
 

 1صفحه 

 

 )پیوست الف(

 تاسیسات الکتریکی و مکانیکی قرارداد نگهداري و راهبريپیشنویس 

 ساختمان مرکزي و مجاور برج آسمان
 

-1166-8694و کد اقتصاادی شاماره    11670جمهوری اسالمی ایران به شماره ثبت  کشتیرانیشرکت این قرارداد فیمابین 

به نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای فرشاد شهباز بعناوان   4111

و کدپساتی   523عضو هیأت مدیره به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی )فرمانیه(، بار  آسامان شاماره    

از یك طرف و شارکت ......................................... باه    که منبعد کارفرما نامیده می شود 23841به شماره تلفن  1957617114

باه نماینادگی    ......................................و کد اقتصادی ................................ ، شناسه ملی .............................شماره ثبت 

 -و نشاااااانی تهاااااران  ................................آقاااااای ............................. فرزناااااد .........................باااااا کاااااد ملااااای    

که در این قرارداد .................................ه همراه و شمار .......................................................................................................... تلفن 

پیمانكار خوانده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد.

 

 ( موضوع قرارداد :1ماده 

( و شاماره دو   بار  آسامان   موتورخاناه شاماره یاك ) سااختمان ا الی     تاسیسات الكتریكی و مكانیكی راهبری و نگهداری  عبارت است از

واقاع در آدرس فاوو و انجااع تعمیارات آنهاا      .. و .، آشپزخانه، رستوران، انبار و پارکینگهاای  کلیه فضاهای اداریدرو مجاور ( )ساختمان 

.6ماده  مطابق
 

 ( مدت قرارداد:2ماده 

که در  ورت رضاایت کارفرماا از عملكارد    می باشد  31/03/1401لغایت  01/04/1400مدت قرارداد یكسال شمسی از تاریخ 

 پیمانكار براساس انعقاد قرارداد جدید/ الحاقیه تمدید می گردد.

ماه با شرایط مندر  در قرارداد حاضر باه انجااع کاار    2پیمانكار متعهد میشود تا انعقاد قرارداد جدید حداکثر تا )دو( :1تبصره

 مبادرت نماید.

 

 (مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت:3ماده 

 سااالیانه مبلاا  و ریااال .............................................وع قاارارداد ماهیانااه مبلاا   باباات راهبااری و نگهااداری موضاا  :3-1

ناخالص بوده که حق الزحماه در پایاان هرمااه، پاس از ارائاه  اورت        بصورت ریال ...................................................

وضعیت ) ورتحساب( توسط پیمانكار و تائید آن توسط نماینده کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی به حساب شماره 

.......... کد ............... در وجه شارکت ......................................  نزد بانك ........................ شعبه ........ ...............................................

 پرداخت میگردد. 

پیمانكار بابت تضمین مفاد قرارداد و جبران خسارات احتمالی، در ابتدای قرارداد یك فقره ضمانتنامه بانكی از بانكهاای   :3-2

ریاال در   ...................................................در د مبل  سالیانه قرارداد به مبلا    10معتبر و مورد تأیید کارفرما معادل 



 

 2صفحه 

 

نی جمهوری اسالمی ایران دراختیار کارفرما قرار خواهد داد. ضامانت ناماه مارکور در پایاان مادت      وجه شرکت کشتیرا

 قرارداد در  ورت انجاع تعهدات مطابق مفاد قرارداد به پیمانكار مسترد خواهد شد.

 

و زیاان گاردد،   در ورتیكه پیمانكار به یك یا کلیه تعهدات خود به طور جزئی و یا کلی عمل ننماید یاا موجاب ضارر    : 3-3

کارفرما حق خواهد داشت بدون اقامه دلیل و بدون تشریفات اداری و قضایی و یا ابالغ رسمی، مبل  خسارت وارده را باه  

نفع خود ضبط نماید. ضبط سپرده مرکور مانع مطالبه خسارت مازاد بر آن نخواهد بود.

 

 (نحوه پرداخت: 4ماده 

قانون مالیاتهای مساتقی    169از ارسال  ورتحساب خدمات انجاع شده مطابق ماده حق الزحمه پیمانكار در پایان هرماه پس 

روز کاری به پیمانكار پرداخت میگردد. 15و تایید آن توسط نماینده کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی حداکثر ظرف 

 

 ( تحویل کار: 5ماده 

زات، اقاالع و سیساتمهای تاسیسااتی موجاود در سااختمان      پیمانكار موظف است قبل ازشروع به کار کلیه دساتگاهها، تجهیا  

موضوع قرارداد را با هماهنگی کارفرما و طی  ورتجلسه ای از پیمانكار قبلی تحویل گرفته و در پایان قرارداد نیاز باه  اورت    

و نقاص در   حیح و بدون عیب تحویل پیمانكار بعدی نماید. بدیهی است پس از اتماع مدت قارارداد و وجاود هرگوناه عیاب     

روز نسابت باه رفاع نقاایص احتماالی اقاداع نمایاد در  یار          10تأسیسات مربوطه، پیمانكار موظف است حداکثر ظرف مدت 

در د باالسری از محل مطالبات پیمانكار کسرمیگردد. 20اینصورت تماع هزینه های مربوطه به اضافۀ 

 

 (تعهدات پیمانكار: 6ماده 

 24رب با اطالعات الزع و کافی متناسب باا تأسیساات و تجهیازات منصاوبه در سااختمان را      پیمانكار بایستی افراد مج : 6-1

روز سال درمحل ساختمان آماده داشته باشد. تشخیص، تأیید یا عدع تأییاد افاراد معرفای شاده از طارف       366ساعته و 

اند در طول مدت قارارداد و در هار زماان    پیمانكار در اختیار نماینده کارفرما )امورپشتیبانی و رفاه( بوده و کارفرما می تو

ساعت از اعالع کتبای کارفرماا، مباادرت     48تغییر افراد را از پیمانكار بخواهد و پیمانكار موظف است حداکثر ظرف مدت

 به انجاع این امر نماید.  

صیلی و تجربی هریاك را  پیمانكار موظف است قبل ازشروع به کار، اسامی نفرات مورد نیاز شیفتها به انضماع سوابق تح :6-2

 به شرح زیر به کارفرما اعالع نموده تا پس از بررسی  الحیت ازسوی کارفرما مشغول به کار شوند:

  ساال   5)حاداقل  کافی  با تجربه یا برو نفر سرپرست کارگاه با مدرك مهندسی مكانیك 1شامل :  نفر  8شیفت روز شامل

از  چیلر/ موتورچیتكنسین فنی  نفر 1،نفر تكنسین فنی برو 3نفر تكنسین فنی مكانیك،  3، درامورتاسیساتسابقه کار( 

 .16:30الی  08:00شنبه تا پنجشنبه و از ساعت 
  24:00الی  16:30چیلر/ موتورچی از ساعت نفر تكنسین فنی  1، برونفر تكنسین فنی  1نفر شامل :  2عصر شیفت . 
 روز  08:00الای   24:00چیلر/ موتورچی از سااعت  نفر تكنسین فنی  1، بروفنی نفر تكنسین  1 شامل : نفر 2شب  شیفت

 بعد.
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نفار  یك: نفار را بعناوان راهبار سیسات  باا سامت       2از بین افراد مورد نظر، در دوره ی اجرای قرارداد پیمانكار موظف است :  6-3

تعطیالت رسامی،  ساعته درمجموعه مستقر نماید و  24چیلر/ موتورچی، بصورت تكنسین فنی  یكنفر، بروتكنسین فنی 

 کارگری و تعطیالت آخر هفته مانع از اجرای مفاد قرارداد نمی باشد.

تعمیرات کلی تجهیزات و تأسیسات الكتریكی و مكانیكی شامل: مشعلها، چیلرهای ابزروبشن، دیازل ننراتورهاا، بوساتر    :  6-4

نیتها، یخچالها، دستگاه های تصفیه آب، اگزوزفنهاا و  یاره توساط شارکتهای ساازنده یاا فروشانده        پمپها، اسپیلیت یو

 دستگاهها / شرکتها یا مجریان ذیصالح بنا به اعالع پیمانكار و موافقت کارفرما انجاع خواهد شد.
هزینه های انجاع کار به  ورت جداگانه توسط کارفرما پرداخت گردیده و پیمانكار موظف به همكاری و نظارت برحسان  

 انجاع کارها میباشد.  

 سایرسرویسها و تعمیرات ضروری و مورد نیاز )بدون پرداخت هزینه( توسط عوامل پیمانكار انجاع میگردد. 6-5

ت و ماشین آالت و حمل  حیح آنها تا محل خودرو جهات ارساال باه تعمیرگااه و     : مسئولیت باز و بست کردن تجهیزا6-6

 بالعكس بعهده پیمانكار می باشد.

 تهیه کلیه ابزار سبك و سنگین مصرفی الزع برای انجاع موضوع قرارداد بعهده پیمانكار است. : 6-7

توسط پیمانكار باه  اورت ماهیاناه تهیاه و باه       لیست لوازع یدکی و مصرفی مورد نیاز با رعایت حداقل موجودی انبار : 6-8

نماینده کارفرما ارائه خواهد شد. ضمناً گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهیانه و نیز چاك لیساتهای مرباوه باه تأسیساات      

مكانیكی و الكتریكی با در  انجاع کارهای جاری و موردی توسط پیمانكار تهیاه و در زمانهاای مقرر)پایاان روز، هفتاه و     

 ( تحویل کارفرما خواهد شد.ماه

دستگاهها و تجهیزات منصوب در ساختمان موضوع قرارداد بوده و در  ورتیكه به یاك  پیمانكار مسئول حفظ و حراست از  : 6-9

یا کلیه تعهدات خود  به طورکلی یا جزئی عمل ننماید یا موجب ضرر و زیان گردد کارفرماا حاق خواهاد داشات بادون اقاماۀ       

ریفات اداری و قضایی و یا ابالغ رسمی مبل  خسارت وارده را از محل ساپرد  پیمانكاار باه نفاع خاود ضابط       دلیل و بدون تش

 نماید. ضبط سپرده مرکور مانع مطالبه خسارت مازاد نخواهد بود.
پرداخت کلیه حقوو و مزایای قانونی، بیمه و مالیات متعلقه، تهیه لباس کار، کفش ایمنای، دساتكش، چكماه، ایااب      : 6-10    

 وذهاب و تأمین  رای کارکنانِ پیمانكار به عهده پیمانكار بوده و تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بود .

ود و رعایت ا ول ایمنای محایط کاار و مباحار مقاررات ملای       پیمانكار موظف به تأمین وسایل ایمنی مورد نیاز کارکنان خ : 11-6

ساختمان، بخشنامه ها و دستورالعملهای ایمنی به ویژه درخصوص پیشگیری از آتش سوزی میباشد و در ورت ورود هرگوناه  

 خسارت ناشی از عدع رعایت موارد ایمنی، پیمانكار مكلف به جبران کلیه خسارات مترتبه میباشد.  

 ر مكلف به رعایت مقررات اداری وشئونات اسالمی حاک  برمحل کار کارفرما میباشد.پیمانكا :12-6

پیمانكار متعهداست کلیه قوانین، مقررات و دستورالعملهای تعیین شده توسط وزارت تعاون، کاار و رفااه اجتمااعی، قاوانین      : 13-6

 روی انسانی خود رعایت نماید.  بازرسی کار و نوبت کاری، شیفتكاری و ایاع تعطیل را در به کارگیری نی

 بدیهی است هرگونه تخلف از قوانین و مقررات یاد شده، متوجه پیمانكار بوده وکارفرما از این حیر مسئولیتی نخواهدداشت.     

طار  پیمانكار متعهد میشود کلیه پرسنل شا ل درکارگاه را در مدت زمان اجرای قرارداد، بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمااع خ : 14-6

 نموده و تصاویر بیمه نامه های مرکور را به کارفرما ارائه نماید.

 پیمانكار حق واگراری تعهدات خود به  یر را ندارد مگراینكه کارفرما کتباً موافقت خود را اعالع نماید. : 15-6
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اع کار و جزئیات تعهاداتی کاه بار    پیمانكار اقرار مینمایدکه ازمشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوه به نحو  انج :16-6

 عهده گرفته اطالع کامل دارد.

پیمانكار مكلف است لیست پرداختی حقوو و لیست واریز حق بیمه ماه قبل تأییاد شاده توساط  باناك و ساازمان تاأمین        : 17-6

تاأخیر در ارائاه لیسات     اجتماعی را به همراه  ورت وضعیت ماهیانه به کارفرما ارائه نماید در یر اینصاورت باه ازای هار روز   

 حقوو و بیمه، جریمه ای معادل یك سی اع مبل  ماهیانه به پیمانكار تعلق میگیرد.

روز قبال باه  اورت کتبای باه       2پیمانكار موظف است شروع و خاتمه مرخصی پرسنل خود و نیروی جایگزین را حاداقل   : 18-6

 ارخواهدشد.رفت « 6-19»کارفرما اعالع نماید در  یراینصورت مطابق بند 

چنانچه پیمانكار جهت اجرای تعهدات خود تعداد پرسنل کمتری نسبت به مفاد قرارداد به کارگمارد، به ازای هر نفار در روز   : 19-6

 جریمه ای معادل دو برابرحقوو روزانه به پیمانكار تعلق گرفته که از حق الزحمه ماهیانه پیمانكار کسرخواهدشد.

 را رعایت نماید.«نماینده کارفرما » پیمانكار مكلف است در اجرای مفاد قرارداد نظرات، پیشنهادها و دستورکارهای  : 20-6

پیمانكار مكلف است نسبت به سرویس و آماده به کار نمودن سیستمهای گرمایش و سرمایش، یك ماه قبال از آ ااز فصاول     : 21-6

 .سرما و گرما اقدامات الزع را به عمل آورد

در ورتیكه پیمانكار به تعهدات خود مطابق قرارداد، نظرات کارفرما و نماینده کارفرما به موقع با کیفیت مطلاوب و درمادت    : 22-6

 زمان تعیین شده عمل ننماید، به ازای هرروز تأخیرجریمه ای معادل یك در د مبل  کل قرارداد به پیمانكار تعلق میگیرد.

 واهینامه ثبت ناع در نظاع مالیات برارزش افزوده معتبر را ارائه نماید.پیمانكار مكلف است گ : 23-6

پیمانكار موظف است همكاری های الزع با ساایر پیمانكااران اعا  از سیسات  هاای اعاالع و اطفاا  حریاق، ساامانه نظاارت            :24-6

عه کارفرماا همكااری میكنناد را    تصویری، اپراتوری سالن های همایش و سایر پیمانكارانی که بصورت جزئی یا کلی با مجمو

 نموده و مسئول حفظ و حراست از دستگاهها و تجهیزات منصوب در ساختمان مرکزی ومجاور می باشد.

قصور پیمانكار باشاد جریماه    از و بروز خسارت به کارفرما که ناشی  هریك از مفاد قرارداد و شرایط آندر  ورت عدع تحقق  :25-6

 کسر خواهد گردید.پیمانكار  ت وضعیت ور اولین خسارت مربوطه از

پیمانكار موظف است در خصوص بهاره بارداری، سارویس کامال و تعمیارات مرباوه باه دساتگاههای موتورخاناه و           :6-26

 ساختمان اداری که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

ه بخاار، مبادل هاای حرارتای،     چیلرهای جربی )ابزروبشن (، چیلر تراکمی، برجهای خنك کن، دیازل ننراتاور، شابك             

پمپها، بوستر پمپها، دیگهای چدنی، مشعلها، منابع آبگرع، هواسازها، فن کویلها، اگزاسات فنهاا، ساختگیرها، بویلرهاا،     

سماورها، آبسردکنها، دستگاه های تصفیه آب و اسپیلیت هاای منصاوب در طبقاات اداری بار اسااس دساتور العمال        

 ول و ضوابط فنی اقداع نماید .سازندگان دستگاهها و بر طبق ا 

بازدید ها و سرویسهای الزع در هر شیفت به  ورت روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه باید به نحوی به انجاع برسد کاه   : 6-27

به نحاو احسان   «  پیشگیري بهتر از تعمیر است» از احتمال معیوب شدن و از کار افتادن دستگاهها بكاهد و ا ل 

 لحاظ شود.

استفاده کمی از دستگاهها در حداقل الزع و تنظی  حرارت و برودت سیست  گرمایش و سرمایش، درجه حارارت آب   : 6-28

گرع مصرفی، فشارشبكه آب رسانی درجهت جلوگیری از استهالك دستگاهها و رفه جویی در مصرف انارنی ساوخت   

 و برو و آب مرتباً تحت نظر و کنترل باشند.
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، تعمیر و تعویض کلیه الكتروپمپ ها شامل آب بنادی، گریساكاری، زناد زدایای، رناد آمیازی      سرویس، نگهداری،  : 6-29

بایاد باه درساتی  اورت     هاا  ها، یونیت هیترها و اگزاست فان کلیه رادیاتورها، فن کویل و ...تعویض بلبریند، یاتاقان 

 پریرد.

هاای  ها، منابع دوجداره، ایرواشارها و بار   کویل گیری، نظافت و شستشوی منظ  کلیه کندانسورها، اواپراتورها،رسوب: 6-30

 با دقت انجاع شود. ها و تنظی  سوخت آنهاگیری کلیه دیددوده، خنك کننده

 های فشار، ترمومترهاا و ساایر وساایل انادازه     های اطمینان، شیرهای یكطرفه، گیج تست کامل ماهانه سوپاپانجاع  :6-31

 .گیری و کنترل

-ها، توالتها، دستشوییها، فالش تانكها، شیر آالت،  افیداری، تعمیر یا تعویض کلیه شیر فلكهسرویس، نگهانجاع  :6-32

 ها و ...ها، ظرفشوییها، دوش حماع

 با دقت انجاع شود. هاها و فن کویلها و اگزاستهای تهویه و هواکشسرویس منظ ، تعمیر یا تعویض و نگهداری فن :6-33

باید  انهیماه، آبدارخانه ها، اتاو سیگار و ... بصورت هاتهویه سرویسیچه ها و پروانه )فن( مربوه به از در چربی زدایی :6-34

 به درستی  ورت پریرد.

ای یكباار  روز یكبار و یاا حاداکثر هفتاه    3( سختی گیرها، با عنایت به کارکرد آنها BackWashشستشوی معكوس ) :6-35

 انجاع شود.

های حرارتی باید از نظر فرسودگی و سال  بودن کویل و بدنه و عاایق کااری ماورد    دار و مبدلمنابع دو جداره و کویل :6-36

 بازدید قرار گرفته و در  ورت نیاز تعمیر گردند.  

رتب بازدیاد و  ها و فریزرها در آشپزخانه باید آماده به کار بوده و به طور مهای زیر  فر و باالی  فر، یخچالسردخانه :6-37

 کنترل گردند و پیمانكار موظف است گزارش نقص یا چك لیستهای بازدید روزانه آن را به کارفرما ارائه نماید.  

سیسات  گرماایش و   نسبت باه سارویس کلای    )مهرماه(  قبل از شروع فصل سرما با هماهنگی کارفرما و پیمانكار باید :6-38

 سرویس کلی سیست  سرمایش اقداع نماید.   قبل از شروع فصل گرما )فروردین( نسبت به

مخازن ا لی سوخت مایع یا شبكه لوله کشی مخازن روزانه هر چند سیست  گاز ه  دائر باشد بایستی همواره آمااده   : 6-39

 بهره برداری باشد.

د. فشاار گااز ورودی   سیست  گاز مشعلها همه روزه به ویژه از نظر عدع وجود نشت گاز باید تحت بازدید و کنترل باش : 6-40

به مشعل همواره باید ثابت باشد زیرا تغییرات فشار گاز باعر بره  خوردن تنظی  مشاعل، تغییار رانادمان احتاراو و     

 بروز مشكالت خواهد شد.

برجهای خنك کن در فصل تابستان باید روزانه از نظر  حت کار، گردش آب گردان، توزیع  حیح آب، کاار  احیح    : 6-41

نوبت مورد بازدید قرار گیرد و در  ورت گل آلود یا کدر بودن بیش از حد  2ترموستات روی فن، حداقل  فن و کنترل

 آب بر  تخلیه و تشتك آن نظافت و مجدداً مورد بهره برداری قرار گیرد.

رد و با توجه از آنجا که وجود آب نرع )سختی گرفته شده( اهمیت حیاتی برای چیلرهای ابزروبشن و دیگهای بخار دا : 6-42

به حج  بسیار باالی مصرف آب برجها در تابستان در هر شیفت و در سایر فصول درهر روز یكبار از نارع باودن آب باا    

 آزمایش و با تست )کیت( مربوطه اطمینان قطعی حا ل شود.

هاا بایاد در   اضاافی آن  و تنظی  کنتاکتور جریانکنترل شدت جریان دستگاههایی که مجهز به الكتروموتور می باشند  : 6-43

 مواقع  راه اندازی اولیه و یا هرگونه تغییرات در وضعیت بار و یا تعمیرات دستگاهها کنترل و ثبت گردد.



 

 6صفحه 

 

تابلوهای برو باید همواره از نظر ولتان، شدت جریان مصرفی، تعادل جریان سه فاز و عملكرد بانك خازن متناسب باا   : 6-44

 بار تحت مراقبت باشند.

، آچارکشی و محك  شامل: نظافتسرویس، نگهداری، تعمیر یا تعویض کلیه تابلوهای برو ا لی و فرعی ساختمان ها  :6-45

کردن منظ  تمامی محل های اتصال جریان ورودی و خروجی )پای  و مهاره هاای شامش، کابلشاو و ترمیناال هاا و        

 درستی  ورت پریرد. باید به جلوگیری از افزایش جریان مصرفی و گرع کردن تابلوها و ...(

ها، کنتاکتورها، رگوالتور، تارانس جریاان، کلیادهای گاردان،     کلیه تجهیزات و قطعات تابلوهای الكتریكی شامل خازن :6-46

های سیگنال و تابلوی ا لی باید مرتباً بازدیاد شاده و از  احت کاارکرد آن یقاین      های ارتباطی، چراغفیوزها و کابل

 نیاز تعمیر و رفع نقص شود.حا ل نموده و در  ورت 

پیمانكار باید با توجه به اهمیت و خطرات اضافه ولتان، دائماً از  حت کارکرد رگوالتور بانك خازنی اطمیناان حا ال    :6-47

 های مختلف )ساعات ک  بار و پربار( ولتان و ضریب قدرت را کنترل و ثبت نماید.نماید و در زمان

هاا و  تعمیار کلیاه خطاوه کابال     ،منظ  مدارهای قدرت و فرمان دستگاه ها و تجهیزات سرویس و نگهداری و کنترل: 6-48

 باید به درستی  ورت پریرد. های آنمفصل

سی  کشی و کابال کشای    و ...( ،مدار حفاظت جانمنظ  از تاسیسات الكتریكی )کلید و پریز و سی  کشیهای بازدید : 6-49

 . ورت پریردآنها به دالیلی از بین رفته هایی که سی  کشی و ترمی  هفتگی در مكان

 .ساختمانرسی افراد  یرمجاز در ال بودن آنها و عدع دستانظارت هفتگی بر تابلوهای برو و اطمینان از قفانجاع  :6-50

 هاا نقشه برقی و مسیر تغریه و یا تكمیل آن بروز رسانیکلیه تابلوهای توزیع و ساماندهی کدگراری و  ،شناساییانجاع  :6-51

 . )نقشه های و فایلهای کَد تاسیسات الكتریكی توسط کارفرما ارائه خواهد شد(شروع قراردادتاریخ از 

کارفرماا   و باه را جماع آوری  المپ هاا، کلیاد هاا و پریزهاا و ...     : کلیه قطعات اسقاطی از قبیلپیمانكار موظف است  :6-52

 .تحویل نماید

پریزهاا، نصاب داکات و کابال کشای بارو )در        چرا های روشانایی، پیمانكار موظف است خدمات افزایش / کاهش تعداد  : 53-6

کابل کشای ماازاد بار     انجاع دهد و در ورت انجاع خدمات متر در هر ماه 100به میزان سایزهای مختلف(، تلفن و شبكه را 

یت ارائه شده وتأییاد نمایناد  کارفرماا باه پیمانكاار پرداخات       مقدار فوو، هزینه اجرای عملیات مرکور براساس  ورت وضع

 میگردد.

 با دقت  ورت پریرد. کنترل آبروهای باع وتراسها از نظر تمیز بودن و عدع گرفتگی به خصوص در ابتدای فصل بارندگی: 6-54

نظار نشات یاا گرفتگای     کنترل لوله های فاضالب به خصوص قسمتهای افقی داخل پارکینگها و زیر ساقف کااذب از   : 6-55

انجاع شود.)استفاده از دستگاههای تراک  هوا برای رفع گرفتگی لوله های کالچ مجاز نبوده و پیمانكار بایاد از فنرهاای   

 دستی یا موتوری برای این منظور استفاده نماید(

اقاداع   هت عدع وقوع گرفتگای ی آب باران و فاضالب ها جآبروهاای بازدید منظ  و دورهپیمانكار موظف است نسبت به  :56-6

با عملیات فنر زنی ها و ... ها، ظرفشوییهای بهداشتی، حماعهای آب باران، فاضالب سرویسرفع گرفتگی لولهنموده و 

مرتبه در ماه انجاع دهد. در ورت انجاع فنرزنی بیشتر از دفعاات مارکور، پاس از اعاالع پیمانكاار و تائیاد        5به تعداد 

 خت خواهد بود.کارفرما قابل پردا



 

 7صفحه 

 

کنتاارل کاماال دسااتگاههای هواساااز، فاان کویلهااا ، شاابكه لولااه کشاای تهویااه، همچنااین سیساات  آبرسااانی در     : 6-57

طبقات)ساختمان ا لی و ساختمان مجاور( باید همواره از نظر نشت آب باه ویاژه در محال جعباه شایرها و قطعاات       

 انبساه مورد بازدید قرار گیرند.

 نی، برنجی و یا ویفری حداقل هر ماه دو بار باز و بسته شوند تا از چسبیدن آنها جلوگیری شود.شیرها اع  از چد : 6-58

منابع، بوسترپمپها، تابلوهای فرمان آتش نشانی، فایر باکس هاا، نازلهاا و   سرویس، نگهداری، تعمیر یا نگهداری انجاع  : 6-59

 ای و ماهیانه. اتصاالت سیست  آتش نشانی و تست  حت عملكرد آن بصورت دوره

 شیرهای شبكه آتش نشانی باید همواره باز باشند و هر ماه با بازکردن شیر یكی از جعبه های آتش نشانی ترجیحاً در

 طبقات فوقانی  حت کار پمپ آتش نشانی آزمایش گردد.

دازی فصل سرمایش یا گرماایش  هواگیری از انتهای رایزرهای فن کویل ها و رادیاتورها در باع باید در هفته اول راه ان : 6-60

 با استفاده از شیرها بصورت دستی به عمل آید.

هاای انتقاال آب،   بررسی، سرویس، نگهداری، تعمیر یا نگهداری سیست  تاامین آب و مناابع تحات فشاار، کلیاه لولاه       :6-61

 به دقت  ورت گیرد. فاضالب و گازرسانی

و یا تكمیل آن، برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت سارویس،   ها تهیه شناسنامه تعمیراتی دستگاه: 6-62

 شروع قرارداد.  تاریخ نگهداری، تعمیر و یا تعویض کلیه وسایل و تجهیزات مكانیكی از 

رل، سارویس و تعمیار باا ذکار تااریخ و      تا بررسی کارکرد کلیه تجهیزات قبال از زماان اساتفاده و زدن برچساب کن    : 6-63

باه درساتی  اورت     ها و جلوگیری از فرسودگی ساریع آنهاا  استهالك دستگاه کاهشبرنامه ریزی جهت و مشخصات 

   پریرد.

برنامه خاموش و روشن کردن چرا های طبقات ساختمان اداری پارکینگها و محوطه در نهایت دقت اجارا گاردد و از    : 6-64

یكی بعاد از اتمااع سااعت اداری کاه باعار افازایش       روشن بودن بی مورد چرا ها ی روشنائی و تجهیزات اضافه الكتر

 هزینه برو مصرفی و مصرف بیشتر المپ می گردد خودداری شود.

 تابلوهای برو )ا لی( به تناوب از نظر عدع گرع کردن مورد بازدید قرار گیرند. : 6-65

هواکش های نصب شده روی باع ها از نظر  حت کار هر روز بازدید شاوند و در هرفصال شادت جریاان مصارفی و       : 6-66

 تنظی  بی متال آنها کنترل گردد.

وضعیت برو گیر ساختمان از نظر ظاهری و عملكرد به ویژه در ابتدای فصل بهار و پائیز مورد بازدید قرار گیرناد. باا    : 6-67

ع مرکور توسط پیمانكار بخش مسكونی نگهداری میشود هماهنگی بازدید توسط کارفرما  ورت عنایت به اینكه موضو

 میگیرد.  

پیمانكار باید هر ماه قبوض برو را کنترل نموده و در  ورت وجود بار راکتیو ضمن اعالع گزارش به کارفرما نسبت به  :6-68

 حرف آن اقداع نماید.

 ا به درخواست کارفرما نسبت به چرا انی در محلهای موردنظر اقداع نماید.پیمانكار موظف است در اعیاد بن: 6-69

  ورت گیرد. ای یك بارحداقل هفتهباید های تاسیساتی ها و اتاونظافت منظ  کلیه موتورخانه: 6-70

 

 ( : تعهدات کارفرما:7ماده 

 دایر نگهداشتن جریان آب ، برو ، سوخت ) گاز و گازوئیل ( و تلفن در ساختمان. : 7-1



 

 8صفحه 

 

 تهیه به موقع لوازع مصرفی و یدکی درخواستی پیمانكار و تحویل به انبار تأسیسات. : 7-2

 قرارداد . 3پرداخت به موقع حق الزحمه مطابق ماده :  7-3

 و ارگانهای ذیربط.حسب مورد انجاع مكاتبات الزع با سازمانها  : 7-4

 کارفرما هیچگونه تعهد و رابطه استخدامی با نیروهای پیمانكار ندارد : 5-7

مدیریت پشتیبانی و رفاه به عنوان نماینده و ناظر کارفرما دراین قرارداد بوده و پیمانكار تمامی تأییدیه های کارفرماا را   : 7-6

بایستی از مدیریت پشتیبانی و رفاه اخر نماید.



 (  کسورات قانونی : 8ده ما

کسر و به عنوان سپرده بیمه نزدکارفرما نگهداری میگردد.  % 5قانون تأمین اجتماعی، از هر پرداخت به پیمانكار 38وفق ماده 

بدیهی است مبل  مرکور و همچنین آخرین حق الزحمه نگهداری شده، پس از ارائه مفا احساب بیماه، باه پیمانكاار مساترد     

چه پیمانكار یكسال پس از انقضا  قرارداد از ارائه مفا ا حساب مربوطه خودداری نماید مبال  کسر شاده راسااً   خواهدشد. چنان

توسط کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد.



 ( نظارت بر حسن انجام کار9ماده 

ید و کنترل نماینده کارفرما )مادیریت پشاتیبانی و   روند و کیفیت عملیات راهبری و نگهداری می تواند در هر زمان مورد بازد

رفاه( قرار گیرد و پیمانكار همكاری و امكانات این بازدیدها و کنترل ها را فراه  خواهاد نماود. اعاالع و اظهاار نظار نمایناده       

کارفرما قطعی و الزع االجرا است.



 (  فسخ قرارداد10ماده 

تشخیص خود قرارداد را با اطاالع قبلای یكماهاه فساخ نمایاد و پیمانكاار حاق         کارفرما می تواند بدون اقامه دلیل و برحسب

قارارداد را   2هرگونه اعتراضی دراین زمینه را از خود سلب مینماید و پیمانكار حق فسخ قرارداد درطول مدت قیدشده درمااده 

ندارد.



 (  حل اختالف11ماده 

طرفین ابتدا نسبت به حل وفصل مسالمت آمیز اختالفات ظرف مادت  در ورت بروز اختالف درتفسیر یا اجرای مفاد قرارداد، 

روز اقداع مینمایند. در ورت عدع حصول نتیجه، مرجع رسیدگی جهت حال اخاتالف، مراجاع قضاایی  االحه درتهاران       10

میباشد.



 (  فورس ماژور12ماده 

طرفین باشاد و باه نحاوی امكاان اجارای       در ورت تحقق شرایط فورس مانور عواملی که  یرقابل پیش بینی و خار  از اراده

تعهدات این قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، اجرای تعهدات طرفین با ارائه مادارك مساتند باه حالات تعلیاق در مای آیاد و        

بالفا له پس از رفع شرایط فورس مانور، طرفین مكلف به ایفا  تعهادات خاود باا شارایط و در مادت مقارر در ایان قارارداد         

روز پاس از آ ااز    15ود. چنانچه به موجب وقوع فورس مانور انجاع تعهدات به کلی  یر ممكن گردد و ظارف مادت   خواهند ب



 

 9صفحه 

 

دوره تعلیق، شرایط فورس مانور برطرف نگردد، امكان فسخ یك جانبه قرارداد برای کارفرماا فاراه  مای گاردد و بار اسااس       

خدمات ارائه شده تسویه حساب به عمل می آید.



 نشانی طرفین(  13ماده 

نشانی مندر  در مقدمه قرارداد به منزلۀ اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد میباشد لرا ارسال کلیه مكاتبات به نشانی هاای فاوو   

سااعت یكادیگر را کتبااً مطلاع نمایناد.       48الرکر قانونی تلقی میگردد. در ورت تغییرنشانی ، طرفین موظفند ظارف مادت   

 ، ابال یه ها، اخطاریه ها و... ابالغ شده تلقی میگردد و عرر عدع اطالع پریرفته نمیباشد.در یراینصورت کلیه مكاتبات
 

نسخه تنظی  گردیده و به امضای طرفین رسیده که هر نسخه حك   5 فحه و  9تبصره،  2ماده،  13این قرارداد در 

 واحد دارد.

 

 

 امضاء و مهر پیمانكار       امضاء و مهرکارفرما                                                                        
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