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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان                                               

 :مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران الزهرا )س( زنجان  سالن آزمون چند منظوره عمومی فنی شخصاتم 

 :توضيحات

 و كار اين به يافته فضاي اختصاص و مساحت لحاظ از بايد قرارداد عقد از قبل كه باشد مي سازنده كارگاه در ساخت عمليات كليه انجام محل 1-

 ساخت امكان عدم منزله به الزم تجهيزات و كاري ي فضا عدم وجود است بديهي.باشد رسيده كارفرما تاييد به و گرفته قرار بازديد مورد الزم تجهيزات

 .بود خواهدپيمانكاربعهده  مورد اين از ناشي خسارتهاي و بود خواهد

 داشته كارفرما با مورد اين در همكاري را نهايت بايد وپيمانكار بوده كارفرما حقوق از موردي و مقيم نظارت بصورت كار مختلف مراحل بر نظارت 2-

 .باشد

 .ميگردد شيبدارمحاسبه سطح براساس سقف پوشش متراژدر صورت اجرا ،  3-

 ..باشد مي پيمانكار بعهده فونداسيون اجراي   4-

 كاماًل مرغوب فوالد مباركه با ابعاد استاندارد ST-37آهن و لوله هاي  مصرفي از نوع  -5

  : اتصاالت 6-

و كليه ورقهاي بدنه و سقف با با الكترود آما صورت گرفته  Cm 5كليه اتصاالت تير آهن و پروفيل ها ، شاسي و اسكلت توسط جوشهاي ممتد به فواصل 

  . و مهار تسمه ها صورت مي گيرد 15،  18،  81استفاده از پيچ هاي فوالدي و پرچ ها ي 

 هاي اسكلت جهت باپوشش مناسب نهايي ( اليه و مياني اليه زنگ، ضد ) آستر اليه هر در ميكرون 40 ضخامت با اپوكسي رنگ اليه 3 از استفاده  7-

 ميكرون . 120مجموع فلزي در ها ي سوله و فلزي

 با توجه به استانداردهاي موجود بايد صورت بگيرد . آماده سازي سطوح براي رنگ آميزي 8-

 رعايت با زني رنگ و ،تميزكاري ، جوشكاري ، مونتاژ ، سازي لبه ، خمكاري ، برش نحوه ، استفاده مورد مصالح تهيه مراحل تمامي است الزم9-

 و كارفرما توسط مشتركا كه فرمهايي در مكتوب بصورت و گرفته قرار تاييد مورد كارفرما و سازنده كيفي كنترل توسط و گرفته صورت الزم استاندادهاي

. ضمناً ارائه گزارشات انجام آزمايشات كيفي عمليات الزامي و به عهده پيمانكار بوده كه بايد در مراحل مختلف  گردد مستند ، گردد مي ايجاد سازنده

 عمليات به كارفرما ارائه نمايد . 

 .باشد مي پيمانكار بعهده ها پايه نصب براي نياز مورد شابلنهاي ساخت 10-

 .شد خواهد توزين و نهائي كيفي پيمانكار،كنترل و كارفرما نماينده حضور با ازحمل قبل شده ساختهاسكلت  11-

 .باشد موجود زمينه اين در متناسب بيمه بايد بابت اين از بوده پبمانكار بعهده نحو هر به حمل حين خسارات مسئوليت و هزينه 12-

 .باشد پيمانكارمي بعهده اسكلت نصب و  تخليه جهت وجرثقيل نيازعمليات مورد تجهيزات لوازم، ابزار، كليه 13-

 .باشد مي مصرفي به عهده پيمانكارو برق   آب هاي هزينه 14-

 .باشد مي پيمانكار بعهده موقت تحويل زمان تا دركارگاه موجود وتجهيزات لوازم و ازپروژه وحراست حفظ 15-

 .از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد  به عهده پيمانكاربوده و ليه كسور قانونيك 16-

در  مسئوليت رعايت مسائل ايمني حين عمليات عوامل اجرايي و كليه خسارات جاني و مالي ناشي از انجام كار به عهده پيمانكار مي باشد و بايد 17-

 اين خصوص تمهيدات الزم را قبل از شروع عمليات مد نظر قرار داده باشد .  

 زنجان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان عمل مورد ومقررات ضوابط براساس نكاروپيما كارفرما بين ما في پيمان، عمومي وشرايط قرارداد  18-

 .بود خواهد

 

                              درمناقصه كننده شركت پيمانكار وامضاء مهر                                                                                                             


