« اسناد شرکت در مسابقه طراحی سردر ورودی منطقه ویژه اقتصادی کاوه »
موقعیت منطقه :
منطقه ویژه اقتصادی کاوه در  111کیلومتری شهر تهران و  11کیلومتری شهرستان ساوه باا برخاورداری ا تسسیااا
یربنایی منحصر به فرد و یربناهای ال م و اساسی ا قبیل راه آها اختصایای  ،هتال  ،تسسیااا آ  ،بار  ،گاا ،
بانک  ،خدما ایمنی و آتش نشانی  ،دانشاااه هاا و مادار

و

 ،مماب بنا ی اختصایای  ،تصاایه خاناه آ و فا ا

فضاهای تاریحی و گردشاری  ،مراک خرید و غیره ،در مرک ارتباطی شاما باه وناو و شار باه غار کشاور و در
ن دیکی فرودگاه بی المللی امام خمینی (ره) واقع شده است و با قدمتی بالغ بر  01سا به عنوان ب رگتری و وذا تری
منطقه به منظور وذ سرمایه گذاران بخش ینعت و خدما در کشور محاو می گردد ،به نحوی که نقش کلیدی خاود
را در توسعه فعالیت های ینعتی و خدماتی در منطقه و کل کشور ایاا نماوده و درآینادهای ن دیاک باه ب رگتاری قطا
خدما لجاتیکی کشور تبدیل خواهد شد.
با عنایت به مرات فو ای شرکت در نظر دارد نابت به برگ اری ماابقه با مو وع طراحی سردر ورودی منطقه ویاژه
اقتصادی کاوه به شرح ذیل اقدام نماید:
 -1موضوع مسابقه :
طراحی سردر ورودی منطقه ویژه اقتصادی کاوه به عنوان یک عنصار شااخو و نماادی در ارتباا باا معناا و ماهاوم
ماتقیم فعالیت های ای منطقه و دربرگیرنده هویت میشرو در مقیا

ملی و وهانی ،با بهاره منادی ا تماامی ایاده هاای

خ قانه و تاکرا ودید در عریه هنر  ،معماری و شهرسا ی به منظور خلق اثری ار نده ،منحصر به فرد و ماندگار.
 -2برگزار کننده مسابقه :
شرکت شهر ینعتی کاوه ( سا مان مائو منطقه ویژه اقتصادی کاوه )
-3ویژگی های مورد نظر در طراحی :
 -1طرح تلایقی ا معماری ایرانی  ،اس می و مدرن بوده و دربرگیرنده هویت منطقه ویژه اقتصادی در مقیا

ملی و

وهانی باشد .
 -2نوآوری و خ قیت در ایجاد ح

ماندگاری اثر لحا گردد .

 -3به عنوان یک عنصر در معرفی دید هماانی ح

ارتبا ماتقیم با فعالیت های منطقه را القاء نماید .

 -0مصالح به کار رفته با در نظر گرفت شرایط اقلیمی منطقه میشنهاد شود.
-5

وابط و استانداردهای ترافیکی درآن مد نظر قرار گیرد .

 -6تووه ویژه به اورایی بودن طرح و قابلیت ارائه نقشه های فا ( 2نقشه های اورایی معمااری و ساا ه ) را داشاته
باشد .

 -7محل استقرار دقیق طرح با تووه به وایای دید و همچنی ارتبا منطقی بی احجام طرح در نظر گرفته شود .
 -8در نظر گرفت سیمای طرح در ساعا مختلف شبانه رو .
 -9بودوه مورد نظر برای اورای طرح بالغ بر چهار میلیارد و چهارید میلیون ریا برآورد شده است .
 -4مشخصات کالبدی طرح :

الف – مشخصات فیزیکی :
میش بینی دو دهانه ورودی و خرووی سواره  ،دو ورودی و خرووی میاده و دو ساختمان مشرف به محل عبور و مرور
سواره و میاده به منظور کنتر تردد وسائط نقلیه و مراوعی به منطقه .
ب – مشخصات ابعادی :
 -1عرض بلوار شامل دو باند  12متری و بلوار وسط  5متری .
 -2حداقل ارتااع ورودی و خرووی سواره  6متر می باشد .
 -3یربنای ماید اتاقک های مجاور سردر ،هر یک حدود  11متر مربع میشنهاد می گردد .
 -5حدود ارائه مدارک طرح :
حدود ارائه مدارک طرح در سطح ارائه مدارک قامت دوم ا مرحله او خدما مهندسان مشاور معمااری و شهرساا ی
مطابق

وابط سا مان مدیریت و برنامه ری ی بوده که به اختصار شامل مدارک ذیل می گردد :

 -1سایت م ن در مقیا
 -2م ن در مقیا
 -3نما در مقیا

1:511

1:111:
1:111:

 -0تصاویر سه بعدی ا طرح وهت معرفی سیمای اثر در رو و ش ا

وایای مختلف ( ا هر مقطع ماانی حاداقل

دو تصویر )
 -5شرح طرح مایه (  ) conceptشامل ایده های کلی و مبانی شکل گیری طرح و مصالح مورد نظر در اوارای اثار و
غیره در مت تو یحی( حداکثر  511کلمه) .
توضیح  :طرح ارائه شده ع وه بر ارائه برروی کاغذ می باید در لوح فشرده شامل فایل اتوکد و فایل مد سه بعادی 3d
 maxو مت تو یحی به یور  pdfارائه گردد .
 -6شرایط شرکت در مسابقه :
 -1شرکت در ماابقه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مهندسی و اسااتید علاوم معمااری و شهرساا ی ،
طراحان و مشاوری یاح ی حیت در ای حو ه ب مانع می باشد .
 -2شرکت کنندگان هر یک ا مدارک اشاره شده را ارائه ننمایند ا ورود آنها به مرحله ایلی انتخاا بهتاری طارح
ممانعت می گردد .

 -3حق چاپ و بهره برداری ا کلیه طرح ها با ذکر نام طراح همچنی انتخا مشاور وهت انعقاد قرارداد فا  2بارای
برگ ار کننده ماابقه محاو است .
 -0برنده ماابقه می باید توانایی ارائه نقشه های اورایی (فا  ) 2به تنهاایی و یاا معرفای مشااور ذی یا ح بارای
انجام آن را داشته باشد .
 -5هیس داوران در انتخا و تعیی برندگان ماابقه مختار می باشند .
 -6شرکت کن ندگان مجا خواهند بود طرح های میشنهادی را در مهلت مایش بینای شاده در برناماه ماان بنادی باه
دبیرخانه ماابقه تحویل دهند و به آثار ارائه شاده ما

ا مهلات مقارر در برناماه ماان بنادی ترتیا اثار داده

نخواهد شد .
 -7مدارک طرح می باید به دو یور کاغذی و رنای و لوح فشرده و در ماکت درباته ارائه گاردد و ارائاه یکای باه
تنهایی کافی نیات .
 -8جوایز مسابقه :
الف -طرح برگ یده او ده سکه تمام بهار آ ادی به همراه لوح تقدیر .
ب -طرح برگ یده دوم منج سکه تمام بهار آ ادی به همراه لوح تقدیر .
ج -طرح برگ یده سوم دو سکه تمام بهار آ ادی به همراه لوح تقدیر .
 -9هیأت داوران :
منتخ مدیران داخلی شرکت و متخصصی ذیص ح در امر طراحی  ,معماری و شهرسا ی.
 -11برنامه زمان بندی :
آخری مهلت ارسا طرح ها ا تاریخ آگهی در رو نامه کثیراالنتشار حداکثر به مد  21رو می باشد .
 -11مدت زمان بررسی طرح ها:
یک هاته م

ا ویو طرح ها

 -12تاریخ اعالم نتایج :
یک هاته م

ا اتمام مهلت بررسی طرح ها.

-13دبیرخانه مسابقه :
نشانی  :تهران  ،میدان آرژانتی  ،بلوار بیهقی  ،خیابان شان دهم شرقی  ،م ک  16یندو ماتی  15875-1559دبیرخاناه
شرکت شهر ینعتی کاوه
تلا 121-88731318-9:

فاک

121-88731321:

در صورت هرگونه سوال و ابهام در خصوص طرح و یا ضرورت مراجعه به محل ،با جناب آقای مهندس مجتهدی بهه
نشههانی شهههر صههنعتی ههاو ی د

ی ههومتری شهرسههتام سههاو ش امههور شهههری شههر

ت فن  4281-8313432 :تماس حاصل فرمایید.

شهههر صههنعتی ههاو

