پیمان
اﺟﺮاي دﺳﺘﻤﺰدي ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺮوژه ﺑنفﺸه 2
ﻣحل اﺟﺮا:
شهﺮ ﺟدید اﻧدیﺸه
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ﭘﯿﻤﺎن
به استناد صورتجلسه شماره  ….مورخ  99/00/00کمیسیون معامالت ،اين موافقتنامه به همراه ديگر مدارک الحاقی آنکه يک مجموعه
غیرقابلتفکیک است و ازاين پس پیمان نامیده میشود ،بین شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران به شماره ثبت  269170و به شناسه
ملی  10103074333و کد اقتصادی  411111863484به نمايندگی آقايان عباس قديری بهعنوان نايب رئیس هیئت مديره و علی شاه
حیدری بهعنوان مديرعامل و عضو هیئت مديره که در اين پیمان کارفرما نامیده میشود از يکسو و شرکت  .........................به
نمايندگی آقايان  ....................................به عنوان  ................................و  ..................................به عنوان  ........................................به شماره ثبت
 ..................و شناسه ملی  ............................................و کداقتصادی  ..........................................که در اين پیمان پیمانکار نامیده میشود از سوی
ديگر ،طبق مقررات و شرايطی که در اسناد و مدارک اين پیمان درجشده است منعقد گرديد.
ماده  )1مـوضوع
اجرای دستمﺰدی تﺄسیسات مکانیکی و برقی بلوکهای  ..و  ..و  ..پروژه بنفشه  2واقﻊ در فاز  4شهر جديد انديشه مطابق با نقشه و
مشﺨصات فنی به شرح:
 -1-1اجرای شبکههای آبرسانی ،آتشنشانی و اطفاء حريق ،جمﻊ آوری فاﺿالب و اجرای سیستﻢهای تهويه ،سرمايﺶ و گرمايﺶ و غیره بر
اساس آﺧرين نقشه های ابالغی و دستورهای صادره از طرف کارفرما و دستگاه نﻈارت و شرح جداول پیوست شماره  2شامل:
 -1-1-1لولهکشی با انواع لولههای فوﻻدی سیاه ،گالوانیﺰه ،پلیاتیلن ،پلیاتیلن مشبک پنﺞﻻيه و پوش فیت
 -1-1-2ساﺧت و نصب انواع کلکتور با اتصاﻻت جوشی و دندهای
 -1-1-3ساﺧت و نصب مﺨازن ذﺧیره آب از ورق گالوانیﺰه و اجرای رنﮓ اپوکسی در محلهای ﻻزم
 -1-1-4ساﺧت و نصب کانال به ابعاد مﺨتلﻒ از ورق گالوانیﺰه به همراه اتصاﻻت انعطاف پﺬير و انواع دريﭽه به همراه ملﺰومات
 -1-1-5اجرای انواع عايقهای اﻻستومری و پشﻢ شیشه و محافﻈت از لولهها با اجرای پرايمر يا فوم لوله
 -1-1-6اجرای انواع بست و آويﺰ آماده يا ساﺧت و نصب بست و آويﺰ ،تکیه گاه و شاسی از انواع پروفیل و میلگرد در داﺧل کارگاه به
همراه ساپورت گیری و اجرای رول بولت در صورت لﺰوم
 -1-1-7نصب ،راهاندازی و تست انواع شیر فلکه ،شیر کنترل ،ابﺰار دقیق ،اگﺰاست فن و هواکﺶ ،شیرآﻻت و لوازم بهداشتی،
کنتورهای آب ،اسﭙرينکلر ،جعبه آتشنشانی و ملحقات مربوطه ،کﭙسول آتشنشانی ،پکیﺞ ،رادياتور ،بوسترپمﭗ آبرسانی و
آتشنشانی و ساير نصبیات مکانیکی
 -1-2اجرای سیستﻢهای برق و روشنائی ،برق اﺿطراری ،آنتن ،اعالم حريق ،آيفون ،مﺨابرات و  ...بر اساس آﺧرين نقشه های ابالغی و
دستورهای صادره از طرف کارفرما و دستگاه نﻈارت و شرح جداول پیوست شماره  2شامل:
 -1-2-1اجرای لوله کشی با انواع لوله های فوﻻدی ،فلکسی و پی وی سی
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 -1-2-2اجرای سینی کابل و نردبان کابل در عرضهای مﺨتلﻒ
 -1-2-3اجرای سیﻢ کشی و کابل کشی با انواع سیﻢ و کابل
 -1-2-4اجرای انواع بست و آويﺰ آماده يا ساﺧت و نصب بست و آويﺰ ،تکیه گاه و شاسی از انواع پروفیل و میلگرد در داﺧل کارگاه به
همراه ساپورت گیری و اجرای رول بولت در صورت لﺰوم
 -1-2-5نصب و سربندی تابلوهای برق و مﺨابرات به همراه لیبل گﺬاری ،سربندی تجهیﺰات موتورﺧانه مرکﺰی و اتاق پمﭗ ،نصب و
سربندی انواع کلید و پريﺰ ،انواع ﭼراغ های فلورسنت ،رشتهای ،کﻢ مصرف ،صنعتی ،ﺿد انفجار و ساير نصبیات برقی
تبصره  :1پیمانکار با امضای اين پیمان مسئولیت انجام تست در مراحل مﺨتلﻒ کار ،راه اندازی ،تحويل و ايفای تعهدات دوره تضمین تمام
موارد فوق را بر عهده گرفته و هﺰينه مربوطه را در پیشنهاد قیمت ﺧود منﻈور نموده است.
تبصره  :2پیمانکار از محل اجرای عملیات به دقت بازديد نموده است و از کﻢ و کیﻒ کار آگاهی کامل دارد لﺬا هیچ گونه ادعايی مازاد بر
آنﭽه در اين پیمان پیﺶ بینی شده است پﺬيرفته نﺨواهد بود؛ مگر مواردی که به لحاظ فنی و به تشﺨیص دستگاه نﻈارت و تصويب
کارفرما نیاز به اجرای عملیات اصالحی داشته باشد.
تبصره  : 3بﺨﺶ عمده ديوارهای داﺧلی و ﺧارجی پروژه از نوع سوپرپانل می باشد ،لﺬا پیمانکار ﺿمن آگاهی از اين موﺿوع و اقرار به آشنايی
با سیستﻢ سوپرپانل و الﺰامات اجرا ئی مربوطه نسبت به امضای پیمان اقدام نموده است و لﺬا هیچ گونه عﺬر يا ادعايی در اين ﺧصوص
پﺬيرفته نﺨواهد بود.
ماده  )2اسناد و مدارک
اين پیمان شامل اسناد و مدارک زير است :
 -1-2موافقتنامه حاﺿر
 -2-2شرايط ﺧصوصی (پیوست شماره)1
 -3-2شرايط عمومی پیمان
 -4-2نشريه شماره ( 55مشﺨصات فنی عمومی کارهای ساﺧتمانی) ،نشريه شماره ( 110مشﺨصات فنی عمومی و اجرايی تﺄسیسات برقی
ساﺧتمانی) ،نشريه شماره ( 128مشﺨصات فنی و عمومی تأسیسات مکانیکی) و ساير نشريات ،مشﺨصات فنی عمومی،
دستورالعملها ،الﺰامات و استانداردهای فنی جاری کشور که پیمانکار از آنها آگاهی کامل دارد و جﺰء ﻻينفک قرارداد تلقی می شود.
 -5-2برآورد ريالی و آنالیﺰ هﺰينه تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه (پیوست شماره )2
 -6-2يک سری از کلیه نقشههای اجرائی که پس از مبادله پیمان و تدريجاً با رعايت تبصره  2ذيل اين ماده کتب ًا به پیمانکار ابالغ ﺧواهد
شد.
 -7-2مشﺨصات فنی ﺧصوصی (پیوست شماره )3
 -8-2ﭼکلیست عملکرد ايمنی کارگاه و الﺰامات ( HSEپیوست شماره )4
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 -9-2اسناد و مدارک پیمانکار (پیوست شماره )5
 -10-2اسناد مناقصه (پیوست شماره )6
 -11-2الﺰامات و دستور العمل ها که کالً به اطالع و رويت پیمانکار رسیده است و جﺰء ﻻينفک قرارداد تلقی می شود.
 -12-2اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و بهمنﻈور اجرای پیمان ،به پیمانکار ابالغ میشود يا بین طرفین پیمان مبادله میگردد نیﺰ جﺰو
اسناد و مدارک پیمان به شمار میآيد  .اين اسناد بايد در ﭼارﭼوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود .اين اسناد ممکن است بهصورت
مشﺨصات فنی ،نقشه ،دستور کار و صورتمجلس باشد.
تبصره) در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک ،اين موافقتنامه بر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد ،هرگاه دوگانگی مربوط
به مشﺨصات فنی باشد اولويت به ترتیب با مشﺨصات فنی ﺧصوصی ،مشﺨصات فنی عمومی و نقشههای اجرايی است و اگر مربوط به بهای
کار باشد ،نرخ موﺿوع ماده  3بر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد.
ماده  )3مبلغ پیمان و نحوه پرداخت
 -1-3مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با پیمانکار و بدون در نﻈر گرفتن مالیات بر ارزش افﺰوده برابر با
 )..............................................................( ....................................بصورت ناﺧالص میباشد.
 -2-3طرح غیر عمرانی بوده و پرداﺧت کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد.
 -3-3نحوه پرداﺧت قرارداد به صورت نقدی میباشد.
 -4-3مطابق با قانون تﺄمین اجتماعی  5درصد از هر پرداﺧت و نیﺰ مبلغ آﺧرين صورتوﺿعیت پیمانکار نﺰد کارفرما نگهداری و پس از
ارائه مفاصا حساب از سازمان تﺄمین اجتماعی مسترد میگردد.
 -5-3کارکرد صورت وﺿعیتهای موقت و قطعی بر اساس مقادير اجرا شده در محل و صورتجلسات تﺄئید شده محاسبه ﺧواهد شد.
 -6-3به اين پیمان هیﭽگونه مبلغی به عنوان تعديل ،مابه التفاوت مصالح ،مابه التفاوت نرخ ارز ،جبران افﺰايﺶ قیمت حاملهای انرژی،
جبران افﺰايﺶ تعرفههای گمرکی و غیره تعلق نمیگیرد.
 -7-3ﭼنانﭽه در حین انجام کار تغییراتی در نقشهها و مشﺨصات فنی ايجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد ،مابهالتفاوت هﺰينه-
ها با توافق طرفین و رعايت شرايط ماده -29ج شرايط ﺧصوصی پیمان (پیوست شماره  )1محاسبه ﺧواهد شد.
 -8-3اين پیمان با نرخ واحد تا سقﻒ  25درصد مبلغ اولیه قابلافﺰايﺶ يا کاهﺶ میباشد.
 -9-3کلیه هﺰينهها ی مربوط به تجهیﺰ کارگاه در آنالیﺰ پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده و از اين بابت به جﺰ آنﭽه صراحتاً در پیوست
شماره  2مشﺨص شده است پرداﺧت اﺿافهای صورت نﺨواهد گرفت.
 -10-3مالیات بر ارزشافﺰوده در صورت تعلق ،طبق ﺿوابط و پس از تسلیﻢ گواهی ثبت نام و مستندات مربوطه قابل پرداﺧت ﺧواهد بود.
ماده  )4تاریخ تنفیذ ،مدت ،تاریخ شروع کار
 -1-4اين پیمان از تاريخ مبادله آن نافﺬ است.
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 -2-4مدت پیمان ( 7هفت) ماه شمسی میباشد  .در صورت عدم اتمام عملیات موﺿوع پیمان در مدت مﺬکور ،مدت پیمان با ارائه
دﻻيل توجیهی و ﻻيحه تﺄﺧیرات پیمانکار در پايان مدت اولیه و رسیدگی توسط دستگاه نﻈارت (کارفرما) قابل تمديد ﺧواهد بود.
 -3-4تاريخ شروع کار ،تاريخ صورتمجلس تحويل جبهه کاری میباشد .پیمانکار متعهد است از تاريخ تعیینشده برای شروع عملیات ،در
مدت ( 15پانزده) روز نسبت به تجهیﺰ کارگاه (مطابق بندهای ماده  20شرايط ﺧصوصی) بهمنﻈور انجام عملیات موﺿوع پیمان،
اقدام نمايد .مدت تجهیﺰ کارگاه جﺰء مدت تعیین شده در بند  2-4میباشد .پیمانکار موظﻒ است حداکثر ( 3سه) روز پس از تنﻈیﻢ
صورتجلسه تحويل جبهه کاری نسبت به تدوين و ارائه پالن تجهیﺰ کارگاه اقدام نموده و به تﺄئید کارفرما برساند.
ماده  )5دوره تضمین
دوره تضمین عملیات موﺿوع پیمان ،از تاريخ تحويل موقت به مدت  12ماه تعیین و از سوی پیمانکار تضمین میگردد و مسئولیتهای دوره
تضمین به ترتیب ذکرشده در ماده  42شرايط عمومی پیمان میباشد.
ماده  )6نظارت بر اجرای کار
 -1-6نﻈارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ،از طرف کارفرما به عهده دستگاه نﻈارت کارفرما که در زمان ابالغ
پیمان به پیمانکار معرفی ﺧواهد شد ،واگﺬارشده است که با توجه به مواد  32و 33شرايط عمومی انجام میشود.
 -2-6نﻈارت بر صحت اجرای عملیات ،کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با نقشهها و مشﺨصات بر اساس ﭼکلیستهای عملیات
ساﺧتمانی و مدارک منضﻢ به اين پیمان کنترل ﺧواهد شد و پیمانکار موظﻒ است کلیه کارها را طبق اسناد و مدارک فیمابین با
رعايت کامل اصول ايمنی ،فنی و استانداردهای مربوطه اجرا نمايد.
تبصره) حضور دستگاه نﻈارت نافی مسئولیت پیمانکار در اجرای صحیح و مطابق نقشهها ،مشﺨصات فنی عمومی و ﺧصوصی عملیات
موﺿوع پیمان نﺨواهد بود.
ماده  )7حـل اختالف
در صورت بروز اﺧتالف در تعبیر و تفسیر و يا طرز اجرای پیمان غیرر از مفراد مصررحه در مراده  46و  48شررايط عمرومی پیمران ،موﺿروع
اﺧتالف بدواً در کمیسیونی مرکب از نمايندگان مجاز و مﺨتار طرفین که حداکثر ظرف مدت  48ساعت کتباً معرفی ﺧواهند شد مطرح و هر
تصمیمی که کمیسیون مﺬکور بهاتفاق آراء اتﺨاذ نمايد ،برای طرفین نافﺬ و ﻻزماﻻجرا ﺧواهد بود .در صورت عدم توافق نمايندگان ،موﺿوع به
هیئت داوری متشکل از يک داور معرفی شده از سوی کارفرما ،يک داور معرفی شده از سوی پیمانکار و يک داور مرﺿیالطرفین (که حداکثر
تا يک ماه پس از مبادله پیمان طی صورتجلسه ای با حضور طرفین تعیین ﺧواهد شد) ارجاع و رأی هیئرت داوری قطعری ﺧواهرد برود .آراء
هیئت داوری با دو رأی از سه رأی معتبر و برای طرفین ﻻزم اﻻجرا ﺧواهد بود .ﺿمناً تا تعیین تکلیﻒ موﺿروع ،پیمانکرار موظرﻒ بره اجررای
تعهدات ﺧود میباشد.
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ماده  )8نشانی طرفـین
 -1-8نشانی کارفرما :تهران – میدان ونک – ﺧیابان گاندی -انتهای ﺧیابان  – 21پالک  – 3شرکت سرمايه گﺬاری مسکن تهران ،تلفن:
88885561-62
 -2-8نشانی پیمانکار ، ................................................................................................................... :تلفن .................................................... :
تبصره) کلیه مکاتبات به نشانیهای مﺬکور ابالغشده تلقی میگردد و طرفین موظﻒاند در صورت تغییر نشانی مراتب را سريعاً بهطرف ديگر
اطالع دهند.
پیمانکار

کارفرما

(شرکت )..................................

(شرکت سرمایه گذاری مسکن)

...................

...................

(عنوان)

(عنوان)

علی شاه حیدری
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

عباس قدیری
(نایب رئیس هیئت مدیره)
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پیوست شماره 1
شﺮایط خصوصﯽ ﭘﯿﻤﺎن
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در صورت وجود مغايرت بین شرايط ﺧصوصی و شرايط عمومی ،شرايط ﺧصوصی حاﺿر نسبت بره شررايط عمرومی پیمران اولويرت دارد .
شماره و حروف بهکاررفته در مواد اين شرايط ﺧصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمرومی پیمران اسرت .اگرر شررايط
عمومی مصوب سازمان برنامهوبودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ،شرايط عمرومی ابالغشرده از سروی سرازمان مرﺬکور بره شرماره
 102-1088/54-842مورخ  1378/03/03بر اين پیمان حاکﻢ است.
ماده -18ب) آخرینمهلت پیمانکار برای ارائه برنامهزمانبندی تفصیلی اجرای کار  15روز از تاریخ مبادلـه پیمـان مـیباشـد.
جزئیات روش تهیه برنامهزمانبندی تفصیلی و بهنگام کردن آنکه باید مورد تأیید کارفرما باشد به شرح زیر است
پیمانکارمتعهد است برنامه زمانبندی تفصیلی انجام موﺿوع قرارداد را به تفکیک بلوک ها (با در نﻈر گرفتن مدت زمان ﻻزم جهت تجهیرﺰ
و برﭼیدن کارگاه) بر اساس اسرناد و مردارک آن و در دو بﺨﺶ اجرای تﺄسیسات زيربنائی (پیﺶ از نررازک کرراری) و اجرررای تﺄسیسررات
روبنرائی (پس از نازک کاری) بصورت مجﺰا ،حداکثر ظرف مدت  15روز از تاريخ انعقاد قررارداد و برر اسراس دسرتورالعمل برنامره ريرﺰی و
کنترل پروژه کارفرما و در قالب نرم افﺰار  MSPتدوين و جهت بررسی دراﺧتیار کارفرما قرار دهد و مدت ﻻزم جهرت بررسری و اظهرارنﻈر
کارفرما  15روز تعیین میگردد .در صورت عدم اظهارنﻈر کارفرمرا پرس از انقضرای مردت يادشرده ،برنامره زمانبنردی ارائهشرده از طررف
پیمانکار ،تصويبشده تلقی میگردد.
تبصره )1در صورت استنکاف پیمانکار از اجرای اين بند کارفرما میتواند رأساً نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اجرای عملیات اقدام نمروده و
آن را جهت اجرا به پیمانکار ابالغ نمايد و به میزان نیم درصد مبلغ اولیه پیمان به عنوان جريمه قطعری بره حسراب بردهکاری پیمانکرار
منﻈور نمايد .در اين صورت برنامه زمانبندی ابالغی از سوی کارفرما ،مبنای اجرای عملیات موﺿوع قررارداد بروده و پیمانکرار حرق هرگونره
اعتراض در اين ﺧصوص را از ﺧود سلب مینمايد.
در برنامه زمان بندی تفصیلی میبايست موارد ذيل پیﺶ بینی و ارائه گردد:
تدوين ساﺧتار  WBSبر پايه قرارداد و برآورد احجام کار
تفکیک فعالیت ها در سطوح مﺨتلﻒ به همراه اوزان مالی و فیﺰيکی مربوطه
درنﻈر گرفتن توالی درست و روابط منطقی بین فعالیت های سطوح مﺨتلﻒ
تعیین مدت زمان ﻻزم جهت انجام فعالیت های سطوح مﺨتلﻒ
تﺨصیص منابﻊ مالی و مصالح مورد نیاز فعالیت ها منطبق با برآورد پروژه و احجام فعالیت ها
تﺨصیص منابﻊ انسانی و ماشینآﻻت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها متناسب با برنامه زمان بندی
ماده -18ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد
 )1گﺰارش پیشرفت کار پیمانکار بر اساس برنامه زمانی تفصیلی و بهصورت مقايسهای میباشد.
 )2گﺰارشها به سه صورت روزانه -هفتگی -ماهانه و بر اساس فرمتهای واحد کنترل پروژه کارفرما میبايست توسط پیمانکار ارائه گردد.
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تبصره) در صورت عدم رعايت بندهای فوق در هر دوره از کارکرد ،به میﺰان دو در هﺰار از مبلغ صورتوﺿعیت همان دوره پیمانکار برهموجب
عدم اجرای اين بند کسر میگردد .اين جرائﻢ قطعی بوده و به حساب بدهکاری پیمانکار منﻈور ﺧواهد شد.
ماده-20الف) زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه ،امکانات و تسهیالتی که کارفرما دراختیار پیمانکار قرارمیدهد بـه شـرح
ذیل میباشد:
-20الف )1-کارفرما زمین مورد نﻈر جهت تجهیﺰ کارگاه را در محدوده مد نﻈر ﺧود در اﺧتیار پیمانکار قرار ﺧواهد داد.
-20الف )2-تدارک ،تأمین و کلیه هزینههای مرتبط با برق ،آب ،گاز و گازوئیل مورد نیاز جهت عملیات اجرایـی و تسـت و راه
اندازی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما تعهدی بابت این موضوع ندارد .همچنین تدارک ،تأمین و کلیه هزینههـای مـرتبط بـا
برق ،آب ،گاز،گازوئیل ،تلفن و اینترنت پرسرعت مورد نیاز تجهیز کارگاه و تجهیز دفاتر دستگاه نظارت و کارفرمـا ،بـه عهـده
پیمانکار میباشد.
-20الف )3-تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه و تهیه اتاق های کارگری به عهده پیمانکار است .برﭼیدن کارگاه شامل جمﻊ آوری مصالح ،تجهیﺰات،
تﺄسیسات و ساﺧتمان های موقت ،ﺧارج کردن ماشین آﻻت ،داربست و ديگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و حمل نﺨاله ساﺧتمانی و مواد زايد
به محل مجاز (مطابق با ﺿوابط شهرداری) و تسطیح و تمیﺰ کردن محلهای تحويلی کارفرما میباشد.
تبصره :درصورتیکه پیمانکار از ابنیه کارگاهی و مستحدثات کارفرما به عنوان دفاتر اداری و اتاق های کارگری استفاده نمايد ،هﺰينه مربوطره
از رديﻒ های تجهیﺰ و برﭼیدن پیمانکار کسر ﺧواهد شد.
-20الف)4-پیمانکار موظﻒ است در تمام طول پروژه و نیﺰ در پايان عملیات اجرايی ،محل فعالیت ﺧرود را نﻈافرت نمروده و از پراکنرردگی
ابﺰار ،مصالح ،مواد زائد و نﺨالههای حاصل از عملیات اجرايی در محل کار پرهیﺰ نمايد.در صورت استنکاف پیمانکار از ايرن موﺿروع کارفرمرا
رأساً اقدام نموده و هﺰينههای مرتبط با هر مرحله نﻈافت را با اعمال  15درصد باﻻسری به حساب بدهکاری پیمانکار منﻈور ﺧواهد کرد.
-20الف )5-وظیفه نگهداری و مراقبت از عملیات انجام شده در فصول گرما و سرما ،مراقبت در برابر شرايط مﺨتلﻒ جروی و تهیره وسرايل
گرمايشی و  ...به عهده پیمانکار می باشد.
-20الف )6-درصورتیکه کارفرما تجهیﺰات ،ماشین آﻻت يا تسهیالتی در اﺧتیار پیمانکار قرار دهد ،هﺰينه های تعمیر ،سرويس ،نگهرداری و
تﺄمین سوﺧت و ملﺰومات مصرفی آنها بر عهده پیمانکار بوده و هﺰينه استهالک يرا اجراره آن برا احتسراب  15درصرد باﻻسرری بره حسراب
بدهکاری پیمانکار منﻈور ﺧواهد شد.
تبصره :در صورت هرگونه آسیب جﺰئی يا کلی به تجهیﺰات ،ماشین آﻻت يا تسهیالت فوق ،جبرران کلیره هﺰينره هرای مربوطره بره عهرده
پیمانکار ﺧواهد بود.
ماده-20ب) تأمین مصالح و تجهیزات و ماشینآالت به شرح زیر میباشد
-20ب )1-تهیه و تﺄمین کلیه ابﺰار و تجهیﺰات مورد نیاز جهت انجام عملیات موﺿوع پیمان متناسب با برنامه زمانبندی و طبق نﻈر و تﺄيید
کارفرما نﻈیر داربست ،تﺨته زيرپايی ،باﻻبر ،جرثقیل ،دستگاه جوش ،دستگاه برش ،دستگاه حديده ،ابرﺰار برقکراری ،ابرﺰار لولرهکشری ،ابرﺰار
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تست شامل پمﭗ دستی ،استاپر و  ...از ابتدا تا پايان عملیات اجرايی به عهده پیمانکار میباشد .تهیه کلیره ملﺰومرات مصررفی دسرتگاه هرا و
ابﺰارآﻻت نﻈیر انواع میخ فوﻻدی ،پرچ ،پیچ و رول پالک ،واشر ،میخ و ﭼاشنی ،الکترود ،صفحه برش ،صفحه ساب ،انواع ﭼسب ،ﭼسب بررق،
ﺧمیر و نوار تفلون ،روغن و گريس ،آب صابون ،کنﻒ ،مفتول ،بنﺰين و گازوئیل و نﻈیر آنها بر عهده پیمانکار میباشد.
-20ب )2-تهیه انواع لوله ،اتصاﻻت ،تبديل و مفاصل برقی و مکانیکی ،لرزه گیر و میراگر ،عايق پیﺶ ساﺧته ،متقرال و بطانره ،فلرنچ ،واشرر
کلین گريت ،بست کارﺧانهای ،سیﻢ ،سرسیﻢ ،کابل ،کابلشو ،سینی و نردبان کابل ،تراکینرﮓ ،انرواع ورق ،پروفیرل ،رنرﮓ و ﺿرد زنرﮓ ،انرواع
يونیت ،دستگاه ،ادوات ،حسگر ،کنترلر ،مبدل ،شیرآﻻت ،الکتروپمﭗ ،ﭼراغ ،تايلو برق ،وسايل فشار ﺿعیﻒ تابلوئی ،مولد ،رک ،مرکﺰ فرمران و
انواع نصبیات برقی و مکانیکی اشاره شده است بر عهده کارفرما میباشد ،لیکن پیمانکار موظﻒ است مصالح مورد نیاز ﺧود را حداقل  10روز
کاری قبل از نیازبه همراه مستندات مربوطه کتباً به اطالع سرپرست کارگاه برساند .همﭽنین پیمانکرار متعهرد اسرت نسربت بره مراقبرت و
حفاظت از مصالح تهیه شده توسط کارفرما اقدامات ﻻزم را انجام دهد .پیمانکار میبايست از پرت مصالح کارفرما بیﺶ از حد مجاز (مشﺨص
شده در فصول و جداول آنالیﺰبهای فهرست بهای ابنیه ،تﺄسیسات برقی تﺄسیسات مکانیکی سال  )97جلوگیری نموده و به همراه هر صرورت
وﺿعیت ﺧود صورت موازنه مصالح مصرفی را نیﺰ ارائه نمايد .مازاد مصالح مصرفی پیمانکار نسبت به صورت موازنه به حسراب بردهکاری وی
منﻈور ﺧواهد شد.
-20ب )3-باراندازی ،حمل در کارگاه و جابجايی در طبقات کلیه مصالح و ملﺰومات مصرفی مورد نیاز جهت اجرای پروژه نﻈیر انواع لولره،
اتصاﻻت ،شیرآﻻت و ﻻزم بهداشتی ،سیﻢ و کابل ،نصبیات برقی و مکانیکی و  ...بر عهده پیمانکار میباشد.
-20ب )4-بارگیری ،حمل و باراندازی ساير مصالح و کلیه تجهیﺰات مورد نیاز عمل یات اجرايی و حمل در کارگاه و جابجايی در طبقات به
عهده پیمانکار میباشد.
-20ب )5-پیمانکار نمی تواند هیچ نوع مصالح ،کاﻻ و اقالم مورد استفاده در کارگاه را بدون مجوز کتبی از دستگاه نﻈارت از کارگاه ﺧارج
نمايد.
-20ب )6-پیمانکار متعهد می گردد کلیه مصالح ،ملﺰومات ،ابﺰار و تجهیﺰات موردنیاز جهت انجام عملیات موﺿوع پیمان را در هنگام ورود و
ﺧروج ﺿمن هماهنگی با دستگاه نﻈارت در دفتر انتﻈامات کارگاه ثبت نمايد.
ماده -20ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه ،به شمار افراد زیـر ،دفتـر کارگـاهی،
غذا ،به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر تأمین کند
-20ح )1-تجهیﺰ دفاتر کارفرما به مبلمان و ملﺰومات اداری ،تجهیﺰات سرمايشی و گرمايشی ،وسايل ﭼایﺧوری ،ناهارﺧوری و پﺬيرايی و نیﺰ
تﺄمین نوشتافﺰار ،کامﭙیوتر ،پرينتر ،اسکنر ،مودم با سرعت  4مگابايت در ثانیه برای حداقل  2نفر از نمايندگان کارفرما (دستگاه نﻈارت
مقیﻢ) بر عهده پیمانکار می باشد .ﭼنانﭽه پیمانکار اقدامی در اين ﺧصوص انجام ندهد کارفرما نسبت به تهیه و تجهیﺰ دفتر و تﺄمین امکانات
اقدام و هﺰينههای آن را با 15درصد باﻻسری بهحساب پیمانکار منﻈور ﺧواهد نمود.
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-20ح )2-در اﺧتیار گﺬاشتن حداقل  1نفر نیروی ﺧدماتی جهت آبدارﺧانه ،سرو غﺬا ،شستشو و نﻈافت فضاهای مربوط به دستگاه نﻈارت کارفرما
(در محل پروژه يا ستاد و مطابق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی)

-20ح )3-تﺄمین صبحانه و ناهار (گرم) به تعداد روزانه حداقل  3نفر برای دستگاه نﻈارت باکیفیت مطلوب به عهده پیمانکار میباشد.
ماده  -21الف) حفاظت فیزیکی
پیمانکار از روز تحويل کارگاه تا تحويل موقت مسئول حفر و نگهرداری کارهرای انجرام شرده ،مصرالح ،تجهیرﺰات ،ماشرین آﻻت و ابرﺰار،
تﺄسیسات و بناهايی میباشدکه زير نﻈر و مراقبت او قرار دارد و مسئولیت انجام اقدامات ﻻزم جهت نگهداری و حفاظرت از آنهرا در مقابرل
حريق ،سرقت ،عوامل جوی و  ...عهده پیمانکار میباشد.
تبصره  :1در صورت صالحديد،کارفرما میتواند عالوه بر تمهیدات پیمانکار ،رأساً نسبت بره بکرارگیری دو نفرر جهرت حفاظرت فیﺰيکری از
کارگاه اقدام نمايد که در اين ص ورت پیمانکار می بايست عالوه بر همکاری کامل ،نسبت به تجهیﺰ فضای مورد نیاز جهت استقرار ايشان در
موقعیت مورد نﻈر کارفرما اقدام نمايد.
ماده -21ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گـردد،
به شرح زیر است
-21ج )1-پیمانکار موظﻒ است با هماهنگی کارفرما نسبت به اﺧﺬ بیمه مسئولیت مدنی در قبال کارکنران ،پرسرنل و پیمانکراران جرﺰء
تحت پوشﺶ ﺧويﺶ ،پرسنل کارفرما و دستگاه نﻈارت ،اشﺨاص ثالث ،وسايط نقلیه و مستحدثات هﻢ جوار در برابر ﺧطر حرواد ناشری از
اجرای عملیات موﺿوع پیمان اقدام نمايد .همﭽنین پیمانکار موظﻒ است با هماهنگی کارفرما نسبت به اﺧرﺬ بیمره حرواد تمرام ﺧطرر
(شامل صاعقه ،سیل ،انفجار ،آتﺶ سوزی و سايرحواد و سوانح و ساير کلوزهای مد نﻈر کارفرما) برای کلیره مسرتحدثات کارگراه ،سرازه،
اقالم و تجهیﺰات نصب شده تا اتمام عملیات موﺿوع پیمان اقدام و اصل بیمهنامهها را تحويل کارفرما نمايد.
ﭼنانﭽه پیمانکار همﺰمان با شروع عملیات اجرائی از تهیه بیمه مسئولیت مدنی يا بیمه حواد تمام ﺧطر بره شررح فروق اسرتنکاف ورزد،
کارفرما میتواند رأساً نسبت به اﺧﺬ بیمهنامههای مورد نیاز اقدام و هﺰينه مربوطه را با احتساب  15درصد باﻻسرری بره حسراب بردهکاری
پیمانکار منﻈور نمايد.
همﭽنین کارفرما میتواند پس از مبادله پیمان و به تشﺨیص ﺧود رأساً نسبت به تهیه بیمه نامه های مورد نیاز اقدام و رديﻒ هرای پریﺶ
بینی شده در جداول آنالیﺰ هﺰينه تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه را از صورت کارکرد پیمانکار کسر نمايد.
تبصره ) 1بیمه نامه های اﺧﺬ شده بگونه ای بايد باشند که کلیه پوشﺶ های ﻻزم را در ﺧصوص عملیات موﺿوع پیمان فراهﻢ نمايند ،در
صورت عدم تکافوی بیمه نامه های مﺬکور ،کارفرما اﺧتیار و حق دارد که از سايرتضامین پیمانکار راساً برداشت و نسبت به جبران ﺧسارت
وارده برآيد.
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تبصره )2بیمه ها بايد تا زمان تحويل موقت اعتبار داشته باشند .بديهی است در صورت بروز ﺧسارت ،پیمانکار متعهد به انجام هماهنگی ها و
پیگیری ها در ﺧصوص اعالم و اﺧﺬ ﺧسارت و برگرداندن شرايط اجرايی به قبل از بروز ﺧسارت ﺧواهد بود و در اين ﺧصوص هیچ تعهدی
متوجه کارفرما نمی باشد.
-21ج )2-پیمانکار موظﻒ است کلیه بیمه نامه های فوق را به نفﻊ کارفرما و از مؤسسات بیمه گر مورد تﺄيید کارفرما تهیه و اصل بیمه نامه
ها را تحويل کارفرما نمايد.
-21ج )3-تﺄمین بیمه تﺄمین اجتماعی و حفاظت فنی و بهداشتکار طبق ماده  17و  21شرايط عمومی پیمان و مبحث  12مقررات ملی
ساﺧتمان (ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا) و ﭼکلیست عملکرد ايمنی کارگاه و الﺰامات ( HSEپیوست شماره  )4بر عهده پیمانکار می
باشد .
-21ج )4-تهیه و پیﺶبینی تمهیدات ﻻزم جهت رعايت موارد ايمنی فردی افراد مشغول بکار در پروژه به عهده پیمانکار میباشد.
تبصره -در صورت توقﻒ عملیات اجرائی بهوسیله ارگانهای نﻈارتی يا دستگاه نﻈارت (کارفرما) به علت قصور و يا عدم رعايت موارد ايمنی
توسط پیمانکار يا عوامل وی ،اجرتالمثل ايام توقﻒ کار به میﺰان روزانه مبلغ  10.000.000ريال بهحساب بدهکاری پیمانکار منﻈور میگردد.
-21ج )5-پیمانکار موظﻒ است طبق قوانین سازمان تﺄمین اجتماعی هرماهه لیست و حق بیمه پرسنل ﺧود را به سازمان تﺄمین اجتماعی
ارسال و پرداﺧت نمايد .پس از ﺧاتمه قرارداد  ،اﺧﺬ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و تسويهحساب نهايی و پرداﺧت صورتوﺿعیت
قطعی پس از اﺧﺬ مفاصا حسراب بیمه میباشرد.
-21ج)6-پیمانکار موظﻒ است در حدود موﺿوع قرارداد کلیه موارد ايمنی مندرج در مبحث  12مقررات ملی ساﺧتمانی ايران را رعايت
نمايد و ﭼنانﭽه در اثر عدم رعايت شرايط ايمنی کار توسط پیمانکار و يا قصور کارکنان وی  ،ﺧود يا افراد پیمانکار و يا ديگران دﭼار سانحه
شوند ،جبران کلیه عواقب مالی  ،حقوقی و جﺰايی به عهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در اين رابطه نﺨواهد داشت.
وسايل ايمنی و حفاظتی شامل کاله ﭼانه دار  ،کفﺶ ايمنی  ،کمربند ايمنی  ،لباس ﺿﺨیﻢ کار  ،دستکﺶهای مناسب  ،ماسک  ،عینک وساير
لوازم ايمنی مربوطه است .
ماده -22الف) شمار نسخههای نقشهها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار میگیرد ،به شرح زیر
است
يک سری نقشههای اجرائی و مشﺨصات فنی که پس از مبادله پیمان کتباً به پیمانکار ابالغ ﺧواهد شد.
تبصره :پیمانکار متعهد است پس از ابالغ نقشه ها نسبت به تطبیق نقشه های معماری ،سازه ،تﺄسیسات برقی و مکانیکی اقدام نموده و
هرگونه مغايرت را حداکثر طی مدت  15روز از زمان ابالغ جهت بررسی و اصالح کتب ًا به اطالع کارفرما برساند .پیمانکار موظﻒ است قبل از
شروع عملیات اجرايی نسبت به تهیه نقشه های شاپ اقدام نموده و به تﺄئید کارفرما برساند.
ماده-22ح) شماره نسخهها و مشخصات ،دستورالعملهای راهاندازی ،تعمیر ،نگهداری و راهبری و نقشههای چون ساخت که
پیمانکار تهیه میکند ،به شرح زیر است .
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-22ح )1-پس از اتمام هر مرحله از عملیات اجرائی و پیﺶ از پوشیده شدن کار ،پیمانکار موظﻒ است دو سری از نقشههای ازبیلت مربوط
به عملیات انجام شده را تهیه و همراه با جداول ريﺰ مقادير و صورتجلسات مربوطه جهت بررسی و تﺄئید به کارفرما ارائه نمايد ،بديهی است
رسیدگی به صورت وﺿعیتهای موقت و قطعی منوط به ارائه مدارک فوق ﺧواهد بود.
-22ح)2-پیمانکار در تمام مراحل اجرائی موظﻒ به اﺧﺬ مجوز انجام فعالیت از کارفرما و نیﺰ ارائه به هنگام کلیه ﭼکلیستهای کنترل
عملیات ساﺧتمانی (نﻈارتی) به کارفرما میباشد.
ماده-24ب)پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند
-24ب )1-پیمانکار بهمنﻈور اجرای صحیح پروژه موظﻒ است ،يک نفر نیروی متﺨصص در رشتههای مرتبط با موﺿوع پیمان را به عنوان
سرپرست کارگاه همﭽنین نیروهای متﺨصص به تعداد متناسب با پروژه جهت اجرای عملیات تﺄسیسات برقی و مکانیکی و نیﺰ دفتر فنی مقیﻢ
در پروژه تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نمايد که میبايست بهصورت تماموقت در کارگاه حضورداشته باشند .ﭼنانﭽه پس از مدتی توانايی
فنی سرپرست کارگاه و پرسنل فنی بنا به تشﺨیص نماينده کارفرما کافی نباشد پیمانکار موظﻒ است بالدرنﮓ نسبت به تغییر سرپرست
کارگاه ،تیﻢ فنی و معرفی نفرات جايگﺰين اقدام نمايد.
تبصره :پیمانکار پیﺶ از شروع عملیات اجرائی میبايست نسبت به تدوين ﭼارت سازمانی کارگاه متناسب با مقادير موﺿوع پیمان اقدام نموده
و جهت بررسی ،اعمال نﻈر و تصويب تسلیﻢ کارفرما نمايد.
-24ب )2-بهکارگیری افراد فاقد مجوزهای ﻻزم جهت کار در ايران و ﺧارج از سن (تعیینشده در قانون کار) ممنوع میباشد و کلیه تبعات
قانونی  ،مالی  ،جﺰايی و کیفری آن در صورت عدم رعايت موارد مﺬکور مستقیماً به عهده پیمانکار میباشد .
-24ب )3-الﺰام رعايت موارد ايمنی و استفاده از تمهیدات و تجهیﺰات ﻻزم جهت حفاظت فردی و پیشگیری از وقوع حواد توسط عوامل
اجرايی پیمانکار به عهده وی بوده و در صورت عدم رعايت موارد مﺬکور در هر مورد ،روزانه مبلغ 3,000,000ریال جريمه بهحساب پیمانکار
منﻈور میگردد و در صورت تشﺨیص دستگاه نﻈارت بدون اﺧﺬ نﻈر پیمانکار مبلغ جريمه کارسازی شده و پیمانکار حق هیچگونه ادعايی در
اين ﺧصوص را نﺨواهد داشت .درهرصورت اعمال جريمه رافﻊ مسئولیت پیمانکار نﺨواهد بود.
-24ب )4-پیمانکار ملﺰم به بکار گماردن يک نفر کارشناس ( HSEمورد تائید کارفرما) ،تدوين و طراحی  HSE PLANهمﭽنین ارائه
گواهینامه تﺄيید صالحیت ايمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشد.ﭼنانﭽه پیمانکار از موﺿوع فوق استنکاف ورزد
کارفرما می تواند رأساً در اين ﺧصوص اقدام نموده و هﺰينه مربوطه را با احتساب  15درصد باﻻ سری به انضمام جرائﻢ موﺿوع بند -24ب3-
به حساب بدهکاری پیمانکار منﻈور نمايد.
-24ب )5-پیمانکار موظﻒ است لیست پرسنل و عوامل اجرايی ﺧود را تهیه و به صورت روزانه حداکثر تا ساعت  10صبح به دستگاه
نﻈارت تحويل دهد .پیمانکارانی که بیﺶ از يک قرارداد دارند برای هر قرارداد لیست مجﺰا با افراد مجﺰا ارائه ﺧواهند نمود که نمونه اين فرم
توسط دستگاه نﻈارت کارفرما به پیمانکار تحويل می شود.
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-24ب )6-پیمانکار موظﻒ است گﺰارش روزانه کارکرد ﺧود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز بعد ارائه نمايد و در صورت تاﺧیر و عدم ارائه
به موقﻊ ،جرائﻢ موﺿوع ماده -18ه به حساب وی منﻈور ﺧواهد شد.
-24ب )7-مسئولیت جبران هرگونه ﺧسارت و آسیب به مستحدثات ،ساﺧتمانها ،تجهیﺰات و وسايل کارفرما ناشی از ﺧرابکاری ،سهل
انگاری ،سرقت و  ...توسط عوامل زيرمجموعه پیمانکار ،به عهده پیمانکار بوده و هﺰينه آن به حساب پیمانکار منﻈور می گردد.
ماده -29ج) قیمت کارهای جدید
اگر حسب ماده  29شرايط عمومی پیمان ،کارفرما درﭼهارﭼوب موﺿوع پیمان ،کارهايی به پیمانکار ابالغ نمايد که برای آنها رديﻒ و بهائی در
فهرست منضﻢ به پیمان (پیوست شماره  )2پیﺶ بینی نشده باشد بهای واحد کار مربوطه بر اساس رديفهای متناظر مندرج در فهارس بهای
پايه رشتههای ابنیه ،تﺄسیسات مکانیکی و تﺄسیسات برقی سال  98با احتساب ﺿريب باﻻسری  1.25محاسبه شده و در رسیدگی صورت
وﺿعیت های موقت و قطعی پیمانکار مالک عمل قرار ﺧواهد گرفت .ﭼنانﭽه برای کارهای ابالغی رديﻒ و بهائی در فهارس بهای پايه نیﺰ
پیﺶ بینی نشده باشد پیمانکار میبايست پس از دريافت ابالغ ،بیدرنﮓ قیمت پیشتهادی ﺧود را با درنﻈر گرفتن کلیه هﺰينه ها برای اجرای
کارهای يادشده با احتساب ﺿريب باﻻسری  ،1.25همراه باتجﺰيه قیمت ،به کارفرما ارائه نمايد .رديﻒ و بهای پیشنهادی پس از بررسی ،اعمال
نﻈر و ابالغ کارفرما در رسیدگی صورت وﺿعیت های موقت و قطعی پیمانکار منﻈور ﺧواهد شد .بجﺰ ﺿريب باﻻسری  1.25هیﭽگونه ﺿريب
ديگری به رديفهای موﺿوع اين ماده تعلق نﺨواهد گرفت.
ماده -29ه) تعدیل نرخ پیمان ،به شرح زیر است
به اين پیمان هیﭽگونه مبلغی به عنوان تعديل ،مابه التفاوت مصالح ،مابه التفاوت نرخ ارز ،جبران افﺰايﺶ قیمت حاملهای انرژی ،جبران
افﺰايﺶ تعرفههای گمرکی و غیره تعلق نمیگیرد.
ماده  )34تضمین انجام تعهدات
موقﻊ امضای پیمان و برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ،پیمانکار میبايست تضمین مورد قبول کارفرما به میﺰان  5درصد مبلغ اولیه
پیمان ،تسلیﻢ کارفرما نمايد .اين تضمین پس از تصويب صورتجلسه تحويل موقت و با رعايت مفاد مندرج در ماده  34شرايط عمومی پیمان
آزاد ﺧواهد شد.
ماده  )35تضمین حسن انجام کار
ده درصد از هر پرداﺧت به پیمانکار بهعنوان تضمین حسن انجام کار در نﺰد کارفرما نگهداری میشود .آزادسازی نیمی از تضمین مﺬکور با
تصويب صورتجلسه تحويل موقت پروژه و پس از تصويب صورت وﺿعیت قطعی و باقیمانده آن پس از تصويب صورتجلسه تحويل قطعی و
ارائه مفاصا حساب از سازمان تﺄمین اجتماعی انجام ﺧواهد شد .درصورتیکه در طول مدت اجرای پروژه و يا پس از تحويل موقت ،نواقصی در
کار مشاهده گردد و پیمانکار در مدت تعیینشده از سوی کارفرما ،نسبت به رفﻊ نواقص اقدام ننمايد ،کارفرما رأساً نسبت به رفﻊ نقص اقدام و
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هﺰينههای آن را بهاﺿافه  15درصد ،از محل تضامین و مطالبات پیمانکار ،به نفﻊ ﺧودکارسازی مینمايد و پیمانکار حق هرگونه اعتراﺿی را در
اين مورد از ﺧود سلب و ساقط نمود.
ماده  )36میزان و نحوه کارسازی پیشپرداخت پیمان به شرح زیر میباشد
به اين قرارداد هیﭽگونه پیﺶ پرداﺧتی تعلق نمی گیرد.
ماده  )37میزان ،روش پرداخت صورتوضعیت موقت ماهانه طبق مفاد این پیمان به شرح زیر محاسبه و کارسازی خواهد شد
نحوه پرداﺧت بهصورت نقدی ﺧواهد بود .پیمانکار در آﺧر هر ماه صورت وﺿعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاريخ را که طبق
نقشههای اجرايی ،دستورکارها و صورتمجلسها ،براساس فهرست و اسناد منضﻢ به پیمان ،محاسبه کرده و آن را در آﺧر ماه تسلیﻢ (دستگاه
نﻈارت) مینمايد .کارفرما ظرف مدت  30روز از تاريخ وصول صورت وﺿعیت و مستندات مربوطه آن را رسیدگی نموده و يک نسﺨه تﺄئید
شده از آن را برای پیمانکار ارسال مینمايد .پس از رسیدگی و تﺄيید نهايی صورتوﺿعیت و همﭽنین اعمال کسورات قراردادی ،کسر علی
الحساب های دريافتی و اعمال جرائﻢ و ﺧسارات احتمالی ،مانده قابل پرداﺧت به حساب بستانکاری پیمانکار منﻈور و ظرف مدت  10روز
کاری از تاريخ تﺄئید در وجه پیمانکار کارسازی ﺧواهد شد.
تبصره  :1مقادير ذکر شده در پیوست شماره  2تقريبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادير
کارهای انجام شده ﺧواهد بود.
تبصره  : 2تعیین میﺰان هﺰينه تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه قابل پرداﺧت ،منوط به تحقق هر يک از رديﻒ های پیﺶ بینی شده در جدول آنالیﺰ
مربوطه در پیوست  2ﺧواهد بود.
تبصره  :3در صورت توافق طرفین کارفرما میتواند بﺨشی از مطالبات نقدی پیمانکار را با واحدهای ساﺧته شده يا در حال احدا

تهاتر

نمايد.
ماده  )46فسخ پیمان
عالوه بر شرايط احراز ماده  46شرايط عمومی پیمان ،در موارد ذيل کارفرما میتواند بدون نیاز به تشريفات قانونی و قضايی و صرف ًا با ارسال 2
اﺧطار کتبی به فاصله  10روز با پست سفارشی به آدرس مندرج در ماده  ،8پیمان را بصورت يکطرفه فسخ نمايد:
 -1تﺄﺧیر در شروع عملیات اجرايی هر يک از بلوک های موﺿوع پیمان بیﺶ از  10روز
 -2تﺄﺧیر در تﺄمین ماشین آﻻت و تجهیﺰات يا نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با هر يک از کارهای پیﺶ بینی شده در برنامه زمانیندی
تفصیلی به نحوی که اتمام کار هر يک از بلوک ها بیﺶ از  15روز به تﺄﺧیر افتد.
 -3انحراف هر يک از کارهای پیﺶ بینی شده در برنامه زمانیندی تفصیلی مصوب اولیه به نحوی که اتمام کار هر يک از بلوک ها بیﺶ از 20
روز به تﺄﺧیر افتد.
 -4استنکاف پیمانکار از انجام دستورکارهای صادره از سوی کارفرما يا تﺄﺧیر در رفﻊ نواقص اجرا در زمان مقرر و مقتضی

15

 -5در صورتیکه پیمانکار نتواند به تعهدات ﺧود در اين پیمان ،با کیفیت و کمیت مورد انتﻈار وفق مقررات ،ﺿوابط و مشﺨصات فنی عمومی
عمل نمايد.
 -6عدم رعايت مباحث ايمنی ،حفاظت فنی و بهداشتکار طبق ماده  17و  21شرايط عمومی پیمان و مبحث  12مقررات ملی ساﺧتمان
(ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا) و ﭼکلیست عملکرد ايمنی کارگاه و الﺰامات HSE
در اين صورت تضمین انجام تعهدات و سﭙرده های پیمانکار ﺿبط گرديده و کارفرما حق ﺧواهد داشت تا وجه التﺰام به شرح ماده  50شرايط
ﺧصوصی پیمان بهمراه کلیه ﺧسارات وارده را به تشﺨیص ﺧود را از پیمانکار مطالبه يا از محل مطالبات ،تضامین و سﭙردههای وی کسر
نمايد.
ماده  -50ب )6-و ماده  -30ج)خسارت تأخیرات پیمان به میزان و ترتیب زیر وصول میشود.
 -1در صورت بروز تﺄﺧیر در پرداﺧت مطالبات پیمانکار بر اساس شرايط مندرج در ماده  37شرايط ﺧصوصی ،ساﻻنه و بصورت روزشمار به
میﺰان  15درصد به عنوان ﺧسارت تﺄﺧیر در تﺄديه مطالبات به پیمانکار تعلق ﺧواهد گرفت و بجﺰ اين مبلغ هیچگونه ادعائی در اين
ﺧصوص از سوی پیمانکار پﺬيرفته نﺨواهد بود .با پرداﺧت ﺧسارت تﺄﺧیر در تﺄديه مطالبات ،تﺄﺧیرات ناشی از عدم پرداﺧت مطالبات
پیمانکار تﺄﺧیر قابل طرح و رسیدگی در ﻻيحه تﺄﺧیرات پیمان نﺨواهد بود.
 -2میﺰان تﺄﺧیرات در دو بﺨﺶ تﺄسیسات زيربنائی (پیﺶ از نازک کاری) و تﺄسیسات روبنائی (پس از نازک کاری) به صورت مجﺰا و بر اساس
برنامه زمانبندی مصوب مشﺨص ﺧواهد شد ،کارفرما با رعايت ماده  30شرايط عمومی پیمان و رسیدگی به دﻻيل پیمانکار ،مدت
تﺄﺧیرات غیرمجاز در هر بﺨﺶ را تعیین و تصويب میکند؛ به ازای هر روز تﺄﺧیر غیرمجاز در تکمیل و تحويل هر بﺨﺶ از تﺄسیسات به
ازای هر بلوک مبلغ  5،000،000ريال به عنوان جريمه ديرکرد انجام تعهدات بهحساب بدهکاری پیمانکار منﻈور میگردد.
تبصره  :1هیﭽگونه مبلغی تحت عنوان جبران افﺰايﺶ هﺰينههای باﻻسری و هﺰينههای تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه ناشی از تطويل مدت اجرای
پروژه و تمديد مدت پیمان در دوران تﺄﺧیرات مجاز و غیرمجاز به پیمانکار تعلق نﺨواهد گرفت و پیمانکار با امضای اين پیمان حق هرگونه
ادعائی را در اين ﺧصوص از ﺧود سلب مینمايد.
پیمانکار

کارفرما

(شرکت )..................................

(شرکت سرمایه گذاری مسکن)

...................

...................

(عنوان)

(عنوان)

علی شاه حیدری
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

عباس قدیری
(نایب رئیس هیئت مدیره)
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پیوست شماره 2
الف  -ﺑﺮآورد ریﺎلﯽ
ج -آﻧﺎلﯿﺰ هﺰینه ﺗجهﯿﺰ کﺎرگﺎه

17

ﺑﺮآورد ریﺎلﯽ ﭘﺮوژه
رديﻒ

رشته

1

اجرای دستمﺰدی تﺄسیسات مکانیکی

2

اجرای دستمﺰدی تﺄسیسات برقی

3

هﺰينه تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه

مبلغ کل ناﺧالص

جمﻊ کل ناﺧالص به ريال بصورت ناﺧالص و بدون در نﻈر گرفتن مالیات بر ارزش افﺰوده

18

الف  -ﺟدول ﺑﺮآورد ریﺎلﯽ اﺟﺮاي دﺳﺘﻤﺰدي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

1

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  21.3و ﺿﺨامت جدار
 2.6میلیمتر.

متر طول

26

2

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  26.9و ﺿﺨامت جدار
 2.6میلیمتر.

متر طول

7

3

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  33.7و ﺿﺨامت جدار
 3.2میلیمتر.

متر طول

656

4

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  42.4و ﺿﺨامت جدار
 3.2میلیمتر.

متر طول

53

5

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  48.3و ﺿﺨامت جدار
 3.2میلیمتر.

متر طول

263

6

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  60.3و ﺿﺨامت جدار
 3.6میلیمتر.

متر طول

50

7

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  76.1و ﺿﺨامت جدار
 3.6میلیمتر.

متر طول

131

8

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  88.9و ﺿﺨامت جدار
 4میلیمتر.

متر طول

446

9

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  114.3و ﺿﺨامت جدار
 4.5میلیمتر.

متر طول

88

10

اجرای لوله فوﻻدی سیاه بدون درز ،به قطر ﺧارجی  139.7و ﺿﺨامت جدار
 5میلیمتر.

متر طول

8

11

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 15يک دوم اينچ).

متر طول

15

12

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 20سه ﭼهارم اينچ).

متر طول

27

13

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 25يک اينچ).

متر طول

12

14

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 32يک و يک ﭼهارم اينچ).

متر طول

12

15

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 40يک و يک دوم اينچ).

متر طول

12

16

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 50دو اينچ).

متر طول

18

17

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 65دو و يک دوم اينچ).

متر طول

18

18

اجرای لوله فوﻻدی گالوانیﺰه ،به قطر نامی ( 80سه اينچ).

متر طول

27

19

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

متر طول

1313

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

19

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

20

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

متر طول

8313

21

اجرای لوله پلیپروپیلن ،به قطر ﺧارجی  50میلیمتر.

مترطول

2363

22

اجرای لوله پلیپروپیلن ،به قطر ﺧارجی  75میلیمتر.

مترطول

2493

23

اجرای لوله پلیپروپیلن ،به قطر ﺧارجی  110میلیمتر.

مترطول

643

24

اجرای لوله پلیپروپیلن ،به قطر ﺧارجی  125میلیمتر.

مترطول

105

25

اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنﺞ ﻻيه به قطر ﺧارجی  16میلیمتر.

متر طول

8400

26

اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنﺞ ﻻيه به قطر ﺧارجی  20میلیمتر.

متر طول

3413

27

اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنﺞ ﻻيه به قطر ﺧارجی  25میلیمتر.

متر طول

3850

28

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

متر طول

88

29

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

متر طول

919

30

اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر ﺧارجی  110میلی متر و فشار کاری
 4بار.

متر طول

656

31

اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر ﺧارجی  125میلی متر و فشار کاری
 4بار.

متر طول

306

32

اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر ﺧارجی  150میلی متر و فشار کاری
 4بار.

مترطول

88

33

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

عدد

92

34

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

عدد

16

35

نصب شیرفلکه کشويی دنده ای ،به قطر نامی ( 25يک اينچ).

عدد

8

36

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

عدد

1

37

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

عدد

4

38

نصب شیرفلکه کشويی دنده ای ،به قطر نامی ( 50دو اينچ).

عدد

11

39

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

عدد

1

40

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

عدد

8

41

نصب شیرفلکه کرﻒ فلﺰی دنده ای ،به قطر نامی ( 20سه ﭼهارم اينچ).

عدد

8

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

20

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

42

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

عدد

7

43

نصب شیرفلکه کرﻒ فلﺰی دنده ای ،به قطر نامی ( 32يک و يک ﭼهارم
اينچ).

عدد

4

44

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

عدد

7

45

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

عدد

4

46

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

عدد

91

47

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

عدد

4

48

نصب شیر فلکه کشويی ﭼدنی فلنﺞ دار ،به قطر نامی ( 50دو اينچ).

عدد

7

49

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

عدد

11

50

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

عدد

4

51

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

عدد

11

52

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

عدد

7

53

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

عدد

13

54

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

عدد

4

55

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

عدد

4

56

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

عدد

525

57

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

عدد

525

58

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

عدد

525

59

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

عدد

7

60

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

عدد

1

61

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

عدد

4

62

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

عدد

1

63

نصب لرزه گیر ،به قطر نامی ( 80سه اينچ).

عدد

7

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

21

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

64

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

عدد

4

65

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

عدد

7

66

نصب ترموستات اتاقی ،نوع تدريجی الکترو مکانیکی ،با دامنه تنﻈیﻢ از 10
تا  30درجه سانتیگراد.

عدد

4

67

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

عدد

4

68

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

عدد

7

69

نصب رادياتور آلومینیومی ،به ارتفاع  500میلیمتر

يکصدکیلوکالری
درساعت

6300

70

ساﺧت و نصب کانال هوا به ﺿﺨامت  0.6میلیمتر.

متر مربﻊ

2406

71

ساﺧت و نصب کانال هوا به ﺿﺨامت  0.75میلیمتر.

متر مربﻊ

525

72

نصب اتصاﻻت قابل انعطاف ،برای حﺬف ارتعاشات ،به اندازه مشﺨص شده
در نقشه ها ،به ازای سطح اتصال ساﺧته شده.

متر مربﻊ

96

73

نصب دريﭽه دوطرفه ). (double deflection

سانتیمترمربﻊ

336350

74

نصب پادری  Vشکل با قاب.

سانتیمترمربﻊ

3810

75

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

دستگاه

175

76

نصب هواکﺶ ديواری ،به قطر  45سانتیمتر و ظرفیت تﺨلیه بیﺶ از  990تا
 1270لیتر در ثانیه.

دستگاه

4

77

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

دستگاه

88

78

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
يک دوم اينچ.

مترطول

4025

79

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
سه ﭼهارم اينچ.

مترطول

1225

80

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
يک اينچ.

مترطول

1225

81

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
يک و يک ﭼهارم اينچ.

مترطول

50

82

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
يک و يک دوم اينچ.

مترطول

50

83

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
دو اينچ.

مترطول

50

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

22

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

84

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
دو و يک دوم اينچ.

مترطول

50

85

اجرای عايق لولهای اﻻستومری به ﺿﺨامت  13میلیمتر برای لوله به قطر
سه اينچ.

مترطول

50

86

نصب دست شويی از ﭼینی ،به ابعاد تقريبی  46×60سانتیمتر ،با پايه.

دستگاه

175

87

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

دستگاه

88

88

نصب توالت غربی ،با فالش تانک از ﭼینی ،به ابعاد تقريبی 75×46×60
سانتیمتر ،سیفون سرﺧود ،با نشیمن و درپوش لوﻻيی و وسايل داﺧلی منبﻊ
به طور کامل.

دستگاه

88

89

نصب فالش تانک ،به ظرفیت تقريبی  10لیتر ساﺧته شده از مواد پلیمری،
شامل درپوش ،شناور ،سرريﺰ ،دسته و زنجیر ،لوله تﺨلیه  32میلی متر ،با
بست و پیچ و مهره.

دستگاه

88

90

نصب کفشوی از جنس مواد پلیمری ،با شبکه کرمه گرد يا ﭼهارگوش به
ابعاد تقريبی  10×10سانتیمتر.

عدد

263

91

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

عدد

28

92

نصب شیر مﺨلوط دستشويی کرمه ،توکاسه ،اهرمی با شلنﮓهای رابط.

عدد

175

93

نصب شیر مﺨلوط شلنﮓدار کرمه ،اهرمی با پولک کرمه ،افشانک ،قالب و
شلنﮓ ﺧرطومی کرمه به طول تقريبی  120سانتیمتر.

عدد

88

94

نصب شیر مﺨلوط اهرمی کرمه دوش ،با علﻢ ،سردوش ،بست کرمه و يک
عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبديل مربوطه.

عدد

88

95

نصب زيرآب از مواد پلیمری ،به قطر  32میلیمتر ،برای دست شويی و
ظرفشويی ،به انضمام درپوش ﻻستیکی و زنجیر.

عدد

175

96

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

عدد

175

97

نصب ﻻنس آلومینیومی شیردار (با ﺿامن يا بدون ﺿامن) به طول 50
سانتیمتر و به قطر نامی ( 40يک و يک دوم اينچ) ،با صافی.

عدد

7

98

نصب شلنﮓ آتﺶ نشانی از نخ پرلون تو ﻻستیکی (بدون کوپلینﮓ) ،به قطر
نامی ( 40يک و يک دوم اينچ).

متر طول

140

99

نصب کوپلینﮓ آلومینیومی آتﺶ نشانی ،به قطر نامی ( 40يک و يک دوم
اينچ) ،بطور کامل.

عدد

25

100

نصب جعبه آتﺶ نشانی ،به ابعادتقريبی  75×65×20سانتیمتر،به ﺿﺨامت
 1.5تا  2میلی متر ،مجهﺰ به قرقره دوار ،يک در ،قفل ايمنی ،جای
مﺨصوص کلید ،با دو دست رنﮓ ﺿد زنﮓ و يک دست رنﮓ روغنی  ،آماده
برای نصب توی کار.

عدد

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

7

23

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

نصب جعبه آتﺶ نشانی ،به ابعاد تقريبی  75×65×20سانتیمتر ،به ﺿﺨامت
 1.5تا  2میلی متر ،مجهﺰ به هوزريل با توپی برنجی و شلنﮓ رابط فشار
قوی ،به انضمام  20متر شلنﮓ ﻻستیکی فشارقوی و نازل  3حالته به قطر
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.

عدد

18

102

نصب شیرفلکه برنجی دنده ای  ،16PNمﺨصوص آتﺶ نشانی ، ،به قطر
نامی ( 40يک و يک دوم اينچ) ،بدون کوپلینﮓ.

عدد

25

103

نصب شیر سیامی به قطر نامی ( 100ﭼهار اينچ) با دو ورودی ( 65دو و يک
دوم اينچ) با درپوش و کوپلینﮓ.

عدد

4

104

نصب آبپاش برنجی (اسﭙرينکلر) به قطر نامی  12میلیمتر (يک دوم اينچ)
حبابدار با عملکرد در  68درجه سانتیگراد.

عدد

200

105

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

عدد

45

106

نصب کﭙسول ﺧاموش کننده با گاز  CO2شﺶ کیلو گرمی.

عدد

11

107

101

ساﺧت و اجرای بست ،آويﺰ يا تکیه گاه فوﻻدی ،برای نگهداشتن لوله ،کانال
و دستگاه ها ،ساﺧته شده از تسمه ،میلگرد ،نبشی ،ناودانی ،پروفیل های
مﺨتلﻒ و مانند آن  ،همراه با پیچ و مهره و اتصاﻻت ﻻزم ،يک دست رنﮓ
ﺿد زنﮓ و يک دست رنﮓ روغنی  ،طبق نقشه ها و مشﺨصات.

کیلوگرم

10000

108

نصب و راه اندازی پکیﺞ (Kcal/Hr22000مشابه )eco2 2ff

دستگاه

70

109

نصب و راه اندازی (Kcal/Hr24000مشابه )eco2 4ff

دستگاه

18

110

اجرای لوله سیمانی يا آزبست 150

متر طول

450

111

اجرای لوله سیمانی يا آزبست 100

متر طول

100

112

اجرای عايق فوم 16

متر طول

4375

113

اجرای عايق فوم 20

متر طول

2188

114

اجرای عايق فوم 25

متر طول

2625

115

اجرای شیر پیسوار "1/2

عدد

1050

116

اجرای طوقه ﭼوبی به ابعاد "12"*16

عدد

60

117

اجرای طوقه ﭼوبی به ابعاد "8"*12

عدد

60

118

اجرای طوقه ﭼوبی به ابعاد "10"*10

عدد

60

119

اجرای طوقه ﭼوبی به ابعاد "12"*12

عدد

60

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

24

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

متر طول

250

120

اجرای شیلنﮓ کولر و متعلقات نصب شیلنﮓ

88

121

نصب کنتور آب "1

عدد

122

اجرای ايرونت " 1/2برای انتهای رايﺰر

عدد

7

123

اجرای کالهک  Hسايﺰ 150

عدد

56

124

اجرای کالهک  Hسايﺰ 100

عدد

14

125

اجرای شیر قطﻊ کن ﺿربه ای (پروانه ايی) 16بار فلنﭽی به همراه واشر و
فلنچ مقابل "3

عدد

4

126

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

عدد

4

127

اجرای شیر تست و درين آتﺶ نشانی "1

عدد

4

128

اجرای بست رگالژی سقفی روکﺶ دار 50

عدد

2188

129

اجرای بست رگالژی سقفی روکﺶ دار 75

عدد

2713

130

اجرای بست رگالژی سقفی روکﺶ دار 110

عدد

1313

131

اجرای بست رگالژی سقفی روکﺶ دار 125

عدد

219

132

اجرای بست ديواری 50

عدد

394

133

اجرای بست ديواری 75

عدد

481

134

اجرای بست ديواری 110

عدد

438

135

اجرای بست رگالژی "( 1گالبی)

عدد

365

136

اجرای بست رگالژی "( 1-1/4گالبی)

عدد

25

137

اجرای بست رگالژی "( 1-1/2گالبی)

عدد

25

138

اجرای بست رگالژی "( 2گالبی)

عدد

35

139

اجرای بست رگالژی "( 2-1/2گالبی)

عدد

90

140

اجرای بست رگالژی "( 3گالبی)

عدد

60

141

اجرای بست کرپی "1/2

عدد

13

142

اجرای بست کرپی "3/4

عدد

44

143

اجرای بست کرپی "1

عدد

10

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

25

رديﻒ

واحد

مقدار

شرح آيتﻢ

144

اجرای بست کرپی "1-1/2

عدد

13

145

اجرای بست کرپی "2

عدد

18

146

اجرای بست کرپی "2-1/2

عدد

31

147

اجرای بست کرپی "3

عدد

15

148

اجرای بست کرپی "4

عدد

15

149

ساﺧت و اجرای مﺨﺰن گالوانیﺰه آب با اجرای رنﮓ اپوکسی در محلهای ﻻزم

کیلوگرم

7500

150

نصب و راه اندازی بوستر پمﭗ آبرسانی و ملحقات

دستگاه

4

151

نصب و راه اندازی بوستر پمﭗ آتﺶ نشانی

دستگاه

4

152

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بنايی غیر بتنی برای
نصرب لوله های تﺄسیسات تا سطح مقطﻊ  20سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

1000

153

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصرب لوله های
تﺄسیسات تا سطح مقطﻊ  20سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

50

154

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح پالستوفوم
با هويه يا سشوار مناسب برای نصرب لوله های تﺄسیسات تا سطح مقطﻊ 20
سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

1000

155

کرگیری در سطوح بتنی جهت عبور لوله به هر سايﺰ

عدد

175

156

سوراﺧکاری و نصب انکر بولت  6الی 10

عدد

2500

157

سوراﺧکاری در سطوح بتنی و نصب رول بولت به هر سايﺰ

عدد

250

158

نصب ساپورت گالوانیﺰه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب شیرآﻻت،
کابینت ،قوطی ،باکس و ساير نصبیات و فیکس کردن لوله ها و ...

عدد

1000

159

کارگر در صورت نیاز با هماهنگی کارفرما

نفر روز

50

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده

تبصره  :1دستمﺰد نصب کلیه اتصاﻻت و ملﺰومات مورد نیاز رديﻒ های فوق اعﻢ از مغﺰی ،تو پیچ رو پیچ ،کلنگی ،تبديل ،بست های کارﺧانه
ای و  ...در بهای واحد دستمﺰد رديﻒ های فوق پیﺶ بینی گرديده و از بابت آنها پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد .به عنوان
نمونه برای نصب رادياتور آلومینیومی ،پرداﺧت جداگانه ای بابت دستمﺰد نصب بست کارﺧانه ای ،و نصب اتصاﻻت و ملﺰومات اعﻢ از
تو پیچ روپیچ ،تبديل ،مغﺰی و  ...انجام نﺨواهد شد.

26

تبصره  :2مقادير مندرج در جدول فوق بصورت تقريبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادير
کارهای انجام شده ﺧواهد بود و کارفرما میتواند مقادير هر يک از رديﻒها را به هر میﺰان کاهﺶ يا افﺰايﺶ دهد و اين موﺿوع
تﺄثیری در بهای واحد رديﻒ ها نﺨواهد داشت.
تبصره  :3هﺰينه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سايﺰ ،سوراﺧکاری و نصب انکر بولت  6الی  10و سوراﺧکاری و نصب رول بولت به هر
سايﺰ از رديﻒ های متناظر در فهرست بهای مکانیکی اين قرارداد پرداﺧت میگردد .لیکن دستمﺰد هر نوع سوراخ کاری ديگر در
سطوح بنايی ،بتنی ،سوپرپانل ،گچ برگ ها و  ...برای اجرا و نصب ساير رديﻒ ها در قیمت های مربوطه منﻈور گرديده و از اين بابت
پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد.
تبصره  :4اجرای ﺿد زنﮓ روی لولههای سیاه و آهن کشی داکت ها ،ساپورت ها و تکیه گاه فوﻻدی در قیمت رديﻒ های مربوطه منﻈور
گرديده و از اين بابت پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد.
تبصره  :5هﺰينه شیار زنی برای عبور مجموعه لوله هايی که کنار هﻢ میگیرند فقط يکبار پرداﺧت میگردد.
تبصره  :6مقادير رديﻒ های کند ه کاری و شیارزنی ،نصب ساپورت گالوانیﺰه ،کرگیری سطوح بتنی ،سوراﺧکاری و نصب رول بولت ،سوراﺧکاری
و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می تواند تا هر میﺰان کاهﺶ يا افﺰايﺶ يابد و از اين بابت ادعايی پﺬيرفته
نﺨواهد بود.

27

ب -ﺟدول ﺑﺮآورد ریﺎلﯽ اﺟﺮاي دﺳﺘﻤﺰدي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ
رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

نصب ﭼراغ های سقفی روکار ،با حباب شیشه ای يا پلی کربنات مقاوم
در مقابل اشعه ماورای بنفﺶ ،گرد يا ﭼهارگوش به قطر حدود 30
سانتی متر با ﻻمﭗ مناسب کامﭙکت باﻻست سرﺧود يا  LEDبه همراه
سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

352

2

نصب سرپیچ پلی آمید يا ﭼینی  27Eبا حداکثر نیﻢ متر سیﻢ دوﻻ ،با
ترمینال و ﻻمﭗ مربوطه.

عدد

350

3

نصب ﭼراغ سقفی توکار استوانه ای  LEDبا ماژول يکﭙارﭼه
( )Integratedو درايور مربوطه ،برای حفره نصب به قطر  12سانتی
متر به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

4

نصب ﭼراغ سقفی توکار استوانه ای  LEDبا ماژول يکﭙارﭼه
( )Integratedو درايور مربوطه ،برای حفره نصب به قطر  20سانتی
متر به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

5

نصب ﭼراغ توکار برای استفاده از ﻻمﭗ های هالوژن يا  LEDبا بدنه
فلﺰی و محفﻈه ثابت يا متحرک به همراه ﻻمﭗ مناسب به همراه
سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

6

نصب ﭼراغ فلورسنت سقفی روکار ،با  ،54IPحباب پلیکربنات يا
آکريلیک ،بدنه پلی کربنات و با دو عدد ﻻمﭗ فلورسنت  36وات  8Tبه
همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

7

نصب ﭼراغ (تونلی) بیضی،حداقل ، 54IPبا حباب شیشه ای يا پلی
کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفﺶ با بدنه و سبد محاف
آلومینیومی تحت فشار (دايکاست) ،با يک عدد ﻻمﭗ  18وات کﻢ
مصرف يا ﻻمﭗ  LEDمناسب و يک عدد گلند به همراه سربندی و
نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

8

نصب ﭼراغ اﺿطراری روکار  LEDبا ماژول يکﭙارﭼه و درايور مربوطه با
بدنه فلﺰی يا پلی کربنات و صفحه روی ﭼراغ از ورق اکريلیک با پلی
کربنات با باطری پشتیبان سه ساعته و ﻻمﭗ مناسب به همراه سربندی
و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

1

9

ﭼراغ سقفی روکار گرد با حباب شیشه ای با قابلیت نصب دو عدد ﻻمﭗ
کﻢ مصرف  18وات سنسوردار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا
لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

100

213

225

18

65

106

100

28

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

ﭼراغ سقفی روکار گرد  LEDبا حباب شیشه ای يا پلی کربنات معادل
 1700لومن سنسوردار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ
کاری سرسیمها.

عدد

123

11

ﭼراغ ديواری با حباب شیشه ای ﺿد نﻢ و گرد و غبار به همراه ﻻمﭗ
مناسب و سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

82

12

سنسور حرکتی سقفی توکار  360درجه به همراه سربندی و نصب
سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

10

13

سنسور حرکتی ديواری توکار  360درجه به همراه سربندی و نصب
سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

70

14

سیﻢ کشی با سیﻢ مسی قابل انعطاف (افشان) ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYAFبه مقطﻊ  1میلیمتر مربﻊ.

متر طول

29

15

سیﻢ کشی با سیﻢ مسی قابل انعطاف (افشان) ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYAFبه مقطﻊ  1.5تا  4میلیمتر مربﻊ.

متر طول

150،340

16

سیﻢ کشی با سیﻢ مسی قابل انعطاف (افشان) ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYAFبه مقطﻊ  6تا  16میلیمتر مربﻊ.

متر طول

48

17

سیﻢ کشی با سیﻢ مسی قابل انعطاف (افشان) ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYAFبه مقطﻊ  25تا  35میلیمتر مربﻊ.

متر طول

14

18

کابل زمینی سه ونیﻢ سیمه با عايق و روکﺶ ترموپالستیک از نوع
 NYYو به مقطﻊ  3×25+16میلی مترمربﻊ برای نصب در داﺧل ترانشه
يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

19

کابل زمینی سه ونیﻢ سیمه با عايق و روکﺶ ترموپالستیک ازنوع
 NYYو به مقطﻊ  3×35+16میلی مترمربﻊ برای نصب در داﺧل ترانشه
يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

20

کابل زمینی سه ونیﻢ سیمه با عايق و روکﺶ ترموپالستیک ازنوع
 NYYو به مقطﻊ  3×50+25میلی مترمربﻊ برای نصب در داﺧل
ترانشه يا لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

21

کابل زمینی سه ونیﻢ سیمه با عايق و روکﺶ ترموپالستیک ازنوع
 NYYو به مقطﻊ  5×6میلی مترمربﻊ برای نصب در داﺧل ترانشه يا
لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

10

22

کابل زمینی سه ونیﻢ سیمه با عايق و روکﺶ ترموپالستیک ازنوع
 NYYو به مقطﻊ  5×10میلی مترمربﻊ برای نصب در داﺧل ترانشه يا
لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

50

100

75

150

150

29

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

23

کابل شیلد دار ﺿد حريق به مقطﻊ  2×1.5مقاوم تا  200درجه
سلسیوس برای نصب در داﺧل لوله و يا سینی و نردبان کابل

متر طول

24

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYبه مقطﻊ  2×1.5میلیمتر مربﻊ ،برای
نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای
اتصال به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

25

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYبه مقطﻊ  3×1.5میلیمتر مربﻊ ،برای
نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای
اتصال به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

26

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYبه مقطﻊ  3×2.5میلیمتر مربﻊ ،برای
نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای
اتصال به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

27

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYبه مقطﻊ  3×4میلیمتر مربﻊ ،برای نصرب
درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای اتصال
به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

28

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYبه مقطﻊ  3×6میلیمتر مربﻊ ،برای نصرب
درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای اتصال
به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

29

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنﺞ سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYو به مقطﻊ  5×1.5میلیمتر مربﻊ ،برای
نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای
اتصال به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

30

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنﺞ سیمه ،با روکرﺶ ترمو
پالستیک از نوع  NYMHYو به مقطﻊ  5×2.5میلیمتر مربﻊ ،برای
نصرب درون لوله يا روی سینی کابل يا روی ديوار و يا به طور آزاد برای
اتصال به مصرف کننده های متحرک.

متر طول

75

31

سیﻢ لﺨت مسی به مقطﻊ  16میلیمتر مربﻊ

متر طول

250

32

سیﻢ لﺨت مسی به مقطﻊ  25میلیمتر مربﻊ

متر طول

75

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

200

3،500

4،500

600

150

4،000

2،000

30

رديﻒ

واحد

مقدار

شرح آيتﻢ

33

نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیﻢ يا کابل به مقطﻊ 10
میلیمتر مربﻊ.

عدد

13

34

نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیﻢ يا کابل به مقطﻊ 16
میلیمتر مربﻊ.

عدد

70

35

نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیﻢ يا کابل به مقطﻊ 25
میلیمتر مربﻊ.

عدد

21

36

نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیﻢ يا کابل به مقطﻊ 35
میلیمتر مربﻊ.

عدد

21

37

نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیﻢ يا کابل به مقطﻊ 50
میلیمتر مربﻊ.

عدد

21

38

نصب کلید يک پل ،برای نصرب توکار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ
يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

810

39

نصب کلید دو پل ،برای نصرب توکار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ
يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

600

40

نصب کلید دو پل ،برای نصرب روکار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ
يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

8

41

نصب کلیدتبديل ،برای نصرب توکار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ
يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

400

42

نصب کلید تبديل ،برای نصرب روکار به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ
يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

15

43

نصب دکمه فشاری باعالمرت زنرﮓ ياروشنايی ،برای نصرب توکار به
همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

88

44

نصب پريﺰ 16آمﭙر يک فازونول ،برای نصرب توکار بااتصال زمین (شوکو)
به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

1،585

45

نصب پريﺰ 16آمﭙر يک فازونول ،برای نصرب روکار بااتصال زمین
(شوکو) به همراه سربندی و نصب سرسیﻢ يا لحیﻢ کاری سرسیمها.

عدد

15

46

نصب پريﺰ تلفن سوکتی  ،11RJيا سه سوراﺧه برای نصب توکار.

عدد

400

47

نصب پريﺰآنتن راديو و تلويﺰيون برای نصرب توکار.

عدد

263

48

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

عدد

88

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

31

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

عدد

88
117

49

نصب بیﺰر 220ولرت برای نصرب توکار.

50

لوله کشی روکار ،بالوله فوﻻدی  13.5Pgگالوانیﺰه عمقی داغ به همراه
بوشن و براس مربوطه.

متر طول

51

لوله کشی روکار ،بالوله فوﻻدی  16Pgگالوانیﺰه عمقی داغ به همراه
بوشن و براس مربوطه..

متر طول

13

52

لوله کشی روکار ،بالوله فوﻻدی  21Pgگالوانیﺰه عمقی داغ به همراه
بوشن و براس مربوطه..

متر طول

8

53

لوله کشی روکار ،بالوله فوﻻدی  29Pgگالوانیﺰه عمقی داغ به همراه
بوشن و براس مربوطه..

متر طول

12

54

لوله کشی روکار بالوله فوﻻدی گالوانیﺰه قابل انعطاف شیلددار
.13.5Pg

متر طول

10

55

لوله کشی روکار بالوله فوﻻدی گالوانیﺰه قابل انعطاف شیلددار . 16Pg

متر طول

6

56

لوله کشی روکار بالوله فوﻻدی گالوانیﺰه قابل انعطاف شیلددار . 21Pg

متر طول

3

57

لوله کشی روکار يا توکار ،بالوله فوﻻدی گالوانیﺰه قابل انعطاف شیلددار
. 29Pg

متر طول

2

58

لوله کشی توکار ،با لوله پی .وی .سی سﺨرت متوسط Rigid
).13.5pg َ ،)Mediumبا ﺧﻢ کاری ( سقﻒ  ،بدنه  ،کﻒ )

متر طول

35،500

59

لوله کشی توکار ،با لوله پی .وی .سی سﺨرت متوسط Rigid
).16pg َ ،)Mediumبا ﺧﻢ کاری ( سقﻒ  ،بدنه  ،کﻒ )

متر طول

720

60

لوله کشی توکار ،با لوله پی .وی .سی سﺨرت متوسط Rigid
).21pg َ ،)Mediumبا ﺧﻢ کاری ( سقﻒ  ،بدنه  ،کﻒ )

متر طول

2،040

61

نصب جعبه مینیاتوری ديواری توکار در واحدهای مسکونی مطابق
مشﺨصات نقشه.

عدد

88

62

نصب ،تست و راه اندازی کلیه متعلقات داﺧل جعبه مینیاتوری
واحدهای مسکونی (ترمینال ،کلید مینیاتوری  ،محاف جان  . . . ،و
درب جعبه ) مطابق مشﺨصات نقشه .تیﭗ . AP

عدد

63

نصب  ،تست و راه اندازی تابلو برق فلﺰی ديواری توکار و يا روکار
مصارف مشاعی طبقه همکﻒ با ﺿﺨامت ورق تا  2میلیمتر و کلیه
متعلقات مطابق مشﺨصات نقشه .تیﭗ MCP-GP

دستگاه

64

نصب  ،تست و راه اندازی تابلو برق فلﺰی ايستاده مصارف مشاعی طبقه
همکﻒ با ﺿﺨامت ورق تا  2میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق مشﺨصات
نقشه .تیﭗ C.P - ATS

سلول

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

88

7

7

32

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

65

نصب  ،تست و راه اندازی تابلو برق فلﺰی ديواری توکار و يا روکار
مصارف مشاعی بام با ﺿﺨامت ورق تا  2میلیمتر و کلیه متعلقات
مطابق مشﺨصات نقشه .تیﭗ 2-ELVP1RP-ELVP

دستگاه

66

نصب  ،تست و راه اندازی تابلو برق فلﺰی کنتوری طبقه همکﻒ به ازائ
هر کنتور برق و ﺿﺨامت ورق تا  2میلیمتر توکار و يا روکار با کلیه
متعلقات مطابق مشﺨصات نقشه  .تیﭗ -MAP

دستگاه

91

67

نصب ،تست و راه اندازی مولدبرق باقدرت نامی  450KVAمناسرب
برای کار به صورت اﺿطراری (بدون حمل ديﺰل تا روی سکوی نصب ).

دستگاه

1

68

کابل کشی با کابل تلفن هوايی باروکرﺶ  P.V.Cاز نوع  JY(st)Yبه
قطر  0.6میلیمتر ،دوزوجی بايک سیﻢ اتصال زمین همراه ،برای نصرب
داﺧل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

متر طول

69

کابل کشی با کابل تلفن هوايی باروکرﺶ  P.V.Cاز نوع  JY(st)Yبه
قطر  0.6میلیمتر ،ﭼهارزوجی بايک سیﻢ اتصال زمین همراه ،برای
نصرب داﺧل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

متر طول

70

کابل کشی با کابل تلفن هوايی باروکرﺶ  P.V.Cاز نوع  JY(st)Yبه
قطر  0.6میلیمتر ،شرﺶ زوجی بايک سیﻢ اتصال زمین همراه ،برای
نصرب داﺧل لوله و يا روی سینی و نردبان کابل.

متر طول

2،000

71

سیﻢ کشی با سیﻢ تلفن تابیده دوﻻ به قطر  0.6میلیمتر با روکﺶ
پالستیکی.

متر طول

50

72

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

11

7،100

2،000

نصب جعبه تقسیﻢ شانه ای تلفن از  80تا  120زوجی ،به همراه شانه و
ترمینالهای مربوط به طور کامل ،برای نصرب روکار و يا توکار ،از نوع
فلﺰی.

عدد

4

73

نصب شانه  10زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل.

عدد

4

74

نصب شانه  20زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل.

عدد

21

75

فرم بندی ،سربندی ،لحیﻢ کاری وتسرت هرزوج ازمدارهای ورودی
ياﺧروجی درجعبه تقسیﻢ شانه ای.

زوج

420

76

نصب ،تست و راه اندازی پنل درب ورودی سیستﻢ در بازکن تصويری
رنگی نوع کدينﮓ ،مجهﺰ به نمايشگر و دوربین ،همراه با میکروفون و
بلندگو با قابلیت ديد در شب به همراه نصب و راه اندازی منبﻊ تغﺬيه
سیستﻢ دربازکن.

عدد

4

77

نصب ،تست و راه اندازی گوشی داﺧل واحد با صفحه نمايﺶ تصويری
رنگی تا  3/4اينچ.

عدد

88

33

رديﻒ

واحد

مقدار

78

نصب ،تست و راه اندازی رمﺰگشا (ديکودر) سیستﻢ دربازکن نوع
کدينﮓ.

عدد

18

79

نصب ،تست و راه اندازی قفل برقی سیستﻢ دربازکن از نوع مغناطیسی و
يا مکانیکی.

عدد

4

80

نصب ،تست و راه اندازی آنتن گیرنده تلويﺰيون تمام کانال ،در باند
 VHFو  UHFبا حداقل قدرت دريافت  12دسیبل به طور کامل.

دستگاه

4

81

نصب ،تست و راه اندازی تقويت کننده ﺧط تمام باند
UHF،VHFو FMبا ﺿريب تقويت حدود  30دسیبل شامل منبﻊ
تغﺬيه  220ولتی

دستگاه

82

نصب ،تست و راه اندازی جعبه تقسیﻢ عبوری( )TAP OFFبا يک
ﺧط عبور و ﭼهار انشعاب و با تضعیﻒ حدود 3دسیبل برای امواج مدار
عبوری و تضعیﻒ  15-10دسیبل در هر انشعاب به طور کامل.

دستگاه

83

نصب ،تست و راه اندازی جعبه تقسیﻢ عبوری( )TAP OFFبا يک
ﺧط عبور و شﺶ انشعاب و با تضعیﻒ حدود 6دسیبل برای امواج مدار
عبوری و تضعیﻒ  16-12دسیبل در هر انشعاب به طور کامل.

دستگاه

84

نصب ،تست و راه اندازی جعبه تقسیﻢ انشعابی ()Splitterبا ﭼهار
انشعاب و تضعیﻒ حدود  8دسیبل در هر انشعاب ،همراه با کانکتور
مربوط.

دستگاه

85

نصب ،تست و راه اندازی جعبه تقسیﻢ انشعابی ( )Splitterبا شﺶ
انشعاب و تضعیﻒ حدود  8دسیبل در هر انشعاب ،همراه با کانکتور
مربوط.

دستگاه

8

86

نصب ،تست و راه اندازی ترکیب کننده سیستﻢ آنتن مرکﺰی (.)Mixer

دستگاه

4

87

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

دستگاه

14

88

نصب ،تست و راه اندازی مولتی سويئچ  17به  16انتهايی به طور کامل.

دستگاه

4

89

کابل کشی با کابل کواکسیال باامﭙدانرس مشﺨصه  75اهﻢ ،برای گیرنده
تلويﺰيونی ،از نوع  V2C-4.5برای نصرب داﺧل لوله و يا روی سینی و
نردبان کابل.

متر طول

7،350

90

نصب ،تست و راه اندازی مرکﺰکنترل اعالم حريق متعارف  16مداری
توکار و يا روکار.

دستگاه

4

دستگاه

53

91

شرح آيتﻢ

نصب ،تست و راه اندازی شستی اعالم حريق متعارف باقابلیرت کاردر
شرايط سﺨرت ومقاوم دربرابرآترﺶ ،به رنرﮓ قرمﺰ.

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

4

2

2

6

34

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

92

نصب ،تست و راه اندازی آژيرالکترونیکی متعارف دارای حداقل دو
صداوﺧروجی بافشارآکوستیکی  100دسیبل در 1متر (کالس ،) A
باولتاژکار 24ولرت مستقیﻢ باتولرانرس مناسرب.

دستگاه

93

نصب ،تست و راه اندازی دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکتريک (نوری
يااپتیکی) ،دارای پوشرﺶ ﺿد گردوﺧاک ،باولتاژکار 24ولرت مستقیﻢ،
باتولرانرس مناسرب وﭼراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پايه به
طور کامل.

دستگاه

94

نصب ،تست و راه اندازی دتکتورحرارتی متعارف باعکرس العمل در
مقابل درجه حرارت ثابرت (حدود 80درجه سانتیگراد) ،دارای پوشرﺶ
ﺿدگردوﺧاک ،باولتاژکار 24ولرت مستقیﻢ ،باتولرانرس مناسرب وﭼراغ
نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پايه به طور کامل.

دستگاه

93

95

نصب ماژول اينترفیس از نوع ورودی و ﺧروجی متعارف تا  2کنتاکت به
همراه ايﺰوﻻتور.

عدد

11

96

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

عدد

175

97

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بنايی غیر بتنی برای
نصرب لوله های برق تا سطح مقطﻊ  20سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

3،609

98

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصرب لوله
های برق تا سطح مقطﻊ  20سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

108

99

نصب بوشن  pvcبرای لوله های Pg16Pg,11،13.5Pg

عدد

9،250

100

نصب گلند برنجی با يک عدد مهره برای سايﺰهای
 Pg16Pg,11،13.5Pgروی لوله و يا تابلو برق.

عدد

91

101

نصب گلند برنجی با يک عدد مهره برای سايﺰ  Pg 21روی لوله و يا
تابلو برق.

عدد

14

102

نصب قوطی کلید و پريﺰﭼهارگوش پرسی گالوانیﺰه و يا پالستیکی ،به
ابعاد تقريبی  70× 70میلیمتر.

عدد

4،650

103

نصب جعبه تقسیﻢ کائوﭼويی ﭼهارگوش به ابعادتقريبی 100× 100
میلیمتر بارانی.

عدد

5

104

ساﺧت و نصب ساپورت آهنی برای نصب سینی کابل يا انواع نگهدار و
آويﺰ سینی کابل ،نردبان کابل ،لوله های برق و موارد مشابه ،که از
پروفیلهای مﺨتلﻒ يا نبشی و يا تسمه و میلگرد ساﺧته شده ،با پیچ و
مهره ﻻزم برای تنﻈیﻢ ارتفاع ،با يک دست رنﮓ ﺿد زنﮓ و سوراﺧکاری
ﻻزم روی ساپورت.

کیلوگرم

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

43

485

475

35

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

105

نصب سینی کابل به عرض  100میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ ،ساﺧته
شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.25میلیمتر ،بايک لبه  4سانتیمتری
و يک لبه يک سانتیمتری.

متر طول

106

نصب سینی کابل به عرض  200میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ ،ساﺧته
شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.25میلیمتر ،بايک لبه  4سانتیمتری
و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

متر طول

107

نصب سینی کابل به عرض  600میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ ،ساﺧته
شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.5میلیمتر ،بايک لبه  4سانتیمتری
و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

متر طول

108

نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض  100میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ،
ساﺧته شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.25میلیمتر ،بايک لبه 4
سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره
مربوط.

عدد

109

نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض  200میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ،
ساﺧته شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.25میلیمتر ،بايک لبه 4
سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری.

عدد

110

نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض  600میلیمتر ،پانچ شده متقاطﻊ،
ساﺧته شده ازورق گالوانیﺰه به ﺿﺨامرت  1.5میلیمتر ،بايک لبه 4
سانتیمتری و يک لبه يک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره
مربوط.

عدد

111

نصب نردبان کابل به عرض  60سانتیمتر ،ساﺧته شده از ورق گالوانیﺰه
به ﺿﺨامت  1.5میلیمتر و با فاصله پله های  25سانتیمتری و با لبه
نردبان  6سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط.

متر طول

210

112

نصب بست فلﺰی (اسﭙیت) برای لوله های  13.5Pg ،11Pgو 16Pg
با پیچ و رول پالگ مربوط.

عدد

3،325

113

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

عدد

70

114

نصب کلمﭗ مسی به مقطﻊ 25

عدد

50

115

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

عدد

263

116

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

عدد

60

117

نصب بست ﭼنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سايﺰ 25-18

عدد

13

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

70

40

40

11

6

7

36

رديﻒ

شرح آيتﻢ

واحد

مقدار

118

نصب ترمینال پالستیکی برای سیﻢ تا سطح مقطﻊ  2.5میلیمتر با
سربندی و لحیﻢ کاری سیﻢ مربوطه.

عدد

1،050

119

نصب ساپورت گالوانیﺰه روی سطوح سوپرپانل جهت نصب قوطی ،باکس
و ساير نصبیات و فیکس کردن لوله ها و ...

عدد

1000

120

دستمﺰد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح پالستوفوم با هويه يا
سشوار مناسب برای نصرب لوله های تﺄسیسات تا سطح مقطﻊ 20
سانتیمتر مربﻊ.

متر طول

بهای جﺰء(ريال)

بهای کل (ريال)

8000

جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده

تبصره  :1دستمﺰد نصب کلیه ملﺰومات مورد نیاز رديﻒ های فوق اعﻢ از نصب سرسیﻢ ،لحیﻢ کاری ،نصب بست کمربندی ،ترمینال پیﭽی و ...
در بهای واحد دستمﺰد رديﻒ های فوق پیﺶ بینی گرديده و از بابت آنها پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد .به عنوان نمونه برای
نصب ﭼراغ ها ،پرداﺧت جداگانه ای بابت دستمﺰد نصب ترمینال و برای کابل کشی ،پرداﺧت جداگانه ای بابت استفاده از بست
کمربندی انجام نﺨواهد شد.
تبصره  :2مقادير مندرج در جدول فوق بصورت تقريبی بوده و مالک محاسبه کارکرد های موقت و قطعی بر اساس اندازه گیری مقادير کارهای
انجام شده ﺧواهد بود و کارفرما میتواند مقادير هر يک از رديﻒها را به هر میﺰان کاهﺶ يا افﺰايﺶ دهد و اين موﺿوع تﺄثیری در
بهای واحد رديﻒ ها نﺨواهد داشت.
تبصره  :3اجرای ﺿد زنﮓ روی آهن کشی داکت ها ،ساپورت ها و تکیه گاه فوﻻدی در قیمت رديﻒ های مربوطه منﻈور گرديده و از اين بابت
پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد.
تبصره  :4هﺰينه شیار زنی رديﻒ های  97و  98و  120برای عبور مجموعه لوله هايی که کنار هﻢ میگیرند فقط يکبار پرداﺧت میگردد.
تبصره  :5هﺰينه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سايﺰ ،سوراﺧکاری و نصب انکر بولت  6الی  10و سوراﺧکاری و نصب رول بولت به هر
سايﺰ از رديﻒ های متناظر در فهرست بهای مکانیکی اين قرارداد پرداﺧت میگردد .لیکن دستمﺰد هر نوع سوراخ کاری ديگر در
سطوح بنايی ،بتنی ،سوپرپانل ،گچ برگ ها و  ...جهت اجرای و نصب ساير رديﻒ ها در قیمت های مربوطه منﻈور گرديده و از اين
بابت پرداﺧت جداگانه ای انجام نﺨواهد شد.
تبصره  :6مقادير رديﻒ های کنده کاری و شیارزنی ،نصب ساپورت گالوانیﺰه ،کرگیری سطوح بتنی ،سوراﺧکاری و نصب رول بولت ،سوراﺧکاری
و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می تواند تا هر میﺰان کاهﺶ يا افﺰايﺶ يابد و از اين بابت ادعايی پﺬيرفته
نﺨواهد بود.
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ج  -ﺟدول آﻧﺎلﯿﺰ هﺰینه ﺗجهﯿﺰ و ﺑﺮچﯿدن کﺎرگﺎه
ردیف

شرح آیتم

1

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

2

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

3

تﺄمین کفﺶ و کاله و تجهیﺰات ايمنی برای پرسنل و کارکنان پیمانکار ،مشاور و کارفرما

4

حضور کارشناس و افسران  HSEدر کارگاه

5

اجرای ملﺰومات و تمهیدات ايمنی و بهداشت در کارگاه

6

بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام ﺧطر

مبلغ ناخالص

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

تبصره  80 :1درصد از رديﻒ های جدول فوق مربوط به تجهیﺰکارگاه بوده که پس از تحقق موﺿوع هر يک رديﻒ ها و تﺄئید دستگاه
نﻈارت در صورت وﺿعیت های پیمانکار اعمال ﺧواهد شد.
تبصره 20 :2درصد از رديﻒ های جدول فوق مربوط به برﭼیدن کارگاه میباشد که پس از اتمام عملیات برﭼیدن کارگاه و تﺄئید دستگاه
نﻈارت در وﺿعیت های پیمانکار اعمال ﺧواهد شد.
تبصره  :3کلیه امکانات و تجهیﺰات تهیه شده در رديﻒ  1جدول فوق پس از تﺄئید و پرداﺧت در صورت وﺿعیتها متعلق به کارفرما بوده و
پیمانکار در هیچ شرايطی حق برﭼیدن ،ﺧارج کردن يا تصرف در آنها را نﺨواهد داشت.
تبصره  : 4کلیه موارد مرتبط با تجهیﺰ و برﭼیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرايط عمومی و ﺧصوصی پیمان و رعايت ﭼک لیست
عملکرد ايمنی و الﺰامات  HSEو کل هﺰينههای مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میباشد و مبالغ مندرج در جدول فوق
صرفاً کمک هﺰينه ايست که در صورت تحقق هر يک از رديﻒ موﺿوعات در صورت وﺿعیتهای ارسالی قابل پرداﺧت ﺧواهد بود.
تبصره  :5تﺄمین آهن آﻻت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده کارفرما میباشد.
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پیوست شماره 3
ﻣﺸﺨصﺎت فنﯽ خصوصﯽ

39

ﻣﺸﺨصﺎت فنﯽ خصوصﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
 -1پیمانکار تﺄسیساتی با مسئول اجرايی تﺄسیسات پروژه موظﻒ است نقشه های کارگاهی مسیر عبور لوله ها و شفت های تﺄسیساتی را ﺿمن
هماهنگی با نقشه های معماری با مشﺨص کردن محل دقیق غالف گﺬاری ها و باز شده گی های سقﻒ) ،(OPENINGرا تهیه و پس از
تﺄيید دستگاه نﻈارت به عنوان يکی از رديﻒهای ﭼک لیست اجرا سقﻒ مورد عمل قرار دهد و قبل از بتن ريﺰی هر مرحله از سقﻒ ،توسط
دستگاه نﻈارت کنترل و تايید گردد.
 -2جهت جمﻊ آوری انشعابات آب اصلی ساﺧتمان و جهت جمﻊ آوری لوله های فاﺿالب ساﺧتمان ﻻزم است قبل از اجرا طبقه جمﻊ آوری با
نقشه های شبکه های آب و فاﺿالب و معماری محوطه هماهنﮓ و تعیین گردد.
 -3محل دقیق منهول يا منهول های فاﺿالب هر ساﺧتمان با نقشه شبکه جمﻊ آوری فاﺿالب و معماری محوطه هماهنﮓ و تعیین گردد.
 -4در کلیه سیستمهای شیر فلکه های دنده ای ﻻزم است با مهره ماسوره در مدار نصب گردد.
 -5در صورتی که لوله های فوﻻدی افقی يا قائﻢ به موازات هﻢ بست زده می شوند ،فاصله دو لوله مجاور از هﻢ و فاصله آﺧرين لوله تا
نﺰديکترين اجﺰای ساﺧتمانی و تﺄسیساتی(ديوار ،مﺨازن،اسکلت های فوﻻدی و )...بايد حداقل برابر ارقام زير باشد:
 -1-5فاصله جدار ﺧارجی دو لوله فوﻻدی مجاور ،بدون عايق ،از يکديگر ،در صورتیکه اتصال از نوع دندهای باشد بايد حداقل  5سانتی متر
باشد .در صورتیکه اتصال از نوعی فلنجی باشد ،اين فاصله بايد حداقل  8سانتی متر باشد .در صورتیکه لوله فوﻻدی عايق دار باشد ،ﺿﺨامت
عايق به اين مقادير اﺿافه میشود.
 -2-5فاصله جدار ﺧارجی لوله فوﻻدی از نﺰديک ترين اجﺰای ساﺧتمانی يا تﺄسیساتی در صورتیکه اتصال از نوع دندهای باشد ،بايد حداقل
 5سانتی متر باشد .در صورتیکه اتصال از نوع فلنجی باشد ،اين فاصله بايد حداقل  8سانتی متر باشد .در صورتیکه لوله فوﻻدی عايق دار
باشد ،ﺿﺨامت عايق به مقادير اﺿافه میشود.
 -6در صورتیکه لوله های فوﻻدی افقی يا فائﻢ به موازات هﻢ بست زده شوند و تکیه گاه برای آنها مشترک باشد ،فاصله دو تکیه گاه مجاور ،که
برای اين دسته لوله مشترک است ،بايد کمترين عددی باشد که برای لوله های با قطر های متفاوت بدست می آيد.
 -7در پايین ترين نقاط شبکه لوله کشی و در پايین ترين نقاط اتصال به دستگاه ها (کلکتورها ،مﺨازن آب سرد و گرم مصرفی ،پمﭗ ها و)...
بايد اتصال تﺨلیه پیﺶبینی شود.
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 -8فاصله دو تکیه گاه مجاور در لوله کشی فوﻻدی افقی ،حداکثر بايد برابر با ارقام ارائه شده در جدول زير باشد.
قطر نامی
لوله  -اينچ
فاصله -
متر

3⁄4

1

1*1 ⁄ 4

1*1 ⁄ 2

2

2*1 ⁄ 2

3

4

5

6

2.1

2.1

2.4

2.7

3

3.3

3.6

4.2

4.6

5.2

 -9رعايت کلیه ﺿوابط ،قوانین و دستورالعمل های ذکر شده در مباحث مقررات ملی ساﺧتمان ايران شامل مبحث  19 ،14،15،16،18الﺰامی
می باشد.
 -10کلیه عملیات اجرا شده تﺄسیسات مکانیکی ساﺧتمان عالوه بر انجام آزمايﺶهای حین اجرا کار ﻻزم است پس از نصب تجهیﺰات و قبل از
درﺧواست  ،کﻒ شوی ها و نﻈاير آن هﻢ می گردد.
 -11پس از تحويل موقت نیﺰ تست بهره برداری شده و نتیجه با حضور مهندس ناظر صورت جلسه گردد .آزمايﺶ های فوق شامل توالت ها،
زيردوشی ها اجرا هر قسمت از کار و تست و تکمیل نصب بست و تنﻈیﻢ شیب آن قبل از پوشﺶ روی کارهای انجام شده ﻻزم است
قرارداد ناظر مقیﻢ متراژ و صورت برداری شده و صورت مجلس متره تنﻈیﻢ گردد.
 -12پیمانکار موظﻒ است عالئﻢ راهنمای روی شیرآﻻت موتورﺧانه نصب و دستورالعمل بهره برداری سیستﻢ ها را به صورت ﺧالصه و گويا
تهیه و پس از تﺄيید دستگاه نﻈارت روی درب تابلو موتورﺧانه نصب نمايید.
 -13پیمانکار موظﻒ است قبل از اقدام به اجرای لوله کشی موقعیت اجرای لوله ها را در داﺧل داکت های تﺄسیساتی با ساير سیستﻢ های
تﺄسیسات مکانیکی با توجه به طرح آرايﺶ داکت های ارائه شده هماهنﮓ و اجرا کند.
 -14کلیه لوله های پلیمری فاﺿالب و آب باران در فضای پارکینﮓ ها و لوله هايی که بیرون از سقﻒ کاذب قراردارند با پوشﺶ مقاوم در مقابل
حريق محافﻈت شود.
لوله کشی سیستم آب سرد و گرم مصرفی و آتش نشانی
 -15جنس کلیه لولههای آب سرد و گرم مصرفی در رايﺰرها و داﺧل پمﭗ ﺧانه از نوع گالوانیﺰه درزدار وزن سنگین DIN 2440 BS
11387مطابق با استانداردهای ارائه شده در مبحث  16مقررات ملی ساﺧتمان می باشد.
استفاده از اتصاﻻت سیاه در سیستﻢ آب مصرفی به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
 -16جنس کلیه لولههای آب سرد و گرم مصرفی از محل انشعاب از کلکتور توزيﻊ واقﻊ در داکت اصلی تﺄسیسات از نوع

لوله های

پلیمری  5ﻻيه و اتصاﻻت پرسی مرغوب با پوشﺶ پلی اتیلن فوم لوله ای يا عايق پیﺶ ساﺧته اﻻستومری  EPDMمی باشد.
 -17عبور لوله ها به صورت مورب در لوله کشی روکار و يا توکار در زير سقﻒ يا ديوار ممنوع می باشد.
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 -18کلیه شیرآﻻت تا فطر  2اينچ با بدنه برنجی و اتصاﻻت دنده ای و از قطر  2.5اينچ تا 4اينچ از نوع برنجی دنده ای يا ﭼدنی فلنجی و از
قطر  4اينچ به باﻻ از نوع ﭼدنی فلنجی میباشند.
 -19انشعاب آب مصرفی از رايﺰرها درهرطبقه می بايست دارای شیرفلکه در فضای داﺧل سرويس و يا داﺧل سقﻒ کاذب (درسیستﻢ لوله
کشی توکار با تعبیه دريﭽه آلومینیومی به ابعاد30*40سانتی متر جهت دسترسی و يا در داﺧل فضای شفت عبور لوله ها که امکان
دسترسی مناسب) باشد نصب گردد.
 -20ارتفاع نصب شیر آﻻت آب سرد و گرم مصرفی و تجهیﺰات بهداشتی از کﻒ تمام شده طبق جداول ارائه شده می باشد.
 -21کلیه لوله های آب مصرفی داﺧل شفت ها در هر طبقه با يک عدد بست کرپی با پايه نبشی و لوله های افقی زير سقﻒ داﺧل ترنﺞ يا
داﺧل سقﻒ کاذب با بستن آويﺰ و تکیهگاه مناسب( طبق استاندارد دتايل) به فاصله حداکثر  2متر در جاهای مناسب با نﻈر دستگاه
نﻈارت و جهت لوله های روکار داﺧل واحدها با بست مﺨصوص محکﻢ شود.
 -22انشعاب اصلی آب موتورﺧانه در قسمتهايی که اجباراً در تماس با ﺧاک است با نوار ﺿد رطوبت يا قیرگونی عايق شود .يا در آن قسمت
از لوله پلی اتیلن فشار قوی مﺨصوص آبرسانی استفاده گردد.
 -23قطعات انبساطی مسیر لوله نوع آکاردئونی)(EXPANSION JOINTمیبايست اوﻻً دارای غالف پی وی سی ) (PVCثانی ًا دارای میل مهار
که از غیر هﻢ محور شدن آن جلوگیری کند باشد و فضای نصب آن می بايست به نحوی باشد که امکان انبساط و انقباض وجود داشته
باشد(طبق استاندارددتايل موجود)
 -24نقاطی از لوله که به صورت ) (FIXED POINTمشﺨص شده می بايست لوله با استفاده از نبشی يا ناودانی و تسمه جوش شده و به فريﻢ
ثابت شفت يا سازه ساﺧتمان محکﻢ شود(.طبق استاندارد دتايل موجود)
 -25لولههای سیستﻢ آتﺶنشانی داﺧل ساﺧتمان از نوع فوﻻدی سیاه بدون درز ) (SCH40يا ) (DIN2448با اتصاﻻت جوشی استاندارد باشد.
 -26محل نصب جعبه های آتﺶ نشانی در فضای مشاعی ساﺧتمان و قابل دسترسی عمومی باشد.
 -27در فضای ﺧاصی مانند واحدهای تجاری ،اداری ،پارکینﮓ ،موتور ﺧانه ،فضای مشاعی ،انبارها و آشﭙﺰﺧانههای مرکﺰی ﻻزم است کﭙسول
گاز يا کﭙسول آتﺶنشانی پودر نیﺰ استفاده شود.
 -28پس از اجرای لوله کشی آب مصرفی ،اين لوله ها می بايستی مطابق مبحث  16مقررات ملی ساﺧتمان قسمت  16-4-9-2مورد آزمايﺶ
قرار گیرد .حداقل فشار آزمايﺶ  10بار و حداقل مدت آن يک ساعت می باشد.
 -29پس از آزمايﺶ و پیﺶ از نصب لوازم بهداشتی و بهرهبرداری کلیه لوله کشی های آب سرد و گرم مصرفی می بايستی مطابق الﺰامات
مقررات ملی ساﺧتمان مبحث 16ﺿدعفونی شوند.
 -30کلیه جعبه های آتﺶ نشانی و شیرآﻻت ،کوپلینﮓ و ﻻنس و شیلنﮓ آتﺶ نشانی با فشار  16آتمسفر استفاده شود.
سیستم لوله کشی فاضالب و آب باران
 -31کلیه لوله های فاﺿالب از جنس پلی پروپیلن (پوش فیت) مطابق با استاندارد مورد تايید می باشد.
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 -32ﻻزم است جهت کلیه لولههای قائﻢ (رايﺰر) فاﺿالب وآب باران در هر طبقه يک عدد بست استاندار به فريﻢ شفت و زير سیفون ها ،زير
زانوئی انشعاب سرويس ها از رايﺰر و زير زانوی لوله ارتباط تجهیﺰات بهداشتی بست استاندارد نصب گردد و در لوله های جمﻊ آوری زير
سقﻒ پیلوت يا زيرزمین يا در طبقات در نقاطی که تغییر مسیر در رايﺰر ايجاد میشود نیﺰﻻزم است زير زانوی تغییر مسیر يک عدد يست
نصب شود و در مسیرهای افقی ساير نقاط به فاصله حداکثر  2متر يک عدد بست استاندارد نصب می گردد .هنگام اجرا پیمانکار موظﻒ
است پیﺶبینیهای ﻻزم برای مهار انقباض و انبساط لوله های فاﺿالب و آب باران در ساﺧتمان های بلند را بنمايد.
 -33لوله های ونت در روی بام تا ارتفاع دست انداز بام ادامه پیدا کرده و ارتفاع لوله ونت از کﻒ تمام شده بام حدود 1.5متر تا  2متر باشد.
 -34جهت تست لوله های فاﺿالب و آب باران هر دو طبقه يک عدد دريﭽه بازديد) (COنصب شود.
 -35در نقاط تغییر مسیر رايﺰر در طبقه همکﻒ يا زيرزمین يک عدد دريﭽه بازديد)(COنصب شود.
 -36جهت دريﭽه های بازديد رايﺰرها از سه راه  90درجه استفاده شود .
 -37انتهای ﺧطوط فاﺿالب کﻒ شوی ها ،زيردوشی ،وان و بیده تبديل 75*50و توالت تبديل  125*110جهت اجرا قیرگونی کﻒ استفاده
شود به نحوی که قیر گونی کﻒ با شیب به داﺧل تبديل هدايت گردد.
 -38شیب لولههای ﺧطوط افقی فاﺿالب می بايست حداقل يک تا دو درصد باشد.
 -39شیب لوله های هواکﺶ فاﺿالب بايد حداقل  1درصد و سمت محل اتصال اين لوله به لوله فاﺿالب باشد.
 -40پس از اجرای کار لوله کشی های فاﺿالب و ونت به صورت يکجا با آب آزمايﺶ شوند بدين ترتیب که همه دهانههای باز لوله کشی به
جﺰ باﻻترين دهانه آن پر آب شده و پس از مدت  15دقیقه می بايستی کلیه قطعات و اتصاﻻت مورد بازرسی قرار گرفته و هیچ نشتابی
مشاهده نشود .در غیر اين صورت قطعات معیوب و اتصاﻻت ﺿعیﻒ می بايستی ترمیﻢ يا تعويض و آزمايﺶ با آب تکرار شود.
سیستم گرمایش
 -41اجرا ،نصب و راه اندازی سیستﻢ سرمايﺶ می بايستی توسط کارﺧانه سازنده انجام شود.
 -42لوله های رفت و برگشت سیستﻢ گرمايﺶ از جنس لوله های پنﺞ ﻻيه پلیمری PEX/AI/PEXمطابق با استاندارد  DIN/DVGW 542يا
 ANSI/ASTM F887-97يا مشابه می باشد.
 -43هنگام اجرای کار می بايست کلیه نکات مندرج در نشريه شماره  128سازمان مديريت و برنامه ريﺰی در ارتباط با شرايط اجرای کار لوله
کشی به طور کامل رعايت گردد.
 -44کلیه لولههای آب رفت و برگشت سیستﻢ گرمايﺶ می بايستی با عايق حرارتی از نوع پتويی ﭼسب دار با ﺿﺨامت حداقل  3سانتی متر و
مشابه تولیدات  K-FELEXعايق کاری شوند.
 -45پس از اجرای لوله کشی ،اين لوله ها بايد مورد آزمايﺶ با آب قرار گیرند .فشار آزمايﺶ بايد  1.5برابر فشار طراحی سیستﻢ لولهکشی و از
 4بار کمتر نباشد مدت زمان آزمايﺶ حداقل  2ساعت پیوسته میباشد.
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کانال کشی تهویه مطبوع و تخلیه هوا
 -46جهت ﺿﺨامت ورق گالوانیﺰه و سايﺰ فلنﺞ کانال هوای سیستﻢ های تهويه مطبوع و اگﺰوز مرکﺰی به جدول مربوطه در مقررات ملی مبحث
 14مراجعه شود.
 -47اتصال نبشی ها به بدنه کانال می بايست به وسیله پرچ آ هنی گالوانیﺰه اجرا گردد.
 -48رايﺰر کانالهای هوا در هر طبقه به وسیله يک بست ساﺧته شده از تسمه يا نبشی يا فريﻢ شفت تثبیت گردد ،کانالهای هوا در زير سقﻒ به
فاصله هر 2متر يک عدد بست آويﺰ يا تکیه گاه ساﺧته شده از نبشی داشته باشد.
 -49کلیه دريﭽه های هوا از نوع آلومینیومی دمﭙردار طبق نقشه های مربوطه انجام شود.
 -50در صورت استفاده از دريﭽه هوای فوﻻدی ﻻزم است با رنﮓ پﺨته کارﺧانه تهیه شده باشد .
 -51کانالهای هوا بايد کامالً گونیائی ساﺧته شده و در مواقعی که دريﭽه های هوا باﻻی درب ورودی اجرا میشود حتی اﻻمکان در محور درب
يا ورودی قرار داشته باشد.
 -52کلیه دريﭽه های هوای سقفی يا ديواری رفت و برگشت هوای و اگﺰوز و هوای تازه به فريﻢ ﭼوبی به ابعاد  5*2سانتی متر نصب شده در
انتهای کانال (در محل نصب دريﭽه) روی ﺿلﻊ  2سانتیمتر پیچ شوند .طول کانال در محل اتصال به قاب ﭼوبی به اندازهای باشد تا پس
از اتصال کانال به قاب ﭼوبی سطح قاب مﺬکور همسطح با سطح تمام شده ديوار باشد .و لبه اﺿافی کانال روی کالف ﭼوبی برگردانده
شود.
 -53اتصال کانال های تهويه مطبوع کولر آبی به تجهیﺰات مکانیکی می بايست به وسیله برزنت نسوز و مقاوم يا ﻻستیک منجید دار به
ﺿﺨامت  3میلیمتر و حداقل به عرض  15سانتیمتر اجرا گردد.
 -54در صورتی که اجباراً کانالهای هوا از محل درز انبساط ساﺧتمانی عبور می کند ﻻزم است طبق استاندارد دتايل مربوطه اتصال قابل
انعطاف پیﺶبینی و اجرا گردد.
 -55جهت جلوگیری از ورود پرندگان يا سقوط اشیاء به داﺧل کانال های کولر ،تهويه يا تﺨلیه هوا ﻻزم است دهانه کانال های فوق تا نصب
دستگاه های مربوطه با ورق گالوانیﺰه مسدود گردد .
 -56کانال های رفت و برگشت سیستﻢ تهويه مطبوع توسط عايق پشﻢ شیشه به ﺿﺨامت يک اينچ به همراه پوشﺶ پارﭼهای متقال و ماستیک
دو دست رنﮓ روغنی يا عايق اﻻستومری ﭼسب دار با روکﺶ آلومینیومی به ﺿﺨامت  13میلیمتر مشابه AIROFLEXپوشیده میشوند.
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ﻣﺸﺨصﺎت فنﯽ خصوصﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت الﮑﺘﺮیﮑﯽ
لوله کشی:
 -1لولهکشی سیستمهای تﺄسیسات الکتريکی در پمﭙﺨانه و اتاق برق بصورت روکار و با استفاده از لوله گالوانیﺰه ،و در بقیه فضاها با
استفاده از لوله پی.وی.سی سﺨت و مرغوب توکار انجام پﺬيرد.
 -2ت مامی لوله کشی های برق بايد از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیﻢ يا جعبه کلید و پريﺰ ﺧتﻢ شود ،بدين معنی که باقی
گﺬاردن سر لوله به طور آزاد مجاز نیست.
 -3در مکان های تر و مرطوب بايد درپوش های جعبه تقسیﻢ ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود.
 -4در فضاهای مرطوب لوله در زير سقﻒ کاذب اجرا میگردد( .در کﻒ لوله اجرا نمیگردد).
 -5در مواردی که از لوله های غیرفلﺰی استفاده می شود بايد کلیه لوازم اتصال آن نیﺰ از همان نوع انتﺨاب شود.
 -6کلیه 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
لوله ها از يکديگر بايد مساوی بوده و شعاع ﺧمﺶ لوله ها يکسان باشد.
 -7ﺧﻢ 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
لوله های فلﺰی با قطر  25میلی متر می توان از لوله ﺧﻢ کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیﺶ از  25میلی متر
بايد از ماشین ﺧﻢ کن استفاده شود.
 -8تعداد 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
که تعداد ﺧﻢ ها از ﭼهارﺧﻢ  90درجه (مجموعاً  360درجه) بیشتر گردد بايد از جعبه کشﺶ ) (pull boxاستفاده شود.
 -9در 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.
 -10لوله 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 ها زﺧمی و
معیوب نشود.
 -11تمام 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
پیوسته امتداد يابد.
 -12دهانه ورودی لوله هايی که از ساﺧتمان ﺧارج و يا به ساﺧتمان وارد می شود بايد به طريقی در برابر آب مسدود شود.
 -13کلیه 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
مواد ﺧارجی مشابه به داﺧل آن جلوگیری شود.
 -14لوله ها بايد در هنگام نصب ﺧالی باشد و سیﻢ ها يا کابل ها پس از پايان لوله کشی به داﺧل آن هدايت شود.
 -15حداقل فاصله بین لوله های برق و ساير لوله های تﺄسیساتی از قبیل آب  ،گاز ،و امثال آن بايد  15سانتی متر باشد.
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 -16جعبه های اتصال و جعبه تقسیﻢ های فلﺰی مﺨصوص کشﺶ بايد با مهره قفلی يا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود
و دقت کافی به عم ل آيد که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داﺧل جعبه وارد شود و در نتیجه محل ﻻزم برای نصب بوشن يا مهره
قفلی و تﺄمین اتصال الکتريکی محکﻢ با جعبه مربوط به وجود آيد.
 -17در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن يا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نبايد به کار برده شود.
 -18اندازه جعبه های تقسیﻢ يا کشﺶ بايد طوری انتﺨاب شود که فضای کافی برای سیﻢ ها و کابل های داﺧل آن وجود داشته باشد.
 -19در لوله کشی فلﺰی کلی اتصاﻻت اعﻢ از لوله و جعبه ها و ساير لوازم مربوط بايد به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتريکی تحقق
پﺬيرد.
 -20مج اری فلﺰی ،جعبه های تقسیﻢ و کشﺶ ،تابلوها ،کابل های زره دار ،و لوازم لوله کشی مربوط ،بايد به سیستﻢ زمین اتصال داده شود.
 -21در 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
انجام شود.
ال مستقل روی ديوارها نصب شود و اتکايی به لوله های برق مجاور ﺧود نداشته باشد.
 -22کلیه لوازم الکتريکی ،بايد به طور کام ً
لوله کشی توکار:
 -23کندن شیار روی ديوارها ،يا سقﻒ و کﻒ بتنی ،پس از اتمام بتن ريﺰی ،مجاز نﺨواهد بود.
 -24در ديوارهای آجری ،شیارکنی و يا جاسازی و ايجاد سوراخ برای نصب لوله های برق ،بايد پس از گچ و ﺧاک ديوارها و يا سقﻒ انجام
شود .عمق اين گونه شیارها بايد به نحوی باشد که اوﻻً ،بیﺶ از نصﻒ ﺿﺨامت ديوار برداشته نشود و ثانیاً ،سطح ﺧارجی لوله نصب
شده ،حداقل  1/5سانتی متر زير سطح تمام شده ديوار قرار گیرد.
 -25تمامی جعبه ه 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
و تراز باشد.
 -26لوله های توکار بايد به طريقی نصب شود که از پیچ و ﺧﻢ های اﺿافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترين فاصله و يا مطابق
نقشه های کارگاهی تايید شده از طرف دستگاه نﻈارت اجرا گردد.
 -27در مواردی که لوله ها در کﻒ نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده بايد سه سانتی متر باشد.
سیم کشی و کابل کشی:
 -28سیﻢ های مدارهای مﺨتلﻒ الکتريکی حامل ولتاژهای متفاوت بايد از لوله های جداگانه عبور کند.
ال در داﺧل يک لوله يا مجرا يا کانال سیﻢ کشی (ترانکینﮓ) کشیده شود.
 -29هادی های م ربوط به يک مدار بايد ک ً
 -30سیﻢ نول هر مدار فیوز بايد به طور مجﺰا تعبیه شود و استفاده از يک نول مشترک برای مدارهای مﺨتلﻒ مجاز نﺨواهد بود.
 -31به کار بردن سیﻢ اتصال زمین (هادی حفاظتی) به جای سیﻢ نول م جاز نمی باشد ،سیﻢ نول (ﺧنثی) بايد به طور جداگانه کشیده
شود.
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 -32تمامی سیﻢ های درون لوله ها اعﻢ از سیﻢ ﺧنثی (سیﻢ صفر) و يا سیﻢ محاف (مﺨصوص اتصال بدنه به زمین) بايد دارای پوشﺶ
باشد.
 -33لوله های فلﺰی و پوشﺶ های فلﺰی سیﻢ های عايق دار نبايد به عنوان سیﻢ نول يا سیﻢ حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.
 -34کلیه هادی هايی که به جعبه تقسیﻢ يا جعبه کشﺶ وارد می شود بايد در برابر سايیدگی حفاظت شود ،به اين ترتیب که برای
حراست پوشﺶ عايق سیﻢ ها ،در محل ورود هادی ،يا اتصال لوله به جعبه تقسیﻢ ،و مانند آن بايد يک بوشن فیبری و يا برنجی نصب
شود مگر اينکه معادل آن در ساﺧت جعبه در نﻈر گرفته شده باشد.
 -35تمامی مدارها بايد در داﺧل مجاری ساﺧتمانی (کانال ها ،رايﺰرها و غیره) ،کانال های ويژه سیﻢ کشی (مانند ترانکینﮓ و نﻈاير آن) يا
لوله ها يا نگهداری مﺨصوص به گونه ای نصب يا هدايت شود که بازديد ،ﺧارج کردن و نصب مجدد آن در داﺧل مجاری ،لوله ها و
ديگر محل های ذکر شده بدون ايجاد ﺧرابی و کندوکاو امکان پﺬير باشد.
 -36استفاده از مسیر (شافت) آسانسور به عنوان کانال باﻻرو برای هر نوع مداری جﺰ مدارهای مجاز مربوط به ﺧود آسانسور ممنوع است.
 -37سیستﻢ سیﻢ کشی بايد به گونه ای عالمت گﺬاری شود که شناسايی هادی ها برای بازرسی ،آزمايﺶ و تعمیرات بعدی به سهولت
امکان پﺬير باشد.
 -38پوشﺶ سیﻢ ها برای مصارف مﺨتلﻒ بايد به رنﮓ های متفاوت باشد ،لیکن برای يک نوع مصرف همﭽون سیﻢ کشی سیستﻢ تلفن و
مانند آن ،رنﮓ پوشﺶ سیﻢ در تمام ساﺧتمان بايد يکسان انتﺨاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام
پﺬيرد.
 -39سیﻢ 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
مناسب نسبت به قرار دادن آن در داﺧل لوله ها اقدام شود.
 -40تمامی سیﻢ هايی که در داﺧل لوله های برق قرار می گیرد بايد يک تکه و بدون زدگی باشد.
 -41اتصال سیﻢ ها به يکديگر بايد در داﺧل جعبه های تقسیﻢ انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پﺬيرد.
 -42سرسیﻢ های افشان بايد قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیﻢ کاری و يا سرسیﻢ يکﭙارﭼه شود.
 -43پوشﺶ سرسیﻢ ها (به ويژه سیﻢ های افشان) بايد با استفاده از ابﺰار مﺨصوص (سیﻢ لﺨت کن) برداشته شود و توجه گردد که به رشته
ها يا هادی ها آسیبی وارد نشود.
 -44در هر نقطه ﺧروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل بايد  15سانتی متر از سیﻢ برای ايجاد اتصاﻻت و وصل وسايل و دستگاه های
مربوطه در نﻈر گرفته شود مگر آنکه سیﻢ بدون اتصال از آن نقطه يا سمت عبور داده شود.
 -45اتصال سیﻢ ها به شینه های تابلو ،ماشین ها و مصرف کننده های ديگر فقط با پیچ و مهره مجاز است.
 -46تمامی مدارهای نهايی روشنايی و پريﺰها ،برای اتصال به بدنه های هادی ﭼراغ ها يا کنتاکت حفاظتی پريﺰها (برحسب مورد) بايد
شامل هادی حفاظتی باشد.
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 -47مسیرهای کابلکشی روکار بايد در امتداد افقی و عمودی با نﻈﻢ و ترتیب کامل انجام شوند و عالوه بر موارد فنی ،زيبايی ظاهری کار
نیﺰ رعايت شوند.
 -48کلیه اتصاﻻت کابلها يا سیمهای کنترل به تابلو بايد بر حسب شماره و ترتیبی که در نقشههای مربوط به تابلو آمده است نصب و اجرا
گردد.
کلید و پریزها:
 -49کلیدهايی که محل نصب آن جنب در ورودی واقﻊ می شود بايد در طرف قفل قرار گیرد .ﺿمناً محل دقیق نصب کلیه وسايل برقی از
قبیل کلیدها و پريﺰها و غیره ،بايد در حین اجرا در محل توسط مهندسین ناظر تعیین و اجرا شود.
 -50محل نصب کلید و پريﺰ و مانند آن ،در محل هايی که کاشی کاری می شود ،می بايست با دستگاه نﻈارت هماهنﮓ گردد.
 -51روش 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
وسیله بوش برنجی و يا  PVCانجام شود.
 -52هنگام بستن سیﻢ پريﺰها رعايت اين نکته که سیﻢهای فاز در همه کنتاکتهای پريﺰها به کنتاکت راست متصل گردد.
 -53سیﻢکشی کلیدهای تبديل بايد به فرم صحیح و مشهور به يک برقه انجام شوند و سیﻢ فاز فقط به يک کلید و سیﻢ نول به ﭼراغ
متصل گردد.
 -54کلیه کلیدها بايد سیﻢ فاز مدار را قطﻊ کنند و در مسیر سیﻢ نول نبايد قرار بگیرند.دند الﺰامی است.
چراغها:
 -55کلیه 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
ال در داﺧل ﭼراغ قرار گیرند.
کند .کلیه سیﻢ ها و حلقه ها بايد کام ً
 -56تمامی ﭼراغهای فلورسنت باﻻمﭗ کﻢمصرف میبايد مجهﺰ بهباﻻست الکترونیکی وساير ملحقات مربوطه باشند.
 -57ﭼراغهای روشنايی میبايست دارای ترمینال ارت بوده و سیﻢکشی مدارهای روشنايی به صورت سه رشتهای انجام پﺬيرد.
 -58کلیه ﭼراغهای گريفی میبايست دارای سرپیچ ﭼینی مرغوب و سیﻢ نسوز باشند.
تابلوها:
 -59کلیه تابلوهای ديواری بايد در ارتفاعی نصب گردند که ارتفاع باﻻترين دسته قطﻊ کننده کلید به هیچ وجه از  175سانتیمتر بیشتر
نباشد و همﭽنین ارتفاع قسمت میانی تابلو از سطح زمین بطور متوسط برابر  160سانتیمتر باشد.
 -60تابلوهای برق بايد به طريقی نصب گردند
 -61میبايد در يک ارتفاع ساﺧته شوند.
 -62کلیه قسمتهای فلﺰی تابلوهای توزيﻊ که اتکايی به ساير تﺄسیسات (از قبیل لوله آب ،لوله برق ،لوله گاز ،کابلها و غیره) نداشته باشد .
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 -63تابلوهای نرمال و اﺿطراری مجاور هﻢ ،فرعی ،سینیهای کابل و  ...بايد به سیستﻢ زمین مرتبط گردند.
سیستم اعالم حریق:
 -64محل هر دتکتور به صورت تقريبی نشان داده شده است و ﻻزم است فاصله حدود  60سانتیمتر بین دتکتور و ﭼراغ رعايت شود.
 -65دتکتور گازی بر روی ديوار در امتداد شیر گاز و در ارتفاع  30سانتیمتری زير سقﻒ اجرا میگردد.
 -66کلیه اجﺰای سیستﻢ اعالم حريق از يک سازنده معتبر و با تﺄيید دستگاه نﻈارت ﺧريداری گردد .سیستﻢ اعالم حريق پیﺶبینی شده
در اين پروژه از نوع متعارف میباشد.
سیستم اتصال زمین:
 -67ﻻزم است پس از حفر ﭼاه ارت ،ايجاد حلقه ارت ساﺧتمان و انجام کلیه عملیات ارتینﮓ میﺰان مقاومت زمین اندازهگیری شده و
مقدار فوق زير  2اهﻢ باشد( .در صورت بدست آوردن میﺰان باﻻتر از  2اهﻢ بايد نسبت به احدا يک ﭼاه ديگر حداقل به فاصله عمق
ﭼاه قبلی ايجاد شده ،مبادرت نمود).
 -68شبکه اتصال زمین در داﺧل ساﺧتمان شامل شبکهای از سیمهای لﺨت مسی و با مقاطﻊ مﺨتلﻒ است (در کابلهای  5رشته يک رشته
از کابل میباشد) که به موازات شبکه کابلکشی توزيﻊ برق اجرا میگردد.
 -69کلیه اتصاﻻتدرشبکه اتصال زمین میبايست با استفاده ازکابلشوی مسی،کلمﭗ وپیچ ومهرهگالوانیﺰهانجام گیرد.
ﻻزم استکه ارتفاع نصب لوازم برقیکه رویديوار نصب میگردند ،قبل از اجرا با دستگاه نﻈارت هماهنﮓ شود.

49

پیوست شماره 4
چکلﯿﺴت عﻤلﮑﺮد ایﻤنﯽ کﺎرگﺎه و الﺰاﻣﺎتHSE
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الزامات H.S.E
 -1پیمانکار متعهد است عالوه بر رعايت و عمل به مقررات اﺧتصاصی سايت محل احدا

موﺿوع پیمان ،ﺿمن هماهنگی کامل با

مسئولین مربوطه نسبت به رعايت کامل ﺿوابط و مقررات  HSEازجمله عدم بهکارگیری افراد فاقد سالمت روحی و جسمانی (ازجمله
افراد معتاد) يا صالحیتها ی اجتماعی و يا گواهینامه قانونی يا تﺨصصی مرتبط به نوع ﺧدمت ،عدم استفاده از نیروی انسانی بدون
تجهیﺰات ايمنی انفرادی يا شغلی ،عدم استفاده از ابﺰار و امکانات مستعمل ،معیوب و ناايمن ،عدم بهکارگیری ماشینآﻻت فاقد معاينه فنی
و يا فاقد گواهینامه بازرسی فنی ،اﺧﺬ تﺄيیديه ﭼاههای ارت از شرکتهای مورد تائید استاندارد  ،عدم انجام کارهای ﺧطرناک مانند حفاری،
انفجارت و نﻈاير آن بدون اﺧﺬ مجوزهای قانونی و تائید قبلی کارفرما ،جلوگیری از تﺨريب محیطزيست و سعی در حفاظت از منابﻊ
طبیعی و زيستمحیطی  ،حف کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح پایکار از جمیﻊ ﺧطرات و سوانح طبیعی  ،عدم انجام کار در
ساعات غیرعادی بدون هماهنگی با  HSEاقدامات ﻻزم را صورت دهد.
 -2پیمانکار متعهد است کلیه پیﺶبینیها ی ﻻزم را برای جلوگیری از وقوع حواد مصرح در قوانین  HSEمعمول دارد و در صورت بروز
هرگونه حادثه يا شبه حادثه ،رويداد ،نقص ،بیماریهای شغلی ،و نﻈاير آن ظرف مدت  48ساعت نسبت به ثبت واقعه و اعالم گﺰارش
مکتوب به کارفرما و ساير مراجﻊ ذيصالح اقدام نمايد .مسئولیت وقوع هرگونه حادثه غیرمنتﻈره جانی و هرگونه نقص عضو احتمالی و کلیه
ﺧسارات جانی و مالی احتمالی آن در ﺧصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه درانجام موﺿوع پیمان کالً بر عهده پیمانکار میباشد.
 -3پیمانکار ملﺰم به رعايت مجموع قوانین و الﺰامات وزارت کار و امور اجتماعی (ازجمله آيیننامههای حفاظت و بهداشتکار) و شرکت
سرمايهگﺬاری مسکن تهران میباشد و با امضاء پیمان موکدأ تائید مینمايد که از جمیﻊ قوانین  HSEو بﺨشنامهها و ابالغیههای مرتبط با
آن اطالع کامل دارد و مسئولیت رعايت و عمل به آنها را بهصورت کامل به عهده گرفته است .همﭽنین پیمانکار ﺧود را متعهد به رعايت
کلیه دستورالعملها و ابالغیات ارسالی از سوی کارفرما در اين ﺧصوص میداند.
 -4بکارگیری افراد بیگانه ،افراد مشمول قانون نﻈام وظیفه و افراد فاقد مجوزهای قانونی جهت کار در ايران ممنوع می باشد ،لﺬا ﭼون
کارفرما اﺧطارهای ﻻزم را در اين زمینه به اطالع پیمانکار رسانده است در اين زمینه هیچگونه مسئولیتی نﺨواهد داشت و کلیه تبعات
قانونی ،مالی ،جﺰايی و کیفری عدم رعايت موارد فوق الﺬکر مستقیماً به عهده پیمانکار می باشد.
 -5پیمانکار تعهد مینمايد کلیه مقررات قانون کار را در بهکارگیری پرسنل شاغل در انجام موﺿوع اين پیمان اعﻢ از بیمه درمانی  ،حواد
و ...را انجام داده و مسئولیت تﺄمین ﺧسارت جانی و مالی کارگران و متﺨصصین شاغل به کار پیمانکار در حین انجام موﺿوع اين پیمان را
به عهده گیرد.
 -6پیمانکار موظﻒ است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرايی نسبت به تهیه وسايل و تجهیﺰات حفاظت فردی و لباس متحدالشکل
مناسب برای نفرات ﺧود متناسب با شغلشان اقدام نمايد .لباس کار ،کفﺶ و کاله ايمنی پرسنل و کارگران میبايست حداکثر هر ( 6شﺶ)
ماه يکبار با تجهیﺰات نو جايگﺰين گردند .پیمانکار می بايست پرسنل ﺧود را ملﺰم به استفاده از وسايل ايمنی و بهداشتی نمايد .در راستای
حصول اين مفاد ،پیمانکار ملﺰم به تهیه وسايل حفاظت فردی متناسب و مورد تائید واحد  HSEکارفرما میباشد .در غیر اين صورت
کارفرما بهطور مستقیﻢ موﺿوع را اجرای نموده و هﺰينه انجامشده را بعالوه  %15باﻻسری از صورتوﺿعیت پیمانکار کسر ﺧواهد نمود.
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 -7پیمانکار موظﻒ است بهتناسب میﺰان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل دو نفر يا بیشتر بهعنوان رابط ،يا نماينده يا مسئول HSE
دارای مدارک مرتبط يا گﺬراندن دورههای مرتبط  HSEبه کارفرما اقدام نمايد صالحیت فرد مﺬکور میبايست به تائید مديريت HSE
کارفرما برسد .در صورت عدم تائید فرد مﺬکور  ،پیمانکار میبايست نسبت به معرفی جايگﺰين اقدام نمايد.
 -8پیمانکار موظﻒ است کارکنان ﺧود را تحت آموزشهای ﻻزم ( HSEمقدماتی-تﺨصصی) قرار داده و آنان را با اصول اولیه HSE
ﺧطرات شغلی آشنا نمايد و گواهی ﻻزم را اﺧﺬ و در پرونده کارکنان ثبت نموده و مستندات ﺧود را به کارفرما ارائه نمايد درصورتیکه
پیمانکار آموزشهای ﻻزم انجام ندهد کارفرما میتواند اين موﺿوع را انجام داده و هﺰينههای مربوط را پس از اعمال  %15باﻻسری از
صورتوﺿعیت پیمانکار کسر نمايد درهرحال مسئولیت انجام تعهد مﺬکور به عهده پیمانکار میباشد.
 -9پیمانکار متعهد است از بهکارگیر ی افرادی که مواردی نﻈیر انواع مواد مﺨدر و مشروبات الکلی مصرف مینمايند ﺧودداری نمايد.
پیمانکار موظﻒ است در دورههای زمانی مستندات اين موﺿوع را در پرونده پﺰشکی پرسنل ﺧود قرار داده و به کارفرما ارائه دهد.
 -10انجام معاينات بدو استﺨدام و دورهای طبق دستورالعملها ی موجود بايستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پﺬيرد و
مستندات آن نگهداری و به کارفرما ارائه گردد.
 -11انجام اندازهگیری عوامل زيانآور محیط کار (ازجمله صدا ،نور ،گردوغبار ،ارگونومی و )...طبق دستورالعملهای موجود توسط پیمانکار
صورت پﺬيرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.
 -12تهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان با کیفیت و کمیت مورد نﻈر کارفرما و تهیه وسايل گرمايﺶ و سرمايﺶ
استاندارد و سﻢپاشی ﺧوابگاههای کارگری و تهیه سرويسها ی بهداشتی و حمام و رعايت کلیه موارد مطابق دستورالعمل موجود بايستی
توسط پیمانکار صورت پﺬيرد.
 -13پیمانکار میبايست بﺨشی از مبلغ پیمان را مطابق با رديﻒ های مربوطه در تجهیﺰ کارگاه به امور  HSEاﺧتصاص دهد ،مبلغ فوق
بايد صرف تﺄمین اقالم موردنیاز (وسايل حفاظت فردی ،فرهنﮓسازی ،آموزش) گردد.
 -14درصورتیکه پیمانکار از تعهدات ﺧويﺶ در زمینه  HSEتﺨطی نمايد کارفرما مﺨتار است تنبیهاتی شامل تﺬکر ،توقﻒ پرداﺧتهای
پیمانکار  ،جريمه نقدی را در نﻈر گیرد.
 -15پیمانکار ملﺰم به ارائه گواهینامه تﺄيید صالحیت ايمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میباشد .همﭽنین پیمانکار
متعهد به تدوين و طراحی  HSE PLANاجرای پروژه و ارائه آن به کارفرما میباشد.
 -16تﺄمین کفﺶ و کاله ايمنی برای دستگاه نﻈارت (کارفرما) به تعداد  6نفر و هر  6ماه يکبار به عهده پیمانکار است.
 -17پیمانکار موظﻒ است در حدود موﺿوع قرارداد کلیه موارد ايمنی مندرج در مبحث  12مقررات ملی ساﺧتمانی ايران را رعايت نمايد و
ﭼنانﭽه در اثر عدم رعايت شرايط ايمنی کار توسط پیمانکار و يا قصور کارکنان وی ،ﺧود يا افراد پیمانکار و يا ديگران دﭼار سانحه شوند،
جبران کلیه عواقب مالی  ،حقوقی و جﺰايی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیﭽگونه مسئولیتی در اين رابطه نﺨواهد داشت .وسائل
ايمنی و حفاظتی شامل کاله ﭼانه دار ،کفﺶ ايمنی ،کمربند ايمنی ،لباس ﺿﺨیﻢ کار ،دستکﺶ های مناسب ،ماسک ،عینک و  .....است .
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 -18رعايت کلیه مسائل حفاظت و ايمنی کارگاه ( )HSEو مقررات قانون کار و بیمه به عهده پیمانکار میباشد و ﭼنانﭽه در اثر عدم رعايت
قوانین و مقررات توسط پیمانکار و يا قصور کارکنان وی ،افراد ثالث ،پیمانکار يا کارکنان وی دﭼار حادثه شوند کلیه عواقب حقوقی و مالی
به عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در اين قبیل موارد ندارد .

پیمانکار
شرکت ...........................
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پیوست شماره 5
اﺳنﺎد و ﻣدارک ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
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پیوست شماره 6
اﺳنﺎد ﻣنﺎﻗصه
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