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ُیچ ًْع کار . صر صْرت کَ کار اجزا شضٍ سالف هششصات تشٌیکی تاشض قاتل هجزائی ّ پزصاست ًویثاشض. توام اهْرات ساستواًی تایض هطاتق ًقشَ ُا ّ هششصات تشٌیکی قزارصاص شضٍ، تطثیق گزصص

.صر صْرت اًجام کارُای سْصسز ، هستذق ُیچ ًْع پزصاست ًشْاُض تْص. اضافی را شزکت هذتزم تضّى ُضایات اًجیٌز ّ آهز اػطای قزار اًجام صاصٍ ًوی تْاًض

شزکت . صر صْرتیکَ تفاّت صر تشزیخ هْاص یا کار ساستواًی تیي ، ادجام کاری ، ًقشَ ُا یا هششصات تَ ًظز رسض ، ُواى تشزیخ کَ اس ًظز کیفی تِتزتز است  ّ تاییض اًجیٌز تاشض ، ػولی گزصص

.هذتزم هسّْل اجزا آى سْاُض تْص

ىز ستن كارپزّژٍ ، شزكت هذتزم هسّْل است کَ ًقشَ تکویل شضٍ ّ تطثیق شضٍ سادَ را ُن تَ شکل سافت ّ ُن تَ شکل ُارص هطاتق ُضایات اًجیٌز سادَ تسلین ًوایض ، صر غیز آى کار پزّژٍ تَ دیث 

.ستن آى پذیزفتَ ًشْاُض شض

.ّ شزکت هذتزم تاییضی اًجیٌز سادَ را تضست آّرص.  رّس تؼض اس تسلیوی سادَ صْرت گیزص40تِیَ ًوًَْ ُا ّ تاییض هْاص، جِت اًجام کار ُا ّ اقالم تل  تایض جزیاى 

هقضهَ ادجام کاری

شزح  ػوْهی اقالم کار ُای ساستواًی

توام ّسایل ، ّسایط ّ هْاص کَ اس شزّع الی ستن کار ساستواًی هْرص استفاصٍ قزار هی گیزص ، قثل اس اًتقال تَ سادَ اس ًظز کوی ّ کیفی هْرص تاییض قزار گزفتَ تؼضا تَ  سادَ اًتقال صْرت گیزص

اًجیٌز صّلت صر قسوت تطثیق ػیي هقضار کار صر تل ، هسؤل ًوی تاشض، . هقضار کار کَ صر تل ادجام  گٌجاًیضٍ شضٍ ، تشویٌی ّ تقزیثی تْصٍ ، ّ قاتل کن شضى ّ سیاص شضى  را هطاتق قزارصاص  صارا هی تاشض

.ّ شزکت اصػا اًجام توام تل یا دجن کاری را ًضارص

قیوت ُای صاصٍ شضٍ اس جاًة شزکت شاهل ، اًتقال هْاص ، پزسًْل ، صستگاٍ ُا ، ّسایل ّ سایط ، ایوٌی کار ُا ّ پزسًْل، ایوٌی کار ُای اس سیالب ُا، ساستي سزک ُای هْقتی ، ساستي کار ُای 

.هْقتی ، اّرصى سادَ تَ شکل اّلی آى تواها هضًظز گزفتَ شضٍ تَ دساب هی آیض

تَ . هذافظت کار ُا صر هقاتل آب ّ صّر ساستي آب صر جزیاى کار ساستواًی اس تِضاب ُا، تایض تْسط شزکت صر تل هضًظز گزفتَ شضٍ تاشض ، صر ایي قسوت کضام پْل اضافَ تزای شزکت صاصٍ ًوی شْص

. جِت ّضادت تیشتز هزاجؼَ شْص1.14 ّ 1.13فقزٍ ُای 

 صر صْرتی کَ قیوت هجوْػی یک کار ساستواًی ، تا قیوت فی ّادض استالف صاشتَ تاشض ، قیوت فی ّادض هؼیار قاتل هذاسثَ هی تاشض ّ قیوت هجوْػی ُواى آیتن کاری هطاتق فی ّادض صّتارٍ 

.هذاسثَ هی شْص

چیشی کَ صر تل ادجام گٌجاًیضٍ شضٍ ، توام اّصاف کار ّ هْاص ساستواًی صر آى گٌجاًیضٍ ًشضٍ ، تلکَ ایي تشزیخ کار ّ هْاص ساستواًی تا هاصٍ ُای قزارصاص ، ًقشَ ُا ، هضًظز گزفتي سادَ ّ هششصات 

.تٌا شزکت هذتزم قزارصاصی تایض ًقشَ ُا ، هاصٍ ُای قزارصاص ، هششصات تشٌیکی را صیضٍ تؼضا ًزر ُای سْص را صر تل تگٌجاًض. تشٌیکی یکجا هضًظز گزفتَ هیشْص

قیوت ُا ی کَ صر تل ادجام اس جاًة شزکت هضًظز گزفتَ شضٍ ، ػثارت اس قیوتی است کَ شاهل توام چیشی ُای شاهل کار تْصٍ ّ شزکت آًزا سْب تزرسی ًوْصٍ تؼضا قیوت ُای سْص را صرج ًوْصٍ 

.است ، هثل ّسایل ، صستگاٍ ، تؼضاص پزسًْل ، ًظارت ، ًصة هْاص ، ًگِضاری هْاص ، تیست ُای هزتْط هْاص ّ کار ُا ،  تیوَ ، فایضٍ ، اهکاى اس تیي رفتي هْاص ّغیزٍ الی ستن قزار صاص 

قیوت ُای سٌگ کاری ُا ّ سشت کاری ُا شاهل ، تِیَ هْاص ، هیکس هْاص ، ریشت هْاص ، ٌُگاف کاری ، تست ُای هْاص ّ کارُا ، سْاسٍ ، آب صُی ، تستِا ّ هیلَ ُا  ّغیزٍ کار ُای کَ جِت 

.تکویل ساسی ضزّرت هی تاشض ، شاهل هی تاشض

قطز ، هقضار هلوغ کاری سین ُای گثیْى ُا ، هقاّهت کششی سین ُا صر ُز سهاًیکَ تْسط اًجیٌز ُضایت صاصٍ شض،  تایض تْسط شزکت هذتزم تَ پْل سْص اًجام تپذیزص، صر صْرتیکَ ًتیجَ تیست ُا هٌفی 

.تضست آهض،  تایض توام گثیْى ُا رص گزصص

.توام هْاص کَ جِت اصالح ّ تزهین کاری استفاصٍ هی شْص هؼاصل ایشّهات تاشض، اس قثیل گزّف ُا ، پلستز ُای آهاصٍ ّ اس قثل تیار شضٍ ّغیزٍ

پزکاری شاهل تِیَ هْاص هٌاسة ، هزطْب ساسی ساک ،تست ُا ّهتزاکن ساسی ساک  هطاتق سطْط ّ سطْح ًشاى صاصٍ شضٍ صر ًقشَ ، ّ تاییض اًجیٌز سادَ تطثیق گزصیضٍ ّ شزکت هذتزم صر سهیٌَ 

.هسّْل هی تاشض

کار ُای هزتْط تَ کاًکزیت شاهل اًتقال هْاص ، سیز گْل ، تیست ُای هْاص ، هیکس صیشایي ، ریشت ، هتزاکن ساسی ، قالة تٌضی، سْاسٍ کاری، ًصة سیز ُا ،  ًصة چزاؽ ُا ، آب صُی ّغیزٍ کار 

.کَ تتْاى کاًکزیت را ریشت ًوْص شاهل هی تاشض

قیوت پایپ ُا تایض شاهل کٌضى کاری ، اب صُی ، پزکاری ، صّر ساسی هْاص غیزضزّری ، آّرصى ّ اًتقال پایپ ُا ، استفاصٍ اس هْاص سص سًگ ایشّهات یا هؼاصل آى ، استفاصٍ اس گسکیت ُا  ّغیزٍ هْاص 

السهَ صر سادَ تْص کَ تؼض اس تاییض اًجیٌزًصة کاری سْاُض شض

قیوت ُای کَ تْسط قزارصاصی صر تل ادجام  صاصٍ هی شْص تایض تؼض اس صیضى سادَ ، هْقیؼت جغزافیایی ، سزک ُا ّغیزٍ ضزّریات سادَ  را صر تزاّرص گٌجاًیضٍ تاشض، شزکت صر ضوي هْاری کَ 

.اهکاى ّقْع آى صر سادَ هْجْص است ّ جِت رفغ آى چَ تایض کزص را ًیش هضًظز گزفتَ تاشض

اًتقال هْاص ّ ًوًَْ ، تزای ُز کار قثل اس شزّع آى ، ّغیزٍ کارُای کَ تَ ُشیٌَ اضافی ضزّرت صارًض، تایض صر تل ادجام تْسط شزکت هضًظز گزفتَ شضٍ تاشض

هْقیؼت ًوًَْ . کاًکزیت کْرتیست یا ُزًْع تیست صیگز تؼض اس ریشت کاًکزیت  صر ُز سهاًیکَ تْسط اًجیٌز ُضایت صاصٍ شض ، شزکت هذتزم هسّْل است تا آًزا تَ ُشیٌَ ششصی سْص اًجام صُض

. یا هؼاصل آى صْرت گیزص24کاًکزیت کْرتست ُا تْسط آشتْ تی . گیزی تْسط اًجیٌز سادَ اًتشاب هی گزصص ، ّ شزکت هذتزم تایض آًزا اًجام صُض


