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 مقدمه:

سییرجان در نرر دارد  سیاخته بتنی دیوار مجتمع جهان فوالد  نینیتی جاده  حائل بینپیش  و شیهر  اا  

شیمال غربی و سیایت مجتمع  ضیلع  سیاخته  بتنی دیواردر  ویول پیش  سینیین کامیونی حمل مص جاده اا  

 شرر  دمما  ااررر م ممک پ ویوسر مطابق  طولمتر  1800تقریبی تجمیی طول  با مجتمع درضیلع جنوب غربی

 .کجرک نمایم PCبصو   

میباشم م به آن هیچگونه تعمیل یا کفزکیش قیمتی تعلق م برکساس متر طول مسیر  به صو   قیم  مقطوعکین مناقصه 

 .نمیگیرد

 .میباشم شمسی کز تا یخ کبالغ قبولیماه  3زمان کجرکی ورمژه   مم

در تیهد  دیوار  و اجراموالح کلیه نقشه اا و مدار  مهندسی تصویل پیمانکار منتخب خوااد شد و تامین 

 (PC)قرارداد  پیمانکار است

 شرح خدمات مناقصه:

به شرح ذیل تیریف مییردد: بخش سیویل و درشرح خدمات مناقوه   

 انبار کارفرما  مصترمبرچیدن، دسته بند  و تصویل فنس موجود به امراه متیلقات به  -

 تسطیح ، رگالژ و تیغ زنی مسیر دیوار  -

 درند 95با مصل پایه اا  دیوار  کف )دستی و یا ماشینی(و کمپکت تراز نمودن  -

سانتی  10به ضخامت  کیلوگرم سیمان در متر مکیب150عیار  پایه اا باتهیه و اجرا  بتن میر زیر  -

 هسانتی متر نسبت به پای 10متر و اضافه عرض 

و  نوب دیوار بتنی پیش ساخته و  مجدد در نورت لزوم ییجاجابه خلیه، ، تحمل بارگیر  ، ،تهیه  -

 مطابق نقشه اا  پیوستتصویل به مشاور 
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 جمع بند :

 میباشد. پیمانکارنقشه بردار و ماشین آالت مورد نیاز به عهده  -

 میباشد. 2.7دیوار بتنی پیش ساخته به نورت دو طرف نما و ارتفاع  -

 باشد.یب میمککیلو گرم سیمان در متر 350عیار بتن پیش ساخته  -

 .میباشدپیمانکار موظف به رفع پانج در مرحله تصویل موقت -

 Final Bookکرده و در قالب  as builtپس از اتمام کار پیمانکار موظف است تمامی نقشه اا و مدار  را  -

 به کارفرما تصویل نماید.

 میباشد.در کارگاه ساخت مشاور قبل از بتن ریز  دیوار پیش ساخته  یهبه اخذ تأییدپیمانکار موظف  -

 .تهیه دیوار مطابق نقشه اا  پیوست میباشدپیمانکار موظب به  -

به تجهیز کارگاه  فرما میباشد. )ازینه کابل کشی از مصل ترانس تابه عهده کارتجهیز کارگاه  تامین برق -

 متر 300عهده پیمانکار میباشد( حدود شیاع 

 تأمین برق در مصل اجرا  دیوار )کابل کشی و یا دیزل ژنراتور( به عهده پیمانکار میباشد. -

تصویل  ROدر مصل علمک  احتمالی تأمین آب آشامیدنی به عهده پیمانکار میباشد و برا  سایر موارف-

  پیمانکار مییردد. )ازینه حمل بر عهده پیمانکار(
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در نورتیکه زمین زیر پایه اا دارا  مقاومت کافی نباشد، به تشخیص مشاور تثبیت بستر و مقاوم ساز   -

شد. )حدود  خوااد انجام کیلوگرم در متر مکیب و با استفاده از خا  مصل 150عیار  آاکآن با استفاده از 

 درند مسیر( 25

پیمانکار موظف است ارتفاع دیواراا را طور  تنریم نماید که سطح باال  دیوار یکنواخت باشد و بین آنها  -

  فانله ایجاد نشود. )تصویل به واحد نقشه بردار  مشاور(

به مشاور کتبآ بایستی پیمانکار موظف به بررسی نقشه اا قبل ساخت میباشد و در نورت ارگونه مغایرت  -

 این بابت ایچیونه ازینه ا  مازاد برجدول پیشنهاد قیمت پرداخت نمییردد.اطالع داد و از 

پیمانکار در قیمت خود کلیه ازینه اا  حمل را لصاظ نماید و از بابت حمل مجدد ایچیونه پرداخت  -

 مازاد  نورت نمیییرد.

 


