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 دودکش دار بخاری گازی  بازنگری استاندارد مناقصه اسناد خالصه

 شرح خدمات پروژه -1

نويس استانداردحله اول تدوين پيشمر  

 مطالعه انواع استانداردهاي موجود در ايران و جهان، انتخاب استاندارد مرجع 

  فوقارائه رويه تدوين معيار مصرف و برچسب محصول با توجه به بند 

 نهايی كردن استاندارد مرجع و رويه تدوين -برگزاري جلسات كميته تدوين استاندارد 

 

 مرحله دوم اعتبار سنجي و تدوين استاندارد

 اخذ تاييديه كارفرما -هاي آزمون، تعداد تستها و پيشنهاد آزمايشگاهشناسايی نمونه 

 ها جهت انجام تستهاهاي آزمون، هماهنگی با آزمايشگاهتهيه نمونه 

 و نتايج آزمون ها انجام تستها و تجزيه و تحليل اطالعات 

 

 مرحله سوم: تصويب استاندارد

 هاي انرژي با توجه به نتايج آزمونبرگزاري جلسات با حضور اعضاي كميته و تعيين رده 

 هاي انرژي با حضور توليدكنندگانتشكيل جلسه جهت نهايی كردن رده 

 استاندارد 5تهيه فرمت  ،قبلیها با توجه به رديف اصالح رده 

  استاندارد 5برگزاري جلسه نهايی جهت تصويب فرمت 

 كردن موارد مطروحه در جلسات و اخذ مصوبهبرطرف 

 و اجرايی كردن مصوبه  ارائه راهكارهاي اجرايی بهبود عملكرد تجهيزات موضوع پروژه و ارزيابی اقتصادي

 شوراي اقتصاد 28/12/96مورخ  1810392شماره 

قانون  11هاي كارشناسی و اصلی تدوين معيار )موضوع ماده شركت در كليه جلسات بهينه سازي، جلسات با ذي نفعان، كميته تبصره :

اصالح الگوي مصرف( و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و كار كارشناسی در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده و درخواستهاي 

 . مربوطه براي مشاور ضروري می باشد



 
 
 
 

 شرايط ساير       

 :نمايد اقدام زير موارد رعايت به نسبت خدمات شرح اجراي در است مكلف مشاور مهندس

 قانون.......  ماده كارگروه نمايندگان حضور با ( تخصصی كميته جلسات تشكيل به نسبت است موظف مشاور مهندس -1

 را مذاكرات نتايج و داشته فعال حضور و اهتمام قرارداد خدمات شرح مختلف هاي مرحله تصويب مراحل ( در .........

 .نمايد پيگيري

 حضورفعال و اهتمام قرارداد موضوع تصويب مراحل به مربوط جلسات تشكيل به نسبت است موظف مشاور مهندس -2

 .نمايد پيگيري را جلسات موضوع و داشته

 استاندارد ملی شماره اخذ تا قرارداد زمان مدت بعداز را قرارداد موضوع كار انجام مراحل است موظف مشاور مهندس -3

 .نمايد پيگيري باشد كارفرما رضايت مورد كه نحوي به

 كه زمان هر در همچنين و يكبار ماه يک هر را كار پيشرفت و قرارداد كار انجام گزارش است موظف مشاور مهندس -4

 .نمايد ارائه كارفرما به نمايد، كارفرما درخواست

 درآن كه مابين فی جلسات ساير و استاندارد فنی كميته جلسات به مربوط صورتجلسه است موظف مشاور مهندس -5

 .نمايد ارائه كارفرما به جلسه از بعد روز 2 تا حداكثر و تهيه مطلوب نحو به را دارد حضور

 كارفرما تأييد به و معرفی كارفرما به قرارداد ابالغ از بعد بالفاصله را طرح پروژه مدير است موظف مشاور مهندس -6

 درخواست پروژه، مدير تأييد عدم صورت در مشاور معرفی نامه از هفته يک ظرف كارفرما خصوص اين در .برساند

 .كرد خواهد اعالم مشاور به را پروژه مدير تغيير

 تصويب به و شده معرفی و انتخاب كارفرما نظر و مشاور مهندس توسط بايستی می استاندارد فنی كميته اعضاء -7

 .برسد كارفرما

 ي جلسه در حضور يا و بازديد گونه هر جهت الزم تمهيدات پروژه اجراي طول در است موظف مشاور مهندس -8

 آورده بعمل را الزم هاي هماهنگی ..و نظارت بازديد، بازرسيها، انجام منظور به و گرفته نظر در را كارفرما نمايندگان

 كارفرما نمايندگان براي خود هزينه به و عالی حد رادر ...و غذا وذهاب، اياب :قبيل از نياز مورد تسهيالت و امكانات و

 .است گرديده لحاظ پيشنهادي قيمت در مرتبط هاي هزينه است بديهی .نمايد تامين پروژه اجراي درطول



 
 
 
 

 مهندس قرارداد، موضوع متخصصين و دانشگاه اساتيد علمی خدمات از بهره برداري در كارفرما صالحديد صورت در -9

 .نمايد پرداخت را مربوطه هاي هزينه است موظف مشاور

 مرحله هر ابالغيه اخذ بدون مشاور مهندس اقدامات و شده انجام كارفرما كتبی ابالغ از پس كار شرح از مرحله هر  -10

 .بود نخواهد معتبر و نافذ كار شرح از

 :مدت زمان الزم برای اجرای طرح

می باشد ماه دهمدت زمان الزم براي اجراي اين طرح   

  اجرايي مراحل رديف
 زمان مدت

(ماه)  
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           3 نويس استانداردتدوين پيشفاز اول :  1

اعتبار سنجی و تدوين استاندارد: دوم فاز 2  5           

تصويب استاندارد: سوم فاز 3  2           
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