
 

 صفحه 1 

: شماره  

 تاریخ:

 

 بسمه تعالی

 شرکت / آقای: به

 نگین نمای سمنانشرکت فنی مهندسی : از

 ) اجرای سازه با مصالح ( سازه برج بارانساخت  دعوتنامه استعالم:  موضوع

را از طریرر   ؛اسررت ت بررتن آرمرره برررج برراران راقرر  در شهرسررتان نررور  اجرررایدر نظررر دارد نگررین نمررای سررمنان شرررکت 

لررر ا خواندرررمند اسرررت آخررررین ایدرررنهاد قیمرررت خرررود را برررا  . بررره ایمانترررار  ی گرررالن راگررر ار نمایرررد ،برگررریاری مناق ررره

 د.یدرج ر به نماینده این شرکت تس یم نمای هحررف خوانا درنمین برگ

 .میباشد  15/5/۹۸ی ررز اایان رقت ادارمه ت تحویل برگه استعالم 

 می توانید با امور فنی این شرکت تماس حاگل فرمایید. ،ضمناً جهت کسب اطالعات بیدتر قبل از تاریخ فوق

 .می باشد )کارفرما(  نگین نمای سمنانشرکت  دفتر فنی – سمنان، محل اخ  اطالعات ر تس یم ایدنهادات  -1

 % کل مب غ ایدنهادی می باشد. 5 ،شرکت در استعالم چکمییان  -2

 در رد یا قبول ک یه ایدنهادات مختار می باشد.نگین نما شرکت  -3

 .تضمین ار ضبط می گردد ،ارداد ندوددر گورتیته برنده استعالم حاضر به انعقاد قر -4

لیتن مندرجات در  از سوی طرفین مورد ا یرش میباشد. ،خواند بود ر شرایط عمومی ایمانانجام کار در قالب قرارداد ایمانتاری  -5
 این استعالم ر قرارداد فیمابین، ارلی بر شرایط عمومی ایمان است.

 .می باشد ندت ماهکثر امدت زمان اجرای کار حد -6

 ) از زمان اتمام کار ر تحویل موقت(خواند بود. یتسالمدت درره تضمین  -7

% درم اس از اتمام درره تضمین  5 تحویل موقت ر% اس از  5 که؛م کار کسر می گردد حسن انجا %10از نر ارداخت به ایمانتار  -۸
 ارداخت می شود.

 نگین نمای سمنان؛ سایت شرکت  مجتم  باران ،بخش رستم ررد ،نوراستان مازندران، شهرستان محل اجرای موضوع استعالم : -۹
  میباشد.

 استعالم ر نقده نای منضم میباشد.شرایط خ وگی انجام کار مطاب  ایوست نمین -10

 موارد ر مندرجات در این استعالم جییی از قرارداد فی مابین بوده ر الزم االجراست.-11

 ررز خواند بود. 25زمان اجرای اررژه به ازای فونداسیون یتماه ر اجرا نر سقف -12

 ک یه مناق ه بایستی توسط ایمانتار ممهور به مهر ر امضا شود.-13

 جرثقیل تارر کرین در محل موجود می باشد اما نیینه ااراتوری آن بعهده ایمانتار است.-14

 رعایت قوانین کار ر تأمین اجتماعی بعهده ایمانتار خواند بود.-15

 قیمت اعالمی بایستی براساس نر مترمرب  سقف بتن رییی شده باشد.-16

 .مان  ر ایمانتار موظف به اجرای آن خواند بود.از سوی کارفرما بال %25افیایش یا کانش حجم کار تا -17
 

  منصور بیرقی                                                                                                                         

 عامل مدیر                                                                                                                         
 



 

 صفحه 2 

: شماره  

 تاریخ:

 

 

 پیشنهاد قیمت : 

 مدخ ات نا رنقده  کامل ر بررسی شرایط کارگاه ،از محل اررژه .... با توجه به بازدید.................................اینجانب / شرکت ................
 می باشم .گورت زیر به حاضر به انجام کار،  ،ایوست

 تامین متریال مورد نیاز جهت اجرای کل سازه به شرن  یل: -الف

 مح ول کارخانه نیدابور به تناژ حدردی ...................... است. AIIIتامین کل می گردنای طولی از نوع  -1

 مح ول کارخانه نیدابور به تناژ حدردی ...................... است.  AIIتامین کل می گردنای خاموت از نوع  -2

به مقدار ................ متر  ر  5با سیمان تیپ  ر 35Cر با مقارمت مدخ ه  3g/mK450تامین کل بتن خام با عیار حداقل  -3
 .متعب است

 مقدار ................. میباشد.به رزن سیمان موجود دربتن ر  ٪7با درگد ترکیب حدردی   ACPتامین افیردنی  -4

 تامین سیم آرماتور بندی؛ میخ فوالدی ر ... به مقدار الزم جهت اجرای کل کار میباشد. -5

جهت که   2/5cmر ااشنه  حداقل ده دانسیته   66cmر عرض  33cmتامین ب وک یونولیت استاندارد نسوز به ارتفاع  -6

 مورد نیاز است. سقف 2m 8800 اجرای حدرد 

خراای  F12 باال ر اایین ااشنه بتنی با می گردنای طولی 35cmتامین تیرچه ایش ساخته استاندارد کارخانه ای به ارتفاع  -7

5/5F  2 جهت اجرای حدرد که به مقدار ...................  ،نقطه ای با دستگاهر جوش استانداردm 8800  میباشدسقف ؛. 

که جهت اجرای رال استها میباشد به مقدار الزم ر  -به نمراه شاختهای جوش شده به آن –تامین ررقهای فوالدی انتظار  -۸
به گونه ای  میدود.ر در جای خود محتم ررقهای فوق قبل از بتن رییی دررن تیر ر سقف گ اشته شده  مطاب  نقده است.

 است جی تعهدات ایمانتار نیست( ال) اجرای رجوش رال است به این ررقها مقدرر باشد. ،که بعد از اجرای سازه بتنی

فونداسیون گسترده ر به مقدار حدردی بتن نظافت در زیر کل  cm10( جهت اجرای  3kg/m150تامین بتن کم عیار )  -۹
 ............. متر متعب است.

بتن ر نهایتا عمل آرری اجرای کل سازه که شامل قالب بندی، قط  ر خم می گردنا، آرماتوربندی، بتن رییی، ریبره زنی ر اخش  -ب
 بتن ر تحویل کل سازه به دستگاه نظارت ر نماینده فنی کارفرما میباشد.

 ....................................ریال اعالن میگردد. متر مرب  ناخالص بنا مالک اجرای کار؛ نقده نای اجرایی سازه است اجرای کل کار به گورت  

حضور نماینده ایمانتار ر کارفرما اندازه گیری شده ر تسویه حساب نهایی بر نمان اساس انجام خواند شد.  شایان  کر است متراژ کل بنا به
 نمچنین متراژ کل اس از کسر تمام بازشونا ر با احتساب دالها ر شمدیری ا ه نا به گورت سرجم  اندازه گیری میباشد.

است. نمچنین در گورت مدنظر بودن شرایط خاص ارداخت ) نمانند شرایط اجرای سازه در مدخ ات خ وگی به تف یل تدریح شده 
 تهاتر ر ...( ضررری است در نمین برگه به تفضیل شرن گردد.

 توضیحات تکمیلی : 

 

 

 :ر ت فن  درسآ



 

 صفحه 3 

: شماره  

 تاریخ:

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                           

 پیمانکار مهر و امضاء                                                                                                                                                    

 

 پیوستمشخصات 

:اجرایی  مشخصات عمومی  
 

 که به تفتیک ریی موضوع قرارداد به شرن  یل اعالن میگردد:شامل تامین متریال سازه ر اجرای است ت بتن آرمه موضوع قرارداد 

متر مرب  ر ارتفاع  650متر مرب  میباشد. تراز نمتف به متراژ تقریبی حدردی  1100سازه دارای یک تراز زیر زمین به مساحت تقریبی  1-1

 متر مرب  ر ارتفاع کف به کف حدرد چهار متر خواند بود. 700متر ر دارای ده تراز مسرررتونی به متراژ حدردی نر کف مفید شرررش 

 متر میباشد( 50متر مرب  ر ارتفاع کل سازه از ای تا بام حدرد  ۸۸00ت حدرد )مجموع کل مساح

 ر ر ستون مت ل میباشد.که به تی ؛میباشدزیر زمین حایل درر تا درر  بتن آرمهسازه دارای دیوار  2-1

یوارنا حدرد سازه دارای برخی دیوار نای بتن آرمه به ارتفاع حدرد ده متر ) از تراز ای تا زیر سقف مستونی ( میباشد . متراژ کل این د 3-1

 راق  شده اند.این دیوارنا در در تراز )زیرزمین ر نمتف( متر مرب  میباشد.  400

 )قاب خمدی بتن آرمه با شتل ا یری ریژه( برشی رجود ندارد ر تنها سقف ر ستون خواند بود. در تمام ده تراز مستونی؛ نیچ دیوار  4-1

 است.  40cmر به عرض حدرد   cm, 70cm 60ر ابعاد ارتفاع تیرنا  75x75cmابعاد حدردی ستونها  5-1

 میباشد. 20cmکنسولها از نوع دال بتن آرمه به ضخامت سقف از نوع تیرچه ایش ساخته کارخانه ای ر ب وک ا ی استایرن میباشد. 6-1

 میباشد ر ارتفاع اضافی تیر؛ به گورت آریی خواند بود. 40cmارتفاع سقف  7-1

 یا ابر رران کننده خواند بود. ACPسقفها ر تیرنا حاری افیردنی  ،ای میباشد ر بتن  ACPبتن ستونها حاری افیرنی  ۸-1

ر ای گسترده میباشد. اجرای ای گسترده جی رظایف ایمانتار میباشد ؛ لیتن میترراایل نا موجود  شالوده دارای میترراایل ) اجرا شده( ۹-1

 اجرا خواند شد. ایدر زیر کل  cm10ر با ضخامت  3kg/m150 مگر با عیاربتن نمچنین  بوده ر خارج از رظایف ایمانتار است.

ست تاییدیه متریال خام را قبل از اجرا 10-1 ستگاه نظارت ر نماینده فنی کارفرما اخ  نماید ر از بتارگیری م الح  ،ایمانتار مت ف ا از د

 نامرغوب اکیدا خودداری نماید.

میبایست توسط ایمانتار ایگیری ر تتمیل شده ر به گورت تدریجی  ،نمیمان با ایدرفت فیییتی ،اسناد کنترل ر تضمین کیفیت 11-1

 بدیهی است ارایه کل اسناد کنترل کیفیت، جی الینفک تحویل موقت کار خواند بود. ر دفعی ) در اایان اررژه( به کارفرما تس یم گردد.

 جی رظایف ایمانتار است. -در راستای تضمین کیفیت –ک یه دستورکارنای نماینده فنی کارفرما ر دستگاه نظارت اجرای  12-1

 ایمانتار است.ایاب ر  ناب ؛ استان اکیپ نای کاری ر خورد خوراک نیررنای ایمانتار به عهده خود  13-1



 

 صفحه 4 

: شماره  

 تاریخ:

 

لباس کار ر لوازم بدیهی اسررت به غیر از این مورد ؛ کارفرما نیچ تعهد دیگری ) اعم از تامین آب ر برق به عهده کارفرما اسررت .  14-1

 رسایل کار؛ تجهیی کارگاه؛ تامین نرگونه م الح ر غیره ( نخواند داشت.حفات فردی ارسنل؛ 

:خصوصی اجرایی  مشخصات  
 

که دارای خوردگی میباشد. ایمانتار موظف است می گردنا را جم   ؛از آرماتورنای ای گسترده موجود استدر محل اررژه بخدی  (1

 آرری؛ زنگ زدایی نموده ر مجددا در شالوده یا بخدهای دیگر سازه) به تدخیص کارفرما( استفاده نماید.

ده ( جی رظایف ایم (2 دخ ات در نق ست.جم  آرری خاک نباتی ؛ کوبیدن خاک ) برابر م ست ابیار کوبیدن خاک ر  انتار ا بدیهی ا

 به نیینه ایمانتار انجام خواند شد. ،انجام آن

ایاده  -مورد تایید کارفرما –را توسررط مهندس نقدرره بردار ولی بودن آنها غر شررامحل قرار گیری سررتونها ایمانتار موظف اسررت  (3

نیینه کنترل  .) در تمام تراز نا این الیام برای سررتونها رجود دارد( سررازی نماید ر تحویل دسررتگاه نظارت ر نماینده کارفرما دند.

 ستونها توسط نقده بردار به عهده ایمانتار است.

ایمانتار موظف است در اایان آرماتور بندی ای؛ ستونها ر سقفها؛ مجوز کتبی بتن رییی را از نماینده کارفرما ر دستگاه نظارت اخ   (4

 )بتن رییی بدرن مجوز کتبی، ممنوع است(ه م کور را تحویل کارفرما  نماید.گورتج سنموده ر یک نسخه از 

ستگاه نظارت اخ   (5 سقفها؛ تایید کتبی بتن رییی را از نماینده کارفرما ر د ستونها ر  ست در اایان بتن رییی ای ؛  ایمانتار موظف ا

 نموده ر یک نسخه از گورتج سه م کور را تحویل کارفرما  نماید.

ت ف است نمتاری الزم را با آزمایدگاه کنترل کیفیت می گرد ر بتن را داشته باشد  ر در گورت نیاز به کارگر ساده در ایمانتار م (6

 این خ وص؛ نمتاری کامل نماید.

 در تعهد ایمانتار است. ،ایگیری اخ  نتایج کنترل کیفیت آرماتورنا ر بتن از آزمایدگاه مربوطه (7

بتن ر ریبره زنی بتن مطاب  نظر نماینده فنی کارفرما ر دسررتگاه نظارت به عهده ایمانتار بتن رییی شررامل ریختن بتن؛ اخش   (۸

 است.

برای تمام اجیای سرررازه به عهده ایمانتار میباشرررد. نمچنین تامین ابیار قط  ر خم آرماتورنا تماما به عهده   تامین قالب ف یی (۹

قالب چوبی اجرای  ،در موارد خاص ر با مجوز نماینده کارفرما لیتن .ف یی اسررت ،بدیهی اسررت قالب بندی ارجحایمانتار اسررت .

 مقدرر است. در نر حال تامین کل قالبها ر م حقات آن به عهده ایمانتار است.

 بتن کفهای بتنی اس از بتن رییی میبایست تا حد امتان تسطیح ر ارداخت ر ماله کدی شود. (10

ستونها ر اجیای (11 شاغولی ر انحراف از معیار  شد. ر خطای اجرایی خارج از حد  مییان نا ساختمان میبا سازه ای ؛ مطاب  مقررات م ی 

به  –ر در گرررورت عدرل از حدرد آیین نامه ای؛ اگرررالحات الزم به نیچ عنوان ا یرفته نخواند بود.  ،مقررات م ی سررراختمان



 

 صفحه 5 

: شماره  

 تاریخ:

 

اسرررت ر نرگونه ح  اعتراض در این تماما به نیینه ر به عهده ایمانتار  -تدرررخیص دسرررتگاه نظارت ر یا نماینده فنی کارفرما

 خ وص از ایمانتار ساقط است.

نیینه نای این دستور  -اعم از ت حیح یا تخریب ر اجرای مجدد –در گورت بررز خطای اجرایی ر گدرر دستور کارنای جبرانی  (12

ورکارنای کیفی سررازه در کارنا به عهده ایمانتار اسررت ر از این بابت نیج حقی برای ایمانتار نخواند بود. ) گرردرر این دسررت

نمچنین زمان ت ف شده ناشی از اجرای این دستورکارنا به عهده ایمانتار  گالحیت نماینده فنی کارفرما یا دستگاه نظارت است(

ناشی از  –نمچنین ت ریح میگردد چنانچه بتن تامین شده در کارگاه نیی دارای نق ان باشد؛ رف  نواقص رخ داده در سازه  است.

 نیی در تعهد ر به نیینه ایمانتار است. –ضعف مقارمت بتن 

؛ جتهای قط  ر خم آرماتور؛ ریبره سقفی ر ستونی تخته ر چهار تراش؛رسایل ر ابیار؛ ابیارنای اجرای کار ) قالب ف ییتامین ک یه  (13

 به عهده ایمانتار است. ر..(  سقفی

 رد.سازه دارای نمسایه نبوده ل ا درز انقطاع ندا (14

جهت اجرای رال اسررتهای دیوارنای غیر سررازه ای ؛ جی  -مطاب  نقدرره نای اجرایی –اجرای ا یتهای انتظار دررن تیر ر سررتون  (15

 اجرای سازه میباشد . لیتن اجرای خود رالپست ) نبدی کدی ر شاخک گ اری( خارج از این استعالم میباشد.

ساس برنامه  ،اجرایی قبل از شررع کار برنامه زمانبندی  (16 میبایست توسط ایمانتار تدرین شده ر با تایید کارفرما رسانیده شود ر برا

 بندی منضم به ایمان خواند شد ر الیام اجرایی خواند داشت.این برنامه زمان انجام شود. اجرای سازه م وب ؛ 

شده ر در  (17 درفت فیییتی تتمیل  سب با ای ست نمیمان ر متنا ستندات اررژه نگهداری گردد. تحویل مدارک کنترل کیفیت میبای م

نمچنین اخد تاییدیه در ننگام ر در ک یه مدارک کنترل کیفیت به کارفرما در انتهای کار ؛ جی الینفک تحوی گیری خواند بود.

 انتهای نر مرح ه از کار ؛ از دستگاه نظارت ر نمایندگان فنی کارفرما میبایست در دستور کار ایمانتار باشد.

ساختمان  رکاانجام  (1۸ ساس مقررات م ی  دار  –ر یازدنم  نهممباحث  –بر ا ست ک یه رراداری نا ر  می -13۹2انت شد. بدیهی ا با

 شرط انجام کار توسط ایمانتار خواند بود. ،حدرد ر ضوابط مندرج در مقررات م ی ساختمان

نتار است ر نیی مبنای قضارت کار انجام شده اجرای کامل آیین نامه نای مندرج در بندنای فوق ؛ شرط تحوی گیری سازه از ایما (1۹

خواند بود. بدیهی است چنانچه بر اساس مقررات فوق ال کر ر به تدخیص ناظر یا کارفرما؛ ایراد یا نقضی در سازه مدانده شود؛ 

 ایمانتار مت ف است به نیینه خود رف  نقص را انجام دند. 

ردد؛ تعویض متریال ضای  شده به عهده ر با نیینه ایمانتار است. به عبارت چنانچه در طی فرایند ساخت ر ن ب؛ متریالی ضای  گ (20

دود ر ک یه درباره کاری نا ر تعمیراتدیگر  ضعیت آررده می گورت ر سالم در  سازه  تماما به عهده ایمانتار  ،نیینه اجرای یتبار 

 است.



 

 صفحه 6 

: شماره  

 تاریخ:

 

شد ر چنانچه نریک ا (21 ست مورد تایید کارفرما با شد؛ ایمانتار تیم اجرایی ایمانتار میبای ضای تیم اجرایی مورد تایید کارفرما نبا ز اع

 مت ف به تعویض نیرری اجرایی ر تامین نظر کارفرماست.

ایمانتار در تعهد رعایت ک یه اگرررول ر مقررات ایمنی ر بهداشرررت حرفه ای اکیپها ر کارکنان ایمانتار؛ الیامی بوده ر به نیینه ر  (22

 است.

 ر اس از اایانتارخود؛ کارگاه را کامال تمیی نموده ر ضایعات را از کارگاه خارج نماید.ایمانتار موظف است در حین اجرا  (23

ایمانتار متعهد اسررت نمواره نسرربت به گماردن یک نفر مهندس تمام رقت ؛ دارای دانش ر تجربه کافی بعنوان سرررارسررت اقدام  (24

خوانند بود. نمایندگان فنی کارفرما نیی متعاقبا به ایمانتار نماید که ایدررران بعنوان نماینده فنی جهت متاتبات ر مراردات فنی نیی 

 اعالن خواند شد.

 ایمانتار میبایست نمواره آماده حضور ناظرین ر نمایندگان کارفرما باشد ر دستورکارنای گادره را بالفور اجرا نماید. (25

 را داشته باشد. بتن آرمهاجرای سازه  اتایمانتار میبایست توان ر امتان (26

)رسررایل عمل آرری شررامل گونی ؛ االسررتیک ؛ ... ( به عهده آرری بتن ر نیی اجرای اایه اطمینان به عهده ایمانتار اسررتعمل  (27

 ایمانتار است.

؛ تماما به عهده ایمانتار است ر از این بابت کارفرما نیچ تعهدی در کارگاه نگهبانی ر حراست از کاالی تخ یه شده ر ابیار ر لوازم   (2۸

 نخواند داشت.

 .ایمانتار مت ف است ایش از شررع عم یات اجرایی؛ لیست ارسنل مرتبط با این قرارداد را کتبا به کارفرما اعالن نماید (2۹

درفت فیییتی ر حداکثر در  (30 سب با ای گورت مرح ه ای ر متنا ضعیت مورد  ششارداخت به ایمانتار به  گورت ر مرح ه ر با ارایه 

 نی کارفرما؛ خواند بود. ر نماینده ف دستگاه نظارت ،تایید مدارر

 درخواست گورتج سه تحویل موقت ؛ اس از اتمام کل سازه مقدرر است. (31

تیم تحوی گیری شامل نمایندگان کارفرما ر اس از اتمام کل موضوع استعالم؛ ایمانتار کتبا درخواست تحویل موقت خواند نمود ر  (32

گورت عدم رریت نقص  سازه اقدام خوانند نمود ر در  سی کل  سب به برر ستگاه نظارت ن سه رف  نقص –د گورت ج   -تنظیم 

 تحویل موقت گورت خواند گرفت . مدت زمان تضمین از زمان تنظیم گورتج سه تحویل موقت ر رف  نقص ؛ خواند بود.

گورت بررز ت (33 سخ یتطرفه قرارداد فی مابین ر  -سی ررز تقویمی –اخیر غیر مجاز به مدت بیش از یک ماه در  کارفرما مخیر به ف

جبران ضرررر ر زیانهای خود از محل مطالبات ایمانتار اسررت ر از این بابت نیچ حقی برای ایمانتار نخواند بود. مرج  تدررخیص 

 ست.مجاز تاخیر مجاز یا غیر مجاز نماینده فنی کارفرما

 به آن تع   نخواند گرفت. غیره؛ راضافه بها  ،مابه التفارت ،مب غ استعالم مقطوع بوده ر نیچ گونه تعدیل (34



 

 صفحه 7 

: شماره  

 تاریخ:

 

مدت زمان کل تطویل خواند شد لیتن اضافه  -به تدخیص نماینده فنی کارفرما -در گورت بررز اشتال ناخواسته ر تاخیر مجاز (35

 خت به ایمانتار تع   نخواند گرفت.اردا

 حمل م الح دررن سایت ر نیی حمل به طبقات؛ تماما به عهده ایمانتار است. ،انبارش کاال ،م الح رارد شده به کارگاهتخ یه  (36

ایمانتار مت ف اسرت نحوه انبارش م رالح را ب رورت کامال فنی رعایت نماید تا م رالح در اثر بارگیری ر انبارش ضرای  ندرود.  (37

گول به منیله ق ور شی از آن ) زمانی ر ریالی( تماما به عهده ایمانتار  بدیهی عدم رعایت این ا سارات نا شده ر خ ایمانتار ت قی 

 است.

ایمانتار میبایست توان ر تجهییات الزم جهت اجرای سازه ر بتن رییی در ف ول گرم ر سرد را داشته باشد ر اضفه ارداختی بابت  (3۸

نخواند شد. نمچنین ت ریح میگردد که سازه در ساحل دریای  نگهداری ر عمل آرری در ف ول گرم ر سرد ؛ به ایمانتار ارداخت

 خیر راق  شده است ر تمهیدات خاص ناشی از محل سازه نیی میبایست توسط ایمانتار رعایت ر اجرا گردد.

 آن میباشد.برگ تنظیم شده است ر ایمانتار مت ف به مطالعه کامل  نفتاین استعالم در  (3۹

 

.................. با مطالعه ر بررسی کامل شرایط تدریح شده ر نقده نای اجرایی سازه، اقدام به شرکت در اینجانب/ شرکت ...............
         مناق ه نموده ام.

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                         
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