
 

 

 

 1صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

 جانيآذربا يد مدني، دانشگاه شهآذرشهر –تبريز جاده  53لو متر يكآذربايجان به نشاني  يد مدنيشهكارفرما:  دانشگاه -1

 دانشگاه   يو مال يمعاون ادار: سمت                                                                            نماينده كارفرما:  -2

 تبريز محل ثبت: 11211412211:يشناسه مل     55533شماره ثبت:    شركت فني ومهندسي ياشيل انرژي آذر پيمانكار: -5

           3134344143:يكد پست 43بروي فرش تهران پالک وپايين تر ازبيمارستان شمس ر-تبريز خيابان آبرسانپيمانكار: آدرس -4

 19145124193 :تلفن 

              يس هئيت مديرهئر :سمت         مرتضي رزمي -2       مدير عامل :سمت  كيا قيووحيد فار -1 پيمانكار:گان نمايند -3

 رياست جمهوريمعاونت برنامه ريزي راهبردي مرجع: 12/12/91: تاريخ 153515/41/11 شماره: ه و تاريخ تعيين صالحيت پيمانكار:شمار -2

            14/93تاريخ                       :شماره          شماره و تاريخ صورتجلسه كمسيون معامالت دانشگاه: -1

 موضوع قرارداد:   -3

شبكه برق  وسايل موجود درتجهيزات و ، تأسيساتشامل کليه  و الكتريكي انجام تعميرات و بازسازي سيستم برقيارائه خدمات فني، نگهداري،  -1-3

  باشد.واقع شده قرارداد  ياجرا هاي تا نقطه مصرف برق در هر نقطه از محل پست پاساژ دانشگاه شروع گرديده وضعيف که از  ، متوسط وفشار قوي

کليدهاي قددرت  موجود در دانشگاه، سرکابل هاي فشار متوسط، تابلو هاي فشار متوسط، کيلوولت  02ترانسهاي مل پست هاي برق، بازديد و سرويس کا

کنتدرل   و مدديريت بدار و   ، تعدادل بدار  تابلوهاي خازن و کنترل بار مصرفيتابلوهاي محوطه، روشنايي، تابلوهاي توزيع فشار ضعيف،  دژنكتور و سكسيونر،

مدي   اعالم  "را کتبا انجام داده و گزارش کامل انجام آنپيمانكار ... مطابق چک ليست ها،  سيستم ارت و برقگيرها و کليه سنسورها و سيستم هاي آالرم

 د.ينما

 مي باشد دستگاه 8ت تعداد پست هاي فشار متوسط الزم به توضيح اس

)همراه با ارائه گزارش ماهانه سرويس آسانسور و ارائه بيمده نامده    قرارداد ياجرادر محل  دستگاه( 5) تعميرات و نگهداري آسانسورهاي موجود -تبصره 

در ضدمن شدرکت    .و پيمانكار موظف است نسبت به آماده بكار بودن هميشگي آنها اقدامات الزم را انجدام دهدد   مربوطه( در اين بند منظور گرديده است

 . باشداز مراجع ذيصالح و مونتاژ  يطراح يگواه ياراد ديکننده آسانسور حتماً با ينگهدار

انجام تعميرات و بازسازي سيستم آبرساني که از محل اخذ انشعاب آب هم از خط زرينه رود و هم از خدط آذرشدهر   ارائه خدمات فني، نگهداري،   -2-3

ي رفع عيب خطوط لوله آب و بقيه لوازم مربوطه و روانكدار  د.باش قرارداد قرار داشته ياجرا هاي تا هر نقطه مصرف آب در هر نقطه از محل شروع شده و

و عدم آببندي و يا قفل شيرفلكه ها نيز بر عهده پيمانكار مي باشد. پيمانكار موظف است هر سه ماه يكبار گزارش تست نشت يدابي   شير فلكه هاي اصلي

 را ارائه نمايد.  

 آب گرم و سرد و همچنين سيستم گرمايش و سرمايش در اين بند منظور شده است.  تأسيساتکليه  -تبصره

 8/2الي  5/2با دستگاه کلريناتور و تنظيم کلر آزاد باقيمانده آب )درحد  يروزبه صورت شبانه انجام عمليات کلر زني به مخازن آب شرب دانشگاه -5-3

p.p.m  از ندوع   تهيه كلرر مصررفي  آب ذخيره شده و ارائه گزارش روزانه به کارفرما. الزم به ذکر اسدت  سطح ( و ثبت نتايج کلرسنجي روزانه و ميزان

 . بر عهده پيمانكار است م کلريعدم تنظعواقب ناشي از  هر گونه بوده و پيمانكاربرعهده با تاييد دستگاه نظارت  آلماني

روزي با دستگاه کلرينداتور و تنظديم کلدر آزاد باقيماندده آب )درحدد      عمليات کلر زني در تصفيه خانه فاضالب دانشگاه بايستي به صورت شبانه -تبصره

p.p.m 0/2.انجام گيرد و نتايج کلرسنجي روزانه به صورت روزانه ثبت و به امور فني در صورت وضعيت ها گزارش گردد ) 

تجهيزات و وسايل موجود در شبكه گداز رسداني   ، تأسيساتانجام تعميرات و بازسازي سيستم گاز رساني شامل کليه نگهداري، ارائه خدمات فني،  -4-3

و بقيده لدوازم    گاز، حفاظت کاتديکرفع عيب خطوط لوله  قرارداد ادامه يابد. ياجرا يهاتا هر محل مصرف گاز در محل  که از ايستگاه گاز شروع شده و

  7931و تصفيه خانه فاضالب و ارائه خدمات فني  سيساتأو نگهداري ت تعميرقرارداد فرم 
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طبق استاندارد در ساختمان انجام هر گونه لوله کشي گاز  و عدم آببندي و يا قفل شيرفلكه ها نيز بر عهده پيمانكار مي باشد. مربوطه و روانكاري فلكه ها

 ابي را ارائه نمايد.پيمانكار موظف است هر سه ماه يكبار گزارش تست نشت يهاي موجود فعلي در محل قرارداد به عهده پيمانكار است. 

فاضالب که از تجهيزات و وسايل موجود در شبكه ، تأسيساتانجام تعميرات و بازسازي سيستم فاضالب شامل کليه ارائه خدمات فني، نگهداري،  -3-3

 توسط لوله يا منهول ادامه يابدد. هر محل دفع فاضالب يا هر نقطه جمع آوري فاضالب و آب باران و محوطه شروع شده و تا محل تصفيه خانه و يا چاه و 

با اين توضيح که تميدز نمدودن کليده    قرارداد(.  يط خصوصيشرا 57ه خانه فاضالب)به شرح موارد مرتبط بنديه امورات مربوط به تصفين انجام کليهمچن

   .و رفع گرفتگي آبروها و فاضالبها بر عهده پيمانكار مي باشد يفاضالب يمنهول ها

ت، تجهيدزات و وسدايل موجدود در    ، شامل کليده تاسيسدا  سيستم مجموعه تصفيه خانه فاضالبارائه خدمات فني، نگهداري و تعمير و بازسازي  - 3 -2

 اقدامات مذکور بر عهده پيمانكار است.تمامي  فاضالب تصفيه خانه 

و کليه تاسيسات، تجهيزات و وسايل موجود  تصويري صوتي ومخابراتي،  خطوطسيستم و بازسازي  انجام تعميرات وارائه خدمات فني، نگهداري،  -1-3

 موضوع قرارداد موجود باشد.هاي در محل که و ...  فايرها و آنتن ها از جمله بلندگوها، آمپلي در اين سيستم ها

 دانشكده ادبيات شامل مورد فوق نمي باشد. يالبراتوارها ينگهدار -تبصره

  .موضوع قرارداد در محوطه محل قرارداد يرات و بازسازيانجام تعم، ينگهدار، يفنه خدمات يارائه کل -3-3

 باشد.مي به نتيجه  تعهدانجام کليه اقدامات مربوط به نگهداري و تعميرات در تصفيه خانه فاضالب به نحوي که سيستم همواره فعال بوده و  تبصره:

مدنظم   يو روغنكدار  ضيتعدو  ر،يتعم س،يسرواز جمله  هاساختمانه يکلانجام تعميرات و بازسازي و نصب يراق آالت ارائه خدمات فني، نگهداري،  -9-3

 و قفسه ها شن هاو  باز و بست پارتيخدمات جوشكاري و و وسايل مرتبط شيشه  يو تعويض و جاگذار ي، خدمات شيشه برهاها و لوال رهيها، دستگ قفل

  .قرارداداجراي  هاي محل در هر

 محل قرارداد:  -9

 -دانشگاه واقع در جاده تبريدز  ه خانه فاضالب يو تصف و منبع آب ، اردوگاهسايت اصلي محوطه و ها ساختمانموجود در تأسيساتکليه ساختمان ها و 

براي کليه محل هاي قرارداد نافذ و  8کليه موارد بند  تبريز.خيابان ورزش شهر واقع در ز يتبرس يپردساختمان  نيهمچن وسه راهي ممقان   ،آذرشهر

 الزم االجرا مي باشد.

 باشد که درصورت حصول توافق ميان طرفين قابل تمديد است. مي 00/20/78الي 20/20/77 اجراي قرارداد از تاريخ مدت انجام قرارداد: مدت -11

    00  بدراي  مجموعداً  و  )حروفدي(  ريدال                               ، معدادل )عدددي( ريال                          مبلغ ماهيانه قرارداد        مبلغ قرارداد: -11

بدا تاييدد و    ماه تاخير(  دوبا ) پايان ماه بعد  که در مي باشد)حروفي( ريال                            )عددي(، معادلريال                                        ماه

  مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. از محل اعتبار قانوني اتکسور گواهي دستگاه نظارت و کسر

صورت عدم حسن  درو . مي شود يرحساب کارفرما نگهدا و در کسرکار  ن حسن انجامياز بابت تضم آن درصد 11به ميزان  به پيمانكارپرداختي  از هر : تبصره

پس از پرداخت مطالبات کارگران اعم از عيدي و  در پايان قرارداد کاردر صورت حسن انجام  ي. ولبه نفع دانشگاه ضبط خواهد شد دستگاه نظارت پس از اعالم، کار انجام

 .مسترد مي گرددديگر صورت فقدان موانع  . در....پايان کار، مفاصا حساب بيمه و دارائي واضافه کار، آخرسال، 

 امور فنير يعهده مد نمايندگي از طرف کارفرما بربه  اجراي اين قرارداد و تعهدات شرکت و همچنين گزارش و تاييد کارکردهاي پيمانكار: نظارت برحسن نظارت - 12

مانكار موظدف بده   يپ د وينما يمانكار معرفيبه پ ن ويين منظور تعيبه ارا  يندگانيا نماينده يتواند نما يم ير امور فنينظارت، قائم به شخص نبوده و مد دانشگاه مي باشد.

 باشد. يشان ميا ت ازيتبع

 : شروط و تعهدات طرفين -00

که  يبطور مندي بيشدترکارفرما انجام دهدبهره استانداردها وحسن نيت، ل کام رعايت با ديت تمام ورا با ج راردادمتعهد است موضوع ق پيمانكار (0-00

 .باشد آماده کاردر حال بهره برداري و  سالم و فعال بوده و صحيح، درحين پايان قرارداد، حتي هموارهموضوع قرارداد  تأسيساتکليه 
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به ارت فني و حرفه اي که متخصص و داراي گواهينامه مهع قرارداد نيروي انساني کاردان، ( پيمانكار متعهد است متناسب با هريک از بندهاي موضو0-00

امانت داري و داراي گواهي نامه پايان ، حسن شهرت، ، عدم اعتيادرسيده باشد و همچنين واجد شرايط از نظر عدم سوء پيشينه دستگاه نظارتتاييد 

نفرات  داد به کار گيرد.نياز با توجه به حجم خدمات موضوع قرار د، به مقدار کافي و موردنباش يا معافيت دائم و کارت سالمت و بهداشت خدمت سربازي

از ساعت ت شب فيهمواره در ش خواهد بود. 07 يصبح ال 8نفر از ساعت  2ل يتعط ينفر و در روزها 21  يادارغير تعطيل و  يدر روزها يانسان يروين

، دستگاه نظارتبديهي است در صورت عدم کفاف حسب تشخيص بودن قرارداد،  يت به حجميبا عنا باشد.يم ينفر الزام 2حداقل ، وجود 8الي  07

 جهت انجام صحيح موضوع قرارداد مي باشد. تامين نيروي مورد نياز به هر تعدادبه  متعهدپبمانكار 

تعداد نيروي انساني حداقل ا هر موردي به هر يک از عوامل خود به هر نحو ممكن اعطاي مرخصي يا غيبت يپيمانكار موظف است در صورت  -0تبصره 

 ائه شده تامين نمايد.فوق الذکر را با توجه به زمان هاي ار

ساعت پس از اعالم کتبي دستگاه نظارت  88چنانچه دستگاه نظارت از کارکرد نيروهاي شرکت راضي نباشد، پيمانكار موظف است حداکثر تا  -0تبصره 

 اقدام نمايد.دستگاه نظارت نسبت به تغيير فرد با تاييد 

 را در اولويت قرار دهد. و موجود پيمانكار موظف است استفاده از نيروهاي بومي -0تبصره 

حداقل  شناسيکارسال سابقه کار مفيد و يا مدرک  02کارداني حداقل با  با مدرک، 00-0نيروي انساني موضوع بند  يكي ازپيمانكار متعهد است ( 0-00

دستگاه نظارت بعنوان نماينده تام االختيار خود با تاييد  ،در زمينه موضوع قرارداد داشته باشد ا برقيو  مكانيکدر رشته هاي  سال سابقه کار مفيد 5با 

 است.  حضور نماينده شركت بصورت تمام وقت در محل قرارداد الزامي ،اعالم نمايدتعيين و به کارفرما 

 اين بابت حق الزحمه ذار نمايد و ازبصورت محدود در همه موضوعات قرارداد، به پيمانكار واگر مواقع نياز، اجراي کار جديد را کارفرما مي تواند د(  8-00

در هر صورت پيمانكار موظف است ترکيب کاري نيروهاي انساني خود را طبق تاييد و ابالغ دستگاه نظارت چينش و  اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

 بكار گيرد.

ه ياول دييکه به تأ«00-0»و بند  «00-0»مذکور در بندي انساني مجري قرارداد هايک از نيرو روز براي هر05ظرف  متعهد است حداکثر پيمانكار( 5-00

 گواهي عدم اعتياد، ،عدم سوء پيشينه يگواه ،صص و مهارتاسناد مربوط به نوع تخ ،پرونده اي حاوي مشخصات فرديده باشند، يدستگاه نظارت رس

 کارفرما نمايد.دستگاه نظارت را تحويل  از آنتشكيل و يک نسخه سالمت بهداشت  يخدمت نظام وظيفه وگواه يگواه

 را يک از بندهاي موضوع قرارداد و ماشين آالت متناسب هر ، ابزارلوازم بعد از امضاء و مبادله قرارداد روز 5حداکثر ظرف  متعهد است ( پيمانكار6-00

پس از صورتجلسه با دستگاه نظارت بصورت  و ليست آنرا شده مستقرمحل کارگاه تعيين  به مقدارکافي در (ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد)طبق 

 تحويل دهد. کتبي

 .ندارد "ائيا جز ")اعم ازحقيقي يا حقوقي( کال حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر پيمانكار( 7-00

در غير اينصورت مسئوليت  کارفددددرما اعالم نمايد. به "روز کتدبا 5وضعديت شرکت را ظرف مدت  در متعهد است هرگونه تغيدير ( پيمانكار8-00

 از عدم اعالم بموقع تغيير وضعيت، بر عهده پيمانكار خواهد بود. يجبران خسارات ناش

هماهنگي و طبق هاي مخصوص  فرم موضوع قرارداد در تأسيساتگزارش بازديدهاي فني خود را از  بار ماه يک موظف است حداقل هر پيمانكار (7-00

  .دارائه نمايدستگاه نظارت تهيه و به دستور دستگاه نظارت 

پيمانكار موظف است کليه اقالم مصرفي مورد نياز جهت اجراي مورد نياز در موضوع قرارداد به عهده کارفرما مي باشد، اما  اقالم مصرفيتهيه ( 02-00

در خصوص قصور در  هيچ گونه عذري .اعالم نمايد "دستگاه نظارت کتبابه پيش بيني و روز قبل از نياز جهت خريد  05موضوع قرارداد را حداقل 

 .قابل قبول نخواهد بودمستمع و مورد نياز،  از بابت نبود اقالم و وسايل از طرف پيمانكار تعهدات

ربوطه و در صورت وضعيت ماه م اقدام ابالغيمورد نياز  و اقالمتامين وسايل نسبت به  پيمانكار موظف است ،تبصره: در صورت ابالغ دستگاه نظارت

 نمايد. اقدام مقتضي را جهت پرداخت معمولنظارت پس از بررسي و تاييد مراتب، بصورت فاکتوري ارائه نمايد و دستگاه 

در  نمايد. تحويلرسيد  اخذ با و حملدانشگاه  به انبار ،دستگاه نظارت تاييد همراه گزارش مورد متعهد است قطعات تعويض شده را پيمانكار (00-00

  باالسري از پيمانكار کسر خواهد شد. %05فطعات تعويضي به انبار و عدم اخذ رسيد کتبي، هزينه قطعات مربوطه با  تحويل صورت عدم

دستگاه و دو اتاق دار  0078پس از امضا و مبادله قرارداد يک دستگاه خودرو وانت بار مدل باالي  روز 5پيمانكار موظف است ظرف مدت  (00-00
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بوده با کليه مصالح و وسايل مصرفي و غير مصرفي  و بيمه نامه معتبر که داراي تاييديه فني از مراجع مربوطه 0075اي مدل باالي موتورسيكلت دنده

انساني پيمانكار که از براي اجراي قرارداد بكار گيرد. نيروي صحيح و سالم آماده، بصورت تامين و بصورت دائمي در مدت اجراي قرارداد جهت استفاده 

و موارد ايمني مقررات ه و موظف به رعايت کليه قوانين، خودرو و موتور سيكلت استفاده مي نمايند مي بايستي داراي گواهينامه هاي رانندگي مربوطه بود

گونه هزينه هرتوجه کارفرما نمي باشد. وليتي مبوده و هيچگونه مسئکل حادثه مربوطه مي باشند و در صورت وقوع هرگونه حادثه اي پيمانكار مسئول 

  وسايل نقليه فوق به عهده پيمانكار است.

 باز نيز چه درخارج وداخل دانشگاه و  چه در و...، ها مشعل و پمپ هاو بازسازي  تعمير، يمربوط به تعميرات مثل تراشكار يکليه هزينه ها (00-00

 يستيبا يم يراتيتعم يمحلهارد يرون از دانشگاه انجام پذيدر ب تعميراتکه  يدر صورت باشد. يم پيمانكارعهده  بر تماما فاضالب و... يها نمودن منهول

 .ه باشندديرسد دستگاه نظارت ييتأبه 

ناشي از و ساختماني که اي، عمراني حفاري و کليه کارهاي ابنيه صالح، اهد است خدمات مربوط به تعميرات، بازسازي، تخريب، متع ( پيمانكار08-00

که به  باشدساختمان  يمعمو يکارها ماهر در بنا و يستيبا 00-0 مورد اشاره در بند يروهاياز ن يكيضمن در  اجراي موضوع قرارداد باشد انجام دهد.

 ده باشد.يارت رسد دستگاه نظييتا

دهد و پيمانكار مي هاي فني موجود مربوط به تاسيسات موضوع قرارداد را در اختيار پيمانكار قرار گونه اطالعات، نقشه و دفترچه هر( کارفرما 05-00

ورت موظف به تكميل مداوم شناسنامه و چک ليست موضوع قرارداد مي باشد. در صورت ابالغ دستگاه نظارت نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايد. در ص

 باالسري از محل مطالبات پيمانكار کسر يا مطالبه نمايد.  %05اقدام نموده و هزينه آنرا با اعمال  "عدم اجرا توسط پيمانكار، کارفرما راسا

تحويل دهد و  دستگاه نظارتبه  يماه قبل بيست و پنجمتا را ماه  هر و روزهاي تعطيل ليست افراد مربوط به شيفت شبمتعهد است  پيمانكار (06-00

 را به واحدهاي ذيربط از جمله اداره حراست ارجاع و ارسال مي نمايد. آن ،نيز پس از گواهي و تاييدايشان 

تواند قرارداد را بصورت ما ميصورت مشاهده خالف، کارفر و افراد وي متعهد هستند کليه شئونات اداري و اسالمي را رعايت نمايند، در ( پيمانكار07-00

  موظف به تسويه حساب فوري و جبران خسارت وارده مي باشد. و پيمانكار آن پايان دهد ياجراجانبه فسخ و به يك

به  موضوع قرارداد و اقالم پاي کار متعلق به کارفرما جهت استفاده در موضوع قراردادو لوازم  ، تجهيزاتمصالححفظ و حراست از اسباب، ادوات،  (08-00

 و يمنياصول ا و ين اجتماعيتام و ن کاريمشاغل، قوان يطرح طبقه بندمقررات مربوط به پيمانكار موظف است  همچنين. عهده پيمانكار مي باشد

حق سنوات، ، فتي، حق شي)از جمله حق فن قرارداد يمجر نيروي انساني يايمزا و کليه حقوق ت نموده ويمقررات حاکم را رعا ريو سا ي، بهداشيحفاظت

پيمانكار موظف ، ديعت نمايوست صورت وضيرا پ يحقوق پرداخت يش هايف د ويرا مطابق مقررات مربوطه پرداخت نما ...( ، پايه، گروه ومرخصيمانده حق 

و چنانچه در نتيجه فعل و يا ترک فعل يا  بيمه نمايدو مسئوليت مدني در قبال حوادث را نيروي انساني و موضوع قرارداد است در طول مدت قرارداد 

باشد. مسئول جبران آنها مي ا ساير اشخاص گردد پيمانكار شخصاًقصور پيمانكار و يا عوامل وي ضرر و خسارتي اعم از مالي و جاني متوجه دانشگاه ي

اني، از کار فرما ساقط نموده و دانشگاه را از آن بري نمود. و ج يپيمانكار حق مطالبه هر گونه خسارت وارده به خود و ساير عوامل خويش را، اعم از مال

ل ايمني و همچنين پيمانكار ملزم و متعهد است کليه قوانين و مقررات مربوط به بيمه، قانون کار و تامين اجتماعي را رعايت نمايد. رعايت کليه اصو

  عهده پيمانكار است. اين خصوص بر وليت هر گونه قصور درو مسئ نظامات دولتي بر عهده خود پيمانكار بوده

ماعي و غيره را ندارد و ( پيمانكار حق استفاده و بكارگيري نيروي بازنشسته اعم از مشموالن صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق تامين اجت07-00

  رد. يصورت گگاه نظارت دست ، تغيير و جايگزين ساختن نيرو و تغيير محل خدمت آنها بايستي با هماهنگي و تاييد کتبيبكارگيري

تصوير مصدق آن را تا يک هفته بعد از امضاء و مبادله قرارداد به مي بايستي مي باشد و تهيه بيمه حوادث و مسئوليت مدني  يمانكار مكلف بهپ (02-00 

 دستگاه نظارت تحويل نمايد.

  بر عهده پيمانكار مي باشد. مجري قرارداد انساني( تامين اختصاصي وسيله اياب و ذهاب براي نيروهاي 00-00 

ماه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل کارکنان خود را که به تاييد سازمان تامين اجتماعي رسيده  ( پيمانكار مكلف است هر00-00

 (ارائه ليست هاي مذکور خواهد بود ماه منوط به تائيد و گواهي کارکرد هر) .ستگاه نظارت کارفرما ارائه دهداست به د

اين حال پيمانكار متعهد است ضمن اجراي دقيق  ( کارفرما حق الزحمه پيمانكار را در تمام مدت اجراي آن با يک ماه تاخير پرداخت مينمايد، با00-00

به حساب مربوطه آنان در بانک ه ما هر 08اي تا بهانهبدون هيچگونه تحت هر شرايطي حقوق و مزاياي قانوني کارگران را  ،موضوع قرارداد و تعهدات خود

کارگران را طبق قوانين پيمانكار مكلف است عيدي  دستگاه نظارت تحويل نمايد. همراه ليست بيمه ماه قبل به يک نسخه از رسيد آن را به واريز و
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 مربوطه تا آخر بهمن ماه پرداخت نمايد.

صورتي که شرکت به هر دليلي از پرداخت حقوق قانوني افراد مجري قرارداد امتناع نمود کارفرما آن را به طور علي الحساب از محل  ( در08-00

خواهد  به بدهكاري شرکت منظورباالسري  %05با مطالبات شرکت پرداخت و از دريافتي وي کسر و يا از محل تضمين شرکت اعمال حساب نموده و 

 .نمود

هزينه خود عيب يا عيوب را رفع  هرگاه پيمانكار نسبت به رفع عيب يا عيوب تاسيسات موضوع قرارداد بموقع اقدام نكند، کارفرما مي تواند با( 05-00

 کسر نمايد.باالسري  %05با  نموده و هزينه آن را از محل مطالبات پيمانكار 

اد تعلق نخواهد گرفت و هرگونه افزايش يا کاهش احتمالي دستمزد کارگران و عوامل به اين قراردمدت اجراي پيمان هيچگونه تعديلي  طول ( در06-00

 کارفرماموظف است طبق بخشنامه ها با کارگران خود رفتار نمايد و  پيمانكارو  بوده پيمانكاربر عهده  يابالغ ين و بخشنامه هايقوان يو اجراپيمانكار 

نيروي انساني مجري قرارداد نيز مي بايستي با جديت در امور محوله کوشا باشند در صورت قصور  نيز بر چگونگي اجراي آن نظارت عاليه خواهد داشت.

بدون  ردادو موافقت دستگاه نظارت نيروي انساني مجري قرا مجري موضوع قرارداد پرسنل شرکت و عدم رضايت پيمانكار از نيروي انسانيو خاطي بودن 

 خواهد گرديد. تعللي جايگزين چهي

د اقدام و با ( هرگاه پيمانكار به موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي شروط قرارداد اقدام نكند، کارفرما مي تواند راسا يا به هر نحو که صالح بدان07-00

 درصد باالسري از محل مطالبات پيمانكار کسر يا مطالبه نمايد. 05

 پيمانكار متعهد است مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي و آئين نامه پيشگيري از رشوه خواري در دستگاههاي اجرائي( 08-00

  واهد بود.گردد، اين امر مانع از ساير اقدامات قانوني نخنباشد. در صورتيكه خالف آن ثابت شود، قرارداد فسخ و ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط مي

 قرارداد، ضمانت نامه بانكي درصد مبلغ كل (3پنج)ميزان ه قرارداد، بو عمل به شروط  انجام تعهداتپيمانكار متعهد است بمنظور تضمين ( 07-00

بديهي است توديع نقدي مبلغ  تعهدات به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. انجام که درصورت عدماختيار دانشگاه قرار دهد. و در تهيهيا چک تضميني بانكي 

 مذکور بالمانع است.

 کاهش يا افزايش دهد.%05 تا را به تبع آن مبلغ قرارداد ، موضوع وتصويب کميسيون معامالت پس از تواندکارفرما مي (02-00

يه ودر اختياردانشگاه نامه بانكي تهآن، ضمانت  %02مكلف است به ميزانقرارداد ازطرف کارفرما، پيمانكار موضوع%05درصورت ابالغ افزايش.تبصره

 قراردهد 

  براي دانشگاه محفوظ مي باشد. ماه اطالع قبلي آن با يک مدت اجراي حق فسخ يكجانبه قرارداد در (00-00

 يمعامالتمالي و کميسيون  دردستگاه نظارت به درخواست کتبي  موضوع آن باشد، اثناي اجدراي قددرارداد نيازي به اصددالح چناندچه در (00-00

 دانشگاه مطرح مي شود. تصميم کميسيون براي طدددرفين الزم االتباع خواهد بود.

ر د ،گرينات ديتضم بودن محفوظ بر، شرکت در اجراي تعهدات خود کوتاهي نمايد عالوه دستگاه نظارتاساس گزارش کتبي  در صورتيكه بر( 00-00 

مانكار حق يپ مبلغ ماهيانه پيمان بعنوان جريمه از مبلغ قرارداد کسر مي شود. %02 يمراحل بعدو در  %05، در مرحله دوم %02 زانيبه م مرحله اول

 د.يخود کسر نما يمجر يانسان يروين يايم را از حقوق و مزاين جرايا ،دانشگاه يامور حقوق ادارهو  دستگاه نظارت و تصويب دييتأدون اطالع، ب ندارد

، ليكن باشدمسئول جبران خسارت مي  پيمانكار راساًپيمانكار،  اشخاص تحت امر و نظارتدر صورت ايجاد هر گونه خسارت از طرف ( 08-00

 د.براي خود محفوظ مي دار يطبق اعالم نظر کارشناس جهت جبران خسارات واردهرا  پيمانكار ياشخاص مجر کارفرما حق تعقيب حقوقي و جزايي

بر  يمبن يحقپيمانكار ، کارفرما ملزم به خاتمه قرارداد شود، يدولت يمن جمله بخشنامه ها ياحكام مراجع قانون يکه در اجرا يدر صورت(  05-00

مدت  يدر پرداخت مطالبات پيمانكار استفاده نمايد برا يقانون ي. همچنين در صورتيكه کارفرما از مهلتهاقرارداد ندارداز خاتمه  يمطالبه خسارات ناش

 گيرد. ير تاديه تعلق نميتحت عنوان خسارت تاخ يطه خسارتمربو

رسيدگي  ،يئت داوريق هي، موضوع از طرپيش بيني نشده است يو متون قانون قراردادبين طرفين که در  گونه اختالف في ما درصورت بروز هر( 06-00

 بود و طرفين حق هيچ گونه اعتراضي ندارند. و آراي صادره الزم االجرا خواهد

 .الزم االجرا مي باشد آنها يقائم مقام قانون و طرفين يبرا و ، امضاء و مبادله گرديدبين طرفين تنظيم اريخ مثبوت في مات اين قرارداد در -14
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 مانكاريپ                        

 

 كارفرما              

                                فني ومهندسي ياشيل انرژي آذر  شركت

     رهيئت مديس هيير :مرتضي رزمي

 ر عامل ي: مد وحيد فاروقي كيا

 يد مدنيشهدانشگاه    

 آذربايجان

 

 

 

 رونوشت:

 محترم برنامه، بودجه وتشكيالت جهت استحضار و اقدام الزم مدير -

 مدير محترم امور حقوقي جهت استحضار و اقدام الزم  -

 و اقدام الزم استحضارجهت  امور فنيمدير محترم  -

  و اقدام الزم استحضارمالي جهت  امورمدير محترم  -

 و اقدام الزم استحضارحراست جهت  مدير محترم اداره -
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 «ارائه خدمات فنيو  تصفيه خانه فاضالب ،تعمير و نگهداري تأسيساتقرارداد  يط خصوصيشرا»                          

 ( ب اثر داده نخواهد شديت کارفرما ترتيفاقد رضا ياست به رزومه ها يهي)بد .ت کارفرمايهمراه با رضا يکار يارائه رزومه ها -0

 .در صورت درخواست کارفرما يشنهاديمت پيز قيآنالريزارائه  -0

 يفن يبوده و کارفرما مختار است در صورت لزوم موضوع را در جلسه شورا يشنهاديمت پين قيبرنده مناقصه مناسب تر يمالک معرف -0

 . ديجه را اعالم نمايو نت يبررس

مات اتخاذ يباشد و صورتجلسه مربوطه همراه با تصم يم يشود الزام ين مييد که از طرف کارفرما تعيو بازد يهيشرکت درجلسه توج -8

مان يم به پضده و صورتجلسه فوق جزو اسناد منيرس ه شرکت کنندگان در مناقصهنمايندگان هم يد به امضايد بايشده در روز بازد

 . خواهد بود

 . نها جزو اسناد مناقصه ارائه گرددست آيد در حد دست اول بوده و ليه ابزارآالت شرکت بايکل -5

، بلندگوها و يها، دستگاه مرکز يرها، دتكتورها، شاسينگ اعم از آژيجيستم پيق و سيستم اعالم حرير سيو تعم ينگهدارس، يسرو -6

 . دنباش يکه در همه حال آماده بهره بردار صورت مي پذيرد ير ها به نحويفا يآمپل

  د. نباش يده و در همه حال آماده بهره برداريگرد يريلجن گ دو بار يرها هر ماه شستشو و ساليگ يسخت -7

 . دنباش يحال آماده بهره برداردر همه و در کل سيستم آتش نشاني  يآتش نشان يه پمپ هايکل -8

  به دستگاه نظارت انجام پذيرد. ازيگزارش مقدار مورد نان تابستان، انجام و يپا تاموتورخانه ها  ياضطرار سوختد از منابع يبازد -7

اشند و شرکت و عوامل پيمانكار موظف به برخورد مناسب و شايسته با کليه عوامل کارفرما از جمله دانشجويان و کارکنان مي ب شرکت -02

 . ديو حل نما يريگيمسائل را پدستگاه نظارت ق يتنها از طرگردد در صورت وجود مسئله خاص،  يمتعهد م

گردد هرگونه خسارت وارده به  يباشد و متعهد م يخود شخصاً مسئول م افراد يها ياطياحت يمانكار در خصوص تخلفات و بيپ -00

 . ديکارفرما را شخصاً جبران نما

 . باشد يه حساب با پرسنل شرکت ميمانكار منوط به ارائه تسويپ يت هايو پرداخت صورت وضعه حساب يتسو -00

ح و مداوم يصح يبه اجرا يچ گونه لطمه ايم شود که هيتنظ يد طوريبابا هماهنگي دستگاه نظارت، مانكار يپرسنل پ يام مرخصيا -00

 ت گردد.يرعا ددارمنظور شده در قرا يانسان يرويتعداد ن يطيو در هر شرا ديايات موضوع قرارداد وارد نيعمل

 مي باشد.مانكار يدر محل به عهده پ يتا حضور پرسنل آتش نشان يق در زمان آتش سوزيحر ياطفا -08

ه يدييدر ضمن شارژ و اخذ تا .باشد يم يلر و مبرّد در طول فصل گرما الزاميچ يدستگاهها يآشنا به نگهدارن يک نفر تكنسي حضور -05

  مانكار است.يلرها بعهده پيستم مبرد و چيس يبرا موجود( ي)سازنده دستگاههااصلتوسط شرکت مهر 

توسط کارفرما  يز حق الزحمه ويپرسنل خود را قبل از وار يايپرداخت دو ماه حقوق و مزا ييد که حداقل تواناينما يمانكار تعهد ميپ -06

 . داشته باشد

چ يمانكار متعهد است بدون هيد، پيگر نمايبه ساختمان د يدفاتر خود از ساختمان ييبه جا به ضرورت مبادرت به جا چنانچه کارفرما بنا -07

 د. يس نماياقدام و ارائه سرو يساتيرو جهت انجام امور تأسينسبت به اعزام ن يشرط

 نكار است.جابجايي وسايل، تجهيزات و ماشين آالت موضوع قرارداد از محل مصرف به انبار يا برعكس و هر محل ديگر به عهده پيما -08

 اقدام مي نمايد.به پيمانكار  و استفرار افراد وان دفتر و محل شيفتاختيار قرار دادن کارگاهي به عن کارفرما نسبت به در -07

 يه صورت کتبمه نامه را بيد و اصل بينمامه يب آنها  يت اسميبه تعداد ظرف قرارداد يمانكار موظف است آسانسورها را در طول اجرايپ -02

 ت کارفرما برساند. يروبه 

 . کارفرما انجام خواهد شددستگاه نظارت  يص و نظر فنيمانكار با تشخيمه کارکرد پين جرييزان تعيم -00
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بر  يانجام داده و گزارش مربوطه را مبن يشيسرما يستم هاياز س يس کامليبهشت ماه سروين و ارديمانكار موظف است در فرورديپ -00

 . ديبودن ارائه نما آماده به کار

 يشيستم گرمايانجام داده و گزارش آماده بكار بودن س يشيگرما يستم هاياز س يس کامليمانكار موظف است در طول تابستان سرويپ -00

 . ديارائه نماحداکثر تا آخر شهريور ماه را 

 . ديارائه نما يفاضالب اقدام و گزارش کتب يمنهولها يروبيال ک بار نسبت به نظافت ويماه  0هر  -08

 . مانكار خواهد بوديبر عهده پ ددر محل قراردا ه چاه فاضالب و آب بارانيتخل خدماتکليه  -05

براي اين امر و مطلوب مورد نياز  و پرينتر انهيتال و رايجيد يساعت زن سيستماب )يزه حضور و غيستم مكانيه سيمانكار موظف به تهيپ -06

کارکنان خود و ارائه  يبرا دادرخ قرايک هفته پس از تاريطبق نظر دستگاه نظارت حداکثر تا  (دفتر شرکت در محل قراردادساير امورات 

 . ه و روزانه به واحد نظارت استگزارش ماهان

ستم برق يکه س يير محل هايمحوطه موتورخانه ها و سا تابلوهاي برق،زات موتورخانه ها، ژنراتورها، پست ها و ينظافت دستگاهها و تجه -07

 مانكار است. يبه عهده پ رديپذ يرات انجام ميو تعم باشد يدر آن نصب م يساتيو تأس يرسان

د با اخذ برگ خروج از مراجع ي( از داخل دانشگاه باياسقاط )اعم از سالم، خراب و و قطعات دستگاهها يدکيخارج کردن ابزارکار، لوازم  -08

 صالح باشد. يذ

انجام شده در مورد آنها  يه مدارک، مكاتبات و پرداخت هايل و کليتكم يپرونده پرسنل ،هرکدام از کارگران يمانكار موظف است برايپ -07

ه حساب تک تک کارگران را اخذ و در يد و موقع اتمام قرارداد، برگ تسوينما يرا به طور جداگانه در پرونده مربوطه ثبت و نگهدار

 . ديه نمايادشده حفظ نموده و به کارفرما ارايپرونده 

زان کلر را يو مبصورت شبانه روزي بوده اتور نيبا دستگاه کلر يبه کلرزن شرکت موظفبه مخازن آب شرب دانشگاه،  يکلرزندر خصوص  -02

و  باشد يد از نوع آلمانيبا ينكه کلر مصرفيح ايد، توضيم و در دفتر مخصوص ثبت نمايباشد تنظ ppm 8/2 يال 5/2حد  د دريکه با

بر عهده  م کلريعدم تنظاز  ي، در ضمن عواقب ناشهمواره کلر مورد نياز براي حداقل يک ماه مصرف در محل منبع آب موجود باشد

  .باشديمانكار ميپ

 . را به اطالع دستگاه نظارت برساندمانكار متعهد است ارتفاع روزانه مخازن آب شرب يپ -00

د يت نمايوست صورت وضعيل و پيه شده از طرف کارفرما تكميزان کلر را در جدول ارايو م سطح آب منبع مانكار متعهد است ارتفاعيپ -00

تماماً بر عهده ضمن اطالع رساني مستمر به دستگاه نظارت، نه رود يآذرشهر و چه از خط زر خط م سطح آب چه ازيتنظ يريگيو پ

 باشد. يمانكار ميپ

 د. يرات اقدام نماي، نسبت به انجام تعمهاي ابالغي دستگاه نظارتمانكار متعهد است طبق فرميپ -00

 يو ارتفاع سنج ي، نسبت به نمونه بردارروزانه( ي)فرم کلرسنجمورد تاييد دستگاه نظارت  يفرم کلرسنج مانكار متعهد است طييپ -08

 . ديت نمايوست صورت وضعيمخازن آب شرب اقدام نموده و فرمها را پ

( هيابنو  يكي، مكانيسات برقيتأس يابي)فرم نظارت و ارزمورد تاييد دستگاه نظارت  يابينظارت و ارز يمانكار متعهد است طبق فرمهايپ -05

 . ديت نمايوست صورت وضعياقدام و فرم ها را پجزئيات تاسيساتي  ير و نگهداريتعمگزارش نسبت به 

ظارت سريعاً پيمانكار متعهد است طبق نظر دستگاه ن الزامي مي باشد. نيز زيس تبريساختمان پرد ارائه خدمات موضوع قرارداد به -06

 جهت تعمير و نگهداري در ساختمان پرديس تبريز اقدام نمايد.مورد نياز  يساتيتاس ينسبت به اعزام نيروها

 .واقع در دانشگاه باشد رات در محل دفتر خوديتعم يدرخواست يپاسخگو به تلفن ها 07 يال 8از ساعت روز  مانكار متعهد است هريپ -07

 . باشد شرکت و دستورات دستگاه نظارتر تعهدات يگيد هر روز به دستگاه نظارت رجوع نموده و پيمانكار باينده پينما  -08

ستم و سي يستم گازرسانيس ير و نگهداريعدم تعمبعلت قصور پيمانكار در ، كه ثابت شوديدر صورت ياز گازگرفتگ يت ناشيمسئول -07

 . باشد يمانكار ميبوده بر عهده پ سوخت و گرمايش
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 . باشد يمانكار مينه تماماً بر عهده پين زميه مكاتبات الزم در ايکلپيگيري گاز و برق، آب،  يهشدار قطع -82

دوره  يد هايص و بازديد به موقع با تشخيباشد با يکه همواره در دسترس پرسنل شرکت م ييو محلها يعموم يه نواقصات مكانهايکل -80

. مه خواهد بودي، مشمول جريين مكانهايرفع نقص چن ي، برامانكاريتوسط کارفرما به پ يمانكار حل شود و ابالغ دستور کتبيپ يا

 ( باشد يم مه با دستگاه نظارتيزان جريص مي)تشخ

 . ه گردديشده و شناسنامه مربوط به کارفرما ارا يد مستندسازيبا و پست هاي برق سات موتورخانه هايه تأسيکل -80

در ، ابديدر دانشگاه حضور  دستگاه نظارتل با نظر يو تعط يراداريو در صورت لزوم در ساعات غ يد در ساعات ادارينده شرکت باينما -80

 د تمام وقت منظور گردد.ينده شرکت باينما صورتهر 

انجام شده ذکر  يس هايسرورات و يه تعميکه در آن کل يشناسنامه کامل فن موضوع قرارداد دستگاه مانكار موظف است جهت هريپ -88

 . ديه نمايشده باشد را به کارفرما ارا

 . باشد يمانكار نميتعهدات پ يچ عنوان مانع از اجرايو آخر هفته به ه يالت رسميتعط -85

ده يد دستگاه نظارت رسييکه به تأدانشگاه  يمتحدالشكل و مناسب شئونات ادارابزار  و جعبه و کيفلباس  د بايه پرسنل شرکت بايکل -86

فت شب مي بايستي از لباس شبرنگ دار که به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشد استفاده يهمچنين شابند. يدر محل کار حضور باشد، 

 طبق روال مي بايستي انجام پذيرد. ، دستكش ايمني و کفش ايمني تعويض لباستامين و نمايد. 

 ياز مين قرارداد نيانجام ا يو هر آنچه که برا و باالبر بيل مكانيكي، کمپرسور، لي، جرثقن آالت، داربستي، ماشر آالتن ابزايه و تأميته -87

 ه آنها نخواهد داشت. ينسبت به ته يچگونه تعهديمانكار بوده و کارفرما هيبر عهده پ باشد

بر  يمبن نظارتدستگاه ه نظرات و دستورات يباشد و کل يم يو کاهش مصرف انرژ ينه سازياصول به يظف به اجرامانكار مويپ -88

 را اجرا خواهد کرد. يت و کنترل انرژيريمد

  د.نداد را ندارررات و حضور در موضوع قيفت خود حق فعاليساعت از اتمام ش 08فت شب به مدت حداقل ينفرات ش -87

 کنترل خاموشي چراغهاي کالسها در پايان روز از طريق نيروهاي شيفت شب انجام خواهد پذيرفت. -52

در صورت غيبت يا هر موردي به هر يک از عوامل خود به هر نحو ممكن تعداد نيروي انساني ذکرشده را با پيمانكار موظف است  -50

توجه به زمان هاي ارائه شده تامين نمايد. در صورت غيبت نيروهاي مربوطه، شرکت پيمانكار موظف است از نيروهاي جايگزيني که 

 باشد استفاده نمايد.مورد تاييد ناظر قرارداد مي

 کارکنان خود را بر اساس قانون کار، مدرک و نوع کار تعيين و پرداخت نمايد. ست که بيمه، گروه و پايه پرداختيپيمانكار متعهد ا -50

پيمانكار موظف است در فصل تابستان پيش بيني هاي الزم جهت سرويس دهي بهتر موتورخانه هاي واقع در موضوع قرارداد با   -50

لي الخصوص براي شش ماهه دوم سال( را در نظر گرفته و تدابير الزم را از بابت خريد تجهيزات در توجه به شرايط آب و هوايي )ع

 صورت نياز انديشيده و به انجام تعميرات اساسي اقدام نمايد.  

 نگهداري و تعميرات کليه تجهيزات، خطوط و سيستم هاي مرتبط با موضوع قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد. -58

به تشخيص کارشناسان امور فني  تجهيزات مرتبط با موضوع قرارداد کهو عدم نگهداري اصولي  گونه آسيب، تخريب در صورت هر -55

ناشي از قصور پيمانكار و عوامل آن در اجراي صحيح تعهدات موضوع قرارداد حاصل  (غيرقابل اعتراض از طرف پيمانكاردانشگاه )

  مي باشد. اسرع وقتد و اثرات ناشي از آن در مورموظف به رفع  ، پيمانكار راسا و شخصاگردد

رقم قيمت پيشنهادي براي کل کار با عدد و حروف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شود. براي تعيين برنده مناقصه ارقامي که به حروف  -56

ن يمقام تعارض ب. در مردود استخواهد بود و پيشنهادي که قيمت کل آن به حروف نوشته نشده باشد،  مالک عملنوشته شده، 

قرار خواهد گرفت. درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و  يابيار ارزيمت به حروف معيبه حروف، ق ياعالممت يبه رقم با ق يمت اعالميق

 مالک قرار خواهد گرفت. كمترين مبلغحروفي ، 

  :ه خانه فاضالبيموارد مرتبط با  تصف -31
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 كبار(يچاه هر سه ماه ه ين تخليشود.) با استفاده از ماشيم يتهه خانه منيتصف هدانشگاه که ب يمنهول ها ير اصليمس يروبي(رفع و ال57-0

 كبار(يهر روز  ه خانه)يبه تصف يش ورودياز افزا يريد جهت جلوگيچه بازديدرو کنترل م ي( تنظ57-0

 مشخص شده.ي ها به محل دپوروزانه و انتقال آشغالبه صورت  يكير مكانيز کردن آشغالگي( تم57-0

 روز دو بار(حداقل هر )يبه جهت گرفتگ يهواز يستم بيبه س يورود Check Valve( کنترل کردن 57-8

و اقدام بر اساس  دروژن و....(يد هيا سولفي)متان  ص نوع آنيو تشخ يهواز يستم بياز س يخروج يکنترل گازهاتشخيص و ( 57-5

 تشخيص.

 ع به صورت روزانه يما (NaOH)ق سوديتزرتامين و  PHن بودن مقدار ييتبصره: در صورت پا 

و گزارش به ج در دفتر گزارش روزانه ياشت نتادادي( و يكروسكوپيشات مي، دما و آزماTDS,SAL,PH, DOشات)يه آزمايانجام کل (57-6

 امور فني

 تريگرم در ل يليم 0/2به مقدار  يينها يزان کلر در خروجيم مي( و تنظيي)استخر نهايروزانه استخر کلز زن يکلر زن (57-7

ش يجه آزمايباتوجه به نت)ژن نشوند. يدچار کمبود اکس يهواز يهايکه باکتر يدر استخر لجن فعال به طور يزان هوادهيم ميتنظ (57-8

DO يهواده يهاربكسيو کنترل الكتروموتور و گ). 

 و زالل ساز يحاصل در استخر هواده و حباب هاي روزانه کف جمع آوري، آب پاشي (57-7

 (SVIلجن) يس حجميم انديکنترل الكتروپمپ انباره لجن به جهت تنظ (57-02

 ستم لجن فعال به صورت روزانهيو لجن مازاد س يکنترل لجن برگشت (57-00

 ت پساب(يزان کلر و شفافيبه صورت ساعت به ساعت)م يينها ياز خروج يرينمونه گ (57-00

ها پمپ آسيباز  يريها به جهت جلوگها و پمپكسربيگ، يدست يهاليموجود در مجموعه، جرثق يکنترل عملكرد الكتروموتورها (57-00

 و از کار افتادن مجموعه.

 كس و کل مجموعه چرخه اسكرابرربيکنترل مجموعه الكتروموتور و گ (57-08

 ز شدن لجنياز سرر يريسطح سنج فاضالب به جهت جلوگ يکنترل فلوترها و الكترودها (57-05

 سبز( يبه مجموعه فضا يآب خروج يکنترل دبدرختان مجموعه دانشگاه ) يفاضالب پا يينها يکنترل خروج (57-06

 تر هر دو ماه(يل 08)  72نمره ن ين  مارک کاسپياز نوع روغن دنده واسكاز يهواده يكس هاربيگ يض روغن هايتعو (57-07

 ( تامين نيروي انساني متخصص با تاييد دستگاه نظارت در تعهدات اين قرارداد منظور گرديده است.57-08

سيستم به عهده پيمانكار مي باشد، درضمن درصورت بدي آب وهوا ازقبيل برودت بيش از  زنده نگهداشتن باکتري هاي مجموعه( 57-07

 كار ازتعهدات اين بند مستثني مي باشد.تشخيص دستگاه نظارت پيمان حد وگرماي شديد و.... با
 

شفت ها ، پمپ ها  الس،برگيفا يهاكس ها و پرهربي) الكتروموتورها، گيو برق يكيمكان يستم هايه سيکل و بازسازي ريهر گونه تعم( 57-02

 .مي باشدمانكار يتماماً بر عهده پ و ... (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 11صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

 زات و ابزار موضوع قرارداديست تجهيل                                                           

 تعداد ازيل مورد نيوسا رديف

 ک دستگاهي                                                            زات مربوطهيبزرگ با تجهموتور جوش  0

 ک دستگاهي                                          ک نفر(ي)قابل حمل با  کوچک يموتور جوش دست 0

 يک ست CO0جوش و برش هواگاز کامل سيستم و تجهيزات  0

 ک دستگاهي سنگ فرز بزرگ                                                                 دستگاه  8

 ک دستگاهي  فرز ينيمدستگاه  5

 دو دستگاه                                                                     0"تا توان  ي لولهاتو 6

 ک دستگاه   ي                                                                  0"تا توان  ي لولهاتو 7

 دستگاه دو                                                                    بوش يل چكشيدر 8

 دستگاه دو                                                                     ل ساده بوشيدر 7

 دست دو انواع آچار تخت                                                                02

 دست دو  نگيانواع آچار ر 00

 ک دستگاهي آچار بوکس کامل                                                             00

 عدد دو  0"يآچار شالق 00

 دو عدد                                                                     0"يآچار شالق 08

 عدد دو  0"ريگآچار لوله 05

 ک عددي                                                      0"ريگآچار لوله 06

 عدد چهار  آچار فرانسه بزرگ 07

 عدد چهار آچار فرانسه متوسط                                                         08

 عدد پانزده  آچار فرانسه کوچک 07

 عدد پانزده ن                                                                     يم چيس 02

 يسر پانزده                                                        و ساده( ي)ضربه ا  يچ گوشتيانواع پ 00

 عدد پانزده                                                                       فشارضعيف فاز متر 00

 عدد پانزده انبر قفل                                                                        00

 يک سري گ جمع کن                                                               يد 08

 يسه سر                                                                    )از هرکدام( انواع چكش 05

 به تعداد افراد                                                                       مناسب )از هر کدام( ابزار و جعبه فيک 06

 به تعداد افراد                                                                       و کفش ايمني                                                                   لباس کار  07

 دو عدد  جوشكاري کاله نقاب دار 08

 به تعداد افراد                                                                        و کاله ايمني                                                                         يکاله آفتاب 07

 دو دست ف اعاليدستكش فشار ضع 02

 عدد سه                             پرچ کن                                            00

 عدد چهار اره کمانه 00

 ک دستگاه ي دهيدح 00

 دستگاه دو برلوله 08

 عدد پانزده                                                                      02آچار آلن   05

 عدد دهپانز                                                                        00آچار آلن  06

 دست پانزده آچار آلن دست 07



 

 

 

 12صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

 يسر دو زيقالو 08

 سه عدد کش کوچک يفول 07

 سه عدد کش بزرگيفول 82

 دستگاهک ي مفصل زن 80

 دستگاهک ي بوش يلت برقيه 80

 سه عدد خارکش 80

 دستگاه دو ز متفاوتيدر سا کابل شو زنپرس  88

 عدد پنج )همواره آماده استفاده( يچراغ قوه شارژ 85

 عدد پنج )همواره آماده استفاده(بند يشانيچراغ قوه پ 86

 عدد دو ره لولهيگ 87

 عدد دو با لوازم مربوطه يک حرارتيپ 88

 عدد پنج يوميپمپ چسب آکوار 87

 عدد پنج )از هر کدام(ز و درشت يسوهان ر 52

 دستگاه يک HIOKI اهم متر 50

 يکهر کدام  يف انبريوز کش و آمپر متر فشار ضعيفو  فشارقويفازمتر  50

 عدد

 عدد پانزده  کيدم بار 50

 عدد يک )از هر کدام( 0"و  8" يريآچار زنج 58

 يک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI ميگر 55

 يک دستگاه  )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI ديجيتالي سنجارت  56

 دستگاه يک دستگاه واتر جت 57

 عدديک  )از هر کدام( 52و 02و 5متر  58

 عدد پانزده موکت بر 57

 عدد پنج ز مختلف با لوزم متعلقهيدر سا شيشه بر 62

 يک دستگاه دستگاه لوله باز کن فاضالب با کليه فنرهاي مورد نياز 60

60 RST  سنج HIOKI)ک دستگاهي )با اعالم دستگاه نظارت 

 ک دستگاهي )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI کسينوس في متر 60

 ک دستگاهي )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI وات و وار متر 68

 سه عدد بيل، کلنگ و تيشه )از هر کدام( 65

 ست کامل استانبولي، تراز و شاقول و ...زار کامل بنايي از جمله: ماله، شمشه، اب 66

متر)از هر  022و 52، 02، 02بطول  0*8سيم سيار صنعتي تكفاز با کابل  67

 کدام(

 ست يک

 يک ست متر)از هر کدام( 022و 52، 02بطول  8*8فاز با کابل سه سيم سيار صنعتي  68

 يک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(کيلو وات سيار 0مولد برق  67

 يک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(کيلو وات 0کف کش با توان تا  72

)با اعالم دستگاه و دستگاه کاتر آسفالت کبلو وات 5لجن کش با توان تا  70

 نظارت(

 يک دستگاه

 عدد يک بوش يچكش ياره برق 70

 عدد پانزده انبردست                                                                         70



 

 

 

 13صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

 يک عدد متري، گونيا و نقاله فلزي )از هر کدام( 0خط کش  78

 يک عدد کوليس 75

 ده عدد ازيمورد ن يزهايدر سا يقلم رنگ کار 76

 چهار عدد از هرکدام 08و  00، 06 يزهايمتر در سا يسانت 62مته الماسه بطول  77

 يک دستگاه مورد نياز يبوش با مته ها يل شارژيدر 78

 شش دستگاه تستر برق 77

 دو عدد با لوازم مورد نياز يو تفنگ يمعمول يه برقيهو 82

 يپانزده سر بصورت کامل 07آچار يک سر تخت يک سر رينک تا شماره  80

 يک دست مربوطهگيج شارژ گاز با متعلقات  80

همواره آماده بكار، و اصل که به تاييد دستگاه نظارت رسيده باشد،  يطبق مارک اعالمابزار و تجهيزات فوق مي بايستي وسايل،  *

 موجود باشند.در محل قرارداد و  صحيح و سالم

ابزار و تجهيزات در راستاي اجرايي  هر نوعم کفاف و يا نياز به ر صورت عدابزار و وسايل فوق به عنوان حداقل عنوان شده است و د *

بديهي است در صورت عدم تمكين پيمانكار، کارفرما  آن مي باشد. قيد و شرط يب پيمانكار ملزم به تامين و تهيه ،کردن موضوع قرارداد

  از پيمانكار کسر خواهد نمود. يدرصد باالسر 05راساً تجهيزات مورد نياز را تامين و با 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 14صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

       1فرم شماره  

 

 ((0077سال  و ارائه خدمات فني ، تصفيه خانه فاضالبنامه شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكار تعميرات و نگهداري تأسيسات ))تقاضا     

 

 مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان محترم اداري و معاون      

 

 احترام باسالم و    

 

در خصوص انتخاب پيمانكار تعميرات و   آذربايجانآن دانشگاه در روزنامه  0077 ماه فروردين  07عطف به آگهي مناقصه مورخ         

 و ارائه خدمات فني  به استحضارمي رساند:  ، تصفيه خانه فاضالب تأسيساتنگهداري 

در اين  0وجيهي و بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره آن دانشگاه در جريان جلسه ت متن فرم قرارداد، توضيحات نماينده 

 شرکت به دقت مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت.

لذا با آگاهي کامل از مسئوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با  

به اين شرکت « ج » تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت  0تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 دارم. 

 

 با آرزوي توفيق الهي                                                                                                                      

 مناقصه گر:

 

 شرکت:   

 مهر                                                                                                                          

 صاحبان امضاء مجاز:

 

 نام و نام خانوادگي:   

 امضاء                سمت:                                                                                                

 نام و نام خانوادگي:  

 امضاء            سمت:                                                                                                    

 

             

 

 آدرس:  

                                                                                                   

 کدپستي:

 

 تلفن تماس: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 15صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

    2فرم شماره  

 ((0077سال  و ارائه خدمات فني ، تصفيه خانه فاضالب ))شرايط شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكار تعمير و نگهداري تأسيسات              

 

 «:الف » محتويات پاكت   

             

( دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه 2527272228حساب شماره ) ميليون تومان بهسي و شش ريال معادل  062، 222، 222/-مبلغ ضمانت نامه يا فيش بانكي به 

ه به نفع دانشگاه ضبط نيروي هوايي تبريز، بابت تضمين شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنكاف از انعقاد قرارداد يا اثبات فقدان شرايط در هر مرحل

 مي گردد.

 ر آن نبايد کمتر از سه ماه باشد.تذکر: در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي، زمان اعتبا

 «:ب » محتويات پاكت 

 از مراجع ذيصالح  يا نيرو رساني تأسيسات  5تصويرگواهي صالحيت در پايه  -0

 .A8تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -0

 .A8تصوير آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -0

 .A8تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -8

 لي شرکت در موضوع هاي متناسب با قرارداد.ارائه تصوير اساسنامه، رزومه کاري و تصوير کليه قراردادها و رضايت نامه هاي کارفرمايان قب -5

 ارائه ليست توانمنديهاي پرسنلي، ماشين آالت، دارايي ها، نرم افزار و سخت افزار شرکت -6

 و شرايط خصوصي و ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد و صورتجلسه توجيهي و تمامي اسناد منضم. 0و0مهر و امضاء شده فرم هاي  شماره  -7

مدارک و مستندات، و يا سوابق کاري مورد قبول اعضاي کمسيون قرار نگيرد، پاکت ج مفتوح نگرديده و  بذکر است در صورتيكه اسناد پاکت ب کامل نباشدالزم 

 عيناً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد.

 «:ج » محتويات پاكت 

 خودکار آبي و بدون قلم خوردگي. صفحه اي( با 5تكميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد )     

ک قرار خواهد تذکرمهم: قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود. )درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي، کمترين عدد مال

 گرفت(

 توضيحات: 

 گري باشد در مناقصه شرکت داده نمي شود.متقاضي که مدارک ارسالي او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط دي -0

در دفتر امور فني دانشگاه حضور داشته  25/20/0077شنبه مورخ  چهار روز 00جهت شرکت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت  -0

پاکت ب قرار داده  باشيد. )شرکت در جلسه توجيهي الزامي بوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه جزو اسناد منافصه بوده و مي بايستي پس از مهر و امضا در

 شود، اشخاصي که در جلسه شرکت ننموده باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.(

 مي باشد.  05/20/0077مورخ به شن روز 00 رين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعتآخ -0

 توجه: به تقاضا يا تقاضا هايي که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هر يک متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصل اسناد مذکور در محتويات پاکت ب  -8

 از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

 (.77شود. )مناقصه تأسيسات  روي آن نوشتهده و پس از مهور به مهر وموم اکت گذاشته و درب آن را بچسبانرا در يک  پ« ج » و « ب » ،« الف » پاکت هاي  -5

در محل دفتر معاون اداري مالي دانشگاه تشكيل خواهد شد و نماينده  02/00ساعت  05/20/0077جلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز شنبه مورخ  -6

 شرکت کنندگان حائز شرايط شده، مي توانند فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي با ارائه معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند.

شرکتهاي عدم احراز شده بازگشايي نشده و به شرکت کنندگان مربوطه  پس از گشايش پاکات ب و در صورت عدم احراز شرايط و رزومه مناسب، پاکات ج -7

 عودت خواهد شد و شرکت کنندگان حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت. 

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار خواهد بود. -7

د بود و برنده مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد در غير اين هزينه انتشار آگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده برنده مناقصه خواه -8

 ( برابر آن از اولين دريافتي برنده کسرخواهد شد.5/0صورت يک و نيم )

 مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد. 0در صورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده کمتر از -7

 ذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.شرايط و توضيحات فوق ال      

 

 سمت:                                            مهر و امضاء                                              نام شرکت:                                      نام و نام خانوادگي:                  

                                                

 

 



 

 

 

 16صفحه ی

 ................................... تاريخ

 ................................. شماره  

 .............................. پيوست

 باسمه تعالی 

  

 «برگ تحويل و ثبت اسناد شركت در مناقصه »                                                            

 ((                           0077ارائه خدمات فني و،تصفيه خانه فاضالب )) انتخاب پيمانكار تعمير و نگهداري تأسيسات                             

 

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه 

 باسالم و احترام؛ 

در خصوص انتخاب پيمانكار تعمير و آذربايجان آن دانشگاه در روزنامه  0077ماه  فروردين 07مناقصه مورخ عطف به آگهي      

اسناد مربوط به مناقصه  شگاه به پيوست يک طغري پاکت حاويدان 0077و ارائه خدمات فني ،تصفيه خانه فاضالبتأسيساتنگهداري 

 که درشرکت ......................................................................... تكميل شده است، ارسال مي گردد.

 خواهشمند است از نتيجه اين شرکت را مطلع دارند.

                                                                                         

 باآرزوي توفيق الهي                                                                                

 

 شرکت ........................................................................

 ................................................................نام و نام خانوادگي ........

 سمت ........................................................................

 امضاء و مهر          

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

...................... 

 

 «گواهي تحويل اسناد شركت در مناقصه »

  (0077)و ارائه خدمات فني ، تصفيه خانه فاضالبتأسيساتانتخاب پيمانكار تعمير و نگهداري )) 

 

آقاي/خانم بدينوسيله گواهي مي شود : اسناد مذکور توسط شرکت ................................................................. به نمايندگي 

و مهر شده در ساعت ............. روز ............. مورخ ...................... تحويل دبيرخانه ..................................... در يک طغري پاکت سر بسته و الک 

 مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره .............................. به ثبت رسيده است.

 

 مسئول دبيرخانه مركزي دانشگاه                                                                                                                   

 امضاء و مهر دبيرخانه                                                                                                                           

 

 

 

 


