شرايط انجام امور فضای سبز شهرداری سرايان
( پيمان فضای سبز)

ماده  -1شرايط اختصاصي
 -1كليه هزينههاي مربوط به بهاء مصرف و آبونمان آب ،انشعابات واشتراكات برق به عهده كارفرما است.
 -2شهرداري موظف است در ابتداي واگذاري پروژه نسبت به تعووي

و تورميش شويرآوت و اتصواوت معيووب

اقدام نموده و پس از تنظيش صورتجلسه نسبت به تحويل آن به پيمانكار اقدام نمايد.
تبصره  :پيمانكار در زمان تحويل و تحول فضاي سبز در صورت نياز به تعوي

و ترميش شيرآوت و اتصاوت

مي بايست بر اساس صورت مجلس تنظيمي با ناظر مقويش ومسولل فضواي سوبز من قوه و پوس از همواهن ي بوا
شهرداري نسبت به رفع نقص اقدام و هزينه مربوطه را با ارائه فاكتور و تائيد ناظرين دريافت نمايد.
 -3پيمانكارموظف است در پايان مدت قرارداد نسبت به تحويل سوامش شويرآوت و اتصواوت مربوطوه بوا تنظويش
صورتجلسه به كارفرما اقدام نمايد.
 -4پيمانكار موظف به كنترل شيرهاي آب برداري در نقاط نصب شده بوده تا از هدر رفتن آب و بوروز ووواد
جلوگيري شود .چنانچه در زمان بازديد ناظر از محدوده پيمان شيرآب باز بووده و يوا اوراب باشود و پيمانكوار
نسبت به رفع نقص آن اقدام ننموده باشد و يا شلنگ آب به صورت رها شده در س ح چمن مشاهده شود ميزان
هدررفت آب براي يک شيفت كاري محاسبه و تا 5برابور وجوش محاسوبه شوده بور اسواس آبيواري توانكري از
صورت وضعيت پيمانكار كسراواهد شد.
 -5پيمانكار مجاز نيست ساعات استفاده مردم از پارك را راس ًا تعيوين نمايود و در ايون بواره بور طبوم برناموه
اعالمي از سوي شهرداري و دست اه نظارت عمل اواهد نمود.
 -6استفاده از هر نوع كود  ،سش  ،ااك و ماسه بايستي با دستور كتبي دست اه نظارت صورت ب يرد.
 -7در صورت اتفاق در شبكه اصلي آبياري  ،كليه هزينه هوا و تعميورات بور روي سيسوتش بوه عهوده شوهرداري
ميباشد  .بديهي است ساير تعميرات بر روي مومههاي فرعي و شيرآوت بعهده پيمانكار ميباشد .
تبصره -در صورتيكه سهلان اري پيمانكار سبب اتفاق در شبكه اصلي آبياري گردد كليه هزينهها و تعميرات بر
روي سيستش بعهده پيمانكار ميباشد.
 –8انجام عمليات به زراعي براي دراتان محدوده پيمان ازقبيل هرس ،ايجاد تشوتک  ،كنودوكوب پواي دراتوان ،
كوددهي  ،سش پاشي و شستشوي دراتان با تركيبات شووينده اعوش از دراتوان موجوود در پاركهوا -ميوادين-
بلوارها -واشيه ايابانهاي اصلي و فرعي به عهده پيمانكار مي باشد.
 -9انجام عمليات به زراعي براي چمن وگل وگياه محدوده پيمان شامل ااك  ،كوددهي  ،سش پاشي ومبارزه بوا
آفات وبيماريها ،علف كشي و… به عهده پيمانكارمي باشد.
 -11پيمانكار موظف است نيروي انساني مورد نياز پيمان با عنايت به ميزان كار تعريوف شوده توامين نمايود .و
جهت برآورد نيروي كاري مورد نياز بايستي از تموامي قسومتهاي موضووع پيموان بوا همواهن ي فضواي سوبز
شهردراي بازديد نمايد.
الف) برنامه هاي پيش بيني شده در تقويش باغباني و زمان بندي انجوام شوده توسوس دسوت اه نظوارت وكارفرموا
عينيت يافته و عمليات انجام شده نسبت به زمان بندي عقب نباشد .

ب) وفاظت و وراست از محدوده پيمان ب ور كامل اجرا شود وفضاي سبز محدوده پيمان بوه طوركامول موورد
مراقبت قرارگيرد.
 -11پيمانكار ملزم است براي پرسنل بخش فضاي سبز مبواس كوار تهيوه نمايود هزينوههواي مربوطوه بوه عهوده
پيمانكاراست.
تبصره  -1دستكش  ،ماسک  ،كاله ايمني و كفش ايمني ساقدار و يک جفت كفش ايمني معموومي بوا توجوه بوه نووع كوار
بايستي در ااتيار كارگران مربوطه قرار گيرد.
تبصره  -2مباس كليه پرسنل پارك بايستي همواره تميزودرپشت آن نيز نام وآرم شركت چاپ شده باشد.
تبصره  -3در فصل سرما پيمانكار موظف است براي هر يوک از كوارگران در سوال يوک دسوت اوركوت تهيوه و
تحويل نمايد.
 -12پيمانكارمي تواند از بعضي سااتمانهاي موجود در پارك براي انبار و … در صوورت موافقوت شوهرداري
استفاده نمايد .پيمانكار بايستي قبالً اطالعات وزم را كسب نمايد.
 -13پيمانكار وم ندارد از فضاي باز پاركها براي اسكان دادن كارگران و يا توقف وسايس نقليه و قراردادن ابزار
آوت استفاده نمايد .
 -14با عنايت به اينكه در طول سال ممكن است مراسش ويژه اي در بخشي ازمحدوده پيمان برگزار گوردد بوديهي اسوت
پيمانكار موظف است نيروهاي تحت ااتيار اود را در محدوده اجراي مراسش بكار گمارد تا از وارد آمودن اسوارت بوه
محدوده پيمان جلوگيري بعمل آيد.
 -15چنانچه اسارت عمده اي به تاسيسات چاهها  ،روشونايي ،آبنماهوا و … بودون دااموت و تقصوير پيمانكوار
واد شود شهرداري جبران هزينه اسارت را متقبل اواهد بود بديهي است تشخيص تقصير يا سوهل ان واري
پيمانكار بر عهده كارشناس ابره دست اه نظارت مي باشد .
 -16افرواتن آتش در محدوه پيمان تحت هر عنوان ممنوع مي باشد .
 -17پيمانكار موظف است برابر برنامه تأييد شده شهرداري ،نسبت به آبياري اقدام نمايد.
 -18تعيين تعداد تانكر جهت ومل آب و تعوداد كوارگر موورد نيواز جهوت آبيواري و همچنوين تعيوين مودار آبيواري
درفصول مختلف سال بست ي به نظرو تأييد ناظر داشته ودرفصل تابستان ومواقعيكه نهال بوه آب بيشوتري نيواز
داشته باشد تا سه نوبت درهرماه وهرنوبت مقدار وداقل 111ميتر براي هرنهال مي باشد.
 -19ساعات آبياري درفصل گرما در صبح ها وبعدازظهرها انجام و وداقل توا سوه سواعت بوه تشوخيص دسوت اه
نظارت در اواسس روز عمليات آبياري متوقف اواهد شد.
تبصره :هرگونه استفاده از گلخانهها منوط به توافم پيمانكار با كارفرما ميباشد.
 -21پيمانكار موظف و مكلف است توسس كارشناس ابره اود از كليه دراتان واقع در ايابان ها و بلوارها ويا
ساير س وح فضاي سبزبصورت مستمر بازديد داشته باشد ونتيجه مشاهدات اود از نظر وقوع بيماري ،هجوم
آفت ،هرس نام لوب  ،ق ع شااه توسس افراد غيرمتخصص و مردم ،اوتمال بروز مشكالت براي مردم درهن ام
عبورو مرور ،جلوگيري از بستن دوچراه وموتورسيكلت به دراتان ونيز جلوگيري از تكيه دادن درب و محافظ
پنجره مغازه و جلوگيري از نصب وستيک وساير اوجام كوه باعوو واردشودن اسوارت بوه دراوت موي گوردد
همچنين ايجاد پوشش مناسب براي شااه و تنه دراتاني كه در اثر ضربه بوه پوسوت انهوا تخريوب شوده ماننود

استفاده از چسب باغباني ،محلول بردو و يا موارد مشابه اقدام نموده و گزارش مربوطوه را بوه مسولول فضواي
سبز مكتوب اعالم نمايد.
تبصره :بعضاً،از قبل ممكن است تنه دراتان بوسيله طناب ويا سيش فلزي محصوور شوده باشود درطوي بازديود
بعمل آمده اين موارد مشخص ونسبت به آزاد سازي تنه اقدام گردد.
 -21جابجايي دراتان نابجا وكاشت آنها درمحل هايي كه توسس ناظر يامسلول فضواي سوبز تعيوين موي گوردد
بعهده پيمانكار است.
 -22پيمانكار ملزم است با توجه به انجام دراتكاري و پرچين كاري درس وح فضاي سبز اقدامات وزم درجهت
وفظ آنها را بعمل آورد .استفاده از چوب وطناب كشي ويا ساير تمهيدات وزم بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.
ضمناً باتوجه به اينكه نهال هاي جديد كشت شده داراي قيش مي باشد پيمانكار ملزم به وفاظت ازآنهوا بووده ودر
صورت شكستن و يا سرقت ،بايستي نسبت به جاي زيني آن باهزينه اود اقدام نمايد.
 -23اگر درس وح فضاي سبز اصوصاً درواشيه بلوارها وايابان ها ،آبخور مناسب موجود نباشد ويوا اواك
مازاد وجود دارد پيمانكار مكلف است نسبت به جمع آوري ااكهاي مازاد اقدام نمايد بديهي است چنانچه از نظر
ابنيه اي آبخور مناسب نمي باشد بايستي مراتب را به تفكيک محل به شهرداري منعكس نمايد وپي يور تورميش آن
توسس شهرداري باشد پيمانكار بايستي در هن ام برآورد و ارائه قيمت درزمان مناقصه پيش بينوي هزينوه جموع
آوري ااك مازاددر باغچه هاي واشيه ايابان وبلوارها را داشته باشد بديهي است شهرداري هيچ گونه عوذري
را در اين اصوص قبول نمي نمايد.
 -24چنانچه شااه هاي دراتان با تابلو سردرب مغازه ها و يا پنجره منازل درگير بوده ويا مزاومتي دارد ابتدا
بايستي بصورت مكتوب از ناظر مجوز هرس شااه ها گرفته شود و سپس براساس اصول فني هرس اقدام وزم
بعمل آيد.
 -25باتوجه به اينكه در بعضي از شوارع محدوده پيمان ممكن است شااه دراتان با شوبكه بورق درگيور باشود
پيمانكار موظف است به مح

مشاهده عامل يا عواملي كه درنظردارند دراصوص هرس شااه ها فعاميت نمايد

دراواست مجوزهاي وزم از آنها را بنمايد بديهي است عوامل مذكور بايستي از قبول بوا شوهرداري من قوه ويوا
شهرداري  ،هماهن ي وزم را انجام داده و داراي مجوزهاي قانوني باشند.
 -26درصورت ق ع درات توسس افراد ناشناس وفاقد مجوز پيمانكار موظف است سريعاً گزارش مربوطوه را
به مسلول فضاي سبز يا شهرداري من قه اعالم نمايد.

ما ده  – 2چمن
ن هداري و ترميش چمن عبارتست از كليه عمليات زراعي و بوه زراعوي بوراي وفوظ و ن هوداري چمنهوا ،دركليوه
س وح فضاي سبزبه نحوي كه همواره از شادابي  ،كيفيت و نظافت م لوب بر اوردار باشد
عمليات نگهداري چمن :
 -1آبياري :

 آبياري چمن بايد روزانه و به ميزان مناسب و با توجه به درجه ورارت هوا انجام گيرد.

 در صورتيكه آبياري دستي و با شلنگ انجام مي گيرد بايستي سر آبپاشها داراي سوراخهاي ريز باشند
تا آب بصورت پودري شكل بر روي چمن پاشيده شود .

 در تابستان چمنها بايستي فقس در شب آبياري شوند  .برابر دستوركار دست اه نظارت

 مقدارآبياري چمن طوري بايد تنظيش شود كه تا عمم  11-15سانتيمتري ااك كامال مرطوب شود
 توجه  :نكات ذيل بايستي در آبياري چمنها همواره مد نظر پيمانكار قرار گيرد .

 اگر آبياري به شكلي انجام شود كه آب در س ح چمن جريان پيدا كند اين امر باعو بروز آفات وبيمواري
اواهد شد .

 معموو چمنهاي زير دراتان نياز به آبياري كمتري نسبت به ساير قسمتهاي چمن كاري دارند .

 آبياري چمن ها در فصول بهار و تابسوتان با توجه به درجوه وورارت هوا و بوور اسوواس نيواز چمونهوا
اواهد بود و در شرايس مناسب جوي در فصل زمستان چمنها به آبياري نيازي ندارند .

 در صورت آبياري با تانكر بايستي از سر نازل پودركنندة آب و مومههاي مشبک استفاده شود .
 -2چمن زني :

 بمنظور زيبايي و سالمت چمن ها ميبايست چمن زني مرتب و بسته به ميزان رشد چمنهوا انجوام پوذيرد ،
ب وريكه هميشه ارتفاع چمنها از س ح ااك در ود  5تا 6سانتيمتر ن هداشته شده و از به بوذر نشسوتن
چمن جلوگيري شود .

 چمن زني در زماني كه چمن ايس است نبايد انجام شود و بهتر است  24ساعت قبل از چمون زنوي  ،از
آبياري اودداري شود .

 چمن اطراف بوته ها و دراتچهها و دراتان ميبايست برداشته شده وداراي وداقل طوقوه اي بوه شوعاع
نيش متر باشد.

 چمن اطراف ق عات گلكاري و واشيه ها و طوقه دراتان و دراتچه ها مرتباً و همزموان بواچمن زنوي بوا
قيچي چمن زني يا واشيه زن كوتاه گردند.

 دست اههاي چمن زني بايستي مرتبا سرويس شده و تيغههاي آنها تيز شوند زيرا تيغههاي كند باعوو نوا
مرتب زدن چمن و كندن چمنها مي گردد .

 وجين وريشه كني علفهاي هرز داال چمنها ب ورمرتب و قبل از به گل نشستن و بذر دهي انجام شود .
 در چمنهاي سرزني شده نبايد اثري از كندي و نقص تيغه چمن زني نمايان باشد.

 ضايعات واصل از عمليات چمنزني ميبايست سريعاً جمعآوري وبه محل هاي تعيين شده ومل گردد.
 -3خاک و کوددهي :

 كود پاشي چمن ها ميبايست در فصول رشد چمن با استفاده از كودهاي ازته انجام شود ميزان اسوتفاده
دركل دفعات وداكثر 211كيلوگرم درهكتاراواهد بود و وزم به يوادآوري اسوت دادن كوود شويميايي در
گرماي تابستان مجاز نمي باشد .

 در فصل پائيز و زمستان براي تقويت چمن ها از كودهاي فسفره استفاده مي شود كوه ميوزان آن در هور
هكتار 111تا  211كيلوگرم مي باشد .

 س وح چمن كاريها در اثر آبياري معموو فرسايش يافته و ااك فواصل بوتهها شسته ميشود كوه وزم
است هر سامه در فصل پائيز و زمستان كليه س ح چمن كاري با قشرنازكي از مخلووط اواك زراعوي و
كود پوسيده دامي به ميزان  11تن كود دامي در ضخامت  2سانتي متر ااك زراعي پوشيده شود.

 زمان و ميزان ااك و كوددهي چمن ها و نسبت تركيب آنها با توجوه بوه شورايس محول توسوس دسوت اه
نظارت ابالغ مي گردد.
 - 5مبارزه با آفات و بيماري ها :

 در صورتيكه آفت و هر گونه بيماري مشاهده گرديد ضرورت دارد بوه فوريوت و بوا روشوهاي متناسوب
وضمن هماهن ي باكارشناس دست اه نظارت اقدام به سمپاشي و مبارزه دراسرع وقت گردد .

 در صورت مزوم مبارزه شيميايي با آفات و علفهاي هرز پيمانكار موظف است در فصول مختلف سال با
توجه به دستورامعمل ها و توصيه هاي فني دست اه نظارت از جمله زمان مصورف ،نووع سوش مصورفي،
ميزان سش مصرفي  ،چ ون ي مصرف و…… اقدام نمايد .
 -6نظافت چمن کاريها :
وزم است هر روز زبامه و مواد زايد و اويانا برگهاي اشكيده از روي چمنهوا جموع آوري و نظافوت گوردد بوه
نحوي كه در تمامي ساعات استفاده بازديدكنندگان هيچ ونه آثار از زبامه در پيرامون آنها وجود نداشته باشد.
 -7سيخك زدن خاک چمن کاريها:
بمنظور تهويه بهتر ااك و فعال كردن ريشه ها ضروري است كه با استفاده از ماشين آوت مخصوص در س ح
چمنها سوراخهايي در ااك ايجاد شود كه اين عمليات در ابتداي فصل رويش و به عمم 7-11سانتيمتر از س ح
ااك بستر كاشت انجام مي پذيرد.
 -9مبارزه با علف هاي هرز:

 عمليات مبارزه با علف هاي هرز داال چمن ب ور مستمر از فروردين ماه شروع و معمووً تا پايان مهور
ماه ادامه مي يابد.

 عمليات مبارزه با علفهاي هرز بصورت مكانيكي وجين و ريشه كني و يوا شويميايي و همچنوين بوسويله
عمليات چمن زني پيش از موعد به منظور اجتناب از به گل نشستن و بذردهي علف هاي هرز انجوام موي
گيرد.
ماده  -3نگهداري گل و پرچين
ن هداري و مراقبت از گلكاريها عبارت است از كليه عمليات زراعي و به زراعي براي وفوظ و ن هوداري گلكاريهوا
واقع در محدوده پيمان كار بنحويكه همواره از شادابي كيفيت و نظافت م لوب بر اوردار باشد .
 -1آبياري :

 آبياري نشاء هاي فصلي بايستي مستمر و مرتبا به هن ام صبح و عصر انجام گيرد .

 آبياري گلكاريهاي دائمي نظير رز و گياهان پوششي بايستي طبم برنامه در فصل بهار ،تابستان و مودتي
از پائيز با توجه به گرمي و سردي هوا و نزووت آسماني صورت گيرد .

 آبياري گلكاريها بايستي مستمر با استفاده از شلنگ و يا سورآبپاش پوودري بووده بوه نحووي كوه اواك
بستركاشت شسته نشده و از پاشيدن آن به اطراف جلوگيري گردد .

 رعايت دوره ونحوه آبياري پرچينها توسس پيمانكارضروري مي باشد .

 درصورت استفاده ازسيستش آبياري تحت فشاربرنامه ونحوه آبياري ابالغ اواهدشد.
 -2نظافت گلکاري ها:

 وزم است هر روز ب ور مستمر زبامه ها و مواد زائد و همچنين برگها و گلهاي اشكيده از بستر گلكاريها
وپرچين ها جمع آوري از محل ومل و اارج گردد .

 -3مبارزه با علفهاي هرز :
 علف زني و جوي تراشي مي بايست مستمراً انجام گيرد و علفهاي زده شده جمع آوري و ازمحل اارج گردد .

 بديهي است علف زني بايستي قبل از به گل نشستن و بذر دهي علف هرز صورت گيرد.
 -4کوددهي(شيميايي-آلي):

 افزودن و وفظ يک ويه كود ويواني پوسيده در بستر نشاء كاريها و گلكاريهاي فصلي و دائمي و پرچين
 افزودن كودهاي شيميائي در فصول بهار و تابستان بمنظور تحريک گلدهي

 - 5مبارزه با آفات وبيماري ها:

 مبارزه با هر گونه آفات و امراض مشاهده شده بر روي گلها باهمواهن ي كارشوناس دسوت اه نظوارت و
استفاده از سموم مناسب .پيمانكار موظف است در فصول مختلف سال با توجوه بوه دسوتورامعمل هوا و
توصيههاي فني دست اه نظارت از جمله زمان مصرف  ،نوع سش مصرفي  ،ميزان سش مصرفي ،چ وون ي
مصرف و … اقدام نمايد.

 پيمانكار موظف است نسبت به بازديد از گل ها ب ور مستمر به جهت بررسي آفت يا بيماري اقدام نمايد.
 -6هرس و آرايش گلکاريها و پرچينکاريها:

 وذف گلهاي اشک شده فصلي و ق ع گلهاي پژمرده گلهاي دائمي در زمان گلدهي براي توميد گل بيشتر
 وذف پا جوش و شااههاي اضافي گلهاي دائمي در تمام سال

 هرس و آرايش بوتهها و وذف شااه هاي اشک و بيمار متناسب با نوع و اندازه آن برابردستور امعمول
كارفرما

 هرس فرم بر روي پر چينها برابردستورامعمل صادره ازطرف دست اه نظارت
-7عمليات کاشت و ترميم گلکاري و پرچين کاري:

 در قسمتهايي كه وزم است گل يا پرچين ايجاد و يا واكاري گردد پيمانكار با دستور كتبي شهرداري يوا
نمايندة آن اقدام وزم را بعمل اواهد آورد .

 عمليات ايجاد و ترميش گلكاري صرفاَ در محدوده پيمان قابل اجرا مي باشد

 نشاءهاي فصلي بصورت رديفي وبا نظش ااص درق عات وواشويه هواي گلكواري كاشوته شوده وبموقوع
بانشاءهاي جديد تعوي

گردند.

 پيمانكار موظف به رعايت طرح كاشت ،تراكش كاشت و جانمايي وانتخاب نوع گل فصلي و با كيفيت موورد
تأييد مي باشد.

 كاشت و ن هداري گلهاي پيازي تقريبا همانند گلهاي دائمي مي باشد و فقس هر سامه پيازها و ريزومها در
پائيز از ااك اارج شده پس از اشک كردن و ضد عفوني در محل مناسب كه فاقد نور و رطوبت باشود
تا فصل كاشت ن هداري مي شود .
 -8کلش ،جوي تراشي و دهنه بندي:
عمليات فوق به منظور ايجاد آبخور مناسب و اصالح جويها و دهنه هاي بستر پرچين كاري به صوورت مسوتمر
كه در طول مدت پيمان ن هداري بايستي انجام شود.
 -9شستشوي پرچين:
اين عملي ات بمنظور زدودن گردو و غبار از پوشش پورچين و افوزايش عملكورد فيزيومووژيكي گيواه و بوا رعايوت
دستورامعمل هاي مربوطه انجام گردد.
ماده  – 4نگهداري درخت و درختچه
 -1آبياري

 آبياري دراتان بر وسب نوع بافت ااك  ,شرايس من قه  … ,متفاوت بووده و توسوس نواظر مقويش دوره
تناوب آبياري مشخص و ابالغ مي ردد.

 دوره تناوب آبياري دراتان مسن بيشتر از دراتان جوان اواهد بود .

 در فصل پائيز و زمستان دراتان به آبياري كمي اوتياج داشته يا اصال اوتياج ندارنود كوه تشوخيص آن
باناظر مقيش مي باشد .

 آبياري دراتان مي بايست در ساعات انک تر شبانه روز انجام شود .

 دراتان واشيه ايابانها كه فاقد شبكه آبرساني ميباشد ميبايست با تانكر آبياري گردند.
 -2هرس وفرم دهي:

 هرس دراتان و دراتچه ها معموو در فصل زمستان فصل اواب دراتان انجام مي شود واين امر با
گونه گياهان متفاوت اواهد بود نحوه ق ع و بريدن شااه هاي قابول هورس برابور دسوتورامعمل هواي
اجرايي بوده و بايد بالفاصله با چسب باغباني پوشانيده شود .

 سر شااه هاي هرس شده مي بايست بوه فوريوت از محول اوارج و بوه محول هواي تعيوين شوده توسوس
شهرداري ومل شوند.

 دراتان و دراتچه هاي داال ق عات چمن كاري مي بايست مرتبواً هورس و آرايوش و در صوورت نيواز
سمپاشي و شستشو شوند.

 دستورامعمل هرس گونه هاي درات و دراتچه اي توسس شهرداري تهيه و ابالغ اواهد شد.
 -3حذف پاجوش و تنه جوش

 در تمام طول سال دراتان و دراتچه ها بايستي عاري از پاجوش و تنه جوش بوده وعالوه بور آن سور
شااههاي اشک و آموده به آفات و امراض در تمام طول سال ق ع و وذف گردند .
 -4مبارزه با علفهاي هرز

 مبارزه با علفهاي هرز بايسوتي ب وور مسوتمر در بسوتر كاشوت دراتكواري  ،بانود دراتكواري و دااول
جويهاي آبياري انجام گيرد.همچنين مبارزه شيميايي با علف هاي هرز در صورت نياز انجام پذيرد.

-5اصالح نهرها و جوي پشتههاو ترميم طشتك:
بمنظور ايجاد آبخور مناسب براي دراتان ودراتچه ها مي بايسوت اصوالح نهرهوا و جووي پشوتههوا بصوورت
مستمر ب ورمناسب انجام گردد.
تبصره -1درصورتي كه آبخور و جوي و يا طشتک مربووط مناسوب نباشود وآب بوه اوارج از محول مصورف
ريخته شود دست اه نظارت مي تواند به تشخيص اود از پرداات هزينه مربوطه اودداري كند.
تبصره -2در صورتيكه آبياري با تانكر انجام مي شود با توجه به هزينه باوي اين نوع آبياري پيمانكوار مكلوف
است اجراي كار را طوري انجام دهد كه آب به اارج از باند دراتكاري و يا طشوتک دراوت نريوزد ،موذا تورميش
آبخور و طشتک بسيار مهش است.
تبصره -3در صورتيكه بدميل وجود جداول شكسته امكان وفظ آب موجود نمي باشد پيمانكار بايستي بصورت
مكتوب با قيد دقيم مكان مراتب را به دست اه نظارت اعالم كند بديهي است نظر دست اه نظارت در اين اصووص
مورد تأييد پيمانكار بوده و پيمانكار ملزم است نسبت به رفع نقص برابر نظر مذكور اقدام نمايد.
تبصره -4درصورتيكه محل طشتک يا باغچه آبخوردراتان داراي ااك موازاد بووده و درمحول دراوت امكوان
آبياري مناسب وجود نداشته باشد پيمانكار ملزم است به هزينه اود نسبت به جموع آوري اواك هواي موازاد و
ومل آن به اارج از محدوده پيمان اقدام نمايد.
 -6نظافت درختکاري ها ودرختچه کاريها

 نظافت كامل و روزانه بستر دراتان از هر گونه ضايعات و اصوصا علفهواي اشوک و برگهواي اوزان
كرده و جلوگيري از بروز آتش سوزي  ،مسلوميت وواد اوتموامي عودم اجوراي مفواد ايون بنود بعهوده
پيمانكار مي باشد .

 پيمانكار موظف است اصوصاً در فصل برگ ريزان بصورت روزانه نسبت بوه جموع آوري بورگ هواي
دراتان از س وح دراتكاري ها ودراتچه كاريها اقدام و آنها را داال كيسه هاي بزرگ كيسه كاه جمع
آوري وبه محل تعيين شده توسس شهرداري ومل نمايد .بديهي است باتوجه به اينكه س وح باند سوواره
وپياده رو بصورت هرروزه ياروزدرميان نظافت مي گردد اين مهوش نيوز بايسوتي هماهنوگ بوا نيروهواي
نظافتي پيمانكار بخش رفت و روب صورت گيرد.
تبصره  :در صورت وقوع وريم و آتش سوزي چنانچه كارشناسان آتش نشاني علت وريم را سهلان واري و
عدم پيش يريهاي وزم بدانند مسلوميت كليه اسارات بعهده پيمانكار است.
 -7مبارزه با آفات وبيماري ها
* -پيمانكار موظف است از تک تک دراتان واقع در ايابان ها و بلوارها وساير س وح فضواي سوبز بوه جهوت
بررسي وضعيت آفت وبيماري بازديد بعمل آورد.

-8کود دهي (شيميايي و آلي):

 كند و كوب كردن ااك بستر دراتان در فصل پائيز و زمستان و افزودن كود پوسيده دامي  11تا  15تون
در هكتار  ،كود فسفره  151-111كيلوگرم در هكتار و يا كمپوست

 كوددهي دراتان به صورت چال كود بر اساس دستوركار و با رعايت دستورامعمل دست اه نظارت.

 عمليات كوددهي محلومپاشي دراتان و دراتچه ها در صورت نياز بوا نظور شوهرداري در تعوداد دفعوات
مورد نياز طبم دستورامعمل هاي صادره انجام مي پذيرد .درصورتيكه كودامي به س ح ااك اضافه شود
پيمانكار موظف است نسبت به كلش ومخلوط كردن ااك و كود در اسرع وقوت اقودام نمايود بوديهي اسوت
درغير اينصورت بخش اعظمي از نيترات موجود دركود متصاعد و ازدسترس گياه اارج مي شود.
 -9برف روبي و يخ زدايي درختان و درختچههاي سوزني برگ

 برف روبي و يخ زدايي دراتان و دراتچه ها در زمستان طبم اصول فني درمواقع بارش برف و يخبنودان
ضروري و امزامي ميباشد  .تشخيص نياز و نحوه برف روبي با شهرداري و دست اه نظارت مي باشد.

-11حمل و نقل ضايعات نباتي

 ومل و نقل ضايعات نباتي و نخامههاي فضاي سبز و انتقال آنها به محل دفن زبامههواي شهري كمپوسوت
امزامي است و پيمانكار موظف است نسبت به تهيه ماشين آوت مورد نياز اقدام نمايد .

 -11بريدن و ريشه کن نمودن درختان خشك وخطري

 بريدن درا تان اشک و ا ري و ومل آن به اارج از محل عمليات به انضمام پركردن جاي اامي با ااك
مناسب وكوبيدن ااك با اعالم و دستوركار شهرداري انجام اواهد شود.

 شناسايي نوع وگونه دراتان اشک وا ري در محدوده پيمان توسس پيمانكار و با تاييد شهرداري انجام مي گردد.

 صورتجلسه اي با وضور نمايندگان شهرداري ودست اه نظارت كه در بردارنوده دويول اشوكيدگي دراتوان
است تهيه مي گردد وسپس نسبت به ق اعي اقدام گردد.

 در صورتيكه مشخص گردد اشوكيدگي دراتوان توسوس پيمانكواربوجود آموده برابور ويحوه قوانوني وفوظ
وگسترش فضاي سبز و تصميش كميسيون ماده 14رفتار اواهد شد.

 در صورتيكه محل ق اعي نياز به واكاري داشته باشد يادراتان به صورت اشک تحويل پيمانكار شده باشد
تهيه نهال مورد نياز بعهده شهرداري مي باشد.
 -12خارج نمودن ريشههاي باقي مانده در خاک

 اارج نمودن ريشه هاي باقي مانده در ااك و ومل آن به اارج از محل عمليات به انضمام پر كردن جواي
اامي با ااك مناسب و كوبيدن ااك بااعالم و دستوركار شهرداري انجام مي گردد.

 -13واکاري و کاشت درختان و درختچهها

 تهيه نهال بعهده شهرداري و واكاري دراتان جديد بجاي دراتان اشک شده و يا ق ع گرديده بور اسواس نظور نواظر
توسس پيمانكار وبه هزينه او انجام مي گيرد

 -14شستشوي درخت و درختچه:

 اين عمليات به منظور زدودن گرد و غبار از پوشش درات و دراتچه و افزايش عملكرد فيزيوموژيكي گياه
طبم دستورامعمل هاي ابالغي و با محاظ نمودن موارد ايمني و فني توسس پيمانكار صورت پذيرد.

 عمليات شستشوي دراتان ،پرچين ها و  ...مي بايست در شش ماهوه اول سوال ،بصوورت ماهيانوه دوبوار
بسته به محدوده پيمان اجراو كليه اوتياطهاي وزم از قبيل برقگرفت ي ،تصوادفات و  ...بعهوده پيمانكوار
بوده و شهرداري هيچ ونه مسلوميتي در اين اصوص نداشته و نخواهد داشت.

 درصورت نياز به شستشوي دراتان وسايل مورد نياز از سووي شوهرداري كارفرما در ااتيوار پيمانكوار
قرار اواهد گرفت و پيمانكار موظف به انجام اواهد بود.
تبصره -هر گونه قصور و كوتاهي در عمليات شستشو در كيفيت اجوراو يوا عودم تكميول عمليوات شستشووي
ماهيانه  ،بصورت جريمه از صورت وضعيت ماهيانه كسر ميگردد.
 -15رگالژ وقيم گذاري:

 اين عمل به منظور جلوگيري از اميدگي و يا شكسته شدن درات و نهال با اسوتفاده از قوراردادن قويش بوا
تناسب به ارتفاع درات مي باشد قيش موردنظر به ابعواد 2/5×3سوانتي متور فارسوي بور نووع رنوگ امووان
سبزرنگ با كدرنگ 154بوده وقراردادن قيش مناسب و استاندارد در كنار درات يا دراتچه صوورت موي
گيرد.

ماده  – 5دستورالعمل مبارزه با آفات و بيماريهاي سطوح فضاي سبز:
درارتباط با كنترل شيميايي و يا غيرشيميايي ،عوامل پاتوژنيک ،پيمانكار موظف است موارد ذيل را ب وور دقيوم
اجرا نمايد.
 -1پيمانكار موظف است درفصول مختلف سال با توجه به دستورامعملها و توصيههاي فني دست اه نظوارت در
اصوص كنترل آفات و بيماريها ،در اسرع وقت و بدون هيچ ونه تعللي  ،اقدام به كنترل آفات و بيماريها نمايد.
تبصره -هر گونه كوتاهي يا تعللي كه از سوي پيمانكار در زمان اجرا يا نحوه اجرا ،كه منجر بوه كواهش و افوت
راندمان عمليات مبارزه گردد ،مستقيماً بر عهده پيمانكار است.
 -3پيمانكار مي بايست كليه عمليات سمپاشي را در غروب آفتاب و يا صبح زود انجام و از سمپاشي در طي روز
و شرايس جوي ناپايدار ب ور مثال هواي ابري ،باراني  ،باد و درجه ورارتهاي باو و ....اودداري نمايد.
تبصره -اجراي سمپاشي درروزهاي گرم عالوه بر كاهش راندمان عمليات در موواردي موجوب گيواهسووزي و
اسارت به دراتان ميگردد.
 -4استفاده از هر نوع سمي ،اارج از توصيههاي دست اه نظارت ،ميبايست قبل از استفاده به تأييد شهرداري يوا
شهرداري برسد.
 -5پيمانكار موظف است در عمليات سمپاشي با توجه به وساسيت عمليات از كارگران با تجربه ،ماهر و ادوات
و پوشش مناسب از قبيل :مباس پوشيده برزنتي ،ماسک هاي مخصوص فيلتر دار ،دستكش و  ...استفاده نمايود و
در غير اينصورت با پيمانكار مربوطه براورد اواهد شد .بديهي است عواقب ناگوار ناشي از عدم اجراي صحيح
عمليات بعهده پيمانكار است.
 -6پيمانكار مي بايست در صورت مزوم براي تكميل عمليات مبارزه شيميايي از سواير روشهواي توصويه شوده
توسس دست اه نظارت استفاده نمايدكه بصورت دستوركاراز طرف شوهرداري ابوالغ مي وردد.اين هزينوههوا موي
بايست در صورت وضعيت ارائه شده از سوي پيمانكارمنظورگردد.

 -7چنانچه در طول پيمان دراتان يا پوشش گياهي محدوده پيمان مورد ومله و طغياني عامل پاتوژنيک ااصي
قرار گيرد ،پيمانكار مكلف است ضمن گزارش سريع به ناظرين ،نسبت به اجراي روشهاي توصيه شده اقدام نمايد.

-8پيمانكار موظف است در فصل زمستان و قبل از شر وع فعاميوت آفوات و بيماريهوا نسوبت بوه سورويس كامول
دست اههاي سمپاش  ،اقدام نمايد.
 -9پيمانكار موظف است از كليه دراتان واقع در محدوده پيمان بازديود اصوله بوه اصوله داشوته باشود وتتيجوه
مشاهدات اود را مكتوب به ناظر مقيش اعالم نمايد.
ماده – 6دستورالعمل کود دهي سطوح فضاي سبز
 -1پيمانكار موظف است به منظوربررسي اصوصيات ااك محودوده پيموان ،ووداقل تعوداد  5نمونوه مركوب،از
مناطم تعيين شده توسس دست اه نظارت و ضمن هماهن ي با شركتهاي معتبر آزمايش ااك كه داراي مجوز از
شهرداري جهاد كشاورزي ميباشند ،نمونهبرداري را انجام و نتواي

را بوه دسوت اه نظوارت ارائوه نمايود .كليوه

هزينههاي مرتبس ،بصورت دقيم و كامل ميبايست توسس پيمانكار در قيمت پيشنهادي به شهرداري محاظ گردد.
 -2پيمانكار مكلف است نظر به وساسيت و اهميت عمليات كووددهي در محودوده پيموان شوامل محلوولپاشوي،
چامكود و  ...با نظر و تأييد دست اه نظارت ،در موعد مقرر نسبت به اجراي دقيم عمليات فوق اقدام نمايد.
 - .3درصورت استفاده از كوددامي پوسيده مرغوب ،كودمورد نظر بايستي باااك موجود مخلوط شود درغير
اينصورت نيترات موجود دركود متصاعد شده و از دسترس گياه اارج مي شود
 -4با توجه به استفاده از كودهاي آمي در فصول مختلف سال در فضاي سبزشهري و شيوع بسياري از عوامول
بيماري زا،آفات و علفهاي هرزو ...از طريم كودهاي ويواني تازه و نپوسيده ،پيمانكار موظف است در موعد مقرر
و اعالم شده از سوي شهرداري ،از كودهاي كامالً پوسيده دوسامه و با كيفيت باواستفاده نمايد.
تبصره -كليه سموم وكودهاي مصرفي آمي– شيميايي بايستي پس از تأييد ناظرين مربوطه مورد استفاده قرار
گيرد ودراين راستا پيمانكار موظف است پس از تأييد ناظرين مربوطه نسبت به استفاده از آنهااقدام نمايد.
ماده -7شبکه روشنايي
عبارت است از رسيدگي دائمي و مستمر به وضعيت سيستش روشنايي شامل تابلوهاي تغذيه ،كابول هواي بورق،
پايه هاي روشنايي ،فيوز ،كليد وومپ ها وغيره كه اجراي موارد زير امزامي است .
 -1اعالم به موقع به شهرداري در اصوص تعوي

مرتب ومپهاي سواته .

 -2چنانچه بعلت سهل ان اري و عدم رعايت نكات فني از سوي پيمانكار اسارتي بوه شوبكه بورق ويوا پسوتهاي
شركت برق وارد شود مسلول جبران كليه اسارات پيمانكار اواهد بود .
 -3در صورتي بروز هر گونه وادثه در صورتي كوه مشوخص گوردد پيمانكوار مقصورمي باشود پردااوت كليوه
اسارات برعهده پيمانكار مي باشد .
 -4درصورت ورود اسارت به پايه چراغها وچنانچه برطبم تشخيص دست اه نظارت مقصرپيمانكار باشد تامين
و تعوي
 -5تعوي

آنها به عهده پيمانكار مي باشد .
پايه چراغها صرفا در مورد تصادف و يا هر نوع وواد غير مترقبه بعمول اواهود آمود وتوامين آن

بعهده كارفرما است .

 -6باتوجه به وضور كودكان درپارك ها و كنجكاو بودن آنها پيمانكار موظوف و مكلوف اسوت نسوبت بوه وفوظ
ونصب در پوش متناسب با پايه بر روي جعبه تقسيش پايه چراغها براي جلوگيري از برق گرفت ي انجام دهد.
 -7نظافت پايه چراغها و وبابها بعهده پيمانكار است .
 -8ن هداري كليدها و پريزها و جعبه فيوزها و سامش بودن آنان در طول مدت پيمان
 -9مسلوميت وفظ و ن هداري كليه تأسيسات برقي موجود بعد از تابلوي برق در محدوده پيمان بعهده پيمانكار
بوده و در صورت بروز هر گونه مشكالت فني و … در محدوده پيمان كه ناشي از قصور قصور بوه تشوخيص
دست اه نظارت پيمانكار باشد ،پيمانكار بايستي باوفاصله نسبت به رفع مشكل اقدام نمايد.
تبصره -بديهي است پيمانكار به مح

وقوع هر گونه اشكال بايستي مراتب را به دست اه نظارت گزارش نمايد.

 -11در اعياد وساير ايام كه شهرداري درنظر دارد نسبت به چراغاني اقدام نمايد پيمانكار مكلف اسوت همكواري
وزم را با مجموعه مربوطه داشته باشد.
 -11دراصوص ن هداري تابلوي تغذيه روشنايي پيمانكار موظف است نسبت به بادگيري داال تابلو و ق عات و
همچنين رنگ آميزي قاب تابلو با هماهن ي دست اه نظارت دراصوص نوع و كيفيت رنگ و  ...يک نوبت در سال
اقدام نمايد .بديهي است در تمام نوبتهاي بازديد توسوس نواظر مقويش و نواظر تأسيسوات نظافوت دااول توابلو و
تعوي

ق عات سواته بايد انجام شده باشد.

ماده  – 8آب نماها و فوارهها
 -1ساعات كار فواره ها توسس شهرداري و يا دست اه نظارت اعالم مي شود.
 -2زمان تخليه و شستشوي آب نماها و فواره ها توسس دست اه نظارت طي هماهن ي با شهرداري اعوالم موي
گردد.
 -3تعوي

مومههاي پوسيده شبكه آب ،آب نماها و فوارهها و تعمير امكترو پمپ هوا و توابلو هواي بورق برعهوده

شهرداري مي باشد.
تبصره  -شهرداري موظف است آبنماها وفواره ها را ب ور سامش به پيمانكار تحويل نمايد و يا پيمانكار ميتواند
با هماهن ي شهرداري ودست اه نظارت نسبت به رفع عيوب اقدام وهزينههاي مربوطه را دريافت نمايد.
 -4وفاظت ون هداري كليه تأسيسات آب نماها وفواره ها شامل تابلو برق  ،سيستش برق رساني  ،پمپها ونازمهوا
بعهده پيمانكار بوده ودر صورت وارد آمدن هر گونه اسارت كه از طرف دست اه نظارت تأييود گوردد پيمانكوار
ملزم به جبران اسارت مي باشد.
ماده  - 9زمينها و وسايل ورزشي و بازي کودکان ،نيمکتها  ،سطلهاي زباله  ،آبخوري  ،نردههاا و عملياات
ترميمي آنها
 -1وفظ و وراست از كليه زمينهاي ورزشي و بازي كودكوان و وسوايل بدنسوازي وورزشوي موجوود در آنهوا
بعهده پيمانكار است .
 -2نظافت وشستشوي مستمر كليه فضاهاي ورزشي و بازي كودكوان  ،آبخوريهوا ،سو لهاي زباموه ،نوردههوا و
وجداول و ساير مبلمان پاركي بعهده پيمانكار است.

 -4ن هداري و ترميش بستر زمين بازي كودكان ماسه شسته ،گراويه ،كفپوش پالستيكي و ...در طول مدت پيمان
بعهده پيمانكار بوده و در صورت تعلل پيمانكار ،شهرداري هزينه بازسازي را بعالوه ده درصد هزينه بازسازي
به صورت جريمه از صورت وضعيت كسر اواهد نمود.
 -6ن هداري س لهاي زبامه به نحوي بايد انجام گيرد كه اوو" هميشه ظاهري تميوز داشوته باشود  .ثانيواً ب وور
مرتب زبامه آن تخليه و شستشو و ضدعفوني گردد .ثامثاً استفاده از كيسه زبامه استاندارد امزاموي اسوت .تخليوه
مستمرزبامه از داال س ل ها وومل آنها بوه محول باكسوهاي جموع آوري زباموه و شستشوو وضودعفوني آنهوا
ب ورمستمر توسس پيمانكار بايد انجام شود.
ماده - 11نظافت معابرپارک و ميادين و آيلند بلوارها ولچکي ها وساير سطوح فضاي سبز
 1-11معابر عالوه بر جارو كشي روزانه ميبايست آبپاشي و گاهي اوقات بر وسوب نيواز شستشوو شوود  .در
فصل مناسب
 2-11هيچ ونه زبامه و ضايعاتي ونيز موازم اسقاطي در معابر بصورت پراكنده يا مجتمع وجود نداشته باشد .
 3-11تميز و پاك كردن معابر از برف و يخ در فصل زمستان و ايجاد تسهيالت وزم براي رفت و آمد مردم  .با
توجه به اينكه نمک پاشي براي فضاي سبز مضر است وزم است پيمانكار به اشكال دي ري يخ زدايي كند.
 4-11نظافت روزانه بايد وداكثر تا ساعت  8صبح به پايان رسيده و زباموه و ضوايعات واصوله بوه محول هواي
تعيين شده ومل گردد .ضمناً دپوي زبامه داال پارك م لقاً ممنوع است.
 5-11نظافت معابر و جمع آوري ضايعات و زبامه بايستي به صورت مستمر در طول شبانه روز انجام پذيرد به
نحوي كه در تمامي ساعات استفاده بازديدكنندگان هيچ ونه آثار از زبامه در پيرامون آنها وجود نداشته باشد.
 6-11كليه ضايعات نباتي واصل از اجراي عمليات پيمانكار نظير چمن هاي زده شوده ،سرشوااه هواي اشوک،
علف هاي هرز وذف شده و ...و زبامه هايي جمع آوري شده و ...بايستي در پايان همان روزكاري جمع آوري و
به محل هاي تعيين شده ومل گردد.
 7-11جمع آوري برگ هاي ازان شده اصوصاً درفصل پاييز از س وح فضواي سوبز بواواص آيلنود بلوارهوا
درداال كيسه هاي مخصوص و انتقال به محل تعيين شده ضمناً هماهن ي هاي وزم با نيروهاي ادماتي شركت
هاي نظافتي نيز بايستي معمول گردد.
ماده  12تمام ده ماده ذكر شده فوق وبندها وتبصره هاي آن بوه منزموه دسوتوركار وبرناموه وزم اوجورا بووده
وپيمانكار در صورت عدم ارايه دستوركار ثانويه از سوي كار فرما ملزم به انجام ورعايت آن مي باشد.

کارفرما :
محمدصادق حقدادی
شهردار سرایان

پیمانکار:
مدیرعامل شرکت........................ :
مهر و امضاء

