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برچسب انرژی ساختمان های  بازنگری استاندارد اسنادمناقصه خالصه

 مسکونی و غیر مسکونی

 

 خدمات پروژهشرح  -1

 مطالعاتی اول: مرحله  –الف 

برچسب انرژی ساختمانهای مسکونی مطالعه و ارائه گزارش استانداردها/قوانین/دستورالعمل های مرتبط بامصرف و -1

استانداردهای بین المللی اتحادیه و، هند و ترکیه کشورهای امریکا ، انگلیس ، آلمان ، استرالیادر وغیرمسکونی 

 .مقررات ملی ساختمان )صرفه جویی انرژی(  19ویرایش جدید مبحث تاکنون ( و 2005اروپا ) از سال 

 .متداول غیر اداری -کاربریهای غیرمسکونیاستانداردهای برچسب انرژی پیش نویس تهیه تعیین و اولویت بندی -2

تهیه و بررسی کلیه مستندات بدست آمده از مطالعات میدانی انجام شده بر اساس استانداردهای ملی برچسب  -3

 .انرژی ساختمان ها و ارائه گزارش و استفاده از نتایج آنها

رتبط را تحویل نماید.مشاور بایستی ترجمه متن استانداردها و دستورالعمل های م، : درصورت درخواست کارفرما 1تبصره  

هماهنگی استاندارد  ،مقررات ملی ساختمان )صرفه جویی انرژی(  19با توجه به تدوین ویرایش جدید مبحث : 2تبصره

ضروری است .، 19های برچسب انرژی ساختمان با رده بندی های جدید ایجاد شده در مبحث   

 و اخذ تاییدیه کارفرما . 1مرحله ارائه گزارش نهایی  -4

 انرژی فنی دوم : ممیزی مرحله  –ب
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تهیه چک لیست جمع آوری اطالعات ساختمانها شامل مشخصات کلی نوع اقلیم و محل استقرار، مشخصاات عماومی ،    -1

مشخصات معماری و سازه ، مشخصات فضاهای کنترل نشده ، مشخصات سیساتم گرمایشای ، سارمایش ، تهویاه و آ      

امین انارژی ، سیساتم هاای مادیریت انارژی ،      گرم در موتورخانه و مستقل از موتورخانه ، شرائط بهره برداری ، منابع تا 

 ،گااز  ، مصارف غیار مشامول   و آ  برق  ،استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، سیستم روشنایی ، مشخصات اشتراک گاز 

 در سه سال گذشته و سایر موارد مورد نیاز.و آ  برق  ،گاز ، مصرف و آ  برق 

ونی و غیرمسکونی )اداری و غیر اداری ( جهت ممیزی با استفاده از تعیین درصد ساختمانها در هر یک ازکاربریهای مسک -2

 یک شرح خدمات و اخذ تاییدیه کارفرما . مرحله نتایج مطالعات

با کاربری  ساختمان ( 150) حداقل  ساختمانیواحد  750ارائه فهرست ساختمانهای مورد مطالعه به تعداد دست کم  -3

قل یک شهر منتخب از هر اقلیم هشت گانه و اخذ در حداغیر اداری  -ونیهای مسکونی ،اداری و ساختمانهای غیرمسک

 تاییدیه کارفرما. 

 : واحد های دارای یک کنتور مشترک گاز یک ساختمان محسو  می شوند . 1تبصره 

 . مورد بررسی قرار گیرند بایدساختمان45در هر اقلیم و در تهران  ساختمان 15: حداقل 2تبصره 

و مطابق چک لیست موضوع بند  3ی تایید شده در بند یدانی جهت ممیزی فنی انرژی ساختمانهام انجام فعالیت های -4

 . بانک اطالعاتی گزارش و و تهیه 1

 .14254و 14253تهیه فایل اکسل جداگانه برای هریک ازساختمان های مورد مطالعه بر اساس استانداردهای ملی  -5

 . 2فاز  4و بند  فاز یک 2انجام شده و نتایج بدست آمده از مطالعات بند  تهیه بانک اطالعاتی جامع از کلیه ممیزی های -6

 . و اخذ تاییدیه کارفرما 2ارائه گزارش نهایی فاز  -7

 سوم :  داده کاوی ، تحلیل و اعتبار سنجی داده هامرحله  –ج 

 . و تحلیل اطالعات جمع آوری شده داده کاوی -1

 . در مصرف انرژی کل بصورت تفکیکیهر ساختمان و آ  برق  ،گاز تعیین سهم مصرف  -2

 . ) با استعالم از وزارت نیرو (راندمان متوسط نیروگاهی برق کشور شامل تولید،انتقال و توزیع برق تعیین  -3
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 . محاسبه رده برچسب ساختمان های مورد مطالعه براساس استانداردهای موجود -4

سی همه جانبه مواناع  برردهای موجود و ارائه راه حل و بررسی و تعیین محدودیتها ، مشکالت و موارد خاص در استاندار -5

و ویارایش جدیاد   ملی تدوین شده و ارائه راهکارهای علمی و عملی با توجاه باه تجربیاات جهاانی    اجرایی استاندارد های 

 .مقررات ملی ساختمان  19مبحث 

باا توجاه باه تجربیاات     ، بررسی و اصالح قلمرو برچسب ، شاخص مصرف انرژی ساختمان مرجاع و سااختمان ایاده آل     -6

 .مقررات ملی ساختمان 19و ویرایش جدید مبحث  جهانی

)حداقل شامل دو روش سهل و سخت گیراناه(   محاسبه تعیین برچسب انرژی ساختمانهای پیشنهادی برای روش  ارائه -7

 . جهت بررسی(  1770قانون  11) با حضور نمایندگان کارگروه ماده کمیته تخصصی  جلسه و برگزاری

مختلف آ  و هاوایی  اقلیم های  ف انرژی ساختمانهای مختلف برچسب درتعیین مرزبندی های اصالحی معیارهای مصر -8

 .کشور

 کاربری های غیرمسکونی .تعین روش محاسبه رده انرژی در ساختمانهای مسکونی و  -9

 . رده برچسب انرژی ساختمان های مورد مطالعه براساس روش تصویب شده  محاسبه -10

بر مبناای ناوع کااربری و    الگوی مصرف انرژی ساختمان براساس برق و گاز طبیعی به ازاء هر مترمرباع سااختمان  تعیین  -11

 .اقلیم 

 د . تعیین اهداف پنج ساله ارتقای برچسب انرژی ساختمان های درحال ساخت و ساختمانهای موجو  -12

 . و اخذ تاییدیه کارفرما 3فاز ارائه گزارش نهایی  -13

 11های کارشناسی و اصلی تدوین معیار )موضوع ماده شرکت در کلیه جلسات بهینه سازی، جلسات با ذی نفعان، کمیتهتبصره : 

پیشنهادهای ارائه شده و قانون اصالح الگوی مصرف( و ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته و کار کارشناسی در خصوص 

 درخواستهای مربوطه برای مشاور ضروری می باشد.

 تدوین و تصویب استانداردچهارم  : مرحله  –د 

 . 5بر اساس فرمت استاندارد ملی شماره  14254و  14253جدید استانداردهای ملی پیش نویس تدوین متن  -1

 .تشکیل جلسات کمیته های فنی و تخصصی بازنگری استاندارد و انجام اصالحات مورد نظر کمیته تخصصی  -2

 . و انجام اصالحات مورد نظر کارگروه 1770قانون  11گزاری جلسات کارگروه ماده بر -3

 . انجام مراحل قانونی تصویب استاندارد در کمیته ملی استاندارد -4
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اداینقراردادمتعلقودرمالکیتکارفرمامیباشدومهندسمشاورضمناطالعازآن،پاسخگویتمامیمحصولونتایجحاصالزاجرایمف -5

 .هرگونهادعایادعویدراینخصوصبودهوکارفرماراازهرگونهمسئولیتدراین زمینهمبریمیدارد

 سایرشرایط

 :مهندسمشاورمکلفاستدراجرایشرحخدماتنسبتبهرعایتمواردزیراقدامنماید

(  1770قاانون 11باحضورنمایندگانکارگروهماده ( مهندسمشاورموظفاستنسبتبهتشکیلجلساتکمیتهتخصصی -1

 .درمراحلتصویبمرحلههایمختلفشرحخدماتقرارداداهتماموحضورفعالداشتهونتایجمذاکراتراپیگیرینماید

وموضوعمهندسمشاورموظفاستنسبتبهتشکیلجلساتمربوطبهمراحلتصویبموضوعقرارداداهتماموحضورفعالداشته -2

 .جلساتراپیگیرینماید

مهندسمشاورموظفاستمراحالنجامکارموضوعقراردادرابعدازمدتزمانقراردادتااخذشمارهملیاستانداردبهنحویکهمو -3

 .ردرضایتکارفرماباشدپیگیرینماید

مهندسمشاورموظفاستگزارشانجامکارقراردادوپیشااااااااااارفتکارراهریکماهیکباروهمننیندرهرزمانکهکارفرما  -4

 .فرماارائهنمایددرخواستنماید،بهکار

مهندسمشاورموظفاستصورتجلسهمربوطبهجلساتکمیتهفنیاستانداردوسایرجلساتفیمابینکهدرآنحضورداردرابهن -5

 .روزبعدازجلسهبهکارفرماارائهنماید2 حومطلوبتهیهوحداکثرتا

 .مهندسمشاورموظفاستمدیرپروژهطرحرابالفاصلهبعدازابالغقراردادبهکارفرمامعرفیوبهتأییدکارفرمابرسااااند  -6

اینخصوصکارفرماظرفیکهفتهازنامهمعرفیمشاوردرصورتعدمتأییدمدیرپروژه،درخواستتغییرمدیرپروژهرابهمشادر

 .وراعالمخواهدکرد

 .اعضاءکمیتهفنیاستانداردمیبایستیتوسطمهندسمشاورونظرکارفرماانتخابومعرفیشدهوبهتصویبکارفرمابرسد -7

 دویاحضوردرمهندسمشاورموظفاستدرطوالجرایپروژهتمهیداتالزمجهتهرگونهبازدی -8

 ..جلسهینمایندگانکارفرمارادرنظرگرفتهوبهمنظورانجامبازرسیها،بازدید،نظارتو

 ...ایابوذها ،غذاو :هماهنگیهایالزمرابعمآلوردهوامکاناتوتسهیالتموردنیازازقبیل
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 .رادرحدعالیوبههزینهخودبراینمایندگانکارفرمادرطوالجرایپروژهتامیننماید

 .هادیلحاظگردیدهاستبدیهیاستهزینههایمرتبطدرقیمتپیشن

درصورتصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالحدیدکارفرمادربهره  -9

برداریازخدماتعلمیاساتیددانشگاهومتخصصینموضوعقرارداد،مهندسمشاورموظفاستهزینههایمربوطهراپرداختنم

 .اید

هرمرحلهازشرحکارپسازابالغکتبیکارفرماانجامشدهواقداماتمهندسمشاوربدوناخذابالغیههرمرحلهازشاارحکارنافذ -10

 .ومعتبرنخواهدبود

 :ت زمان الزم برای اجرای طرحمد

.ماه می باشد 8مدت زمان الزم برای اجرای این طرح   

 مراحالجرایی ردیف
مدتزما

(ماه) ن  

 مدتزمان

1 2 3 4 5 6 7 8 

         2 مطالعاتیاول :  مرحله  1

انرژی فنی ممیزیدوم :  مرحله 2  4         

سوم :  تحلیل و پاالیش و اعتبار سنجی داده ها مرحله 3  2         

تدوین و تصویب استانداردچهارم  : مرحله  4  2         

 

 برآورد هزینه :      

 ردیف شرح برآورد هزینه 
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 )میلیون ریال(

 1 مطالعاتیاول :  مرحله   200

انرژی فنی ممیزیدوم :  مرحله  2000  2 

سوم :  تحلیل و پاالیش و اعتبار سنجی داده ها مرحله  400  3 

تدوین و تصویب استانداردچهارم  : مرحله   200  4 

0028  جمع هزینه ها  
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