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 مناقصه عمومی

  
 05/04/1400مورخ  81570/420700شماره 

 

 

 :موضوع

  Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوک ینما یاجراتهیه مصالح و 

 پروژه مرکز شهر اندیشه

 

 

 

 

 محل اجرا:

 شهر جدید اندیشه 4فاز 
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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 م و احترام؛با سال

پروژه مرکز شهر  Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوک ینما یاجراتهیه مصالح و در نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

 فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق یاز توانمندبرخوردار  حقوقیحقیقی و  اشخاصبه  نقدیصورت را بهاندیشه 

 د.یننسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نما زمانبندی مناقصه، برنامه

  وضوع مناقصه:ـم -1

و  اجرائی هایمطابق با نقشه شهر جدید اندیشه 4فاز واقع در پروژه مرکز شهر اندیشه  Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوک ینما یاجراتهیه مصالح و 

 شامل: یمشخصات فن

تیرین راسیتاهای افقیی و هیا جهیت تعییین بهینیهها و فرو رفتگییآمدگیها، تعیین میزان پیشنقشه برداری و برداشت کلی از نمای بلوک -1-1

 عمودی با اخذ نظر کارفرما 

  تهیه مصالح و اجرای نما با استفاده از آجر نمای نسوز بصورت دوغابی به همراه بند کشی -2-1

ستر کاسماتیک روی سطح نما جهت آماده سازی بستر رنگ شامل اجرای میالت پلیمیری بصیورت نرمیه کشیی و تهیه مصالح و اجرای پال -3-1

 اجرای فیبرکشی جهت تسطیح نما و اجرای مش فایبر گالس در نواحی پرتنش

االسیتیک در نقیا   تهیه مصالح و اجرای کوتینگ نهایی روی سطح نما شامل اجرای پرایمر پوششی نفوذی همرنگ نما، اجرای بتونه آماده -4-1

: دارای بافت درشت بیا تکسی ر اجرای الیه های نهایی با استفاده از رنگ نما بر پایه اکرلیک سیلیکونی خالص با مشخصات ذیلمورد نیاز و 

رابیر و غبیار گرییز، دارای مقاومیت بیاال و مانیدگاری طیوالنی در ب درصد رطوبت، قابل شستشو، آب گریز 100فول االستیک، آببند و عایق 

 شرایط جوی، تغییرات دمایی و نور خورشید، دارای پوشش باال در فیلم نازک رنگ، تولید بر پایه تکنولوژی نانو

بایست مورد تأئید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یا پژوهشگاه رنگ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری : رنگ نمای مورد نظر می1تبصره 

 باشد.

در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف  ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده  است، لذا هی گونه  امضای قراردادپیش از : پیمانکار 2 تبصره

 بود. کار پذیرفته نخواهد
 

 2 مرکز شهر اندیشه Dپروژه قطعه  – 4فاز  –شهر جدید اندیشه  :محل اجرای کار -2

 شمسیماه ( چهار) 4 مدت اجرای کار: -3
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 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذارهیارمشرکت س :کارفرما -4

 )سهامی عام(تهران مسکن  یگذارهیسرماشرکت  ار:دستگاه مناقصه گز -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

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

 کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا  داشتن حداقل دو نمونه -2-6

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

را بصورت یک یا ریال  (یک میلیارد) 1،000،000،000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -1-7

 ه گزار تسلیم نماید.ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقص

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  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 تهران.گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

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

490140040000440080004607IR  ت پیشنهاد قیمت.و ارائه اصل فیش در پاک 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 -

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد. 

مبلغ  و 1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکا بصورت ر یال( ریلیونم پانصد) 500،000،000تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -2-7

در وجه شرکت  یخ،بدون تار بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهدر قالب را یال ( رمیلیون ششصد) 600،000،000

به همراه به  یسیو پشت نو یردگفاقد خط خو ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض10103074333به شناسه ملی  مسکن تهران یگذار یهسرما

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینعنوان تضم

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

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

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

 ها درج گردد و کلیه سفته ها توسط مناقصه گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشان نیز درج گردد.سفته

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

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

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

 .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،داشتن همراه اسناد، ضمن  یافتشرکت در مناقصه و جهت درمنظور به -1-8

روزهای 17الی  8ی هاساعتدر  و کارت ملی برای اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی صادی، تصویر کد اقتییراتتغ یآگه

ی گاندن خیاباان، نشانی تهربه واحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  13/04/1400لغایت  07/04/1400کاری از تاریخ 

 د.شوجعه امران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبی

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

 باشد.می 16/04/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -3-8

دستگاه  به 15/04/1400دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ چنان ه پس از  -4-8

 .دیینماگزار اعالم مناقصه

 گشوده  عامالتتوسط کمیسیون م تهراندر محل شرکت سرمایه گذاری مسکن  16/04/1400مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -5-8

 مقرر تغییر یابد. روز نسبت به موعد 5تواند تا می مناقصه گزاراساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار  .گرددمی

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

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

 د از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.  بازدی

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

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

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10دت حداکثر مناقصه گزار می تواند ظرف م -8-8

 مناقصه اقدام نماید. 

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت  -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن
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مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی است، لذا  "پروژه مرکز شهر اندیشه Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوکی نما یاجراتهیه مصالح و  "پیمان  -2-9

حق بیمه تأمین اجتماعی  ( بصورت ناخالص و با لحاظ کردن3بایست پیشنهاد خود را در بخش مربوطه )جدول شماره می شرکت کننده

 ارائه نماید. 

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

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -4-9

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یموقت و قطع هاییتوضعکارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -5-9

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 .ردیگینممصالح، مابه التفاوت نرخ ارز و غیره تعلق  التفاوتمابهتعدیل،  عنوانبهمبلغی  گونههیچ -6-9

ها با توافق التفاوت هزینهابالغ گردد، مابه گرهمناقصبه گزار مناقصهدر حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف  چنان ه -7-9

 طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -8-9

و مطابق با قوانین جاری کشور  گرمناقصهاز سوی  ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه -9-9

 گردد. محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -1-10

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

  اجرائیی هانقشه پوشه الکترونیکی حاوی -3-10

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -4-10

 و سایر نشریات و ضوابط فنی 55نشریه  -5-10

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

 پروژه مرکز شهر اندیشه Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوک ینما یاجراتهیه مصالح و پیش نویس پیمان با موضوع  -7-10

های پیوسته همراه ب 10-3موضوع بند پوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه،  گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از:  تبصره

ارسال  نامهآدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه اسناد مناقصه و پیش

از  ،تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعدمی ،گر دریافت نگردیدخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصه

 ر پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.واحد امو

 اسناد و مدارک  اولویت -11
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 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -1-11

 شرایط خصوصی قرارداد  -2-11

 شرایط عمومی پیمان -3-11

 مشخصات فنی خصوصی -4-11

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

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -6-11

  پیشنهادات ارائه -12

 یه. تمام صفحات اسناد مناقصه و کلیندنما یلتکم یوستیپ یخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها یشنهادپ بایستیدهندگان م یشنهادپ

 گردد.  یدمجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ یبا مهر و امضا بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن

 ج( در سه پاکت جداگانه سر بسته الک و مهر شده )الف، ب، یلذ یبو به ترت یکخود را به تفک یشنهاداسناد و مدارک و پ بایستیم گرمناقصه

 یدگیو رس یمانامور پ یلتحو ید،)پاکت د( قرار داده و پس از الک و مهر در مقابل اخذ رس یگریقرار دهد. سپس هر سه پاکت را داخل پاکت د

 .یدمسکن تهران نما یذارگ یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

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

مهر و  ینت،پر ینو هم ن 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،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یامضا

در ( و نقشه ها )A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا نویس پیمان، محتوای پوشه الکترونیکی و، پیش2 یوست شمارهپ

 (A3قطع 

 ( و آنالیزهای مربوطه3پاکت ج( حاوی فرم و جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره  -

 ها درج گردد.بایست بر روی تمامی پاکت، موضوع و شماره مناقصه و نام پاکت میگرمناقصهنام  :1تبصره 

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنالهای پیشنهادی الزامی است. : ارائه آنالیز قیمت2تبصره  

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

و مخدوش، مبهم و مشرو   یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شر  و ابهام ته دی، بدون قحیطور صربه دیبا متیق شنهادیپ: 3 تبصره

 .درج در اسناد مناقصه مغایرت داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شدپیشنهادهایی که با شرایط من

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -13
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در قبول یا رد دستگاه مناقصه گزار آنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. های ارائه شده وبا بررسی پیشنهاددستگاه مناقصه گزار 

 ادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.پیشنه

 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.

 

                                                 ناقصه گزار                     م                                       مناقصه گر                                                                           

   تهرانکن شرکت سرمایه گذاری مس        است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                                     علی شاه حیدری                                                              مهر و امضاء              تاریخ...                       

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1ت شماره یوسپ

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتفرم نمونه  -1

 

 فرم ضمانت نامه انجام تعهداتنمونه  -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 ایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**م

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

کننده نامبرده مورد قبیول واقیع و  و تعهد می نماید چنان ه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت

مشارلیه از امضای پیمان مربو  یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمیوده اسیت، تیا مییزان                    رییال هیر 

بیدون                مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولیین تقاضیای کتبیی واصیله از سیوی***          

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشید ، بیی درنیگ در 

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

معتبر می باشد. این مدت بنا بیه درخواسیت کتبیی***                            مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز  

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

ازد و **                        نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایین تمدیید را فیراهم نسی                 

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

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

در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطیل  چنان ه مبلغ این ضمانتنامه

 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**

 از*                                   را با*                              دارد، این***    

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

ه***                                به منظور انجام تعهداتی کیه بیه موجیب قیرارداد ییاد شیده بیه عهیده میی گییرد تضیمین و تعهید میی نمایید در صیورتی کی

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

                               اطالع دهدکه*                               از اجیرای هیر ییک از تعهیدات ناشیی از قیرارداد ییاد شیده تخلیف ورزییده اسیت، تیا مییزان 

 ریال، هر مبلغی را که***  

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

کیرد***                                          بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضیایی داشیته باشید، بیی درنیگ در وجیه ییا حوالیه 

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

*                          واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شیده، بیرای میدتی کیه درخواسیت شیود قابیل تمدیید میی باشید و در صیورتی کیه *

 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**

بییاال را در وجییه یییا حوالییه کییرد**                                                        متعهیید اسییت بییدون آنکییه احتیییاجی بییه مطالبییه مجییدد باشیید، مبلییغ درج شییده در

 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( 2یوست شماره پ
 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

 :فعالیت زمینه   :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:    ی:کد مل    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

 :رو امضاءمه

 :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

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

 مشخصات -1

 :شماره ملی   :نام پدر   :خانوادگینام      ام:ن 

 زمینه فعالیت:   :محل تولد   :تاریخ تولد

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    :همراه   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -2

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

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

 

 

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

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه
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 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصیات فنیی موضیوع با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه اینجانب /این شرکت

بصیورت  راپروژه مرکز شهر اندیشه  Dاز قطعه  5و  4، 3های بلوکدر نما  یاجراتهیه مصالح و  برای پیشنهادی خودمناقصه، مبلغ 

 )بییه حییروف(  ............................................. ....................... ریییال و.........جییدول ذیییل و مجموعییاً بییه مبلییغ.................................شییر   ناخییالص بییه

 .نمایداعالم می یبصورت نقدریال  .......................................................

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شودیماین برگ متعهد  تأئیدبا  اینجانب/هم نین این شرکت

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

 ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.گونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 

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

 و امضاء مهر             

 تاریخ         
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 جدول پیشنهاد قیمت

 مقدار واحد  شر  ردیف ردیف
بهای واحد ناخالص 

 )ریال(

 ناخالصبهای کل 

 )ریال(

1 
نسوز  ینما آجر ی نما با استفاده ازمصالح و اجرا یهته

 یبه همراه بندکش یبصورت دوغاب
   1.500 مترمربع

   3.100 مترمربع سطح نماتهیه مصالح و اجرای پالستر کاسماتیک روی  2

   3.100 مترمربع تهیه مصالح و اجرای کوتینگ نهایی روی سطح نما 3

   380 مترطول یآجر یهره نما یمصالح و اجرا یهته 4

5 
 1و عمق  4به عرض  یچفت افق یمصالح و اجرا یهته

 متر یسانت
   1.000 مترطول

6 
در دیوار کاذب جهت اجرای نما  یمصالح و اجرا یهته

 بالکنها
   600 مترمربع

7 
سطو  کاذب جهت اجرای نما  یمصالح و اجرا یهته

 بالکنها یشانیپ
   380 مترطول

  جمع کل مبلغ پیشنهادی بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(

 

سطو  درب و و  محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت اجرا شده نمایان سطو اندازه گیری  یبر مبناهای فوق : پرداخت ردیف1تبصره 

 کار کسر خواهد شد. پنجره و بازشوها از مساحت

ها و ها، پر کردن سوراخها و فرو رفتگیآمدگیها، تعیین میزان پیشهای نقشه برداری و برداشت کلی از نمای بلوک: کلیه هزینه2تبصره 

نصب صفحات رابیتس و اجرای اندود سیمانی آستر و رویه به هر ضخامت در محل های خلل و فرج موجود، اجرای زیرسازی سطو  با 

مورد نیاز، مضرس کردن سطو  و آبپاشی بستر کار، شمشه گیری، قپان اندازی و ریسمان کشی و نظایر آن در بهای ردیف های پیمان 

 لحاظ گردیده و از این بابت اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.

 اجرای چفت و نوارهای قائم و افقی در دو وجه کنج ها و نبش ها فقط یکبار محاسبه و پرداخت خواهد شد. :3تبصره 

: در صورت افزایش یا کاهش عمق و عرض و مقادیر اجرای چفت ها و نوارهای افقی و قائم به هر میزان مورد نظر کارفرما، تغییری 4تبصره 

 اهد پذیرفت.در قیمت بهای واحد ردیف مربوطه صورت نخو
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: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد 5تبصره 

باشد و هزینه های مربوطه در قیمت پیشنهادی های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEایمنی و الزامات 

 .ای انجام نخواهد شد.لحاظ شده است، لذا از این بابت پرداخت جداگانه پیمانکار

 

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 

 

 

 


