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)از تمدید/تبدید جواز تا ابذ پایان  ک پیمانکار واجد شرررایو و با تبربن نترره  بن  رراب  یک با  وی  یبر آنیم تا با همکاری 

ضر     . نمائیم شهر پردیس اقدام  2فاز  2در منطقن کار(  ضوابو و     RFPبن عنوان بر این ا اس  ند حا شرایو،  تنظیم و در آن 

شرایو را برا      گیهای مورد انتظارژوی شده ا   تا بن عنوان مهنای کار  گزینش و انتخا  منا ب ترین پیمانکار فراهم    یتهیین 

  ازد.

بن  29/12/1395حد اکثر تا تاریخ بر این ا اس انتظار ا   پیمانکاران محترم متنا ب مندرجات این متتند، پیشنهاد بود را      

ضوع     صورت وجود     ایمیل نمایند. n.ahmadi@nhtc.irبن آدرس  PVProposalپیو   یک ایمیل با مو ضمنا در 

شماره       شتر میتوانید از طریق  تب اط عات بی صل     09121069059ابهام و یا نیاز بن ک شاد احمدی( تماس حا با اینبانب )نو

شنهادات فرمائید.  شده       پی منعقد   EPCدر قالب یک طرح داد همکاری ا  و قرارپیمانکار منا ب انتخ  و نهایتار یده برر ی 

 بواهد شد.  

بدیهی ا رر  حق انتخا  و دبل و تفررر  در طرح پیشررنهادی برای اینبانب بن عنوان کارفرمای طرح محنوه مانده و تنها بر 

 ا اس موازین اب قی پیمانکاران شرک  کننده از تفمیم نهایی مطلع بواهند شد.

 ویژگیهای پیمانکار -1

شد بن  هول  تامین           باید  تخبپیمانکار من شتن و یا قادر با شرایو و امکانات الزم را در ابتیار دا ضوع کار کلین  فوص مو در ب

اع  الزم را داشتن و  طا ت و ... برق و الکترونیک، تا یتات   محوطن  ازی،  نماید. در زمینن های مهند ی اعم از معماری،  ازه،   

پیمانکار باید دارای تبربن منید در زمینن مشررابن بوده و نترره  بن  زمان مقتضرری ارائن نماید. مورد نیاز را در متنا ررب بدمات

پیمانکار باید در بفوص برنامن ریزی   فرما اقدام و شرایو بازدید را برای کارفرما مهیا  ازد.  رمعرفی نمونن های انبام شده بن کا 

اشررتن باشررد. از آنبائیکن پیمانکار متررتولی  تام طراحی، برید و  دانش و تبربن کافی د MSPو کنترل پروژه تح  نرم افزار 

 اب  موضع طرح را بر عهده بواهد داش  و بن نیاب  از  وی کافرما متتول ابذ کلین مبوزهای الزم و هماهنگی با  ازمانها     

اشتن و از دانش و تبربن  و مراجع ذیربو برای پیشهرد موضوع طرح بواهد بود، الزم ا   نته  بن این موضوع آشنایی کافی د       

 کافی بربوردار باشد.

 ی ارائه پیشنهاداتارمورد انتظار بساختار  -2

 بتتن های پیشنهادی پیمانکاران شامل موارد زیر باشد: ، انتظار ا  برای  هول  امر برر ی و انتخا  پیمانکار منا ب

بن همراه ( مقاطع طولی و عرضررریمعماری )پ ن و ررراده  Sketchدر قالب یک ، طرحکانترررح  حد اکثر دو  -1

فوص نحوه  اب  و ویژگیهای مد نظر     ضیحات تکمیلی در ب شده پیمانکار از         تو تب  شناب  ک شانگر  طح  کن ن

 انتظارات تهیین شده ا  .

 (0 طح  WBSشامل مقاطع ا ا ی طرح )انبام کار،  زمانهندی برآورد اولین  -2

   مالی جهران بدمات پیمانکاربرآورد اولین  -3

 یهای شابص پیمانکار و معرفی  وابق اجرایی او در طرح های مشابنگمتتندات معرفی پیمانکار، ذکر ویژ -4
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  ایر توضیحات و اط عات تکمیلی کن پیمانکار الزم بن ارائن میداند -5

طول تعامل با   از فهر رر  فوق تنها بن عنوان برآورد اولین منظور شررده و بدیهی ا رر  در   3و  2الزم بن ذکر ا رر  کن موارد 

 پیشنهاد دهندگان و پیش از انتخا  پیمانکار تدقیق و تفحیح بواهند شد.

 مشخصات زمین -2

 شهر پردیس واقع شده ا  . ، منطقن وی یی2فاز  2متر مربع، در منطقن  560زمین موضوع طرح بن متاح  

 

 

گودبرداری نیز انبام شده ا  . همانطور کن در    ابذ شده و  95بر ا اس یک نقشن قهلی در حال حاضر جواز  اب  برای  ال      

 تفویر مشخص ا   در حال حاضر کانکتی نیز در جنو  زمین برای ا تناده کادر فنی متتقر شده ا  .



 

 تو و مالک قهلی پروانن  ابتمان ابذ شده1 شکل

 

 موجود نیت  ولی پروانن تمدید شده ا   95تفویر مربوط بن  ال  -----شده  تمدیدپروانن 2 شکل

  



 نقشن های تهین شده برای مالک قهلی، مطابق با جواز صادر شده:

 

  



  

 مشخصات و ویژگیهای ساختمان -3

ضای باز و حیاط  ابتمان      در  اب  این وی ،   شتر مد نظر  ا تناده از ف بر این بوده و زیر بنای کمتری مورد هد  ا  .  بی

شغال زمین تو و  ابتمان،        ا اس  اب  یک وی ی  ن بوابن       ضا  ازی و      با کمترین  طح ا شبر با ف در یک حیاط م

 تعامل بین پ ن و حبم و نمای  ن بعدی وی  بن بوبی در طراحی در نظر گرفتن شود. گلکاریهای زیها مد نظر ا  .

 مای ساختمانساختار و ن -4

داشتن شیروانی از   با توجن بن شرایو آ  و هوایی شهر پردیس،   های مدرن ترکیهی بیشتر مورد توجن ا  .   معماری و  ابتار  

شرطهای ذهنی ا  . ا تناده از بافتهای مختلف و بعضا مت      اد در کنار  ادگی ظاهری مورد توجن ا  . بازی با فرم و   ض پیش 

 . بن موضوع کاربری، اثر را بن یک موضوع قابل توجن بدل میتازد باف  در معماری در کنار توجن

فاویر نمونن ای از  ابتمانهایی کن معماری آنها مورد توجن قرار گرفتن ا          تهیل در بیان نوع معماری دلخواه، ذی  ت برای ت

شود.  شده کن عدد      ارائن می فویر داده  شترین و  6امتیازاتی بن هر ت شد. انتظار  کمترین جذابی 1معر  بی   از دید کارفرما میها

شترین تطابق را با  لیقن کارفرما    یشنهاد بود با عنای  بن این تفاویر و امتیازها، طرحی را ارائن نماید کن ب  یا   پیمانکار در پ 

 داشتن باشد.
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 ویژگیها و شرایط -5

 اطی مشبر و فضا  ازی شدهیحداقل  طح اشغال زمین تو و  ابتمانو تهدیل مابقی زمین بن ح -1

 ایباد تراکم عمودی برای ا تناده بهتر از زمین -2

 ا تناده از شیروانی و  قنهای شیب دار متنا ب با شرایو جغرافیایی زمین -3

 تعهین پنبره های بزرگ و  رتا ری -4

 Master Bedroomحداقل  ن اتاق بوا ، حداقل یکی از اتاقها  -5

 در جنب اتاق بوا  اصلی اس با کمد ها، طهقن بندیها و رگالهای کافیهل ضتعویتعهین اتاق مبزا برای کمد لهاس و  -6

 حمام دیگر دو  رویس بهداشتی دیگر، حداقل یکوجود حداقل  -7

  منا ب و جزیره و وکابینتهای  با فضای کافی، آشحز بانن باز  -8

 جنب آشحز باننقنتن بندی شده انهار کوچک یک تعهین  -9

 با  قنی بلند   ترکیب  الن نشیمن و پذیرائی با یکدیگر -10

 ، تیر چوبی  قفه از چو  و  نگ در معماری دابلی  ابتمانا تناد -11

 صدا و تهوین( ،تعهین فضایی برای نگهداری پرنده در جنب  الن نشیمن با قابلی  تنکیک فضا  و ا تق ل کامل )نور -12

کینگها  ، منا هتر آنت  کن پار  1برای تحفیل شرط   پارکینگ متقف برای پارک دو بودرو شا ی بلند )بنظر میر د      -13

 در زیر  ابتمان تعهین شوند(

 تعهین یک  وئی  کامل در پیکره  ابتمان با د تر ی مبزا برای ا تناده  رایدار -14

 BMS یتتم تهوین، گرمایش از کف و  رمایش منا ب با قابلی  کنترل مرکزی از طریق  یتتم  -15



 گازی –وبی چتعهین شومینن  -16

و  با قابلیات باز و بتررتن شررده شرردن الکترونیکی صررورت یکحارچن با نمای  ررابتمانطراحی حناظهای پنبره ها بن  -17

 تأمین کافی امنی  بنا

 BMSر از طریق تخ، کنترل و مدیری  تفنین و کلر زنی ا متنا ب با فضا  الن ورزش –ا تخر،  ونا و جکوزی  -18

 ق ده  گ بزرگ( 2محل متقف ا تقرار  گها ) -19

)میتواند فضررایی جنب پارکینگ بن این منظور ایی مبزا بن عنوان کارگاه مبتررمن  ررازی و کار فنی ضررتخفرریص ف -20

 تخفیص یابد(

 در حیاط با  ابتاری یکحارچن با  ابتمانهیزمی -و باربیکیو گازیفضای نشیمن فضای باز و چیمنی  -22

 BMSکنترل روشنایی های  ابتمان و حیاط از طریق  یتتم  -23

 مرکزی BMSبیاری قطره ای و بارانی گلکاری های حیاط متفل  بن  یتتم آ -24

 BMSکنترل مرکزی دوربینهای حناظتی دابل و بیرون  ابتمان از طریق  -25

 BMSتعهین  یتتم صوتی مرکزی متفل بن  -26

 


