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  تاسیساتشرایط شرکت در مناقصه واگذاري تعمیر و نگهداري 
  

شود تـا ضـمن رعایـت     از شما دعوت می 15/12/91مورخ  رسالتپیرو شرایط آگهی منتشره در روزنامه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات   تاسیساتشرایط مقرر در مناقصه واگذاري خدمات مربوط به سیستم 

  .شرکت کرده و برابر اسناد و مدارك، قیمت پیشنهادي خود را اعالم نمایید 1392 فرهنگی
  :موضوع مناقصه
تیـــپ  mwmازســـرویس مرتـــب ماهانـــه و تعمیـــرات الزم دســـتگاه مولـــد بـــرق عبـــارت اســـت

TBD234V8 سرویس، راهبري، تعمیر و نگهداري سیستم گرمایش و سرمایش ساختمانهاي  وهمچنین
  :پژوهشگاه علوم انسانی به شرح ذیل

سـاختمان کتابخانـه اسـتاد مینـوي واقـع در      ) حرارت مرکزي(ـ پنج دستگاه کولر و سیستم گرمایش 1
  خیابات شریعتی بعد از استاد مطهري کوچه سعدي

هـاي زمینـی و    تن آب گرم به همراه کلیه فـن کوئـل   250با ظرفیت  )برودتی جذبی(ـ چیلر ابزوربشن 2
همچنـین  سقفی نصب شده و کلیه متعلقات دیگر ماننـد دیـگ و بـرج خنـک کننـده، الکتروموتورهـا و       

در ساختمان مرکزي پژوهشـگاه واقـع در بزرگـراه    کشی مربوطه  سرویس و نگهداري تابلوهاي برق وسیم
  .سیکردستان نبش خیابان ایران شنا

همچنـین خـدمات    و ها و متعلقات مربوطـه  تن به همراه تمامی فن کوئل 100با ظرفیت  ویلترچیلر  -3
  .بوط به نگهداري سیستم برق ساختمان در ساختمان تحصیالت تکمیلی واقع در جنب پل کریم خانمر
  

  :شرایط عمومی مناقصه
کـافی  گردد نیروي انسانی واجد شرایط، امکانات و تجهیزات را بـه میـزان    متعهد می پیمانکارـ شرکت 1

  .کار گیرده داد بجهت انجام خدمات موضوع قرار
طبق برنامه زمـان بنـدي بـه تاییـد     که را  مناقصهخدمات موضوع  تاگردد  متعهد می پیمانکارـ شرکت 2

  .دانجام ده ،رساند کارفرما می
اعـم از حقیقـی یـا    (واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگـر کـالً یـا جزئـاً     حق  پیمانکارـ شرکت 3

  .ندارد) حقوقی
مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمـه مـاه قبـل کارکنـان      پیمانکارـ شرکت 4

  .خود را که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید
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 کـل  مبلـغ  درصـد  10موظف است به میزان  ، پیمانکارو تضمین انجام تعهدات  حسن اجراـ به منظور 5
  .قرارداد ضمانت نامه معتبر و قانونی بسپارد

ـ کارفرما در قبال مطالبات نیروي انسانی شرکت در زمینه قانون کار، قـانون تـامین اجتمـاعی و سـایر     6
مان تامین اجتماعی و سـایر مراجـع قـانونی ذیـربط و     در برابر وزارت کار ، ساز هقوانین و مقررات مربوط

  .ذیصالح هیچگونه مسئولیتی ندارد
  .پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد – 7
ـ پیشنهاد دهندگان باید مشمول الیحه قـانون مداخلـه کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی مصـوب        9
  .نباشند) 1337(
  

  :صهشرایط و حدود خدمات مناق
و سـرمایش   بـرداري و راهبـري تأسیسـات و تجهیـزات گرمـایش      ــ تعمیـر، سـرویس، نگهـداري، بهـره    

  .هاي اداري، به نحوي که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت کار کنند ساختمان
  شود تعمیر تأسیسات و تجهیزات اداري مورد اشاره در بند فوق، شامل تعمیرات اساسی نمی: تبصره

  و مصالح و قطعات تعویضی مورد نیاز کالً به عهده کارفرما است دپرداخت هزینه مواــ تأمین و 
تهیه مصالح مصرفی، شامل نوار تفلون، نوار چسب بـرق، چسـب آکواریـوم، خمیـر، کنـف، تیـغ        :تبصره

موکت بري، انواع پیچ و مهره و واشر، واشر الستیکی شیراالت، رولپالك، میخ، میخ پرچ، بست کمربندي 
  .، میخ دوپایه و الکترود جوشکاري به عهده پیمانکار استبرق

همـه قطعـات و تجهیـزات مکـانیکی و      آزمایشــ تنظیم، روغن کاري، تعمیر، تعویض قطعات، بازرسی و
  .هاي ارتباطی و تجهیزات امنیتی به عهده پیمانکار است تمالکتریکی، سیس

و   سرمایشـی، شـامل تجهیـزات موتورخانـه     هاي گرمایشی، ــ حفظ، نگهداري، کنترل و راهبري سیستم
  .به عهده پیمانکار استنظافت عمومی آنها

  .با پیمانکار است يــ بازدید و نگهداري شبکه آب مرکز
  .به عهده پیمانکار است هاي خنک کننده در طول هر ماه ــ سرویس عمومی برج
به طور ادواري کارآیی برنامه را ارزیابی و ه برنامه نگهداري پیشگیرانه است و باید ئــ پیمانکار ملزم به ارا

  .در صورت نیاز، تغییرات الزم را در آن اعمال نماید
  .مور مختلف تأسیسات ساختمان باشدبراي انجام اجرب ــ پیمانکار باید داراي کارکنان م

  .هاي پژوهشگاه به کار گمارد نفر نیرو در ساختمان 3بایست روزانه حداقل  پیمانکار می :تبصره
ــ تهیه و تأمین تمام ابزار و وسایل مورد نیاز براي انجام امور، بر عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه 

  .تعهدي در خصوص تأمین وسایل و ابزار کار ندارد
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ها باید بر حسب نیاز و براسـاس برنامـه زمـان بنـدي      ــ هر گونه تعمیرات مربوط به تأسیسات ساختمان
نظارت بر آنها بـر عهـده نـاظر دسـتگاه کارفرمـا      . شود، انجام شود یمانکار ابالغ میمدون و منظم که به پ

  .است
هاي راهنمـا و بروشـورهاي آنهـا     ها، کتاب ــ تمام خدمات نگهداري و سرویس باید براساس دستورالعمل

  .باشدها  انجام شود و منطبق با استانداردهاي ملی نگهداري تأسیسات و تجهیزات در رابطه با بازرسی
ظف است بالفاصله پس از اعالم خرابی از سوي دفتر تدارکات و پشتیبانی، کار تعمیرات را وــ پیمانکار م

  .آغاز کند
ــ همه تعمیرات باید بر اساس تعمیرات استاندارد و متداول و با استفاده از ابزار و قطعات مشخص شـده  

  .یکسان یا باالتر انجام شودتوسط کارخانه سازنده و یا اقالم مورد نیاز با کیفیت 
بـرداري بهتـر از تأسیسـات، تجهیـزات، کـارآیی و       ــ پیمانکار مکلف است تمام اقداماتی را که براي بهره

  .افزایش ایمنی و طول عمر آنها مورد نیاز است، به طور کتبی به کارفرما اعالم کند
روزي،  تفاده از کشیک به طور شـبانه ي اداري، اس ها ت تأسیسات ساختمانیــ براي حفظ، نگهداري و امن

  .امی استایام تعطیل و ساعات غیر اداري الز
  

  :نحوه پیشنهاد قیمت
  .باشد ساالنهپیشنهاد قیمت می بایست بصورت ارائه دستمزد 

  
  :نحوه ارائه پیشنهاد

  .شرکت کنندگان می بایست پیشنهادهاي خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تسلیم نمایند
 هسـوابق مربوطـ  کاري و تخصصـی شـرکت و   هاي  مستندات مؤید توانمندياین پاکت حاوي : پاکت الف

  .کاري باشد
اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصـه و مسـتندات   این پاکت حاوي : پاکت ب

  .گر باشد ممهور به مهر مناقصه
مین شده بانکی در وجه پژوهشگاه علوم انسـانی  این پاکت حاوي ضمانت نامه بانکی یا چک تض: پاکت ج

و اعالم قیمت پیشنهادي بـه صـورت    مبلغ پیشنهادي براي یک سال% 10و مطالعات فرهنگی به میزان 
  .ی و ممهور به مهر شرکت باشدمرس نامه
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