
 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

  :اسناد مناقصه

 تاسيسات مكانيكي و برقي  بصورت حجمي در شيفتهاي ثابتواگذاري انجام كليه امور تعمير و نگهداري و راهبري  

وكشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت ،كوثر ، و ساختمانهاي شماره يک و دو ستاد،كليه واحدهاي مستقر 

معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اداري و مسكوني در سطح شهر  دانشگاه، در مجتمع پرديس

 زهراجين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويينقزو

 

 تذكرات مهم : 

گر را بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

 داشته باشد.

گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا توسط مناقصه بایدـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

 کننده مختار است  .مهر و امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت

 ، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.شرکت کننده دوبا وجود حداقل ـ مناقصه 3

گران به این موضوع توجه  ی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگر در اسناد این مناقصه، مناقصهبا توجه به اعالم شناسه مل -4

باید ضمانتنامه به نام  ذینفع اعالمی در  ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

 پاکات ب و ج این شرکت کنندگان مفتوح نخواهد شد.اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع 
ای پیش از بازگشایی پاکات گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره  در سایت اداره خدمات 10/10/1331تاریخ  12الی  11در ساعت 

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددیک ستاد  برگزار می

 شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در فرم های این اسناد نمی باشند  -6

های پیشنهادی  های آن بخصوص در برگه درصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرم -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

 

 

 ارايه شده به مناقصه مدارک

 نامه شرکت در مناقصهـ دعوت*

 ـ شرایط شرکت در مناقصه*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

 و ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

فرم پیشنهادی خود را مطابق با  قیمت ،گزارمورد نیاز مناقصه با توجه به نوع رشته و مدرک تحصیلی افراد بایدپیشنهاد دهنده می

-به گران مکلفندمناقصهبه همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار دهد  تهیه و تکمیل نموده وضمیمه آن(  قیمت )وپیشنهادی 

قوانین و مصوبات  خرینآاساس  بر تحت پوشش خود رامزایای کارکنان کلیه حقوق و، آنالیزقیمت پیشنهادی و تهیه  هنگام ارائه

 .اعمال نمایدبندی مشاغل طرح طبقهاساس  کارکنان خود را بر به لحاظ نموده وهمچنین کلیه پرداختها سازمان رفاه کار واموراجتماعی

افراد مورد  به متعلقه قانونیمزایای کلیه  حقوق وو اعمال  ن محاسبهآکه در  اگر مشاهده شود گرانهای پیشنهادی مناقصهقیمتدر 

 این پیشنهادات نشده باشد رعایت  براساس اخرین بخشنامه و مصوبات شورای عالی کار و یا اداره کار و اموراجتماعی  گرنیاز مناقصه

 مختار است   گرانرد اینگونه پیشنهادات قیمت مناقصه گزار درمناقصه مورد قبول نخواهد بود و

 الضمان و ....(کسور وجهها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه 

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم ارائه اطالعات شرکت جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 



 

 

 

 

    

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

 الضمان و ....()شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهها ـ نمونه ضمانتنامه

 فرم بیمه نامه  - 

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار  -

 فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد

 صات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین برگه مشخ - 

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

 ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  اعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین*

 خدمات بهداشتی و درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمداركي كه مناقصه

 تصویر کامل اساسنامه -*

 تصویر اگهی تاسیس-*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

)که در صورت به همراه تائیدیه سالیانه  برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی تصویرگواهینامه صالحیت  -*

در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه  و یا نداشتن تائیدیه سالیانهیا معتبر نبودن زمان گواهینامه  صالحیتعدم ارائه گواهینامه 

 گر مفتوح نخواهد شد (

) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر  از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعیارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران -*

 گشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (نبودن در زمان باز

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات  ارزش افزوده  -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی و  شناسه ملی -*

 طبق جدول پیوست شماره یک اعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه قرارداد از سوی مناقصه گران  -*

 

 



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي       

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه

 
 



 

 

 

 

    

 

  دانشگاه علوم پزشكي        

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين      

 دعوت نامه شركت در مناقصه

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائیدکند در مناقصهبهداشتی درمانی قزوین از شما دعوت میدانشگاه علوم پزشکی وخدمات 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه گزار:

 های دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصهشرکتکلیه  مناقصه گر:
 ای مرحلهیک عمومی نوع مناقصه:

 الزم برای انجام کار اخذ شده استـ تمامی مجوزهای 
 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

  مناقصه:موضوعـ 1
واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت و کشیک مراکز آموزشی ودرمانی شهیدرجایی، 

در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای  های شماره یک و دو ستاد،کلیه واحدهای مستقر و ساختمان والیت،کوثر
 دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستان های شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین زهرا

 گردد  هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میبه ریال:ـ مبلغ برآورد به2
 31/11/30لغایت  11/10/31از ماه معادل یکسال  12ـ مدت اجرای قرارداد :3
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینـ کارفرما:4
 خدمات پشیبانی دانشگاه و مدیران هر یک از واحدهای موضوع مناقصه مدیریتـ دستگاه نظارت:5
هفتاد و هشت  و نهصد معادل ریال 302/800/310  مناقصه در شرکتمبلغ وثیقه: تحویل هایصورت و مناقصه در شرکت وثیقه مبلغـ 6

 به شرح جدول ذیل: ریال و نهصد و هشتاد و دو هزار  ششمیلیون و پانصد و هشتاد و 

 مبلغ وثيقه  نام مركز 

 011/183/233 نفر 13مرکز آموزشی درمانی والیت  

 881/328/283 نفر 11ساختمان های شماره یک و دو ستاد و مجتمع پردیس 

 320/801/111 نفر 0بیمارستان امیرالمومنین

 101/113/123 نفر 1مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

 320/801/111 نفر 0مرکز آموزشی درمانی کوثر 

 101/113/123 نفر 1بیمارستان شفا تاکستان 

 گزار تسلیم شود.مناقصههای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه که باید به یکی از صورت
 سسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانکنامه صادر شده از سوی مؤوو یا ضمانت های دولتینامه صادر شده از بانکضمانت الف:

بوده  افتتاح پیشنهادهاماه از تاریخ 3 مدت اعتباری به مدت باید داراینامه میکه این ضمانتگزارمناقصهنفع بهایراناسالمیجمهوریمرکزی
 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتچنین همتمدیدباشدو دیگرنیزقابل ماه3وبرای



 

 

 

 

    

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم مناقصه نزد  بنام سپرده شرکت در 31101333واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:
 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –ادارات مجتمعنوابآدرسقزوین بهپزشکی

 به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ
نمایند مناقصه گران توجه نمایند که برای هر واحدی که ارائه قیمت پیشنهادی خود را ارائه می نمایند می باید وثیقه به شرح و مبلغ فوق ارائه 

و در صورتیکه مناقصه گری برای همه واحدهای موضوع مناقصه ارائه قیمت می نماید می باید بمیزان کل مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه 
 وثیقه ارائه نماید  اعالمی

-معامالتی دانشگاهها و دانشکده کسرحسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و میزان و نحوه اخذ تضمین حسن انجام تعهدات و ،مبلغ ـ7

 پرداختی پرداخت نخواهد شد .باشدوبه برنده مناقصه درطول مدت قراردادپیشبهداشتی درمانی می وخدمات پزشکیعلومهای

-می باشد الزم به توضیحمی 13/11/31پایان ساعت اداری  لغایت 20/10/31از تاریخ اسناد مناقصه فروش  :اسناد مناقصهفروش ـ 8

 باشد.می 18/13و در روزهای پنج شنبه  18/11باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 
ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  –قزوین، مجتمع ادارات نواب  ـ نشانی محل فروش اسناد مناقصه:9

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین
برداشت نزد بانک  قابل بنام سپرده غیر 31100881که باید به شماره حساب باشد می ریال 111/111/1مبلغ به :مناقصهـ قیمت اسناد 10
 گردد.و تحویل تا اسناد مناقصه ارایه  ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسیدآن تحویل مستقر درساختمان شماره یک)ستاد(واریزواه کارگران رف

 توانند در تاریخ ازجهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه میمکان موضوع مناقصه:  جلسه بازدید ازـ 11
گزار، کارکنان از مکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. مناقصهدانشگاه  ضمن مراجعه و هماهنگی با مدیریت خدمات پشتیبانی  11/11/31

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند چرا که این بازدید در و عوامل وی هیچ
عنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات گران از شرایط کارهای موضوع مناقصه است و نباید بهشدن مناقصهتر راستای آگاه

ای مکتوب به اسناد مناقصه کند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهشفاهی ارایه شده از سوی مناقصه
 افزوده شود.

ای پیش برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسه :پرسش و پاسخ ـ جلسه 12
. که در صورت ایجاد تغییرات در گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 10/11/31تاریخ  12الی  11 از بازگشایی پاکات در ساعت

این جلسه این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم می شود و این تغییرات جزء اسناد مناقصه اسناد مناقصه پیرو 
 . خواهد بود

مهم: شرکت درجلسه پرسش و پاسخ برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است مگر این که نامه مکتوب  

 خود را به شرح ذیل اعالم نمایند. انصراف
 به 12/11/1331چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت کتبی تا آخر وقت اداری تاریخ  ـ13

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید
دریافت که پس از پایان یافتن این زمان محل باشد می 10/11/1331تاریخ  18/11ساعت :آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ـ14

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت وجه از مناقصهپیشنهادها به هیچ
قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  :ـ نشانی محل تسلیم پیشنهادها15

 دانشگاه.درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست 



 

 

 

 

    

 پس از تحویل فیش واریزی ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ 16
 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه 

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع  در 11/11/1331در تاریخ  :سیون بازگشایی پاکات الف، ب، ججلسه کمیتاریخ ـ 17
قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و در 

 متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.

گران ایی پاکات ج از مناقصهـبازگش گامـبه هن: گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه 18

 شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میحاضر در صورت ارایه معرفی



 

 

 

 

    

 : يط اختصاصي مناقصهشرا

را به  و اطالعات مربوط به آنها گران تمامی اسناد مناقصهمناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصهـ شرکت در *

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. ودقت مطالعه کرده 

های موجود در این خصوص با نامه ها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق دهندگان با هم تبانی کرده ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد*

 آنان رفتار خواهد شد.

 روز پس 3ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا *

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان

 رمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.بهداشتی د

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت مطروحه در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصه ـ*

گزار و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصه اسخ پرسش و پاگر بعد از جلسه  شود  والزم داده می هایپاسخ درجلسه توجیهی

مدارک مناقصه گردد  این تغییرات  بصورت مکتوب قبل از پایان  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد وموضوعی از سوی مناقصه

 گرددو ارسال میتک خریداران اسناد مناقصه  اعالم تک بهیافتن مهلت دریافت پیشنهادها 

دارد و اگر تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می گزار حقمناقصه ـ*

از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح و گردد چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با گزار میها باشد در این صورت دستگاه مناقصهو مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت در اسناد

و  اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 . نمایدبدهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  پیشنهاد ه پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.در صورتی ک

*ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود 

پستی و ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه به انها به در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس 

 واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود  که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان فروش

ریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال به معنی اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از ط

 اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم  تغییرات به 

ه تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  اعالم میگردد شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده ب

)چرا که  ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به موقع به دست مناقصه گران نرسد( که این تماس انجام شده و 

قانونی به شرکت کنندگان بابت تغییرات انجام شده میباشد و در صورت  اعالم تلفنی )جهت دریافت اسنادتغییرات به مناقصه گر( مبنا اعالم

گردد لذا  اعالم عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن ، موضوع تغییرات به آدرس پستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می

رس پستی( مبناء اعالم تغییرات به شرح فوق الذکر می باشد اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازشماره فاکس،تلفن تماس وآد

گزار که در صورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد مناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصه

 شت.گونه مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد دابدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ

بنام سپرده  31100881باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میبرنده مناقصه میعهده  های مرتبط به انتشار آگهی برـ کلیه هزینه*

 مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.کارگرانرفاهبرداشت نزد بانکغیرقابل



 

 

 

 

    

دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن  ـ پیشنهاد*

آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی از بر اساس مجاز یا افراد تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد 

صورت آن پیشنهاد  تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید در غیر ایناوراق 

 ناقص و مردود خواهد بود.

وسط کمیسیون مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن ت نفر اول ـ برنده*

صورت درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر این8 حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهمناقصات دانشگاه 

داشت،  نخواهدرا نیز  اعتراضیحق هیچ گونهکه  شدهبدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  وی  تضمین شرکت در مناقصه

 پس از انجام مراحل فوقو در صورت داشتن برنده دوم مناقصه  بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشدکه برنده نفر اول در مهلت پیش صورتی در

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و شود و چنانچه او نیز اعالم میعنوان برنده مناقصه برنده نفر دوم بهبدلیل امتناع برنده نفر اول، 

یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه و مناقصه تجدید و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط قرارداد نباشد  انعقاد

 رد.یگمی صورت

 شود.ـ پس از تعیین برنده نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می*

را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و موقعیت،کلیه  قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه،اسنادمناقصهـ پیشنهاددهندگان باید *

 گونه مواردهیچکه بطوری را بدست آورده باید رعایت شودو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می قوانین و مقرات نافذ

 استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.اطالعی نماید و  که بعداً در مورد آن اظهار بیباشد اشکال و یا موضوعی باقی نمانده  ابهام،

 باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ پیشنهاد خود را ذکر نمایند.ـ کلیه پیشنهاددهندگان می*

 که مربوط به قیمت بوده و یا تمام یا ب هیچگونه اطالعی که درپاکت الف و یابایدبه این موضوع توجه داشته باشندـ پیشنهاددهندگان می*

 قرار گیردکه در این صورت از مناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها مفتوح نخواهد شد. مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید بخشی از

سازد. و گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصهدرمانی قزوین، بیـ درصورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی *

اند و مراتب گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردههرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصه

امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این دانشگاه گزار این گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهبه مناقصه

 ارسال خواهد نمود.اندبرای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح داشتهشرکتجریانرج نام پیشنهاددهندگانی که درایندبا موضوع را گزارش 

های علوم ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاهگران نسبت به اجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین ناقصهم هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب قانون یاد اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

اعالم نمایند که پس از بررسی مکتوب  به صورتخدمات بهداشتی درمانی قزوین وشده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ میموضوع، 

همچنین در و قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود  ، قلم با قیمت کل آن قلم ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر*

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیمبلغ پیشنهادهای کل اقالم با صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت

اعالم نماید که در صورت عدم  بدون شرط، الک گرفتگی و خوردگیخط هرگونه باید قیمت پیشنهادی خود را بدونهنده میدـ پیشنهاد*

 عات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددورعایت این موض

قیمت  حروف و در صورت مغایرت بین اعداد گردد کهاعالم  از سوی پیشنهاددهنده به صورت عددی و حروفی باید پیشنهادی میقیمت ـ *

 باشد. گر، مبلغ حروفی میمبنای قبول مبلغ پیشنهادی مناقصهکل  پیشنهادی،



 

 

 

 

    

مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  دارد که قبل از انتخاب برنده گزار این حق را برای خود محفوظ میـ مناقصه*

را طلب نماید که می باید که در گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه اصل مدارک گران،و سقم اطالعات اعالمی مناقصه برای صحت

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتدرخواست مناقصهاسرع وقت  این 

ی مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و ـ پیشنهادها*

در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، 

 آن پیشنهاد مردود است.

 میباشد روزهای تعطیل  ءبیست روز باستثنامهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*

اساس  های خود از جمله حقوق و کلیه مزایای کارکنان خود برباید تمامی هزینهگران به هنگام ارایه قیمت پیشنهادی خود میـ مناقصه*

هایی که تأمین اجتماعی و مالیات  مزایای قانونی کارکنان خود وقرارداد و همچنین تمام هزینهبیمه شامل لیه کسورات قانونی و ک وانینـق

اسناد  ها و تعهدهایی است که درها، مسؤولیتممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظرگرفتن تمام مخاطره

را مدنظر قرار راساس قانون مکلف به رعایت و انجام  آن بوده )و در این اسناد نیامده(یا بمناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده و

 باشد.می تمام و مبلغ پیشنهادی مبلغ مقطوع انجام موضوع مناقصه بطور کاملنمایندکه درصورت برنده شدن این  اعالم پیشنهادی ومبلغ داده

کارگری ابالغی از اداره کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار به کلیه پرسنل تحت رعایت، انجام و پرداخت هر گونه افزایش دستمزد  -*

 باشد.پوشش خود در طول مدت قرارداد به عهده برنده مناقصه می

حاکم ، اجتماعی، اداره دارایی وغیره مربوطه درخصوص موضوع مناقصه امور اجتماعی،سازمان تامین کار و سازمانمربوطه  تمامی قوانین-*

 باشد بر این مناقصه می

در مورد کارکنان تحت پوشش شرکت خود بندی مشاغل و طرح طبقهکار برنده مناقصه ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات جاری قانون -*

مندی لهئخواروبار، عامسکن،  روز( ، کمک هزینه31دوم ماهه روزوشش31پرداخت تمام مزایا از قبیل حقوق )شش ماهه اول به متعهدباشدومی

العاده کاری، حق شیفت در گردش، فوقمیزان کارکرد و حضور پرسنل(، اضافه)به ارگری، عیدی، سنوات و مانده مرخصیک زن(، بن یا )مرد

 باشد.صه میبعهده برنده مناق و ...،  مصوبات شورای عالی کاراجرای کلیه  ،بندی مشاغل،مأموریت وسایرمزایا برابر طرح طبقهکارینوبت

دقیق  البسه، رعایت اجرای صحیح و تهیه و تنظیم لیست حقوق ماهیانه در برنامه اکسل، ارایه فیش حقوقی ماهیانه، تأمین و تحویل -*

جهت  های موضوع مناقصهواحدهر یک از  مدیریتسرپرست اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه و الزم با  بندی مشاغل، هماهنگیطرح طبقه

بکارگیری یا اخراج پرسنل، پاسخگویی به هرگونه تخلف پرسنل تحت پوشش  و جوابگویی در کلیه مراجع قانونی و ذیصالح و سایر امور 

 باشد.محوله حسب دستور واحد مناقصه گزار در محدوده قرارداد منعقده به عهده برنده مناقصه و جزء بخشی از شرح وظایف وی می

 و پس ازگزار خواهد بود که طبق مقررات خاص خود بکارگیری کارکنان تحت پوشش منوط به تشخیص و صالحدید مناقصه انتخاب و -*

در صورت تأیید نشدن صالحیت کارکنان تحت گیرد لذا الزم صورت می بکارگیری هایصالحیت یهتأیید اخذ و پس از اداریطی مقدمات 

 گزار جایگزین نمایدیجاد وقفه در انجام کار، نیروی واجدشرایط را با صالحدید مناقصهباشد بدون اپوشش، برنده مناقصه موظف می

شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقتکلیه منشور اخالقی دستگاه اجرای -*

ا االجرشکل( برای پرسنل شرکت الزمآراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یکرفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، 

و باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامل رعایت نمایند و پرسنل برنده مناقصه میاست 

 باشد.عهده برنده مناقصه میر آن بو رعایت انجام مسؤولیت 



 

 

 

 

    

هدات )دارای % )پنج درصد( از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تع8قبل از عقد قرارداد باید به میزان  برنده مناقصه -*

و بهنگام هر پرداخت به برنده مناقصه مبلغی  و تحویل نماید تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه ارائه و ماهه بهنگام 0اعتباری

منوط به ارایه و آزادسازی سپرده مذکور  بدیهی است استرداد ضمانتنامهگردد عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می% )ده درصد( ب11بمیزان

ارایه  چنینهم و غیرهمفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و های الزم از قبیل ،ارائه مفاصا حسابتسویه حساب قطعی کارکنان برنده مناقصه 

کلیه مفاد قرارداد از واحدهای مربوطه وکلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و نامه درخصوص انجام رضایت

 منابع دانشگاه خواهد بود.

ودر صورت امتناع برنده بوده واب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و.... حساب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حستسویه -*

 نماید  الذکر دانشگاه از محل مطالبات برنده مناقصه اقدام به تسویه باکارکنانش میارایه مدارک فوق عدم مناقصه از تسویه با کارکنان خود و

نظر پرسنل تحت حق بیمه ،اعم از مالیات منعقد شده با برنده مناقصه قرارداد متعلقه به کلیه کسور قانونی موقع حقوق پرسنل وپرداخت به -*

الزحمه تواند بدلیل عدم دریافت حقو نمی باشدبر عهده برنده مناقصه میدر کل مدت قرارداد…و و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد

 .نماید  خوددارین آخود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت 

لذا از  های آن حذف شده( قانون و تبصره111ماده )، 31/1/31 های مستقیم، مصوبماده واحده اصالح قانون مالیات 28موجب بند )به

-های پیمانکاران کسر نمیها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 38ابتدای سال 

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود می

اقصه به )ارایه مدارک مثبته از سوی برنده من باشدوط به عقد قرارداد بین برنده مناقصه و کارکنان تحت پوشش او میاولین پرداخت من -ّ*

 .(گزار الزامی استمناقصه

تا  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی بر حسب ضرورت و تشخیص اخذ موافقت ازو گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

 .باشدمی و یا کاهش  مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش درصد28 میزان

 ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت دائم جهت پرسنل آقا توسط برنده مناقصه الزامی است. -*
مفاد آن به طور کامل اطالع به دقت مطالعه نموده و از ارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که اقرار می گرمناقصه -*

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.تعهدات خود نمی نسبت به اجرای هر کدام ازپس از برنده شدن  داشته و

ماه پس از هر پرداخت  سهموضوع قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود حداقل  ـ پیمانکار موظف به اجرای*

 وسط کارفرما در طول مدت قرارداد می باشدصورت وضعیت ت

 

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

  



 

 

 

 

    

 شرايط خصوصي مناقصه :
نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل می باشد که برنده مناقصه می باید به هنگام شروع بکار برنده مناقصه، با شرایط و  -*

مشخصات و نحوه تائید صالحیت اشاره شده  در این اسناد و همچنین مفاد اشاره شده در تصویر  قرارداد  پیوست این اسناد می باید بکار 
 بگمارد 

می باید به هنگام شروع بکار این نیروها را با شرایط    برنده مناقصه  نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل میباشد که -*
  اعالمی بکار بگمارد

 

 واليت 
ستاد و پرديس 2و1ساختمانهاي 

 و  معاونت پژوهشي
 شفا تاكستان كوثر شهيدرجايي بيمارستان اميرالمومنين

 - 1 1 1 2 1 تاسیساتکارشناس 
 1 - - - - 1 کارشناس برق یا مکانیک

 0 8 0 8 12 11 ماهر نیروی  –کاردان نیروی 
 1 0 1 0 11 13 جمع

 احدها وجدول چگونگی بکارگیری نیروها در 
 تعداد افراد             

 نام واحد
تعداد حضور افراد در شيفت 
 صبح در روزهاي غيرتعطيل

در شيفت صبح تعداد حضور افراد 
 در روزهاي تعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت عصر در 
 روزهاي تعطيل و غيرتعطيل

تعداد حضور افراد در شيفت شب در روزهاي 
 تعطيل و غيرتعطيل

 و یک نفر آنکال)سرپرست( دو نفر 1 1 3 والیت

 )سرپرست(و یک نفر آنکال یک نفر 2 1 1 کوثر
 )سرپرست(و یک نفر آنکال نفر یک 2 2 3 بیمارستان امیرالمومنین

 )سرپرست(و یک نفر آنکال یک نفر 2 2 1 شفا تاکستان
 )سرپرست(و یک نفر آنکال دو نفر 2 2 3 شهیدرجایی

ستاد و 2و1ساختمانهای 
 )سرپرست(یک نفر آنکال هرروز13اضافه کار تا ساعت 2 11 پردیس و معاونت پژوهشی

باید به تعداد جدول اعالمی و با  شرایط فوق الذکر اقدام به  شود پس از ارائه وثیقه حسن انجام تعهدات میگری که درمناقصه برنده  هر مناقصه -*
 بکارگیری پرسنل به تفکیک هر مرکز نماید .

شرح در صورتیکه مناقصه گری در یک یا چند مرکز برنده مناقصه شناخته شد می باید توانایی بکارگیری همان تعداد نیرو به  نکته مهم:
 شرایط  در اسناد مناقصه و توان پرداخت حقوق و مزایای آنها به شرح اسناد مناقصه را دارا  باشد چرا که در صورت عدم تامین نیرو پس از

 برنده شدن و عدم توان مالی طبق مفاد این اسناد مناقصه و براساس مفاد قراردادی که با برنده مناقصه منعقد می گردد رفتار خواهد شد  .
نکته بسیار مهم: شرکت کنندگان الزم است حتما به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی داشته باشند 
چرا که پس از برنده شده مناقصه گری در مناقصه ، مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه شده می باشد و بعبارت دیگر مناقصه گران قیمت های 

خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه قیمت پیشنهادی هیچگونه عذری از پیشنهادی 
 بابت عدم از اطالع پذیرفته نخواهد شد .

 متن قراردا بطور کامل اعالم شده است . در  میزان و حجم کاری موضوع مناقصه  -*
زهرا در طول مدت قرارداد از نیروهای بومی بوئین زهرا صورت پذیرد و  جذب نیرو در بیمارستان امیرالمومنین بوئینپیمانکار مکلف است برای  -*

 زهرا باشد . باید از نیروهای بومی بوئین تمامی نیروهای انکال می
 .باشد تجهیز کارکاه والیت به شرح ذیل میباشدکه لیست صورتجلسه  می والیت برای تمامی مراکزبجز ضمیمه قراردادتجهیزکارگاه  صورتجلسه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 ليست ابزارآالت كارگاه تاسيسات بيمارستان واليت
 

 رديف نام ابزار تعداددرخواستي رديف نام ابزار تعداد درخواستي
 1 مینی سنگ عدد1 57 فولی کش سه پر متوسط عدد1
 2 سنگ فرز عدد1 58 گریس پمپ عدد1
 3 کوچک و بزرگفازمتر  28 59 تراز عدد1
 4 بلوور عدد1 60 لوله بر عدد1
 EL 5عمود بر  عدد1 61 قیچی ورق بر عدد1
 6 دستگاه جوش و ماسک و کابل عدد1 62 آلن ستاره دست1
 7 ترمومتر لیزری عدد1 63 آلن خورشیدی دست2
 8 دریل گیربکسی عدد1 64 چکش عدد1
 9 کاملبا متعلقات  32-0آچار بکس  دست1 65 هویه عدد1
 10 پرس کابلشو عدد1 66 سرپیک ایزوگام عدد1
 11 عینک سنگ زنی عدد3 67 تایلیور عدد3
 12 کاله ماسک جوشکاری عدد2 68 الماس شیشه بری عدد1
 13 سوهان تخت عدد3 69 کابل بر عدد1
 14 سوهان گرد عدد2 70 جک عدد1
 15 دم باریک عدد11 71 دریل شارژی عدد1
 16 سیم چین عدد11 72 روغن دان عدد1
 17 انبردست عدد11 73 اتو لوله پلی اتیلن عدد1
 18 خار بازکن عدد2 74 فولی کش دو پر بزرگ عدد1

 19 خارجمع کن عدد2 75 هوا سنج  دبی COو یا  N2O 2 غلظت سنجش یک دستگاه
 20 پمپ چسب آکواریوم عدد2 76 دوسووچهارسوازهرکدام مشی گوشتی پیچ عدد2
 21 انبر قفلی عدد3 77 پرس سرسیم گرد عدد1
 22 کاتر عدد2 78 مهره شکن هیدرولیکی عدد1
 23 چراغ قوه شارژی عدد2 79 تفنگی )پرچ بتن( عدد1
 24 ()اهم متر(ac,dc()آمپرمترac,dcمولتی متر)ولتمتر عدد1 80 قالویز راستگرد دست1
 25 سوکت زن تلفن و شبکه عدد1 81 قالویز چپگرد دست1
 26 پرس سرسیم وایرشو عدد1 82 کولیس عدد1
 27 ماله عدد1 83 کیف ابزار عدد11
 28 12آچار فرانسه  عدد8 84 بلبرینگ کش عدد1
 29 تستر عدد2 85 فولی کش هیدرولیکی عدد1
 30 سو 2پیچ گوشتی  عدد11 86 سنبه عدد1
 31 سو 1پیچ گوشتی  عدد11 87 ست کامل سرپیچ دست1
 32 کمربند ایمنی عدد1 88 دستکش فشار قویفاز متر و  عدد1

 33 8.8متر  عدد1 89 اختالف فشار سنج هوا یک دستگاه
 34 قلم کنده کاری عدد1 90 متر 211تلفن بیسم با برد حداقل  دستگاه1

 35 دستگاه پرچ عدد1 91 کپسول پرسی گاز عدد1
 36 2"آچار شالقی  عدد2 92 لیسه عدد1
 37 متری2نردبان دوطرفه  عددTDS,EC,PH METER 93 2 عدد1
 38 گیره رومیزی عدد1 94 پرس نیوپایپ شارژی عدد1
 39 دریل برقی عدد1 95 اینچ3آچار شالقی  عدد1

 40 پیستوله رنگ عدد1 96 قیچی حلب بری وحلب بری گرد برهرکدام بتعداد اعالمی گروه نظارت
 41 اثر انگشت به همراه نرم افزار مربوطهتایمیکس با  عدد1 97 االینمنت لیزری شفت یک دستگاه
 42 حدیده برقی دستگاه1 98 االینمنت لیزری پولی یک دستگاه
 43 رنده چوب بری دستگاه1 99 کیف ابزار کار گروههای برق یک بسته

 44 دستکش نسوز جفت1 100 ابزارولوازم کامل کامل جهت تعمیرات یخچال وشارژ گاز بتعداد الزم 
 45 13چکمه سایز  جفت2 101 پمپ دستی گیرس دو عدد
 46 کارتک عدد1 102 پله آلومنیوم دوطرفه مرغوب 11نردبان  یک عدد
 47 سرپیک هوابرش عدد1 103 روغن دان متوسط دو عدد

 48 ست کامل گرد بر عدد1 104 سختی سنج دیجیتال یک دستگاه 
 49 گیره سه پایه عدد1 105 چراغ قوه صحرایی مرغوب دو عدد

 50 پیک نیک عدد1 106 کفش مخصوص برقکار نظارت گروه بتعداداعالمی
 51 سر پیک جوش هوا گاز به همراه شلنگ عدد1 107 پولی و شفت لیزری همراستاسازی یک دستگاه
 52 کمان اره عدد1 108 تسمه یک دستگاه
 53 یه سر تخت یه سر رینگی 32-0آچار تخت  دست1 109 متر مولتی یک دستگاه

 54 پتک عدد1 110 سنج لوکس دستگاه یک
 55 چکش سربی عدد1 111 هوا فشار اختالف سنجش دستگاه یک دستگاه
 56 کاله ایمنی عدد1 112 سایر تجهیزات مورد نیاز اعالمی کارفرما بتعداد الزم

 

 



 

 

 

 

    

 شركت در مناقصه: رايط ش

تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت و کشیک مراکز آموزشی و درمانی واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری    موضوع مناقصه:

و ساختمان های شماره یک و دو ستاد ،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه، معاونت پژوهشی، کلیه  شهیدرجایی، والیت،کوثر

 زهرا ی شفا تاکستان و امیرالمومنین بویینن، بیمارستانها خوابگاههای دانشجویی و منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوی

کنندگان در  باید از سوی شرکتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میکه در دعوت عالوه بر مراتبی

 مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

شده که محتوی سه  یک پاکت سر بسته الک و مهر و پیشنهاد خود را در گزارـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

الذکر باشد به ترتیب بندهای بعدی ذیلکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( می پاکت جداگانه الف ، ب و ج )هر

دهنده  ر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و صحیح پیشنهادالذکتنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق

 ومهرخود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.ءوتاریخ تسلیم پیشنهادنوشته شودودرمهلت مقررباامضا

باشد که حسب الذکرمیذیل0و8و1دربندهای مشروحه مدارک و اسناد تمام مناقصه( شرایط1دربند الزم وپیشنهادمناقصه )اعالمی ازمدارک ـ منظور2

 شود. مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می

گزار در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و ،که از طرف مناقصههو مدارک مناقص ـ اسناد3

های )الف، ب و ج همگی در ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتنیز سایر دستورالعملنامه آن و دعوت

 اه تحویل گردد(.یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگ

 :ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه  -1-1

ارایه  فرمباشد تکمیل میواریز نقدی و فیش واریزی بصورت  گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :1نکته مهم

وثیقه شرکت در مناقصه در  شدن ، به همراه م پس از تکمیلاین فرباید الزامی است که میوثیقه شرکت در مناقصه  عودت اطالعات جهت

 گردد.انجام میالذکر در صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م و پاکت الف ضمیمه گردد

-صورت برنده نشدن عودت ضمانتباشد در نامه میگری بصورت ضمانتوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصهکه صورتی در :2نکته مهم

 گیرد امه صورت مین نامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت ملی فرد گیرنده ضمانتارایه معرفی با نامه فقط 

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 دعوتنامه شرکت در مناقصه – 1-8

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -2-8

 ارایه گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده -3-8

 ارایه تصویر کد شناسنامه ملی -1-8

 هیئت وزیران 1331فرم مهر و امضاء شده منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -8-8

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -0-8

 پرسشنامه اطالعات شرکت  -1-8



 

 

 

 

    

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 0-8

 ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجه الضمان و...(ـ نمونه ضمانتنامه3-8

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  یکاعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -11-8

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه  -

 فرم شناسه ملی دانشگاه  -

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 خدمات بهداشتی و درمانی

 تصویر کامل اساسنامه -11-8

 تصویر اگهی تاسیس  -12-8

 تصویر اخرین اگهی تغییرات  -13-8

)که در صورت  به همراه تائیدیه سالیانه  تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی -11-8

در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر سالیانه  و یا عدم ارائه تائیدیهعدم ارائه گواهینامه صالحیت  یا  معتبر نبودن زمان گواهینامه  

 مفتوح نخواهد شد (

ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر نبودن ـ  18-8

 شددر زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد 

 ـ ارایه تصویر کد اقتصادی10-8

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهمی: مهمبسیار نکته

( از سوی فرد یا فنی وبازرگانیبخصوص مدارک درخواستی برای ارزیابی در اسناد مناقصه ) درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک

در پاکت ب قرار داده به ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا و گهی تغییرات( مهر و امضا شده وآخرین آگر )براساس افراد مجاز مناقصه

 موم گردد . شده و مهر و

 از: مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتندـ 6

 و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( فرم موجود فقط باید میبرگ پیشنهاد قیمت )که  -1-0

ـ آنالیز قیمت های پیوست برگ پیشنهاد قیمت که می باید از سوی مناقصه گران به دقت تکمیل شود)در صورت عدم تکمیل قیمت 2-0

شنهادی در این آنالیزها با قیمت اعالمی در برگه پیشنهاد قیمت نبادی پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود و مجموع کل ریالی قیمت های پی

 اختالفی داشته باشد(.

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
  

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي

 بهداشتي درماني قزوينوخدمات 
 

 
 

 نمونه  ضمانتنامه

 

 

 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

    

 (شركت در مناقصهارجاع كار)ضمانت نامه  

 )نمونه يک(

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و هاي  واليت،كوثرو ساختمان

 شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي
  

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای     به این 

 ین تقاضای کتبی واصله از سویمطالبه نماید، به محض دریافت اول   پیمان هر مبلغی را که 

-داشته باشد، بیدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یا قضاییــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به میمعتبر    مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که                                  درخواست کتبی 

  نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا        

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               نمایدرا موافق با تمدید ن   

 مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کند.

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

ت اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسا

 مسترد نگردد.

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 اسنـاد مناقصـه 



 

 

 

 

    

 (شركت در مناقصهحسن انجام تعهدات )ضمانت نامه  
 )نمونه دو(

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 
كليه خوابگاههاي دانشجويي و  مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي،واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي 

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 دارد این                                                        از        را با 

 برای مبلغ                 در مقابل 

گیــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه منظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میریال به

انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                           کتباً و قبل از        

اطالع دهد که                                      از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان 

 ریال هر مبلغی را که      

 اصله از مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی و

کرد  درنگ در وجه یا حوالهبـدون آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

 بپردازد .     

است بنا به درخواست        مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل                                  کتبی 

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا     باشد و در صورتی که تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد و                   

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را حاضر به تمدید نماید   نتواند

 پرداخت کند.       مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 اسناد مناقصه



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  پيش پرداخت

 )نمونه سه(

شهيدرجايي، واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني موضوع مناقصه: 

يي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجو

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 
  را با    اطالع داده است قرارداد      به این 

 ریال به عنوان پیش پرداخت به                پرداخت شود ، این       منعقد نموده است و قرار است مبلغ 
داده شده کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت    متعهد است در صورتیکه 

             به 
 است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

درنگ در وجه یا حواله کردبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی
اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت  بپردازد         

است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از    اداری روز 
 پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

 نت نامه را تمدید کند و یا تنوان یا نخواهد مدت این ضما
 را حاضر به تمدید نماید.      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را          
پرداخت نماید            در وجه یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج      درخواست کتبی مبلغ این ضمانت نامه بنا به 
که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه       شده است طبق نظر کتبی 

 به     استعالم     
 در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    معادل مبلغی که ضمانتنامه 
نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

 گردد یا مسترد نگردد. ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به بانک مسترد
 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 
 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  كسور حسن انجام كار
 چهار( )نمونه

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 
نشجويي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دا

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

                                اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                       به این 

 بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد                        ریال از طرف  

 به                                                           

 پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب 

 متعهد است در صورتیکه     این      نزد این 

ات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان از اجرای تعهد     اطالع دهد که 

مطالبه کند به محض        ریال هر مبلغی را که       

 دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

 کرددرنگ در وجه یا حوالهبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

است بنا به        بپردازد . مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست                                  درخواست کتبی 

مانت نامه را قبل از نتواند یا نخواهد مدت این ض    باشد و در صورتی که شود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد و               انقضای آن تمدید کند و یا 

متعهداست بدون اینکه                     را حاضر به تمدید نماید        نتواند

 پرداخت کند.     احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پيمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 

 
 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 



 

 

 

 

    

 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 
 

 ها هـد نامـونه تعهـنم
 

  

 



 

 

 

 

    

 22/11/1331معامالت دولتي تاريخ شمول قانون منع مداخله كارمندان در 
واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

وهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژ
 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا

 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت وسیله تأئید میاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

گزار حق دارد پیشنهاد باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصهنمی 1331معامالت دولتی مصوب دی ماه در 

 ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

ه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصهمچنین قبول و تأکید می

امضاء کند و خالف اظهارات فوق در مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در 

کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول 

ن فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیی

 باشد.میزان خسارت وارده به عهده کارفرما می

جرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد شود چنانچه در حین ااین پیشنهاد دهنده متعهد می

مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب 

های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات یمان را فسخ نموده و ضمانت نامهفوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پ

 ناشی از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف  های مترتب بر متخلفین از قانوندارد که بر مجازاتمضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می

 باشد.های مربوطه میمستحق مجازات

 

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شركت ها)

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 تاریخ تاسیس   نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                   
 تاریخ ثبت   تابعیت:                                                    شماره ثبت :                                               

 :کداقتصادی   :                                              شناسه ملیمحل ثبت:                                                
 سرمایه پرداخت شده به)ریال(:      سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                               
 :شماره تاریخ تعیین صالحیت       رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                    

 تحت پوشش          تعاونی            ی  دولت     خصوصی    :نوع شرکت 

 سایر          با مسؤولیت محدود        سهامی عام      سهامی خاص : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
      ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری        ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                                      ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

  تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانی ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی   ارایه خدمات فنی و مشاوره
امور      حمل و نقل    تعمیر و نگهداری  یهای پزشکارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینه   های پزشکیزمینه ای در

 چاپ و تکثیر

    امور آشپزخانه و رستوران                                                                 ،خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی
 تلفنچی(

    امور تاسیسات    باغبانی             حمل و نقل بیماران)آمبوالنس(ارایه خدمات                   ..........................:سایر 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 سابقه كار در شركت )سال( رشته تحصيلي مدرک تحصيلي سمت كدملي نام و نام  خانوادگي رديف

       

       

       

       

       

       
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

    

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شركت ها

 )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده  -3
 

 مسؤوليت در شركت درصد سهام رشته تحصيلي مدرک تحصيلي اشخاص حقيقي حقوقياشخاص رديف

       

       

       

       

       

       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 

ارایه نموده است ، از چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات ناقص :1*تذکر

قرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام  انعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقد

 وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید . تعهدات(

 .ت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گرددتصویرکارت ملی )پش:2*تذکر

 خیابان :               کوچه :           فرعی :            پالک:کشور:      استان:       شهر:            نشانی کامل
  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

                         مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 

  

 و دانشـگاه علوم پزشكي

 استان قزوين درماني–خدماتبهداشتي 



 

 

 

 

    

 فرم خوداظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا 
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه:  

يي و واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجو

 و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرامنازل اداري 

 

 باشد گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شده است بشرح ذیل میامضاء کننده زیر متعهد می
 

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 قراردادطرف 
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد.

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

  



 

 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه: 

ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و واليت،كوثر و 

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا
 

 اساس آخرين آگهي تغييرات نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شركت بر 
 

 نمونه مهر شركت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 



 

 

 

 

    

 اطالعات جهت عودت وثيقه شركت در مناقصهفرم ارائه 
 

واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، موضوع مناقصه:   

معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و  واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه،

 منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرا

کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل این کلیه شرکت

 باشد.فرم می

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب ) 

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : فوقشماره شبا شماره حساب 

 

 

الذکر باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

که در صورت را انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد قت دنهایت 

 جاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.اشتباه در اعالم اطالعات، تمامی ضرر وزیان ای

 

 

 

 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شركت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 
 

  



 

 

 

 

    

 آخرين وضعيت شخصيت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :ملي شناسه

  1/1/1364 تاريخ تأسيس :

 معاونت نوع شخصيت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصيت حقوقي: 

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت كننده شخصيت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسيس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم محل اقامت قانوني: 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714487كد اقتصادي : 

 3419915315كد پستي : 

 IR – 080130100000000037168551شماره شبا: 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب

 

 

  



 

 

 

 

    

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 برگ پيشنهاد قيمت و ضمائم تكميلي
 
 

  



 

 

 

 

    

 قيمت پيشنهادي فرم تعهد و اعالم

 

،كوثر،وساختمان هاي واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت 

زهراين بويين شماره يک و دو ستاد و كليه واحدهاي مستقردر مجتمع پرديس دانشگاه ومعاونت پژوهشي درقزوين و بيمارستان هاي شفا تاكستان و اميرالمومن

 
آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز شرکت  / اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اساساینجانب

باشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد مطالبات و ................................ برای امضاء می

الذکر و پس از بازدید اد مناقصه فوقمندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسن

 نمایم .کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد میکامل از محل

 

********** 

 
 

 مایم که:*ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می ن

روز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام تعهداد قرارداد به  1ظرف مدت الف ـ 

 درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد به تفکیک هر یک از مراکز برنده شده ارایه نمایم  8میزان 

 مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه امضاء نمایم.ب: اسناد و 

 کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزئ الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  *تائید می نمایم

 که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد . *اطالع کامل دارم

تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در مناقصه را به  عنوان*تحت 

 نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

 در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم. *ـ

نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و منظور شده رنده مناقصه اقرار و تعهد می*ـ ب

 است مالک عمل خواهد بود .

 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائيدكننده : 

 : شماره تلفن              نام شركت يا مؤوسسه تائيد كننده :



 

 

 

 

    

 برگ پيشنهاد قيمت
 

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط 
و قبول مقررات و اسناد مدارک عمومی مناقصه و  مناقصه مشخصات و مندرجات دعوتنامه شرکت درو خصوصی عمومی و مناقصه، شرایط 

قرارداد ، تعهد نامه مشمول منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی، فرم تعهد و اعالم قیمت پیشنهادی مسؤولیت معرفی و به طور کلی 
واگذاری فتهای ثابت و کشیک واگذاری انجام کلیه امور تعمیر ونگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیتمامی مدارک و اسناد مناقصه 

انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات بصورت حجمی در شیفتهای ثابت وکشیک مراکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی، والیت ،کوثر 
ویی و ، و ساختمانهای شماره یک و دو ستاد،کلیه واحدهای مستقر در مجتمع پردیس دانشگاه،معاونت پژوهشی، کلیه خوابگاههای دانشج

 و پس از بازدید کامل از محل کار و  زهرا منازل اداری و مسکونی در سطح شهر قزوین، بیمارستانهای شفا تاکستان و امیرالمومنین بویین
 باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

 

 آموزشی درمانی والیتبرای مراکز ـ مبلغ پیشنهادی 1
 به حروف ریال                         مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ           

 .اعالم می شود                                                                                                     
 برای مرکز آموزشی و درمانی کوثر مبلغ پیشنهادی ـ 2

 حروف  ریال به                                  مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  
 اعالم می شود.                                                                                                      

 ستاد و کلیه  واحدهای مستقر در پردیس و معاونت پژوهشی و...2و 1ساختمان های مبلغ پیشنهادی برای ـ 3
 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  

 اعالم می شود.                                                                                                      
 بیمارستان امیر المومنین  ـ مبلغ پیشنهادی برای مرکز آموزشی درمانی1

 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  
 اعالم می شود.                                                                                                      

 ادی برای بیمارستان شفا تاکستان ـ مبلغ پیشنه8
 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  

 اعالم می شود.                                                                                                      
 برای مرکز آموزشی و درمانی شهیدرجایی مبلغ پیشنهادی ـ 0

 حروف  ریال به                                     مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه در طول مدت قرارداد بر اساس آنالیز اعالمی به مبلغ  
 اعالم می شود.                                                                                                      

 
 
 
 
 

 نام شركت پيشنهاددهنده:          تاريخ:
 :مهر شركت       نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 

 

  



 

 

 

 

    

 ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي(
كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت،كوثر و واگذاري انجام 

اري و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي مستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اد

 ح شهر قزوين، بيمارستانهاي شفا تاكستان و اميرالمومنين بويين زهرامسكوني در سط

 

 توضيحات تكميلي -1

 باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور کامل تکمیل گردد. میفرم پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر *ـ 

فقط بر و قبول قراردادها  جداً خودداری نمایند و بررسیگران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه  ـ مناقصه*

توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود و در صورت عدم تکمیل آن فرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر اساس فرم  تکمیل شده 

 نخواهد گرفت.قراردادی مورد قبول  توسط مناقصه گران 

به بعد   28/10/31و از تاریخ   فقط در مورد موضوع مناقصه  قرارداد مشابه  دوباشند که فقط  *ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته

مورد قبول  28/10/31اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ  فرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گرمی باشد را در 

 نخواهند بود .

 ابی تجربه مدارک مورد نیاز برای ارزی -2

 قراردادی که مناقصه گر در فرم ارزیابی تجربه اعالم نموده است می باید اتمام یافته باشند و  باید دارای مدارک ذیل باشند.

صویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست هایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است که نشان دهنده موضوع ت

و مبلغ قرارداد باشند و در صورتیکه قرارداد اعالم شده فاقد حتی یکی از موارد فوق  ات طرفین و امضاء آنها، مدت قراردادقرارداد، مشخص

 باشد امتیازی به مناقصه گر تعلق نمی گیرد.

 باشد . مورد قبول نمیالزامی است درصورت عدم ارائه آن قرارداد ارائه شده  ارائه تصویرمفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی هرقرارداد

 باشد . ـ قرارداد غیرمشابه وغیرمرتبط باموضوع مناقصه ومتفرقه مورد قبول نمی

 : قبول قراردادها نحوه -3

قرارداد در صورت دارا بودن شرایط صدراالشاره و با لحاظ موارد فوق از لحاظ تشابه موضوع به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهند  -*

 گرفت.

بدون توجه به  امور بهره بردار تاسیسات و در موضوع  در موردقرارداد  دو قرارداد کامالً مشابه موضوع مورد مناقصه باشد یعنی صرفا  دو  *ـ 

 نمیباشد.مورد قبول برای سایر قراردادهایی که غیرمشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه و متفرقه  مبلغ قرارداد و

  .مرکز موضوع مناقصه اقدام به ارائه قیمت نماید مکلف به ارائه دو قرارداد به شرح اعالمی میباشداگر مناقصه گری حتی در یک  -*



 

 

 

 

    

 اگر مناقصه گری برای تمام مراکز اقدام به پیشنهاد قیمت نماید فقط ارائه دو قرارداد به شرح فوق الزام میباشد .  -*

براورد موضوع مناقصه کل مبلغ قرارداد مناقصه گر نسبت به  مبلغ افا قرارداد مشابه موضوع مناقصه و مض یک موضوعدر صورتیکه  -*

قرارداد مورد قبول  کل مناقصه،و در صورت کمتر بودن مبلغ قرارداد به نسبت به مبلغ براورد  قرارداد مورد قبول میباشد بیشتر یا برابر باشد 

 .نمی باشد 

ه یک اعالم ننماید و یا به هنگام ارزیابی توسط مناقصه گزار مورد قبول قرار قرارداد در پیوست شمار یک ،در صورتیکه مناقصه گری -*

 . مفتوح نمی شودمناقصه گر  پاکت ج نگیرد ، 

 توضیحات :

گران حق هر گونه توسط مناقصهفرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گر در صورت ارایه مستندات غیر از اظهارات اعالم شده در  -*

 بایست تنها مستندات مربوط به اظهارات مندرج در این فرم را ارایه نمایند.گران میگردد لذا مناقصهگران سلب میصهادعایی از مناق

( سوابق معتبر خود را فرم  پیوست یک سابقه اجرایی مناقصه گربایست به منظور کسب امتیاز این معیار )گران میبدیهی است مناقصه -*

 باشند ارایه نمایند.باالترین مبلغ را دارا میکه بیشترین تشابه و 

 



 

 

 

 

    

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 1فرم شماره سابقه اجرايي مناقصه گرپيوست يک  فرم 

در شيفتهاي ثابت و كشيک مراكز آموزشي و درماني شهيدرجايي، واليت،كوثر و ساختمان هاي شماره يک و دو ستاد ،كليه واحدهاي واگذاري انجام كليه امور تعمير ونگهداري تاسيسات بصورت حجمي موضوع مناقصه: 

 المومنين بويين زهرافا تاكستان و اميرمستقر در مجتمع پرديس دانشگاه، معاونت پژوهشي، كليه خوابگاههاي دانشجويي و منازل اداري و مسكوني در سطح شهر قزوين، بيمارستانهاي ش

ف
دي

ر
 

 موضوع قرارداد
 

 

 كارفرما
 

 

محل اجراي 
 قرارداد

 

 انعقاد قراردادتاريخ
 ماه / سال

 

 مدت قرارداد
 ماه / سال

 
 تاريخ اتمام قرارداد

 قراردادمبلغ
 

 

قرارداد با موضوع مناقصه  موضوع و مبلغ آيا
 منطبق است

 قرارداد قابل قبول ميباشد 

1          

2          

 نام شركت پيشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

 مهر شركت                                                     نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شركت 
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 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 

نامه مالي و دستورالعمل تضمينات و انواع تضمين هاي معتبر در آئين

 هاي علوم پزشكيمعامالتي دانشگاه ها و دانشكده 
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 آموزشي و درماني ****غيرپزشكي مركز  تجهيزات و ابنيه و الكتريكي مكانيكي، تاسيسات تعميرات و راهبري نگهداري، مديريتي، واگذاري

 )عملكرد بر مبتني قرارداد(
 

 به اقتصادی کد ارای*** دنشانی به***  عنوان به ***آقای نمایندگی بهقزوین  پزشکی علوم دانشکده /دانشگاه بین ما فی *** قرارداد این

 /شرکت و طرف ازیکشود  اول( نامیده می که از این پس در این قرارداد کارفرما )طرف***تلفن *** شماره به ملی وشناسنامه*** شماره
 به ملی شناسنامه *** شماره به اقتصادی کد دارای *** نشانی به *** عنوان به *** خانم سرکار/  آقای جناب نمایندگی به *** مؤسسه
براساس شرایط و  که دیگر، ازطرف شود می نامیده (پیمانکار) طرف دوم قرارداد این در پس این از که***تلفن و *** ثبت شماره***  شماره

 .باشند می آن مفاد رعایت به ملزم طرفین وگردد  ضوابط مشروحه ذیل منعقد می
در مرکز  غیرپزشکی تجهیزات و ابنیه و الکتریکی مکانیکی، تاسیسات تعمیرات و راهبری و نگهداری مدیریتی، واگذاری(موضوع قرارداد:1ماده 

 آموزشی و درمانی ***

در  موجود فیزیکی منابع تمامی و فضاها نیاز مورد تعمیرات و نگهداری و راهبری امور کلیه خدمات ارائه و مدیریتی واگذاری :کار نوع -(1-1

 و مطبوع تهویه کنترلرها، شیرآالت، الکتریکی، تاسیسات دوار، تجهیزات مکانیکی، تاسیسات و فضاها کلیه شاملکل مکان مضوع قرارداد که 
 مربوطه های موتورخانه و ها بخش کلیه و آنها بین موجود ارتباطی تاسیسات و جنبی و اصلی ساختمانهای در غیرپزشکی بیمارستانی تجهیزات

 آالت ماشین فضا ، هرگونه و است رسیده طرفین امضای به که قرارداد )پیوست شماره یک( بسته خدمات در مذکور کارگاههای مستقردر آنها به
 شود ثبت CMMSسامانه  در و اضافه مربوطه واحدهای تاسیسات مجموعه به قرارداد مدت در که و ... الکتریکی و تاسیساتی

 است تعطیل غیر و تعطیل ایام از اعم روز شبانه طول در شده یاد امور انجام -(2-1-1
های موجود به هنگام عقد قرارداد و  و محوطه تمامی شرح وظایف اعالمی در موضوع قرارداد برای پیمانکار شامل کلیه ساختمانها -(3-1-1

باشد و بابت انجام موضوع قرارداد  توسط  برداری جدید در طول مدت قرارداد می های احداث شده و یا مورد بهره ، ساختمانها و محوطهها بخش
 شود . پیمانکار برای مکانهای جدید در طول مدت قرارداد هیچگونه وجه اضافی پرداخت نمی

الزامی ( از سوی پیمانکار CMMS-MCو تعمیرات منابع فیزیکی بر پایه سامانه ملی مدیریت نگهداشت) نگهداری فرآیندهای کلیه اجرای -(1-1-1
است شاخص های مشترک چک لیست کنترل و ارزیابی ماهیانه نگهداری وتعمیرات تأسیسات مخصوص ارزیابی توسط گروه نظارت براساس 

 خواهد شد. قرارداد اعمال پیوست شماره یک این
های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزارش کارهای انجام شده را در برگه مشخصات  است کلیه دستوالعمل پیمانکارموظف -(8-1-1

هر ماه در گزارش فنی و کارهای انجام شده )چک لیست های کنترل دوره ای( در محل استقرار دستگاه منعکس نماید و خالصه آن را در پایان 
 .ماهیانه شرکت اعالم نماید

 حجم کار تعریف شده در قرارداد(واحدکار: 2-1
 کلیه تعهدات و وظایف اعالم شده در قرارداد  (حجم کار:3-1
که و بندهای زیرمجموعه آن در قرارداد حاضر با کیفیت مورد صالحدید کارفرما 1-1کلیه امور موارد اشاره شده دربند انجامکار: (کیفیت4-1

 شاخصهای روند که باشد ای گونه به باید و بوده فیزیکی منابع نگهداشت نوین نظام مستمر بهبود معنای به قرارداد موضوع اجرای کیفیت
 .نماید تامین را قبول قابل دامنه همواره و داشته بهبود رو روندی همواره CMMSسامانه  عملکردی کلیدی

 ( امکانات و تجهیزات مورد نیاز: 5-1.

بر عهده پیمانکار می باشد که می باید در ابتدای قرارداد در مرکز با  سهکلیه تجهیزات برای انجام موضوع قرارداد طبق پیوست شماره  -(1-8-1
 .عنوان تجهیز کارگاه تهیه و ارائه نماید 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

لوازم ذیل را از ابتدای قرارداد با هزینه خود خریداری و در مدت زمان قرارداد در  CMMSپیمانکار موظف است جهت راهبری سامانه  -(2-8-1
و در صورت خرابی پیمانکار مکلف است با هماهنگی گروه نظارت در اسرع وقت اقدام به رفع نقص و یا  باشدمحل تأسیسات موجود داشته 

 جایگزینی دستگاه سالم جای آن نماید
 رایانه یا لپ تاب  -(1-2-8-1
 ،یک عدد CMهای روزانه و موارد  تبلت سیستم عامل ویندوز جهت بستن فعالیت -(2-2-8-1
 ،اینترنت بیسیم سرعت باال )وای فای( و کابلی جهت پاسخگویی به سامانه )در صورت نبودن شبکه در مرکز(  -(3-2-8-1 

 پرینتر چندکاره و کاغذ مصرفی  -(1-2-8-1
  های تجهیزات دوربین با کیفیت باال فقط در زمان بارگزاری عکس  -(8-2-8-1
 موضوع قرارداد کارگاههای فیزیکی فضاهای و منابع تمامی سیستمی غیر و سیستمی کارهای درخواست کلیه تکمیل شامل کمیت کار: (6-1

 .است شده واگذار
 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 برابر با دوازده ماه کامل شمسی می باشد31/10/98لغایت  01/07/97مدت قرارداد از تاریخ  -(1-2
باید این موضوع را کتبا به کارفرما اعالم نماید و تا زمان  در صورتی که پیمانکار در طول مدت قرارداد مایل به ادامه همکاری نباشد می  -(2-2

ب باشد تا کارفرما زمان الزم را برای انتخا اعالم موافقت طرف اول مکلف به ادامه همکاری و انجام وظایف محوله بر اساس مفاد این قرارداد می
د  پیمانکار جدید پس از برگزاری  فرایند مناقصه را داشته باشد که در صورت عدم همکاری پیمانکار ضمن ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات قراردا

 گردد. گیرد، مراتب  به سازمان کار و امور اجتماعی استان نیز اعالم می که بدون انجام هر گونه تشریفات قضایی صورت می
ام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید امور نگهداری و تاسیسات از سوی کارفرما تعیین نگردد، پیمانکار موظف پس از اتم -(3-2

درصد قرارداد و یا متمم قرارداد ) درصورت 28و مکلف به ادامه همکاری بمدت سه ماه دیگر با شرایط، شرح ومبالغ این قرارداد در قالب افزایش 
تواند وثیقه  باشد که در صورت امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدید و عدم همکاری، کارفرما می می ن هیچگونه افزایش مبلغ قراردادبدولزوم ( 

 حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه تشریفات قضایی ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 :قرارداد مبلغ (3 ماده

 باشد. مبلغ ماهیانه قراردادماهیانه *** )بحروف***ریال( و مبلغ کل قرارداد در طول مدت قرارداد بمبلغ *** )به حروف *** ریال( می -(1-3
 پرداخت نحوه ( 4ماده 

 پس تا ،قرار می گیرددر اختیار گروه نظارت  ماه طول در شده انجام اقدامات از گزارشی بهمراه پیمانکار وضعیت صورت ماه هر پایان در -(1-1
 مبلغ تایید و تعیین به نسبتاز سوی گروه نظارت   CMMSسامانه  از منتج عملکردی کلیدی شاخصهای بر مبتنی پیمانکار عملکرد ارزیابی از

 ارائهازسوی پیمانکارشامل  مدارک ارائه و اجتماعی تامین قانون 38 ماده رعایت باماه اقدام می شود و این مبلغ نهایی   آن وضعیت صورت
 و مالیات ،آنان  بیمه حق ، پرداخت و ارائه مستندات کارگران خود از طریق سیستم بانکی و تائیدیه بانک عامل حقوق ماه قبل پرداخت گواهی

 بسته در شده قید شرایط مطابق و مقرر زمان در الزم فنی های تاییدیه و ها نامه بیمهو ارائه  کارکنان خود  قبل ماه حقوق پرداخت لیست ارائه
  .گیرد می صورت و پس از کسر کسورات قانونی متعلقه در وجه پیمانکار قانونی موارد سایر و خدمات

از سوی پیمانکار  مالیاتی امور سازمان و اجتماعی تامین سازمان از حساب مفاصا ارائه به منوط قرارداد قرارداد ماه آخرین مبلغ پرداخت -(2-1 
  می باشد.

که در موقع پرداخت مبلغ قرارداد حق بیمه بر مبنای  بعهده پیمانکار می باشد بنحوی ...کلیه کسورات قانونی قرارداد از قبیل مالیات و -(3-1
مان لیست تنظیمی توسط امور مالی چک جداگانه صادر و به تامین اجتماعی ارسال خواهد شد و هم چنین پیمانکار  موظف به ارائه اظهار نامه ساز

 . می باشد در پایان قراردادتامین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب 
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ت ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده از پرداخت مالیا -(1-1
 معاونت امور مالیاتی ارزش افزوده به پیمانکار صورت خواهد گرفت.

موظف و متعهد است پس از تایید صورت  واحد موضوع قراردادهای طرف دوم، عامل مالی  به هنگام پرداخت هر ماهه صورت وضعیت  -(8-1
وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت،کلیه مدارک اعالم شده در این قرارداد را که ضمیمه سند پرداختی است را بررسی نموده و در صورت عدم 

پیمانکار و گروه نظارت  داشتن نواقص صورت وضعیت پس از کسرکسورات قانونی و رعایت مفاد این قرارداد پرداخت نماید در غیر اینصورت
 مکلف به رفع نواقص اعالمی عامل مالی واحد میباشند  .

 .باشد می CMMSسامانه  ها در KPIعملکردی  کلیدی شاخصهای در موجود رویه با مطابق شاخص هر بهبود روند -(0-1

الزحمه  )چگونگی پرداخت حق بهداشت و...دستورالعمل جدید از طرف هیات وزیران یا وزارت  در صورت تصویب هرگونه بخشنامه و-(1-1
( در طول مدت قرارداد و پس از ابالغ از طرف کارفرما، پیمانکار موظف به CMMSپیمانکار براساس مبتنی بر عملکرد براساس خروجی از سامانه 

داخت حق الزحمه پیمانکار براساس این اجرای آن میباشد و قابلیت اجرائی در قرارداد را دارد و نحوه و چگونگی  انجام وظایف و چگونگی  پر
 تغییرات خواهد بود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

 :قرارداد اصالح روش (5ماده 

 ایشان عملکرد ارزیابی اساس بر و پیمانکار به اعالن با کار میزان تغییر به نسبت ضرورت صورت در تواند می کارفرما -(1-8
درصد مبلغ اولیه قرارداد 28درصد کاهش و با اخذ مجوز از  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 28مبلغ قرارداد را تا  قرارداد مفاد با مطابق

 افزایش دهد
 به داند می الزم که را اختصاصی شرایط عمومی، مقررات رعایت و قرارداد این اجرای حسن جهت در ضروت صورت در تواند می کارفرما -(2-8

 .نماید الحاق قرارداد این

های علوم پزشکی مصوب هیات  کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کار ،ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده-(3-8
 باشد االجرا  می سایر قوانینی که بر انجام موضوع قرارداد برآن جاری است ازسوی هر دو طرف الزم امنا و

 كارفرما تعهدات ( 6ماده

 و نماید می معرفی پیمانکار به کتباً الزم های هماهنگی ایجاد و همکاری جهت خود االختیار تام نماینده عنوان به را نفر یک کارفرما -(1-0
در صورت نداشتن این بیمارستان باشد و  ابنیه و یا ناظرمقیم تاسیسات باید مسئول الزاما شخص است و این ایشان با همکاری به متعهد پیمانکار

 نیرو در بیمارستان طرف اول با هماهنگی مدیریت دفتر فنی دانشگاه اقدام به معرفی نماینده نماید .
 .دهد قرار قرارداد، طرف پیمانکار اختیار در خدمات انجام جهت را الزم اطالعات شود می متعهد کارفرما  -(2-0

 .دارد معمول الزم نظارت مقرر موعد راس در مربوط های حساب به متعلقه مالیات واریز به نسبت است متعهد کارفرما -(3-0

 و نماینده استقرار به نسبت پیمانکار تا دهد قرار بصورت کامل در طول مدت قرارداد پیمانکار اختیار در را مکانی شود می متعهد کارفرما -(1-0
 نمایند انجام را محوله امور و اقدام خود پرسنل

 .نماید قطع را  CMMSسامانه  با قبلی پیمانکار عوامل ارتباط گردد می متعهد کارفرما نماینده  -(8-0

 ارزیابی گزارشات در که را پیمانکاری کشوری، متمرکز ارزشیابی نتایج از استفاده یا و مجزا صورت به چه بود خواهد مجاز کارفرما -(0-0
 لیست از است، گرفته قرار متبوع وزارت قبول قابل غیر لیست در و است نگرفته قرار تایید مورد دامنه در CMMSسامانه  از منتج عملکرد

 داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه حق ایشان و نماید حذف کار متقاضی شرکتهای
تاسیسات در به همراه نقشه های اجرایی  را مدارک ومشخصات فنی وکاتالوگهای دستگاههای موجود تمامیدرصورت وجودطرف اول   -(1-0

لیکن عدم ارائه آن یا تکمیل نبودن مدارک هیچ مسئولیتی از طرف دوم سلب نمی نماید و بایستی از نحوه کارکرد  طرف دوم قرار می دهد. اختیار
 تمامی دستگاهها اطالع کافی داشته باشد.و سرویس و نگهداری 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 . اداره تعاون، کار واموراجتماعی استان ارسال گرددای از قرارداد می باید توسط کارفرما برای  پس ازامضا ء قرارداد نسخه -(0-0
 پيمانكار تعهدات (1ماده

برای انجام موضوع  پیمانکار موظف است طی لیستی اسامی کلیه پرسنل خودو اخذ وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد  پس از عقد قرارداد  ( 1-1
 جسمی سالمت بودن دارامبنی بر  گواهی معاینات دوره ای سالمت ،را در بدو شروع به کار به همراه کلیه مدارک اعم از مدرک تحصیلی قرارداد

 برای دائم معافیت یا وظیفه خدمت پایان کارت ، قضایی مراجع از پیشینه سوء عدم گواهی،  عدم اعتیاد گواهی،  درمانی مراکز تایید به روحی و

را به گروه نظارت ارائه نماید و گروه نظارت پس از مصاحبه اولیه از  ) در صورت نیاز گروه نظارت (و نیز گواهی دوره بهداشت عمومی آقایان،
د راعوامل معرفی شده و بررسی شرایط احراز، اعالم موافقت یا عدم بکارگیری نیروی پیمانکار را اعالم می کند که کلیه مدارک صدر االشاره اف

شده پیمانکار مورد تایید گروه نظارت قرار  مورد تائید گروه نظارت می باید ضمیمه اولین صورت وضعیت پرداختی شود در صورتیکه افراد معرفی
ندسته از نیروهایی است که رد صالحیت از آنگیرند در این صورت پیمانکار مکلف به معرفی فرد جدید با شرایط گروه نظارت برای جایگزینی 

 گرفته کار به پیمانکار توسط که افرادی کلیه و شده معرفی مقیم و االختیار تام نماینده و پیمانکاروبعد از این مرحله اند میباشد  وه نظارت شدهگر
و در طول مدت قرارداد نیز ممکن است  دننمای کسب را الزم صالحیت قزوین نیز پزشکی علوم دانشگاهو حراست  گزینش ازهسته باید شوند می

شوندکه در کلیه این موارد  اعالمعوامل پیمانکار فاقد شرایط احراز از گروه نظارت و یا از سوی مراجع نظارتی کارفرما مانندحراست،گزینش و... 
 یکن لم کان با رعایت کلیه قوانین و لغو برای فرد رد صالحیت شده را  مربوطه منعقده قراردادعدم احراز شرایط ، پیمانکار مکلف است بالفاصله 

 پیمانکار در ضمن اقدام به معرفی با شرایط احراز کارفرما نمایدساعت فرد  جدیدی را  10و طبق مفاد این قرارداد حداکثر ظرف مدت  گردد  تلقی
 کار نیروی در تغییر از کارفرما نماینده با هماهنگی بدون و موجه عذر بدون کارفرما، توسط پیمانکار پرسنل تایید از پس گردد می متعهد

  توسط پیمانکار  می باید طبق مفاد این بند صورت پذیرد  نیرو تغییر و بکارگیری هرگونهو  نماید خودداری

 دولتی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع موضوع 1337 - دیماه مصوب قانون در ممنوعیت مشمول که نماید می اعالم دوم طرف -(2-1
 را الذکر فوق قانون در مذکور اشخاص وجه هیچ به کارفرما با نهایی حساب تسویه و قرارداد اجرای پایان تا که نماید می تعهد و و باشد نمی

وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد در صورتی که خالف این امر اثبات شود  ضمن فسخ قرارداد،وثیقه  حسن انجام تعهدات نسازد و  ذینفع و سهیم
 و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.

 انجام جهت کافی و تعداد میزان به را طبق مفاد این قرارداد تجهیزات و امکاناتشرایط و  واجد انسانی نیروی گردد می متعهد پیمانکار -(3-1
 گیرد کار به قرارداد موضوع خدمات

 % )پنج درصد( ازجمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تعهدات )دارای اعتباری8قرارداد باید به میزان پیمانکار قبل از عقد  -(1-1
ارایه تسویه  بهمنوط  قرارداد مفاد کامل رعایت صورت درتمدید ضمانتنامه( تهیه و تحویل نماید بدیهی است استرداد ضمانتنامه  امکان  ویکساله 

کلیه مدارک مورد نیاز دیگر کارفرما  با هماهنگی و موافقت ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و  خود و کارکنانپیمانکار با حساب قطعی 
 به را مفاد قرارداد از یک هر و نکند عمل دلیلی هر به خود قانونی تعهدات به پیمانکار چنانچهمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود.

 . گردد فسخ می جانبه یک قرارداد و شده ضبط کارفرما نفع به تعهدات انجام حسن تضمین ننماید، اجرا کامل و صحیح طور
از هر پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار کسر و در پایان % 11گزارقانون تأمین اجتماعی مناقصه 30در اجرای ماده  -(8-1

عملکرد  وارائه مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش و... به وی مسترد قرارداد در صورت رضایت 
 خواهد نمود.

مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار یا کارکنان و نمایندگان او در  -(0-1
و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و اموال. وسایل و تجهیزات و تاسیسات د به هر شخص اعم از کارکنان پیمانکار و کارفرما ، جریان این قراردا

منحصرا به عهده  مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، من جمله قانون دیاتخصوصی و یا دولتی وارد گردد  حقوقی،
و پیمانکار مکلف است کارفرما را در قبال  فرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشتکارپیمانکار می باشد و 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

های الزم به شرح  پیمانکار موظف است بالفاصله پس از عقد قرارداد نسبت به اخذ بیمه نامههرگونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد  لذا 
اصل بیمه نامه را تحویل گروه نظارت مرکز نماید که پیگیری با هزینه خود اقدام کرده و  گروه نظارت و با هماهنگی با  ذیل و برابر مدت قرارداد

 ها در محل عنوان بیمه کلیه بیمه نامه باید می ها باید به هنگام دریافت بیمه نامه این موضوع برعهده گروه نظارت هر مرکز می باشد و پیمانکار می

و ساختمانهای تابعه در فضاهای مذکور قید شده و در مورد محل مورد بیمه و  قرارداد( مقدمه در شده اعالم اول طرف کامل نام) کارفرماگذار، نام 
 منظور شود مرکزنشانی ذینفع، آدرس و مشخصات 

 )باهزینه پیمانکار( بیمه تامین اجتماعی پرسنل پیمانکارالف: 
 بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان برای کلیه پرسنل پیمانکار در محدوده قرارداد ب: 
 نفر شخص ثالث 8بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اشخاص ثالث حداقل به میزان حداقل  ج:
های بخار آب گرم و کلیه خطوط انتقال بخار، آب گرم از مولد تا مصرف کننده و منابع  ها، دیگ بیمه آتش سوزی و انفجار تأسیسات موتورخانه: د

و تابلوهای برق اصلی و فرعی و توزیع اکسیژن سازها و سانترال کپسولی و دیزل ژنراتور و... به مبلغ  CSRتحت فشار و بخش رختشویخانه و 
 میلیون تومان. 811واقعی تجهیزات و حداقل  قیمت

 برای هر نفر به شرح زیر می باشد :  0-0بند  و ج  ب داقل تعهدات بیمه نامه های مربوط به ردیفح -(1-0-1
 و در طول مدت قرارداد چهار برابر تعهدات    )بیست میلیون ریال( ریال 111/111/21هزینه پزشکی در هر حادثه  -(1-1-0-1
فوت و نقص عضو در ماههای عادی و ماههای حرام مطابق با آخرین تعرفه های دیه کامل اعالم شده از سوی مراجع غرامت  -(2-1-0-1

 قضایی و در طول مدت قرارداد بیمه چهار برابر تعهدات
 ، پوشش های تکمیلی زیر انتخاب شود . در مورد نحوه پرداخت هزینه ها باید در بیمه نامه ها ( 2-0-1
 ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث کار به دلیل قصور و اشتباه کارکنان1-2-0-1
 های پزشکی وارده به شخص کارفرما ناشی از حوادث حین کار ( هزینه2-2-0-1
افزایش سنواتی دیات  و به مبلغ حداقل یک دیه کامل )تعدد دیات( گر جهت جبران نقص عضو )پرداخت دیه دوم( ( حداکثر تعهد بیمه3-2-0-1

 حداقل به مدت یکسال.

 های پزشکی بدون اعمال تعرفه  ( هزینه1-2-0-1
 ( غرامت جانی وارده به کارکنان در خوابگاه، رستوران و سایر مکانهای مرتبط با کارگاه8-2-0-1
 فعالیتنفر( ناشی از  3( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به اشخاص ثالث )حداقل 0-2-0-1
 ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان در حین ماموریت اداری خارج از کارگاه1-2-0-1
 ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری در خارج از محدوده کارگاه به طور کامل0-2-0-1
 ( پرداخت خسارت بدون رای دادگاه3-2-0-1

 ( فرانشیز خسارت هزینه پزشکی از شرایط عمومی بیمه حذف شود11-2-0-1
 ( مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با حوادث کارکنان پرداخت شود11-2-0-1
 ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به مهندسین مشاور و ناظر12-2-0-1
 پیمانکاران اصلی و فرعی ( غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به13-2-0-1
 سال 1( مابه التفاوت افزایش دیه هر سال عالوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا 11-2-0-1
 ( صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبت به فعالیت بیمه شده18-2-0-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

در هر یک از بیمه نامه های فوق ندارد و در صورتیکه بیمه نامه ها برابر قرارداد و بعد از انعقاد قرارداد پیمانکار حق هر گونه تغییری را  (3-0-0
که در این فصل ذکر شده تنظیم و منعقد نگردد پیمانکار مسئول  کلیه اتفاقات و خسارات و هزینه های  مربوطه بوده و هیچگونه عذری  آنچه

 پذیرفته نخواهد بود .
جهت اخذ بیمه نامه های در خواستی به شرکتهای بیمه ای و تمدید سالیانه بیمه نامه های فوق قبل از  انجام کلیه پرداختهای الزم (1-0-1

ها ، انقضای اعتبار بیمه نامه ها و متناسب با افزایش تعرفه های شرکت بیمه برای هزینه های پزشکی و دیه و نرخ های پایه محاسباتی حق بیمه 
و در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در زمان قرارداد مسئول پاسخگوئی به خسارات و تعهدات ایجاد شده ، به عهده و با هزینه پیمانکار بوده 

محاسبه نموده و در مبلغ پیشنهادی در قیمت پیشنهادی خود  باشد.الزم به ذکر است که پیمانکار کلیه هزینه های مربوطه فوق را  پیمانکار می
 باشد .  و پرداخت حق الزحمه ماهیانه به پیمانکار منوط به انجام موارد فوق و ارائه مدارک مربوطه می نموده است  خود لحاظ

الذکر نیز به همان میزان و مطابق با  % و یا تمدید قرارداد بیمه نامه های فوق28بدیهی است در صورت افزایش مدت قرارداد از محل  (8-0-1
 افزایش می یابند.شرایط عنوان شده فوق )توضیحات( 

گروه نظارت اقدام به ارائه بیمه نامه به شرح مرکز  ابنیه و یا ناظرمقیم تاسیسات مسئول( پیمانکار مکلف است در موعد مقرر اعالمی 0-0-1
نامه قرارداد فسخ و موضوع در صورت امتناع پیمانکار از عدم ارائه بیمه الذکر نمایید ومسئول پیگیری اخذ نیز با گروه نظارت میباشد  بندهای فوق

 شود . به اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان اعالم می
ر عالوه بر ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی به شرح بندهای این قرارداد چنانچه در اثرسهل انگاری، اهمال وعدم انجام کامل تعهدات پیمانکا -(1-1

وعوامل وی  خسارتی به ساختمان و متعلقات مکان های موضوع قرارداد وارد آید پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده میباشد و تشخیص و 
برابر میزان خسارت وارده طبق نظر گروه کارشناسان منتخب خسارت با نظر گروه کارشناسان منتخب دانشگاه بوده که کارفرما می تواند میزان 

دانشگاه از محل  هر گونه طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده های طرف اقدام به  اخذ خسارت نماید و پیمانکار حق هیچگونه حق اعتراضی را 
 ندارد .

 تایید به که زمانبندی برنامه طبق و CMMSنگهداشت  نوین نظام چارچوب در را قرارداد موضوع خدمات که گردد می متعهد پیمانکار -(0-1
 دهد  انجام رساند، می کارفرما

-مالیات،حق بیمه پرسنل تحتپرداخت به موقع حقوق ومزایای پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از  -(3-1

بایست توان مالی پرداخت حقوق  پیمانکار می باشددر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …نظر و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و
باید حقوق و مزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد  لذا پیمانکار می کامل تمامی پرسنل خود را در مدت قرارداد را داشته باشد

که لیست واریزی حقوق عوامل خود ،  الزحمه خود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت ان ممانعت نماید تواند بدلیل عدم دریافت حقو نمیپرداخت نماید 
ه تائید(که نشان دهنده مبالغ واریزبه تفکیک افراد و به شماره حساب و نام و تایید شده توسط بانک عامل)دارای پرفراز و مهر و امضاء بانک بمنزل

باید ضمیمه صورت وضعیت ارائه شده همان ماه باشد که مسئولیت وصول این  باشد را ارائه نماید که این لیست می نام خانوادگی عوامل خود می
باید تمامی موارد این بند را نیز رعایت نموده و از پرداخت مساعده  ده نیز میپیمانکار برای پرداخت مساعباشد  لیست بر عهده گروه نظارت می

 کار انجام دستمزد پرداختبصورت دستی  به عوامل خود پرهیز نمایید و پرداخت انها نیز از طریق سیستم بانکی در وجه آنان پرداخت شود . که 
 تایید و پیمانکار توسط کارگاه پرسنل بیمه و مزایا و حقوق پرداخت مثبته اسناد ارائه کارتوسط پیمانکار ، انجام وضعیت صورت ارسال از پس

الزم به ذکر است که پیمانکار  شد خواهد انجام مرکز در توسط گروه نظارت یک در پیوست مندرج کلیدی شاخصهای اساس بر پیمانکار کارکرد
 .مکلف به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه میباشد 

 حداکثرپس از سه ماه انجام تعهدات توسط پیمانکار براساس مفاد  این قرارداد پرداخت نماید پیمانکار  الزحمه حق طرف اول مکلف است -(1-3-1
 .باشد و قابلیت اجرائی در قرارداد را دارد مناقصه جزءالینفک قرارداد میشرایط  -(11-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

که  ابنیه و تاسیسات تحول و تحویل  با تنظیم صورتجلسهگروه نظارت و نماینده مدیریت مرکز طرف دوم و  با حضور درابتدای قرارداد-(11-1 
خواهد بود و  صورتجلسه جزو الینفک قراردادنماید که این  میتحویل طرف دوم را  باشد می دستگاهها مشخصات و وضعیت فعلی تعداد، حاوی

در طول مدت مسئولیت سالمت کلیه سیستمها و دستگاهها پس از تحویل و تحول  باید ضمیمه اولین پرداخت صورت وضعیت پیمانکار شود می
 های داده ثبت و پیشگیرانه نت برنامه شرح به را مذکور فضاهای و ها سیستم است موظف پیمانکار و  به عهده طرف دوم می باشد قرارداد
 بسته و تکمیل مرحله تا را ها برنامه تمامی و داده قرار کنترل و مراقبت تحت ) یک های پیوست )بسته خدمات  نگهداشت نوین نظام حیاتی

کلیه اقالم تحویل گرفته براساس صورتجلسه تحویل و تحول پس از پایان قرارداد پیمانکار مکلف است طی صورتجلسه ای  ونماید پیگیری شده
تجهیزات جدید خریداری شده در طول مدت قرارداد را سالم، را بهمراه کلیه  دستگاهها و  CMMSسامانه  گزارش اساس بر رادر ابتدای قرارداد 

باشد و در  برداری تحویل نماید که در صورت هر گونه خرابی  پیمانکار مکلف به تعمیر آن در حداقل زمان ممکنه می بدون عیب و قابل بهره
درصد مبلغ مازاد آن را بابت کوتاهی پیمانکار از محل  18صورت عدم تعمیر آنها، کارفرما ضمن رفع عیب و تعمیر، مبلغ هزینه شده را به عالوه 

هر گونه وثایق ، مطالبات و سپرده های پیمانکار کسر نماید و در صورت مفقود شدن نیز قیمت دستگاه با نظر کارشناسی منتخب دانشگاه به 
 نکار کسر نماید .درصد مبلغ مازاد خرید را از محل هر گونه وثایق ، مطالبات و سپرده های پیما 18عالوه 

پیمانکار مکلف است در ابتدای قرارداد و براساس صورتجلسه تحویل و تحول و براساس نظریه کارشناسی منتخب دانشگاه برای قیمت -(12-1
ه گروه در صد مبلغ کل کارشناسی منتخب به طرف اول ارائه نماید ک 8گذاری  کلیه تاسیسات و ابنیه تحویلی به دانشگاه  وثیقه ای بمیزان 

 نظارت مکلف به اخذ و ارائه آن به عامل مالی واحد بوده و اولین پرداخت منوط به ارائه وثیقه مذکور میباشد .
ای از موسسه حسابرسی منتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن ارسال هر گاه نامه-(13-1

را بطور کامل و صحیح تهیه نموده و در زمان مقرر به صورت کتبی با امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت بر اساس آخرین شود و طی آن درخواستی 
 آگهی تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال نماید.

در صورت اگر پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد دارای گواهینامه صالحیت ایمنی باشد تصویر گواهینامه ضمیمه اولین صورتوضعیت گردد و  -(11-1
( پیمانکار مکلف است  اداره تعاون ،کارو امور اجتماعی استانسوی  نداشتن گواهینامه صالحیت ایمنی )بدلیل اعالم فرصت اعالم شده از سوی 

نماید  که پیگیری این موضوع  نیز بر عهده گروه  اداره تعاون ،کارو امور اجتماعی استان به ارائه گواهینامه ایمنی  در مهلت قانونی اعالمینسبت 
اجتماعی و در صورت  ادامه امتناع پیمانکار از عدم ارائه گواهینامه ضمن رعایت موارد فوق،  موضوع به اداره تعاون، کار و امور باشد  نظارت می

که انجام این موضوع بر عهده گروه نظارت بوده و امور مالی واحد پرداخت کننده نیز وظیفه پیگیری شود استان برای کسب تکلیف اعالم می
 انجام وظایف گروه نظارت میباشد . 

احکام منابع 2محترم وزیران و بندهیئت    ه83112/ت30181تصویب نامه شماره اجرای  راستایاز انجا که طرف اول مکلف است در   -(18-1
های  دستگاه سطح کشور، تمامی در های دولتی ساختمان های درخصوص معاینه فنی موتورخانه کالنشهرها هوای آلودگی کاهش جامع ثابت برنامه

لذا پیمانکار مکلف است در  قدام نمایندا ( قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه های خود8دولتی موضوع ماده )
ی طول مدت قرارداد کلیه موارد و نظرات احتمالی اعالمی از سوی شرکتهای بازرسی تأیید صالحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران برای اجرا

 موضوع تصویب نامه صدراالشاره را بطور کامل رعایت نموده و نواقص احتمالی را رفع نماید
است برای واحد موضوع قرارداد اقدام به تهیه یک دستگاه ثبت ورود و خروج انگشتی برای کنترل ورود و خروج عوامل پیمانکار مکلف  -(10-1

باشد. نرم افزار سیستم حضور و غیاب باید دارای قابلیت شبکه  فوق از نوع فقط اثر انگشتی باشد و انواع دیگر مورد تائید نمیسیستم خود نمایدکه 
بتوانند در هر لحظه امکان  بررسی نیروهای حاضر در شیفت گروه نظارت مرکز  ابنیه و یا ناظرمقیم تاسیسات مسئولتا شدن را داشته باشد 

های قبلی را داشته باشند  امکان بررسی داشته باشند.در مورد مرخصی های ساعتی پرسنل باید در زمان ورود و خروج نسبت به  موجود و شیفت
و غیر از این روش مورد تائید گروه نظارت نمی باشد و پسورد راه اندازی دستگاهها  نزد گروه نظارت و اداره حراست  اثرانگشت اقدام نمایندثبت 

ت افراد واحد خواهد بود و پس از معرفی اثر انگشت اولیه افراد در ابتدای قرارداد پسورد ان نزد اداره حراست بوده واحد بوده و معرفی اثر انگش



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ا نظر اداره فوق خواهد بود و پرینت ماهانه ورود و خروج پرسنل پیمانکار برای ضمیمه نمودن در صورت وضعیت باز با جدید به دستگاه ب
 هماهنگی اداره حراست تهیه  خواهد شد .

وبه صورت مکتوب   پیمانکار مکلف است در ابتدای هر ماه برنامه ماهانه عوامل خود را شیفتها را با اخذ نظر از گروه نظارت را تهیه -(1-10-1
استعالجی و ... را به گروه  ها ،جایگزینی ها، گروه نظارت ارائه و اعالم نماید و پس از پایان ماه نیز برنامه کاری انجام شده با اعمال مرخصی
مرکز  ابنیه و یا ناظرمقیم تاسیسات مسئولبه نظارت ارائه نماید که هردو این برنامه زمانی  به همراه پرینت اخذ شده از دستگاه ورود و خروج را 

ارائه نماید که گروه نظارت پس از بررسی و صحیح بودن برنامه زمانی با پرینت ورود و خروج عوامل پیمانکار  همه آنها را ضمیمه گروه نظارت 
 صورت وضعیت همان ماه پیمانکار نماید

 ه زمانی اعالم شده خود اقدام به حضور داشته باشند عوامل پیمانکار مکلفند در ساعات تعیین شده طبق برنام -(2-10-1
 باشد باشد آگاه بوده و عذرعدم اطالع او مورد قبول نمی مفاد قرارداد می نماید که از کل تعهدات خود که مندرج در طرف دوم اقرار می -(11-1

 به مربوط طرفین بین اختالفی که صورتی نماید و در نقض و گرفته نادیده را وشرایط موارد از یک هیچ تواند نمی اطالع عدم عذر به و داشته
 اختالفات کلیه که نمود خواهند کوشش قرارداد طرفین آید پیش شرایط آن و موارد از یک هر تفسیر یا و قرارداد این موضوع عملیات اجرای

 ابتدا طرفین، مابین فی اختالف هرگونه بروز صورت نمایند و در فصل و حل مذاکره از طریق را قرارداد این اجرای یا تفسیر از ناشی احتمالی
 علوم دانشگاه اختالف حل کمیته عهده بر اختالف حل موضوع، نشدن مرتفع صورت در و گردد فصل می و حل مذاکره طریق از موضوع
 طرفین برای مزبور مراجع رای و بوده دانشگاه معامالتی مالی نامه آیین 94 ماده کمیسیون قزوین موضوع.درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 .شد خواهد ابالغ اداری نامه پیوست به است گردیده درج قرارداد این در که طرفین نشانی به کمیته طریق از مذکور رای و بود االجراخواهد الزم

 های نظام رعایت به موظف داشته ونماید مکتوم  پیمانکارو عوامل وی بایستی هرگونه اطالعاتی راکه در نتیجه اجرای قرارداد کسب می -(10-1
و مکلف است  از افشاءآن خودداری نماید و تعهد پیمانکار و عوامل وی دراین خصوص بطورمداوم  است ایمنی نکات و اسرار حفظ دستگاه، جاری

جبران بوده و مسئولیت در این زمینه با اتمام کار وپایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف پیمانکار و عوامل وی از این امر عالوه بر 
 ارفرما( تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما  تحت پیگرد قانونی خواهد بود .کارفرما )به تشخیص کبه کلیه خسارت وارده 

باید قبل از موافقت با مرخصی آنان، جایگزین وی از سوی طرف دوم به واحـد نظارت  درصورت درخواست مرخصی عوامل پیمانکار، می -(13-1
مرخصی فرد موافقت نماید و  برای غیبت های غیر موجه و در مواقعی که پرسنل از مرکز معرفی شود و در صورت موافقت واحد مزبور پیمانکار با 

مرخصی استعالجی استفاده می نمایند پیمانکار می باید ضمن اعالم این موضوع به واحد نظارت، جایگزینی برای فرد غیبت کننده و یا  به 
 استعالجی رفته تعیین نماید

های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل اجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه نات اسالمی وکلیه موازین شرعی، شئو انجام -(21-1
شناسی،خوشرویی، متانت، ادب و نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و وقت

پرسنل وعوامل پیمانکار با پرسنل و بیماران مرکز الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده درمحل موضوع قرارداد توسط پیمانکار، یک شکل( 
باشد و در صورت عدم رعایت موارد فوق و اعالم گزارش هر گونه تخلف،جوابگویی به شکایات انجام شده  بدلیل عدم رعایت این بند  پیمانکار می

بایدپیمانکار با فرد خاطی برخورد نموده و در صورت اعالم عدم صالحیت فرد توسط مرکز  یباشد و م توسط عوامل طرف دوم برعهده پیمانکارمی
 را ندارد با رعایت تمام موارد قانونی اقدام به اخراج فرد نموده و پیمانکار حق بکارگیری فرد اخراج شده را در هیچیک از واحدهای تابعه دانشگاه

ای  طی صورتجلسه در ابتدای قرارداد می باید که باشد می برعهده پیمانکار قرارداد درشروع سه شماره پیوست در اعالمی تجهیزات کلیه تهیه-(21-1
باید در اولین صورت وضعیت  تعداد و تاریخ ورود این تجهیزات بین گروه نظارت و پیمانکار تهیه و مکتوب گردد و این صورتجلسه می اقالم،

 .شودپرداختی پیمانکار توسط گروه نظارت ضمیمه 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

را حق خارج نمودن آن را  0-22را پس از صورتجلسه ورود به شرح بند  سهپیمانکار و عوامل وی اقالم تجهیز کارگاه به شرح پیوست  -(22-1
درطول مدت قرارداد از مکان موضوع قرارداد را ندارد و در صورت بررسی گروه نظارت در هر زمان و مشاهده کم بودن این وسایل بدالیل 

 کسوراتی  توسط گروه نظارت  اعمال خواهد شد . کارگاه استهالک، گم شدن وشکسته شدن و...ازنوع ومیزان ادوات مندرج درصورتجلسه تجهیز
پیمانکار وعوامل وی به هیچ وجه حق خروج وسایل تحویلی و تجهیزات کارفرما وحتی وسایل خود را از محل موضوع قرارداد را ندارند و  -(23-1

از اداره حراست و اموال   مجوزهماهنگی گروه نظارت و اخذ  باوطرف دوم صرفاً در ساعات اداری  ممنوع بوده موضوع قرارداداز محل  خروج آن
که در صورت مشاهده این موضوع بنا بر نظر گروه کارشناسان خود اقدام نماید  که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلقه بهی برای خروج قطعاتمرکز 

 پیمانکار خواهد شد و وی حق هیچگونه اعتراضی را نداردمنتخب دانشگاه اقدام به کسر خسارت از محل وثایق، سپرده ها و مطالبات 
می  نبوده و نیاز کار موردی می باشد لیست فوقپیمانکار موظف است در صورتیکه در طول مدت قرارداد نیاز به ابزاری باشد که در  -(21-1

  و به هزینه خود تهیه نمایید . بایست در اسرع وقت
با شرایط به تعداد و باید به هنگام شروع بکار ،  باشد که پیمانکار می میجداول ذیل نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل  -(28-1

 می باید بکار بگمارد در این قرارداد و مشخصات و نحوه تائید صالحیت اشاره شده  
 تاكستانشفا كوثر شهيدرجايي ارستان اميرالمومنينبيم ستاد و پرديس و  معاونت پژو هشي2و1ساختمانهاي  واليت 

 - 1 1 1 2 1 کارشناس تاسیسات

 1 - - - - 1 کارشناس برق یا مکانیک

 0 8 0 8 12 11 کاردان ماهر

 1 0 1 0 11 13 جمع

 تعداد افراد             

 نام واحد          

 تعداد حضور افراد در شيفت 

 صبح در روزهاي غيرتعطيل

 حضور افراد در شيفت صبحتعداد 

 در روزهاي تعطيل 

 تعداد حضور افراد در شيفت عصر 

 در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل

 تعداد حضور افراد در شيفت شب در 

 روزهاي تعطيل و غيرتعطيل

 و یک نفر آنکال)سرپرست( دو نفر 1 1 3 والیت

 )سرپرست(و یک نفر آنکال یک نفر 2 1 1 کوثر

 )سرپرست(و یک نفر آنکال یک نفر 2 2 3 امیرالمومنینبیمارستان 

 )سرپرست(و یک نفر آنکال یک نفر 2 2 1 شفا تاکستان

 )سرپرست(و یک نفر آنکال دو نفر 2 2 3 شهیدرجایی

 ستاد و پردیس 2و1ساختمانهای 
 و معاونت پژوهشی

 )سرپرست(یک نفر آنکال هرروز13اضافه کار تا ساعت 2 11

و دارای حداقل سه سال نیروهای کارشناس مورد نیاز  برای تاسیسات ، برق ومکانیک  می باید دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه  -(1-28-1
 .باشند سابقه کاری مرتبط مورد تائید گروه نظارت 

اشند و نیروهای ماهر باید دارای باید یا دارای مدرک  تحصیلی فوق دیپلم برق صنعتی، تاسیسات و یا مکانیک ب نیروهای کاردان می -(2-28-1
 کار سابقه با ابنیه و برق و تاسیسات های تکنسین شامل متخصص کارکنان توسط باید واگذاری امورفنی در رابطه با کار محوله باشند و دیپلم 

 غیر تجهیزات الکتریکی، و مکانیکی تاسیسات وراهبری نگهداری امر در مفید حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط مورد تائید گروه نظارت
 .گردد انجام ابنیه و پزشکی

 الذکر اقدام به بکارگیری پرسنل به تفکیک هر مرکز نماید. بایدپس از انعقاد قرارداد به تعداد جدول اعالمی و با شرایط فوق پیمانکارمی-(3-28-1
باشند و دارای آگاه  CMMS نگهداشت  نوین نظام بستر در مرکز نت فرایندهای از چگونگی انجام کلیهکلیه عوامل پیمانکار می باید  -(1-28-1

 .تجربه کافی در امور محوله و دارای سابقه کار مفید  بمیزان نظر گروه نظارت باشند 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

به تعداد نیروی اعالمی ازسوی گروه نظارت )بصورت شفاهی یا کتبی ( ، در هر شیفت عوامل خود را بکار موظف است  پیمانکار -(8-28-1
در محل کار براساس اعالمی گروه نظارت که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیرتعطیل کل نیروهای مورد نیاز  ای گونه به بگماردبگمارد 

ای که کلیه امور  تامین شود به گونه پیمانکاربایستی تعداد نیرو به تناسب حجم کار توسط  می واضطراز نیز حضور دائم داشته باشندودرمواقع لزوم
  دخللی در انجام امور قرارداد پیش نیای هیچو انجام شود به موقع

 .بود خواهد پیمانکار عهده به کار قانون با امر این انطباق که یک ماه میباشد  در ساعت 131 پیمانکار توسط نیرو هر بکارگیری موظفی  ساعت

  .نمایند وظیفه انجام شده تعریف خدمات بسته طبق بایست می پیمانکار توسط شده کارگیریی به افراد کلیه -(0-28-1
 تاسیسات و برق تکنسین تعطیل، غیر و تعطیل از اعم داد قرار مدت تمام در که نماید ریزی برنامه ای گونه به است موظف پیمانکار -(1-28-1

 . نیاید پیش قرارداد امور انجام در خللی هیچ که نحوی به باشند داشته دائم حضور کار محل در نیاز مورد
 نماید که تعداد کارشناس تاسیسات،  0-28مطابق جدول  کاری شیفت هر در پرسنل حداقلپیمانکار می باید اقدام بکارگیری به تعداد -(0-28-1

  در هر شیفت کاری طبق نامه مکتوب گروه نظارت به پیمانکار ابالغ می شود  کاردان ماهرو  کارشناس برق یا مکانیک
های سرمایش و گرمایش یا در مواردی که حجم انجام کار خارج از توان نیروهای  موظف است برای آماده سازی سیستمپیمانکار  -(3-28-1

ماه سیستم سرمایش و در اول شهریور ماه سیستم گرمایش  اردیبهشت یکه در اولمقیم باشد تیمی خارج از نیروهای شیفت بکارگیری نموده بطور
 آماده بکار باشد در مورد سایر امور نیز تأخیر ایجاد نشود.

اقدام بکارگیری نیرو به تعداد الزم در کل شبانه روز براساس نظر گروه نظارت نماید و در  0-28بند پیمانکار موظف است بر اساس  -(11-28-1
بدلیل عدم بکارگیری نیرو به تعداد اعالمی در ساعات تعیین شده برای کارهای اعالمی توسط گروه نظارت   رهاصورت تاخیر یا عدم انجام کا

این رابطه به  درکه به تشخیص خود مجاز است هر مبلغی را کارفرما  در محل موضوع قرارداد گردد و خسارت  که موجب مشکالت گروه نظارت
خللی در انجام امور ایجاد گردد  هر زمان بدلیل کمبود نیروو یا  کسر نمایدپیمانکار محل کلیه مطالبات و وثیقه هاین تشخیص دهد از عنوان زیا
 .کسر نماید و یا تضامین پیمانکار مطالبات هرگونه  مجاز خواهد بود راساً نیروی مورد نیاز را بکار گرفته و اجرت وی را از محلکارفرما 

طرف اول می بایددر طول مدت قرارداد هر گونه تغییر در تعداد نیروها مانند جایگزینی افراد ، عدم بکارگیری نیرو به تعداد اعالمی در  -(20-1
 جدول فوق الذکر توسط پیمانکار و ... را  به مدیریت خدمات پشتیبانی اعالم نمایند .

 . باشد اتحریر و ... نیروهای بکارگیری شده به عهده پیمانکار می غذا و سرویس ایاب و ذهاب، قند، چای، لوازمتهیه   -(21-1
که  به قیمت مصوب مرکز از سلف سرویس مرکز  ، غذا تهیه نماید  تواند در قبال خرید فیش میپیمانکار برای تهیه غذای پرسنل خود  -(20-1

الزحمه ماهیانه شرکت کسر خواهد شد وهیچ گونه مساعدتی از  در صورت استفاده از غذای بیمارستان و عدم ارائه فیش،  معادل ریالی ان از حق
و در این خصوص گروه نظارت مکلف است این موضوع را در ابتدای قرارداد به مقام مسئول آشپزخانه اعالم این بابت به پیمانکار نخواهد شد 

 نموده تا رعایت شود .
 عوامل وحقوق مزد تعیین و قرارداد موضوع وظایف انجام در را اجتماعی تامین قانون و کار قانون مقررات گردد می متعهد پیمانکار -(23-1

 را کار قانون تعهدات سایر و کارگری اختالفات حل های هیات به مربوط آرای اجرای و شکایات به پاسخگویی گونه هر و نماید رعایت خویش
 کارگری، بن پرسنل، غذای مسکن، حق مندی، عائله بیمه، سنوات، اخراج، خسارات السعی، حق کارمزد، و دستمزد پرداخت ضمناً .بگیرد عهده به

 .است قرارداد طرف پیمانکار با بند این موضوع افراد کار اضافه و پاداش
 است پیمانکار عهده به کارکنان قانونی حساب تصفیه قرارداد، اتمام یا لغو فسخ، صورت در -(31-1

 .نماید ارائه بهداشتو  سالمت کارت است مربوط افراد سالمت به که ضروری موارد در شرکت انسانی نیروی برای گردد می پیمانکارمتعهد -(31-1
 می باشد.پیمانکار مربوطه به عهده خود میباشد ،  کار برای پرسنل بکارگیری شده کفشو ودستکش متحدالفرم لباس تهیه به پیمانکارمکلف-(32-1

 . تهیه نمایدکیفیت موردنظر و مورد قبول گروه نظارت طبق قوانین اداره کار  را باو کفش و ... لباس کار دو باردر سال موظف است  پیمانکار



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ی، ماسک و سایر وسایل تجهیزات و ملزومات دستکش عادی و صنعتی،کاله ایمن عینک جوشکاری ،پیمانکار مکلف است لوازم ایمنی  مانند 

  .ندارد مسئولیتی موارد گونه این در کارفرما وایمنی موردنیاز به تعداد الزم را بر اساس کیفیت موردنظر گروه نظارت برای پرسنل خود تهیه نماید 
 و ایمنی وسایل و مسکن غذا، پرسنل، کار لباس و کار، کفش مانند ایمنی لوازم همچنین و کار ابزار و وسایل تهیه و کارگاه تجهیزات  -(33-1

 موارد عدم رعایت صورت در و یابند حضور کار محل در مناسب ایمنی کار لباس تجهیزات، با بایستی پیمانکارمیباشد و عهده به تامین و تهیه
 .نماید می اقدام وقت اسرع در وی جایگزینی به نسبت پیمانکار به آن اعالم و عوامل از یکی توسط مذکور

 پیمانکار .است پیمانکار عهده به آن تهیه و است الزامی شده کارگیری به پرسنل پیمانکار  برای کار و استفاده و پوشیدن  لباس داشتن  -(31-1
 طبق نمونه اعالم شده، یکسان سازی مدیریت فنی دانشگاه  تهیه نماید  با را لباس است موظف

 در موظفند شده کارگیری به افراد کلیه و نماید تهیه دار عکس شناسایی کارت شده کارگیری به افراد تمامی برای است موظف پیمانکار -(38-1
 .نمایند الصاق سینه بر را خود شناسایی کارت و بوده کار لباس به ملبس کار ساعات

 دستمزد چنانچه نماید پرداخت کار وزارت تعرفه آخرین طبق را شده کارگیری به افراد مزایای سایر و دستمزد است موظف پیمانکار-(30-1
 کارگران به را دستمزد جدید طبق تعرفه است موظف پیمانکار یابد افزایش مذکور وزارت طرف از قرارداد مدت طول در ها تکنسین و کارگران
 .بود نخواهد کارفرما قبول مورد عذری و نماید پرداخت

 .شد نخواهد محسوب اضطراری موارد جزء قبیل این از دیگری موارد و دستمزدها سطح افزایش -(31-1

باشد )ارایه مدارک مثبته از سوی اولین پرداخت صورت وضعیت کارفرما منوط به عقد قرارداد بین پیمانکار و کارکنان تحت پوشش او می -(30-1
 پیمانکارالزامی است(.

قرارداد ، لیست واریزی کسورات بیمه تامین اجتماعی افراد و عوامل خود را که پیمانکار مکلف است عالوه بر مدارک اعالمی در این  -(33-1
 مشمول کسور تامین اجتماعی است را )که مورد تائید سازمان تامین اجتماعی است( را به همراه فیش واریزی مبلغ کسور تامین اجتماعی مشمول

عداد افراد اعالم شده در لیست با عوامل پیمانکار که در طول ماه وبراساس لیست حقوق عوامل خود را نیز به گروه نظارت ارائه نماید که نیاید ت
لیست نهایی آخر ماه پرسنل پیمانکار مغایرت داشته باشد و مضافا مبلغ واریزی بیمه در فیش واریزی توسط پیمانکار  با مبلغ مجموع کسور بیمه 

 تامین اجتماعی نباید مغایرت داشته باشد 
پیمانکار حق رد کردن  بیمه تامین اجتماعی مدیر عامل، هیت مدیره و سایر افراد در اساسنامه و یا آخرین اگهی تغییرات خود در لیست  -(11-1

 بیمه ارائه شده به گروه نظارت براساس این قرارداد را ندارد  .
 نیروهای شیفت عصر، ترجیحا مستقل از نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند.  -(11-1

 استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکاردر محل پیمان و حین انجام کار ممنوع است. -(12-1
 پیمانکار موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. -(13-1
 دارا بودن دفتری در شهر قزوین داشته باشد . پیمانکارملزم وموظف است جهت رسیدگی به اموروعوامل خود و تعهدات این قرارداد   -(11-0
 گونه مسؤلیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.کارفرما هیچ -(18-1
 نخواهدداشت رابعهده  مسئولیتی   هیچگونه خصوص بوده ودانشگاه دراین پیمانکار  بعهده شرکت پیمانکار  عوامل       مشاغل  بندی طبقه  اجرای -(10-1
موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی عوامل  21و ماده  03تا  81و  20پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا مواد  -(11-1

 خود می باشد.
 ازنیروهاوعامل خودراصرفا بابت امور فنی استفاده نموده و حق استفاده از نیروهای مذکور را جهت پشتیبانی ندارد  بایست پیمانکارمی -(10-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

باشد که پس از انعقاد قرارداد و شروع قرارداد بمنزله توجیه پیمانکار موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش خود  از مفاد قرارداد می -(13-1
فاد قرارداد توسط پیمانکار به عوامل خود می باشد و عوامل پیمانکار نمی توانند از عذر عدم اطالع در عدم انجام تعهدات کامل تعهدات و کلیه م

 خود استفاده نمایند .
حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرارداد را نداشته و پرداخت طرف اول هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و  -(81-1

 و کلیه تعهدات ذیربط به عهده طرف دوم خواهد بود. بودهز هرگونه مسئولیتی در این مورد مبرا ا
هیچگونه تعهد و تکلیفی در  کارفرماگونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای مفاد قرارداد به عهده طرف دوم بوده و  پرداخت هر -(81-1

 ی نخواهد داشت. به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر پیمانکارمقابل 
 پس از تایید دستگاه نظارت و طرف اول  امکان پذیر خواهد بود. یتاسیسات هایگونه تغییر و اصالح در سیستم  پیشنهاد هر -(82-1
سرپرست گروه و سرشیفت اجازه حضور در کلیه محلهای محل موضوع قرارداد را دارند بجز موارد خاص مانند اتاقهای عمل و بخشهای  -(83-1

 نان و پاویون خواهران که با هماهنگی مسئولین بخش انجام خواهد شد.ز
قانون مجازات اسالمی مطلع است وکارکنان  802قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده  28پیمانکار اعتراف می نماید از اصل  -(81-1

 خود را ملزم به رعایت آنها نماید
 جابجایی مواد و قطعات به نقاط مختلف محل قرارداد به عهده پیمانکار است. (88-1
 را از پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد است لوازم و مواد مورد نیاز را تهیه و بهای قطعات موضوع این ماده و کارفرما تهیه مواد درصورتیکه -(80-1

 توسط واحد تدارکات واحد و همچنین تایید واحد نظارت از کارفرما دریافت نماید  آن ازتاییدقیمتدر مقابل ارائه فاکتور معتبر و پس  را آن
 کارفرما بابت تعویض قطعات و لوازم و کاربرد مواد مصرفی هیچگونه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد. -(81-1
 مورد تائید کارفرما باشد. استاندارهای فنی وبایست مطابق با  تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات می -(80-1
ازکارافتاده پس ازتائیدکارفرماودرقبال تحویل قطعه اسقاطی  تعویض قطعات فرسوده و کارفرما بوده و به عهده نیاز تامین قطعات مورد -(83-0

 بود واهدخ پذیر امکان
ابطه با فضاهای کاری بیمارستان وکلیه ساختمان های تابعه و نحوه کلیه نیروهای بکارگیری شده باید قبال توسط مدیران شرکت در ر -(01-1

 انجام کار و یا ورود به هر فضا اطالعات الزم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
 فقط کارگران معرفی شده پیمانکار مجاز به ورود به واحد موضوع قرارداد می باشند -(01-1
میکروبی و غیره(  –باید کلیه افراد و عوامل خود را مکلف به رعایت کلیه مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی )فیزیکی  پیمانکار می -(02-0

 های راهنمایی و دستورات به که است ملزم و بود خواهد پیمانکار عهده به مستقیماً مقررات این به توجه عدم مسئولیت وبنماید 
 استفاده آن مزایای از بتوان حادثه بروز صورت در که بنماید حوادث و عمر بیمه را خود نیروهای کلیه و ورزد اهتمام ناظر
 و کار قانون طبق کار محل در ایمنی کامل نکات رعایت و ندارد تعهدی گونه هیچ خصوص این در کارفرما صورت هر در است بدیهی .نمود

 است پیمانکار عهده به استاندارد
باید نکات ایمنی الزم از سوی نیروهای پیمانکار رعایت شود و عواقب و مسئولیت خطرات احتمالی به عهده  موارد کاری میدر کلیه  -(1-02-1

 باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. و پیمانکار می خود فرد

های محافظ،  وهای خود و به تعداد مناسب منجمله دستکش، عینکپیمانکار بایستی کلیه وسایل و تجهیزات ایمنی الزم را جهت نیر -(2-02-1
 ماسک، کاله و کفش ایمنی با هزینه خود تهیه و در دسترس پرسنل قرار دهد.

پیمانکار مکلف است نسبت به حفاظت و اطمینان از وجود تأسیسات و قطعات و تجهیزات موجود در کل بیمارستان اقدام نماید و نظر  -(3-02-1
گردد، موظف است در پایان قرارداد کلیه تأسیسات و  اینکه تمامی تجهیزات و تأسیسات در ابتدا و در زمان عقد قرارداد تحویل ایشان میبه 
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قطعات و تجهیزات موجود در کل بیمارستان را چه به صورت نصب شده و یا نشده در محل خود، تحویل کارفرما دهد در غیر این صورت قطعات 
 های آن از محل مطالبات ایشان کسر خواهد شد. سری توسط کارفرما تهیه و هزینهو تجهیزات ک

زایی حاصله هرگونه مسئولیت حقوقی و جطرف دوم کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود ساقط و  -(03-1
 می باشد.ایشان از اجرای موضوع قرارداد به عهده 

 باشد ذیصالح برعهده پیمانکار می  حل اختالف کارگری و سایر مراجع های پیمانکار در هیات عوامل شکایات پاسخگویی بههرگونه  -(01-1

 اجتماعی تامین - سازمان تایید به که را خود کارکنان قبل ماه بیمه لیست و حقوق پرداخت لیست تصویر ماهانه است مکلف پیمانکار -(08-1

 .نماید ارائه کارفرما به است رسیده

پیمانکار موظف است نسبت به نگهداشت و انجام تعمیرات اعم از عمومی و تخصصی در خصوص دیزل ژنراتورها اقدام و از آماده به کار  -(00-1
 برق سیستم ثانیه بیست حداکثر ظرف باید اورژانس و عمل اتاق مانند حساس فضاهای برق قطع صورت دربودن آنها اطمینان حاصل نماید و 

درغیر اینصورت پیمانکار قانونا در مقابل حوادث ناشی از عدم اقدام به موقع خود و عوامل خویش پاسخگو  شود برقرار (ژنراتور دیزل) اضطراری
 است و جوابگویی به مراجع ذیصالح برعهده پیمانکار میباشد 

 .دهد کارفرما تحویل- کار به آماده صورت به قرارداد مدت انقضای از راپس قرارداد موضوع وابنیه تاسیسات،تجهیزات پیمانکارمتعهداست -(01-1
 ESمهندسی  درخواست خدمات ارسال از پس پیمانکار طریق از ابنیه و تاسیسات نگهداری سیستم در اصالح و تغییرات هرگونه پیشنهاد -(00-1

 بود  خواهد پذیر امکان الزم مراحل طی و CMMS بستر در

 منطبق را قرارداد- موضوع فیزیکی فضاهای و منابع حیاتی های داده ثبت و برنامه با و برنامه بی نگهداشت گردد می متعهد پیمانکار -(03-0

  .رساند انجام به CMMSسامانه  بستر بر نگهداشت نوین نظام بر

 گذاشته پیمانکار عهده به- خدمات بسته در که مواردی جز به قرارداد این موضوع پیچی مانندسیم هایی وهزینه یدکی وقطعات موادمصرفی-(11-1
 مجموعه زیر و بیمارستان داخل صرفاً تاسیسات که و تجهیزات تعمیر و سرویس نگهداری، و شد خواهد پرداخت و تامین کارفرما توسط شده،

 .باشد نشده آن به تصریح قرارداد در چه اگر است تعهدات پیمانکار جزو است قرارداد موضوع اجزای از و بوده پیمانکار مسئولیت تحت کارگاه
 و کرده تهیه را مورد نیاز لوازم است متعهد پیمانکار بخواهد پیمانکار از را ماده این موضوع قطعات و مواد تهیه کارفرما که صورتی در -(11-1

 .دارد دریافت کارفرما از قطعات داغی و معتبر فاکتور ارائه مقابل در را آن بهای

 و قطعات ضرورت تعویض که است این به منوط کارفرما سوی از آن بهای پرداخت یا فاکتوری اقالم هزینه و لوازم و قطعات تامین -(12-1
 دستگاه مجدد اندازی راه و دستمزد و هزینه قطعه تهیه به نسبت باید پیمانکار باشد، یمانکار از قصور که درصورتی .نباشد پیمانکار قصور از لوازم

 .نماید اقدام مربوطه

 .پرداخت نخواهد ای هزینه گونه هیچ مصرفی مواد و لوازم قطعات، کارگذاری و تعمیر تعویض، بابت کارفرما -(13-1

 به دوره هر در پایان را  CMMSسامانه  از منتج گزارش و اجرا را فضاها و منابع نگهداری های دستوالعمل کلیه است موظف پیمانکار -(11-1
 .نماید ارائه کارکرد وضعیت صورت همراه

 تحول و تحویل  در کافی دقت است الزم .است گیرنده تحویل پیمانکار عهده به تحول و تحویل از پس منابع کلیه سالمت مسئولیت -(18-1

 .شد خواهد گرفته قرارداد تحویل پایان در (تحول و تحویل های لیست چک) اولیه شرایط همان با مطابق سیستم و آید عمل به
 کشی گاز، لوله ،در صورتیکه جهت ترمیم یا تعویض لوله کشی های مربوط به آب سرد و گرم و فاضالب و تأسیساتی برقی و مکانیکی -(10-1

انجام این امور به میزان اعالمی گروه نظارت  باشد داشته ترمیم نیاز و کاری کنده مجدد، نصب حمل، جایی، جابه به نیاز کشی سیم و کشی کابل
 .یمانکار  می باشد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد به عهده پ
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پیمانکار موظف است نسبت به ارائه لیست و تحویل قطعات تعویضی مطابق با مشخصات مربوطه به انبار مرکزی اقدام نماید. بدیهی  -(11-1
 .باشد است جبران خسارت ناشی از عدم رعایت موارد فوق به عهده پیمانکار می

 از نوع قطعه پس به تعویض هر صورت نیاز در پیمانکار بوده وبعهده شرکت  در وسایل موجود حد امکانات و انجام تعمیرات در -(10-1
 تائیدکارفرما مجازخواهد بود.

گروه نظارت به پیمانکار مکلف است کارهایی که انجام آن  بر اساس نظر گروه نظارت برعهده اوست  را  به نحو کامل و مطلوب و نظر  -(13-1
 انجام رساند و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .

و محوطه موتورخانه و  تاسیساتتامین تنظیف و مواد نظافت دستگاهها و تجهیزات موتورخانه ژنراتورهای برق و اتاق های مربوطه ،انبار  -(01-1
  به پیمانکاراستباشد  هایی که سیستم برق رسانی وتاسیساتی در آن نصب می سایرمحل

ها و تجهیزات  های زنت و هواسازها و محل ایستگاه نظافت کارگاه تأسیسات و محل کار و موتورخانه و تجهیزات داخل آن، اتاق-(01-1
 های جنبی و... تأسیساتی و کلیه فضاهای مورد تعهد پیمانکار از قبیل کانال تأسیساتی و زباله سوز و یا دستگاه امحاء زباله و پشت بام و ساختمان

به عهده پیمانکار است و در صورت نیاز به هرگونه مرمت ساختمانی و رنگ آمیزی پس  دبنحوی با موضوع قرارداد ارتباط دارنسایر محلهایی که 
 از اتمام تعمیرات بایستی توسط پیمانکار انجام شود.

نیروها در قرارداد بایستی آموزش کافی و متناسب با انجام وظایف خود را پیش از شروع  1-28کلیه افراد به کارگیری شده مطابق جدول  -(02-1
دیده باشند و نسبت به انجام صحیح کار محوله توجیه و مسلط بوده و  گروه نظارتبه فعالیت و یا در حین کار و در صورت نیاز با هماهنگی 

گروه های ذیصالح که  میلیون ریال جهت عقد قراردادهای آموزشی با ارگان 31 تخصص کافی داشته باشند. الزم است پیمانکار حداقل مبلغ
های  های فنی بوده و افراد معرفی شونده جهت آموزش و سرفصل نمایددر نظر بگیرد. این قراردادها فقط برای آموزش مشخص می نظارت
ی کار در بیمارستان، پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد با معین خواهد شد با توجه به اهمیت ایمن گروه نظارتهای الزم طبق نظر  آموزش

 وسایل ایمنی به شرح این قرارداد تهیه نماید .هزینه شرکت برای هر یک از کارگران به صورت جداگانه 
 به افراد همچنینپیمانکار موظف است آموزش کافی برای درخواست سرویس زدن در سامانه را به کلیه نیروهای کار آموزش دهد -(03-1

 باشند. استخدام دولتی های دستگاه از یک هیچ در نباید شده کارگیری
 به که خساراتی و کارگر برای حادثه هرگونه وقوع است بدیهی است پیمانکار عهده به قرارداد این موضوع کارگران آموزش مسئولیت -(01-1

 وارد )بیمارستان( تعمیرات مرکز ساختمانی و تاسیساتی پزشکی، تجهیزات به ها آن کارگران تقصیر یا قصور اثر در و کارگران آموزش عدم دلیل
 در مسئولیتی گونه هیچ بیمارستان و بود خواهد پیمانکار عهده به کالً و جزئاً آید
 .کرد خواهد کسر پیمانکار مطالبات از راساً بیمارستان خسارات پرداخت عدم صورت در و ندارد مورد این
 نوین نظام اجرای نحوه بویژه (کار واگذاری جهت) خود کارکنان به را الزم ای حرفه و تخصصی های آموزش گردد می متعهد پیمانکار -(08-1

 ورود یا کار انجام نحوه و بیمارستان کاری فضاهای با رابطه در شرکت مدیران توسط قبالً باید شده کارگیری به نیروهای کلیه .بدهد نگهداشت،

 منابع نگهداشت نوین نظام با پیمانکار عوامل ناآشنایی از ناشی عواقب صورت هر در .باشد شده توجیه و کرده کسب را الزم اطالعات فضا هر به

 .بود خواهد پیمانکار عهده بر فیزیکی
از اجزای موضوع قرارداد باشد جزو تعهدات طرف دوم بوده اگرچه در قرارداد  نگهداری و سرویس و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفاً -(00-1

 تصریح به آن نشده باشد.
ای سیستم را راهبری نماید که صرفه جویی در کلیه مصارف انرژی محسوس باشد و چنانچه مشخص شود  به گونهموظف است  پیمانکار -(01-1

گردد.  % از پیمانکار کسر می18های مربوطه افزایش یافته باشد هزینه آن به عالوه  پیمانکار هزینهکه بر اثر سهل انگاری و عدم دقت و کنترل 
ها را کنترل نموده به نحوی که در قبوض مصرفی برق، رقمی به عنوان رأکتیو  های خازنی و نحوه عملکرد آن ضمناً پیمانکار باید مرتباً بانک
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های انجام شده ارائه گردد.  ر بار نروند و در پایان هر فصل گزارشی از میزان مصارف و صرفه جوییمورد زی های خازنی نیز بی نباشد و بانک
را با پیمانکار بایستی یک نسخه کپی از کلیه قبوض انشعابات آب و برق و گاز بیمارستان را از نماینده کارفرما دریافت و میزان مصارف هر ماه 

 .ام شده بررسی و تحلیل نموده و به صورت گزارش مکتوب و با ترسیم نمودار به کارفرما تحویل دهدهای انج توجه به اقدامات و صرفه جویی
پیچی و تراشکاری و دیگر خدمات فنی انجام شده در خارج از مرکز، از  پرداخت هزینه قطعات و لوازم یدکی و هزینه اجناس مصرفی سیم -(00-1

پیچی ناشی از قصور پیمانکار از سرویس و نگهداری نباشد  تعویض قطعات و لوازم یدکی و سیمسوی کارفرما منوط به این است که ضرورت 
باشد که در این موارد پیمانکار مکلف به پرداخت هزینه های تعمیر میباشد و در صورت عدم پرداخت  تشخیص این قصور برعهده گروه نظارت می

درصد مازاد آن مبلغ را نیز بعنوان جریمه از پیمانکار کسر نماید که این مبلغ از هرگونه  11زان کارفرما اقدام به انجام تعمیرات نموده و مبلغی بمی
 باشد. مطالبات پیمانکار، وثیقه ها و.... قابل برداشت می

 ( فسخ قرارداد:8ماده 

  :دارد را قرارداد فسخ حق اول طرف زیر مورد در -(1-8
 شده تمدید یا مدت و قرارداد در شده تعیین زمان در و نگهداشت نوین نظام اساس بر را خود تعهدات کل یا بخشی دوم طرف چنانچه -(1-1-0

 نیز و ای برنامه غیر و ای برنامه درخواست کارهای کل به معوق کارهای درخواست نسبت" شاخص سه بند این ارزیابی شاخصهای .ننماید اجرا

 ناحیه در پیمان مدت کل سوم یک حداکثر تا یک هر که نباید بوده " کارها درخواست کل به ای برنامه غیر کارهای درخواست نسبت شاخص
 .گیرند قرار رنگ )قرمز( هشدار

 صورتی برساند در را  انجام از سوی طرف اول  شده تعیین ضوابط و شرایط برابر را خود تعهدات است موظف قرارداد طرف پیمانکار -(2-1-0
 تذکر اول مرحله در داشته باشد، قصور یا کوتاهی کیفی یا کمی نظر از خود تعهدات اجرای در دوم طرف ،نظارتگروه  کتبی گزارش براساس که

 طور به قرارداد سوم مرحله در شده، کسر )عملکرد ارزیابی بر مبتنی تعهدات کسر بر عالوه( تعهد مورد رقم از درصد 10 دوم مرحله در کتبی،

 برنامه کارهای درخواست کل به معوق کارهای درخواست نسبت" شاخص سه بند این ارزیابی شاخصهای .گردد می فسخ اول طرف از یکجانبه

 یک حداکثر تا یک هر نباید که باشد می "کارها درخواست کل به ای برنامه کارهای غیر درخواست نسبت شاخص نیز و ای برنامه غیر و ای
 .گیرند قرار )زرد( قابل قبول غیر ناحیه در پیمان مدت کل سوم

 .دهد انجام رفتار خالف اعمال قرارداد گرفتن برای رقابت یا قرارداد اجرای در دوم طرف اول، طرف تشخیص به چنانچه -(3-1-0
پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز است بدون  -(1-1-0

محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده را از محل انکه 
 ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نماید

 قراردادی مشخصات و مندرجات با خدمات انطباق دمع صورت در -(8-1-0
 .است نداشته را قرارداد موضوع اجرای توانایی و صالحیت دوم طرف شود، ثابت که صورتی در -(0-1-0
 با کارگران حقه حقوق و قانونی های پرداخت رعایت عدم بر مبنی اجتماعی امور و کار وزارت اعالم با و کارفرما تشخیص صورت در -(1-1-0

 .نماید اقدام یکجانبه طور به قرارداد لغو و کار انجام حسن نامه ضمانت ضبط به نسبت تواند می گذار مناقصه مربوط مقررات رعایت
 در یا استنکاف ورزد است شده ذکر مشروحاً که آن های پیوست و پیمان این در که خود تعهدات اجرای از پیمانکار که صورتی در -(0-1-0

 ساعت هر برای گردد کالً متوقف یا جزئاً پیمان مورد خدمات نتیجه در و ننماید اقدام نقص رفع برای موقع به ابنیه و تاسیسات خرابی صورت
 تشخیص زیان عنوان به رابطه این در که را هر مبلغی کارفرما تشخیص به شده ارجاع خاص کار هر برای و ساختمان هر در خدمات ارائه عدم
 ساعت ....... از بیش هفته هر در ساختمان هر در خدمات توقف ساعات و مجموع چنانچه و شد خواهد کسر وی ماهانه حساب صورت از دهد



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 قرارداد موضوع آنکه یا نماید فسخ را قرارداد و نماید وصول و ضبط دولت نفع به کار را انجام حسن سپرده داشت خواهد حق کارفرما کند تجاوز
 .نماید واگذار غیر به کلی یا طور جزئی به بداند مقتضی که نحوی هر به را

 همچنین - و عادی غیر های طغیان سیل، زلزله، جنگ، مانند اتفاقاتی علت به طرفین اختیارات حیطه از خارج دالیلی به چنانچه -(3-1-0
 در و باشد خارج اختیار طرفین از آن، از جلوگیری که دیگری شرایط در یا و نباشد دوم طرف تقصیر از ناشی که دار دامنه های سوزی آتش
 مقررات رعایت با قرارداد نباشد پذیر قرارداد امکان موضوع وظایف و تعهدات از قسمتی یا تمام انجام گویند می ماژور فورس آن به حقوقی عرف

 اقدام آن اجرای به نسبت قرارداد مدت تمدید ضمن عادی برقراری شرایط و موانع شدن برطرف از پس و آمد خواهد در تعلیق حالت به قانونی
 .شد خواهد

تشخیص دهد میتواند نسبت به فسخ و به هر دلیل که خود  در هر مرحله از انجام و هرزمانیطرف اول حق دارد عالوه بر مفاد باال   -(2-0
 .در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت طرف دومیکجانبه قرارداد اقدام نماید و 

و  ()تشخیص تخلف برعهده کارفرما میباشددر صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوستهای مربوطه  (0 -3
کارفرما مختاراست از جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت  به هر  یا اینکه ادامه قرارداد را به صالح نداند

 میزان که خود تشخیص میدهد از محل هرگونه مطالبات و وثیقه های شرکت اقدام نماید . 

  ( گروه نظارت :9ماده 

نماینده کتبی  معرفی شده از سوی مدیریت دفتر فنی ونظارت بر مرکز و  ابنیه و یا ناظرمقیم تاسیسات مسئولگروه نظارت متشکل از  -(1-3
به همراه   بصورت مکتوب به واحد موضوع قرارداد ) فرد یا افراد مسئول واحد نگهداشت مدیریت دفتر فنی دانشگاه ( طرحهای عمرانی دانشگاه 

راد جدیدی نیز از سوی مدیریت دفتر فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی فرد  معرفی شده از سوی مدیریت مرکزمیباشد که در صورت نیاز فرد یا اف
تائید کارکرد ماهانه پیمانکار از سوی فرد یا افراد معرفی شده از سوی مدیریت  دانشگاه  و یا مدیریت مرکز به این گروه نظارت اضافه می شود

الزامی است معرفی فرد یا افرادی از سوی مدیریت دفتر فنی دانشگاه  فنی دانشگاه ) بعنوان گروه نظارت ( برای پرداخت صورت وضعیت پیمانکار
 بعنوان گروه نظارت  الزامی است  

 گروه نظارت مکلف است بهنگام تهیه چک لیست کنترل و ارزیابی این قرارداد برای کلیه مواردی که نیاز به استعالم از عامل مالی می -(2-3
 داخت صورت وضعیت از سوی مالی به منزله انجام هماهنگی و تائید موارد چک لیست میباشد .باشد  با وی هماهنگ نماید و البته پر

باید گروه نظارت را به تمامی کارکنان و عوامل زیرمجموعه خود در این قرارداد معرفی نماید و تمامی موارد اعالمی و طرف دوم می -(3 -3
 ارداد را رعایت و انجام نماید.دستورات گروه نظارت قرارداد را در چهارچوب مفاد قر

کلیه پرداختها به پیمانکار با تایید گروه نظارت  در صورت  انجام دقیق و منظم موضوع قرارداد صورت می گیرد و گروه نظارت به هنگام  -(3 -1
 خواهد نمودرسیدگی صورت وضعیت پیمانکار در صورت کوتاهی و قصور در انجام وظایف بر اساس مفاد این قرارداد اقدام 

 باشد . نظارت براجرای تعهدات قانونی پیمانکار  وکارکنان آن با گروه نظارت می -(3 -8
پیمانکار مکلف است کارهای اعالمی گروه نظارت را بر اساس دستورالعمل برنامه زمانی)کتبی یا شفاهی(که از سوی واحد نظارت مرکز  -(3 -0

 کار در غیر چارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد نظارت مرکز ممنوع می باشد.گردد به انجام رساند و انجام  اعالم می
باشد و پیمانکار و سرپرست کارگاه موظف به رعایت این  برعهده گروه نظارت میتعیین اولویت اجرای عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری  -(1-3

 باشد موضوع می

 - اعمال و بینی پیش نظرسنجی بر مبتنی مدیریتی و علمی های شیوه به توجه با را نظارت اجرایی مکانیزم باید گروه نظارت -(0-3

  .باشد می   CMMSسامانه  و نگهداشت نوین نظام بر مبتنی نظارت جاری مکانیزم .نماید

 .آورد بعمل   CMMSسامانه  با پیمانکار و عوامل وی  آشنایی خصوص در را الزم همکاری گروه نظارت -(3-3
 نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :  -(11ماده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 *****تلفن ***جکارفرما: قزوین ( نشانی1-11

 ( نشانی شرکت طرف قرارداد: قزوین ***** کدپستی *******  تلفن ****11 -2
 طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت ازجنشانی

 بایست می آن تاییدیه باشد گرفته صورت نمابر وسیله به چنانچه و گردیده ارسال سفارشی پست با باید می ها ابالغ و ها اطالعیه کلیهشود 
 .بود مؤثرخواهد دیگر طرف به ها آن تحویل زمان از ها اطالعیه و ها گردد ابالغ ارسال پست طریق از متعاقباً

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم  10در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف 
 باشد . اطالع پذیرفته نمی

 امضاء طرفين قرارداد : –( 11ماده  

)پیوست شماره یک(، چک لیست پرداخت صورت وضعیت پیمانکار بابت کنترل و ارزیابی  بسته خدمات  ماده و سه پیوست )شامل 11این قرارداد 
نسخه واحد تهیه  8ماهیانه نگهداری و تعمیرات تاسیسات )پیوست شماره دو( و لیست تجهیزات مرکز )پیوست شماره سه( منظم به این قرارداد در 

 .واهد بود و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خ
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 واحد موضوع قرارداد  –قراردادها  امور– پیمانکار –امور مالی  مدیریت  اصل :
 سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی  استان -–سازمان امور مالیاتی قزوین  -شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان  –بودجه  –رونوشت : دفتر حقوقی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 سهپيوست شماره 
 داشته و تجهيز نمايدليست وسايل پيمانكار براي انجام موضوع قرارداد كه در هر واحد مي بايد 

 

 تجهيز  كارگاه :          
 یک عدد ترانس جوش اینورتر 1
 دو عدد دریل معمولی دوکاره )چکشی و سوراخکاری ( ودو جهت چرخش )راستگردوچیگرد( 2
 یک عدد متری 21سیم سیار  3
 یک دستگاه اتوی لوله سبز 1
 یک دستگاه هدیده تا سایز دواینچ 8
 عددیک  لوله بر 0
 دو عدد مولتی مترکلمپی 1
 عدد1 فازمتر 0
 عدد 1 پیچ گوشتی دوسو 3
 عدد1 پیچ گوشتی چهارسو 11
 عدد 1 دستگاه سنگ 11
 عدد 1 دستگاه مینی سنگ 12
 اعدد گیره سه پایه 13
 اعدد میز کار شامل گیره و سنگ رومیزی 11
 عدد2 انبر دست 18
 عدد2 دم باریک 10
 اعدد کمان اره 11
 یک دست کامل آچار بوکس 10
 دست کامل 2 آچار یک سر رینگی یک سرتخت 13
 عدد 1 کپسول هوا برش بادوعدد سر پیک برش و جوش 21
 عدد1 منیفولد شارژ گاز 21
 عدد 1 پمپ لوله باز کن 22
 عدد1 فنر لوله بازکن سه متری 23
 عدد 1 پیچ گوشتی ضربه ایی چهارسو 21
 عدد 1 ایی دوسوپیچ گوشتی ضربه  28
 عدد 1 پله آلومنیوم دوطرفه مرغوب 11نردبان  20
 یک  عدد چهار پایه 21
 یک عدد اینچ 2آچار لوله گیر  20
 یک عدد آچار لوله گیر چهار اینچ 23
 یک دستگاه دستگاه تایمکس 31
 دو عدد آچار فرانسه بزرگ و کوچک 31
 دو عدد متر 32
 یک دستگاه ترمومتر لیزری 33
 یک دستگاه فشار سنج 31
 یک دستگاه هوا دبی  سنج CO و یا  N2O 2 غلظت سنجش 38
 یک دستگاه اختالف فشار سنج هوا 30
 بتعداد اعالمی گروه نظارت قیچی حلب بری وحلب بری گرد برهرکدام 31
 یک دستگاه االینمنت لیزری شفت 30
 یک دستگاه االینمنت لیزری پولی 33
 یک بسته کار گروههای برقکیف ابزار  11
 بتعداد الزم  ابزارولوازم کامل کامل جهت تعمیرات یخچال وشارژ گاز 11
 دو عدد گیرس پمپ دستی 12
 یک عدد پله آلومنیوم دوطرفه مرغوب 11نردبان  13
 دو عدد روغن دان متوسط 11
 یک دستگاه  سختی سنج دیجیتال 18
 دو عدد چراغ قوه صحرایی مرغوب 10
 بتعداد اعالمی گروه نظارت کفش مخصوص برقکار 11
 یک دستگاه پولی و شفت لیزری همراستاسازی 10
 یک دستگاه تسمه 13
 یک دستگاه متر مولتی 81
 یک دستگاه سنج لوکس 81
 یک دستگاه هوا فشار اختالف سنجش دستگاه 82
 بتعداد الزم سایر تجهیزات مورد نیاز اعالمی کارفرما 83

 

 براي قرارداد تاسيسات ساختمان شماره يک و دو تهيه يک  دستگاه موتورسيكلت الزامي است 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 (شماره دوچک ليست پرداخت صورت وضعيت پيمانكار بابت كنترل و ارزيابي ماهيانه نگهداري و تعميرات تاسيسات )پيوست 
 در ذیل شده جدول تکمیل نیز و ماه طول در شده انجام اقدامات از گزارشی بهمراه تعمیرات و نگهداری پیمانکار وضعیت صورت ماه هر پایان در 

 از منتج عملکردی کلیدی شاخصهای بر پیمانکار مبتنی عملکرد ارزیابی از پس تا گیرد، می قرار ) دانشگاه فنی دفتر و مقیم ناظر( پیمان ناظر اختیار
 آید  بعمل اقدام الزم دوره آن وضعیت صورت مبلغ تایید و تعیین به نسبت CMMSسامانه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 آیتم
 وزن
 اولیه

 مقدار اصالحی تعدیل یافته وزن بهینه 2معیار تعدیل یافته وزن بهینه 1 معیار اولیه مقدار

 غیرب نگهداشت  
 ای رنامه
EM   .GS 

40 
 درصد

مبلغ پیمان  مقدار بر اساس 
 میشود تعیین

 
 نسبت درخواستهای

 شده تکمیل  بازبه 
 غیربرنامه ای 

 درصد 21

 مابه التفاوت ازضرب
 مقدار و مقدار بهینه    

 در اخذ شده شاخص
  وزن اولیه پیمان بدست 

 آید می
 

 به دستور نسبت دستور کارهای معوق
 غیر برنامه ای کارهای کل 

30 
 درصد

 مقدار و بهینه التفاوت مقدار به ما ضرب از
 پیمان یافته وزن تعدیل در شده اخذ شاخص
 یدآمی  بدست سری به صورت 

 
 ضرب وزن تعدیل یافته از

 در مقدار نهایی 
 خالص  زمانی میانگین MTTR 3 ستون

 تعمیرات
21 

 ساعت
 باال سلول مشابه

 ای برنامه نگهداشت
CM .PM 

40 
 درصد

مبلغ پیمان  مقدار بر اساس 
 می شود تعیین

 نسبت درخواستهای
 شده باز به تکمیل 

 غیربرنامه ای 
 سلول باال مشابه درصد 21

 به  نسبت دستور کارهای معوق
 برنامه ای دستور کارهای کل

30 
 درصد
 

 مقدار و بهینه التفاوت مقدار به ما ضرب از
 یافته وزن تعدیل در شده اخذ شاخص

 می آید بدست سری به صورت پیمان 

 مشابه سلول
 باال

MTBF مابین  زمانی میانگین 
 منابع خرابیهای

 باال سلول مشابه ساعت 3000
 مشابه سلول

 باال

 منابع پذیری دردسترس
80 

 درصد
 باال سلول مشابه باال سلول مشابه

 داده های   ثبت
 منابع حیاتی

Sheet Log 

15 
 درصد

مبلغ پیمان  مقدار بر اساس 
 می شود تعیین

 ثبت داده های نسبت
 کل پارامترها به شده 

 سلول باال مشابه درصد 11
 های درخواست نسبت

 کل به ای برنامه غیر
 ها درخواست

40 
 درصد

 باال سلول مشابه باال سلول مشابه

 لیست چک
 روزانه های

5 
 درصد

 مقدار بر اساس
 مبلغ پیمان  

 می شود تعیین

 نسبت وظایف
 داده شده  انجام

 وظایف  کل به 

80 
 درصد

     سلول باال مشابه

 :نکات

 عملکردی  کلیدی شاخصهای در موجود رویه با مطابق شاخص هر بهبود روندKPI  سامانه  درهاCMMS می باشد 

 می شود منظور پیمانکار به پرداخت قابل و وضعیت صورت شده تایید مبلغ عنوان به 10 ستون در مندرج مبالغ جمع. 

 از یک هر تواند می وصالحدید ضرورت صورت در کارفرما و بوده ارزیابی شاخصهای حداقل گردیده عنوان شاخصهای است ذکر به الزم 
 .نمایند ابالغ پیمانکار به و گرفته نظر در فرعی(( 2 یا  و اصلی((1معیار عنوان به را CMMSسامانه  در موجود عملکرد ارزیابی در موثر شاخصهای

 مبلغ فوق جدول مطابق ارزیابی عملکرد از پس صورتیکه در و بوده پیمان ماهیانه مبلغ 28/1% تا 18از پیمانکار صورتحساب تایید قابل محدوده 
 قرارداد مفاد با مطابق دیگر طرق از تکرار، صورت در تواند می و کارفرما بوده عمل مالک محدوده رعایت الزاما باشد، محدوده این از خارج تایید قابل
 آورد بعمل الزم اقدام قرارداد فسخ یا و سیاه لیست در پیمانکار نام درج و کتبی یا تذکر و کار انجام حسن سپرده ضبط مانند
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 يوست يک(پبسته خدمات )

 

 CMMSسامانه مکانیزه تعمیرات و نگهداشت : فصل اول

 فصل دوم: تأسیسات حرارتی و برودتی

 مصرفی و آتش نشانی و آب غیرشرب )آبیاری فضای سبز(شرب فصل سوم: تأسیسات آب 

 ها و شبکه فاضالب محوطه و طرح اگو تأسیسات فاضالب ساختمانفصل چهارم: 

 فصل پنجم: تأسیسات بهداشتی

 های جانبی ها و وسایل تأسیساتی نصب شده در ساختمان فصل ششم: موتورخانه

 فصل هفتم: تأسیسات گاز )شهری و مایع( و ایستگاه تقلیل فشار گاز

 فصل هشتم:  تجهیزات بیمارستانی

 ت آشپزخانه و سلف سرویسفصل نهم: تجهیزا

 و دربهای برقی فصل دهم: آسانسورها و باالبرها و راهبندها

 های اعالم و اطفاء حریق و همکاری در عملیات اطفاء حریق فصل یازدهم: بازدید از سیستم

 ای های پنجره ها و هواکش فصل دوازدهم: اگزوزفن

 اصلی و فرعی برقهای برق و تابلوهای توزیع  ها و اتاق فصل سیزدهم: پست

 فصل چهاردهم: سیستم روشنایی، صوتی، ارتباطی و مخابراتی، اِرتینگ

 ها UPSفصل پانزدهم: برق اضطراری، دیزل ژنراتور و 

 ای های کنترلی دوره فصل شانزدهم: تکمیل چک لیست

 فصل هفدهم: بانک خازنی

 ها فصل هجدهم: اخذ تأییدیه

 ها خرده کاری بخشانجام امور کارگاهی و نوزدهم: فصل 
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 CMMSسامانه مكانيزه تعميرات و نگهداشت : فصل اول

خود جهت پاسخگویی و سرپرست کارگاه عنوان نماینده از عوامل خود را از بین کارشناس تاسیسات یا کارشناس برق بیک نفر را  باید پیمانکار می

و این نامه می باید ضمیمه اولین پرداخت شود و در صورت تغییر کارفرما معرفی نمایدایجاد هماهنگی الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به 

سرپرست کارگاه در طول مدت قرارداد این موضوع بصورت مکتوب مجدداً اعالم و این نامه در اولین پرداخت ضمیمه شود و حضورسرپرست 

در دسترس گروه نظارت باشد وحضور وی درروزهای تعطیل وسایرشیفتها  کارگاه درشیفت صبح درروزهای غیرتعطیل الزام بوده و میباید همیشه

و در ساعاتی غیر از ساعات اعالمی به شرح فوق  که سرپرست  براساس نظر گروه نظارت می باشد و پیمانکار مکلف و موظف به رعایت آن میباشد

ریق تلفن در دسترس باشد و عالوه بر آن پیمانکار برای در دسترس کارگاه در محل موضوع قرارداد نمی باشد می باید دائما و در هر لحظه از ط

های مختلف به  وآن رادر شیفت شود( اقدام نماید مکلف است به تهیه  یک خط تلفن همراه با شماره )که به کارفرما اعالم میبودن نیروهای خود 

 داخلی نیز پاسخ دهد های عوامل مقیم خود از جهت در دسترس بودن تحویل نماید و به تمامی تماس

به  پیمانکار موظف است جهت راهبری سامانه مکانیزه تأسیسات از کارشناس مسلط به وب با حداکثر سه سال سابقه کاری استفاده نماید و با توجه

برق و تأسیسات پیمانکار نیز باید بر  سرپرستاینکه به اطالعات سیستم دسترسی دارد الزم است فرد مذکور دارای سالمت اخالقی باشد ضمناً 

 عملکرد سیستم تسلط کافی داشته باشند.

 CMMSبایست فردی برای راهبری سامانه و نیروی کار در برنامه مشخص باشد در صورت عدم حضور مسئول سامانه  در هر شیفت کاری می

پیمانکار در ساعات  سرپرستقدام نماید. شایان ذکر است ردیف با ایشان ا کارگیری کارشناس هم شرکت تأسیساتی موظف است نسبت به به

پیمانکار مجاز به اضافه کردن افراد  سرپرستاقدام نمایند.  CMغیراداری و تعطیالت رسمی نسبت به دریافت و ثبت کدهای وارده و چک لیست 

 .باشد مرکز مقدور می CMMSباشند و این کار فقط توسط مسئول سامانه  جدید به سامانه نمی

بایست به تأیید اداره فنی برسند و هزینه  اند و پروفایل ایشان دارای عکس شناسایی بوده می نیروهای واحد تأسیسات که در سامانه ثبت نام نموده

 حقوق آنان در سامانه ثبت گردد.

بت به قراردادن تعداد افراد بیشتری در کد بگذرد نس 31( از تعداد GSهایی که تعداد کدهای دستور کارهای باز ) پیمانکار موظف است در زمان

کد برسد. بدیهی است در صورت رسیدن این تعداد به حد نصاب، هرچند روز که الزم  31شیفت جهت اتمام کارها اقدام نماید تا این مقدار به زیر 

زینه ساعت کاری که برای تعمیرات در سامانه باشد باید نیروهای فوق الذکر باید به صورت اضافه حضور داشته باشند تا این تعداد کنترل گردد. ه

 گردد با کاری که انجام شده باید تناسب و توجیه مالی داشته باشد. ثبت می

های اعالمی کلیه  مرکز زمانبندی تکمیل اطالعات سامانه را تحویل و طی بازه CMMSپیمانکار موظفند طبق نظر مسئول سامانه  سرپرست

 عکس، دیتاشیت، کد تجهیز، جانمایی دستگاه و تجهیز در فایل اتوکد جامع بیمارستان اقدام نمایند.اطالعات منجمله مشخصات فنی، 

در نظر دارد را در اسرع وقت به صورت مکتوب  CMMSهایی که مسئول سامانه مرکز در زمینه  ها و درخواست پیمانکار باید کلیه گزارش سرپرست

م مسئول سامانه مرکز، پیمانکار موظف است نیروی فنی و مورد تأیید ایشان را جهت امور در اختیار به ایشان تحویل نمایند ضمناً در صورت اعال

 ایشان قرار دهد.

ای و روزانه و ماهیانه کلیه تجهیزات را طبق دفترچه راهبری و نگهداری پیمانکار سازنده انجام  پیمانکار موظفند کلیه بازدیدهای دوره سرپرست

( را طبق سامانه مکانیزه نگهداشت و بسته خدمات به صورت PMهای تعمیرات پیشگیرانه ) ( و برنامهCMدهند و کلیه بازدیدهای برنامه روزانه )

باشد و باید در کلیه فصول قرارداد به  نمایند و این مورد در کلیه فصول قرارداد معتبر می CMMSق انجام داده و در اسرع وقت ثبت سامانه دقی

 ها به تعویق نیفتد. همین روش اقدام گردد. پیمانکار موظف است تمهیدات و اقدامات الزم را انجام دهد تا زمان سررسید چک لیست
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ها  و کد تجهیزات در کنار تجهیزات نصب نموده و برای انجام سرویس دستگاه PMو  CMکار مربوطه موظف است چک لیست سرپرست پیمان

در آخرین وقت اداری با امضاء سرپرست پیمانکار مربوطه توسط مسئول  CMبراساس چک لیست از نیروی متخصص استفاده نماید. چک لیست 

 د.شرکت تأسیساتی بسته گرد CMMSسامانه 

و لیست دستور کارهای باز و مجموع ساعات کارکرد نیروی کار را به صورت  PMو نت پیشگیرانه  CMپیمانکار موظف است گزارش فعالیت روزانه 

 مکتوب و ماهانه به مسئول سامانه مرکز تحویل نماید.

ساعت نسبت به ثبت پاسخ یا برگشت )عودت( دستور کار در سامانه اقدام نماید. 2مسئول سامانه شرکت تأسیساتی موظف است ظرف مدت حداکثر 

ام آن الزم به ذکر است ثبت پاسخ در موردی باید انجام شود که کار در حوزه کاری شرکت بوده و منعی )فنی و موجودی لوازم مورد نیاز( برای انج

پیمانکار موظفند در صورت ابهام و نیاز به مشاوره با مسئول سامانه مرکز مربوطه برای انجام یک دستور کار اظهار  سرپرستود نداشته باشد. وج

 نظر بزند.

می مسئول سامانه شرکت تأسیساتی موظف است در هنگام بازکردن یک کد قسمت تاریخچه دستور کار را رؤیت نموده تا برابر دستور کار اعال

بایست مسئول سامانه شرکت تأسیساتی، ساعات کار دقیق نیروی  مسئول سامانه مرکز اقدامات الزم را انجام دهد. در پروفایل کد دستور کار می

ی کار و تاریخ و گزارش از شرح تعمیرات و لوازم مصرفی استفاده شده را در سامانه ثبت نماید. مسئول سامانه شرکت تأسیساتی موظف است کدها

CMMS .که به امضاء سرپرستار بخش وامضاءسرپرست پیمانکارمربوطه رسیده باشدراپس ازثبت ببندد و مستندات آن را جهت آرشیو بایگانی نماید 

ساعت در صورت خرابی تجهیز با ثبت گزارش کامل از خرابی و قطعات مصرفی به حالت تعلیق درآورد. زمان بستن  10حداکثر  PMزمان بستن 

باشد و الزم است یک کد درخواست نهایتاً طی یک هفته بسته شود. مسئول سامانه مرکز باید از نظارت و مدیریت  یک روز می GSارهای دستور ک

رضایت داشته باشد. پیمانکار در انجام کارها باید به خط مشی  CMMSپیمانکار در زمینه جهت ایجاد تعادل انجام کارهای روزانه و سامانه  سرپرست

ها و  ت نگهداشت پیشگیرانه عمل نموده و عملکرد و تالش ایشان در تحقق این امر مورد رضایت مسئولین واحدها و سرپرستاران بخشمدیری

 مسئول سامانه مرکز باشد.

مدیریت فنی و تأییدیه چک لیست ارزشیابی سامانه توسط  CMMSها و نظارت بر نحوه عملکرده سامانه  CMو  PMکنترل نهایی عملکرد  نکته:

 پذیرد. دانشگاه صورت می

 فصل دوم : تأسيسات حرارتي و برودتي

 باشد. ها می های زیر و تجهیزات مربوطه و سیستم لوله کشی آن این تأسیسات شامل دستگاه

 های آب گرم. دیگـ 1

 های بخار. دیگـ 2

 سختی گیر.ـ 3

 های سیرکوالسیون از نوع خطی و زمینی و پمپ شناور. پمپـ 1

 های حرارتی. منابع دوجداره و کویلی و مبدلـ 8

 منابع انبساط از نوع باز یا بسته و متعلقات مربوطه.ـ 0

 ها و محوطه. های تأسیساتی ساختمان ها و تونل لوله کشی داخل موتورخانه و ساختمانـ 1

 سیستم سوخت و مخازن مربوطه.ـ 0

 ی مربوطه.ها ها و فلنچ ها و دریچه ها و هواسازها و کانال زنتـ 3

 فن کوئل و رادیاتور، یونیت هیتر و هواسازها.ـ 11
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 های هوا. ها و پرده کولرهای آبی و گازی و اسپلیتـ 11

 های زیر صفر و باالی صفر درجه. ها و سردخانه ها )ویترینی و معمولی(، آبسردکن یخچالـ 12
 های آب گرم )دیگ شوفاژ( دیگ -1

)پانزدهم شهریورماه( و در صورت لزوم در تمام طول سال نسبت به سرویس کلی دیگ آب گرم اقدام کند. پیمانکار باید قبل از شروع فصل سرما 

 های معین بازدید و سرویس الزم انجام گیرد. نکات مورد توجه به شرح زیر است: همچنین در دوره راهبری نیز باید در زمان

 باشد. م آن با پیمانکار میبازدید دیگ از نظر نشتی آب و دود و در صورت لزوم ترمیـ 1

 باشد. باید داخل دیگ از هرگونه دود و گرد و غبار و غیره پاک شود. در صورت نیاز ترمیم آن با پیمانکار میـ 2

 سرویس و تعمیر کامل مشعل از نظر مکانیکی و الکتریکی ضمناً کلیه تعمیرات مکانیکی و الکتریکی مربوطه به عهده پیمانکار است.ـ 3

 کردن داخل دودکش از هرگونه دوده و رفع نقص هرگونه فرسودگی به عهده پیمانکار است.پاک ـ 1

 ها و تعویض آن در صورت لزوم به عهده پیمانکار است. های کنترل و اطمینان از کارکرد آن بازدید آکوستات و سایر دستگاهـ 8

ها به عهده  ها و ترمیم و مرمت آن ها و همچنین بازدید عایق لوله های مربوطه و در صورت فرسودگی و نشتی ترمیم آن بازدید لوله کشیـ 0

 پیمانکار است.

های چدنی به  ها به عهده پیمانکار است )تهیه شیرآالت و پره های دیگ و رفع نقص آن بازدید و سرویس کلیه شیرآالت مربوطه و تعویض پرهـ 1

 باشد(. عهده کارفرما می

 باشد. ی با آجر نسوز باشد بازدید و در صورت نیاز به ترمیم برعهده پیمانکار میدر صورتی که دیگ دارای آجرچینـ 0
 دیگ بخار -2

 باشد. باید دیگ از نظر نشتی آب و دود و هرگونه رسوب گرفتگی کنترل شود و در صورت لزوم، تعمیر و رفع نقص آن برعهده پیمانکار میـ  1

 باشد. غیره پاک شود. در صورت نیاز ترمیم آن برعهده پیمانکار میباید داخل دیگ از هرگونه دود و گرد و غبار و ـ  2

سرویس و تعمیر و یا رفع نقص کامل مشعل از نظر مکانیکی و الکتریکی و تنظیم دقیق آن برای صرفه جویی در مصرف انرژی برعهده ـ 3

 باشد. پیمانکار می

لیست مربوطه باید دقیقاً کنترل، سرویس و در صورت نیاز ترمیم و رفع نقص ای و مرتب مطابق با چک  های کنترل به صورت دوره کلیه سیستمـ 1

 باشد. شود. تهیه قطعات به عهده کارفرما و تعویض و نصب به عهده و با هزینه پیمانکار می

 ها و تله بخار به صورت مرتب بازدید و سرویس شوند. ها و فشارشکن کلیه شیرآالت و سایدگالسـ 8

آجرچینی با آجر نسوز داخل دیگ به طور مرتب و در صورت نیاز ترمیم و رفع نقص شود. تهیه مصالح مورد نیاز شامل آجر و بازدید وضعیت ـ 0

 باشد. ها با هزینه پیمانکار می سیمان و خاک و نخ نسوز به عهده کارفرما و تعویض و نصب آن

 انجام بلودان به صورت روزانه.ـ 1

 ای با رعایت نکات ایمنی. ت هفتهکنترل شیرهای اطمینان به صورـ 0

های تغذیه و سایر متعلقات مربوطه و انجام تست هیدوراستاتیک  ها و پمپ های بخار و مشعل و کنترلرهای آن اخذ تأییدیه صحت عملکرد دیگـ 3

 بسته خدمات. 10ات فصل خطر و استاندارد دیگ مطابق توضیح و کنترل وضعیت خوردگی و رسوب و دیگر موارد الزم جهت کارکرد ایمن و بی

دیگ توسط و با هزینه پیمانکار  pHدیگ از نظر اسیدی و بازی با معرف تورنسل اندازه گیری و در صورت لزوم  pHالزم است در هر ماه ـ -11

های دارای  سیستم موتورخانه در حد نرمال نگه داشته شود. پیمانکار باید با پیمانکار مورد تأیید اداره فنی در زمینه گزارش کارشناسی از وضعیت آب

ها و ارائه نتیجه کارشناسی به صورت ماهیانه، مواد قابل افزودنی به آب سیستم را  دیگ بخار با هزینه خود قرارداد بسته و ضمن ارسال نمونه
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ز و مصرف با تأیید حجمی و کیفی و مطابق گزارش کارشناسی با هزینه کارفرما اقدام نماید. ضمناً خرید هیدروالکس و آنتی اکسیدان متناسب با نیا

ای، روزانه و ماهیانه  های تزریق مواد شیمیایی و در مداربودن آن به عهده پیمانکار خواهد بود. کلیه بازدیدهای دوره تعمیرات و تعویض پمپ

 بایست به صورت مکتوب به دفتر فنی مرکز ارائه شود. می
 سختی گیر -3

شود  ها می ال مورد بهره برداری است و کارکرد صحیح آن باعث افزایش کارایی و طول عمر سایر دستگاهبا توجه به اینکه سختی گیر در تمام س

لذا الزم است حداکثر در هر شیفت یکبار سختی آب خروجی سختی گیر کنترل شود و هر دو روز یکبار از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود 

باید سختی آب خروجی دستگاه اندازه گیری شده و در دفاتر مخصوص ثبت  گیرد. در هر بازدید می و در صورت نیاز سرویس و تعمیرات الزم انجام

( عملیاتی سختی گیری انجام شود. ضمناً تهیه کیت آزمایش به عهده و با هزینه PPMگردد. در صورتی که سختی آن بیش از حد مجاز باشد )

باشد. کلیه تعمیرات مربوط به مخازن آب و رزین و وسایل جانبی به عهده  ه پیمانکار میباشد. تعویض رزین در صورت لزوم به عهد پیمانکار می

 گردد. باشد. تهیه کیت سختی گیر برای هر موتورخانه مجزا توسط پیمانکار انجام می پیمانکار می

 هاي سيركوالسيون خطي و زميني و پمپ شناور و لجن كش پمپ -4

های تراشکاری و  باید از نظر مکانیکی و الکتریکی بازدید و سرویس گردد. ضمناً هزینه حوطه بیمارستان میهای موجود در موتورخانه و م کلیه پمپ

ها تماماً به عهده و با هزینه پیمانکار است. صافی، لرزه گیر و شیر  عملیات الزم جهت رفع نشتی، تعویض قطعات مکانیکی و الکتریکی الکتروپمپ

باید بازدید و سرویس شود. به نحوی که سیستم همیشه و بدون هیچگونه نقص در مدار  ربوطه نصب شده نیز میها و متعلقات م یکطرفه و گِیج

عمل خواهد شد. رفع نقص و تعمیرات کلیه لوازم  سیزدهفصل  2باشد. ضمناً در مورد لوازم و تجهیزات برقی در تابلوی برق مربوطه مطابق بند 

 فوق الذکر به عهده پیمانکار است.
 های حرارتی نابع دوجداره، کویلی و مبدلم -5

باید از نظر فرسودگی و سالم بودن کویل و بدنه و عایق کاری و فلوتر مورد بازدید قرار گیرد و دمای  های حرارتی می منابع دوجداره، کویلی و مبدل

 ی قرار گرفته و در صورت نیاز اسیدشویی شوند.ها نیز مرتباً مورد بازدید و بررس آن کنترل و ثبت گردد. در صورت نیاز تعمیر گردد. کویل
 منابع انبساط باز -6

باید از نظر فرسودگی و سالم بودن منبع و عایق کاری و فلوتر مورد بازدید قرار گیرد و در صورت نیاز تعمیر و تعویض شود )ضمناً  منابع انبساط می

های  ها و لوله اطمینان حاصل شود(. تعمیر و رفع نقص منابع انبساط باز و مرمت عایقهای ارتباطی و گردش آب داخل منبع  از عملکرد صحیح لوله

 ارتباطی به عهده پیمانکار خواهد بود.
 ها و محوطه لوله کشی داخل موتورخانه و ساختمان -7

لم بودن عایق کاری آن بازدید و در ها و سا باید از نظر خوردگی و فرسودگی لوله های فلزی و غیرفلزی در سایزهای مختلف می کلیه لوله کشی

متر طول در سایزهای مختلف تهیه مصالح با کارفرما بوده و  21صورت لزوم ترمیم و تعویض شود و در صورت نیاز به لوله کشی جدید تا متراژ 

مقدار باشد، همچنان تهیه مصالح با ها بیشتر از این  اجرای آن به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود. در صورتی که تعمیرات و یا تعویض لوله

های کنترلی و  متر طول به عهده و هزینه کارفرما خواهد بود. بازدید دائم از تجهیزات و دستگاه 21کارفرما بوده اما اجرای متراژ کار اضافه بر 

، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات و ها در صورت نیاز تعمیر و رفع نقص گردد. تهیه های مربوطه در موتورخانه ها و ترموستات شیرموتوری

 بایست لوازم کنترلی در تمامی فصول و دائما در مدار باشد. های کنترلی به عهده پیمانکار خواهد بود به طوری که می دستگاه

 سیستم سوخت -8

ظر خوردگی و فرسودگی بازدید و باید از ن ( و لوله کشی مربوطه است. منابع سوخت میDaily Tankسیستم سوخت شامل منبع اصلی و روزانه )

 در صورت لزوم ترمیم شود و در صورت نیاز به ریختن سوخت در مخازن با توجه به میزان مصرف این کار به عهده پیمانکار خواهد بود. همچنین
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باید  ل نصب شده نیز میباید تمیز گردد و از کارایی صحیح وسایل اندازه گیری و کنتر در صورت کثیف شدن و ته نشین شدن مواد خارجی می

ها و لوازم جانبی به عهده پیمانکار خواهد بود. تعمیر و رفع  های آن همواره آماده و در مدار باشد. رفع نقص، نشتی لوله اطمینان حاصل نمود و پمپ

ها در فصل سرما  سوز موتورخانه های دوگانه باشد. همچنین پیمانکار موظف است مشعل ها و الکتروموتورهای فوق به عهده پیمانکار می نقص پمپ

های گازوئیل سوزجایگزین نیزدرابتدای  را حداقل یکبار در ماه با سوخت گازوئیل امتحان کرده تا سیستم همواره آماده به کار باشد. در موردمشعل

 فصل سرماحداقل یک نوبت نصب وراه اندازی شده تا از کارایی مورد نظر اطمینان حاصل شود.

 هاي مربوطه هواسازها و كانالها و  زنت -9

 باید هر ماهه انجام گیرد. رعایت نکات زیر الزامی است: ها با توجه به کارکرد آن در تمام فصول می سرویس کامل هواسازها و زنت

نیاز تهیه و تعویض پمپ ( از نظر مکانیکی و الکتریکی و باالنس نمودن در صورت Blowerبازدید دائم از تجهیزات و الکتروموتور فن و بلور )ـ 1

 باشد. ها و سایر قطعات مکانیکی و الکتریکی به عهده پیمانکار می ها، تسمه آب، یاتاقان

ها و اطمینان از سالم بودن و عدم نشتی و در صورت نیاز تعمیر و ترمیم آن به عهده پیمانکار انجام خواهد شد. ضمناً حداقل سالی  بازدید کویلـ 2

 ها اسیدشویی شوند. ایان فصل سرما کویلیکبار ترجیحاً در پ

ها  و هیومیدستات موتوری شیرهای های کنترل وشیرهای موتوری ورطوبت زن ودرصورت نیازبه تعمیرویاتعویض ازتجهیزات ودستگاه بازدیددائمـ 3

 صول و دائماً در مدار باشد.باشد و سیستم کنترلی بایستی در همه ف های مربوطه با پیمانکار می )مربوط به رطوبت سنج( و ترموستات

 باشد. بازدید لرزه گیرها و فونداسیون دستگاه و در صورت نیاز تعمیر آن به عهده پیمانکار میـ 1

 باشد. ها و عایق کاری روی آن و رفع نقص و مرمت و تهیه رنگ و رنگ آمیزی آن به عهده پیمانکار می بازدید لوله کشیـ 8

 باشد. ها به عهده پیمانکار می های اتصال و آب بندی فالنچ ها، برزنت ها، فالنچ نظر محکم بودن بست ها از بازدید کانال و دریچهـ 0

ها به عهده  ها و هوابندی درب ها و گردگیری و نظافت داخل و بیرون اتاقک ها، فیلترها، آب پخش کن بازدید و سرویس و تعویض پوشالـ 1

 باشد. پیمانکار می

ها و  ها و ارائه گزارش در موارد الزم از قبیل کسری سیستم کنترل و سالم بودن کلیه متعلقات مربوطه و در مداربودن آنبررسی صحت عملکرد ـ 0

 ایرادات احتمالی سیستم به دستگاه نظارت.

یا کاتالوگ مربوطه و  ای و تعویض فیلترها در زمان الزم براساس دستورالعمل سازنده فیلتر اندازه گیری افت فشار هوا در فیلترهای کیسهـ 3

 باشد. همچنین تهیه ابزار اندازه گیری )مانومتر یا فشارسنج( و یا ارسال نمونه به نمایندگی و اعالم نتیجه به عهده پیمانکار می

ها تماماً به  یر آنبازدید و سرویس کلیه الکتروموتورها از نظر مکانیکی و الکتریکی و در صورت نیاز هزینه تراشکاری و عملیات الزم جهت تعمـ 11

 عهده پیمانکار است.

ها به عهده  ها و تعمیر و تعویض آن بازدید و سرویس کلیه شیرهای نصب شده روی سیستم لوله کشی و دستگاه و اطمینان از کارایی آنـ 11

 باشد. پیمانکار می

چنانچه در طول مدت قرارداد برحسب ضرورت هرگونه هواساز و یا اگزوزفن به مجموعه اضافه شود نگهداری، سرویس و تعمیر آن به  تبصره:

 عهده پیمانکار خواهد بود.

 هاي خوراک پزي و غيره هاي ديواري و ايستاده، اجاق ها و آبگرمكن فن كوئل و انواع رادياتور، يونيت هيتر  پكيج -11

های الکتریکی و مکانیکی  باید حداکثر هر ماه یکبار بازدید و سرویس شود و از تمیزبودن فیلترها و سالم بودن قسمت های فوق می گاهکلیه دست

ها تماماً به عهده و با هزینه پیمانکار است. کلیه وسایل  اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز هزینه تراشکاری و عملیات الزم جهت تعمیر آن

باشد. در صورت نیاز به جابجایی  باید بازدید و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض آن به عهده پیمانکار می های اتاقی و غیره می انند ترموستاتکنترل م
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کلیه اقالم فوق عملیات مربوط به بازکردن و نصب مجدد به عهده پیمانکار خواهد بود. تهیه لوازم مصرفی مورد نیاز جهت رفع نقص و یا 

 باشد. ای به عهده پیمانکار )هزینه به عهده کارفرما( می های دوره سرویس
 های هوا ها و پرده کولرهای آبی، گازی و اسپلیت -11

ها و تعمیر و تعویض کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی الزم از قبیل پوشال، برزنت، پمپ آب،  بازدید و سرویس و نگهداری الکتروموتورها و پمپ

های مصرفی و... در کولرهای آبی، شارژ گاز و تعمیر کمپرسورهای کولرهای  حلزونی، شیلنگ، شیر شناور، اتصاالت کولری، بلبرینگیاتاقان، تسمه، 

های هوا به عهده  ها و پرده های مربوطه در اسپلیت ها، راه اندازی، جابجایی و نصب مجدد پانل ها و رفع نقص، تعویض بلبرینگ گازی و اسپلیت

 های داخلی، شستشو و فیلترها تعویض گردد. ت. ضمناً حداقل یکبار در سال پانلپیمانکار اس

 فصل سوم :  تأسيسات آب مصرفي و آتش نشاني و آب غيرشرب )آبياري فضاي سبز(

از نظر خوردگی و فرسودگی و عدم  های آب سرد و گرم و رفت و برگشت رادیاتورهای داخل ساختمان و محوطه )فلزی وغیرفلزی( لوله کشی -1

های  ها مورد بازدید قرار گیرند و در صورت لزوم سرویس و ترمیم شوند. همچنین کلیه شیرها و صافی ها و عایق آن نشتی و سالم بودن لوله

ویس و تعمیر قرار گیرند. تعمیر های معین از نظر کارایی صحیح مورد بازدید و سر مربوطه و کنتورهای آب ورودی از نظر نشت آب تِست و در زمان

باشد. در زمان  ها به عهده پیمانکار می ها و عایق و رفع نقص قطعات و لوازم مربوط به موارد فوق الذکر و نیز تهیه رنگ و رنگ آمیزی لوله

ان ممکن اقدام نموده و نسبت به های مربوطه در کمترین زم ها به هر علت، پیمانکار موظف است ابتدا جهت مهار آب و کنده کاری ترکیدگی لوله

ها  متر طول و ترمیم لوله کشی و تعویض لوله 21ها تا  تهیه و تعویض لوله و اتصاالت مربوطه و ترمیم محل با هزینه خود اقدام نماید. خرده کاری

باشد. چنانچه بیشتر  ار به عهده پیمانکار میها برای انجام کار و تعمیرات بنایی آن پس از اتمام ک و اتصاالت مربوطه و سوراخکاری دیوارها و سقف

مترطول( هزینه اجرای آن برعهده کارفرما و انجام آن برعهده پیمانکار است. ضمناً در اینگونه  21مترطول شد )فقط متراژ کار اضافه بر  21از 

 تواند رأساً اقدام نموده و تمام کار را خود انجام دهد. موارد کارفرما می
 های مربوطه و پمپ منابع تحت فشار -2

ای و  های مربوطه نیز از نظر مکانیکی و الکتریکی مورد بازدید و سرویس هفته منابع تحت فشار از نظر خوردگی و سالم بودن دیافراگم و پمپ

شکاری و عملیات الزم های معین بازدید و سرویس شود. ضمناً هزینه ترا باید در زمان های کنترل مربوطه نیز می معین قرار گیرد. همچنین دستگاه

باشد )در مورد وسایل حفاظتی  ها تماماً به عهده و با هزینه پیمانکار می ها و تعویض قطعات مکانیکی و الکتریکی الکتروپمپ جهت رفع نشتی

 عمل خواهد شد(. 13فصل  2تابلوهای برق مربوطه مطابق بند 

 منبع هوايي و زميني -3

باید لوله کشی مربوطه از نظر فرسودگی و عایق کاری مورد بازدید هفتگی قرار  خیره و ایجاد فشار آب، میدر صورت استفاده از منبع هوایی برای ذ

باید منابع زمینی و منابع هوایی از نظر نشت آب، تمیزی داخل آن و کارکرد فلوتر سوئیچ همواره مورد بازدید قرار گرفته و در  گیرد. همچنین می

ود و تمهیدات الزم جهت بهداشتی ماندن آب منابع، پیش بینی شود و بایستی حداکثر هر شش ماه یکبار با صورت لزوم تعمیر و یا تعویض ش

ع هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط منابع مذکور با هزینه پیمانکار شستشو و ضدعفونی شوند. تعویض کلیه لوازم و تعمیرات و رفع نواقص مناب

باشد. همچنین در مواقع استفاده از منابع هوایی و زمینی به منظور تقویت شبکه آب شرب  هده پیمانکار میزمینی و هوایی و متعلقات مربوطه به ع

 باشد. و کلرزنی به صورت روزانه طبق اصول فنی و بهداشتی مربوطه به عهده پیمانکار می

 هاي عميق تأسيسات چاه -4

ها اطمینان حاصل نمود. تعمیرات الزم جهت موتور و گیربکس پمپ  کرد آنهای عمیق بایستی همواره بازدید و کنترل شوند و از صحت کار چاه

های شناور در چاه برعهده پیمانکار است.  چاه و ملحقات مربوطه و بازدید و سرویس سیستم شافت و غالف مربوطه و یا الکتروموتور پمپ
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باشد. فقط کلیه  های عمیق تماماً به عهده پیمانکار می سات چاهتراشکاری و عملیات الزم جهت تعمیر و تعویض قطعات مکانیکی و الکتریکی تأسی

 بایست در جدولی ثبت و حفظ گردد. تعمیرات می

 لوله كشي آتش نشاني -5

های مربوطه کامالً سالم و آماده کار باشند و سیستم همیشه به  باید از نظر خوردگی و نشتی همواره بازدید شود و پمپ لوله کشی آتش نشانی می

اتومات در مدار قرار داشته باشد. خسارات جانی و مالی ناشی از حوادثی که ثابت شود به علت نقص سیستم آتش نشانی بوده است به عهده صورت 

اشد ب باشد. پیمانکار ملزم می نشانی اعم از مکانیکی و الکتریکی به عهده پیمانکار می آتش لوازم وتأسیسات به مربوط نقص ورفع تعمیرات. پیمانکاراست

های هوزریل اقدام نماید و دو نوبت در سال نسبت به برگزاری مانور آتش نشانی و کنترل و آزمایش کلیه  ماهیانه یکبار نسبت به کنترل کلیه جعبه

 های آتش نشانی و متعلقات مربوطه و شیرهای هیدرانت اقدام نماید و در صورت بروز مشکل نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. شیلنگ

 ها و شبكه فاضالب محوطه و طرح اگو چهارم : تأسيسات فاضالب ساختمان فصل

باید همواره بازدید و در صورت نیاز ترمیم و تعمیر گردد. همچنین نظارت و همکاری  لوله کشی فاضالب و آب باران از نظر نشتی و فرسودگی می

های پشت بام و کفشورها و تی شورهای ساختمان و  یرد. کلیه کفخوابهای الزم انجام گ برای تخلیه سپتیک تانک و حوضچه چربی گیر در زمان

باید بازدید شود و در صورت گرفتگی فاضالب همکاری الزم با گروه خدمات انجام شود. چنانچه نیاز به  محوطه نیز از نظر بازبودن مسیر می

های الزم و تعمیرات ساختمانی مورد نیاز پس از اتمام کار به  ریمتر( به همراه کنده کا 11های فاضالب باشد )حداکثر  تعویض و یا ترمیم لوله

 باشد. عهده و هزینه پیمانکار می

های لجن کش به عهده پیمانکار است. ضمناً نصب شبکه آشغالگیر )سبد فلزی(  بازدید و انجام تعمیرات الکتریکی و مکانیکی و تراشکاری پمپـ 1

 دید حرکت دائمی فاضالب و نظافت آشغالگیرها برعهده پیمانکار است.خروجی بیمارستان و ایستگاه پمپاژ و باز

 ها. های سیستم اگو و گزارش کتبی وضعیت آن ها و بازدید هفتگی از منهول های جذبی و سپتیک بازدید شش ماهه از چاهـ 2

 فصل پنجم:تأسيسات بهداشتي

ها و سایر لوازم بهداشتی و شیرآالت مربوطه  ها به انضمام فالش تانک یا فالش والو، دوش ها و توالت ها، ظرفشویی ها، روشویی ـ کلیه دستشویی1

است. در ها به عهده پیمانکار  ها مورد بازدید قرار گیرند و در صورت لزوم تعمیر و نصب مجدد آن باید از نظر چکه نکردن و صحیح کارکردن آن می

باید با همکاری تأسیسات و توسط خدمات نسبت به رفع گرفتگی اقدام شود. بدیهی است در  صورت گرفتگی مسیر فاضالب لوازم بهداشتی می

ام های الزم و تعمیرات ساختمانی مورد نیاز پس از اتم متر( به همراه کنده کاری 11های فاضالب )حداکثر  صورت نیاز به تعویض و یا ترمیم لوله

متر( به عهده و  11ها و موارد خرده کاری )حداکثر  کار به عهده پیمانکار )نگهداشت تأسیسات( است. اجرای لوله کشی فاضالب در تغییر کاربری

 ردیف یک عمل خواهد شد. سومباشد. در خصوص اضافه متراژ مطابق دستورالعمل فصل  هزینه پیمانکار می

ها و شیرهای اهرمی و همچنین فالش  واشرها، مغزی شیرهای مخلوط و معمولی، کلیه شیرها و نظایر آنتعویض کلیه قطعات شیرآالت نظیر ـ 2

ها و  های مربوطه به عهده پیمانکار )نگهداشت تأسیسات( است. در صورت خرابی و فرسودگی لوله ها و فالش والوها به همراه کلیه لوازم تانک

های الزم به عهده پیمانکار)نگهداشت تأسیسات(است. در خصوص اضافه متراژ مطابق دستورالعمل  کاری کنده همراه به متر(21ها )حداکثر تعویض آن

 ردیف یک عمل خواهد شد. سومفصل 

 هاي جانبي ها و وسايل تأسيساتي نصب شده در ساختمان موتورخانه فصل ششم:

متعلقات مربوطه مشابه شرح خدمات خواسته شده در فصل اول تماماً به های جنبی و  ها و ساختمان راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه موتورخانه

هواکش، هواساز و یونیت هیتر و فن کوئل، رادیاتور  چیلر،باشد و کلیه وسایل آبگرمکن، پکیج، کولر آبی، کولر گازی، آبسردکن، عهده پیمانکار می

د بازدید و سرویس قرار گیرند. هرگونه تعمیرات اینگونه وسایل به عهده پیمانکار باید از نظر مکانیکی و الکتریکی و رعایت نکات ایمنی مور و... می

 باشد. می
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 فصل هفتم: تأسيسات گاز )شهري و مايع( و ايستگاه تقليل فشار گاز

ها، ترمیم  آمیزی آنها و حتی رنگ  باید همواره مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه خوردگی در لوله لوله کشی گاز شهری میـ 1

باید کلیه سیستم از نظر خوردگی بازدید و مرمت شود. ضمناً اخذ تأییدیه  الزم به عهده پیمانکار است. در صورت استفاده از لوله کشی گاز مایع می

ه گاز بیمارستان صحت عملکرد تأسیسات گاز )شهری و مایع( و عدم وجود مشکالت فنی و خوردگی در تأسیسات موجود و حفاظت کاتدیک شبک

 بسته خدمات به عهده پیمانکار است. 10مطابق فصل 

ها کنترل و سایر  های آن کنند بایستی به طور مرتب بازدید و سرویس شوند و شیلنگ کلیه وسایل گازسوز که از کپسول گاز مایع استفاده میـ 2

 موارد ایمنی بررسی شوند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

های تقلیل فشار گاز شهری باید توسط مجری مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران انجام گردد که انجام موارد فوق  ویس و رفع نقص ایستگاهسرـ 3

 به عهده و با هزینه پیمانکار است.

رد تأیید شرکت گاز به عهده و سرویس و تنظیم و تعمیر و نگهداری کلیه رگوالتورهای شبکه گاز بیمارستان از طریق کارکنان واجد شرایط و موـ 1

 با هزینه پیمانکار است.

 شبکه باید حداقل هر سه ماه یکبار چک و نتیجه به صورت مکتوب به دستگاه نظارت معرفی شده از طرف کارفرما اعالم شود. کاتدیک حفاظتـ 8

 ها به عهده پیمانکار است. تعمیر و سرویس آنها و... نصب و راه اندازی و  های گازی، انواع اجاق گازها، آبگرمکن در خصوص بخاریـ 0

 های مربوط به وسایل گازسوز به عهده پیمانکار است. سرویس و رفع نقص و تعمیر کلیه ترموکوپلـ 1

 فصل هشتم:  تجهيزات بيمارستاني
 اکسیژن ساز و تجهیزات مربوطه  -1

های ذکرشده تماماً به عهده پیمانکار است. همچنین صحت عملکرد  سیستمباید همواره آماده به کار باشد و مرتب کنترل گردد و رفع نواقص در 

ها با شرایط استاندارد و رعایت نکات ایمنی  های کنترلی و تعمیر و تعویض قطعات و سیم پیچی الکتروموتورها و تطابق شرایط عملکرد آن دستگاه

 کار است.ها تماماً برعهده پیمان الزم و عدم وجود مشکالت فنی در این سیستم

 فصل نهم:  تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس

های  ها و لوله کشی آب سرد و گرم، پریزهای برق و سیستم ها، کولرها، آبسردکن ها و اگزوزفن تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس منجمله هواکش

های ذکرشده تماماً  کنترل گردند و رفع نواقص در سیستم روشنایی، اعالم حریق و پیچینگ و تابلوهای برق باید همواره آماده به کار باشند و مرتب

به عهده پیمانکار است. ضمناً مسئولیت وصل آب، برق، گاز و فاضالب متصل به تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس با پیمانکار است. همچنین 

 ر است.ها تماماً برعهده پیمانکا رعایت نکات ایمنی الزم و عدم وجود مشکالت فنی در این سیستم

 فصل دهم : آسانسورها و باالبرها و راهبندها

ای از قبیل گریس  های دوره شرکت موظف است کلیه آسانسورها و راهبندهای موجود در بیمارستان را از لحاظ اتصال برق و انجام سرویسـ 1

به شرکت سازنده اطالع رسانی کند و از رفع ایراد  کاری، روغن کاری، آچارکشی، نظافت و... به طور مرتب بازدید نماید و در صورت مشاهده ایراد

 اعالمی اطمینان حاصل نماید و همکاری الزم را انجام دهد.

 باشد کلیه راهبندهای بیمارستان را تحت پوشش مسئولیت مدنی قرار دهد. پیمانکار ملزم میـ 2

دارد شرکت نگهداشت  ت آسانسوری تأیید صالحیت، اعالم میبا توجه به واگذاری قرارداد نگهداری و راهبری آسانسورها با شرک مهم: نکته -3

 فقط راهبری آسانسورهای موجود در بیمارستان را به عهده دارد. تأسیسات
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آسانسورها، تعهدات شرکت نگهداشت تأسیسات در لحظات اولیه مشکالت پیش بینی نشده )گیرکردن  با توجه به واگذاری نگهداری :1تبصره

 و...( به قوت خود باقیست.کابین، قطع برق 

 هاي اعالم و اطفاء حريق و همكاري در عمليات اطفاء حريق فصل يازدهم : بازديد از سيستم

های اعالم حریق و گاز دتکتورها و تابلوها و سانترال مربوطه بایستی مرتباً مورد بازدید و تست قرار  ها و آالرم دتکتورهای دودی و حرارتی و شستی

باشد کلیه  بدون نقص در مدار باشند. سرویس و تعمیرات الزم سیستم اعالم حریق به عهده پیمانکار است. پیمانکار ملزم می گرفته و همیشه

ها را شستشو و سنسور مربوطه را بادگیری نماید و جهت تست دتکتورها از اسپری مخصوص  دتکتورها را هر سه ماه یکبار باز کرده و قاب آن

های آتش نشانی بایستی در  باشد. ضمناً کپسول باشد. هزینه خرید اسپری تست به عهده پیمانکار می ی دیگر مورد تأیید نمیها استفاده شود و روش

د و محل مربوطه نصب باشند و حداقل سالی یکبار توسط پیمانکار معتبر و رسمی خدمات آتش نشانی و دارای بیمه نامه شارژ و آماده به کار باشن

ها  ها و مدارک مربوطه تحویل اداره فنی بیمارستان گردد و کنترل تاریخ شارژ و اعالم تاریخ دشارژ و شارژ مجدد کپسول سولبیمه آتش سوزی کپ

ت در زمان در زمان مقتضی و تهیه متعلقات مربوطه مانند نازل، مانومتر، پایه دیواری و... به عهده پیمانکار است. عالوه بر این پیمانکار موظف اس

ه امکانات موجود را به کار گیرد و چنانچه به علت نقص در تجهیزات اطفاء حریق و عدم همکاری پرسنل پیمانکار خسارتی وارد شود حریق کلی

های فنی الزم در خصوص صحت عملکرد سیستم اعالم حریق و متعلقات  تماماً از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. همچنین اخذ تأییدیه

باشد. همچنین کنترل پربودن و سیرکوله آب منابع  بسته خدمات به عهده پیمانکار می 10 ه کارفرما و دستگاه نظارت مطابق فصلمربوطه و ارائه ب

 ذخیره سیستم اطفاء حریق برعهده پیمانکار است.

 اي هاي پنجره ها و هواكش فصل دوازدهم : اگزوزفن

ها سالم و بدون نقص بوده و همیشه روشن باشند و در  ها و هواکش تی کلیه اگزوزفنبا توجه به اهمیت تهویه هوا در فضاهای بیمارستانی بایس

ه صورت خرابی و یا هرگونه نقص فنی سریعاً توسط پیمانکار اقدامات الزم جهت تعمیر و رفع نقص آن انجام شود ضمناً هزینه تراشکاری به عهد

ها و ثبت اطالعات الزم در فرم شناسنامه مربوطه و آمپرگیری  رق و وسایل حفاظتی آنباشد و رعایت نکات ایمنی و کنترل تابلوهای ب پیمانکار می

ای( اطالعات  باشد و در صورت بازشدن هر دستگاه )جهت تعمیرات و یا سرویس دوره ماهیانه و ثبت ارقام مربوطه از جمله وظایف پیمانکار می

فصل  2ضمناً در مورد لوازم و تجهیزات برقی در تابلوی برق مربوطه مطابق بند مربوطه در فرم شناسنامه تجهیزات ثبت شده و موجود باشد. 

عمل خواهد شد. در صورت تغییر کاربری فضاها و نیاز به نصب هواکش و یا اگزوزفن به هر تعداد انجام آن به عهده پیمانکار خواهد بود.  سیزدهم

باشد. پیمانکار موظف است  رت، برطرف کردن موانع و... به عهده پیمانکار میها شامل برش شیشه، ساخت ساپو انجام کلیه مراحل نصب هواکش

ساعت طول بکشد نسبت به تأمین اگزوزفن  10ها اقدام نماید و در صورتی که مراحل تعمیر بیشتر از  ساعت نسبت به تعمیر اگزوزفن 10حداکثر تا 

 جایگزین با هزینه خود اقدام نماید.

 ای جدید به عهده کارفرما و تعویض و تعمیرات مورد نیاز آن به عهده و هزینه پیمانکار است. نجرههای پ تهیه هواکش تبصره:

 هاي برق و تابلوهاي توزيع اصلي و فرعي برق ها و اتاق فصل سيزدهم: پست

برق بایستی هر شش ماه یکبار های  و فشار ضعیف و اتاق 21111های  تجهیزات برقی )منجمله کلیدهای اصلی و اتومات و کنتاکتورها( پستـ 1

به طور کامل سرویس و آچارکشی شود و هر سال یکبار با تقاضای کتبی و هزینه پیمانکار از طریق شرکت برق منطقه مربوطه جهت کنترل 

ایت کلیه مسائل ایمنی و ها و لوازم کنترلی اقدام شده و نتیجه را کتباً به اطالع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. ضمناً رع کیفیت روغن ترانس

 باشد. تمهیدات الزم به عهده و هزینه پیمانکار می
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تابلوهای برق اصلی و فرعی و ایزوله و کنترلرهای مربوطه باید مرتباً کنترل و سرویس )گردگیری و آچارکشی( و رفع نقص شوند و چنانچه ـ 2

یجاد خسارت در تجهیزات متصل به آن شود تهیه لوازم مورد نیاز جهت رفع پیمانکار نقصی در تجهیزات تابلوهای برق مشاهده نماید که باعث ا

 باشد. نقص به عهده پیمانکار )هزینه به عهده کارفرما( می

ولت اعم از فشار ضعیف و متوسط و اصالح آن به عهده پیمانکار  111و  21111تعویض و رفع نقص کلیه لوازم تابلوهای برق اصلی و فرعی ـ 3

 باشد. تهیه لوازم مورد نیاز جهت رفع نقص به عهده پیمانکار )هزینه به عهده کارفرما( میباشد.  می

بسته  10ها مطابق فصل  اخذ تأییدیه فنی از بابت صحت عملکرد و عدم مشکالت فنی و ایمنی در تجهیزات تابلوهای اصلی برق و ترانسـ 1

 ردهای الزم.ها و رعایت استاندا خدمات و اطمینان از کارکرد صحیح آن

 ها. ها جهت مشخص شدن نام مصرف کننده ها و کابل لیبل گذاری و کدینگ قطعات تابلوبرقـ 8

 های برق. اصالح و آرایش سیم کشی داخل تابلوها و ساماندهی داکتـ 0

 نمونه گیری جریان مصرفی و اطالع از صحت استاندارد ادوات و فیوزهای مصارف پرتوان.ـ 1

 م روشنايي، صوتي، ارتباطي و مخابراتي، اِرتينگفصل چهاردهم : سيست

 ها به عهده پیمانکار است. بایدازسیستم احضار پرستار و اینترکام بازدید به عمل آمده و همواره بدون نقص در مدار باشد. رفع نقص این سیستمـ 1

ها باید همواره مورد بازدید و سرویس  های آن و ترمینال های رومیزی و کلیه خطوط ارتباطی های مخابراتی شامل دستگاه سانترال، تلفن سیستمـ 2

ن خط قرار گرفته و بدون نقص در مدار باشند. تعمیر کلیه لوازم فوق الذکر به عهده پیمانکار است. ضمناً جابجایی هر یک از خطوط و اضافه کرد

اجرای کابل کشی تلفن به صورت هوایی و دیواری روکار و یا مترطول( پس از تأیید کارفرما به عهده پیمانکار است.  81تلفن )برای هر خط تا 

( جزء وظایف VOIPمترطول بر عهده پیمانکار است. تست و بررسی عملکرد سیستم سانترال تحت شبکه ) 111داخل کانال تأسیساتی آدم رو تا 

 ، هزینه تعمیر با بهره بردار است.VOIPقص در سوئیچ باشد. در صورت بروز ن بهره بردار )انفورماتیک( ولی با هماهنگی و پیگیری پیمانکار می

ها باید همواره بدون نقص در مدار بوده و صدا با  سیستم صوتی شامل مرکز پیچینگ و متعلقات آن مانند بلندگوها، میکروفون و کابل کشیـ 3

 باشد. ها نیز به عهده پیمانکار می کیفیت خوب پخش شود. تعمیر و سرویس آن

ها و کلیه کلید و پریزهای برق، تلفن،  ها، تیرهای روشنایی، ریسه المپ ها، پروژکتور ها و محوطه شامل چراغ نایی داخل ساختمانسیستم روشـ 1

برق موجود تلویزیون، آنتن تلویزیون، برقگیرها و سیستم اِرتینگ باید همواره بدون نقص در مدار باشند. ضمناً کنترل سیستم اِرت از کلیه پریزهای 

 باشد. چاه اِرت به عهده پیمانکار میتا 

 باشد. تعمیر، رفع نقص و تعویض کلیه کلید و پریزهای برق، تلفن و تلویزیون و کامپیوتر )توکار و روکار( و آنتن به عهده پیمانکار میـ 8

های اِرت  ها به چاه پریزها و چراغهای اِرت و صحت وصل شبکه اِرت  پیمانکار موظف است پیوسته )حداقل هر ماه یکبار( نسبت به تست چاهـ 0

اهم( مراتب را در اسرع وقت کتباً به دستگاه  2ها )حداکثر  های اِرت و یا افزایش اهم آن اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه نقص در چاه

های مورد نیاز جهت تست سیستم اِرت  گاهنظارت، مدیر شبکه یا بیمارستان یا نماینده آن گزارش نماید. ضمناً تهیه و فراهم نمودن تجهیزات و دست

مامی برعهده و هزینه پیمانکار است. در صورتی که به دلیل وجود نقص در سیستم اِرت، خسارات مالی و یا جانی به بیمارستان وارد گردد جبران ت

 خسارات برعهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

ها  ها، داکت ها، سرکابل ها، سرسیم های برق و اینترنت به همراه سوکت ها و سیم کلیه کابلمترطول تهیه  81در صورت اجرای عملیات جدید تا ـ 1

 باشد. ها به عهده کارفرما و اجرا و نصب آن به عهده پیمانکار می و سینی کابل
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های  ها و محوطه و اتاق بخش ها و اصالح آن در ها، داکت کشی ها، سینی گذاری ها، کابل کشی ها، لوله کشی مرمت و اصالح کلیه سیم کشیـ 0

ها  باشد و در صورت نیاز به هرگونه مفصل و کابل و لوازم دیگر جهت ترمیم کابل های انرژی به عهده پیمانکار می های برق و تونل برق و پُست

 باشد. تهیه لوازم به عهده پیمانکار و هزینه به عهده کارفرما می

 باشد. اخه با پیمانکار میسرویس و اصالح پریزهای سیار دارای دوشـ 3

 سرویس و اصالح مدار برق رسانی و ساپورت نصب تلویزیون و ویدئوپروژکتور و آنتن با پیمانکار است.-11

 های مخابراتی و کدگذاری مدارات. بهسازی و مرتب سازی جعبه ترمینال-11

 ها UPSفصل پانزدهم:برق اضطراري، ديزل ژنراتور و 

دیزل ژنراتورها بایستی مطابق چک لیست مربوطه مرتب بازدید و روشن شوند و تست آب و روغن و آب باتری و فشار روغن و دمای آب و جریان 

باید  شارژ باطری و تست دستی و اتوماتیک دستگاه انجام شده و مقادیر اطالعات الزم با ذکر تاریخ ثبت شوند. همچنین تابلوی اتوماتیک ژنراتور

اُوِر،  میشه آماده به کار و در مدار باشد و در سال حداقل دو نوبت پیمانکار ملزم به آچارکشی کامل تجهیزات اتاق دیزل ژنراتورها، تابلو چِنجه

 باشد و در صورت نیاز به هر سرویس، سیم پیچی و تعمیر در هر قسمت سریعاً توسط پیمانکار ها و غیره می کلیدهای دستی و موتوری و شینه

یت تأسیسات اقدام شده و هیچگونه نوسانی در فرکانس و ولتاژ خروجی ژنراتور مشاهده نشود. در صورت نیاز به تعمیرات روی دیزل ژنراتور صالح

زی اتاق بایست به خوبی انجام شود و از نظر تمی فنی تعمیرکار بایستی به تأیید دستگاه نظارت برسد. تهویه هوا و گرمایش در اتاق دیزل ژنراتور می

باشد. تعویض آب و  و دیزل نیز همواره کنترل و نظافت الزم انجام شود. تهیه سوخت و باتری به عهده کارفرما بوده و تعویض باتری با پیمانکار می

زینه خود )مطابق با باشد. پیمانکار موظف است با ه ها به عهده پیمانکار می اسید باتری، روغن، ضد یخ، فیلترهای روغن و هوا و تعمیرات کلی دیزل

تأییدیه الزم  Change Overها و سیستم کنترل و ژنراتورها و تابلوهای  بسته خدمات( در خصوص صحت فنی عملکرد دیزل 10جزئیات فصل 

های  سارتبدیهی است جبران سایر خ طبق مفاد قرارداد انجام خواهد شد اخذ نموده و ارائه نماید و در صورت قطعی برق و زیر بارنرفتن دیزل 

ها و استابالیزرهای مجموعه، پیمانکار  UPSکالً به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود. در خصوص براساس مفاد قرارداد مالی و جانی نیز 

تأسیسات مجموعه موظف است به صورت ماهیانه حداقل یکبار نسبت به گردگیری و بادگیری این وسایل اقدام و نسبت به تهیه چک لیست 

ی و گزارش عیوب )از جمله میزان دمای داخل تجهیزات و دمای محیط نگهداری تجهیزات( و نواقص احتمالی به کارفرما اقدام نماید و از کنترل

 صحت کارکرد و رفع نواقص اطمینان حاصل کند.

 اي هاي كنترلي دوره فصل شانزدهم: تكميل چک ليست

های روزانه و هفتگی جهت  نی دانشگاه و یا نمایند فنی کارفرما جهت بازدیدها و کنترلهای تهیه شده و ابالغی توسط مدیریت ف کلیه چک لیست

های  تجهیزات موجود بایستی کامالً و به طور دقیق تکمیل شده و در بایگانی دفتر تأسیسات موجود باشد و اطالعات مربوط به تعمیرات و سرویس

ه تجهیزات( به طور دقیق و مشخص ثبت شده و موجود باشد خصوصاً در مورد تجهیزاتی های مربوطه )شناسنام انجام شده کلیه تجهیزات در فرم

شوند و در مورد تجهیزاتی که فاقد چک لیست کنترلی  شوند و برای تعمیرات به بیرون بیمارستان ارسال می که جهت تعمیر از محل خود باز می

 لیست کنترلی اقدام نماید. باشند با هماهنگی اداره فنی بیمارستان نسبت به تهیه چک می

 فصل هفدهم:بانک خازني

های سیگنال و  های ارتباطی، چراغ ها، کنتاکتورها، رگوالتور، ترانس جریان، کلیدهای گردان، فیوزها و کابل کلیه تجهیزات بانک خازنی شامل خازن

در صورت نیاز تعمیر و رفع نقص شود. همچنین پیمانکار بایست مرتباً بازدید شده و از صحت کارکرد آن یقین حاصل نموده و  تابلوی اصلی می

بایست هر ماه قبوض برق را کنترل نموده و در صورت وجود بار رأکتیو نسبت به حذف آن اقدام نماید. در صورت وجود مبلغی به عنوان بار  می

بایست با توجه به اهمیت و خطرات اضافه ولتاژ  میگردد. همچنین پیمانکار  رأکتیو در قبوض برق، مبلغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر می
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های مختلف )ساعات کم بار و پربار( ولتاژ و ضریب قدرت را کنترل و  دائماً از صحت کارکرد رگوالتور بانک خازنی اطمینان حاصل نماید و در زمان

و در صورت اضافه بار کتباً به بهره بردار اعالم گردد.  ثبت نماید. همچنین با توجه به قبض مصرفی هر دوره، تجاوز ار قدرت مصرفی بررسی گردد

 باشد. تهیه لوازم مصرفی مورد نیاز جهت رفع نقص به عهده کارفرما می

 ها فصل هجدهم: اخذ تأييديه

طه توسط های مربو های زیر را به شرح برنامه زمانبندی ارائه شده و مطابق جزئیات فنی خواسته شده در فصل پیمانکار موظف است سیستم

های مورد تأیید دستگاه نظارت و با هماهنگی و حضور نماینده مدیریت فنی مورد معاینه  ها و یا شرکت های سازنده و یا نمایندگان مجاز آن شرکت

ضمن هزینه آن . در ها را اخذ نموده و به دستگاه نظارت ارائه نماید فنی قرار داده و تأییدیه صحت عملکرد و با گزارش فنی در خصوص وضعیت آن

های ارائه شده در بسته خدمات و دستور کارهای مدیریت فنی مورد تست و بررسی و کنترل  . بقیه موارد طبق دستورالعملباشد به عهده پیمانکار می

 گیرند. قرار می

 معاینه فنی آن ارائه گردد. های آب گرم در ابتدا یا انتهای قرارداد گواهی ـ دیگ1

 سنجی ارائه گردد.تست هیدرواستاتیک و ضخامت ابتدا یا انتهای قرارداد گواهیدر های بخار  دیگـ 2

 های مرکزی توزیع برق و تجهیزات مربوطه هر سال یکبار. پُستـ 3

 دیزل ژنراتورهای برق اضطراری هر سال یکبار و در ابتدای قرارداد.ـ 1

 سیستم اعالم حریق و سیستم اعالم نشت گاز سالی یکبار.ـ 8

 سورهای موجود همگی سال دوبار تأییدیه عملکرد از شرکت ذیصالح.آسانـ 0

 سانترال تلفن سالی یکبار و در انتهای قرارداد.ـ 1

 های تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدیک سالی یکبار و در انتهای قرارداد. تأسیسات گاز )شهری و مایع( و ایستگاهـ 0

 هر شش ماه یکبار  های مولد اکسیژن و سانترال اکسیژن دستگاهـ 3

 های اتومات برقی و راهبندها سالی یکبار )تعیین زمان به عهده کارفرما(. دربـ 11

 سیستم برودتی در ابتدای فصل گرما.ـ 11

 های اِرت هر سال یکبار. تست چاهـ 12

 ها : انجام امور كارگاهي و خرده كاري بخشنوزدهم فصل

های فلزی  وازم بیمارستانی از قبیل تخت، برانکارد، گاری، میز، صندلی و درب و پنجره و کلیه نیمکتانجام اموری از قبیل جوشکاری و تعمیر لـ 1

ها از قبیل نصب انواع پرده  های داخلی بخش های فلزی محوطه و دیگر لوازم مورد نیاز واحدها و ملزومات موجود در کارگاه و خرده کاری و سایبان

های شکسته، نصب جای صابون مایع، تابلوهای باالسر تخت و  ها، تعویض شیشه ها و تعویض قفل درب جرهها و رگالژ درب و پن و توری پنجره

 باشد. های فلزی و غیرفلزی محوطه نیز به عهده پیمانکار می تعمیر و اصالح و نصب نرده و میله

های  ای)سکوریت( وکلیه درب ای، شیشه های نرده پنجرهو دوجداره، درب و  UPVCهای آلومینیومی و آهنی و  تعمیر و رفع نقص درب و پنجرهـ 2

 باشد. برقی )اتومات( و تعویض لوازم و قطعات مربوطه به عهده پیمانکار می

بایست از نمایندگان مجاز مربوطه و یا پیمانکارهای مرتبط استفاده شود و به هر صورت پیگیری و هماهنگی الزم و انجام کار  ـ در صورت نیاز می3

 باشد. ع وقت به عهده پیمانکار میدر اسر

های برقی پیمانکار تأسیسات موظف است ظرف مدت دو ساعت از اعالم خرابی نسبت به راه  ـ  در صورت بروز هرگونه نقص در عملکرد درب1

 اندازی درب مزبور اقدام نماید.
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 باشد. برعهده پیمانکار میهای شامل برنج، نقره، استیل، چدن، کاربیت و جوش کربن  ـ انجام انواع جوشکاری8

 باشد. ـ ساخت، تعمیر پایه و شاسی فلزی مورد نیاز کولرها و دیگر تجهیزات موجود در بیمارستان برعهده پیمانکار می0

 باشد. ها و محوطه برعهده پیمانکار می های داخل ساختمان ـ تعمیر و تعویض و نصب مجدد کلیه تابلوهای راهنما و سطل1

ای که در بیمارستان مشغول به  است برق، آب، گاز و یا خط تلفن داخلی و یا شهری از طرف پیمانکاران و یا اشخاص حقیقیـ در صورت درخو0

بایست فقط با اخذ مجوز کتبی از مدیر بیمارستان و با هماهنگی دستگاه نظارت جهت تحویل امتیازات  کار هستند پیمانکار نگهداشت تأسیسات می

 ان با اخذ رسید اقدام نماید.مورد نیاز به متقاضی

 

 

 

 


