فهرست شرکت های فعال تعیین صالحیت شده ارایه دهنده خدمات ایمنی و آتش نشانی

به منظور کاهش هزینه وزمان توام با رعایت ضوابط ایمنی وآتش نشانی در ساخت اکیدا توصیه میشود به نکات مهم زیر توجه
فرمائید
 -1قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی آخرین نقشه معماري مصوب ودستور العمل ایمنی وآتش نشانی را از دفاتر
الکترونیک دریافت نمائی
 -2به منظور جلوگیري از هر گونه دوباره کاري توصیه میشود از زمان شروع عملیات ساختمانی یکی از شرکت هاي ارائه
دهنده خدمات ایمنی آتش نشانی مندرج در فهرست ذیل را به عنوان مشاور در اجراي دستورالعمل ایمنی سازمان
آتش نشانی انتخاب نمائید.
 -3شرکت مشاور منتخب توسط مالک موظف است با مدنظر قرار دادن دستورالعمل ایمنی از شروع قرارداد تمامی عملیات
ساختمانی از قبیل (معماري ؛تاسیسات ایمنی و آتش نشانی)...را تحت نظارت خود داشته و حداقل ماهیانه یکبار از
پروژه بازدید و گزارش هاي مربوط را به روئیت و به صورت کتبی در دو برگه تایید مالک /کارفرما برساند و یک نسخه از
آنرا تحویل مالک نمایند.
 -4پیشنهاد میگردد هرگونه طراحی نقشه هاي شامل سیستم اعالم حریق و اطفاء حریق ؛ تهویه ؛کنترل دود و مقاوم
سازي فلزي در برابر حریق قبل از اجرا توسط مجري به تایید سازمان آتش نشانی برسد.
 -5به منظور جلوگیري از تخلفات معماري که عموماً غیر قابل اصالح می باشند؛ در پایان سفت کاري و سقف ها نسبت به
اخذ عدم خالف از سازمان اقدام نمایند.
 -6هرگونه تغییر در نقشه هاي معماري در هر مرحله ساختمانی از سازمان آتش نشانی استعالم گردد و تغییرات به تایید
سازمان برسد تا در مراحل صدور گواهی ایمنی ساختمان دچار مشکل نگردید.
 -7تقدم و تاًخر در فهرست شرکتهاي ارایه دهند ه خدمات ایمنی تاثیري در کیفیت و سطح فنی آنها نداشته؛لذا مالک
موظف است پس از بررسی دقیق و استعالم قیمت شرکتهاي نسبت به انتخاب شرکت مورد نظر اقدام نماید.
 -8تجهیزات فهرست شده در سازمان داراي کیفیت هاي متفاوت می باشند و مالك سازمان در قرار دادن آنها در فهرست
صرفاً بررسی اسناد استاندارد ملی یا معتبر بین المللی می باشد؛ براي اثر بخشی بیشتر و کاهش هزینه هاي نگهداري
توصیه می شود تحقیقات الزم در خصوص کیفیت آنها در پروژه هاي قبلی اجراء شده معمول گردد.
 -9هزینه هاي قابل پرداخت در سازمان آتش نشانی کامالً شفاف بوده و با صدور فاکتور رسمی اخذ می گردد لذا اخذ
هزینه هاي اضافی از قبیل تعیین وقت بازدید؛ هزینه ارسال ایمیل توسط شرکت و نظایر آنها غیر قانونی بوده و در صورت افشاء
با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 -11شرکت هایی که فاقد کارتابل الکترونیکی می باشند تنها از طریق پست پیشتاز قادر به ارسال مستندات پروژه هاي خود می
باشند.

لیست شرکت ها:
ردیف نام شرکت
1

ایمن خاك
سهند

نشانی
تبریز -صوفیان -کیلومتر  2جاده امند -کارخانه
پرلیت

تلفن

تلفکس

141-32463892 141-32463291

تذکر:
 -1این فهرست جهت آگاهی عموم شهروندان از شرکت های فعال در حوزه ایمنی و آتش نشانی با توجه به احصاء حداقل
شرایط الزم منتشر می شود و به منزله تایید و صحت عملکرد شرکت ها نمی باشد و عملکرد شرکت ها بصورت دوره اي
ارزیابی و از نظر کیفی مورد پایش قرار خواهد گرفت که نتایج آن در فهرست نهایی بصورت مستمر درج می گردد
 -2شهروندان محترم می بایست با توجه به عملکرد شرکت ها و بررسی رزومه آن ها نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند .
 -3شرکت ها و مالکین (کارفرمایان) موظف به عقد قرارداد براساس آئین نامه اجرایی خدمات ایمنی و آتش نشانی بوده و هر
گونه تخلف از عقد قرار داد و آئین نامه اجرایی براي کلیه خدمات مشاوره ،طراحی و اجرا منجر به صدور اخطاریه و حذف از
فهرست حاضر خواهد شد
-4آئین نامه اجرایی خدمات ایمنی و آتش نشانی باید به پیوست کلیه قراردادها درج و در دو نسخه تهیه و به امضاء کارفرما و
مشاور ویا مجري برسد
 -5در صورت مشاهده هر گونه تخلف بر اساس آئین نامه اجرایی که در همین سایت قابل دسترسی می باشد،مراتب را جهت
پیگیري به صورت کتبی به سازمان اعالم نمائید.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز هیچگونه مسئولیتی درقبال موارد ذکر شده ندارد و کارفرمایان
راساً می بایست مطابق آئین نامه کنترل پروژه و قرارداد های مصوب اقدامات الزم را صورت پذیرند.

