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 .....................مهندس    ی جناب آقا

 ............عامل محترم شرکت   ریمد

 م؛با سالم و احترا

پروژه مرکز   جنوبی   Aقطعه    برقی و    مکانیکی  تأسیسات   ستمزدی د  جرایاشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد  

اند برخوردار    نقدیصورت  بهرا  یشه  شهر  اشخاص حقوقی  توانمندبه  مالی  از  و  فنی  موضوع  ی  با  تمایل  متناسب  لذا در صورت  نماید،  واگذار 

 زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. امه مقتضی است طبق برن

 مـوضوع مناقصه:  -1

اند  جنوبی  Aقطعه    برقیو    مکانیکی  تأسیسات  ستمزدید  جرایا  پیش نویس پیمان و جداول  1ماده  در  به شرح مندرج    یشهپروژه مرکز شهر 

 مطابق با نقشه و مشخصات فنی  (3پیوست شماره مندرج در فرم پیشنهاد قیمت )

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. 
 

 یشهپروژه مرکز شهر اند جنوبی Aقطعه  – 4 فاز – یشهاند  یدشهر جد: محل اجرای کار -2

 ( ماه شمسیهشت) 8 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

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

 ی فنی و مالی متناسب با کار توانمندبرخورداری از  -1-6

 کد اقتصادی   و داشتن شناسه ملی -2-6

 انجام شده یا در دست اجرا در رزومه کاری حداقل دو نمونه کار مشابه داشتن  -3-6

 : تضمین شرکت در مناقصه  -7

ریال را بصورت یک یا    میلیارد(  دو)  2,000,000,000مبلغ  مناقصه  همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در    بایستمی مناقصه گر   -1-7

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

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

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

 تهران. 

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

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

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

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  

  و  1-7بند    یلاز موارد ذ  یبیترک  یا  یکرا بصورت    یال( ریک میلیارد)  1,000,000,000تواند مبلغ    یم  تمایل  صورت  در  گرمناقصه   -7-2

را در( رمیلیون  یک میلیارد و دویست)  000,0001,200,مبلغ   نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهقالب    یال  ارائه   بایست ها می ، 

تار سرما  یخ،بدون  شرکت  وجه  تهران  یگذار  یهدر  ملی    مسکن  شناسه  توض 10103074333به  هرگونه  بدون  خط   ی،اضاف  یح،  فاقد 

 .  یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم  یسیو پشت نو یخوردگ

بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در کادر مشخصات متعهد در ذیل کلیه  صوص اشخاص حقوقی میدر خ -

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

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

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

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

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

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

 . مسترد خواهد شد ها آنده و با درخواست کتبی به روز پس از تعیین برن 2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ 

 ی مناقصه بندزمان -8

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

واحد امور   به  06/06/1400لغایت    01/06/1400از تاریخ  روزهای کاری    17الی    8ی  هاساعتدر    و تصویر کد اقتصادی  ییراتتغ  یآگه

، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران  3، پالك  21نشانی تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان  پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  

 مراجعه شود. 

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

 . باشد می 10/06/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتن یآخر -3-8
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دستگاه مناقصه  به  09/06/1400اداری مورخ  دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت  چنانچه پس از   -4-8

 . د یینماگزار اعالم 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده    محل  در  10/06/1400مورخ    17:00پیشنهادهای واصله در ساعت   -5-8

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

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

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

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.   

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

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

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

 قصه اقدام نماید.  منا

 و مبنای پرداخت   قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.   افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

   خواهد بود. نقدی صورتبهنحوه پرداخت  -2-9

انجام شده    یکارها  یربر اساس مقاد  ی موقت و قطع  هاییت وضعکارکرد صورت و  بوده    یبیتقر  3در پیوست    ذکر شده  یاو اندازه ه   ریمقاد -3-9

 .محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت

این بابت به جز آنچه صراحتاً در پیوست  می  کارگاههزینه تجهیز  کلیه   -4-9 از  مشخص شده است   3بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و 

 جداگانه ای انجام نخواهد شد. اخت پرد

 باشد. یا کاهش می   شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -5-9

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

ها  التفاوت هزینهگر ابالغ گردد، مابهبه مناقصه گزار  مناقصهدر مشخصات فنی ایجاد و از طرف    عمده ای   ار تغییراتدر حین انجام ک   چنانچه -7-9

 . با توافق طرفین محاسبه خواهد شد

پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی   -8-9 ارائه گواهی ثبت نام، اسناد  کشور و مطابق با قوانین جاری    گرمناقصهارزش افزوده در قبال 

 . گرددمحاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانت فرم نمونه -1-10
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 (2حقوقی )پیوست شمارهمشخصات افراد  -2-10

 اجرائی ی هانقشه پوشه الکترونیکی حاوی  -3-10

 های کنترل عملیات اجرایی  لیستچک  -4-10

ف  22مباحث  و    55نشریه   -5-10 نشریات  ساختمان،  ملی  مقررات  و  گانه  فنی  نی  استانداردهای  و  دستورالعملها  عمومی،  فنی  مشخصات 

 جاری کشور 

 شرایط عمومی پیمان -6-10

 ( 3شماره  وستی)پ فرم پیشنهاد قیمت  -7-10

 یشه پروژه مرکز شهر اند  جنوبی  Aقطعه   برقی و    مکانیکی تأسیسات  ستمزدی د  جرایاپیش نویس پیمان با موضوع  -8-10

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

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

مناقصه الکترونیکی توسط  به هر دلیل پوشه  نگردید  خواهد شد. چنانچه  از میگر دریافت  بعد  را کتباً در روز کاری  تواند مراتب 

 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 ستورالعملها مشخصات فنی عمومی، د -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   بایستیم پیشنهاد دهندگان  

 . گردد ید مجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ  یبا مهر و امضا ستباییم یازمدارك و مستندات مورد ن

  ج(   در سه پاکت جداگانه سر بسته الك و مهر شده )الف، ب،   یل ذ  یبو به ترت  یکخود را به تفک  یشنهاداسناد و مدارك و پ   بایستیم   گرمناقصه

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

 . یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه   -
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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  یرعامل و مد  یره مد  یئت ه  ی اعضا  ی شناسنامه و کارت مل  ی، و روزنامه رسم  ییرات تغ  نیشرکت، اساسنامه، آخر

موجود در مشخصات افراد حقوقی    ،1در پیوست شماره    نامهضمانتفرم    نمونه  ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا  یو امضا

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

 (A3قطع 

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

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

آنالیز  ارائ:  2تبصره   پیشنهادی  قیمته  است.های  آنال  الزامی  ارائه  عدم  پذ  گیرییمتصم  یمت،ق  یزدر صورت  پذ  یا  یرشدر خصوص    یرشعدم 

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

صربه  دیبا  متیق  شنهادیپ :  3تبصره   قحیطور  بدون  ته  دی،  ابهام  و  شرط  تنظ  هیو  پ گردد.    میو  مشروط    یشنهادهایبه  و  مبهم  و مخدوش، 

   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   یدهبرچ  و  یزتجه  یها   ینهاست. پرداخت هز  یالزام  یمتق  یشنهادکارگاه در پ   یدنو برچ  یزتجه  ینههز  یزارائه آنال:  4تبصره  

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -13

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

 ت کنندگان حق اعتراضی ندارند. پیشنهادها مختار بوده و شرک

 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                                                                                               گر                                                     مناقصه                                      

 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  نامهضمانت نمونه فرم -1

 

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

 )نمونه یک (                                                        
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

ل واقووع و و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبووو

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموووده اسووت، تووا میووزان                    ریووال هوور 

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولووین تقاضووای کتبووی واصووله از سوووی***                         بوودون 

که احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشوود ، بووی درنوو  در این

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

شد. این مدت بنا بووه درخواسووت کتبووی***                مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می با

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

           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایوون تمدیوود را فووراهم نسووازد و **                              

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

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

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

 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  

             به منظور انجام تعهداتی کووه بووه موجووب قوورارداد یوواد شووده بووه عهووده مووی گیوورد تضوومین و تعهوود مووی نمایوود در صووورتی کووه***                   

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

                        اطالع دهدکه*                               از اجوورای هوور یووک از تعهوودات ناشووی از قوورارداد یوواد شووده تخلووف ورزیووده اسووت، تووا میووزان        

 ریال، هر مبلغی را که***   

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

                             بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضووایی داشووته باشوود، بووی درنوو  در وجووه یووا حوالووه کوورد***             

 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 شووده، بوورای موودتی کووه درخواسووت شووود قابوول تمدیوود مووی باشوود و در صووورتی کووه **                  

 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**

ه کوورد**                                                       متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالوو 

 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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 )الف(   2پیوست شماره  
 حقوقیمشخصات اشخاص 

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

 مشخصات شرکت     -1

 :شماره ثبت  : سیسأ سال ت   : نام مدیر عامل     : نام شرکت

 :زمینه فعالیت   : کد اقتصادی    : شناسه ملی

 : ستیکدپ           :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

 ی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییراتضمیمه: تصویرآگه
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 3  پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت 
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 برگ پیشنهاد قیمت  

 

و  ها و مشخصات فنی موضووع مناقصوهاین شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه

پــروژه مرکــز شــهر    جنــوبی  Aقطعه    برقیو    مکانیکی  تأسیسات  ستمزدید  جرایاود برای  ، مبلغ پیشنهادی خپیش نویس پیمان

ــهاند حووروف(   را بصووورت ناخووالص بووه شوورح جوودول ذیوول و مجموعوواً بووه مبلووغ................................................................. ریووال و )بووه  یش

 نماید.اعالم می نقدیبصورت ........................................................ ریال ........................................... 

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء    شود یمهمچنین این شرکت با تأئید این برگ متعهد  

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

ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت و نیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه گونه اعتراضی نخواهد داشت.  نماید و این شرکت حق هیچ

 به پیوست ارائه می گردد. 

 

 

 ..................................   هندهشنهاددی پنام و نام خانوادگی                                          

 مهر و امضاء              

 تاریخ           

  

 مبلغ کل ناخالص  رشته  ردیف

( 1تأسیسات مکانیکی )جدول اجرای دستمزدی  1   

( 2اجرای دستمزدی تأسیسات برقی )جدول  2   

( 3)جدول هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  3   

جمع کل ناخالص به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش  

 افزوده 
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 مکانیکی  تأسیسات برآورد ریالی اجراي دستمزدي -1 جدول

 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

1 
ر  و ضخامت جدا   21.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  2.6
   10 متر طول

2 
و ضخامت جدار   26.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  2.6
   160 متر طول

3 
و ضخامت جدار   33.7اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  3.2
400,2 متر طول    

4 
و ضخامت جدار   42.4قطر خارجی  اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به

 میلیمتر.  3.2
   300 متر طول

5 
و ضخامت جدار   48.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  3.2
250,1 متر طول    

6 
و ضخامت جدار   60.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  3.6
   500 متر طول

7 
و ضخامت جدار   76.1وله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی اجرای ل

 میلیمتر.  3.6
   370 متر طول

8 
و ضخامت جدار   88.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4
   40 متر طول

9 
و ضخامت جدار   114.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر.  4.5
310,1 متر طول    

10 
و ضخامت جدار   168.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 5
   30 متر طول

   10 متر طول )یک دوم اینچ(.  15اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  11

   450 متر طول )سه چهارم اینچ(.  20اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  12

   270 متر طول )یک اینچ(.  25اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  13

   50 متر طول )یک و یک چهارم اینچ(.  32اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  14

   140 متر طول )یک و یک دوم اینچ(.  40اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  15

   50 متر طول )دو اینچ(. 50وله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی اجرای ل 16

   25 متر طول )دو و یک دوم اینچ(. 65اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  17

   460 متر طول )سه اینچ(.  80اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  18

19 
  1اینچ  و انشعابات    2وانیزه به قطر  اجرای کلکتور گالوانیزه از اتصاالت گال

 انشعاب   11اینچ تا 
   20 عدد
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 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

   200 کیلوگرم  ساخت و نصب کلکتور های آبرسانی و آتش نشانی پمپ خانه  20

   630 متر اینچ جهت اسپیلت   4/3اجرای لوله مسی تا سایز  21

   240 متر جهت درین اسپیلت  20ی لوله تک الیه پلی پروپیلن سایز اجرا 22

   120 متر جهت درین اسپیلت  25اجرای لوله تک الیه پلی پروپیلن سایز  23

   100 متر جهت درین اسپیلت  32اجرای لوله تک الیه پلی پروپیلن سایز  24

330,3 تر طولم میلیمتر   110اجرای لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی  25    

090,2 متر طول میلیمتر   125اجرای لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی  26    

   120 متر طول   110اجرای لوله فلکسیبل جهت هواکش سرویس ها به قطر  27

000,6 متر طول متر. )پوش فیت( میلی 50پروپیلن، به قطر خارجی  اجرای لوله پلی 28    

000,5 متر طول متر. )پوش فیت( میلی 75وپیلن، به قطر خارجی  پراجرای لوله پلی 29    

000,5 متر طول متر. )پوش فیت( میلی 110پروپیلن، به قطر خارجی  اجرای لوله پلی 30    

   250 متر طول متر. )پوش فیت( میلی 125پروپیلن، به قطر خارجی  اجرای لوله پلی 31

200,20 متر طول میلیمتر.  16ه به قطر خارجی اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الی 32    

000,12 متر طول میلیمتر. 20اجرای  لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  33    

100,13 متر طول میلیمتر.  25اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  34    

   90 متر طول میلیمتر.  32جی اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خار  35

000,1 متر طول میلی متر   63اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  36    

800,1 متر طول میلی متر   75اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  37    

100,3 متر طول میلی متر   110اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  38    

   240 متر طول میلی متر   125وله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی اجرای ل 39

40 
  15نصب  شیرفلکه کشویی ، کف فلزی، ربع گرد و ... دنده ای، به قطر نامی 

 )یک دوم اینچ(.
   460 عدد

41 
  20نصب  شیرفلکه کشویی، ربع گرد، کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 )سه چهارم اینچ(. 
   70 عدد

42 
  25نصب شیرفلکه کشویی ، ربع گرد، کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 )یک اینچ(. 
   410 عدد
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 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

43 
)یک   40نصب  شیرفلکه کشویی و یا کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 و یک دوم اینچ(. 
   90 عدد

44 
)دو   50ه کشویی و یا کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی نصب شیرفلک

 اینچ(. 
   10 عدد

45 
)دو و   65نصب  شیرفلکه کشویی و یا کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 یک دوم اینچ(. 
   2 عدد

   220 عدد )یک اینچ(.  25نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  46

   2 عدد )یک و یک دوم اینچ(. 40ی، به قطرنامی  نصب  شیر یکطرفه دنده ا 47

   2 عدد )دو اینچ(  50نصب شیر یکطرفه چدنی به قطر نامی  48

49 
)دو و یک دوم   65نصب  شیر یکطرفه چدنی و یا دیسکی به قطرنامی 

 اینچ(. 
   20 عدد

   30 عدد )چهار اینچ(.   100نصب  شیر یکطرفه چدنی و یا دیسکی، به قطرنامی  50

   20 عدد )دو و یک دوم اینچ(.  65نصب شیر پروانه ایی ارسال سیگنال به قطر نامی  51

   2 عدد )چهار اینچ(.  100نصب شیر پروانه ایی ارسال سیگنال به قطر نامی  52

   20 عدد )چهار اینچ(.  100نصب شیرفلکه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  53

   2 عدد )شش اینچ(.  150قطر نامی  نصب شیرفلکه چدنی فلنج دار، به  54

   2 عدد )دو اینچ(. 50نصب صافی فلنج دار، به قطر نامی  55

   20 عدد )چهار اینچ(.  100نصب صافی فلنج دار، به قطر نامی  56

   220 عدد اینچ فرعی واحدها   1نصب کنتور آب  57

58 

میلیمتر )   500ع نصب رادیاتور آلومینیومی و یا فوالدی به هر طول، به ارتفا 

شامل نصب رادیاتور، شیر رفت، شیر برگشت، شیر هواگیری به همراه کلیه  

 اتصاالت و ملزومات( 

   900 عدد

59 
نصب حوله خشک کن ) شامل نصب حوله خشک کن، شیر رفت، شیر  

 برگشت، شیر هواگیری به همراه کلیه اتصاالت و ملزومات( 
   320 عدد

60 
میلیمتر همراه با فلنج، نخ نسوز و    0.6ضخامت   ساخت و نصب کانال هوا به

 یا نوار درزگیر و طوقه چوبی 
900,1 متر مربع     

61 
میلیمتر همراه با فلنج، نخ نسوز   0.75ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت 

 و یا نوار درزگیر و طوقه چوبی 
070,1 متر مربع     

62 
فلنج، نخ نسوز و یا   میلیمتر همراه با  1ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت 

 نوار درزگیر و طوقه چوبی 
   640 متر مربع 

   760 عدد نصب دریچه کانال کولر و اگزاست پارکین  ها به ابعاد مندرج در نقشه ها  63
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 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

   540 عدد نصب و راه اندازی هواکش سرویس ها از هر نوع  64

   10 عدد 500CFMنصب هواکش دیواری تا  65

   10 عدد 3000CFMنصب فن فشار مثبت راه پله تا  66

67 
نصب و راه اندازی کولرآبی با پوشال، به هر ظرفیت ) شامل نصب شیر،  

 شیلن ، برزنت و ... به صورت کامل( 
   200 دستگاه 

68 
ی یو بر  بی ت  12000نصب و راه اندازی اسپیلت سرد و گرم با ظرفیت 

 ساعت 
   42 دستگاه 

69 
بی تی یو بر    24000نصب و راه اندازی اسپیلت سرد و گرم با ظرفیت 

 ساعت 
   21 دستگاه 

70 

شامل نصب پکیج،  شیرآالت   kcal/h 24000نصب پکیج حرارتی فن دار  

ورودی و خروجی، شلن  های قابل انعطاف جهت اتصال به لوله کشی،  

 ه اندازی دودکش و ... بطورکامل و را

   220 دستگاه 

71 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر  اجرای عایق لوله

 یک دوم اینچ.
000,17 متر طول    

72 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر سه  اجرای عایق لوله

 چهارم اینچ. 
500,11 متر طول    

73 
ری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر  ای االستوماجرای عایق لوله

 یک اینچ. 
500,14 متر طول    

74 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر  اجرای عایق لوله

 یک و یک چهارم اینچ. 
   170 متر طول

75 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر  اجرای عایق لوله

 ینچ. یک و یک دوم ا
   60 متر طول

76 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر دو  اجرای عایق لوله

 اینچ. 
   40 متر طول

77 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر دو  اجرای عایق لوله

 و یک دوم اینچ. 
   30 متر طول

78 
ه هر ضخامت برای لوله به قطر سه  ای االستومری و یا فوم باجرای عایق لوله

 اینچ. 
   60 متر طول

79 
سانتیمتر، با پایه.   46×60نصب دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 )شامل نصب چینی و زیر اب سیفون و سیفون( 
   532 عدد

80 

  75×46×60نصب توالت غربی، با فالش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی 

با نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع  سانتیمتر، سیفون سرخود، 

 به طور کامل.

   312 عدد

   220 عدد نصب فالش تانک، به هر ظرفیت ) شامل مونتاژ و نصب به صورت کامل(  81
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 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

   535 عدد رابط. های نصب شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلن  82

83 
دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قالب و  نصب شیر مخلوط شلن 

 متر.سانتی 120شلن  خرطومی کرمه به طول تقریبی 
355 عدد    

84 
نصب  شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک  

 عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه. 
   315 عدد

85 
نصب جعبه آتش نشانی، به هر ابعادی) هوزریل و یا فابرباکس ( به صورت  

 کامل با کلیه محتویات شامل شیلن  و نازل و ... به صورت توکار و یا روکار 
   65 عدد

86 
)دو و یک   65)چهار اینچ( با دو ورودی  100نصب شیر سیامی به قطر نامی 

 دوم اینچ( با درپوش و کوپلین .
   1 عدد

87 
متر )یک دوم اینچ(  میلی 12پاش برنجی )اسپرینکلر( به قطر نامی نصب آب

 درجه سانتیگراد.  68حبابدار با عملکرد در 
000,1 عدد    

   85 عدد نصب کپسول آتش نشانی از هر نوع شش کیلوگرمی.  88

89 

ساخت و اجرای بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال  

تگاه ها، ساخته شده از تسمه، میلگرد، راد، نبشی، ناودانی، پروفیل  و دس

های مختلف و مانند آن ، همراه با پیچ و مهره و اتصاالت الزم، یک دست  

 رن  ضد زن  و یک دست رن  روغنی ، طبق نقشه ها و مشخصات. 

000,40 کیلوگرم     

90 
صب و  میلیمتر جهت دودکش شامل ن  150اجرای لوله سیمانی آزبست 

 هوابند کردن درزهای اتصال مطابق نقشه ها 
200,2 متر طول    

600,1 عدد 2/1"اجرای شیر پیسوار  91    

   15 عدد برای انتهای رایزر  1"و  2/1"انصب ایرونت  92

   220 عدد میلیمتر   150سایز   Hاجرای کالهک  93

94 
مطابق   نصب فلو سوییچ و مانومتر روی خط آتش نشانی جهت زون کنترل

 نقشه ها 
   25 عدد

   30 عدد 2"اجرای شیر تست و درین آتش نشانی تا   95

000,6 عدد 50اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   96    

   930 عدد 63اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   97

800,6 عدد 75اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   98    

200,11 عدد 110ری سایز اجرای بست سقفی و یا دیوا 99    

400,2 عدد 125اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز  100    

540,1 عدد 160اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز  101    
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102 
)بست   2"اجرای بست رگالژی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه تا سایز 

 گالبی( 
500,3 عدد    

103 
تا سایز   2"اجرای بست رگالژی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه از سایز 

 )بست گالبی(  4"
800,1 عدد    

   20 عدد 2"اجرای بست کرپی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه تا سایز  104

   70 عدد 4"تا  2"اجرای بست کرپی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه از سایز  105

106 

نصب بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر مشتمل بر دو دستگاه پمپ به همراه   

لیتری، سربندی الکتریکی و ... بطور کامل مطابق با   200مخزن دیافراگمی 

 نقشه ها 

   4 دستگاه 

107 

ش نشانی دور ثابت مشتمل بر دو دستگاه پمپ اصلی  نصب بوستر پمپ آت 

لیتری، سربندی   200و یک دستگاه پمپ جاکی به همراه مخزن دیافراگمی 

 الکتریکی و ... بطور کامل مطابق با نقشه ها

   1 دستگاه 

108 

ساخت و نصب مخازن ذخیره آب از ورق گالوانیزه به همراه پیش بینی   

دید، ساپورت های داخلی از لوله گالوانیزه،  اتصاالت الزم و دریچه های باز

 رن  آمیزی مجدد در محل جوش ها  و ... مطابق مشخصات نقشه ها 
000,7 کیلوگرم     

109 

با    CFM 30000نصب اگزاست فن پارکین  ) دمنده و مکنده( تا ظرفیت 

سر بندی الکتریکی ، اینترالك با فایر آالرم و ... به صورت کامل مطابق با  

 ها نقشه 
   7 دستگاه 

110 
دستمزد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای  

 سانتیمتر مربع.  20نصوب لوله های تأسیسات تا سطح مقطع 
400,4 متر طول    

111 
دستمزد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصوب لوله های  

 سانتیمتر مربع.  20تأسیسات تا سطح مقطع 
   1200 متر طول

   120 عدد کرگیری در سطوح بتنی جهت عبور لوله به هر سایز  112

311  
میلیمتر، بوسیله گردبر جهت   160سوراخکاری در دیوار والکریت به قطر تا  

 عبور لوله های تاسیسات 
   280 عدد

411    720 عدد از سقف   بصورت آویز  شکل Tو نصب بست   ، ساختسوراخکاری 

511  
اری در سقف بوسیله چکش برقی جهت عبور لوله های تاسیسات تا  سوراخک 

 میلیمتر 125سایز 
   500 عدد

611    50 روز -نفر کارگر روزمرد در اختیار کارفرما )در صورت نیاز با هماهنگی قبلی(  

  افزوده  جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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ب کلیه اتصاالت و ملزومات مورد نیاز ردیف های فوق اعم از مغزی، تو پیچ رو پیچ، کلنگی، تبدیل، بست های کارخانه : دستمزد نص1تبصره  

ای و ... در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان 

ی، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب بست کارخانه ای، و نصب اتصاالت و ملزومات اعم از  نمونه برای نصب رادیاتور آلومینیوم

 تو پیچ روپیچ، تبدیل، مغزی و ... انجام نخواهد شد. 

بوده  2تبصره   تقریبی  بصورت  فوق  در جدول  مندرج  مقادیر    مقادیر   گیری  اندازه   اساس  بر   قطعی   و   موقت   های   کارکرد  محاسبه  مالك  و : 

کارفرما میبود    خواهد  شده   نجاما  کارهای از ردیفتواند  و  افزایشمقادیر هر یک  یا  میزان کاهش  به هر  را  این    دهد  ها  و 

 موضوع تأثیری در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت. 

کاری در سقف  سوراخ شکل بصورت آویز از سقف و  T، سوراخ کاری و نصب بست ر سایزهزینه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با ه  :3تبصره 

گردد.  های متناظر در فهرست بهای مکانیکی این قرارداد پرداخت میاز ردیف    سیساتتأ بوسیله چکش برقی جهت عبور لوله های  

اجرای انکر بولت، کاری و برشکاری دیگر در سطوح بنایی، بتنی، وال کریت، گچ برگ ها و ... به همراه    سوراخهر نوع  دستمزد    لیکن

و اندازه در بهای واحد    و نظایر آن به هر سایز  ، پیچ تنظیم ارتفاعاجرای انواع پیچ، رول پالك، پرچ، میخ و چاشنی   اجرای رول بولت،

 منظور گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام نخواهد شد.  های نصب و اجرا ردیف

در قیمت ردیف های    کارهای فلزی  و  فوالدیتکیه گاه  های سیاه و آهن کشی داکت ها، ساپورت ها و  : اجرای ضد زن  روی لوله4تبصره  

 مربوطه منظور گردیده و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. 

 گردد. می  پرداخت گیرند فقط یکبار: هزینه شیار زنی برای عبور مجموعه لوله هایی که کنار هم می5تبصره 

کاری و سایر عملیات اجرائی، موجب تخریب غیر متعارف و وارد آمدن آسیب به دیوارها و آیتم  : چنانچه پیمانکار حین شیارزنی، کنده  6تبصره  

 های اجرا شده شود، هزینه های بازسازی و تعمیرات به تشخیص کارفرما به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد. 

گری روزمزد تأمین و در اختیار کارفرما قرار دهد، در اینصورت : پیمانکار موظف است بنا به ضرورت و صالحدید کارفرما، نیروی کار7تبصره  

 محاسبه و در صورت وضعیت های ارسالی منظور خواهد شد.  116هزینه مربوطه از ردیف 

 اسپیلت سرد و گرم، پکیج حرارتی، کولر آبی، اگزاست فن پارکین ، تواند نصب، تست و راه اندازی  : در صورت صالحدید کارفرما می8تبصره  

آبرسانی و آتش نشانی نماید.    بوستر پمپ  ثالث واجد شرایط واگذار  را بصورت برون سپاری به شخص  اینصورت ردیفهای  پروژه  در 

قابل  از سوی پیمانکار  این خصوص    ادعایی در  و  شد  شرح خدمات و تعهدات پیمانکار در این قرارداد کاسته خواهدمتناظر با آنها از  

  بود.  پذیرش نخواهد

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

 مهر و امضاء              

 تاریخ           
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   تأسیسات برقیاجرای دستمزدی پیشنهاد قیمت   -2 جدول

 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

1 
متر سیم دوال، با ترمینال و  با حداکثر نیم  E27نصب سرپیچ پلی آمید یا چینی 

 المپ مربوطه.  
   880 عدد

2 

( و  Integratedبا ماژول یکپارچه ) LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

سانتی متر  به همراه    12تا  6درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر

سوراخکاری در سقف متناسب با قطر چراغ و سربندی و نصب سرسیم یا لحیم  

 سیمها. کاری سر

   800 عدد

3 

( و  Integratedبا ماژول یکپارچه ) LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

سانتی متر  به همراه    15تا  20درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر  

سوراخکاری در سقف متناسب با قطر چراغ و سربندی و نصب سرسیم یا لحیم  

 کاری سرسیمها. 

420,1 عدد    

4 
(   Integratedبا ماژول یکپارچه ) LEDقفی روکار استوانه ای نصب چراغ س

10W .به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها ، 
   75 عدد

5 

نصب چراغ سقفی توکار) قاب هالوژن(  برای استفاده از المپ های هالوژن یا  

LED همراه   با بدنه فلزی و محفظه ثابت یا متحرك به همراه المپ مناسب ، به

سوراخکاری در سقف متناسب با قطر چراغ سربندی و نصب سرسیم یا لحیم  

 کاری سرسیمها. 

   890 عدد

6 

یا آکریلیک،   کربنات ، حباب پلیIP54نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 

وات به همراه سربندی و   18بدنه پلی کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت 

 یمها.نصب سرسیم یا لحیم کاری سرس

   125 عدد

7 

یا آکریلیک،   کربنات ، حباب پلیIP54نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 

به همراه     T8وات  36یا  28بدنه پلی کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت 

 سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها. 

   150 عدد

8 

یا پلی کربنات    ،با حباب شیشه ای IP54نصب چراغ )تونلی( بیضی،حداقل 

مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت  

مناسب و   LEDوات کم مصرف یا المپ  18فشار )دایکاست(، با یک عدد المپ 

 یک عدد گلند  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   360 عدد

9 

ژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه  با ما LEDنصب چراغ اضطراری روکار 

فلزی یا پلی کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک با پلی کربنات با  

باطری پشتیبان سه ساعته و المپ مناسب  به همراه سربندی و نصب سرسیم  

 یا لحیم کاری سرسیمها. 

   470 عدد
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 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

10 

چراغ سقفی روکار  با حباب شیشه ای یا پلی کربنات با قابلیت نصب تا دو عدد  

وات سنسوردار  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا   18المپ کم مصرف 

 لحیم کاری سرسیمها. 

   100 عدد

11 
   LEDچراغ سقفی روکار  با حباب شیشه ای یا پلی کربنات ضد نم و گرد وغبار 

 اه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.وات به همر 30تا 
   110 عدد

12 

چراغ دیواری با حباب شیشه ای یا پلی کربنات، ضد نم و گرد و غبار با یک  

مناسب به همراه سربندی و   LEDوات کم مصرف پیچی یا المپ  18عدد المپ 

 نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها. 

   50 عدد

13 

 

مناسب به همراه سربندی   LEDیو باالی روشویی با المپ چراغ دیواری دکورات

 و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   15 عدد

14 
درجه  به همراه سربندی و نصب   360سنسور حرکتی سقفی توکار و یا روکار 

 سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها. 
   390 عدد

15 
و پالستیک از نوع  سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترم

NYAF    میلیمتر مربع. 1.5به مقطع 
   245,000 متر طول

16 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو پالستیک از نوع  

NYAF    میلیمتر مربع   2.5به مقطع 
   212,800 متر طول

17 
نوع    سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو پالستیک از

NYAF  میلیمتر مربع.   6تا   4به مقطع 
   200 متر طول

18 

کابل کشی با کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله   3× 25+16و به مقطع

 و یا سینی و نردبان کابل.

   480 متر طول

19 

ینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  کابل کشی با کابل زم

NYY  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله   3× 35+16و به مقطع

 و یا سینی و نردبان کابل.

   300 متر طول

20 

کابل کشی با کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  

NYY  مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله  میلی  3×50+25و به مقطع

 و یا سینی و نردبان کابل.

   120 متر طول

21 

و به   NYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله و یا سینی  3×70+35مقطع 

 و نردبان کابل. 

   25 متر طول

22 

تا   1×120و به مقطع  NYYینی با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع کابل زم

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله و یا سینی و نردبان  1×300

 کابل 

   200 متر طول

23 

کابل کشی با کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  

NYY  و یاNYMHY   برای نصب در داخل ترانشه  میلی مترمربع  5×6به مقطع

 یا لوله و یا سینی و نردبان کابل.

   2,800 متر طول
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24 

کابل کشی با کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  

NYY   لوله و یا  میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا  5×16به مقطع

 سینی و نردبان کابل. 

   100 متر طول

25 
میلی متر مربع ، مقاوم   3×1.5کابل کشی با کابل شیلد دار ضد حریق به مقطع 

 درجه سلسیوس برای نصب در داخل لوله و یا سینی و نردبان کابل.  200تا 
   3,800 متر طول

26 
ع برای نصب در  میلی متر مرب  3×1.5کابل کشی با کابل شیلد دار به مقطع 

 داخل لوله و یا سینی و نردبان کابل. 
   25,000 متر طول

27 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترموپالستیک   

میلیمتر مربع، برای نصوب درون لوله یا روی   3×1.5به مقطع   NYMHYاز نوع 

ل به مصرف کننده های  سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصا

 متحرك.

   9,000 متر طول

28 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو پالستیک  

میلیمتر مربع، برای نصوب درون لوله یا روی   3×2.5به مقطع   NYMHYاز نوع 

سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های  

 رك.متح

   1,500 متر طول

29 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو پالستیک  

میلیمتر مربع، برای نصوب درون لوله یا روی   3×6به مقطع   NYMHYاز نوع 

سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های  

 متحرك.

   7,800 متر طول

30 

ابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو پالستیک  ک

میلیمتر مربع، برای نصوب درون لوله یا روی   3×10به مقطع   NYMHYاز نوع 

سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های  

 متحرك.

   1,500 متر طول

31 

  عطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکوش ترموکابل کشی با کابل قابل ان  

میلیمتر مربع، برای   5×2.5تا  5×1.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال  

 به مصرف کننده های متحرك.

   3,500 متر طول

32 

یکی پنج سیمه، با روکوش ترمو  کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالست 

میلیمتر مربع، برای نصوب درون   5×4و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف  

 کننده های متحرك.

   100 متر طول

   220 متر طول میلیمتر مربع. 70تا  16سیم لخت مسی به مقطع   33

34 

  5×700×700اجرای اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد   

متر   15کیلو گرم بنتونیت، تا عمق  350میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 

 بدون حفر چاه . 

   13 دستگاه 
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35 

ر مربوطه به طور کامل جهت جوش  تهیه و اجرای جوش کدولد با قالب و پود 

سیم های مسی به هم ) سه یا چهار راهه( و جوش سیم مسی به میلگرد به  

 طور کامل. 

   100 عدد

36 
نصب جعبه تست اتصال زمین دیواری توکار و یا روکار مطابق مشخصات داده  

 شده در نقشه . 
   15 عدد

37 
  16تا   4ل از مقطع  نصب سرسیم و کابلشو از نوع پرسی برای سیم یا کاب 

 میلیمتر مربع. 
   500 عدد

   75 عدد میلیمتر مربع. 35تا  25نصب کابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع   38

   25 عدد میلیمتر مربع. 70تا  50نصب کابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع   39

   20 عدد میلیمتر مربع. 300تا  95نصب کابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع   40

41 
نصب کلید یک پل، برای نصوب توکار به همراه سربندی و نصب کانکتور و  

 سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
   1,225 عدد

42 
نصب کلید دو پل، برای نصوب توکار  به همراه سربندی و نصب کانکتور و   

 سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
000,1 عدد    

43 
برای نصوب روکار  به همراه سربندی و نصب  نصب کلید تک پل و یا دو پل،  

 سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
   20 عدد

44 
نصب کلیدتبدیل، برای نصوب توکار  به همراه سربندی و نصب کانکتور و   

 سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
   1,800 عدد

45 
یا   نصب کلیدتبدیل، برای نصوب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم و 

 لحیم کاری سرسیم ها.
   20 عدد

46 
نصب دکمه فشاری باعالموت زنو  یاروشنایی، برای نصوب توکار به همراه  

 سربندی و نصب کانکتور و  سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
   220 عدد

47 
آمپر یک فازونول، برای نصوب توکار بااتصال زمین )ساده و یا   16نصب پریز

 راه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.  درپوش دار ( به هم
   5,040 عدد

48 
آمپر یک فازونول، برای نصوب روکار بااتصال زمین )شوکو(  به   16نصب پریز  

 همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. 
   20 عدد

49 
(  به همراه  آمپر سه فاز، برای نصوب روکار بااتصال زمین )شوکو 16نصب پریز  

 سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   5 عدد

   2 عدد نصب و راه اندازی دستگاه دست خشک کن برقی دیواری. 50

   880 عدد ، یا سه سوراخه برای نصب توکار. RJ11نصب پریز تلفن سوکتی  51

   450 عدد آنتن رادیو و تلویزیون برای نصوب توکار. نصب پریز   52

   220 عدد آنتن ماهواره برای نصوب توکار. نصب پریز   53
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   185 عدد ها کاری سرسیمنصب کلیدکولر توکار بهمراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم 54

55 
یم کاری  ولوت توکار به همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لح 220نصب بیزر

 سرسیم ها. 
   220 عدد

56 
گالوانیزه عمقی داغ با کلیه اتصاالت و   Pg13.5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 خم کاری.
   280 متر طول

   100 متر طول . Pg13.5لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار   57

58 
 Rigidی. سی سخوت متوسط  لوله کشی توکار، با لوله یو پی. و 

Medium)) َ ،pg13.5  ، ( بدنه ، کف .با خم کاری ) سقف 
   170,400 متر طول

59 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله یو پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium)) َ ،pg16 ( ف.با خم کاری ) سقف ، بدنه ، ک 
   3,000 متر طول

60 
 Rigidسی سخوت متوسط   لوله کشی توکار، با لوله یو پی. وی. 

Medium)) َ ،pg21 ( نه ، کف.با خم کاری ) سقف ، بد 
   2,000 متر طول

61 
نصب جعبه مینیاتوری دیواری توکار در واحدهای مسکونی مطابق مشخصات  

 . DPAنقشه تیپ 
   225 عدد

62 

نصب، تست و راه اندازی کلیه متعلقات داخل جعبه مینیاتوری واحدهای  

ینال، کلید مینیاتوری ، محافظ جان ، . . . و درب جعبه ( مطابق  مسکونی ) ترم

 . DPAمشخصات نقشه. تیپ 

   220 عدد

63 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی دیواری توکار و یا روکار مصارف  

میلیمتر و کلیه متعلقات   2مشاعی طبقه همکف و زیرزمین با ضخامت ورق تا 

 DP-EDPمطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   12 دستگاه 

64 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی دیواری توکار و یا روکار مصارف  

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق   2مشاعی پمپ خانه با ضخامت ورق تا  

 . EMCHPمشخصات نقشه. تیپ 

   1 دستگاه 

65 
عی بام با  نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی توکار و یا روکار مصارف مشا

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق مشخصات نقشه. تیپ   2ضخامت ورق تا 

ELVP-ERP 

   16 دستگاه 

66 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی کنتوری تک فاز و یا سه فاز به ازائ  

میلیمتر توکار و یا روکار با کلیه متعلقات   2هر کنتور برق و ضخامت ورق تا 

 K.W.H.M-A. تیپ  مطابق مشخصات نقشه

   232 واحد 

67 

  0.6به قطر  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوایی باروکوش  

میلیمتر،  تا چهارزوج بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصوب داخل لوله و  

 یا روی سینی و نردبان کابل.

   25,000 متر طول

68 
زوجی، به همراه شانه و    100تا  50نصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن از 

 ترمینالهای مربوط به طور کامل، برای نصوب روکار و یا توکار، از نوع فلزی.
   12 عدد

   72 عدد قالب به طورکامل. زوجی تلفن باپیچ و 10نصب شانه  69
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   72 عدد الب به طورکامل.زوجی تلفن باپیچ وق  20نصب شانه  70

71 
فرم بندی ، سربندی ، لحیم کاری و تست هر زوج از مدارهای ورودی یا  

 خروجی در جعبه تقسیم شانه ای تلفن.
   2,640 زوج

72 

نصب، تست و راه اندازی پنل درب ورودی سیستم در بازکن تصویری رنگی ،  

دگو با قابلیت دید در شب  مجهز به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و بلن 

 به همراه نصب و راه اندازی منبع تغذیه سیستم دربازکن. 

   12 عدد

73 
نصب، تست و راه اندازی گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی تا  

 اینچ.  7
   220 عدد

   66 عدد نصب، تست و راه اندازی رمزگشا )دیکودر( سیستم دربازکن نوع کدین .  74

75 
، تست و راه اندازی قفل برقی سیستم دربازکن از نوع مغناطیسی و یا  نصب

 مکانیکی.
   12 عدد

76 
و   VHFنصب، تست و راه اندازی آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 

UHF   دسیبل به همراه پایه به طور کامل. 12با حداقل قدرت دریافت 
   12 دستگاه 

77 
با    FMو VHF،UHFیت کننده خط تمام باند  نصب، تست و راه اندازی تقو 

 ولتی 220دسیبل شامل منبع تغذیه  30ضریب تقویت حدود 
   12 دستگاه 

78 

عبور و   ( با یک خطTAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری) 

دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف   6شش انشعاب و با تضعیف حدود

 به طور کامل.دسیبل در هر انشعاب   12-16

   12 دستگاه 

79 
(تا شش انشعاب و  Splitterنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابی )

 دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط.  8تضعیف حدود 
   48 دستگاه 

   12 دستگاه  (. Mixerنصب، تست و راه اندازی ترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی ) 80

   12 دستگاه  واحدی به طور کامل.  30تا  20اه اندازی مولتی سویئچ نصب، تست و ر 81

82 
عدد دیش،   4نصب، تست و راه اندازی تجهیزات سیستم ماهواره مرکزی ) 

LNC) ... رابط و ، 
   12 دستگاه 

83 

اهم، برای گیرنده   75کابل کشی با کابل کواکسیال باامپدانوس مشخصه 

ی نصوب داخل لوله و یا روی سینی و نردبان  برا  4.5C-2Vتلویزیونی، از نوع 

 کابل. 

   19,800 متر طول

84 
مدار، توکار و یا   8نصب، تست و راه اندازی مرکزکنترل اعالم حریق متعارف تا 

 روکار. 
   12 دستگاه 

85 
نصب، تست و راه اندازی شستی اعالم حریق متعارف باقابلیوت کاردر شرایط  

 رنو  قرمز. سخوت ومقاوم دربرابرآتوش، به 
   87 دستگاه 

86 

نصب، تست و راه اندازی آژیرالکترونیکی متعارف دارای حداقل دو صدا  

  24کار  ولتاژ (، با  Aمتر )کالس  1دسیبل در 100وخروجی بافشارآکوستیکی 

 ولوت مستقیم باتولرانوس مناسوب. 

   81 دستگاه 



 

27 

 

 بهای کل )ریال(  بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف 

87 

نصب، تست و راه اندازی دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکتریک )نوری  

  ولوت مستقیم، با  24یااپتیکی(، دارای پوشوش ضد گردوخاك، باولتاژکار

چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پایه به  طور   تولرانوس مناسوب و

 کامل.

   1,228 دستگاه 

88 

حرارتی متعارف باعکوس العمل در مقابل درجه  نصب، تست و راه اندازی دتکتور

درجه سانتیگراد(، دارای پوشوش ضدگردوخاك،   80حرارت ثابوت )حدود

ولوت مستقیم، باتولرانوس مناسوب وچراغ نشان دهنده عملکرد   24باولتاژکار

 دتکتور به همراه پایه به  طور کامل. 

   226 دستگاه 

89 
کنتاکت به همراه   2روجی متعارف تا نصب ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خ 

 ایزوالتور. 
   69 عدد

   443 عدد نصب و تست و راه اندازی چراغ اعالم خطر حریق سر درب واحد.  90

91 
دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی  

 و دیوار وال کریت برای نصوب لوله های برق .
   34,800 متر طول

29  
دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح  بتنی تا سطح  

 سانتیمتر مربع.   20مقطع 
   200 متر طول

   86,000 عدد Pg11,13.5Pg,16Pgبرای لوله های   pvcنصب بوشن  93

94 
  نصب گلند فلزی و یا پالستیکی با یک عدد مهره برای سایزهای 

Pg11,13.5Pg,16Pg روی تابلو برق . 
   150 عدد

95 
  Pg 36تا Pg21نصب گلند فلزی و یا پالستیکی با یک عدد مهره برای سایز 

 روی تابلو برق. 
   50 عدد

96 
توکار، به   نصب قوطی کلیدوپریز چهارگوش پرسی گالوانیزه و یا پالستیکی،

 میلیمتر.  70× 70تقریبی  ابعاد 
   11,350 عدد

97 
لومینیومی چهارگوش درب دار به ابعادتقریبی  نصب جعبه تقسیم کائوچویی یا آ

 میلیمتر بارانی روکار.  100× 100
   570 عدد

98 
  100× 150نصب جعبه تقسیم پالستیکی چهارگوش درب دار  به ابعادتقریبی 

 میلیمتر توکار. 
   220 عدد

99 
  20سانتیمتر و به طول  5ساخت و نصب ساپورت با ورق گالوانیزه به عرض تا 

 نتیمتر به همراه سوراخ کاری الزم جهت نصب. سا 60تا 
   2,200 عدد

100 

ساخت و نصب ساپورت آهنی برای نصب سینی کابل یا انواع نگهدار و آویز  

سینی کابل، نردبان کابل، لوله های برق و موارد مشابه، که از پروفیلهای  

زم  مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد و راد ساخته شده، با پیچ و مهره ال 

برای تنظیم ارتفاع، با یک دست رن  ضد زن  و سوراخکاری الزم روی  

 ساپورت.

   3,200 کیلوگرم 

101 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته   300تا  100نصب سینی کابل به عرض

سانتیمتری و یک   4میلیمتر، بایک لبه  1.25شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 ط و پیچ و مهره مربوط. لبه یک سانتیمتری به همراه راب

   700 متر طول
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102 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع، ساخته   600تا 400نصب سینی کابل به عرض 

سانتیمتری و یک   4میلیمتر، بایک لبه  1.5شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 رابط و پیچ و مهره مربوط. لبه یک سانتیمتری به همراه  

   520 متر طول

103 

میلیمتر، پانچ شده  300تا  100نصب زانو یا سه راهی سینی کابل به عرض 

  4میلیمتر، بایک لبه  1.25متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری  به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط. 

   30 عدد

041  

میلیمتر، پانچ  600تا  400نصب زانو یا سه راهی افقی سینی کابل به عرض 

میلیمتر، بایک لبه   1.25شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری  به همراه رابط و پیچ و مهره مربوط. 4

   40 عدد

105 
تا   200به سینی کابل   300تا  100نصب رابط تبدیل سینی کابل از مقطع 

 میلیمتر. 600
   35 عدد

106 
با پیچ و   Pg16و  Pg11 ،Pg13.5نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله های 

 رول پالگ مربوط. 
   12,500 عدد

   1,800 عدد با پیچ و رول پالگ مربوط. Pg  21نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله  107

810    520 عدد 12-8ال روی ریل یا نردبان کابل تا سایز  نصب بست چنگکی جهت اتص 

   3,600 عدد 20-16نصب بست چنگکی جهت اتصال روی ریل یا نردبان کابل تا سایز   109

   1,800 عدد 25-18نصب بست چنگکی جهت اتصال روی ریل یا نردبان کابل تا سایز   110

   2,850 متر طول نصب ریل بست چنگکی   111

   885 عدد جیر آویز لوستر به همراه سوراخ کاری در سقف نصب زن 112

113 
میلیمتر با سربندی و   2.5نصب ترمینال پالستیکی برای سیم تا سطح مقطع 

 لحیم کاری سیم مربوطه.
   8,770 عدد

114 
نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی ایستاده مصارف مشاعی  با  ضخامت  

 C.P - ATSتعلقات مطابق مشخصات نقشه. تیپ  میلیمتر و کلیه م 2ورق تا 
   2 سلول 

115 
مناسوب برای کار   KVA 200نصب ،تست و راه اندازی مولدبرق باقدرت نامی  

 به صورت اضطراری ) با حمل دیزل تا روی سکوی نصب (.
   1 دستگاه 

  افزوده  جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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: دستمزد نصب کلیه ملزومات مورد نیاز ردیف های فوق اعم از نصب سرسیم، لحیم کاری، نصب بست کمربندی، ترمینال پیچی و ...  1  تبصره

در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان نمونه برای 

پ  ها،  چراغ  بست نصب  از  استفاده  بابت  ای  جداگانه  پرداخت  کشی،  کابل  برای  و  ترمینال  نصب  دستمزد  بابت  ای  جداگانه  رداخت 

 کمربندی انجام نخواهد شد. 

  کارهای   مقادیر  گیری  اندازه  اساس  بر  قطعی  و  موقت  های  کارکرد  محاسبه  مالك   وفوق بصورت تقریبی بوده    جدول : مقادیر مندرج در  2تبصره  

و این موضوع تأثیری   ها را به هر میزان کاهش یا افزایش دهدمقادیر هر یک از ردیف تواند  و کارفرما میبود    هدخوا  شده   انجام

 در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

ها،  3تبصره   داکت  آهن کشی  روی  زن   اجرای ضد  فوالدی  ساپورت:  گاه  تکیه  و  فلزیو    ها  منظور    کارهای  مربوطه  های  ردیف  قیمت  در 

 ده و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. گردی

 . گردد گیرند فقط یکبار پرداخت میمجموعه لوله هایی که کنار هم می عبورزنی برای  شیارردیف های : 4تبصره 

اخ کاری در سقف سورشکل بصورت آویز از سقف و    Tهزینه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سایز، سوراخ کاری و نصب بست  :  5تبصره  

گردد.  های متناظر در فهرست بهای مکانیکی این قرارداد پرداخت میبوسیله چکش برقی جهت عبور لوله های تأسیسات از ردیف  

اجرای انکر بولت، کاری و برشکاری دیگر در سطوح بنایی، بتنی، وال کریت، گچ برگ ها و ... به همراه    سوراخدستمزد هر نوع    لیکن

و اندازه در بهای واحد    و نظایر آن به هر سایز  ، پیچ تنظیم ارتفاعلت، اجرای انواع پیچ، رول پالك، پرچ، میخ و چاشنی اجرای رول بو

 منظور گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام نخواهد شد.  های نصب و اجرا ردیف

  یتمو آ  یوارهابه د  یبمتعارف و وارد آمدن آس  یرغ   یبموجب تخر  ،یاجرائ  یاتعمل  یرو سا  یکنده کار  یارزنی،ش  ینح  یمانکار: چنانچه پ 6  تبصره

 منظور خواهد شد.   یمانکارپ  یکارفرما به حساب بدهکار یصبه تشخ یراتو تعم یبازساز ی ها ینهاجرا شده شود، هز یها

اتمام مراحل لوله کشی برق، نسبت به عبور نخ پیش:  7تبصره   از  از لوله هاپیمانکار موظف است پس  اتمام نازك    نموده  اقدام  ران  از  و پس 

 . گرفتران، اضافه پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد . لذا بابت عبور نخ پیشانجام دهد را کاری عملیات سیم کشی

ز این  مربوطه منظور گردیده و ا هایدر بهای ردیف هت نصب قوطی کلید و پریز و سایر نصبیاتدر صورت لزوم جهزینه اجرای گردبر : 8تبصره 

 بابت اضافه پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد.  

کارفرما می9تبصره   در صورت صالحدید  و  :  آنتن  دربازکن، سیستم  حریق، سیستم  اعالم  تجهیزات سیستم  اندازی  راه  و  تست  نصب،  تواند 

صورت ردیفهای متناظر با آنها از شرح  ماهواره مرکزی پروژه را بصورت برون سپاری به شخص ثالث واجد شرایط واگذار نماید. در این

 قابل پذیرش نخواهد بود.  از سوی پیمانکار ادعایی در این خصوص و  خدمات و تعهدات پیمانکار در این قرارداد کاسته خواهد شد

 

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

 مهر و امضاء              

 خ تاری          
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 آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه    -3 جدول
 

 ردیف  شرح آیتم  مبلغ ناخالص 

 1 ح شرایط خصوصی پیمان -20تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات مناسب به شرح ماده   

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

 3 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کارفرما   ینتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 4 در کارگاه    HSEحضور کارشناس و افسران   

 5 اجرای ملزومات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه  

 6 بیمه مسئولیت مدنی   

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

 

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

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد. 

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه    عملیاتام  باشد که پس از اتم درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می  20:  2تبصره

 نظارت در وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد. 

ها متعلق به کارفرما بوده و  جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت  1در ردیف    شدهتهیه    تجهیزات: کلیه امکانات و  3تبصره  

 در آنها را نخواهد داشت.  پیمانکار در هیچ شرایطی حق برچیدن، خارج کردن یا تصرف

: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست 4تبصره  

الزامات   پیمانکار می و کل هزینه  HSEعملکرد ایمنی و  بر عهده  وق باشد و مبالغ مندرج در جدول ف های مربوطه در تمام مدت پیمان 

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

در تمام طول مدت پروژه بر عهده کارفرما    )در صورت لزوم(  موقت: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی  5تبصره  

 باشد. می

                                   

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

 مهر و امضاء              

 تاریخ           


