
 

 اجرای فضای سبزقرارداد پیمانکاری 

 مشخصات طرفین قرارداد -۱

 مشخصات کارفرما : -۱-۱

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره مّلی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ 

 شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

 مشخصات پیمانکار : -۱-۲

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره مّلی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ 

 شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

 موضوع قرارداد و محل انجام آن -۲

هداری فضای سبز و گلخانه در ............ آپارتمان های عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگ

 مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر :

آماده سازی بستر , آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب الزم است حتی االمکان از  -۲-1

 جهت آبیاری استفاده شود. .......دستگاه های آبیاری 

 چمن زنی -۲-2

 و درختچه ها هرس درختان -۲-3

 نظر کارفرما تولید نشاء فصلی با -۲-۴

 سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز -۲-۵

برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به  -۲-۶

 محل مورد توافق

 پاجوش و تنه جوش ها.وجین و مبارزه با علف های هرز و اصالح سرشاخه های خشک و حذف  -۲-۷



 

واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده  -۲-۸

 و کاشت درختچه های مورد نیاز .

ما و کوددهی فضای سبز ) شیمیایی حیوانی ( رخاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارف -۲-۹

 با نظر کارفرما .

 و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع .نظارت  -۲-۰۱

 جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ . -۲-۰۰

 محاسبات و مشخصات فنی پروژه -۳

حت ت یار یآب یستم هاید. در سینما یرویپ یار یشده جهت آب یطراح یار موظف است از الگوکمانیپ -۳-۰

از ین ید پاسخگویبا یار یشده آب یستم طراحیگردد. س ییانجام م یصورت باران درختان بهی ار یفشار، آب

 اه باشد.یگ یآب

 لنگ ویار موظف است با استفاده از شکمانیتحت فشار، پ یار یستم آبیدر صورت عدم وجود س -۳-۲

 یدرختان و رستن یه در پاک یرا انجام دهد، به طور  یار یارگر، آبکار و یس یرهاکا تانی برداشت و یرهایش

 رد.یصورت نگیی اشته شده آبشوک یها

از سطح خاک باشد. با توجه به  یمتر یسانت 22ست حداقل تا عمق یبا یزان نفوذ آب در خاک میم -۳-۳

 تر آب در نظر گرفته شود.یل 06هر اصله درخت در هر نوبت حداقل  یت نفوذ آب برایقابل بافت خاک و

 (فت خاک، سن درخت و...با ،یمیط اقلیبا توجه به شرا)

ام می رتی انجکه آبیاری به صورت جوی و پشته، غالم گردشی و یا کار موظف است در صورتیکمانیپ -۳-۴

اهش دهد تا از شستشوی کت آب را کت آب، سرعت جریان و حر کدادن موانع در مسیر حر  گردد با قرار

 در زمین نفوذ نماید. یافکاندازه  خاک جلوگیری و آب به

اهش کرا موجب یدرختان مناسب تر است، ز  یبرا یم آب به صورت غالم گردشیر مستقیان غیجر  -۳-۵

 گردد. یشتر آب میهر چه ب سرعت و نفوذ



 

 یار یدر طول دوره آب یثقل یار یر آبیواقع در مس یدرختان و درختچه ها یجاد تشتک آبخور برایا -۳-۶

 است. یضرور 

هر ده روز  تابستان و در اواخر بهار و کباریهر پانزده روز  شیفصل رو لیدر اوا یدفعات چمن زن -۳-۷

 ودب ها برابر دستورالعمل دستگاه نظارت خواهد یچمن زن نیبوده و تعداد دفعات مازاد و فاصله ب کباری

د . داشته باش یزمستان گذران یبرا یحجم کاف دیبه زمستان چمن با یدر فصول سرد و منته نیهمچن و

در سطح  یچمن زن موتور  یها نیکوتاه نگه داشتن چمن استفاده از ماش یبرا سبمنا موثر و ابزار

زن  هیاست. استفاده از حاش عیدر سطوح بزرگ و وس یکشش خود یزن ها کوچک تا متوسط و چمن

 باشد. یم مهیجر  ممنوع بوده و در صورت مشاهده مشمول یچمن زن یبرا

ن شدن سطح چم دهیباعث نامرتب چ نصورتیا ریباشد در غ زیت یستیچمن زن همواره با یها غهیت -۳-۸

 گردد. یم یاهیگ بافت به بیو آس

 یاهیگ دیزوا یجمع آور  یستیبا کوتاه نمودن چمن در ساعات خنک روز )صبح ها و عصرها( بوده و -۳-۹

 اتیهمزمان با عمل یستیبا یزن هیچمن بالفاصله در همان روز اجرا گردد. حاش نظافت مانده و یبر جا

 .ردیصورت گ یچمن زن

ساعت قبل از  12گردد و بهتر است  یبودن سطح آن خوددار  سیاز کوتاه کردن چمن به هنگام خ -۳-۰۱

 شود. یآن خوددار  یار یآب از ،یچمن زن

ضرورت  های حفاظت از طوقه درختان موجود در چمن کار  تیرعا یزن و چمن یزن هیدر هنگام حاش -۳-۰۰

 مشمول بوده و مانکاریموضوع فوق بعهده پ تیاز عدم رعا یهرگونه خسارت ناش نصورتیا ریدار د در غ

 است. مهیجر 

است  رشتیب یسبز شهر  یبه کار رفته در فضاها اهانیعناصر گ ریبا سا سهیرشد چمن در مقا زانیم -۳-۰۲

 شیت روقدر شیافزا ت،یفظ، دوام، تقوچمن، اسباب ح یکود ازیبه موقع ن نیتأم ضمن یستیبا نیبنابرا

 یهاست. کودد ازیبه موقع کود مورد ن نیچمن در گرو تأم یبایز  سبز آن فراهم گردد عالوه بر آن جلوه رنگ



 

جام ان نیو همچن ییایمیش یبا استفاده از کودها یپاش محلول زیو ن کسر  یکودپاش یچمن به روش ها

 .شود یمانجام  ینبات کمخلوط با خا یکودده

آفات  تیچمن، به محض مشاهده حضور وآثار فعال اتیو ح یبه منظور حفظ سالمت و شاداب -۳-۰۳

 ،یدستورالعمل نظارت هیابالغ افتیکارشناس و در  صیو روزانه و تشخ مستمر یدهایبر اساس بازد یاهیگ

ی مار یو مبارزه با آفات و ب یسمپاش اتیکارخانه سازنده عمل دستورالعمل تیبا استفاده از سموم مجاز و رعا

 .ردیچمن صورت گ یها

شده و  ایبرگ مه کو خا یدام دهیعالوه کود پوس یزراع کاز خا یبستر کاشت با مخلوط کخا -۳-۰۴

 .گردد حیکاماًل هموار و تسط

 )به تفکیک و کلی( هزینه قرارداد -۴

نماینده کارفرما ) واحد فضای سبز ( و مفاصا مبلغ کل قرارداد ............... ریال می باشد که پس از تأیید 

حساب ماه قبل با توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل پرداخت خواهد بود. پرداخت هرگونه 

مالیات و عوارض و حقوق مالی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق 

 انکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید .دارد در موقع پرداخت مطالبات پیم

افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم  %22: کارفرما مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه  1تبصره 

 به رعایت آن می باشد.

 شرایط پرداخت -۵

اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس   پس از

 مانکاریالزم را با پ یهاپرداخت هیسبز، کل یفضا یمانکار یمطابق قرارداد پ دیبااز تأیید نماینده کارفرما 

 .دیبنما هیتسو

 اسناد و مدارک پیمان -۶

 مدارک ذیل می باشد :این قرارداد در برگیرنده اسناد و 



 

 )پیمان پیش رو( سند قرارداد -الف

 نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که بنا به مورد توسط کارفرما تهیه و ابالغ می گردد. -ب

 )مهندس ناظر( ابالغ می گردد. کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت -پ

 مدت انجام موضوع قرارداد -۷

دت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد م

 باشد................ می

 دیرکرد طرفین در انجام پروژه -۸

 یچنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برا

هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار 

 کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به 

 د شد.همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواه

 نظارت -۹

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده 

است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. 

رات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستو

 نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

 معرفی دستگاه نظارت -۱۱

اه که دستگ نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ..........

 نظارت نامیده می شود خواهد بود.

 تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه -۱۱



 

ایشان می بایست توافق طرفین به عهده .... است.  هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با

کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت 

اید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام الزم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان ب

 . نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است

 نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار -۱۲

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود 

کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی  اعم از آنچه که در

 . نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید

 تعهدات پیمانکار -۱۳

 .آنها می باشدپیمانکار موظف به نگهداری آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن  -۰۳-۰

پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسالمی از طرف کارگران را عهده دار است و در صورت  -۰۳-۲

 .یمانکار راسًا پاسخگو خواهد بودعدم رعایت موارد فوق پ

ماه نسبت به ادامه  2پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت  -۰۳-۳

 .مندرج در قرارداد انجام وظیفه نمایدکار با ضوابط و شرایط 

پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از  -۰۳-۴

 .تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگوی مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد

 .امور فوق استفاده نمایدپیمانکار موظف است از افراد شناخته شده صالحیت دار در  -۰۳-۵

تبصره : حداقل یک نفر مهندس کشاورزی و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار 

 .کارگران داشته باشد

 .پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند -۰۳-۶

 ه رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق تذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید.پیمانکار موظف است نسبت ب -۰۳-۷



 

پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسمًا به حراست مجتمع تحویل  -۰۳-۸

 نماید.

تهیه ابزار و وسایل اجرای قرارداد از قبیل چمن زنی , بیل , فرغون , شن کش , شیلنگ , قیچی و  -۰۳-۹

 با پیمانکار است تهیه سم و کود و خاک و بذر با کارفرما است. .......

کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند , کارگر پیمانکار محسوب  -۰۳-۰۱

شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و دستمزد و 

 .نی آنها به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری استمزایای قانو

پیمانکار موظف است باتوجه به فضای آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداری گیاهان  -۰۳-۰۰

 .زینتی گلخانه ها را زیر نظر کارفرما انجام دهد

پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط  -۰۳-۰۲

اداری و ساعات کار و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و 

 باالتی کارگران یابی مهرگونه خسارت مالی و جانبی ناشی از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی , 

 پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده پیمانکار می باشد.

پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی و مشخصات کامل  -۰۳-۰۳

از  رت بهداشتو یک قطعه عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید. کارگران مذکور باید دارای کا

نظر سالمت جسمانی و گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصالح بوده و آن را به 

 کارفرما معرفی نمایند.

در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخالق و رفتار و نحوه انجام  -۰۳-۰۴

نکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ کتبی کارفرما وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیما

نسبت به تعویض آنها اقدام و جانشین مناسب دیگری با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جای آنها 

 به کارفرما معرفی نمایند.



 

اری سهل انگ  در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر , تعلل , مسامحه و یا -۰۳-۰۵

از اولین مطالبات  %22نماید , کارفرما مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 

 یا سپرده پیمانکار بابت جریمه کسر نماید.

پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون  -۰۳-۰۶

به موقع پرداخت نمایند . چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دالئل منطقی به تعویض افتد این کار 

امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر مطالبات کارگران باشد . در صورتی که در پرداخت دستمزد تأخیر 

طبق کارت های  حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده

 حضور و غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم  -۰۳-۰۷

 و یا آماده به خدمت در دست ندارند خوددداری نماید.

 تعهدات کارفرما -۱۴

کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار پس از تأیید  -۰۴-۰

روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور  2دستگاه نظارت حداکثر تا 

 .در وجه پیمانکار پرداخت نماید ۴مندرج در ماده 

 .ل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شدیانبار نگهداری وسا -۰۴-۲

چنانچه پیمانکار به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک  -۰۴-۳

 .جانبه قرارداد را خواهد داشت

از آنها و تعیین تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک  -۰۴-۴

 .خسارت وارده با کارفرما است

 تضمین حسن انجام کار -۱۵

درصد به عنوان حسن انجام  ۰۱کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار مبلغ 

 .کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد



 

 ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار -۱۶

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات 

مبلغ کل موضوع قرارداد  %2که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 

و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید می باشد را تسلیم کارفرما نماید 

کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و 

 . وصول نماید

 مالیات پروژه -۱۷

که بر اساس قوانین و  هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است،

 .مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد

 موارد فسخ قرارداد -۱۸

 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار. -۰۸-۰

 در موعد پیش بینی شده. عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد -۰۸-۲

 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابالغ قرارداد. -۰۸-۳

 تأخیر در اجرای کار به طوری که داللت بر عدم صالحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد. -۰۸-۴

 کسب اجازه کتبی از کارفرما.غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون  -۰۸-۵

 اختالفات ناشی از قرارداد -۱۹

اختالفات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به 

مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدوًا ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین 

 .برگزیدند

 وارد متفرقهم -۲۱



 

موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ  -۲۱-۰

 . است

در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می  -۲۱-۲

 . ح قانونی می باشدگردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصال

 . موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود -۲۱-۳

 اقامتگاه و اطالعات تماس طرفین -۲۱

 : اقامتگاه کارفرما

 : اقامتگاه پیمانکار

نشانی جدید خود را کتبًا طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز : ۰تبصره 

ق قانونی به آدرس ساب  به اطالع یکدیگر برسانند، در غیر اینصورت کلیه مراسالت ، آگهی ها و اخطارهای

 .نافذ و معتبر خواهد بود

 ُنسخ قرارداد -۲۲

 امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد  قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به

 و یکسان دارد.

  

امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی        امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان

 ایشان

 


