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ره �ل آ�وزش ��ی و��� ای ا�تان ز�جان                                                 ادا

 :مرکز آموزش فنی وحرفه اي خواهران الزهرا (س) زنجان  فنی سالن آزمون چند منظورهاولیه  شخصاتم 

 متر 11 )  ارتفاع تاج سوله : 1

 متر 8 ) ارتفاع مفیدسوله : 2

 متر  24 ) دهانه سوله : 3

 متر 54 ) طول سوله : 4

 متر 7الی 6دهانه بچه سوله )  5

 متر 54)  طول بچه سوله 6

 اجرا خواهد شدبا کاربري اداري و نمایشگاهی  وطبقه همکف) در دو دهنه اول ورودي سالن سازه بصورت دو طبقه طراحی 7

 مترمربع 1620 )  مساحت زیربنا : 8

 

 :توضیحات

 فضاي اختصاص و مساحت لحاظ از باید قرارداد عقد از قبل که باشد می سازنده کارگاه در ساخت عملیات کلیه انجام محل  1-

 و کاري ي فضا عدم وجود است بدیهی.باشد رسیده کارفرما تایید به و گرفته قرار بازدید مورد الزم تجهیزات و کار این به یافته

 .بود خواهد بعهده سازنده مورد این از ناشی خسارتهاي و بود خواهد ساخت امکان عدم منزله به الزم تجهیزات

 مورد این در همکاري را نهایت باید وپیمانکار بوده کارفرما حقوق از موردي و مقیم نظارت بصورت کار مختلف مراحل بر نظارت  2-

 .باشد داشته کارفرما با

 .میگردد شیبدارمحاسبه سطح براساس سقف پوشش متراژ  3-

 .خواهدشد گرفته درنظر اطراف ستونهاي پشت تا وپشت سقف کنسولهاي درنظرگرفتن بدون سوله زیربناي  4-

 .شود درنظرگرفته اسکلت واجراي ساخت هزینه ودرمحاسبه ضروري سوله طولی دردوطرف لندنی آبروي اجراي  5-

 هزینه   بابت وازاین بوده کارفرما بعهده موردنیاز وجزئیات )قابها( واسکلت فونداسیون شامل پروژه سازه هاي نقشه وارائه طراحی  6-

 .شد نخواهد پرداخت اضافی هاي

 ..باشد می پیمانکار بعهده فونداسیون اجراي  7-

 کامالً مرغوب فوالد مبارکه با ابعاد استاندارد ST-37آهن و لوله هاي  مصرفی از نوع   8-

و کامالً مرغوب داراي ضمانت نامه  1ازنوع درجه رنـگ کـوره اي به صـورت شـادوالین و گام دار 6/0از گالوانیزه فُرم دار  سقف  9-

 .  عدم پوسته شدگی منطبق با مشخصات ورق هاي اروپایی یا ژاپنی

 عایق ها : 10-

 اینچ ) گالوانیزه . 1( حداکثر  سانت  با توري مرغی چشمه ریز  2الف ) فوم عایق پلی اتیلن رولی به ضخامت 

در وسط پروفیل ھا و فضاھای  کامال مرغوب و درجھ یکسانتی  ٤استفاده از عایق حرارتی و صوتی پلی استایرن ب ) 

  . ٤٠ خالی دیوار ھا با دانسیتھ
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 اداره �ل آ�وزش ��ی و��� ای ا�تان ز�جان                      

  : اتصاالت 11-

با الکترود آما صورت گرفته و کلیه  Cm 5کلیه اتصاالت تیر آهن و پروفیل ها ، شاسی و اسکلت توسط جوشهاي ممتد به فواصل 

  . و مهار تسمه ها صورت می گیرد 25 ، 21،  18ورقهاي بدنه و سقف با استفاده از پیچ هاي فوالدي و پرچ ها ي 

 باپوشش مناسب نهایی ) الیه و میانی الیه زنگ، ضد ( آستر الیه هر در میکرون 40 ضخامت با الکید رنگ الیه 3 از استفاده  12-

 . میکرون 120مجموع در فلزي ها ي سوله و فلزي هاي اسکلت جهت

 آماده سازي سطوح براي رنگ آمیزي : 13-

 .نمود) استفاده   sa-2(   استاندارد عمیق پاشی ماسه از استفاده با کاري تمیز از باید  سطوح سازي آمادهبراي 

 رنگ و ،تمیزکاري ، جوشکاري ، مونتاژ ، سازي لبه ، خمکاري ، برش نحوه ، استفاده مورد مصالح تهیه مراحل تمامی است الزم 14-

 در مکتوب بصورت و گرفته قرار تایید مورد کارفرما و سازنده کیفی کنترل توسط و گرفته صورت الزم استاندادهاي رعایت با زنی

. ضمناً ارائه گزارشات انجام آزمایشات کیفی عملیات  گردد مستند ، گردد می ایجاد سازنده و کارفرما توسط مشترکا که فرمهایی

 الزامی و به عهده پیمانکار بوده که باید در مراحل مختلف عملیات به کارفرما ارائه نماید . 

 .باشد می اسکلت و سوله سازنده بعهده ها پایه نصب براي نیاز مورد شابلنهاي ساخت 15-

 .شد خواهد توزین و نهائی کیفی پیمانکار،کنترل و کارفرما ایندهنم حضور با ازحمل قبل شده ساخته اسکلت16-

 .باشد موجود زمینه این در متناسب بیمه باید بابت این از بوده پبمانکار بعهده نحو هر به حمل حین خسارات مسئولیت و هزینه 17-

 .باشد پیمانکارمی بعهده اسکلت نصب و  تخلیه جهت وجرثقیل نیازعملیات مورد تجهیزات لوازم، ابزار، کلیه 18-

 .باشد می کارفرما بعهده نصب مرحله در مصرفی برقهزینه  و مصرفی به عهده پیمانکار  آب هاي هزینه 19-

 .باشد می پیمانکار بعهده موقت تحویل زمان تا درکارگاه موجود وتجهیزات لوازم و ازپروژه وحراست حفظ 20-

 .از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد  به عهده پیمانکاربوده و لیه کسور قانونیک 21-

مسئولیت رعایت مسائل ایمنی حین عملیات عوامل اجرایی و کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار  22-

  می باشد و باید در این خصوص تمهیدات الزم را قبل از شروع عملیات مد نظر قرار داده باشد . 

اداره کل آموزش فنی و حرفه  عمل مورد ومقررات ضوابط براساس وپیمانکار کارفرما بین ما فی پیمان، عمومی وشرایط قرارداد  23-

 .بود خواهد زنجان اي استان

 
 

                                   درمناقصه کننده شرکت پیمانکار وامضاء مهر                                                                                    

 
 


