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 شرایط خصوصی پیمان و مشخصات فنیپیوست الف( 

 

 

 

 الف( عملیات خاک برداری و تسطیح:

بر اساس نقشه  زمینتحکیم  سپس وزمین  حمل به بیرون از وتخریب ، تسطیح ، خاکبرداری 

 با درصد تراکم تعریف شده در مشخصات فنی . مکانیک خاکآزمایش اخذ ساختمان و لزوم 

 بندی: ب( اجرای فنداسیون و شناژ

و استفاده از بتن فنی ساخت شناژها و اجرای فنداسیون برابر مشخصات میلگرد و  تهیه بتن و

استاندارد با اخذ آزمایش بتن و نیز پر کردن شناژها با مخلوط ) خرید بتن از شرکت های معتبر 

ن و استفاده از ویبراتور بتن میکسر و پمپ انتقال بت  ریزی توسط تراک بتن، و تاییدیه ی پروانهدارا

 (اندازه گیری و رعایت درجه حرارت بتن در حین بتن ریزی و

 ج( اجرای سازه:

اجرای سازه های بتنی بر اساس نقشه های مورد تصویب میلگرد و غیره و  ،تهیه مصالح شامل بتن

 .رعایت آیین نامه های اجرائی و محاسبات ابالغ شده  شهرداری و نیز

 

 د( اجرای سقف:
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اجرای عملیات سقف با تیرچه و یونولیت براساس نقشه های مصوب شهرداری تهیه کلیه مصالح و 

یا سقف جدید ضد  عیار استاندارد مصوب بتنزی با یر بتنبا استفاده از یونولیت درجه یک و 

 آتش

 و دیوارها:اجرای تیغه و  تهیهه( 

یا یو  یه یونولیتجرای دیوارهای جانبی از سفال تیغه ای به صورت دوجداره با الا تهیه مصالح و

اخلی با سفال تیغه آئین نامه شهرداری و تیغه بندی د 19مبحث با مطابق  بوت وافل و یا کوکسیال 

 .و یا بلوک سیمانی سبک استاندارد ایی استاندارد

 تاسیسات ساختمان: تهیه و نصبش( 

اصی برای هر اختص یا سامسونگ ویا مشابه، LGاسپلیت  داکتو راه اندازی  تهیه ، نصب -1

 واحد که در صورت نصب در پشت بام همراه با نصب شلتر باشد

 تهیه و نصب پکیج متناسب با متراژ هر واحد جهت گرمایش و آب گرم واحدها -2

 .سیستم برق اضطراری ساختمان  اتوروژنر تهیه، نصب و راه اندازی دیزل -3

 سیستم های ایمنی و آتش نشانی طبق استانداردهای مصوبتهیه و نصب  -4

 

 :ذیلمشخصات تهیه و نصب کف پوش ها با ز( 

 مرمریت مرغوب گرانیت یا پوشش کف زیرزمین از سنگ تهیه و نصب  -1

 پوشش کف پارکینگ از سنگ گرانیت نصب و تهیه -2

 سانتی 4مرمریت گرانیت یا پوشش کف حیات از سنگ مرغوب  نصب و تهیه -3
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 یا مرمریت سانتی 3 گرانیت پوشش پله ها از سنگ  نصب و تهیه -4

 سانتی 2مرمریت  گرانیت یاپوشش کف پاگردها از سنگ  نصب و تهیه -5

یک درجه یک از نوع سرام 80*80کف سالن ها و اتاق خواب ها سرامیک  تهیه و نصب  -6

 چینی

 نوع زا 80*80 سرامیک سالن با استفاده ازپوشش کف آشپزخانه هم سطح  نصب و تهیه -7

چینی یک درجه سرامیک  

ک به ایرانی با سایز کوچ 1پوشش کف حمام و سرویس ها سرامیک درجه  نصب و تهیه -8

یزوالسیونسانتی متر روی دیوار جهت ا 50همراه سه الیه قیر و دو الیه گونی تا ارتفاع   

سانتیمتر روی دیواره ها و  50تا ارتفاع میل آل  4ایزوگام پوشش پشت بام با  نصب و یهته -9

سانتی متر. 20با اورلب موزائیک سطح   

قیر با استفاده از عایق کف پارکینگ ، حیاط خلوت ، آشپزخانه ها و بالکن ها  نصب و تهیه -10

 گونی

 ح( مشخصات پوشش دیوارها

سانتیمتر زیر سقف سنگ مرمریت مرغوب 25تا دیوارهای محوطه زیر زمین  -1  

درجه یک ایرانی به همراه طبقه بندی دیوارهای انباری ها از سرامیک -2  

سانتیمتر زیر سقف سنگ مرمریت مرغوب طرح دار 25دیوارهای راه پله تا  -3  

یا کاشی  چینی درجه یکدیوار آشپزخانه و حمام ها و سرویس های بهداشتی ار نوع کاشی  -4

بریز درجه یکت  
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همراه محوطه سازی و ه ب تا ارتفاع مجاز دیوارهای محوطه حیاط از سنگ تراورتن مرغوب -5

.طرح دار  

حیاط خلوت تراورتن مرغوب  دیوار -6  

  PVCاز جنس و سالن  قرنیز دور اتاقها -7

 

 ط( مشخصات چهارچوبها و دربها و پنجره ها و یراق آالت:

ی ها و دربهای انبار PVC روکش نیاز دربهای آپارتمانها ، از نوعورد مکلیه چهار چوب های  -1

 و غیره از نوع پروفیل فلزی

 درب ورودی ساختمان ، تمام چوب طرح دار -2

 درب ورودی پارکینگ ها فلزی طرح دار یا فرفروژه ریموت کنترل دار ایتالیائی می باشد -3

یا برند  با مانیتور بزرگ COMMAXرنگی برند  آیفون تصویری ازنوعهر واحد آیفون  -4

 می باشد.ایرانی درجه یک 

 می باشد. درب ورودی آپارتمانها از نوع ضد سرقت ترک -5

 می باشد. PVCطرح دار و چهار چوب  PVCاز نوع سرویسها و حمام و درب اتاقها  -6

 می باشد.قفل و یراق آالت از نوع ایرانی ممتاز و یا مشابه  -7

 می باشد .درب انباری ها و درب خرپشته از نوع فلزی  -8

جدید توری سرخود می  درجه یک از نوع وینتکدو جداره  UPVCپنجره های ساختمان  -9

 باشد.
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  می باشد.نرده های راه پله به صورت استیل طرح دار -10

 باشد. می و دوجداره با گاز آرگون کارخانه ای سکوریتان از نوع شیشه های ساختم -11

 هایگالس به همراه طبقه بندیدر اتاق خواب ها از جنس ریلی یواری دتعبیه و نصب کمد  -12

 کمدها می باشد.

 

 

 ی( مشخصات نمای ساختمان:

وتعبیه سیستم نورپردازی نمای جنوب ساختمان از سنگ تراورتن مرغوب با طرح مصوب  -1

 می باشد. طبقه 7حداقل تا  فتوسل

و تعبیه سیستم نورپردازی مان از سنگ تراورتن مرغوب طبق طرح مصوب نمای شمالی ساخت -2

 می باشد. طبقه 7حداقل تا  فتوسل

 ک( مشخصات لوله کشی و چاه:

 می باشد الیه مرغوب و استاندارد 5لوله کشی آب از نوع سوپر پایپ  -1

 می باشداستاندارد و خرطومی های نسوز PVCلوله کشی برق با لوله  -2

کشی گاز با استفاده از لوله های استاندارد و شیرهای نسوز قطع و وصل داخلی برای هر لوله  -3

 می باشدبا مجوز نظام مهندسی  واحد

 حفر حداقل دو حلقه چاه متناسب با تعداد واحدها -4
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می  لوله کشی فاضالب پیش بینی شده برای وصل فاضالب ساختمان به اگو از نوع بوش فیت -5

 باشد.

  شی گاز برای بالکن هالوله ک -6

 ل( مشخصات برق ) سیم کشی و کلیدها (

له کشی و لو زوجی 3یم های برق از نوع افشان مرغوب ایرانی و جهت سیم کشی تلفن کابل س -1

 مجزا با جعبه تقسیم و ترمینال 

 د در محل قابل دسترس در داخل هر واح ندالگرااز نوع عبه با کلید مینیاتوری تعبیه ج -2

  نوع لگراندلید و پریز ها از ک -3

 ن و ماهواره مرکزی جهت هر واحد با سیم کواکسیال مرغوب ایرانی سیم کشی آنت -4

 سیستم سنسوری در راه پله ها و پارکینگها جهت روشنایی -5

 نورپردازی نماها و دیوارهای حیاط با فتوسل -6

 ن( مشخصات سرویسهای بهداشتی و شیرآالت

 بهداشتی از نوع چینی مرغوب ایرانی کابینت دارکلیه سرویس های  -1

 کلیه شیرآالت از نوع اهرمی ایرانی برند قهرمان و یا مشابه -2

 نصب شیر آب برای شستشوی پارکینگ و حیاطتهیه و  -3

 و در صورت موافقت پایان کار نصب هواکش هواکش داخل سرویس ها تعبیه جای  -4

 به همراه سیستم سیفون دیواری نیاز هر واحدنصب سرویس ایرانی مورد تهیه و  -5

 دیواری به همراه سیستم سیفون یا مشابه  DURAVITتهیه و نصب توالت فرنگی از نوع   -6
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 س( مشخصات کابینت آشپزخانه
 70ترک درجه یک به تناسب متراژ آشپزخانه به ارتفاع  های گالسنوع  کابینت آشپزخانه از -1

 سانتیمتر زمینی برای هر واحد 90سانتیمتر دیواری و 

رغوب شعله و سینک دو لنگه طرح دار ایرانی م 5رد ، اجاق گاز رومیزی ایرانی هود استاندا -2

 (البرز)اخوان یا 

 ورد نیازعبیه جای ماشین لباسشویی و ظرف شویی با آب و فاضالب مت -3

 عبیه جای یخچال ساید بای ساید با آب مورد نیاز ت -4

 ع( مشخصات آسانسور

به   schindlerدستگاه آسانسور باری استاندارد  1نفره و  9و  6دستگاه آسانسور  2نصب  -1

همراه با اسپیکر و تابلو فرمان استاندارد و اتوماتیک ، دارای بیمه و ضمانت معتبر و گواهینامه تایید 

 )در صورت امکان و مجوز سازمان نظام مهندسی( .شرکت استاندارد 

تا  100کابین آسانسور تمام استیل به صورت طرح دار و از نوع شیک و مرغوب با ابعاد حداقل  -2

سانتیمتر )حداقل ابعاد استاندارد رعایت شود و گواهی استاندارد باعث قبولی در این مورد می  120

 گردد(.

 

 ساختمانف( نقاشی 

دیوارها و سقف سرویس ها و آشپزخانه ها روغنی و نیم مات و سایر سقف ها رنگ پالستیک  -1

 )ترکیبی( ترک دیواری درجه یک کاغذ و مرغوب 
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ترک  دیواری درجه یک دیوار سالن ها و اتاق خواب ها رنگی روغنی مرغوب و کاغذ -2

 )ترکیبی( 

 ای فلزی و چهارچوبها بصورت کاملجرای ضد زنگ و آستر و رویه برای دربها -3

 ظ( مشخصات سقف ها

 یسها دو پوششه ) کاذب (سقف سرو -1

وشی جهت سالن ها به مجهت تعبیه سینه کفتری و دندان صورت رابیتس کاری ه ب بریگچ  -2

 نور پردازی در سالن ونورهای مخفی  همراه تعبیه

 فاضالب تاسیساتی جرای سقف کاذب در سقف پارکینگ برای پوشش لوله هایا -3

 خ( انشعابات

خرید و نصب انشعاب آب مشاع برای مصارف عمومی طبق مقررات و دستورالعملهای سازمان  -1

 آب 

سه اختصاصی برای هر واحد و  32A فاز تکخرید و نصب انشعاب برق بصورت یک کنتور  -2

 ، جکوزی ، سونا ، استخر ،هاسه فاز برای مشاعات و آسانسور 30kw معادل 50A فاز سه کنتور

 ترکی حمام و ماساژ اتاق و بیلیارد اتاق و جیم سالن و سرایداری و رختکن اتاق

 خرید و نصب انشعاب مشاع گاز طبق استاندارد اداره گاز -3

 امکانات عمومی ساختمانح( 

احداث استخر ، سونا ، جکوزی ، اتاق رختکن و سرایداری و سالن جیم و : در طبقه زیر زمین 

 بیلیارد و اتاق ماساژ و حمام ترکی و دوش و سرویس بهداشتی اتاق
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، احداث البی من لوکس به همراه طراحی و دیزاین و مبلمان و کافه بار ، :در طبقه همکف  

  محوطه سازی حیاط و ایجاد فضای سبز و آالچیق و سالن پینگ پنگ و فوتبال دستی

 ردازی مناسب و باربیکیو متناسب با فضای روف گاردن و نورپ گاردن در پشت بام : اجرای روف

 .منبع ذخیره آب متناسب با واحد ها و پمپ مناسب در مواقع قطعی آب  به انضمام

 و ساعقه  تنصب سیستم ار

 نصب سیستم اعالم و اطفای حریق جهت پارکینگ و مشاعات و کلیه واحدها.

ز نوع متناسب اباشد و در حین اجرا مشخص گردد ،  کلیه مصالحی که در این قرارداد لحاظ نشده

 اجرا می گردد. درجه یک در نوع خودبا بقیه مصالح در حد 

  فضای مشاعات و پارکینگ و نصب دزدگیر برای واحدها با پوششنصب دوربین مدار بسته 
 

 

 


