
 قرارداد شارژ كپسول هاي آتش نشاني  شرح خدمات و تعهدات پیمانکار

 پیمانکار ملزم و متعهد به ارائه خدمات زیر مي باشد: 

پیمانکار مکلف است با تایید ناظر قرارداد نسبت به تعویض اقالم و تجهیزات مرتبط با موضوع قرارداد كه ممکن است  -1

 اقدام نماید.معیوب یا غیرقابل بهره برداري باشند 

یفي و ایمني كار در خصوص استفاده از مواد مرغوب و مناسب شارژ صحیح كپسول هاي پیمانکار متعهد است مسائل ك  -2

 و آخرین دستور العمل با را مطابق پایه بي كربنات سدیم  BCبه ویژه استفاده از پودر سپیکو  آتش نشاني

به گونه اي كه هیچ گونه خسارت مالي و جاني  رعایت نماید؛ ISIRIو   NFPAاعم از و ایراني استانداردهاي بین المللي 

داردهاي آتش مسئولیت پیامدهاي ناشي از عدم رعایت استان .به كارفرما و پرسنل آن یا اشخاص ثالث وارد نشود

 .انکار مي باشده بر عهده پیمنشاني و ایمني هموار

پیمانکار مکلف است از سالم بودن كپسول هاي آتش نشاني و درست عمل كردن آنها اطمینان كامل داشته باشد و    -3

چنانچه كپسول آتش نشاني و یا قطعات متعلق به آن فرسوده و یا غیرقابل بهره برداري باشد بایستي مراتب را در 

ئولیت ناشي از قصور در رش نماید؛ در غیر این صورت مسبه ناظر قرارداد گزااسرع وقت و به صورت كتبي با ذكر دالیل 

  پیمانکار مي باشد . این مورد بر عهده 

نامناسب و یا حمل و نقل نادرست از جانب پیمانکار باشد؛ پیمانکار موظف چنانچه فرسودگي كپسول ها ناشي از شارژ   -4

 است در اسرع وقت نسبت به جبران خسارات وارده احتمالي اقدام نماید.

چنانچه فرسودگي كپسول ها ناشي از نحوه نگهداري نامطلوب و استفاده ناصحیح از سوي كاركنان كارفرما باشد هزینه   -5

 هاي مرتبط با تشخیص ناظر قرارداد برعهده كارفرما خواهد بود.

و آمادگي مقابله با  پیمانکار متعهد است كه همواره شارژ كپسول ها را به گونه اي انجام دهد كه خللي در امر تداوم كار  -6

 حریق هاي احتمالي كه ممکن است حادث شود ایجاد نگردد

 موظفبازدید؛ كنترل كامل و سرویس كلیه كپسول ها بایستي هر سه ماه یکبار توسط پیمانکار انجام شود  و پیمانکار    -7

 است گزارش كتبي بازدید خود را به كارفرما تسلیم نماید .

ده داراي نقص فني باشد و عمل كه تاریخ استفاده آن منقضي نشده باشد در هنگام استفاچنانچه كپسول شارژ شده    -8

ید؛ پیمانکار موظف به رفع نقص و شارژ مجدد آن در اسرع وقت و به هزینه خود بوده و جبران خسارات ناشي از ننما

 این امر بر عهده پیمانکار مي باشد.

)چهار(  4ني كاركناني كه از طرف كارفرما معرفي مي شوند را در هر پیمانکار متعهد است آموزش مقدماتي آتش نشا  -9

 ماه یکبار به طور عملي و علمي انجام دهد.

ساعت پس از اعالم اطالع كارفرما جهت شارژ نمودن به موقع كپسول هاي  24پیمانکار ملزم و متعهد است حد اكثر تا   -11

)هفت(  7زمان شارژ كپسول ها توسط پیمانکار حداكثر به مدت  نشاني؛ در محل كارفرما حضور یابد. در این رابطهآتش 

 از محل كارفرما مي باشد. هاروز از تاریخ خروج كپسول

مسئولیت و هزینه بارگیري؛ حمل و نقل؛ بیمه؛ تخلیه و تحویل كپسول هاي اطفاء حریق بر عهده پیمانکار مي باشد.   -11

 مي باشد. .......رفرما و به نشاني مندرج در ماده محل تحویل كپسول هاي آتش نشاني داخل كارخانه  كا



پیمانکار ملزم است ضمن تکمیل فرم خروج كاال از شركت كارفرما؛ زمان خروج كپسول هاي آتش نشاني را به نحوي   -12

 برنامه ریزي نماید كه كارفرما هیچگاه با مشکل روبرو نگردد.

زمان خروج كپول هاي آتش نشاني را به نحوي برنامه پیمانکار ملزم ات ضمن تکمیل فرم خروج كاال از شركت كارفرما  -13

 ریزي نماید كه كارفرما هیچگاه با مشکل روبرو نگردد.

 پیمانکار بایستي با مسئولین امر در امور ایمني و پیشگیري از حریق هر گونه همکاري و مشاوره را داشته باشد.  -14

پیمانکار موظف است كلیه كپسول هاي آتش نشاني را پس از شارژ همراه با كارت شناسایي و پلمپ؛ تحویل نماینده   -15

 كارفرما نماید.

 مه براي كلیه كپسول هاي آتش نشاني برعهده پیمانکار مي باشد.تهیه شناسنا  -16

نها از تاریخ شارژ حداقل یکسال ضمانت كپسول هاي شارژ شده توسط پیمانکار بایستي در صورت بازنشدن پلمپ آ -17

 باشد.

پیمانکار موظف است در صورت نیاز نسبت به تعویض؛ تعمیر و نصب قطعات یدكي مورد نیاز خاموش كننده ها با  -18

هماهنگي مسئولین ذیربط كارفرما و با رعایت اصول فني و استانداردهاي بین المللي اقدام و قطعات فرسوده را به 

 .كارفرما تحویل نماید 

كلیه كپسول هاي آتش نشاني و یا دستگاههاي خاموش كننده زیرنظر پیمانکار بایستي تحت پوشش بیمه مسئولیت   -19

 بوده و تاییدیه كتبي آن نیز به اطالع كارفرما برسد.

تحویل كپسول هاي اطفاء حریق جایگزین به میزان یك سوم از كپسول هاي كارفرما كه جهت شارژ به بیرون شركت   -21

ند به عهده پیمانکار مي باشد. این كپسول ها به صورت اماني نزد كارفرما موجود بوده و پس از شارژ بمي باانتقال 

 كپسول ها و عودت مجدد آنها به كارفرما؛ كپسول هاي جایگزین تحویل پیمانکار خواهد شد.

 .ماید شارژ هر تعداد كپسولي است كه كارفرما به وي تحویل مي ن انجام پیمانکار ملزم به   -21

ت شماره ..... س( مندرج در پیوHSEت )سزی طكاركنانش الزامات بهداشت ایمني و محی و ت خودسپیمانکار و متعهد ا  -22

ور كامل رعایت نماید و چنانچه در حین ارئه خدمات موضوع طقرارداد و همچنین مقررات ایمني و انتظامي كارفرما را ب

ات؛ سیسه اموال؛ تایبي بسارت و آسكارفرما یا مراجع ذیالح خ صبه تشخی ور یا تخلف پیمانکار وصقرارداد به دالیل ق

ئول جبران آن و پرداخت هزینه سثالثي وارد گردد؛ پیمانکار م صكاركنان كارفرما؛ نمایندگان پیمانکار و یا به هر شخ

 ه خواهد بود.طهاي مربو

 سطنعتي و بهداشتي ویا غیره توصو فردي  ئولیت بروز هرگونه حوادث ناشي از عدم رعایت نکات ایمني؛ حفاظتسم -23

 پیمانکار برعهده پیمانکار مي باشد.

 صناد و مدارك كارفرما به اشخاسالعات؛ اطاقدام به واگذاري ا طپیمانکار اقرار و تایید مي نماید كه تحت هیچ شرایی  -24

العات به طید. در ضمن كانال انتقال اثالث بنما صهاي الزم را به منظور عدم افشاي آنها نزد اشخا طثالث ننموده و احتیا

 خه هاي كاغذي آنها مي باشدسریق نطپیمانکار از 
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شرح شارژ؛ مواد مصرفي و نگهداري 

 كپسول هاي آتش نشاني

 تعداد برآوردي

 )دستگاه(

 مقدار مواد مصرفي

 )كيلوگرم(

مبالغ جمع  مبلغ واحد)ريال(

مصرفي و 

 اجرت)ريال(

مبلغ كل 

 برآوردي )ريال(
موارد 

 مصرفي

 اجرت

     11 11 پودر و گاز يك كيلوگرمي 1

     21 11 كيلوگرمي 2پودر و گاز  2

     281 01 كيلوگرمي 4پودر و گاز  3

     011 121 كيلوگرمي 6پودر و گاز  4

     3111 211 كيلوگرمي 12پودر و گاز  1

     2111 11 كيلوگرمي 11پودرو گاز  6

     CO2 11 221كيلوگرمي  4 0

     CO2 141 841كيلوگرمي  6 8

     CO2 31 421كيلوگرمي  12 9

     CO2 01 2211كيلوگرمي  31 11

     911 91 ليتري 11آب و گاز  11

     111 21 ليتري 21آب و گاز  12

     011 11 ليتري 11آب و گاز  13

     141 41 ليتري مولد كف 12كف  14

  مبلغ كل برآوردي)ريال(

 



 ها: خاموش كنندهسه ماهه تور العمل بازدید و كنترل سد

 یدگي؛ ضربه؛ زنگ زدگي و غیره چك شودسبدنه خاموش كننده از نظر پو -1

 .ته نشده باشدسكنترل شود كه پلمپ خاموش كننده شک -2

 یدگي و ... كنترل شود.سگرفتگي؛ ترك خوردگي؛ پورلوله خاموش كننده از نظر سشیلنگ و  -3

 شیرفلکه یا اهرم خاموش كننده بازدید و كنترل شود. -4

 ه گردد.سخاموش كننده تعیین وزن شده و باوزن دوره قبل مقای -5

 .ور كامل نظافت شودطخاموش كننده به  -6

 ب گردد.صول نسكارت بازدید تکمیل و بر روي كپ -7

 .ول ثبت شودسنامه كپسو در شنا ه از طرف كارفرماشد بازدید در فرم  ارائه گزارش -8

 نسبت به سالم بودن مانومتر خاموش كننده ها اطمینان حاصل گردد. -9

 .تفاده )بز( باشدسو قابل ا طلوبفشار گاز عامل فشار داخل خاموش كننده كنترل شود كه در حد م -11

رو ته سحداقل یکبار  خاموش كننده هاع پودر و گاز این نو خاموش كننده هايبه منظور رفع كلوخگي پودر داخل  -11

 گردند.

 خاموش كننده بازدید و كنترل و از صحت آن اطمینان حاصل گردد.االت شیلنگ صات -12

 

 

 

 

 


