

  . جمع آوري و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ  -11-1

  مدت قرارداد )  2ماده 



  . به مدت یکسال می باشد .............. تا تاریخ .............. د از تاریخ مدت قراردا

  مبلغ قرارداد)  3ماده 

و مفاصا حساب مـاه قبـل بـا    ) واحد فضاي سبز ( ریال می باشد که پس از تأیید نماینده کارفرما ............... مبلغ کل قرارداد 

پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی که . پرداخت خواهد بود  توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل

به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات 

  . قانونی را برداشت نماید 

افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد % 25 مجتمع مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه:  1تبصره 

 .  

  تعهدات پیمانکار )  4ماده 

  . پیمانکار موظف به نگهداري آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن آنها می باشد  -1-4

صـورت عـدم رعایـت    پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسالمی از طرف کارگران را عهده دار اسـت و در   -2-4

  . موارد فوق پیمانکار راساً پاسخگو خواهد بود 

ماه نسبت به ادامه کـار بـا ضـوابط و     2پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت  -3-4

  . شرایط مندرج در قرارداد انجام وظیفه نماید 

ابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیري پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان ر -4-4

  . شود و پاسخگوي مسئولیت هاي مندرج در قرارداد باشد 

پیمانکار موظف است به دلیل فضاي آموزشی و تحقیقاتی علمی دانشگاه از افراد شناخته شده صـالحیت دار در امـور    -5-4

  . فوق استفاده نماید 

  . اقل یک نفر مهندس کشاورزي و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار کارگران داشته باشد حد: تبصره 

  . پیمانکار موظف است براي کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند  -6-4

  . ذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق ت -7-4

  . پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسماً به حراست مجتمع تحویل نماید  -8-4

با پیمانکار است ....... قیچی و , شیلنگ , شن کش , فرغون , بیل , تهیه ابزار و وسایل اجراي قرارداد از قبیل چمن زنی  -9-4

  . و خاك و بذر با کارفرما است تهیه سم و کود



کـارگر پیمانکـار محسـوب شـده و کلیـه      , کلیه کارگرانی که براي انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشـند   -10-4

مسئولیت هاي ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاري کشور و هر نوع حقوق و دسـتمزد و مزایـاي قـانونی آنهـا بـه عهـده       

  . کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبري است  پیمانکار است و

پیمانکار موظف است باتوجه به فضاي آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداري گیاهان زینتی گلخانه ها   -11-4

  . را زیر نظر کارفرما انجام دهد 

هداشتی و همچنین انضباط اداري و ساعات کار پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و ب -12-4

و مقررات مربوط به جلوگیري از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت مالی و جانبی ناشـی  

  پیمانکـار   بی مباالتی کارگران یا پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده, از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی 

  .می باشد 

و مشخصات کامـل و یـک قطعـه    پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی  -13-4

کارگران مذکور بایـد داراي کـارت بهداشـت از نظـر سـالمت جسـمانی و       . عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید 

  . گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصالح بوده و آن را به کارفرما معرفی نمایند 

کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخالق و رفتار و نحوه انجام وظیفـه آنـان    در صورتی که یک یا چند نفر از -14-4

مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ کتبی کارفرما نسبت بـه تعـویض آنهـا اقـدام و     

  . عرفی نمایند جانشین مناسب دیگري با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جاي آنها به کارفرما م

کارفرمـا  , مسامحه و یا  سهل انگاري نمایـد  , تعلل , در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر  -15-4

از اولین مطالبات یا سپرده پیمانکار بابـت جریمـه   % 25مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 

  . کسر نماید 

پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدي و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار بـه موقـع    -16-4

چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دالئل منطقی به تعویض افتد این امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر . پرداخت نمایند 

ی که در پرداخت دستمزد تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجـازه داده مـی شـود از محـل     در صورت. مطالبات کارگران باشد 

مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت هاي حضور و غیاب پرداخت هاي مزبور را انجـام دهـد و پیمانکـار حـق هیچگونـه      

  . اعتراضی را ندارد 

وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم و یا آماده به خدمت پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت  -17-4

  . در دست ندارند خوددداري نماید 



  )  5ماده 

  . پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت و معامالت دولتی نمی باشد 

  انتقال قرارداد ) 6ماده 

اد را کامالً و یا جزاً به دیگري ندارد و در صورت تخطی ضمانت نامه وي به نفـع کارفرمـا   پیمانکار حق واگذاري مورد قرارد

  . ضبط خواهد شد 

  محل قانونی پیمانکار )  7ماده 

آدرس قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان قید گردیده و در صورتی که این تعویض شـود پیمانکـار متعهـد اسـت     

به کارفرما اطالع دهد و گرنه کلیه نامه ها و اوراق که به آدرس قبل ارسال شود ابالغ شده تلقـی مـی   محل جدید خود را کتباً 

  . شود 

  اطالع از شرایط عمومی پیمان )  8ماده 

پیمانکار از شرایط این پیمان و مقتضیات محل اطالع کامل داشته و در اجراي مفاد پیمان به عذر عدم اطالع نمی تواند معتـذر  

  . شود 

  تضمین ضمانت کار )  9ماده 

کار قرارداد را به صورت چک تضمینی بانکی یا ضمانت % 10پیمانکار موظف است در مقابل امضاء این قرارداد مبلغی معادل 

چنانچه پیمانکار به تعهدات خود جزئی یـا کلـی عمـل    . نامه بانکی جهت انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما بسپارد 

و یا موجبات خسارت و ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد می تواند خسـارت خـود را از محـل آن دریافـت دارد و     ننماید 

  . چنانچه خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد کارفرما حق دارد از سایر اموال پیمانکار خسارت خود را جبران نماید 

پیمانکار براي جبران خسارت وارده پیمانکار ملزم و متعهـد اسـت   در صورت ضبط بخشی از سپرده حسن انجام کار : تبصره 

  . تأمین نماید , سپرده حسن انجام کار را تا میزان این ماده تا مادامی که قرارداد فسخ نشده 

  تعهدات کارفرما )  10ماده 

پس از تأیید دسـتگاه نظـارت   کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار  -1-10

در وجـه پیمانکـار    3روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور مندرج در مـاده   5حداکثر تا 

  . پرداخت نماید 

  . انبار نگهداري وسائل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شد  -2-10



به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک جانبه قـرارداد را   چنانچه پیمانکار -3-10

  . خواهد داشت 

تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و تعیـین خسـارت وارده بـا     -4-10

  . کارفرما است 

  رسیدگی به اختالفات )  11ماده 

صورتی که بروز اختالف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختالف در نحوه اجراء موضوع به دفتر حقـوقی  در 

کارفرما ارجاع و تصمیمات آن در چهارچوب شرایط مورد توافق جاري کشور به عنـوان حکـم قطعـی و الزم االجـراء بـراي      

حقوق که به موجب قوانین و مقررات که بعداً وضع شود به عهـده  طرفین خواهد بود و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و 

  . پیمانکار است 

  )  12ماده 

به امضـاء طـرفین    1/5/79نسخه که همه داراي اعتبار واحد می باشد و در تاریخ  10تبصره در  3ماده و  12این قرارداد در 

  . قرارداد رسید و هرکدام یک نسخه از آن را دریافت داشتند 

  

  ................پیمانکار                 .....................ما کارفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسمه تعالی

  

   1فرم شماره 

  اعالم پیشنهاد قیمت 

  شرکت       به سمت           اینجانب 

با علم و اطالع کامل از کم و کیف کار با قبول شرایط مناقصه و تأیید مفاد قرارداد پیشنهاد خود       

  . ي سبز به مبلغ ریال اعالم می دارم را در خصوص خدمات فضا

  

  

  نام و نام خانوادگی

  امضاء تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

  

  :تلفن تماس 

  

  

  

  

 


