مناقصه محدود
فرم استعالم قیمت

آقاي /شركت  .........................به شماره شناسنامه /شماره ثبت .....................صادره /ثبت......................................
به آدرس................................................................................................................. :شمارهتلفن.............................
پس از بررسی و آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد موضوع مناقصه

مربوط به تهیه نقشه زمین

شناسی -معدنی با مقیاس  1:5000و کلیه خدمات مطابق لیست و ارائه گزارش برای  3محدوده اکتشافی در استان

اصفهان،

پس از بازدید كامل از محل كار و با اطالع كامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي سپرده در
مناقصه پیشنهاد مینمایم كه عملیات مطروحه با قیمت مقطوع به ازاي انجام كل مراحل موضوع مناقصه براساس نظر
كارفرما به
قیمت تهیه نقشه و ارائه گزارش به ازاي هر كیلومتر مربع (به عدد) ....................................................................ریال
قیمت تهیه نقشه و ارائه گزارش به ازاي هر كیلومتر مربع (به حروف)  ...............................................................ریال
انجام دهم.
مشخصات محدوده ها
موقعیت جغرافیایی

مساحت محدوده ()Km2

شمال نائین

2/95

شمال نائین

0/8

اطراف جندق

3/09

 -1كمترین میزان قیمت به عنوان مبناي برنده شدن در مناقصه لحاظ میگردد.
 -2اطالع كامل دارد كه دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.
 -3از نحوه و چگونگی عقد قرارداد توسط كارفرما اطالع كامل دارم.
 -4كلیه الیه هاي نقشه می بایست به صورت شیپ فایل( )*.shpبصورت الیه باز با قابلیت تغییر در محیط نرم افزار Arc Gis
تحویل كارفرما گردد.
 -5كلیه هزینهها از جمله اسکان ،تهیه غذا ،كارگر ،ایاب ذهاب و كسورات قانونی بر عهده پیمانکار میباشد.
 -6نمونه برداري ،آماده سازي ،تحویل و تحلیل نمونه ها به عهده پیمانکار و فرآیند ارسال نمونه به آزمایشگاه و هزینه آنالیز بر
عهده كارفرما می باشد.

توضیح اینکه متقاضی بعد از تکمیل فرم ،پیشنهاد خود را در پاكت دربسته تحویل مسئولین ذیربط داده و رسید
دریافت نماید.
مهر  ،نام و نام خانوادگی ،سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور شرکت کننده در مناقصه
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مورد قبول است
مهر و امضا مناقصه گر

شرح خدمات تهیه نقشه 1:5000
ID

فعالیت
جمع آوری کلیه اطالعات و مدارک موجود از مطالعات و فعالیت های انجام شده و بررسی آنها

1

1

گردآوري آوري اطالعات

2

گردآوري مجموعه اطالعات پایه پروژه

3

تهيه تصاویر ماهوارهاي مورد نياز
تهیه نقشه توپوگرافی

2

1

نقشه توپوگرافی و مدل رقومی ارتفاعی منطقه

2

ساخت مدل  3بعدي ارتفاعی منطقه

3

تهيه نقشه آبراهه ها و شبکه آبریز منطقه
انجام عملیات صحرایی

3

1

انجام عمليات ميدانی جهت برداشت نقاط كنترل زمينی با GPS

2

نمونه برداري ژئوشيميایی از اندیس ها ،آثار معدنی و زون هاي مينراليزه و آلتره با مشخص نمودن محل نمونه ها بر روي نقشه
و آماده سازي كليه نمونه ها جهت ارائه به آزمایشگاه

3

نمونهبرداري به منظور مطالعه مقاطع ميکروسکوپی و تعيين نام سنگ ها

4

تجزیه و تحليل نتایج آزمایشات پترولوژي ،مينرالوگرافی ،آناليز شيميایی و X-Ray
تهیه نقشه زمین ساختاری

4

1

شناسایی و تعيين خط واره ها

2

شناسایی و تعيين گسل ها

3

شناسایی و تعيين ناپيوستگی ها

4

شناسایی و تعيين چين ها و كليه ساختارهاي زمين شناسی
تهیه نقشه زمین شناسی محدوده ها

5

1

تفکيک كليه واحد هاي سنگی و گسترش آنها در ناحيه

2

تعيين و ترسيم كليه آثار كانی زایی و انواع آلتراسيون هاي مرتبط با آنها و ارتباط آن با سنگ هاي درونگير

3

مطالعه زون هاي دگرسانی و مشخص نمودن ارتباط آنها با فرآیند كانی زایی در صورت وجود
ساماندهی نقشه ها و تهیه گزارش

6

1

تهيه نقشه زمين شناسی  1:5000با روش هاي استاندارد شناخته شده بين المللی براساس كليه برداشت هاي انجام شده

2

تهيه مقاطع زمين شناسی حداقل سه مقطع در هر نقشه در جهت هاي مختلف

3

انتقال اطالعات نقشه به مركز داده هاي سامانه اطالعات جغرافيایی ()GIS

4

تنظيم اطالعات در قالب الیه هاي اطالعاتی مختلف و رقومی كردن تمامی عوارض خطی ،نقطه اي و چند ضلعی

5

ارائه گزارش نهایی در دو جلد چاپی به همراه فایل الکترونيکی

6

ارائه نقشه به صورت رقومی و چاپی
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