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 بنام خدا 

محترم   شرکت 
....................................................... 

 
 ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه شماره  ارزیابی و  دعوت به  : موضوع

                                          

 با سالم ، 

ذَاثگبّی پطزیس رسیس ذَز اٖسام  B  ٍCزاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ زض ًهط زاضز ًسجت ثِ احساث ثلَ٘ ّبی تیپ  ًهط ثِ ایٌِٛ

هٌبٖػِ  اضظیبثی ٍ اسٌبز زضیبْت، هٗتؿی است هٗطض ْطهبئیس ثب تَرِ ثِ اقاليبت اضائِ ضسُ زض ایي زيَتٌبهِ ، ًسجت ثِ  ًوبیس

 س . ْطهبیٌاٖسام 

اضرت . اظ آى  گعاض تًْسی ایزبز ًٛطزُ ٍ آى ضرطٚت حرٕ ازيربی ّطگًَرِ ذسربضتی ضا ًرَاّرس ز      ایي زيَتٌبهِ ثطای هٌبٖػِ

ٍ ّوچٌیي ًٛبت ظیط ثرِ زٖرت تَررِ     زستَضالًول ضطٚت زض هٌبٖػِضطٚت زضذَاست هیگطزز ِٚ ثِ ًٛبت زضد ضسُ زض 

 :ْطهبئیس 

 الف: ارزیابی

 پیوبًٛبضاى هیجبیس ؾوي هكبلًِ ٚبهل هٓبز اسٌبز اضظیبثی ًسجت ثِ اضائِ ٚبهل هَاضز زضذَاستی اٖسام ًوبیٌس. -1

 بیس ثِ غَضت هستٌس اضائِ گطزز.هساض٘ اضائِ ضسُ هی ث -2

 ْٗف پیطٌْبز ٖیوت ضطٚت ّبیی ِٚ حس ًػبة اهتیبظ اضظیبثی ضا ٚست ًوبیٌس تَسف زاًطگبُ ثطضسی ذَاّس ضس. -3

 پیوبًٛبضاى هی ثبیس اسٌبز اضظیبثی ضا زض پبٚت رساگبًِ تحَیل زٌّس. -4

 ب: مناقصه

ّ  ذبٚجطزاضی، يولیبت ارطای :هَؾَو هٌبٖػِ هَؾَو هٌبٖػِ   --11 ، تأسیسربت ثطٖری ٍ تأسیسربت    ًوربضی نًربظ٘ ٚربضی    ه ،اسٛلت ٍ سرٗ

ِ   ٍ هحَقِزاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ  BٍCذَاثگبُ ثلَ٘ سبذتوبى هٛبًیٛی  ّربی  سبظی آى ثرط اسربن ًٗطر

 هی ثبضس. هتطهطثى 3628 ٚل زٍ ثلَ٘ هسبحت ظیطثٌبی هی ثبضس ٍاٖى زض ضْط رسیس غسضااضائِ ضسُ 

قِ سبظی اقطاِ سبذتوبى ذَاثگبُ زض ًٗطِ ّبی هًوربضی هطررع هری ثبضرس     تجػطُ: ثب تَرِ ثِ ایٌِٛ هحسٍزُ يولیبت هحَ

هی ثبضس ؾوٌبً ّعیٌِ هطثَقِ زض ثطآٍضز سبذتوبى زیسُ ضرسُ ٍ   يولیبت هصَٚض پیوبًٛبض هَنّ ثِ اًزبم

  ّعیٌِ هزسز پطزاذت ًوی ضَز.
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ٍ  ٌبزربهل اظ اسر ری ٚر سرط گطاى يالٖوٌس ، هیتَاًٌس یٙهٌبٖػِ : هٌبٖػِهٌبٖػِ  اضظیبثی ٍاضظیبثی ٍ  اسٌبزاسٌبز  زضیبْتزضیبْت  --22. هٌبٖػرِ ضا زض   اضظیربثی 

ٖبثل زضیبْت هی  زاًطگبُ ثطضٍی سبیت 24/08/93 تبضیداظ  هصَٚضاسٌبز  .زضیبْت ًوبیٌس سبیت زاًطگبُ

  ثبضس.

 ٖسوت هٌبٖػِ ٍ هعایسُ www.sutech.ac.ir : سبیت زاًطگبًُطبًی  -3

ثبیست ثرِ  ًبهِ هیضیبل ثَزُ ٍ ؾوبًت000/000/110 ًبهِ ضطٚت زض هٌبٖػِ هجلٍ ؾوبًت :زض هٌبٖػِ تؿویي ضطٚت  -4

-آئریي ًبهِ ثبیستی ثط اسبن ضٍظ اظ تبضید تسلین پیطٌْبز، هًتجط ثبضس . ایي ؾوبًت 90هست 

 تْیِ ٍ اضائِ گطزز .  ًبهِ تؿویي ثطای هًبهالت زٍلتی

 

 

 ب ، هٛبتجبت ٍ هساض٘ هطثَـ ثِ آى ، ثبیس ثِ ظثبى ْبضسی تْیِ ٍ اضائِ گطزز .پیطٌْبزّ: ظثبى پیطٌْبزّب  -5

 ضٍظ ثًس اظ آذطیي هَيس تسلین پیطٌْبزّب ، ايتجبض زاضتِ ثبضس . 90پیطٌْبزّب ثبیستی تب  :ايتجبض پیطٌْبزّب  -6

حَیل گطزز . پیطٌْبزّبئیِٛ زیطترط اظ  ثبیست ثػَضت ٚبهل ٍ زض تبضید تًییي ضسُ زض اسٌبز هٌبٖػِ ، تٚلیِ پیطٌْبزّب هی -7

 ایي هَيس تسلین گطزز ، زضیبْت ًرَاّس ضس . 

حؿَض ًوبیٌسُ ضطٚت ّبیی ِٚ حس ًػبة اهتیبظ اضظیبثی ضا ٚست هی ًوبیٌرس زض رلسرِ ثبظگطربیی     :ثبظ ٚطزى پیطٌْبزّب  -8

 پیطٌْبز ّبی ٖیوت هتًبٖجبً اقالو زازُ ذَاّس ضس.

  5453/102-4951/54ثْبء ّوطاُ ثرب پیطرٌْبز ٖیورت ، هَؾرَو ثرطرٌبهِ ضروبضُ       ، اضائِ تزعیِ ثب تَرِ ثِ هجلٍ ثطآٍضز -9

 العاهی هیجبضس .  9/9/77هَضخ 

 گط یب ٍاگصاضی پیوربى ، غرحت   گعاض ایي حٕ ضا ثطای ذَز هحَٓل هیساضز ِٚ ٖجل اظ اًتربة هٌبٖػِهٌبٖػِ :حٕ ثطضسی  -10

گرط ثرب تسرلین پیطرٌْبز ، ایري حرٕ       گط ضا ثطضسی ٌٚس ٍ هٌبٖػِػٍِ سٗن اقاليبت ْطاّن ضسُ اظ سَی هٌبٖ

 پصیطز . گعاض ضا هیثطضسی اظ سَی هٌبٖػِ

 .هتطهطثى هیجبضس 3628ٍ روًبً  هتط هطثى C 1198ٍ ثلَ٘  B 2430ثلَ٘  ذَاثگبُ هسبحت ظیطثٌبی سبذتوبى -11

ّب ضا پرس اظ ههْرط ٍ اهؿربء زض پبٚرت     وَزُ ٍ ٚلیِ ًٗطِّب یٙ ًسرِ پالت تْیِ ًًٗطِ پیطٌْبززٌّسگبى هَنٌٓس اظ  -12

 ٖطاض زٌّس . ة

http://www.sutech.ac.ir/
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ِ   4/2/89هرَضخ   6405/100ایي پیوبى ثط اسبن ثرطٌبهِ ضوبضُ  -13 ضیرعی ٍ ًهربضت ضاّجرطزی ضیبسرت     هًبًٍرت ثطًبهر

هِ هرصَٚض زض  روَْضی ن اًًٗبز پیوبى ارطای ٚبضّبی سبذتوبًی ثػَضت سطروى   هًٌٗس ذَاّس ضس ٍ ٚلیِ هٓربز ثرطرٌب  

 ایي پطٍغُ هَضز يول ٖطاض ذَاّس گطْت . 
 

 مدرییت طرحهای عمرانی                                        

    دکتر اهدیانفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 بنام خدا 

 مناقصو :شرایظ 
ضیعی ٍ ًهبضت ضاّجطزی ضیبست روَْضی هًبًٍت ثطًبهِ 4/2/89هَضخ  6405/100ایي پیوبى ثط اسبن ثرطٌبهِ ضوبضُ  -1

 ن اًًٗبز پیوبى ارطای ٚبضّبی سبذتوبًی ثػَضت سطروى   هًٌٗس ذَاّس ضس . 

ٚبضی   ، تأسیسبت ثطٖی ٍ تأسیسبت هًوبضی ن ًبظ٘ اسٛلت، سّٗ، ذبٚجطزاضی يولیبت ارطای هَؾَو ایي پیوبى ، -2

 سبذتوبى زٍ ایي هیجبضس . هسبحت ظیطثٌبیّبی اضائِ ضسُ ٍ هحَقِ آى قجٕ ًٗطِ BٍCذَاثگبُ ثلَ٘سبذتوبى هٛبًیٛی 

 هیجبضس . هتطهطثى  3628

تْیِ گطزیسُ ، غطْبً رْت ضاٌّوبئی پیوبًٛبضاى  93ِ سبل پبیْبء ثْْبضن ثطآٍضز پیَست اسٌبز هٌبٖػِ ِٚ ثط اسبن  -3

ّب ٍ هطرػبت ٌْی هٌؿن ثِ اسٌبز هٌبٖػِ ، ٌٌٚسگبى زض هٌبٖػِ هَنٌٓس ثطاسبن ًٗطِؾویوِ گطزیسُ ٍ ٚلیِ ضطٚت

 ثطضسی الظم هًوَل ٍ ٖیوت پیطٌْبزی ذَز ضا اضائِ ًوبیٌس .

زضغس   ن Cتطاظی   ٍ ن ؾطیت ّن B، ؾطائت  4/2/89هَضخ  6405/100ُ ثرطٌبهِ ضوبض 5ثٌس  4ثب تَرِ ثِ تجػطُ  -4

 تُییط هتَسف یٙ زٍضُ سِ هبِّ   زض اسٌبز هٌبٖػِ هحبسجِ ٍ پیَست ضسُ است . 

هال٘ پطزاذت ٖكًی هیجبضس . ثسیْی است ِٚ ثط اسبن هٓبز ثرطٌبهِ ، پیوبًٛبض  11سكَح هحبسجِ ضسُ زض رسٍل هبزُ  -5

 ثبضس .ّبی ارطائی هٌؿن ثِ اسٌبز هٌبٖػِ هییطٌْبز ٖیوت ثط اسبن ًٗطِهَنّ ثِ اضائِ پ

 ثبضس ٍ پیطٌْبززٌّسگبى پطزیس زاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ ٍاٖى زض ضْط رسیس غسضا هی زٍسبیت هحل ارطای پطٍغُ ،  -6

 ثبیست ٖجل اظ اضائِ پیطٌْبز ، ًسجت ثِ ثبظزیس اظ هحل ارطای پطٍغُ ، اٖسام ًوبیٌس . هی

   هبُ تًییي ضسُ است .  ّیزسُن  18هست ارطای پطٍغُ ٚالً  -7

ٍررِ   التٓبٍت ًطخ َْالز ٍ سیوبى قجٕ ؾَاثف ٍ ضطایف هٌرسضد زض ثرطرٌبهِ تًلرٕ گطْترِ ٍ ّری      ثِ ایي پیوبى تٌْب هبثِ -8

 التٓبٍت ثْبی هػبلح پطزاذت ًرَاّس ضس.زیگطی ثًٌَاى تًسیل یب هبثِ

 .سی پیوبًٛبض ثبیستی زض ظهبى يٗس ٖطاضزاز ، زاضای ايتجبض ٖبًًَی ثبضس ثٌگَاّیٌبهِ غالحیت ضتجِ -9
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 ثررب تَرررِ ثررِ هجلررٍ ثررطآٍضز پررطٍغُ ، اضائررِ تزعیررِ ثْرربء ّوررطاُ ثررب پیطررٌْبز ٖیوررت ، هَؾررَو ثرطررٌبهِ ضرروبضُ      -10

 ز . العاهی هیجبضس ٍ پیطٌْبزّبی ْبٖس تزعیِ ثْبء ، هطزٍز ذَاّس ثَ 9/9/77هَضخ  4951/54-5453/102 

 ضرطایف يورَهی پیوربى هػرَة هًبًٍرت ثطًبهرِ ضیررعی ٍ ًهربضت ضاّجرطزی ضیبسرت روْرَضی ، اثالَری ثرِ ضرروبضُ             -11

 ٍ ضطایف ذػَغی هٌؿن ثِ اسٌبز هٌبٖػِ ، ثط ایي پیوبى حبٚن است .  3/3/78هَضخ  842/54-1088-102 

 یط ٖطاض زازُ ضَز . ثِ ضطح ظ "د"ٍ  "ة"،  "الّ"پبٚت  3ثبیست زض ٚلیِ اسٌبز هٌبٖػِ هی -12

ثبضرس ،   ًطسًُبهِ هكبثٕ ضطایف ایي اسٌبز تْیِ چٌبًچِ ؾوبًت "الّ"ًبهِ ضطٚت زض هٌبٖػِ زض پبٚت ؾوبًت -12-1

 هٓتَح ًرَاّس ضس .  "د"ٍ  "ة"پبٚتْبی 

سُ ، ٖرطاض  ّب ِٚ ثِ ههْط ٍ اهؿبء پیطٌْبز زٌّسُ ضسیٚلیِ اسٌبز هٌبٖػِ ٍ یٙ ًسرِ پطیٌت ًٗطِ "ة"زض پبٚت  -12-2

ثٌسی ، هساض٘ حجتی ٍ سبیط اقاليربت هرَضز   ذَاّس گطْت ّوچٌیي اسبسٌبهِ ضطٚت ، گَاّیٌبهِ غالحیت ٍ ضتجِ

 ًیبظ زض ایي پبٚت ٖطاض هیگیطز . 

ّربی ارطائری پرطٍغُ قجرٕ ؾرَاثف ٍ      زضغس اظ آیتن 65ثطٜ پیطٌْبز ٖیوت ّوطاُ ثب تزعیِ ثْبء  "د"زض پبٚت  -12-3

 طٌبهِ ، ٖطاض ذَاّس گطْت . هٗطضات هٌسضد زض ثر

ِٚ ال٘ ٍ ههْط گطزیسُ ، زض لٓبِ هٌبسجی ٖطاض گطْتِ ٍ ایري لٓربِ ًیرع ال٘ ٍ     "د"ٍ  "ة"ٍ  "الّ"پبٚت  3ّط 

 ههْط گطزز . 

 : اسٌبز اضظیبثی هی ثبیست زض پبٚتی رساگبًِ اضائِ گطزز.تبصره

 ّس ضس . ای زض ضاثكِ ثب تْیِ پیطٌْبز ، پطزاذت ًرَاّیچگًَِ ّعیٌِ -13

اظ آذطیي ضٍظ تًییي ضسُ ثطای تسلین پیطٌْبزّب ، ثب غسٍض الحبٖیرِ زض   پیصضٍظ  3گعاض هیتَاًس حساٚخط تب هست هٌبٖػِ -14

 ین یب گطبیص پیطٌْبزّب ضا ثِ تًَیٕ اًساظز . لاسٌبز هٌبٖػِ تزسیسًهط ثًول آٍضزُ ٍ یب هَيس تس

 قِ ظثبى ْبضسی هیجبضس .ظثبى اغلی پیطٌْبز ، هٛبتجبت ٍ هساض٘ هطثَ -15

هیجبضس . ظهبى ضطٍو ايتجبض ؾوبًتٌبهِ ، آذطیي هْلرت تسرلین    ضیبل000/000/110هجلٍ تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ  -16

 ضٍظ هیجبضس .  90پیطٌْبزّب ثَزُ ٍ هست ايتجبض آى 

 ثبضس .  ضٍظ پس اظ آذطیي هَيس تسلین پیطٌْبزّب ، ايتجبض زاضتِ 90ثبیست تب هست پیطٌْبزّب هی -17



 
  

   

 یراز کارفرما   : دااگشنه صنعتی ش       

   

پردیس دانشگاه   / CوBپروژه احداث کامل خوابگاه تیپ  اسناد مناقصو            

 صنعتی شیراز 

   

   
 

 

 

ثلرَاض  ٍ ًطبًی تسرلین پیطرٌْبزّب ضریطاظ     15/09/93هَضخ  ضٌجِضٍظ  30/15آذطیي هَيس تسلین پیطٌْبزّب ، سبيت  -18

 هیجبضس .  زاًطگبُ زثیط ذبًِ -ضٍثطٍی ْؿل آثبز زاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ –هسضن 

ٍ ضطایف اذتػبغری   4/2/89هَضخ  6405/100ًحَُ تًییي ّعیٌِ يولیبت هبظاز ثط ٖطاضزاز ، ثط اسبن ثرطٌبهِ ضوبضُ  -19

 پیوبى ذَاّس ثَز . 

 ضٍش اضظیبثی پیطٌْبزّب قجٕ ٖبًَى ثطگعاضی هٌبٖػبت ٍ ٖیوت هٌبست ثب تطریع ٚویسیَى هٌبٖػِ هیجبضس . -20

ٍ   5ضٍظ پرس اظ زضیبْرت ًبهرِ پرصیطش پیطرٌْبز ٍ ثوجلرٍ        7ؾوبًت ًبهِ اًزبم تًْسات ثبیس نطِ هست  -21  زضغرس هجلر

 ٌْبزی ثِ ٚبضْطهب تسلین گطزز .پیط

گعاض زض چبضچَة ٖبًَى ثطگعاضی هٌبٖػِ ، هلعم ثِ پصیطش ّیچیٙ اظ پیطٌْبزّبئی ِٚ زضیبْت ٚرطزُ اسرت ، اظ   هٌبٖػِ -22

 رولِ پیطٌْبز ثب ٚوتطیي ٖیوت ، ًویجبضس . 

 ًوبیٌس . پیطٌْبز زٌّسگبى هَنٌٓس ضطایف ذػَغی ٍ ضطایف اذتػبغی پیوبى ضا ثِ زٖت هكبلًِ -23

 پطزاذت ٚسَض ٖبًًَی ایي پیوبى هكبثٕ ثب ٚسَض قطحْبی يوطاًی ثًْسُ پیوبًٛبض هیجبضس .  -24

ذیبثبى ضرْیس يطاٖری ٚرَی     -تْطاى ثِ ًطبًی هًوبضی ٍ هحیفپطٍغُ ن زستگبُ ًهبضت   ، هٌْسسیي هطبٍض  3هطبٍض ْبظ  -25

 . هیجبضس 22512653 ْبٚس: 22318218تلٓي:  1663837911ٚسپستی:  11ظًجٕ ضوبضُ 

ثٌسی ، آذرطیي تُییرطات ضسروی    الظهست پیطٌْبز زٌّسُ تػَیط ثطاثط اغل ضسُ آذطیي ثطٜ تطریع غالحیت ٍ ضتجِ -26

 اضائِ ًوبیس . "ة"ضطٚت ثبًؿوبم ٚپی هػسٔ ضٍظًبهِ ضسوی ٍ اسبسٌبهِ ضطٚت ضا ؾویوِ اسٌبز هٌبٖػِ ٍ زض پبٚت 

ٚطی آة ٍ ٚطی ثطٔ ، لَلِّبی هطثَـ ثِ ٚبثلّعیٌِ أهیي اًطًبة آة ٍ ثطٔ ًساضز.ٚبضْطهب ّیچگًَِ تًْسی هجٌی ثط ت -27

 ّبی هػطِ ثًْسُ پیوبًٛبض است  . ّوچٌیي پطزاذت ّعیٌِ

پیوبًٛبض هی ثبیس اظ هحل احساث پطٍغُ ثبظزیس ٍ زض ظهبى پیطٌْبز ٖیوت توربم هرَاضز اظ ٖجیرل ترأهیي اًطرًبثبت زض ضاُ       -28

 زض ٖیوت ذَز لحبل ًوبیس.زستطسی هَضز ًیبظ 

 ّعیٌِ زضد آگْی ثِ يْسُ ثطًسُ هٌبٖػِ هی ثبضس.  -29
 

 اترخی                           مهر مناقصو گر                                                                                                                                      محل امضاء مجاز                                                                                                                                                                
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 بنام خدا 

 " قیمت پیشنهادربگ   "

تأسیسبت هٛبًیٛی ٍ ٚبضی  ، هًوبضی ن ًبظ٘ احساث اسٛلت ٍ سّٗ، ذبٚجطزاضی يولیبتارطای  :ًبم ن هَؾَو   هٌبٖػِ  

ٍ زاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ  هتطهطثى  3628ٚل ن ثِ هتطاغBٍCتأسیسبت ثطٖی ذَاثگبُ ثلَ٘

 هحَقِ سبظی اقطاِ آى

                                 هسیطیت هحتطم قطحْبی يوطاًی زاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ  :ثِ 
  

الم هیٌوبیس ِٚ اسٌبز هٌبٖػِ ضبهل زيَتٌبهِ ، ضطایف هٌبٖػِ ، ضطایف يوَهی ، ذػَغی ٍ اذتػبغی پیوبى ، ثسیٌَسیلِ اي

ّب ، رعئیبت ضیعی ٍ ًهبضت ضاّجطزی ضیبست روَْضی ، ٚلیِ ًٗطِهًبًٍت ثطًبهِ 4/2/89هَضخ  6405/100ثرطٌبهِ ضوبضُ 

سُ زض ثبال ضا ثِ زٖت ثطضسی ، هكبلًِ ٍ ٌٚتطل ٚطزُ ٍ ا قویٌبى ارطائی ٍ هطرػبت ٌْی هطثَـ ثِ هَؾَو هٌبٖػِ ًبم ثطزُ ض

 الصٚط زاضای اضتجبُ یب اضٛبلی ًیست . حبغل ًوَزُ ِٚ هساض٘ َْٔ

ثٌبثطایي ثِ ایي ٍسیلِ پیطٌْبز ذَز ضا ثطای تزْیع ٍ ثطچیسى ٚبضگبُ ، تأهیي هػبلح ٍ ارطا ، تٛویل ٚبضّب ٍ ضْى ّطگًَِ يیت 

 ضیبل  .................................................................................................... ثِ حطٍِ    ضیبل ن ................................................................................... ثِ يسز    ن لٍ ٚلٍ ًٗع آًْب ضا ثِ هج

 .............................. ضیبل  C............................ ضیبل ٍ زض ثلَ٘  Bَ٘ ٌٚس.نروى ّعیٌِ زض ثلايالم هی

 هًتجط هیجبضس .    15/12/93هَضخ  30/15ایي پیطٌْبز تب آذط سبيت ازاضی ضٍظ 

یجبضس ِٚ زض ًبهِ ارطای تًْسات هطرع ضسُ ضا زض هَيس هٗطض تسلین ٚطزُ ٍ هتًْس هزض غَضت ٖجَل ایي پیطٌْبز ، ؾوبًت

ظٍزتطیي ظهبى هوٛي پس اظ تبضید آَبظ ، ٚبضّب ضا ضطٍو ٚطزُ ٍ قجٕ هساض٘ یبز ضسُ زض ثبال ٍ زض ظهبًی ٚوتط یب ثطاثط هست 

ًبهِ ضسوی ثیي زٍ قطِ ، ایي ثطٜ پیطٌْبز هٌبٖػِ ّوطاُ ثب ًبهِ اًزبم ضسُ ، آًْب ضا تٛویل ًوبیس . تب ظهبى هجبزلِ هَاْٗت

                                                                                                                                                                                                           گعاض ، ثطای زٍ قطِ تًْسآٍض است . سَی هٌبٖػِپصیطش غبزضُ اظ 

 شرکتمجاز    امضاء  دارندگان                                                                                                                                                               

 

 

 

 



 
  

   

 یراز کارفرما   : دااگشنه صنعتی ش       

   

پردیس دانشگاه   / CوBپروژه احداث کامل خوابگاه تیپ  اسناد مناقصو            

 صنعتی شیراز 

   

    

 

 بنام خدا 

 "شرایظ خصىصی پیمان "

ضطایف يوَهی پیوبى است ِٚ تًییي تٛلیّ ثطذی اظ هَاضز زض آًْب ثِ ضطایف  ایي ضطایف ذػَغی زض تَؾیح ٍ تٛویل هَازی اظ

، هََٚل ضسُ است . ٍ ّیچگبُ ًوی تَاًس ضطایف يوَهی پیوبى ضا ًٗؽ ٌٚس . اظ ایي ضٍ ّطگًَرِ ًتیزرِ گیرطی ٍ     ذػَغی پیوبى

زض ضطایف يورَهی پیوربى ، ثری ايتجربض     تٓسیط هَاز هرتلّ ایي ضطایف ذػَغی ، ثِ تٌْبئی ٍ ثسٍى تَرِ ثِ هٓبز هطثَـ ثِ آى 

 است . ضوبضُ ٍ حطٍِ ثِ ٚبض ضْتِ زض هَاز ایي ضطایف ذػَغی ، ّوبى ضوبضُ ٍ حطٍِ هطثَـ ثِ آى زض ضطایف يوَهی پیوربى 

 است .

اگط ضطایف يوَهی هػَة سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ّوطاُ اسٌبز ٍ هساض٘ پیوبى ًجبضس ، ضرطایف يورَهی اثرالٌ ضرسُ اظ     

 ثط ایي پیوبى حبٚن است . 3/3/78هَضخ  102-1088-842/54َی سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی ٚطَض ثِ ضوبضُ س

ّربی  ًٓط / هبُ ٚبضضٌبن ذبضری ثب ترػع ........... پیوبًٛبض هتًْس است ِٚ ثطای ارطای هَؾَو پیوبى ، تًساز :الف(  -77ماده 

 تًییي ضسُ زض ظیط ، ثِ ٚبض گوبضز . 

 ثبضس .ای ایي پطٍغُ ًیبظ ثِ استٓبزُ اظ ٚبضضٌبن ذبضری ًویرْت ارط

 یلی ارطای ٚبض ، پبًعزُ ضٍظ اظ تبضید هجبزلِ پیوبى است . ػآذطیي هْلت پیوبًٛبض ثطای اضائِ ثطًبهِ ظهبًی تٓ :ب(  -78ماده 

 :یلی ٍ ثٌْگبم ٚطزى آى ثِ ضطح ظیط است ػرعئیبت ٍ ضٍش تْیِ ثطًبهِ ظهبًی تٓ

 یلی ثبیس قَضی تٌهین ضَز ِٚ زض ّط ظهبى اهٛبى ٌٚتطل ٍ ثٌْگبم ٚطزى آى هیسط ثبضس .ػظهبًی تٓثطًبهِ  -1

ارطائی ثػَضت هزعا ثب تًییي زضغس ٍظًی ّط یرٙ اظ   ٍ ثطًبهِ تساض٘ هبضیي آالت ، هػبلح ، ًیطٍّبی ٌْی -2

ثحطاًی ثطًبهِ ّبی ًطم اْعاضی  ثب زض ًهط گطْتي تٗسم ٍ تأذط ٍ هسیط ، ضزیْٓب ّن اظ ًهط ْیعیٛی ٍ ّن ضیبلی

 ٌٚتطل پطٍغُ هَضز تأییس هطبٍض قطح تًییي ٍ هطرع هی گطزز .

ْط زسرتگبُ ارطائری   ثطًبهِ ظهبى ثٌسی پطٍغُ ، الظم است ِٚ ثِ تأییس هطبٍض ٍ ٚبضْطهب ضسیسُ ٍ هوَْض ثِ هه -3

 ثبضس .

ثطذی اظ ْؿبّبی هَؾَو پیوربى  سُ اظ سَی ٚبضْطهب رْت احساث ٍ تٛویل ضضيبیت اٍلَیت ّبی هطرع  -4

 العاهی است .

 ثب شٚط ًیطٍّب ٍ ترػع ّبی الظم ٖیس گطزز .زض ثطًبهِ ظهبى ثٌسی ، سبظهبى ارطای پطٍغُ  -5



 
  

   

 یراز کارفرما   : دااگشنه صنعتی ش       

   

پردیس دانشگاه   / CوBپروژه احداث کامل خوابگاه تیپ  اسناد مناقصو            

 صنعتی شیراز 

   

   
 

 
 
 

 یلی ارررطای ٚرربض ثطاسرربن ًٗطررِ ّرربی پررطٍغُ ٍ ثطًبهررِ ظهرربًی ٚلرری ػررثبثررت اضائررِ ضٍش ارررطای ثطًبهررِ ظهرربًی تٓ : تبصرر ه

 پیوبى   ، ّیچگًَِ اؾبِْ پطزاذتی غَضت ًرَاّس گطْت .ضطایف يوَهی  18ن قجٕ هبزُ 

اضائِ گعاضش ًوَزاضّبی ظهبى ثٌسی ، ًوَزاضّبی ضجِٛ ، ًوَزاضّبی ًیبظهٌسی پطٍغُ ثرِ هػربلح ، ظهربى ٍ سربیط گعاضضربت       -6

 ثطًبهِ .

 ٍ ثطاسرربن ثطًبهررِ ٚلیرِ هررَاضز ْررَٔ الررصٚط ثبیسررتی يررالٍُ ثررط ايررالم ٚتجری ، ثررط ضٍی زیسررٛت ٚرربهپیَتطی ًیررع اضائررِ    -7

ٖجالً ثب زستگبُ ًهبضت ٍ ٚبضْطهب ثط ضٍی آى هَاْٗت ثًول آهسُ ٍ اقاليبت آى ثِ ضاحتی  اْعاضی ِٚیب ًطم M.S.D اْعاضیًطم

 تَسف ٚبضْطهب ٖبثل ثبظثیٌی ، تحلیل ٍ ثطضسی ثبضس .

آالت هَضز ًیبظ پطٍغُ ضا ْطاّن ًوبیس ٍ سبيبت پیوبًٛبض ثبیستی ثِ اًساظُ ٚبْی اهٛبًبت ، ًیطٍی ٚبض ٍ هبضیي  :( 2 -ب-78ماده 

ٚبضٚطز ضا ثب تَرِ ثِ ٖبًَى ٚبض آًٗسض تَسًِ زّس ِٚ هكوئي ضَز ٚبض قجٕ ثطًبهِ تػَیت ضسُ توبم ذَاّس 

ثِ تطریع زستگبُ ًهبضت ، پیوبًٛبض اظ ثطًبهِ پیططْت ٚبض يٗت هبًسگی زاضتِ ثبضس ، ثبیس ثب  ثٌبضس . اگط 

ستگبُ ًهبضت ، ًسجت ثِ اْعایص سبيبت ٚبض ، تًساز ضٍظّبی ٚبضٚطز ٍ یب زسرتگبّْبی  تَرِ ثِ زستَضات ز

هَضز ًیبظ ثسٍى ّی  يصض ٍ ثْبًِ ای اٖسام ًوبیس ٍ ّعیٌِ ًبضی اظ آى ثًْسُ پیوبًٛبض هی ثبضس . زض ّط حربل  

ٍ ثٛربض ذَاّرس    پیوبًٛبض هسئَل تٌهین ٍ ارطای ٚلیِ ضٍش ّبئی است ِٚ ثطای اًزبم يولیبت زض ًهط گطْتِ

 ثهطز .

 تسررلین ثطًبهررِ ّرربی ٚرربض ثررِ زسررتگبُ ًهرربضت ٍ یررب اضسرربل اقاليرربت هطثررَـ ثررِ اًزرربم ٚرربض ٍ         :( 3 -ب-78مرراده 

ٚرِ   ّبی هَضز ًهط ، ثِ ّط غَضت ٍ تطتیجی ِٚ ثبضس ، ضاْى هسئَلیت پیوبًٛبض ًسجت ثرِ تًْرساتی  ثطًبهِ

 قجٕ هٓبز پیوبى ثًْسُ گطْتِ است ، ًرَاّس ثَز .

 :گعاضش پیططْت ٚبض پیوبًٛبض ثبیس  زاضای رعئیبت ظیط ثبضس  :هر ( -78ده ما

 یلی حزرن ٍ  ػر ّط هربُ ضوسری ٍ حرساٚخط ترب ضٍظ پرٌزن هربُ ثًرس ضربهل گرعاضش تٓ          گعاضش ثبیستی تب پبیبى -1

ضزیّ ّبی ٚبض اًزبم ضسُ ، هیعاى هػبلح ٍاضزُ ثِ ٚبضگبُ ، آهبض ًیطٍی اًسبًی ٍ زستگبّْبی ضربَل زض پرطٍغُ   

ِٚ ثبيج تسطیى یب تأذیط زض ٚبض ضسُ ّوطاُ ثب انْبضًهط ٍ پیطٌْبزات پیوبًٛبض ٍ تًییي هیعاى پیططْت ْیعیٛری  

 ػَة ٍ ثطًبهِ رجطاًی هبُ ثًس ثطای تأذیطات احتوبلی تْیِ ٍ هضزیّ ّبی ثطًبهِ ظهبى ثٌسی  ٍ ضیبلی ثطاسبن
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ٍض رْت ثطضسی ٍ اًًٛبن ثرِ ٚبضْطهرب اضسربل    پس اظ انْبضًهط زستگبُ ًهبضت ثِ زْتط هطٚعی هٌْسسیي هطب

 گطزز .

ّوطاُ ثب گعاضش پیططْت ٚبض زض پبیبى ّط هبُ ، حساٖل زُ ٖكًِ يٛس اظ آذطیي ٍؾرًیت ْیعیٛری پرطٍغُ     -2

ثبیستی تحَیل زستگبُ ًهبضت گطزز . زض َیط ایٌػَضت زستگبُ ًهبضت ضأسبً ًسجت ثِ تْیِ يٛس ثِ هیعاى 

 ضا ثِ اؾبِْ پبًعزُ زضغس ثِ حسبة ثسّٛبضی پیوبًٛبض هٌهَض هیٌوبیس .ٚبْی اٖسام ٍ ّعیٌِ آًْب 

ضرطایف يورَهی    18هربزُ   "ّرر "ثبثت اضائِ گعاضش ٚتجی ٍؾًیت پیططْت ٚبض هبّیبًِ ثطاسبن ثٌرس   :تبص ه 

 پیوبى ، اؾبِْ پطزاذت غَضت ًوی گیطز . 

 ُ ثٌْگبم گطزز .ثطًبهِ ظهبى ثٌسی ثبیستی زض َْاغل هَضز ًیبظ ٍ حساٚخط ّط یٛوب -3

 پیوبًٛربض ثبیسرتی ثرِ اًرساظُ ٚربْی اهٛبًربت ، ًیرطٍی ٚربض ٍ هبضریي آالت هرَضز ًیربظ پرطٍغُ ضا ْرطاّن               :(  4 -هرر -78ماده 

ًوبیس . ّوچٌیي پیوبًٛبض هؤنّ است پطسٌل ٌْی ظیط ضا ثِ زستگبُ ًهبضت هًطْی ًوبیس تب ثِ ضطح هطثَـ 

 زض ٚبضگبُ حؿَض یبثٌس .

 

 سبل 15ترػع هٌْسن يوطاى ٍ سبثِٗ ٚبض حساٖل  ثب            با ن ِٚ ثبیستی حساٖل سِ ضٍظ زض ّٓتِ زض ٚبضگبُ     هسیط پطٍغُ -1

      ٍ زض توبم رلسبت ٚبضگبّی حؿَض زاضتِ ثبضسزض ٚبضگبُ      

 سبل 10تب  7اى ٍ سبثِٗترػع هٌْسن يوطثب         با ضئیس ٚبضگبُ نِٚ ثبیستی ثػَضت توبم ٍٖت زضٚبضگبُ              -2

                                                     حؿَض زاضتِ ثبضس       

    سبل سبثِٗ 8هٌْسن هًوبض ثب حساٖل                            يولیبت هًوبضی نحساٖل سِ ضٍظ زض ّٓتِ هسئَل  -3

   نزض ظهبى ارطای ٚبضّبی زاذلی توبم ٍٖت 

 سبثِٗ سبل 7تب  5رػع هٌْسن يوطاى ثب ت     ط ٌْی نِٚ ثبیستی ثػَضت توبم ٍٖت زض ٚبضگبُ  هسئَل زْت -4

   حؿَض زاضتِ ثبضس       

  سبل سبثِٗ 10هٌْسن ثطٔ یب هٛبًیٙ ثب حساٖل                            ضٍظ زض ّٓتِ   3يولیبت تأسیسبتی نحساٖل هسئَل  -5

   بم ٍٖت نزض ظهبى ارطای ٚبضّبی زاذلی تو

 ثب هٛٓی تٌٛسیي يولیبت ارطائی ٍ ًٗطِ ثطزاض ثِ تًساز  -6

 سبثِٗ ٚبض هٛٓی ن قجٕ تأییس زستگبُ ًهبضت      

  .   هسئَل ایوٌی ن ِٚ ثبیستی ثػَضت توبم ٍٖت زض ٚبضگبُ حؿَض زاضتِ ثبضس -7
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سبذتوبى ، ضاُ ، آة ، ثطٔ ، هربثطات ٍ سرَذت ضا تٌْرب زض   ٚبضْطهب اهٛبًبت ٍتسْیالت تزْیع ٚبضگبُ اظ ٖجیل  :الف ( -22ماده 

  :هَاضزیِٛ زض ظیط تًییي ضسُ ، زض اذتیبض پیوبًٛبض ٖطاض هیسّس 

 ٚبضْطهب هتًْس ثِ اضائِ ّیچگًَِ اهٛبًبتی ثِ پیوبًٛبض ًوی ثبضس .

 یي هیٌٛس .، ثِ ضطح ظیط ، هػبلح ، تزْیعات ٍ هبضیي آالت ضا تأهٚبضْطهب  :ز ( -22ب و -22ماده 

تًْسی رْت تأهیي هػبلح ، تزْیعات ٍ هبضیي آالت هَضز ًیبظ ثطای اًزربم  ٚربض ضا    ٚبضْطهب ّیچگًَِ

ًساضز ٍ غطْبً زض غَضت ٍؾى ؾَاثف ٍ هٗطضات رسیس ثًس اظ هجبزلِ پیوبى ، ثطای تأهیي ثطذی اظ اًَاو 

ى ٍ تأهیي ٌٌٚسُ هػبلح ثبضس ، هػبلح ِٚ ًیبظ ثِ غسٍض حَالِ اظ ربًت ٚبضْطهب رْت زستگبّْبی تَظی

 ٚبضْطهب تسْیالت الظم ضا اضائِ ذَاّس ًوَز .

 :تأهیي هبضیي آالت ضيبیت ٌٚس زض پیوبًٛبض ثبیس هطرػبت تًییي ضسُ زض ظیط ضا  هر ( : -22ماده 

 
 زستگبُ 2ٚوپبٚتَض  -7 تُي  25ٍ  10رطحٗیل  -1

 رْت شذیطُ یٛػس تي سیوبىسیلَی سیوبى  -8   لیتطی 750ٍ  500يسز  2ثتًَیط  -2

 زاهپط یٛسستگبُ -9 يسز  2ٍیجطاتَض  -3

 هٌبثى شذیطُ آة ٍ پوپ آة ثِ تًساز ٚبْی -10 يوَهی   آالتٚبهیًَْبی حول هػبلح ٍ هبضیي -4

 ٚبْی اًساظٍُ ٍسبیل ٚبضگبّی ثِ  پوپ ضبتٛطیت -11 زیعل غًطاتَض ثب نطْیت هٌبست یٛسستگبُ -5

 زستگبُ 4ثبالثط حساٖل  -6
 زستگبُ ذن ٚي آضهبتَض ثِ تًساز ٚبْی -12

 رٙ ٍ ٖبلت ْلعی ثِ تًساز ٚبْی -13

 زستگبُ رَش ثب نطْیت هٌبست ٍ تًساز ٚبْی -14

ثَز . ؾوٌبً  ایزبز ًٗع زض ّط یٙ اظ هبضیي آالت َْٔ ضاْى هسئَلیت ّبی ارطائی زض ظهبًْبی تًییي ضسُ ثطای پیوبًٛبض ًرَاّس

 یي آالت ثبیس سبلن ٍ ثِ تًساز هَضز ًیبظ رْت اًزبم ٚبض ، قجٕ ثطًبهِ ظهبى ثٌسی هػَة ثبضس .هبض

ثِ ضوبض اْطاز ظیط ، زْتط ٚبضگبّی، ، پیوبًٛبض هتًْس است ِٚ ثطای ٚبضٌٚبى ٚبضْطهب ، هٌْسن هطبٍض ٍ آظهبیطگبُ  :ح( -22ماده 

 :هیي ٌٚس هسٛي ٚبضگبّی ٍ َصا ثِ تٓٛیٙ ٍ ثِ ضطح هطرػبت ظیط تأ
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تأهیي ٍ تزْیع زْتط ٚبضگبّی قجٕ ًٗطِ تزْیع ٚبضگبُ ثِ ّوطاُ تزْیعات هَضز ًیربظ ازاضی ٍ ایوٌری اظ رولرِ     -1

 یرچبل ٍ تزْیعات حطاضتی ٍ ثطٍزتی یٙ ذف تلٓي هستٗل ، یٛسستگبُ ْبٚس ، یٛسستگبُ   ٚبهپیَتط،هیعٚبض ، 

ًٓرط اظ ٚبضٌٚربى هٌْرسن     5پیوبًٛبض ثبیستی ثرطای  هبیطگبُ.ثطای زْتط ّط ٚسام اظ ٍاحس ّبی هطبٍض، ٚبضْطهب ٍ آظ

ؾوٌبً زْبتط ّطٚسام هی ثبیرس رساگبًرِ زض ًٗطرِ تزْیرع      هطبٍض ، ٚبضْطهب ، ٍ آظهبیطگبُ َصای ضٍظاًِ تْیِ ٌٚس .

 ٚبضگبُ لحبل گطزز.

 :ب ( -27ماده 

 لًول ّبی حٓبنرت ٌْری ٍ ثْساضرتی ٚربض قجرٕ      ثبثت ضيبیت ٚطزى ٚلیِ هسبئل ایوٌی اْطاز ضبَل زض ٚبضگبُ ٍ زستَضا : تبص ه

 ضطایف يوَهی پیوبى ، اؾبِْ پطزاذتی غَضت ًویگیطز . 21هبزُ  "ة"ثٌس 

ٖسوت ّبئی اظ هَؾَو پیوبى ِٚ پیوبًٛبض ثبیس ثیوِ ٌٚس ، ٍ ّوچٌیي هَاضز یب حَازحی ٚرِ ثبیرس هطروَل ثیورِ      :ج (  -27ماده 

  :گطزز ، ثِ ضطح ظیط است 

ضرطایف يورَهی    21ٍ َیطهتطٖجِ قجٕ هبزُ و پیوبى زض هٗبثل آتص سَظی ، حَازث ْٖطیِ ٚلیِ يولیبت هَؾَ

  پیوبى ثبیستی ثیوِ گطزًس .

پیوبًٛبض هؤنّ است توْیسات ٚبْی ضا ثوٌهَض تأهیي ثْساضت زائوی هحیف ٚبضگربُ ٍ اْرطاز هطرَُل ثٛربض زض      :چ (  -27ماده 

 ى ثٛبض ثٌسز .ٚبضگبُ ، حساٖل زض حس هٗطضات هلی سبذتوبى ایطا

 :چگًَگی پطزاذت ّعیٌِ احساث ٍ ًگْساضی ضاّْبی اًحطاْی ثِ پیوبًٛبض ، ثِ ضطح ظیط است  :و (  -27ماده 

رْت زستطسی ثِ ٚبضگبُ ثب تَرِ ثِ هكبلًِ ظهیي ٍ ثبظزیس هحرل چٌبًچرِ الظم   ّطگًَِ ضاُ احساحی  ایزبز ّعیٌِ

ى ّیچگًَِ تًْسی ًساضز . پیوبًٛبض هؤنّ است هَاضز اؾبْی ضا ٍ ٚبضْطهب زض ٖجبل آ ثَزُثبضس ، ثًْسُ پیوبًٛبض 

 زض پیطٌْبز ٖیوت ذَز هٌهَض ًوبیس .

ّب ٍ هطرػبت ٌْی ِٚ ثسٍى زضیبْت ّعیٌِ زض اذتیبض پیوبًٛبض ٖطاض هیگیطز ، ثرِ ضرطح   ًٗطِ ّبیضوبض ًسرِ :الف (  -22ماده 

 :ظیط است 

حربٍی ْبیلْربی هطثَقرِ ثرطای      CDیبظ ثِ اًؿوبم یًٛسز زٍ سطی ٚبهل اظ ًٗطِ ّب ٍ هطرػبت ٌْی هَضز ً

 ثسٍى زضیبْت ّعیٌِ زض اذتیبض پیوبًٛبض ٖطاض ذَاّس گطْت .  ٍ پس اظ اًًٗبز ٖطاضزاز ارطای پطٍغُ
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ضوبض ًسرِ ّب ٍ هطرػبت زستَضالًولْبی ضاُ اًساظی ، تًویط ، ًگْساضی ٍ ضاّجطی ٍ  ًٗطِ ّبی چَى سربذت   :(  ح -22ماده 

 :وبًٛبض تْیِ هی ٌٚس ، ثِ ضطح ظیط است ِٚ پی

ّبی ارطایی ضا ثطضسی ًوبیس ٍ زض غرَضت هالحهرِ ّطگًَرِ تٌربٖؽ     هساض٘ ٌْی ٍ ًٗطِپیوبًٛبض هؤنّ است 

  ( Shop Drawing ) ٚلیِ يولیبت ثطاسبن ًٗطِ ّربی ٚبضگربّی  هطاتت ضا ٚتجبً ثِ زستگبُ ًهبضت اقالو زّس . 

ًطبًسٌّسُ ٚلیِ هطاحل اظ يولیبت ارطائی است . ًٗطِ ٚبضگبّی ثبیس ثِ تأییس اًزبم هیطَز ٍ ّط ًٗطِ ٚبضگبّی 

 ال٘ يول ثطای ثبظثیٌی ّوبى ًٗطِ ٚبضگبّی است . ایي ًٗطِ ثبیس زٖیٕ ٍ ضٍضي رطسس ٍ هرزستگبُ ًهبضت ث

ثبضس ٍ حسٍز ٚبض ٍ هجبًی ٌْی ثطاسبن هطرػبت ٌْی ذػَغی ٍ يوَهی پیوربى زض آى شٚرط ضرسُ ثررربضس .     

ٗطِ ّبی ٚبضگبّی پس اظ تأییس ثِ هٌعلِ زستَض ٚبض ثَزُ ٍ رعئی اظ ًٗطِ ّبی پیوبى است . تْیِ ایي ًٗطِ ّب ً

 ثًْسُ پیوبًٛبض است ٍ پیوبًٛبض رْت تْیِ ایي هساض٘ ّیچگًَِ ٍرْی ضا هكبلجِ ًوی ًوبیس .

 :ضا ضيبیت ٌٚس  پیوبًٛبض هؤنّ است ِٚ زض اًتربة پیوبًٛبضاى رعء ، هَاضز ظیط :ب (  -24ماده 

سري  تأییس غالحیت ٌْی ٍ اذالٖی پیوبًٛبضاى رعء ثًْسُ زستگبُ ًهبضت ٍ ٚبضْطهب هی ثبضس لیٛي هسرئَلیت حه  -1

 اًزبم ٚبض پیوبًٛبضاى رعء ثًْسُ پیوبًٛبض هی ثبضس .

س ٍ زاضای زض ٚبضّبی ترػػی ثبیس پیوبًٛبضاى رعء اظ غالحیت ٍ تَاًبئی الظم رْت اًزبم ٚبض ثطذرَضزاض ثبضرٌ   -2

 استبى ثبضس . اظ ازاضُ ٚل ٌْی ٍ حطِْ ای پطٍاًِ هْبضت ٌْی ٍ حطِْ ای

زض غَضت يسم تأییس ٚبض پیوبًٛبض رعء تَسف زستگبُ ًهبضت یب ٚبضْطهب ، پیوبًٛربض ثرسٍى تحویرل ّعیٌرِ ثرِ       -3

 ًوَزى ًیطٍی ٚبض رسیس اٖسام هیٌوبیس .ٚبضْطهب ًسجت ثِ ربیگعیي 

هؤنّ ثِ ّوٛبضی ٚبهل ثب سبظهبى ثبظضسی ًهبضت ٍ ٚبضْطهب ثَزُ ٍ تحت ّرط ضرطایكی    پیوبًٛبضاى زست زٍم -4

هسئَلیت ّربی هطثَقرِ    هسئَلیت ٚبضگبّی يولیبت هَؾَو پیوبى ثب پیوبًٛبض اغلی است ٍ ٍرَز پیوبًٛبض رعء

 ضا هطتٓى ًوی سبظز .

 :طح ظیط تأهیي هی ٌٚس پیوبًٛبض ظهیي هَضز ًیبظ ثطای تزْیع ٚبضگبُ ضا ثِ ض :الف (  -28ماده 
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ِ     ٖسوتی ، پیوبًٛبض هی ثبیست زض هحسٍزُ ظهیي  تحَیلی ٚبضْطهب   ِٚ اظ ّط ًهرط سرْل ترطیي زستطسری ضا ثر

ضبیبى شٚط است ِٚ هحرل هرَضز   تزْیع ٚبضگبُ ضا اًزبم زّس اًتربة ٍ هرتلّ ٚبض زاضتِ ثبضس ، ٖسوت ّبی 

 تأییس زستگبُ ًهبضت ثطسس .  ًهط ٍ ّوچٌیي ًٗطِ پالى تزْیع ٚبضگبُ هی ثبیست ثِ

ثبالسرطی ٍ  ؾرطیت  اِيوربل  ثرب   93سربل   پبیِثْبء  ْْبضنٕ و ایي پیوبى قجثطآٍضز ٖیوت يولیبت هَؾَ -1 :الف (  -29ماده 

ٍ تًسیل هتًلٗرِ ترب   چیسى ٚبضگبُ هٗكَو تزْیع ٍ ثط ّبیّعیٌٍِ ن رْت سبذتوبى اغلی   ؾطیت قجٗبت 

هرَضخ   6405/100ا تػطیح هیٌوبیس ِٚ ثرط اسربن ثرطرٌبهِ ضروبضُ     لص ضسُ است .پبیبى پطٍغُ هحبسجِ 

هًبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًهبضت ضاّجطزی ضیبست روَْضی ، ٚلیِ ضزیْٓبی ٖیورت ٍ سطْػرلْبی    4/2/89

 ٍ ثكَض ذالغِ ٚلیِ هٌسضربت  93سبل  پبیِ اثٌیِ ، تأسیسبت ثطٖی ٍ تأسیسبت هٛبًیٛیثْبء  ْْبضن

بی اؾبْی ٍ یب تُییطات ایي هٌبٖػِ ٍ ٖطاضزاز هطثَقِ ِٚ پس اظ اًتربة پیوبًٛربض هًٌٗرس ذَاّرس    ثْبء هصَٚض ثطای ٚبضّ ْْبضن

 الطيبیِ هی ثبضس . ضس ًبْص ثَزُ ٍ ثطای ارطای يولیبت اؾبْی ، تُییطات ٍ هػبلح پبیٛبض الظم

ن ثِ ررع آًچرِ ٚرِ زض     التٓبٍت ثْبی هػبلحزض ایي پیوبى ّیچگًَِ ٍرْی تحت يٌَاى تًسیل آحبز ثْبء یب هبثِ -2

 ثرطٌبهِ سطروى ٖیس ضسُ   پطزاذت ًرَاّس ضس . 

 ، ٍ پیوبًٛبض هؤنّ است ٖجل اظ اضائرِ پیطرٌْبز ذرَز   ثَزُ هٗكَو ارطای يولیبت هَؾَو پیوبى ثػَضت ٖیوت  -3

ًٗطِ ّب ٍ هطرػبت ٌْی ضا ثسٖت هالحهِ ٍ ثِ ًحَی پیطٌْبز ٖیوت ذَز ضا اضائِ ًوبیس ٚرِ ترب پبیربى هرست     

 طاضزاز ٍ اتوبم پطٍغُ ّیچگًَِ ازيبئی ًساضتِ ثبضس .ٖ

ٍ یب ثب غرسٍض زسرتَضٚبض    پیوبىهوٛي است ٚبضْطهب زض حیي ارطای يولیبت ًسجت ثِ حصِ ٖسوتی اظ هَؾَو  -4

ّ يولیبت رسیسی ضا ثِ پیوبًٛبض اثالٌ ٌٚرس ٍ پیوبًٛربض    تَررِ ثرِ زسرتَضالًول     ثرِ اررطای تُییرطات ثرب     هٛلر

 هیجبضس . 4/2/89هَضخ  6405/100

 :تًسیل ًطخ پیوبى ثِ ضطح ظیط هی ثبضس  :هر (  -29ماده 

پیوبًٛبض هٛلّ است تُییطات ٖیوتْب تب پبیبى هست ارطای يولیبت ضا زض ٖیوت پیطٌْبزی ذَز لحبل ًوبیس ٍ ثِ 

 ٖیوت ّبی هٗكَو ایي پیوبى ّیچگًَِ تًسیلی تًلٕ ًرَاّس گطْت .  

 :ص ّبی ظیط ثًْسُ پیوبًٛبض است ّعیٌِ اًزبم آظهبی :ج ( -32ماده 
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سبيت ٚرِ   24 ّعیٌِ تزسیس آظهبیطبت زض غَضت ٖػَض زض ًگْساضی ًوًَِ ّبی هَرَز زض ٚبضگبُ زض هست -1

 ًیبظ ثِ آظهبیص هزسز ثبضس .

 ّعیٌِ هتػسی آظهبیطگبُ ، ٍسیلِ ًٗلیِ ٍ ضاًٌسُ زض غَضت تًكیل ثَزى ٚبضگبُ . -2

ايترطاؼ پیوبًٛربض ثرِ ًتربیذ آظهبیطربت ٍ تزسیرس آى چٌبًچرِ غرحت         ّعیٌِ آظهبیص هزسز ، زض غَضت  -3

 آظهبیطبت ٖجلی تأییس گطزز .

 ّعیٌِ آظهبیص هٗبٍهت ثتي ، چٌبًچِ ًتبیذ آظهبیص ثب هٗبٍهت هطرػِ تكجیٕ ًٌٛس . -4

 ّعیٌِ آظهبیص يبیٕ پیص سبذتِ ن زض غَضت لعٍم ثب تَرِ ثِ تطریع زستگبُ ًهبضت   . -5

 ّ است ثِ ّعیٌِ ذَز ٍ ثِ تًساز الظم ٚبضگط سبزُ زض اذتیبض آظهبیطگبُ ٖطاض زّس .پیوبًٛبض هؤن -6

ِ ٚبضْطهرب   ثٌب ثرِ زضذَاسرت  زْتط ٚبض آظهبیطگبُ ٍ ّوچٌیي سبذت حَؾچِ ّبی ًگِ زاضی ثتي  -7  زض غرَضتیٛ

 گطزز. آظهبیطگبُ هستٗط

ي اًزرربم ٚرربض قجررٕ هػررَثِ ضرروبضُ   سررزض غررَضت هَاْٗررت ٚبضْطهررب ، زضیبْررت ٍرررَُ سررپطزُ تؿررویي حه    :(  35مرراده 

 ّیأت هحتطم ٍظیطاى هی ثبضس . 11/8/82ّر هَضخ 28493/ت42956

ّرر هرَضخ   28493/ت42956ص پطزاذرت پیوربى ، قجرٕ هػرَثِ ضروبضُ      پری هیعاى ، ضٍش پطزاذت ٍ ًحَُ ٍاضیع  :(  36اده م

 ّیأت هحتطم ٍظیطاى هی ثبضس . 11/8/82

 بی اضظی ثررِ پیوبًٛرربض ثررطای هترػػرربى ذرربضری ثررِ ضررطح ظیررط        هیررعاى ٍ تطتیررت پطزاذتْرر   :الررف (  -38مرراده 

  :است 

 ثبضس .هترػػبى ذبضری ًویثِ  ، ًیبظیثطای ارطای يولیبت هَؾَو پیوبى 

 ٚبضْطهرررب اضظ هرررَضز ًیررربظ ثرررطای ترررأهیي هػررربلح ٍ تزْیرررعات ظیرررط ضا اظ ذررربضد اظ ٚطرررَض ترررأهیي   :ب ( -38مررراده 

 :هی ٌٚس 

 ثِ هػبلح اضظثط ًوی ثبضس . یًیبظ ، ثطای ارطای يولیبت هَؾَو پیوبى

ٚبضْطهب اضظ هَضز ًیبظ ثطای ذطیس هبضیي آالت ٍ اثعاض ذبغی ِٚ زض ظیط ًبم ثطزُ ضسُ است ضا قجٕ ضطایف ظیرط   :هر ( -38ماده 

  :تأهیي هی ٌٚس 
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اضظ زاضرتِ ثبضرس ،   یي پیوبى ًیبظ ثِ ذطیس هبضیي آالت یب اثطاظ ذبغی ِٚ ًیبظ ثرِ ترأه  ایي ثطای ارطای يولیبت هَؾَو 

 ٍرَز ًساضز.

پیوبًٛبض هؤنّ است پیص اظ تٛویل ٚل ٚبض ، ٖسوت ّبی ظیط ضا زض ظهبًْبئی ِٚ ثطای ّط یٙ اظ آًْب ثِ ضطح  :ب ( -39ماده 

 :ظیط تًییي ضسُ است ، تٛویل ٌٚس ٍ ثِ ٚبضْطهب تحَیل زّس 

ن پیطٌْبز ٍ اثالٌ ٚبضْطهب ، پیوبًٛربض هؤنرّ   ثب تَرِ ثِ ؾطٍضت ٍ ًیبظ ٚبضْطهب یب زستگبُ ثْطُ ثطزاض ٍ ثط اسب

است ًسجت ثِ تٛویل ٍ ثٌب ثِ ؾطٍضت ، تحَیل ثرطی اظ پطٍغُ ِٚ تَسف ٚبضْطهب هطرع هیطرَز ، زض ظهربى   

 . اٖسام ًوبیس  ضسُ تًییي

زض اذتیربض   هبضیي آالت اذتػبغی ایي پیوبى ِٚ زض غَضت ْسد پیوبى ثبیس ثرطای اتوربم ٚربض ثػرَضت ارربضُ      :د ( -47ماده   

 :ٚبضْطهب ٖطاض گیطز ، ثِ ضطح ظیط است 

هبضیي آالت هَضز ًیبظ زض ظهبى ْسد پیوبى تَسف زستگبُ ًهبضت ٍ ٚبضْطهرب هطررع ٍ ثرِ پیوبًٛربض اثرالٌ ٍ      

پیوبًٛبض هؤنّ است هبضیي آالت هَضز ًیبظ ضا رْت اتوبم ٚبض ثػَضت اربضُ ٍ ثِ ٖیوت ٚبضضٌبسی زض اذتیربض  

 .ٚبضْطهب ٖطاض زّس 

تب ظهبى تحَیل ٚبضگبُ ٍ تًییي تٛلیّ پطٍغُ  48حٓم ٍ ًگْساضی ٚبضگبُ زض غَضت ذبتوِ پیوبى قجٕ هبزُ  :تبص ه  :(  48ماده 

 ثط يْسُ پیوبًٛبض است ٍ اظ ایي ثبثت اؾبِْ پطزاذتی غَضت ًرَاّس گطْت .

 وَهی پیوبى هحبسجِ ذَاّس ضس .يضطایف  49هكبثٕ هبزُ  زٍضُ تًلیٕزض ّعیٌِ ثبالسطی پیوبًٛبض  :ب ( -49ماده 

زض غَضت اتوبم ٚبض پیص اظ هست هٌسضد زض پیوبى ، ٚبضْطهب ّعیٌِ تسطیى ٚبض ضا ثِ ًحَ تًییي ضسُ زض ظیرط   :الف ( -52ماده 

  :ثِ پیوبًٛبض پطزاذت هی ٌٚس 

ضت ضاّجرطزی  ّعیٌِ تسطیى ٚبض ثطاثط هٓبز ضطایف يوَهی پیوبى ٍ زستَضالًولْبی هًبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًهرب 

 ضیبست روَْضی هحبسجِ ٍ ثِ پیوبًٛبض پطزاذت ذَاّس ضس . 

 بض ٍغررَل ٛررذسرربضت تررأذیط َیطهزرربظ ن ًبضرری اظ ٚرربض پیوبًٛرربض   ثررِ هیررعاى ٍ تطتیررت ظیررط اظ پیوبً   :(  6-ب -52مرراده 

  :هیطَز 

سجِ گطزیسُ ٍ ضطایف يوَهی پیوبى آهسُ ، هحب 50َیطهزبظ ثِ هیعاى زٍ ثطاثط آًچِ زض هبزُ رطیوِ تأذیط 

هًبزل آى اظ غَضت ٍؾًیت پیوبًٛبض ٍ یب ّط ًَو هكبلجبت ٍ یب تؿرویٌی ٚرِ ًرعز ٚبضْطهرب زاضز ، ٖبثرل      

 ٍغَل هیجبضس .

 ، هیطرَز  ٚسطٍ ٚلیِ ٚسَضات ثط هجٌبی آى  ایٌِٛ يولیبت هَؾَو ایي پیوبى رعء قطحْبی يوطاًی هی ثبضسثب تَرِ ثِ  :الف ( -57ماده 

الحسبة ثبثت حٕ ثیوِ ٚسرط هیٌوبیرس . پیوبًٛربض هَنرّ     زضغس ثػَضت يلی 6/1ذت ثِ پیوبًٛبض ٚبضْطهب اظ ّط پطزا

است زض پبیبى ٚبض ًسجت ثِ اذص هٓبغبحسبة اٖسام ِٚ پس اظ اضائِ آى ثرِ ٚبضْطهرب ، ًسرجت ثرِ پطزاذرت غرَضت       

 ٍؾًیت ٖكًی پیوبًٛبض ، اٖسام ذَاّس ضس .

کارنماینده                                                                                                                                                                                                                                                                              اء            امض                                انم و انم خانىادگی                                                   :نماینده کارفرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          امضاء                                                        انم و انم خانىادگی                                                             :پیمان
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 بنام خدا 

 "پیمان اختصاصیشرایظ  "
 

ضیعی ٍ ًهبضت ضاّجطزی ضیبست روْرَضی ثرط ایري    هًبًٍت ثطًبهِ 4/2/89هَضخ  6405/100ٚلیِ هٓبز ثرطٌبهِ ضوبضُ  -1

 ٖطاضزاز حبٚن است . 

 بًٛبض هیجبضس .پطزاذت ٚسَضات ٖبًًَی ایي پیوبى ، ثط اسبن ٚسَضات قطحْبی يوطاًی ثًْسُ پیو -2

 پطزاذت هبلیبت ثط اضظش اْعٍزُ ایي پیوبى زض غَضت اضائِ هساض٘ الظم اظ سَی پیوبًٛبض ، ثًْسُ ٚبضْطهب هیجبضس . -3

هتطهطثى هیجبضرس   3628هًبزل  4/2/89هَضخ  6405/100ثط اسبن هٓبز ثرطٌبهِ ضوبضُ  زٍ ثلَ٘ ذَاثگبُظیطثٌبی ٚل  -4

 حسبة ٖكًی پیوبًٛبض ذَاّس ثَز .هال٘ تسَیِ هتطاغّبزض ٌّگبم ارطا ، ایي  ْبسبذتوبًِٚ زض غَضت يسم تُییط ظیطثٌبی 

توبم ثتي ّبی پی سبظی، احساث اسٛلت ٍ سّٗ هیجبیس ثتي آهبزُ ثَزُ ٍ سبذت ّطگًَِ ثتي سبظُ ای زض ٚبضگبُ هوٌَو هی  -5

 ثبضس ٍ ثبثت آى ّیچگًَِ ّعیٌِ اؾبْی پطزاذت ًوی ضَز.

سبظی اظ قطیٕ ذطیس ثتي آهبزُ غرَضت پرصیطز ، اظ ایري ثبثرت ّیچگًَرِ اؾربِْ       یعی ّٚ قجٗبت ٍ هحَقِضچٌبًچِ ثتي -6

 پطزاذتی ٖبثل پطزاذت ًرَاّس ثَز ٍ پیوبًٛبض هتًْس هیگطزز ِٚ ّیچگًَِ ازيبئی زض ایي ذػَظ ًرَاّس زاضت . 

ثبضرٌس ، پیوبًٛربض هٛلرّ    بضاى هتًسزی هطَُل ثِ ٚبض هری ثب تَرِ ثِ ایٌِٛ زض سبیت هزتوى پطزیس زاًطگبُ غًٌتی ضیطاظ ، پیوبًٛ -7

 ّبی الظم ثوٌهَض يسم تساذل ٍنبیّ ذَز ثب سبیط پیوبًٛبضاى سبیت ، اٖسام الظم ثًول آٍضز .است ًسجت ثِ اًزبم ّوبٌّگی

ن رْرت  قجٗربت  ٍ ؾرطیت   30/1، ثطآٍضز اًزبم ضسُ ثب اِيوبل ؾطیت ثبالسطی  93سبل  ْْبضن ثْبء پبیِثب تَرِ ثِ هتي  -8

ثیٌی تًسیل آحبز ثْبء تب پبیبى پطٍغُ غَضت پصیطْتِ ٍ پیوبًٛبض هَنّ است زض ٖیوت پیطرٌْبزی ذرَز   ٍ پیصسبذتوبى   

 ثیٌی ٍ هٌهَض ًوبیس .ای   ضا پیصسبیط ؾطائت ن هٌزولِ ؾطیت اضتٓبو ٍ ؾطیت هٌكِٗيٌساللعٍم 

هیجبضس ِٚ اظ سَی ٚبضْطهب ثًٌَاى زستگبُ ًهربضت تًیریي گطزیرسُ ٍ ٚلیرِ      فهًوبضی ٍ هحیپطٍغُ ، هٌْسسیي هطبٍض  3هطبٍض ْبظ  -9 

         پصیطز . هی ًهط هطبٍض هصَٚض اًزبميولیبت ارطائی ٍ ٌْی پیوبًٛبض تحت

ي ٍ یو ظهر ثب زض ًهط زض ًهط گطْتي ًَ پیطٌْبززٌّسگبى هؤنٌٓس ٖجل اظ اضائِ پیطٌْبز ًسجت ثِ ثبظزیس اظ هحل پطٍغُ اٖسام ًوَزُ ٍ -10

ًسجت ثِ اضائِ ٖیوت پیطٌْبزی اٖسام ًوبیٌس . ثسیْی است ّیچگًَِ اؾبِْ پطزاذتی ثبثت ًَو ظهیي ٍ یرب سربیط    سبیط ضطایف زیگط

 هَاضز ثًول ًرَاّس آهس . 

 ٖبلجْبی هَضز استٓبزُ زض پطٍغُ هصَٚض ْلعی ثَزُ ٍ استٓبزُ اظ ٖبلجْبی چَثی هزبظ ًوی ثبضس.  -11

نّ ثِ ضيبیت توبم هجبحج هٗطضات هلی زض حیي هسبئل ارطایی ثَزُ ٍ ثبثت آى ّعیٌِ ای پطزاذت ًرَاّرس  پیوبًٛبض هَ -12

 ضس.
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  بنام خدا 

ن رد معامالت دولتی خلو کارمندا  تعهد انهم پیشنهاد دهنده رد مىرد عدم شمىل اقنىن منع مدا

 22/01/0331مىرخ  
 

 مربىط هب مناقصو :

اهؿبء شیل ایي ٍضِٖ ثسیٌَسیلِ تأییس هیٌوبیس ِٚ هطوَل هوٌَيیت هصَٚض زض ٖربًَى هٌرى هساذلرِ     ایي پیطٌْبززٌّسُ ثب      

ًوی ثبضس ٍ چٌبًچِ ذالِ ایي هَؾَو ثبحجربت ثطسرس ، ٚبضْطهرب ثرب      1337ٚبضهٌساى زٍلت زض هًبهالت زٍلتی هػَة زیوبُ 

 ز ٍ تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ ضا ؾجف ًوبیس .هٌبٖػِ گعاض حٕ زاضز ِٚ پیطٌْبز اضائِ ضسُ ثطای هٌبٖػِ َْٔ ضا هطزٍ

ّوچٌیي ٖجَل ٍ تأییس هی گطزز ِٚ ّطگبُ ایي پیطٌْبز زٌّسُ ثطای هٌبٖػِ َْٔ تطرریع زازُ ضرَز ٍ ثًٌرَاى پیوبًٛربض           

ْرطازی  پیوبى هطثَقِ ضا اهؿبء ًوبیس ٍ ذالِ انْبضات َْٔ زض ذالل هست پیوبى ن تب تحَیل هَٖت   ثبحجبت ثطسس یب چٌبًچِ ا

ضا ِٚ هطوَل هوٌَيیت هصَٚض زض ٖبًَى َْٔ ّستٌس زض ایي پیوبى سْین ٍ شیٌٓى ًوبیس ٍ یب ٖسوتی اظ ٚبض ضا ثرِ آًْرب هحرَل    

ٌٚس ٚبضْطهب حٕ ذَاّس زاضت ِٚ ٖطاضزاز ضا ْسد ٍ ؾوبًت ًبهِ اًزبم تًْسات پیوبًٛربض ضا ؾرجف ٍ ذسربضات ٍاضزُ زض احرط     

 اظ اهَال ضا اذص ًوبیس . تًییي هیعاى ذسبضات ٍاضزُ ثب تطریع ٚبضْطهب هی ثبضس .ْسد پیوبى ٍ تأذیط ارطای ٚبض ضا 

ایي پیطٌْبز زٌّسُ هتًْس هی ضَز چٌبًچِ زض حیي ارطای پیوبى ثِ زلیل تُییطات ٍ یب اًتػبثبت زض زستگبُ زٍلت هطوَل      

ٗطضات ثرِ پیوربى ذبتورِ زازُ ضرَز . ثرسیْی اسرت       ٖبًَى هعثَض گطزز هطاتت ضا ثالْبغلِ ثِ اقالو ٚبضْطهب ثطسبًس تب قجٕ ه

چٌبًچِ ایي پیطٌْبززٌّسُ هطاتت َْٔ ضا ثالْبغلِ ثبقالو ًطسبًس ًِ تٌْب ٚبضْطهب حٕ زاضز پیوبى ضا ْسد ًوَزُ ٍ ؾوبًت ًبهِ 

ز اظ اهَال ایري  ّبی هطثَـ ضا ؾجف ًوبیس ثلِٛ ذسبضت ًبضی اظ ْسد پیوبى ٍ یب تأذیط زض ارطای ٚبض ضا ًیع ثٌب ثِ تطریع ذَ

 پیطٌْبز زٌّسُ ٍغَل ذَاّس ًوَز .

هؿبْبً ایي پیطٌْبززٌّسُ ايالم هی زاضز ِٚ ثط هزبظاتْبی هتطتت ثط هترلٓریي اظ ٖربًَى ْرَٔ آگربّی ٚبهرل زاضز ٍ زض             

 غَضت ترلّ هستحٕ هزبظاتْبی هطثَقِ هی ثبضس . 

 پیشنهاد دهنده :     انم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اترخی :                                                                                                            

 انم و انم خانىادگی و امضای مجاز تعهدآور و مُهر پیشنهاددهنده  

 

 

 

 



 
  

   

 یراز کارفرما   : دااگشنه صنعتی ش       

   

پردیس دانشگاه   / CوBپروژه احداث کامل خوابگاه تیپ  اسناد مناقصو            

 صنعتی شیراز 

   

   
 

 

  بنام خدا 

 فرم بیمو انهم 

 ذَاثگبُ BٍCغُ تٛویل احساث ٚبهل سبذتوبى ثلَْٚبی پطٍ :َؾَو هٌبٖػِ ه

ایي پیطٌْبززٌّسُ ثب اهؿبء شیل ایي ٍضِٖ ثسیٌَسیلِ تبئیس هیٌوبیس ِٚ چٌبًچِ ثًٌَاى ثطًسُ هٌبٖػِ َْٔ اًتربة گطزز زض هَٖى 

ضطایف يوَهی  21یف هٌبٖػِ ٍ هبزُ يٗس ٖطاضزاز آى ٖسوت اظ يولیبت هَؾَو ٖطاضزاز هٌبٖػِ هعثَض ضا ثكَضیِٛ زض ضطا

پیوبى پیص ثیٌی ضسُ است زض هٗبثل ذكطات احتوبلی هطثَـ ثِ ارطای يولیبت ًعز یٛی اظ ضطٚتْبی ثیوِ هَضز ٖجَل ٚبضْطهب 

 ثططح رسٍل ظیط ثیوِ ًوبیس .
 

 ّعیٌِ ثیوِ هجلٍ ٚل هَضز ثیوِ حَازث هَؾَو ثیوِ يولیبت هَؾَو ثیوِ

       

    

    

    

تسلین ضسُ است  ةالصٚط ثب اقالو ٚبهل اظ ًطخ ثیوِ ٍ ْطاًطیع ٍ َیطُ تٛویل ٍ زض پبٚت ؾوٌبً تبئیس هیٌوبیس ِٚ رسٍل َْٔ

. 

ّوچٌیي تبئیس هی ضَز زض هَٖى هجبزلِ ٖطاضزاز ثیوِ ًبهِ هطثَـ تٌهین ٍ تسلین گطزز ٍ چٌبًچِ ثًلت تططیٓبت ثیوِ یب ّط 

ثَزُ ٍزض غَضت  ِهبُ پس اظ هجبزلِ ٖطاضزاز هٛلّ ثِ تسلین ثیوِ ًبهِ هطثَق یَٙز تب حساٚخط يلت زیگط ایي اهط هیسط ًط

ٍ الجتِ چٌبًچِ زض ایي  زض ایي هَضز اٖسام ذَاّس ًوَز ضطایف يوَهی پیوبى ضاسبً 21 تبذیط آًگبُ زستگبُ ارطائی هكبثٕ هبزُ

پیطٌْبززٌّسُ هسئَل ذسبضات ًبضی هی  یت ٍاضز ًوبیس ایيذالل حَازث سَئی پیص آهس ًوبیس ِٚ ثِ يولیبت اًزبم ضسُ آس

 ثبضس .

     اترخی :                                                        انم پیشنهاد دهنده 

 پیشنهاد دهنده       انم و انم خانىادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر

 



 
  

   

 یراز کارفرما   : دااگشنه صنعتی ش       

   

پردیس دانشگاه   / CوBپروژه احداث کامل خوابگاه تیپ  اسناد مناقصو            

 صنعتی شیراز 

   

   
 

 

 و ظرفیت آماده به کارفرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا 

آییي ًبهِ اضربو ٚبض زض رْت ضيبیت نطْیتْبی ارطایی ، اهؿبء ٌٌٚسُ ظیط هتًْس هی گطزز زض  18هكبثٕ هبزُ 

زاًطگبُ غًٌتی  ذَاثگبُ ّبی B  ٍCاحساث ٚبهل زٍ ثلَ٘ تیپ  تبضید ............... ثطای هطبضٚت زض هٌبٖػِ پطٍغُ

ضّبیی ِٚ اذیطا ثطًسُ ضسُ است ثِ ضطح ظیط هی ثبضس ٍ ثب آگبّی اظ نطْیت ضیطاظ ٚبضّبی زض زست ارطا ٍ یب ٚب

ارطایی پبیِ ٍ ضضتِ هطثَـ اظ ًهط هجلٍ ٍ تًساز ٚبض هزبظ زض زست ارطا ، نطْیت آهبزُ ثِ ٚبض الظم ثطای ضطٚت 

 زض هٌبٖػِ ٍ يٗس ٖطاضزاز پطٍغ هصَٚض ضا ثب هجلٍ تًییي ضسُ زاضا هی ثبضن.

 

 

چٌبًچِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی نطْیت آهبزُ ثِ ٚبض هصَٚض ضا تبییس ًٌوبیس . هسئَلیت تبییس زض ارطای 

ًٛبض ثَزُ است ٍ هكب ثٕ ثب زستَض الًول ضسیسگی ثِ ترلٓبت ًبضی اظ يسم ضيبیت ؾَاثف پطٍغُ ثِ يْسُ پیوب

                   اضربو ٚبض ثب ایي ضطٚت ضْتبض هی گطزز.                                            هْط ٍ اهؿبء هزبظ تًْس آٍض                    

                                                                                               

ایي ثطٜ رعء الیٌٓٙ هٌبٖػِ ثَزُ ٍ ثبیس ؾویوِ ثطٜ پیطٌْبز ٖیوت پیوبًٛبض تحَیل گطزز ٍ پس اظ تٛویل 

ضسى آى تَسف پیطٌْبز زٌّسُ زض  پبٚت  ة ٖجل اظ اْتتبح پیطٌْبز هَضز ثطضسی ٖطاض گطْتِ ثِ ّوطاُ اسٌبز ٍ 

 هساض٘ هَضز ًیبظ ثِ سبظهبى هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی اضسبل گطزز.

 

 ضتِ ٚبضض ًبم پطٍغُ ضزیّ

ًبم زستگبُ 

ارطایی قطِ 

 ٖطاضزاز

هجلٍ 

 ٖطاضزاز

هجلٍ 

ٚبضٚطز 

 ٖطاضزاز

نطْیت زض 

 پبیِ ٍ ضضتِ

هبًسُ 

 نطْیت
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