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 و تعميرات راهبری امور نگهداری،شرایط واگذاری 

 شهرستان آران و بيدگلالحجج )ع(موتورخانه و تأسيسات بيمارستان ثامن 

 «بصورت حجمي » 
 

و معامالتي  ن نامه ماليـآئي 55اده ـم، مـون تنظيـقان 88استناد ماده به  كاشان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
ري و تعميرات موتورخانه و تأسيسات بيمارستان ـامور نگهداري، راهبر دارد ـنظ درت درمان و آموزش پزشکي وزارت بهداش

 مدت يکسال شمسي واجد شرايط بههاي تأسيساتي( )شركت اشخاص حقوقيخود را به  شهرستان آران و بيدگل الحجج )ع(ثامن
دقيق اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و بازديد از محل،  كامل و هبايست ضمن مطالعمتقاضيان ميواگذار نمايد.  بصورت حجمي

مدارک و اسناد خود را در پاكتهاي)الف(، )ب( و )ج( به صورت جداگانه الک و مهر شده و سپس همه پاكتها را در لفاف مناسب 

به نشاني: پيشتاز  با پستظرف مدت بيست روز از تاریخ انتشار  حداكثرالک و مهر شده و به صورت يک پاكت اصلي 
ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشکي كاشان ارسال يا به  -خيابان اباذر -خرداد 15ميدان  -حراست دانشگاه به نشاني، كاشان دبيرخانه

 صورت حضوري با اخذ رسيد، تسليم نمايند. 

  :موضوع واگذاری
 شهرستان آران و بيدگل الحجج )ع(تان ثامنموتورخانه و تأسيسات بيمارس و تعميرات راهبری امور نگهداری،واگذاری 

 به شرح پيوست شماره یک

 مدت واگذاری :
 .باشدقرارداد مي شروعبه مدت يکسال تمام شمسي از تاريخ 

  شرايط عمومي: -الف 
 كه در طول مدت شركت كنندگان در مناقصه نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامالت دولتي باشند. در صورتي (1

جانبه كليه  باشد ضمن فسخ قرارداد بصورت يکگر مشمول منع مداخله كاركنان دولتي ميقرارداد مشخص گردد كه مناقصه
 گردد. گزار ضبط ميتضمينات شركت اعم از تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار به نفع مناقصه

ساير پيشنهادات واصله بعد ازتاريخ مذكور، ترتيب به فته و واصل شده باشد، پذيرگزار مناقصهپيشنهاداتي كه در مهلت مقرر به  (2
 شود.اثر داده نمي

ند بيش از يک توان، نمياسناد مناقصه پيش بيني شده باشد هيچ يک از شركت كنندگان درمناقصه بجز در مواردي كه در (3
 .پيشنهاد تسليم كنند

 محتويات پاكت )ب( و )ج ( قابل برگشت نخواهد بود. (4
بيني شده . اين مدت حداكثر براي يک بار و برابر مدت پيشباشدتثناء ايام تعطيل ميروز به اس 20پيشنهاد ها حداكثر مدت اعتبار  (5
 روز ديگر( قابل تمديد خواهد بود. 20)
اقصه از سوي مناقصه گزار و تکاليف تعيين شده در اين منتعهدات شركت در مناقصه و ارايه پيشنهاد به منزله قبول تمامي  (6

 .باشدمي
مناقصه گزار اختيار دارد بر حسب ضرورت و تشخيص، پس از كارشناسي و صدور مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع  (7

مکلف به انجام آن  برنده مناقصهاقدام نمايد و  موضوع مناقصهنسبت به افزايش و يا كاهش حجم كار در  %25تا ميزان  گزارمناقصه
 .  مناقصه محاسبه و اعمال خواهد شد هاي مبلغ پيشنهادي برندهيرات اين بند عيناً متناسب با آيتمخواهد بود. مبلغ ناشي از تغي
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در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  انقضاي مهلت دريافت پاكتها دراولين روز كاري بعد از كليه پيشنهادات (8
ابتدا پاكتهاي . گرددكزي دانشگاه علوم پزشکي كاشان بازگشايي ميمر تادس -خيابان اباذر -ميدان پانزده خرداد -به نشاني كاشان

. چنانچه كميسيون مناقصه گرددگشودن پاكتهاي )ب( اقدام مي)الف( مفتوح و پس از كنترل سپرده شركت در مناقصه نسبت به 
 گردد .ط كميته فني بازرگاني ارزيابي ميهاي )ب( توس الزم بداند محتويات پاكت

( را احراز نمايند، گشوده و ساير پاكتها 65امتياز كسب حداقل هاي )ج( شركت كنندگاني كه امتياز فني بازرگاني الزم )پاكت  (9
 عينًا عودت خواهد شد.

، قيمت هاي پيشنهادي از نظر مالي ارزيابي و مناسب ترين قيمت با رعايت صرفه و صالح پس از بازگشايي پاكت )ج( (10
هاي ساير هاي شركت در مناقصه نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداري و سپردهه اعالم و سپردهگزار، بعنوان برندمناقصه

 گردد.شركتها مسترد مي

روز كاري )به  7حداكثر ظرف مدت ، گزارمناقصه برنده مناقصه مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و بعد از اعالم و ابالغ (11
نمايد. يشنهادي بصورت ضمانت بانکي اقدام درصد مبلغ كل پ 10تسليم ضمانت انجام تعهدات معادل ( نسبت به استثناء ايام تعطيل

هاي آن به نفع كه در صورت عدول از شرايط و تعهدات موضوع قرارداد و يا كوتاهي از انجام وظايف و تعهدات مندرج در پيوست
از پيمانکار به دليل عدم توانايي در انجام تعهدات و  خلع يديا و بديهي است در صورت لغو قرارداد  .مناقصه گزار ضبط خواهد شد

يا وارد آمدن هرگونه خسارات به تأسيسات، ساختمان و تجهيزات مناقصه گزار به دليل فعل و يا ترک فعل برنده مناقصه و يا عوامل 
صورت عدم تکافو نسبت به تأمين مابقي آن از او مناقصه گزار نسبت به تأمين خسارات وارده از محل اين تضمين اقدام نموده و در 

 هاي برنده مناقصه اقدام خواهد نمود. محل ساير مطالبات و دارائي

و يا قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون مناقصه توجيه اقتصادي نداشته اي نداشته باشد مناقصه شركت كنندهدر شرايطي كه  (12
و حسب تصميم  و در ساير موارد مطابق آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهباشد، به تشخيص كميسيون مناقصه تجديد يا تمديد 

 .عمل خواهد شد اعضاي كميسيون مناقصه
 در پايان قرارداد،و ، كسر خواهد شد برنده مناقصهاز هر پرداخت صورتحساب %10منظور تضمين حسن انجام كار معادله ب (13

، همچنين سالم بودن وسايل تحويلي و فضاي فيزيکي، با موضوع قراردادمرتبط  واحددرصورت ارائه گواهي حسن انجام كار از 
هاي تسويه حساب كامل با كارگران و مراجع ذيربط )اداره كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و دارايي( و ساير تاييديه

 الزم مسترد خواهد شد.
 .مناقصه گزار در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است (14
رقم پيشنهاد قيمت براي كل كار به عدد وحروف نوشته شود و براي تعيين برنده مناقصه مبلغ پيشنهادي كه به حروف نوشته  (15

 شده است مالک عمل خواهد بود.
نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد متقاضي تأييد مي (16
 استناد به جهل خود نمايد . آن
) بجز ماليات بر ارزش افزوده( در نرخ بيمه، ماليات، عوارض و غيره كليه كسورات قانوني ناشي از قرارداد و هرگونه تغيير در (17

به  كه مکلف به كسر آنها باشد، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختي صورت تعلق بعهده برنده مناقصه بوده و مناقصه گزار در مواردي
 شركت كسر خواهد نمود.

 باشد.مي ويبعهده  برنده مناقصههزينه غذا، اياب و ذهاب پرسنل تحت پوشش  (18
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تجهيزات و اقالم مورد نياز در طول مدت قرارداد  و مربوطهبر اساس پيش بيني كليه هزينه هاي مبلغ ذكر شده در پاكت )ج(  (19
 هد شد. حين قرارداد مشمول هيچ گونه تعديلي نخوا باشد و درمي
 هانامهضبط كليه ضمانتو تخلف از اين بند،  خواهد بود گزارمناقصهبرنده مناقصه مکلف به امضاء قرارداد تنظيمي از سوي  (20

 .باشدميگزار ايي و اداري( به نفع مناقصهبرنده مناقصه )بدون سير مراحل قض
مناقصه اقدام و اسناد مناقصه را تکميل و هيچگونه عذر،  شركت كنندگان در مناقصه با اقرار كامل به مفاد هر يک از اسناد اين (21

 .باشديه از ناحيه آنان مسموع نميادعا و ايرادي در حال و آت
ارائه پيشنهاد، ايجاد حقي براي شركت كننده و ايجاد تکليف و يا سلب اختياري براي دستگاه شركت در مناقصه و  (22

 نمايد.گزار نميمناقصه

 در صورت و يا كامل به غير ندارد ئيبه صورت جز گزارمناقصهرا بدون اجازه  ري مورد قراردادبرنده مناقصه حق واگذا (23
ها و مطالبات برنده مناقصه )بدون سير مراحل قضايي و اداري( به نامهطرفه قرارداد، كليه ضمانت فسخ يکضمن تخلف از اين بند، 
 .گرددمي ضبط نفع مناقصه گزار

با شرايط  مندرج در فرم  پاكت الف يا ب آنها مورد تائيد نبوده و يا اتي كهش، فاقد سپرده و پيشنهادبه پيشنهادات مبهم، مخدو (24
د و همچنين پيشنهاداتي كه بعد نآن را امضاء نموده باش غيرمجازحقيقي يا حقوقي اشخاص  يا شرايط مناقصه مغايرت داشته باشد و

 .عنوان ديگر ارائه شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شداصالحي و يا هر  ياازموعد مقرر حتي بعنوان متمم 
ماه  3گزار مي تواند در پايان مدت قرارداد و تا انتخاب برنده مناقصه جديد نسبت به تمديد مدت قرارداد تا دستگاه مناقصه (25

تخلف از اين بند، در صورت باشد. اقدام و برنده مناقصه ملزم به اجراي آن طبق قيمت پيشنهادي مي مبلغ قرارداد ديگر بدون تعديل
 گردد. ميضبط و توقيف گزار مراحل قضايي و اداري( به نفع مناقصه سيرهاي برنده مناقصه )بدون نامهكليه مطالبات و ضمانت

فعاليت گزار حق شروع برنده مناقصه تا زمان تائيد شرايط الزم از معاونت توسعه مديريت و منابع و كارشناسان و ناظران مناقصه (26
يک هفته توسط برنده مناقصه، ظرف مدت  موضوع قرارداد مانجا در صورت فراهم ننمودن شرايطهمچنين را نخواهد داشت و 

، عالوه كتبي دريافت خواهد نمود و چنانچه ظرف سه روز پس از دريافت اخطار كتبي موصوف فعاليت خود را آغاز ننمايداخطار 
)مبلغ پيشنهادي  قرارداد كل مبلغ هزارممعادل پنج گزار، روزانه بايد به نفع مناقصه رنده مناقصهبهاي نامهبر توقيف و ضبط ضمانت

 جريمه پرداخت نمايد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.  برنده مناقصه(
 شود.تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي بالفاصله مسترد مي ،پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه (27

 بوده و از همان اعتبار برخوردارمناقصه به امضا طرفين برسد جز الينفک شرايط  ،انعقاد قراردادزمان كه از  متمميا  توافق هر (28
 است.

، عذر و از سوي نهادهاي قانونيو يا از ممنوعيت فعاليت شركت  ، بيماريسياسي ،هرگونه بحران اقتصادي، اجتماعي وقوع (29
 نخواهد بود. طول مدت قرارداد در برنده مناقصهمانعي براي ايفاي تعهدات 

 جاري قوانين ساير مقررات و به ميان نيامده مطابق آيين نامه مالي معامالتي دانشگاهها و ذكريدر اين شرايط، در مواردي كه  (30
 رفتار خواهد شد.مرتبط با موضوع مناقصه 

گزار مدنظر بود و به برنده مناقصه اقصهمنموظف است در حين انجام موضوع قرارداد چنانچه تغييراتي از طرف  برنده مناقصه (31
متناسب با قيمت پيشنهادي هاي احتمالي در اين خصوص هزينه بدون هيچ عذري نسبت به انجام آن اقدام نمايد.ابالغ گرديد، 

 خواهد شد. محاسبه
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الزحمه هر ماه، حق موظف است همراه با ليست پرداخت، برنده مناقصه هاي ذيل آن و تبصره قانون كار 13 مادهاجراي در  (32
 الحجج )ع( و تعميرات موتورخانه و تأسيسات بيمارستان ثامن راهبري امور نگهداري، در مدارک پرداخت حق بيمه كارگران شاغل

 ارائه نمايد. گزارمناقصهو ساير كسورات قانوني ماه قبل را به شهرستان آران و بيدگل 

هاي تامين اجتماعي و در هرماه، منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان پرداخت حق الزحمه و صورت وضعيت برنده مناقصه (33
 باشد.گزار ميارائه آن به امور مالي مناقصه

مبني بر ارائه مفاصا حساب بيمه در پايان قرارداد و پرداخت ليست كليه قوانين كار و تامين اجتماعي و ضوابط مربوطه رعايت  (34
ط برنده مناقصه الزامي است )بديهي است آزادسازي تضمينات برنده مناقصه منوط به ارائه ماهيانه بيمه پرسنل تحت پوشش توس

 فاصا حساب از سازمانهاي مربوطتسويه حساب كامل پرسنل تحت پوشش برابر طرح طبقه بندي مشاغل در سال جاري و ارائه م
 باشد.مي
 خواهد بود.قت مناقصه گزار و عالي و مواف مقيمپرداخت هرگونه وجه پس از تاييد ناظرين  (35

)با ذكر مدرک تحصيلي، سمت و نوع فعاليت  اصلي و ذخيرهبرنده مناقصه موظف است ليست و مشخصات كامل نيروهاي  (36
ارائه  مناقصه گزارواحدهاي نظارتي گزار جهت معرفي به و... ( را حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از اعالم برنده شدن به مناقصه

 گزار مشغول بکار خواهند شد.و نيز تاييد صالحيت فني توسط مناقصه اين واحدهااز تاييد صالحيت عمومي از طرف پس  نمايد.

الزحمه، پاداش، اضافه كار و ساير پرداختهاي قانوني كاركنان برنده مناقصه )مطابق ليست وجوه مربوط به حقوق و مزايا، حق (37
و برنده مناقصه افتتاح  مناقصه گزاردر يکي از بانکهاي دولتي با امضاي مشترک نماينده  تنظيمي برنده مناقصه( به حساب بانکي كه

ربط يگردد، واريز خواهد شد. حساب ياد شده دولتي نيست و پرداخت از آن صرفاً براي واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان ذمي
 گيرد. خواهد بود و هيچگونه سودي به برنده مناقصه تعلق نميو واريز كسور قانوني ليستهاي مربوطه شامل ماليات، بيمه و غيره 

قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت نيمي از عوامل مورد  88آئين نامه اجرايي ماده  12برنده مناقصه موظف است به استناد ماده  (38
ه حقوق و مزاياي مربوط نيروهاي مورد نظر بر گزار تامين نمايد و پرداخت كلينياز براي انجام موضوع مناقصه را از نيروهاي مناقصه

 عهده برنده مناقصه مي باشد.

ماه اطالع قبلي اقدام و تسويه حساب  نياز به ادامه قرارداد نسبت به خاتمه قرارداد با يک عدم است درصورت مناقصه گزار مجاز( 39
 .باشدو اين موضوع از سوي برنده مناقصه غيرقابل اعتراض مي نمايد

نسبت به وظايف و امور محوله  گزارحسب دستور مناقصه روز و در همه ايام سالبايستي در تمام ساعات شبانهرنده مناقصه ميب( 40
 اقدام نمايد. 

مرتبط به مفاد هر يک از اسناد اين مناقصه اقدام و همچنين از تمام مکانهاي و آگاهي شركت كنندگان در مناقصه با اقرار كامل ( 41
نمودند اسناد مناقصه را تکميل اين ( 1بازديد و تمام موارد را رويت نموده و با علم و آگاهي فرم پيوست شماره )مناقصه، با موضوع 

 باشد.هيچگونه عذر، ادعا و ايرادي در حال و آتيه از ناحيه آنان مسموع نمي لذا

 تي دانشگاهها عمل خواهد شد.آيين نامه مالي و معامال 94ماده بروز هرگونه اختالف مطابق مفاد  در صورت (42
 ذيل تسليم گردد:ستي همراه با مدارک الزم به شرح پيشنهادات باي (43

 پاكت )الف( شامل :
به شماره بايست باشد كه ميمي( پنجاه ميليون تومانريال ) به حروف  500،000،000سپرده شركت در مناقصه فوق به مبلغ  ◄

نزد بانک رفاه شعبه مركزي كاشان به نام دانشگاه علوم  660130100000000061195765يا به شماره شبا  61195765حساب 
يا  فيش اصل و صادر گرديدهنامه بانکي معتبر به مبلغ فوق در وجه دانشگاه علوم پزشکي كاشان و يا ضمانتواريز پزشکي كاشان 
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حاضر به عقد قرارداد يا مناقصه ا نفر دوم و ياول مربوطه ضميمه پيشنهادات ارسال گردد. )در صورتيکه برنده  نامهاصل ضمانت
آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها به نفع دانشگاه ضبط  73اجراي قرارداد نشوند، سپرده شركت در مناقصه باستناد بند ب ماده 

 نامه به غير از موارد مذكور در اين بند، قابل پذيرش نخواهد بود.ارائه هرگونه ضمانت خواهد شد(.

 )ب( شامل :پاكت 
مدارک ثبت شركت ، اساسنامه شركت )جهت بررسي موضوع اساسنامه با مناقصه فوق( و آخرين آگهي تغييرات و ليست  ◄

 داران با ذكر سهام آنها ممهور به مهر و امضا مجاز شركتسهام
 تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي ◄
صالح مرتبط با موضوع مناقصه بصورت فتوكپي برابر اصل و  ياز مراجع ذ داراي اعتبار تصوير تأييديه صالحيت و مجوز ◄

 )گواهي صالحيت فني انجام كار(ممهور به مهر و امضا شركت 
 داشتن وسايل مورد نياز و ريز وسايل و ابزار كاري  ◄
 تصوير گواهي حسن انجام كار مرتبط از موسسات و دستگاههاي دولتي  ◄
 هاي آن ه و پيوستمهر و امضاء مجاز كليه اسناد مناقص ◄
 پيوست كه به امضاء مجاز متقاضي رسيده است. هايفرم ◄

 پاكت )ج( شامل: 
صورت يک قيمت مقطوع به عدد و حروف به طور خوانا و بدون قلم  در فرم پيوست ج بهمبلغ پيشنهادي جهت انجام كار◄

گردد و در صورت مغايرت قيمت پيشنهادي درج ميهمراه با آناليز  خوردگي در فرم پيوست ج به همراه آناليز قيمت پيشنهادي
 قيمتها، قيمتي كه به حروف درج شده است مورد قبول است.

 مناقصه: اختصاصي طشرای – ب
بندي و برنامه زماني ساعت كار موظف هر  ت، نيروهاي تعميرات، برنامه شيفموضوع مناقصهنيروهاي نگهداري در  شرح وظايف .1

 ابالغ خواهد شد. رنده مناقصهببه  مناقصه گزار توسطنيرو 

ويژه مصـوبه دهنده اطالع كافي و كامل از كليه قوانين نظام جمهوري اسالمي ايران و مصوبات هيئـت محتـرم وزيـران بـه پيشنهاد .2
 باشد.و ساير مقررات مربوطه را داشته و مکلف به رعايت آن مي 15/12/84هـ مورخ  34613ت/84515

ريزي )رشـته تأسيسـات، برنامـه و مـديريت سازمان از تأسيساتي رتبه و رسمي ثبت داراي بايد دهنده پيشنهاد تأسيساتي شركت .3
 مـوردنظر هـايفعاليت بـا شـركت خـدمات شرح و باشد كار وزارت از كاري صالحيت تائيديه همچنين و(تجهيزات و نگهداري

 .نمايند ارسال را شدهثبت مدارک كپي و باشد داشته را الزم مطابقت

تحدالشکل و منقـوش در محل خدمت بايستي مناسب و م) برنده مناقصهآرم و ..... لباس كليه پرسنل  -رنگ  -شکل  -شنوع كف .4
بـوده و چنانچـه  (هاي وزارت كار و هماهنگ با نظـر دانشـگاه )دسـتگاه نظـارتبراساس دستورالعمل (به آرم شركت ) برنده مناقصه
 تواند از هرگونه پرداخت وجه به پيمانکار تا تأمين نظرات خود امتناع نمايد.فرما ميانگاري نمايد كارپيمانکار در اين خصوص سهل

انجـام خواهـد شـد و  )و ... ربط دانشگاه )دفتر فنيكارگيري كاركنان برنده مناقصه پس از تائيد توسط واحدهاي ذيانتخاب و به .5
واجـد شـرايط ديگـري را جـايگزين نمايـد. )برنـده مناقصـه نيـروي  ،باشد بدون وقفه در انجام كـاردر صورت عدم تائيد موظف مي

 (اختيار داشته باشد. عنوان جايگزين درحراست دانشگاه به بايست همواره تعدادي نيروي انساني مورد تائيد دفاتر فني،مي
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 سـرويس، يبـرا بنـديبرنامـه زمان ارائـه بـه نسـبت قـرارداد انعقـاد از پس ده روز ظرف حداكثر است موظف مناقصه دهرنب .6

نمايد به ازاي هر اخطار كتبي صادره  اقدام گزارمناقصهناظر  هماهنگي با ايشان اختيار در تجهيزات و هادستگاه اصالح و نگهداري
 بندي، حداقل يک درصد از دريافتي ناخالص برنده مناقصه در هرماه كسر خواهد شد. ناشي از عدم اجراي برنامه زمان ناظراز 

 خبره تأسيسات مهندس يک نفر باشد مراجعين پاسخگويحاضر،  (شيفت سه دائم )در صورتبه است موظف دهنده يشنهادپ .7

 است بديهي. نمايد معرفي كتباً دانشگاه به نگهداري مسئول و سرپرست عنوان به مرتبط مفيد كار سابقه سال 7حداقل با وقت تمام

 است. مناقصه برنده به عهده ،برنده مناقصهرسنل در اختيار قانوني مهندس و كارگران و پ مزاياي ساير و الزحمهحق

 بـه بالفاصـله را هابهينـه دسـتگاه نگهـداري بـراي نيـاز مـورد ايدوره عمليـات و هاسرويس انجام است موظف مناقصه برنده .8

د. بـديهي اسـت در نمايـ درخواسـت كتبـي صورتبه زودتر ماه سه حداقل را موردنياز اقالم فهرست و كرده گزارش گزارمناقصه
اضـافه مجاز است خود رأساً اقدام نموده و هزينه كـار مـذكور را به مناقصه گزاربندي صورت انجام ندادن امور محوله در برنامه زمان

 كسر نمايد. برنده مناقصههاي نامهوضعيت ماهانه و يا ضمانتدرصد جريمه از صورت پنجاه

 شـركت كاركنـان كار جهـت قانون 13 ماده يک تبصره اجراشدن مسبب مناقصه اداسن در مندرج مفاد از يک هر ايفاء عدم .9

 .بود خواهد

 پايـان در تـا شـد خواهـد برنـده مناقصـهتحويل گزارمناقصه نماينده حضور با ايجلسهصورت طي تأسيسات و تجهيزات كليه .10

 شود. گرفته تحويل منوال همين به هم قرارداد

خاذ تصميم مبني بر تغيير وضعيت موجود و يا صدور احکام قضائي و يا عـدم نيـاز بـه ادامـه مجازاست در صورت ات گزارمناقصه .11
 حساب نمايد. قرارداد نسبت به خاتمه قرارداد با يک ماه اطالع قبلي اقدام و تسويه

وجـه در هيچکلي كه بهروز و در همه ايام سال نسبت به وظايف و امور محوله به ش بايستي در تمام ساعات شبانهبرنده مناقصه مي .12
 و ديگر توابع دانشگاه خللي وارد نياورد، اقدام نمايد.  گزارمناقصهبرداري و امور اجرايي بهره

ليسـت  براساس انضمام مستندات اجراي موضوع قرارداد و ساختار شکسـت )براسـاس چـک برنده مناقصههاي صورت وضعيت .13
 و تصويب دستگاه نظارت پرداخت مي شود. اقصهبرنده مننگهداري و تعميرات( با پيشنهاد وزني 

بايست توانايي پرداخت حقوق و مزاياي كليه پرسنل تحت پوشش خود را تا دو مـاه )بـدون وابسـتگي بـه اخـذ برنده مناقصه مي .14
نمايـد،  تـأخير يـا تعلـل (مـاه هـر 30كه در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود )حـداكثر تـا داشته و درصورتي (وجه از دانشگاه

شـده را هاي انجامرأساً نسبت به پرداخت حقوق حقه كاركنان ايشان مطابق ليست پرداختي ماه قبل، اقدام و هزينـه مجازاستدانشگاه 
 جريمه از مطالبات برنده مناقصه كسر نمايد. %10اضافه  به

باشد. مي برنده مناقصهارائه از سوي  پس از روز 15حداكثر ده مناقصه نبرمهلت رسيدگي و پرداخت هر صورت وضعيت ماهانه  .15
الحساب يـصورت علــورت وضـعيت بــواقص يا كسر مدارک(، صـر علت نـورت وضعيت ماهانه )به هـاييد صـدم تـورت عـدر ص
 گردد.درصد پرداخت مي 70

و هرگونـه مسـئوليت  كليه پرسنل برنده مناقصه بايد از پوشش بيمه حوادث برخوردار باشند. عواقـب حقـوقي، انتظـامي، قضـايي .16
گونـه مسـئوليتي هيچگزار نـاظر مناقصـهديگري ناشي از حوادث در محل كار و جبران خسارات وارده به عهده برنده مناقصه بـوده و 

 ندارد.

كه برنده مناقصه به يک يا بخشي از تعهدات خود عمل ننمايد و يا دستگاه نظارت به نحوي از انحاء از عملکرد برنـده درصورتي .17
طرفـه و بـدون رعايـت تشـريفات صـورت يکاقصه رضايت نداشته باشد پس از دو اخطار كتبي و عدم تمکـين ايشـان، قـرارداد بهمن

 اداري و غيره فسخ و كليه تضمينات ضبط و خسارت وارده به تشخيص دانشگاه از برنده مناقصه مطالبه خواهد شد. ،قضايي

http://logistics.kaums.ac.ir/


       ..............تاريخ :  ............                                                                                                                                                                

 شماره : ...........................                                                                                 بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 پيوست : .........................                                                                                                               

 

7 

 8713783976پستي  كدكاشان : ميدان پانزده خرداد ، 

 http://logistics.kaums.ac.ir، وب سايت 031 – 55463355، دورنگار   031 – 55444055لفن ت

 

، پرداخـت خواهـد گزارناظر مناقصـهتوسط  (يد شده )از صد در صديدرصد كار تا الزحمه ماهيانه برنده مناقصه پس از تعيينحق .18
 شد.

طرفـه  مجاز است قرارداد را يـک مناقصه گزاردرصد گردد،  80نصاب امتيازات برنده مناقصه در ماه كمتر از  كه حددرصورتي .19
 فسخ و تضمينات طرف قرارداد را به نفع دولت ضبط نمايد.

لي كارهاي شرح موضوع قـرارداد بـراي هـر واحـد، بنـا بـه حجـم كارهـاي نگهـداري و تعميـرات و ريا -جدول درصد حجمي .20
 باشد.مبناي امتيازبندي كل موضوع قرارداد مي گزارمناقصهيد يپيشنهاد و پس از تا برنده مناقصهحساسيت راهبري آن از سوي 

 افراد تحت پوشش خود اعـم از )مرخصـي، غيبـت و غيـره غياب و انجام ساير امور پرسنلي برنده مناقصه ملزم به كنترل حضورو .21
 .  (باشدمي

ها و اموال دانشـگاه، طـرف در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت از ناحيه برنده مناقصه و عوامل ايشان به ساختمان، تأسيسات .22
 باشد.مي گزارمناقصهقرارداد موظف به جبران خسارت وارده برابر نظر كارشناسي 

موظـف بـه سـاماندهي امـور  گزارمناقصـهسنل برنده مناقصه در محل كار حق دخالت در امور ديگري را نداشته و يک از پرهيچ .23
 باشد.پرسنل تحت امر خود مي

 ترتيبي اتخاذ نمايد كه در هنگام مرخصي پرسنل قصوري در راهبري و نگهداري ايجاد نگردد. برنده مناقصه .24

 انجام دهد.  گزارمناقصه نيرو را با اطالعموظف است هرگونه جابجايي  برنده مناقصه .25

هـاي هـاي نگهـداري، تعميراتـي، اجـراي طـرح ارجـاع كـار و ارائـه داده ليسـتموظف به پر نمودن تمـامي چک برنده مناقصه .26
 گزارقصـهناظر مناهفتگي، ماهانه، فصلي و ساليانه بوده و كسب روزانه هاي صورت فايل كامپيوتري و ارائه گزارش اطالعات طرح به

 هاي فوق الزامي است.براساس هر يک از گزارش

هاي بيمه قـرارداد مسـئوليت ها را بيمه نمايد و عالوه بر آن با يکي از شركتپيمانکار موظف است كليه پرسنل مستقر در كارگاه .27
 ه دهد.ئامضاء نموده و به كارفرما ارا CGLمدني 

سـاعته در روزهـاي هفتـه حتـي روزهـاي تعطيـل در مکـان  24صـورت بهملزم به حضور مستمر پرسنل متخصـص  برنده مناقصه .28
 روزي خواهد بود.صورت شبانهداشتن تأسيسات بهشده اعالمي و مورد لزوم بوده و ملزم به فعال نمودن و آماده بکار نگهمشخص

بوده و در صـورت عـدم اجـراي متعهد به رفع خرابي در حداقل زمان با اعزام پرسنل متخصص پس از بروز خرابي  برنده مناقصه .29
از اولـين  5/1هاي مربوطه را با احتساب ضـريب اقدام و هزينه ساًأتواند نسبت به انجام عمليات فني موردنياز رمي گزارمناقصهموقع، به

 كسر نمايد. وضعيت برنده مناقصهصورت

شـده بـه دسـتگاه هاي معرفيپرسنل و سرپرسـت تمامي و ارائه شماره تلفن ثابت و همراهتهيه و تحويل آدرس دقيق محل اقامت  .30
 باشد. مي برنده مناقصهنشده بر عهده بينيهاي اضطراري و حوادث پيشنظارت دانشگاه جهت تماس

صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تأسيسات دانشگاه و يا اشخاص ثالث جبران خسارات وارده از طرف كاركنان پيمانکار كه چه به .31
 باشد .مي برنده مناقصهبه عهده رجوع و يا ارباب

 باشد.مي ناظرو هماهنگي با  ساختمان موضوع مناقصهملزم به سركشي مستمر و روزانه به  برنده مناقصه .32

ها به حراست جهـت اخـذ مجـوز ملزم به تفهيم رعايت مقررات بيمارستان به پرسنل تحت امر و ارائه مشخصات آنبرنده مناقصه  .33
 باشد.تردد مي

گونـه وجهـي از بابـت خريـد وسـايل و لـوازم مصـرفي مـرتبط بـا هيچگزار مناقصـهاست و  برنده مناقصهار كار بر عهده تهيه ابز .34
 را پرداخت نخواهد نمود. به آنو يا عوامل  برنده مناقصهونقل به ابزارآالت و تجهيزات كار و حمل

http://logistics.kaums.ac.ir/
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باشـد و ملـزم هاي حفاري با مصالح مربوطه ميترميم محلدر مواقع بروز خرابي، در صورت نياز ملزم به حفاري و  برنده مناقصه .35
بـديهي اسـت فـاكتور مربوطـه  باشـد.ها و نظافت محل از نخاله ميبه تخليه و حمل ضايعات حاصل از انجام كار به بيرون از ساختمان
 قابل پرداخت است. توسط اداره منابع فيزيکي و طرحهاي عمراني بررسي و پس از تأييد

 (و اسقاطيمعيوب  –ها )سالميدكي و قطعات دستگاه و يا كاركنان وي براي لوازم برنده مناقصهگ خروج توسط اخذ مجوز بر .36
 الزامي است. گزارمناقصههاي از ساختمان

وري و افـزايش ايمنـي پيشـنهاد نمايـد در جـويي در انـر ي و افـزايش بهـره هايي بـراي صـرفهروش برنده مناقصهكه درصورتي .37
 .نمايداقدام به اجرا مي گزارمناقصهو با هزينه  گزارمناقصه صورت تائيد

 غيراز مصالح مصرفي مرتبط با ابزار كار )صفحه برش، الکترود، هـوابرش وأسيسات بهـه مصالح مصرفي و اقالم تعويضي از تـتهي .38
خريـد توسـط  گزارمناقصـهو ابـالغ  نـاظرد در تهيه اقالم مصرفي بـا تائيـ گزارمناقصهست. در صورت تأخير گزارامناقصه...( بر عهده 
 گردد. پرداخت مي گزارمناقصهشده و فاكتور مربوطه توسط انجام برنده مناقصه

هاي ماهيانـه آسانسـورها جـزو تعهـدات و انجام كليه اقدامات پيشگيرانه، راهبري و نگهداري، تعمير، تعويض قطعات و سرويس .39
تأمين خواهد  گزارمناقصهمربوط به آسانسورها توسط لوازم و تجهيزات تهيه و تأمين كليه وظايف پيمانکار بوده و در صورت خرابي 

شد. ارائه مستند ثبتي همکاري و داراي تعهد تضامني دو شركت همکـار داراي صـالحيت خاصـه آسانسـور در زمـان عقـد قـرارداد، 
 الزاميست.

اسيسـات يـک نفـر تاسيسـات برق،يـک نفـر تنفـر شـامل  2صبح حداقل نيروي مورد نياز براي انجام موضوع قرارداد در)شيفت  .40
نفر مهندس مکانيک(طوري تامين نمايـد  يک و به عالوه سرپرست مقيمتاسيسات شب يک نفر تکنسين برق شيفت عصرو /مکانيک

 كه هيچگونه خلعي در راستاي انجام تعهدات ايشان پيش نيايد.

 است.  برنده مناقصهها بر عهده کي و كنترل آننظارت بر كيفيت ايمني تأسيسات الکتريکي و مکاني .41

 است. برنده مناقصهبرق و گاز شهري و كنترل كنتورهاي مربوطه بر عهده  شبکه بازديد و نگهداري شبکه آب و فاضالب، .42

 است. برنده مناقصهشده و پيشگيرانه از تأسيسات الکتريکي و مکانيکي بر عهده ريزينگهداري برنامه .43

ا فلسفه پيشگيري نيز آشنا ها بكه عالوه بر شناخت دستگاهطورينظر به مورد نحوه نگهداري و تعميرات موردآموزش پرسنل در  .44
 باشد.باشند جزو وظايف برنده مناقصه مي

هـاي راهنمـا و بروشـورهاي مربوطـه انجـام شـود و ضـمناً ها، كتابتمام خدمات نگهداري و سرويس بايد براساس دستورالعمل .45
 انداردهاي ملي نگهداري باشد.مطابق با است

 موظف به تجهيز كارگاه با امکانات كامل دفتري جهت انجام امور مندرج در قرارداد مي باشد. برنده مناقصه .46

گزار مناقصـه به گيريتصـميم جهتو  تهيه را اردادقر عموضو تشکاالا ليست هگاركا تحويل ازقبل  ستا موظفبرنده مناقصه  .47
 .نمايد معالا

 به موظف ايشــانو  گــرددمي تحويل برنــده مناقصــه بهتمــامي ســاختمان و تاسيســات  ايجلســهصورت طي اردادقر دنعقاا از پس .48
 صورت اوليه ميباشد. نهما به اردادقر متماا از پس آن تحويل

جداگانهاي تست نموده و پس از جلسه صورت طي يگيرتحويل مهنگا در را هاديگ و چيلرها ستا موظف برنده مناقصه : هتبصر
 اطمينان از عملکرد صحيح آنها را تحويل بگيرد .

http://logistics.kaums.ac.ir/
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از طريق ناظر معرفي شده از فقط  را زمال راتستود و دهبوگزار مناقصه ضايتر طبق اردادقر كامل ايجرا به متعهد برنده مناقصه .49
 سوي مناقصهگزار دريافت ميدارد.

خواهد بود و عدم اعالم نـاظرموجب  دارعهده را ركا منجاا در هشتباا هرگونه مسئوليت ،فني تمشخصا از اطالع اب برنده مناقصه .50
 سلب هيچگونه مسئوليتي از برنده مناقصه نخواهد بود .

برنـده مناقصـه موظف است برنامه زمانبنديشـده سـرويسهاي فصلي را قبل از اقدام، تهيه و پس از تأييد دسـتگاه نظـارت در  .51
 موعد مقرر به انجام آنها مبادرت ورزد.

ــــده مناقصــــه متعهد به تهيه و نصب شناسنامه و مشخصات دســــتگاهها و تجهيزات و همچنين فرم ثبت سرويس و تعميرات  .52 برن
 انجامشده بر روي كليه تجهيزات ميباشد.

است كليه تجهيزات و تأسيسات مربوطه را  برنده مناقصه متعهد به اجراي مفاد موضوع قرارداد بهطور مداوم مـي باشـد و موظف .53
داشته باشد و درصــورتيكه تعميرات ضروري پيش بيايد در ســريعترين زمان با  در تمام مدت شــبانهروز تحت كنترل و آماده بکار

 هماهنگي مناقصهگزار نسبت به انجام آن اقدام نمايد.

سرويس كلـي تجهيزات اصلي موتورخانه  برنده مناقصه موظف است قبل از خاتمه مدتزمان قرارداد با هماهنگي نـاظر اقدام به .54
 )چيلر، ديگ، ...( نموده و تجهيزات موردنظر را بهصورت آماده بهكار تحويل پيمانکار بعدي نمايد.

ـــــده مناقصـــــه موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به بررسي مشکالت ساختاري .55 تأسيسات منصوبه اقدام و نظرات و  برن
پيشنهادات اصالحي خود را جهت بهبود عملکرد سيستم به كارفرما ارائه نمايد تا بنا بــه ضــرورت امر و صالحديد كارفرما در دستور 

 كار قرار گيرد .

برنده مناقصه ميبايست پس از اعالم نتيجه مناقصه با هزينه خود نسبت به تهيه بيمه نامه مسئوليت مدني كليه پرسنل تحت پوشش  .56
خويش و حوادث ظرف مدت 48 ساعت اقدام و يک نسخه از بيمه نامه را ظرف مدت يک هفته ارائه و تحويل مناقصـهگزار نمايـد. 
تخلف از اين بند جريمه نقدي روزانه به مبلغ 20/000/000 ريال از محل مطالبات و تضمينات برنده مناقصه بدون سير مراحـل اداري 

 و قضايي برنده كسر ميگردد. 

درصد( پرداخت خواهد شد. به طور  100پرداخت صورت حساب ماهيانه برنده مناقصه براساس نمره ارزيابي عملکرد ايشان )از  .57
 باشد.درصد همان صورت وضعيت قابل پرداخت مي 95درصد گردد بالطبع  95صه مثال چنانچه نمره ارزيابي ماهيانه برنده مناق

 هاامـور مزايـده و مناقصـه www.kaums.ac.irسايت دانشگاه بـه نشـاني هرگونه اطالعيه و يا اصالح شرايط مناقصه در وب .58

 درج خواهد شد.  
 كورش ساكيدكتر  

 اهدانشگ رئيس

http://logistics.kaums.ac.ir/
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 )یک شماره )پيوست مناقصه موضوع

 امور مشمول اين مناقصه:

 بيمارسـتان بامپشـتو  و موتورخانـه هامحوطـهو  هاسـاختمانالکتريکـي منصـوبه در _مکـانيکي  تأسيسـاتراهبـري و تعميـرات  و نگهـداري

نماينده كارفرما  بازديد و متعهـد  اتفاقبه شدهتعيينخ موضوع قرارداد در تاري هايقسمتكه بايستي پيمانکار از  بيدگل و آران الحجج )ع(ثامن

 .باشدميبه اجراي آن 

 آسانسورها نگهداري و تعمير 

 هامجموعه سبز فضاهاي و محوطه ، هاساختمان رسانيآبو خطوط  تأسيسات 

 هـاكوئلفن ، اهـپمپ )فصـلي اسـيدي شستشـوي بـا ) گرم آب مبدل و فوالدي هايديگ شامل سرما و گرما مولد هايسيستم ، 

 كاركرد بر مستقيم نظارت ، مطبوع تهويه ، برودتي هايسيستم كليه انبساط و ذخيره ، گرم مصرفي و سرد آب منابع ، رادياتورها

 اسـت مربوطـه )بـديهي هايدسـتگاه نگهـداري امـر در دقت و داشتننگه بکار آماده و چيلر هايدستگاه ، فصلي زدائيرسوب و

 .بود خواهد عهده پيمانکار به غيره و كمپرسور خرابي از اعم راهبري و نگهداري عدم از اشين خسارت هرگونه

  يخچال ، هاسردخانه ، هوارسان هاييونيت 

 مربوطه تجهيزات با مناطق و ساير هاآشپزخانه گازرساني هايسيستم  

 دانشگاه محوطه يهاخيابان محوطه و روشنايي روشنايي ، حفاظتي و ,تصويري و صوتي هايسيستم 

  شبکه مخابرات 

 قدرت ضريب هايخازن ، ضعيف فشار برق هايشبکه  

  و ديزل  نراتورها و تابلوهاي مربوطه هاموتوربرقبرق اضطراري شامل  هايسيستمسرويس و نگهداري 

 هاآن  شار  از غير نشانيآتش هايو كپسول حريق اطفاء و اعالم سيستم 

 فاضـالب و  هايخانهتصـفيهنگهـداري و راهبـري صـحيح  و امـور فاضـالب هايلولـه كليـه ، هـاکتان سـپتيک تجهيزات و وسايل

 فاضالب هايدستگاه منظم سرويس و چربي گيرها، سبز فضاي پمپا  سيستم با فاضالب خانهتصفيه هايدستگاه

 ديواري و سقفي هايهواكش 

  چوبي و آهني هايدرب ، هاساختمان هايدرب هاييراق و دستگيره ، شيرآالت 

  مختلف نقاط و نگهداشت در تعميرات الزم جوشکاري 

 سيستم گازهاي طبي از توليد تا مصرف 

 :يروزشبانه طوربه تعطيل غير و تعطيل روزهاي از سال اعم ايام تمام زير در به شرح

 ـــــلفن شامل دموجو اتتجهيز تعويض ، هواكش و نظاير آن جزء كارهاي موضوع هستگيرد و قفل ت،الآشير ،شناييرو اغچر ،كوئ

 معتبر قابل پرداخت خواهد بود. قرارداد بوده و فقط هزينه اجناس با ارائه فاكتور

نياز بهصـــــــرف زمان طوالني بوده و انجام آن  كه يگرد اتتجهيز و شناييرو سيستم تعويض يا اجرا مانند كلي زيسازبا اردمو: 1 هتبصر

مينمايد با تائيد دستگاه نظارت مناقصه گزار شامل بند فوق نميشـود و در  توسط پرسنل در كار روزمره نگهداري و تعميرات وقفه ايجاد

پرسنل غيــر نگهــدار استفاده گردد و هزينه آن با ارائه فاكتور معتبر قابل  صورت دســتور كــار دســتگاه نظــارت  در انجام آنهــا بايستي از

 پرداخت خواهد بود.

كارفرما توسط پرسنل نگهدار انجام دهد و هيچگونه  رستود حسب ضرورتبه بنا را جزئي ئياجرا يهاركا ستا موظف رپيمانکا: 2 هتبصر

 وجهي بابت آن پرداخت نميگردد.

http://logistics.kaums.ac.ir/
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  رفع گرفتگي لولههاي فاضالب و آب باران به عهده پيمانکار بوده و بابت آن هيچوجهي پرداخت نميگردد. تذكر: در صورت تأخير در

اجراي اين بند، با صـدور اخطـار، كارفرما رأسـاً اقدام و به ازاي هر مورد گرفتگي مبلغ 2/000/000 ريال بـهعنوان جريمه از صورتحساب 

 پيمانکار كسر ميگردد.

 .تأمين و پرداخت هزينههاي آب ، برق، گاز و سوختهاي مايع به عهده كارفرما ميباشد  

  ،پرداخت هزينههاي مصالح و دستمزد تعميرات مانند بنايي، نجاري، آهنگري، شيشهبري سيمپيچي الکتروموتورهاي تکفاز و سه فاز 

ـــا، تعميرات تابلو اعالم حريق و تراشکاري به عهده كارفرما است و پيمانکار موظف به اجراي آن  تعميرات اساسي چيلرها و ديگه

  ابالغ دستگاه نظارت خواهد بود .  پس از

 پيمانکار است و فقط هزينه اجناس مصرفي  تعميرات پمپها از قبيل تعويض بلبرينگ، آببندي و تعويض نخ گرافيت و ... به عهده

 با ارائه فاكتور معتبر قابل پرداخت خواهد بود.

 هـايپمپ و ربخا يگد آب تغذيه پمپ ص مانندخا هايپمپ تعمير هزينه همچنين و رگبز هايپمپ باز كردن ايبر سپر هزينه: هتبصر

 كارفرماست.ه عهد بهدستگاه نظارت   تشخيص به بنا طبقاتي

 ـــــه كار اجرائي تأسيسات و ساختمان كه جزء وظايف  با هزينه قفاتو از پس باشـــــدنمي ارينگهد پيمانکار موظف به اجراي هرگون

 . باشدمي وي فطر از غبالا و دستگاه نظارت 

 ــــــــــاز موضوع قرارداد مطابق با  پيمانکار موظف است پس از ابالغ كارفرما نسبت به خريد و حمل قطعات يدكي و اجناس موردني

پس از رويت جنس توسط ناظر فني )دستگاه نظارت)  و تائيد آن نسبت به نصب  مشخصات مورد تأييد دستگاه نظارت اقدام نمايد و

 و حملونقل با ارائه فاكتور معتبر قابل پرداخت خواهد بود. اقدام نمايد. هزينه خريد اجناس

نياز كارگاه و با توافق دستگاه نظارت تهيه و به  به بسته را موردنياز اربزا كليه هگاركا تحويل از يک ماه مدت فظر بايستي رپيمانکا: تذكر

 رفينط كارگاه منتقل نمايد.) مطابق با صورتجلسه و تائيد

 به همراه سوابق كاري )حداقل 5 سال سـابقه   پيمانکار موظف است پرسنل موردنياز را قبل از تحويل كارگاه جهت اخذ تائيديه فني

 كار براي كارگران و 7 سال سابقه كار مرتبط با موضوع قرارداد براي مهندس به كارفرما معرفي نمايد. 

ــدموظف رپيمانکا پرسنل :1تذكر ــوروغياب ان ــتگاه در را دخو حض ــتان نيز رتكا ساعت هايدس ــتان هماهنگي با كه بيمارس  رتصو بيمارس

 . نمايند ثبت گيردمي

 نگهداري به تعداد موردنياز در اختيار داشته باشد  و اتتعمير دركا اري،نگهد و يسوسر دركا پرسنل بر وهعال ستا موظف رپيمانکا

 اسرع وقت انجامشده و بهرهبرداري دچار وقفه نگردد. بهنحويكه كليه عمليات تعميراتي در

 .پيمانکار متعهد ميگردد آموزشهاي تخصصي و حرفهاي الزم را به كاركنان خود جهت واگذاري كار ارائه نمايد 

 و ستا رپيمانکا هعهد بهرات دانشگاه علوم پزشکي كاشان مقر با متناسب )نناآ ركا كيفيت و نكناركا قخالا و رفتار نحس ضمانت 

 . پاسخگوست فرماركا مقابل در رپيمانکا

 قيدشـــده دربنـــد 11 باشد پيمانکار  ريكا تساعا بر ضافها ،پرسنل رحضو به زنيا دســـتگاه نظـــارت تشخيص به اردمو بعضي در گرا

ايجاد نمينمايد و پيمانکار رأساً بايد مسئله اضافهكار و يا ديگـر حقـوق   موظف به تأمين آن بوده و اين كار تعهد مالي براي كارفرما

 مالي را مطابق قانون به پرسنل پرداخت نمايد.

 اطراف برج خنـکكن، منابع آب و سوخت و  نظافت مکانهاي مرتبط با تأسيسات مانند اتاق برق، موتورخانه، اتاقهاي هوارسان، و

 ..... بر عهده پرسنل پيمانکار ميباشد.
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  پيمانکار موظف است جايگزين افراد به مرخصي ميرفته را قبل از استفاده پرسنل به دستگاه نظارت و مديريت بيمارستان كتبا معرفي

نمايد. در صورت لزوم  برنده مناقصه مي تواند پرسنل رزرو داراي تائيديه فني و گزينش و حراست دانشـگاه بـراي ايـن مهـم داشـته 

 باشد.

 پرسنل معرفي به نسبت سريعاًدستگاه نظـارت  پيمانکار موظف است در صورت تشخيص عدم صالحيت فني و اخالقي پرسنل توسط 

 .نمايد امقدا جايگزين

 تعهدي ندارد . حفظ جان و سالمتي پرسنل موضوع قرارداد به عهده پيمانکار ميباشد و كارفرما هيچگونه 

 طرف قرارداد ميباشد. درصورتيكه فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويهحساب قانوني كاركنان به عهده شركت 

 هسيدر جتماعيا تأمين نمازسا تأييد به كه را دخو نكناركا لقب هما بيمه و قحقو ختداپر ليست تصوير ماهيانه ستا مکلّف رپيمانکا 

 . نمايد ئهارا فرماركا به ستا

 در صورتحساب ماهيانه در ازاي هرروز غيبت پرسنل موضوع  درصورتيکه شركت در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد به شرح ذيل

بــهعنوان جريمه كسر ميگــردد . هــــر 8 ساعت كسر كار معادل يک روز غيبت  قرارداد معادل نيم در هــزار مبلغ كل قرارداد ماهيانه

 ميگردد.  محسوب

   در پيوست شرايط مناقصه در صورت نياز، توسـط كارفرمـا تهيـه و جهـت نصـب تحويـل پيمانکـار  شدهمشخصكليه موارد و اقالم

نيز بابت  ايهزينه گونههيچپيمانکار خواهد بود و  به عهدهآن  اندازيراهب و بابت نص موردنياز ابزارآالتلوازم و  تأمينكه  گرددمي

 و ... به پيمانکار پرداخت نخواهد شد . موردنياز ابزارآالتنصب و 

 يا غيبت يـا مسـامحه شـود  نظميبيپيمانکار و يا كاركنان وي در اجراي تعهدات ناشي از اين قرارداد مرتکب تأخير يا  كهدرصورتي

 در ايـنمتناسب با نفس خالف محاسبه و از عملکرد ماهيانه پيمانکار كسر خواهد شد. پيمانکار  ايجريمهفرما حق خواهد داشت كار

 . نمايدمياعتراضي را از خود سلب  هرگونهمورد حق 

  پزشـکي كاشـان تحـت هـيچ  حق يا رابطه استخدامي براي پيمانکار و يا كاركنان تحت امر او در دانشگاه علوم گونههيچاين قرارداد

 . باشدميآن معتبر  هايپيوستو  قرارداد در اينو صرفاً براي ارائه خدمات مطابق با شرايط مندرج  نمايدميعنوان ايجاد ن

 ناشـي از  )پيمانکار در مدت اجراي اين قرارداد مسئول عمليات خود و كاركنانش بوده و متعهد است هرگونه خسارتي )جاني يا مالي

و يـا اشـخاص  تأسيسـاتفعل يا ترک فعل او و يا كاركنانش متوجه ساختمان، اموال و وسايل و تجهيزات،  براثرو غيره را كه سرقت 

و نيـز  )تشخيص علت ايـراد خسـارت ) جـاني يـا مـالي ثالث يا فرد و كاركنان تحت امر وي گردد مطابق نظر كارفرما جبران نمايد ،

 . نمايدمياعتراض را از خود سلب  هرگونهمورد حق   در اينا خواهد بود و پيمانکار ميزان خسارت وارده با نظر كارفرم

  و صالح خود تشخيص ندهد نسبت به اجرا و  صرفهبههر قسمت از كار را و يا در هر زمان كه ادامه قرارداد را  باشدميكارفرما مختار

اقـدام نمايـد بـديهي  ماهـهيکبا تعيين فرصـت حـداكثر  قرارداد جانبهيکيا عدم اجراي آن كار اقدام و يا نسبت به خاتمه و يا فسخ 

 .نمايدميمسئوليتي متوجه كارفرما نبوده و پيمانکار هرگونه حق اعتراض را از خود سلب  گونههيچاست در اين صورت 

 ق كسـب و پيشـه، خسـارت و قـرارداد بـراي او وجـود دارد نظيـر حـ در ايـنآنچـه  غيرازبـهحق يا حقوق ديگري  تواندميپيمانکار ن

 ادعا و مطالبه  نمايد . مناقصه گزار امثالهم ازو  العملحق

  شاغل در دانشگاه علوم پزشکي كاشان و ساير مراكز وابسته به آن را جهت انجام تعهـدات موضـوع   از كاركنانپيمانکار حق استفاده

از پيمانکار نسبت به ضـبط كليـه  خلعيدو  قراردادرما ضمن لغو اين قرارداد ندارد بديهي است در صورت اثبات تخلف پيمانکار كارف

 و مطالبات پيمانکار اقدام خواهد نمود. هاتضمين، هاسپرده

  باشدميپيمانکار موظف به توجيه عوامل خود در خصوص عدم استفاده از امکانات دانشگاه علوم پزشکي كاشان. 
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  :مكانيكي تأسيسات

 جهـت بلندمـدت –  مـدتميان– مـدتكوتاه ريزيبرنامـه و دسـتگاه شناسـنامه تهيـه نگهداري، و تعمير سرويس، پرونده تشکيل 

 تجهيزات و وسايل كليه نگهداري و تعمير سرويس،

 و تـاريخ ذكـر بـا تعمير -سرويس- كنترل برچسب زدن و استفاده زمان از قبل آزمايشي صورتبه تجهيزات كليه كاركرد سيبرر 

 عوامل مشخصات

 هاآن سريع فرسودگي از جلوگيري و هادستگاه استهالک تساوي جهت زيريبرنامه 

 و ....  آميزيرنگ و زداييزنگ ,كاري گريس)  هاپمپالکترو كليه نگهداري و تعمير ,سرويس 

 برنامه طبق گرم آب منابع – دوجداره منابع – كوئيلها – ها اواپراتور - ها كندانسور كليه منظم شستشوي و نظافت ، گيريرسوب 

 مشخص زماني

 نشاني)آتش) حريق اطفاء تأسيساتي سيستم از موقعبه برداريبهره و سازيآماده 

 به است بديهي) حادثه ايمني مالحظات رعايت و آن سوخت تنظيم و آتش هايكوره و هاديگ كليه گيريرسوب و گيريدوده 

 ).باشدمي پيمانکار عهده بر حادثه هرگونه وليتمسئ و است الزامي هاديگ ادواري كنترل ,باال كاري فشار دليل

 و كنترل و گيرياندازه وسايل و ساير ها ترمومتر –فشار هايگيج – طرفهيک شيرهاي – اطمينان هايسوپاپ ماهيانه كامل تست 

ي و تست و گواهينامه بر عهده بوده و هزينه بازرس برنده مناقصه. )پيگيري انجام كاليبراسيون بر عهده ساالنه كاليبراسيون گواهي ارائه

 مي باشد.( مناقصه گزار

 هاشيرفلکه كليه تعويض يا تعمير و نگهداري و سرويس 

 آب پايين سطح خبر اعالم و كنترل لول فشارتحت منابع و آب تأمين سيستم تعمير و نگهداري ،سسروي بررسي 

 هاآن از مجدد استفاده در سعي و مستعمل وسايل و لوازم و هادستگاه االمکانحتي بازسازي  

  و محوطه هاساختمانتعميرات، نگهداري و بازگشايي مسدود شدگي خطوط فاضالب 

   و غيره-پمپ–چيلر -مشعل–مانند ) ديگ  هادستگاهتعويض قطعات  

  لوم پزشکي كاشان و دانشگاه ع مابينقرارداد في بنديسهميه براساس هرماه در اولكتبي  صورتبهپيمانکار ملزم به اعالم نياز سوخت

 .  باشدمينفتي  و شركت نفت  هايفرآوردهشركت  توزيع 

  هماهنگي با ناظر فني و قسمت مربوطه به هنگام خاموشي سيستم سرمائي يا گرمائي 

  باشدميپيمانکار  به عهده )استيلن و...  -گاز –اكسيژن –از انواع كپسول )فريون برداريبهرهاستفاده و. 

 بـه عهـدهخرابي و تعويض قطعه  هرگونهو مراكز و همچنين رفع  هاساختماني كولرهاي گازي و آبي موجود در سرويس و نگهدار 

 است. مناقصه گزارتهيه قطعات بر عهده  فاز والکتروموتورهاي تک  پيچيسيمباشد )ميپيمانکار 

   هافرنگيتوالت – هادوش – هاشوئيدست – هاروشويي–نگهداري ، سرويس و تنظيف ، تعمير و تعويض قطعات و انواع شيرآالت 

 چيلرها– هاالکتروپمپ– هامشعل – هاديگ– هاكوئلفن -رادياتورها –جوشي  - ايدنده - سيويپيو  اتيلنپليفلزي و  هايلوله–

 – هـاهواكش –زي گـا هـايبخاري –آبگرم كن ها  –شناورها  –منابع سوخت –منابع دوجداره – فشارتحتمنابع –منابع انبساط  –

 بندهاآرام – هاشيرفلکه – هاترموستات – گيرهالرزه –سختي گيرها –دستگاه كلرزن  –فيلترهاي شني –ازن  هايدستگاه -هواسازها

 بندهاراهو 
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  الكتریكي تأسيسات

 تغذيه مسير و برقي رايزر نقشه تهيه و توزيع تابلوهاي كليه گذارينام و كدگذاري ، شناسايي 

 ک خش شستشوي) برق تابلوهاي كليه تعويض يا تعمير و نگهداري و يسسرو 

 و كابلشـو هـا شـمش، هـايمهره و پـيچ)  خروجـي و ورودي جريـان اتصـال هـايمحل تمـامي منظم كردن محکم و آچاركشي 

 )تابلوها كردن گرم و كشي جريان از جلوگيري و هاترمينال

 مساوي صورتبه فازها بار تقسيم) جريان تعديل( 

 برق احتمالي و اضافي هزينه از جلوگيري و مصرفي بار كردن اكتيو) خازن بانک از دقيق برداريبهره و نگهداري و سرويس( 

 موتورها كشي جريان كامل تست) آن اضافي جريان كنتاكتور تنظيم و الکتروموتورها ، هاكنندهمصرف كليه مصرفي جريان تعيين 

 )هاكنندهمصرف و

 يـا الک به هاپيچسيم كردن آغشتهها )آن سريع سوختن از جلوگيري جهت ريزيبرنامه و الکتروموتورها كليه نگهداري سرويس 

 ...و عايق روغن

 هـاخرابي احتمـال) حريـق اطفـاء و دزدگيرهـا و مکـانيکي ، الکتريکـي تجهيـزات حفاظتي خبري سيستم نگهداري و سرويس – 

 )دستگاه شدن خاموش

 تجهيزات و هادستگاه فرمان و قدرت مدارهاي منظم رلكنت و نگهداري و سرويس 

 ،آن مفصلهاي و هاكابل خطوط كليه تعمير و نگهداري سرويس 

 اصلي و تابلوهاي موتورخانه  برق تابلوهاي نگهداري و تعمير 

 هماهنگي با دستگاه نظارت و واحد مربوطه به هنگام قطع كلي برق سيستم يا رفع خرابي كلي يا سرويس 

  هـايچراغگـازي و انـواع  – ايرشـته هـايچراغمهتـابي و آفتـابي و انـواع  هـايچراغتعمير و تعويض و نگهداري و تنظيـف انـواع 

، انـواع مصـرفكم هـايچراغمدادي، گازي بخار سـديم بخـار هلـيم و انـواع  هاينورافکنمتري و انواع  16و14و12و9و6تلسکوپي

بـا خطـوط و لـوازم  و ديـواريو انواع  تابلوهـاي بـرق ايسـتاده  هاالمنتو  هاهواكشپريزها و تزئيني و شلنگي انواع كليد  هايچراغ

 و ديگر تجهيزات الکتريکي . هاآنلوازم مربوط به  با كليهمربوطه  و خطوطتلفن  هايترمينالمربوطه انواع 

  پيمانکـار  بـه عهـده موردنيـازلـوازم و مصـالح تهيه  هوا بدونتصفيه  هايو دستگاه  بندهاراهاتوماتيک و  هايدربتعمير و نگهداري

 .باشدمي

  باريکتنظيف تابلوهاي ديواري و ايستاده منصوبه هر شش ماه  و آچاركشيسرويس  

  باال قيد نشده است. دربندهايو تنظيف و تعويض كليه لوازم منصوبه الکتريکي كه  و نگهداريتعمير 

 :محوله وظایف سایر

 ،هـاحمام ،هاسـردكنآب ،هـاتوالت ،هادستشويي ،تانکفالش ،هاصافي شيرآالت، تمامي تعويض يا يرتعم و نگهداري سرويس ، 

 ... و هاشوييظرف

 گازرساني و فاضالب ، آب انتقال هايلوله كليه تعويض يا تعمير ، نگهداري سرويس 

 و اهشوييظرف و هاحمام ، هاتوالت و هادستشويي فاضالب هايلوله گرفتگي فعر ... 

 و  نگهدارنـدِ پايـه سـاخت ، كشـيلوله ، كشـيكابل) گـازي و آبي كولرهاي كامل نگهداري و سرويس تعمير يا تعويض ، نصب

 ... و هوا هايدريچه
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 و كوئـلفن بخـاري، هـواكش، ،روشـنايي از اعم برقي وسايل شيرآالت ، آبگرمکن ، گازي و آبي كولرهاي اندازيراه و نصب 

 دانشگاه كارشناس تشخيص با جديد و موردنياز هايمکان در سيساتيتأ وسايل هرگونه

 ميز كمد، اتاق،) لوالها و هادستگيره ،هاقفل منظم كاريروغن و تعويض يا تعمير ،سسروي( 

 ،و ها آبگرمکن ،گازهااجاق ، هابخاري قبيل از گازسوز وسايل كليه سرويس و تعويض تعمير ... 

 است رفته بين از داليلي به هاآن كشيسيم كه يهاينمکا در كشيكابل و كشيسيم. 

 محوطه در شدهنصب تأسيسات ساير و هاروشنايي از برداريبهره و نگهداري 

 شار  از غير نشانيآتش هايكپسول و حريق اطفاء و اعالم سيستم 

 فاضالب تصفيه دستگاه تا فاضالب هايلوله و كليه هاتانک سپتيک تجهيزات و وسايل 

  :ذیل شرح به تأسيسات اتاق و هاموتورخانه تعمير و برداریبهره و اندازیهرا
 آب و فاضـالب  تصـفيه هايدسـتگاه گـرم، آب بخـار و يهـاديگ ،هامشـعل و هاپمپ تعويض يا تعمير و نگهداري و سرويس، 

 موتورخانه وابسته تأسيساتي تجهيزات كليه و انبساط منابع ، چيلرها ،هاموتورخانه برق تابلوهاي

 و مکـانيکي عيـب رفـع ،گرهـاكنترل تنظـيم گـاز، تغذيـه ، روغن تعويض) اندازيراه از قبل كامل طوربه چيلرها ساليانه سرويس 
 غيره و كندانسور شستشوي

 معين زماني فواصل در انبساط منابع دوجداره، منابع ، فوالدي هايديگ ، آبگرمکن كوئلهاي نظافت و گيريرسوب 

 معين زماني فواصل در هاصافي و شيرآالت گريس كاري و گيريرسوب 

 نراتور ديزل و اضطراري برق سيستم نگهداري و سرويس  

 روآدم هايكانال، محوطه و  هاساختمان لوله خطوط و تأسيسات بر مستمر نظارت و تعمير  

 مربوطه وسايل ساير و ها رگوالتور و گاز شيرآالت منظم سرويس و كاتدي حفاظت سيستم و گاز انتقال شبکه از نگهداري 

 (برق اتاق داخل تا پست از اصلي ) برق از نگهداري و سرويس 

 هاسردخانه نگهداري و سرويس 

 الزم هايآزمايش براي ارسال و هاموتورخانه و هاچاه شدهتصفيه آب و طبيعي آب از منظم بردارينمونه 
 موجود چاه و شناور، سانتريفيو ، خطي هايموتورپمپ سرويس و برداريبهره و نگهداري 

 ت مرتبطتجهيزا كليه و آب زمينيو منابع  آب هايپمپ خانه سرويس و برداريبهره و نگهداري 

 سبز فضاي رسانيآب 
  نگهداري و سرويس مخازن آب ، گازوئيل و غيره 
 مناقصه موضوع در چهارچوب دانشگاه از سوي محوله امور ساير انجام 
 آن  انـدازيراهكه در صورت نياز توسط كارفرما تهيه گرديده و پيمانکـار موظـف بـه نصـب و  باشدميمواردي  اهم اقالم ذيل شامل

 خواهد بود:
  مشعل گازوئيلي ) پمپ گازوئيل ، موتور فن، ترانس جرقه و رله 

 مشعل گازي ) كليد كنترل فشار گاز ، شير برقي گاز ، رله و كليد كنترل هوا 

 ور پمپ زميني ) الکتروموت 

  الکتروموتور  خطي )پمپ 

  فن كويل ) كويل و موتور فن 
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 فرم پيشنهاد قيمت مخصوص پاكت )ج(

 آران و بيدگل  الحجج )ع(پيوست اسناد مناقصه نگهداری و راهبری تأسيسات بيمارستان ثامن
 

ــــب ................................................... . ــــهاينجان ــــماره ............... عنوانب ــــه ش ــــركت .......................................... ب ................................ ش

و گـــواهي صـــالحيت شـــماره ...................  ريزيبرنامـــهاز ســـازمان مـــديريتي و  تأسيســـاتثبـــت ................... و داراي رتبـــه ................... 

ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه و اطالع كامل از شـرايط آن ، پيشـنهاد قيمـت  وسيلهبدينوزارت كار و امور اجتماعي ،  مورخ .................... از

 : داردميذيل اعالم    به شرحخود را به نمايندگي از شركت  

 موضوع مناقصه

 شمسي )ريال( هرماهمبلغ پيشنهادی به ازای 

 به عدد به حروف

 و تعميرات راهبري ،واگذاري امور نگهداري

 ع( آران و بيدگلالحجج )ثامنبيمارستان تأسيسات موتورخانه و 

  

شــركت در كميســيون مناقصــه معرفــي و آدرس شــركت بــه  االختيــارتامنماينــده  عنوانبــهآقــاي  .........................................................  ضــمناً

...................  صــــــــــندوق .............................................................................................................................نشــــــــــاني ..........................

 .  باشدمي..........................      پستي .............................. شماره تلفن ......................................... دورنگار .......

 .فاقد اعتباراستقيمت  و جزييات:قيمت پيشنهادي بدون آناليز تذكر مهم***

 

  

 مناقصه گر                                                                                                 مجاز امضاء مهر و                                                                                                                                   

 

 مناقصه: اعضا کمیسیونامضا 

 

 
 

 شماره ثبت دبيرخانه مركزي دانشگاه ...................................... مورخ ...........................
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 1شماره يوست پ

 به : دانشگاه علوم پزشكي كاشان

..................... ................................................... به نمايندگي از شركت.......................................اينجانب..................

، پيوست ها و ضمائم آن و رؤيت تمام مکانهاي  با آگاهي كامل و اطالع كافي اقرار به مطالعه كامل اسناد واگذاري

را نمودم و هيچ ادعايي در خصوص عدم مطالعه و رؤيت مکانهاي موضوع واگذاري در مناقصه واگذاري موضوع 

مدت قرارداد نخواهم داشت . الزم به توضيح مي باشد هرگونه بندي از اسناد مناقصه و ضمائم و پيوست ها كه مستلزم 

 . )ج( اسناد مناقصه اقدام نموده اماشد را بصورت دقيق مطالعه و با آگاهي كامل نسبت به تکميل پاكت صرف هزينه مي ب

 

مهروامضا مجاز متقاضي      
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 2شماره  پيوست

 مندان در معامالت دولتيه عدم شمول قانون منع مداخله كارنام تعهد

 ربوط به مناقصه : م

ه تاييد مي نمايدكه مشمول ممنوعيت ذكرشده درقانون منع مداخلـه درمعـامالت دولتـي مصـوب ديمـا پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه اين

نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، مناقصه گزارحق داردكه پيشنهادارائه شده براي مناقصه فوق را مـردود و تضـمين   1337

تاييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنـده برنـده مناقصـه فـوق تشـخيص داده شـود و  وي را مطالبه نمايد همچنين قبول و مناقصهشركت در

مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد تا تحويل موقت بـه اثبـات برسـد يـا چنانچـه  قراردادبعنوان پيمانکار اسناد

 نمايـد در اين قرارداد سهيم و ذينفع و يا قسمتي از پرو ه و قرارداد را به آنها محول در قانون فوق هستند مذكور افرادي را كه مشمول ممنوعيت

را فسخ و تضمين حسن انجـام تعهـدات قـرارداد را مطالبـه نمـوده و خسـارات وارده در اثـر فسـخ  منعقدهكارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد

ال پيمانکار يا مطالبات وي از محل قرارداد اخذ نمايـد ، الزم بـه ذكـر اسـت كـه تعيـين امو از قرارداد و تاخير در انجام پرو ه موضوع قرارداد را

پيشنهاد دهنده متعهد مـي شـود چنانچـه در حـين اجـراي قـرارداد بـه دليـل تغييـرات يـا  اين ميزان خسارات وارده با تشخيص كارفرما مي باشد .

به اطالع كارفرما برساند تا طبـق مقـررات قـرارداد خاتمـه داده شـود ،  بالفاصلهاانتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مذكور گردد مراتب ر

دارد كه قرارداد را فسخ نمايد بلکه مجـاز اسـت كـه  كارفرماحقنه تنها نرساند بديهي است چنانچه فروشنده مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما

قرارداد يا تاخير در انجام پرو ه را نيز بنا به تشخيص  فسخام نموده و خسارات ناشي ازنسبت به مطالبه تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد نيز اقد

 خود از اموال اين شركت وصول نمايد .

پيمانکاراعالم مي دارد كه برمجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگـاهي كامـل دارد و در صـورت تخلـف مسـتحق مجازاتهـاي  "مضافا

 باشد . مي مربوطه

 

 : اريخت

 شركت : نام

 و نام خانوادگي وسمت و امضاء صاحبان مجاز و تعهد آور همراه با مهر پيمانكار : نام
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 3شماره  پيوست

هيئوت  1/9/83) اعالميه مربوط به اجراء ماده هفت آئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايي مصوو  

 وزيران (

پيشهييري   مبهارزه بها رشهوه در  ب يكي از اعمال منطبق با مصاديق رشوه به شرح بندهاي ماده يك آئين نامههصورتيكه طرف قرارداد مرتك در

 هيچيونه قرارداد جديدي با  ي منعقد نخواهد گرديد. سالهيأت محترم  زيران گردد به مدت پنج  83 /9/  1 دستياههاي اجرائي مصوب

 يک فصل اول مصاديق رشوه: ماده

 جهه يها تسه يا مهااي را  پرداختوالن دستياههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ  جه   يها مهال نماينهد يها سهند  مسئ كاركنان

مهاده  (  17) پرداخت  جه را فهراها نماينهدب بها توجهه بهه بنهد  سنددريافت كنند يا موجبات ج ب موافقت   مذاكره   يا  صول   ايصال مال يا

پر نده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخ فات اداري براي اعمهال ماهازات مناسهب ارجها  1372 مصوب -تخ فات اداري  قانون رسيدگي به( 8) 

 خواهد شد. 

 گرفتن  جوهي به غير از آنچه در قوانين   مقررات تعيين شده است . - ااف

 فاحش كمتر از قيمت. مقدار معمواي    اقعاً به اخذ مااي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمواي يا ظاهراً به قيمت -ب

 مقررات مربوط. رعايت فر ش مااي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيا يا غير مستقيا به ارباب رجو  بد ن- ج

 ز ارباب رجو  . جه ا پرداخت فراها نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره ج ب موافقت يا  صول   ايصال  جه يا مال يا سند - د

براي اناام دادن يا اناام ندادن امري  مستقيااخذ يا قبول  جه يا مال يا سند پرداخت  جه يا تس يا مال از ارباب رجو  به طور مستقيا يا غير  -ه

 كه مربوط به دستياه اجرائي ميباشد.

بد ن رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعههد   امابراء يا اعطاء  اخذ هرگونه مال دييري كه در عرف رشوه خواري ت قي مي شودب از جم ه هرگونه - 

  قائل شدن تخفيف   مزيت خاص براي ارائه خدمات بهه اشهخاص    پاداش يا مسئوايتي كه من غير حق صورت گرفته باشد   همچنين گرفتن

 . از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد خارج اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي

 

 : خانوادگي نام و نام                                                                                                                      

 : امضاء و مهر                                                                                                                                                               

 : تاريخ                                                                                                                                                                    
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 4شماره  پيوست

 

 » كار انجام حسن سپرده/ تعهدات انجام حسن سپرده -مناقصه  / مزايده در شركت سپرده استرداد جهت حساب شماره اعالم «

 امضاء صاحبان / امضاء صاحب .................................... :سمت.............................................................. اينجانبان/اينجانب

سپرده  / مناقصه در شركت سپرده استرداد جهت را خود بانکي حساب شماره .......................................................... مجازشركت

 .نمايم-مي اعالم ذيل شرح به كار انجام حسن سپرده/تعهدات انجام حسن

 ................................................................... شركت : حساب شماره

 ..............................  شعبه  :.............................................. : بانک نام

 ...............................................................................................  بنام:

 : خانوادگي نام و نام                                                                                                                                            

 : امضاء و مهر                                                                                                                                                    

 : تاريخ                                                                                                                                                         
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 متقاضي صالحيت و كلي اطالعات:  5 شماره فرم
 پيمانكار مشخصات

 :دفتر/شرکت تاسيس تاریخ :پيمانكار نام

 :ثبت شماره

 

 :ثبت محل

 

 :ملي شناسه

 

 :اقتصادي کد

 : دفتر نشاني

 

 

 :تلفن

 

 :دورنگار

 

 :پستي کد

 

 :الكترونيك پست

 

 : مدیره هيئت یا عامل مدیر ، سهامداران اسامي

 

 

 

 

 )شود ضميمه مربوط هاي گواهينامه کپي( : صالحيت و بندي رتبه گواهي
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 گذشته سال 5 نظردر مورد زمينه در )اجرائي سابقه( تجربه اعالم :6 شماره فرم

 قبلي كارهای در سابقه حسن ارزيابي و
 

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع قراردادمدت  مبلغ قرارداد كارفرما محل اجرا عنوان پرو ه رديف

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

4 

 

       

5 

 

       

 

  باشد ضميمه مناقصه گزار ابالغ نامه و موافقتنامه تصویر باید ميشوند معرفي که قراردادهایي از كی هر براي

 این در باید است نموده منعقد را آنها قرارداد گذشته سال پنج در متقاضي که یي قراردادها تمام به مربوط  -2

 . شوند ذکر فرم

 تكثير نياز مورد تعداد به فرم این باشد، فرم ردیفهاي تعداد از بيش گذشته سال پنج در قراردادها تعداد چنانچه  -3

 . ميشود درج آنها در قراردادها تمام اطالعات و شده

 . ميشود نوشته قرارداد دقيق عنوان 1 شماره ستون در-4

 . ميشود درج قرارداد اجراي محل شهرستان و استان 2 شماره ستون در -5

 اين در شده درج اطالعات . ميشود نوشته ئيمناقصه گزار دستگاه تلفن و نشاني دقيق، عنوان 3 شماره ستون در-6

. باشد شده روز به قسمت بايد
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 تجربه و دانش نظر از كليدی عناصر و فني كادر كفايت  :7شماره فرم               

 

 سابقه كار مدرك تحصيلي نام ونام خانوادگي اعضای هيئت مديره رديف

    

    

    

    

    

    

    

 

 

      گر مناقصه امضای و مهر  
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 متقاضي مالي توان  : 8شماره فرم
 گذشته سال درپنج شده پرداخت الحساب علي يا قطعي مالياتهاي -1

 شده پرداخت ماليات مبلغ ماليات پرداخت سال رديف

   

   

    

   

   
 

 گذشته سال درپنج شده قطعي وضعيتهاي صورت 2-

 مشاور مدير طرح كارفرما عنوان پرو ه رديف
تاريخ صورت 

 وضعيت قطعي

مبلغ صورت 

 وضعيت قطعي

       

       

       

       

       

 

 گذشته سال درپنج دارائيها بيمه گواهي يا مالياتي اظهارنامه مطابق ثابت دارائيهاي -3

 مبلغ اظهارنامه مالياتي سال رديف

   

   

   

   

   

 

 گذشته سال پنج در الحساب علي يا قطعي شده پرداخت اجتماعي تامين بيمه -4

 الحساب علي يا قطعي بصورت شده پرداخت اجتماعي تامين بيمه مبلغ سال رديف

   

   

   

   

   

 

 گر مناقصه امضاي و مهر

 



 

 .......................... تاريخ :                                                                                  

 ........................... شماره :                                                                   بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات

 پيوست : ..........................                                                                                                                                       

25 

 

 
 شماره:..................
 تاريخ:...................

 .......نام مركز............

 چک ليست ارزیابي ماهيانه نگهداری و تعميرات تأسيسات برقي و مكانيكي
 

 شماره قرارداد: تاریخ بازدید: نام شركت طرف قرارداد:  نام مسئول ارزیابي:

 نام ناظر تأسيسات:

 

 نام مدیرعامل:

 

 تعداد كل كاركنان:

 

  تاریخ شروع قرارداد:

  تاریخ اتمام قرارداد:

 نامه مسئوليت:شماره بيمه ن: نام چيلرم
تعداد افراد بيمه شده 

 بدون نام: 
 كل حجم ساعت قرارداد:

 نامه قرارداد:تاریخ شروع و انقضای بيمه : CMMSنام مسئول سامانه 

 خير  ثبت شده است؟ بلي CMMSآيا اطالعات درخواستي در سامانه 
 خير  ( قرارداد اعمال شده است؟ بلي10-2بر ماده )آيا جرايم مربوط به امتياز حاصل از عملکرد شركت برا

 

ف
دی

ر
 

 های ارزیابيشاخص

 امتياز مطلوب

ب
ری

ض
 

امتياز 
 نهایي

 1 0 مالحظات

 بله خير

1 

ور
رات

ژن
ل 

یز
د

 

 بررسي مستندات  3   استارت زدن و در مدار قرار دادن اتوماتيک و دستي ديزل به صورت آزمايشي

   3   هميشه سالم و بدون نقص تابلوهاي برق ديزلآماده به كار  2

   2   رعايت دقيق و مرتب تهويه اتاق ديزل 3

   2   هاها به بيرون اتاق و تعمير نشتي دود لولهانتقال مطلوب دودكش ديزل 4

   2   نظافت دستگاه و تجهيزات جانبي و اتاق ديزل 5

6 
ساعت يکبار( و ثبت  100ها براساس ساعت كاركرد )واكشسرويس و تعويض روغن ديزل  نراتور و ه

 ليستدر چک
 بررسي مستندات  3  

   3   هااطمينان از كاركرد دينام از جهت شار  باطري 7

   3   بازديد باطري و مخزن گازوئيل، تسمه پروانه و دينام  نراتور به صورت روزانه 8

   3   نتاكتور ديزل  نراتور و رفع نقص آنبازديد هفتگي از تابلو و پالتينهاي ك 9

1 
گ

دی
ار

خ
ی ب

ها
 

   3   گرفتگيبازدید و كنترل دیگ و تجهيزات جانبي آن از نظر نشتي آب، دود و رسوب

   3   ها، تابلوهای فرمان كنترل شيرآالت سيستم، ساید گالس 2

   2   ظر نشتيها و منبع كندانس و كنترل دقيق مدار از نبازدید مرتب تراپ 3

   2   هاهای مرتبط و دودكشها، لولهكاری دیگبازدید عایق 4

5 
( آب و ثبت نتایج روزانه آن در PHانجام بلودان روزانه و كنترل سختي آب دیگ و )

 ليستچک
 بررسي مستندات  3  

6 
كرد های احتمالي و كارهای دیگ از نظر مكانيكي و الكتریكي و سرویسبازدید مشعل

 بدون نقص آن
  2   

   2   شستشوی داخل تيوپها و محوطه آتش خوار در صورت نياز 7

   2   سرویس و كنترل پمپ تزریق دیگ بخار و متعلقات آن 8

   2   های فلزی به صورت ماهيانهبازرسي و تميزكاری صافي 9

   2   ور دودكشوضعيت مناسب فشار و دمای دیگ و درجه حرارت بخار و آب و سنس 10

 بررسي مستندات  3   ليستاستاندارد بودن سطح آب بویلر و كنترل روزانه آن و ثبت در چک 11

 بررسي مستندات  3   كاليبراسيون سوپاپهای اطمينان  12

 بررسي مستندات  3   تست ایمني لول كنترل در زمان كاركرد مشعل 13

   2   ي از نظر شستشوی الكترودها و تميزكردن دمپرهاهای گازوئيلبازدید ماهيانه مشعل 14

   2  كن و مناسب بودن های گازوئيلي از نظر تميز بودن شعله پخشبازدید ماهيانه مشعل 15
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 فيلتر سوخت مورد نظر

   2   های گازی جهت بازرسي از دمپر هوا، شير برقي گاز، خط گازبازدید روزانه مشعل 16

17 
هيدرواستاتيک و صحت عملكرد شيرهای اطمينان و ضخامت  مستندات تست

 سنجي)جهت ضریب ایمني تجهيزات تاسيسات(به صورت ساليانه
 بررسي مستندات  3  
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 بررسي مستندات  2   زدایياز نظر نشتي دود و آب و رسوبكنترل دیگ 

2 
بندی و مسدود نبودن مسير های دیگ از نظر فرسودگي، نشتي، عایقكنترل دودكش

 آن
  1   

3 
بندی های دیگ از نظر فرسودگي، نشتي و عایقهای مرتبط و پرهكنترل شيرآالت، لوله

 و اتالفات حرارتي آنها
  2   

4 
های فوالدی و ترميم آن در صورت آجركاری دور مشعل و نسوزكاری در دیگ بازدید

 نياز
  2   

5 
های دیگ از نظر مكانيكي و الكتریكي و سالم بودن آنها و ثبت در كنترل روزانه مشعل

 ليستچک
 بررسي مستندات  3  

6 
بودن  آميزی و تميزبازدید از منابع سوخت روزانه و اصلي از نظر خوردگي، رنگ

 صافي
  3   

   2   هاها و تجهيزات جانبي و نظافت محيط اطراف دیگنظافت ظاهری دیگ 7

1 

ي
ذب

ج
ی 

ها
لر

چي
 

   3   ها برای اطمينان از عدم وجود كریستال شدن در چيلربازدید دائمي از مبدل

 نداتبررسي مست  3   ليستها و ثبت در چکبازدید روزانه دمای نقاط مختلف ابزوربشن 2

   3   هابازدید روزانه پمپ وكيوم پولي و موتور آن و كشش تسمه 3

   3   كنترل به موقع ميزان روغن پمپ وكيوم 4

   2   ها و بلبرینگ های پمپ وكيوم و رفع نقص آنهاكنترل ماهيانه سيل 5

 بررسي مستندات  3   آناليز مواد چيلر جذبي هر سال یک مرتبه 6

1 

ی 
ها

لر
چي

ي
كم

را
ت

 

 بررسي مستندات  3   ليستكنترل فشار نرمال رانش و مكش و ثبت آن در چک

 بررسي مستندات  3   ليستكنترل فشار روغن كمپرسورها و ثبت آن در چک 2

 بررسي مستندات  2   ليستكنترل درست عمل كردن سيستم آنتي فريز و بازديد روزانه آن و ثبت آن در چک 3

 بررسي مستندات  3   نه شير انبساط، كنترل فشار و رفع عيب آنبازديد روزا 4

 بررسي مستندات  3   بازدید و كنترل مستمر روزانه و كنترل گاز و روغن 5

 بررسي مستندات  3   تعویض به موقع فيلتر درایر 6

 بررسي مستندات  2   كنترل ماهيانه و بلبرینگ های پمپ وكيوم و رفع نقص آنها 7

   2   كنترل ميزان جریان برق ورودی به دستگاه 8

1 

ي
كم

را
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ج
ی 
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چي
ک 
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 بررسي مستندات  3   ليستكنترل دمای ورودی و خروجي آب چيلر و برج و ثبت در چک

   3   های جانبيبازدید به موقع و سرویس كندانسورهای آبي و قطعات متعلقه و پمپ 2

   3   ها، فلوترها و...فشانبرج، آبهای بازدید مرتب فن 3

   3   اسيدشویي كندانسسورها و ابزوربر توسط پيمانكار در صورت نياز و تشخيص ناظرین 4

5 
ها، ترموستات بازدید و كنترل و در صورت نياز تعمير متعلقات دستگاه شامل فلوسویيچ

 فن برج، اینورترها و سایر شيرآالت و تجهيزات جانبي
  3   
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6 
بازدید و كنترل چيلر و متعلقات آن و گزارشات سالمت یا وجود نقص در دستگاه ضمن 

 های مربوطهليستثبت در چک
 بررسي مستندات  2  

7 
بندی و آميزی، نشتي، عایقكن از نظر رنگهای سيستم برج خنکكشيكنترل لوله

 گرفتگيرسوب
  3   

   2   های اطراف آنهاكن و... و محيطخنکنظافت چيلر و متعلقات آن مانند برج  8

   2   بازدید روزانه اواپراتور و پمپ كندانسور و شيرهای كنترل 9
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صرف سوخت و آالیندگي محيط و افزایش راندمان( آناليز دود مشغل )جهت كاهش م

 هر سه ماه یكبار
 بررسي مستندات  3  

 بررسي مستندات  3   ارائه طرح و ایده جدید برای كنترل و استفاده بهينه از انرژی توسط پيمانكار  2

3 
ها و های اتاقهای كولر در زمستان با پالستيک، تنظيم ترموستاتبستن دریچه

ای و نصب نوار های شيشهای و فننه، درزبندی اطراف كولرهای گازی پنجرهموتورخا
 هابرای بازشویي پنجره

  3   

4 

ها، های شكسته، نصب پرده مقابل پنجرههای كولر، تعویض شيشهبندی كانالعایق
ها و فن استفاده از فتوسل، قطع برق وسایل برقي هنگام ترک محل كار، نظافت المپ

ها و های لق، تعمير و تعویض دستگيرهكاری شيشهها، بتونه، بستن زیر دربهاكویل
مصرف توسط پيمانكار و آموزش كافي به های كمهای خراب و استفاده از المپقفل

 عوامل اجرایي خود

  3   

   2   ها و وسایل الكتریكي با برچسب انرژی و راندمان باالاستفاده از الكتروموتورها و پمپ 5

 بررسي مستندات  3   وجود برنامه مدیریت انرژی در این مركز 6

7 
آميزی و های آب مصرفي سرد و گرم از نظر نشتي و رنگبازدید و كنترل كليه لوله

 بندیعایق
  2   

   3   های مربوطهتست نشتي كنتورهای آب ورودی مجموعه و شيرها و اتصاالت و صافي 8

   2   جویي مصارف آب شرب و غيرشربكنترل و ثبت صرفهاقدامات الزم جهت  9

10 
ها برای به حداقل رساندن استفاده آميزی اتاقهای روشن جهت رنگاستفاده از رنگ

 های روشنایياز المپ
  2   

   3   استفاده از فتوسل جهت كنترل روشنایي معابر 11

12 
ها در نقاط مختلف خصوصاً فن ها، پمپ( VSDهای دور موتور )كنندهاستفاده از كنترل

 و كمپرسورها
 بررسي مستندات  3  

   1   نزدیک بودن بار الكتروموتورها به بارنامي آنها  13

   2   ایهای رشتهبه جای المپ LEDاقدام جهت جایگزیني المپهای كم مصرف و   14

15 
گذاری( به صورت وبآناليز آب سيستم )جهت بهبود كيفيت آب و جلوگيری از رس

 هفتگي
 بررسي مستندات  3  

1 

C
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بصورت كتبي به  cmmsآیا پيمانكار یک نفر را جهت بازرسي و ورود اطالعات سيستم

 كارفرما معرفي نموده است؟
  3   

 بررسي مستندات  3   آیا اطالعات قرارداد تاسيسات واحد به طور كامل در سامانه ثبت شده است؟ 2

3 
تكميل و بایگاني اسناد الكترونيكي )نقشه های برق، مكانيک و ابنيه( در سامانه  آیا

 بارگذاری شده است؟
 بررسي مستندات  3  

 بررسي مستندات  3   آیا اطالعات تجهيزات )شناسنامه( به طور كامل در سامانه ثبت شده است؟ 4

 بررسي مستندات  3   گي و ...( ثبت شده است؟آیا اطالعات نگهداشت پيشگيرانه)سرویس های روزانه، هفت 5

 بررسي مستندات  3   آیا زمان بندی فعاليت های اجرایي نت به درستي ثبت و قابل قبول است؟ 6

 بررسي مستندات  3   آیا سوابق عملكرد و عمليات نت اجرا شده بر روی تجهيزات نگهداری مي شود؟ 7

8 
جام عمليات اصالحي آن انجام مي شود؟ پایش وضعيت و منابع فيزیكي و ان

 )ترموگرافي، ارتعاش، روغن(
 بررسي مستندات  3  
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 بررسي مستندات  3   آیا قطعات مصرفي در تعميرات ثبت شده است؟ 9

 بررسي مستندات  3   شود؟آیا ساعت كار نيروی انساني برای هر تعمير ثبت مي 10

 بررسي مستندات  3   و انجام عمليات اصالحي آن )الک شيت تجهيزات(های حياتي منابع فيزیكي ثبت داده 11

1 

ج
بر

ک
خن

ی 
ها

ده
كنن

 

 بررسي مستندات  3   ليستهای برج خصوصاً چيلد هر روز و ثبت در چکاطمينان از عملكرد فلوسویيچ

2 
كننده و های خنکكننده از نظر وضعيت پمپ ها، تختهبازدید روزانه برجهای خنک

 ليستهای برج و ثبت در چکروانه و پكينگتسمه پ
 بررسي مستندات  2  

3 
كننده و های برجهای خنکبازدید روزانه افشانكها، نازلها، یاتاقانها، شافت و پولي

 سرویس های الزم
  2   

   3   كننده از نظر ميزان آبكنترل روزانه تشتكهای برج خنک 4

5 
كننده و ثبت در و خروجي يا شير سه راهي در برجهاي خنکكنترل روزانه درجه حرارت ورودي 

 ليستچک
 بررسي مستندات  3  
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ها، وتور فن، یاتاقانبازدید و سرویس از تجهيزات مكانيكي هواسازها شامل الكتروم
 فيلترهای فلزی و...

 بررسي مستندات  2  

   3   های هواساز از نظر نشتي و فرسودگيبازدید از كویل 2

3 
ها، ها، فالنچها، بستها، دریچهها، كانالبازدید از متعلقات دستگاه شامل لوله

بندی، از نظر نشتي، آب گيرهای دستگاه، شيرآالت، اتصاالت و...های اتصال، لرزهبرزنت

 هوابندی و فرسودگي و سرویس آن

  3   

4 
ها و ثبت در دفتر گزارش بازدیدهای زنبازدید مستمر از فيلترهای دستگاه و رطوبت

 روزانه
 بررسي مستندات  3  

   2   ایگيری و كنترل مرتب افت فشار در فيلترهای كيسهاندازه 5

   3   ها، تجهيزات جانبي و محيط اطراف دستگاهنظافت داخل دستگاه، كانال 6

7 
بررسي وضعيت شيرهای رفت وبرگشت رادیاتورها و فن كوئل از نظر سالم بودن و 

 زدگيعدم زنگ
  2   

   2   ها بصورت مستمر و بر حسب نيازشستشوی فيلترهای فن كوئل 8

   3   تعویض فيلتر های هواساز هر شش ماه یكبار 9

   2   ازدید ماهيانه موتور و شافت موتور فن كوئلب 10

   2   بازدید ماهيانه ترموستات فن كوئلها و تنظيم درجه متناسب آن با فصل 11

   1   های رفت و برگشت هواساز به صورت ماهيانهبازدید و كنترل لوله 12

   2   های هواسازشستشوی هفتگي كوئل 13

   3   ی هواساز و گریس كاری موتورشستشوی فصلي فيلترها 14

   2   های هواسازبازدید مرتب فصلي از پروانه هوارسان و روغنكاری بلبرینگ 15

   2   سازبازدید ماهيانه از وضعيت شيرموتوری و دمپر موتور و رطوبت 16

   2   بازدید هفتگي از وضعيت سيستم آنتي فریز در هواسازها 17

1 

ي
خت

س
ير

گ
 

هاي مربوطه و احيا به موقع ليستروزانه ميزان سختي آب خروجي از دستگاه و ثبت در چکتست 
 دستگاه در صورت نياز

 بررسي مستندات  3  

   2   بررسي و كنترل تانک نمک، مخزن رزین، شيرآالت دستگاه به صورت هفتگي 2

   1   بنگهداری نمک به اندازه كافي برای مواقع مورد نياز در محل مناس 3

   2   كنترل روزانه شير اتوماتيک و دستي، دستگاه سخت گير و رفع نقص آن 4

   2   نظافت دستگاه و محيط اطراف آن 5

   2   های آزمایشدر دسترس و آماده بودن كيت 6

7 
گير و رفع نقص و تعویض آن در كنترل ساليانه رزین وفيلترهای مربوط به سختي

 صورت لزوم
  2   
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   2   بررسي و كنترل منابع از نظر كاركرد و در مدار بودن

   2   كنترل فشار هوا و سالم بودن منبع و دیافراگم و پمپ مربوطه 2

 بررسي مستندات  3   های رابطه با منابعها و شيرآالت و اتصاالت و لولهكنترل گيج 3

4 
بندی های مربوط و اتصاالت و فلوتر منبع از نظر فرسودگي عایقهكنترل منابع باز و لول

 و نشتي
  2   

   2   كنترل منابع از نظر شستشو و نظافت 5

   2   بازدید روزانه منابع انبساط از نظر خوردگي و كنترل سطح آب 6

   2   بازدید روزانه از منابع انبساط دارای سيستم اعالم خطر 7

   2   وزانه از كپسولهای ازت در منبع انبساط بستهبازدید ر 8

   2   بازدید روزانه از منابع انبساط و رگوالتورهای ازت و آزمایشات الزم بر روی آنها 9

 

ف
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 های اصلي ارزیابيشاخص

 امتياز مطلوب
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ض
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 نهایي
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 بله خير

1 

س
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 بررسي مستندات  3   ليستز سطح سنج اتوماتيک و فلوتر برقي و ثبت در چکبازدید روزانه ا

 بررسي مستندات  3   ليستهای منبع و ثبت در چکبازدید روزانه از پمپ 2

   2   بررسي شيشه آب نما 3

1 

ور
ریت

ی ا
د

 

 بررسي مستندات  3   ليستبازدید روزانه از سطح سنج و ثبت در چک

 بررسي مستندات  3   ليسته از سوپاپ بخار روی منبع و ثبت در چکبازدید روزان 2

   2   تست روزانه آژیر 3

4 
مبدل دی »های مربوطه و تجهيزات جانبي بررسي عملكرد صحيح دی اریتورو كنترل

 »اریتور
  2   

   2   بررسي وضعيت شيرهای برقي و خودكار و عمل كردن به هنگام آن 5
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   3   هاها از نظر ایمني و نصب حفاظ بر روی پمپكنترل پمپ

 بررسي مستندات  3   ليستها از نظر مكانيكي و الكتریكي و ثبت در چکكنترل مرتب و روزانه پمپ 2

   2   گيرهای ضربهستيکها و الها، كوپلينگها از نظر صدا، بلبرینگكنترل پمپ 3

   2   ها از نظر فشار رانش و مكشكنترل پمپ 4

   2   هاوجود لوله درین مناسب جهت تخليه آب پمپ 5

   2   زدگي و رسوبسالمت شاسي و بدنه پمپ بدون زنگ 6

   2   بندی فيبر و فنرها از نظر آبسرویس پمپ 7

8 
بندی و نشتي و ها از نظر عایقالت متصل به پمپها، اتصاالت و شيرآبررسي لوله

 آميزی و جام بودن محور شيرهارنگ
  2   

   1   بازدید از شيلنگ اصلي آب آتش نشاني 9

   2   بازدید ماهيانه نازل والو دار سر شلنگ آتش نشاني 10

   2   بازدید ماهيانه از پمپهای تحت فشار خطوط آتش نشاني 11

12 
اری پمپها و تعویض بلبرینگها در صورت لزوم به صورت ماهيانه و ثبت در گریسك

 ليستچک
 بررسي مستندات  2  

   2   سالم بودن كوپلينگ بين موتور و پمپ 13

 بررسي مستندات  2   بازدید شير یكطرفه و صافي های آنها 14

   2   فاقد نقص بودن لرزه گير و مانومتر خط رفت و برگشتي 15
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   2   زیرآب كشي هفتگي تانک كمپرسور

 بررسي مستندات  2   كنترل ماهيانه رطوبت گير 2

   2   كنترل ماهيانه پرشر هوا و سوپاپ اطمينان 3
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در  كنترل روزانه شيرهای ترموستاتيک و یا شير موتوری و تنظيم دمای آن و ثبت

 ليستچک
 بررسي مستندات  3  

   2   آميزیبندی و رنگبازدید منابع از نظر فرسودگي، نشتي، عایق 2

3 
های منابع از نظر عدم وجود نشتي در آنها و اقدام سریع جهت رفع بازدید از كویل

 مشكل در صورت نياز
  2   

   2   ها در صورت نيازاسيدشویي كویل 4

5 
بندی ها، اتصاالت و شيرآالت و شيرهای اطمينان منابع از نظر نشتي، عایقولهبازدید از ل

 و فرسودگي
  2   

   2   ها از نظر رسوب زدایي از كویلهابازدید فصلي مبدل 6

   2   هاروغن كاری ماهيانه شيرهای كنترل و شير فلكه مبدل 7
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ها، كنتاكتورها، رگوالتورها، بازدید و سرویس تجهيزات بانک خازن شامل خازن

 ليستهای جریان و ثبت در چکترانس
 بررسي مستندات  3  

2 
لوگيری از خطر های مختلف جهت جثبت ولتاژ و ضریب قدرت بانک خازن در ساعت

 ليستاضافه بار سلفي و ثبت در چک
 بررسي مستندات  2  

   2   هاها و عدم وجود مبلغ راكتيو روی قبضدر مدار بودن مرتب خازن 3
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ظر نشتي و ها، كمپرسورها و... از نها ، ترموستاتكنترل كولرهای گازی و سردخانه

 ليستثبت در چک
 بررسي مستندات  2  

2 
ها، پمپ، موتور، یاتاقان، پولي، فلوتر و... در بازدید مرتب از كولرهای آبي ، پوشال

 برداریفصل بهره
  1   

   2   ها و كمپرسورهاكنترل مرتب دمای سردخانه 3

4 
ها و سردخانههای ها در كولرهای آبي و دیوارهبندی كانالكنترل عایق

 هاسردكنآب
  2   

5 
ها و اتصال كانال به های آب، شيرها، اتصاالت در كولرهای آبي، آبسردكنكنترل لوله

 كولر
  2   

   2   بان برای كولرهای آبينصب سایه 6

   2   شستشوی فيلتر اسپيليتها هر دو ماه یكبار 7
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 بررسي مستندات  2   ليستنظر تعویض برزنت و .... ثبت در چک ها ازبازدید ماهيانه اگزوست فن

 بررسي مستندات  2   ليستها در ساعات معين و مناسب و ثبت در چکروشن بودن اگزوست فن 2

   1   ها از نظر سالم بودن و ميزان بودن آنها بازدید روزانه تسمه فن 3

   2   یا صدای غيرعادی كنترل هفتگي یاتاقان محور فن از نظر لقي 4

1 

س
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 بررسي مستندات  3   ليستبازدید روزانه و اطمينان از سالم بودن ترانس و ثبت در چک

 بررسي مستندات  3   ليستها و ثبت در چکبازدید روزانه از سطح روغن و روغن ریزی و مقره 2

 بررسي مستندات  3   و شستشوی آن و نظافتها و ...( سرویس فصلي )تست روغن ترانس، تميز كردن مقره 3

   3   نبود تجهيزات اضافي در محل 4
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   2   بازدید از سيستم فاضالب از نظر نشتي، گرفتگي و فرسودگي

2 
گير و نظارت جهت تخليه و شورها، سپتيک و چربيبازدید مرتب پيمانكار از كف

 هنظافت سپتيک قبل و بعد از تخلي
  3   

 بررسي مستندات  3   ها و ثبت در چک ليستهای جذبي، منهولاقدامات الزم برای كنترل و بازدید چاه 3

4 
كش های سيستم فاضالب مانند هوادهي، كلرزني، لجنبازدید مرتب و سرویس پمپ

 و... در مدار قرار دادن سالم آنها
  3   
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   2   بندیهای روكار و داخل كانال از نظر نشتي، فرسودگي و عایقبازدید از كليه لوله

2 
كننده مسير لوله كليه شيرآالت داخل موتورخانه و سایر دارا بودن پالک مشخص

 شيرآالت نصب شده در تمامي نقاط حساس كارگاه
  2   

3 
گيرها، شيرهای یكطرفه، ها، لرزهبازدید از كليه شيرآالت و اتصاالت، شير موتوری

بندی، شيرهای سماوری، شيرهای برداشت آب در محوطه و نقاط دیگر از نظر عایق
 ليستفرسودگي و نشتي و ثبت در چک

 بررسي مستندات  3  

4 
ها از نظر مهار به سقف و های داخل موتورخانه و داخل كانالبازدید از كليه لوله

 دیوار
  1   

5 
ودن درب با قفل مناسب و تابلوهای هشداردهنده و امكانات اطفای حریق دارا ب

 های زمينيموتورخانه، اتاق دیزل، اتاق برق، تونل
  2   
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های یس و آچاركشي و غبارگيری با جارو برقي صنعتي كليه تجهيزات برق در پستسرو
 های برق شامل كليدهای اصلي، اتومات، كنتاكتورها و...فشار ضعيف و اتاق

  2   

2 
های برق و سرویس، تعمير و تعویض قطعات معيوب آنها و بازدید مرتب از تابلوها و اتاق

 ليستثبت در چک
 ستنداتبررسي م  2  

   3   های برق و در مجاورت تابلوهااجرای نكات ایمني و الزم در اتاق 3

   2   های فوقنظافت مكان 4

5 
آیا از ماده عایق ساخته یا فرش یا سكوی عایق در مورد كف محل نصب تابلوهای برق 

 استفاده شده است؟
  2   
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ها، های روشنایي داخل ساختمان و محوطه شامل المپد از كليه سيستمبازدی

گيرها و... اطمينان از ها، كليد و پریزها، برقپروژكتورها، تيرهای روشنایي، ریسه المپ
 برداریسالمت آنها در حال بهره

  1   

2 
حال  های درها و كانالها و كابلسالم بودن كليه خطوط برق، مخابرات و ترمينال

 برداریبهره
  1   

3 
های سوخته، تعميرات تجهيزات دقت و سرعت الزم پيمانكار در خصوص تعویض المپ

 برقي
  1   

4 
تست و آب دهي مرتب چاه ارت و اطمينان از صحت سيستم ارت و تحویل 

های مربوطه به ناظرین)جهت افزایش ایمني كاربران و تجهيزات تاسيسات(سه گواهي
 رماه یک با

 بررسي مستندات  3  
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های آموزشي مربوطه )دورره توجيهي، كارآموزی و آیا كاركنان تأسيسات دوره

نشاني، احيای قلبي ریوی، كنترل عفونت و... را طي چهره، آتشبهآموزش چهره

 اند؟نموده

 بررسي مستندات  3  

2 
، اتيكت، لباس فرم و... توسط رعایت نكات انضباطي محيط كار شامل برخورد مناسب

 نيروهای شركت
  2   

3 
آماده نمودن ابزار كار مناسب و مورد نياز با تعهد كاری خود در محل كارگاه توسط 

 شركت
  3   

4 
ثبت گزارشات در دفتر مربوطه از كارهای روزانه شامل بازدیدها و رفع اشكاالت در 

 سایر نقاط مجموعه توسط شركت
 ستنداتبررسي م  3  

5 
های پرسنل مجموعه مورد قرارداد در خصوص رفع نواقص توسط ثبت درخواست

 شركت بر اساس اولویت، حساسيت و نوبت
  2   

6 
كنترل ورود و خروج پرسنل شركت به محل كار و اقدامات الزم برای عدم ورود افراد 

 متفرقه به كارگاه
  1   

7 
كه توسط مدیریت امور پشتيباني برگزار شد و آیا مسؤول تأسيسات در دوره آموزشي 

 ها و جلسات مرتبط شركت نموده است؟در كارگروه ها و كميته
 بررسي مستندات  3  

 بررسي مستندات  3   در محل و تكميل آنهاهای موجود دستگاه های روزانهليستقابل رویت بودن چک  8

9 
واحد تأسيسات توسط مسئول تنظيم شده آیا برنامه عملياتي )دوره زماني معين( برای 

 است؟
  2   
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10 
آیا تعداد نيروی انساني در واحد تأسيسات با حجم كار تعریف شده در قرارداد مطابقت 

 دارد؟
  3   

   2   اند؟آیا كاركنان واحد تأسيسات از امكانات اوليه برخوردار شده 11

12 
ت به صورت مشخص، مدون و مكتوب آیا شرح وظایف هر یک از پرسنل واحد تأسيسا

 تنظيم شده است؟
  2   

   1   آیا تأیيد برنامه كار پرسنل شاغل در واحد تأسيسات انجام شده است؟ 13

14 
آیا مسئول واحد تأسيسات، فرآیند انتخاب و انتصاب مدیریت خدمات پشتيباني را طي 

 اند؟نموده
  2   

 
 
 

ف
دی

ر
 

 های اصلي ارزیابيشاخص

 از مطلوبامتي

ب
ری

ض
 

امتياز 

 نهایي
 1 0 مالحظات

 بله خير

1 

ي
من

 ای
 و

ت
ظاف

ن
 

   2   تهيه و نصب تابلوهای هشداردهنده و اعالم خطر برای نقاط حساس كارگاه در محل

   2   تذكر پيمانكار در مورد نكات فني و ایمني الزم به نيروهای خود به كليه امور محوله 2

   2   ها و محيط اطراف آنهااهنظافت دستگ 3

   1   های روشنایي حداقل سه بار در سالتميزكاری حباب 4

5 
در اختيار داشتن وسایل و تجهيزات ایمني كارگاهي و افراد متخصص در انجام امور 

 محوله توسط پيمانكار
  2   

   2   نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب قدرت 6

7 
هت وسایل و ادوات الكتریكي )شامل كليد، پریز، دوشاخ و ...( آیا حفاظت مناسب ج

 رعایت شده است؟
  2   

   2   آیا لباس كار و وسایل ایمني مناسب جهت كاركنان تأسيسات تهيه شده است؟ 8

9 
های فلزی وسایل ها و سایر قسمتها، حفاظطور مؤثر برای پوشش آیا اتصال زمين به

 فشار برق نيستند رعایت شده است؟ برقي كه مستقيماً تحت
  2   

10 
های برق دارای روپوش عایق مناسب با فشار الكتریسيته روی ها و كابلآیا نصب سيم

 اصول فني اجرا شده است؟
  2   

11 
ها توسط واحد تأسيسات های اطفاء حریق در محل موتورخانه و ساختمانآیا كپسول

 نصب شده است؟
  2   

   2   سؤولين فني مركز بر كپسول گازهای طبي نظارت دارند؟آیا م  12

   2   ارزیابي منابع هوایي از نظر شستشو و كلرزني و بهداشتي بودن و ضدعفوني كردن آب 13

   2   نشاني و كنتورهای آبنظافت محوطه منابع هوایي، سيستم چاه عميق و تجهيزات آتش 14

   2   هاها و آماده بودن پمپر فرسودگي و نشتي لولهنشاني از نظتست سيستم آتش 15

   2   نشاني ضمن نصب در محل مناسبهای آتششارژ و آماده به كار كپسول 16

17 
اقدام الزم پيمانكار برای آموزش پرسنل شركت در اطفای حریق و نصب تابلوهای 

 های حساس ساختمانهشداردهنده خطر در مكان
  1   
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 امتياز كسب شده حداكثر امتياز وانعن رديف

  24 ديزل  نراتور 1

  41 هاي بخارديگ 2

  15 هاي آب گرم )چدني و فوالدي(ديگ 3

  16 چيلرهاي جذبي 4

  21 چيلرهاي تراكمي 5

  24 مشترک چيلرهاي جذبي و تراكمي 6

  38 سازي مصرف سوخت و انر يبهينه 7

8 CMMS 33  

  13 كنندههاي خنکبرج 9

  39 ها و فن كوئلهواسازها، زنت 10

  14 گيرسختي 11

  19 منابع انبساط باز و بسته 12

  8 منبع كندانس 13

  12 دي اريتور 14

  31 كشنشاني، لجنهاي برج، آتشزميني(، پمپ -هاي سيركوله )خطيپمپ 15

  6 كمپرسور باد 16

  15 هاي حرارتيمنابع كويلي، دوجداره و مبدل 17

  7 كليدهاي اتوماتيک و بانک خازن 18

  13 هاها، سردخانهها، يخچالكولرهاي گازي، آبي، آبسردكن 19

  7 اگزوست فن 20

  12 ترانس 21

  10 كشي داخل موتورخانه، ساختمان و محوطهلوله 22

  11 تأسيسات فاضالب 23

  11 هاي برق، تابلوهاي توزيع اصلي و فرعياتاق 24

  6 سيستم روشنايي، صوتي، ارتباطي، مخابراتي، اعالم حريق 25

  32 نيروي انساني 26

  32 نظافت و ايمني 27

 

 درصد امتياز كسب شده امتياز كسب شده حداكثر امتياز

   

 

 جدول شرح اقدامات بر اساس نتايج ارزيابي عملکرد

 اقدام در بازديد چهارم اقدام در بازديد سوم يد دوماقدام در بازد اقدام در بازديد اول درصد امتياز كسب شده

در صورت تداوم امتياز تا پايان قرارداد،  صدور تشويق كتبي - 91-100
صدور حسن انجام كار با هماهنگي اين 

 مديريت

 اعالم رتبه برتر شركت نگهدار به اتحاديه مربوطه

ن قرارداد، صدور در صورت تداوم امتياز تا پايا صدور تشويق كتبي - - 81-90
 حسن انجام كار با هماهنگي اين مديريت

اعالم گزارش  71-80
 اصالحي

 كسر حق الزحمه %15اخطار كتبي، تا  كسر حق الزحمه %5تا  ،ياخطار كتب اخطار كتبي

 %5اخطار كتبي، تا  اخطار كتبي 61-70
 كسر حق الزحمه

 كسر حق الزحمه و فسخ %25اخطار كتبي، تا  كسر حق الزحمه %15تا  ،ياخطار كتب

 60زير 
 

 %5اخطار كتبي، تا 
 كسر حق الزحمه

 %15تا  ،ياخطار كتب
 كسر حق الزحمه

 - كسر حق الزحمه و فسخ %25اخطار كتبي، تا 
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 ( CMMSمربوط به گزارش عملكرد سامانه مديريت نگهداشت) جدول

 
 

 CMMSمنتج از سامانه  های كليدی عملكردی جدول ارزيابي عملكرد پيمانكار مبتني بر شاخص
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