پیوست3
قرارداد تعمیر و نگهداری تأسیسات پردیس اصلی و مراکز سطح شهر
دانشگاه شاهد

این قرارداد بین دانشگاه شاهد به نمایندگی آقای علی مطیع نصرآبادی معاون پشتییاانی ومتدیری منتابع کته
مناعد کارفرما نامیده می شود به نشانی تهران آزاد راه تهران قم ،روبروی حرم مطهر حضرت امام (ره) از یت
طرف و شرک

و شماره کد اقیصادی به نماینتدگی

به شماره ثا

(نتام یایگتاه

حقوقی ذکر شود)فرزند شماره شناسنامه صادره از به آدرس
به شماره تلفن

تلفن همراه

از طرف دیگرکه از این پس پیمانکار نامیده می شود به شرح مواد آتتی

منعقد و طرفین ملزم و میعهد به انجام آن می باشند.
ماده )1موضوع قرارداد :تعمیر ،نگهداری و راهاری کلیه تأسیسات مکانیکی -الکیریکی و آسانسورهای دانشگاه
شاهد در پردیس اصلی و مراکز سطح شهربه شرح ضمائم این قرارداد.
ماده )2مدت زمان انجام قرارداد:از تاریخ  1397/10/1لغای

1398/9/30کته ایتن متدت بنتا بته در واست

کارفرما حداکثر بمدت  2ماه قابل تمدید واهد بود.
ماده ) 3مبلغ قرارداد :

مالغ ماهیانه قرارداد به میزان
معاد

ریتا ( بته حتروف

ریا ( به حروف

) بترای یکستا
) می باشد که درقاا ارائه صورت

وضعی تأیید شده توسط ناظر و کسر کلیه کسور قانونی از طریق اداره کل امورمالی قابل پردا

اس .

 -1-3پیمانکار درشروع قرارداد ملزم به ارائه تضمین حسن انجام تعهدات به کارفرما بصورت ضمانینامه بتانکی
ریا با تاریخ اعیاار برای کل مدت قترارداد کته
معاد  %10مالغ کل قرارداد به مالغ
قابل تمدید واهد بود ،میباشد که پس از انجام تعهدات پیمانکار و تأییتد نتاظر ،مستیرد واهتد شتد.
بدیهی اس در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در این قرارداد و یا تأ یر در انجام آن ،مالغ ضمانینامه
توسط کارفرما وصو واهد شد.
 -2-3پردا و تأیید صورت وضعی هر ماه منوط به رعای موارد زیر می باشد:
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•
•
•
•
•

پردا کامل حقوق ومزایای کلیه نیروها
تهیه وتکمیل فرمهای نگهداری ) (PMهرماه
تحویل داغی ایناس تحویلی به تفکی هر در واس کاال
ارائه نمودن مسیمرگزارشات روزانه
ارائه فرم تایید انجام کار

هر گونه کسور قانونی اعم از بیمه ،مالیات که از این قرارداد ناشی میشتود منحصتراب بتر عهتده
 -3-3پردا
پیمانکار اس که هرماه توسط کارفرما از صورت وضعی کسر وبه حساب های ذیربط واریز واهد شتد.
در ضمن تأیید صورت وضعی ماه بعد منوط به ارائه لیس و چ بیمه قالتی کته بته تأییتد ستازمان
تأمین اییماعی رسیده باشد واهد بود و آ رین پردا به پیمانکار نیز منوط به ارائه مفاصاحستاب از
سوی سازمان تأمین اییماعی می باشد.
 -4-3کارفرما میتواند حجم موضوع قرارداد را تا سقف  %25مالغ کل قرارداد ،افزایش یا کاهش دهد.
 -5-3پیمانکار مکلف است حقوق پرسنل برابر مصوبه شورایعالی کار را به طور کامل حداکثر تا سوم هرماه
پرداخت نماید در غیر اینصورت با نظر ناظر به ازاء هرر رزز ترخخیر مبلر  20/000/000ریرا رریمره
خواهدشد که کارفرما آنرا از محل مطالبات ز ضمانت نامه بانکی برداشت می نماید.
ماده  ) 4دستگاه نظارت :

اداره کل نظارت بر ایرای طرحها و تعمیرات اساسی دانشگاه از سوی کارفرما به عنوان ناظر این قرارداد معرفی
می گردد.
ماده)5تعهدات پیمانکار

 -1-5برق:
 -1-1-5تعمیر و یا تعویض قطعات ،نگهداری و سرویس کلیه تجهیزات فشار ضعیف (اعم از ت

فاز ،سه

فاز در تمامی نقاط دانشگاه که شامل روشنایی ،تابلوهای برق اصلی و فرعی ،بانکهای ازن،سیسیم
PLCمنابع آب ،انواع کلید و پریز ،سیم کشی و کابل کشی هتای مربوطه ،الکیروموتورهتا و
ژنراتتورهتای بترق اضطراری) -ساعیها،سیسیم های صوتی ،پس های برق 20کیلوول و تابلوهای
توزیع آن،سرویس ترانسها ،تعویض روغن وفیلیراسیون روغن ترانسها ،سرویس و تعمیر دژنکیورها،
سکسیونرها و کلیه رله های حفاظیی در بخش فشار قوی و کلیه امور مربوط به پس

برق و

ترانس های  20kvهوایی ،تیرهای شاکه هوایی و میعلقات آنها طاق اسیاندارد و نظر کارفرما و
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همچنین پیمانکار موظف اس تأییدیه در صوص سرویس پس های برق و ترانسها را به کارفرما
ارائه نماید.
 -2-1-5سرویس دوره ای و رفع نقص کلیه پسیهای برق و ترانسها باید توسط مجری مورد تایید شرک
برق منطقه ای انجام گردد که انجام موارد فوق بعهده پیمانکار میااشد.
 -3-1-5کلیه هزینه انجام سیم پیچی موتورهای سو یه ،شامل کلیه موتورهای کولر و کلیه پمپهای
موتور انه ها هزینه تهیه ،رید وتعویض قطعات مربوط به سیم پیچی و قطعات مربوط به الکیرو
موتور (شامل بلارینگ ،واشر و عینکی) و هزینه باز و بسیه نمودن و ارج کردن آنها و نصب
مجدد به عهده پیمانکار می باشد.
 -4-1-5تهیه مواد الزم یه

سرویس کاری و همچنین تأمین لوازم مصرفی نظیر الکیرود ،صفحه سنگ،

میه ،روغن و گریس همچنین تهیه نوار تفلون ،چسب برق،چسب آکواریوم ،میخ ،پیچ ،میخ پرچ و
رولپالک و پیچ ودکار در سایزهای مخیلف با هر حجمی به عهده پیمانکار می باشد.
 -5-1-5پیمانکار موظف به انجام نقطه یابی کابل های فشار میوسط و ضعیف و اندازه گیری مقاوم
سیم ها و چاههای ارت کلیه پس

های برق سا یمانهای دانشگاه وتس

با هزینه ود می باشد و الزم بذکر اس

(اهم)

کابلهای برق زیر زمینی
و اصالح

کلیه اقدامات در راسیای ترمیم کابلها و تقوی

سیسیم ارتینگ به غیر از تهیه مصالح اولیه برعهده و هزینه پیمانکار میااشد.
 -6-1-5در صوص سرویس دیز ژنراتورهای دانشگاه ،تهیه کلیه مواد مصرفی شامل فیلیر روغن ،فیلیر
سو

 ،فیلیر هوا ،روغن و آب رادیاتور به غیر از تهیه گازوئیل بر عهده پیمانکار می باشد.

 -7-1-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهایی در فاصله زمانی هفیگی بوده و گزارش آنرا با ذکر تاریخ ارائه
نماید.

 -2-5آب ز فاضالب:
 -1-2-5تعمیر و یا تعویض قطعات ،نگهداری و سرویس کلیه تجهیزات شاکه آبرسانی شامل شیرآالت و
لوله کشی های آب اعم از بهداشیی ،شرب ،باغاانی ،آب سرد و گرم ،فاضالب و آتش نشانی
وهمچنین انجام لوله کشی پلی اتیلن و گالوانیزه آب شرب ،بهداشیی و فاضالب.
 -2-2-5تعمیرات ،نگهداری و سرویس ایسیگاه های پمپاژ انه و آبگیری سیسیم های تح

فشار آب

شرب ،باغاانی ،بهداشیی و آتش نشانی.
 -3-2-5تهیه کلر و کلر زنی آب بهداشیی به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار باید از کلر مرغوب و
اسیاندارد برای این منظور اسیفاده نماید.
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 -4-2-5نگهداری و تعمیرات و بازدیدهای دوره ای سرویسهای بهداشیی ،تجهیزات مربوط به کلیه لوله
های فاضالب و منهولهای فاضالبهای فرعی و اصلی ،رفع گرفیگی لوله های فاضالب و منهولهای
فاضالب اصلی و فرعی ،سیسیم فالش تانکهای شسیشوی فاضالب و منهو های تخلیه چاههای
دانشگاه و تخلیه چربی گیر سلف سرویس و سپیی

دانشگاه.

 -5-2-5آب بندی شیرآالت چدنی ،برنجی ،پلی اتیلنی ،آتش نشانی که در این صوص ایراء و کلیه
هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری بعهده پیمانکار واهد بود.
 -6-2-5تهیه مواد مورد نیاز نگهداری و تعمیر دسیگاه فیلیراسیون آب شرب به عهده پیمانکار واهد بود.
قابل ذکر اس مواد می بایس اسیاندرد و پس از تأیید کارفرما تهیه شود.
 -7-2-5تعمیر ،نگهداری و سرویس چاههای عمیق وتجهیزات مربوط به آن.
 -8-2-5تعمیر،سرویس و نگهداری سیسیم اطفاء و اعالم حریق.
 -9-2-5تعمیرات و راهاری تأسیسات آب نماهای دانشگاه.
 -10-2-5در صورت سو ین یا رابی پمپ چاه،کلیه هزینه ها شامل تهیه یرثقیل و هزینه در آوردن
پمپهای مذکور از عمق چاه ها ،سیم پیچی و رید لوازم مربوط به پمپ الکیرو موتور یزء وظایف
پیمانکار واهد بود .و پیمانکار موظف اس

در اسرع وق نسا

رفع مشکل و نصب مجدد اقدام

نماید
 -11-2-5نگهداری و انجام کلیه امور مربوط به تصفیه انه فاضالب و همچنین هزینه و انجام تخلیه تمامی
چاه های فاضالب ،سپیی

و چاه چربی گیر بر عهده پیمانکارمی باشد.

 -12-2-5تهیه پمپهای کف کش و لجن کش ،دسیگاه ژنراتور فنر زن و تراکم برای رفع گرفیگی فاضالب
در طو مدت قرارداد ،بعهده پیمانکار اس .
 -13-2-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهایی در فاصله زمانی هفیگی بوده و گزارش آن را با ذکر تاریخ
ارائه نماید.
-14-2-5پیمانکار مکلف به سرویس کلی سالیانه و روزانه و نگهداری صحیح از تجهیزات دسیگاه آب
شیرین کن طاق دسیورالعمل شرک سازنده می باشد.
 -15-2-5تهیه کلیه مواد الزم از قایل کلر و هرنوع ماده شیمیایی مورد نیاز یه

عملکرد دسیگاه آب

شیرین کن و همچنین فیلیرهای مصرفی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار باید از مواد دریه ی
و اسیاندارد برای این منظور اسیفاده نماید.
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 -16-2-5پیمانکار موظف اس

که آذرماه هر سا ویدئومیری تمام چاه های عمیق دانشگاه را انجام داده و

نییجه را به اطالع کارفرما برساند.
 -17-2-5پیمانکار مکلف اس

نسا

به سرویس دوره ای ( هر شش ماه یکاار) کلیه سیسیم های

رسوب زدای مغناطیسی مویود در موتور انه های دانشگاه ،از طریق نمایندگی های مجاز اقدام
نماید و تأییدیه انجام کار را به کارفرما تحویل نماید.

-3-5تخسیسات حرارتی ز برزدتی:
 -1-3-5تعمیر و یا تعویض قطعات ،نگهداری ،تعمیرات ،سرویس و راهاری تأسیسات حرارتی و برودتی
شامل تأسیسات موتور انه های دانشگاه ،انواع بخاری های گازی و برقی ،آبگرمکن های زمینی،
دیواری ( اعم از برقی ،گازی) ،پکیج و سایر وسایل گازسوز ،کولرهای آبی و گازی ،هواسازها.
 -2-3-5نگهداری ،تعمیر و سرویس آبسرد کن ها ،یخچا و فریزرهای دانشگاه.
 -3-3-5نگهداری چیلرها و دیگهای بخار ،رادیاتورها و فن کوئل ها ،ماد های حرارتی ،اسپیلیها،
برج های ن

کننده ،مخازن گازوئیل ،لوله های گاز و ایرواشرها و پمپ های موتور انه ها.

 -4-3-5شسیشو و سرویس منابع کوئلی دویداره و ایسیاده ،کوئل دسیگاههای هواساز،کانالهای توزیع هوا
و دریچه ها و دمپرهای توزیع هوا.
 -5-3-5سرویس فصلی و سالیانه دسیگاههای حرارتی و برودتی به این ترتیب می باشد که کلیه
دسیگاهها یه

بهره برداری در شرایط میعارف در فصل تابسیان از او اردیاهش و یه

فصل

زمسیان از او مهرماه ،به تشخیص ناظر آماده بهره برداری باشد.
 -6-3-5در طو دوره بهره برداری از سیسیم های حرارتی و برودتی توقف دسیگاه هتتا برای تعمیرات
غیر دوره ای نااید بیش از  48ساع به طو انجامد ،همچنین کلیه امور محوله ظرف  24ساع
باید انجام پذیرد.
 -7-3-5پیمانکار مکلف به سرویس ،تعمیر ،تس

و راه اندازی و نگهداری سالیانه تجهیزات موتور انه ها

شامل چیلرهای یذبی و تراکمی ،دیگهای بخار و آب ،برج های ن

کننده ،پکیج سوئییها،

منابع کوئلی و پمپ ها و ...بر اساس دسیور العمل کار انه سازنده در برنامه زمان بندی ارائه شده
از سوی کارفرما ،از طریق نمایندگی رسمی دسیگاههای مذکور می باشد .پیمانکار مسئو کارکرد
صحیح آنها می باشد .لذا تأیید صورت وضعی آن ماه منوط به ارائه تاییدیه از نمایندگی مربوطه
واهد بود.
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 -8-3-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهایی در فاصله زمانی هر ی

ماه بوده و گزارش آن را با ذکر تاریخ

ارائه نماید.

-4-5گاز:
-1-4-5تعمیر و یا تعویض قطعات ،نگهداری و سرویس تأسیسات شاکه گاز فشار ضعیف دانشگاه و سیسیم
حفاظ کاتدی شاکه گاز طاق اسیانداردهای شرک ملی گاز ،همچنین تعویض ژیگلور وسایل گازسوز در
صورت نیاز به اسیفاده از کپسو گاز بجای گاز شهری.
 -2-4-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهایی در فاصله زمانی هفیگی بوده و گزارش آن را با ذکر تاریخ ارائه
نماید.
 -3-4-5حفاظ کاتدی شاکه باید حداقل هر سه ماه یکاار چ شود و نییجه بصورت مکیوب به دسیگاه
نظارت ارائه گردد.
 -4-4-5سرویس و کنیر ایسیگاههای تقلیل فشار گاز و سیسیم حفاظ کاتدی باید توسط اداره گاز یا
شرکیهای مورد تایید شرک ملی گاز ایران انجام گردد.

 -5-5مجموعه استخر :
 -1-5-5تعویض ،تعمیر و راه اندازی و نگهداری تأسیسات اسیخر ،یکوزی ،سونای ش

و بخار شامل :دیگ

بخار ،پمپها ،مشعلها ،تابلوهای برق ،تجهیزات برقی ،سخیی گیر ،هواساز و سایر تجهیزات مویود.
 -2-5-5راهاری مجموعه سونا ،یکوزی ،اسیخر آب ،بطوریکه در تمام مدت ،دمای مطلوب بصورت اسیاندارد
ویود داشیه باشد.
 -3-5-5انجام عملیات ب

واش ،طاق دسیور العمل کار انه سازنده.

 -4-5-5اسید زنی و کلر زنی یه آب اسیخر به عهده پیمانکار می باشد .الزم به ذکر اس
مرغوب و دریه ی
 -5-5-5تس دسیگاههای
 -6-5-5نگهداری میزان

تهیه کلر و اسید

و اسیاندارد به عهده پیمانکار می باشد.
و زال نگاه داشین آب اسیخر.
و کلر آب در حد مجاز بصورت میناوب.

 -7-5-5سرویسهای روزانه کلیه تجهیزات اسیخر مانند الکیروپمپها ،هواسازها ،روشنایی ،شیرآالت دوشها و
دسیشویی ها به عهده پیمانکار می باشد.
 -8-5-5تمیز نمودن و یارو زدن کف اسیخر بصورت میناوب بطوری که هیچگونه آلودگی در کف آن مشاهده
نگردد.
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 -9-5-5سرویس کامل فیلیرهای تصفیه آب.
 -10-5-5پیمانکار میعهد می شود اپراتورهایی راکه یه

نگهداری تأسیسات اسیخر به کارفرما معرفی
در

می نماید حداقل  3سا سابقه کار نگهداری اسیخر داشیه باشند .و اپراتور اسیخر می بایس
روزهای زوج تا ساع  19در مجموعه اسیخر حضور داشیه باشد.
 -11-5-5پیمانکار میعهد می شود اسیخر را هر روز هفیه از ساع

 5صاح الی ساع

24به شکلی آماده

نماید که دراین ساعات قابل اسیفاده و بهره برداری باشد.
 -12-5-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهای هفیگی از تأسیسات اسیخر بوده و همچنین مسیلزم ارائه
گزارش هفیگی و ماهانه را در پایان هفیه و ماه به ناظر می باشد.

 -6-5آسانسور:
 -1-6-5تعمیر و یا تعویض قطعات ،نگهداری و سرویس آسانسورهای مویود در مراکز سطح شهر و
پردیس یامع دانشگاه به آدرس و مشخصات ارائه شده در فرم پیوس شماره .8
 -2-6-5پیمانکار مکلف به بکارگیری ی

نفر تکنسین آسانسور در سطح طرح یامع و ی

نفر در مراکز

سطح شهر می باشد.
 -3-6-5پیمانکار میعهد میگردد که آسانسورهای موضوع قرارداد را بنحوی نگهداری وسرویس وراهاری
نمایدکه در تمام مدت  24ساع

قابل اسیفاده ومورد بهره برداری قرارگیردوحداقل یکاار در ماه

بوسیله تکنسین های فنی و میخصص ود از کلیه قسمیهای آسانسور اعم از موتور گیربکس و
ریلها و کابین ها وکفشکها وسایر وسائل مربوط به آنها بازرسی بعمل آورده وگزارش مربوطه وچ
لیس آن راپس از تأیید مسئولین مراکز دانشگاه به ناظر ارائه نماید.
 -4-6-5کلیه لوازم مربوط به نگهداری از قایل روغن ،گریس ،مواد الزم یه

سرویس و روغنکاری،

همچنین تهیه لوازم  -تجهیزات وابزار کار کامل ،لااس ،کفش و دسیکش کار و عین

ایمنی

یه پرسنل سرویسکار بر عهده پیمانکار می باشد.
 -5-6-5پیمانکار میعهد میگردد نسا

به رفع کلیه عیوب و انجام تعمیرات مکانیکی و برقی الزم

دسیگاههای موضوع قرارداد و در صورت لزوم تعویض و تعمیر قطعات مربوطه و بازرسی فنی
آسانسورها و انجام سرویس قطعات میحرک وتنظیم درهای رویی وکنیاک

قفلها و دربهای

طاقات ،سیسیم پاراشوت بطور کامل ،بازبینی روغن گیر بکس و سایر تجهیزات آسانسورها را بنحو
احسن انجام داده بطوریکه در تمام مدت 24ساع

آماده بهره برداری بوده و از هر نظر رضای

کارفرما را فراهم نماید ،همچنین تعمیرات کلی از قایل تعویض قطعات اساسی ،تراشکاری و
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تعویض فولی ها و تعویض سیم بکسل ها و یوشکاری قطعات آسیب دیده را زیر نظر ناظر ،سریعاب
انجام داده و فاکیور قطعات مصرف شده پس از تأیید ناظر توسط کارفرما قابل پردا

واهد بود.

تبصره :کلیه هزینه های سیم پیچی موتور به عهده پیمانکار می باشد.
 -6-6-5تکنسین مقیم درمرکز تعیین شده از طرف کارفرما موظف اس

پس از اطالع واعالم رابی

آسانسور از طرف مراکز دانشگاه ،بالفاصله یه رفع نقص به مرکز مربوطه مرایعه نموده و پس از
رفع عیب گزارش کار ود را به تأیید و امضاء مسئو مرکز مربوطه برساند .تأ یر در رفع رابی
آسانسور در ظرف  48ساع

مویب یریمه پیمانکار واهد گردید(.در  5روز او هر روز

 5/000/000ریا و بعد از  5روز اولیه هر روز  10/000/000ریا یریمه اعما
 -7-6-5پیمانکار موظف اس

سرنشینان آسانسور را با وضعی

واهد گردید.

مویود با هزینه ویش بیمه حوادث نماید

و مدارک آن را بالفاصله به کارفرما تحویل نماید ،در ضمن اولین پردا

به پیمانکار پس از ارائه

بیمه نامه حوادث واهد بود.
 -8-6-5پیمانکار مکلف به انجام بازدیدهایی در فاصله زمانی هفیگی بوده و گزارش آن را با ذکر تاریخ ارائه
نماید.
ماده )6سایرشرایط قرارداد:

 -1-6پیمانکار اقرار می نماید مشمو قانون منع مدا له کارکنان دول در معامالت دولیتی نمتی باشتد و
چنانچه در حین قرارداد الف آن ثاب شود ،قرارداد فسخ و نسا به ضاط سپرده هتا و کستر کلیته
سارات وارده از محل مطالاات پیمانکار اقدام واهد شد.
 -2-6تعداد نیروی ذکر شده در فرم های ضمیمه حداقل نیروی مورد نیاز می باشد و پیمانکار موظف اس
در موارد لزوم یه تسریع در انجام کارها بصورت مقطعی با هزینه ود نسا به تأمین نیروی متازاد
مورد نیاز اقدام نماید.
 -3-6پیمانکار موظف به تهیه گزارش روزانه از امور انجام شده در واحدهای مخیلف تح نگهداری و ارائته
به ناظر می باشد.
 -4-6پیمانکار میعهد می گردد در صورت اعالم نیاز ،نسا به اعزام نیرو بته مرکتز آموزشتهای آزاد اقتدام
نماید.
 -5-6پیمانکار میعهد می گردد با تویه به عدم حضور نیترو در شتیف شتب وابگتاه الزهترا و ستا یمان
ایرانشهر در صورت اعالم نیاز نیرو به محل اعزام نماید.
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 -6-6پیمانکار موظف به سرویس روزانه ،هفیگی ،ماهانه و فصلی بر اساس دسیور ناظر می باشد.
 -7-6حضور کلیه نیروهای تأسیساتی از ساع

 7:30صاح الی  15:30ایااری می باشد ،چنانچه هرکتدام

از نیروها به هر دلیلی در محل حضور نداشیه باشند (مر صی ،غیا  ،ترک کار و )...پیمانکار مکلف بته
یایگزینی نیرو واهد بود( .ساع کار از  7:30الی 15:30و مازاد بر آن اضافه کار محسوب می گردد)
که پردا

آن به عهده پیمانکار می باشد .الزم به ذکر اس در صورت عدم یتایگزین نیترو از طترف

پیمانکار ،روزانه مالغ  500/000ریا (پانصد هزار ریتا ) بته ازای هتر نفتر در روز از صتورت وضتعی
ماهیانه پیمانکار کسر واهد شد.
 -8-6پیمانکار میعهد می گردد که عالوه بر بکارگیری نیروی کافی ،از نیروهای میخصص و دارای تجربه در
امور فنی مربوطه اسیفاده نماید .بدیهی اس هرگاه بعل تأ یر در ایرای مفاد قرارداد یا به دلیل عدم
اسیفاده از نیروهای میخصص و همچنین در صورت تعدی کارگران پیمانکار ،سارتی به کارفرمتا وارد
گردد ،پیمانکار مسئو یاران سارت وارده واهد بود.
 -9-6پیمانکار میعهد می گردد که نسا

به تأمین لوازم اسکان کشی

شب ود اقدام نماید و در صورت

تأمین این لوازم از سوی دانشگاه هزینه های مربوطه از مالغ کارکرد پیمانکار کسر واهد شد.
 -10-6پیمانکار میعهد می شود چنانچه در اثر سهل انگاری یا عدم حضور بموقع کارگران در سرکار تود
مویب ایجاد اشکا یا رابی در تأسیسات گردد ،رأساب نسا

به رفع رابی و اشکا اقتدام نمایتد .در

این مورد کلیه هزینه ها حیی هزینه قطعات و وسایل تعویضی به عهده پیمانکار واهد بود.
 -11-6پیمانکار مکلف اس حداکثر10روز قال از شروع قرارداد نستا بته معرفتی نیتروی انستانی تود
(شامل مشخصات کامل شناسنامه ای ،تخصص ،آ رین مدرک تحصیلی ،آدرس منز و شماره تماس)
طاق فرم شماره 1به دسیگاه نظارت اقدام نماید .بدیهی اس احراز تخصص نیروی انسانی با تویته بته
مدارک ارائه شده منوط به تأیید دسیگاه نظارت می باشد و درصورت ابتال دستیگاه نظتارت بتر عتدم
صالحی نیرو ،پیمانکار موظف به یایگزینی نیروی فاقد صالحی

واهد بود.

 -12-6پیمانکار بدون هماهنگی وایازه کارفرما حق هیچگونته یابجتایی و یتا تعتویض پرستنل تود کته
درمحل موضوع قرارداد مسیقر هسیند ،را ندارد.
 -13-6تهیه ابزار کار و تجهیزات مناسب و اسیاندارد به تشخیص دستیگاه نظتارت بتر عهتده پیمتتانکتتتار
می باشد .پیمانکار مکلف اس در صورت ابال دسیگاه نظارت نسا به تأمین ابتزار متورد نیتاز اقتدام
نماید.
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 -14-6چنانچه تأسیسات مویود ،مانع فعالی سایر پیمانکاران دانشگاه گتردد ،پیمانکتار موظتف بته رفتع
موانع و نصب مجدد تأسیسات در یای مناسب به تشخیص ناظر می باشد.
 -15-6تأمین امور رفاهی کارکنان پیمانکار از قایل غذا ،سرویس ایاب و ذهاب ،لااس کار ،عیدی و پاداش
و  ...به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در قاا امور رفاهی کارکنان پیمانکتار نخواهتد
داش  .همچنین پیمانکار مکلف اس برابر مصوبه شورای عالی کار وزارت کار و امور اییمتاعی نستا
حقوق و مزایای پرسنل ود اقدام نماید در ضمن هیچگونه افزایش سالیانه حقوق و مزایتا،

به پردا

شامل این قرارداد نخواهد بود و در صورت الزامی بودن تعهدات ناشی از آن مسیقیماب به عهده پیمانکار
می باشد.
 -16-6چنانچه در طو مدت قرارداد مالغی به حداقل دسیمزد نیروهای موضوع قرارداد طاق مصوبات
شورایعالی کار اضافه گردد .پیمانکار مکلف اس

با تویه به حجمی بودن موضوع پیمان نسا

افزایش حقوق نیروهای موضوع قرارداد رأساب اقدام نماید و هیچگونه مالغی از سوی کارفرما باب
نخواهد شد .در هر صورت پردا

موضوع به پیمانکار پردا

پردا

این

افزایش حقوق و کلیه مزایا برابر

مصوبات شورایعالی کار به عهده پیمانکار بوده و حجمی بودن موضوع پیمان رافع مسئولی
در صوص پردا

به

ایشان

افزایشات نخواهد بود و پیمانکار باید افزایش حقوق نیروهای موضوع قرارداد را

نماید.

 -17-6پیمانکار مکلف به پردا

به موقع حقوق و مزایتای کارکنتان تحت سرپرستیی تویش از محتل

نقدینگی و سرمایه ود به نحوی که در هیچ شرایطی از طرف کارکنان پیمانکار شتکاییی بته کارفرمتا
منعکس نگردد ،می باشد .کلیه مزایای میعلق به کارکنان برابر ضوابط بایتد توستط پیمانکتار پردا ت
گردد .همچنین پیمانکار اقرار نموده که کلیه نیروهایی که یه ایرای موضوع قرارداد یذب شده اند،
نیروی پیمانکار بوده و هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی با دانشگاه ندارند.
 -18-6پیمانکار مکلف اس نیروهای تح پوشش ود را برابر قوانین بیمه نماید و هر ماه تصتویر لیست
ارسالی بیمه را تحویل ناظر نماید ،و چنانچه الف این موضوع مشخص گردد پیمانکار برابتر ضتوابط و
مقررات به مرایع قانونی یوابگو واهد بود.
 -19-6پیمانکار موظف اس

نیروهای ود را بیمه حتوادث نمایتد و متدارک آن را بالفاصتله بته کارفرمتا

تحویل نماید .پیمانکار مسئو هرگونه حادثه قهری و غیر قهری کارگران ود واهد بود.
 -20-6تهیه لااس فرم میحدالشکل برای نیروها به عهده پیمانکار بوده و پوشیدن لااس فرم و کفش ایمنی
و داشین وسایل ایمنی الزامیس  .شرک میعهد اس که لااسهای فرم در طو دوره نگهداری مرتب و
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تمیز باشدو در صورت نیاز نستا بته تعتویض فتوری آن اقتدام نمایتد .تشتخیص آن بعهتده کارفرمتا
می باشد .همچنین پیمانکار تعهد می نماید که برای کارگران ود کتارت شناستایی عکتس دار تهیته
نماید و همچنین پیمانکار میعهد اس اسامی نیروهای ود را روی سینه آنها با پتالک نصتب نمایتد .
عدم نصب مسیلزم یریمه واهد بود.
 -21-6حضور نیروهای پیمانکار در ایام تعطیلی و غیر تعطیل و یا بعد از ساع اداری در دانشگاه و مراکتز
تابعه طاق برنامه در واسیی کارفرما ایااری اس .
 -22-6تهیه کلیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد که در صورت لزوم و با تویته
به تشخیص کارشناس فنی ناظر ریداری واهد شد .در صورتیکه کارفرما در تهیه قطعات تأ یرنماید
و یا درموارد اورژانسی ،پیمانکار مکلف اس بنا به ضرورت و با تأیید ناظر نسا به تهیه قطعات اقدام و
مشکل را برطرف نموده و فاکیور مربوطه را یه پردا
 -23-6پیمانکار یه انجام امور محوله باید ی

دسیگاه وانت

به ناظر تسلیم نماید.
بتار چهتار عتدد موتورستیکل

و دو عتدد

دوچر ه در  24ساع شاانه روز در سطح پردیس دانشگاه داشیه باشد.
 -24-6تأیید صورت وضعی او توسط دسیگاه نظارت منوط به تحویل قرارداد نیروهای تح امر پیمانکار
می باشد.
 -25-6تسویه حساب آ رین صورت وضعی پیمانکار منوط به تسویه حستاب بتا کلیته نیروهتای شترک
پیمانکار با حضور ناظر اداره کل نظارت بر ایرای طرحها و تعمیرات اساسی می باشد.
 -26-6در صورت نیاز کارفرما برای ایرای مراسم اص نظیر کنکور سراسری ،مناسایها ،ترکیدگی لوله ها
انجام امورتأسیساتی و برقتی

و سایر امور اضطراری پیمانکار مکلف اس

نیروی انسانی مورد نیاز یه

را با هزینه ود ،ارج از نیروهای کشی

پس از ساعات اداری تأمین نماید.

 -27-6پیمانکار مکلف اس در تمام طتو ستا نستا بته معرفتی نیروهتای کشتی

تأسیستات یهت

موتور انه مرکزی ،وابگاه ،چاهها و پمپاژ انه در ساعات مورد اسیفاده اقدام نماید.
 -28-6پیمانکار میعهد می گردد کارهایی که در امر توسعه تأسیسات دانشتگاه متی باشتد را پتس از ا تذ
دسیور کار ازسوی ناظر انجام دهد.
 -29-6اعالم سه عدد شماره تلفن همراه در دسیرس در کلیه ساعات شاانه روز مربوط به سرپرست هتای
کارگاه ها و مسئولین شرک پیمانکار به ناظر الزم و ایااری می باشد.
 -30-6پیمانکار باید توانایی نصب و نوسازی تأسیسات نظیر سخیی گیر ،دیگهای موتور انه ،پسیهای بترق
فشار قوی ،دیگ بخار ،بانکهای ازن ،تابلو های برق فشار ضعیف و میوسط و غیره را داشیه باشد.
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 -31-6تهیه یرثقیل ،بیل مکانیکی و ماشین آالت ،یه

هرگونه کنتده کتاری یزئتی و کلتی محوطته و

عملیات ایرایی یه انجام موضوع قرارداد برعهده پیمانکار می باشد.
 -32-6هزینه انجام کنده کاری و بازسازی و لوله کشی و رید و نصب اتصتاالت و کلمتپ استییل و  ...در
ارتااط با ترکیدگی لوله های محوطه به عهده پیمانکار می باشد و هزینه در ارتااط با ترکیدگی ها در
دا ل سا یمانها کنده کاری و بازسازی با پیمانکار و رید ینس با کارفرما میااشد.
 -33-6انجام امور مربوط به پارتیشن اعم از یابجایی ،تعمیر و نصب در دانشگاه با هتر حجمتی بته عهتده
پیمانکار می باشد.
 -34-6کارفرما ایازه واهد داد که پیمانکتار و کارکنتان معرفتی شتده از ستوی وی در کلیته اوقتات بته
دسیگاههای تأسیسات مربوطه دسیرسی داشیه باشند و وظایف مربوطه را انجام دهند .بدیهی اس غیر
از افراد معرفی شده هیچ کس حق ورود به سا یمان ها و دسییابی به تأسیسات دانشگاه را ندارد.
 -35-6در صورت تأ یر در روند رفع عیب ،سرویس و بازید ماهانه از دسیگاههای موضوع قرارداد ،تا  2روز
تأ یر روزانه مالغ  2/000/000ریا و بعد از آن روزی  5/000/000ریالاه عنوان یریمته از مطالاتات
پیمانکار ،کسر می گردد.
 -36-6تعویض شیشه های شکسیه ،دسیگیره ها ،آینته هتا ،تعمیتر فایلهتا و کمتدها ،نصتب ر ت آویتز،
یالااسی ،ظروف مایع صابون -تعمیر ،نصب و یابجایی انواع تخ ستیاه و وایت بترد ،صتندلی ،میتز،
نیمک  ،وسایل آموزش ،و نقل و انیقا وسایل معیوب مطابق نظر دسیگاه نظارت ،نگهداری از کانالهای
تأسیسات ی ،کارهای عمومی سا یمان (شتامل درزهتای اناستاط ،ستقفهای کتاذب ،یابجتایی و نصتب
پارتیشن ،تعمیرات انواع پرده ها ،انواع یوشکاری عمومی) ،رنگ آمیزی تجهیزات تأسیساتی بته عهتده
پیمانکار اس .
 -37-6پیمانکار موظف اس
شده یه

در پایان انجام کارها توسط پرسنل ود فرم تأیید انجام کار و لتوازم مصترف

رفع عیب و سرویس را از مراکزی که کار در آنجا انجام گرفیه دریاف و در پایان هر ماه به

ناظر تحویل نماید .همچنین پیمانکار موظف به عودت داغی لوازم مصرف شده طاق لیس دریافیی ،به
ناظرین دسیگاه نظارت می باشد.
 -38-6تعمیر و نگهداری درهای اتوماتی

بر عهده پیمانکتار متی باشتد (کته بایتد از میخصصتان شترک

سازنده اسیفاده نماید)
 -39-6پیمانکار موظف اس

کلیه اقدامات شامل تعمیر و سرویس و نگهتداری را در قالتب استیانداردهای

مویود کشور در نشریات سازمان برنامه و بودیه و مااحث چند گانه سازمان نظام مهندسی انجام دهد.
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 -40-6پیمانکار موظف اس قال از هرگونه ارائه در واس کاال یه انجام تدمات ،کارشناستی الزم در
ابعاد مخیلف (الزامی بودن کار-برآورد مالی -کافی بودن اقالم و عدم در واس

مازاد -غیتر مستیعمل

بودن کاالی تعویضی و عدم قابلی تعمیر با هزینه اندک و ویود در واس در چارچوب اسیانداردهای
فنی الزم ،انجام و پس از حصو اطمینان نهایی یه تایید به کارفرما ارسا نماید.
پیمانکار باید مهندس مکانی

 -41-6سرپرس

با میزان سابقه حداقل  5سا باشتد و بته تاییتد کارفرمتا

برسد.
 -42-6در صورتیکه بطور کلی هر کدام از تجهیزات در هر زمان مویود یا قابلی دسیرسی نااشد پیمانکار
یریمه واهد شد.
 -43-6با تویه به اینکه موتور انه بته سیستیم اتوماستیون اداری میصتل میااشتد پیمانکتار بایتد تمتامی
مکاتاات ود را از این طریق پیگیری و نسا به تهیه سیسیم کامپیوتر و ملزومات اقدام نماید.
ماده )7تعهدات کارفرما :

 -1-7پردا

ها بر اساس عملکرد ماهیانه و آنالیز قیم پیشنهادی ماهیانه با کسر کسور قتانونی مطتابق

این قرارداد محاساه می گردد .مالک محاساه و پردا

بر اساس آنالیز قیمت پیشتنهادی شترایط

مناقصه واهد بود و کارفرما برابر گزارش ارستالی نتاظر ،برابتر مقتررات نستا بته پردا ت اقتدام
می نماید.
 -2-7کارفرما مجاز به ایرای بند هت ماده  2و ماده  7آیین نامه پیشگیری و ماارزه با رشوه در دسیگاههای
ایرایی می باشد.
 -3-7رید روغن ترانس و لوازم پس برق به عهده کارفرما می باشد.
ماده )8موارد فسخ قرارداد:

 -1-8تأ یر در شروع عملیات ایرایی قرارداد بیش از  48ساع .
 -2-8انحال شرک پیمانکار.
 -3-8رها کردن کار بدون سرپرس و تعطیل کار بدون ایازه کارفرما و بدون علل قهری بیش از سه روز.
 -4-8انیقا قرارداد کالب یا یزاب به شخص ثالث.
 -5-8عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار به تشخیص کارفرما.
 -6-8عدم ایرای هر ی

از موارد قرارداد یا عدم انجام دسیورات ناظر به منظور رفع نقایص یا اصالح کارهای

انجام شده معیوب در مهلیی که برای پیمانکار تعیین می کند.
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تبصره :هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروح دراین ماده فسخ کند مراتب را کیااب به اطالع پیمانکار
می رساند و بدون مرایعه به مرایع قضایی مالغ ضمانینامه حسن انجام تعهدات وی را به سود ود وصو و
ضاط می نماید و در این صوص پیمانکار حق هیچگونه اعیراضی نخواهد داش .
ماده  )9تحویل موضوع قرارداد پس از اتمام قرارداد:

پس از پایان دوره قرارداد ی

نفر از طرف دسیگاه نظارت کارفرما ی

نفر از طرف پیمانکار یدید و ی

نفر از

طرف پیمانکار قالی از محل بازدید و چنانچه عیب و نقصی در کار مشاهده نشود با تنظیم صورتجلسه و امضای
آن توسط طرفین نسا
مکلف اس ظرف ی

به تحویل موضوع قرارداد اقدام می نماید و در صورت ویود عیب و نقص ،پیمانکار
هفیه نسا به رفع نواقص اقدام نماید.

ماده ) 10شرایط دیگر قرارداد:

کلیه مواد و مندریات شرایط عمومی پیمان و شرایط مندرج در شرایط عمومی مناقصه حاکم بر این قرارداد
بوده و پیمانکار ملزم به رعای آنها میباشد و حق هیچگونه اعیراضی را ندارد.
ماده  )11مرجع حل اختالف :

در صورت بروز مشکل و ا یالف در ایرای قرارداد ،موضوع با حضور نماینده پیمانکار و کارفرما با توافق طرفین
حل واهد شد؛ در غیر این صورت موضوع یه حل ا یالف به دفیر حقوقی احاله واهد شد.
تبصره:تا زمان صدور رأی نهایی طرفین مکلف به ایفای تعهدات ود واهند بود.
ماده  ) 12تبادل قرارداد :

این قرارداد در  12ماده 113 ،بند و 3تاصره و در  4نسخه که همگی حکم واحد را دارد تنظیم و بین طرفین
ماادله گردید .طرفین با امضای ذیل این قرارداد به مویب ماده  10و  219قانون مدنی ملیزم به ایرای مفاد آن
گردیدند.

پیمانکار

کارفرما

نام و نام خانوادگی فرد صاحب امضاء اسناد تعهد آور

دکتر علی مطیع نصر آبادی
معاون پشتیبانی و مدیریت منابع
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فرم شماره 1
تخصص وسوابق کل نیروهای تأسیسات
ردیف

عنوان تخصص

حداقل تعداد پرسنل

شرح سوابق

1

سرپرس کارگاه

1نفر

با بیش از  5سا سرپرسیی (کارشناس مکانی )

2

تکنیسین تأسیسات

4نفر

با  5سا سابقه کاری مرتاط ،مسلط به دسیگاه چیلر و بویلر

3

تکنیسین برق

1نفر

4

تکنیسین برق

1نفر

4

تکنیسین برق و تأسیسات

 2نفر

آشنا با امور برق و تأسیسات

5

تکنیسین آسانسور

2نفر

مسلط به تعمیر و نگهداری آسانسور

6

برق کار صنعیی ماهر

به تعداد مورد نیاز

7

لوله کش ماهر

به تعداد مورد نیاز

• مسلط به طراحی و لوله کشی انواع لوله وسرب ریزی لوله ای
چدنی وتعمیر طوط لوله کشی

8

یوشکار ماهر

به تعداد مورد نیاز

• توانمند در ایرای انواع یوشکاری نظیر یوش برق ،هوا_گاز،
چدن

حداقل مدرک فوق دیپلم

هفت سال سابقه کاری مرتبط و مسلط به سرویس و

نگهداری تجهیزات فشار متوسط
مسلط به روابط پایه ای برق تکفاز و سه فاز و

مباحث توان اکتیو و راکتیو
مهارت در مونتاژ تابلو و انتخاب و سفارش تجهیزات

مورد نیاز
آشنا با سیستم های اعالم حریق

مسلط به مفصل زنی رزینی و حرارتی و روابط

ستاره-مثلث و راه اندازی انواع الکتروموتورها
حداقل مدرک فوق دیپلم

هفت سال سابقه کاری مرتبط

مشخصات طبق شرایط قبلی و در بخش فشارمتوسط

فقط آشنایی با اصول قطع ووصل کافی می باشد.

• حداقل سابقه کاری پنج سا
• مسلط به اصو و روابط برق سه فاز-انواع مفصل زنی-مهارت
درلوله کشی فوالدی درسایزهای مخیلف-مهارت کامل در
مونیاژ تابلو.
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• دارای  3سا سابقه کاری مرتاط

9

کارگر فنی

به تعداد مورد نیاز

10

میخصص تصفیه انه
فاضالب

به تعداد مورد نیاز

میخصص در امور آب و تصفیه فاضالب

11

اپراتور نگهدار
تأسیسات اسیخر

به تعداد مورد نیاز

با بیش از  3سا سابقه نگهداری اسیخر.
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میخصص بتته سیسیتم
سرمایش

به تعداد مورد نیاز

مسلط به چیلرآبزرویشن و دارای  5سا سابقه کاری.

13

پارتیشن کار

به تعداد مورد نیاز

مسلط به یابجایی و نصب پارتیشن

14

اسپیل کار و یخچا ساز

به تعداد مورد نیاز

مسلط به تعمیر و نگهداری اسپیل و یخچا و فریزر

16

فرم شماره 2

مشخصات فنی تأسیسات طرح جامع

مکان

2

12

2

15

5

1

1

1

-

مناع

مشعل

سا یمان مرکزی

1

2

2

سلف سرویس

2

2

8

2

5

3

-

3

14

1

1

4

1

3

-

 3دسیگاه چیلر 3+دسیگاه دیگ بخار

14

2

-

سوله ورزشی شهدای مدافع حرم

1

2

-

2

3

-

-

تصفیه انه

-

-

-

-

8

-

-

آزمایشتتگاه مطالعتتات حیتتوانی و
مراکز تحقیقات

1

1

6

1

3

-

-

وابگاه شهید آوینی
مهدیه
موتور انه مرکزی

اسپیل

دیگ

پمپ

سخیی
گیر

هواساز

فن کوئل

دانشکده کشاورزی

1

4

136

دانشکده هنر

1

4

162

دانشکده پزشکی

1

2

132

موتور انه هنر و پزشکی

9

2

چیلر ی
دسیگاه

2

20

2

دانشتتکده فنتتی مهندستتی،
علوم پایه  ،علوم انسانی

-

-

19

-

-

-

پمپاژ انه

3

3

7

12

امتتور کالستتها (ستتا یمان
ایثار)

4

اسیخر شهدای غواص

7

چاه های آب و پمتپ هتای
آنها

13

7

دسیگاه آب شیرین کن

2

*4

+3ی

3

مزار شهدا

بخار

14

2
17

2

2

230

ستتتتالن همتتتتایش امتتتتام
مینی(ره)
دانشکده پرسیاری و مامائی

-

2

2

2

4

-

5

-

-

چیلر ی
دسیگاه

2

مسجد پیامار اعظم(ص)
1

2

9

( 2پکیج
 30تن )
-

-

2

38
2

دانشکده علوم انسانی +دانشکده فنی و مهندسی +کیابخانه مرکزی +سای اینیرن  +تأسیسات الکیریکی و
برقی محوطه  +واحد نگهاانی مسیقر در کلیه ورودی دانشگاه +سا یمان منتابع آب +موتور انته کتانکس
فرهنگی +لوله کشی آب شرب از حرم امام مینتی (ره) تتا دانشتگاه +اتاقهتای ژنراتتور بترق +آبگیتری و
موتور انه های آبنماهای مربوطه +ژنراتورهای برق مسیقر در دانشگاه
*دسیگاه تصفیه آب با سیسیم RO
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فرم شماره 3
حداقل تعداد نیرو در طرح جامع

حداقل تعداد نیرز

مکان
ساختمان مرکزی

یک نفر نیرز

سلف سرزیس

یک نفر نیرز

تصفیه خانه فاضالب
پمپاژخانه

یک نفر نیرز در رزز

یک نفر در شب

خوابگاه

یک نفر نیرز

دانشکده ها ز امور کالسها

پنج نفر نیرز

موتورخانه هنر ز پزشکی

دز نفر نیرز در رزز ،یک نفر در شب

موتورخانه مرکزی

دز نفر نیرز در رزز،
دز نفر در شب

استخر

یک نفر نیرز

آسانسور

یک نفر نیرز

محوطه

یک نفر نیرز

مسجد

یک نفر نیرز

 اضافه کاری :پرداخت حداقل ماهیانه  1490ساعت ،که به عهده پیمانکار خواهد بود. تعداد نیرزهای مستقر در طرح رامع  18نفر(هجده) با سرپرست در رزز ز  4نفر (چهار) در شب قابل ذکر است تعداد کل نفرات قرارداد  26نفر (بیست ز شش) با سرپرست در رزز ز تعداد  6نفردر شب می باشد .پرداخت اضافه کاری نیرزی مستقر در استخر به عهده پیمانکار می باشد.
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فرم شماره 4
حداقل تجهیزات مورد نیاز در مراکز سطح شهر

ایناس

تعداد

ایناس

تعداد

یعاه ابزار

8س

دسیگاه رکیی فایر

 3دسیگاه

مولیی میر ،آمپر میر اناری ،س پیچ گوشیی
دم باری  ، ،اناردس  ،فازمیر ،سیم چین،
انارقفلی  ،آچتار فرانسته کوچت  ،ست آچتار
بکس کوچ  ،دسیگاه میخ پرچ ،آچتارآلن تتا
سایز  18میلیمیر ،از هر کدام

 8سری

دریل باقابلی چکشتی تتا ستایز
13

 4دسیگاه

دریتتل و پیکتتور  -هیلیتتی بتتا
قابلی بین کنی بزرگ و کوچ

 1دسیگاه

دسیگاه سنگ فرز

 1دسیگاه

دسیگاه مینی سنگ

 3دسیگاه

لوله بر تا  2اینچ

 1دس

دسیگاه یوش پلی اتیلن از سایز
75تا  250پلی اتیلن

 1دسیگاه

آچار فرانسه کوچ

حررداقل 8

ارکش و پولی کتش (کوچت ،
بزرگ و میوسط) هر کدام

 3عدد

آچار شتالقی کوچت  ،میوستط،
بزرگ هرکدام

 4عدد

عدد

ستتت آچتتتاربکس بتتتزرگ ( استتتیخر ،وابگاه
موتور انه مرکزی)
آچار فرانسه بزرگ
فنر لوله بازکنی کوچ

 3دس
 4عدد

و بزرگ (40میری)

2دسیگاه گریس پمپ

لوله گیر بزرگ

 2عدد

حدیده  1/2تا  4اینچ

 3دس

لوله گیر کوچ

حررداقل 8
عدد

لوله گیر میوسط
-

نردبتتان آلومینیتتومی کوچتت
بزرگ دوطرفه

 1عدد

و سایر تجهیزات که در طول دوره مورد نیاز می باشد.

20

تراکم هوا

و

 2عدد
 2دسیگاه
1دسیگاه

فرم شماره 5
حد اقل تعداد نیروها در مراکز سطح شهر
ردیف

نام واحد

1

دانشکده دندانپزشکی

2
3

کلینی

شهید محمد منیظری
مراکز تحقیقات

حداقل تعداد نیرو
ی

نفر

ی

نفر

خ اییالیا_ بین وصا و قدس
یابان آبان ینوبی ،یابان سپند غربی ،پالک 103

 2نفرروز 1+نفر شب+

میدان انقالب -کارگر شمالی بین فرص و نصرت

1نفر تکنسین آسانسور
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وابگاه امام حسین (ع)
 1نفرروز 1+نفر شب

4

آدرس

میدان اسماعیل آباد ،یابان شکری ،یابان نرگس،
سا یمان وابگاه

5

وابگاه الزهرا (س)

ی

نفر

خ اسیاد نجات الهی_ کوچه وثوق الزمانی پالک 1

6

وابگاه ولیعصر (عج)

ی

نفر

خ ولیعصر _ ناش خ دمشق شماره 2

7

مرکز رشد

بدون نیروی مسیقر

خ شهید ژاندارمری

8

سا یمان ایرانشهر

بدون نیروی مسیقر

خ ایرانشهر
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فرم شماره 6
مشخصات فنی تأسیسات مراکز سطح شهر

ردیف

نام واحد

1

دانشکده دندانپزشکی

حرارت مرکزی _ شوفاژ

2

مرکز رشد

حرارت مرکزی _ شوفاژ

کولر آبی

حرارت مرکزی _ شوفاژ

کولر گازی و آبی

2

4

مراکز تحقیقات

حرارت مرکزی _ شوفاژ

چیلر و کولر گازی

5

5

وابگاه الزهرا (س)

حرارت مرکزی _ شوفاژ

کولر آبی

4و  ( 6دوباب
سا یمان)

6

وابگاه ولیعصر (عج)

حرارت مرکزی _ شوفاژ

کولر آبی

6

7

سا یمان طب سنیی

حرارت مرکزی -شوفاژ

کولر آبی

4

8

وابگاه امام حسین (ع)

پکیج  -حترارت مرکتزی-
شوفاژ

کولر آبی

 5طاقه
 4بلوک

9

سا یمان ایرانشهر

حرارت مرکزی -شوفاژ

کولر آبی

7

3

کلینی

شهید منیظری

وضعی سیسیم حرارتی

22

وضعی سیسیم برودتی

تعداد طاقات

چیلر و کولر گازی

8
2و3
( دو باب سا یمان)

فرم شماره 7
حداقل تجهیزات مورد نیاز در مراکز سطح طرح جامع

ایناس
یعاه ابزار
مولیی میر ،آمپر میر اناری ،س پیچ گوشیی
دم باری ت  ، ،اناردس ت  ،فتتازمیر ،ستتیم چتتین،
انارقفلی ،آچار فرانسه کوچ  ،س آچار بکتس
کوچ  ،دسیگاه میخ پرچ ،آچارآلن تا ستایز 18
میلیمیر ،از هر کدام

لوله بر ،لوله گیر کوچ

و بزرگ

تعداد

ایناس

20عدد

دسیگاه رکیی فایر
دریل باقابلی
13

 20عدد

 4دس

تعداد
 3دسیگاه

چکشی تا ستایز

 5دسیگاه

دریتتل و پیکتتور  -هیلیتتی بتتا
قابلیتت بتتین کنتتی بتتزرگ و
کوچ

 2دسیگاه

دسیگاه سنگ فرز

 2دسیگاه

دسیگاه مینی سنگ

 4دسیگاه
3عدد

ارکش و پولی کش هر کدام

س آچار بکس بزرگ

 4دس

گریس پمپ

 4دسیگاه

اتو صنعیی و سایز کوچ

 2دسیگاه

تراکم هوا

1دسیگاه

انواع آچار رینگی مخیلف

 15دس

فنرلوله بازکنی کوچ

آچار فرانسه بزرگ

و بزرگ

 8عدد

نردبان آلومینیتومی کوچت
بزرگ دوطرفه

آچار شالقی کوچ  ،میوسط ،بزرگ هرکدام

 15عدد

یوش هوا _ گاز

1عدد

حدیده  1/2تا  4اینچ

 3دس

فازمیر  ( 20kvینس مرغوب)

1عدد

کمربند ایمنی سیم بانی یه تیرهای برق

و

 2دسیگاه

 2عدد

دسیگاه پرس هیدرولی
نصب کابلشو

دسیکش کار ایمنی 20kv

 2دس

قیچی کابل بر

 1عدد

دسیگاه پرس سر سیم

1دسیگاه

دوربین عکاسی دیجییا

 1عدد

 1دسیگاه

دسیگاه اهم میر یه سنجش
میزان اهم از نوع سه الکیروده

 1دسیگاه

اره چکشی

 1عدد

دسیگاه اهم میر یه سنجش میتزان اهتم
از نوع کلمپی–یه چاه ارت

 1دسیگاه

پمپ بنزینی سطح کش

 1عدد

هوا برش

-

و سایر تجهیزات که در طول دوره مورد نیاز می باشد.
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یه

 3عدد

1دسیگاه

فرم شماره8
مشخصات آسانسورها
ردیف

نام واحد

تعداد
دستگاه

تعداد
توقف

ظرفیت به
نفر

نوع درب

آدرس

1

دانشکده دندانپزشکی

2

6

6

لوالئی

خ اییالیا – بین وصا و قدس

2

دانشکده فنی ومهندسی

1

3

13

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

3

دانشکده علوم انسانی

1

3

13

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

4

امور کالسها

1

3

13

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

5

سازمان مرکزی

2

4

8

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

6

وابگاه الزهرا(س)

1

6

6

نیمه اتوماتی

خ اسیادنجات الهی –کوچه وثوق الزمانی پالک 1

7

وابگاه ولیعصر (عج)

1

7

5

لوالئی

خ ولیعصر – ناش خ دمشق شماره 2

8

مرکز تحقیقات

1

8

5

لوالئی

میدان انقالب – کارگر شمالی بین فرص و نصرت
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9

سلف سرویس

1

2

غذابر

کشویی دسیی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

10

علوم پایه

1

3

4

اتوماتی

ابیدای آزاد راه تهران – قم ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

11

وابگاه امام حسین (ع)

4

4

4

اتوماتی

میدان اسماعیل آباد ،یابان شکری ،یابان نرگس،
سا یمان وابگاه

12

سا یمان ایرانشهر

1

7

4

لوالئی

خ ایرانشهر ،سا یمان ایرانشهر

13

دانشکده کشاورزی

1

3

8

تلسکوپی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

14

دانشکده هنر

1

3

6

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

15

دانشکده پزشکی

1

5

8

اتوماتی

1

4

8

اتوماتی

ابیدای آزادراه تهران  -قم  ،روبروی حرم مطهر مجیمع
دانشگاهی شاهد

• آسانسورهای دانشکده های هنر وعلوم پایه از نوع هیدرولیکی و مابقی از نوع کششی می باشند.

24

