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پردیس خواهران به نمایندگی سهیال محسنی نژاد معاونت منابع انسانی و پشتیبانی از یك  -ع() صادقاین قرارداد بین دانشگاه امام 
 ،شناسه ملی و ................به شماره ثبت  شدهثبت ............... شود و شركتاد كارفرما نامیده میدر این قرارد بعدمنطرف كه 

و در این قرارداد به اختصار  باشندیمدارای حق امضاء و مهر كه   ................با كد ملی  .................... نمایندگیبه  ........................
 دیگر منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند. طرف از شودیمپیمانکار نامیده 

 

 قرارداد موضوع :1ماده 

 :به شرح ذیل BMSحریق و سیستم  ءاعالم و اطفاو  مکانیکی و برقی ساتیتأسسرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری 

 -برقی ساتیتأس -مکانیکی ساتیتأس -برودتی و حرارتی یهادستگاهاز: نگهداری، راهبری و سرویس  است عبارت موضوع عملیات:

نگهداری آب و  -ردیس خواهرانو كلیه مشاعات پ ها و تجهیزات جانبی مستقر در محوطه، ساختمان سیستم فاضالب -تلفن -گاز
پردیس خواهران خوابگاه و  یهاساختمانطبق نظر ناظر فنی  حریق ءو اطفااعالم  یهادستگاهنگهداری سرویس و  -استخر ساتیتأس

( BMSو نگهداری از سیستم مدیریت مركزی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )زیرساخت  ارائه خدمات -ع() صادقدانشگاه امام 
 به شرح زیر:

كلیه  -كولرهای آبی -هاشوفاژخانه -هواسازها -آب و فاضالب یهاشبکهداخل محوطه،  ینماآب، انشعابات، هایكشلولهمخازن آب، 
 یهاچراغآب و برق و تلفن،  -مکانیکی، الکتریکی موتورخانه مركزی و دیزل ژنراتور  ساتیتأس -ینشانآتشو  یرسانآب یهاپمپ

، سیستم گرمایش و سرمایش یا سیستم تهویه مطبوع و شدههیتصفآیفون تصویری و صوتی، سیستم آب شرب  یهادستگاهمحوطه، 
اعم از تك فاز یا  هاساختمان یهابرقكلیه تابلو  -و شبکه انشعابات گازرسانی هابامپشتداخلی و  ساتیتأس -كنندهخنك، برج چیلرها
كلیه  -تمامی شیرآالت و اتصاالت مربوطه -مخازن ذخیره آب و انبساط -هامشعل -منابع آبگرم -هاگیدكنترل فشار كاری  -سه فاز

 مخابراتی یتابلوها -هافن اگزوز -سقفی و زمینی یهاكوئلفن –تجهیزات كنترلی 

، نصب بازدید، ازجملهمکانیکی و برقی الزم است  ساتیتأسو استفاده بهینه از  یاندازراهفنی كه برای  و یخدمات امور هیكل نوع کار:

از تمام تجهیزاتی كه به نحوی در روند  یاصول وصحیح  ینگهدار و یاندازراه امر درنگهداری، كنترل فنی  و تعویض، سرویس، تعمیر
خدمات فنی عمومی  ریسا و فاضالب و، آب یحفاظت و( هیتهو و یبرودت حرارتی،) یکیمکان وبرقی  ساتیتأسادامه كار مداوم كلیه امور 

كه به طور مستقیم یا مجموعه اقامتگاه  یهاساختمانع( و ) صادقپردیس خواهران دانشگاه امام های در كلیه ساختمان ازیموردن
 بهینه ارتباط دارند و باید به شرح ذیل در هر ساختمان انجام پذیرد: یبرداربهرهغیرمستقیم با 

 برقی: ساتیتأس -1-1

  شامل پروژكتورها،المپ امور مرتبط به روشنایی هیكل آن، یكنترل وتجهیزات حفاظتی  هیكل و( یفرع واصلی ) برقتابلوهای-

 .رهیغ وپریز  و دیكل ها،ها،مهتابی ترانس ها،

 مولد برق اضطراری، تعمیر و  ستمیس و هاكنندهمصرفضریب قدرت وارت تابلوها،  اصالح بار مصرفی، كنترل و میتنظ
 درب ورودی و غیره. بندآرام و بندراهتعویض و سرویس 

 در هر ساختمان ازیموردنها و كلیه امور برقی ها، مشعلسیستم برقی كلیه پمپ 

 ح قفل نمودن تابلوهای برق خوابگاهاجرای طر. 

 مکانیکی: ساتیتأس -1-2

 ها )شامل چدنی، فوالدی، بخار حرارتی: تمام متعلقات و تجهیزات و كنترلرهای مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی در دیگ
، رادیاتورها، هاكوئلفنو ...( كلکتورها، شیرآالت، ، الکتروموتورها، منابع )انبساط، آبگرم، آب سرد هاپمپها، و...(، مشعل

 ...و  هامبدل، بخاری گازی و برقی، اسپیلت ها، هواساز، هاتیونی
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  ،در چیلر، منابع و  ییزدارسوببرودتی: تمام متعلقات و تجهیزات حفاظتی و الکتریکی و مکانیکی شارژ گاز، اسیدشویی
هواسازها،  ، اسپیلیت ها،هاسردكنآب، الکتروموتورها، میکروسویچ ها، سختی گیرها، كولرهای گازی و آبی، هاپمپشیرآالت، 

طبق نظر  و جذبی در حضور نماینده كارفرما چیلرهایواش اسید انجام و تجهیزات مربوطه، كنندهخنك یهابرجها و مبدل
 .كارفرما

 تهویه: -1-3

  هاآشپزخانهو  هاسیسروو كلیه امور مربوط به آن و چربی زدایی ماهانه تهویه  هافنهواكش، اگزاست. 

 آب: -1-4

  ها و سایر تجهیزات مرتبط و غیره.، دستشویی، دوش حمام، سرویسییشوظرفو متعلقات مربوط شامل  رآالتیشكلیه 

  ها، سختی ها، صافی، بوستر پمپینشانآتشتحت فشار آب شرب،  یهاسیستم، یرسانآبمنابع ذخیره آب سرد و گرم، شبکه
 و سایر امور مربوطه. هاپمپآب چاه و تعمیرات مربوط به  یهاپمپ ،ها، تصفیه، فیلترهاگیر

 فاضالب: -1-5

  ها، فنر زنی ، سیفونیكشلولهتا خروجی ساختمان از قبیل هر نوع  مختلف یهابخشكلیه امور مربوط به سیستم فاضالب از
، تصفیه جیپکها، سیستم ، سرویسحمام ،توالت دستشویی، كف چربی گیر،، آشپزخانه، بامپشتو رفع گیر و انسداد فاضالب از 

 .و مرمت مجدد همراه با نقاشی یكاركندههای پلیکا، سیمانی، چدنی و هر نوع لوله موجود و غیره. و غیره. رفع انسداد لوله

 ها فقط با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت صورت پذیرد. استفاده از دستگاه تراكم و اسید برای رفع انسداد لوله :1تبصره

 

 :نگهداری استخر -1-6

 بك واش( ) لترهایفشستشوی  -شامل جارو زنی كف استخر( ...)استخر و سونا و جکوزی واستخر  مجموعه كلیه خدمات
 -كنترل و آزمایش آب استخر -بازبینی و نگهداری كلیه متعلقات موتورخانه استخر-تعویض سركوالسیون سیستم چرخشی

كه رضایت پیمانکار  یاگونهبه  و كلیه خدمات مربوط به نگهداری آب استخر ...تزریق اسید و كلر و–كنترل و تهویه مطبوع 
 كند. نیتأماستخر را 

  استخر و نگهداری دمای محیط دمای آب استخر بر اساس استاندارد، كنترل  ساتیتأسرسیدگی و نگهداری امور موتورخانه و

 .كارفرماطبق نظر بر اساس استاندارد، كنترل شفافیت آب استخر و شستشوی مناسب تصفیه  PHمیزان كلر و 

 سیستم تجهیزات اعالم و اطفاء حریق: -1-7

 ( و آماده به كار بودن و همکاری الزم در مواقع ینشانآتش یهاشلنگها و )كپسول قیحر اطفاهای نگهداری سیستم
 اطفاءآزمایش سیستم - باركیانجام تست سیستم اعالم حریق ماهی  -اضطراری جهت استفاده از تجهیزات مذكور

 باركیفایرباكسها( ماهی )

 :یگازرسانسیستم  -1-8

  كارفرما( یهماهنگ باگازرسانی و همکاری الزم برای رفع مشکالت احتمالی ) یهاستمیسحفاظت و همکاری در نگهداری از 

 :یریتصو وصوتی  -1-9

  غیره. و اخبار زنگ ،خبركن پیجر، ستمیس ،بلندگوها ،رهایفایآمپلبه  مربوط دیجد یكشمیس، یكشمیسصوتی: رفع عیب 

 :ویدئوتنظیم  كواكسیال و یكشكابل نصب آنتن مربوط به تلویزیون، و یاسیم كشی جدید یكشمیسعیب  رفع تصویری 
 پروجکشن و غیره.

 حوزه موضوع قرارداد: در سوی کارفرما محوله از امور سایر -1-11

  ساتیتأسو كلیه محوطه و فضاهای تحویلی به  ساتیتأسنظافت عمومی تجهیزات موتورخانه و انبار 

 برقی، ساتیتأسفضاهای مشترک ) مشاعات شامل موتورخانه و خوابگاه با ارتباط درخدمات فنی و عمومی مطرح  شرح :2تبصره 

 .باشدیم (و ... فاضالب و آب و یکیمکان
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ید نما ینیبشیپبدیهی است تعداد نفرات مزبور صرفاً پیشنهادی و حداقل بوده و پیمانکار باید طی بازدید تعداد نفرات الزم را  :3تبصره 

 به عدم اطالع از حجم عملیات گردد. معترض تواندینمو 

 خدمات فنی عمومی: -1-11

 مورد در هر ماه از هر كدام در هر ساختمان. 2صورت ه ری جزئی و موردی باجوشکاری، نج 

  هارختکنهای الکتریکی كمدها، دست بند آالتراقی ،هافونیسروشویی  هادوش، شیرآالت یبندآبتعمیراتی از قبیل 

  ای، های چوبی، فلزی، شیشهها، میز و صندلی، بریدن و نصب شیشه، قفل و دستگیره و لوال، رگالژ دربتعمیر تخت خواب
های آموزشی، های محلهای مکمل ساختمان و غیره )وایت بردها، تختهها و انواع پرده و قفسه و حفاظتعویض قفل

 ها(هتابلوهای مشخصات، راهنماها، هشداردهند

 داخل مجموعه. حمل و جابجایی كلیه لوازم و تجهیزات برقی و مکانیکی و غیره در حوزه موضوع قرارداد 

  نگهدارنده تلفن و آسانسور در انجام امور فنی مرتبط )با هماهنگی ناظر( یهاشركتهمکاری با 

 با هماهنگی ناظر( مداربسته یهاستمیسها و همکاری الزم با مركز فناوری و واحد دوربین( 

 

و تهیه ابزار و لوازم انجام كار از طرف پیمانکار الزامی است. كیفیت كار و  ساتیتأس ها وو فعالیت بهینه كلیه سیستم كار کیفیت کار:

 كارشناس ناظر و مدیریت فنی و عمرانی دانشگاه باشد. دییتأپیمانکار باید مورد  یهاتیفعال

پس از تأیید ناظر  ،در ساختار گزارشی موردنظر كارفرماپیمانکار موظف است به صورت ماهانه گزارش كاركرد خود را  گزارش کار:

 مربوطه به دانشگاه ارائه دهد.

 : اسناد و مدارک پیوست2ماده 
 شامل اسناد و مدارک زیر است: قرارداداین 

 پیمان حاضر -2-1

 (ردیپذیمقرارداد از سوی كارفرما صورت  یهیدییتأبعد از ) نگهداریجهت  موردنظرتحویل و تحول محل  جلسهصورت -2-2

دستوركارها، صورت مجالس و هر نوع سند دیگری كه در مورد نحوه نگهداری و راهبری بین طرفین قرارداد مبادله  -2-3
 .گرددیم

 آنالیز قیمت پیشنهادی -2-4

 یك نسخه از آخرین روزنامه رسمی پیمانکار -2-5

 

 قراردادمدت  :3ماده 
 .باشدیم ........................... الی .........................این قرارداد از تاریخ مدت 

پیمانکار جدیدی را معرفی ننماید، پیمانکار شاغل تا سه ماه  موقعبهبه هر دلیلی  ،چنانچه كارفرما پس از اتمام مدت قرارداد :4 تبصره

جلوتر  چنانچه پیمانکار به هر دلیلی قصد فسخ قرارداد را داشته باشد از یك ماه نیهمچن ؛ ومکلف به ادامه قرارداد با شرایط قبلی است

 و تا زمان امضای قرارداد و استقرار پیمانکار جدید می بایست به تعهدات قرارداد پایبند باشد. باشدیممستلزم اعالم به كارفرما 

 قراردادمبلغ  -4ماده 

كه صرفاً در قبال گواهی انجام كار كه توسط كارفرما و  ریال ...........................ریال از قرار ماهیانه معادل  .....................مبلغ كل قرارداد 
 .گرددیمكلیه كسورات به پیمانکار در پایان هر ماه پرداخت  كسر ازیا ناظر قرارداد صادر خواهد شد و پس 

 .گرددیمبه مبلغ فوق اضافه  افزودهارزشمالیات بر  %9 :5تبصره 
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و  هامتیقافزایش در سطح دستمزدها و  هرگونهمبلغ این قرارداد طی مدت قرارداد و مدت تمدید آن ثابت و قطعی است و  :6تبصره 

 مالیات و عوارض و امثال آن موجب تغییر مبلغ قرارداد نخواهد شد.

از طرف  تیوضعصورتنهائی با ارائه مفاصاحساب و آخرین  حسابهیتسودر خاتمه قرارداد جهت  باشدیمكارفرما ملزم : 7 تبصره

 پیمانکار، تسویه نهایی را انجام نماید.

 و کسوراتنحوه پرداخت  -5ماده 

 و كسور قانونی سپرده حسن انجام كار كسر ازكارفرما و پس  دییتأپس از ارائه گزارش پیمانکار و  ماهمربوطه در پایان هر  الزحمهحق
 .گرددیمپرداخت 

 : کسورات قانونی6ماده 
 نیتأمحساب پیمانکار با ارائه مفاصا تیوضعصورت. كسورات مذكور و كل آخرین گرددیمحق بیمه كسر  %5از هر پرداخت معادل 

 .باشدیمطرف پیمانکار مقدور  اجتماعی از

 : ضمانت اجرای قرارداد7ماده 

. نمود خواهد كارفرما میتسل قراردادكل مبلغ  درصد 11 زانیم به یبانک نامهضمانت فقره كی قرارداد یاجرا ضمانت عنوان به مانکاریپ
 انجام در مانکاریپ یفیك ای یكم قصور از یناش كه خود صیتشخ به وارده، خسارت از یقسمت ای تمام جبران منظور به تواندیم كارفرما
 خود نفع به و ضبط رابانکی  نامهضمانتیا  چك وجه شرط، و دیق بدون باشدیم فیوظا نیا انجام در ریتأخ ای و یقرارداد تعهدات
 مطلوب انجام صورت در .(باشدیم اعتراضرقابلیغ مانکاریپ یسو از و بوده كارفرما با آن زانیم نییتع و خسارت صیتشخ) دینما وصول

 مسترد سپرده نیا كارفرما دییتأ و مفاصاحساب ،یقطع تیوضعصورت ارائه از پس خسارت ورود عدم و قرارداد موضوع تعهدات هیكل

 .گرددیم

 قرارداد مندرجات و مفاد از تخلف جمله از نحو هر به چنانچه دیگرد یقانون و یشرع متعهد قرارداد نیا موجب به مانکاریپ: 8 تبصره

 از وارده خسارت جبران به نسبت مانکاریپ از مأخوذه نامهضمانت وصول بر عالوه دارد اریاخت كارفرما د،ینما وارد كارفرما به یخسارت
 مانکاریپ یقطع نید ت،یفیك و مبلغ هر به كارفرما یسو از یاعالم خسارت زانیم د،ینما اقدام خود نظر با مانکاریپ مطالبات ریسا محل
 .باشدیم اعتراضرقابلیغ و بوده

 کار: سپرده حسن انجام 8ماده 
از هر پرداختت بته عنتوان ستپرده حستن انجتام كتار كستر و پتس از انجتام قترارداد بته شترط انجتام مطلتوب كلیته تعهتدات  11%

كارفرمتتا ایتتن ستتپرده مستتترد  دییتتتأحستتاب و قطعتتی، مفاصا تیوضتتعصورتموضتتوع قتترارداد و عتتدم ورود خستتارت پتتس از ارائتته 

ام صتحیح تعهتدات و یتا فستخ قترارداد بته علتت قصتور پیمانکتار در . در صتورت ورود ضترر و زیتان بته علتت عتدم انجتگترددیمت

 ضبط خواهد شد. كارفرماانجام كار سپرده مذكور به نفع 

 تعهدات پیمانکار :9ماده 
 مکانیکی و برقی ساتیتأسفنی و خدماتی مربوط به سرویس، تعمیر، نگهداری و راهبری  تعهدات الف:

 
 زیر به صورت روزانه و با توجه به نوع فصل: یهادستگاه یدارنگهسرویس و  ،كنترل، بازدید -9-1

برج  یهادستگاه، مربوطه یهامشعلدیگ بخار فشار پایین و  یهادستگاه ،و تراكمی شنیآبزرسرمایشی  ،حرارتی یهاستمیس -9-2
هواساز كه شامل  یهادستگاه، دستگاه مبدل حرارتی بخار به آب و دو دستگاه ایرسپرتیور، آبی مربوط به چیلر آبزریشن كنندهخنك

و  ینشانآتشكالسیون و زمینی سیر یهاپمپ، واش و دستگاه پمپ زمینی مربوط به ایرواشدستگاه ایر، باشدیمشیرهای كنترل 
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 ،بهداشتی آب هیتصفسختی گیر دوبل و  دستگاه ،پمپ زمینی به همراه مخزن فشار یهادستگاهشامل  یرسانآبپمپ  بوستر ،كندانس
 منبع كوئل آب گرم دستگاه

 ،بامپشتمنبع انبساط باز بر روی  دستگاه ،بخار به طور كامل یهاگیدهواگیر( ) ویرتیاكندانس و مخزن دی  مخزن ،بخار -9-3 
 یهادستگاهطبقات و كلیه  گازسوزو لوازم  آشپزخانه ،ها اگزواگزوزفن ،بهداشتی یهاسیسرو ،كانالی یهاكوئلفن ،زمینی یهاكوئلفن

های دانشگاه و خوابگاه و تمام تابلوهای برق و  UPSژنراتور و  یهادستگاهدانشگاه و  طبقات وموتورخانه  یبرودت و یحرارت ،یساتیتأس
 سایر موارد مربوطه

و امتحان همه قطعات و تجهیزات مکانیکی و  یبازرس ،هادستگاهو نصب قطعات و  ضیتعو ،كاری سیگر ،یكارروغن ،تنظیم -9-4
 .باشدیمارتباطی و تجهیزات امنیتی و سایر موارد به تشخیص كارفرما بر عهده پیمانکار  ستمیس ،الکتریکی

و ضعیف و دفع فاضالب و همچنین بازدید روزانه از شبکه برق و  یفشارقوبازدید و نگهداری و راهبری شبکه آب شبکه گاز  -9-5
 .از جمله تعهدات پیمانکار است هاآنو رفع نواقص و تعمیر و تعویض  هاموتورخانهروشنایی و تابلوهای اصلی و فرعی و لوازم كنترل 

روز  7( حداكثر به مدت 1ماده كور در مذ یهادستگاهپیمانکار موظف است گزارش مکتوبی را )كارت سرویس مربوط به تمام  -9-6
 پس از هر بازرسی و تعمیرات تهیه و به دستگاه نظارت كارفرما ارائه كند.

 خیتار ،شدهانجامتعمیراتی  یهاتیفعال، آن استقرار، مکان موردنظر: این اطالعات شامل: نام دستگاه، لوازم یا تجهیزات 9 تبصره

 بازرسی یا تعمیرات، بازرسی كننده كار و وضعیت كلی دستگاه است.

سیستم گرمایشی و سرمایشی در سابقه  یهاسیسروو تغییرات اساسی و  هاگزارشحاوی  ستیلچكپیمانکار موظف است تهیه  -9-7
 هفتگی به كارفرما یا دستگاه نظارت ارائه نماید. یهاگزارشدستگاه را تهیه و 

همچنین  و ؛های گرمایشی و سرمایشی اقدام نمایداندازی سیستمها قبل از راهكوئلپیمانکار موظف است نسبت به سرویس فن -9-8
برداری بررسی نماید و چنانچه نیاز به تعمیر داشته و تأسیسات موضوع قرارداد را ابتدای فصل بهره هادستگاهگردد پیمانکار متعهد می

به صورت رایگان سرویس و تعمیر نماید ولی تعمیرات خاص پس از اطالع به كارفرما و كسب مجوز كتبی ایشان و  كارفرما دییتأباشد با 
. )تعمیرات گرددیمایشان، كسورات قانونی كسر و مبلغ هزینه شده به پیمانکار پرداخت  دییتأپس از ارائه صورتحساب به كارفرما و 

، تعویض قطعات تابلوی برق، هانگیبلبرالکتروموتورها، تعویض  یچیپمیسخاص شامل: تعمیرات الکتروموتورها، فن كندانسورها، 
 ، بلودر تعویض شافت و یاتاقان، تغییرات اساسی(آداپتورتعمیرات كمپرسورها، 

دتی با تعیین وقت و فصل با هماهنگی كارفرما به عهده حرارتی و برو یهادستگاهروشن و خاموش كردن و سرویس اولیه  -9-9
 باشد.پیمانکار می

توسط كارخانه سازنده و یا اقالم  شدهمشخصهمه تعمیرات باید بر اساس تعمیرات استاندارد و با استفاده از ابزار و قطعات  -9-11
 با كیفیت یکسان و یا باالتر انجام شود. ازیموردن

، با كیفیت مطلوب انجام نشود و پیمانکار به هر دلیل نتواند در مهلت مقرر ساتیتأسی از امور مربوط به در صورتی كه قسمت -9-11
ه و از مطالبات اجرای آن را محاسب یهانهیهزضمن ارجاع كار به غیر،  تواندیمنسبت به رفع نقص یا نواقص موجود اقدام كند، كارفرما 

 .(باشدیم)تشخیص موارد فوق به عهده دستگاه نظارت كارفرما پیمانکار كسر كند 

 روز قبل از اتمام موجودی انبار. 31جهت سرویس و نگهداری حداقل  ازیموردنتهیه لیست مصالح و وسایل  -9-12
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 گونهچیهست و كارفرما برای انجام امور، به عهده پیمانکار ا ازیموردنایمنی لباس كار و تمام ابزارها و وسایل  نیتأمتهیه و  -9-13
دستگاه نظارت  تیرؤبه  ستیبایموسایل و ابزار كار ندارد و لوازم و ابزار پیمانکار جهت اجرای مفاد قرارداد  نیتأمتعهدی در خصوص 

در قرارداد به لحاظ كمبود وسایل مذكور صورت  یریتأخ گاهچیهكارفرما رسیده و در كارگاه موجود و در دسترس باشد، به طوری كه 
 .باشدیمقابل وصول  اخذشدهنگیرد در غیر این صورت، تشخیص میزان خسارات بر عهده كارفرما بوده و از تضمینات 

ی كارها خصوص درحفظ جان و جبران خسارت وارده به ازای عدم رعایت ایمنی كار به عهده پیمانکار خواهد بود و چنانچه  -9-14
ای رخ دهد كه منجر به صدمه، جراحت و یا فوت افراد و یا اشخاص ثالث گردد و یا بر اثر فعل یا ترک فعل و موضوع قرارداد حادثه

و موازین قانونی خسارتی به شخصی و یا اشخاص ثالث وارد  استانداردهارعایت  عدم ، عدم مهارت، اجرای غلط،یمباالتیباحتیاطی، بی
 بوده و كارفرما از این بابت مسؤولیتی نخواهد داشت. مسئولآید، پیمانکار 

احتیاطی، پیمان بوده و هرگونه خسارت ناشی از بی 1ماده و تأسیسات مندرج در  هادستگاهپیمانکار موظف به حفظ و حراست  -9-15
 ن خواهد نمود.مهارت و نگهداری غلط را خود رأساً جبرا عدم ، عدم رعایت استانداردهای مربوطه،یمباالتیب

 یهادستورالعملو  هاستیلچكو  یبندزمانبایستی بر اساس برنامه  هاساختمان ساتیتأسمربوط به  یهاسیسروتعمیرات و  -9-16
طی جلسات هفتگی پیمانکار و دستگاه  شدهاعالم ازیموردن یهاسیسروبه صورت منظم انجام پذیرد و تعمیرات و كارخانه سازنده 

 حکم ابالغ دارد( بالفاصله پس از اعالم با هماهنگی دستگاه نظارت انجام شود. جلسهصورتنظارت )

هزینه به اداره برق پرداخت  گونهچیهسرویس و تعمیر نگهداری تابلوهای خازن به نحوی كه دانشگاه از بابت مصرف بار راكتیو  -9-17
 ننماید در غیر این صورت پرداخت این هزینه به عهده پیمانکار خواهد بود.

 گرددیمكه توسط كارفرما مشخص  ییهاكنندهمصرفبه نحوی كه كلیه  ها UPSزیرساخت شبکه سرویس و تعمیر نگهداری  -9-18

 شوند. متصل UPSصورت آنالین به سیستم ه و پس از قطع برق شهر ب

 تسمه ها، یباطر شارژ و سالمت خ،یضد و آب روزانه دیبازد و لتریف و روغن ضیتعو شامل ژنراتورها زلید یادوار سیسرو -9-19

...  و آب و روغن یها جیگ عملکرد صحت و زلید عملکرد صحت و( changeoverی )فرع یتابلوها سیسرو سوخت، رهیذخ پروانه،
 .گزارش ارائه و مربوطه ستیل چك یفرمها لیتکم همراه به باشد كار به آماده یاضطرا مواقع در كه ینحو به

پیمانکار ملزم به ارائه برنامه پیشگیرانه است و باید به طور ادواری كارایی برنامه را ارزیابی و در صورت نیاز با هماهنگی كارفرما  -9-21
 تغییرات الزم را در آن اعمال نماید.

تهیه كرده و در آن تمام موارد بازرسی و تاریخ اقدام  ستیلچكمکانیکی و الکترونیکی و الکتریکی باید  یهادستگاهبرای تمام  -9-21
نگهداری و تعمیر هر دستگاه كه توسط  یبرداربهره یهادستورالعمل، استفاده از ستیلچكثبت شود. در تهیه  هاآندر مورد هر یك از 

 الزامی است. شودیمكارخانه سازنده تهیه 

در محل به عهده پیمانکار است، بدیهی است آماده نگهداشتن  ینشانآتش پرسنلتا حضور  یسوزآتشاطفاء حریق در زمان  -9-22
و... جزء تعهدات پیمانکار است و بصورت هفتگی باید تست و  ینشانآتش یهاباكس، هالنگیش، هاپمپاز قبیل  ینشانآتشتجهیزات 

 گزارش آن را كتباً به اطالع كارفرما برساند.كنترل نموده و 

دستگاه جوشکاری، دستگاه پرچ، فنرزن و غیره به عهده  از قبیل یساتیتأسو لوازم غیر مصرفی كار  ، ابزارهادستگاهتهیه تمام  -9-23
 پیمانکار است.

دانشگاه بخواهند جهت بازدید از كلیه تأسیسات فراهم نموده و  مسئوالنپیمانکار موظف است تسهیالت الزم را در هر زمان كه  -9-24
 را پس از اطالع كتبی یا تلفنی مرتفع نموده و گزارش رفع نقص را كتباً به كارفرما ارسال نماید. شدهمشاهدهنواقص 
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هفتگی و شستشوی كف  موتورخانه به طور یریگردگنظم و نظافت و آراستگی محیط كار و فضا و تجهیزات تحت مسؤولیت و  -9-25
 موتورخانه به صورت روزانه به عهده پیمانکار است.

 .باشدیمبه عهده پیمانکار  گرددیمموضوع قرارداد كه توسط كارفرما تهیه  ازیموردنحمل لوازم و مصالح  -9-26

طبق روشی كه  اندكردهکاری شركت آسانسور، افرادی را كه در آسانسور گیر نپیمانکار موظف است تا رسیدن نیروهای پیما -9-27
 بگیرد. عهده برشركت آموزش داده، نجات بدهد و نظارت و سرویس كلی آن را 

 اعالم حریق: یهاستمیسسرویس و نگهداری و تعمیر ب: تعهدات مربوط به 

آژیرها و ...( در طول -دتکتورها-بوردها-آن متعلقات و تابلوهاحریق )پیمانکار موظف است از سیستم مركزی اعالم و اطفاء  -9-28
 نماید. بازدید باركیمدت قرارداد هر هفته 

 اقدام نماید.جهت رفع نقص دستگاه و یا اختالالت سیستم و... فوراً حریق اعالم  ه محض آژیرب باشدیمپیمانکار موظف  -9-29

نگهداری و سرویس نماید كه همواره مرتب و دقیق در مدار قرار داشته  یاگونهپیمانکار متعهد است دستگاه و متعلقات آن را به  -9-31
 اطمینان حاصل گردد. هاستمیس سالمت عملکردو حساسیت الزم و مورد انتظار را داشته باشد و از 

 نگهداری سیستم و بازدهی بهتر آن است.پیمانکار موظف به ارائه پیشنهادهای مفید جهت  -9-31

 .باشدیماز سیستم بر عهده پیمانکار  یبرداربهرهآموزش پرسنل جهت  -9-32

پیمانکار بایستی همه گونه مشاوره و آموزش و همکاری در امور ایمنی و پیشگیری از حریق را با مسئولین امر در دانشگاه داشته  -9-33
 باشد.

اعالم حریق  ازیموردنكه نسبت به نصب برد و ددكتورهای جدید و تعویض، تعمیر و نصب قطعات یدكی  شودیمپیمانکار متعهد  -9-34
كارفرما اقدام و قطعات فرسوده را به كارفرما تحویل نماید و هزینه آن با فاكتور جداگانه به  دییتأبا هماهنگی و  هاآنو تنظیم و تست 

 بودجه نسبت به آن اقدام نماید. نیتأمت و كارفرما اعالم نماید تا در صورت موافق

 صورت نیادر صورتی كه در موقع مقرر بازدید توسط پیمانکار انجام نشود یا تعهدات خود را در موعد مقرر انجام ندهد در  -9-35
درصد از مبلغ كل قرارداد را از محل مطالبات و تضمینات پیمانکار كسر و به حساب  1كارفرما حق خواهد داشت به ازای هر روز دیركرد 

، ریتأخروز از تاریخ  2و در پایان حداقل  سازدینمخود منظور نماید این جریمه بدل از تعهد نبوده و طرف دوم را از انجام تعهداتش بری 
 اجرا نماید. رأساًآن را به حساب پیمانکار از طریق پیمانکار دیگر و یا  موضوع وحق خواهد داشت قرارداد را فسخ كارفرما 

یا قصور یا تخلف هر گونه اشکال ناشی از طراحی اولیه یا نواقص سیستم اعالم حریق مسئول  ریتأخپیمانکار در صورت  -9-36
 .(باشدیماز طرف كارفرما  شدهنییتع)تشخیص تخلفات با كارشناس فنی  باشدیم

 نظارت با و دییتا مورد و یآتشنشان از تیصالح یدارا شركت كی توسط بار كی ماه شش هر حداقل است موظف مانکاریپ -9-37
 .دینما اقدام قیحر اعالم ستمیس سالمت نیتضم و تست به نسبت امضا و مهر با شركت گزارش و فاكتور ارئه با كارفرما

تعهدات مربوط ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری از سیستم مدیریت مرکزی پردیس خواهران دانشگاه ج: 

 (BMSامام صادق )
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و در كلیه ساعات كاری مزبور پرسنل  باشدیم روزانهبه صورت  BMS و راهبری پیمانکار موظف به ارائه خدمات و بازدید -9-38

 .باشندیمپیمانکار موظف به ارائه خدمات  شدهیمعرف

و به منظور پیشگیری از ورود خسارات  ازیموردندر طول زمان قرارداد ملزم به ارائه مشاوره الزم و یا ارائه اطالعات پیمانکار  -9-39

 ذكر نشده باشد.وظایف تعهدات پیمانکار  در شرح است حتی اگر BMSبهینه و مطلوب از سیستم  استفاده

 و یبرداربهرهآماده  BMSساختمان از نظر سیستم  روزشبانهكه در تمام مدت  یاگونه به وانجام امور محوله به نحو احسن  -9-41

 عیب و نقص به كار خود ادامه دهد. بدون

 BMSكارفرما جهت بهبود عملکرد سیستم حرارتی، برودتی با آنالیز اطالعات دریافت شده از سیستم هماهنگی مداوم با  -9-41

كنترلی پس از  یهابرنامهدر جهت بهبود و تابلوهای كنترل  شده در كنترلرهای كنترلی لودهابرنامهاز  یادورهبازدید  -9-42

عمر مفید تجهیزات  شیافزا مصرف انرژی، كاهش بهبود كیفیت هوا، اطالعات دریافتی از مهندسان مقیم پروژه به منظور لیوتحلهیتجز

 فشار تحت كنترل )درجه حرارت رطوبت، یهاتیكمتهیه نمودار از  الزم یهاگزارش ارائهضریب اطمینان سیستم و همچنین  شیافزا و

پیشنهاداتی در جهت بهبود كیفیت خدمات، عملکرد بهتر و كاهش مصرف انرژی  ارائهبه دفتر شركت جهت بررسی  هاآن ارسال وو ...( 

 یدر مصرف انرژ ییجوصرفهگرفتن  در نظر با وكارفرما  یازهایبا توجه به نبهینه از سیستم  یبرداربهرهو ارائه برنامه مناسب به منظور 

 گرید یجانب یهانهیهز ریو سا

 تحویل كلیه مستندات مدارک فنی سیستم كنترل هوشمند به نماینده كارفرما -9-43

و مقایسه  یادورهمکانیکی به صورت  ساتیتأسهای دریافتی از  آالرمنظر گرفتن  در م هوشمند باتهیه گزارش از كاركرد سیست -9-44

مورد  یهاگزارشاحتمالی و تهیه  یهارتیمغااز بین بردن  شدهمیتنظ( یها Set pointپارامترهای فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی با )

 درخواست كارفرما

 پرسنلی: تعهدات :د

هرگونه خروج پیمانکار و پرسنل ایشان از محل كار یا درخواست مرخصی مستلزم هماهنگی با كارفرما حداقل یك روز قبل  -9-45
مذكور  افراد( )بدون هماهنگی رموجهیغو  رمجازیغبه منزله غیبت بوده و به ازای هر ساعت غیبت  رمجازیغ یهایخروج. باشدیم

 .باشدیمو خسارت و اتفاقات احتمالی نیز متوجه پیمانکار  گرددیمنکار كسر معادل یك روز از دستمزد همان ماه پیما

 و ایمزا وحقوق  پرداخت ،نیرو یریكارگبه نجام كلیه امور مدیریتی پیمانکار در خصوص پرسنل خود از قبیل امور استخدامی وا -9-46
و در طول زمان  باشدیمپیمانکار  عهده بر مربوطه امورانجام  وگرفته شده ه كارپرسنل ب یاستخدام وموارد مالی  ریسا و اتیمال و مهیب

 مسئولیتی نخواهد داشت. گونهچیهقرارداد رعایت كلیه نکات ایمنی متناسب با نوع كار بر عهده پیمانکار بوده و در این خصوص كارفرما 

موظف است  مانکاریپ وپیمانکار بوده  عهده بهمربوط  مقررات وپرداخت حق بیمه كاركنان زیرمجموعه پیمانکار طبق ضوابط  -9-47
 عهده بهمتعلقه  جرائم ،در ارائه موضوع مذكور ریتأخصورت  در نسبت به ارائه لیست بیمه افراد خود اقدام نماید و شدهنیمعموعد  رأس

 پیمانکار خواهد بود.
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و اثرات ناشی  بیفتد یدارنگهپیمانکار مسئول هر گونه حوادثی است كه ممکن است برای تکنسین در حین عملیات سرویس و  -9-48
از كلیه حوادث بر عهده پیمانکار بوده و موظف است وسایل ایمنی و حفاظتی الزم را تهیه و در اختیار تکنسین قرار دهد و كارفرما در 

 ی ندارد.مسئولیت گونهچیهاین رابطه 

باشد و در صورت نیاز عالوه بر افراد مذكور از موضوع قرارداد پیمانکار باید دارای كاركنان متخصص برای انجام امور مختلف  -9-49
 نیروهای متخصص دیگر استفاده نماید و هماهنگی الزم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.

 باشند.سمت كاری می درج نام شركت و مشخصات فردی و با وكلیه پرسنل پیمانکار موظف به استفاده از لباس كار یکنواخت  -9-51

نفر  3 روز در حداقل نفر نیروی ماهر و متخصص واجد شرایط كه 9 حداقل پیمانکار موظف است جهت انجام موضوع قرارداد، -9-15

تشخیص  به استقرارتعیین محل ) دینما مستقر شدهنییتعی هامحلنفر نیروی متخصص واجد شرایط به صورت شیفت در  2 حداقل و
 مدیریت فنی و عمرانی دانشگاه قرار گیرد. دییتأتوسط پیمانکار باید مورد  شدهیمعرفباشد(. نیروهای كارفرما می

نفر از آنان با مدرک كارشناسی مکانیك و برق جهت  كه حداقل دو متأهل تکنسین فنی ترجیحاً  9نماید پیمانکار تعهد می -9-52
سیسات و فنر زدن( و یك نفر از آشنا به برق و تأهل و )متأروزكار با حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط و یك نفر روزكار جهت خوابگاه 

مکانیکی و الکتریکی را جهت  ساتیتأسآنان جوشکار و یك نفر لوله كش و یك نفر برقکار صنعتی با مدرک مرتبط و مسلط به امور 
از  و موضوع قرارداد به صورت مقیم برای هر ساختمان مطابق شرح ذیل در اختیار داشته باشد ساتیتأسنگهداری و تعمیرات و راهبردی 

ی توسط ستیبایمی افراد فاقد شرایط و فاقد مجوزهای قانونی خودداری نماید و صالحیت پرسنل قبل از شروع به كار ریكارگبه
 قرار گیرد. دییتأاز سوی كارفرما مورد  شدهیمعرفكارشناس 

 8نیز از ساعت  كارشبو  8-16كه روزكار از ساعت  باشندیمی دانشگاه موظف به حضور در كل ایام هفته هانیتکنس: 11 تبصره

 صبح روز بعد باید حضور داشته باشند. 8همان روز تا 

در كلیه روزهای هفته اعم از تعطیل  روزشبانهترتیبی اتخاذ نماید كه پرسنل شیفت آن شركت در طول  ستیبایمپیمانکار  :11 تبصره

بازدید به عمل آورده و در صورت  شدهیزیربرنامهو غیر تعطیل از موتورخانه مركزی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مجتمع به صورت 
 هیزات فصل مربوطه(باشد )تج یبرداربهرهآماده  روزشبانهبروز مشکل به برطرف نمودن آن اقدام نمایند و كلیه تجهیزات در تمام طول 

 پیمانکار موظف خواهد بود سرویس خدمات و نگهداری خوابگاه را نیز توسط پرسنل خود مدیریت و تنظیم نماید.: 12تبصره 

 اقدام نماید. ساتیتأسپیمانکار موظف است در صورت صالحدید و تشخیص كارفرما جهت تعویض پرسنل  :13تبصره 

 استفاده نماید. متأهلو  25-61پیمانکار موظف است از پرسنلی در شرایط سنی  -9-53

 و عدم اعتیاد را ارائه دهد. نهیشیسوءپگواهی عدم  ،پرسنل یریكارگبهپیمانکار موظف است جهت  -9-54

روز از كلیه ام اوقات شبانهنماید كه هرگز مجموعه را بدون حضور خود و یا استادكار رها ننماید و در تمپیمانکار تعهد می -9-55
احتمالی و رفع نقص در اسرع وقت اقدام نماید  یهانشتهای گاز بازدید و نسبت به كنترل از قبیل تجهیزات گازرسانی و لوله تجهیزات

 و نتیجه را به كارفرما گزارش نماید.

جای  به را در صورت عدم حضور، در جدول نیروهای پرسنلی( ذكرشده) ساتیتأسمهندس پیمانکار موظف خواهد بود یك نفر  -9-56
عدم حضور پیمانکار در محل حاضر باشد تا كارفرما بتواند مسائل  صورت درخود معرفی نماید. این شخص باید در تمام مدت قرارداد 
بایست فردی آگاه به مسائل فنی و مرتبط با موضوع قرارداد و متعهد و دارای خود را در محل كار با ایشان حل نماید. نماینده مذكور می

 صالحیت فنی و اخالقی باشد.
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 یهانیتکنسط به امور مکانیکی و الکتریکی جهت كمك و نظرخواهی به و مسل سال 11 داشتن كارشناس با سابقه كاری -9-57
 .روزانه و دائم مطابق جدول نیروهای پرسنلی طوربهاجرائی 

 ی الزم را به كاركنان خود )جهت واگذاری كار( بدهد.های تخصصی و حرفهگردد آموزشپیمانکار متعهد می -9-58

پیمانکار باید كاركنان خود را مکلف به رعایت مقررات اداری و ایمنی و حفاظتی و اخالقی كارفرما نماید و مسئولیت عدم توجه  -9-59
 متوجه پیمانکار خواهد بود. ماًیمستقبه مقررات 

در خصوص تخلفات و  و پیمانکار باشدیمتضمین حسن رفتار و اخالق كاركنان و كیفیت انجام كار آنان به عهده پیمانکار  -9-61
هر گونه خسارت وارده به كارفرما یا اشخاص ثالث كه ناشی از  گرددیمو متعهد  باشدیممسئول  شخصاًكاركنان  یهایاطیاحتیب

 جبران نماید. رأساًوی یا كاركنانش باشد را  یاطیاحتیبتخلفات و 

ظرف یك هفته از تاریخ انعقاد قرارداد لیست مربوط به اسامی كاركنان به همراه مدارک كامل آنان و  پیمانکار متعهد است كه -9-61
 ، پاداش و ... به كارفرما ارائه نمایدالزحمهحقجوه مربوط به حقوق و مزایا یا بوط به هر یك را با لحاظ نمودن وقانونی مر یهاپرداخت

، كسورات قانونی، مالیات، حق بیمه، قوانین تأمین فهیوظنظامكار گمارده شده از قبیل تعهدات قانونی در مورد نیروهای به  -9-62
مسکن، اوالد، عیدی، پاداش سالیانه، حق سنوات برابر آخرین مصوبات شورای عالی كار، دستمزد و رعایت  نهیهزكمكاجتماعی، 

مقررات قانون كار و تأمین اجتماعی و حوادث ناشی از كار به عهده پیمانکار بوده و كارفرما در این موارد و همچنین در روابط حقوقی و 
 نخواهد داشت. مسؤولیتی گونهچیهمالی و استخدامی آنان 

قوانین مالیاتی و قوانین و مقررات ایمنی و  یاجتماع نیتأمپیمانکار اقرار نمود كه تمام قوانین و مقررات مربوط به كار، بیمه  -9-63
ر . بدیهی است مسئولیت تخلف از اجرای مقررات مذكور متوجه پیمانکاباشدیم هاآنو متعهد به اجرای  باشدیممطلع  كامالًغیره را 

 خواهد بود و در هر حال كارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

 .كندینمتعهد استخدامی برای كارفرما در برابر پیمانکار و كاركنان وی تحت هیچ عنوان ایجاد  گونهچیهانعقاد این قرارداد  -9-64

 تا دینما اجرا و هیته هادستگاه راتیتعم و ینگهدار نحوه و یبرداربهره پرسنل آموزش یبرا یكامل برنامه است موظف مانکاریپ -9-65
 بر عالوه كه ینحو به. شوند آشنا یخوب به دارند عهده بر را آن تیمسئول كه ییهادستگاه یبرداربهره اتیخصوص و کلیس با آنان

 نکات تیرعا مورد در است موظف مانکاریپ ضمناً. نندیبب را الزم یهاآموزش و شده آشنا یریشگیپ فلسفه با هادستگاه یکیمکان شناخت
 و سوانح هیكل تیمسئول. دارد نگه آماده را یاحتمال حوادث با مقابله ازیموردن لوازم و بدهد را الزم یهاآموزش خود كاركنان به یمنیا

 .بود خواهد مانکاریپ عهده به مانکاریپ كاركنان یمباالتیب از یناش یاحتمال حوادث

و تعمیراتی كه  شدهانجاممخصوص گزارش استفاده كند و هر نوع تعمیرات  یهابرگهپیمانکار موظف است برای هر دستگاه از  -9-66
 گزارش قید گردد. یهافرمباید انجام شود در 

 عمومی: تعهدات د:

صورت احراز  در وبوده  متخصص وخبره  یهانیتکنسپیمانکار جهت اجرای تعهدات قراردادی ملزم به استفاده از پرسنل و  -9-67
عدم تخصص پرسنل مربوطه برای كارفرما حق فسخ قرارداد جبران خسارات از محل تضمینات  ای وناتوانی پیمانکار در اجرای تعهدات 

 موجود را ایجاد خواهد نمود.

عهدات قراردادی بر عهده پیمانکار الزم جهت اجرای ت یهانهیهزو به طور كلی  خوراک ،اسکان ،ایاب و ذهاب یهانهیهزكلیه  -9-68
 .باشدیم
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نماید پیمانکار اقرار می باشد.نماید كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در انجام معامالت دولتی نمیپیمانکار اقرار می -9-69
 باشد.كه از تمام قوانین و مقررات ناظر بر قانون كار و تأمین اجتماعی و قوانین مالی مطلع می

 دارد. توان راهبری آن راو  نماید كه از مشخصات فنی، كمی و كیفی تأسیسات موضوع قرارداد اطالع كاملپیمانکار اقرار می -9-71

آگاه بوده و پس از عقد قرارداد و در طول  پیمانکار مجری قرارداد اذعان دارد نسبت به كیفیت و محدوده كار محوله كامالً -9-71
برای اجرای تعهدات  ازیموردنباشد. همچنین مجری قرارداد موظف است عوامل اجرایی دعایی در این رابطه نداشته ا گونهچیهاجرای آن 

 را به نحو احسن از افراد كارآمد فراهم نماید.

 باشد.های جاری دانشگاه و حفظ اسرار و نکات ایمنی میپیمانکار موظف به رعایت نظام -9-72

 كارفرما و یا نماینده وی را اجرا نماید. یهاییراهنماپیمانکار مکلف است دستورات و  -9-73

 نماید عملیات موضوع قرارداد را مطابق استاندارد انجام دهد.پیمانکار تعهد می -9-74

مقررات كلی ساختمان پیمانکار )كلیه پرسنل مشغول به كار( در طول مدت قرارداد موظف به رعایت كلیه مندرجات مبحث دوم  -9-75
 باشند.و مقررات حفاظت و ایمنی در حین اجرای كار می

 پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گزارش كاملی از عملکرد خود به پیمانکار ارائه نماید. -76-9

 .از تعهدات پیمانکار است بلندمدتو  مدتكوتاهمصرفی  ازیموردنارائه فهرست لوازم یدكی  -9-77

 ارت ك،یدرواستاتیه مانند یقانون یها نامهیگواه گرفتن ای دیتمد جهت یساز آماده و یادآوری ی وریگیپ است موظف مانکارپی -9-78
 .دهد انجام را...  و

 :یمال و یحقوق تعهدات: و

 مؤسساتنزد افراد یا  هاآن، از افشاء آوردیمپیمانکار متعهد است هر گونه اطالعاتی را كه در نتیجه این قرارداد به دست  -9-79
گردد خودداری نماید. تعهد پیمانکار در این خصوص مداوم بوده و  سوءاستفادهمختلف كه ممکن است موجب ایجاد ضرر و زیان و یا 

ه به مسئولیت وی در این زمینه با اتمام قرارداد قطع نخواهد شد. در صورت تخلف پیمانکار از این امر عالوه بر جبران كلیه خسارات وارد
 تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. (به تشخیص كارفرما)كارفرما 

پیمانکار موظف به رعایت كلیه ضوابط مربوط به بهداشت و ایمنی در تمام مراحل قرارداد برای خود و نیروهای به كار گرفته او  -9-81
و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت الزامات مربوطه، پیمانکار موظف به جبران خسارات ناشی از آن برای  باشدیم

 .باشدیم دهیدحادثه

 یجا به یریشگیپ و شدهیزیربرنامه ینگهدار به نسبت موردنظر یهادستگاه سیسرو و ریتعم از شیپ است موظف مانکاریپ -9-81
 موارد یاستثنا به. دینما تجاوز ساعت دو از دینبا ساختمان ساتیتأس لوازم و زاتیتجه و هادستگاه ریتعم مدت. دینما اقدام راتیتعم

 .(باشدیم كارفرما با موارد صیتشخ) دارد قطعات و لوازم ضیتعو یبرا یطوالن زمان به ازین كه خاص

كارفرما برسد ارائه نظریه مشورتی كارشناسی در اجرای  دییتأبه  ستیبایمتوسط پیمانکار قبل از نصب  شدههیتهكلیه اقالم  -9-82
موضوع قرارداد توسط پیمانکار الزامی است. همچنین الزم است قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تعمیرات اساسی هماهنگی الزم با 

 دستگاه نظارت كارفرما انجام پذیرد.
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به كارفرما گزارش نماید و تعمیرات آن با تخمین هزینه تعمیرات،  وضوع قراردادشود به محض بروز عیب مپیمانکار متعهد می -9-83
 باشد.به تشخیص كارفرما قابل واگذاری به پیمانکار و یا تعمیركار دیگر می

 .نیاز به هرگونه تعمیر و یا تعویض قطعات، پیمانکار موظف است از قطعات نو و استاندارد استفاده نماید صورت در -9-84

منظم عملکرد توسط پیمانکار و ارائه مدارک اعم از لیست بیمه،  یهاگزارشماهانه منوط به ارائه  تیوضعصورتپرداخت  -9-85
 باشد.ماهانه كارفرما می یهاگزارش

، تجهیزات، كارایی و افزایش ایمنی و طول عمر ساتیتأسبهتر از  یبرداربهرهپیمانکار مکلف است تمام اقداماتی را كه برای  -9-86
 است، به طور كتبی به كارفرما اعالم كند. ازیموردن هاآن

 کارفرما: تعهدات 11ماده 
حسن انجام كار به پیمانکار  %11مربوطه را پس از كسر كسورات قانونی و  الزحمهحقكارفرما موظف است در پایان هر ماه  -11-1

 پرداخت نماید.

كارفرما محلی برای پیمانکار ت تأسیسات مکانیکی در مجموعه با فضای كافی جهت انبار وسایل و مصالح مشخص نموده و  -11-2
 تحویل دهد.

به عهده  ی كه در تعهدات پیمانکار آمده( كالًد)به جز موار ازیموردنتأمین و پرداخت همه مواد و مصالح قطعات تعویضی  -11-3
 كارفرما است.

 جبران خسارت :11ماده 
مسئول  شخصاًدر انجام و اجرای مفاد این قرارداد  ریتأخیا تعلل یا تخلف یا  یاطیاحتیبپیمانکار در خصوص هر گونه خسارت ناشی از 

این قرارداد و یا دیگر مطالبات پیمانکار به  7 و 6 و 3مبالغ موضوع خسارت وارده را از تضمین مندرج در مواد  تواندیماست و كارفرما 
 تشخیص خود برداشت نماید.

 .باشدیم اعتراضرقابلیغعلیه پیمانکار سند قطعی و  شودیمصورت و میزان خسارتی كه از طرف كارفرما تعیین  :14 تبصره

یا تعلل در اجرای مفاد قرارداد بیش از مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات پیمانکار  راتیخ تا: چنانچه میزان خسارت ناشی از 15 تبصره 

این مبالغ را از  تواندیمجبران و پرداخت نماید همچنین كارفرما  نقداًخود  یهاییداراد است باقیمانده را از سایر باشد، پیمانکار متعه
 مطالبات پیمانکار كسر نماید.

 و تحول لیتحو :12 ماده
در ابتدای قرارداد خواهد بود و پیمانکار موظف است پس از  هاآنتحویل گرفتن  جلسهصورتدر پایان قرارداد طبق  هادستگاهتحویل 

 به كارفرما تحویل دهد. نقص ومذكور را بدون عیب  ساتیتأسانقضای مدت قرارداد، 

به عهده پیمانکار  ازیموردنهای های درخواست كاال و ورود و خروج كاال و تحویل گرفتن از انبار كارفرما و انتقال آن به محلتنظیم فرم
 باشد.می

 نماینده پیمانکار :31ماده 
خود كه به وی تفویض اختیار شده با  اریاالختتامپیمانکار بایستی با اخذ موافقت كتبی كارفرما، شخص واجد شرایطی را بعنوان نماینده  

 كارفرما، در چارچوب قرارداد معرفی نماید. سویاز  شدهیمعرفناظر  دستورات به ییجوابگوتعیین محل اقامت بمنظور 
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رافع مسئولیت پیمانکار در راستای حسن اجرای كارها نبوده و در هر حال پیمانکار مسئول و  وجهچیهبهاین تفویض اختیار  :16 تبصره

نقص كار بعداً در پروژه مشاهده شود و مسئول جبران خسارات ناشی از این امر طبق  علت بهجوابگوی نواقص و اشتباهاتی است كه 
 مفاد مندرج در این قرارداد خواهد بود.

 کارفرمانماینده  :41ماده 
 خصوص درو حق خواهد داشت  باشدیم مهدیه بابایوسفی خانم نماینده كارفرما در قرارداد حاضر پس از انعقاد قرارداد از طرف كارفرما

اجرای كلیه مفاد و شرایط قرارداد حاضر و ضمائم آن از جمله بازرسی پروژه، قبول یا عدم قبول نوع و مرغوبیت تجهیزات، مصالح و 
برای  پیمانکار قبولقابل ییكاراهای مربوطه و كاالی پروژه، میزان پیشرفت كار و تشخیص و تغییر شرح كار، مشخصات فنی و نقشه

ایشان جهت اجرا ابالغ  اریاالختتامو یا نمایندگان  ناظر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و به پیمانکار دییتأهنگی و اجرای قرارداد با هما
 نماید.

 : نظارت بر اجرای قرارداد:51ماده 
كه بر انجام كلیه مفاد تعهدات نظارت خواهد  باشدیم عمرانی دانشگاه یهاطرحدفتر فنی و نظارت بر  از طرف كارفرما شدهیمعرفناظر  

بر عهده ایشان  قبولقابلداشت و صدور گواهی حسن انجام كار و تشخیص تخلف پیمانکار و تعیین میزان خسارت وارده و درصد كار 
 .باشدیم

 با ناظر هماهنگی كامل داشته باشند. ستیبایممانکار و كارفرما پی: نمایندگان 17تبصره 

 حوادث قهریه: :61ماده 
كارفرما نخواهد بود و در صورت بروز  موردقبولبه استثنای حوادث فورس ماژور( ) خدمات موقعبهدر اجرای  ریتأخعذری برای  گونهچیه

در مفاد  دنظریتجدبا رعایت شرایط، كارفرما مجاز به فسخ یا تمدید قرارداد یا  گرددیمحوادث قهریه كه مانع ایفای تعهدات پیمانکار 
 حقی به نفع پیمانکار علیه كارفرما ایجاد نخواهد شد. گونهچیهقرارداد خواهد بود. به هر حال 

 مطلع نماید. كتباًساعت بعد از وقوع حادثه قهریه كارفرما را  72پیمانکار باید حداكثر 

 طرف پیمانکار به كارفرما ارائه گردد.رسماً گواهی شود و گواهی مزبور از  صالحیذوقوع حادثه قهریه باید از طرف مقامات 

 مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد. واسطه بالحادثه قهریه باید 

 : وجه التزام قرارداد:71ماده 
كارفرما حق خواهد داشت به ازای هر  صورت نیاملزم است كلیه تعهدات خود را در موعد مقرر انجام بدهد در غیر )پیمانکار( طرف دوم 

درصد مبلغ كل قرارداد از محل  5/1 (پرسنل و یا شخص پیمانکار )بدون رضایت و هماهنگی با كارفرما رموجهیغروز دیركرد و یا غیبت 
مطالبات و تضمینات طرف دوم كسر و به حساب خود منظور نماید این جریمه بدل از تعهد نبوده و طرف دوم را از انجام تعهداتش بری 

 جرا نماید.ا رأساًآن را به حساب پیمانکار از طریق دیگری و یا  موضوع وو كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ  سازدینم

 : واگذاری قرارداد:18 ماده
)اعم از حقیقی یا حقوقی( به هر صورت ممکن از  پیمانکار طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر كالً یا جزءاً

استفاده از تضمینات قرارداد و ندارد و در صورت تخلف پیمانکار كارفرما حق فسخ قرارداد را با  قبیل انتقال، مشاركت، وكالت و غیره
 مطالبه خسارت خواهد داشت.
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: در صورت عدم توانایی و سطح دانش پرسنل و صالح و خواست كارفرما بستن قرارداد های جزئی با هزینه و نظارت 18تبصره 

ذیصالح و مورد تأیید كارفرما و ... با شركت های  UPS، ژنراتور، BMSپیمانکار مانند نگهداری و تست ادواری از سیستم اعالم حریق، 
 بالمانع می باشد.

 : فسخ قرارداد91ماده 
تواند یك ماه قبل از فسخ، با اطالع كتبی قرارداد در هر مرحله از اجرا، می پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد. كارفرما تا پایان مدت

كه به امضای پیمانکار  یاجلسهصورتدر پایان مهلت مذكور تحویل و تحول دستگاه و لوازم طی  صورت نیاقرارداد را خاتمه دهد و در 
رسد صورت خواهد گرفت و حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از تاریخ تحویل و تحول در مقابل ارائه و دستگاه نظارت می

 گردد.می حسابهیتسوو مفاصاحساب با پیمانکار  تیوضعصورت

 زیر اشاره نمود: دبه موار توانیماز جمله موارد فسخ : 19 تبصره

 در انجام وظایف، تخلف از مفاد قرارداد و غیره( ریتأخ)ورشکستگی پیمانکار، عدم انجام موضوع قرارداد، تعدی یا تفریط یا 

 : اقامتگاه قانونی:21ماده 
تلفن:  -ت پردیس خواهرانع() صادقت خیابان شهید طاهرخانی ت دانشگاه امام خیابان شهید فرحزادی  -میدان صنعت -تهران كارفرما:

22194911 

 -----------------تلفن:  ---------------------------------------------- -پیمانکار: تهران

لذا كلیه مکاتبات طرفین و یا هرگونه نامه یا اظهارنامه یا اوراق  باشدیماعالمی توسط خود طرفین  یهاآدرسمذكور،  یهاینشان
 بر آن معتبر خواهد بود. مترتبمحسوب خواهد شد و كلیه آثار  شدهابالغقضایی كه به نشانی مذكور ارسال گردد 

 ید در تهران باشد.روز كتباً به طرف دیگر اطالع داده شود و آدرس جدید با 5تغییر نشانی هریك از طرفین باید ظرف مدت 

 : نسخ قرارداد:21 ماده
نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است كه  2تبصره همچنین در  19ماده و  21صفحه  14 دراین قرارداد 

 همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد دارد.

 كارفرما: معاونت منابع انسانی و پشتیبانی                                                                                           پیمانکار:            

 سهیال محسنی نژاد                                                                      رئیس هیئت مدیره          

 

 

 

 

 

 


