
 

 

 

 گزارش شناخت

  دستگاه آسانسور 64اجزاء   يهحمل و نصب سازه و كل يد،خر ي،طراحعمليات اجرايي : پروژه 

  قانون برگزاري مناقصات 12آئين نامه اجرايي بند ج ماده  14مستند به ماده 

 يدستگاه آسانسور مربوط به شهرك ها 64اجزاء   يهحمل و نصب سازه و كل يد،خر ي،طراحعمليات اجرايي  :پروژهعنوان

  EPCپارس جم بصورت   يمجتمع مسكون يواحد 372و  يانتندگو يدشه يواحد 2500

  :مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه 
واحدي شهيد تندگويان و  2500مسكوني در شهركهاي بلوك ساختمان  64طراحي، تهيه تجهيزات و اجراي آسانسور براي 

باشند مطابقخواسته هاي كارفرما و مشخصات فني برداري ميواحدي مجتمع مسكوني پارس جنوبي كه در حال بهره 372

  .ارائه شده در اسناد مناقصه 

  :سازمان كارفرمايي 
هاي تابعه شركت ملي گاز  رس عسلويه كه از شركتشركت مجتمع گاز پارس جنوبي واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پا

  .باشد در اين پروژه به عنوان كارفرما خواهد بود ايران مي

  ماه شمسي 24 :برنامه زماني كلي اوليه

 786/648/918/283زان اي و به مي هاي سرمايه بودجه تامين اعتبار مورد نياز پروژه از محل :اطالعات تأمين مالي پروژه

 يلذا كسورات متعلق به اين پروژه برمبنا. مي باشد يغير عمران يطرح ها از محل در ضمن تامين اعتبار. باشد ميريال 

  .محاسبه خواهد شد يغير عمران يطرح ها

  :گر از نظر شرايط كار تبيين كند ها و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه اسناد فني و نقشه

اولويت با (مناقصه شده در اسنادداخلي و خارجي اشارههاي دستورالعملها و نامه آئيناستانداردها،ها،  مطابق مدارك فني، نقشه

  :مدارك مربوط به طراحي پايه مندرج در اسناد بشرح ذيل مي باشد) استانداردهاي داخلي است

  )جلد 2( اسناد مناقصه 

  برنامه زمانبندي كلي

  برگ 6معماري در هاي نقشه

  برگ 40هاي سازه در نقشه

  )معماري، سازه(برآورد كارهاي ابنيه 

  : ، حسب مورد) تداركات داخلي وخارجي(برنامه تداركاتي پروژه 
  .باشدطراحي، تامين و اجراي عمليات موضوع مناقصه مطابق با اسناد فني پيوست به عهده پيمانكار مي) الف

  .گيرد براساس برنامه زماني كلي پروژه تعيين و مالك عمل قرار ميبرنامه زماني تدارك كاال) ب

  : ، حسب مورد)نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص(قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه 

نامه حفاظتي و  مقررات ملي ساختمان و آئين12پيمانكار بايد كليه الزامات ايمني و زيست محيطي را در انطباق با مبحث

هاي ساختماني مصوبه وزارت كار و امور اجتماعي و نيز  استانداردهاي مربوط به شركت مجتمع گاز  بهداشت كار كارگاه

شرايط عمومي و خصوصي پيمان عمل مي  18ارها نيز مطابق فصل پارس جنوبي را رعايت نمايد و در خصوص بيمه ك

  . گردد

 


