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  )ي و بررسي اوليهيشناسا(اول ـ قسمت اول  مرحله
هـاي عمرانـي، بـه     بيني شده در طرح جامع يا طرح مربوط در برنامـه  هاي پيش مطالعات پروژه در اين قسمت، براساس هدف

  .شود شرح زير انجام مي

  گردآوري اطالعات و انجام مطالعات پايه -1

  نيازمندي هاي فعلي و آينده پروژه مذاكره و تبادل نظر با كارفرما و كسب اطالع از -1-1
بازديد محلي و كسب اطالعات از موقعيت زمين از قبيل محدوده، همسايگي، وسعت، شيب عمومي، منظر مسـتحدثات   -1-2

محيطي، موقعيت زمين از نظر طرح هادي يا جامع يا تفضيلي   و تاسيسات موجود در زمين، عوارض طبيعي مشهود، آثار زيست
  هاي مربوط رالعملو همچنين دستو

آوري اطالعات مربوط به امكانات منطقه در تامين تاسيسات زيربنايي مورد نياز پروژه از قبيـل راههـاي ارتبـاطي،     جمع -1-3
مربوط به گسترش هاي آينده  هاي آب، برق، گاز، مخابرات، فاضالب در وضعيت موجود و همچنين كسب اطالع از طرح شبكه
  هاي ياد شده شبكه

لها، مكانيـك خـاك، آبهـاي زيرزمينـي،     سـ شناسي، زلزله و وضـعيت گ  ررسي كلي در مورد وضعيت زمين شامل زمينب -1-4
 پذيري زمين، دفع آبهاي سطحي و ساير مـوارد مـوثر در آنجـا مطالعـات از طريـق بازديـد محلـي و مشـاهدات عينـي و          نفوذ
  آوري اطالعات و مدارك الزم جمع

عات يادشده منجر به تشخيص نامناسب بودن زمين از نظر مهندس مشاور گردد، الزم اسـت  در صورتي كه نتيجه مطال: تبصره
  .گيري براي نحوه ادامه مطالعات، به كارفرما اطالع دهد مراتب را براي انجام آزمايشهاي الزم و تصميم

  : هاي زير هاي اقليمي و جغرافيايي محل، شامل گردآوري اطالعات و مدارك در زمينه مطالعه ويژگي -1-5
  هاي مربوط به آن وضعيت بادها و مشخصه -1-5-1
  ميزان بارندگي و رطوبت هوا و تغييرات آن -1-5-2
  وضعيت تابش آفتاب در فصول مختلف، ميزان دما و تغييرات آن -1-5-3
  جهت قبله -1-5-4

  همچنين كليات طراحي وبندي مطالعات پروژه  هاي باال بر استخوان بررسي تاثيرات متقابل نتايج بررسي -1-6
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  هاي كلي كالبدي و ضوابط و مقررات بررسي و شناسايي -2

  عماري سنتي و جديد متداول در محلآوري اطالعات و بررسي در مورد م جمع -2-1
آوري اطالعات و بررسي در مورد وضعيت ابنيه و مستحدثات همجوار با زمـين محـل احـداث پـروژه و همچنـين       جمع -2-2

  هاي مربوط دريافت كرد از دستگاه هاي مجاور براساس اطالعاتي كه بتوان آينده زمينبررسي كاربري 
ن اثـرات  هاي پروژه، و تـدوي  هاي مصوب شهري موثر در زمين و ساختمان بررسي ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح -2-3

  مقررات در مطالعات پروژه
، مورد استفاده قـرار  ه در طرح معماري، محاسبات سازه و تاسيساتها و استانداردها، ك نامه مشخص كردن معيارها، آيين -2-4

  خواهند گرفت

  بررسي و مطالعه در مورد مصالح ساختماني و روشهاي ساخت  -3

  بيني نحوه كاربرد آنها در اجراي پروژه بررسي انواع مصالح ساختماني و تاسيساتي محلي و پيش -3-1
هـاي سـاختماني در محـل     صالح ساختماني و تاسيساتي غيرمحلي كه در فعاليـت آوري اطالعات مربوط به انواع م جمع -3-2

  و در صورت لزوم تعيين منابع آنهاگيرند و بررسي امكانات دستيابي به اين نوع مصالح  مورد استفاده قرار مي
  بررسي كلي در مورد فواصل حمل مصالح ساختماني و تاسيساتي عمده مورد نياز -3-3
  هاي سازه مناسب پروژه بررسي سيستم -3-4
ن تـوا  آوري اطالعات مربوط به روشهاي ساخت متداول در محل و همچنين ساير روشهاي ساخت ديگري كه مـي  جمع -3-5

  در پروژه مورد نظر به كار گرفت
  كار محلي و اعالم نظر نسبت به آنبررسي وضعيت معارتهاي نيروي  -3-6

  يازبررسي سيستم تاسيساتي و تجهيزات مورد ن -4

ها و  تعيين فهرست تجهيزات الزم براي عملكردهاي مورد نياز پروژه و تعيين فضاهاي مربوط بر مبناي بررسي كاتالوگ -4-1
  يا دريافت اطالعات صنعتي و توليدي

هـاي فنـي و    هاي تاسيساتي مورد نياز پروژه با توجه به شرايط اقليمي منطقه، ضـرورت  بررسي و مطالعه كليات سيستم -4-2
  ها  مكانات دستيابي به دستگاها
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  ريزي كالبدي برنامه.  5

ريزي و  هاي كنوني و آينده پروژه، به منظور دستيابي به مباني برنامه مطالعه، بررسي، تجزيه و تحليل و تعيين نيازمندي -5-1
  4-2انداردهاي انتخاب شده در بند تعيين الگوهاي پايه با توجه به معيارها و است

در اين بخش از خدمات، فضـاها و  (العات الزم و ارائه برنامه فضايي و همچنين برنامه تفضيلي فيزيكي پروژه انجام مط -5-2
هاي مختلف، نحوه استفاده از اين ساختمانها و روابط بين بخشـهاي مختلـف    سطوح الزم زيربنا، نحوه توزيع آنها در ساختمان
  ).ددگر پروژه تعيين شده و با نمودارهاي الزم ارائه مي

  حوه استقرار ساختمانها در محوطهها در محوطه كلي، نحوه كاربري زمين و ن ارائه نمودارهاي ارتباط ساختمان -5-3
تهيه دياگرام و روابط اجزاي مختلف هر ساختمان به صورت جداگانه، بـه منظـور مشـخص كـردن ارتباطـات افقـي و        -5-4

  ها عمودي و عملكرد هر يك از قسمت
هاي  ينهبا توجه به مطالعات انجام شده در زم(هاي برتر  ها از نظر فني و اقتصادي و انتخاب گزينه يا گزينه ينهمقايسه گز -5-5

  )معماري، سازه و تاسيسات
  تهيه طرح شماتيك و تهيه گزارش -6
رفتن آنهـا،  هاي پروژه و در صورت طبقاتي بودن، نشان دادن تعداد طبقات، طريق قرار گ طراحي سيماي كلي ساختمان -6-1

  ارتباط عمودي و افقي و مانند آن راههاي
  بط بين آنها و تهيه پالن جانماييها در محوطه و روا تهيه طرح كاربري زمين، استقرار ساختمان -6-2
  )معرف كليات طر احي معماري(اتيك هاي شم تهيه نقشه -6-3
راي طرح پيشـنهادي بـر مبنـاي مترمربـع زيربنـا بـراي       بيني مدت اجراي پروژه، ارائه برآورد تخميني از هزينه اج پيش -6-4

  هاي مشابه توجه به قيمت ساختمان سازي، به تفكيك و نيز براي كل پروژه، با ها و كارهاي محوطه ساختمان
  ام مطالعات قسمت دوم ـ مرحله اولها و آزمايشهاي مورد نياز براي انج تهيه فهرست عكسها، نقشه -6-5
ها و  ها، نقشه كسكلي انجام خدمات مهندسي در قسمت دوم، با توجه به زمان الزم براي تهيه عبندي تهيه برنامه زمان -6-6

  انجام آزمايشها
ستاندارد بـراي  هاي انجام شده، تدوين و تنظيم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع ا گيري از مطالعات و بررسي نتيجه -6-7

  ارائه به كارفرما
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  )يه طرح مقدماتيته( دوممرحله اول ـ قسمت 
  . مطالعات اين قسمت، براساس مدارك و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زير انجام خواهد شد

  مطالعات تكميلي . 1

هاي موجود، عوامل فيزيكي و هـر   بازديد مجدد محل، مطالعه و بررسي كاملتري از وضعيت زمين از قبيل شيب، مسيل -1-1
  ت موثر خواهد دبود، در صورت نيازيسانوع عاملي كه در معماري، سازه و تاس

بنـدي توسـط    ها و نيز خدماتي كه بايد طبق برنامه زمان ها و عكس ها، حدود و مقياس نقشه تعيين تعداد و نوع آزمايش -1-2
  انجام شود و پيشنهاد انجام آنها كارفرما

  شده در مطالعات قسمت اول انتخاب در ارتباط با راه حل يا گزينه آوري اطالعات و آمار تكميلي جمع -1-3
هاي فنـي و   مطالعه تكميلي در مورد روش ساخت و نحوه اجراي راه حل يا گزينه انتخاب شده، از طريق مقايسه جدول -1-4

زمـان اجـرا،   ) هـا  ها و تخصـص  مهارت(ها، مصالح، نيروي انساني  هاي عملكرد ساختمان اقتصادي حاوي امكانات و محدوديت
  كننده باشد مقايسه مزبور تعيين نوع عامل اساسي كه بتواند در راههاي دسترسي و هر

  ها د نوع مصالح مصرفي در ساختمانهاي تكميلي در مور بررسي -1-5

  ات و طراحي معماريلعمطا -2

هـا، در  بـري آن  هاي الزم در طراحي، با توجه به اثرات هزينه بيني تري از نيازها و توسعه اينده پروژه با پيش مطالعه جامع -2-1
  وجود توسعه در مطالعات قسمت اول صورت

با توجـه  ها،  بندي پروژه و طرح مقدماتي استقرار ساختمان ها، محوطه و خيابان مطالعه كامل ارتباطات خارجي ساختمان -2-2
قـررات  رعايـت م  ها و هاي تاسيساتي، امكانات اطفاي حريق و تخليه ساختمان و ساختمانهاي موجود، شبكهبه عوارض طبيعي 

نـه عوامـل   آوري و انتقال آبهـاي سـطحي و زهكشـي و هـر گو     ها، راههاي دسترسي به شبكه ارتباطي، جمع ايمني و پناهگاه
  كننده حائز اهميت تعيين

ها، با توجه به عملكرد هر يك از فضاهاي داخلي و الزامات براي  مطالعات نهايي ارتباط افقي و عمودي داخلي ساختمان -2-3
و تخليه اضطراري سـاختمان   هاي تاسيساتي، تجهيزات، مقررات ايمني، اطفاي حريق رگيري، تراكم طبقات، سيستماستقرار، نو

  و غيره
  هاي سازه، سيويل و تاسيسات ا بخشها و محوطه با انجام هماهنگي الزم ب طراحي معماري ساختمان -2-4
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  مطالعات و طراحي سازه -3

  ها، شامل بارگذاريها و غيره تمانساخمشخص كردن مباني محاسباتي سازه  -3-1
  ژئوتكنيك و مقاومت مصالح تجزيه و تحليل نتايج آزمايشهاي -3-2
هاي باربر، دهانه و ابعاد تيرها، ابعاد سـتونها،   ها، ضخامت ديواره طراحي مقدماتي سازه، شامل تعيين نوع و حدود ابعاد شالوده -3-3

  كننده در طراحي وامل تعيينساير عضخامت دالها، محل درزهاي انبساط و 

  مطالعات و طراحي تاسيسات و تهيه مشخصات تجهيزات. 4

هـا، محاسـبات جمعيتـي، شـرايط اقليمـي       تعيين مباني طراحي تاسيساتي پروژه، با توجه به عملكرد هـر يـك از سـاختمان    -4-1
  برداري و الزامات خاص طراحي بهرهمحيطي، 

ـ   ـ   ي و برآورد كل نيازهاي تاسيساتي به شرح زير و بررسي فنـي هاي مختلف تاسيسات مطالعه سيستم -4-2 ك و اقتصـادي هـر ي
  انتخاب گزينه برتر

آوري و دفـع آب بـاران،    آوري و دفـع فاضـالب، جمـع    تاسيسات بهداشتي، شامل آب سرد و گرم مصـرفي، جمـع   -4-2-1
ياز مانند آب، بخـار و يـا گازهـايي كـه بـراي      نشاني، آبياري، گازرساني، تاسيسات خاص مورد ن آوري و دفع زباله، آتش جمع

  كاربردهاي خاص پروژه، مورد استفاده دارند
ن و هاي گرمايي، تعويض هوا، تهيـه مطبـوع، تـامي    تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع، شامل سيستم -4-2-2

  توزيع انرژي گرمايي و سرمايي
  :املرساني، روشنايي و ارتباطي، ش تاسيسات برق -4-2-3

و اضطراري مـورد   عاديرساني مناسب براي هر فضا، برآورد ميزان برق  شدت روشنايي، نوع چراغها و نحوه برق -
  وژه و چگونگي تامين و توزيع آنهانياز پر

  ل تلفن، اعالم حريق، صوتي و غيرههاي ارتباطي و خبري، از قبي سيستم -
  گيري و اتصال زمين مني، شامل برقهاي اي سيستم -

  يه طرح تاسيساتيته -4-3
سـاختماني و  تعيين مشخصات تجهيزات الزم و بررسي فني ـ اقتصادي تجهيزات، و ارائه پيشنهاد همراه با تعيين نيازهـاي    -4-4

  تاسيساتي مربوط به آن
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  :هاي مقدماتي و گزارش مطالعات شامل تهيه نقشه. 5

  پياده و راههاي دسترسي سواره وها و محوطه  پالن جانمايي ساختمان -5-1
  كننده است پروفيل از قسمتهايي از محوطه كه شيب آنها در جاگذاري ساختمانها تعيين -5-2
در آن   هـاي مهـم و اساسـي سـاختمان     ر قسـمت هاي پروژه، كه آرايش تجهيـزات د  پالن كليه طبقات هر يك از ساختمان -5-3

  منعكس شده باشد
  ها پالن بام كليه ساختمان -5-4
  نشان دادن مصالح كاربردي نماسازيانب ساختمان با نماي كليه جو -5-5
  مورد نيازهاي  مقاطع طولي و عرضي از قسمت -5-6
  هاي حايز اهميت ري مربوط به قسمتهاي تفضيلي معما نقشه -5-7
و  ه، همراه با مقـاطع آوري و دفع آبهاي سطحي و زهكشي و غير بندي، شبكه جمع  پالن كلي سيويل محوطه، شامل خيابان -5-8

  جزئيات الزم
هـا و مـوارد    ها، تيرها، شالوده ها، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستون هاي مقدماتي سازه، شامل محوربندي، پالن شالوده نقشه -5-9

  .مانند آن
هـاي فرعـي و اصـلي، تعيـين      هاي جانمايي دستگاهها در موتورخانه هاي تاسيساتي، شامل پالن هاي مقدماتي شبكه نقشه -5-10

هـاي توزيـع انـرژي و     كشـي بـراي سيسـتم    هاي لوله هاي توزيع انرژي و همچنين دياگرام شماتيك شبكه ي عبور سيستمها محل
  گذار است رح معماري و سازه تاثيربيني ساير نيازهاي خاص تاسيساتي كه در ط پيش

هـاي تاسيسـاتي و    تگاهدس سازي، و همچنين مشخصات كاري، نماسازي، محوطه مشخصات كلي مصالح مصرفي در نازك -5-11
  تجهيزاتي

هـا، محوطـه، تاسيسـات و     ها و محوطه، با توجه به مشخصـات فنـي سـاختمان    برآورد هزينه اجراي پروژه براي ساختمان -5-12
ه، بـه  هاي مشاب تجهيزات، براساس آخرين فهرست براي واحد پايه و به صورت مترمربع زيربنا و از طريق قياس با هزينه ساختمان

  و نيز براي كل پروژهتفكيك 
  انجام مطالعات مرحله دومهاي مورد نياز براي  ها و آزمايش ها، نقشه فهرست عكس -5-13
  ها ها و آزمايش تهيه عكسها، نقشهبندي كلي انجام خدمات مرحله دوم، با توجه به زمان الزم براي  برنامه زمان -5-14
  

  . شود مت، در قطعهاي استاندارد تهيه و به كارفرما ارائه ميمدارك و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده اين قس
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  مرحله دوم ـ تهيه طرح اجرايي
  .مرحله اول، به شرح زير انجام خواهد شد ـ مطالعات اين مرحله براساس مدارك و گزارش مصوب قسمت دوم

، گـزارش مكانيـك خـاك،    مرحلـه اول ـ مهندس مشاور براساس مطالعات انجام شده، شامل مدارك و گزارش قسـمت دوم   
ح معمـاري، سـازه،   رهاي مختلف طـ  هاي الزم بين قسمت هاي توپوگرافي زمين و يا هرگونه مطالعات تكميلي و با هماهنگي نقشه

در اين مرحله چنانچه انجام مطالعات تكميلي در مـورد  . دهد تاسيسات مكانيكي، برقي و تجهيزات، خدمات اين مرحله را انجام مي
  .ها ضرورت نداشته باشد، با پيشنهاد مهندس مشاور و تاييد كارفرما انجام خواهد شد و آزمايش برداري نقشه

  هاي اجرايي انجام محاسبات فني و تهيه نقشه -1

ـ   در محاسـبات و نقشـه  ) بينـي در گـزارش مرحلـه اول    در صورت پيش(بيني وضعيت توسعه طرح  پيش -1-1 ي و هـاي اجراي
  دهمچنين ساخت آن در مراحل بع

هـا و محوطـه و تهيـه     محاسبات فني مورد نياز براي كارهاي معماري، سـازه، تاسيسـات مكـانيكي و برقـي سـاختمان      -1-2
هـا و اجـزاي طـرح،     هاي اجرايي به طور كامل، با انتخاب مقياس مناسب، به صورتي كه براي نشان دادن كليـه قسـمت   نقشه
هاي الزم و مشخصات مربـوط از   ها، اندازه و كدگذاري العات، محوربنديگونه ابهامي وجود نداشته باشد و حاوي كليه اط هيچ

  .باشد، انجام خواهد شدحمله موارد زير 
ها و كفهـاي   سقفها،  ابعاد، محل و مختصات كليه سوراخهاي تاثيرگذار بر كارهاي معماري و سازه، شفتها، كانال -1-2-1

هـاي معمـاري، سـازه و     اي و تاسيساتي، بايـد بـا مطالعـه و همـاهنگي كامـل در نقشـه       كاذب و همچنين كليه اجزاي سازه
  .و تجهيزاتي برحسب مورد ترسيم شودتاسيساتي 

  ي كارهاي معماري، سازه و تاسيساتجزئيات اجراي -1-2-2
مربـوط بـه آن و    هـا، بـا مشـخص كـردن فضـاي      اخلي ساختمانهاي د كاري براي كليه قسمت هاي نازك جدول -1-2-3

  كار مشخصات نازك
رو و  رو، دفع آبهاي سطحي، مقاطع طولي و عرضـي گـذرهاي سـواره    مختصات و ترازبندي شبكه گذرهاي سواره -1-2-4

  زيربنايي وابسته در كارهاي محوطهجزئيات تاسيسات 
  داد، اندازه و ساير اطالعات الزمدي مصرفي در سازه، حاوي شكل، تعهاي فوال جدولهاي ميلگرد و انواع پروفيل -1-2-5
هـاي   هاي برقي و مكانيكي و جزييات مربوط به آن، همراه با دياگرامهـا و نمودارهـا و جـدول    مشخصات دستگاه -1-2-6

و غيره، برحسب ها  ك سيستمالزم، از قبيل فلودياگرام، كنترل دياگرام، جدول لوازم كنترل، رايزر دياگرام و يا نقشه ايزومتري
  نوع نيازهاي پروژه
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  تهيه مشخصات فني -2

مشخصات فني عمومي كه رعايت آن در اجراي پروژه ضروري است، به صورت موضوع، شماره و تاريخ صدور و مرجع  -2-1
  .شود صادركننده آن تعيين مي

  .گردد ا يا دفترچه مشخصات فني درج ميه مشخصات فني خصوصي كه براي اجراي پروژه مورد نياز باشد در نقشه -2-2

  تهيه برآورد هزينه اجراي عمليات-3

تهيه متره مقادير كارهاي اجرايي پروژه و تنظيم جدول بĤورد هزينه اجراي كارهاي مختلف، برحسب ابنيه، تاسيسـات برقـي،   
هاي واحد پايه، بـا رعايـت    از فهرست سازي، با استفاده هاي مختلف و محوطه تاسيسات مكانيكي و تجهيزات، به تفكيك ساختمان

  هاي مربوط يه ضوابط و دستورالعملكل

  بندي اجراي كار تهيه برنامه زمان -4

هـاي مختلـف پـروژه بـا      زمانبندي كلي اجراي كار، با در نظر گرفتن مدت معقول و متناسب براي اجراي فعاليت  تهيه برنامه
  .ن آالتتوجه به امكانات اعتباري و تدارك مصالح و ماشي

  تهيه شناسنامه پروژه -5

اي از اطالعات و آمار گردآوري شده كه در طراحي مورد استفاده قـرار گرفتـه    اين شناسنامه در برگيرنده شرح پروژه، خالصه
هـا و   است، مشخصات اصلي پروژه از جمله سطوح زيربنا و محوطه، هزينه اجراي عمليات، بـرآورد قيمـت واحـد سـطح سـاختمان     

  .باشد وش اجرا، تغييرات احتمالي نسبت به مطالعات مرحله اول و همچنين توجيه تغييرات اعمال شده و غيره ميمحوطه، ر

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

  شناسنامه پروژه -6-1
مت مصالح و مانند آن شناسي، ژئوتكنيك، مقاو هاي مطالعات زلزله، زمين دفترچه محاسبات فني، همراه با نتايج گزارش -6-2
  ).يك نسخه(
  )يك نسخه(دفترچه ريزمتر مقادير  -6-3
  )2به شرح بند (مشخصات فني  -6-4
ها، برگ پيشنهاد  ها، تعهدنامه فرم پيمان، شرايط عمومي پيمان، دعوتنامه شركت در مناقصه، شرايط مناقصه، ضمانتنامه -6-5

  )يك نسخه(مونه مصوب نقيمت، طبق آخرين 
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  وم ـ انجام مناقصه و نظارتمرحله س
  مرحلـه مناقصـه و نظـارت شـامل سـه قسـمت اساسـي بـه         . شروع مرحله مناقصه و نظارت با ابالغ كتبـي كارفرمـا خواهـد بـود    

  :باشد شرح زير مي
  نااول ـ انجام مناقصه و تعيين پيمانكار يا پيمانكار

  دوم ـ نظارت بر اجراي كار
  سوم ـ نظارت در دوره نگهداري

  
  :هاي نامبرده باال به شرح زير است  خدمات مهندس مشاور در قسمت جزئيات

  اول ـ انجام مناقصه و تعيين پيمانكار
الف ـ مهندس مشاور موظف است پس از دريافت دستور كتبي كارفرما مبني بر شروع مرحله مناقصه و نظارت با رعايت كليـه   

طرح به نامبرده ابالغ خواهـد شـد تشـريفات انتخـاب و دعـوت از      مقررات معمول و همچنين دستوراتي كه احيانا در مورد هر 
ي هـا  پيمانكاران براي مناقصه و قياس پيشنهادها و تهيه گزارش توجيهي نتيجه مناقصه و تعيين برنده را براساس دستورالعمل

  :مربوطه به ترتيب زير انجام دهد
و بودجه و كارفرما در انتخـاب پيمانكـاران همكـاري      هاي واجد صالحيت تحقيق نموده با سازمان برنامه در مورد شركت - 1

  .نمايد
 .ها دعوتنامه ارسال دارد در مهلت مقرر به پيمانكاران انتخاب شده براي شركت در مناقصه - 2

بهاي اسناد مناقصه كه مهندس مشاور بـه  . هاي دعوت شده تسليم نمايد هاي مناقصه شركت نسخ كافي از اسناد و نقشه - 3
 .فروشد با موافقت قبلي كارفرما تعيين خواهد شد ناقصه ميكنندگان در م شركت

كنندگان در مناقصه در صورت مراجعه بگذارد هر اطالع اضافي بايـد   اطالعات اضافي و توضيحات كافي در اختيار شركت - 4
 .كنندگان در مناقصه قرارداده شود در اختيار كليه شركت

 .صوبه الزم صادر نمايدهاي الزم براي اسناد مناقصه پس از اخذ م اصالحيه - 5

  .در كميسيونهاي مختلف مربوط به مناقصه شركت نمايد - 6
 .كنندگان و پيشنهادها در مواقع لزوم گزارش تهيه نمايد پيشرفت مناقصه و تعداد شركت وضعاز  - 7

نظر پيشنهادها را مقايسـه و اظهـار  . شركت نمايد) كميسيون بدوي مناقصه(در كميسيون قرائت و رسيدگي به پيشنهادها  - 8
 .نموده و بعدا در مدت مقرر از طرف كميسيون بدوي مناقصه گزارش و توصيه خود را تنظيم وبه كارفرما تسليم كند
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 :و توصيه خود جمله اقدامات زير را به عمل آورد براي تنظيم گزارش - 9

  .الف ـ كليه محاسبات مندرج در هر پيشنهاد را رسيدگي و اغالط و اشتباهات را تعيين كند
جدول مقايسه بايد حداقل بـراي  . هاي مختلف اقالم فهرست مقادير را تنظيم نمايد جدول مقايسه شامل بهاي گروهب ـ  

ي تعداد پيشنهادها ا كمتر از پنج پيشنهاد باشد مساوپنج پيشنهاد حايز كمترين بهاي نسبي يا در صورتيكه تعداد پيشنهاده
  . تنظيم شود

بـرآورد پيشـنهاد يـا در بعضـي اقـالم       گان حايز كمترين بهاي نسبي در جمع مبلـغ ج ـ در صورتيكه برآورد پيشنهاددهند 
مهنـدس مشـاور موظـف اسـت از      ،اخـتالف داشـته باشـد    اي بـا بـرآورد مهنـدس مشـاور     اساسي به طور قابل مالحظه

جه به تجزيـه و  هاي مربوطه را دريافت نموده و گزارش توصيه خود را با تو پيشنهاددهندگان مزبور تجزيه و تحليل قيمت
  .تحليلهاي مذكور تنظيم نمايد

 .توضيحات اضافي در مورد پيشنهادها در اختيار كارفرما قرار دهد - 10

 .با كارفرما در مذاكره با برنده مناقصه همكاري نمايد - 11

الف ـ كارفرما پس از دريافت گزارش توصيه مهندس مشاور آنرا بررسي نموده و برنده مناقصـه را اعـالم و بـه مهنـدس      
  .كند هاي پيمان و پيوستهاي آنرا صادر مي مشاور دستور تنظيم نسخه

رسـاند و همـراه بـا ضـمانتنامه      ب ـ مهندس مشاور پيمان و اسناد آنرا در سه نسخه تهيه نموده و به امضاي پيمانكار مي 
 2از مـاده   4ع بند اين سه نسخه قسمتي از تعهدات مهندس مشاور موضو. دارد حسن انجام تعهدات به كارفرما تسليم مي

  .قرارداد است
نمايد تا نامبرده يك نسخه را با پيمانكار مبادله  ج ـ كارفرما پس از امضا پيمان دو نسخه از آنرا تسليم مهندس مشاور مي 

  .نمايد
  . دمهندس مشاور به تعداد كافي نسخ گواهي شده از قرارداد را براي مصارف اداري كارفرما تكميل و تسليم خواهد كرد ـ 
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  دوم ـ نظارت بر اجراي كار
ي پيشنهادي پيمانكار را كه بايـد براسـاس برنامـه كلـي كـار بـوده و جـزء        س مشاور بايد برنامه تفصيلي اجرايمهند - 1

  .پيوستهاي پيمان محسوب است پس از رسيدگي و اصالح و تاييد كارفرما به پيمانكار ابالغ كند
دارك مربوطـه اراضـي و نقـاط اصـلي كارهـا را ضـمن تنظـيم        ها و مشخصات و مـ  مهندس مشاور بايد طبق نقشه - 2

ها و محورها توسط پيمانكار و با نظارت مهندس مشاور انجـام   پياده كردن نقشه. صورتمجلس تحويل پيمانكار نمايد
 .گيرد مي

مهندس مشاور بايد مشخصات مشروح كاالهاي تخصصي را كه پيمانكار بايد از خارج و يا داخـل كشـور خريـداري     - 3
ات آنهـا  مايد قبل از اقدام پيمانكار به سفارش رسيدگي و تاييد كند و مطمئن گردد كه مارك محصوالت و مشخصن

 . تر نباشد پيشنهاد خود تسليم نموده است پست كه پيمانكار به ضميمه ياز مارك و مشخصات كاالهاي

سـات موظـف اسـت دقيقـا آنهـا را      مهندس مشاور همچنين در موقع تحويل كاالها به كارگاه و نصب آنهـا در تاسي  - 4
 .بازرسي نموده و تطبيق آنها را از نظر كيفيت و كميت با مشخصات تاييد شده قبلي كنترل نمايد

 . بيني نشده در پيمان رسيدگي و دستور صادر نمايد مهندس مشاور بايد در مورد اقالم مبالغ موقت و پيش - 5

 .اي براي كارفرما ارسال دارد بايد به موقع خود نسخه ها از كليه دستورات و مكاتبات با پيمانكار و نقشه - 6

 .برداري از مصالح و عمليات انجام شده را تعيين نمايد مهندس مشاور بايد نوع آزمايش و محل نمونه - 7

شناسي و مصالح ساختماني مربوط به خدمات و عمليات موضوع اين پيمان بايد توسط آزمايشگاه فنـي   كليه آزمايشهاي خاك
هـا و ارسـال    برداري و انجام آزمايش تاييد نمونه. ها و به هزينه كارفرما انجام شود خاك وزارت راه و شعب آن در كارگاه و مكانيك

  . ها به كارفرما صدور دستمزد الزم به پيمانكار بوسيله مهندس مشاور انجام خواهد شد نتايج آزمايشگاه
را تهيه و يا بيشتري احتياج باشد مهندس مشاور بايد آنها  هاي تفصيلي اجرايي اضافي اگر ضمن اجراي كار به نقشه - 8

هـاي سـازندگان را بررسـي و تصـويب نمـوده و       هاي تفصيلي كارهاي پيمانكـاران و نقشـه   تسليم و همچنين نقشه
  .همچنين در مورد نظرات و پيشنهادهاي آنان رسيدگي و اظهارنظر كند

مطـابق بـودن    ،كنند انجام دهـد  كليه كارها را بازديد ميكه مرتبا مهندس مشاور بايد نظارت كار را با كاركنان خود  - 9
عمليات پيمانكاران را با مشخصات منظم به قرارداد نظارت كند و تصديق نمايد كـه كـار طبـق مشخصـات انجـام      

 گيري الزم درخواست پرداخت وجـه  هاي اندازه گيري كار انجام شده و نگهداري كتابچه گرديده است و پس از اندازه
هاي مربوط را رسـيدگي و   هايي را كه از طرف پيمانكاران تهيه شده است و همچنين تعديل صورت وضعيت وضعيت

 . گواهي نمايد

 به مفاد قرارداد و مقررات مربوطههاي مختلف كارهاي انجام شده و گواهي آنها با توجه  نگهداري صورت حساب - 10
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هاي الزم  يانه از جريان عمليات به انضمام نمودارها و كروكيتهيه و تنظيم و تسليم گزارشهاي تفصيلي و جامع ماه - 11
ـ  (هاي انجام شده و برآورد مبالغ مورد نياز براي اتمام بقيه كارها و غيره  و صورت هزينه د تـا  هر گزارش ماهيانـه باي

 .)پانزدهم ماه بعد تسليم گردد

 اي عادله و قابل قبول به كارفرماه اد قيمتهاي پيمانكارو پيشنه هاي جديد و تجزيه قيمت اظهارنظر در مورد قيمت - 12

ها انجام  ها را نيز به عهده دارد و اين نظارت توسط نظار مقيم كارگاه مهندس مشاور نظارت محلي اجراي كليه طرح - 13
 .خواهد گرديد

به طور كلي مهندس مشاور موظف است در تمام عمليات پيمانكار بر طبق قرارداد حاضر نظارت نمـوده وظـايفي را    - 14
 .كه در اين قرارداد به عهده او محول شده است انجام دهد

مهندس مشاور پس از حصول اطمينان از اينكه عمليات موضوع قرارداد با پيمانكاران طبق مفاد قرارداد مربـوط بـه    - 15
نمايـد و در كميسـيوني كـه بـراي      انجام تحويل موقت يا قطعي را پيشنهاد مي ،باشد اتمام رسيده و قابل تحويل مي

كند و خدمات مهنـدس مشـاور در تحويـل موقـت و قطعـي كارهـا را انجـام         حويل تشكيل خواهد شد شركت ميت
 .دهد مي

مهندس مشاور بايد پس از خاتمه كار و انجام تشريفات تحويل موقـت صـورت وضـعيت قطعـي را كـه بـه وسـيله         - 16
باشد رسيدگي و بـه   اير مدارك الزم ميهاي نهايي و س گيري پيمانكار تهيه شده و مشتمل بر كليه محاسبات و اندازه

 . كارفرما تسليم نمايد

 اظهارنظر در مورد دعاوي احتمالي پيمانكار و ارسال مدارك مربوط به دستگاه كارفرما - 17

كمك و تشريك مساعي حين اجراي عمليات با كارفرما در توافق يا حل و فصل دعـاوي و اختالفـاتي كـه ممكـن      - 18
 .مربوطه بين پيمانكار و كارفرما حين اجراي عمليات به وجود آيداست بر اثر اجراي قراردادهاي 

 .هاي تحويل موقت با قطعي صدور گواهينامه - 19

در حدود ) در صورت وجود(مهندس مشاور موظف است در خاتمه عمليات هر طرح با همكاري ساير مهندس مشاور  - 20
اداره و نگهداري كارها الزم و كافي باشد  هاي كارهاي انجام شده را به كيفيتي كه براي خدمات مربوطه طرح نقشه

گردد رسيدگي و پس از تاييد تحويل  تسليم مي) يك سري اوزاليدويك سري كالك(و از طرف پيمانكار در دو سري 
 .كارفرما كند

 پيمان 2تهيه گزارش نهايي طرح به شرح مندرج در بند ج ماده  - 21

  وظايف مهندس مشاور در دوره نگهداري سوم ـ
انجام شده در صورت لزوم و انجام آزمايشهاي الزم براي حصول اطمينان از صحت انجام كارهـا  عمليات نظارت بر  - 1

بخش بودن نتايج و همچنين نظارت بر انجام وظايف و تكاليف پيمانكار در دوران نگهداري و اقدام در رفع  و رضايت
  هاي الزم معايب و صدور گواهينامهبه موقع 
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 الزم در دوران نگهداريهاي  گزارشتهيه و تسليم  - 2

مدارك و اسـناد الزم  ترتيب زمايش نهايي كارها و تشكيل كميسيون تحويل قطعي و شركت در آن و تهيه و تسليم  - 3
 براي كميسيون

 تحويل قطعي و تكميل نهايي كارها هاي صدور گواهينامه - 4

عمـال شـده در دوران   كـه براسـاس اصـالحات ا   ) در صـورت وجـود  (هاي اصالحي كارهاي انجام شـده   تاييد نقشه - 5
 ه كارفرمانگهداري از طرف پيمانكار تسليم خواهد شد و تحويل آن ب
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  3پيوست شماره 

  برداري براي خدمات مهندسان مشاور جزئيات مربوط به خدمات نقشه

ازمان قرارداد طبق نظر و تقاضاي مهندس مشاور بوسـيله سـ   9برداري و توپوگرافي كه بايد براساس مفاد ماده  عمليات نقشه
  :باشد قرارداده شود به شرح زير ميبرداري انجام و در اختيار مهندس مشاور  نقشه

هاي انتخاب شده در هر قسمتي كه مهندس مشاور الزم بداند و مـورد تاييـد كارفرمـا باشـد      مرحله اول در محدوده - 1
  . هاي الزم براساس نظرات مهندس مشاور تهيه خواهد شد نقشه

هاي توپوگرافي براساس نظرات مهندس مشاور تهيـه   هاي مورد نظر نقشه لزوم از محدودهدر مرحله دوم در صورت  - 2
 .گردد مي

بـرداري   برداري كشور محول گرديده با توجه به تعهد سـازمان نقشـه   مهلت انجام كارهائيكه به عهده سازمان نقشه - 3
 .كشور در پيوست شماره يك قرارداد تصريح گرديده است

برداري كشور مقدور نباشد سازمان مـذكور طبـق قـوانين خـود انجـام       ز خدمات سازمان نقشهدر موارديكه استفاده ا - 4
  . عمليات مورد نياز را در مدت مورد تعهد به موسسه ديگري واگذار خواهد كرد

  
  


