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 .................. یجناب آقا

 ..................عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

مورد نیاز  یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهت یلحمل و تحو ید،خرشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

گذار وامتناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندبرخوردار  به واحدهای تولیدیصورت نقدی را به پروژه مرکز شهر اندیشه Cو  Aقطعه 

زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه 

 نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

 ضوابطبا مشخصات فنی و  مطابق یشهپروژه مرکز شهر اند Cو  Aقطعه  یازمورد ن یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهت لیو تحو ، حملدیخر

 قرارداد. پیش نویسمندرج در 

گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در تبصره: مناقصه

 خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.
 

 جدید اندیشه شهر  4فاز : محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیپنج) 5 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذارهیرماشرکت س کارفرما: -4

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل می

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمند برخورداری از -6-1

برداری صادره از از سازمان استاندارد ایران، پروانه بهره یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهتمجوز معتبر طراحی و تولید داشتن  -6-2

با موضوع  سوی وزارت صمت، گواهینامه فنی معتبر صادره از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سایر مدارک فنی در ارتباط

 قرارداد 

 یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهتمتر طول  2.000توانایی در تولید و حمل روزانه حداقل  -6-3
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 :تضمین شرکت در مناقصه -7

)دو میلیارد و ششصد میلیون ریال(  2.600.000.000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. را بصورت یک یا

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابه نام شرکت  بانکی نامهضمانت -الف -

 گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

ی مسکن گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستنامه  -د -

 اشد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده ب مدیرعامل

)سه میلیارد و یکصد و بیست  3.120.000.000می تواند در تمایل به جای تضامین موضوع بند فوق، یک فقره چک به مبلغ  گرمناقصه -7-2

در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، بدون هرگونه توضیح اضافی، فاقد خط خوردگی و پشت نویسی به  ،بدون تاریخ، میلیون( ریال

حساب چک مذکور متعلق به مناقصه گر بوده و  به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در پاکت )الف(در مناقصه  عنوان تضمین شرکت

صرفاً توسط مناقصه گر صادر شده باشد. در خصوص اشخاص حقوقی، چک می بایست ممهور به مهر شرکت و با چک مذکور می بایست 

 امضای صاحبان امضای مجاز صادر شده باشد.

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7ناقصه متعهد است حداکثر طی برنده م -7-3

تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید. در غیر 

برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت،  اینصورت تضمین شرکت در مناقصه

 تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

تضمین سایر در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و  شرکتتضمین  -7-4

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بندزمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت دربه -8-1

روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی هاساعتدر تصادی و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاری ، تصویر کد اقییراتتغ یآگه

شرکت ، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهردستگاه مناقصه گزار به  بازرگانیواحد  به 30/04/98لغایت  25/04/99

 د.جعه شوامران مسکن تهراری سرمایه گذ
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 تماس گرفته شود. 88885561ام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره در صورت نیاز به انج -8-2

 باشد.می 01/05/99مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -8-3

ر گزابه دستگاه مناقصه 31/04/99دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ چنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  01/05/99مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمی

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میناقصهامکان حضور م  -8-6

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.

تهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

 ارزش بر مالیات بدون در نظر گرفتنو  3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  افزوده

 د.نقدی خواهد بوبصورت نحوه پرداخت  -9-2

در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده پرداخت و بصورت نقدی  درصد از مبلغ اولیه قرارداد 10به میزان  -9-3

 خواهد شد.

 بهای ها وگیری تیرچهاندازه بر اساس یو قطعموقت  یهاتیوضعصورت کارکردبصورت تقریبی بوده و  3مقادیر مندرج در پیوست شماره  -9-4

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.  واحد طول مربوطه

 . باشدیمی نحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -9-5

تبیین است هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت  3به قرارداد به جز آنچه صراحتاً در بند ب پیوست شماره  -9-6

 .ردیگینمی گمرکی و غیره تعلق هاتعرفهی انرژی، جبران افزایش هاحاملنرخ ارز، جبران افزایش قیمت 

 مبلغ هیچگونه لذا ،نماید لحاظ خود پیشنهادی بهای در را پروژهها در محل تیرچه حمل و تحویل بارگیری، هزینه مناقصه گر می بایست -9-7

 باشد.ها در محل پروژه بر عهده خریدار میتیرچه یههزینه تخل .بود نخواهد پرداخت قابل قرارداد طول در بابت این از بهایی یا اضافه

ها با التفاوت هزینهها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف خریدار به فروشنده ابالغ گردد، مابهچنانچه در حین انجام کار تغییراتی در نقشه -9-8

 توافق طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.می شیافزا ابلقاولیه  مبلغدرصد  25این قرارداد با نرخ واحد تا سقف  -9-9

 باشد.این قرارداد با نرخ واحد تا هر میزان به تشخیص کارفرما قابل کاهش می -9-10
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 مستندات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.و  ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -9-11

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -10-2

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشورگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث  -10-3

 (3شماره  وستی)پو مشخصات فنی فرم پیشنهاد قیمت  -10-4

 یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهت یلحمل و تحو ید،خربا موضوع  قراردادپیش نویس  -10-5

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

  قراردادپیش نویس  -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 مشخصات فنی خصوصی -11-3

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-4

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -11-5

  پیشنهادات ارائه -12

پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر 

 شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسید، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.

 ین شرکت در مناقصه پاکت الف( حاوی تضم -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

مهر  ینت،پر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

 یحقوق حقیقی و مشخصات افراد ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یوتنامه شرکت در مناقصه، شرادع یو امضا

 اسناد مناقصه  یمهمستندات ضم یرسا قرارداد،نویس ، پیش2 شماره یوستموجود در پ

 و آنالیزهای مربوطه (3 شماره )پیوست پیشنهاد قیمتفرم و جداول پاکت ج( حاوی  -

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است.های پیشنهادی قیمت: ارائه آنالیز 1ه تبصر

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ
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و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صربه دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها، برنده 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

 د.با آنان رفتار خواهد شمطابق با قوانین و ضوابط جاری کشور هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند 

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                     مهر و امضاء              تاریخ...                                                               علی شاه حیدری                                      

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 به نشانی:               نظر به اینکه*        

 مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

الع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوو و و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اط

استنکاف نموده است، توا میوزان                    ریوال  قراردادتسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات مربوط یا  امضای پیمانمشارلیه از 

بی واصوله از سووی***                         بودون هر مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کت

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در 

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***       

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **      

کند و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                         نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید                 

را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه 

 پرداخت کند.                        را در وجه یا حواله یا حواله کرد***    

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول 

                   و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                      

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 رارداد**به این****                     اطالع داده است قصد اسناد ق

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

رداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                                به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورا

 کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**                                                 

از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان                                 اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک

 ریال، هر مبلغی را که***  

 مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 

از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***                                           بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                          واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده

 نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* 

 موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

                     هوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                                  متع

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره

 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

 :ره ثبتشما  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .1

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .2

 سمت:    لی:کد م    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .4

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .5

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -5

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 یقیمشخصات اشخاص حق
 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 می گردد .**درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی 

 مشخصات -1

 ملی.................................... نام پدر ........................... شماره ..............................خانوادگینام .................................................نام  

 ................................................................. فعالیت ...................................زمینهنام پدر... ...................محل تولد....................تاریخ تولد

 ستی..........................................کدپآدرس......................................................................................................................... -2

 ..........................................فکس .......................................... ثابت............................................همراه –شماره تلفن -3

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

 و رشته های مربوطه( پایه)درج اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی گواهی صالحیت  -5

 

 

 گواهینامه ها، مجوزها و پروانه های مرتبط با موضوع )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -6

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت - الف

 مصالح فلزیروش محاسبه مابه التفاوت بهای  -ب
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 برگ پیشنهاد قیمت  -الف 

ها و مشخصات فنوی با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه / این واحد تولیدیاین شرکت

 یـدهتن یشسـاخته پـ یشپـ یصنعت یرچهت یلحمل و تحو ید،خرلغ پیشنهادی خود برای ، مبقراردادو پیش نویس  موضوع مناقصه

ول ذیل و مجموعاً بوه مبلوغ................................................................. ریوال و ارا به شرح جد یشهپروژه مرکز شهر اند Cو  Aقطعه  یازن مورد

 نماید.اعالم مینقدی بصورت .............................................................................. ریال )به حروف(  .....................

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام  شودیمبا تأئید این برگ متعهد  / این واحد تولیدیهمچنین این شرکت

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به گذارهیسرماقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت تعهدات و امضاء قرارداد ا

به  / این واحد تولیدیضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکتگونه اعتراضی نخواهد داشت. نفو خود ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 پیوست ارائه می گردد.

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی                                         

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 یال(بهای کل )ر شرح ردیف

  پروژه مرکز شهر اندیشه Aقطعه  دهیتن شیپصنعتی پیش ساخته  رچهیت لیحمل و تحو د،یخر 1

  پروژه مرکز شهر اندیشه Cقطعه  دهیتن شیپصنعتی پیش ساخته تیرچه  لیحمل و تحو د،یخر 2

   جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(
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 Aمورد نیاز قطعه  دهیتن شیساخته پ شیپ یصنعت رچهیت

 بهای کل )ریال( )ریال( متر طول بهای واحد طول )متر( طول دهانه ردیف

متر 4تا  1   26.430   

متر 5تا  4 2  6.710    

متر 6تا  5 3   38.860   

متر 7تا  6 4   15.790   

متر 7.8تا  7 5   52.680   

ال(جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ری  140.470 ------------  

 

 Cمورد نیاز قطعه  دهیتن شیساخته پ شیپ یصنعت رچهیت

 بهای کل )ریال( )ریال( متر طول واحد بهای طول )متر( طول دهانه ردیف

متر 4تا  1  13،720   

متر 5تا  4 2  2،090   

متر 6تا  5 3  21،290   

متر 7تا  6 4  8،800   

متر 7.8تا  7 5  26،070   

ال(جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ری  71،970 ------------  

 

 

 .................................. ندهشنهاددهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 ب: روش محاسبه مابه التفاوت بهای مصالح فلزی 
 

پرداخت مابه التفاوت تغییرات بهای هر نوع مصالح فلزی در طول مدت قرارداد در هر صورت وضعیت به روش زیر محاسبه و موالک عمول قورار 

 :خواهد گرفت

 اسناد مناقصه خیتاردر  ی مبداءارائه شده توسط کارخانه ها، بیشترین نرخ  یمصالح فلز یمابه التفاوت بهانرخ مبنای محاسبه  -

 می باشد. (24/04/99)

 می باشد. سفارش همان پارت خیتاردر  ی مبداءارائه شده توسط کارخانه هادر زمان سفارش هر پارت، کمترین نرخ  یمصالح فلزنرخ  -

درصد کاهش نسبت به نرخ مبنا  5درصد افزایش یا  5در زمان سفارش هر پارت، تا سقف  یمصالح فلزت تغییرات بهای هر نوع باب -

 هیچگونه مابه التفاوتی قابل محاسبه نخواهد بود.

اهش نسبت به نرخ درصد ک 5درصد افزایش یا  5بر  مازاددر زمان سفارش هر پارت،  یمصالح فلزمابه التفاوت تغییرات بهای هر نوع  -

 های ارسال اعمالی خواهد شد.مبنا محاسبه و در صورت وضعیت

 

سواخته  یشپو یصنعت یرچهتمورد نظر جهت  تهیه مصالح فلزی مورد نیاز ساخت های مبدأ کارخانه همچنین این شرکت/ این واحد تولیدی 

 نماید:یده را به شرح ذیل معرفی میتن یشپ

 

 رخانهنشانی کا نام کارخانه ردیف

1   

2   

3   

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی  

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 مشخصات فنی

  یدهتن یشساخته پ یشپ یصنعت یرچهت

 
 به شماره رانیا یاستاندارد ملررات ملی ساختمان و مق 9مطابق با الزامات مبحث  دهیتن شیپ یها رچهیت یو اجرا یضوابط طراح نیآخر تیرعا -1

 است. یالزام 3-2909

 1750 (2N/mm) استاندارد با مقاومت یفوالد یو باالتر با مفتول ها 35C یشکل با رده مقاومت T یمقطو بتن یدارا بایستمی دهیتن شیپ رچهیت -2

 باشد. 1900تا

 یمطابقت داشته و مقاومت کشش 13250-2به شماره  رانیا یمل یبا الزامات و استانداردها دیبا یکردن بتن م دهیتن شیپ یفوالد مورد استفاده برا -3

 باشد. (2N/mm) 1960برابر  ایو کمتر   (2N/mm) 1475برابر  ایو  شتریب دیفوالد با

 باشد. یم متریلیم  ±5رد حداکثر مو نیمجاز در ا یمطابقت داشته، روادار یمحاسبات یبا نقشه ها دیدر سطح مقطو با یفوالد یها میس تیموقع -4

 باشد. یو ترک خوردگ یشکستگ ،یو باالتر بوده و فاقد هرگونه پوک C35 یحداقل از رده مقاومت دیبا یم دهیتن شیپ رچهیبتن ت -5

 به طور زبر و برجسته باشد. دیبا رچهیت ییو بتن پوشش سقف، سطح باال رچهیبتن ت یکپارچگی نیبه منظور تأم -6

 ساخته شده باشد. یبه شکل سپر دیدو طرف با یمحل مناسب نصب بلوک ها نیتأم یبرا دهیتن شیپ رچهیت سطح مقطو تیرعا -7

 کند. نیرا تام ییاجرا یو تحمل بارها رچهیحمل و نصب ت یالزم برا ییستایباشد که ا یبه حد دیبا رچهیارتفاع ت -8

 کمتر باشد. متریلیم 85از  دینبا رچهیت ینییعرض قسمت پا -9

 کمتر باشد. متریلیم 20از  دیگاه بلوک ها نبا منیعرض نش -10

 کمتر باشد. متریلیم 45از  دینبا رچهیت ییعرض قسمت باال  -11

 باشد. متریلیم 20کمتر از  دیفوالد نبا یرو یپوشش بتن -12

 کمتر باشد. رچهیمتر طول ت 5در  متریلیم 5از  دینبا رچهیت یمنف زیخ زانیم -13

 نباشد. شتریمتر ب یسانت 1بوده و حداکثر از  رچهیطول ت 1/500 کمتر از دیبا رچهیدر طول ت یانحراف جانب -14

 باشد. رچهیت اسمی طول mm20±برابر  دیبا رچهیطول ت -15

 باشد. رچهیت اسمی ارتفاع mm10±برابر  دیبا رچهیارتفاع ت -16

 انجام شود. Auto Claveبا استفاده از محفظه بخار  ستیبا یها م رچهیبتن ت یروش عمل آور -17

 فاقد بتن باشد. متریسانت 15به اندازه  دیها با رچهیت ییو انتها ییدو سر ابتدا -18

 است. یالزام رچهیت یلگردهایخمش و کشش م شیآزما جیبتن و نتا یمقاومت فشار جیارائه نتا -19

 


