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 پیمان

يک مجموعه  کهآنبه همراه ديگر مدارک الحاقی  نامهاين موافقت کمیسیون معامالت، 00/00/99مورخ  .…جلسه شماره به استناد صورت

و به شناسه  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانشرکت سرمایهبین  ،شودپیمان نامیده می سپ نيازااست و  کیتفکرقابلیغ

عنوان نايب رئیس هیئت مديره و علی شاه به نمايندگی آقايان عباس قديری به 411111863484 اقتصادیو کد  10103074333ملی 

 به......................... شرکت و سو شود از يکنامیده می کارفرماعنوان مديرعامل و عضو هیئت مديره که در اين پیمان حیدری به

 ثبت رهشما بهو .................................. به عنوان ........................................   ................................به عنوان  .................................... انآقاي نمايندگی

شود از سوی نامیده می پیمانکارکه در اين پیمان  .......................................... کداقتصادی و ............................................ ملی شناسه و ..................

 د گرديد.است منعق شدهدرجديگر، طبق مقررات و شرايطی که در اسناد و مدارک اين پیمان 

 ( مـوضوع 1ماده 

و مطابق با نقشه  يشهاند يدشهر جد 4فاز  درقع وا 2بنفشه  وژهپر ..و  ..و  ..های بلوک برقیو مکانیکی ت تأسیسادی ستمزای دجرا

 ح:فنی به شرت مشخصا

بر ه غیرو گرمايش  وسرمايش ، تهويهی سیستمهاای جرب و افاضالآوری جمع ، حريقء طفاو اتشنشانی ، آبرسانیی آشبکههاای جرا -1-1

 شامل: 2ره پیوست شمااول جدح شررت و نظاه ستگاو دفرما رکاف طردره از صای هارستوو دبالغی ی اخرين نقشه هاس آساا

 فیت ش پوو تیلن مشبک پنجاليه اپلی، تیلناپلی، هنیزاگالوه، سیادی فوالی لولهها اعنوالولهکشی با  -1-1-1

 ایهدنو د شیجوت تصاالابا ر کلکتواع نوانصب و ساخت  -2-1-1

 زمالی محلهادر پوکسی انگ ای رجره و انیزاگالوه آب از ورق خیرزن ذنصب مخاو ساخت  -3-1-1

 تماوملزاه يچه به همراع درنوو اپذير ف نعطات اتصاالاه ابه همره نیزاگالواز ورق مختلف د بعاابه ل نصب کاناو ساخت  -4-1-1

 لولهم يمر يا فواپرای جرالولهها با از محافظت و پشم شیشه ی و الستومری اعايقهااع نوای اجرا -5-1-1

به ه گارخل کاد در دامیلگرو فیل وپراع نواز اشاسی ه و تکیه گا، يزو آونصب بست و يا ساخت ده ماآيز و آوبست اع نوای اجرا  -6-1-1

 وملزرت صودر بولت ای رول جرو ا یگیررت ساپو اههمر

، شتیابهدازم لوت و الآشیر، کشاهوو ست فن اگز، اقیقار دبزل، اشیر کنتر، شیر فلکهاع نواتست ازی و نداه، رانصب -7-1-1

و برسانی آبوسترپمپ ، رياتو، رادپکیج، تشنشانیل آکپسو، مربوطهت ملحقاو تشنشانی آجعبه ، سپرينکلری آب، اهارکنتو

 مکانیکیت ساير نصبیاو تشنشانی آ

و بالغی ی اخرين نقشه هاس آاسابر ات و ... مخابرن، يفوآ ،حريقم عال، انتناری، آضطرق ابر، شنائیق و روبری سیستمهاای جرا -2-1

 شامل: 2ره پیوست شمااول جدح شررت و نظاه ستگاو دفرما رکاف طردره از صای هارستود

 سیوی پی و فلکسی دی، فوالی لوله هااع نوالوله کشی با ای جرا -1-2-1
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 مختلفی هاضعردر کابل ن بادنرو کابل  سینیای جرا -2-2-1

 بلکاو سیم اع نواکابل کشی با و کشی  سیمای جرا   -3-2-1

به ه گارخل کاد در دامیلگرو فیل وپراع نواز اشاسی ه و تکیه گا، يزو آونصب بست و يا ساخت ده ماآيز و آوبست اع نوای اجرا -4-2-1

 وملزرت صودر بولت ای رول جری و اگیررت ساپواه همر

و نصب ، پمپق تای و اخانه مرکزرموتوات تجهیزی سربنداری، لیبل گذاه به همرات مخابرق و بری تابلوهای سربندو نصب  -5-2-1

 برقیت ساير نصبیار و نفجااضد ، صنعتیف، کم مصرای، شته، رسنترفلوی هااغ چراع نو، اپريزو کلید اع نوی اسربند

م تضمین تماات دوره تعهدی يفاو اتحويل ازی، ندر، راه احل مختلف کاامردر تست م نجاامسئولیت ن ين پیمای امضاابا ر : پیمانکا1 هتبصر

 ست.ده انمور منظود قیمت خود پیشنهارا در هزينه مربوطه و گرفته ه ر عهدبق را فوارد مو

و از کم و کیف کار آگاهی کامل دارد لذا هیچ گونه ادعايی مازاد بر  ستده انمو از محل اجرای عملیات به دقت بازديد ر: پیمانکا2 هتبصر

دی که به لحاظ فنی و به تشخیص دستگاه نظارت و تصويب مگر موار ؛آنچه در اين پیمان پیش بینی شده است پذيرفته نخواهد بود

 کارفرما نیاز به اجرای عملیات اصالحی داشته باشد.

باشد، لذا پیمانکار ضمن آگاهی از اين موضوع و اقرار به آشنايی : بخش عمده ديوارهای داخلی و خارجی پروژه از نوع سوپرپانل می3تبصره 

ئی مربوطه نسبت به امضای پیمان اقدام نموده است و لذا هیچ گونه عذر يا ادعايی در اين خصوص با سیستم سوپرپانل و الزامات اجرا

 پذيرفته نخواهد بود.

 ( اسناد و مدارک2ماده 

 اين پیمان شامل اسناد و مدارک زير است :

 حاضر نامهموافقت -2-1

 (1شرايط خصوصی )پیوست شماره -2-2

 شرايط عمومی پیمان  -2-3

برقی ت يی تأسیسااجرو افنی عمومی ت )مشخصا 110ره نشريه شما، ساختمانی(ی هارفنی عمومی کات )مشخصا 55 رهشمانشريه  -2-4

، فنی عمومیت مشخصات، ساير نشرياو مکانیکی( ت سیساأعمومی تو فنی ت مشخصا) 128 رهنشريه شما، ساختمانی(

 د.تلقی می شوارداد الينفک قرء جزدارد و ی کامل گاهآنها ر از آکه پیمانکار کشوری فنی جای هااردستاندت و اماالز، العملهاراستود

 (2)پیوست شماره  و آنالیز هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه برآورد ريالی -2-5

به پیمانکار ابالغ خواهد  کتباً ذيل اين ماده  2و تدريجاً با رعايت تبصره  که پس از مبادله پیمانی اجرائی هانقشهيک سری از کلیه  -2-6

 شد.

 (3پیوست شماره ) یخصوص یمشخصات فن -2-7

 (4)پیوست شماره  HSEعملکرد ايمنی کارگاه و الزامات  ستیلچک -2-8
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 (5اسناد و مدارک پیمانکار )پیوست شماره  -2-9

 (6)پیوست شماره اسناد مناقصه  -2-10

 شود. یم یقرارداد تلق نفکياست و جزء ال دهیرس مانکاریپ تيالزامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رو -2-11

نیز جزو  گرددیميا بین طرفین پیمان مبادله  شودیماجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ  منظوربهکه حین اجرای کار و اسناد تکمیلی  -2-12

 صورتبه. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. اين اسناد ممکن است ديآیماسناد و مدارک پیمان به شمار 

 باشد. مجلسصورتو  دستور کارمشخصات فنی، نقشه، 

دوگانگی مربوط  هرگاهبر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد،  نامهموافقتوجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، اين  در صورتتبصره( 

است و اگر مربوط به بهای ی اجرايی هانقشه و مشخصات فنی عمومی مشخصات فنی خصوصی،به مشخصات فنی باشد اولويت به ترتیب با 

 بر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد. 3ار باشد، نرخ موضوع ماده ک

 ( مبلغ پیمان و نحوه پرداخت 3ماده 

برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار -3-1

 .باشدیمبصورت ناخالص  (..............................................................) ....................................

 . باشدیمطرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار  -3-2

 میباشد.ی نقدرت به صوارداد خت قرداپره نحو -3-3

از و پس  ینگهدار نزد کارفرما  مانکاریپ تیوضعصورت نيآخرمبلغ  زیدرصد از هر پرداخت و ن 5 یاجتماع نیمطابق با قانون تأم -3-4

 .گرددیمسترد م یاجتماع نیارائه مفاصا حساب از سازمان تأم

 هد شد.امحاسبه خوه تأئید شدت لساتجرصوو محل ه در شدا جراير دمقاس سااقطعی بر و موقت ی ضعیتهاو رتصود کررکا -3-5

 ی،انرژ یهاحامل یمتق يشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا يل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ينبه ا -3-6

  .گیردیتعلق نم یرهو غ یگمرک یهاتعرفه يشجبران افزا

-التفاوت هزينهها و مشخصات فنی ايجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، مابهچنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -3-7

 .محاسبه خواهد شد (1ج شرايط خصوصی پیمان )پیوست شماره -29شرايط ماده  و رعايت ا توافق طرفینها ب

 باشد.يا کاهش می شيافزاقابلدرصد مبلغ اولیه  25اين پیمان با نرخ واحد تا سقف  -3-8

به جز آنچه صراحتاً در پیوست ت ی مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از اين بابهانهيهزکلیه  -3-9

 ی صورت نخواهد گرفت. ااضافهپرداخت مشخص شده است  2شماره 

 خواهد بود. پرداختمستندات مربوطه قابل و  ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -3-10

 ( تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده 

 تاريخ مبادله آن نافذ است.اين پیمان از  -4-1
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. در صورت عدم اتمام عملیات موضوع پیمان در مدت مذکور، مدت پیمان با ارائه باشدیم ماه شمسی (هفت) 7مدت پیمان  -4-2

 پايان مدت اولیه و رسیدگی توسط دستگاه نظارت )کارفرما( قابل تمديد خواهد بود. در مانکاریپ راتیتأخداليل توجیهی و اليحه 

برای شروع عملیات، در  شدهنییتعباشد. پیمانکار متعهد است از تاريخ می جبهه کاریتحويل  مجلسصورتوع کار، تاريخ تاريخ شر -4-3

انجام عملیات موضوع پیمان،  منظوربهشرايط خصوصی(  20نسبت به تجهیز کارگاه )مطابق بندهای ماده  )پانزده( روز 15 مدت

)سه( روز پس از تنظیم  3پیمانکار موظف است حداکثر  باشد.می 2-4تعیین شده در بند  اقدام نمايد. مدت تجهیز کارگاه جزء مدت

 نسبت به تدوين و ارائه پالن تجهیز کارگاه اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند. جبهه کاریصورتجلسه تحويل 

 ( دوره تضمین5ماده 

ی دوره هاتیمسئولو  گرددیمتعیین و از سوی پیمانکار تضمین  ماه 12مدت دوره تضمین عملیات موضوع پیمان، از تاريخ تحويل موقت به 

 .باشدیمشرايط عمومی پیمان  42در ماده  ذکرشدهتضمین به ترتیب 

 ( نظارت بر اجرای کار6ماده 

که در زمان ابالغ  نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت کارفرما -6-1

 شود.شرايط عمومی انجام می 33و 32است که با توجه به مواد  واگذارشدهپیمان به پیمانکار معرفی خواهد شد، 

ی عملیات هاستیلچک بر اساسو مشخصات  هانقشهنظارت بر صحت اجرای عملیات، کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با  -6-2

با  نیمابیفکنترل خواهد شد و پیمانکار موظف است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک ساختمانی و مدارک منضم به اين پیمان 

 رعايت کامل اصول ايمنی، فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نمايد.

عملیات  ، مشخصات فنی عمومی و خصوصیهانقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق  تبصره(

 .پیمان نخواهد بودموضوع 

 ( حـل اختالف 7ماده 

شررايط عمرومی پیمران، موضروع  48و  46در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و يا طرز اجرای پیمان غیرر از مفراد مصررحه در مراده 

واهند شد مطرح و هر ساعت کتباً معرفی خ 48اختالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمايندگان مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

واهد بود. در صورت عدم توافق نمايندگان، موضوع به خ االجراالزمآراء اتخاذ نمايد، برای طرفین نافذ و  اتفاقبهتصمیمی که کمیسیون مذکور 

)که حداکثر  نیفالطریمرضهیئت داوری متشکل از يک داور معرفی شده از سوی کارفرما، يک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و يک داور 

ی هیئرت داوری قطعری خواهرد برود. آراء رأتا يک ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین خواهد شد( ارجاع و 

 هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضروع، پیمانکرار موظرف بره اجررای

 .باشدیمتعهدات خود 
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 ( نشانی طرفـین8ماده 

 :شرکت سرمايه گذاری مسکن تهران،  تلفن – 3پالک  – 21انتهای خیابان  -خیابان گاندی –میدان ونک  –: تهران نشانی کارفرما -8-1

62-88885561 

 ....................................................تلفن :  ،  ...................................................................................................................: مانکاریپ ینشان -8-2

ديگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سريعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشان( کلیه مکاتبات به تبصره

 اطالع دهند.

 

 کارفرما ارپیمانک

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن( (شرکت ..................................)

 عباس قدیری علی شاه حیدری ................... ...................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( )عنوان( )عنوان(
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 1پیوست شماره 
 

 شرایط خصوصی پیمان
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وجود مغايرت بین شرايط خصوصی و شرايط عمومی، شرايط خصوصی حاضر نسبت بره شررايط عمرومی پیمران اولويرت دارد .  در صورت

در مواد اين شرايط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمرومی پیمران اسرت. اگرر شررايط  کاررفتهبهشماره و حروف 

از سروی سرازمان مرذکور بره شرماره   شردهابالغهمراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرايط عمرومی  وبودجهبرنامهعمومی مصوب سازمان 

 حاکم است. پیمانبر اين  03/03/1378مورخ  842-54/1088-102

باشـد. روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـی 15ی تفصیلی اجرای کار زمانبندبرنامهپیمانکار برای ارائه  مهلتنیآخر ب(-18ماده 

  باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است کهآنی تفصیلی و بهنگام کردن زمانبندبرنامهیات روش تهیه جزئ

 یرزبلوک ها )با در نظر گرفتن مدت زمان الزم جهت تجه یکتفصیلی انجام موضوع قرارداد را به تفک یبنداست برنامه زمان یمانکارمتعهدپ

 تاررتأسیس ایرررج( و اریاررک زکاررناز  پیش) يربنائیز تتأسیسا ایجرا بخشمردارک آن و در دو  کارگاه( بر اساس اسرناد و یدنو برچ

و  يرزیروز از تاريخ انعقاد قررارداد و برر اسراس دسرتورالعمل برنامره ر 15، حداکثر ظرف مدت امجز رتبصو( ریکا زکنااز  پس) ائیربنرو

کارفرما  قرار دهد و مدت الزم جهرت بررسری و اظهرارنظر  یارجهت بررسی دراختو  ينتدو MSPکنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افزار 

شرده از طررف ارائه یبنردبرنامره زمان يادشرده،. در صورت عدم اظهارنظر کارفرمرا پرس از انقضرای مردت گرددیروز تعیین م 15کارفرما 

 گردد. تلقی می شدهيبتصو یمانکار،پ

بندی اجرای عملیات اقدام نمروده و رأساً نسبت به تهیه برنامه زمان تواندیم کارفرمابند اين ز اجرای ا پیمانکارصورت استنکاف در  (1تبصره

به عنوان جريمه قطعری بره حسراب بردهکاری پیمانکرار  میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمانو به  نمايد ابالغ پیمانکارآن را جهت اجرا به 

بروده و پیمانکرار حرق هرگونره  قررارداد، مبنای اجرای عملیات موضوع کارفرما ابالغی از سویدی بندر اين صورت برنامه زمانمنظور نمايد. 

 نمايد.اعتراض در اين خصوص را از خود سلب می

 و ارائه گردد: ینیب یشپ يلموارد ذ بايستیم یلیتفص یبرنامه زمان بند در

 قرارداد و برآورد احجام کار يهبر پا WBSساختار  تدوين

 مربوطه یزيکیو ف یها در سطوح مختلف به همراه اوزان مال یتعالف تفکیک

 سطوح مختلف یها یتفعال ینب یدرست و روابط منطق یگرفتن توال درنظر

 سطوح مختلف یها یتمدت زمان الزم جهت انجام فعال تعیین

 ها یتها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعال یتفعال یازو مصالح مورد ن یمنابع مال تخصیص

 یها متناسب با برنامه زمان بند یتجهت انجام فعال یازمورد ن آالتینو ماش یمنابع انسان تخصیص

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد ه(-18ماده 

 باشد.ی میاسهيمقا صورتبهبرنامه زمانی تفصیلی و  بر اساسکار پیمانکار  پیشرفت( گزارش 1

 بايست توسط پیمانکار ارائه گردد.ی واحد کنترل پروژه کارفرما میهافرمت بر اساسماهانه و  -هفتگی -سه صورت روزانه به هاگزارش( 2
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 موجببرههمان دوره پیمانکار  تیوضعصورتعدم رعايت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد، به میزان دو در هزار از مبلغ  صورتتبصره( در 

 . اين جرائم قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.گرددیمر کس بندعدم اجرای اين 

دهد بـه شـرح پیمانکار قرارمی اریدراخت زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه، امکانات و تسهیالتی که کارفرما (الف-20ماده

 باشد:ذیل می

 قرار خواهد داد. مانکاریپ اریوده مد نظر خود در اختکارگاه را در محد زیمورد نظر جهت تجه نیکارفرما زم (1-الف-20

جهت عملیات اجرایـی و تسـت و راه  ازین مورد گازوئیل و برق، آب، گاز های مرتبط باو کلیه هزینه نیتأمتدارک،  (2-الف-20

هـای مـرتبط بـا هزینهو کلیه  نیتأمتدارک، اندازی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد. همچنین 

بـه عهـده  و تجهیز دفاتر دستگاه نظارت و کارفرمـا، تجهیز کارگاه ازین مورد ، تلفن و اینترنت پرسرعتگازوئیل،برق، آب، گاز

 باشد.میپیمانکار 

صالح، تجهیزات، تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهده پیمانکار است. برچیدن کارگاه شامل جمع آوری م (3-الف-20

های موقت، خارج کردن ماشین آالت، داربست و ديگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نخاله ساختمانی و مواد زايد تأسیسات و ساختمان

 باشد.های تحويلی کارفرما میبه محل مجاز )مطابق با ضوابط شهرداری( و تسطیح و تمیز کردن محل

ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نمايد، هزينه مربوطره  تبصره: درصورتیکه پیمانکار از

 از رديف های تجهیز و برچیدن پیمانکار کسر خواهد شد.

 دگیررکناپرو از  دهورنم ترنظافرا  دورخ فعالیت محل ،يیاجرا تعملیا نپايادر  نیزو  وژهپر لطو متمادر  ستا موظف رپیمانکا(4-الف-20

 ارفرمرکا عورموض نرياز ا رپیمانکا فستنکاا رتصو.در نمايد پرهیز رکا محلدر  يیاجرا تعملیااز  حاصل ینخالههاو  ئدزا ادمو ،مصالح ار،بزا

 .دکر هداخو رمنظو رپیمانکا ریبدهکا بحسا به یباالسر صددر 15 لعماا بارا  نظافت مرحله هر با مرتبط یهزينههاو  دهنمو امقدا ساًرأ

 ليوسرا هیرته ما، مراقبت در برابر شرايط مختلف جروی وسر گرما و لوانجام شده در فص اتیعمل مراقبت ازو  ینگهدار فهیوظ (5-الف-20

 .باشد یمپیمانکار عهده ه و ... ب یشيگرما

دهد، هزينه های تعمیر، سرويس، نگهرداری و درصورتیکه کارفرما تجهیزات، ماشین آالت يا تسهیالتی در اختیار پیمانکار قرار ( 6-الف-20

درصرد باالسرری بره حسراب  15تأمین سوخت و ملزومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هزينه استهالک يرا اجراره آن برا احتسراب 

 بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

هیالت فوق، جبرران کلیره هزينره هرای مربوطره بره عهرده تبصره: در صورت هرگونه آسیب جزئی يا کلی به تجهیزات، ماشین آالت يا تس

 پیمانکار خواهد بود. 

 باشد به شرح زیر می آالتنیماشمصالح و تجهیزات و  نیتأمب( -20ماده

د تأيیو طبق نظر ی و بندنمازمتناسب با برنامه ن پیماع موضوت عملیام نجااجهت ز نیارد موات تجهیزار و بزاتأمین کلیه و تهیه ( 1-ب-20

ار زرب، ایرکشهرلولار زربری، ااربرقکار زربه، احديده ستگاش، دبره ستگاش، دجوه ستگا، دجرثقیل، باالبر، يرپايیزتخته ، بستدارفرما نظیر رکا
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 و اره هتگارسدرفی رمصت ارموه ملزرمیباشد. تهیه کلیر پیمانکاه يی به عهداجرت اعملیان تا پاياا بتدو ... از استاپر ، استیدتست شامل پمپ 

ق، ررچسب ب، چسباع نوب، اصفحه ساش، صفحه برود، لکتر، اچاشنیو میخ ، شرک، واپالو رول پیچ چ، پردی، میخ فوالاع نوانظیر ت الارآبزا

 میباشد.ر پیمانکاه نها بر عهدآنظیر و ئیل زوگاو بنزين ل، مفتو، کنفن، صابو، آب گريسو غن ن، روتفلوار نوو خمیر 

ر رش، وانچرفل، هربطانل و ارمتق، عايق پیش ساخته، گرامیرو گیر زه لر، مکانیکیو مفاصل برقی و تبديل ت، تصاال، اهلولاع نواتهیه  (2-ب20-

اع ورن، اگرنزد رضو گ رن، رلرفیوپراع ورق، ورن، اگرکیناتر، کابلن بادنرو سینی ، کابلشو، کابل، سرسیم، سیمای، خانهربست کا، کلین گريت

ن و ارمرکز فرم، رک، مولد، ضعیف تابلوئیر سايل فشاق، وتايلو براغ، چر، پمپولکترت، االآشیرل، مبد، کنترلر، سگرحه، ادوات، ستگا، ديونیت

روز  10قل احدد را خوز نیارد ست مصالح مواموظف ر لیکن پیمانکا، فرما میباشدرکاه ست بر عهده اشدره شاامکانیکی و برقی ت نصبیااع نوا

و ت رقباه مرربت برت نسرساد رمتعهر اربرساند. همچنین پیمانکه گارسرپرست کاع طالامربوطه کتباً به ات تندمساه به همرزنیااز قبل ری کا

)مشخص ز حد مجااز فرما بیش رمصالح کات پراز میبايست ر هد. پیمانکام دنجازم را االت مااقدافرما رتوسط کاه مصالح تهیه شداز حفاظت 

رت ورهر صاه به همرده و نموی جلوگیر (97 لمکانیکی سات برقی تأسیسات تأسیسا، بنیهی ابها فهرستی نالیزبهااول آجدل و فصوه در شد

ری وی دهکاربب ارنه به حسازمورت نسبت به صور مصالح مصرفی پیمانکازاد ئه نمايد. ماارانیز را نه مصالح مصرفی ازمورت صود ضعیت خوو

 هد شد.اخور منظو

 ،هرلول اعنوا نظیر وژهپر ایجرا جهت زنیا ردمو مصرفی تماوملز و مصالح کلیه تطبقا در جابجايی و هگارکا در حمل ازی،ندرابا( 3-ب-20

 .میباشد رپیمانکا هعهد بر...  و مکانیکی و برقی تنصبیا ،کابل و سیم ،شتیابهد زمال و تالآشیر ت،تصاالا

یات اجرايی و حمل در کارگاه و جابجايی در طبقات به بارگیری، حمل و باراندازی ساير مصالح و کلیه تجهیزات مورد نیاز عمل( 4-ب-20

 .باشدیمعهده پیمانکار 

از دستگاه نظارت از کارگاه خارج  ینوع مصالح، کاال و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتب چیتواند ه ینم مانکاریپ (5-ب-20

 .دينما

را در هنگام ورود و  مانیموضوع پ اتیجهت انجام عمل ازیموردن زاتیابزار و تجه ،مصالح، ملزومات هیکلپیمانکار متعهد می گردد ( 6-ب-20

 خروج ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت در دفتر انتظامات کارگاه ثبت نمايد. 

ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیـر، دفتـر کارگـاهی، -20ماده

 کند نیتأمغذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر 

و نیز  پذيرايی و ی، ناهارخوریخوریچاتجهیزات سرمايشی و گرمايشی، وسايل ، به مبلمان و ملزومات اداری تجهیز دفاتر کارفرما (1-ح-20

نفر از نمايندگان کارفرما )دستگاه نظارت  2مگابايت در ثانیه برای حداقل  4کامپیوتر، پرينتر، اسکنر، مودم با سرعت  ،افزارنوشت تأمین

امکانات  نیتأمچنانچه پیمانکار اقدامی در اين خصوص انجام ندهد کارفرما نسبت به تهیه و تجهیز دفتر و  مقیم( بر عهده پیمانکار می باشد.

 پیمانکار منظور خواهد نمود. حساببهدرصد باالسری 15ی آن را با هانهيهزاقدام و 
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کارفرما  مربوط به دستگاه نظارت یشستشو و نظافت فضاها، سرو غذا، جهت آبدارخانه یخدمات یرویننفر  1حداقل  گذاشتن اختیار در (2-ح-20

 پروژه يا ستاد و مطابق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی( در محل)

 .باشدیممطلوب به عهده پیمانکار  تیفیباکرت نفر برای دستگاه نظا 3صبحانه و ناهار )گرم( به تعداد روزانه حداقل  تأمین (3-ح-20

 الف( حفاظت فیزیکی -21ماده 

پیمانکار از روز تحويل کارگاه تا تحويل موقت مسئول حفر  و نگهرداری کارهرای انجرام شرده، مصرالح، تجهیرزات، ماشرین آالت و ابرزار، 

نجام اقدامات الزم جهت نگهداری و حفاظرت از آنهرا در مقابرل باشدکه زير نظر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت اتأسیسات و بناهايی می

  .باشدیمحريق، سرقت، عوامل جوی و ... عهده پیمانکار 

ساً نسبت بره بکرارگیری دو نفرر جهرت حفاظرت فیزيکری از ند عالوه بر تمهیدات پیمانکار، رأتوا: در صورت صالحديد،کارفرما می1تبصره 

ورت پیمانکار می بايست عالوه بر همکاری کامل، نسبت به تجهیز فضای مورد نیاز جهت استقرار ايشان در کارگاه اقدام نمايد که در اين ص

 موقعیت مورد نظر کارفرما اقدام نمايد.

یی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گـردد، هاقسمتج( -21ماده 

 ست به شرح  زیر ا

کارکنران، پرسرنل و پیمانکراران جرزء در قبال  یمدن تیمسئول مهیسبت به اخذ بن با هماهنگی کارفرماموظف است  مانکاریپ (1-ج-21

از  یدر برابر خطر حرواد  ناشر و مستحدثات هم جوار هینقل طياشخاص ثالث، وسا پرسنل کارفرما و دستگاه نظارت، ،تحت پوشش خويش

 حرواد  تمرام خطرر مرهیب نسبت به اخرذ هماهنگی کارفرمااقدام نمايد. همچنین پیمانکار موظف است با  انمیموضوع پ اتیعمل یاجرا

برای کلیره مسرتحدثات کارگراه، سرازه،  (و ساير کلوزهای مد نظر کارفرما حواد  و سوانحشامل صاعقه، سیل، انفجار، آتش سوزی و ساير)

 .ديکارفرما نما ليرا تحو هانامهمهیاقدام و اصل ب مانیپ موضوع اتیتا اتمام عمل اقالم و تجهیزات نصب شده

 ورزد، فتنکارسا قورف حررش هرب خطر متما اد حو بیمه يا مدنی مسئولیت بیمه تهیه از ئیاجرا تعملیا وعشر با نهمزما رپیمانکا چنانچه

 ریدهکارب بارحس هرب یررباالس صددر 15 بحتساا با را مربوطه هزينه و امقدا زنیا ردمو یبیمهنامهها خذا به نسبت ساًرأ ندامیتو فرمارکا

 .نمايد رمنظو رپیمانکا

به تشخیص خود رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز  اقدام و رديف هرای پریش پس از مبادله پیمان و تواند کارفرما میهمچنین 

 کارکرد پیمانکار کسر نمايد. کارگاه را از صورت و برچیدن تجهیزهزينه بینی شده در جداول آنالیز 

( بیمه نامه های اخذ شده بگونه ای بايد باشند که کلیه پوشش های الزم را در خصوص عملیات موضوع پیمان فراهم نمايند، در 1تبصره

ه جبران خسارت صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مذکور، کارفرما اختیار و حق دارد که از سايرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت ب

 وارده برآيد.
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ها و  یمتعهد به انجام هماهنگ مانکاریاست در صورت بروز خسارت، پ یهيبد .باشند داشتهموقت اعتبار  ليتا زمان تحو ديها با مهیب( 2تبصره

 یتعهد چیه صوصدر اين خ به قبل از بروز خسارت خواهد بود و يیاجرا طيها در خصوص اعالم و اخذ خسارت و برگرداندن شرا یریگیپ

 نمی باشد. متوجه کارفرما

بیمه نامه های فوق را به نفع کارفرما و از مؤسسات بیمه گر مورد تأيید کارفرما تهیه و اصل بیمه نامه  کلیهپیمانکار موظف است  (2-ج-21

 ها را تحويل کارفرما نمايد.

مقررات ملی  12شرايط عمومی پیمان و مبحث  21و  17ده طبق ما کاربهداشتاجتماعی و حفاظت فنی و  نیتأمبیمه  نیتأم (3-ج-21

یم( بر عهده پیمانکار 4)پیوست شماره  HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  ستیلچکساختمان )ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

 . باشد

 .باشدیمر در پروژه به عهده پیمانکار دات الزم جهت رعايت موارد ايمنی فردی افراد مشغول بکایتمه ینیبشیپتهیه و ( 4-ج-21

رد ايمنی اقصور و يا عدم رعايت مو به علت يا دستگاه نظارت )کارفرما( ی نظارتیهاارگان لهیوسبهدر صورت توقف عملیات اجرائی  -تبصره

 .گرددیمبدهکاری پیمانکار منظور  ابحسبهريال  10.000.000ايام توقف کار به میزان روزانه مبلغ  المثلاجرتيا عوامل وی،  پیمانکارتوسط 

لیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی  هرماههپیمانکار موظف است طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی  (5-ج-21

 تیوضعصورتداخت نهايی و پر حسابهيتسوارسال و پرداخت نمايد. پس از خاتمه قرارداد ، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و 

 باشرد.قطعی پس از اخذ مفاصا حسراب بیمه می

 تيرا رعا رانيا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنيموارد ا هیموظف است در حدود موضوع قرارداد کل مانکاریپ(6-ج-21

دچار سانحه  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود  یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طيشرا تيو چنانچه در اثر عدم رعا دينما

رابطه نخواهد داشت.  نيدر ا یتیمسئول گونهچیهو کارفرما  باشدیم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیشوند، جبران کل

ساير و نکیمناسب ، ماسک ، ع یهادستکشکار ،  می، لباس ضخ یمني، کمربند ا یمنيشامل کاله چانه دار ، کفش ا یو حفاظت یمنيا ليساو

 است . لوازم ايمنی مربوطه

گیرد، به شرح زیر پیمانکار قرار می اریدراختو مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه  هانقشهی هانسخهالف( شمار -22ماده 

 است 

 الغ خواهد شد.کتباً به پیمانکار اب پس از مبادله پیمان ی اجرائی و مشخصات فنی کههانقشهيک سری 

تبصره: پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق نقشه های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی اقدام نموده و 

از  روز از زمان ابالغ جهت بررسی و اصالح کتبًا به اطالع کارفرما برساند. پیمانکار موظف است قبل 15هرگونه مغايرت را حداکثر طی مدت 

 نقشه های شاپ اقدام نموده و به تأئید کارفرما برساند.  تهیهشروع عملیات اجرايی نسبت به 

ی چون ساخت که هانقشهی، تعمیر، نگهداری و راهبری و اندازراهی هادستورالعملو مشخصات،  هانسخه شمارهح( -22ماده

 ، به شرح زیر است .کندیمپیمانکار تهیه 
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مربوط  ی ازبیلتهانقشه، پیمانکار موظف است دو سری از و پیش از پوشیده شدن کار هر مرحله از عملیات اجرائی تمامپس از ا (1-ح-22

بديهی است  نمايد،به کارفرما ارائه جهت بررسی و تأئید  و صورتجلسات مربوطهمقادير جداول ريز را تهیه و همراه با انجام شده  عملیات به

 ت و قطعی منوط به ارائه مدارک فوق خواهد بود.های موقرسیدگی به صورت وضعیت

کنترل ی هاستیلچکارائه به هنگام کلیه نیز و از کارفرما  مجوز انجام فعالیت اخذموظف به در تمام مراحل اجرائی پیمانکار (2-ح-22

 .باشدیمکارفرما  به)نظارتی(  عملیات ساختمانی

 کاران جزء موارد زیر را رعایت کند موظف است که در انتخاب پیمان پیمانکارب(-24ماده

 انعنو به را نپیما عموضو با مرتبط یشتههار در متخصص وینیر نفر يک ،ستا موظف وژهپر صحیح ایجرا ربهمنظو رپیمانکا( 1-ب-24

مقیم  یفتر فند زیو ن تأسیسات برقی و مکانیکی ی عملیاتجهت اجرابه تعداد متناسب با پروژه متخصص  یروهاین نیهمچن هگارکا سرپرست

 نايیاتو مدتی از پس چنانچهحضورداشته باشند.  رگاهوقت در کاصورت تمامبه ستيبایکه م دينما یو کتباً به کارفرما معرف نییدر پروژه تع

 سرپرست تغییر به نسبت نگدربال ستا موظف رپیمانکا نباشد کافی فرمارکا هنمايند تشخیص به بنا فنی پرسنل و هگارکا سرپرست فنی

  .نمايد امقدا جايگزين اتنفر معرفی و فنی تیم ه،گارکا

نموده متناسب با مقادير موضوع پیمان اقدام  کارگاهسازمانی چارت  تدوينبايست نسبت به پیمانکار پیش از شروع عملیات اجرائی میتبصره: 

 و جهت بررسی، اعمال نظر و تصويب تسلیم کارفرما نمايد.

و کلیه تبعات  باشدیمدر قانون کار( ممنوع  شدهنییتعفاقد مجوزهای الزم جهت کار در ايران و خارج از سن )ی افراد ریکارگبه( 2-ب-24

 . باشدیمقانونی ، مالی ، جزايی و کیفری آن در صورت عدم رعايت موارد مذکور  مستقیماً به عهده پیمانکار 

ی از وقوع حواد  توسط عوامل ریشگیپجهیزات الزم جهت حفاظت فردی و الزام رعايت موارد ايمنی و استفاده از تمهیدات و ت( 3-ب-24

پیمانکار  حساببهجريمه  ریال 000,000,3، روزانه مبلغدر هر مورد اجرايی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعايت موارد مذکور

عايی در گونه ادجريمه کارسازی شده و پیمانکار حق هیچ تشخیص دستگاه نظارت بدون اخذ نظر پیمانکار مبلغ صورت درو  گرددیممنظور 

 .افع مسئولیت پیمانکار نخواهد بوداعمال جريمه ر درهرصورت. اين خصوص را نخواهد داشت

ارائه همچنین   HSE PLAN یو طراح نيتدوکارفرما(،  دیتائ)مورد  HSEيک نفر کارشناس  بکار گماردن ملزم به مانکاریپ (4-ب-24

چنانچه پیمانکار از موضوع فوق استنکاف ورزد .باشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنيا تیصالح ديیتأ نامهیگواه

 3-ب-24درصد باال سری به انضمام جرائم موضوع بند  15کارفرما می تواند رأساً در اين خصوص اقدام نموده و هزينه مربوطه را با احتساب 

 پیمانکار منظور نمايد. به حساب بدهکاری

دستگاه  صبح به 10خود را  تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  يیپیمانکار موظف است لیست پرسنل و عوامل اجرا( 5-ب-24

ونه اين فرم نظارت تحويل دهد. پیمانکارانی که بیش از يک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجزا با افراد مجزا ارائه خواهند نمود که نم

 شود. یتوسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار تحويل م
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عدم ارائه  و ریو در صورت تاخ ديروز بعد ارائه نما یوقت ادار انيموظف است گزارش روزانه کارکرد خود را حداکثر تا پا مانکاریپ( 6-ب-24

  منظور خواهد شد. یبه حساب و ه-18ماده موضوع  ائمبه موقع، جر

سهل  ،یاز خرابکار یکارفرما ناش ليو وسا زاتیتجهبه مستحدثات، ساختمانها،  بیجبران هرگونه خسارت و آس تیمسئول( 7-ب-24

 گردد. یمنظور م مانکاریآن به حساب پ نهيبوده و هز مانکاریبه عهده پ مانکار،یپ رمجموعهيز عواملسرقت و ... توسط  ،یانگار

 ج( قیمت کارهای جدید-29ماده 

آنها رديف و بهائی در  برای نمايد که پیمانکار ابالغ به پیمان، کارهايی موضوع شرايط عمومی پیمان، کارفرما درچهارچوب 29ماده  اگر حسب

نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اساس رديفهای متناظر مندرج در فهارس بهای  بینی ( پیش2فهرست منضم به پیمان )پیوست شماره 

در رسیدگی صورت محاسبه شده و  1.25با احتساب ضريب باالسری  98یه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سال های ابنپايه رشته

رديف و بهائی در فهارس بهای پايه نیز  مالک عمل قرار خواهد گرفت. چنانچه برای کارهای ابالغی پیمانکاروضعیت های موقت و قطعی 

 اجرای قیمت پیشتهادی خود را با درنظر گرفتن کلیه هزينه ها برای درنگاز دريافت ابالغ، بی بايست پسنشده باشد پیمانکار می بینی پیش

پس از بررسی، اعمال  پیشنهادیرديف و بهای ، همراه باتجزيه قیمت، به کارفرما ارائه نمايد. 1.25يادشده با احتساب ضريب باالسری  کارهای

هیچگونه ضريب  1.25منظور خواهد شد. بجز ضريب باالسری  پیمانکارو قطعی  موقتای نظر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وضعیت ه

 ديگری به رديفهای موضوع اين ماده تعلق نخواهد گرفت.

  نرخ پیمان، به شرح زیر است تعدیله( -29ماده 

ی انرژی، جبران هاحاملران افزايش قیمت هیچگونه مبلغی به عنوان تعديل، مابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جب پیمانبه اين 

 .ردیگینمی گمرکی و غیره تعلق هاتعرفه افزايش

 ( تضمین انجام تعهدات34ماده 

مبلغ اولیه  درصد 5 به میزانکارفرما  لقبوتضمین مورد  بايستمی مانکاریپ آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقع امضای پیمان

شرايط عمومی پیمان  34اين تضمین پس از تصويب صورتجلسه تحويل موقت و با رعايت مفاد مندرج در ماده  .نمايدتسلیم کارفرما ، پیمان

 شد. خواهدآزاد 

 حسن انجام کار تضمین( 35ماده 

مین مذکور با ی نیمی از تضآزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد کارفرما نگهداری می عنوانبهده درصد از هر پرداخت به پیمانکار 

تحويل موقت پروژه و پس از تصويب صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصويب صورتجلسه تحويل قطعی و  صورتجلسهتصويب 

در طول مدت اجرای پروژه و يا پس از تحويل موقت، نواقصی در  کهیدرصورتارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد. 

نسبت به رفع نقص اقدام و  رأساًاز سوی کارفرما، نسبت به رفع نواقص اقدام ننمايد، کارفرما  شدهنییتعده گردد و پیمانکار در مدت کار مشاه
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و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در  دينمایمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، به نفع  15 اضافهبهی آن را هانهيهز

 نمود. ساقطمورد از خود سلب و اين 

 باشد پیمان به شرح زیر می پرداختشیپ( میزان و نحوه کارسازی 36ماده 

 به اين قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

 موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسبه و کارسازی خواهد شد تیوضعصورت پرداخت، روش میزان( 37 ماده

را که طبق  خيانجام شده از شروع کار تا آن تار یکارها تیآخر هر ماه صورت وضع در مانکاریخواهد بود. پی صورت نقدبه پرداخت نحوه

)دستگاه  میمحاسبه کرده و آن را در آخر ماه تسل مان،یها، براساس فهرست و اسناد منضم به پمجلسدستورکارها و صورت ،يیاجرا هاینقشه

روز از تاريخ وصول صورت وضعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و يک نسخه تأئید  30کارفرما ظرف مدت . دينماینظارت( م

 یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن تیوضعرتصو يینها ديیو تأ یدگیپس از رسنمايد. شده از آن را برای پیمانکار ارسال می

روز  10و ظرف مدت منظور  مانکاریپ یبه حساب بستانکار مانده قابل پرداخت ،یو خسارات احتمال و اعمال جرائم یافتيدر یالحساب ها

 کاری از تاريخ تأئید در وجه پیمانکار کارسازی خواهد شد.

ر تقريبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادي 2: مقادير ذکر شده در پیوست شماره 1تبصره 

 کارهای انجام شده خواهد بود.

: تعیین میزان هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه قابل پرداخت، منوط به تحقق هر يک از رديف های پیش بینی شده در جدول آنالیز 2تبصره 

 بود. خواهد 2مربوطه در پیوست 

را با واحدهای ساخته شده يا در حال احدا  تهاتر دی پیمانکار قتواند بخشی از مطالبات ن: در صورت توافق طرفین کارفرما می3تبصره 

 نمايد.

 ( فسخ پیمان46ماده 

 2و صرفًا با ارسال  يیو قضا یقانون يفاتبه تشر یازبدون ن تواندیکارفرما م يلدر موارد ذشرايط عمومی پیمان،  46عالوه بر شرايط احراز ماده 

 :يدفسخ نما يکطرفهرا بصورت  یمان، پ8درج در ماده به آدرس من یبا پست سفارش روز 10به فاصله  یاخطار کتب

 روز  10از  یشب یمانموضوع پ بلوک هایهر يک از  يیاجرا یاتدر شروع عمل یرتأخ -1

تأخیر در تأمین ماشین آالت و تجهیزات يا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر يک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی  -2

 روز به تأخیر افتد. 15بیش از  بلوک هاکه اتمام کار هر يک از تفصیلی به نحوی 

 20بیش از بلوک ها هر يک از به نحوی که اتمام کار  مصوب اولیه انحراف هر يک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانیندی تفصیلی -3

 روز به تأخیر افتد.

 یدر رفع نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتض یرتأخ ياا کارفرم یصادره از سو یاز انجام دستورکارها یمانکاراستنکاف پ -4
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مورد انتظار وفق مقررات، ضوابط و مشخصات فنی عمومی  یتو کم یفیتبا ک ،خود در اين پیماننتواند به تعهدات  یمانکارپ یکهدر صورت -5

 .يدعمل نما

مقررات ملی ساختمان  12پیمان و مبحث شرايط عمومی  21و  17طبق ماده  کاربهداشتحفاظت فنی و مباحث ايمنی،  رعايتعدم  -6

 HSEو الزامات  کارگاهعملکرد ايمنی  ستیلچک)ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا( و 

شرايط  50حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح ماده کارفرما و  يدهضبط گرد یمانکارپ یانجام تعهدات و سپرده ها ینصورت تضم ينا در

کسر  یو هایو سپرده یناز محل مطالبات، تضام يامطالبه  یمانکارخود را از پ یصخسارات وارده را به تشخ یهبهمراه کل خصوصی پیمان

 .يدنما

 شود.میزان و ترتیب زیر وصول می به مانیپات ریتأخ خسارتج( -30( و ماده 6-ب -50 ماده

شرايط خصوصی، ساالنه و بصورت روزشمار به  37ده در صورت بروز تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار بر اساس شرايط مندرج در ما -1

گونه ادعائی در اين درصد به عنوان خسارت تأخیر در تأديه مطالبات به پیمانکار تعلق خواهد گرفت و بجز اين مبلغ هیچ 15میزان 

از عدم پرداخت مطالبات  خصوص از سوی پیمانکار پذيرفته نخواهد بود. با پرداخت خسارت تأخیر در تأديه مطالبات، تأخیرات ناشی

 پیمانکار تأخیر قابل طرح و رسیدگی در اليحه تأخیرات پیمان نخواهد بود.

 سساا بر و امجز رتصو به( ریکا زکنا از پس) بنائیرو تتأسیسا و( ریکا زکنا از پیش) يربنائیز تتأسیسا بخش دو در اتتأخیر انمیز -2

 تمد ر،پیمانکا اليلد به سیدگیر و نپیما عمومی يطاشر 30 دهما عايتر با فرمارکا ،شد هداخو مشخص بمصو یمانبندز برنامه

 به تتأسیسا از بخش هر تحويل و تکمیل در زغیرمجا تأخیر روز هر ازای به ؛میکند تصويب و تعیین را بخش هر در زغیرمجا اتتأخیر

 .ددمیگر رمنظو رپیمانکا ریبدهکا ببهحسا اتتعهد منجاا ديرکرد جريمه انعنو به ليار 5،000،000 مبلغ کبلو هر ازای

 یمدت اجرا يلاز تطو یکارگاه ناش یدنو برچ یزتجه هایينهو هز یباالسر هایينههز يشتحت عنوان جبران افزا یمبلغ یچگونه: ه1تبصره 

حق هرگونه  یمانپ ينا یبا امضا یمانکارتعلق نخواهد گرفت و پ یمانکاربه پ یرمجازمجاز و غ یراتدر دوران تأخ یمانمدت پ يدپروژه و تمد

 .نمايدیخصوص از خود سلب م ينرا در ا یادعائ

 

 کارفرما پیمانکار

 )شرکت سرمایه گذاری مسکن( (شرکت ..................................)

 عباس قدیری علی شاه حیدری ................... ...................

 )نایب رئیس هیئت مدیره( مدیره()مدیر عامل و عضو هیئت  )عنوان( )عنوان(
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 2پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی -الف 

 آنالیز هزینه تجهیز کارگاه-ج 
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  پروژه یالیبرآورد ر

 

  

 مبلغ کل ناخالص رشته رديف

  تأسیسات مکانیکیاجرای دستمزدی  1

  تأسیسات برقیاجرای دستمزدی  2

  هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

  ت بر ارزش افزودهناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیاخالص به ريال بصورت جمع کل نا
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 مکانیکی تتأسیسا برآورد ریالی اجراي دستمزدي ولجد -الف 

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

1 
و ضخامت جدار   21.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 2.6
   26 متر طول

2 
و ضخامت جدار  26.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 2.6
   7 متر طول

3 
و ضخامت جدار  33.7اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.2
   656 متر طول

4 
و ضخامت جدار  42.4 اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی

 میلیمتر. 3.2
   53 متر طول

5 
و ضخامت جدار  48.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.2
   263 متر طول

6 
و ضخامت جدار  60.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.6
   50 متر طول

7 
و ضخامت جدار  76.1ه بدون درز، به قطر خارجی اجرای لوله فوالدی سیا

 میلیمتر. 3.6
   131 متر طول

8 
و ضخامت جدار  88.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4
   446 متر طول

9 
و ضخامت جدار  114.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4.5
   88 متر طول

10 
و ضخامت جدار  139.7اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 5
   8 متر طول

   15 متر طول )يک دوم اينچ(. 15اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  11

   27 متر طول )سه چهارم اينچ(. 20اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  12

   12 متر طول )يک اينچ(. 25لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی اجرای  13

   12 متر طول )يک و يک چهارم اينچ(. 32اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  14

   12 متر طول )يک و يک دوم اينچ(. 40اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  15

   18 متر طول )دو اينچ(. 50ه، به قطر نامی اجرای لوله فوالدی گالوانیز 16

   18 متر طول )دو و يک دوم اينچ(. 65اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  17

   27 متر طول )سه اينچ(. 80اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  18

19 
 6کار  میلیمتر و فشار 110لوله پی.وی.سی سخرت، به قطر خارجی  اجرای

 بار.
   1313 متر طول
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 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

20 
 6میلیمتر و فشار کار  125اجرای لوله پی.وی.سی سخرت، به قطر خارجی 

 بار.
   8313 متر طول

   2363 مترطول متر.میلی 50پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 21

   2493 مترطول متر.میلی 75پروپیلن، به قطر خارجی لیاجرای لوله پ 22

   643 مترطول متر.میلی 110پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 23

   105 مترطول متر.میلی 125پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 24

   8400 طولمتر  میلیمتر. 16اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج اليه به قطر خارجی  25

   3413 متر طول میلیمتر. 20اجرای  لوله پلی اتیلن مشبک پنج اليه به قطر خارجی  26

   3850 متر طول میلیمتر. 25اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج اليه به قطر خارجی  27

28 
 4میلی متر و فشار کاری  63اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار.
   88 متر طول

29 
 4میلی متر و فشار کاری  75اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار.
   919 متر طول

30 
میلی متر و فشار کاری  110اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار. 4
   656 متر طول

31 
میلی متر و فشار کاری  125اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار. 4
   306 طول متر

32 
میلی متر و فشار کاری  150اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی 

 بار. 4
   88 مترطول

   92 عدد )يک دوم اينچ(. 15شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی  نصب  33

   16 عدد )سه چهارم اينچ(. 20شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی  نصب  34

   8 عدد )يک اينچ(. 25ه کشويی دنده ای، به قطر نامی شیرفلکنصب  35

   1 عدد )يک و يک چهارم اينچ(. 32شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی  نصب  36

   4 عدد )يک و يک دوم اينچ(. 40شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی  نصب  37

   11 عدد چ(.)دو اين 50شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی نصب  38

   1 عدد )دو و يک دوم اينچ(. 65شیرفلکه کشويی دنده ای، به قطر نامی  نصب  39

   8 عدد )يک دوم اينچ(. 15شیرفلکه کرف فلزی دنده ای، به قطر نامی نصب  40

   8 عدد )سه چهارم اينچ(. 20شیرفلکه کرف فلزی دنده ای، به قطر نامی نصب  41
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 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( قدارم واحد  شرح آيتم رديف

   7 عدد )يک اينچ(. 25شیرفلکه کرف فلزی دنده ای، به قطر نامی  نصب  42

43 
)يک و يک چهارم  32شیرفلکه کرف فلزی دنده ای، به قطر نامی نصب 

 اينچ(.
   4 عدد

44 
)يک و يک دوم  40شیرفلکه کرف فلزی دنده ای، به قطر نامی  نصب 

 اينچ(.
   7 عدد

   4 عدد )سه چهارم اينچ(. 20شیر يکطرفه دنده ای، به قطر نامی نصب  45

   91 عدد )يک اينچ(. 25شیر يکطرفه دنده ای، به قطر نامی  نصب  46

   4 عدد )يک و يک چهارم اينچ(. 32شیر يکطرفه دنده ای، به قطرنامی  نصب  47

   7 عدد )دو اينچ(. 50امی شیر فلکه کشويی چدنی فلنج دار، به قطر ننصب  48

49 
)دو و يک دوم  65شیرفلکه کشويی چدنی فلنج دار، به قطر نامی نصب 

 اينچ(.
   11 عدد

   4 عدد )سه اينچ(. 80شیرفلکه کشويی چدنی فلنج دار، به قطر نامی  نصب  50

   11 عدد )چهار اينچ(. 100شیرفلکه کشويی چدنی فلنج دار، به قطر نامی نصب  51

52 
)دو و يک دوم  65شیرفلکه کرف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی نصب 

 اينچ(.
   7 عدد

   13 عدد )دو و يک دوم اينچ(. 65شیر يکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  نصب  53

   4 عدد )سه اينچ(. 80شیر يکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی نصب  54

   4 عدد )چهار اينچ(. 100دار، به قطر نامی  شیر يکطرفه چدنی فلنج نصب  55

   525 عدد )يک دوم اينچ(. 15شیر دوبل رگالژ برای رادياتور، به قطر نامی نصب  56

   525 عدد )يک دوم اينچ(. 15زانو قفلی رادياتور، به قطرنامی نصب  57

   525 عدد )يک هشتم اينچ(. 4شیر هواگیری رادياتور، به قطرنامی نصب  58

   7 عدد )يک و يک چهارم اينچ(. 32لرزه گیر، به قطرنامی نصب  59

   1 عدد )يک و يک دوم اينچ(. 40لرزه گیر، به قطرنامی نصب  60

   4 عدد )دو اينچ(. 50لرزه گیر، به قطرنامی نصب  61

   1 عدد )دو و يک دوم اينچ(. 65لرزه گیر، به قطرنامی  نصب  62

   7 عدد )سه اينچ(. 80قطر نامی  لرزه گیر، به نصب  63
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 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

   4 عدد )دو اينچ(. 50صافی فلنج دار، به قطر نامی نصب  64

   7 عدد )سه اينچ(. 80صافی فلنج دار، به قطرنامی نصب  65

66 
 10دامنه تنظیم از ترموستات اتاقی، نوع تدريجی الکترو مکانیکی، با نصب 

 درجه سانتیگراد. 30تا 
   4 عدد

   4 عدد بار، با شیر سماوری. 30مانومتر با صفحه دايره ای، از صفر تا  نصب 67

   7 عدد )دو اينچ(. 50شیر شناور، به قطر نامی  نصب 68

  میلیمتر 500رادياتور آلومینیومی، به ارتفاع  نصب 69
يکصدکیلوکالری 

 درساعت
6300   

   2406 متر مربع میلیمتر. 0.6کانال هوا به ضخامت ساخت و نصب  70

   525 متر مربع میلیمتر. 0.75کانال هوا به ضخامت ساخت و نصب  71

72 
اتصاالت قابل انعطاف، برای حذف ارتعاشات، به اندازه مشخص شده نصب 

 در نقشه ها، به ازای سطح اتصال ساخته شده.
   96 متر مربع

   336350 سانتیمترمربع . (double deflection)دريچه دوطرفه نصب  73

   3810 سانتیمترمربع شکل با قاب.  Vپادری نصب  74

75 
لیتر در  95سانتیمتر و ظرفیت تخلیه  15هواکش پنجره ای، به قطر نصب 

 .ثانیه 
   175 دستگاه

76 
تا  990یش از سانتیمتر و ظرفیت تخلیه ب 45هواکش ديواری، به قطر نصب 

 لیتر در ثانیه. 1270
   4 دستگاه

77 
لیتر در  1900کولرآبی با پوشال، به ظرفیت تقريبی نصب و راه اندازی 

 ثانیه.
   88 دستگاه

78 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 يک دوم اينچ.
   4025 مترطول

79 
متر برای لوله به قطر میلی 13تومری به ضخامت ای االساجرای عايق لوله

 سه چهارم اينچ.
   1225 مترطول

80 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 يک اينچ.
   1225 مترطول

81 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 .يک و يک چهارم اينچ
   50 مترطول

82 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 يک و يک دوم اينچ.
   50 مترطول

83 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 دو اينچ.
   50 مترطول
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 )ريال( بهای کل بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

84 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 دو و يک دوم اينچ.
   50 مترطول

85 
متر برای لوله به قطر میلی 13ای االستومری به ضخامت اجرای عايق لوله

 سه اينچ.
   50 مترطول

   175 دستگاه ر، با پايه.سانتیمت 46×60دست شويی از چینی، به ابعاد تقريبی نصب  86

   88 دستگاه سانتیمتر. 56×45توالت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقريبی  نصب 87

88 

 75×46×60، به ابعاد تقريبی ، با فالش تانک از چینیغربیوالت تنصب 

سانتیمتر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لواليی و وسايل داخلی منبع 

 به طور کامل.

   88 گاهدست

89 

لیتر ساخته شده از مواد پلیمری،  10فالش تانک، به ظرفیت تقريبی نصب 

میلی متر، با  32شامل درپوش، شناور، سرريز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

 بست و پیچ و مهره.

   88 دستگاه

90 
کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد يا چهارگوش به نصب 

 متر.سانتی 10×10ابعاد تقريبی 
   263 عدد

   28 عدد اينچ. 6کفشوی آب باران چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی نصب  91

   175 عدد های رابط.شیر مخلوط دستشويی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگنصب  92

93 
دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قالب و شیر مخلوط شلنگنصب 

 متر.سانتی 120ه به طول تقريبی شلنگ خرطومی کرم
   88 عدد

94 
شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و يک  نصب 

 عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبديل مربوطه.
   88 عدد

95 
میلیمتر، برای دست شويی و  32زيرآب از مواد پلیمری، به قطر نصب 

 نجیر.ظرفشويی، به انضمام درپوش الستیکی و ز
   175 عدد

96 
میلی متر، همراه با لوله  32سیفون از مواد پلیمری به قطر ورودی نصب 

 های رابط
   175 عدد

97 
 50النس آلومینیومی شیردار )با ضامن يا بدون ضامن( به طول نصب 

 )يک و يک دوم اينچ(، با صافی. 40سانتیمتر و به قطر نامی 
   7 عدد

98 
نخ پرلون تو الستیکی )بدون کوپلینگ(، به قطر  شلنگ آتش نشانی ازنصب 

 )يک و يک دوم اينچ(. 40نامی 
   140 متر طول

99 
)يک و يک دوم  40کوپلینگ آلومینیومی آتش نشانی، به قطر نامی نصب 

 اينچ(، بطور کامل.
   25 عدد

100 

سانتیمتر،به ضخامت  75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعادتقريبی  نصب

یلی متر، مجهز به قرقره دوار، يک در، قفل ايمنی، جای م 2تا  1.5

مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و يک دست رنگ روغنی ، آماده 

 برای نصب توی کار.

   7 عدد
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 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

101 

ضخامت   سانتیمتر، به 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقريبی  نصب

میلی متر، مجهز به هوزريل با توپی برنجی و شلنگ رابط فشار  2تا  1.5

حالته به قطر  3متر شلنگ الستیکی فشارقوی و نازل  20قوی، به انضمام 

سه چهارم اينچ، يک در ، قفل ايمنی، جای مخصوص کلید، با دو دست 

 رنگ ضد زنگ و يک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب توی کار.

   18 عدد

102 
، مخصوص آتش نشانی، ، به قطر PN16شیرفلکه برنجی دنده ای  نصب 

 )يک و يک دوم اينچ(، بدون کوپلینگ. 40نامی 
   25 عدد

103 
)دو و يک  65)چهار اينچ( با دو ورودی  100شیر سیامی به قطر نامی  نصب

 دوم اينچ( با درپوش و کوپلینگ.
   4 عدد

104 
متر )يک دوم اينچ( میلی 12پرينکلر( به قطر نامی پاش برنجی )اسآب نصب

 درجه سانتیگراد. 68حبابدار با عملکرد در 
   200 عدد

   45 عدد کیلوگرمی. 6کپسول خاموش کننده با مخلوط پودر و گاز  نصب 105

   11 عدد شش کیلو گرمی. 2COکپسول خاموش کننده با گاز  نصب  106

107 

گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال  ا تکیه، آويز يساخت و اجرای بست

، پروفیل های ته شده از تسمه، میلگرد، نبشی، ناودانیو دستگاه ها، ساخ

، يک دست رنگ الت الزممختلف و مانند آن ، همراه با پیچ و مهره و اتصا

 ضد زنگ و يک دست رنگ روغنی ، طبق نقشه ها و مشخصات.

   10000 کیلوگرم

   70 دستگاه (eco2 2ff)مشابه 22000Kcal/Hrپکیج ه اندازی نصب و را 108

   18 دستگاه (eco2 4ff)مشابه 24000Kcal/Hrنصب و راه اندازی  109

   450 متر طول 150اجرای لوله سیمانی يا آزبست  110

   100 متر طول 100اجرای لوله سیمانی يا آزبست  111

   4375 متر طول 16اجرای عايق فوم  112

   2188 متر طول 20اجرای عايق فوم  113

   2625 متر طول 25اجرای عايق فوم  114

   1050 عدد 1/2"اجرای شیر پیسوار  115

   60 عدد 12"*16"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  116

   60 عدد 8"*12"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  117

   60 عدد 10"*10"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  118

   60 عدد 12"*12"اجرای طوقه چوبی به ابعاد  119



 

25 

 

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

   250 متر طول اجرای شیلنگ کولر و متعلقات نصب شیلنگ 120

   88 عدد  1"کنتور آب  نصب 121

   7 عدد برای انتهای رايزر 2/1"اجرای ايرونت  122

   56 عدد 150سايز   Hاجرای کالهک  123

   14 عدد 100سايز   Hاجرای کالهک  124

125 
بار فلنچی به همراه واشر و  16اجرای شیر قطع کن ضربه ای )پروانه ايی(

 3"فلنچ مقابل 
   4 عدد

   4 عدد 3"اجرای فلو سويیچ تیغه ايی )پدالی( برای نصب روی خط  126

   4 ددع 1"اجرای شیر تست و درين آتش نشانی  127

   2188 عدد 50اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   128

   2713 عدد 75اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   129

   1313 عدد 110اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   130

   219 عدد 125اجرای بست رگالژی سقفی روکش دار   131

   394 عدد 50اجرای بست ديواری  132

   481 عدد 75ی بست ديواری اجرا 133

   438 عدد 110اجرای بست ديواری  134

   365 عدد )گالبی( 1"اجرای بست رگالژی  135

   25 عدد )گالبی( 1-4/1"اجرای بست رگالژی  136

   25 عدد )گالبی( 1-2/1"اجرای بست رگالژی  137

   35 عدد )گالبی( 2"اجرای بست رگالژی  138

   90 عدد )گالبی( 2-2/1"الژی اجرای بست رگ 139

   60 عدد )گالبی( 3"اجرای بست رگالژی  140

   13 عدد 2/1"اجرای بست کرپی  141

   44 عدد 4/3"اجرای بست کرپی  142

   10 عدد 1"اجرای بست کرپی  143



 

26 

 

 

رو پیچ، کلنگی، تبديل، بست های کارخانه  دستمزد نصب کلیه اتصاالت و ملزومات مورد نیاز رديف های فوق اعم از مغزی، تو پیچ: 1تبصره 

ای و ... در بهای واحد دستمزد رديف های فوق پیش بینی گرديده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان 

و ملزومات اعم از نمونه برای نصب رادياتور آلومینیومی، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب بست کارخانه ای، و نصب اتصاالت 

 تو پیچ روپیچ، تبديل، مغزی و ... انجام نخواهد شد.

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

   13 ددع 1-2/1"اجرای بست کرپی  144

   18 عدد 2"اجرای بست کرپی  145

   31 عدد 2-2/1"اجرای بست کرپی  146

   15 عدد 3"اجرای بست کرپی  147

   15 عدد 4"اجرای بست کرپی  148

   7500 کیلوگرم های الزمرنگ اپوکسی در محلاجرای  با گالوانیزه آب مخزنخت و اجرای اس 149

   4 دستگاه پ آبرسانی و ملحقاتنصب و راه اندازی بوستر پم 150

   4 دستگاه نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتش نشانی 151

152 
شیار در آوردن در سطوح بنايی غیر بتنی برای  دستمزد کنده کاری و

 سانتیمتر مربع. 20تا سطح مقطع  تأسیساتنصرب لوله های 
   1000 متر طول

153 
سطوح بتنی برای نصرب لوله های  شیار در آوردن درو  دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20تا سطح مقطع  تأسیسات
   50 متر طول

154 

پالستوفوم شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح و  دستمزد کنده کاری

 20تا سطح مقطع  تأسیساتبرای نصرب لوله های  با هويه يا سشوار مناسب

 سانتیمتر مربع.

   1000 متر طول

   175 عدد در سطوح بتنی جهت عبور لوله به هر سايز کرگیری 155

   2500 عدد  10الی  6سوراخکاری و نصب انکر بولت  156

   250 عدد سوراخکاری در سطوح بتنی و نصب رول بولت به هر سايز 157

158 
نصب ساپورت گالوانیزه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب شیرآالت، 

 و فیکس کردن لوله ها و ... ات، قوطی، باکس و ساير نصبیکابینت
   1000 عدد

   50 نفر روز کارگر  در صورت نیاز با هماهنگی کارفرما 159

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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 يردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه کمال و: مقادير مندرج در جدول فوق بصورت تقريبی بوده 2تبصره 

هر میزان کاهش يا افزايش دهد و اين موضوع  ها را بهتواند مقادير هر يک از رديفو کارفرما مید بو هداخو هشد منجاا یهارکا

 تأثیری در بهای واحد رديف ها نخواهد داشت.

و سوراخکاری و نصب رول بولت به هر  10الی  6هزينه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سايز، سوراخکاری و نصب انکر بولت : 3تبصره 

در  ديگرکاری  سوراخدستمزد هر نوع  لیکنگردد. پرداخت می ارداداين قر اظر در فهرست بهای مکانیکینتمهای سايز از رديف 

ساير رديف ها در قیمت های مربوطه منظور گرديده و از اين بابت برای اجرا و نصب  ، سوپرپانل، گچ برگ ها و ...بتنی ،سطوح بنايی

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

منظور  مربوطهدر قیمت رديف های  فوالدیتکیه گاه آهن کشی داکت ها، ساپورت ها و و  ی سیاهها: اجرای ضد زنگ روی لوله4تبصره 

 .داخت جداگانه ای انجام نخواهد شدگرديده و از اين بابت پر

 گردد.می پرداخت گیرند فقط يکبارمجموعه لوله هايی که کنار هم می عبوربرای  هزينه شیار زنی: 5تبصره 

ه کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگیری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری : مقادير رديف های کند6تبصره 

تواند تا هر میزان کاهش يا افزايش يابد و از اين بابت ادعايی پذيرفته و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می

 نخواهد بود.
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 برقیت تأسیسا ستمزديبرآورد ریالی اجراي د جدول -ب

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

1 

نصب چراغ های سقفی روکار، با حباب شیشه ای يا پلی کربنات مقاوم 

 30در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد يا چهارگوش به قطر حدود 

به همراه   LEDسانتی متر با المپ مناسب کامپکت باالست سرخود يا 

 سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   352 عدد

2 
با حداکثر نیم متر سیم دوال، با  E27نصب سرپیچ پلی آمید يا چینی 

 ترمینال و المپ مربوطه. 
   350 عدد

3 

با ماژول يکپارچه  LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

(Integrated و درايور مربوطه، برای حفره ) سانتی  12نصب به قطر

 متر  به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   100 عدد

4 

با ماژول يکپارچه  LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

(Integrated و درايور مربوطه، برای حفره نصب به قطر )سانتی  20

 متر  به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   213 ددع

5 

با بدنه  LEDنصب چراغ توکار برای استفاده از المپ های هالوژن يا 

فلزی و محفظه ثابت يا متحرک به همراه المپ مناسب  به همراه 

 سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   225 عدد

6 

يا  کربنات ، حباب پلیIP54نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 

به   T8وات  36پلی کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت  آکريلیک، بدنه

 همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   18 عدد

7 

،با حباب شیشه ای يا پلی  IP54نصب چراغ )تونلی( بیضی،حداقل 

کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محاف  

وات کم  18با يک عدد المپ  آلومینیومی تحت فشار )دايکاست(،

مناسب و يک عدد گلند  به همراه سربندی و  LEDمصرف يا المپ 

 نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   65 عدد

8 

با ماژول يکپارچه و درايور مربوطه با  LEDنصب چراغ اضطراری روکار 

بدنه فلزی يا پلی کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکريلیک با پلی 

ت با باطری پشتیبان سه ساعته و المپ مناسب  به همراه سربندی کربنا

 و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.

   106 عدد

9 

چراغ سقفی روکار گرد با حباب شیشه ای با قابلیت نصب دو عدد المپ 

وات سنسوردار  به همراه سربندی و نصب سرسیم يا  18کم مصرف 

 لحیم کاری سرسیمها.
 

   100 عدد



 

29 

 

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم يفرد

10 

با حباب شیشه ای يا پلی کربنات معادل  LEDچراغ سقفی روکار گرد 

لومن سنسوردار  به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم  1700

 کاری سرسیمها.

   123 عدد

11 
اه المپ چراغ ديواری با حباب شیشه ای ضد نم و گرد و غبار  به همر

 مناسب و سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها. 
   82 عدد

12 
درجه  به همراه سربندی و نصب  360سنسور حرکتی سقفی توکار 

 سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.
   10 عدد

13 
 

درجه  به همراه سربندی و نصب  360سنسور حرکتی ديواری توکار 

 سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.
   70 عدد

14 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکرش ترمو 

 میلیمتر مربع. 1به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   29 متر طول

15 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکرش ترمو 

 میلیمتر مربع. 4تا  1.5به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   150،340 متر طول

16 
کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکرش ترمو سیم 

 میلیمتر مربع. 16تا  6به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   48 متر طول

17 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکرش ترمو  

 میلیمتر مربع. 35تا  25به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   14 متر طول

18 

یم سیمه با عايق و روکش ترموپالستیک از نوع کابل زمینی سه ون

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه  3×25+16و به مقطع

 يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

   50 متر طول

19 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عايق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY  خل ترانشه میلی مترمربع برای نصب در دا 3×35+16و به مقطع

 يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

   100 متر طول

20 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عايق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل  3×50+25و به مقطع

 ترانشه يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

   75 متر طول

21 

ق و روکش ترموپالستیک ازنوع کابل زمینی سه ونیم سیمه با عاي

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه يا  5×6و به مقطع

 لوله و يا سینی و نردبان کابل

   150 متر طول

22 

کابل زمینی سه ونیم سیمه با عايق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه يا  5×10و به مقطع

 ا سینی و نردبان کابللوله و ي
 

   150 متر طول



 

30 

 

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

23 
درجه  200مقاوم تا  2×1.5کابل شیلد دار ضد حريق به مقطع 

 سلسیوس برای نصب در داخل لوله و يا سینی و نردبان کابل
   200 متر طول

24 

یکی دو سیمه، با روکرش ترمو کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالست

میلیمتر مربع، برای  2×1.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرک.

   3،500 متر طول

25 

ترمو کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکرش  

میلیمتر مربع، برای  3×1.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرک.

   4،500 متر طول

26 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکرش ترمو 

میلیمتر مربع، برای  3×2.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای 

 اتصال به مصرف کننده های متحرک.

   600 متر طول

27 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکرش ترمو 

بع، برای نصرب میلیمتر مر 3×4به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرک.

   150 متر طول

28 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکرش ترمو 

میلیمتر مربع، برای نصرب  3×6به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای اتصال درون لوله يا 

 به مصرف کننده های متحرک.

   4،000 متر طول

29 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکرش ترمو  

میلیمتر مربع، برای  5×1.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

ی ديوار و يا به طور آزاد برای نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا رو

 اتصال به مصرف کننده های متحرک.

   2،000 متر طول

30 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکرش ترمو 

میلیمتر مربع، برای  5×2.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

آزاد برای نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور 

 اتصال به مصرف کننده های متحرک.

   75 متر طول

   250 متر طول میلیمتر مربع 16سیم لخت مسی به مقطع  31

   75 متر طول میلیمتر مربع 25سیم لخت مسی به مقطع  32



 

31 

 

 بهای کل )ريال( بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

33 
 10سیم يا کابل به مقطع نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای 

 میلیمتر مربع.
   13 عدد

34 
 16نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم يا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   70 عدد

35 
 25نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم يا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   21 عدد

36 
 35يا کابل به مقطع نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم 

 میلیمتر مربع.
   21 عدد

37 
 50نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم يا کابل به مقطع 

 میلیمتر مربع.
   21 عدد

38 
نصب کلید يک پل، برای نصرب توکار به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 يا لحیم کاری سرسیمها.
   810 عدد

39 
ر  به همراه سربندی و نصب سرسیم نصب کلید دو پل، برای نصرب توکا

 يا لحیم کاری سرسیمها.
   600 عدد

40 
نصب کلید دو پل، برای نصرب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 يا لحیم کاری سرسیمها.
   8 عدد

41 
نصب کلیدتبديل، برای نصرب توکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 يا لحیم کاری سرسیمها.
   400 عدد

42 
نصب کلید تبديل، برای نصرب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 يا لحیم کاری سرسیمها.
   15 عدد

43 
نصب دکمه فشاری باعالمرت زنرگ ياروشنايی، برای نصرب توکار به 

 همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.
   88 عدد

44 
وکار بااتصال زمین )شوکو(  آمپر يک فازونول، برای نصرب ت 16نصب پريز

 به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.
   1،585 عدد

45 
آمپر يک فازونول، برای نصرب روکار بااتصال زمین  16نصب پريز 

 )شوکو(  به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری سرسیمها.
   15 عدد

   400 عدد اخه برای نصب توکار.، يا سه سورRJ11نصب پريز تلفن سوکتی  46

   263 عدد نصب پريزآنتن راديو و تلويزيون برای نصرب توکار.  47

48 
نصب کلیدکولر به همراه سربندی و نصب سرسیم يا لحیم کاری 

 سرسیمها.
   88 عدد
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   88 عدد توکار.ولرت برای نصرب  220نصب بیزر 49

50 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg13.5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه.
   117 متر طول

51 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg16لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه..
   13 متر طول

52 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg21دی لوله کشی روکار، بالوله فوال 

 بوشن و براس مربوطه..
   8 متر طول

53 
گالوانیزه عمقی داغ به همراه  Pg29لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 بوشن و براس مربوطه..
   12 متر طول

54 
لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار  

Pg13.5. 
   10 متر طول

   6 متر طول . Pg16لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار   55

   3 متر طول . Pg21لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار   56

57 
لوله کشی روکار يا توکار، بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار  

Pg29 . 
   2 طول متر

58 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخرت متوسط   

Medium) َ ،)pg13.5) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   35،500 متر طول

59 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخرت متوسط   

Medium) َ ،)pg16) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   720 متر طول

60 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله پی. وی. سی سخرت متوسط   

Medium) َ ،)pg21) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   2،040 متر طول

61 
نصب جعبه مینیاتوری ديواری توکار در واحدهای مسکونی مطابق 

 مشخصات نقشه.
   88 عدد

62 

نیاتوری نصب، تست و راه اندازی کلیه متعلقات داخل جعبه می

واحدهای مسکونی )ترمینال، کلید مینیاتوری ، محاف  جان ، . . . و 

 . APدرب جعبه ( مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   88 عدد

63 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی ديواری توکار و يا روکار 

میلیمتر و کلیه  2مصارف مشاعی طبقه همکف با ضخامت ورق تا 

 MCP-GPصات نقشه. تیپ متعلقات مطابق مشخ

   7 دستگاه

64 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی ايستاده مصارف مشاعی طبقه 

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق مشخصات  2همکف با  ضخامت ورق تا 

 C.P - ATSنقشه. تیپ 

   7 سلول
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65 

ست و راه اندازی تابلو برق فلزی ديواری توکار و يا روکار نصب ، ت

میلیمتر و کلیه متعلقات  2مصارف مشاعی بام  با ضخامت ورق تا 

 RP-ELVP1-ELVP2مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   11 دستگاه

66 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی کنتوری طبقه همکف به ازائ 

میلیمتر توکار و يا روکار با کلیه  2ا هر کنتور برق و ضخامت ورق ت

  -MAPمتعلقات مطابق مشخصات نقشه  . تیپ 

   91 دستگاه

67 
مناسرب  KVA 450نصب ،تست و راه اندازی مولدبرق باقدرت نامی  

 برای کار به صورت اضطراری )بدون حمل ديزل تا روی سکوی نصب (.
   1 دستگاه

68 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکرش کابل کشی با کابل تلفن هوايی بارو

میلیمتر، دوزوجی بايک سیم اتصال زمین همراه، برای نصرب  0.6قطر 

 داخل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

   7،100 متر طول

69 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوايی باروکرش 

راه، برای میلیمتر، چهارزوجی بايک سیم اتصال زمین هم 0.6قطر 

 نصرب داخل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

   2،000 متر طول

70 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوايی باروکرش 

میلیمتر، شرش زوجی بايک سیم اتصال زمین همراه، برای  0.6قطر 

 نصرب داخل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

   2،000 متر طول

71 
میلیمتر با روکش  0.6سیم کشی با سیم تلفن تابیده دوال به قطر 

 پالستیکی.
   50 متر طول

72 

زوجی، به همراه شانه و  120تا  80نصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن از 

ترمینالهای مربوط به طور کامل، برای نصرب روکار و يا توکار، از نوع 

 فلزی.

   4 عدد

   4 عدد پیچ وقالب به طورکامل.زوجی تلفن با 10نصب شانه  73

   21 عدد زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل. 20نصب شانه  74

75 
فرم بندی، سربندی، لحیم کاری وتسرت هرزوج ازمدارهای ورودی 

 ياخروجی درجعبه تقسیم شانه ای.
   420 زوج

76 

نصب، تست و راه اندازی پنل درب ورودی سیستم در بازکن تصويری 

نوع کدينگ، مجهز به نمايشگر و دوربین، همراه با میکروفون و رنگی 

بلندگو با قابلیت ديد در شب به همراه نصب و راه اندازی منبع تغذيه 

 سیستم دربازکن.

   4 عدد

77 
نصب، تست و راه اندازی گوشی داخل واحد با صفحه نمايش تصويری 

 اينچ. 4/3رنگی تا 
   88 عدد
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78 
نصب، تست و راه اندازی رمزگشا )ديکودر( سیستم دربازکن نوع 

 کدينگ.
   18 عدد

79 
نصب، تست و راه اندازی قفل برقی سیستم دربازکن از نوع مغناطیسی و 

 يا مکانیکی.
   4 عدد

80 
در باند نصب، تست و راه اندازی آنتن گیرنده تلويزيون تمام کانال، 

VHF  وUHF  دسیبل به طور کامل. 12با حداقل قدرت دريافت 
   4 دستگاه

81 

نصب، تست و راه اندازی تقويت کننده خط تمام باند 

VHF،UHFوFM  دسیبل شامل منبع  30با ضريب تقويت حدود

 ولتی 220تغذيه 

   4 دستگاه

82 

( با يک TAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری)

دسیبل برای امواج مدار  3عبور و چهار انشعاب و با تضعیف حدود خط

 دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. 15-10عبوری و تضعیف 

   2 دستگاه

83 

( با يک TAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری)

دسیبل برای امواج مدار  6عبور و شش انشعاب و با تضعیف حدود خط

 دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. 16-12یف عبوری و تضع

   2 دستگاه

84 

(با چهار Splitterنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابی )

دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور  8انشعاب و تضعیف حدود 

 مربوط.

   6 دستگاه

85 

( با شش Splitter) نصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابی

در هر انشعاب، همراه با کانکتور  دسیبل 8شعاب و تضعیف حدود ان

 مربوط.

   8 دستگاه

   4 دستگاه (.Mixerنصب، تست و راه اندازی ترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی ) 86

   14 دستگاه میانی به طور کامل. 16به  17نصب، تست و راه اندازی مولتی سويئچ  87

   4 دستگاه انتهايی به طور کامل. 16به  17لتی سويئچ نصب، تست و راه اندازی مو 88

89 

اهم، برای گیرنده  75کابل کشی با کابل کواکسیال باامپدانرس مشخصه 

برای نصرب داخل لوله و يا روی سینی و  4.5C-2Vتلويزيونی، از نوع 

 نردبان کابل.

   7،350 متر طول

90 
مداری  16متعارف  نصب، تست و راه اندازی مرکزکنترل اعالم حريق

 توکار و يا روکار.
   4 دستگاه

91 
نصب، تست و راه اندازی شستی اعالم حريق متعارف باقابلیرت کاردر 

 شرايط سخرت ومقاوم دربرابرآترش، به رنرگ قرمز.
 

   53 دستگاه
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92 

الکترونیکی متعارف دارای حداقل دو نصب، تست و راه اندازی آژير

(،  Aمتر )کالس  1دسیبل در 100صداوخروجی بافشارآکوستیکی 

 ولرت مستقیم باتولرانرس مناسرب. 24باولتاژکار

   43 دستگاه

93 

نصب، تست و راه اندازی دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکتريک )نوری 

ولرت مستقیم،  24يااپتیکی(، دارای پوشرش ضد گردوخاک، باولتاژکار

باتولرانرس مناسرب وچراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پايه به  

 طور کامل.

   485 دستگاه

94 

نصب، تست و راه اندازی دتکتورحرارتی متعارف باعکرس العمل در 

درجه سانتیگراد(، دارای پوشرش  80مقابل درجه حرارت ثابرت )حدود

مستقیم، باتولرانرس مناسرب وچراغ  ولرت 24ضدگردوخاک، باولتاژکار

 نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پايه به  طور کامل.

   93 دستگاه

95 
کنتاکت به  2نصب ماژول اينترفیس از نوع ورودی و خروجی متعارف تا 

 همراه ايزوالتور.
   11 عدد

   175 عدد نصب و تست و راه اندازی چراغ اعالم خطر حريق سر درب واحد. 96

97 
شیار در آوردن در سطوح بنايی غیر بتنی برای  و دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20نصرب لوله های برق تا سطح مقطع 
   3،609 متر طول

98 
شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصرب لوله  و دستمزد کنده کاری

 سانتیمتر مربع. 20های برق تا سطح مقطع 
   108 متر طول

   9،250 عدد Pg11،13.5Pg,16Pgبرای لوله های  pvcب بوشن نص 99

100 
نصب گلند برنجی با يک عدد مهره برای سايزهای 

Pg11،13.5Pg,16Pg .روی لوله و يا تابلو برق 
   91 عدد

101 
روی لوله و يا  Pg 21نصب گلند برنجی با يک عدد مهره برای سايز 

 تابلو برق.
   14 عدد

102 
به   و پريزچهارگوش پرسی گالوانیزه و يا پالستیکی، نصب قوطی کلید

 میلیمتر. 70× 70تقريبی  ابعاد 
   4،650 عدد

103 
 100× 100نصب جعبه تقسیم کائوچويی چهارگوش به ابعادتقريبی 

 میلیمتر بارانی.
   5 عدد

104 

ساخت و نصب ساپورت آهنی برای نصب سینی کابل يا انواع نگهدار و 

ابل، نردبان کابل، لوله های برق و موارد مشابه، که از آويز سینی ک

پروفیلهای مختلف يا نبشی و يا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و 

مهره الزم برای تنظیم ارتفاع، با يک دست رنگ ضد زنگ و سوراخکاری 

 الزم روی ساپورت.

   475 کیلوگرم
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105 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  100نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بايک لبه  1.25شده ازورق گالوانیزه به ضخامرت 

 و يک لبه يک سانتیمتری.

   70 متر طول

106 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  200نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بايک لبه  1.25ضخامرت  شده ازورق گالوانیزه به

 و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

   40 متر طول

107 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته  600نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری  4میلیمتر، بايک لبه  1.5شده ازورق گالوانیزه به ضخامرت 

 تری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.و يک لبه يک سانتیم

   40 متر طول

108 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  100نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بايک لبه  1.25ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامرت 

سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره 

 مربوط.

   11 عدد

109 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  200نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بايک لبه  1.25ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخامرت 

 سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری.

   6 عدد

110 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  600نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بايک لبه  1.5یزه به ضخامرت ساخته شده ازورق گالوان

سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره 

 مربوط.

   7 عدد

111 

سانتیمتر، ساخته شده از ورق گالوانیزه  60نصب نردبان کابل به عرض 

سانتیمتری و با لبه  25میلیمتر و با فاصله پله های  1.5به ضخامت 

 متری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.سانتی 6نردبان 

   210 متر طول

112 
 Pg16و  Pg11 ،Pg13.5نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله های 

 با پیچ و رول پالگ مربوط.
   3،325 عدد

113 
با پیچ و رول پالگ  Pg 21نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله 

 مربوط.
   70 عدد

   50 عدد  25نصب کلمپ مسی به مقطع  114

   263 عدد 12-8نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سايز  115

   60 عدد 20-16نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سايز  116

   13 عدد 25-18نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سايز  117
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و ...  ، ترمینال پیچینصب سرسیم، لحیم کاری، نصب بست کمربندیق اعم از : دستمزد نصب کلیه ملزومات مورد نیاز رديف های فو1تبصره 

به عنوان نمونه برای در بهای واحد دستمزد رديف های فوق پیش بینی گرديده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. 

، پرداخت جداگانه ای بابت استفاده از بست نصب چراغ ها، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب ترمینال و برای کابل کشی

 کمربندی انجام نخواهد شد.

 یهارکا يردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه کمال وفوق بصورت تقريبی بوده  جدول: مقادير مندرج در 2تبصره 

هر میزان کاهش يا افزايش دهد و اين موضوع تأثیری در ها را به تواند مقادير هر يک از رديفو کارفرما مید بو هداخو هشد منجاا

 بهای واحد رديف ها نخواهد داشت.

ها و تکیه گاه فوالدی در قیمت رديف های مربوطه منظور گرديده و از اين بابت  ساپورت: اجرای ضد زنگ روی آهن کشی داکت ها، 3تبصره 

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .گرددگیرند فقط يکبار پرداخت میمجموعه لوله هايی که کنار هم می عبوربرای  120و  98و  97زنی رديف های  رشیا: هزينه 4تبصره 

و سوراخکاری و نصب رول بولت به هر  10الی  6هزينه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سايز، سوراخکاری و نصب انکر بولت : 5تبصره 

در  کاری ديگر سوراخهر نوع  دستمزد لیکنگردد. پرداخت می اين قرارداد بهای مکانیکی اظر در فهرستنتمهای سايز از رديف 

رديف ها در قیمت های مربوطه منظور گرديده و از اين  اجرای و نصب سايرجهت  ، سوپرپانل، گچ برگ ها و ...بتنی ،سطوح بنايی

 بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. 

های کنده کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگیری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری : مقادير رديف 6تبصره 

تواند تا هر میزان کاهش يا افزايش يابد و از اين بابت ادعايی پذيرفته و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می

 نخواهد بود.
 

 های کل )ريال(ب بهای جزء)ريال( مقدار واحد  شرح آيتم رديف

118 
میلیمتر با  2.5نصب ترمینال پالستیکی برای سیم تا سطح مقطع 

 سربندی و لحیم کاری سیم مربوطه.
   1،050 عدد

119 
نصب ساپورت گالوانیزه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب قوطی، باکس 

 و ساير نصبیات و فیکس کردن لوله ها و ...
   1000 عدد

120 

شیار در آوردن در سطوح پالستوفوم با هويه يا  دستمزد کنده کاری و

 20سشوار مناسب برای نصرب لوله های تأسیسات تا سطح مقطع 

 سانتیمتر مربع.

   8000 متر طول

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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 تجهیز و برچیدن کارگاه  جدول آنالیز هزینه  -ج 
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرايط خصوصی پیمان-20تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات مناسب به شرح ماده  

 2 ح شرايط خصوصی پیمان-20تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

 3 نکار، مشاور و کارفرمابرای پرسنل و کارکنان پیما نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ايم 

 4 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 5 اجرای ملزومات و تمهیدات ايمنی و بهداشت در کارگاه 

 6 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

درصد از رديف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر يک رديف ها و تأئید دستگاه  80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

چیدن کارگاه و تأئید دستگاه بر عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از رديف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 1در رديف  شدهتهیه  تجهیزات: کلیه امکانات و 3تبصره 

 نخواهد داشت.پیمانکار در هیچ شرايطی حق برچیدن، خارج کردن يا تصرف در آنها را 

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرايط عمومی و خصوصی پیمان و رعايت چک لیست 4تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزينه HSEعملکرد ايمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.هزينه ايست که در صورت تحقق هر يک از رديف موضوعات در صورت وضعیت صرفاً کمک

 باشد.می کارفرما: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده 5تبصره 
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 3پیوست شماره 
 

 خصوصی فنی مشخصات
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  مکانیکی تتأسیسا مشخصات فنی خصوصی
 ضمن را تأسیساتی شفت های و ها لوله عبور مسیر کارگاهی های نقشه است موظف پروژه تأسیسات اجرايی مسئول با تأسیساتی پیمانکار -1

 از پس و تهیه ، را(OPENING)شده گی های سقف باز و ها گذاری غالف دقیق محل کردن مشخص با معماری های نقشه با هماهنگی

 سقف ،توسط از مرحله هر ريزی بتن از قبل و دهد قرار عمل مورد سقف اجرا لیست چک هایرديف از يکی عنوان به نظارت دستگاه تأيید

 گردد. تايید و کنترل نظارت دستگاه

 با آوری جمع طبقه اجرا از قبل است الزم ساختمان فاضالب های لوله آوری جمع جهت و ساختمان اصلی آب انشعابات آوری جمع جهت -2

 گردد. تعیین و هماهنگ محوطه معماری و فاضالب و آب های شبکه های نقشه

 گردد. تعیین و هماهنگ محوطه معماری و فاضالب آوری جمع شبکه نقشه با هر ساختمان فاضالب های منهول يا منهول دقیق محل  -3

 .گردد نصب مدار در رهماسو مهره با الزم است دنده ای های فلکه شیر سیستمهای کلیه در  -4

 تا لوله آخرين و فاصله هم از مجاور لوله دو فاصله شوند، می بست زده هم موازات به قائم يا افقی فوالدی های لوله که صورتی در -5

 باشد: زير ارقام برابر حداقل بايد و...( فوالدی مخازن،اسکلت های تأسیساتی)ديوار، و ساختمانی اجزای نزديکترين

 متر سانتی 5 حداقل بايد باشد ایدنده نوع از اتصال صورتیکه در يکديگر، از بدون عايق، مجاور، فوالدی لوله دو خارجی جدار فاصله -5-1

 ضخامت باشد، دار عايق فوالدی لوله صورتیکه در باشد. متر سانتی 8 حداقل بايد فاصله اين باشد، فلنجی نوعی از اتصال صورتیکه در باشد.

 شود.می اضافه ديرمقا به اين عايق

 حداقل بايد باشد، ایدنده نوع از اتصال صورتیکه در تأسیساتی ساختمانی يا اجزای ترين نزديک از فوالدی لوله خارجی جدار فاصله -5-2

 عايق دار یفوالد لوله صورتیکه در باشد. متر سانتی 8 حداقل بايد فاصله اين باشد، از نوع فلنجی اتصال صورتیکه در باشد. متر سانتی 5

 شود.می مقادير اضافه به عايق ضخامت باشد،

 که مجاور، گاه تکیه دو فاصله باشد، مشترک آنها برای گاه تکیه و فوالدی افقی يا فائم به موازات هم بست زده شوند های لوله صورتیکه در  -6

 بدست می آيد. متفاوت های قطر با های لوله برای که باشد عددی کمترين بايد است، لوله مشترک دسته اين برای

 و...( ها پمپ مصرفی، گرم و سرد آب مخازن )کلکتورها، دستگاه ها به اتصال نقاط ترين پايین در و کشی لوله شبکه نقاط ترين پايین در  -7

 شود. بینیپیش تخلیه اتصال بايد



 

41 

 

 

 باشد. زير جدول در شده ارائه مارقا با برابر بايد حداکثر افقی، فوالدی کشی لوله در مجاور گاه تکیه دو فاصله  -8

 

قطر نامی 

 اينچ -لوله 
3 ⁄ 4 1 1*1 ⁄ 4 1*1 ⁄ 2 2 2*1 ⁄ 2 3 4 5 6 

 -فاصله 

 متر
2.1 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 4.2 4.6 5.2 

 

 الزامی 19 ،14،15،16،18 مبحث شامل ايران ساختمان ملی مقررات مباحث در شده ذکر های دستورالعمل و قوانین ضوابط، کلیه رعايت -9

 باشد. می

 از قبل و تجهیزات نصب از پس است الزم کار اجرا های حینآزمايش انجام بر عالوه ساختمان مکانیکی تأسیسات شده اجرا عملیات کلیه -10

 گردد. می هم آن نظاير و ها شوی ، کف درخواست

 توالت ها، شامل فوق های آزمايش گردد. هصورت جلس ناظر مهندس حضور با نتیجه و شده برداری بهره تست نیز موقت تحويل از پس -11

 است الزم شده انجام کارهای روی پوشش از قبل شیب آن تنظیم و بست نصب تکمیل و تست و کار از قسمت هر اجراها  زيردوشی

 گردد. تنظیم متره صورت مجلس و شده برداری صورت و متراژ مقیم ناظر قرارداد

 گويا و خالصه صورت به را ها سیستم برداری بهره دستورالعمل و نصب موتورخانه یرآالتش روی راهنمای عالئم است موظف پیمانکار -12

 نمايید. نصب موتورخانه تابلو درب روی نظارت دستگاه تأيید از پس و تهیه

 های یستمس ساير با تأسیساتی داکت های داخل در را ها لوله اجرای موقعیت کشی لوله اجرای به اقدام از قبل است موظف پیمانکار  -13

 کند. اجرا هماهنگ و شده ارائه داکت های  آرايش طرح به توجه با مکانیکی تأسیسات

 مقابل در مقاوم پوشش با قراردارند کاذب سقف از بیرون که هايی لوله و ها پارکینگ فضای در باران و آب فاضالب پلیمری های لوله کلیه -14

 شود. محافظت حريق

 

 صرفی و آتش نشانیلوله کشی سیستم آب سرد و گرم م

 DIN 2440  BS سنگین وزن  درزدار گالوانیزه نوع از خانه پمپ و داخل در رايزرها مصرفی گرم و سرد آب هایلوله کلیه جنس -15

 .باشد می ساختمان ملی مقررات 16 مبحث در شده ارائه استانداردهای با مطابق11387

 .باشد نمی مجاز جهو هیچ به مصرفی آب سیستم در سیاه اتصاالت از استفاده 

 های لوله نوع        از در داکت اصلی تأسیسات واقع کلکتور توزيع انشعاب از محل از مصرفی گرم و سرد آب هایلوله کلیه جنس  -16

 .باشد می EPDM االستومری ساخته پیش عايق ای يا لوله فوم اتیلن پلی پوشش با مرغوب پرسی اتصاالت و اليه 5 پلیمری

 باشد. می ممنوع ديوار يا سقف زير در توکار و يا روکار کشی لوله در مورب صورت به ها لوله عبور  -17
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 از فلنجی و چدنی يا ای دنده برنجی نوع اينچ از 4اينچ تا 2.5اينچ با بدنه برنجی و اتصاالت دنده ای و از قطر  2شیرآالت تا فطر  کلیه  -18

 باشند.می چدنی فلنجی نوع از باال به اينچ 4 قطر

 لوله )درسیستم کاذب سقف داخل يا و سرويس داخل فضای در شیرفلکه دارای بايست می درهرطبقه رايزرها از مصرفی آب ابانشع  -19

 امکان که ها لوله عبور شفت فضای داخل در يا و دسترسی جهت سانتی متر30*40ابعاد به آلومینیومی دريچه تعبیه با کشی توکار

 گردد. نصب باشد مناسب( دسترسی

 باشد. می شده ارائه جداول طبق شده تمام کف از بهداشتی تجهیزات و مصرفی گرم و سرد آب آالت شیر نصب عارتفا  -20

 يا ترنج داخل سقف زير افقی های لوله و نبشی پايه با کرپی بست عدد يک با طبقه هر در شفت ها داخل مصرفی آب های لوله کلیه  -21

 دستگاه نظر با مناسب جاهای در متر 2 حداکثر فاصله به دتايل( استاندارد طبق مناسب) گاهتکیه و آويز بستن با کاذب سقف داخل

 شود. محکم مخصوص بست با واحدها داخل روکار های لوله جهت و نظارت

 قسمت آن در يا عايق شود. قیرگونی يا رطوبت ضد نوار با است خاک با تماس در اجباراً که هايیقسمت در موتورخانه آب اصلی انشعاب  -22

 گردد. استفاده آبرسانی مخصوص قوی فشار اتیلن پلی لوله از

 مهار میل دارای ثانیاً  (PVC) وی سی پی غالف دارای اوالً بايستمی(EXPANSION JOINT)آکاردئونی نوع لوله مسیر انبساطی قطعات  -23

 داشته وجود و انقباض انبساط کانام که باشد نحوی به بايست می آن نصب فضای و باشد کند جلوگیری آن شدن محور هم غیر از که

 باشد)طبق استاندارددتايل موجود(

 فريم و به شده جوش تسمه و ناودانی نبشی يا از استفاده با لوله بايست می شده مشخص (FIXED POINT) صورت به که لوله از نقاطی  -24

 شود.)طبق استاندارد دتايل موجود( محکم ساختمان سازه شفت يا ثابت

 .باشد استاندارد جوشی اتصاالت با (DIN2448) يا (SCH40) درز بدون سیاه فوالدی نوع از ساختمان داخل نشانیآتش مسیست هایلوله  -25

 باشد. عمومی دسترسی قابل و ساختمان مشاعی فضای در نشانی آتش های جعبه نصب محل  -26

 کپسول است الزم مرکزی هایآشپزخانه و انبارها مشاعی، فضای خانه، موتور ،پارکینگ، ،اداری تجاری واحدهای مانند خاصی فضای در  -27

 شود. استفاده نیز نشانی پودرآتش يا کپسول گاز

 آزمايش مورد 16-4-9-2 قسمت ساختمان ملی مقررات 16 مبحث مطابق بايستی می ها لوله اين مصرفی، آب کشی لوله اجرای از پس  -28

 باشد. می ساعت يک آن مدت حداقل و بار 10 آزمايش فشار حداقل گیرد. قرار

 الزامات  مطابق بايستی می مصرفی گرم و سرد آب کشی های لوله کلیه برداریبهره و بهداشتی لوازم نصب از پیش و آزمايش از پس  -29

 شوند. ضدعفونی 16مبحث ساختمان ملی مقررات

 شود. استفاده فرآتمس 16 فشار با نشانی آتش شیلنگ و و النس کوپلینگ شیرآالت، و نشانی آتش های جعبه کلیه  -30

 

 سیستم لوله کشی فاضالب و آب باران

 می باشد. تايید مورد استاندارد با مطابق فیت( )پوش پروپیلن پلی جنس از فاضالب های لوله کلیه -31
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 زير سیفون ها، زير و شفت فريم به استاندار بست عدد يک طبقه هر در باران وآب فاضالب )رايزر( قائم هایلوله کلیه جهت است الزم  -32

 زير آوری جمع های لوله در و گردد نصب بست استاندارد   بهداشتی تجهیزات ارتباط لوله زانوی زير و رايزر از ها سرويس انشعاب زانوئی

يک عدد يست  مسیر تغییر زانوی زير نیزالزم است شودمی ايجاد رايزر در مسیر تغییر که نقاطی در طبقات در زيرزمین يا پیلوت يا سقف

 موظف پیمانکار اجرا هنگام گردد. می نصب استاندارد يک عدد بست متر 2 حداکثر فاصله به نقاط ساير افقی مسیرهای د و درنصب شو

 بنمايد. را بلند های ساختمان در آب باران و فاضالب لوله های انبساط و انقباض مهار برای الزم هایبینیپیش است

 باشد. متر 2 تا متر1.5 حدود بام شده تمام ونت از کف لوله ارتفاع و کرده پیدا بام ادامه  انداز دست ارتفاع بام تا روی در لوله های ونت  -33

 .نصب شود (CO)بازديد دريچه عدد آب باران هر دو طبقه يک و فاضالب تست لوله های جهت  -34

 نصب شود.(CO)در نقاط تغییر مسیر رايزر در طبقه همکف يا زيرزمین يک عدد دريچه بازديد -35

 . شود استفاده درجه 90 راه سه از رايزرها بازديد های دريچه جهت -36

 استفاده کف قیرگونی اجرا جهت 125*110 تبديل توالت و 75*50تبديل بیده و وان زيردوشی، شوی ها، کف فاضالب خطوط انتهای -37

 گردد. هدايت که قیر گونی کف با شیب به داخل تبديل نحوی به شود

 باشد. درصد دو تا يک حداقل بايست می بفاضال خطوط افقی هایلوله شیب -38

 باشد. فاضالب لوله به اين لوله اتصال محل سمت و درصد 1 حداقل بايد فاضالب هواکش های لوله شیب  -39

 به کشی لوله باز هایدهانه همه که ترتیب بدين شوند آب آزمايش با يکجا صورت به و ونت  های فاضالب کشی لوله کار اجرای از پس  -40

  نشتابی هیچ و گرفته قرار بازرسی مورد اتصاالت و قطعات کلیه بايستی می دقیقه 15 مدت از پس و شده آب آن پر دهانه ينباالتر جز

 شود. تکرار با آب آزمايش و تعويض يا ترمیم بايستی می ضعیف اتصاالت و معیوب قطعات صورت اين غیر در نشود. مشاهده

 

 سیستم گرمایش

 شود. انجام سازنده کارخانه توسط بايستی می سرمايش یستمس اندازی راه و نصب اجرا، -41

 يا DIN/DVGW 542 استاندارد با مطابق PEX/AI/PEXپلیمری اليه پنج های لوله جنس از گرمايش سیستم برگشت و رفت های لوله  -42

ANSI/ASTM F887-97 باشد. می يا مشابه 

 لوله کار اجرای شرايط با ارتباط در ريزی برنامه و مديريت سازمان 128 هشمار نشريه در مندرج نکات کلیه بايست می کار اجرای هنگام  -43

 گردد. رعايت کامل طور به کشی

 و سانتی متر 3 حداقل ضخامت با دار چسب پتويی نوع از حرارتی می بايستی با عايق گرمايش سیستم برگشت و رفت آب هایلوله کلیه  -44

 شوند. کاری عايق K-FELEX تولیدات مشابه

 و از کشیلوله سیستم فشار طراحی برابر 1.5 بايد آزمايش فشار گیرند. با آب قرار آزمايش مورد بايد ها لوله اين کشی، لوله اجرای از پس  -45

 باشد.می پیوسته ساعت 2 حداقل آزمايش زمان مدت نباشد کمتر بار 4
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 هوا تخلیه و مطبوع تهویه کشی کانال

در مقررات ملی مبحث  مربوطه جدول به مرکزی اگزوز و مطبوع تهويه های سیستم هوای کانال فلنج سايز و گالوانیزه ورق ضخامت جهت -46

 شود. مراجعه 14

 گردد. اجرا گالوانیزه هنی پرچ آ وسیله به بايست می کانال بدنه به ها نبشی اتصال  -47

 سقف به  زير در هوا کانالهای گردد، تثبیت فتش فريم يا نبشی از تسمه يا شده ساخته بست يک وسیله به طبقه هر در هوا کانالهای رايزر -48

 باشد. داشته نبشی از شده ساخته گاه تکیه يا آويز بست متر يک عدد 2هر فاصله

 شود. انجام مربوطه های نقشه طبق دمپردار آلومینیومی از نوع هوا های دريچه کلیه  -49

 . باشد شده تهیه نهکارخا پخته رنگ با است الزم فوالدی هوای دريچه از استفاده صورت در  -50

درب  محور در حتی االمکان شودمی اجرا ورودی درب باالی هوا های دريچه که مواقعی در و شده ساخته گونیائی کامالً بايد هوا کانالهای -51

 باشد. داشته قرار ورودی يا

 در شده نصب متر سانتی 5*2 ابعاد به چوبی فريم به تازه هوای و اگزوز و هوای برگشت و رفت ديواری سقفی يا هوای های دريچه کلیه -52

 پس تا باشد ایاندازه به چوبی قاب به اتصال محل در کانال طول  پیچ شوند. سانتیمتر 2 روی ضلع دريچه( نصب محل )در کانال انتهای

 برگردانده چوبی کالف روی کانال اضافی لبه و باشد. ديوار شده تمام همسطح با سطح  مذکور قاب سطح چوبی به قاب کانال اتصال از

 شود.

 به دار منجید الستیک مقاوم يا و نسوز برزنت وسیله به بايست می مکانیکی تجهیزات به آبی کولر مطبوع تهويه های کانال اتصال  -53

 گردد. اجرا مترسانتی 15 عرض به حداقل و میلیمتر 3 ضخامت

 قابل اتصال دتايل مربوطه استاندارد طبق است الزم کند می رعبو ساختمانی انبساط درز محل از هوا کانالهای اجباراً که صورتی در  -54

 گردد. اجرا و بینیپیش انعطاف

 تا نصب فوق های کانال دهانه است الزم هوا تخلیه يا تهويه کولر، های کانال داخل اشیاء به سقوط يا پرندگان ورود از جلوگیری جهت  -55

 . گردد مسدود گالوانیزه ورق های مربوطه با دستگاه

 ماستیک و متقال ایپارچه پوشش همراه به اينچ يک ضخامت به شیشه پشم عايق توسط مطبوع تهويه سیستم برگشت و رفت های انالک -56

 .شوندمی پوشیده AIROFLEX مشابه میلیمتر 13 ضخامت به آلومینیومی روکش با دار چسب االستومری عايق يا روغنی رنگ دست دو
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  ریکیالکت تتأسیسا خصوصی فنی مشخصات
 :لوله کشی

فضاها با  هیو در بق زه،یاتاق برق بصورت روکار و با استفاده از لوله گالوانو  خانهپمپدر  یکيالکتر ساتیتأس یستمهایس یکشلوله -1

 .رديسخت و مرغوب توکار انجام پذ ی.سی.ویاستفاده از لوله پ

قسیم يا جعبه کلید و پريز ختم شود، بدين معنی که باقی مامی لوله کشی های برق بايد از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تت -2

 .گذاردن سر لوله به طور آزاد مجاز نیست

 .در مکان های تر و مرطوب بايد درپوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود -3

 (.گرددینم. )در کف لوله اجرا گرددیسقف کاذب اجرا م ريمرطوب لوله در ز یدر فضاها -4

 .در مواردی که از لوله های غیرفلزی استفاده می شود بايد کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود -5

کلیه لوله های روکار و يا توکار بايد با خط الرأس ديوارها و سقف، موازی و يا عمود بر آن، به طرز منظمی نصب شود. همچنین فواصل  -6

 .مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها يکسان باشدلوله ها از يکديگر بايد 

خم کردن لوله ها، در صورت لزوم، بايد به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد. برای  -7

میلی متر  25با قطر بیش از میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های  25با قطر فلزی لوله های 

 .بايد از ماشین خم کن استفاده شود

تعداد خم ها، در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه )اعم از جعبه تقسیم و يا جعبه کلید و پريز( در صورتی  -8

 .استفاده شود (pull box) کشش درجه( بیشتر گردد بايد از جعبه 360درجه )مجموعاً  90 چهارخم از ها خم  که تعداد

 .در مواردی که لوله ها در کارگاه بريده می شود بايد لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف، و به کلی برطرف شود -9

ها زخمی و لوله های له شده و زده دار نبايد در لوله کشی مصرف شود، و در هنگام نصب نیز بايد دقت و مواظبت به عمل آيد که لوله  -10

 .معیوب نشود

تمام مجاری و لوله ها بايد از يک نقطه اتصال تا نقطه اتصال ديگر )جعبه تقسیم به جعبه تقسیم يا پريز به پريز و مانند آن( به صورت  -11

 .پیوسته امتداد يابد

 .ر آب مسدود شوددهانه ورودی لوله هايی که از ساختمان خارج و يا به ساختمان وارد می شود بايد به طريقی در براب -12

کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن بايد در جريان نصب به طريق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و  -13

 .مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود

 .داخل آن هدايت شودلوله ها بايد در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها يا کابل ها پس از پايان لوله کشی به  -14

  .سانتی متر باشد 15حداقل فاصله بین لوله های برق و ساير لوله های تأسیساتی از قبیل آب ، گاز، و امثال آن بايد  -15
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جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش بايد با مهره قفلی يا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود  -16

ل آيد که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل الزم برای نصب بوشن يا مهره و دقت کافی به عم

 .قفلی و تأمین اتصال الکتريکی محکم با جعبه مربوط به وجود آيد

 .کار برده شود در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن يا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نبايد به -17

 .اندازه جعبه های تقسیم يا کشش بايد طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد -18

در لوله کشی فلزی کلی اتصاالت اعم از لوله و جعبه ها و ساير لوازم مربوط بايد به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتريکی تحقق  -19

 .پذيرد

 .دواری فلزی، جعبه های تقسیم و کشش، تابلوها، کابل های زره دار، و لوازم لوله کشی مربوط، بايد به سیستم زمین اتصال داده شمج -20

در مواردی که لوله ها به کانال فلزی، يا تابلو و يا هر نوع صفحه فلزی ختم می شود. اتصال بايد به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی  -21

 .انجام شود

 .لوازم الکتريکی، بايد به طور کاماًل مستقل روی ديوارها نصب شود و اتکايی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشدکلیه  -22

 :لوله کشی توکار

 .کندن شیار روی ديوارها، يا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن ريزی، مجاز نخواهد بود -23

برای نصب لوله های برق، بايد پس از گچ و خاک ديوارها و يا سقف انجام  در ديوارهای آجری، شیارکنی و يا جاسازی و ايجاد سوراخ -24

شود. عمق اين گونه شیارها بايد به نحوی باشد که اوالً، بیش از نصف ضخامت ديوار برداشته نشود و ثانیاً، سطح خارجی لوله نصب 

 .سانتی متر زير سطح تمام شده ديوار قرار گیرد 5/1شده، حداقل 

ای تقسیم، کشش و کلید و پريز بايد به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده ديوار کامالً هم سطح تمامی جعبه ه -25

 و تراز باشد.

و يا مطابق  لوله های توکار بايد به طريقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترين فاصله -26

 .د شده از طرف دستگاه نظارت اجرا گرددنقشه های کارگاهی تايی

 .در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده بايد سه سانتی متر باشد -27

 و کابل کشی: سیم کشی

 .سیم های مدارهای مختلف الکتريکی حامل ولتاژهای متفاوت بايد از لوله های جداگانه عبور کند -28

 .ربوط به يک مدار بايد کاًل در داخل يک لوله يا مجرا يا کانال سیم کشی )ترانکینگ( کشیده شودهادی های م -29

 .سیم نول هر مدار فیوز بايد به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از يک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود -30

جاز نمی باشد، سیم نول )خنثی( بايد به طور جداگانه کشیده به کار بردن سیم اتصال زمین )هادی حفاظتی( به جای سیم نول م -31

 .شود
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تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی )سیم صفر( و يا سیم محاف  )مخصوص اتصال بدنه به زمین( بايد دارای پوشش  -32

 .باشد

 .اظت مورد استفاده قرار گیردلوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عايق دار نبايد به عنوان سیم نول يا سیم حف -33

 یکه برا بیترت نيحفاظت شود، به ا یدگيیدر برابر سا ديشود با یجعبه کشش وارد م اي میکه به جعبه تقس يیها یهاد هیکل -34

نصب  یبرنج ايو  یبریبوشن ف کي ديو مانند آن با م،یاتصال لوله به جعبه تقس اي ،یها، در محل ورود هاد میس قيحراست پوشش عا

 معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد. نکهيد مگر اشو

تمامی مدارها بايد در داخل مجاری ساختمانی )کانال ها، رايزرها و غیره(، کانال های ويژه سیم کشی )مانند ترانکینگ و نظاير آن( يا  -35

نصب مجدد آن در داخل مجاری، لوله ها و لوله ها يا نگهداری مخصوص به گونه ای نصب يا هدايت شود که بازديد، خارج کردن و 

 .ديگر محل های ذکر شده بدون ايجاد خرابی و کندوکاو امکان پذير باشد

 .استفاده از مسیر )شافت( آسانسور به عنوان کانال باالرو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است -36

 سهولت به بعدی تعمیرات و آزمايش بازرسی،  گذاری شود که شناسايی هادی ها برای سیستم سیم کشی بايد به گونه ای عالمت -37

 .باشد پذير امکان

پوشش سیم ها برای مصارف مختلف بايد به رنگ های متفاوت باشد، لیکن برای يک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و  -38

شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام مانند آن، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان بايد يکسان انتخاب 

 .پذيرد

سیم ها و کابل ها نبايد از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه بايد پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری، در موقع  -39

 .مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود

 .در داخل لوله های برق قرار می گیرد بايد يک تکه و بدون زدگی باشد تمامی سیم هايی که -40

 .اتصال سیم ها به يکديگر بايد در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پذيرد -41

 .يکپارچه شود و يا سرسیم سرسیم های افشان بايد قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری -42

سرسیم ها )به ويژه سیم های افشان( بايد با استفاده از ابزار مخصوص )سیم لخت کن( برداشته شود و توجه گردد که به رشته پوشش  -43

 .ها يا هادی ها آسیبی وارد نشود

سانتی متر از سیم برای ايجاد اتصاالت و وصل وسايل و دستگاه های  15در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل بايد  -44

 .بوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه يا سمت عبور داده شودمر

 .اتصال سیم ها به شینه های تابلو، ماشین ها و مصرف کننده های ديگر فقط با پیچ و مهره مجاز است -45

اظتی پريزها )برحسب مورد( بايد تمامی مدارهای نهايی روشنايی و پريزها، برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها يا کنتاکت حف -46

 .شامل هادی حفاظتی باشد
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کار  یظاهر يیبايز ،یکامل انجام شوند و عالوه بر موارد فن بیبا نظم و ترت یو عمود یدر امتداد افق ديروکار با یکشکابل یرهایمس  -47

 شوند. تيرعا زین

مربوط به تابلو آمده است نصب و اجرا  یهاکه در نقشه یبیترتبر حسب شماره و  ديکنترل به تابلو با یمهایس اياتصاالت کابلها  هیکل -48

 گردد.

 :کلید و پریزها

از  یبرق ليوسا هینصب کل قیمحل دقضمناً  .کلیدهايی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود بايد در طرف قفل قرار گیرد -49

 .و اجرا شود نییناظر تع نیاجرا در محل توسط مهندس نیدر ح ديبا ره،یو غ زهايو پر دهایکل لیقب

 می بايست با دستگاه نظارت هماهنگ گردد.محل نصب کلید و پريز و مانند آن، در محل هايی که کاشی کاری می شود،  -50

روش بستن کلید و پريز به جعبه زير آن بايد به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه بايد به  -51

  .انجام شود PVCو يا  ش برنجیوسیله بو

 دد.به کنتاکت راست متصل گر زهايپر یفاز در همه کنتاکتها یهامینکته که س نيا تيرعا زهايپر میهنگام بستن س -52

نول به چراغ  میو س دیکل کيفاز فقط به  میبرقه انجام شوند و س کيو مشهور به  حیبه فرم صح ديبا ليتبد یدهایکل یکشمیس -53

 متصل گردد.

 است. ی.دند الزامرندیقرار بگ دينول نبا میس ریفاز مدار را قطع کنند و در مس میس ديبا دهایکل هیکل -54

 :چراغها

کلیه چراغ های سقفی و آويز بايستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از ديوار نصب شده و حالت تقارن از يکديگر را حف   -55

 .اخل چراغ قرار گیرندکند. کلیه سیم ها و حلقه ها بايد کاماًل در د

 .ملحقات مربوطه باشند ريوسا یکیباالست الکترونبه مجهز ديبایمصرف مفلورسنت باالمپ کم یهاچراغ یتمام -56

 .رديانجام پذ یابه صورت سه رشته يیروشنا یمدارها یکشمیارت بوده و س نالیترم یدارا ستيبایم يیروشنا یچراغها -57

 نسوز باشند. میمرغوب و س ینیچ چیسرپ یرادا ستيبایم یفيگر یچراغها هیکل -58

 تابلوها:

سانتیمتر بیشتر  175کلیه تابلوهای ديواری بايد در ارتفاعی نصب گردند که ارتفاع باالترين دسته قطع کننده کلید به هیچ وجه از   -59

 .سانتیمتر باشد 160و همچنین ارتفاع قسمت میانی تابلو از سطح زمین بطور متوسط برابر د نباش

 ابلوهای برق بايد به طريقی نصب گردند ت -60

 ارتفاع ساخته شوند. کيدر  ديبایم -61

  .ها و غیره( نداشته باشدکه اتکايی به ساير تأسیسات )از قبیل لوله آب، لوله برق، لوله گاز، کابل عيتوز یتابلوها یفلز یقسمتها هیکل -62
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 مرتبط گردند. نیزم ستمیبه س دي. باکابل و .. یهاینیس ،یفرع، مجاور هم ینرمال و اضطرار یتابلوها -63

 سیستم اعالم حریق:

 .شود تيدتکتور و چراغ رعا نیب متریسانت 60نشان داده شده است و الزم است فاصله حدود  یبيمحل هر دتکتور به صورت تقر -64

 .گرددیسقف اجرا م ريز یمتریسانت 30گاز و در ارتفاع  ریدر امتداد ش واريد یبر رو یدتکتور گاز -65

شده  ینیبشیپ قياعالم حر ستمیگردد. س یداريدستگاه نظارت خر ديیسازنده معتبر و با تأ کياز  قياعالم حر ستمیس یاجزا هیکل  -66

 .باشدیم متعارفپروژه از نوع  نيدر ا

 سیستم اتصال زمین:

شده و  یریگاندازه نیت زممقاوم زانیم نگیارت اتیعمل هیحلقه ارت ساختمان و انجام کل جاديالزم است پس از حفر چاه ارت، ا  -67

حداقل به فاصله عمق  گريچاه د کينسبت به احدا   دياهم با 2باالتر از  زانیاهم باشد. )در صورت بدست آوردن م 2 ريمقدار فوق ز

 .نمود( بادرتشده، م جاديا یچاه قبل

رشته  کيرشته  5 یاست )در کابلها و با مقاطع مختلف یلخت مس یمهایاز س یادر داخل ساختمان شامل شبکه نیشبکه اتصال زم -68

 .گرددیبرق اجرا م عيتوز یکش( که به موازات شبکه کابلباشدیاز کابل م

 .ردیگ انجامزهیگالوانومهره چیوپ ،کلمپیمس یبا استفاده ازکابلشو ستيبایم نیدرشبکه اتصال زماتصاالت هیکل -69

 

 قبل از اجرا با دستگاه نظارت هماهنگ شود. گردند،ینصب م واريدیرو کهیکه ارتفاع نصب لوازم برقالزم است
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 4پیوست شماره 
 

 HSEعملکرد ایمنی کارگاه و الزامات ستیلچک
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 H.S.Eالزامات 

پیمانکار متعهد است عالوه بر رعايت و عمل به مقررات اختصاصی سايت محل احدا  موضوع پیمان، ضمن هماهنگی کامل با  -1

 ازجملهی افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی )ریکارگبهعدم  ازجمله HSEنسبت به رعايت کامل ضوابط و مقررات مسئولین مربوطه 

ی اجتماعی و يا گواهینامه قانونی يا تخصصی مرتبط به نوع خدمت، عدم استفاده از نیروی انسانی بدون هاتیصالح( يا افراد معتاد

 فاقد معاينه فنی آالتنیماشی ریکارگبه، عدم منيناااده از ابزار و امکانات مستعمل، معیوب و تجهیزات ايمنی انفرادی يا شغلی، عدم استف

استاندارد ، عدم انجام کارهای خطرناک مانند حفاری،  دیتائهای مورد های ارت از شرکتچاه هيديیتأ، اخذ و يا فاقد گواهینامه بازرسی فنی

و سعی در حفاظت از منابع  ستيزطیمحقبلی کارفرما، جلوگیری از تخريب  دیتائونی و و نظاير آن بدون اخذ مجوزهای قان انفجارت

از جمیع خطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجام کار در  کاریپای ، حف  کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح طیمحستيزطبیعی و 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEساعات غیرعادی بدون هماهنگی با 

معمول دارد و در صورت بروز  HSEی الزم را برای جلوگیری از وقوع حواد  مصرح در قوانین هاینیبشیپیمانکار متعهد است کلیه پ -2

ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گزارش  48، و نظاير آن ظرف مدت های شغلیهرگونه حادثه يا شبه حادثه، رويداد، نقص، بیماری

جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه  رمنتظرهیغمراجع ذيصالح اقدام نمايد. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه مکتوب به کارفرما و ساير 

 باشد.بر عهده پیمانکار می کالًموضوع پیمان  درانجامخسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه 

( و شرکت کاربهداشتی حفاظت و هانامهنيیآ ازجملهلزامات وزارت کار و امور اجتماعی )پیمانکار ملزم به رعايت مجموع قوانین و ا -3

ی مرتبط با هاهیابالغو  هابخشنامهو  HSEکه از جمیع قوانین  دينمایم دیتائو با امضاء پیمان موکدأ  باشدیمسکن تهران ی مگذارهيسرما

گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعايت  به عهدهکامل  صورتبهرا  هاآنآن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعايت و عمل به 

 داند.و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در اين خصوص می هادستورالعملکلیه 

می باشد، لذا چون بکارگیری افراد بیگانه، افراد مشمول قانون نظام وظیفه و افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ايران ممنوع   -4

گونه مسئولیتی نخواهد داشت و کلیه تبعات کارفرما اخطارهای الزم را در اين زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در اين زمینه هیچ

 ، جزايی و کیفری عدم رعايت موارد فوق الذکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.قانونی، مالی

موضوع اين پیمان اعم از بیمه درمانی ، حواد   انجام دری پرسنل شاغل ریکارگبهمقررات قانون کار را در  هیلک دينمایمپیمانکار تعهد  -5

خسارت جانی و مالی کارگران و متخصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موضوع اين پیمان را  نیتأمو... را انجام داده و مسئولیت 

 گیرد. به عهده

 و لباس متحدالشکل است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرايی نسبت به تهیه وسايل و تجهیزات حفاظت فردیپیمانکار موظف  -6

)شش(  6بايست حداکثر هر لباس کار، کفش و کاله ايمنی پرسنل و کارگران می مناسب برای نفرات خود متناسب با شغلشان اقدام نمايد.

بايست پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسايل ايمنی و بهداشتی نمايد. در راستای مانکار میپی ماه يکبار با تجهیزات نو جايگزين گردند.

 صورت نياباشد. در غیر کارفرما می HSEواحد  دیتائحصول اين مفاد، پیمانکار ملزم به تهیه وسايل حفاظت فردی متناسب و مورد 

  پیمانکار کسر خواهد نمود. تیوضعصورتی از باالسر %15را بعالوه  شدهجامانمستقیم موضوع را اجرای نموده و هزينه  طوربهکارفرما 
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 HSEرابط، يا نماينده يا مسئول  عنوانبهنفر يا بیشتر  دومیزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل  تناسببهپیمانکار موظف است  -7

 HSEمديريت  دیتائبايست به ام نمايد صالحیت فرد مذکور میبه کارفرما اقد HSEی مرتبط هادورهدارای مدارک مرتبط يا گذراندن 

 بايست نسبت به معرفی جايگزين اقدام نمايد.فرد مذکور ، پیمانکار می دیتائکارفرما برسد. در صورت عدم 

  HSEولیهتخصصی( قرار داده و آنان را با اصول ا-)مقدماتی HSEی الزم هاآموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -8

 کهیدرصورتخطرات شغلی آشنا نمايد و گواهی الزم را اخذ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نمايد 

باالسری از  %15ی مربوط را پس از اعمال هانهيهزتواند اين موضوع را انجام داده و ی الزم انجام ندهد کارفرما میهاآموزشپیمانکار 

 باشد. پیمانکار می به عهدهمسئولیت انجام تعهد مذکور  درهرحالپیمانکار کسر نمايد  تیوضعصورت

خودداری نمايد.  ندينمایمی افرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف ریکارگبهاز پیمانکار متعهد است  -9

 ن موضوع را در پرونده پزشکی پرسنل خود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد. ی زمانی مستندات ايهادورهپیمانکار موظف است در 

ی موجود بايستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذيرد و هادستورالعملی طبق ادورهانجام معاينات بدو استخدام و  -10

  مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.

ی موجود توسط پیمانکار هادستورالعمل، ارگونومی و...( طبق گردوغبارصدا، نور،  ازجملهمحیط کار ) آورانيزامل ی عوریگاندازهانجام  -11

 صورت پذيرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

سرمايش  و تهیه وسايل گرمايش و با کیفیت و کمیت مورد نظر کارفرما تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان -12

ی بهداشتی و حمام و رعايت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بايستی هاسيسروهای کارگری و تهیه ی خوابگاهپاشسماستاندارد و 

 توسط پیمانکار صورت پذيرد.

، مبلغ فوق ص دهداختصا HSEبخشی از مبلغ پیمان را مطابق با رديف های مربوطه در تجهیز کارگاه به امور  ستيبایمپیمانکار  -13

 ی، آموزش( گردد.سازفرهنگ)وسايل حفاظت فردی،  ازیموردناقالم  نیتأمبايد صرف 

ی هاپرداختتخطی نمايد کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر، توقف  HSEپیمانکار از تعهدات خويش در زمینه  کهیدرصورت -14

 پیمانکار ، جريمه نقدی را در نظر گیرد.

 مانکاریپ نی. همچنباشدیم یاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ یمنيا تیصالح ديیتأ نامهیملزم به ارائه گواه رمانکایپ -15

 .باشدیپروژه و ارائه آن به کارفرما م یاجرا HSE PLAN یو طراح نيمتعهد به تدو

 به عهده پیمانکار است. ماه يکبار 6و هر  نفر 6به تعداد  )کارفرما( تأمین کفش و کاله ايمنی برای دستگاه نظارت -16

و  دينما تيرا رعا رانيا یساختمان یمقررات مل 12مندرج در مبحث  یمنيموارد ا هیحدود موضوع قرارداد کلموظف است در  مانکاریپ -17

دچار سانحه شوند،  گرانيد ايو  مانکاریافراد پ اي، خود یقصور کارکنان و ايو  مانکاریکار توسط پ یمنيا طيشرا تيچنانچه در اثر عدم رعا

 رابطه نخواهد داشت. وسائل نيدر ا یتیمسئول چگونهیباشد و کارفرما ه یم مانکاریبه عهده پ يیو جزا ی، حقوق یعواقب مال هیجبران کل

 و ..... است . نکیعمناسب، ماسک،  یکار، دستکش ها می، لباس ضخیمني، کمربند ایمنيشامل کاله چانه دار، کفش ا یو حفاظت یمنيا
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باشد و چنانچه در اثر عدم رعايت پیمانکار می به عهده( و مقررات قانون کار و بیمه HSEمسائل حفاظت و ايمنی کارگاه ) کلیهرعايت  -18

ب حقوقی و مالی قوانین و مقررات توسط پیمانکار و يا قصور کارکنان وی، افراد ثالث، پیمانکار يا کارکنان وی دچار حادثه شوند کلیه عواق

 مسئولیتی در اين قبیل موارد ندارد . گونهچیهبه عهده پیمانکار است و کارفرما 

 

 

 پیمانکار                                                                                                                                   

 ...........................شرکت                                                                                                         
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 5پیوست شماره 

 اسناد و مدارک پیمانکار
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 6پیوست شماره 

 اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


