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درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارایه خدمات و  شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ

نگهداری و  واگذاریشورای عالی اداری نسبت به  64/46استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 

بيمارستان شهيد راثی شاهيندژ ، کليه مراکز : شامل ) شاهيندژهداشت و درمان شبکه براهبری تأسيسات 

بهداشتی درمانی شهری و روستایی،  ستاد شبکه بهداشت و درمان، ، درمانگاه تخصصی، کليه خانه های 

و ( جاده ای و شهری)بهداشتی و کليه ساختمانهای زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان،پایگاه های اورژانس

را از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از (تعلقات مربوطهم

در رشته ( ریزی سابقسازمان مدیریت وبرنامه)ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامه

 :می باشند، به شرح ذیل اقدام نموده است تجهیزات تاسیسات و

آنرا به دقت مطالعه  پذیراستعالم جزء الینفک قرارداد محسوب می گردد  استعالمه شرایط با توجه به اینک* 

  .نموده وتمام صفحات را توسط شخص یا اشخاص صاحب امضاء ، مهر و امضاء نماید
 : استعالمموضوع  -1 

یزات مکانیکی و  الکرتیکی و خمابراتی نصب شده در موتورخانه ها، ساختمانها، کل تأسیسات و جته( سرویس و تعمیرات و راهربدی)عبارت است از واگذاری مدیریتی و نگهداری 

بيمارستان شهيد راثی : شامل ) شاهيندژشبکه بهداشت و درمان  حموطه، اورژانس درمانگاهها، مسکونی ها و حمل های دیگر در

رمان، ، درمانگاه تخصصی، شاهيندژ ، کليه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی،  ستاد شبکه بهداشت و د

جاده )کليه خانه های بهداشتی و کليه ساختمانهای زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان،پایگاه های اورژانس

 متعلقاتکه در مدت قرارداد به جمموعه ... و همچنین هرگونه اماکن و جتهیزات و وسایل مانند موارد مورد نظر و  (و متعلقات مربوطه( ای و شهری
مرت مربع کل فضای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، ستاد شبکه  91611و کل فضای بیمارستان مرت مربع  99511به مساحت حدودًا  ) ه اضافه شودمربوط

  (باشدکلیه متعلقات مربوطه میدرمان، ، بهداشت و 
 
 

 :مدت قرارداد  -2

 .باشدمی یکسـال شمسیمبدت  33/8/9317لغايت    9/1/9316 از تاريخ
 .ديگر با همني شرايط به کار مبادرت منايدسه ماه  تا کثرمکلف است تا انعقاد قرارداد جديد حدا پذیراستعالم ،  گزار استعالمبنا به اعالم کتبی  :تبصره 

 
 :قرارداد حجم  -3 

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، ستاد شبکه بهداشت  مرت مربع کل فضای 91611و مرت مربع کل فضای بیمارستان  99511مساحت حدودًا  به )نوع قرارداد 
 . باشدباشد و حجم کار براساس نگهداشت کل تأسیسات طبق برنامه عملیاتی میبصورت حجمی می (و کلیه متعلقات مربوطهدرمان، و 
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 : ليست خمتصري از جتهيزات -4
 

 .آویز انواع ترالی و کمدهای فلزی و چوبی و میز کار و رخت -

های بند ، چراغها، کابینتهای حرارتی ، انواع پمپ ، انواع الکتروموتور ، انواع شیرآالت ، انواع تهویه ، انواع راهانواع دیگ -

های دیواری و رومیزی ، دربهای فلزی و چوبی و ها، تلفنها و یراق آالت، دامپاها و توری پنجرهدیواری و زمینی، پرده کرکره

ها، آئینه ها و وایت بردها،تابلوهای شناسائی ،پنچرگیری ترالیقفسه های فلزی و چوبی،انواع، نردهای و اتوماتیک شیشه

های برق و تلفن ها و محوطه ، کپسولهای آتش خاموش کن ، دکل مخابراتی،کابلراهنما در ساختمانها و سردرب ،تابلوهای

وآبسردکن، تابلوهای برق و  لرهای آبی وگازی، انواع یخچالهای تلویزیون، کوو شبکه و سیستم پیچینگ اعالم حریق وآنتن

 .تلفن و خازن

، آسانسور،رختشویخانه، دیگ های بخار، ( O2وN2oوکیوم وهوای فشرده و)هواساز،چیلر،سختی گیر، سانترال گازهای  -

 ، ساختمان زباله سوز و کلیه متعلقات مربوطه(گاز وآب وگازوئیل )منابع  موتور ژنراتور،

 ها و تجهیزات هوای فشرده و وکیومستگاهد   -

های دفنی و روکار و رگالتورهای گاز،حفاظت کاتودیک ها،کنترل نشتی لولهکاری شیرفلکهانواع کلیدو پریز،روان -

  .دیگرتاسیساتی پیش بینی نشده  وموارد

های آب باران، های فاضالب و لولهعالوه بر انجام سرویس و تعمیرات و نگهداری موارد مذکور رفع گرفتگی کانالها و لوله**

 . خواهد بود مناقصه پذیربه عهده ... ها وها و دستگاهها و تورینظافت محل کار و موتورخانه

 :تعهدات طرفني  -5
عبارت است از واگذاری مدیریتی و ارائه انجام کلیه امورات الزم به منظور ، نگهداری و راهبری و تعمیر و   -4-5

مانند ( تجهیزات غیر پزشکی ) مکانیکی ، بهداشتی ، الکتریکی ، مخابراتی و الکترونیکی سرویس تأسیسات 

و همچنین هر گونه تجهیزات و وسایل مانند موارد مورد نظر و غیره که در ( 40صفحه  44ماده ) موارد مندرج در 

 .مدت قرارداد به مجموعه واحدهای مربوطه اضافه شود

 .و سرویس دهی ها انجام خواهند شد بطور اختصار بشرح ذیل اشاره میگردد مواردی که درنگهداریها     
انجام تعمیرات و سرویس دهی ها بطور روزمره ، هفتگی ، پانزده روزه ، یک ماهه ، فصلی بوده و باید به منظور سرویس دهی  -

و تجهیزات مورد اشاره در اولین  ها و تعمیرات و نگهداریها جدول زمان بندی امورات سرویس دهی ها و تعمیرات دستگاهها

ارایه شود و در سرویس دهی ها و تعمیرات در صورت نیاز موارد مشروحه ذیل انجام خواهند  مناقصه گزارفرصت تهیه و به 

شد تعویض هرگونه قطعه یا وسیله ، شارژ گاز و روغن دستگاهها ، جوشکاری و کاربیت کاری ، نظافت ، روغن کاری و گریس 

لوله های فاضالب و لوله های تاسیساتی و منهولها و سرویس های )ترل کارکرد وسایل و قطعات ، رفع گرفتگی کاری ، کن

رفع ترکیدگی ها و رفع خرابی هرگونه عایق کاری های تاسیساتی  ، سرویس و نظافت تابلوهای برق و رفع خرابی ( بهداشتی 

تست کارکرد دستگاهها و تجهیزات و انجام هرگونه موارد مورد ( لوهای برق کابل ها ، کلید و پریزها ، روشنائی ها ، تاب) انواع 

اصالح و جمع آوری و  نیاز جهت سرویس دهی و تعمیرات و راهبری ها با توجه به مشخصات فنی دستگاهها و تجهیزات و

و ضمناً گزار استعالم بنابه درخواست استعالمتغییر کاربری و انجام هرگونه موارد تاسیساتی مورد نیاز برای موضوع 

دستگاههای حساس شامل ، دیگ بخار ، موتور ژنراتور ، تابلوهای برق اضطراری ،بانک خازن ، پست های برق ، سانترال 

مرکزی مخابرات ، تجهیزات رختشویخانه و بقیه موارد دیگر در صورت نیاز توسط کارشناسان مجاز که مورد تائید دستگاه 

حداقل دریک نوبت در مدت قرارداد تحت  گزار استعالمه باشد باهماهنگی و حضور نماینده فنی دانشگا( گـروه فنی)نظارت

 .ارایه نماید گزار استعالممعاینه فنی قرارداده و تائیدیه استفاده از آنها را به 

گاههای اجرای تعمیرات و باز سازی یراق وآالت درب وپنجره هاو اجرای تعمیرات و بازسازی وسرویس تجهیزات ودست -

 (O2وN2o)سانترال وکیوم و هوای فشرده وگازهای طبی 

 ......ها و هر گونه منابع با تجهیزات جنبی آنها و سرویس و تعمیر و نظافت موتورخانه -
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ها و انواع تابلوهای ها و کلید و پریزها و روشنائیسرویس و تعمیر و نظافت تابلوهای برق و رفع هر گونه خرابی انواع کابل -

 ......و تلفن و شبکه و  برق

 ......ها و سرویس و تعمیر و نظافت هر گونه سیستم برودتی و گرمائی و تهویه -

 سرویس و تعمیر و نظافت هرگونه تجهیزات نصب شده دراطاق اکسیژن ساز -

 ها و تجهیزات هوای فشرده و وکیومسرویس و تعمیر و نظافت کلیه دستگاه -

 .......و  ، شبکه اینترنت و جعبه های هاب UPS  سرویس و تعمیر و نظافت دستگاههای -

شارژ مدارهای سانترال گازهای طبی و تخلیه و بارگیری کپسول های پر و خالی گازهای طبی و تحویل گازهای طبی مورد نیاز  -

 .خواهد بود مناقصه پذیربا نصب تجهیزات الزم به بخشها به عهده 

 ....تأسیسات برقی ،مکانیکی ،شبکه والکترونیکی و اجرای هرگونه توسعه وتعویض وتغییروضعیت در -

 ها و موارد دیگر در صورت نیازآوری آنها در جشناجرای تزئینات و جمع -

 (دفنی و روکار)گازرسانیتاسیساتاجرای هرگونه تعمیرات و سرویس و بازسازی و نگهداری مورد نیاز مربوط به سیستم -

 های موضوع قراردادوتغییروضعیت برای محلونگهداری وتوسعهوسرویساجرای هر گونه مواردمورد نیاز درتعمیرات -

اجرای هرگونه تخریب و انجام موارد دیگر مورد نیاز به منظور رفع نواقص و سرویس دهی ها برای هر مورد پیش بینی نشده   -

 با تامین ابزار کار

اههای تاسیساتی نصب شده درموتورخانه هاو اجرای تعمیرات و بازسازی و نگهداریهای شیرآالت و کل تجهیزات و دستگ -

 ساختمانها و محوطه 

 تست نشت یابی و بازدیدهای دوره ای شبکه های داخلی گاز و عملکرد حفاظت کاتودیک و حفاظت از زنگ و عایق کاریهای -

ول قرارداد یک نوبت در طگزار استعالمسیستم گاز شبکه دفنی توسط شرکت های مورد تائید اداره گاز و ارائه نتایج تست به 

 و اخذ گواهینامه هولوگرام دار از شرکتهای معتبر و مورد تأیید اداره گاز( بعد از عقد  قرارداد ماه شش)در اواسط قرارداد 

 (سرمایی وگرمایی)ویا هرنوع پکیجوگازینفتیهایوآبگرمکن،فوالدیچدنیهایدیگوسرویسوبازسازیاجرای تعمیرات -

و لباس کار برای  و لوازم ایمنی 4شماره پیوستی یل و ابزار کارگاهی مورد نیاز برابر لیست تأمین وسا -2-5

بوده و باید هر گونه ابزار و وسیله مورد نیاز را جهت انجام امورات  پذیر استعالمبه عهده  استعالمانجام امورات 

 .مایدمحوله از بدو شروع در کارگاه مهیا و تا اتمام کار از کارگاه خارج نن

به صورت حجمی واگذار میشود و کلیه بخش ها و واحدهای موضوع  استعالمبا توجه به اینکه موضوع  -3-5

 ساعاتتعهد می نماید نیروهای مورد نیاز را در تمام  پذیراستعالم پیمان باید به طور شبانه روز فعال باشند 

د به نحوی به کارگیرد که هیچگونه تعطیلی و شبانه روز اعم از تعطیل و غیر تعطیل در محلهای موضوع قراردا

بصورت حـجمی بوده اگر سرویس  استعالمنظربه اینکه انجام موضوع . خللی در انجام امورات محوله پیش نیاید

بیشتر نیاز داشته باشد باید از افراد بیشتری جهت انجام امورات محوله یا تخصصهای دهی و تعمیرات به افراد 

است تمامی افراد چه ثابت و چه موقت باید حتما دارای پوشش بیمه ای بوده و کارفرما در  بدیهی)استفاده گردد

و برای انجام  ( قبال هرگونه حادثه احتمالی هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن متوجه پیمانکار خواهد بود

برنده ضمنا . اخت نخواهد شدپرد مناقصه پذیرهیچگونه وجهی از بابت افزایش نیرو به  استعالمامورات موضوع 

جهت انجام امورات در کارگاه  ساعته 22بصورت باید ترتیبی اتخاذ فرماید که نیروهای بکار گرفته شده  استعالم

خود را در اول  عوامل( شیفت کاری) می نماید که لیست برنامه کاری  استعام گذار تعهدحاضر شوند و ضمناً 

متعهد است در خصوص بکارگیری تعداد پرسنل  استعالمشرکت برنده . نماید ارایه کارفرماهرماه جهت اطالع به 

بدیهی است در صورت تأخیر یا عدم . مورد نیاز بگونه ای عمل نماید که این امر باعث نقصان در کارها نگردد

مجاز است  کارفرمادر بیمارستان و حجم قرارداد گردد .... انجام کاری که موجب مشکالت اعم از جانی و مالی و 

 .رفتار نماید جدول جرایمبرابر 
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  . امورات مربوط به برق توسط برق کار و امورات مربوط به تأسیسات توسط تأسیسات کار اجنام گیردگردد متعهد می استعالم پذیر: 9تبصره 
 .نفر می باشد( هفت) 7حداقل تعداد افراد بکارگیری شده در موضوع قرارداد : 2تبصره 
 .موظف است در هر شیفت کاری حداقل از یک نفر تکنسین برقکار و یک نفر تکنسین مکانیک کار ماهر استفاده مناید الم پذیراستع :3تبصره 

بایست آشنا به امورات راهبردی ، نگهداری ، سرویس تعمیرات ، افراد بکار گرفته شده می -6-5

یپلم فنی یا حداقل اتمام دوره تأسیسات مورد نظر در هر شیفت کاری بوده و دارای مدرک تحصیلی د

درصد  51حداقل و با تخصص و تجربه کاری در زمینه کاری مربوط به واحد ای راهنمائی باگواهی فنی و حرفه
بوده و نیز نامبردگان باید از سالمت جسمی و روحی کامل  مرتبط با تأسیسات بیمارستانسه سال سابقه کار از نیروها دارای 

 . وده باشندبرخوردار ب

نماید ، با تحت پیمان خود را بیمه می عواملمکلف است ضمن اینکه برابر قانون کار  پذیر استعالم -5-5

تحت پیمان عقد قرارداد نموده و  عوامل(  CGL)یکی از شرکتهای بیمه در خصوص مسئولیت مدنی 

 .ارائه نماید گزار استعالمتصویر برابر اصل آن را به 

نماید در تعهد می استعالمباشد برنده می حجمیبه صورت  استعالم انجام موضوعبا توجه به اینکه   -4-5

به افراد بیشتر یا به نیروی متخصص نیاز باشد باید جهت انجام  استعالمصورتیکه برای انجام موضوع 

 استعالمازاین بابت برای انجام امورات محوله موضوع  گزار استعالمامورات محوله رأساً اقدام نموده و

 .کرد پرداخت نخواهد پذیر استعالمهیچگونه وجهی از بابت افزایش نیرو واستفاده از نیروی متخصص به 
بدیهی است تمامی افراد چه ثابت و چه موقت باید حتما دارای پوشش بیمه ای بوده و کارفرما در قبال هرگونه )

  ( ر خواهد بودحادثه احتمالی هیچگونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت آن متوجه پیمانکا
تحت پوشش خود را جهت  عواملموظف است قبل از شروع بکار ، صورت اسامی  پذیراستعالم   -7-5

 استعالماعالم و هر گونه تغییرات را نیز در اسرع وقت به اطالع  گزار استعالمبه استعالمانجام موضوع 

فراد را در هر شیفت کاری صبح و عصر برساند و ضمناً ترتیبی اتخاذ نماید که لیست و برنامه کاری ا گزار

ارائه نماید و نیز در صورت تغییرات کارشناس ناظر قرارداد روزه یا ماهانه تنظیم و به  45و شب بصورت 

روز خودداری ساعت در هر شبانه 42و ضمناً از بکارگیری بیش از  ساعت قبل اطالع دهد 26در برنامه کاری 

 .نماید

ر خصوص به کارگیری افراد مطالعه و از انتخاب افراد بد سابقه و شرور و معروفین باید د پذیر استعالم -8-5

 .نمایدبه فساد اخالقی خودداری 
نداشته و  پذیراستعالم  عواملهیچگونه تعهد استخدامی و دعاوی در محاکم نسبت به  گزار استعالم  -9-5

 .باشدمی پذیر استعالمیربط به عهده از هر گونه مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذ
اجرای صحیح برنامه زمانبندی بازدیدهای دوره ای و ارائه برنامه عملیاتی مکلف به  پذیر استعالم -40-5

باشد و در صورتیکه سرویس دهی ها و سرویس دهی مرتب برای موضوع پیمان میسرویس موضوع قرارداد و 

ورد کاری با توجه به حساسیت کاری برای عدم انجام هر مورد برابر تعمیرات بموقع انجام نگیرند برای هر م

جدول جرائم ذکر شده از دستمزد کارکرد ماهانه شرکت به منظور جریمه عدم کارکرد کسر خواهد شد و در 

مجاز میباشد سرویس دهی و  گزار استعالم،  پذیر استعالم صورت طوالنی بودن و یا عدم انجام تعهدات بموقع 

و بعالوه مبالغ  31/9اعمال ضریب های مصرف شده را با را راساً انجام و هزینه استعالمات وامورات موضوع تعمیر

 .کسر نماید  پذیر استعالمو زیان از دستمزد کارکرد ماهانه  را بعنوان ضرر  23در جدول ماده جرائم مندرج 
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دهای خود از ساختمان به ساختمان دیگر بنابه ضرورت مبادرت به جابجایی واح گزار استعالمچنانکه  -44-5

موظف خواهد بود در رابطه با جابجائی دستگاهها و تجهیزات الزم و استقرار آنها در محل  پذیر استعالمنماید 

 .جدید همکاری نماید 

محوله باید خود یا  و موارد استعالمجهت نظارت و پیگیری انجام امورات موضوع  پذیر استعالم -42-5

را که به امورات موضوع پیمان آشنا و دارای مدرک تحصیلی حداقل فوق  ارکنان تحت امر خودفردی از ک

بعنوان مناینده تام االختیار و باشد از طرف خود آشنا به استفاده از کامپیوتر و ( مکانیک یا برق )تاسیسات یا کارشناس دیپلم 
از تاسیسات  cmms ضمن استفاده مستمر از نرم افزارو ایشان باید  دمعرفی منای گزار استعالممسئول نگهداری پروژه در کارگاه به 

بازدیدهای الزم و مستمر را انجام داده و مرتباً گزارش های الزم را به نماینده یا کارشناس  استعالمموضوع 

د که در مواقع اطالع داده و هماهنگی نمای ناظر قراردادارایه دهد و ضمناً موقعیت خود را به  ناظر قراردادتاسیسات 

اضطراری و در ساعات غیر اداری و تعطیلی امکان دسترسی به ایشان امکان پذیر باشد و در صورت نیاز 

در صورت عدم به کارگیری یا عدم حضور نماینده درکارگاه و یا عدم . جهت جوابگویی در محل حاضر شود

 .از مبلغ دستمزد ماهانه قرارداد کسر خواهد شد ریالون دو میلیبه ازای هر مورد گزارش کتبی مبلغ دسترسی در مواقع الزم 

می تواند یکی از نفرات صبح  شرکت نماینده( مشارالیه باید در ساعات اداری  در کارگاه حضور داشته باشد)

 .پذیر پرداخت نخواهد شد استعالمکار باشد و مبلغی اضافه از بابت این شخص به 

در اثر عدم انجام سرویس و تعمیرات به موقع ، خراب یا کارآیی خود ای در صورتیکه قطعه یا وسیله -43-5

 .خواهد بود پذیر استعالمهای تهیه و نصب به عهده را از دست دهد هزینه

منوط به این  گزار استعالمپیچی از سوی های سیمتأمین قطعات و لوازم مورد نیاز و پرداخت هزینه -46-5

در صورتیکه قصور از . نباشد پذیر استعالمپیچی ناشی از قصور است که ضرورت تعویض قطعات و سیم

اندازی باید نسبت به تهیه قطعه و وسایل و هزینه دستمزد و راه پذیر استعالمباشد ،  پذیر استعالمطرف 

پیچی الکتروموتورها مجدد دستگاه با هزینه خود اقدام نماید بهتر است، در هر دستگاه قبل از اینکه به سیم

 .گزارش نماید گزار استعالمموارد را قبالً به  پذیر استعالم برسد آسیب

تأمین قطعه و وسایل مصرفی مورد نیاز به شرط کارکرد عمر مفید قطعه و وسایل دیگر برای انجام  -45-5

 .باشدمی گزار استعالمموضوع مناقصه با اخذ اسقاطی وسایل مصرفی به عهده 

دستگاههای مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات جانبی دیگر  لیست محلهای نصب و استفاده -44-5

 ..جهت انجام امورات تعمیرات و سرویس و نگهداری مربوط به بیمارستان و ساختمانهای جنبی مانند پاویونها و دیگر 
ا ، پشت بامها ، سالن اجتماعات موتورخانه ها ، بخشها ، درمانگاهها ، پاویون ها ، راهروهای ارتباطی ، راه پله ها ، محوطه ه -

، داکتها ، منابع گاز و گـازوئیل باالی سقفهای کاذب ، سرویسهای بهداشتی ، حیاط خلوتها و  CSRو انتظار ، رختشویخانه ، 

لوله کشی های مسی و تاسیسات گازهای طبی ،دستگاه اکسیژن ساز و اطاقهای برق  بوفه ، سانترال مخابرات ، سانترال

اتور ها ، تصفیه خانه فاضالب و کانالهای فاضالب  با منهولها و سپتیک تانکهای فاضالب ، آشپزخانه ، انبارها ، وموتورژنر

اطاق های عمل ، منابع آب ، اطاق زباله سوز ، تونل و کانال های تاسیساتی ، آزمایشگاه ، سردخانه های باالی صفر و زیر 

 ........ازرسانی ، ساختمانهای اداری و صفر و سردخانه جسد ، رادیولوژی ، تاسیسات گ

ترالی و ویلچر و صندلی و الکر بیمار و کمدهای فلزی و چوبی و میز غذا و رخت آویز ، ) انواع  :تجهیزات جانبی دیگر شامل   -

توری پنجره پایه سرم ، چراغهای پانسمان و پرتابل ، کابینت های دیواری و زمینی ، پرده کرکره ها و یراق آالت ، دامپاها و 

ها ، تلفن های دیواری و رومیزی ، تختهای بیمار ، دربهای فلزی و چوبی وشیشه ای و اتوماتیک ، نرده های فلزی و چوبی ، 

ها ، آئینه ، تابلوهای راهنما اجاق های گاز ، انواع قفسه ها و وایت بردها ، تابلوهای شناسائی ، پنچرگیری انواع ویلچر و ترالی
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و سردرب ها و محوطه ، کپسولهای آتش خاموش کن ، دکل مخابراتی ، کابل های برق و تلفن و شبکه و در ساختمانها 

سیستم احضار پرستار و پیچینگ و اعالم حریق و آنتن تلویزیون مرکزی و سیستم مدار بسته ، کولرهای آبی و گازی ، 

زن ، انواع کلید و پریز ،  انواع اتلت ها و کپسولهای یخچالهای ایستاده ، کانترهای گرم و سرد ، تابلوهای برق و تلفن وخا

گازهای طبی ، روان کاری انواع شیر فلکه ها ، کنترل نشتی لوله های دفنی گاز ، حفاظت کاتودیک گازو حفاظت از زنگ 

 (...........انجام هرگونه عملیات الزم به منظور تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی دفنی و روکار ) سیستم گازرسانی 

عالوه بر انجام سرویس و تعمیرات و نگهداری موارد مذکور الیروبی و نظافت کانالهای فاضالب و تصفیه : توضیح 

خانه فاضالب ، سپیتک تانکها و چربی گیرها و لوله های آب باران و محل کار و موتورخانه ها و دستگاهها و توری 

 .خواهد بود  پذیر استعالم های هوا بعهده

موظف است به منظور انجام به موقع و مطلوب تأسیسات موضوع پیمان جدول  پذیر استعالم -47-5

زمانبندی انجام سرویسهای روزانه هفتگی ، پانزده روز ، ماهیانه ، فصلی دستگاهها را در اوایل شروع قرارداد 

بایدترتیبی  پذیر استعالم های الزم به کارشناس ناظر قرارداد ارائه نماید و ضمناًتنظیم و جهت هماهنگی

اتخاذ نماید که در هنگام اتمام مدت قرارداد وتحویل و تحول موضوع قرارداد هیچکدام از دستگاهها 

مشاهده هیچگونه فرصتی جهت  وتجهیزات نیازی به سرویس ویا نقص فنی نداشته باشد درغیر اینصورت و

داده نخواهد شد و هزینه های مورد نیاز  پذیر استعالمانجام سرویس و رفع نواقص حتی برای یک مورد به 

 .منظور خواهد شد پذیر استعالمبرآورد و در مطالبات ( جدول جرایم  45و  7برابر ردیفهای )جهت انجام موارد 

مراجعه و با  استعالمموظف میباشد قبل از ارایه پیشنهادات به محل موضوع انجام  پذیر استعالم -48-5

قبل از ارایه  استعالمبازدید کلیه شرکت کنندگان در)شرکت نماید  استعالموضوع بررسی کامل در خصوص م

 (.الزامی است استعالمپیشنهادات از محل موضوع 

جلسه با مسؤول فنی یا مدیریت واحد جهت تبادل نظر و  2یانه حداقل ماهمکلف است  پذیر استعالم -49-5

 . بررسی مشکالت موجود داشته باشد

تکمیل و با  پذیر استعالممکانیکی در هر ماه توسط  ای دستگاههای تاسیسات برقی وچک لیسته -20-5

مدیریت جهت بررسی به   گزار استعالمدرخواست حق الزحمه ماهیانه پس از بررسی و تائید توسط نماینده 

 .ارسال گردد توسعه و تأمین منابع فیزیکی

شود، بنابراین ای موجود به طور مداوم انجام میبهره برداری از واحدهای بیمارستان و ساختمانه -24-5

ساعت شبانه روز تحت  26پذیر موظف است که کلیه تجهیزات و تأسیسات مورد قرارداد را در تمام  استعالم

 . کنترل و مراقبت داشته باشد

وجود نماید که بهره برداری از کلیه واحدهای بیمارستان و ساختمانهای مچون ماده فوق تصریح می -22-5

به طور مداوم می باشد بنابراین روزهای تعطیل رسمی و تعطیل کارگری و سایر تعطیالت مطرح نیست و 

 .گروه راهبری کننده هر لحظه بایستی سرکار خود حاضر باشد

موظف است که کلیه ابزارآالت و دیگر وسایل مورد نیاز برای سرویس و نگهداری و  پذیر استعالم -23-5

تواند ذکر شده را در محل کار خود فراهم آورد و کاری به دلیل نبودن وسایل و ابزار کار نمی تعمیرات واحدهای

  .معوق بماند

پذیر تعهد می نماید که عواملش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط  استعالم -26-5
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کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت اداری و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو 

گزار و اشخاص ثالث را جبران نماید و در این  استعالممالی و جانی ناشی از عدم رعایت مفاد فوق به 

گزار هیچ مسؤولیتی  استعالمخصوص الزم است کلیه کارگران تحت پوشش خویش را بیمه حوادث نماید و 

 . در این خصوص ندارد

ر تشخیص دهد که یک یا چند دستگاه از دستگاههای تحویل گرفته شده مندرج پذی استعالمهرگاه  -25-5

گزار اطالع داده و  استعالمباشد مقتضی است مراتب را کتباً به در ماده یک فرسوده و یا غیرقابل استفاده می

نیاز به  در صورت تأیید نسبت به تعویض، نصب و راه اندازی آنها، بدون اجرت مجزا اقدام نماید و در صورت

گزار پرداخت  استعالمتغییرات کلی هزینه انجام تغییرات با ارائه فاکتور و تأیید کارشناس دانشگاه از طرف 

 . است کارفرماتشخیص جزئی یا کلی بودن تغییرات با کارشناس تأسیسات برقی یا مکانیکی . خواهد شد

لیه لوازمی که در رابطه با این قرارداد حفظ و حراست و نگهداری وسایل، تجهیزات، ماشین آالت و ک -24-5

پذیر است و چنانچه از این جهت خساراتی به  استعالمشود به عهده در اختیار مناقصه پذیر قرار داده می

پذیر مسؤول آن باشد موظف است از عهده  استعالمگزار،  استعالممناقصه گزار وارد آید که طبق تشخیص 

اندازی طعه و یا ماشین خسارت دیده را کامالً صحیح و سالم تهیه و راهپرداخت خسارات برآمده و جنس یا ق

بدیهی است که از جهت حق الزحمه یا مبلغی به عنوان خرید جنس یا دستمزد از . و آماده بهره برداری نماید

 . گزار پرداخت نخواهد شد استعالمطرف 

گزار به  استعالمورد نیاز مخزن با نظارت کنترل سوخت مصرفی مورد نیاز و سایر مواد مصرفی و یا م -27-5

 .پذیر می باشد استعالمعهده 

گزار به انضمام کارت  استعالمکلیه عوامل فنی باید از لباس کار منظم و از رنگ تعیین شده توسط  -28-5

تهیه لباس به عهده ). شناسایی برای ورود به بخشهای مختلف جهت سرکشی و تعمیرات وارد شوند

 (ر استپذی استعالم

موظف است دفتر حاوی ثبت تعمیرات و سرویسهای تغییر و تحول شیفتها را تهیه نموده و  پذیر استعالم -29-5

تواند هر زمان که می گزار استعالمگزارش کلی عملیات را در آخر هر ماه به دفتر مدیریت مرکز تسلیم نماید و 

های الزم در این موظف به همکاری پذیر استعالمد نمایدومذکور را بازدی و دفتر پذیر استعالممایل باشد عملیات 

  .باشدمورد می

منظور از تعمیرات هرگونه رفع نقص از دستگاهها یا تجهیزات و ادوات و هرگونه کاری نظیر  -30-5

سیم پیچیهای به استناد بند )جوشکاری، آهنگری، لوله کشی اتصاالت و کارهای الکتریکی غیر از تراشکاری 

و بنایی و نجاری که روی این دستگاهها در رابطه با نگهداری سیستمها انجام شود جزء ( ده یکآخر ما

 . ای از لحاظ دستمزد این گونه تعمیرات پرداخت نخواهد شدبها و حق الزحمه جداگانهتعمیرات است و اضافه

که بر حسب نیاز کلیه مسائل تأسیساتی نظیر سیم کشی، لوله کشی، کابل کشی در موارد جزئی  -34-5

 . پذیر خواهد بود استعالمپیش آید به عهده 

پذیر  استعالمگزار موظف است سوخت مورد نیاز دستگاههای مختلف را با توجه به تقاضای  استعالم -32-5

گزار  استعالمتأمین نماید و همچنین سایر موارد چرب زایی، مواد شستشوی دیگها و نظایر آنها به وسیله 
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 . پذیر قرار خواهد گرفت استعالمتیار تهیه و در اخ

گزار  استعالم خرید وسایل و ادوات و یدکی های مختلف که در بازار ایران قابل تهیه است توسط -33-5

گزار برابر مقررات زیر نظر  استعالمپذیر و به هزینه و تصویب  استعالمانجام می شود، خرید به تقاضای 

پذیر در حد توانایی  استعالمکه بایستی از خارج از کشور تهیه گردد  در مورد قطعاتی. تدارکات خواهد بود

گزار معمول خواهد داشت و پس از تهیه و نصب، قطعه فرسوده در  استعالمخود همکاری الزم را به هزینه 

پذیر موظف است صورت احتیاجات خود  استعالمگزار خواهد شد و به هر جهت  استعالممقابل رسید تحویل 

گزار جهت تهیه  استعالمها هر سه ماه یکبار در اختیار ر دقیق و مداوم به ضرورت استفاده از یدکیرا به طو

در موارد ضروری . پذیر خواهد نمود استعالمگزار در این موارد نهایت همکاری را با  استعالمآنها قرار دهد و 

م مورد نیاز را با هماهنگی و اطالع پذیر موظف است قطعات و لواز استعالمباشد که نیاز به اقدام سریع می

 . دریافت نماید در قبال فاکتور هزینه آن را ؤول خدمات واحد رأساً تهیه وناظر و مس

گزار، پس از صدور مجوز  استعالمدر صورت نیاز به تعمیر وسایل در خارج از بیمارستان با موافقت  -36-5

 . باشدخروج از اداره اموال قابل اقدام می

به هر دلیل که نیاز به بازسازی یا تغییر کاربری داشته ( موضوع پیمان ) برچیدن تأسیسات معیوب   -35-5

مترطول در هر مورد جهت تعمیرات  70های مورد نیاز تا کاریخواهد بود و کنده پذیر استعالمباشد به عهده 

تامین قطعه و . اهد بودخو پذیر استعالم و بازسازی و رفع نواقص در داخل ساختمان و محوطه به عهده

 استعالمبعهده  استعالموسایل مصرفی مورد نیاز بشرط کارکرد عمر مفید قطعه و وسایل برای انجام موضوع 

 .میباشد  گزار

 . برگ شرایط 4های شماره تأمین ابزار کارگاهی مورد نیاز برابر لیست مندرج در پیوست -34-5

-جهت انجام سرویس دهی پذیر استعالمظور حمل و نقل نیروهای تامین وسیله نقلیه مورد نیاز به من -37-5

 .می باشد  گزار استعالمهای تاسیسات موضوع قرارداد بر عهده 

بصورت جدول زیر محاسبه ومنظور   استعالمجرائم وکسورات ذیل درصورت عدم انجام امورات موضوع  -38-5

 .خواهدشد

 شــرح  مــوارد ردیف
 ميزان جریمـه

 «ریـال  مبلغ به»  
 توضيحات

 ریال 333/333/2 در کارگاه در هر روز  شیفت کاری صبحکار عواملعدم حضور  9
 (ریال ميليون دو)

 کارشناس ناظرو تائید مدیریتبه گزارش

 ریال 333/953 یاتعجیل در خروج برای هر ساعت درکارگاه عواملحضور با تأخیر 2
 (یکصدو پنجاه هزار ریال)

 ناظر و تائید مدیریتکارشناسبه گزارش

3 
تأخیر یا تعلل در انجام هر واحد کـار ارجـاعی بـه مـدت بیشـتر از دو      

 ساعت برای هر ساعت تأخیر

 ریال  333/253از
 ( دویست و پنجاه هزار ریال) 

 ریال 333/333/9الی 
 (ریالیک ميليون )

به گزارش کارشناس ناظر و تائید 
 مدیریت

2 
هـر نفـر بـه هـر      عواملرم لباسهای عدم پوشش و یا ناهماهنگی در ف

 دلیل و در هر شیفت کاری
 ریال 333/233

 (هزار ریال دویست)
به گزارش کارشناس ناظر و تائید 

 مدیریت

 به گزارش نماینده و ناظرگروه فنی هر ماهالزحمهدرصدحقسه هر ماهبرای 42عدم رعایت تائید لیست بیمه از طرف گروه فنی برابر ماده  5
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6 
وی بـا مسـئولین    عواملو نماینده و  مناقصه پذیربرخورد مناسب عدم 

 واحدهاو عدم رعایت موازین شرعی و  مقررات اداری بر ای هر مورد
 ریال 333/533

 (هزار ریالپانصد )
به گزارش کارشناس ناظر و تائید 

 مدیریت

7 
در صورت موجود بودن هرگونه نقص فنی دستگاهها وتجهیزات وموارد 

 هنگام تحویل و تحول موضوع قرارداد برای هر مورددیگر در 
یک درصدمبلغ 
 قرارداد ساالنه

به گزارش کارشناس ناظر و تائید 
 مدیریت

8 
عدم سازماندهی پرسنل به ازای حجم کار و ارائه برنامه نظارتی بـرای  

 هر روز
درصد حق ( ده) 93

 الزحمه ماهانه
 کارشناس ناظرو تائید مدیریتبه گزارش

1 

 در هر ماه CGLمدارک قرارداد بیمه مسئولیت مدنی  - :ارائه عدم 
 در هر ماه عواملمدارک تحصیلی و تجربه کاری  -

وگروه فنی دانشگاه درهر  مناقصه گزاربه   عواملکاری  لیست برنامه -
 ماه

 هر دستگاه روزانهرفع نقصعدم انجام رفع نقص وتاخیردرانجام  -

 ریال 333/333/9
 (ریالیک ميليون )

 ه گزارش کارشناس ناظر ب
 و تائید مدیریت

91 
عدم ارایه جدول زمانبندی انجام تعمیرات و سرویس دهی دسـتگاهها  

 و تجهیزات موضوع قرارداد در هر ماه
 ریال 333/333/2

 (دو ميليون ریال)
به گزارش کارشناس ناظر و تائید 

 مدیریت

 ساعت 42استفاده از نیروها در هر شبانه روز بیش از  99
درصد حق ( پنج) 5

 الزحمه ماهانه 
 ناظرو تائید مدیریتبه گزارش کارشناس

92 
عدم انجام سرویسهای مجاز در طول مدت قرارداد و عدم ارائه نتـایج  

در رابطه با دستگاههای حسـاس بـرای هـر     مناقصه گزارتست ها به 
 دستگاه

  ریال 333/333/5
 (ریالپنج ميليون )

اینده به گزارش کارشناس ناظر و نم
 گزار استعالم

93 

در صورت مشاهده خرابی و عدم کارکرد و کثیف بودن هر گونه وسـیله  
در صـورت  )و دستگاهها و تجهیزات موضوع قرارداد بـرای هـر مـورد    

 (تکرار ضربدر تعداد تأخیر به روز

 ریال  333/953از 
( هزارریالیکصدو پنجاه)

 ریال 333/333الی 
 (هزار ریال سيصد )

کارشناس ناظر و نماینده  به گزارش
 گزار استعالم

 ریال 333/533 برای هر نفر در هر شیفت کاری 20و اجرای ماده عدم رعایت  92
 (هزارریال  پانصد)

در صورت مشاهده و گزارش 
 گزار استعالمکارشناس ناظر و نماینده 

95 

در صورت عدم انجام تست عملکرد حفاظت کاتودیگ گاز و حفاظت از 
یق کاریهای سیستم گاز شبکه دفنی و عدم انجام سـرویس  زنگ و عا

دهی مورد نیاز دستگاهها و تجهیزات حساس وعدم انجام نشت یـابی  
شیرآالت و موارد دیگر موضوع قراردادراساً اقدام و هزینه های مربوطه 

 کسر خواهد کرداز دستمزد های شرکت 1/30را با اعمال ضریب 

 ضربدر 1/30
 هزینه فاکتور 

ارائه نتایج و مدارک مربوطه و عدم 
گزارش کارشناس مربوطه و نماینده 

 گزار استعالم

96 
عدم وجود ابزار کارگاهی مورد نیاز در کارگاه برابر لیست ابزار کارگاهی 

 در هر کنترل( ردیف ) هر مورد  برای 22و  24مشروحه در صفحه 
 ریال 333/433

 (هزار ریال چهارصد)
ش در صورت مشاهده و گزار

 گزار استعالمکارشناس ناظر و نماینده 

97 
آب مصــرفی موردنیــاز و  –در صــورت عــدم تــأمین بــرق اضــطراری 

 گرمایش و سرمایش و گازهای طبی به ازای هر مورد بر حسب ساعت
333/333/5  

 (پنج ميليون ریال)
در صورت مشاهده و گزارش 

 گزار استعالمکارشناس ناظر و نماینده

98 
هداری صحیح آسانسورها و عدم راه اندازی به موقع در صورت عدم نگ

آنها در زمان خرابی و عدم ارائه قرارداد نگهداری بایکی از شـرکتهای  
 مجاز آسانسور و عدم گزارش بازدید آسانسورها بطور ماهیانه 

333/333/5  
 (پنج ميليون ریال)

در صورت مشاهده و گزارش 
 گزار استعالم کارشناس ناظر و نماینده

 

می تواند  گزار استعالمپذیر به تعهد خود بر اساس مواد قرارداد عمل ننماید  استعالمدر صورتی که  -39-5

نسبت به صدور اخطار و جریمه مطابق جدول جرایم اقدام نماید و در صورت صدور بـیش از سـه اخطـار در    

را نیز به نفع خود  ه قراردادضمانت نام مبلغ مختار است ضمن فسخ قرارداد گزار استعالمطول مدت قرارداد 

 . ضبط نماید
پذذیر از طریذق امذور قراردادهذا  اسذتعالمبذدیهی اسذت حذق اعذرتا  بذه . پذذیر ابذالغ قذانونی گذردد استعالم ابالغ تذکر یا جریمه باید در مدت یک هفته اداری به عمل آمده و به :تبصره

 . حمفوظ خواهد بود

  نامه بـانکی بـه میـزان   پذیر باید قبل از عقد قرارداد ضمانتماستعالبه منظور حسن اجرای تعهدات  -60-5

 .نمایداز بانکهای قابل قبول عالوه بر پست بانک ارائه  مبلغ کل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات  93%
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 .را باشدبدیهی است ضمانت نامه ارائه شده باید قابلیت متدید تا ارائه تسویه حساب های قانونی قرارداد را دا :تبصره
به استثنای کاری دانشگاه روز  7نتیجه ظرف مدت  بالغاز تاریخ ا استعالم اول در صورتیکه برنده   -64-5

ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود مراتب به برنده دوم 

 .ابالغ خواهد شد استعالم

 استعالمیافت اسناد درتلفن همان است که در برگه رسید  و شماره پذیر استعالمقانونی اقامت محل  -62-5

ارسال گردد  پذیراستعالم  ای که با پست سفارشی به آدرس قانونی کند و هر گونه تلگرام و یا نامهذکر می

متعهد است در صورت تغییر محل و یا شماره تلفن مراتب را به  پذیر استعالمگردد و ابالغ رسمی تلقی می

 .روز اعالم نماید 5رسماً ظرف مدت  گزار الماستع

با اخذ دستور موافق معاونت  را (حجم و مبلغ قرارداد) تواند میزان تعهدات پیمانمی گزار استعالم -63-5

 .افزایش یا کاهش دهد %25  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

هد گرفت، بدیهی است به پیشنهادات واصله با حضور اعضاء کمیسیون مورد بررسی قرار خوا -66-5

پیشنهادات کلی و مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشگاه در حین بررسی و پس از آن در رد 

 .یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود

استعالم پذیر باید مدارک ذیل را به همراه قیمت پیشنهادی در یک پاکت مهر و موم شده ارسال  -65-5

 :یدنما
  شرکت بامدت فعالیت هیأت مدیره معتبرشرکت بامدت فعالیت هیأت مدیره معتبرو شماره و تاریخ ثبتو شماره و تاریخ ثبتتغییراتتغییراتآگهیآگهی  کلیهکلیهو و تأسیستأسیستصویر اساسنامه و آگهیتصویر اساسنامه و آگهی

  ریزی استانداری استانریزی استانداری استاننت برنامهنت برنامهبندی از معاوبندی از معاوارائه تصویر رتبهارائه تصویر رتبه    --

 ارائه تصویر شناسه ملی اشخاص حقوقی -

ارائه تصویر ارائه تصویر   باشدباشدیا مییا میبوده بوده ( ( در زمینه امور تأسیساتیدر زمینه امور تأسیساتی))ار ار گزگز  استعالماستعالمطرف قرارداد واحد طرف قرارداد واحد   ظرف چهار سال اخیرظرف چهار سال اخیرشرکتی که شرکتی که   --
طرف قرارداد واحدهای طرف قرارداد واحدهای مدت موصوف مدت موصوف بدیهی است شرکتهایی که طی بدیهی است شرکتهایی که طی . . رضایت نامه از واحد فوق الذکر الزامی می باشدرضایت نامه از واحد فوق الذکر الزامی می باشد

از دور از دور   کمیسیونکمیسیوندر صورت تأیید نظریه در در صورت تأیید نظریه در و به هردلیل ازعملکرد آنها اعالم نارضایتی شده باشد و به هردلیل ازعملکرد آنها اعالم نارضایتی شده باشد   تابعه دانشگاه بودهتابعه دانشگاه بوده
  . . مناقصه حذف خواهند شدمناقصه حذف خواهند شد

امضـاهای مجـاز همـان    امضـاهای مجـاز همـان    . . برگ شرایط حاضر که کلیه اوراق آن توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت شده باشدبرگ شرایط حاضر که کلیه اوراق آن توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت شده باشد    --
است که در اساسنامه ذکر گردیده ، برای مثال اگر در اساسنامه درج شده باشد که اوراق تعهدآور به امضاء مـدیر عامـل و   است که در اساسنامه ذکر گردیده ، برای مثال اگر در اساسنامه درج شده باشد که اوراق تعهدآور به امضاء مـدیر عامـل و   

بـرگ شـرایط جـزء    بـرگ شـرایط جـزء    . . باشد، الزم است اوراق برگ شرایط توسط دو نفر ذکر شده امضاء گرددباشد، الزم است اوراق برگ شرایط توسط دو نفر ذکر شده امضاء گرددره معتبر میره معتبر میرئیس هیئت مدیرئیس هیئت مدی
بایسـت  بایسـت  میمی  اساسنامه قید شده،اساسنامه قید شده،  صاحبان امضاء اوراق تعهدآور که درصاحبان امضاء اوراق تعهدآور که در  تغییرتغییر  درصورتدرصورت  شرکتشرکت. .). .)شودشوداوراق تعهدآور تلقی میاوراق تعهدآور تلقی می

  ..شدشد  حذف خواهدحذف خواهد  استعالماستعالمدور دور در غیر اینصورت از در غیر اینصورت از   .(.(مدارک نمایدمدارک نماید  ضمیمهضمیمهرا را نمونه امضاءجدید نمونه امضاءجدید 

اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت که توسط افراد مجاز امضاء و ممهور بـه مهـر شـرکت شـده     اصل تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت که توسط افراد مجاز امضاء و ممهور بـه مهـر شـرکت شـده       --
  ((33پیوست شماره پیوست شماره . ). )باشدباشد

 

 .کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حين عقد قرارداد برای شرکت برنده الزامی است  : 2تبصره 
 

 

ان بخش خصوصی با پذیر استعالمتصویب قانونی جدید در خصوص نحوه ادامه قرارداد در صورت  -64-5

ملزم به رعایت آن بدون هیچ گونه اعتراضی  پذیر استعالم... مراکز دولتی یا هرگونه تعدیل ،کاهش یا فسخ و 

 .خواهد بود

ـ     پذیر اقرار می استعالم -67-5 ع مداخلـه وزراء و  نماید که مشمول ممنوعیت موضـوع قـانون راجـع بـه من
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نمـی باشـند و ضـمناً     4337نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب دیماه 

تعهد مینماید که تا پایان اجرای قرارداد و تسویه حساب با دانشگاه به هیچ وجه اشخاص مـذکور در قـانون   

پیمان را فسخ نموده و  گزار استعالمغیر اینصورت فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد و در 

خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده 

 ( 3پيوست مشاره ) . وصول خواهد نمود
ه اشخاص حقیقـی و  حق واگذاری مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط ب پذیر استعالم -68-5

ندارد و درغیر اینصورت قرارداد بطـور یکطرفـه   ..... حقوقی دیگرحتی بصورت وکالت ، صلح نامه ، عقدنامه و 

ضبط و مبلغ مقید در آن از بانک صادر کننده مطالبه  مناقصه گزارفسخ و ضمانت حسن انجام کار راسا توسط 

با امضاء برگ شرایط حق هر گونه اعتراض در این  پذیر استعالمبرداشت خواهد شد و  گزار استعالمو به نفع 

 .خصوص را از خود سلب می نماید 

مفاصا  پذیر استعالمجهت آزاد سازی ضمانت نامه حسن انجام کار در پایان مدت قرارداد الزم است  -69-5

 .ارائه نماید راحساب از سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور اقتصادی و دارایی 

انشگاه حق تغییر ، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم د -50-5

پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دریافت کنندگان شرایط ابالغ 

دهنده حق دارد خواهد شد ، در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد 

تقاضای استرداد آن را بنماید از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد مشخصات مستلزم تغییر 

مقادیر یا قیمتها باشد در این صورت دانشگاه می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به 

فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود خریداران شرایط به تعویق اندازد به نحوی که آنان 

 . را داشته باشند 

، آئین استعالممتعهد و ملزم به اجرای مفاد فرم شرایط  استعالمپذیر با امضاء اوراق شرایط  استعالم -54-5

 . نامه مالی و معامالتی دانشگاه و سایر مقررات می باشد

یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود و در صورت عدم  گزار در رد یا قبول هر یک استعالم -52-5

استعالم یا استعالم پذیراز سوی واحد ذیربط پیشنهاد  استعالم پذیرانتأیید صالحیت عمومی هر یک از 

با امضای ذیل این اسناد حق هر گونه  استعالم پذیرگران خارج خواهد شد و استعالممزبور  از عداد  پذیران

 . ی در این خصوص را از خود سلب نموداعتراض بعد

قرارداد طرفین می ( نمونه)مطابق پیش نویس  استعالمپذیر در انجام موضوع  استعالم تعهدات  -53-5

 . پذیر پس از امضای آن حق اعتراض به مفاد آن را نداشته و متعهد به رعایت آنها می گردد استعالم باشد و 

گزار و اطالع  استعالمنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانونی و دادن پیش استعالمشرکت در  -56-5

با امضاء اوراق و  استعالم پذیرباشد و میاستعالم از کلیه شرایط موضوع  استعالمکامل شرکت کننده در

 .فرمهای پیوست ملزم به اجرای مفاد آنها گردید

–ت سایاز طریق )  23/38/6931 لغایت 93/38/6931 تاریخ از استعالمشرایط دانلود  -55-5
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اداری و اعاده آن تاآخر وقت (  http://shahindezh.umsu.ac.ir:آدرس شبکه بهداشت و درمان شاهيندژ به 

 . باشدمی( شبکه بهداشت و درمان شاهيندژحراست  دواحبه )  23/38/6931مورخ  

جهت اطالع از آخرین اصالحات احتمالی مکلف می باشند که در آخرین روز مهلت دانلود مراتب  شرکت کنندگان* 

 .را از سایت پيگيری نمایند و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود

مورخ    94ساعت حداکثر تا  الك و مهر شدهشرکت کنندگان می بایست پاکتهای پیشنهاد خود را بصورت  -54-5

  .تحویل  و رسید دریافت نمایند  شبکه بهداشت و درمان شاهيندژ ستحرابه  23/38/9316

  .الزم به ذکر است بعد از امتام مهلت مقرر هیچ پاکتی حتویل گرفته خنواهد شد -57-5

در فرصت  و نتیجه آن تشکیل  24/38/9316رخمو  نبهش چهارروزصبح  1در ساعت  کمیته استعالم -58-5

 .مقتضی اعالم خواهد شد

با توجه به مراحل بررسی و نحوه بازگشایی پاکت مناسب ترین قیمت کل پیشنهاد دهنده، پس از تأیید  -59-5

 . مطابق مقررات و قوانین مربوطه کتباً به برنده ابالغ خواهد شد تهاعضاء کم

لکرد گزار از نحوه عم استعالمچنانچه عملکرد شرکت مربوطه در طول مدت قرارداد رضایت بخش بوده و  -40-5

های شرکت رضایت کامل داشته باشد بنابه توافق طرفین قرارداد، قرارداد فوق با تمامی مفاد و بندها و تبصره

 .موجود با همان قیمت پیشنهادی فقط به مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود

پذیر و حصول  استعالمه به تواند با تأیید معاونت محترم توسعه و با اعالم کتبی یک ماهگزار می استعالم -44-5

بدیهی است با امضای این قرارداد طرفین هیچگونه . اطمینان از اطالع وی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

 . ادعایی در خصوص اخذ خسارت یا مطالبه ضرر و زیان نخواهند داشت

سایر پرداختی ها برای کارکنان تحت امر باید دارای توان مالی برای پرداخت دو ماه حق الزحمه و برنده استعالم  -26-5

 .خود را داشته باشد

 .پذیر می باشد استعالمواحدهای تابعه بهداشتی بر عهده خودرو جهت بازدید و رفع نقص  تأمين -36-5

  یشرکتهایی مجاز به شرکت در مناقصه میباشند که در سال جاری امتیاز منفی بابت انصراف از قرارداد -44-5

 .مه خود نداشته باشندرا در کارنا

هرگونه وصول گزارش از مدیریت حراست مبنی بر عدم صالحیت هر یک از شرکت کنندگان موجب  -65-5

ضمناً در خصوص وصول گزارش با مستندات مربوطه از واحدهای تابعه . خواهد بود استعالمحذف آنها از دور 

امطلوب، تخلف شرکت منضم به مستندات دانشگاه ظرف چهار سال گذشته مبنی بر عدم رضایت، عملکرد ن

 . حذف خواهد شد استعالممربوطه درصورت تصمیم کمیسیون از دور 

برگ بسته خدماتی  46صفحه و  7پیوست در  6به انضمام  برگ 14تبصره و  7بند و   65در  استعالمشرایط  -46-5

هـ مورخ  27504ت /38324شماره موضوع تصویب نامه های )برگ فرم واگذاری خدمات عمومی  4و و چک لیست 

  .تنظیم شده است( هیأت محترم وزیران 45/42/4386هـ مورخ  3644ت /86545و  5/9/4384
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ست ابزار و وسایل کارگاهی مورد نیاز جهت سرویس دهی و تعمیرات کاربری موضوع پیمان که باید در کارگاه آماده استفاده حداقل لی
 (برای هر بیمارستان) .باشد

 

 مقـدار نام ابـزار ردیف مقـدار نام ابـزار ردیف

4 
آچار تخت از سایز پائین تا نمره 

 به طور کامل 36
 44 دست یک

 بریآهن آهن بر یا قیچی

 ورق بری -
 یک عدد

2 
جعبه آچار بکس از سایز پائین 

 به طور کامل 36تا نمره 
 کولیس و میکرومتر تا حد نیاز 47 دست یک

از هر کدام یک 

 عدد

3 
آچار رینگ از سایز پائین تا نمره 

 به طور کامل 36
 عدد یک متری 5/2نردبان دو طرفه تا  48 دست یک

6 
آچار آلن از سایز پائین تا نمره 

 به طور کامل 20
 یک عدد متری 4نردبان یک طرفه  49 دست یک

5 
 آچار فرانسه از سایز پائین تا 

 (در سه سایز)  40نمره 

از هر کدام 

 یک عدد
20 

چراغ اضطراری پرتابل با حداقل 

 قابل شارژ 100لوکس 
 یک دستگاه

4 
گیر برای استفاده از یک آچار لوله

 وم تا شش اینچ در چهار سایزد

از هر کدام 

 عدد یک
24 

وسایل ایمنی کارگاه و ایمنی فردی 

 کارگاه
 یک سری

7 
حدیده برای لوله یک دوم تا 

 شش اینچ دردو سایز

از هر کدام 

 یک عدد
 سری یک سیم چین در حد نیاز 22

8 
کپسول هوا و کپسول اکسیژن و 

 استیلی با لوازم مربوطه

یک سری 

 کامل
 یک عدد سیم لخت کن در حد نیاز 23

9 
دستگاه جوشکاری با لوازم 

مربوطه جهت کار با برق سه فاز 

 و تک فاز

  –متوسط  –انبردست بزرگ  26 یک دستگاه
از هر کدام یک 

 عدد

40 
دستگاه فاضالب بازکن با لوازم 

 برقیمتعلقه از نوع 
 25 یک دستگاه

 120تا  5/2پرس کابلشو از سایز 

 بعمتر مرمیلی
 یک عدد

44 
دستگاه پمپ باد تقریباً جهت 

 کار با پنج بار
 یک عدد انبر سوکت زن 24 یک دستگاه

42 
های یک دوم لوله بر برای لوله

 اینچ تا شش اینچ در دو سایز

از هر کدام 

 یک عدد
 یک عدد بلبرینگ کش  –اشکیف کش  27

 یک عدد در حد نیازکف تراش شیر آالت  28 دستگاه یک کشی با پایهگیره لوله 43

 گیره رومیزی بزرگ و متوسط 46
از هر کدام 

 یک عدد
29 

کیلوگرم در  4گرم تا  250چکش 

 حد نیاز از هر کدام
 عدد یک

45 
سنگ برش برقی با صفحه 

 برش
 30 یک دستگاه

قلم تخت و گرد در سایزهای 

 مختلف در حد نیاز از هرکدام
 عدد دو

 
 

 
 

 

 9 پیوست مشاره

 9پیوست مشاره 
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ل کارگاهی مورد نیاز جهت سرویس دهی و تعمیرات کاربری موضوع پیمان که باید در کارگاه آماده استفاده حداقل لیست ابزار و وسای
 (برای هر بیمارستان) .باشد

 مقـدار نام ابـزار ردیف مقـدار نام ابـزار ردیف

34 
پیچ گوشتی چهار سو هفت 

 تایی
 اوامتر دیجیتالی و ارت سنج 62 سری یک

از هرکدام 

 یک دستگاه

 سنگ سمباده برقی با سمباده 32
یک 

 دستگاه
 یک عدد دمباریک  63

 66 یک عدد ر خارکشانب 33
 فازمتر کوچک و بزرگ

 درحد نیاز
 سرییک 

36 
 های الزمای با مته درل ضربه

 تا دو اینچ

یک 

 دستگاه
 الزم کیت سختی سنج آب 65

 یک عدد میز کار  64 یک سری سیم برس دستی 35

 67 دو عدد یغ مربوطهاره کمانه با ت 34

رایانه قابل حمل یا تبلت به همراه 

امکانات و تجهیزات اتصال به 

 اینترنت بی سیم

 یک دستگاه

 68 یک سری ابزار برش واشر 37
آمپرمتر چنگکی دیجیتالی کیور 

 تیسو
 یک دستگاه

 یک دستگاه تستر شبکه اینترنت 69 یک عدد موکت بر 38
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 برگ پیشنهاد قیمت
 

 
 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربیواحد امور قراردادها، مناقصات و مزایدات دانشگاه 
 

 با سالم،
و اعاده کلیه اوراق  استعالمو امور جانبی آن و پذیرش کلیه شرایط مندرج در اوراق  استعالماین شرکت ضمن اعالم وصول و مطالعه دقیق کلیه اوراق 

 .به مبلغ ذیل اعالم می مناید استعالمرا جهت اجرای عملیات مورد مذکور که امضاء و ممهور به مهر گردیده است، بدینوسیله آمادگی خود 

 شرح   
 مبلغ پيشنهادی به ریال

 به حروف به عدد

  مبلغ ماهيانه
 کارکنان تحت پوشش برابر قانون کار

  

  هزینه مدیریتی ماهيانه

 (به رقم قيد شود نه درصد)
  

   ماهيانهجمع کل مبالغ 

   جمع کل مبالغ ساليانه

  

 :صاحبان امضاء مجاز /نام و نام خانوادگی صاحب

 : شماره نمابر    : شماره تلفن

 : صاحبان امضاء/شماره تلفن همراه صاحب 

 : امضاهای مجاز/امضاء

 : مهر شرکت

 استعالم .هرگونه افزایش دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد در پرداختی ها اعمال خواهد شد :تبصره

 .موظف است تغییرات ناشی از افزایش را در قیمت پیشنهادی پیش بینی نماید پذیر

 2پیوست مشاره 

 شاهيندژشاهيندژشبکه بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان واگذاری نگهداری و راهبری تأسيسات واگذاری نگهداری و راهبری تأسيسات مناقصه عمومی 

 93193166//55//33       مورخ   1166//9292//3114431144 مشاره  
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 (پذیر استعالم)پیوست آنالیز پرداخت ماهیانه به طرف قرارداد 

 
 حنوه پرداخت موضوع

حقوق ماهیانه، اضافه کار، پاداش عیدی ساالنه، سنوات، سایر )حقوق و مزایا 

 (و مالیات و حق بیمه حقوق و مزایاپرداخت های پرسنلی بر اساس قانون کار 
 واریز به حساب مشترک

هزینه های مدیریتی که به صورت یک عدد ثابت در وجه طرف )مدیریت هزینه 

های سربار و متفرقه از است از سود و هزینه و عبارت گرددقرارداد پرداخت می

یط و تمامی هزینه هایی که طبق برگ شراآسانسور و غیره  ، CGLبیمه قبیل 

 (باشدمیپذیر  استعالم اجرای آنها به عهده

 واریز به حساب طرف قرارداد

 واریز به حساب مشترک (کل قرارداد% 47/44)قانون تأمین اجتماعی  38بیمه ماده 

 
 : توضیحات

 . مالیات بر حقوق پس از کسر معافیت های قانونی، از حساب مشترک در وجه دارایی پرداخت خواهد شد -4

 .می باشد(استعالم پذیر)قانونی به عهده پیمانکار کلیه کسور  -2

 موضوع فصل سوم مالیات بر درآمد مواد)یات های مستقیم لمشمول قانون ما حق الزحمه پرسنلیبا توجه به اینکه  -3

لیات قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت ما 42ماده  40می باشد، بنابراین به استناد بند ( 92الی  82

 استعالمضمناً در صورت ارائه گواهینامه معتبر مالیات بر ارزش افزوده از سوی . باشدوده معاف میبرارزش افز

گزار مکلف است نسبت به محاسبه و پرداخت مالیات مزبور به دارائی طبق تعرفه سال مربوطه  استعالمپذیر، 

 .اقدام نماید

 . شدحقوق پرسنل از طریق حساب مشترک به حساب آنها پرداخت خواهد  -6

 .کسورات قانونی از طریق حساب مشترک پرداخت خواهد شد -5

 . باقیمانده مبلغ ماهیانه قرارداد بعد از کسر حقوق پرسنل و کسورات قانونی به حساب پیمانکار واریز خواهد شد -4

در صورت عدم تکافوی موجودی حساب مشترک برای پرداختهای پرسنل و کسورات قانونی پیمانکار موظف به  -7

تواند از محل ضمانت نامه برای تأمین کسری اقدام باشد و در غیر اینصورت کارفرما میسری موصوف میتأمین ک

 .باشدنماید، همچنین کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می

 2پیوست مشاره 
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  بسمعه تعالی

درمعامالت دولتی درمعامالت دولتی ... ... له کارکنان دولذت و له کارکنان دولذت و دهنده در مورد عدم مشول قانون منذع مداخدهنده در مورد عدم مشول قانون منذع مداخ  تعهدنامه پيشنهادتعهدنامه پيشنهاد» » 
  ««  03310331//0101//2222مورخه مورخه 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می

باشد و چنانچه خالف ایـن موضـوع بـا    نمی 4337مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 .گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مـردود اعالم نمایدسد ، کارفرما یا مناقصهثبات بر

گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برندة مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنـوان  همچنین قبول و تائید می

دت پیمان به اثبات برسد یا چنانچـه  پیمانکار پیمان مربوطه را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل م

افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از 

کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و خسارات وارده در اثر فسخ پیمـان و  

ایـن  . باشـد تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص کارفرما مـی . او اخذ نماید تأخیر اجرای کار را از اموال

شود چنانچه در حین اجرای پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دسـتگاه دولـت   پیشنهاددهنده متعهد می

مـه داده  مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خات

شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند کارفرما حق دارد پیمان 

را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خـود از امـوال   

دارد که بر مجازاتهای متخلفین از هنده اعالم میمضافاً این پیشنهادد. این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود

 .باشدقانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می
 
 
 
 

 
 
 

 ....................................نام پيشنهاد دهنده     ..................................            تاريخ   

 

 
 ادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء                        و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خانو 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 3پیوست مشاره 



 

 
 

        ““   يندژيندژشاهشاه  شبکه بهداشت و درمانشبکه بهداشت و درمانسيسات سيسات أأتتراهبری راهبری   ووواگذاری نگهداری واگذاری نگهداری   استعالماستعالم  شرایطشرایط  برگبرگ” ” 
  

  93193166--93193177  سالسال

 

 

 
 

 شاهیندژشبکه بهداشت و درمان  تاسيساتفهرست مطالب بسته خدماتي واگذاری امورات نگهداری و راهربی  
 

  
وبرودتي تاسيسات حرارتي : اولفصل     

تاسيسات آب: فصل دوم  مصريف وآتش نشاني   
تاسيسات فاضالب: فصل سوم   
تاسيسات بهداشيت: فصل چهارم   
موتور خانه ها و وسايل تاسيساتي نصب شده در ساختمانهاي جانيب: فصل پنجم   
(شهري و مايع )تاسيسات گاز : فصل ششم   
جتهيزات بيمارستاني : فصل هفتم   
آسانسورها وباالبرها: فصل هشتم   
يستمهاي اعالم واطفاي حريق وهمكاري در عمليات اطفاء حريقبازديد از س: فصل نهم   
اگزوزفنها: فصل دهم   
پست هاي برق و تابلوهاي توزيع: فصل يازدهم   
سيستم روشنايي ، صوتي ، ارتباطي ، خمابراتي ، وارتينگ: فصل دوازدهم   
ديزل ژنراتور: فصل سيزدهم   
تكميل چك ليستهاي كنرتيل دوره اي: فصل چهاردهم   

و گواهینامه ها اخذ تائيديه ها: صل پانزدهم ف  
اخذ بيمه نامه ها: فصل شانزدهم   
صرفه جويي در مصارف انرژي: فصل هفدهم  
اجنام امور كارگاهي و خرده كاري خبشها: فصل هجدهم   
رعايت نكات اميين: فصل نوزدهم   
آموزش: فصل بيستم   

نظافت كارگاه: فصل بيست و يكم   
را بودن كارت بهداشيت معتربدا: فصل بيست و دوم   
 آراستگي ظاهري: فصل بيست و سوم
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 دیگ آب گرم

 (دیگ شوفاژ)

 

 اجنام الزم سرويس و بازديد معني زمانهاي رد بايد نيز راهربي دوره در همچنني . ندک اقدام گرم آب ديگ ليک سرويس به نسبت سرما فصل ازشروع قبل بايد ييمانكار

 :است زير شرح به توجه مورد نكات ، گريد

 آن ترميم لزوم صورت در و دود و آب نشيت نظر از ديگ بازديد 

 و غبار و گرد دود، هرگونه از ديگ داخل ردنک پاك ... 

 الكرتيكي و مكانيكي نظر از مشعل ملکا سرويس 

 دوده هرگونه از شکدود داخل ردنک پاك 

 نهاآ ردکارک از اطمينان و نرتلک دستگاههاي ساير و آگوستات بازديد 

 ها لوله عايق بازديد همچنني و آنها ترميم نشيت و فرسودگي صورت در و مربوطه هاي شيک لوله بازديد . 

  و ديگ هاي پره تعويض و مربوطه آالت شري ليهک سرويس و بازديد ... 
 آن ترميم نياز صورت در و بازديد باشد، نسوز آجر با چيين آجر داراي ديگ که صورتیدر 

 دیگ بخار 2

 شود سرويس و ترميم لزوم ودرصورت شود نرتلک گرفتگي رسوب گونه هر و دود و آب نظرنشيت از ديگ بايد. 

 شود پاك وغريه گردوغبار و دود گونه هر از ديگ داخل بايد . 

 انرژي مصرف در جويي صرفه براي آن دقيق ظيمتن و الكرتيكي و مكانيكي نظر از مشعل املک سرويس . 

 شود نقض رفع و ترميم نياز صورت در و سرويس، نرتلک دقيقا بايد مربوطه ليست چك با مطابق مرتب و اي دوره صورت به نرتلک هاي سيستم ليهک . 

 مرتب صورت به ها گالس سايد و آالت شري ليهک سرويس و بازديد. 

 آن نقص رفع و ترميم نياز صورت در و مرتب ربطو داخل نسوز وضعيت بازديد . 

 روزانه صورت به بلودان اجنام . 

 اميين نكات رعايت با اي هفته صورت به اطمينان شريهاي نرتلک. 

 نرتلک و استاتيك هيدرو تست اجنام و مربوطه متعلقات ساير و تغذيه پمپهاي و آنها هاي نرتلرک و مشعل و خبار هاي ديگ عملكرد صحت تائيديه اخذ 
  و امينکارکرد  جهت زمال موارد ديگر و رسوب و خوردگي وضعيت
 (اخذ تاییدیه ها  -39صفحه )  توضيحات مطابق ديگ استاندارد و خطر بي

 4پیوست مشاره 
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 سختی گیر 3

 است الزم لذا .شود مي ههادستگا ساير عمر طول و آييکار افزايش باعث آن صحيح کارکرد و است برداري بهره مورد سال متام در گري سخيت اينكه به توجه با
 الزم تعمريات و سرويس نياز صورت در و شود حاصل اطمينان آن صحيح ردکارک از يكبار روز دو هر و شود نرتلک سختگري خروجي آب سخيت يكبار درهرشيفتکثرحدا

. ) باشد جماز حد از بيش آن سخيت که صورتي در .گردد ثبت دفاترخمصوص در و شده گريي اندازه دستگاه خروجي آب سخيت بايد مي بازديد هر در .گريد اجنام
50PPM  )باشد مي پيمانكار عهده به آزمايش يتک تهيه ضمنا، شود اجنام گريي سخيت عمليات  . 

2 

پمپهای 

سیرکوالسیون 

 خطی و زمینی

 الزم هاوعملياتموتور الكرتو پيچي سيم و تراشکاری منًا هزينهض . گردد سرويس و بازديد الكرتيكي و مكانيكي نظر از بايد مي موتورخانه در موجود پمپهاي ليهک

 و وگيجها يكطرفه شري و گري لرزه صايف، .است پيمانكار هزينه با و عهده به متاماً  الكرتوپمپها الكرتيكي و مكانيكي قطعات تعويض ، و تهيه نشيت رفع جهت
 .باشد درمدارنقص هيچگونهوبدونهميشهسيستمکه حنوي به.شودسرويس و بازديد بايد مي نيز شده نصب مربوطه متعلقات

5 
منابع دوجداره 

 و کویلی
 .شود تعويض يا و ترميم و تعمري نياز صورت در و گريد قرار بازديد مورد اريک عايق و بدنه و ويلک بودن سامل و فرسودگي نظر از بايد مي جداره دو منابع
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 شرح استاندارد وان فعالیتعن 

6 
منابع انبساط 

 باز یا بسته
. شود تعويض و تعمري و ترميم نياز صورت در و گريد قرار بازديد مورد فلوتر و ريکا عايق و منبع بودن سامل و فرسودگي نظر از بايد مي انبساط منابع
 (.شود اصلح اطمينان منبع داخل آب وگردش ارتباطي هاي لوله صحيح عملكرد از ضمنا)

7 
لوله کشی داخل 

موتورخانه و 

 ساختمان

 به نياز چنانچه .شود ترميم لزوم صورت در و بازديد آن اريک عايق بودن سامل و ها لوله فرسودگي و خوردگي نظر از بايد مي ها شيک لوله ليهک

 موردي و جزئي تعمريات ويل .گريد مي اجنام پيمانكار توسط ما،ارفرک با قيمت توافق و نظارت دستگاه تأييد با مورد اين باشد ها لوله اساسي تعمريات

 .است پيمانكار بعهده

8 
 سیستم 

 سوخت

 و بازديد فرسودگي و خوردگي نظر از بایدمی سوخت منابع .است مربوطه شيک لوله و (Daily tank)  روزانه و اصلي منبع شامل سوخت سيستم
 و گريي اندازه وسايل صحيح ييکارا از .گردد متيز بايد مي خارجي مواد شدن نشني ته و شدن ثيفک صورت در همچنني . شود ترميم لزوم صورت در
 .مدارباشد ودر آماده همواره آن هاي وپمپ .منود حاصل اطمينان بايد مي نيز شده نصب کنرتل

1 

هواسازها و 

کانالهای 

 مربوطه

 :است الزامي زير نكات رعايت . گريد اجنام ماهه هر دباي مي فصول متام در آن ردکرکا به توجه با هواساز سرويس

 نظر از مپرسورهاک دائم بازديداز نظر مکانیکی و الکرتونیکی و باالنس منودن در صورت نیاز  (Blower) بازدید دائم از جتهیزات و الکرتوموتور فن و بلور
 الزم سرويسهاي اجنام نياز درصورت و الكرتونيكي و مكانيكي

 . شد خواهد اجنام پيمانكار هزينه وبا بوده پيمانكار بعهده آن ترميم و تعمري نياز صورت در و نشيت عدم و بودن سامل از اطمينان و لهاويک بازديد
 ترموستاتهاي و وهيوميدستاتها موتوري شريهاي تعويض ويا تعمري نياز صورت در و موتوري شريهاي و کنرتل دستگاههاي و جتهيزات از دائم بازديد

 . باشد مدار در ودائماً  فصول همه در بايسيت کنرتل ميباشدوسيستم پيمانكار هزينه با مربوطه
 آن تعمري نياز صورت در و دستگاه فونداسيون و گريها لرزه بازديد
 آن ترميم لزوم صورت در و ان روي اريک عايق و شيک لوله بازديد
 ها فلنچ بندي آب و اتصال هاي برزنت ها، لنچف ها، بست بودن حمكم نظر از ها دريچه و انالک بازديد
 دربها هوابندي و اتاقكها بريون و داخل ونظافت گردگريي و زن رطوبت فيلرتها، سرويس و بازديد
 ايرادات و ها سريک قبيل از الزم موارد در گزارش ارائه و آنها بودن مدار در و مربوطه متعلقات ليهک بودن سامل و کنرتل سيستم عملكرد صحت بررسي

 . سيستم احتمايل
 ابزار تهيه ضمناً  ، مربوطه تالوگکافيلرتيا سازنده دستورالعمل براساس م الز زمان در فيلرتها وتعويض اي يسهک هاي فيلرت در هوا فشار افت گريي اندازه

 .باشد مي رپيمانكا عهده به نتيجه اعالم و منايندگي به منونه ارسال ويا( فشارسنج يا مانومرت ) گريي اندازه

9

1 

فن کوئل و 

رادیاتور ، 

 ...یونیت هیتر و 

 مكانيكي و الكرتيكي قسمتهاي بودن سامل و فيلرتها بودن متيز از و شود سرويس و بازديد يكبار ماه سه هر ثرکحدا بايد مي فوق دستگاههاي ليهک 

  .شود تعويض يا تعمري نياز صورت در و بازديد بايد مي هغري هاو RTS وی اتاقی هاترموستات  مانند نرتلک وسايل ليهک .شود حاصل اطمينان

9

 زباله سوز 9

 کییالکرت و مکانبکی نظر از لیئیگازو با گازی یامشعله یسسرو و سوز زباله تعمربات اجنام و بازدید 

 سوز زباله کییالکرت و کنرتلی سبستم تعمربات اجنام و بازدبد 

 آن کارکرد قسمت از اطمينان و ( اسکرابر ) دوده رفع ستمیس راتیتعم احنام و بازدبد 

 ها اگزوزفن راتیتعم واجنام بازدبد 



 

 
 

        ““   يندژيندژشاهشاه  شبکه بهداشت و درمانشبکه بهداشت و درمانسيسات سيسات أأتتراهبری راهبری   ووواگذاری نگهداری واگذاری نگهداری   استعالماستعالم  شرایطشرایط  برگبرگ” ” 
  

  93193166--93193177  سالسال

 

 

  

 

 “ها و وسایل تأسيساتی نصب شده در ساختمانهای جانبی موتورخانه  ”
 پيمانكار عهده به متاما (حرارتی و برودتی  فصل در) شده خواسته خدمات شرح مشابه مربوطه متعلقات و جنيب ساختمانهاي و پزشك هاي پانسيون هاي موتورخانه نگهداري و تعمري و راهربي

 ... و رادياتور و هيرت ويونيت شکهوا آن، سرد آب گازي، ولرک آبي، ولرک پكيج، آبگرمكن انواع ،( گازي و نفيت برقي،) خباري انواع هامانند ساختمان دراين شده نصب تأسيساتي وسايل ليهک و باشد مي

 .شود مي حمسوب پيمانكار وظايف جزء وسايل گونه اين تعمريات گونه هر .گريند قرار سرويس و بازديد مورد اميين نكات رعايت و الكرتيكي و مكانيكي نظر از بايد مي

 “( شهری و مایع ) تأسيسات گاز ”  
 استفاده صورت در .گريد اجنام الزم ترميم ،آن آميزي رنگ حيت و لوله در خوردگي گونه هر مشاهده صورت در و گرفته قرار بازديد مورد در اواسط قرارداديكبار بايد مي شهري گاز شيک لوله
 درتاسيسات وخوردگي فين مشكالت وجود عدم و (ومايع شهري)گاز تاسيسات عملكرد صحت تائيديه اخذ ضمنا،شود مرمت و بازديد خوردگي نظر از سيستم ليهک بايد مي مايع گاز شيک ازلوله
 .است پيمانكار عهده به خدمات (اخذ تاییدیه ها) مطابق موجود

 “تأسيسات آب مصرفی و آتش نشانی  ”

یف
رد
 شرح استاندارد عنوان فعالیت 

9 

لوله کشی آب :
سرد و گرم 

داخل ساختمان 
 و محوطه

 ليهک همچنني .شوند ترميم و آميزي رنگ لزوم صورت در و گريند ارقر بازديد مورد آن عايق بودن سامل و نشيت عدم هاو لوله خوردگي نظر از 

 .گريند قرار سرويس و بازديد مورد صحيح ارآييک نظر از معني هاي زمان در و تست آب نشت نظر از مربوطه هاي صايف و شريها

2 
منابع تحت 

فشار و پمپهای 

 مربوطه

 گريد قرار سرويس و بازديد مورد الكرتيكي و مكانيكي نظر از نيز مربوطه هاي پمپ و ديافراگم بودن وسامل خوردگي نظر از فشار حتت منابع. 

 الكرتو پيچي سيم و تراشکاری هزينه ضمناً . شود سرويس و بازديد معني زمانهاي در بايد مي نيز مربوطه کنرتل دستگاههاي همچنني
 .باشد مي پيمانكار عهده به متاماً  الكرتوپمپها والكرتيكي مكانيكي قطعات وتعويض تهيه ها نشيت رفع جهت الزم موتورهاوعمليات

3 
 منبع

 هوایی و زمینی

 گريد قرار بازديد مورد اريک عايق و فرسودگي نظر از مربوطه شيک لوله بايد مي آب، فشار اجياد و ذخريه براي هوائي منبع از استفاده صورت در 

 بازديد مورد SwITCh (Floater ) سوئيچ فلوتر ردکارک و آن داخل متيزي آب، نشت رنظ از هوائي بعامن و زميين منابع بايد مي همچنني .

 يكبار ماه شش هر ثرکوحدا.شود بيين پيش منابع آب ماندن بهداشيت جهت الزم شودومتهيدات تعويض يا و تعمري لزوم صورت در و گرفته قرار
 .شوند شستشو منابع

2 
 لوله کشی 

 آتش نشانی
 صورت به هميشه وسيستم باشند ارک آماده و سامل امالً ک مربوطه هاي پمپ و شود بازديد نشيت و خوردگي نظر از بايد مي نينشا آتش شيک لوله 

 .است پيمانكار عهده به است بوده نشاني آتش سيستم نقص علت به شود ثابت هک حوادثي از ناشي خسارت . باشد داشته قرار مدار در اتومات
 

 “تأسيسات فاضالب  ”

  ختليه بر نظارت همچنني .گريد قرار الزم وتعويض ترميم و مكرر بازديد مورد بايد مي فرسودگي و نشيت نظر از باران آب و فاضالب شيک لوله
  مسري بودن باز نظر از نيز حموطه و ساختمان شورهاي تي و فشورهاک و بام پشت خوابهاي فک ليهک . گريد اجنام الزم زمانهاي در تانك سپتيك
 .باشد مي پيمانكار با فاضالب تصفيه سيستم راهربي و نگهداري و تعمري همچنني شود بازديد بايد مي

 . هوازن ستمیس جلن برگشت . کش جلن های پمپ کییمکان و کییالکرت تعمربات اجنام و دیبازد -9
 هوازن ربکسیگ موتور -2

 زنی کلر ستمیس کییمکان و کییالکرت راتیتعم اجنام و دیبازد -3

 ها کنرتل لول کییمکان و کییالکرت راتیتعم اجنام و دیبازد -2

 نهاآ تیوضع گزارش و جذبی های چاه از ای دوره بازدبد -5

 “تأسيسات بهداشتی  ”
 مورد آنها ردنک ارک صحيح و نكردن كهچ نظر از بايد مي مربوطه شريآالت و بهداشيت لوازم وساير دوشها الو، و فالش يا تانك فالش انضمام به توالتها و ها ظرفشوئي ها، دستشوئي ليهکدر

 به نياز چنانچه است بديهي.شود اقدام گرفتگي رفع به نسبت خدمات توسط و تاسيسات نظارت با بايد مي بهداشيت لوازم فاضالب مسري گرفتگي صورت در .گريند قرار تعمري لزوم بازديدودرصورت
 .شد خواهد اجنام تاسيسات گروه توسط (ودحمد صورت به) باشد فاضالب ي ها لوله ترميم يا و تعويض



 

 
 

        ““   يندژيندژشاهشاه  شبکه بهداشت و درمانشبکه بهداشت و درمانسيسات سيسات أأتتراهبری راهبری   ووواگذاری نگهداری واگذاری نگهداری   استعالماستعالم  شرایطشرایط  برگبرگ” ” 
  

  93193166--93193177  سالسال

 

 

 “تجهيزات بيمارستانی ”  
 . . و طيب گازهاي سانرتال جتهيزات و سوزها زباله سرويس، سلف جتهيزات آشپزخانه، جتهيزات جسد، هاي سردخانه – صفر باالي و صفر زير هاي سردخانه ، لنژري دستگاهاي شامل بيمارستاني جتهيزات

 اجنام ضمنا.است الزامي بار يك ماه سه هر آتلتها وسرويس است پيمانكار عهدة به شده رکذ هاي سيستم در نواقص رفع و گردد کنرتل بمرت و باشد ارک به آماده و شده شارژ بايد همواره. .

 جتهيزات وديگر سوزها زباله و زيکمر ءخال و طيب هاي گاز سانرتال عملكرد صحت کنرتل همچنني است پيمانكار با وبيمارستاني پزشكي جتهيزات به متصل فاضالب خبار– گاز-برق- آب تامني خدمات

 .است پيمانكار عهده بر متاماً  ها سيستم اين در فين مشكالت وجود عدم و الزم اميين نكات رعايت و استاندارد شرايط با آنها عملكرد شرايط وتطابق بيمارستاني

 “بازدید از سيستم های اعالم و اطفای حریق و همکاری در عمليات اطفاء حریق ”  
 سرويس. باشند مدار در نقص بدون وهميشه قرارگرفته تست و بازديد مورد مرتبا بايسيت مربوطه سانرتال و وتابلوها دتكتورها گاز و حريق اعالم هاي هاوآالرم شسيت و حرارتي و دودي دتكتورهاي
 زمان در جمدد شارژ تاريخ اعالم و شارژ تاريخ کنرتل و باشند ارک به وآماده شده شارژ وهمواره نصب مربوطه حمل در بايسيت نشاني آتش پسوهلايًا کضمن. است پيمانكار عهده به آنها الزم وتعمريات
 پيمانكار رسنلپ همكاري عدم و حريق اطفاء جتهيزات در نقص علت به چنانچه و بكارگريد را موجود امكانات ليهک حريق زمان در است موظف پيمانكار براين عالوه.است پيمانكار عهده به مقتضي
 به نظارت دستگاه و ارفرماک به ارائه و مربوطه متعلقات و حريق اعالم سيستم عملكرد صحت خصوص در الزم فين هاي تائيديه اخذ همچنني .شد خواهد سرک پيمانكار از متاما شود وارد خسارتي
 .باشد مي پيمانكار عهده

 “اگزوزفنها”  
 پيمانكار توسط سريعا فين نقص گونه هر يا و خرابي صورت در و باشند روشن هميشه و بوده نقص بدون و سامل اگزوزفنها ليهک بايسيت بيمارستاني اهايفض در هوا تهويه هميت ا به توجه با

 وسايل و برق هاي تابلو کنرتل و اميين نكات رعايت دوباش مي پيمانكار عهده به الزم مكانيكي قطعات و پيچي سيم و تراشکاری هزينه ضمنا شود اجنام آن نقص رفع و تعمري جهت الزم اقدامات
 يا و تعمريات جهت) دستگاه هر شدن باز صورت باشدودر مي پيمانكار وظايف مجله از مربوطه ارقام ثبت و ماهيانه گريي آمپر و مربوطه شناسنامه فرم در الزم اطالعات ثبت و آنها حفاظيت
 .باشد وموجود شده ثبت جتهيزات شناسنامه فرم در مربوطه اطالعات ( اي دوره سرويس

 “آسانسورها و باالبرها ”  
و دارای صالحیت طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنایع  استاندارد اداره تائيد مورد های شرکت با نگهداری و تعمري شوندقرارداد بازديدوسرويس متخصص افراد توسط اً مرتب بايد آسانسورهاوباالبرها

 مراتب و اقدام آن رفع به نسبت شود احتمايل مشكالت بروز باعث که سيستم در نقص گونه هر وجود ودرصورت باشند ارک به آماده هميشه و گردد ارائه کارفرما به آن کپی و منعقدو معادن، 
اخذ تاییدیه ) و مطابق بود خواهد پاسخگو پيمانكار اي حادثه گونه هر بروز صورت درو .دکن بيمه خود هزينه با آسانسورهارا است موظف پيمانكار ضمنا . شود داده اطالع نظارت دستگاه به تباک
پیمانکار موظف است نسبت به اخذ سالیانه گواهی استاندارد اقدام مناید، بدیهی است  .منايد ارائه و منوده اخذ سيستم اميين و عملكرد صحت خصوص در را الزم فين هاي تائيديه خدمات( ها

 .ه ها از مجله هزینه بازدید بازرس آسانسور نیز بر عهده پیمانکار می باشدمتامی هزین

 
 
 
 

 “پست های برق و تابلوهای توزیع”  
 دستگاه و ارفرماک عاطال به باکت را نتيجه و شده اقدام ترانسها روغن يفيتک کنرتل جهت الزم زمانهاي در و شود شيکآچار و سرويس املک طور به بار يك ماه سه هر بايسيت برق پستهاي 

 .باشد مي پيمانكار عهده به الزم متهيدات و اميين مسائل ليهک رعايت ضمنا برساند نظارت
 در خسارت اجياد باعث هک منايد مشاهده تابلوها جتهيزات در نقصي پيمانكار وچنانچه شوند نقص رفع و سرويس و کنرتل مرتبا بايد مربوطه کنرتلرهاي و ايزوله و فرعي و اصلي برق تابلوهاي 

 .شود اقدام سيستم تكميل و اصالح جهت تا دهد اطالع نظارت دستگاه و ارفرماک به تباک را موارد بايسيت شود آن به متصل جتهيزات

 الزم هاي استاندارد رعايت و برق توزيع زيکمر هاي سيستم ميين ا و فين مشكالت عدم و عملكرد صحت از فين تائيديه اخذ .  

 “روشنایی ، صوتی ، ارتباطی و مخابراتی وارتينگسيستم ”  

 پيمانكاراست با ها سيستم اين نقص رفع باشد درمدار نقص بدون وهمواره آمده عمل به بازديد امکواينرت پرستار احضار سيستم از بايد . 

 ليهک تعمري باشند مدار در نقص وبدون قرارگرفته بازديدوسرويس مورد همواره بايد آنها يوترميناهلا ارتباطي خطوط ليهک و روميزي هاي تلفن ، سانرتال دستگاه شامل خمابراتي هاي سيستم 
 .باشد مي پيمانكار عهده به تاييد از پس تلفن خط ردنک اضافه و خطوط جايي به جا ضمنا است پيمانكار عهده به رکالذ فوق لوازم

 ميباشد پيمانكار عهده به نيز آنها وسرويس تعمري .باشند مدار در و نقص بدون همواره ايدب ها بلندگو مانند آن ومتعلقات پيجينگ کزمر شامل صوتي سيستم. 

 ليهک از ارت سيستم کنرتل ضمنا . باشند مدار در نقص بدون همواره بايد ارتينگ سيستم و تلويزيون وآننت گريها وبرق تلفن و برق پريزهاي و ليدک ليهک و حموطه و داخلي روشنايي سيستم 

 وقت دراسرع راوچاههامراتب ياشبكه تابلوها يا پريزها از اعم ارت سيستم در نقص هرگونه وجود صورت در است موظف پيمانكار .باشد مي پيمانكار عهده به ارت چاه تا موجود هايپريز

 . منايد گزارش ومديربيمارستاننظارت دستگاه به تباً ک

 (.تاییدیه ها  اخذ)مطابق تلفن سانرتال عملكرد صحت تائيديه اخذ 

 “دیـزل ژنراتـور”  
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 شده اجنام دستگاه اتوماتيك و دسيت وتست باطري شارژ وجريان آب دماي و روغن وفشار باطري وآب روغن و آب وتست شوند وروشن بازديد مرتب مربوطه ليست چك مطابق بايسيت ژنراتورها ديزل

 گونه هيچ و شده اقدام سريعا قسمت درهر وتعمري سرويس هر به نياز صورت در و باشد مدار در و کار به آماده هميشه بايد ژنراتور يكاتومات تابلوي همچنني .شوند ثبت الزم اطالعات مقادير و
 بايسيت خدمات همچنني برسدو نظارت دستگاه تاييد به بايسيت ارکتعمري فين صالحيت ژنراتور ديزل روي تعمريات به نياز صورت در ضمنا . نشود مشاهده ژنراتور خروجي ولتاژ و انسکفر در نوساني

 .شود وارائهشده اخذ وژنراتورهاکنرتل وسيستمديزل عملكرد فين صحت

 “ایتکميل چک ليست های کنترلی دوره”  

 بايگاني ودر شده تكميل دقيق طور به و امالک يسيتبا موجود جتهيزات جهت.…و هفتگي و روزانه هاي کنرتل و بازديدها جهت فين مديريت توسط ابالغي و شده تهيه هاي ليست چك ليهک
 باشد وموجود شده ثبت مشخص و دقيق طور به ( جتهيزات شناسنامه) مربوطه هاي درفرم جتهيزات ليهک شده اجنام سرويسهاي و تعمريات به مربوط واطالعات باشد موجود تاسيسات دفرت

 .ميشوند ارسال بيمارستان بريون به تعمريات براي و شوند مي ازب خود حمل از تعمري جهت هک جتهيزاتي مورد در خصوصا.
 
 
 
 
 
 

 “و گواهينامه ها ها اخذ تائيدیه”  

 تکشر يا آنهاو ازجم منايندگان يا و سازنده تهايکشر توسط مربوطه هاي فصل در شده خواسته فين جزئيات مطابق و شده ارائه بندي زمان برنامه شرح به را زير سيستمهاي است موظف پيمانكار
 به و منوده اخذ را آنها تیوضع خصوص در فنی گزارش ای و عملكرد صحت وتاييديه داده قرار فين معاينه مورد فين مديريت مناينده وحضور هماهنگي با و نظارت دستگاه تائيد مورد هاي
 .منايد ارائه نظارت دستگاه

 .قرارداد در يکار لفص آخرين انتهاي و گرما فصل بتداي درا برودتي سيستم -9
 .تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی دیگهای خبار بایستی توسط شرکتهای جماز همراه با ارائه گواهی و با هزینه پیمانکار اجرا گردد و سرما فصل ابتداي در خبار ديگهاي -2
 يكبار هرسال مربوطه جتهيزات و برق توزيع زيکمر هاي پست -3
 قرارداد انتهاي ودر يكبار سال یک  هر ثرکحدا اضطراري برق ژنراتورهاي ديزل -2
 يكبار سايل گاز نشت اعالم وسيستم حريق اعالم سيستم -5
 يكبار سايل تلفن سانرتال -6
 يكبار سايل( مايع و شهري) گاز تاسيسات -7
 نشتی سیستم لوله کشی گاز دفنی یکبار در طول سال  اخذ گواهینامه هولوگرام دار از شرکتهای معترب و مورد تأیید اداره گاز در مورد تست عملکرد حفاظت کاتدیک وتست عدم -8
 اخذ تأییدیه چاههای ازت از مراجع ذیصالح و اعالم کتبی به کارفرما -1

 “اخذ بيمه نامه ها”  

 را آنها از نسخه يك و کرده اقدام فين مديريت مناينده با هماهنگي با و قرارداد مدت برابر و ذيل شرح به الزم هاي نامه بيمه اخذ به نسبت قرارداد عقد از پس بالفاصله است موظف پيمانكار
 . منايند نظارت دستگاه و ارفرماک حتويل

 پيمانكار پرسنل اجتماعي تامني بيمه -9
 الثث شخص نفر 4 حداقل و (اخذ بیمه یک ساله) قرارداد حمدودهبرای کلیه پرسنل پیمانکار در (  CGL)  نانکارک مقابل در ارفرماک مدني مسئوليت بيمه -2
 ( آسانسورها جماز ظرفيت اساس بر الزم نفرات تعداد به ) آسانسور از نندگانک استفاده مسئوليت بيمه -3

  :توضيحات
 . شود منظور شبکه مشخصات و آدرس ، ذينفع نشاني و بيمه مورد حمل مورد در و شده قيد گذار بيمه عنوان حمل در بايد ها نامه بيمه ليهک در -
 : باشد مي زير شرح به نفربرای هر ( و آسانسورها  CGL)  فوق 3 و٢ هاي رديف به مربوط هاي هنام بيمه تعهدات حداقل -
 و در طول مدت قرارداد چهار برابر تعهدات (پنج میلیون ریال ) ریال  111/111/5 حادثه هر در پزشكي هزينه (الف
 تعهدات برابر چهار ببمه قرارداد مدت طول در و ییقضا مراجع سوی از شده اعالم کامل دیه ایه تعرفه نیآخر با مطابق محرا وماههای عادي ماههاي در عضو نقص و فوت (ب
 .شود خابانت دادگاه رای بدون خسارت پرداخت و تعرفه اعمال بدون پزشکی های نهیهز پرداخت های نهیگز ها نامه بيمه در باید ها هزینه پرداخت حنوه مورد در ( ج
 برسانددرغرياينصورت نظارت دستگاه و پيمانكار اطالع به تيبک بصورت را مراتب بايد باشد فوق هاي نامه بيمه از يك هر اجنام به مايل رفرماکا قرارداد دانعقا از بعد هک صورتي در -

 .بود خنواهد پذيرفته عذري هيچگونه و بوده فصل اين به مربوطوتعهداتخدمات ليهکاجنام پيمانكارمسئول
 تعرفه افزايش با متناسب و ها نامه بيمه اعتبار انقضاي از قبل فوق هاي نامه بيمه ساليانه متديد و اي بيمه تهايکشر به خواسيت در هاي نامه بيمه اخذ جهت الزم يپرداختها ليهک اجنام -

 درزمان احتمايل حوادث هرگونه بروز صورت در و بوده پيمانكار هزينه با و عهده به ها، بيمه حق حماسباتي پايه هاي نرخ و ديه و پزشكي هاي هزينه براي بيمه کتشر هاي
 خود پيشنهادي مبلغ در و منوده حماسبه را فوق مربوطه هاي هزينه ليهک پيمانكاربايد هک است رکتذ به الزم.باشد مي پيمانكار ، شده اجياد تعهدات و خسارات به پاسخگوئي قراردادمسئول

 يا و %25 حمل از قرارداد مدت افزايش صورت در است بديهي. باشد مي مربوطه مدارك ارائه و فوق موارد اجنام به منوط پيمانكار به ماهيانه الزمحه حق پرداخت و منايد حلاظ
 .يابند مي افزايش ( توضيحات) فوق شده عنوان شرايط با مطابق و ميزان همان به نيز فوق هاي نامه بيمه قرارداد متديد
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 “رژیصرفه جویی در مصارف ان”  
 هزينه پيمانكار کنرتل و دقت عدم و انگاري سهل اثر بر هک شود مشخص چنانچه و باشد حمسوس انرژي مصارف يهکل در جويي صرفه هک منايد راهربي را سيستم اي گونه به است موظف پيمانكار
 مصريف قبو  در هک حنوي به منوده کنرتل را آنها عملكرد حنوه و خازن بانكهاي مرتبا بايد مانكارپي ضمنا .گردد مي سرکپيمانكار از  %95 عالوه به آن هزينه باشد يافته افزايش مربوطه هاي
  نيز خازن بانكهاي و نباشد تيوکرا عنوان به رقمي برق،
 .نروند بار زير مورد بي

 “انجام امور کارگاهی و خرده کاری بخشها”  
 هاي اريک خرده و ارگاهک در موجود ملزومات و واحدها نياز مورد لوازم ديگر و پنجره و درب و ،صنديل ،ميز برانكارد ، ختت قبيل از تانيبيمارس لوازم تعمري و جوشكاري قبيل از اموري اجنام
 .ميباشد پيمانكار بعهده نيز… و ها درب قفل تعويض و ها پنجره و درب رگالژ و ها پنجره توري و پرده نصب قبيل از خبشها داخلي

 “ت ایمنیرعایت نکا”  
 وسايل ليهک پيمانكار بايسيت ضمنا باشد مي پيمانكار و فرد خود عهده به احتمايل خطرات مسئوليت و عواقب و شود حلاظ پيمانكار نريوهاي سوي از الزم اميين نكات بايد مي اريک موارد ليهک در
 .دهد قرار پرسنل دسرتس در و تهيه خود نريوهاي جهت را الزم اميين جتهيزات و

 “آموزش”  
 به نسبت و باشند ديده واحد، مديريت هماهنگي با نياز صورت در و رکا حني در يا و فعاليت به شروع از ،پيش را خود وظايف اجنام با متناسب و ايفک آموزش بايسيت شده گريي ارک به افراد ليهک
 .باشد مني پذيرفته عذري هيچ بابت اين از تخسار گونه هر بروز صورت در هک باشند مسلط و توجيه حموله ارک صحيح اجنام

 “نظافت کارگاه”  
 و تونل قبيل از پيمانكار تعهد مورد فضاهاي ليهک و تاسيساتي جتهيزات و ها ايستگاه حمل و سازها هوا و ساز هوا هاي اتاق آن، داخل جتهيزات و خانه موتور و ارک حمل و تاسيسات ارگاهک نظافت
 .شود اجنام پيمانكار توسط بايسيت…و آميزي رنگ و ساختماني مرمت گونه هر به نياز صورت در و است پيمانكار عهده به…و جنيب هاي ساختمان و بام پشت و سوز زباله

 “دارا بودن کارت بهداشتی معتبر”  
 .باشد موجود تکشر ارک دفرت بايگاني در نريوها ليهک بهداشيت سوابق و باشند معترب بهداشيت ارتک داراي ها واحد نياز اعالم صورت در بايسيت شده گريي ارک به نريوهاي ليهک

 “آراستگی ظاهری”  
 :زير شرايط بودن دارا لذا باشد مي سازمان شخصيت از اي نشانه شده گريي بكار هاي نريو از يك هر هک جنا آ از

 شخصي بهداشت -9
 متيزو متحدالشكل يونيفرم يا روپوش داشنت قبيل از ظاهري گيآراست -2
 ... و موها بودن مرتب -3
 مناسب برخورد داشنت -2
 .است الزامي ، تکشر در شخص مست و يکارواحد و خانوادگي نام و نام: شامل شناسايياتیکت  بودن دارا -5
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 چك ليست ارزيابي حنوه نگهداري وراهربي تاسيسات مكانيكي و الكرتيكي

 

يف
رد

 عنوان فعاليت 
 نتيجه ارزيابي

 مالحظات
 خير بلي

    ژنراتوروتعويض هواكش ها به موقع اجنام مي شود ؟     آيا سرويس وتعويض روغن ديزل  1

    آيا مشع و پالتني وفيلرت مبوقع بازديد وتعويض مي شود ؟ 2

    نراتور مبوقع بازديد مي شوند؟ باطري وخمزن گازوييل ، تسمه پروانه ودينام  3

    ژنراتور مبوقع بازديد مي شوند وبدون نقص مي باشند؟ كنتاكتور ديزل آيا تابلو وپالتينهاي  4

    آيا آسانسورها از نظرسيمهاي بكسل وموتور گريبكس مبوقع بازديدوفاقد نقص مي باشد ؟ 5

    آيا از سيستم ترمز اضطراري آسانسورهابازديد بعمل آمده و فاقد نقص مي باشند؟ 6

    نسور در موعد مقرر بازديد شده ودرحد مطلوب قراردارد ؟آيا كفشكها و ريلهاي آسا 7

    آيا تابلوكنرتل و لوازم وجتهيزات بازكننده دربهاي آسانسور فاقد نقص مي باشند؟ 8

    آيا كپسوهلاي اطفاء حريق در آسانسور نصب شده است ؟ 1

    د مي شوند ؟آيا در تابلوهاي برق كنتاكها از نظر خال زدن در موعد مقرر بازدي 91

    آيا از فيوز ها بازديد و از نظر سوختگي فيوز كنرتل وتعويض مي شوند ؟ 99

    آيا كليدها از نظر كار مكانيكي و كار فيوزها بازديد وكنرتل مي شوند؟ 92

93 
 آيا دور موتورها بازديد وكنرتل شده وچنانچه بر اثر تغيري فاز برعكس شده اند تصحيح

    مي گردند؟ 

    آيا در ديگهاي چدني ، كيتهاي جهت جلوگريي از نشت دوده داخل موتور در وضعيت مناسب قرار دارد؟ 94

    آيا حمل بوشها مناسب و پره ها سامل مي باشند؟ 91

    آيا در ديگهاي فوالدي دوده گريي داخل تيوپها خبوبي اجنام مي شود ؟ 96

    تش خوار اجنام مي شود ؟آيا شستشوي داخل تيوپها و حموطه آ 97

    آيا سيمانكاري پشت درب ديگهاي فوالدي مناسب و تعمري الزم بر روي آنها اجنام شده است ؟ 98

    آيا كليه والوهاي خروجي و ورودي يكطرفه در وضعيت مناسب قرار دارند ؟ 91

    آيا شريهاي برقي و خودكار خبوبي عمل مي كنند ؟ 21

    و متيز كردن صايف هاي فلزي خبوبي و در موعد مقرر اجنام مي شود ؟آيا بازرسي  29

    آيا حرارت دودكش در وضعيت مناسب مي باشد ؟ 22



 

 
 

        ““   يندژيندژشاهشاه  شبکه بهداشت و درمانشبکه بهداشت و درمانسيسات سيسات أأتتراهبری راهبری   ووواگذاری نگهداری واگذاری نگهداری   استعالماستعالم  شرایطشرایط  برگبرگ” ” 
  

  93193166--93193177  سالسال

 

 

يف
رد

 عنوان فعاليت 
 نتيجه ارزيابي

 مالحظات
 خير بلي

    آيا فشار و دماي ديگ و درجه حرارت خبار وآب در وضعيت مناسب مي باشد ؟ 23

    ر و دماي ديگ و درجه حرارت خبار و آب در وضعيت مناسب مي باشد ؟آيا فشا 24

    آيا سطح آب بويلر در حد استاندارد است ؟ 21

    آيا مشعلهاي گازووئيلي از نظردريچه تنظيم هوا ، فتوسل رله كنرتل و دريچه جرقه زن بازرسي مي شود ؟ 26

27 
ه پخش كن و مناسب بودن فيلرت سوخت مورد نظر مورد بررسي قرار گرفته آيا مشعلهاي گازووئيلي از نظرمتيز بودن شعل

    است؟

    آيا در مشعلهاي گازوئيلي از نظر سامل بودن كويلينگ ها و بلربينگها مورد بررسي قرار مي گريند؟ 28

    رت مي گريد ؟آيا در مشعلهاي گازي بازرسي از سويچ هواگاز ، والوموتوري گاز ، سولونوئبد والو گازي صو 21

    آيا بطور كلي بويلرها ، ديگها ، مشعلهاي گازي در وضعيت مناسب قرار دارند؟ 31

    آيا مبدل هااز نظر رسوب زدايي از كويلها به طور مرتب مورد بازديد قرار مي گريند؟ 39

    آيا در مبدل ها شري هاي كنرتل و شري فلكه روغنكاري مي شوند ؟ 32

    از بويلرها،ديگها، مشعلها ومبدهلا وجود دارد ؟ ت بازديدوتاريخ معني جهت بررسيآيا كار 33

    آيا شستشويي كندانسور و رسوب زدايي آن در هنگام نياز به موقع اجنام مي شود ؟ 34

    آيا اپراتور پمپ كنداسور مورد بازديد قرار مي گريد و فاقد عيب مي باشد ؟ 31

    كنرتل فشار و ترموستات مورد بازديد قرار مي گريد و فاقد عيب مي باشد؟ آيا شري انبساط ، 36
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