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

 دانشگاه   يو مال يمعاون ادار: سمتمحسن فالح                                                              دكتر نماينده كارفرما:  -2

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

 آدرس پيمانكار: -4
شده و روز از تاریخ تغییر آدرس، نشانی جدید را به کارفرما اعالم نماید. در غیر این صورت، نشانی مندرج درقرارداد، معتبر تلقی  5پیمانکار مکلف است ظرف -تبصره*

         3134344143:يكد پست 43بروي فرش تهران پالک وپايين تر ازبيمارستان شمس ر-خيابان آبرسان .ابالغ به آن، به منزله ابالغ قانونی است

 183ن

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

 معاونت برنامه ريزي راهمرجع: 12/12/81: تاريخ 153515/41/11 شماره:                                   ه و تاريخ تعيين صالحيت پيمانكار:شمار -2

            83/ كميسيون مالي و معامالتي دانشگاه.  1588/ 12/ 18مورخ   214/ د/ 13881اساس صورتجلسه شماره   بر -1

 موضوع قرارداد -3

شبکه برق  وسایل موجود درتجهیزات و ، تأسیساتشامل کلیه  و الکتریکی انجام تعمیرات و بازسازي سیستم برقیارائه خدمات فنی، نگهداري،  -1-3

  باشد.واقع شده قرارداد  ياجرا هاي محلتا نقطه مصرف برق در هر نقطه از  پست پاساژ دانشگاه شروع گردیده وضعیف که از  ، متوسط وفشار قوي

کلیدهاي قددرت  موجود در دانشگاه، سرکابل هاي فشار متوسط، تابلو هاي فشار متوسط، کیلوولت  02ترانسهاي مل پست هاي برق، بازدید و سرویس کا

کنتدرل   و مددیریت بدار و   ، تعدادل بدار  رل بار مصرفیتابلوهاي خازن و کنتتابلوهاي محوطه، روشنایی، تابلوهاي توزیع فشار ضعیف،  دژنکتور و سکسیونر،

مدی   اعالم  "را کتبا انجام داده و گزارش کامل انجام آنپیمانکار ... مطابق چک لیست ها،  سیستم ارت و برقگیرها و کلیه سنسورها و سیستم هاي آالرم

 د.ینما

 می باشد دستگاه 8ت تعداد پست هاي فشار متوسط الزم به توضیح اس

)همراه با ارائه گزارش ماهانه سرویس آسانسور و ارائه بیمده نامده    قرارداد ياجرادر محل  دستگاه(6) تعمیرات و نگهداري آسانسورهاي موجود -تبصره 

کت در ضدمن شدر   .و پیمانکار موظف است نسبت به آماده بکار بودن همیشگی آنها اقدامات الزم را انجدام دهدد   مربوطه( در این بند منظور گردیده است

 . باشداز مراجع ذیصالح و مونتاژ  یطراح یگواه يد دارایکننده آسانسور حتماً با ينگهدار

انجام تعمیرات و بازسازي سیستم آبرسانی که از محل اخذ انشعاب آب هم از خط زرینه رود و هم از خدط آذرشدهر   ارائه خدمات فنی، نگهداري،   -2-3

ي رفع عیب خطوط لوله آب و بقیه لوازم مربوطه و روانکدار  د.قرارداد قرار داشته باش ياجرا هاي ه از محلتا هر نقطه مصرف آب در هر نقط شروع شده و

و عدم آببندي و یا قفل شیرفلکه ها نیز بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است هر سه ماه یکبار گزارش تست نشت یدابی   شیر فلکه هاي اصلی

 را ارائه نماید.  

 آب گرم و سرد و همچنین سیستم گرمایش و سرمایش در این بند منظور شده است.  تأسیساتیه کل -تبصره

 8/2الی  5/2با دستگاه کلریناتور و تنظیم کلر آزاد باقیمانده آب )درحد  يروزبه صورت شبانه انجام عملیات کلر زنی به مخازن آب شرب دانشگاه -5-3

p.p.m  از ندوع   تهيه كلرر مصررفي  آب ذخیره شده و ارائه گزارش روزانه به کارفرما. الزم به ذکر اسدت  سطح میزان ( و ثبت نتایج کلرسنجی روزانه و

 . بر عهده پیمانکار است م کلریعدم تنظعواقب ناشی از  هر گونه بوده و پيمانكاربرعهده با تایید دستگاه نظارت  آلمانی

روزي با دستگاه کلرینداتور و تنظدیم کلدر آزاد باقیماندده آب )درحدد      بایستی به صورت شبانهعملیات کلر زنی در تصفیه خانه فاضالب دانشگاه  -تبصره

p.p.m 0/2.انجام گیرد و نتایج کلرسنجی روزانه به صورت روزانه ثبت و به امور فنی در صورت وضعیت ها گزارش گردد ) 

تجهیزات و وسایل موجود در شبکه گداز رسدانی   ، تأسیساتانی شامل کلیه انجام تعمیرات و بازسازي سیستم گاز رسارائه خدمات فنی، نگهداري،  -4-3

و بقیده لدوازم    گاز، حفاظت کاتدیکرفع عیب خطوط لوله  قرارداد ادامه یابد. ياجرا يهاتا هر محل مصرف گاز در محل  که از ایستگاه گاز شروع شده و

ارائه  وو تصفيه خانه فاضالب  سيساتأت از و نگهداري تعميرقرارداد 

  9311سالدر  خدمات فني
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طبق استاندارد در ساختمان انجام هر گونه لوله کشی گاز  نیز بر عهده پیمانکار می باشد.و عدم آببندي و یا قفل شیرفلکه ها  مربوطه و روانکاري فلکه ها

 پیمانکار موظف است هر سه ماه یکبار گزارش تست نشت یابی را ارائه نماید.هاي موجود فعلی در محل قرارداد به عهده پیمانکار است. 

فاضالب که از تجهیزات و وسایل موجود در شبکه ، تأسیساتي سیستم فاضالب شامل کلیه انجام تعمیرات و بازسازارائه خدمات فنی، نگهداري،  -3-3

 هر محل دفع فاضالب توسط لوله یا منهول ادامه یابدد. یا هر نقطه جمع آوري فاضالب و آب باران و محوطه شروع شده و تا محل تصفیه خانه و یا چاه و 

با این توضیح که تمیدز نمدودن کلیده    قرارداد(.  یط خصوصیشرا 57فاضالب)به شرح موارد مرتبط بند ه خانهیه امورات مربوط به تصفین انجام کلیهمچن

   .و رفع گرفتگی آبروها و فاضالبها بر عهده پیمانکار می باشد یفاضالب يمنهول ها

ت، تجهیدزات و وسدایل موجدود در    اسیسدا ، شامل کلیده ت سیستم مجموعه تصفیه خانه فاضالبارائه خدمات فنی، نگهداري و تعمیر و بازسازي  - 3 -2

 اقدامات مذکور بر عهده پیمانکار است.تمامی  فاضالب تصفیه خانه 

و کلیه تاسیسات، تجهیزات و وسایل موجود  تصویري صوتی ومخابراتی،  خطوطسیستم و بازسازي  انجام تعمیرات وارائه خدمات فنی، نگهداري،  -1-3

 موضوع قرارداد موجود باشد.هاي در محل که و ...  فایرها و آنتن ها ، آمپلیاز جمله بلندگوها در این سیستم ها

 دانشکده ادبیات شامل مورد فوق نمی باشد. يالبراتوارها ينگهدار -تبصره

  .موضوع قرارداد در محوطه محل قرارداد يرات و بازسازیانجام تعم، ينگهدار، یه خدمات فنیارائه کل -3-3

 باشد.می به نتیجه  تعهدامات مربوط به نگهداري و تعمیرات در تصفیه خانه فاضالب به نحوي که سیستم همواره فعال بوده و انجام کلیه اقد -تبصره

مدنظم   يو روغنکدار  ضیتعدو  ر،یتعم س،یسرواز جمله  هاساختمانه یکلانجام تعمیرات و بازسازي و نصب یراق آالت ارائه خدمات فنی، نگهداري،  -8-3

 و قفسه ها شن هاو  باز و بست پارتیخدمات جوشکاري و و وسایل مرتبط شیشه  يو تعویض و جاگذار ي، خدمات شیشه برهاها و لوال هریها، دستگ قفل

 .قرارداداجراي  هاي محل در هر

 محل قرارداد -8

 -دانشگاه واقع در جاده تبریدز  فاضالب  ه خانهیو تصف و منبع آب ، اردوگاهسایت اصلی محوطه و ها ساختمانموجود در تأسیساتکلیه ساختمان ها و 

براي کلیه محل هاي قرارداد نافذ و  8کلیه موارد بند  تبریز.خیابان ورزش شهر واقع در ز یتبرس یپردساختمان  نیهمچن وسه راهی ممقان   ،آذرشهر

 الزم االجرا می باشد.

 مدت انجام قرارداد -11

 باشد که درصورت حصول توافق میان طرفین قابل تمدید است. می 51/12/1411الي 11/15/1588 اجراي قرارداد از تاریخ مدت

 مبلغ قرارداد -11

                                      مددداه    20  بدددراي مجموعددداً و  )حروفدددی( ریدددال                              ، معدددادل)عدددددي(ریدددال                          مبلدددا ماهیانددده قدددرارداد

 بدا تاییدد و گدواهی دسدتگاه نظدارت و کسدر       ماه تاخیر(  دوبا ) پایان ماه بعد  که در می باشد)حروفی( ریال                            )عددي(، معادلال  ری

  مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. از محل اعتبار قانونی اتکسور

صورت عدم حسن  درو . می شود يرحساب کارفرما نگهدا و در کسرکار  ن حسن انجاميبابت تضم از آن درصد 11به ميزان  به پيمانكارپرداختی  از هر  -تبصره

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

 .مسترد می گردددیگر صورت فقدان موانع  . در....ن کار، مفاصا حساب بیمه و دارائی وپایااضافه کار، آخرسال، 

 نظارت – 12

دانشگاه مدی   امور فنیر یعهده مد نمایندگی از طرف کارفرما بربه  نظارت برحسن اجراي این قرارداد و تعهدات شرکت و همچنین گزارش و تایید کارکردهاي پیمانکار 

شان یا ت ازیمانکار موظف به تبعیپ د وینما یمانکار معرفیبه پ ن ویین منظور تعیبه ارا  یندگانیا نماینده یتواند نما یم یر امور فنیبه شخص نبوده و مدنظارت، قائم  باشد.

 باشد. یم
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 شروط و تعهدات طرفين -21

که  يبطور مندي بیشدترکارفرما انجام دهد بهره استانداردها وحسن نیت، ل کام رعایت با دیت تمام ورا با ج راردادمتعهد است موضوع ق پیمانکار (2-21

 .باشد آماده کاردر حال بهره برداري و  سالم و فعال بوده و صحیح، ، حتی درحین پایان قراردادهموارهموضوع قرارداد  تأسیساتکلیه 

به ارت فنی و حرفه اي که متخصص و داراي گواهینامه مهاردان، ع قرارداد نیروي انسانی ک( پیمانکار متعهد است متناسب با هریک از بندهاي موضو0-21

امانت داري و داراي گواهی نامه پایان ، حسن شهرت، ، عدم اعتیادرسیده باشد و همچنین واجد شرایط از نظر عدم سوء پیشینه دستگاه نظارتتایید 

نفرات  داد به کار گیرد.نیاز با توجه به حجم خدمات موضوع قرار ی و موردد، به مقدار کافنباش یا معافیت دائم و کارت سالمت و بهداشت خدمت سربازي

از ساعت ت شب فیهمواره در ش خواهد بود. 27 یصبح ال 8نفر از ساعت  2ل یتعط ينفر و در روزها13  يادارغیر تعطیل و  يدر روزها يانسان يروين

، دستگاه نظارتبدیهی است در صورت عدم کفاف حسب تشخیص بودن قرارداد،  یت به حجمیبا عنا باشد.یم ینفر الزام 2حداقل ، وجود 8الی  27

 جهت انجام صحیح موضوع قرارداد می باشد. تامين نيروي مورد نياز به هر تعدادبه  متعهدپبمانکار 

تعداد نیروي انسانی حداقل ممکن ا هر موردي به هر یک از عوامل خود به هر نحو اعطاي مرخصی یا غیبت یپیمانکار موظف است در صورت  -2تبصره 

 فوق الذکر را با توجه به زمان هاي ارائه شده تامین نماید.

ساعت پس از اعالم کتبی دستگاه نظارت  88چنانچه دستگاه نظارت از کارکرد نیروهاي شرکت راضی نباشد، پیمانکار موظف است حداکثر تا  -0تبصره 

 اقدام نماید.دستگاه نظارت نسبت به تغییر فرد با تایید 

 را در اولویت قرار دهد. و موجود پیمانکار موظف است استفاده از نیروهاي بومی -1تبصره 

حداقل  شناسیکارسال سابقه کار مفید و یا مدرک  22کاردانی حداقل با  با مدرک، 21-0نیروي انسانی موضوع بند  یکی ازپیمانکار متعهد است ( 1-21

دستگاه نظارت بعنوان نماینده تام االختیار خود با تایید  ،در زمینه موضوع قرارداد داشته باشد ا برقیو  مکانیکشته هاي در ر سال سابقه کار مفید 5با 

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

 این بابت حق الزحمه ذار نماید و ازبصورت محدود در همه موضوعات قرارداد، به پیمانکار واگدید را ر مواقع نیاز، اجراي کار جکارفرما می تواند د(  8-21

در هر صورت پیمانکار موظف است ترکیب کاري نیروهاي انسانی خود را طبق تایید و ابالغ دستگاه نظارت چینش و  اي به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

 بکار گیرد.

 دییکه به تأ«21-1»و بند  «21-0»مذکور در بندي انسانی مجري قرارداد هایک از نیرو براي هر روز13ظرف  حداكثراست  متعهد پیمانکار( 5-21

گواهی عدم  ،عدم سوء پیشینه یگواه ،صص و مهارتاسناد مربوط به نوع تخ ،پرونده اي حاوي مشخصات فرديده باشند، یه دستگاه نظارت رسیاول

 کارفرما نماید.دستگاه نظارت را تحویل  تشکیل و یک نسخه از آنسالمت بهداشت  یوظیفه وگواهخدمت نظام  یگواه اعتیاد،

 را یک از بندهاي موضوع قرارداد و ماشین آالت متناسب هر ، ابزارلوازم بعد از امضاء و مبادله قرارداد روز 3حداكثر ظرف  متعهد است ( پیمانکار6-21

پس از صورتجلسه با دستگاه نظارت بصورت  و لیست آنرا محل کارگاه تعیین شده مستقر به مقدارکافی در (راردادلیست تجهیزات و ابزار موضوع ق)طبق 

 تحویل دهد. کتبی

 .ندارد اًئیا جز )اعم ازحقیقی یا حقوقی( کالً حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر پیمانکار( 7-21

 قرارداد واگذاري تعمیر و نگهداري آسانسورها بالمانع است.  8-2گهداري آسانسورها، با رعایت الزامات تبصره بند با عنایت به تخصصی بودن تعمیر و ن -تبصره

در غیر اینصورت مسئولیت جبران  به کارفددددرما اعالم نماید. روز کتدباً 5کت را ظرف مدت وضعدیت شر در متعهد است هرگونه تغیدیر ( پیمانکار8-21

 دم اعالم بموقع تغییر وضعیت، بر عهده پیمانکار خواهد بود.از ع یخسارات ناش

هماهنگی و طبق هاي مخصوص  فرم موضوع قرارداد در تأسیساتگزارش بازدیدهاي فنی خود را از  بار ماه یک موظف است حداقل هر پیمانکار (9-21

  .دارائه نمایدستگاه نظارت تهیه و به دستور دستگاه نظارت 

پیمانکار موظف است کلیه اقالم مصرفی مورد نیاز جهت اجراي مورد نیاز در موضوع قرارداد به عهده کارفرما می باشد، اما  مصرفي اقالمتهیه ( 22-21

در خصوص قصور در  هيچ گونه عذري .اعالم نماید به دستگاه نظارت کتباًپیش بینی و قبل از نیاز جهت خرید  روز 13حداقل موضوع قرارداد را 

 .قابل قبول نخواهد بودمستمع و مورد نیاز،  از بابت نبود اقالم و وسايل رف پیمانکاراز ط تعهدات
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اقدام و در صورت وضعیت ماه  ابالغيمورد نیاز  و اقالمتامين وسايل نسبت به  پيمانكار موظف است ،در صورت ابالغ دستگاه نظارت -تبصره

 نماید. اقدام مقتضی را جهت پرداخت معمولز بررسی و تایید مراتب، نظارت پس اربوطه بصورت فاکتوري ارائه نماید و دستگاه م

در  نماید. تحویلرسید  اخذ با و حملدانشگاه  به انبار ،دستگاه نظارت تایید همراه گزارش مورد متعهد است قطعات تعویض شده را پیمانکار (22-21

  % باالسري از پیمانکار کسر خواهد شد.25نه قطعات مربوطه با فطعات تعویضی به انبار و عدم اخذ رسید کتبی، هزی تحویل صورت عدم

و دو دستگاه اتاق دار  2198پس از امضا و مبادله قرارداد یک دستگاه خودرو وانت بار مدل باالي  روز 3مدت پیمانکار موظف است ظرف  (20-12

بوده با کلیه مصالح و وسایل مصرفی و غیر مصرفی  و بیمه نامه معتبر که داراي تاییدیه فنی از مراجع مربوطه 2195اي مدل باالي موتورسیکلت دنده

براي اجراي قرارداد بکار گیرد. نیروي انسانی پیمانکار که از صحیح و سالم آماده، بصورت تامین و بصورت دائمی در مدت اجراي قرارداد جهت استفاده 

و موارد ایمنی مقررات ه و موظف به رعایت کلیه قوانین، اهینامه هاي رانندگی مربوطه بودخودرو و موتور سیکلت استفاده می نمایند می بایستی داراي گو

گونه هزینه هرولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. بوده و هیچگونه مسئکل حادثه مربوطه می باشند و در صورت وقوع هرگونه حادثه اي پیمانکار مسئول 

  وسایل نقلیه فوق به عهده پیمانکار است.

 باز نیز چه درخارج وداخل دانشگاه و  چه در و...، ها مشعل و پمپ هاو بازسازي  تعمیر، يمربوط به تعمیرات مثل تراشکار يکلیه هزینه ها (21-21

 یستیبا یم یراتیتعم يمحلهارد یرون از دانشگاه انجام پذیدر ب تعمیراتکه  یدر صورت باشد. یم عهده پیمانکار بر تماما فاضالب و... يها نمودن منهول

 .ه باشنددیرسد دستگاه نظارت ییتأبه 

و ساختمانی که ناشی از اي، عمرانی حفاري و کلیه کارهاي ابنیه صالح، اهد است خدمات مربوط به تعمیرات، بازسازي، تخریب، متع ( پیمانکار28-21

که به  باشدساختمان  یمعمو يکارها ماهر در بنا و یستیبا 21-0 مورد اشاره در بند يروهایاز ن یکیضمن در  اجراي موضوع قرارداد باشد انجام دهد.

 ده باشد.یارت رسد دستگاه نظییتا

دهد و پیمانکار می هاي فنی موجود مربوط به تاسیسات موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قرار گونه اطالعات، نقشه و دفترچه هر( کارفرما 25-21

ک لیست موضوع قرارداد می باشد. در صورت ابالغ دستگاه نظارت نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید. در صورت موظف به تکمیل مداوم شناسنامه و چ

 % باالسري از محل مطالبات پیمانکار کسر یا مطالبه نماید. 25اقدام نموده و هزینه آنرا با اعمال را توسط پیمانکار، کارفرما راساً عدم اج

تحویل دهد و  دستگاه نظارتبه  یماه قبل بیست و پنجمتا را ماه  هر و روزهاي تعطیل ت افراد مربوط به شیفت شبلیسمتعهد است  پیمانکار (26-21

 را به واحدهاي ذیربط از جمله اداره حراست ارجاع و ارسال می نماید. آن ،نیز پس از گواهی و تاییدایشان 

تواند قرارداد را بصورت  ما میصورت مشاهده خالف، کارفر و اسالمی را رعایت نمایند، در و افراد وي متعهد هستند کلیه شئونات اداري ( پیمانکار27-21

  موظف به تسویه حساب فوري و جبران خسارت وارده می باشد. و پیمانکار آن پایان دهد ياجراجانبه فسخ و به یک

به  موضوع قرارداد و اقالم پاي کار متعلق به کارفرما جهت استفاده در موضوع قراردادو لوازم  ، تجهیزاتمصالححفظ و حراست از اسباب، ادوات،  (28-21

ن يتام و ن كاريمشاغل، قوان يمقررات مربوط به طرح طبقه بندپیمانکار موظف است  همچنین. به عهده پیمانکار می باشد تعهد به نتيجهصورت 

)از جمله حق  قرارداد يمجر نیروي انسانی يایمزا و کلیه حقوق ت نموده ویمقررات حاکم را رعا ریو سا يت، بهداشيحفاظت و يمنياصول ا و ياجتماع

وست صورت یرا پ یحقوق پرداخت يش هایف د ویرا مطابق مقررات مربوطه پرداخت نما ...( ، پایه، گروه ومرخصیمانده حق حق سنوات، ، فتی، حق شیفن

و چنانچه در  بیمه نمایدو مسئولیت مدنی در قبال حوادث را سانی و موضوع قرارداد نیروي انپیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد ، دیعت نمایوض

 ا سایر اشخاص گردد پیمانکار شخصاًنتیجه فعل و یا ترک فعل یا قصور پیمانکار و یا عوامل وي ضرر و خسارتی اعم از مالی و جانی متوجه دانشگاه ی

و جانی، از کار فرما ساقط نموده و  یر گونه خسارت وارده به خود و سایر عوامل خویش را، اعم از مالباشد. پیمانکار حق مطالبه ه مسئول جبران آنها می

رعایت نماید. دانشگاه را از آن بري نمود. همچنین پیمانکار ملزم و متعهد است کلیه قوانین و مقررات مربوط به بیمه، قانون کار و تامین اجتماعی را 

  عهده پیمانکار است. ولیت هر گونه قصور در این خصوص برو مسئ ظامات دولتی بر عهده خود پیمانکار بودهرعایت کلیه اصول ایمنی و ن

ماعی و غیره را ندارد و ( پیمانکار حق استفاده و بکارگیري نیروي بازنشسته اعم از مشموالن صندوق بازنشستگی کشوري و صندوق تامین اجت29-21

  رد. یصورت گدستگاه نظارت  ن نیرو و تغییر محل خدمت آنها بایستی با هماهنگی و تایید کتبی، تغییر و جایگزین ساختبکارگیري

تصویر مصدق آن را تا یک هفته بعد از امضاء و مبادله قرارداد به می بایستی می باشد و تهیه بیمه حوادث و مسئولیت مدنی  یمانکار مکلف بهپ (02-21 

 دستگاه نظارت تحویل نماید.
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  بر عهده پیمانکار می باشد. مجري قرارداد انسانیتامین اختصاصی وسیله ایاب و ذهاب براي نیروهاي  (02-21 

ماه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده  ( پیمانکار مکلف است هر00-21

 (ارائه لیست هاي مذکور خواهد بود ماه منوط به تائید و گواهی کارکرد هر) .دهدستگاه نظارت کارفرما ارائه است به د

این حال پیمانکار متعهد است ضمن اجراي دقیق  پرداخت مینماید، با ماه تاخير دوبا ( کارفرما حق الزحمه پیمانکار را در تمام مدت اجراي آن 01-21

به حساب مربوطه آنان در بانک ه ما هر 08اي تا بدون هیچگونه بهانهتحت هر شرایطی ی کارگران را حقوق و مزایاي قانون ،موضوع قرارداد و تعهدات خود

کارگران را طبق قوانین پیمانکار مکلف است عیدي  دستگاه نظارت تحویل نماید. همراه لیست بیمه ماه قبل به یک نسخه از رسید آن را به واریز و

 .مربوطه تا آخر بهمن ماه پرداخت نماید

صورتی که شرکت به هر دلیلی از پرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع نمود کارفرما آن را به طور علی الحساب از محل  ( در08-21

خواهد  به بدهکاري شرکت منظور% باالسري 25با مطالبات شرکت پرداخت و از دریافتی وي کسر و یا از محل تضمین شرکت اعمال حساب نموده و 

 .مودن

هزینه خود عیب یا عیوب را رفع  ( هرگاه پیمانکار نسبت به رفع عیب یا عیوب تاسیسات موضوع قرارداد بموقع اقدام نکند، کارفرما می تواند با05-21

 کسر نماید.% باالسري 25با  نموده و هزینه آن را از محل مطالبات پیمانکار 

به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت و هرگونه افزایش یا کاهش احتمالی دستمزد کارگران و عوامل مدت اجراي پیمان هیچگونه تعدیلی  طول ( در06-21

 کارفرماموظف است طبق بخشنامه ها با کارگران خود رفتار نماید و  پیمانکارو  بوده پیمانکاربر عهده  یابالغ ين و بخشنامه هایقوان يو اجراپیمانکار 

نیروي انسانی مجري قرارداد نیز می بایستی با جدیت در امور محوله کوشا باشند در صورت قصور  الیه خواهد داشت.نیز بر چگونگی اجراي آن نظارت ع

بدون  و موافقت دستگاه نظارت نیروي انسانی مجري قرارداد مجري موضوع قرارداد پرسنل شرکت و عدم رضایت پیمانکار از نیروي انسانیو خاطی بودن 

 هد گردید.خوا تعللی جایگزین چهی

یا به هر نحو که صالح بداند اقدام و با  ( هرگاه پیمانکار به موقع نسبت به انجام تعهدات بندهاي شروط قرارداد اقدام نکند، کارفرما می تواند راسا07-21ً

 درصد باالسري از محل مطالبات پیمانکار کسر یا مطالبه نماید. 25

و آئین نامه پیشگیري از رشوه خواري  2117مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دو دي ماه  ( پیمانکار اعالم کرد مشمول قانون منع08-21

گردد. ضبط  نیست. در صورتیکه خالف آن محرز شود، قرارداد، منفسخ و ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه ضبط می 2181در دستگاههاي اجرائی مصوب 

  مقررات فوق الذکر نخواهد بود. ضمانت نامه مانع از طرح دعوي بر مبناي

 قرارداد، ضمانت نامه بانکی درصد مبلغ كل (3پنج)ميزان ه قرارداد، بو عمل به شروط  انجام تعهداتپیمانکار متعهد است بمنظور تضمین ( 09-21

بدیهی است تودیع نقدي مبلا  ضبط خواهد شد.تعهدات به نفع دانشگاه  انجام که درصورت عدماختیار دانشگاه قرار دهد. و در تهیهیا چک تضمینی بانکی 

 مذکور بالمانع است.

با این تغییر حقی تحت  کاهش یا افزایش دهد. %05 تا را به تبع آن مبلا قرارداد ، موضوع وتصویب کمیسیون معامالت پس از تواند کارفرما می (12-21

 عنوان مطالبه خسارت به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

در اختیاردانشگاه  یه و% آن، ضمانت نامه بانکی ته22مکلف است به میزانقرارداد ازطرف کارفرما، پیمانکار %موضوع05غ افزایشدرصورت ابال.تبصره

 قراردهد 

  براي دانشگاه محفوظ می باشد. ماه اطالع قبلی آن با یک مدت اجراي حق فسخ یکجانبه قرارداد در (12-21

 یمعامالتمالی و کمیسیون  دردستگاه نظارت به درخواست کتبی  موضوع آن باشد، رداد نیازي به اصددالحاثناي اجدراي قددرا چناندچه در (10-21

 دانشگاه مطرح می شود. تصمیم کمیسیون براي طدددرفین الزم االتباع خواهد بود.

ر د ،گرینات دیتضم بودن محفوظ برعالوه ، شرکت در اجراي تعهدات خود کوتاهی نماید دستگاه نظارتاساس گزارش کتبی  در صورتیکه بر( 11-21 

مانکار حق یپ % مبلا ماهیانه پیمان بعنوان جریمه از مبلا قرارداد کسر می شود.02 يمراحل بعد% و در 25%، در مرحله دوم 22 زانیبه م مرحله اول

 د.یخود کسر نما يمجر یانسان يروین يایاز حقوق و مزام را ین جرایا ،دانشگاه یامور حقوق ادارهو  دستگاه نظارت و تصویب دییتأدون اطالع، ب ندارد
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، لیکن باشدمسئول جبران خسارت مي  پيمانكار راساًپیمانکار،  اشخاص تحت امر و نظارتدر صورت ایجاد هر گونه خسارت از طرف ( 18-21

 د.براي خود محفوظ می دار یم نظر کارشناسطبق اعال جهت جبران خسارات واردهرا  پيمانكار ياشخاص مجر کارفرما حق تعقیب حقوقی و جزایی

از اراده دانشگاه من چنانچه دانشگاه در جریان اجراي این قرارداد در نتیجه بخشنامه ابالغی هیأت دولت، مرجع قانونی ذي صالح دیگر و یا عوامل خارج (  15-21

براي و ...  ، تعلیقمطالبه خسارت ناشی از فسخ، خاتمه گونه حقی مبنی بر جمله تداوم پاندمیک کرونا به فسخ، خاتمه و یا تعلیق قرارداد ملزم شود، هیچ

همچنین در صورتی که کارفرما از مهلت هاي قانونی جهت تاخیر در پرداخت استفاده نماید براي مهلت قانونی مذکور حق پیمانکار ایجاد نخواهدشد. 

 گیرد.مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه به پیمانکار تعلق نمی 

رسیدگی  ،يئت داوریق هی، موضوع از طرپیش بینی نشده است یو متون قانون قراردادبین طرفین که در  گونه اختالف فی ما درصورت بروز هر( 16-21

 بود و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی ندارند. و آراي صادره الزم االجرا خواهد

 خواهد بود. 2179بع مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب نحوه تشکیل و رسیدگی هیات داوري تا-*تبصره

 .الزم االجرا می باشد آنها یقائم مقام قانون و طرفین يبرا و ، امضاء و مبادله گردیدبین طرفین تنظیم اریخ مثبوت فی مات این قرارداد در -14
 

                    

 انكارميپ         

 

 كارفرما

                                فني ومهندسي ياشيل انرژي آذر  شركت

     رهيئت مديس هيير :مرتضي رزمي

 ر عامل ي: مد وحيد فاروقي كيا

 آذربايجان يد مدنيشهدانشگاه 

 محسن فالحدكتر 

 يمال و يمعاون ادار

 رونوشت:
 ار و اقدام الزممحترم برنامه، بودجه وتشکیالت جهت استحض مدیر -

 مدیر محترم امور حقوقی جهت استحضار و اقدام الزم  -

 و اقدام الزم استحضارجهت  مدیر محترم امور فنی -

  و اقدام الزم استحضارمالی جهت  امورمدیر محترم  -

 .و اقدام الزم استحضارحراست جهت  مدیر محترم اداره -
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 «ارائه خدمات فنيو  تصفيه خانه فاضالب ،تأسيسات از داريتعمير و نگهقرارداد  يط خصوصيشرا»

 ( ب اثر داده نخواهد شدیت کارفرما ترتیفاقد رضا ياست به رزومه ها یهی)بد .ت کارفرمایهمراه با رضا يکار يارائه رزومه ها -2

 .در صورت درخواست کارفرما يشنهادیمت پیز قیآنالریزارائه  -0

 یفن يبوده و کارفرما مختار است در صورت لزوم موضوع را در جلسه شورا يشنهادیمت پین قیبرنده مناقصه مناسب تر یمالک معرف -1

 . دیجه را اعالم نمایو نت یبررس

مات اتخاذ یباشد و صورتجلسه مربوطه همراه با تصم یم یشود الزام ین میید که از طرف کارفرما تعیو بازد یهیشرکت درجلسه توج -8

مان یم به پضده و صورتجلسه فوق جزو اسناد منیرس نمایندگان همه شرکت کنندگان در مناقصه يضاد به امید بایشده در روز بازد

 . خواهد بود

 . نها جزو اسناد مناقصه ارائه گرددست آید در حد دست اول بوده و لیه ابزارآالت شرکت بایکل -5

، بلندگوها و يها، دستگاه مرکز یکتورها، شاسرها، دتینگ اعم از آژیجیستم پیق و سیستم اعالم حریر سیو تعم ينگهدارس، یسرو -6

 . دنباش يکه در همه حال آماده بهره بردار صورت می پذیرد ير ها به نحویفا یآمپل

  د. نباش يده و در همه حال آماده بهره برداریگرد يریلجن گ دو بار یرها هر ماه شستشو و سالیگ یسخت -7

 . دنباش يدر همه حال آماده بهره بردارنی و در کل سیستم آتش نشا یآتش نشان يه پمپ هایکل -8

  به دستگاه نظارت انجام پذیرد. ازیگزارش مقدار مورد نان تابستان، انجام و یپا تاموتورخانه ها  ياضطرار سوختد از منابع یبازد -9

رکنان می باشند و شرکت و عوامل پیمانکار موظف به برخورد مناسب و شایسته با کلیه عوامل کارفرما از جمله دانشجویان و کا شرکت -22

 . دیو حل نما يریگیمسائل را پدستگاه نظارت ق یتنها از طرگردد در صورت وجود مسئله خاص،  یمتعهد م

گردد هرگونه خسارت وارده به  یباشد و متعهد م یخود شخصاً مسئول م افراد يها یاطیاحت یمانکار در خصوص تخلفات و بیپ -22

 . دیکارفرما را شخصاً جبران نما

 . باشد یه حساب با پرسنل شرکت میمانکار منوط به ارائه تسویپ يت هایه حساب و پرداخت صورت وضعیسوت -20

ح و مداوم یصح يبه اجرا يچ گونه لطمه ایم شود که هیتنظ يد طوریبابا هماهنگی دستگاه نظارت، مانکار یپرسنل پ یام مرخصیا -21

 ت گردد.یرعا ددارمنظور شده در قرا یانسان يروید نتعدا یطیو در هر شرا دیایات موضوع قرارداد وارد نیعمل

 می باشد.مانکار یدر محل به عهده پ یتا حضور پرسنل آتش نشان يق در زمان آتش سوزیحر ياطفا -28

ه یدییدر ضمن شارژ و اخذ تا .باشد یم یلر و مبرّد در طول فصل گرما الزامیچ يدستگاهها يآشنا به نگهدارن یک نفر تکنسی حضور -25

  مانکار است.یلرها بعهده پیستم مبرد و چیس يبرا موجود( ي)سازنده دستگاههاکت مهر اصلتوسط شر

توسط کارفرما  يز حق الزحمه ویپرسنل خود را قبل از وار يایپرداخت دو ماه حقوق و مزا یید که حداقل تواناینما یمانکار تعهد میپ -26

 . داشته باشد

چ یمانکار متعهد است بدون هید، پیگر نمایبه ساختمان د یدفاتر خود از ساختمان ییه جاب به ضرورت مبادرت به جا چنانچه کارفرما بنا -27

 د. یس نمایاقدام و ارائه سرو یساتیرو جهت انجام امور تأسینسبت به اعزام ن یشرط

 جابجایی وسایل، تجهیزات و ماشین آالت موضوع قرارداد از محل مصرف به انبار یا برعکس و هر محل دیگر به عهده پیمانکار است. -28

 اقدام می نماید.به پیمانکار  و استفرار افراد وان دفتر و محل شیفتاختیار قرار دادن کارگاهی به عن کارفرما نسبت به در -29

 یه صورت کتبمه نامه را بید و اصل بینمامه یب آنها  یت اسمیبه تعداد ظرف قرارداد يرا در طول اجرا مانکار موظف است آسانسورهایپ -02

 ت کارفرما برساند. یروبه 

 . کارفرما انجام خواهد شددستگاه نظارت  یص و نظر فنیمانکار با تشخیمه کارکرد پین جرییزان تعیم -02
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بر  یانجام داده و گزارش مربوطه را مبن یشیسرما يستم هایاز س یس کاملیوبهشت ماه سرین و اردیمانکار موظف است در فروردیپ -00

 . دیبودن ارائه نما آماده به کار

 یشیستم گرمایانجام داده و گزارش آماده بکار بودن س یشیگرما يستم هایاز س یس کاملیمانکار موظف است در طول تابستان سرویپ -01

 . دیارائه نماحداکثر تا آخر شهریور ماه را 

 . دیارائه نما یفاضالب اقدام و گزارش کتب يمنهولها یروبیال ک بار نسبت به نظافت ویماه  1هر  -08

 . مانکار خواهد بودیبر عهده پ ددر محل قراردا ه چاه فاضالب و آب بارانیخدمات تخلکلیه  -05

براي این امر و مطلوب مورد نیاز  پرینترو  انهیتال و رایجید یساعت زن سیستماب )یزه حضور و غیستم مکانیه سیمانکار موظف به تهیپ -06

کارکنان خود و ارائه  يبرا دادرخ قرایک هفته پس از تاریطبق نظر دستگاه نظارت حداکثر تا  (دفتر شرکت در محل قراردادسایر امورات 

 . ه و روزانه به واحد نظارت استگزارش ماهان

ستم برق یکه س ییر محل هایمحوطه موتورخانه ها و سا تابلوهاي برق،ها و زات موتورخانه ها، ژنراتورها، پست ینظافت دستگاهها و تجه -07

 مانکار است. یبه عهده پ ردیپذ یرات انجام میو تعم باشد یدر آن نصب م یساتیو تأس یرسان

رگ خروج از مراجع د با اخذ بی( از داخل دانشگاه بایاسقاط )اعم از سالم، خراب و و قطعات دستگاهها یدکیخارج کردن ابزارکار، لوازم  -08

 صالح باشد. یذ

انجام شده در مورد آنها  يه مدارک، مکاتبات و پرداخت هایل و کلیتکم ی، پرونده پرسنلهرکدام از کارگران يمانکار موظف است برایپ -09

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

 . دیه نمایادشده حفظ نموده و به کارفرما ارایپرونده 

زان کلر را یو مبصورت شبانه روزي بوده اتور نیبا دستگاه کلر یبه کلرزن شرکت موظفبه مخازن آب شرب دانشگاه،  یدر خصوص کلرزن -12

و  باشد ید از نوع آلمانیبا ینکه کلر مصرفیح اید، توضیم و در دفتر مخصوص ثبت نمایباشد تنظ ppm 8/2 یال 5/2حد  د دریکه با

بر عهده  م کلریعدم تنظاز  ی، در ضمن عواقب ناشهمواره کلر مورد نیاز براي حداقل یک ماه مصرف در محل منبع آب موجود باشد

  .باشدیمانکار میپ

 . را به اطالع دستگاه نظارت برساندمانکار متعهد است ارتفاع روزانه مخازن آب شرب یپ -12

د یت نمایوست صورت وضعیل و پیه شده از طرف کارفرما تکمیزان کلر را در جدول ارایو م سطح آب منبع انکار متعهد است ارتفاعمیپ -10

تماماً بر عهده ضمن اطالع رسانی مستمر به دستگاه نظارت، نه رود یآذرشهر و چه از خط زر خط م سطح آب چه ازیتنظ يریگیو پ

 باشد. یمانکار میپ

 د. یرات اقدام نمای، نسبت به انجام تعمهاي ابالغی دستگاه نظارتعهد است طبق فرممانکار متیپ -11

 یو ارتفاع سنج ي، نسبت به نمونه بردارروزانه( ی)فرم کلرسنجمورد تایید دستگاه نظارت  یفرم کلرسنج مانکار متعهد است طییپ -18

 . دیت نمایوست صورت وضعیمخازن آب شرب اقدام نموده و فرمها را پ

( هیابنو  یکی، مکانیسات برقیتأس یابی)فرم نظارت و ارزمورد تایید دستگاه نظارت  یابینظارت و ارز ينکار متعهد است طبق فرمهامایپ -15

 . دیت نمایوست صورت وضعیاقدام و فرم ها را پجزئیات تاسیساتی  ير و نگهداریتعمگزارش نسبت به 

ظارت سریعاً پیمانکار متعهد است طبق نظر دستگاه ن الزامی می باشد. نیز زیس تبریساختمان پرد ارائه خدمات موضوع قرارداد به -16

 جهت تعمیر و نگهداري در ساختمان پردیس تبریز اقدام نماید.مورد نیاز  یساتیتاس ينسبت به اعزام نیروها

 .واقع در دانشگاه باشد ودرات در محل دفتر خیتعم یدرخواست يپاسخگو به تلفن ها 27 یال 8از ساعت روز  مانکار متعهد است هریپ -17

 . باشد شرکت و دستورات دستگاه نظارتر تعهدات یگید هر روز به دستگاه نظارت رجوع نموده و پیمانکار باینده پینما  -18
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ستم و سی یستم گازرسانیس ير و نگهداریعدم تعمبعلت قصور پیمانکار در ، که ثابت شودیدر صورت یاز گازگرفتگ یت ناشیمسئول -19

 . باشد یمانکار میبوده بر عهده پ شسوخت و گرمای

 . باشد یمانکار مینه تماماً بر عهده پین زمیه مکاتبات الزم در ایکلپیگیري گاز و برق، آب،  یهشدار قطع -82

دوره  يد هایص و بازدید به موقع با تشخیباشد با یکه همواره در دسترس پرسنل شرکت م ییو محلها یعموم يه نواقصات مکانهایکل -82

. مه خواهد بودی، مشمول جریین مکانهایرفع نقص چن ي، برامانکاریتوسط کارفرما به پ یار حل شود و ابالغ دستور کتبمانکیپ يا

 ( باشد یم مه با دستگاه نظارتیزان جریص می)تشخ

 . ه گرددیشده و شناسنامه مربوط به کارفرما ارا يد مستندسازیبا و پست هاي برق سات موتورخانه هایه تأسیکل -80

در ، ابدیدر دانشگاه حضور  دستگاه نظارتل با نظر یو تعط يراداریو در صورت لزوم در ساعات غ يد در ساعات اداریده شرکت بانینما -81

 د تمام وقت منظور گردد.ینده شرکت باینما صورتهر 

انجام شده ذکر  ياس هیرات و سرویه تعمیکه در آن کل یشناسنامه کامل فن موضوع قرارداد دستگاه مانکار موظف است جهت هریپ -88

 . دیه نمایشده باشد را به کارفرما ارا

 . باشد یمانکار نمیتعهدات پ يچ عنوان مانع از اجرایو آخر هفته به ه یالت رسمیتعط -85

ده ید دستگاه نظارت رسییکه به تأدانشگاه  يمتحدالشکل و مناسب شئونات ادارابزار  و جعبه و کیفلباس  د بایه پرسنل شرکت بایکل -86

فت شب می بایستی از لباس شبرنگ دار که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد استفاده یهمچنین شابند. یدر محل کار حضور باشد، 

 طبق روال می بایستی انجام پذیرد. ، دستکش ایمنی و کفش ایمنی تعویض لباستامین و نماید. 

 یاز مین قرارداد نیانجام ا يو هر آنچه که برا و باالبر کی، کمپرسور، بیل مکانیلی، جرثقن آالت، داربستی، ماشر آالتن ابزایه و تأمیته -87

 ه آنها نخواهد داشت. ینسبت به ته يچگونه تعهدیمانکار بوده و کارفرما هیبر عهده پ باشد

 بر یمبن دستگاه نظارته نظرات و دستورات یباشد و کل یم يو کاهش مصرف انرژ ينه سازیاصول به يظف به اجرامانکار مویپ -88

 را اجرا خواهد کرد. يت و کنترل انرژیریمد

  د.نداد را ندارررات و حضور در موضوع قیفت خود حق فعالیساعت از اتمام ش 08فت شب به مدت حداقل ینفرات ش -89

 کنترل خاموشی چراغهاي کالسها در پایان روز از طریق نیروهاي شیفت شب انجام خواهد پذیرفت. -52

یا هر موردي به هر یک از عوامل خود به هر نحو ممکن تعداد نیروي انسانی ذکرشده را با پیمانکار موظف است در صورت غیبت  -52

توجه به زمان هاي ارائه شده تامین نماید. در صورت غیبت نیروهاي مربوطه، شرکت پیمانکار موظف است از نیروهاي جایگزینی که 

 باشد استفاده نماید. مورد تایید ناظر قرارداد می

 کارکنان خود را بر اساس قانون کار، مدرک و نوع کار تعیین و پرداخت نماید. ست که بیمه، گروه و پایه پرداختید اپیمانکار متعه -50

پیمانکار موظف است در فصل تابستان پیش بینی هاي الزم جهت سرویس دهی بهتر موتورخانه هاي واقع در موضوع قرارداد با   -51

ي شش ماهه دوم سال( را در نظر گرفته و تدابیر الزم را از بابت خرید تجهیزات در توجه به شرایط آب و هوایی )علی الخصوص برا

 صورت نیاز اندیشیده و به انجام تعمیرات اساسی اقدام نماید.  

 نگهداري و تعمیرات کلیه تجهیزات، خطوط و سیستم هاي مرتبط با موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد. -58

به تشخیص کارشناسان امور فنی  تجهیزات مرتبط با موضوع قرارداد کهو عدم نگهداري اصولی  خریبدر صورت هر گونه آسیب، ت -55

ناشی از قصور پیمانکار و عوامل آن در اجراي صحیح تعهدات موضوع قرارداد حاصل  (غيرقابل اعتراض از طرف پيمانكاردانشگاه )

  می باشد. اسرع وقتی از آن در مورد و اثرات ناشموظف به رفع  ، پيمانكار راسا و شخصاگردد

ه، رقم قیمت پیشنهادي براي کل کار با عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود. براي تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شد -56

مت یبه رقم با ق یمت اعالمیقن ی. در مقام تعارض بمردود استخواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل آن به حروف نوشته نشده باشد،  مالک عمل
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مالک قرار  كمترين مبلغقرار خواهد گرفت. درصورت اختالف میان مبلا عددي و حروفی ،  یابیار ارزیمت به حروف معیبه حروف، ق یاعالم

 خواهد گرفت.

  :ه خانه فاضالبيتصف نگهداري از سيستم موارد مرتبط با  -31

 کبار(یچاه هر سه ماه ه ین تخلیشود.) با استفاده از ماشیم یتهه خانه منیتصف هگاه که بدانش يمنهول ها یر اصلیمس یروبی(رفع و ال57-2

 کبار(یهر روز  ه خانه)یبه تصف يش ورودیاز افزا يرید جهت جلوگیچه بازدیدرو کنترل م ی( تنظ57-0

 شده.ي مشخص ها به محل دپوروزانه و انتقال آشغالبه صورت  یکیر مکانیز کردن آشغالگی( تم57-1

 روز دو بار(حداقل هر )یبه جهت گرفتگ يهواز یستم بیبه س يورود Check Valve( کنترل کردن 57-8

 و اقدام بر اساس تشخیص. دروژن و....(ید هیا سولفی)متان  ص نوع آنیو تشخ يهواز یستم بیاز س یخروج يکنترل گازهاتشخیص و ( 57-5

 ع به صورت روزانه یما (NaOH)ق سودیتزر تامین و PHن بودن مقدار ییدر صورت پا -تبصره 

 و گزارش به امور فنیج در دفتر گزارش روزانه یاشت نتادادی( و یکروسکوپیشات می، دما و آزماTDS,SAL,PH, DOشات)یه آزمایانجام کل (57-6

 تریگرم در ل یلیم 0/2به مقدار  یینها یزان کلر در خروجیم می( و تنظیی)استخر نهایروزانه استخر کلز زن یکلر زن (57-7

و کنترل  DOش یجه آزمایباتوجه به نت)ژن نشوند. یدچار کمبود اکس يهواز يهايکه باکتر يدر استخر لجن فعال به طور یزان هوادهیم میتنظ (57-8

 .(یهواده يهاربکسیالکتروموتور و گ

 ساز و زالل یحاصل در استخر هواده و حباب هاي روزانه کف جمع آوري، آب پاشی (57-9

 (SVIلجن) یس حجمیم اندیکنترل الکتروپمپ انباره لجن به جهت تنظ (57-22

 ستم لجن فعال به صورت روزانهیو لجن مازاد س یکنترل لجن برگشت (57-22

 ت پساب(یزان کلر و شفافیبه صورت ساعت به ساعت)م یینها یاز خروج يرینمونه گ (57-20

ها و از کار پمپ آسیباز  يریها به جهت جلوگها و پمپکسربیگ، یدست يهالید در مجموعه، جرثقموجو يکنترل عملکرد الکتروموتورها (57-21

 افتادن مجموعه.

 (مجموعه چرخه اسکرابرو  ، پرده هوادهی فایبر گالسبلوئر کس،ربیگ الکتروموتور، هوارسانی  شامل ) کنترل مجموعه (57-28

 ز شدن لجنیاز سرر يریفاضالب به جهت جلوگسطح سنج  يکنترل فلوترها و الکترودها (57-25

 سبز( يبه مجموعه فضا یآب خروج یکنترل دبدرختان مجموعه دانشگاه ) يفاضالب پا یینها یکنترل خروج (57-26

ن بلوئر از و تعویض روغ تر هر دو ماه(یل 28)  92نمره ن ین  مارک کاسپیاز نوع روغن دنده واسکاز یهواده يکس هاربیگ يض روغن هایتعو (57-27

 به مقدار  استاندارد مصوب دستگاه مذکور API/CFپایه سنتیک با کالس  10w-40نوع روغن مخصوص از نوع 

 تایید دستگاه نظارت می باشدکه باید به و تعمیر و نگهداري بلوئرفاضالب تصفیه خانه سیستم  تامین نیروي انسانی متخصصپیمانکار موظف به ( 57-28

  رسیده باشد.

سیستم به عهده پیمانکار می باشد، درضمن درصورت بدي آب وهوا ازقبیل برودت بیش از حد وگرماي  زنده نگهداشتن باکتري هاي مجموعه( 57-29

 تشخیص دستگاه نظارت پیمانکار ازتعهدات این بند مستثنی می باشد. شدید و.... با
 

بلوئر و  شفت ها ، پمپ ها و الس،برگیفا يهاکس ها و پرهربی) الکتروموتورها، گیو برق یکیمکان يستم هایه سیکل و بازسازي ریهر گونه تعم( 57-02

 .می باشدمانکار یتماماً بر عهده پ ... (متعلقات و منصوبات مرتبط و 

 درجه سانتی گراد باشد به طور مداوم انجام گیرد. 45+تا  10-( کنترل دماي کارکرد دستگاه بلوئر که می بایستی در بازه 57-02

 ( به منظور روغن کاري سیستم به نحو مطلوب بایستی ئوضعیت تراز افقی دستگاه بلوئر به طور مداوم کنترل گردد.57-00
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 تعداد ازيل مورد نيوسا رديف

 ک دستگاهی                                                            زات مربوطهیبزرگ با تجهموتور جوش  2

 ک دستگاهی                                          ک نفر(ی)قابل حمل با  کوچک یموتور جوش دست 0

 یک ست CO2جوش و برش هواگاز کامل سیستم و تجهیزات  1

 ک دستگاهی سنگ فرز بزرگ                                                                 دستگاه  8

 ک دستگاهی  فرز ینیمدستگاه  5

 دو دستگاه                                                                     0"تا توان  ي لولهاتو 6

 ک دستگاه   ی                                                                  1"تا توان  ي لولهاتو 7

 دستگاهسه                                                                     بوش یل چکشیدر 8

 دستگاه سه                                                                     ل ساده بوشیدر 9

 دست دو  انواع آچار تخت                                                               22

 دست دو  نگیانواع آچار ر 22

 ک دستگاهی آچار بوکس کامل                                                             20

 عدد دو  2"یآچار شالق 21

 دو عدد                                                                     0"یآچار شالق 28

 عدد دو  0"ریگآچار لوله 25

 ک عددی                                                      1"ریگآچار لوله 26

 عدد چهار  آچار فرانسه بزرگ 27

 عدد چهار آچار فرانسه متوسط                                                         28

 عدد پانزده  آچار فرانسه کوچک 29

 عدد پانزده ن                                                                     یم چیس 02

 يسر پانزده                                                        و ساده( ي)ضربه ا  یچ گوشتیانواع پ 02

 عدد پانزده                                                                       فشارضعیف فاز متر 00

 عدد پانزده انبر قفل                                                                        01

 يک سری گ جمع کن                                                               ید 08

 يسه سر                                                                    )از هرکدام( انواع چکش 05

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

 به تعداد افراد                                                                                       و کفش ایمنی                                                   لباس کار  07

 دو عدد  جوشکاري کاله نقاب دار 08

 به تعداد افراد                                                                        و کاله ایمنی                                                                         یکاله آفتاب 09

 دو دست ف اعالیدستکش فشار ضع 12

 عدد سه پرچ کن                                                                        12

 عدد چهار اره کمانه 10

 ک دستگاه ی دهیدح 11

 دستگاه دو برلوله 18

 عدد پانزده                                                                      22آچار آلن   15

 عدد دهپانز                                                                        20آچار آلن  16

 دست پانزده آچار آلن دست 17

 يسر دو زیقالو 18

 سه عدد کش کوچک یفول 19

 سه عدد کش بزرگیفول 82

 دستگاهک ی مفصل زن 82

 دستگاهک ی بوش یلت برقیه 80

 سه عدد خارکش 81
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 دستگاه دو ز متفاوتیدر سا کابل شو زنپرس  88

 عدد پنج )همواره آماده استفاده( يچراغ قوه شارژ 85

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

 عدد دو لولهره یگ 87

 عدد دو با لوازم مربوطه یک حرارتیپ 88

 عدد پنج یومیپمپ چسب آکوار 89

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

 دستگاه یک HIOKI اهم متر 52

 عدد یکهر کدام  يف انبریوز کش و آمپر متر فشار ضعیفو  فشارقويفازمتر  50

 عدد پانزده  کیدم بار 51

 عدد یک )از هر کدام( 0"و  8" يرینجآچار ز 58

 یک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI میگر 55

 یک دستگاه  )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI دیجیتالی ارت سنج 56

 دستگاه یک دستگاه واتر جت 57

 عددیک  )از هر کدام( 52و 22و 5متر  58

 عدد پانزده موکت بر 59

 عدد پنج لف با لوزم متعلقهز مختیدر سا شیشه بر 62

 یک دستگاه دستگاه لوله باز کن فاضالب با کلیه فنرهاي مورد نیاز 62

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

 ک دستگاهی )با اعالم دستگاه نظارت(HIOKI کسینوس فی متر 61

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

 سه عدد بیل، کلنگ و تیشه )از هر کدام( 65

 ست کامل زار کامل بنایی از جمله: ماله، شمشه، استانبولی، تراز و شاقول و ...اب 66

 ست یک متر)از هر کدام( 222و 52، 02، 22بطول  0*8سیم سیار صنعتی تکفاز با کابل  67

 یک ست متر)از هر کدام( 222و 52، 02بطول  8*8فاز با کابل سه سیم سیار صنعتی  68

 یک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(کیلو وات سیار 1مولد برق  69

 یک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(کیلو وات 1کف کش با توان تا  72

 یک دستگاه )با اعالم دستگاه نظارت(و دستگاه کاتر آسفالت کبلو وات 5لجن کش با توان تا  72

 عدد یک وشب یچکش یاره برق 70

 عدد پانزده انبردست                                                                         71

 یک عدد متري، گونیا و نقاله فلزي )از هر کدام( 2خط کش  78

 یک عدد کولیس 75

 ده عدد ازیمورد ن يزهایدر سا يقلم رنگ کار 76

 چهار عدد از هرکدام 08و  00، 26 يزهایدر سا متر یسانت 62مته الماسه بطول  77

 یک دستگاه مورد نیاز يبوش با مته ها يل شارژیدر 78

 شش دستگاه تستر برق 79

 دو عدد با لوازم مورد نیاز یو تفنگ یمعمول یه برقیهو 82

 يپانزده سر بصورت کامل 29آچار یک سر تخت یک سر رینک تا شماره  82

 یک دست تعلقات مربوطهگیج شارژ گاز با م 80

 دو دستگاه  شارژي بوش دریل  81

 یک عدد  متري کشویی 8نردبان  88

 عدد کی متري  6نردبان  85

همواره آماده بکار، و اصل که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد،  یطبق مارک اعالمابزار و تجهیزات فوق می بایستی وسایل،  *

 موجود باشند. در محل قراردادو  صحیح و سالم
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ابزار و تجهیزات در راستاي اجرایی  م کفاف و یا نیاز به هر نوعر صورت عدابزار و وسایل فوق به عنوان حداقل عنوان شده است و د *

بدیهی است در صورت عدم تمکین پیمانکار، کارفرما  آن می باشد. قید و شرط یب پیمانکار ملزم به تامین و تهیه ،کردن موضوع قرارداد

 از پیمانکار کسر خواهد نمود. يدرصد باالسر 25راساً تجهیزات مورد نیاز را تامین و با 
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 1فرم شماره 

                

خدمات ،تصفيه خانه فاضالب و ارائه سيساتأت و نگهداري تعمير تقاضانامه شركت درمناقصه انتخاب پيمانكار»           

 «1588 فني

 و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان معاون محترم اداري

 ؛باسالم واحترام

، تصفيه سيساتأت و نگهداري تعمير در خصوص انتخاب پيمانكارارک  آن دانشگاه در روزنامه ي   1588/ 12/ 15 عطف به آگهي مناقصه مورخ 

اینده آن دانشگاه در جریان جلسه توجیهی ، توضیحات نممتن فرم قرارداد به استحضارمي رساند 1588خدمات فني خانه فاضالب و ارائه 

لذا با آگاهی کامل از  در این شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت. 2و بازدید حضوري و شرایط مرقوم در فرم شماره 

ارک مورد مسؤولیت هاي فنی، علمی، مالی ، اداري و حقوقی موضوع مناقصه و با پذیرش شرایط اعالمی آن دانشگاه و با تقدیم مد

 به این شرکت دارم. « ج»تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قیمت پیشنهادي در پاکت  2درخواست در فرم شماره 

 

 

 آرزوي توفيق الهي با                                                   

 

 ......................................................................مناقصه گر:     

                        .........................................................................      مهر شركت:   

 :صاحبان امضاء

 امضاء ...............................................................سمت:  ...............................................................نام  و نام خانوادگي: 

 امضاء .................................................................. :سمت .............................................................. نام  و نام خانوادگي:

 .....................................................................................................................................................: آدرس  

 ............................................. :كدپستي..

 ....................................................................................................................................................................................... تلفن تماس:
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                       2فرم شماره 

 1588فني تصفيه خانه فاضالب و ارائه خدمات  ،سيساتأت و نگهداري تعميرشرايط شركت درمناقصه انتخاب پيمانكار 
 :           «الف»تويات پاكت مح 

( دانشگاه نزدباندک تجدارت شدعبه نیدروي هدوایی      1318111113به حساب شماره )تومان  شصت و دو ميليونمعادل  ريال  221، ،111، 111/- ضمانت نامه یا اصل فیش بانکی به مبلا

 یااثبات فقدشرایط یاایراد مدارک درهرمرحله به نفع دانشگاه ضبط می گردد.تبریزبابت تضمین شرکت درمناقصه که درصورت برنده شدن واستنکاف ازانعقادقرارداد

  باشد. كمتر از سه ماه:درصورت ارائه ضمانت نامه بانکی زمان اعتبار آن نباید تذكر

 «:ب»محتويات پاكت 

 .HSEت یا نیرو رسانی از مراجع ذیصالح و تصویر تأسیسا 3پايه تصویرگواهی صالحیت در  -2

 .A4أسیس شرکت یا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در اندازه تصویر آگهی ت -0

 .A4تصویر آخرین تغییرات و تصمیمات شرکت یا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره  -1

 .A4تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت یا مؤسسه در یک برگ در انداره  -8

 تصویر کلیه قراردادها و رضایت نامه هاي کارفرمایان قبلی شرکت در موضوع هاي متناسب با قرارداد.ارائه تصویر اساسنامه، رزومه کاري و  -5

 رائه لیست توانمندیهاي پرسنلی، ماشین آالت، دارایی ها، نرم افزار و سخت افزار شرکت.ا -6

 اد و صورتجلسه توجیهی و تمامی اسناد منضم.و شرایط خصوصی و لیست تجهیزات و ابزار موضوع قرارد مهر و امضاء شده 0و2فرم هاي  شماره  -7

 هاي اجرایی دولتی و غیردولتی معتبر.کم سابقه یک مورد کار مشابه در موضوع تعمیر و نگهداري تاسیسات در دستگاهداشتن دست -8

 اً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد.الزم بذکر است در صورتیکه اسناد پاکت ب کامل نباشد، پاکت ج مفتوح نگردیده و  مدارک و مستندات، عین تذكر:

 «:ج» محتويات پاكت

 خودكارآبي  و بدون قلم خوردگي. شده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصي  با مهر امضاء و تكميل شده و

 حروفي ، كمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت( )درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و: قيمت هاي پيشنهادي حتماًً در فرم قرارداد با تمام حروف نوشته شود. تذكرمهم

 

 توضيحات: 

 متقاضی که مدارک ارسالی  او ناقص یا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگري باشد در مناقصه شرکت داده نمی شود. -2

دانشدگاه حضدور    مددیر امدورفنی   در دفتر 12/1588/ 24  ورخم  چهارشنبه روز صبح  11/ 51رأس ساعت جهت شرکت در جلسه توجیهی و بازدید از محل موضوع قرارداد  -0

کده در جلسده    اشخاصري قدرار داده شدود،    ببعدد از مهدر و امضدا در پاکدت      بوده و می بایستی جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در این جلسه  الزامي در جلسه توجیهی شركت داشته باشید. 

 .ندارندرا  قصهمنادر  حق شركتباشند  شركت ننموده
 می باشد.  1588/ 12/ 51  شنبه مورخ سه صبح روز   11 آخرین مهلت تحویل پاکت به دبیرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت  -1

 گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. به تقاضا یا تقاضا هایی که پس از موعد مقرر واصل :توجه

را ارائه نماید و درصورت عدم ارائه یا هرگونه ایراد در تمام یا هریک از آنها ضدمانت نامده    «ب»ول اسناد مذکور در محتویات پاکت  متقاضی متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اص -4

 شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

 .(1588فاضالب تاسيسات و تصفيه خانه  )مناقصهو موم روي آن نوشته شود.  را در یک پاکت گذاشته و درب آن را چسبانده و بعد از مهر «ج»و « ب» ،«الف»پاکت هاي -3

مالی دانشگاه تشکیل خواهد شد و نماینده  در محل دفتر معاون اداري و  صبح 11/ 51 ساعت 1588/ 12/ 51 مورخ  شنبهسه  جلسه بررسی پیشنهادهاي شرکت کنندگان روز-2

 ئت قیمت هاي پیشنهادي  با ارائه  معرفی نامه در جلسه حضور داشته باشند.شرکت کنندگان می توانند فقط در مرحله قرا

 دانشگاه در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادها مختار خواهد بود.-1

ن اقدام  نماید در غیر این صورت یک و نیم آهزینه انتشارآگهی مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه باید ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت -3

 ( برابر آن از اولین دریافتی برنده ي کسرخواهد شد. 5/2)

   برابر مقررات اقدام خواهدشد. برنده مناقصه مکلف است است حداکثر طرف یک هفته با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد وامضاء قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت-8

 مورد باشد مناقصه تجدید خواهد شد.  5از كمتر صورتی که تعداد پیشنهادهاي رسیده  در-11

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

    امضاء  و مهر .................................... :نام شركت .................................................... :سمت ........................................................ :نام ونام خانوادگي    

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

 16صفحه ی

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

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

 ............................................. پيوست

  باسمه  تعالی

 «حويل و ثبت اسناد شركت در مناقصهبرگ ت»

 (1588 خدمات فنيو تصفيه خانه فاضالب و ارائه  سيساتأو نگهداري ت تعمير انتخاب پيمانكار) 

 رم اداري  و مالي دانشگاهاون محتمع

 ؛سالم و احترام با

، سيساتأت و نگهداري تعمير انتخاب پيمانكار در خصوص  ارکآن دانشگاه در روزنامه ي   1588/ 12/ 15 عطف به آگهی مناقصه مورخ

تکمیل شده   رکتبه پیوست یک طغري پاکت حاوي  اسناد مربوط به مناقصه که درش 1588 خدمات فنيتصفيه خانه فاضالب و ارائه 

 خواهشمند است از نتیجه این شرکت را مطلع دارند. است، ارسال می گردد.
                                                                                         

 آرزوي توفيق الهي با                                                                                                       

 

 :شركت

 :نام خانوادگي نام و 

 :سمت 

 امضاء و مهر

 

 

 

 «واهي تحويل اسناد شركت در مناقصهگ»

 (1588فني خدمات ،تصفيه خانه فاضالب و ارائه  سيساتأت و نگهداري تعمير انتخاب پيمانكار) 

 

  :بدينوسيله گواهي مي شود

در یک  ..............................................به نمایندگی آقاي/ خانم  ................................................................. اسناد مذکور توسط شرکت

تحویل دبیرخانه مرکزي دانشگاه گردید و               طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز شنبه مورخ 

 به ثبت رسیده است. ...........................ره ي تحت شما

 مسؤول دبيرخانه مركزي دانشگاه

 امضاء و مهر دبيرخانه 
 

 

 

 

 

 


