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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

در را ری شهر نگینوژه پر ینازک کار یاتعملاز  یبخش یدستمزد یاجراذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد شرکت سرمایه گ

واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندصورت نقدی به اشخاص حقوقی برخوردار بهدو بخش 

 نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.زمانبندی مناقصه، طبق برنامه 

 مـوضوع مناقصه:  -1

رج مند اولجدن و پیش نویس پیما 1ده مارج مندح به شرری شهرد باآلت در دوقع وانگین وژه پر کاری نازک عملیاتاز بخشی دی ستمزای دجرا

 فنیت مشخصاو نقشه  مطابق با 3)ره قیمت )پیوست شماد پیشنهام فردر 

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.
 

  نگینوژه پرس(، قدرراه هیمی )چهاابراید شهن نبش خیابادی، جروشهید برار بلوری، شهر: محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیچهار) 5 اجرای کار:مدت  -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

 نمایند: توانند در مناقصه شرکتاشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل می

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمندبرخورداری از  -6-1

 دی قتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 ریمه کادر رزومتر مربع  20،000قل احداژ با مترا جراست در دیا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه کار مشابه  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال را بصورت یک یا ترکیبی از  550.000.000، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه بایستمیمناقصه گر  -7-1

 موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
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ماه از تاریخ گشایش  بانکی باید به مدت دو نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  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 

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

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-2

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

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

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

تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  در مناقصه برنده دوم شرکتتضمین  -7-3

 .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  ، تصویر کد اقتصادی و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاریییراتتغ یآگه

، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  به 12/05/99لغایت  07/05/99

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 19/05/99مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -8-3

گزار به دستگاه مناقصه 15/05/99مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  دریافت اسناد مناقصه،چنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  در محل 20/05/99مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا مینظر و اختیار مناقصه گزار  ته بهگردد. 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 میامکان حضور مناقصه  -8-6

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.
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روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 خواهد بود نقدی صورتبهنحوه پرداخت  -9-2

مشخص شده است  3بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -9-3

 .جداگانه ای انجام نخواهد شدپرداخت 

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-4

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -9-5

 .خواهد بود

 یمه مناقصه و مدارک ضم اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2حقوقی )پیوست شمارهمشخصات افراد  -10-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک ل ،ی معماریهانقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -10-3

اری مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جگانه مقررات ملی ساختمان، نشریات فنی و  22مباحث و  55نشریه  -10-4

 کشور

 شرایط عمومی پیمان -10-5

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-6

 یشهرر ینپروژه نگ ینازک کار یاتعملاز  یبخش یدستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -10-7

های به همراه پیوست 3-10گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند : پس از مراجعه نماینده مناقصه1 تبصره

نامه ارسال نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیسناد مناقصه و پیشا

تواند مراتب را کتبًا در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصه

 ری نماید.واحد امور پیمان و رسیدگی پیگی

باشد که بنا به صالحدید کارفرما در دو بخش به دو پیمانکار مربوط به کل پروژه می 3-10های ارائه شده در بند : نقشه2تبصره 

 ( نیز بر مبنای حدود نیمی از احجام و مقادیر اجرائی تنظیم شده است.3واگذار خواهد شد. جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره 
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 مدارک  اسناد و اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  داتپیشنها 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.

 اقصه پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در من -

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

موجود در مشخصات افراد حقوقی  ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یر مناقصه، شرادعوتنامه شرکت د یو امضا

( و نقشه ها )در A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستپ

 (A3قطع 

 و آنالیزهای مربوطه (3 شماره ت)پیوس 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 1تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ

و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دیبدون ق ،حیطور صربه دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.مغایرت  اسناد مناقصهپیشنهادهایی که با شرایط مندرج در 

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق دیشنهاکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد
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 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 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

می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع 

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور 

له از سووی***                         بودون مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصو

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

 

 حقوقی 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

 :شماره ثبت  :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

 مت:س    کد ملی:    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

 (تبارتاریخ اع –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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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصوات فنوی موضووع دارک، نقشهبا آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، م /اینجانباین شرکت

را ری شهر نگین وژهپر ینـازک کـار یـاتعملاز  یبخش یدستمزد یاجرا، مبلغ پیشنهادی خود برای و پیش نویس پیمان مناقصه

و )بوووه حوووروف(   بصوووورت ناخوووالص بوووه شووورح جووودول ذیووول و مجموعووواً بوووه مبلوووغ................................................................. ریوووال

 نماید.اعالم مینقدی بصورت ................................................................................................... ریال 

م تعهدات و در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجا شودیمبا تأئید این برگ متعهد  /اینجانبهمچنین این شرکت

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود گذارهیسرماامضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت برای ردیف فوق و نیز هزینه گونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 رچیدن کارگاه به پیوست ارائه می گردد.تجهیز و ب

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنوادگی نام و نام خا                                        

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 

 مبلغ کل ناخالص رشته ردیف

  نازک کاریاجرای دستمزدی  1

  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 2

  جمع کل ناخالص به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده
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 نازک کاري قیمت دپیشنها ولجد - الف

 مقدار واحد شرح ردیف
بهای ناخالص 

 جزء )ریال(

بهای ناخالص 

 کل )ریال(

1 

اجرای عایق رطوبتی، با عایق پیش ساخته )ایزوگام(، 

 4ت متشکل از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخام

 متر، برای تمامی سطوح مورد نیاز میلی

 4،058 مترمربع

  

   2،325 مترمربع اجرای اندود قیرگونی با سه الیه قیر و دو الیه گونی 2

3 

به  - 30×30اجرای فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

میلیمتری با اسپیسر، دوغاب ریزی،  3همراه اجرای بند 

 بصورت سادهطرح  -بندکشی و درز انقطاع 

 1،393 مترمربع

  

4 

در  40×40اجرای فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

زیرسازی )کروم بندی و  به همراه 2پارکینر طبقه منفی 

میلیمتری با اسپیسر، دوغاب  3اجرای بند  شیب بندی( و

 طرح بصورت ساده -ریزی، بندکشی و درز انقطاع 

 1.847 ترمربعم

  

5 

در  40×40اجرای فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد 

میلیمتری  3به همراه اجرای بند  1پارکینر طبقه منفی 

طرح  -با اسپیسر، دوغاب ریزی، بندکشی و درز انقطاع 

 بصورت ساده

 1.820 ترمربعم

  

6 

اجرای تایل سیمانی شسته )واش بتن( در سطوح افقی به 

)کروم بندی و شیب  زیرسازیاه به همر - 60×30ابعاد 

 -اجرای بند، دوغاب ریزی، بندکشی و درز انقطاع بندی( 

 طرح بصورت ساده

 760 مترمربع

  

7 

به همراه اجرای  -اجرای سنر مرمریت در سطوح افقی

 -میلیمتری با اسپیسر، دوغاب ریزی، بندکشی  3بند 

 طرح بصورت ساده

 865 مترمربع

  

8 

اجرای سنر مرمریت در سطوح قائم به صورت طولی )به 

به همراه اسکوپ و بندکشی  -سانتی متر(  40عرض 

 مطابق طرح معماری

 3،250 مترمربع
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 مقدار واحد شرح ردیف
بهای ناخالص 

 جزء )ریال(

بهای ناخالص 

 کل )ریال(

9 
به  20×20اجرای سنر مرمریت در سطوح افقی به ابعاد

 سادهطرح  - ه اجرای بند، دوغاب ریزی، بندکشیهمرا
 613 ترمربعم

  

10 

به  - 60×60اجرای سرامیک در سطوح افقی به ابعاد 

میلیمتری با اسپیسر، دوغاب ریزی،  3 همراه اجرای بند

 طرح بصورت ساده -بندکشی  

 8،265 مترمربع

  

11 

به   - 30×30اجرای سرامیک در سطوح افقی به ابعاد 

میلیمتری با اسپیسر، دوغاب ریزی،  3همراه اجرای بند 

 بصورت سادهطرح  -بندکشی 

 600 مترمربع

  

12 

به همراه   - 90×30اجرای کاشی در سطوح قائم تا ابعاد 

میلیمتری با اسپیسر، دوغاب ریزی، بندکشی  3اجرای بند 

 طرح بصورت ساده -

 6،265 مترمربع

  

13 
به  -سانتیمتر  20اجرای سنر قرنیز مرمریت به عرض

 همراه بندکشی
 910 متر طول

  

14 
 -سانتیمتر  20رنیز گرانیت برفی به عرضاجرای سنر ق

 به همراه بندکشی
 200 مترطول

  

15 
به  -سانتیمتر  10اجرای سنر قرنیز مرمریت به عرض 

 همراه بندکشی
 927 متر طول

  

   1،040 عدد اجرای سنر پله و پیشانی مرمریت به همراه زیرسازی پله 16

   213 عدد ند کشیبه همراه ب -نصب سنر آستانه از هر نوع سنر  17

18 
اجرای سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ 

 کشته به همراه چفت
 13،675 مترمربع

  

19 
اجرای اندود دوگچه با گچ گیپتون در دیوار، سقف و 

 چشمه راه پله
 1،300 مترمربع

  

20 

کیلوگرم سیمان  150اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 

کروم بندی و شیب بندی و لیسه  در متر مکعب به همراه

 15تا ضخامت  -ای کردن جهت اجرای عایق رطوبتی 

 سانتی متر

 2،325 مترمربع
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 مقدار واحد شرح ردیف
بهای ناخالص 

 جزء )ریال(

بهای ناخالص 

 کل )ریال(

21 
زیرسازی انباری ها با خاک مخلوط به همراه اجرای 

 کوبیدن و تسطیح
 285 مترمربع

  

22 

امل ش 2زیرسازی در پارکینر طبقه منفی جرای ا

درصد،  95گالژ و کوبیدن تا تراکم ر، و تسطیح ریزیخاک

و بتن به  سانتیمتر 5کروم بندی، شن ریزی به ضخامت 

 250ا بتن آماده با عیار بسانتی متر  5ضخامت حداقل 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب

 1.848 ترمربعم

  

23 
اجرای سنر حجمی دور قاب درب آسانسور از هر جنس 

 سی بر نمودن و اسکوپبه همراه فار -
 54 عدد

  

24 

ساخت نرده بالکن، نرده راه پله، حفاظ درب و پنجره ها از 

پرفیل های تو خالی و نصب به همراه ورق انتظار و 

 اتصاالت مربوطه، به همراه پوشش کامل ضد زنر

 15،000 کیلوگرم

  

25 

ساخت و نصب درب فلزی از انواع پروفیل های نبشی، 

های تو خالی، با جاسازی و سپری، ورق، تسمه و پروفیل

به همراه جوشکاری، ساییدن  -دستمزد نصب یراق آالت 

 الزم، زیرسازی کامل و ضد زنر

 6،000 کیلوگرم

  

26 
اجرای رول بولت هیلتی جهت زیر سازی، شاسی کشی و 

 اجرایی سایر ملزومات
 500 عدد

  

27 
نصب صفحات رابیتس یا تور سیمی گالوانیزه زیر اندود، بر 

 با تفنر، میخ و چاشنی -روی دیوارهای بنایی یا بتنی
 500 متر مربع

  

   110 عدد نصب کاسه توالت ایرانی و لوله رابط فالش تانک 28

   430 عدد نصب کفشور فضاهای تر و آبریز 29

   ریال جمع کل ناخالص به
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   - ب
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-20تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

 2 رفرمابرای پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کا نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 3 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 4  اجرای ملزومات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه 

 5 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

رصد از ردیف های جدول فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه د 80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

أئید دستگاه برچیدن کارگاه و ت عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست 3تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق میهای مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار و کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.صرفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از ردیف موضوعات در صورت وضعیت

 شد.با: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده کارفرما می5تبصره 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 


