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 ..................مهندس    یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

 Cقطعه  هایبلوکسفت کاری و نازک کاری  بخشی از دستمزدیاجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

ذار نماید، لذا واگمتناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندحقوقی برخوردار حقیقی و صورت نقدی به اشخاص را به یشهپروژه مرکز شهر اند

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

 مـوضوع مناقصه:  -1

ناخالص  با زیربنای شهیاندپروژه مرکز شهر  Cقطعه  هایبلوکو نازک کاری  یسفت کاربخشی از  دستمزدی یعبارتند از اجراموضوع قرارداد 

 .3 شماره پیوست جداول شرحو  یو نقشه های اجرائ یبراساس مدارک، مشخصات فناندیشه  یدشهر جد 4واقع در فاز  متر مربع 31.000حدود 

 هاینقشه یبررس بانموده و  گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدیدتبصره: مناقصه 

 نخواهد بود. رفتهیخصوص پذ نیدر ا یادعائ چگونهیلذا ه، نمایدکامل کسب  یکار آگاه فیاز کم و ک یمعمار

 جنب بازار ایرانی اسالمیشهر جدید اندیشه،  4فاز : محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیپنج) 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

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:حقوقی واجد شرایط ذیل میحقیقی و اشخاص 

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

 برای اشخاص حقوقی  کد اقتصادی و داشتن شناسه ملی -2-6

 متر مریع 10.000با زیربنای حداقل انجام شده یا در دست اجرا حداقل دو نمونه کار مشابه  داشتن -3-6

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

را  ریالمیلیون(  سیصد و بیست) 320,000,000مناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در  بایستمیمناقصه گر  -1-7

 یل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذ
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بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد. گزار، با هزینه مناقصه گر 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  حساب بهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرماام به ن 

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

 گذاری مسکن تهران رسیده باشد. شرکت سرمایه  مدیرعامل

 1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم و شصت یکصد) 160,000,000تواند مبلغ  یم مایلت صورت در گرمناقصه -7-2

در  یخ،بدون تار بایستمی هاارائه نماید. کلیه سفته ،سفته حداکثر سه فقرهدر قالب را  یال( رمیلیون یستدو) 000,000200,مبلغ  و

و پشت  یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض10103074333شناسه ملی به  مسکن تهران یگذار یهوجه شرکت سرما

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم یسینو

کلیه د در ذیل متعهکادر مشخصات بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در در خصوص اشخاص حقوقی می -

 برسد.مجاز  یصاحبان امضا یامضا هو بگردیده  ممهور به مهر شرکتدرج گردد و کلیه سفته ها  هاسفته

کلیه متعهد در ذیل  کادر مشخصاتبایست نام و نام خانوادگی، شماره ملی و آدرس محل اقامت در در خصوص اشخاص حقیقی می -

 درج گردد. نیز صه گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشانتوسط مناقدرج گردد و کلیه سفته ها  هاسفته

قرارداد را بصورت  ناخالصمبلغ  %5، به میزان گزار مناقصهروز پس از ابالغ برندگی توسط  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -3-7

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

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.

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

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

 ی مناقصه بندزمان -8

 یر تصو درس پست الکترونیکی،معرفی نامه با درج آهمراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت دربه -1-8

الی  8ی هاساعتدر  برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی، تصویر کد اقتصادی ییراتتغ یآگه ینآخر

نشانی تهران، امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  واحد به 30/01/1400لغایت  25/01/1400تاریخ روزهای کاری از 17

 ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران مراجعه شود.3، پالک 21بی، خیابان خیابان گاندی جنو



 

4 

 

 تماس گرفته شود. 126داخلی  88885561یا سوال در خصوص اسناد با شماره در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی  -2-8

 باشد.می 04/02/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتن یآخر -3-8

به دستگاه مناقصه  01/02/1400مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد چنانچه پس از  -4-8

 .دیینماگزار اعالم 

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  04/02/1400مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -5-8

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میگزار  ته به نظر و اختیار مناقصهکات بسگردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پامی

در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران توسط کمیسیون معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش   -6-8

قبل از بازگشایی پاکات ج حسب مورد نسبت به اخذ مدارک تکمیلی یا  تواندتوانایی مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.  

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -7-8

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

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

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

  خواهد بود. نقدی صورتبهنحوه پرداخت  -2-9

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت پرداخت می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -3-9

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

ی گمرکی و هرگونه مابه التفاوت دیگری تعــلق هاتعرفهی سوخت و هاحاملبابت تغییر نرخ ارز و  التفاوتمابهبه این پیمان تعدیل و  -5-9

 . ردیگینم

 پرداخت مستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهش بر ارز اتیمال -6-9

 .خواهد بود

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -1-10

 (2 حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -2-10
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 یساختمان اتیعمل ستیچک ل ،معماریی هانقشه پوشه الکترونیکی حاوی  -3-10

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

 کشور 

 (3شماره  وستی)پ فرم پیشنهاد قیمت  -5-10

 یشهپروژه مرکز شهر اند  Cقطعه    یهابلوکسفت کاری و نازک کاری    بخشی از  دستمزدی  جرایاپیش نویس پیمان با موضوع  -6-10

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

نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در های اسناد مناقصه و پیشپیوست

تواند مراتب را کتباً در  گر دریافت نگردید میال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصهنامه ارسمعرفی

 روز کاری بعد از واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -1-11

 اسناد و شرایط مناقصه -2-11

 شرایط عمومی پیمان -3-11

 مشخصات فنی خصوصی -4-11

 و استانداردهای فنی جاری کشور مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -5-11

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -6-11

  پیشنهادات ارائه -12

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

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

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینآخر شده، 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 ییرات تغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

 ی حقوق حقیقی ومشخصات افراد  ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

( و A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستموجود در پ 

 (A3نقشه ها )در قطع 
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 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 ی است.الزامهای 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 دی، بدون قحیطور 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 

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

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

 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 

 هد شد.ارجاع کار با آنان رفتار خوا

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                         

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران           ستا 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 (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمــوده اســت، تــا میــزان                    ریــال هــر 

افت اولــین تقاضــای کتبــی واصــله از ســوی***                         بــدون مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دری

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشــد ، بــی درنــ  در 

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بــه درخواســت کتبــی***                 مدت اعتبار این

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

موجب ایــن تمدیــد را فــراهم نســازد و **                                             نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                    

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

 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 باطــل 

     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:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 *                              دارد، این***                                   از*    را با

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال  

ه عهــده مــی گیــرد تضــمین و تعهــد مــی نمایــد در صــورتی کــه***                                به منظور انجام تعهداتی کــه بــه موجــب قــرارداد یــاد شــده بــ 

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

ی از قــرارداد یــاد شــده تخلــف ورزیــده اســت، تــا میــزان                                اطالع دهدکه*                               از اجــرای هــر یــک از تعهــدات ناشــ 

 ریال، هر مبلغی را که***   

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

نی و قضــایی داشــته باشــد، بــی درنــ  در وجــه یــا حوالــه کــرد***                                          بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانو

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

درخواســت شــود قابــل تمدیــد مــی باشــد و در صــورتی کــه **                           واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شــده، بــرای مــدتی کــه

 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**

ــدون آن ــت ب ــد اس ــه کــرد**                                                متعه ــا حوال ــه ی ــده در بــاال را در وج ــغ درج ش ــد، مبل ــه مجــدد باش ــه مطالب ــاجی ب        کــه احتی

 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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 )الف(   2پیوست شماره  
 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  :سسیأ سال 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:    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

 (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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 )ب(   2پیوست شماره  
 مشخصات اشخاص حقیقی 

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

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

 مشخصات  -1

 :شماره ملی   :نام پدر   :خانوادگینام      نام: 

 زمینه فعالیت:   :محل تولد   :تاریخ تولد

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    :همراه   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه  -2

 سال 5کمتر از            ی ده سالال 5بین            باالی ده سال 

 گواهی صالحیت اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه(  -3

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده(   -4

 

 

 :نام خانوادگینام و  

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 یمه: تصویرکارت ملی و شناسنامهضم
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 3  پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

ها و مشخصـات فنـی موضـوع با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه اینجانب/این شرکت

  Cقطعــه  هــایبلوکسفت کاری و نازک کاری  بخشی از دستمزدیرای جاخود برای ، مبلغ پیشنهادی و پیش نویس پیمان مناقصه

بـه شـرح جـدول ذیـل و مجموعـاً بـه بـر ارزش افـزوده  یـاتو بـدون در نظـر گـرفتن مالرا بصـورت ناخـالص  یشهپروژه مرکز شهر اند

 نماید.ه حروف(  ................................................................................................... ریال اعالم میمبلغ................................................................. ریال و )ب

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شودیمبا تأئید این برگ متعهد  اینجانب/همچنین این شرکت

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود گذاره یسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت  امضاء

 به پیوست ارائه   آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت/اینجانب ضمناًگونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 می گردد. 

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ          
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  جدول پیشنهاد قیمت
 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

1 
  30جان پناه بام و خرپشته به ارتفاع دیوارچینی 

 متری سانت

   1,300 مترطول 

2 
ی و مالت ماسه  مان یبلوک سدیوارچینی با استفاده از 

متر، اتاق   1.3جهت داکتها به ارتفاع  1:5سیمان 

 ی سقف سازه ا   یرپله تا زراه آسانسور و  

   1,400 مترمربع 

3 
پله و اتاق  های راه ساخت و نصب وال پست درب 

و  آسانسور به همراه ورق اتصال، یک دست ضد زن  

 کلیه ملزومات مربوطه 

 1,500 کیلوگرم 
  

4 
ساخت و نصب نعل درگاه شامل اجرای بالشتک بتنی  

به همراه اجرای توری مرغی یا رابیتس، اجرای  

 یکدست ضد زن  و کلیه ملزومات مربوطه 

 180 کیلوگرم 
  

کاری و اجرای رول بولت هیلتی جهت نصب  سوراخ 5

 ها طبق مشخصات فنیپست وال 

   244 عدد 

   4,500 مترمربع    کفسازی بام و خرپشته  یاجرا  6

   4,700 مترمربع  اجرای کفسازی فضاهای تر   7

8 
  3به ضخامت تا  یوارهاد یپالستر رو یاجرا 

و   1:4سانتیمتر با استفاده از مالت ماسه سیمان 

 ی رطوبت  یقعا  اجرایجهت  ای نمودن سطوح  لیسه

   550 مترمربع 

با استفاده از   و خرپشته  ی بامرطوبت یقعا یاجرا  9

 ی  بندآب  و  بهمراه تستساخته )ایزوگام(  عایق پیش 

   5,100 مترمربع 

10 
ی با استفاده از قیر و گونی  رطوبت یقعا یاجرا 

)شامل دو الیه گونی و سه الیه قیر( به همراه تست  

 و آب بندی 

   6,500 مترمربع 

ی به ضخامت  رطوبت یقمحافظ عا یهال یاجرا  11

 مترسانتی   2حداکثر  

   11,000 مترمربع 

درز انبساط به عرض   یجادبه همراه ا یک کاریموزائ 12

 متر مربع   3*3متر در سطوح  یسانت  2

   4,500 مترمربع 
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 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار واحد شرح ردیف

13 
با استفاده از سن    یوارهاد یزسن  قرن یاجرا 

مراه  ه به متریت سان 30الی  15به ارتفاع  یتمرمر

 کشیبند

   1,850 مترطول 

  افزوده(  ارزش  بر  مالیات  درنظرگرفتن  بدون  و  ناخالص  جمع کل به ریال )بصورت

 
با  یمانیسمشتمل بر یک رگ آجر فشاری و یک رگ بلوک سبک  متریسانت 30جان پناه بام و خرپشته به ارتفاع : دیوارچینی در 1تبصره 

 باشد.می 1:5با استفاده از مالت ماسه سیمان  سانتی متر 40*20*15ابعاد 

بتن سبک با پوکه معدنی و سیمان به کروم بندی و شیب بندی با استفاده از منظور از اجرای کفسازی بام و خرپشته عبارتند از  :2تبصره 

وارها و اجرای عایق کیلوگرم در متر مکعب، لیسه ای کردن سطح جهت اجرای عایق رطوبتی، ماهیچه کشی کنار دی 150میزان 

 متر.سانتی 5برودتی از جنس فوم پلی استایرن به ضخامت 

بتن سبک با پوکه معدنی و سیمان به میزان کروم بندی و شیب بندی با استفاده از منظور از اجرای کفسازی فضاهای تر عبارتند از  :3تبصره 

 کردن سطح جهت اجرای عایق رطوبتی.کیلوگرم در متر مکعب، ماهیچه کشی کنار دیوارها و لیسه ای  150

های اجرای عایق و نظافت سطح زیر کار و اجرای پرایمر )در صورت نیاز و بنا به نظر کارفرما( در بهای واحد ردیف هزینه جاروکشی :4تبصره 

ساس سطوح نمایان بینی گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام نخواهد شد. همچنین مقدار قابل پرداخت بر ارطوبتی پیش

 مبلغی پرداخت نخواهد شد.همپوشانی گردد و بابت عایق کاری محاسبه می

اجرای رابیتس یا توری فایبرگالس با نظر کارفرما جهت اجرای دیوارچینی، سیمانکاری و گچ و خاک در فصل مشترک سطوح بتنی، : 5تبصره 

  باشد.بر عهده پیمانکار میگالوانیزه و مفتول گالوانیزه  فلزی و بنایی با کلیه ملزومات نصب نظیر میخ و چاشنی، ورق

 باشد.یکدست ضد زن  روی کلیه سطوح فلزی بر عهده پیمانکار میاجرای : 6تبصره 

ها در برابر ساختمان ینامه طراح نییششم آ وستیپ  شیرایو نیمطابق با آخربایست می وارهاید یمهاربندو  وال پست ها یاجرا: 7تبصره 

 انجام پذیرد.( یمعمار یسازه ا ریغ  یاجزا  یو اجرا یلرزه ا ی)طراح 2800استاندارد  زلزله

 و با هماهنگی دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار  کف براساس نقشه معماری روی واریکردن امتداد د ادهیپ های شاپ و : تهیه نقشه8تبصره 

 باشد.می

بایست تمهیدات الزم در دیوارچینی با هماهنگی نماینده کارفرما یا دستگاه برقی می به منظور اجرای صحیح نصبیات مکانیکی و:  9تبصره 

 های دیوارچینی بصورت توپر انجام پذیرد.بایست اجرای بعضی از رگهنظارت پیش بینی شود. بدین منظور می

 ز این بابت اضافه بهائی پرداخت نخواهد شد.های مربوط به موارد فوق در ردیف های پیمان پیش بینی گردیده و ا: کلیه هزینه 10تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش تواند مقادیر هر یک از ردیف: مقادیر مندرج در جدول فوق بصورت تقریبی بوده و کارفرما می11تبصره 

 دهد و این موضوع تأثیری در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

 ..................................  هشنهاددهندیپنام و نام خانوادگی     

 مهر و امضاء             

 تاریخ          


