بِ ًام ذسا
((قطاضزاز ًگْساضی ،ضاّبطی سطٍیس ٍ تؼویطات کلیِ تاسیسات هکاًیکی ٍ بطقی))
ایي قطاضزاز زض تاضید  ........................بیي آقا  /ذاًن  ............................... :کس هلی .....................................کِ اظ ایي پس زض ایي قطاضزاز کاضفطها
ًاهیسُ هی ضَز بِ آزضس  ٍ ...............................................................................................................ضواضُ تواس  ................................بِ ًوایٌسگی اظ
ساذتواى  .....................................اظ یک عطف ٍ آقای  ........................بِ کس هلی  ........................بِ آزضس ........................ ........................
 ........................ضواضُ تواس  09126434922کِ اظ ایي پس زض ایي قطاضزاز پیواًکاض ًاهیسُ هی ضَز  ،اظ عطف زیگطهٌؼقس هیگطزز .
هازُ  -1هَضَع قطاضزاز:
ػباضتست اظ سطٍیس ٍ ًگْساضی ٍ تؼویطات ٍ ضاّبطی کلیِ تاسیسات هطاػی هجتوغ  ..........................بِ ضطح ظیط :
 - 1تجْیعات هکاًیکی :
 تجْیعات هَجَز زض هَتَضذاًِ اصلی .
 تجْیعات هَجَز زض هَتَضذاًِ استرط .
 هٌابغ اًبساط هَجَز زض پطت بام .
 کلیِ لَلِ کطی ٍ تجْیعات هتؼلق بِ سیستن آب ،فاضالب ،گطهایص ٍ سطهایص هَجَز زضهطاػات هجتوغ .
 سیستن اػالم ٍ اعفاء حطیق .
 سیستن آبطساًی ٍ تجْیعات ٍابستِ .
 - 2تجْیعات الکتطیکی :
 تواهی تابلَ بطقْای هطاػات ساذتواى .
 زیعل غًطاتَض.
 زضایَ ّا ٍ بَستط پوپ ّا .
 ضٍضٌایی ٍ پطیع ّا  ،هحَعِ ٍ البی ٍ هطاػات ساذتواى .
 زضب ّای بطقی ٍضٍزی ساذتواى ٍ پاضکیٌگ .
 زٍضبیي هساضبستِ .
هازُ  -2ضطایظ ًگْساضی :
 سیستن سطهایص ٍ گطهایص – ضاّبطی ٍ بْطُ بطزاضی اظ سیستن زض فصل سطهاٍ گطها بط اساس ضطایظ عطاحی ضسُ سیستن بطٍزتی
 سرتی گیطی آب ٍضٍزی بِ سیستن ّای هرتلف کِ ّوَاضُ بایس زض سغح هجاظ باضس .
 کلیِ سیستن ّا زض توام اٍقات بایس زض حال کاض ٍ یا آهازُ بِ کاض باضٌس .
ً گْساضی کلیِ تجْیعات هَتَضذاًِ ،بطج ّا زض ضطایظ هغلَب ٍ قابل قبَل .
 هطاقبت کلی اظ زیگْا اظ ًظط ضًگ ضؼلِ هطؼل ،تٌظین تطهَستات ،زضجِ حطاضت ٍ فطاض زیگ ٍ اصالح آى زض صَضت لعٍم .

 تؼَیض پطُ زیگ ّا زض صَضت سَضاخ ضسى یا ًطتی آب ضاهل ّعیٌِ جسا اظ قطاض زاز هیباضس .

 هطاقبت اظ پوپ ّای سیطکَالتَض اظ ًظط صسا ،لطظشً ،طت آب اظ سیل ،آهپط ٍ ،گ ض یس کاضی عبق بطًاهِ زض صَضتیکِ ًیاظ بِ گض یس
کاضی زاضتِ باضٌس .
هازُ  -3بطًاهِ ًگْساضی تاسیسات بطج :
 ضستطَ ٍ احیاء سرتی گیطّا زض صَضت ًیاظ .
 هطاقبت اظ بطج ّای ذٌک کٌٌسُ اظ ًظط صسای في ،پاضص آبً ،طت آب ٍ لطظش .
هازُ  -4بطًاهِ ًگْساضی استرط :
 کلط ظًی زض تاین ّای هٌظن .
 باظزیس هٌظن اظ فیلتط ّای ضٌی یا (زیاتَهِ ) ٍ بک ٍاش سیستن .
 سطٍیس ٍ ًگْساضی زیگ براض .
 باظزیس کلیِ تجْیعات بطقی ٍ ایوٌی اًْا .
 جاضٍی استرط زض بطًاهِ ظهاى بٌسی ضسُ ( هاّاًِ حساکثط  1باض ) .
( ًگْساضی کلیِ تجْیعات هطبَط بِ استرط ( زیگ براض  ،کلط ظًی  ،تٌظین حطاضت  ،سیستن ضٍضٌایی ٍ ).......
بطًاهِ ّفتگی
 باظزیس کلیُ تجْیعات هَجَز زض ساذتواى .
 تؼویط ٍ سطٍیس تجْیعات .
( زض صَضت ًیاظ بِ قغؼات  ،لیست آًْا اظ قبل جْت ّواٌّگی پطزاذت ّعیٌِ بِ تاییس کاضفطها ذَاّس ضسیس ٍ یا بِ صالح زیس کاضفطها ،تاهیي
قغؼات اظ سَی پیواًکاض اًجام ذَاّسضس ٍ  %10بِ هبلغ فاکتَض ذطیس اضافِ هی ضَز ) .
بطًاهِ ّای فصل :
( ایي بطًاهِ زض آغاظ فصل گطها یا سطها ٍ زض ظهاى هَضز تاییس کاضفطها اًجام ذَاّس ضس) .
 باظبیٌی ٍ آهازُ ساظی بطجْای ذٌک کٌٌسُ جْت استفازُ زض فصل تابستاى .
 تؼویطات کلی بط ضٍی ضیط آالت ،ضسَب ظزایی اظ ضیطّای یکغطفِ ،ضیط کطَیی ٍ آهازُ بِ کاض ًوَزى آًْا .
 تؼویطات کلی بط ضٍی هٌابغ کَیلی ،هٌابغ اًبساط زض صَضت ًیاظ .
 باظبیٌی ٍ تویع کاضی کلیِ صافی ّا زض ابتسای ّط فصل سطز ٍ گطم .
ًکتِ هْن  :اسیس ضَی (چیلط ٍ هبسل ّا گطهایطی ) ٍ یا تجْیعات زیگط ضاهل ّعیٌِ جسا اظ قطاض زاز هی باضس .

تست لیتَم ( چیلط جصبی ) ،هطوَل

ّعیٌِ جسا اظ قطاض زاز هیباضس .
ًکتِ هْن  :زض صَضت ًبَز پوپ ٍکیَم ضٍی زستگاُ ٍ،کیَم زستگاُ هطوَل ّعیٌِ هی باضس ٍ ّوچٌیي تست لیتَم چیلط جصبی .
هازُ  -5هست قطاضزاز :
هست ظهاى اًجام قطاضزاز اظ تاضید اهضاء بِ هست :یک سال ضوسی

تاضید ضطٍع................. :

تاضید ذاتوِ................... :

هازُ - 6هبلغ قطاضزاز:
هبلغ هاّیاًِ قطاضزاز ................................ :ضیال .

هبلغ کل قطاضزاز ................................................................. :ضیال .

کِ زض هقابل اًجام ذسهات هَضَع ایي قطاضزاز زض پایاى ّط هاُ ضوسی ( حساکثط تا پٌجن هاُ بؼس ) بِ پیواًکاض پطزاذت ذَاّس ضس .

کاض ّای اجطایی کِ جعٍ قطاضزاز ًوی باضس  ،با تَافق عطفیي اًجام هی ضَز ٍ زستوعز ٍ ّعیٌِ ّا ظطف حساکثط  48ساػت پس اظ اًجام کاض
پطزاذت هی ضَز اظ سَی کاضفطها بایس پطزاذت ضَز .
ضواضُ حساب پیواًکاض :
باًک ........................کس  ........................ضواضُ حساب  ........................ ........................ :حساب جاضی
ضواضُ کاضت هطبَط بِ حساب  ........................ ........................ :بِ ًام ........................ :
هازُ -7تؼْسات پیواًکاض:
 پیواًکاض هتؼْس هی گطزز چٌاًچِ زستگاُ ّا ًیاظ بِ تؼویط اساسی زاضتِ باضٌس ّعیٌِ ّای هطبَعِ ضا قبال " عی لیستی بطآٍضز ٍ با شکط
زلیل  ،کتبا" بِ کاضفطها اعالع زّس .
 پیواًکاض هتؼْس هی ضَز زض صَضت بطٍظ هطکل حساکثط تا  5ساػت ذَز ضا زض هحل حاضط کٌس .
 پیواًکاض هتؼْس هی ضَز زض صَضت لعٍم زض ضٍظّای تؼغیل ًیعزض هحل حاضط باضس .
هازُ  -8تضویي حسي اًجام کاض:
بِ هٌظَض تضویي حسي اًجام تؼْسات ،پیواًکاض هتؼْس است بِ هیعاى  %10هبلغ سالیاًِ کل قطاضزاز عی یک فقطُ چک/سفتِ
بِ هبلغ  ........................بِ ضواضُ ٍ ......................بسٍى تاضید هی باضس ضواًت بسپاضز .بسیْی است چٌاًچِ پیواًکاض بِ تؼْسات قاًًَی ذَز بِ
ّط زلیلی ػول ًکٌس یا ّطیک اظ هفاز قطاضزاز ضا بِ عَض صحیح ٍ کاهل اجطا ًٌوایس تضویي حسي اًجام تؼْسات عبق هَاز آتی بِ ًفغ کاضفطها
ضبظ هی ضَز .
ّطگًَِ سَء استفازُ اظ چک/سفتِ اػن اظ ( ٍصَل بی هَضز – ذطج کطزى بی هَضز یا ٍاگصاضی ٍ ) ......ذیاًت زض اهاًت هحسَب
هی ضَز ٍ قابل پیگیطی اظ عطف پیواًکاض است .
هازُ - 9تؼْسات کاضفطها:
 ذطیس لَاظم یسکی ٍ یا تجْیعات ٍ یا کلیِ تؼویطات ( کلی ٍ جعی ) یا تؼویطاتی کِ زض زاذل کاضگاُ اهکاى ًساضًس ،هاًٌس سین پیچی
الکتطٍ هَتَضّا ٍ غیطُ بِ ػْسُ کاضفطها ذَاّس بَز ٍ زض صَضت صالحسیس کاضفطها ،پیواًکاض تؼویطات الظم ضا بیطٍى اظ کاضگاُ اًجام زازُ
ٍ ٍجِ آى تَسظ کاضفطها حساکثط تا  48ساػت پطزاذت ذَاّس ضس.
 -2 کاضفطها هتؼْس هیگطزز با تَجِ بِ هفاز هازُ  6ایي قطاضزاز زض آذط ّط هاُ ضوسی ( حساکثط تا پٌجن هاُ بؼس ) حق العحوِ پیواًکاض
ضا پطزاذت ًوایس .
هازُ  – 10حل اذتالف :
زض صَضتیکِ اذتالفی بیي کاضفطها ٍ پیواًکاض پیص آیس اػن اظ ایٌکِ هطبَط بِ اجطای ػولیات هَضَع قطاضزاز ٍ یا هطبَط بِ تفسیط ٍ تؼبیض ھض یک
اظ هَاز ٍ ضطٍط قطاضزاز باضس زض زضجِ اٍل هتي قطاضزاز ٍ سپس ًظط آقای  ..................................کِ بِ ػٌَاى حکن ٍ زاٍض ایي قطاضزاز هی باضس
بطای عطفیي الظم االجطا بَزُ ٍ عطفیي حق اػتطاضی ًرَاٌّس زاضت .
ایي قطاضزاز زض  10هازُ ٍزض ً ٢سرِ کِ ھض زٍ ًسد آى حکن ٍاحس زاضًس تٌظین ٍ بِ اهضاء عطفیي ضسیس .
اهضاء کاضفطها :

اهضاء پیواًکاض :

