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 و امضاء مجاز مناقصه گرمهر 

 

 

 

 

 مشخصات پروژه:

  :متر مربع 24000مساحت زمین 

  :واحد 370حداکثر تعداد واحد 

  :طبقه 6حداکثر تعداد طبقات 

  :درصد 180تراکم 

  :درصد 30سطح اشغال 

اراضی  در طراحی بایستی بر اساس مجموعه ضوابط و مقررات استانداری در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و

 .شهر جدید هشتگرد صورت پذیرد

 :دباشها به شرح ذیل میتحویل نقشه ومدت زمان انجام کار 

 باشد.روز می 15نقشه های تاسیسات زیر بنایی و شهر سازی  ، ترسیم و ارئهیطراح

 باشد.روز می 20های سازه، معماری، برق، مکانیک نقشه ، ترسیم و ارئهیطراح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و امضاء مجاز مناقصه گرمهر 

در ارزیابی کیفی مناقصه گران موارد زیر لحاظ میگردد:

• مهندسین مشاور و یا دفاتر حقوقى داراى صالحیت
• تهیه برگههاي محاسبات و نظارت مربوطه از طریق به کارگیري مهندسین داراي صالحیت سازمان 

نظام مهندسی استان البرز

  های مشابه بایستی ضمیمه اسناد گردد.پروژهدر  گرمناقصهرزومه، سوابق کاری و تجربه عوامل

• مدارك صالحیت و گواهینامههاي الزم بایستی ضمیمه اسناد گردد
تضمین کیفیت خدمات و محصوالت  •.

• توان مالی متقاضی براي انجام کار



 و امضاء مجاز مناقصه گرمهر 

 

 

 

 شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه:

  بایستی باشد که این مبلغمی ریال ()پانصد میلیون 500،000،000سپرده شرکت در مناقصه به میزان 

 .گرددبه ضمیمه پیشنهاد ارسال صورت چک معتبر بانکی به 

 به نفع شرکت  شرکت در مناقصه سپرده عقد قرارداد و انجام کار برنده مناقصه از در صورت انصراف

 گردد.ضبط می

  گیرداین قرارداد تعلق نمیپیش پرداخت به. 

 باشد.می درصد قرارداد 5تضمین انجام تعهدات به میزان 

  باشد.درصد از وجوه پرداختی به مشاور می 10میزان تضمین حسن انجام کار به کسورات 

 .شرکت در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات بدون اعالم دلیل مجاز است 

 پیشنهاداتی که یا  ودر اسناد مناقصه  شرایط مندرج  و فاقد ، مبهمی مشروط، مخدوشبه پیشنهادها

 د شد.بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواه

  درصد از میزان قرارداد افزایش یا کاهش دهد. 25شرکت مجاز خواهد بود مطابق شرایط قرارداد تا 

  مهلت ارائه پیشنهاد قیمت خواهد بود.زمان بررسی و اعالم برنده مناقصه تا یک هفته بعد از 

 .پیشنهادات در زمان و مکان مقرر گشوده خواهد شد 

  ها در جلسه مناقصه بعلت جلوگیری از زمان بازگشایی پاکتحضور پیشنهاد دهندگان مناقصه در

 باشدشیوع بیماری کرونا مقدور نمی

 

 

 

 تماس حاصل فرمائید. 09122572698در صورت نیاز به کسب هرگونه اطالعات بیشتر با آقای مهندس قانعی 
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 : قرارداد موضوع

و نقشه یه تههای ساختمانی و دسترسی آنها، طراحی شهرسازی و جانمایی بلوک و موضوع قرارداد عبارت است از

لکتریکی( به اهای معماری و سازه و تاسیساتی)مکانیکی و تهیه و طراحی نقشه طراحی شبکه تأسیسات زیر بنایی،

های قشهنباشد و شامل اصلی  یو کارفرما استان البرز و سازمان نظام مهندسی نحوی که مورد تایید شهرداری

های ز و نقشههای نقشه محاسباتی و دیگر اسناد فنی مورد نیامحاسباتی با دفترچه محاسباتی و چک لیست و شیت

الکتریکی و تهیه  وکی های پرسپکتیو و نما و پالن و نقشه های اجرایی تاسیسات مکانیمعماری به انضمام آلبوم نقشه

 و محاسبات ،تنظار،های معماریه ساختمانی شامل برگههای فنی مهندسی مورد نیاز برای اخذ پروانارائه برگهو 

 کلیه پیگیری و( ای سیستم سازه )مقایسه بین اسکلت فلزی، بتنی و ترکیبی، برآورد مقایسهمکانیک و برق تاسیسات

  ظام مهندسیو سازمان ن ( در شهرداریاصلی ی)براساس کاربری مورد نظر کارفرماربوط به صدور پروانه م کارهای

 : یا هر اداره مرتبط با موضوع قرارداد با پروژه ذیل می باشد استان البرز

 پروژه فروغ هشتگردشرح خدمات مشاوره براي 

 :شامل 

 مرحله اول ـ مطالعات مقدماتي 

 قسمت اول ـ شناسایی و بررسی اولیه  

 قسمت دوم ـ تهیه طرح مقدماتی

 مرحله دوم ـ تهيه طرح اجرايي  

 مرحله سوم ـ نظارت

 خدمات نقشه برداري –مرحله چهارم 

 ( مرحله اول ـ قسمت اول )شناسايي و بررسي اوليه

هـای رنامـهببینی شده در طرح جامع یا طرح مربوط در های پیشمطالعات پروژه در این قسمت، براساس هدف 

 :شودعمرانـی، بـه شرح زیر انجام می

 گردآوري اطالعات و انجام مطالعات پايه  -1

 های فعلی و آینده پروژه مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطالع از نیازمندی 1-1
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ی، بازدید محلی و کسب اطالعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، همسایگی، وسعت، شیب عموم 2-1

یت تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود، آثار زیست محیطی، موقعمنظر مسـتحدثات و 

 های مربوط زمین از نظر طرح هادی یا جامع یا تفضیلی و همچنین دستورالعمل

ه از قبیـل آوری اطالعات مربوط به امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز پروژجمع 3-1

 خابرات، فاضالب در وضعیت موجودآب، برق، گاز، مهای هـای ارتبـاطی، شبکهراه

های آب ها، مکانیک خـاک،شناسی، زلزله و وضعیت گسلبررسی کلی در مورد وضعیت زمین شامل زمین 4-1

ریق بازدید های سطحی و سایر موارد موثر در آنجا مطالعات از طی زمین، دفع آبی، نفوذپذیرزیرزمین

 آوری اطالعات و مدارک الزم ی و جمعمحلی و مشاهدات عین

دس ز نظر مهنتبصره: در صورتی که نتیجه مطالعات یادشده منجر به تشخیص نامناسب بودن زمین ا

دامه مطالعات، اگیری برای نحوه های الزم و تصمیمت مراتب را برای انجام آزمایشمشاور گردد، الزم اس

  .به کارفرما اطالع دهد

 :زیر هایغرافیایی محل، شامل گردآوری اطالعات و مدارک در زمینهمطالعه ویژگیهای اقلیمی و ج 5-1

 های مربوط به آن وضعیت بادها و مشخصه  1-5-1 

 میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن  1-5-2 

 وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن   1-5-3

 قبله جهت  1-5-4

 کلیات طراحی بندی مطالعات پروژه و همچنینهای باال بر استخواننتایج بررسیبررسی تاثیرات متقابل  6-1

 هاي كلي كالبدي و ضوابط و مقرراتبررسي و شناسايي  -2

با زمـین  ت همجوارابنیه و مستحدثا تاسیسات زیر بنایی، آوری اطالعات و بررسی در مورد وضعیتجمع 2-1

 روژه محل احداث پ

ه، و در زمین و ساختمانهای پروژهای مصوب شهری موثر مقررات شهرسازی و طرحبررسی ضوابط و   2-2

 دوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه ت

طرح  یی،شهرسازی ،طرح تاسیسات زیربناها و استانداردها، که درنامهمشخص کردن معیارها، آیین 2-3

 گرفتمعماری، محاسبات سازه و تاسیسات، مورد استفاده قـرار خواهند 

 بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روشهاي ساخت -3
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 ی پروژه بینی نحوه کاربرد آنها در اجرابررسی انواع مصالح ساختمانی و تاسیساتی محلی و پیش 3-1  

ل انی در محهای ساختمتساختمانی و تاسیساتی که در فعالیآوری اطالعات مربوط به انواع مصالح جمع  3-2

 عیین منابع آنهاگیرند و بررسی امکانات دستیابی به این نوع مصالح و در صورت لزوم تاستفاده قرار میمورد 

 بررسی کلی در مورد فواصل حمل مصالح ساختمانی و تاسیساتی عمده مورد نیاز  3-3

 های سازه مناسب پروژهبررسی سیستم  3-4  

یگری سایر روشهای ساخت دآوری اطالعات مربوط به روشهای ساخت متداول در محل و همچنین عمج  3-5

 وان در پروژه مورد نظر به کار گرفتکه میت

 بررسي سيستم تاسيساتي و تجهيزات مورد نياز  -4

بررسی مبنای  تعیین فهرست تجهیزات الزم برای عملکردهای مورد نیاز پروژه و تعیین فضاهای مربوط بر 1-4 

 ها و یا دریافت اطالعات صنعتی و تولیدیکاتالوگ

 بنایی منطقه در هماهنگی با تاسیسات زیر بررسی و مطالعه کلیات تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز پروژه 2-4

-نطقه، ضرورتمایط اقلیمی های تاسیساتی مورد نیاز پروژه با توجه به شربررسی و مطالعه کلیات سیستم 3-4 

 هاامکانات دستیابی به دستگاه ی وای فنه

 امه ريزي كالبدي:برن -5

ین بخش از اپروژه )در  یلی فیزیکیصامه فضایی و همچنین برنامه تفانجام مطالعات الزم و ارائه برن  1-5

تمانها ز این ساخاها و سطوح الزم زیربنا، نحوه توزیع آنها در ساختمانهای مختلف، نحوه استفاده اخدمات، فض

 د(گردو با نمودارهای الزم ارائه میف پروژه تعیین شده بین بخشـهای مختل و روابط

ها در اختمانسها در محوطه کلی، نحوه کاربری زمین و نحوه استقرار ارائه نمودارهای ارتباط ساختمان 2-5

 محوطه

رتباطات اکـردن خص ور مشظبه صورت جداگانه، به من تهیه دیاگرام و روابط اجزای مختلف هر ساختمان 3-5

 افقی و عمودی و عملکرد هر یک از قسمتها

های برتر زینهگاقتصادی و انتخاب گزینه یا  ، زمان ساخت،از نظر فنی ایی سیستم سازههامقایسه گزینه 4-5

 ت(معماری، سازه و تاسیساهای )با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه

 تهيه طرح شماتيک و تهيه گزارش -6

های راه نشان دادن تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنهـا،، های پروژهطراحی سیمای کلی ساختمان 1-6

 ارتباط عمودی و افقی و مانند آن 

 ها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پالن جانماییتهیه طرح کاربری زمین، استقرار ساختمان 2-6
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 ی(حی معمارشماتیک )معرف کلیات طر اهای تهیه نقشه  6-3  

ع مترمربای د تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی بر مبنبینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآوریشپ 4-6

های قیمت ساختمان سازی، به تفکیک و نیز برای کل پروژه، با توجه بهها و کارهای محوطهرای ساختمانزیربنا ب

 مشابه

 مرحله اول  های مورد نیاز برای انجام مطالعات قسمت دوم ـها و آزمایشها، نقشهتهیه فهرست عکس 6-5 

رای تهیه هیه برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مهندسی در قسمت دوم، با توجه به زمان الزم بت  6-6

 هاها و انجام آزمایشها، نقشهعکس

ول در قطع عات قسمت امطالهای انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش گیری از مطالعات و بررسینتیجه  6-7 

 جهت تصویب رای ارائه به کارفرمااستاندارد ب

 ح مقدماتيطر تهيه( دوم قسمت ـ) اول مرحله

 .شد هداخو منجاا یرز حشر به اول قسمت بمصو ارشگز و ارکمد سساابر ،قسمت ینا تمطالعا    

 تكميلي تمطالعا  -1 

عوامل  د، موجو یهامسیل ،شیب قبیل از مینز ضعیتو از یکاملتر سیربر و مطالعه ،محل دمجد یدزدبا 1-1  

 فیزیکی و هـر نوع عاملی که در معماری، سازه و تاسیسات موثر خواهد بود، در صورت نیاز

بق برنامه ها و عکسها و نیز خدماتی که باید طتعیین تعداد و نوع آزمایشها، حدود و مقیاس نقشه 1-2 

 د و پیشنهاد انجام آنها زمانبنـدی توسـط کارفرما انجام شو

 ت قسمت اوه انتخاب شده در مطالعاآوری اطالعات و آمار تکمیلی در ارتباط با راه حل یا گزینجمع 1-3

از طریق  مقایسه در مورد روش ساخت و نحوه اجرای راه حل یا گزینه انتخاب شده،و  مطالعه تکمیلی 1-4

-سانی )مهارتلح، نیروی انهای عملکرد ساختمانها، مصامحدودیتهای فنـی و اقتصادی حاوی امکانات و جدول

کننده ور تعیینهای دسترسی و هر نوع عامل اساسی که بتواند در مقایسه مزبا( زمـان اجـرا، راهها و تخصصه

 باشد 

 هاهای تکمیلی در مورد نوع مصالح مصرفی در ساختمانبررسی 1-5

 مطالعات و طراحي معماري -2

ستقرار بندی پروژه و طرح مقدماتی اها، محوطه و خیابانمطالعه کامل ارتباطات خارجی ساختمان 2-1

طفای حریق اهای تاسیساتی، امکانات های موجود، شبکهها، با توجـه به عوارض طبیعی و ساختمانساختمان

وری و آی، جمعشبکه ارتباطهای دسترسی به ها، راهها و رعایـت مقـررات ایمنی و پناهگاه-و تخلیه ساختمان

 کننده حائز اهمیتهـای سـطحی و زهکشـی و هـر گونـه عوامـل تعیینانتقال آب
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ضاهای داخلی فها، با توجه به عملکرد هر یک از مطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخلی ساختمان 2-2 

منی، اطفای حریق اتی، تجهیزات، مقررات ایهای تاسیسو الزامات برای استقرار، نورگیری، تراکم طبقات، سیستم

 و تخلیه اضطراری سـاختمان و غیره 

 سیساتها و محوطه با انجام هماهنگی الزم با بخشهای سازه، سیویل و تاطراحی معماری ساختمان 2-3

 مطالعات و طراحي سازه-3 

 ها و غیره ها، شامل بارگذاریمشخص کردن مبانی محاسباتی سازه ساختمان  3-1 

 تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  3-2

هانه و ابعاد دهای باربر، ها، ضخامت دیوارطراحی مقدماتی سازه، شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده 3-3

 احیطرکننده در ها، محل درزهای انبساط و سایر عوامل تعیینها، ضخامت دالتیرها، ابعاد سـتون

 مطالعات و طراحي تاسيسات و تهيه مشخصات تجهيزات -4

سـبات هـا، محاتعیین مبانی طراحی تاسیساتی پروژه، با توجه به عملکرد هـر یـک از سـاختمان 4-1 

 برداری و الزامات خاص طراحی جمعیتـی، شـرایط اقلیمـی محیطی، بهره

نی ـ تاسیساتی به شرح زیر و بررسی ف نیازهای مطالعه سیستمهای مختلف تاسیساتی و برآورد کل 4-2

 ک و انتخاب گزینه برتراقتصادی هـر ی

و دفـع  آوریآوری و دفـع فاضـالب، جمـعتاسیسات بهداشتی، شامل آب سرد و گرم مصـرفی، جمـع 4-2-1 

نند آب، بخار و ایسات خاص مورد نیاز مآوری و دفع زباله، آتشنشانی، آبیاری، گازرسانی، تاسآب بـاران، جمع

 ایی کـه بـرای کاربردهای خاص پروژه، مورد استفاده دارند یـا گازه

وع، ه مطبیوهای گرمایی، تعویض هوا، تهتاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل سیستم 4-2-2

 تـامین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی 

 :شاملرسانی، روشنایی و ارتباطی، تاسیسات برق 4-2-3

ی و اضطراری رسانی مناسب برای هر فضا، برآورد میزان برق عادها و نحوه برقشدت روشنایی، نوع چراغ - 

 مـورد نیاز پروژه و چگونگی تامین و توزیع آنها 

 های ارتباطی و خبری، از قبیل تلفن، اعالم حریق، صوتی و غیره سیستم -

 مین گیر و اتصال زهای ایمنی، شامل برقسیستم -

 تهیه طرح تاسیساتی  4-3

ا تعیین ئه پیشنهاد همراه بتعیین مشخصات تجهیزات الزم و بررسی فنی ـ اقتصادی تجهیزات، و ارا 4-4

 اختمانی و تاسیساتی مربوط به آن نیازهای س

 : هاي مقدماتي و گزارش مطالعات شاملتهيه نقشه -5

 های دسترسی سواره و پیاده ها و محوطه و راهپالن جانمایی ساختمانتهیه  5-1
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 ست کننده اها تعیینهایی از محوطه که شیب آنها در جاگذاری ساختمانپروفیل از قسمتتهیه  5-2

م و اساسی هـای مهمتهای پروژه، که آرایش تجهیزات در قسپالن کلیه طبقات هر یک از ساختمانتهیه  5-3

 اختمان در آن منعکس شده باشد س

 هاکلیه ساختمانپالن بام  5-4

 نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی  5-5 

 مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای مورد نیاز  5-6

 یلی معماری مربوط به قسمتهای حایز اهمیت صهای تفنقشه 5-7

یره، غو زهکشی و آوری و دفع آبهای سطحی پالن کلی سیویل محوطه، شامل خیابان بندی، شبکه جمع 5-8

 همراه با مقـاطع و جزئیات الزم 

ها، تیرها، نها، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستوهای مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پالن شالودهنقشه 5-9

  .هـا و مـوارد مانند آنشالوده

هـای فرعـی موتورخانهها در های جانمایی دستگاههای تاسیساتی، شامل پالنهای مقدماتی شبکهنقشه 5-10

کشـی ولههای لهای توزیع انرژی و همچنین دیاگرام شماتیک شبکههای عبور سیستمو اصـلی، تعیـین محل

ی و سازه بینی سایر نیازهای خاص تاسیساتی که در طرح معمارهـای توزیـع انـرژی و پیشبـرای سیسـتم

 تاثیرگذار است 

-هسازی، و همچنین مشخصات دستگاکاری، نماسازی، محوطهزکمشخصات کلی مصالح مصرفی در نا 5-11

 هـای تاسیسـاتی و تجهیزاتی 

انهـا، محوطـه، برآورد هزینه اجرای پروژه برای ساختمانها و محوطه، با توجه به مشخصـات فنـی سـاختم 5-12

ریق قیاس با ا و از طتاسیسـات و تجهیزات، براساس آخرین فهرست برای واحد پایه و به صورت مترمربع زیربن

 هزینه ساختمانهای مشابه، بـه تفکیک و نیز برای کل پروژه 

 های مورد نیاز برای انجام مطالعات مرحله دوم ها و آزمایشها، نقشهفهرست عکس 5-13

ها و ، نقشههابرنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مرحله دوم، با توجه به زمان الزم برای تهیه عکس 5-14

 ها آزمایش

به کارفرما  ییدتأ تجههای استاندارد تهیه و مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده این قسمت، در قطع

 .شودارائه می

 

 مرحله دوم ـ تهيه طرح اجرايي 

 .واهد شدمطالعات این مرحله براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت دوم ـ مرحله اول، به شرح زیر انجام خ
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ارش مشاور براساس مطالعات انجام شده، شامل مدارک و گزارش قسـمت دوم ـ مرحلـه اول، گـزمهندس 

-م بین قسمتهای الزهای توپوگرافی زمین و یا هرگونه مطالعات تکمیلی و با هماهنگیمکانیـک خـاک، نقشه

دهد. جام میمرحله را انهای مختلف طـرح معمـاری، سـازه، تاسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات، خدمات این 

ته باشد، با ها ضرورت نداشبرداری و آزمایشدر این مرحله چنانچه انجام مطالعات تکمیلی در مـورد نقشه

 .انجام خواهد شد اصلی پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما

 هاي اجراييانجام محاسبات فني و تهيه نقشه -1

ها و محوطه نرقـی سـاختماانیکی و بای معماری، سازه، تاسیسات مکرهمحاسبات فنی مورد نیاز برای کا 1-1 

ا هن کلیه قسمتبرای نشان داد های اجرایی به طور کامل، با انتخاب مقیاس مناسب، به صورتی کهه نقشهو تهی

-کدگذاریزه و ها، انداو اجـزای طـرح، هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد و حاوی کلیه اطالعات، محوربندی

 :مله موارد زیر باشد، انجام خواهد شدجهای الزم و مشخصات مربـوط از 

ها ها، سقفانالها، کزه، شفتهای تاثیرگذار بر کارهای معماری و ساابعاد، محل و مختصات کلیه سوراخ 1-2-1

های نقشـه در لجزای سازهای و تاسیساتی، باید با مطالعه و هماهنگی کامای کاذب و همچنین کلیه اهو کف

 ازه و تاسیساتی و تجهیزاتی برحسب مورد ترسیم شودمعماری، س

 جزئیات اجرایی کارهای معماری، سازه و تاسیسات  1-2-2

وط ربها، بـا مشـخص کـردن فضای مهای داخلی ساختمانرای کلیه قسمتکاری بهای نازکجدول 1-2-3

  یکاربـه آن و مشخصات نازک

رهای های سطحی، مقاطع طولی و عرضی گـذفع آبرو، دترازبندی شبکه گذرهای سوارهمختصات و  1-2-4

 رو و جزئیات تاسیسات زیربنایی وابسته در کارهای محوطه وارهس

زه و سایر های فوالدی مصرفی در سازه، حاوی شکل، تعداد، انداهای میلگرد و انواع پروفیلجدول 1-2-5

 اطالعات الزم 

ودارهـا و هـا و نمدیاگرامتگاههای برقی و مکانیکی و جزییات مربوط به آن، همراه با مشخصات دس 1-2-6

یا نقشه ایزومتریک  ای الزم، از قبیل فلودیاگرام، کنترل دیاگرام، جدول لوازم کنترل، رایزر دیاگرام وهجـدول

 ها و غیره، برحسب نوع نیازهای پروژه سیستم

  تهيه مشخصات فني -2

ریخ فنی عمومی که رعایت آن در اجرای پروژه ضروری است، به صورت موضوع، شماره و تامشخصات  2-1

 صدور و مرجع صادرکننده آن تعیین میشود

نی درج فها یا دفترچه مشخصات مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پروژه مورد نیاز باشد در نقشه 2-2

 گرددمی

 تهيه برآورد هزينه اجراي عمليات -3
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رحسب ابنیه، بورد هزینه اجرای کارهای مختلف، برآرهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول ره مقادیر کاتهیه مت 

استفاده  سازی، باتاسیسـات برقـی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات، به تفکیک ساختمانهای مختلف و محوطه

 های مربوط های واحد پایه، بـا رعایـت کلیه ضوابط و دستورالعملاز فهرست

 تهيه برنامه زمانبندي اجراي -4

ای های فعالیتقول و متناسب برای اجرکار تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرای کار، با در نظر گرفتن مدت مع 

 ح و ماشین آالتو تدارک مصال ، شرایط آب و هوایی، شرایط محلیمختلـف پـروژه بـا توجه به امکانات اعتباری

 تهيه شناسنامه پروژه -5

احی مورد استفاده ای از اطالعات و آمار گردآوری شده که در طرنامه در برگیرنده شرح پروژه، خالصهاین شناس 

بـرآورد  قـرار گرفتـه است، مشخصات اصلی پروژه از جمله سطوح زیربنا و محوطه، هزینه اجرای عملیات،

له اول و به مطالعات مرحهـا و محوطه، روش اجرا، تغییرات احتمالی نسبت قیمـت واحـد سـطح سـاختمان

 باشدهمچنین توجیه تغییرات اعمال شده و غیره می

 :ارائه مدارك و گزارش مرحله دوم به شرح زير -6

 شناسنامه پروژه 6-1

ک، مقاومت شناسی، ژئوتکنیهای مطالعات زلزله، زمیندفترچه محاسبات فنی، همراه با نتایج گزارش 6-2 

 ( یک نسخه)مصالح و مانند آن 

 دفترچه ریزمتر مقادیر )یک نسخه( 6-3

 (2مشخصات فنی )به شرح بند  6-4 

 مرحله سوم ـ نظارت

. نماید نظـیمتها و مشخصات و مـدارک مربوطـه اراضـی و نقـاط اصـلی کارهـا را مهندس مشاور باید نقشه -1

 .نظارت مهندس مشاور انجـام میگیردبا ها و محورها پیاده کردن نقشه
قـا آنهـا را مشاور در موقع تحویل کاالها به کارگاه و نصب آنهـا در تاسیسـات موظـف اسـت دقیمهندس  -2

 .دبازرسی نموده و تطبیق آنها را از نظر کیفیت و کمیت با مشخصات تایید شده قبلی کنترل نمای

 .ن نمایدتعییبرداری از مصالح و عملیات انجام شده را هندس مشاور باید نوع آزمایش و محل نمونهم -3

ر باید آنها های تفصیلی اجرایی اضافی یا بیشتری احتیاج باشد مهندس مشاواگر ضمن اجرای کار به نقشه -4

ر مورد نظرات وده و همچنین دسازندگان را بررسی و تصـویب نمهای تفصیلی را تهیه و تسلیم و همچنین نقشه

 .و پیشنهادهای آنان رسیدگی و اظهارنظر کند
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-ودارها و کروکیهای تفصیلی و جامع ماهیانه از جریان عملیات به انضمام نمو تنظیم و تسلیم گزارشتهیه  -5

یره )هر گزارش غه کارها و های انجام شده و برآورد مبالغ مورد نیاز برای اتمام بقیهای الزم و صورت هزینه

 (.ا پانزدهم ماه بعد تسلیم گرددماهیانه باید ت

مقیم  ینناظرعهده دارد و این نظارت توسط  رها را نیز بمحلی اجرای کلیه طرح هندس مشاور نظارتم -6

 .ها انجام خواهد گردیدکارگاه

ده و قابل هندس مشاور پس از حصول اطمینان از اینکه عملیات موضوع قرارداد مربـوط بـه اتمام رسیم -7

تحویل تشکیل  یونی کـه بـرایو در کمیس نمایـدباشد، انجام تحویل موقت یا قطعی را پیشنهاد میتحویل می

 .دهدیمکند و خدمات مهنـدس مشـاور در تحویـل موقـت و قطعـی کارهـا را انجـام خواهد شد شرکت می

 تهیه و تسلیم گزارشهای الزم در دوران نگهداری  -8

ارک و تسلیم مدزمایش نهایی کارها و تشکیل کمیسیون تحویل قطعی و شرکت در آن و تهیه و آترتیب  -9

 اسـناد الزم برای کمیسیون

 های تحویل قطعی و تکمیل نهایی کارها صدور گواهینامه -10 

مـال شـده های اصالحی کارهای انجام شـده )در صـورت وجـود( کـه براسـاس اصـالحات اعتایید نقشه -11

 مادر دوران نگهداری از طرف پیمانکار تسلیم خواهد شد و تحویل آن به کارفر

 خدمات نقشه برداري: -مرحله چهارم

صلی باشد بر عهده د و مورد تایید کارفرمای اشه برداری و توپوگرافی در هر قسمتی که الزم باشکلیه عملیات نق

 .مهندس مشاور می باشد

 

 



: تاريخ

1مقطوع1

1مقطوع2

1متر مربع3

1متر مربع4

:  امضای نماینده کارفرما :  مهر و امضای نماینده مشاور 

برگه استعالم قیمت فاز مطالعات و طراحی

شرح کارهای مورد نیاز

انجام خدمات نقشه برداری جهت فاز مطالعات و طراحی

LOD=350 در سطح BIMيکپارچه سازی طراحی در بستر 

هيچ گونه ضريب ديگر شامل صعوبت ، تعديل، تطويل و تجهيز گارگاه به مبالغ فوق تعلق نمی گيرد ومشاور بايد هزينه مربوطه را در قيمت پيشنهادی منظور - 3

.نمايد

تهيه و ارائه برگه های فنی مهندسی مورد نياز برای اخذ پروانه ساختمانی شامل برگه های طراحی و محاسبات معماری، سازه، تاسيسات برقی و مکانيکی -  5

.برعهده مشاور می باشد

انجام خدمات آزمايشگاهی جهت فاز مطالعات و طراحی

واحد

.می باشد... قيمت های فوق ناخالص بوده و شامل کليه کسورات قانونی اعم از بيمه، ماليات و - 2

جمع کل به ریال

.مشاور با آگاهی کامل از شرايط مالی ، زمانی و کاری پروژه اقدام به ارائه قيمت نموده است - 1

 مطالعات کامل، طراحی شهری، طراحی منظر، طراحی تاسيسات زير بنايی، 

مطابق شرح .... طراحی معماری، سازه و تاسيسات بلوک ها، تهيه نقشه بلوکها و 

خدمات به ازای هر متر مربع زير بنای ساختمان

.پيگيری اخذ تاييديه سازمان نظام مهندسی استان البرز و شرکت عمران شهر جديد هشتگرد بر عهده مشاور می باشد- 6

.در صورت عدم انجام هر يك از رديف های جدول فوق و يا ابالغ کتبی کارفرما مبنی بر عدم انجام آن، رديف حق الزحمه متناسب با آن پرداخت نخواهد شد- 4

چنانچه هرگونه کوتاهی و قصور و نقص در قسمت يا قسمت های از مطالعات فوق رخ داده وپس از ابالغ کتبی و ظرف مدت زمان قانونی مشاور نسبت به  "ضمنا

.رفع آن را اقدام  ننمايد حق الزحمه آن رديف حذف گرديده  و مشاور حق هيچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و  پيمان فسخ می شود

:کد ملی نماينده /  کد اقتصادی شرکت 

: نشانی 

مقدار 

پروژه فروغ هشتگرد- شرکت دی 

ردیف

:شرایط 

بهای واحد ریال

: نام نماينده /  نام شرکت 

:  شماره تماس 

بهای کل 

(ریال) 



: تاريخ

1متر مربع1

1متر مربع2

1متر مربع3

4

بهای واحد ريال

: نام نماينده /  نام شرکت 

:  شماره تماس 

بهای کل 

(ريال) 
واحد

.پیگیری اخذ تايیديه سازمان نظام مهندسی استان البرز و شرکت عمران شهر جديد هشتگرد بر عهده مشاور می باشد- 7

.در صورت عدم انجام هر يك از رديف های جدول فوق و يا ابالغ کتبی کارفرما مبنی بر عدم انجام آن، رديف حق الزحمه متناسب با آن پرداخت نخواهد شد- 5

چنانچه هرگونه کوتاهی، قصور و نقص در انجام امور محوله مطابق شرح خدمات رخ داده و پس از ابالغ کتبی و ظرف مدت زمان قانونی مشاور نسبت به رفع  "ضمنا

.آن را اقدام  ننمايد  کلیه خسارات وارده با احتساب ضريب باالسری به حساب بدهکار مشاور منظور گرديده  و مشاور حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

:کد ملی نماينده /  کد اقتصادی شرکت 

: نشانی 

مقدار 

پروژه فروغ هشتگرد- شرکت دی 

رديف

:شرايط 

انجام خدمات آزمايشگاهی جهت فاز نظارت و اجرا ه ازای هر متر مربع زير بنای 

ساختمان

.می باشد... قیمت های فوق ناخالص بوده و شامل کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و - 2

جمع کل به ريال

.مشاور با آگاهی کامل از شرايط مالی ، زمانی و کاری پروژه اقدام به ارائه قیمت نموده است - 1

. ماه می باشد30مدت زمان انجام پروژه و خدمات نظارت 

:  امضای نماينده کارفرما :  مهر و امضای نماينده مشاور 

برگه استعالم قیمت فاز نظارت 

شرح کارهای مورد نیاز

انجام خدمات نقشه برداری جهت فاز نظارت  به ازای هر متر مربع زير بنای 

ساختمان

 نظارت کارگاهی کل پروژه مطابق شرح خدمات به ازای هر متر مربع زير بنای 

ساختمان

به مبالغ فوق تعلق نمی گیرد ومشاور بايد هزينه مربوطه را در قیمت پیشنهادی ...  هیچ گونه ضريب ديگر شامل صعوبت، تعديل، تطويل، تجهیز گارگاه و - 4

.منظور نمايد

تهیه و ارائه برگه های فنی مهندسی مورد نیاز برای اخذ پروانه ساختمانی شامل برگه های نظارت معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی برعهده مشاور می -  6

.باشد


