شرایط تجدید هٌاقصِ اًجام اهَرخدهات حفاظتی تاسیسات ٍ ابٌیِ شهرداری برٍجي
 -1قْطزاضي ثطٍخي زض ضز يب ٍجَل ّليِ پيكٌْبزات هرتبض اؾت.
ّ -2ليِ ّؿَضات ٍبًًَي هتقلَِ ثِ فْسُ پيوبًْبض هي ثبقس.
 -3هتَبضيبى هي ثبيؿتي هساضُ قطّت زض هٌبٍهِ ثِ قطح شيل هطتت ٍ تحَيل زثيطذبًِ قْطزاضي ًوبيٌس.
پبّت الو) ضوبًتٌبهِ يب ىيف ٍاضيعي قطّت زض هٌبٍهِ
پبّت ة) اؾٌبز هٌبٍهِ  ،اؾبؾٌبهِ قطّت،آگْي آذطيي تنييطات قطّت  ،خسٍل اضظيبثي پيوبًْبضاى ثِ پيَؾت ّليِ
اؾٌبز ٍ هساضُ هثجتِ اهتيبظ آٍض ِّ زض خسٍل شّطگطزيسُ ،هبًٌس ضتجِ ثٌسي ٍ ضظٍهِ ّبضي ٍ نَضتحؿبة ثبًْي هطثَط
ثِ قطّت ٍ ليؿت هبقيي آالت هتقلٌ ثِ پيوبًْبض ٍ ميطُ
پبّت ج) پيكٌْبز ٍيوت ٍ آًبليع ٍيوت پيكٌْبزي (ضوٌبً پيَؾت آًبليع ٍيوت العاهي ثَزُ ٍ زض نَضت فسم اضائِ آًبليع
ٍيوت  ،پيكٌْبز ثبعل هيثبقس)
 -4قطّت ٌٌّسگبى هيثبيؿتي زاضاي هيثبيؿتي زاضاي هدَظ ىقبليت اظ پليؽ پيكگيطي ًبخب ثبقٌس.
 -5هتَبضيبى هي ثبيؿتي ّليِ ىطهْبي هطثَعِ ضا ِّ اظ ؾبيت قْطزاضي ثطٍخي زضيبىت هي ًوبيٌس هْط ٍ اهضبء ًوَزُ
(اهضب هدبظ عجٌ آگْي آذطيي تنييطات) ٍ ضويوِ پيكٌْبز ىًَ ًوبيٌس( .ثسٍى زضج ّيچ گًَِ ٍيس ٍ قطعي)
 -6هتَبضيبى هي ثبيؿتي هجلل زٍيؿت ٍ ثيؿت ٍ پٌح هيليَى ضيبل ثِ حؿبة ؾيجب ثِ قوبضُ  3100002524007ثِ ًبم
ؾپطزُ قْطزاضي ثطٍخي ًعز ثبًِ هلي هطّعي ثطٍخي ٍاضيع يب هقبزل هجلل ىًَ ضوبًتٌبهِ ثبًْي زض ٍخِ قْطزاضي
ثطٍخي ثبثت تضويي قطّت زض هٌبٍهِ زض پبّت الو ذَز ٍطاضزازُ زضميطايٌهَضت پيكٌْبز ضز ذَاّس گطزيس.
ّ -7ليِ پيكٌْبزات هي ثبيؿتي ثب ٍيس هجلل پيكٌْبزي ثِ نَضت ٍاضح ٍ ثِ نَضت ضٍوي ٍ حطٍىي ؽطه هْلت هَطض
تحَيل زثيطذبًِ قْطزاضي ثطٍخي گطزز.
 -8آذطيي هْلت تحَيل پيكٌْبزات ٍ هساضُ پبيبى ٍٍت ازاضي ضٍظ زٍقٌجِ ثِ تبضيد  1398/06/25هي ثبقس.
 -9ثِ پيكٌْبزاتي ِّ ثقس اظ هْلت هَطضتحَيل گطزز تطتيت اثط زازُ ًرَاّس قس.
 -10پيكٌْبزات ٍانلِ ضأؼ ؾبفت  4ثقساظؽْط ضٍظ ؾِقٌجِ  1398/06/26هيتَح ٍ هَضز ضؾيسگي ٍطاض ذَاّس گطىت.
ّ -11ليِ ّعيٌِ ّبي ايبة ٍ شّبة ٍ اٍبهت ّبضقٌبؾبى ٍ ّبضٌّبى ٍ ّعيٌِ ّبي خبًجي زض نَضت ًيبظ ثِ فْسُ ثطًسُ
هٌبٍهِ ثَزُ ٍ ايي قْطزاضي ّيچگًَِ تقْسي زض ايي ذهَل ًرَاّس زاقت.
 -12ثطًسُ هٌبٍهِ هي ثبيؿتي ؽطه هست يِ ّيتِ خْت تٌؾين ٍطاضزاز ثِ قْطزاضي ثطٍخي هطاخقِ ًوبيس زضميطايٌهَضت
ثب ضجظ ؾپطزُ ًبهجطزُ هقبهلِ ثب ًيطات زٍم ٍ ؾَم اًدبم ذَاّس گطزيس.
ّ -13ل ّعيٌِ زضج آگْي ثِ فْسُ ثطًسُ هٌبٍهِ هي ثبقس.
ّ -14ليِ هساضُ هي ثبيؿتي ثباهضبئ هدبظ ٍهْط قطّت ثبقس.
ّ -15ليِ قطايظ ايي هٌبٍهِ ثط اؾبؼ هبزُ ٍ 10بًَى هسًي ىيوبثيي عطىيي ٍغقي ٍالظم االخطاؾت.
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هادُ-1هَضَع ٍ شرایط هٌاقصِ :

اؾتَطاض فَاهل ًگْجبًي ثِ هٌؾَض ثطٍطاضي اًتؾبهبت ٍ ايدبز حيبؽت ىيعيْي اظ اثٌيِ ٍ تدْيعات ٍ تبؾيؿبت قْطزاضي
ثطٍخي هغبثٌ خسٍل شيل :
ًَثت ّبضي
هْبى ًگْجبًي
ضزيو
 8ؾبفتِ (ًَثت نجح)
قْطزاضي ثطٍخي
1
 16ؾبفتِ(فهط ٍ قت)
ؾبظهبى حول ٍ ًَل
2
24ؾبفتِ
هَظُ قْط
3
 24ؾبفتِ
آضاهؿتبى
4
تجهطُ ٍ-1طاضزاز ثِ نَضت حدوي خْت حيبؽت اظ اهبّي خسٍل ىًَ هي ثبقس.

هحل اؾتَطاض
ايؿتگبُ ًگْجبًي ؾبذتوبى
اتبً زاذل ؾبذتوبى
ّبًْؽ زاذل هَظُ
ّبًْؽ

تجهطُ -2اهبّي خسٍل ىًَ قبهل ؾبذتوبًْب ٍ هحَعِ هطثَعِ ثِ نَضت ٍضـ هَخَز هي ثبقس ِّ پيوبًْبض هي ثبيؿت
ٍجل اظ پيكٌْبز ٍيوت ذَز آًْب ضا ثطضؾي ٍ پيكٌْبز ٍيوت ذَز ضا ثط ايي اؾبؼ اضائِ زّس.
هادُ -2هدت قرارداد :

هست ٍطاضزاز ثِ نَضت يْؿبلِ هيثبقس.
تجهطُ : 1پؽ اظ اثالك ثطًسُ قسى ثِ قطّت ثطًسُ  ،قطّت تب ّيت ضٍظ هلعم ثِ اًقَبز ٍطازاز هيثبقسزض ميط ايٌهَضت ضوي
ضجظ ؾپطزُ ثب قطّت زٍم  ،زض نَضت اًهطاه ًيط زٍم ثب ًيط ؾَم ٍطاضزاز هٌقَس ذَاّس قس .
تجهطُ  : 2چٌبًچِ تب پبيبى هست ٍطاضزاز ثِ ّط زليل پيوبًْبض خسيس هكرم ًكسُ ثبقس ايي ٍطاضزاز ثسٍى اىعايف ًطخ ثِ
هست حساّثط زٍ هبُ زض ٍبلت  ٪25افزایش پیمان ٍبثل توسيس هي ثبقس ٍ پيوبًْبض هْلو ثِ ازاهِ ّبض زض ظهبى تقييي
قسُ اؾت .

هادُ-3هبلغ قرارداد :

هجلل ٍطاضزاز عجٌ ٍيوت پيكٌْبزي پيوبًْبض ذَاّس ثَز.
تجهطُ :زضنَضت اؾتيبزُ پيوبًْبض اظ ذَزضٍ ٍ هَتَض ؾيْلت ٍ يب ؾگ ًگْجبى ّعيٌِ ّبي انلي ٍ ههطىي هطثَعِ ّال
ثطفْسُ پيوبًْبض هي ثبقس.
هادُ – 4دستگاُ ًظارت:

ًؾبضت ثط حؿي اخطاي تقْسات پيوبًْبض ثقْسُ حطاؾت قْطزاضي ثقٌَاى ًبؽط ٍطاضزاز هي ثبقس.
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هادُ  - 5صَرت ٍضعیت ٍ ًحَُ پرداخت:

ّليِ نَضت ٍضقيتّب ثب ضفبيت قطايظ ظيط تٌؾين هي قَز.
پيوبًْبض هَؽو اؾت نَضت ٍضقيت هبّيبًِ ضا تب آذط ضٍظ پٌدن هبُ ثقس تْيِ ٍتٌؾين ٍ تؿلين ّبضىطهب ًوبيسً .بؽط فبلي
ّبضىطهب نَضت ٍضقيت ضا اظ خْت تغجيٌ اضٍبم ثب ٍطاضزاز  ،هحبؾجِ خطائن احتوبليّ ،ؿط حًََ ٍهعايبي پطزاذتي ثِ
ًيطٍّبي ضؾوي ٍ ميطُ ضا ثطضؾي ٍ پؽ اظ تبئيس ٍ اهضبء ٍ ًْ ...بيتبً ؽطه هست  10ضٍظ ثِ اهَض هبلي اضؾبل ًوبيٌس.
تجهطُّ :ط گبُ ًبؽط فبلي ّبضىطهب تكريم زّس ِّ نَضت ٍضقيت اضؾبلي ًبٍم هي ثبقس هطاتت ضا ّتجبً ثِ پيوبًْبض ٍ ًبؽط
هَين هٌقْؽ ًوَزُ ٍ ثب تقييي ضطة االخل (حساّثط  72ؾبفت) تهحيح ٍيب تْويل آى ضا ذَاّس ذَاؾت ٍ پيوبًْبض
هتقْس ثِ پبؾدگَيي ثِ هٍَـ هيثبقس.
هحبؾجِ ٍ تٌؾين نَضت ٍضقيت هبّبًِ ثِ قطح ظيط هيثبقس.
الو) خوـ هجلل ّليِ فوليبت اًدبم گطىتِ زض عَل هبُ
ة) ّؿط ّؿَضات قبهل:
الو)  %10حؿي اًدبم ّبض
ة) ّؿَضات ٍبًًَي قبهل :هبليبت ،ثيوِ
ج) خطائن احتوبلي هتقلَِ
ز) اخبضُ هبقييآالت
ُ) فلي الحؿبة يب ٍخَُ پطزاذت قسُ
ٍ) ؾبيط ّؿَضات احتوبلي
 -8-4-3ثِ نَضت ٍضقيتّبي ًبٍم ّيچ گًَِ ٍخْي پطزاذت ًوي گطزز.
تجهطُ  :پيوبًْبض ّط هبِّ هلعم ثِ اضائِي ىيف حٍََي ثِ پطؾٌل ثِ تيْيِ ّليِي آيتنّب  ،هغبثٌ ثب ٍَاًيي تقبٍى ّبض ٍ
ضىبُ اختوبفي هيثبقس.پيوبًْبض هْلو ثِ اضائِي هيبنب حؿبة ثيوِ ٍزاضايي پؽ اظ پطزاذت حًََ ٍهعايبي ّبضگطاى ٍ ؾبيط
اقربل حَيَي ٍ حٍََي هَضز پيوبى ثِ ٍاحس اهَض هبلي قْطزاضي هيثبقس زضميطايٌهَضت نَضت ٍضقيت هبُ ثقس پطزاذت
ًرَاّس قس.
هادُ  :6تعهدات پیواًكار:

-1حيؼ ٍ حطاؾت اظ اهبّي ٍ تبؾيؿبت افالم قسُ اظ ؾَي ّبضىطهب
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ٌّ-2تطل ٍ ؾطّكي ٍ ًؾبضت ثط چگًَگي اًدبم ٍؽييِ ًگْجبًبى
ّ-3وْبضي ٍ ّوبٌّگي ثب ًبؽط تقييي قسُ اظ ؾَي قْطزاضي (حطاؾت قْطزاضي)
 -4تْيِ لجبؼ هتحس الكْل خْت ًيطٍّبي پيوبًْبض ثب تَخِ ثِ هحل ثِ ّبضگيطي ثب ًؾط قْطزاضي ثِ فْسُ پيوبًْبض
هيثبقس.
-5خبيگعيٌي ًگْجبًبى زض نَضت فسم حضَض هطذهي ٍ يب ثيوبضي
-6پطؾٌل هقطىي قسُ اظ ؾَي پيوبًْبض هْلو ثِ ضفبيت هَطضات ٍ قئًَبت اؾالهي ٍ ّوچٌيي ٍَاًيي خبضي ّبضىطهب هي
ثبقٌس.
ً-7يطٍي اًؿبًي هَضَؿ ايي ٍطاضزاز توبهبً ّبضگطاى پيوبًْبض تلَي هي قًَس ٍ ّيچگًَِ ضاثغِ اؾترساهي ثب ّبضىطهب ًساضًس.
-8تبهيي ٍؾبيل ٍ تدْيعات اضتجبعي خْت ثطٍطاضي توبؼ ّبي اضغطاضي (ثي ؾين ٍ يب تليي ّوطاُ)
-9خبثدبيي ٍ تنييط ًَثت ّبضي ًگْجبًبى ثط فْسُ پيوبًْبض هي ثبقس.
-10پيوبًْبض ٍ ّبضٌّبى آى هَؽيٌس اعالفبت هحطهبًِ اي ِّ ثِ هٌبؾجت ّبض زض اذتيبض آًبى ّؿت ضا ثِ ّيچ فٌَاى ثِ ميط
هٌتَل ًٌوبيٌس زض ميط ايٌهَضت ضوي خطيوِ عجٌ ًؾط قْطزاضي هغبثٌ ثب ٍَاًيي ًكط اذجبض ٍ اؾٌبز هحطهبًِ ثطذَضز ذَاّس
قس.
-11پيوبًْبض حٌ ٍاگصاضي هَضَؿ ٍطاضزاز يب ٍؿوتي اظ آى ضا اىطاز حٍََي ٍ حَيَي ثسٍى ّوبٌّگي ثب ّبضىطهب ثِ ميط ضا
ًساضز .
 -12تبهيي تدْيعات ًگْجبًي قبهل هَاضز ظيطّال ثقْسُ پيوبًْبض اؾت.
-1قلَاض ىطم ههَة
 -5ىبًَؾَِ
ّ-9بپكي ههَة

-2پيطاّي ىطم ههَة
ٍ-6اّؿيل
-10قَّط

ّ -3الُ ههَة
-7تًَيب (ثبعَم)
 -11چطاك ٍَُ هٌبؾت

ّ-4وطثٌس
-8ماله تًَيب
 -12اىكبًِ

تجهطُ :اؾتيبزُ اظ تدْيعات اؾتبًساضز ٍ هؿئَليت ًبقي اظ ثْبضگيطي آًْب ّالً ثطفْسُ پيوبًْبض هيثبقس.
-13پيوبًْبض هَؽو اؾت زضنَضت ٍهَض ٍ تقلل زض ّبض ًگْجبى ِّ هٌدط ثِ ضطض ٍ ظيبى ثِ ّبضىطهب گطزز ثِ تكريم
ّبضىطهبً ،ؿجت ثِ خجطاى ذؿبضت ٍاضزُ اٍسام ًوبيس.
-14پيوبًْبض هَؽو اؾت ًؿجت ثِ تْيِ ثيوِ هؿئَليت هسًي ًيطٍّبي ٍطاضزاز اٍسام ًوبيس.
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 -15پيوبًْبض تأييس ٍگَاّي ٍتقْس هيًوبيس ًؿجت ثِ تْيِي اثعاض ٍ تدْيعات اؾتبًساضز ٍ هَضز تأييس زؾتگبُ ًؾبضت زض
هحسٍزُي هكرهبت ،زض هحل ٍيب اظًَبط زيگط اعويٌبى حبنل ّطزُ اؾت ٍّوچٌيي هيعاى زؾتوعزّب ٍؾبيط ّعيٌِ ّبي
خبًجي ضا ثطاي اخطاي ّبض زض هحبؾجِي ذَز اظّطخْت هٌؾَض ّطزُ اؾت ٍتَاًبيي ازاضي ،هبليٍ ،ىٌي خْت پطزاذت ّليِي
ّعيٌِّبي اخطاي ايي ٍطاضزاز ثِ هست حساٍل زٍهبُ ضا زاضا هيثبقس تب ّطگبُ زض عَل هست ٍطاضزاز تأذيطاتي زض پطزاذتّب
تَؾظ ّبضىطهب ثِ ٍخَز آهس ،هكْلي ثطاي ًيطٍي ّبض ثِ ٍخَز ًيبيس .ثسيْي اؾت ايي هَضَؿ هوْي اؾت زض عَل هست
ٍطاضزاز چٌس ثبض اتيبً ثييتس .زض نَضت فسم پطزاذت حًََ ٍ هعايبي پطؾٌل پيوبًْبض اظ ؾَي ٍي زض هَفس هَطض (هبّيبًِ)
ّ،بضىطهب هي تَاًس ٍطاضزاز ضا ثِ نَضت يْغطىِ ىؿد ٍ ًؿجت ثِ ضجظ ضوبًت ًبهِ ثِ ًيـ ّبضىطهب اٍسام ٍ ّليِ حٌ ٍ حًََ
پطؾٌل پيوبًْبض ضا اظ هحل هغبلجبت پيوبًْبض ًعز قْطزاضي پطزاذت ًوبيس ٍ پيوبًْبض حٌ ّيچگًَِ افتطاضي ضا زض ايي
ذهَل ًساضز.
 -16پيوبًْبض تأييس ٍگَاّي ٍتقْس هيًوبيس ثب تَخِ ثِ ٍضقيت آة ٍَّا ًٍعٍالت خَي ٍهٍَقيت خنطاىيبيي هحل ٍاؾتبى،
تْيِي اثعاض ٍ تدْيعات ثِ هَساض ّبىي ٍاهْبًبت اخطاي فوليبت ضا ثب تَخِ ثِ هست اخطا ثِ ًحَّبضثطزي زضًؾطگطىتِ اؾت.
 -17پيوبًْبضتأييسٍگَاّي ٍتقْس هيًوبيس ّعيٌِّبي ًبقي اظ اخطاي ٍَاًيي ّبض ٍاىعايف حًََ ٍهعايبي ّبضٌّبى ثيوِّبي
اختوبفي ٍٍَاًيي ٍآيييًبهِّبي هطثَط ثِ هبليبتّب ٍفَاضضي ِّ هقوَل هيثبقس ٍّوچٌيي ؾَز ذَز ضازض ٍيوت پيكٌْبزي
ذَز هٌؾَض ًوَزُ اؾت.
 -18پيوبًْبضتأييسٍگَاّي ٍتقْس هيًوبيس زض تْيِي پيكٌْبز ذَز فالٍُ ثطّعيٌِّبي ًبقي اظهيبز ثٌسّبي ثبال ؾبيط
ّعيٌِّب ضازض ًؾط گطىتِ ٍاظ ّيچ ثبثت ثقساً حٌ زضذَاؾت اضبىِ پطزاذتي ًرَاّس زاقت.ثِ عَضذالنِ پيوبًْبضتأييسٍگَاّي
ٍتقْس هيًوبيسِّ ٌّگبم تؿلين پيكٌْبزذَز ٍاهضبي ٍطاضزازهغبلقبت ّبىي ثِ فول آٍضزُ ٍّيچ ًْتِاي ثبٍي ًوبًسُ اؾت
ِّ ثقساً ثتَاًس زضهَضز آى اؾتٌبز ثِ خْل ذَزًوبيس ٍ ّيچ گًَِ تقسيل هجلل ٍطاضزاز ٍ هبثِ التيبٍتي ثِ پيوبًْبض تقلٌ ًوي
گيطز.
- 19پيوبًْبض هْلو اؾت ًؿجت ثِ ثيوِ هَضَؿ ٍطازاز اظ ًؾط ؾطٍت اٍسام الظم ضا هقوَل زاضز.

ّ -20طگًَِ هؿئَليت ًبقي اظ ثِ ّبضگيطي تدْيعات ّوطاُ ًگْجبى ثِ فْسُ پيوبًْبض هيثبقس.
 -21پيوبًْبض هي ثبيؿتي گَاّي تبئيس نالحيت ايوٌي پيوبًْبضاى ضا اظ ازاضُ ّل تقبٍىّ،بض ٍ ضىبُ اختوبفي زاقتِ ثبقس.
 -22ثط اؾبؼ هبزُ ٍ 92بًَى ّبضّ،ليِ ٍاحسّبي هَضَؿ هبزُ  85ايي ٍبًَى ِّ قبمليي زض آًْب ثِ اٍتضبي ًَؿ ّبض زض
هقطو ثطٍظ ثيوبضيْبي ًبقي اظ ّبض ٍطاض زاضًس ثبيس ثطايّوِ اىطاز هصَّض پطًٍسُ پعقْي تكْيل زٌّس ٍ حساٍل ؾبلي يْجبض
تَؾظ هطاّع ثْساقتي زضهبًي اظ آًْب هقبيٌِ ٍ آظهبيكْبي الظم ضا ثِ فول آٍضًس ًٍتيدِ ضا زض پطًٍسُ هطثَعِ ضجظ ًوبيٌس.
 -23العاهبت  HSEزضخصة ٍثِ ّبضگيطي اىطاز:

5

*پيوبًْبض ثبيس زض ثسٍ ثِ ّبضگيطي ّبضٌّبى ٍزض حيي ىقبليت ّبي ذَز  ،اعويٌبى حبنل ٌّس ِّ ّبضٌّبى خصة قسُ ثطاؾبؼ
هَاضز شيل ٍاخس نالحيت ثَزُ ٍ ثِ ّبضگطىتِ قًَس:
‐ؾالهت خؿوي ٍ ضٍاًي
‐هْبضت ّبي تدطثي
‐زاًف اًدبم ّبض
پيوبًْبض هَؽو اؾت ٍجل اظ ثِ ّبضگيطي ًيطٍّبي ذَز ،ثب اًدبم هقبيٌبت پعقْي ٍ ههبحجِ ّبي اذتهبني اظ تٌبؾت آًْب ثب
ٍؽبيو هحَلِ زض ثطآٍضزى العاهبت ؾيؿتن هسيطيت  HSEاعويٌبى حبنل ٌّس.
•پيوبًْبض ،هَؽو اؾت نالحيت ّبضٌّبى ذَز ضا ثطاي اًدبم ٍؽبييكبى ثِ عَض هطتت هَضز ثبظًگطي ٍ اضظيبثي ٍط اض زّس،
ايي ثطضؾي ّب قبهل قٌبؾبيي ٍ ثْيٌِ ًوَزى فَاهل ٍ تدْيعات ثطاي اضتَبء ّييي ىقبليت ّبي ّبضٌّبى ٍ آهَظ ـ ّبي
هَضز ًيبظ آًْب خْت زؾتيب ثي ثِ ايي هٌؾَض ثبقس.
•اٍساهبت الظم ثطاي اعويٌبى اظ نالحيت اىطاز ،هيتَاًس قبهل هَاضز شيل ثبقس:
‐تدعيِ ٍ تحليل ًؾبم هٌس العاهبت هطتجظ ثب ٍؽبيو.
‐هقبيٌبت زٍضُ اي ٍ آهَظـ ّبيHSE
‐اضظيبثي فولْطز اىطاز
‐قَاّس هؿتٌس قسُ اظ نالحيت ىطزي.
‐ثطًبهِ ّبيي ثطاي اضظيبثي زٍض ّبي.
•ًيطات هقطىي قسُ ثطاي هؿئَليت ّبي HSEپيوبًْبضاى هي ثبيؿتي زٍضُ اهَظقي هجبًي ٍالعاهبت ؾيؿتن هسيطيت HSE
ٍ يب زض نَضت زضذَاؾت ّبضىطهب ،زٍضُ HSEپيوبًْبضاى ضا گصضاًسُ ٍ هسضُ اى ضا ثطاي قطٍؿ ثْبض اضايِ زّس .
• ّبضٌّبى پيوبًْبض ،ثِ ٍيػُ هؿئَليي HSEزض نَضت ضطٍضت اظ عطه ّ HSEبضىطهب هَضز هويعي ٍطاض هي گيطًس تب
اعويٌبى حبنل قَز اىطاز ثطاي اًدبم ايوي ّبض ثِ اًساظُ ّبىي ٍاخس قطايظ ،ثب تدطثِ ٍ تحت ٌّتطل هي ثبقٌس.
هادُ -7افزایش هقادیر كار:

حدن ايي ٍطاضزاز تب ؾَو  25زضنس ّل پيوبى ٍبثل اىعايف ٍ يب ّبّف ذَاّس ثَز.
هادُ -8تعهدات كارفرها:

-1پطزاذت حٌ العحوِ هبّيبًِ تبييس قسُ
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 -2زضاذتيبض گصاضزى هحل ًگْجبًي ثب اهْبًبت گطهبيكي ٍ ؾطهبيكي
-3تَخيِ ٍ اضائِ اعالفبت الظم ثِ پيوبًْبض ٍ فَاهل ًگْجبى ثِ هٌؾَض فوليبتي ًوَزى هَضَؿ ٍطاضزاز
ّ-5طگًَِ اىعايف حًََ ٍ زؾتوعز تَؾظ ٍظاضت تقبٍى ّبض ٍ ضىبُ اختوبفي ثِ فْسُ پيوبًْبض اؾت.
ّ-6بضىطهب هَؽو اؾت يِ ًيط اظ ّبضٌّبى ٍاخسالكطايظ ذَز ضا ثقٌَاى ًوبيٌسُ تقييي تب ثقٌَاى ضاثظ عطىيي ثط حؿي اًدبم
ٍؽييِ ًگْجبًبى ًؾبضت ٍ زؾتَضات نبزضُ ضا پؽ اظ ّوبٌّگي اثالك ًوبيس.
هادُ -9تضویي اًجام تعهدات

پيوبًْبض يِ ىَطُ ضوبًت ًبهِ ثبًْي ثِ هيعاى  10زضنس هجلل ّل هجلل ٍطاضزاز ثِ فٌَاى تضويي اًدبم تقْسات ثِ ّبضىطهب
تؿلين هي ًوبيس.
هادُ -10شرایط فَرس هاژٍر

زضنَضت ايدبز قطايظ ىَضؼ هبغٍض ثِ لحبػ ذطٍج اظ حيغِ اٍتساض ّط يِ اظ عطىيي تب ظهبى قطايظ فبزي ايي ٍطاضزاز تقليٌ
هي گطزز .تكريم قطايظ ىَضؼ هبغٍض ثطفْسُ ّبضىطهب هي ثبقس.
هادُ -11هٌغ هداخلِ كاركٌاى دٍلت:

پيوبًْبض ضؾوبً افالم هي ًوبيس ِّ هكوَل هوٌَفيت هصَّض زض ٍبًَى ههَة  22زيوبُ ً 1337وي ثبقس (ٍبًَى هٌـ هساذلِ
ّبضٌّبى زٍلت زض هقبهالت زٍلتي)
هادُ -12هَارد فسخ یا خاتوِ قرارداد:

زض نَضت فسم اخطاي تقْسات اظ ًبحيِ عطىيي هغبثٌ هبزُ ّ 13ويي ٍطاضزاز ٍبثل ىؿد يب ذبتوِ هي ثبقس.
الو)فسم تَاًبيي ٍ ّبضايي پيوبًْبض زض اخطاي هيبز ٍطاضزاز ثِ تكريم ّبضىطهب ٍ ًوبيٌسُ پليؽ پيكگيطي ًبخب اؾتبى
چْبضهحبل ٍ ثرتيبضي هٌدط ثِ ىؿد ٍطاضزاز ٍ ضجظ ضوبًتٌبهِ ذَاّس قس.
ة) فسم پطزاذت حٌ العحوِ هبّيبًِ ٍ ثيوِ پطؾٌل تَؾظ پيوبًْبض حساّثط ثِ هست يْوبُ هٌدط ثِ ضجظ ضوبًتٌبهِ ٍ ذبتوِ
ٍطاضزاز ذَاّس قس.
ج) اًَضبء هست ٍطاضزاز
ُ) ّطگبُ خطائن عجٌ ثٌس  13ثِ 25زضنس هجلل پيوبى ضؾيس ٍطاضزاز ىؿد ٍ ضوبًتٌبهِ پيوبًْبض ضجظ ذَاّس قس.
هادُ – 13جرائن

 -1فسم ضفبيت ثٌس  5هبزُ  6ثبثت ّط ؾبفت تبذيط يِ هيليَى ضيبل.
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فسم ضفبيت ثٌس  6هبزُ  5ثطاي ثبض ؾَم ٍ ثقس اظ آى زض ّط هَضز گعاضـ پبًهس ّعاض ضيبل.
فسم پَقف هٌبؾت ٍ ًساقتي لجبؼ ىطم ٍ اثعاض ّبض ثطاي ثبض زٍم ٍ ثقس اظ آى ّطهَضز گعاضـ يِ هيليَى ضيبل.
فسم پطزاذت ثِ هٍَـ حًََ ٍ هعايب يب ثيوِ پطؾٌل ثقس اظ حساّثط  10ضٍظ ثِ اظاي ّط ضٍظ تبذيط زٍ هيليَى ضيبل.
زض نَضت ٍضٍز ذؿبضت ثِ اهَال قْطزاضي زض ظهبى ًگْجبًي ًيطٍّبي قطّت فالٍُ ثط تبهيي ّليِ ذؿبضت ٍاضزُ
تَؾظ قطّت ثِ اظاي ّط هَضز ذؿبضت  10زضنس ثطآٍضز ذؿبضت خطائن اذص ذَاّس قس.
تقغيل ّوعهبى خعئي يب ّلي ٍطاضزاز ثبثت ّط ضٍظ  10زضنس نَضت ٍضقيت يْوبِّ ّؿط ذَاّس گطزيس.
ؾبيط هَاضز پيف ثيٌي ًكسُ عجٌ ًؾط قَضاي اؾالهي قْط.

هادُ -14آدرس ٍ اقاهتگاُ قاًًَی طرفیي:

اٍبهتگبُ عطىيي اظ حيث اثالك هْبتجبت ٍ اذغبض ٍ اثالك اٍضاً ازاضي ٍ ٍضبيي ّوبى اؾت ِّ زض هتي ٍطاضزاز شّط قسُ ٍ
عطىيي هلعم هي ثبقٌس ِّ زضنَضت تنييط ًكبًي هطاتت ضا ثِ عطه هَبثل اعالؿ زٌّس ثسيْي اؾت زض ميط ايٌهَضت اثالك
اٍضاً ثِ ًكبًي هصَّض ثِ هٌعلِ اثالك ٍبًًَي هحؿَة هي گطزز.

هادُ -15حل اختالف:

زض نَضت ثطٍظ ّطگًَِ اذتالل زض ًحَُ اخطاء تنييط ٍ تيؿيط ٍطاضزاز ٍ ٍضٍز ذؿبضت عطىيي ؾقي زض حل ٍ ىهل آى اظ
عطيٌ هصاّطُ ذَاٌّس زاقت ٍ زض نَضت فسم حهَل تَاىٌ هَضَؿ ثِ قَضاي اؾالهي قْط خْت حل ٍ ىهل اضخبؿ هي
گطزز ٍ چٌبًچِ هَضَؿ هٌدط ثِ ًتيدِ ًگطزيس هطاتت ثِ هطاخـ ٍضبيي خْت اتربش تهوين اضخبؿ هي گطزز.
هادُ -16سایر شرایط:

الو-ايي ٍطاضزاز خعء آًچِ ثساى تهطيح قسُ ثطاي عطىيي ّيچگًَِ حَي ايدبز ًوي ًوبيس.
ة -عطىيي هَؽو ّؿتٌس زض نَضت تنييط آزضؼ ٍبًًَي هطاتت ضا ثِ اعالؿ يْسيگط ثطؾبًٌس.
ز-عطىيي تبييس ٍ افالم هي زاضًس ِّ اظ هيبز ٍطاضزاز ثهَضت ّلي ٍ خعئي اعالؿ حبنل ًوَزًس.
هادُ -17برآٍرد قیوت:

هجلل ثطآٍضز ّل پيوبى ثبثت يْؿبل  4/500/000/000ضيبل (چْبض هيليبضز ٍ پبًهس هيليَى ضيبل) هيثبقس.
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فرم پیشٌهاد قیوت شركت در تجدید هٌاقصِ اًجام اهَر خدهات حفاظتی تاسیسات ٍ ابٌیِ شهرداری برٍجي

ثب تَخِ ثِ ايٌِْ ٍيوتْبي پبيِ هكرم گطزيسُ پيكٌْبز ٍيوت هي ثبيؿتي ثِ نَضت زضنسي پبييي ٍ يب ثبالي ٍيوت پبيِ
هكرم گطزز.
ايٌدبًت ًوبيٌسُ قطّت .........................................................ضوي هغبلقِ ّبهل قطايظ هٌبٍهِ ٍفلن ثِ ّليِ قطايظ
هٌبٍهِ ،پيك ٌْبز ٍيوت ذَز ضا افالم ًوَزُ ٍ ثقس اظ اضائِ پيكٌْبز ٍيوت حٌ ّيچ گًَِ افتطاو ٍيب افالم فسم آگبّي
ًؿجت ثِ قطايظ هٌبٍهِ ضا ًساضم .
پيكٌْبز ٍيوت  ........................زض نس ثبالي ٍيوت پبيِ /يب  .............................زضنسپبييي ٍيوت پبيِ.
ٍيوت پيكٌْبزي هبّيبًِ......................................................ضيبل ٍ ٍيوت پيكٌْبزي ؾبالًِ..............................................ضيبل.

هْط ٍ اهضب پيكٌْبز زٌّسُ
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