
 شرايط اختصاصی قرارداد
 فضای سبز و باغبانی دانشکده

 

کار   تعهدات پيمان
 باکس ها، درختان و نشادهای فصلی فالورحفظ و نگهداری فضای سبز، باغچه ها،  -1

 آبياری مستمر فضای سبز و باغچه های دانشکده   -2
هرس و آرايش و پااليش گياهان )حذف فيزيکی تن جوش ها و علف های هرز و گياهان  -3

 اهمگون ن

 سم پاشی در فصل مناسب جهت مبارزه با آفات و بيماری های گياهی  -4

 فضای سبز  نگهداری کيفی و کمی -5

 چمن زنی و علف تراشی  -6

 کود عالی و شيميائی در فواصل مورد نظر کود پاشی اعم  -7

 کارشناس فضای سبز جهت کنترل روند فعاليت ها یادوره نظارت  -8

 ختان در صورتی که پيمانکارمقصر باشد.پرداخت خسارت در صورت خشک شدن در -9

 پرداخت خسارت در صورت شکسته شدن و آسيب ديدن درختان که پيمانکار مقصر باشد. -10
 نظافت محوطه فضای سبز -11
 خود در طول سالشرکت موظف به ارائه برنامه کاری  -12
دير اداری و پرداخت حق الزحمه شرکت منوط به دريافت تائيديه رضايت از کار توسط م -13

 خدمات دانشکده می باشد.

 

 
 
 



کار  ساري تعهدات پيمان
 بعدازظهر می باشد  15صبح لغايت  7:30ساعت کار پرسنل از  -1
  می باشدپيمانکار مسئول حسن اخالق پرسنل خود  -2

 جهت انجام تعهدات کاری و موضوع قرارداد  باغباننفر  2گماردن  -3

ورت عدم رضايت اختيار تام دارد و پيمانکار کارفرما در مورد تعويض پرسنل پيمانکار در ص -4
 موظف به قبول آن می باشد. 

د در هنگام حضور در محل کار ملبس به لباس کار نکليه پرسنل پيمانکار موظف می باش -5
 تميز و متناسب با نوع کار باشند. آرم دار 

 از اياب و ذهاب وکارفرما هيچگونه مسئوليتی جهت سرويس دهی پرسنل پيمانکار اعم  -6
 امور رفاهی را ندارد. تغذيه و...

تامين ماشين آالت و وسايل جهت انجام کار به منظور اجرای موضوع قرارداد بعهده  -7
 مانکار می باشد.يپ

پرداخت کليه حقوق و مزايای پرسنل پيمانکار برابر قانون کار و تامين اجتماعی بعهده  -8
پرداخت حقوق و مزايای کارگران خود را منوط به  پيمانکار می باشد، پيمانکار مجاز نيست
 دريافت مطالبات خود از کارفرما نمايد. 

استفاده از نيروهای مجرب و متعهد دارای وضعيت جسمانی مناسب و آموزش شغلی  -9
 پرسنل جزو تعهدات پيمانکار می باشد. 

 تعهدات کارفرما 
  تهيه اقالم گياهی و کود، سم و آب کشاورزی و تامين برق -1
 پرداخت مبلغ قرارداد پس از تائيد حسن انجام کار و اجرای تعهدات با رعايت مفاد قرارداد  -2

اختيار پيمانکار قرار می  درکارفرما در حد امکان تسهيالت الزم با توجه به شرايط قرارداد  -3
 دهد. 

 پرداخت آخرين صورت حساب منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعی است.  -4

اجرای صحيح و کامل هر يک از مفاد اين قرارداد و يا پايين بودن کيفيت خدمات ارايه  عدم -5
شده بنا به تشخيص کارفرما تخلف محسوب شده و کارفرما مجاز است پس از ابالغ دو 

روز و عدم تغيير رويه پيمانکار بصورت يکجانبه نسبت به لغو قراداد  7اخطار کتبی به فاصله 
 رای تعهدات به نفع خود اقدام نمايد. و ضبط تضمين حسن اج


