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  مناقصه عمومي
   

  ٠٢/٠٥/١٤٠٠مورخ  ٨٢٣٧٦/٤٢٠٧٠٠شماره 
  
  

  موضوع :

  مشاعات  ياسكلت فلز نصب ومصالح، ساخت، حمل كليه  تهيه

  شهياند پروژه مركز شهر Aهاي قطعه بلوك
  

  محل اجرا:

  يشهاند يدشهر جد ٤فاز 
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  ..................مهندس  يجناب آقا

  ..................عامل محترم شركت  ريمد

 با سالم و احترام؛

قطعه  هايبلوك مشاعات ياسكلت فلز نصبو  ، ساخت، حملمصالح يهتهشركت سرمايه گذاري مسكن تهران (سهامي عام) در نظر دارد 

A ر نمايد، واگذامتناسب با موضوع ي فني و مالي از توانمندبرخوردار  يو حقوق يقيبه اشخاص حقصورت نقدي  را به يشهپروژه مركز شهر اند

زمانبندي مناقصه، نسبت به تكميل اسناد اقدام و به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت  لذا در صورت تمايل مقتضي است طبق برنامه 

  نمايند.

  مـوضوع مناقصه:  - ١

و  ياجرائ هايهمطابق با نقش يشهپروژه مركز شهر اند Aقطعه  هايبلوك مشاعات ياسكلت فلز نصبو  ، ساخت، حملمصالحكليه  يهته

  .يمشخصات فن

 يدر خصوص عدم آگاه ييادعا يچگونهلذا ه يد،نما يدخود از محل پروژه به دقت بازد يمتق يشنهاداز ارائه پ يشپ بايستي: مناقصه گر متبصره

  نخواهد بود. يرفتهكار پذ يفاز كم و ك

  ديشهمركز شهر ان  Aپروژه قطعه  – ٤فاز  –شهر جديد انديشه : محل اجراي كار - ٢

  ) ماه شمسيچهار( ٤ مدت اجراي كار: - ٣

  عام) ي(سهامي مسكن تهران گذار هيرماشركت س كارفرما: - ٤

  ي مسكن تهران (سهامي عام)گذار هيسرماشركت  دستگاه مناقصه گزار: - ٥

  شرايط شركت در مناقصه: - ٦

  توانند در مناقصه شركت نمايند:حقوقي واجد شرايط ذيل ميحقيقي و اشخاص 

 ي فني و مالي متناسب با كارتوانمندز برخورداري ا -١- ٦

 براي اشخاص حقوقي  ديقتصااكد  و شتن شناسه مليدا -٢- ٦

 نياز پروژه بهمراه كليه ملحقات و ملزومات متناسب با موضوع مناقصه ول اقجرثتوانائي در تدارك  -٣- ٦

 ا جراست در ديا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه كار مشابه  -٤- ٦
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  :تضمين شركت در مناقصه - ٧

ريال را بصورت يك ميليارد)  پنج(  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمين شركت در مناقصه مبلغ  بايستمياقصه گر من - ١-٧

  يا تركيبي از موارد مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.

بانكي بايد به مدت دو ماه از تاريخ گشايش  نامه ضمانتي مسكن تهران، اين گذار هيسرمابانكي به نام شركت  نامه ضمانت - الف -

  گزار، با هزينه مناقصه گر براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد باشد. مناقصهپيشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

  ي مسكن تهران.گذار هيسرمانام شركت  نزد بانك مسكن شعبه ونك به ٤٤٠٠٨٠٠٠٤٦٠٧ حساب شمارهبه  بانكي شده نيتضمچك  -ب -

نزد بانك مسكن شعبه ونك به شماره شباي  ٤٤٠٠٨٠٠٠٤٦٠٧شماره  حساب بهواريز وجه  -ج -

٤٩٠١٤٠٠٤٠٠٠٠٤٤٠٠٨٠٠٠٤٦٠٧IR  و ارائه اصل فيش در پاكت پيشنهاد قيمت. مسكن تهران يگذار هيشركت سرمابه نام 

بايست قبل از ارائه در پاكت الف به تأئيد كت سرمايه گذاري مسكن تهران كه ميكسر از مطالبات دفتري نزد شر درخواستنامه  - د -

 شركت سرمايه گذاري مسكن تهران رسيده باشد.  مديرعامل

 يلاز موارد ذ يبيترك يا يكرا بصورت  يال) ريليونم پانصدميليارد و  دو( ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تواند مبلغ  يم تمايل صورت در گرمناقصه   - ٢-٧

 يخ،بدون تار بايستها مي، ارائه نمايد. كليه سفتهحداكثر سه فقره سفتهدر قالب را  يال) رميليارد سه( ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  و ١-٧بند 

و پشت  يفاقد خط خوردگ ي،اضاف يح، بدون هرگونه توض١٠١٠٣٠٧٤٣٣٣به شناسه ملي  مسكن تهران يگذار يهدر وجه شركت سرما

 . يدنما يممناقصه گزار تسل كت در مناقصه در پاكت (الف) به دستگاهشر ينبه همراه به عنوان تضم يسينو

بايست نام شركت، شناسه ملي شركت و آدرس قانوني شركت در كادر مشخصات متعهد در ذيل كليه در خصوص اشخاص حقوقي مي -

 رسد.بمجاز  يصاحبان امضا يامضا هو بگرديده  ممهور به مهر شركتها درج گردد و كليه سفته ها سفته

بايست نام و نام خانوادگي، شماره ملي و آدرس محل اقامت در كادر مشخصات متعهد در ذيل كليه در خصوص اشخاص حقيقي مي -

 ها درج گردد و كليه سفته ها توسط مناقصه گر امضا گرديده و اثر انگشت ايشان نيز درج گردد.سفته

% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت ٥برندگي توسط مناقصه گزار، به ميزان روز پس از ابالغ  ٧برنده مناقصه متعهد است حداكثر طي  - ٣-٧

تضمين مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمين انجام تعهدات به ايشان تحويل و نسبت به امضاي قرارداد مربوطه اقدام نمايد. در غير 

ضوابط، تشريفات قانوني و نظر كميسيون معامالت، اينصورت تضمين شركت در مناقصه برنده اول ضبط گرديده و مناقصه گزار بر اساس 

  تصميمات الزم را در خصوص ادامه فرآيند مناقصه اتخاذ خواهد كرد.

در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقيمانده و تضمين ساير  شركتتضمين  - ٤-٧

  .مسترد خواهد شد ها آنز تعيين برنده و با درخواست كتبي به روز پس ا ٢مدت  ظرف شنهاددهندگانيپ

  ي مناقصه بند زمان - ٨

 ينآخر يرتصو معرفي نامه با درج آدرس پست الكترونيكي،همراه داشتن اسناد، ضمن  يافتمنظور شركت در مناقصه و جهت در به - ١-٨

روزهاي ١٧الي  ٨ي ها ساعتدر  حقيقي براي اشخاص حقوقي و كارت ملي براي اشخاص ، تصوير كد اقتصاديييراتتغ يآگه
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ي گاندن خياباان، نشاني تهرواحد امور پيمان و رسيدگي دستگاه مناقصه گزار به  به ١٠/٠٥/١٤٠٠لغايت  ٠٥/٠٥/١٤٠٠كاري از تاريخ 

 د.جعه شوامران مسكن تهراري شركت سرمايه گذ، ٣ك پال، ٢١ن خيابا، جنوبي

  تماس گرفته شود. ٨٨٨٨٥٥٦١يا سوال در خصوص اسناد با شماره در صورت نياز به انجام هر گونه هماهنگي  - ٢-٨

  باشد.مي ١٦/٠٥/١٤٠٠مورخ  ١٥:٠٠ساعت  پيشنهادهاتسليم  مهلت نيآخر - ٣-٨

به دستگاه مناقصه ١٣/٠٥/١٤٠٠دريافت اسناد مناقصه، مايل به شركت در آن نيستيد مراتب را تا آخر وقت اداري مورخ چنانچه پس از  - ٤-٨

  .ديينماگزار اعالم 

 در محل شركت سرمايه گذاري مسكن تهران توسط كميسيون معامالت گشوده  ١٦/٠٥/١٤٠٠مورخ  ١٧:٠٠پيشنهادهاي واصله در ساعت  - ٥-٨

 روز نسبت به موعد مقرر تغيير يابد. ٥تواند تا ميته به نظر و اختيار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاريخ بازگشائي پاكات بسمي

به منظور بررسي و پايش  ت ج باز خواهد شد.ات الف و ب مناقصه گران توسط كميسيون معامالت، پاكدر صورت تأئيد محتويات پاكا -٦-٨

يا به اخذ مدارك تكميلي  تواند قبل از بازگشايي پاكات ج حسب مورد نسبتتوانايي مالي و فني مناقصه گران، كميسيون معامالت مي

  ام نمايد. مناقصه گران اقدپروژه هاي جاري  بازديد از كارخانه و

توانند مراتب برندگي يا عدم گران يا نماينده قانوني آنها در جلسه بازگشائي پاكات فراهم نبوده و مناقصه گران ميامكان حضور مناقصه  - ٧-٨

 برندگي خود را از امور پيمان و رسيدگي شركت پيگيري نمايند.

ي پاكات نسبت به بررسي پيشتهادات، انتخاب برنده يا لغو و تجديد روز پس از جلسه بازگشائ ١٠مناقصه گزار مي تواند ظرف مدت حداكثر  - ٨-٨

  مناقصه اقدام نمايد. 

  و مبناي پرداخت  قيمت پيشنهاد -٩

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،٣در قالب برگ پيشنهاد قيمت و جدول مقادير ارائه شده در پيوست  بايستمي پيشنهادي قيمت - ١-٩

 ئه گردد. ارا افزوده ارزش بر ماليات گرفتن

  خواهد بود نقدي صورت بهنحوه پرداخت  - ٢-٩

 جداگانه اي انجام نخواهد شد.بايست در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد و از اين بابت پرداخت مي كارگاههزينه تجهيز كليه  - ٣-٩

 باشد.يا كاهش مي شيافزا  قابلدرصد مبلغ اوليه  ٢٥و تغيير مقادير تا سقف  گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخيص  - ٤-٩

ي گمركي و هرگونه مابه التفاوت ديگري تعــلق ها تعرفهي سوخت و ها حاملبابت تغيير نرخ ارز و  التفاوت مابهبه اين پيمان تعديل و  - ٥-٩

 . رديگ ينم

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختي، اسناد ثبت نام يگواه مي، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتيمال -٦-٩

 .خواهد بود

 و مدارك ضميمه مناقصه  اسناد - ١٠

  )١( پيوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه - ١-١٠
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  )٢حقوقي (پيوست شمارهحقيقي و  مشخصات افراد - ٢-١٠

  يساختمان اتيعمل ستيچك ل سازه وي ها نقشهپوشه الكترونيكي حاوي  - ٣-١٠

، دستورالعملها و استانداردهاي فني جاري مشخصات فني عموميگانه مقررات ملي ساختمان، نشريات فني و  ٢٢مباحث و  ٥٥نشريه  - ٤-١٠

 كشور

  شرايط عمومي پيمان - ٥-١٠

  )٣شماره  وستي(پفرم پيشنهاد قيمت  -٦-١٠

پروژه مركز  Aقطعه  هايمشاعات بلوك ياسكلت فلز، ساخت، حمل و نصب مصالحكليه  يهتهپيش نويس پيمان با موضوع  - ٧-١٠

 يشهشهر اند

به همراه  ٣- ١٠اسناد مناقصه، پوشه الكترونيكي موضوع بند  گر جهت دريافت: پس از مراجعه نماينده مناقصهتبصره - ٨-١٠

نويس پيمان مربوطه تا آخر وقت اداري همان روز به آدرس پست الكترونيكي مندرج در هاي اسناد مناقصه و پيشپيوست

ند مراتب را كتباً تواگر دريافت نگرديد مينامه ارسال خواهد شد. چنانچه به هر دليل پوشه الكترونيكي توسط مناقصهمعرفي

  در روز كاري بعد از واحد امور پيمان و رسيدگي پيگيري نمايد.

  اسناد و مدارك  اولويت -١١

 اولويت اسناد و مشخصات فني عبارت است از : 

 پيش نويس پيمان همراه اسناد مناقصه - ١-١١

 اسناد و شرايط مناقصه - ٢-١١

  شرايط عمومي پيمان - ٣-١١

  مشخصات فني خصوصي - ٤-١١

  و استانداردهاي فني جاري كشورعملها مشخصات فني عمومي، دستورال - ٥-١١

   گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آناليز  -٦-١١

   پيشنهادات ارائه - ١٢

 يه. تمام صفحات اسناد مناقصه و كليندنما يلتكم يوستيپ يخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها يشنهادپ بايستيدهندگان م يشنهادپ

  گردد.  يدمجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ يمهر و امضابا  بايستيم يازمدارك و مستندات مورد ن

در سه پاكت جداگانه سر بسته الك و مهر شده (الف، ب، قرار  يلذ يبو به ترت يكخود را به تفك يشنهاداسناد و مدارك و پ بايستيم گرمناقصه

 يدگيو رس يمانامور پ يلتحو يد،مقابل اخذ رس(پاكت د) قرار داده و پس از الك و مهر در  يگريدهد. سپس هر سه پاكت را داخل پاكت د

  .يدمسكن تهران نما يگذار يهشركت سرما

  پاكت الف) حاوي تضمين شركت در مناقصه  -
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ثبت  يآگه ياتي،اظهارنامه مال ينشده، آخر يحسابرس يمال هايصورت ينآخر يربه همراه تصاو يخالصه رزومه كار يپاكت ب) حاو -

مهر و  ينت،پر ينو همچن يرعاملو مد يرهمد يئته ياعضا يشناسنامه و كارت مل ي،و روزنامه رسم تييراتغ ينشركت، اساسنامه، آخر

موجود در حقوقي  مشخصات افراد ،١در پيوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،يدعوتنامه شركت در مناقصه، شرا يامضا

) و نقشه ها (در A٤اسناد مناقصه (درقطع  يمهمستندات ضم يرسا ، محتواي پوشه الكترونيكي ونويس پيمان، پيش٢ شماره يوستپ

  )A٣قطع 

  و آناليزهاي مربوطه )٣ شماره (پيوست پيشنهاد قيمتفرم و جداول پاكت ج) حاوي  -

  ها درج گردد.بايست بر روي تمامي پاكت، موضوع و شماره مناقصه و نام پاكت ميگرمناقصهنام  :١تبصره 

 يرشعدم پذ يا يرشدر خصوص پذ گيرييمتصم يمت،ق يزدر صورت عدم ارائه آنال الزامي است.هاي پيشنهادي قيمتز ارائه آنالي: ٢تبصره  

  معامالت خواهد بود. يسيونگر و نحوه ارجاع كار با كممناقصه يشنهادپ

و مخدوش، مبهم و مشروط  يهادهاشنيگردد. به پ ميو تنظ هيو شرط و ابهام ته دي، بدون قحيطور صر به ديبا متيق شنهاديپ: ٣ تبصره

   داشته و يا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.مغايرت  اسناد مناقصهپيشنهادهايي كه با شرايط مندرج در 

  يا رد پيشنهادها  قبول اختيار - ١٣

ا تعيين مي نمايد. دستگاه مناقصه گزار در قبول يا رد دستگاه مناقصه گزار با بررسي پيشنهادهاي ارائه شده وآناليز قيمت ها، برنده مناقصه ر

  پيشنهادها مختار بوده و شركت كنندگان حق اعتراضي ندارند.

  با تباني كنندگان:  برخورد - ١٤

آئين نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران ساختماني و نحوه  ٥٦هرگاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند طبق ماده 

  رجاع كار با آنان رفتار خواهد شد.ا

  
مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

  شركت سرمايه گذاري مسكن تهران             است يدد مطالعه شد و مورد تأئمفاد مندرج در اسنا
                                      مهر و امضاء              تاريخ...                                                               علي شاه حيدري                                      

  مدير عامل و عضو هيئت مديره                                                                                                                      
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  ١پيوست شماره 

  
  شركت در مناقصه نامه ضمانتنمونه فرم  - ١

  

  نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات - ٢
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٨ 
 

  شركت در مناقصه *    نامه ضمانت*  
  نه يك )(نمو                                                       

  
  نظر به اينكه*                       به نشاني:

  مايل است در مناقصه****                     شركت نمايد، اين**
  از*                           ، در مقابل***                        ، براي مبلغ               ريال تضمين

به اين**                   اطالع مي دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع و  و تعهد مي نمايد چنانچه***           
مشارليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده اسـت، تـا ميـزان                    ريـال هـر      

ه محض دريافت اولين تقاضاي كتبـي واصـله از سـوي***                         بـدون     مبلغي را كه ***                مطالبه نمايد، ب
اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد ، بي درنـگ در  

  وجه يا حواله كرد***                      بپردازد.
عتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز              معتبر مي باشد. اين مدت بنا به درخواسـت كتبـي***              مدت ا

  براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتي كه **      
و يا *                        موجب اين تمديد را فـراهم نسـازد و **                          نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند                  

را موافق با تمديد ننمايد**                   متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه 
  پرداخت كند.                   را در وجه يا حواله يا حواله كرد***         

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به خود باطل 
               و از درجه ساقط است، اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.                                           

  
  *عنوان پيمانكار

  **عنوان بانك يا شركت بيمه
  ***عنوان دستگاه اجرايي

  ****موضوع قرارداد مورد نظر



 

٩ 
 

 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

  (نمونه دو)
  

  نظر به اينكه*                       به نشاني:
  د**به اين****                     اطالع داده است قصد اسناد قراردا

  را با*                              دارد، اين***                                   از*    
  در مقابل ***         براي مبلغ                                                                                   ريال 

يـاد شـده بـه عهـده مـي گيـرد تضـمين و تعهـد مـي نمايـد در صـورتي كـه***                                            به منظور انجام تعهداتي كـه بـه موجـب قـرارداد     
  كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت نامه به اين**                                                 

عهـدات ناشـي از قـرارداد يـاد شـده تخلـف ورزيـده اسـت، تـا ميـزان                                          اطالع دهدكه*                               از اجراي هر يـك از ت 
  ريال، هر مبلغي را كه***  

  مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي***                                 
جاري قانوني و قضايي داشـته باشـد، بـي درنـگ در وجـه يـا حوالـه كـرد***                                                  بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از م

  بپردازد.
  مدت اعتبار اين ضمانت نامه تا آخر وقت اداري روز

  است و با درخواست كتبي ***                    
ي مـدتي كـه درخواسـت شـود قابـل تمديـد مـي باشـد و در صـورتي كـه **                                    واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، بـرا 

  نتواند يا  نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا* 
  موجب اين تمديد  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمديد نمايد**

ــد اســ  ــرد**                                                 متعه ــه ك ــا حوال ــه ي ــاال را در وج ــده در ب ــغ درج ش ــد، مبل ــدد باش ــه مج ــه مطالب ــاجي ب ــه احتي ــدون آنك ت ب
  پرداخت كند.

 
  *عنوان پيمانكار

  **عنوان بانك يا شركت بيمه
  ***عنوان دستگاه اجرايي

  ****موضوع قرارداد مورد نظر
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  ٢ وست شمارهپي
  

  حقوقيحقيقي و  مشخصات افراد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

١١ 
 

  (الف) ٢پيوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقوقي

  خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پيشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحيح، موارد زير به دقت مطالعه و تكميل گردد *

  مشخصات شركت    - ١

  :شماره ثبت    :سيسأسال ت      :نام مدير عامل       :نام شركت

  :زمينه فعاليت      :كد اقتصادي      :شناسه ملي

  :كدپستي                    :شركت آدرس

  :فكس          :همراه(مديرعامل)      :ثابت شماره تلفن

  :اعضاي هيئت مديره با ذكر سمت - ٢

  سمت:        كد ملي:        نام و نام خانوادگي: .١

  سمت:        كد ملي:        نام و نام خانوادگي: .٢

  سمت:        كد ملي:        انوادگي:نام و نام خ .٣

 سمت:        كد ملي:        نام و نام خانوادگي: .٤

  سمت:        كد ملي:        نام و نام خانوادگي: .٥

  :امضاء اسامي صاحبان مجاز - ٣

  سال ٥كمتر از   الي ده سال ٥بين     باالي ده سال     :سابقه فعاليت در زمينه مربوطه - ٤

  )تاريخ اعتبار –پايه  –رشته ج دربا (يا پروانه اشتغال بكار صالحيت  نامهگواهي - ٥

١.  

٢.   

٣.  

  :نام و نام خانوادگي
  :مهرو امضاء

  :تاريخ
  ضميمه: تصويرآگهي تأسيس و روزنامه رسمي آخرين تغييرات



 

١٢ 
 

  (ب) ٢پيوست شماره 
  مشخصات اشخاص حقيقي

 

 

  *موارد زير به دقت مطالعه و تكميل گردد
  رخواست شركت كننده كان لم يكن تلقي مي گردد .**درصورت عدم درج اطالعات صحيح از درجه اعتبار ساقط و د

  مشخصات - ١
  :شماره ملي      :نام پدر      :خانوادگينام          نام: 

  زمينه فعاليت:      :محل تولد      :تاريخ تولد
  كدپستي:                      آدرس:

  فكس:        :همراه      ثابت: شماره تلفن

  سابقه فعاليت در زمينه مربوطه - ٢
  سال ٥كمتر از            الي ده سال ٥بين            باالي ده سال 

  گواهي صالحيت اجرا، نظارت، طراحي از سازمان نظام مهندسي (درج پايه و رشته هاي مربوطه) - ٣
  
  
  گواهينامه مهارت فني از مراجع ذيربط (درج نوع گواهينامه، تاريخ اعتبار، مرجع صادر كننده) - ٤
  
  

  :نام خانوادگينام و 
  مهرو امضاء :

  :تاريخ
  ضميمه: تصويركارت ملي و شناسنامه

  
  

  



 

١٣ 
 

  

  
  ٣ پيوست شماره

  

  فرم پيشنهاد قيمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٤ 
 

  برگ پيشنهاد قيمت 

ها و مشخصـات فنـي موضـوع     با آگاهي كامل از شرايط مناقصه و بررسي، قبول، مهر و امضاء كليه اسناد، مدارك، نقشه اينجانب /اين شركت

 هـاي مشـاعات بلـوك   ياسـكلت فلـز   نصبو  ، ساخت، حملمصالح يهتهپيشنهادي خود براي ، مبلغ و پيش نويس پيمان مناقصه

به شـرح جـدول ذيـل و مجموعـاً بـه       بر ارزش افزوده ياتو بدون در نظر گرفتن مالرا بصورت ناخالص  يشهپروژه مركز شهر اند Aقطعه

 نقـدي بصـورت  . ريال و (بـه حـروف)  ................................................................................................... ريـال    مبلغ................................................................

  نمايد. اعالم مي

ين انجام تعهدات در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضم شود يمبا تأئيد اين برگ متعهد  اينجانب /همچنين اين شركت

ي مسكن تهران مجاز است مبلغ تضمين شركت در مناقصه را به نفع خود گذار هيسرماو امضاء قرارداد اقدام نمايد. در غيراينصورت، شركت 

  به پيوست ارائه  / اينجانب اين شركتضمناً آناليز قيمت پيشنهادي گونه اعتراضي نخواهد داشت.  ضبط نمايد و اين شركت حق هيچ

  گردد. مي

  جدول پيشنهاد قيمت

  بهاي كل (ريال)  بهاي واحد (ريال)  مقدار  واحد  شرح رديف  يفرد

 مشاعات بلوك ياسكلت فلز نصب مصالح، ساخت، حمل و يهته  ١

 يشهپروژه مركز شهر اند Aقطعه هاي
   ٣٧٢,٠٠٠ كيلوگرم

تهيه مصالح و اجراي گروت پايه سيماني زير صفحات ستون به   ٢
  ديهمراه قالب بن

دسيمتر 
  مكعب

١,٠٥٠   

    )يالبر ارزش افزوده (ر ياتناخالص بدون در نظر گرفتن مال يشنهاديجمع كل پ

  .................................. شنهاددهندهيپنام و نام خانوادگي                                         

  مهر و امضاء             

  تاريخ         


