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 دعوتنامه شرکت در مناقصـه 
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 :موضوع

 عملیات رنگ آمیزی  یاجراتهیه مصالح و 
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 ............ ................... مهندس    ی جناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

گ  سرمایه  عام(   تهراناری مسکن  ذشرکت  دارد    )سهامی  نظر  و  در  رنگ آمیزی   ی اجراتهیه مصالح  ازب  عملیات  پروژه   ی هابلوک  خشی 

ل مقتضی است طبق فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمای  یاز توانمندبرخوردار    حقوقیحقیقی و    اشخاصبه    نقدیصورت  را به 2بنفشه 

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

  وضوع مناقصه: ـم  -1

در    واقع  یشهاند  ید شهر جد  4واقع در فاز    2پروژه بنفشه    ی هابلوک  ی ازبخش  یزیرنگ آم  یاتعمل  یمصالح و اجرا  یهتهعبارتند از  موضوع قرارداد  

 . 3 شماره پیوست جداول شرحو  یو نقشه های اجرائ یبراساس مدارک، مشخصات فن اندیشه  یدشهر جد 4فاز 

های تجاری سحر، الوان، های تجاری سحر، الوان، پارس بهار و سورپرایز و رنگ روغن تنها با نشانرنگ اکرلیک و پالستیک تنها با نشان:  1تبصره  

 باشد. رما میونوس و نپتون مورد تأئید کارف

در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار   ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه  امضای قرارداد: پیمانکار پیش از 2 تبصره

 بود.  پذیرفته نخواهد

 2پروژه بنفشه  – 4فاز  –اندیشه شهر جدید  :محل اجرای کار -2

 شمسیماه ( دو) 2 مدت اجرای کار: -3

 عام(  ی)سهام تهرانی مسکن گذارهیرماشرکت 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 کار توانمند از برخورداری -1-6

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

 : تضمین شرکت در مناقصه  -7

را بصورت یک ریال    (ونمیلی  هفتصد)   700.000.000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ    بایستمی مناقصه گر   -1-7

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

 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 شدهنیتضمک چ -ب -

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

490140040000440080004607IR  فیش در پاکت پیشنهاد قیمت.  و ارائه اصل 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.  

  و   1-7بند    یل از موارد ذ  یبیترک  یا   یکرا بصورت    یال( رلیونیم  چهارصد)  400.000.000تواند مبلغ    یم   تمایل  صورت  در  گرمناقصه   -2-7

در وجه   یخ، بدون تار  بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهدر قالب  را  یال  ( رمیلیون  چهارصد)  000,000040,مبلغ  

به    یسیو پشت نو  یفاقد خط خوردگ  ی،فاضا  یح، بدون هرگونه توض10103074333به شناسه ملی    مسکن تهران  یگذار  یهشرکت سرما

 .  ید نما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه  ینهمراه به عنوان 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 ب گردیده  ممهور  به مهر شرکتا ها درج گردد و کلیه سفته هسفته

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

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

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

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

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

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

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

 ی مناقصه بندزمان -8

 ین آخر   یرتصو  معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی، داشتن همراه اسناد، ضمن    یافتشرکت در مناقصه و جهت درمنظور  به -1-8

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

تاریخ   از  به    06/06/1400لغایت    01/06/1400کاری  پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار  امور  واحد  تهران، خیابان گاندی  به  نشانی 

 شود.تهران مراجعه  ، شرکت سرمایه گذاری مسکن3، پالک 21جنوبی، خیابان 

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -2-8
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 باشد. می 10/06/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتن یآخر -3-8

از   -4-8 پس  وقت  چنانچه  آخر  تا  را  مراتب  نیستید  آن  در  شرکت  به  مایل  مناقصه،  اسناد  مورخ  دریافت  دستگاه    به  09/06/1400اداری 

 . د یینماگزار اعالم مناقصه

 گشوده    عامالتتوسط کمیسیون م  تهراندر محل شرکت سرمایه گذاری مسکن    10/06/1400مورخ    17:00پیشنهادهای واصله در ساعت   -5-8

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

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

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

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.   

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

 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   10می تواند ظرف مدت حداکثر مناقصه گزار  -8-8

 مناقصه اقدام نماید.  

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت   -9

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

 ارائه گردد.   افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

( 3بایست پیشنهاد خود را در بخش مربوطه )جدول شماره  می   شرکت کننده مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی است، لذا    موضوع مناقصه -2-9

 بصورت ناخالص و با لحاظ کردن حق بیمه تأمین اجتماعی ارائه نماید.  

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

 . باشد ی م ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -4-9

و    اجرا شده  سطوح نمایان  یبر مبنا  ی موقت و قطع  هاییت وضعکارکرد صورت و  بوده    یبیتقر  3در پیوست    ذکر شده  یو اندازه ها  ریمقاد -5-9

 از مساحت کار کسر خواهد شد.  درب و پنجره و بازشوهامحاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح   أئید شدهصورتجلسات ت

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

ها با توافق التفاوت هزینهابالغ گردد، مابه  گرمناقصه به  گزار  اقصهمندر حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف    چنانچه -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

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

 گردد.  محاسبه و کارسازی می
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 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

 ملی ساختمانکلیه مباحث مقررات  -4-10

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

 ( 3شماره  وستی)پ فرم پیشنهاد قیمت  -6-10

  2پروژه بنفشه    ی هابلوک بخشی از  یزیرنگ آم   یاتعمل  یمصالح و اجرا   یهتهپیش نویس پیمان با موضوع  -7-10

های  پیوستبه همراه    10-3وع بند  موضپوشه الکترونیکی  جهت دریافت اسناد مناقصه،    گر مناقصهمراجعه نماینده    پس از :  1  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

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

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

 .رائی تنظیم شده است( نیز بر مبنای حدود نیمی از احجام و مقادیر اج3واگذار خواهد شد. جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره  

 اسناد و مدارک   اولویت -11

 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

  گراقصهمنتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -6-11

   پیشنهادات  ارائه -12

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

 گردد.   ید مجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ  یبا مهر و امضا بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن
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  ج(   در سه پاکت جداگانه سر بسته الک و مهر شده )الف، ب،   یل ذ  یبو به ترت  یکخود را به تفک  یشنهادناد و مدارک و پ اس  بایستیم   گرمناقصه

  یدگی و 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

 . یدهران نمامسکن ت یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه   -

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

مهر و    ینت، پر  ینو همچن  یرعامل و مد  یرهمد   یئته  یاعضا  ی شناسنامه و کارت مل  ی،و روزنامه رسم  ییراتتغ  ینشرکت، اساسنامه، آخر

شرا  یامضا مناقصه،  در  مناقصه، یدعوتنامه شرکت  پیوست شماره    نامهضمانتفرم    نمونه  ط  افراد    ، 1در  و  مشخصات  حقوقی  حقیقی 

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

 ( A3قطع ها )در 

 ( 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 

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

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

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

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

  ها یا رد پیشنهاد قبول اختیار -13

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

 ا مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند. پیشنهاده

 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                                                                            

   تهرانشرکت سرمایه گذاری مسکن           است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                                         علی شاه حیدری                                                                مهر و امضاء              تاریخ...                         

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                           

                                                                                                                               



 

7 

 

 
 
 
                                      

 
 1ماره  یوست ش پ 

 
 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:

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

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

نده نامبرده مورد قبووول واقووع و و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کن

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

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

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

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

معتبر می باشد. این مدت بنا بووه درخواسووت کتبووی***                         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 **      

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

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.

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

 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 درنووگ 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**

ال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                                                       متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بووا

 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(   2ت شماره  پیوس 
 مشخصات اشخاص حقوقی

 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

 :الیتزمینه فع   : کد اقتصادی    : شناسه ملی

 : کدپستی          :شرکت آدرس

 : فکس     : همراه)مدیرعامل(   : ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    کد ملی:     نام و نام خانوادگی:  .1

 سمت:    کد ملی:     نام و نام خانوادگی:  .2

 سمت:    کد ملی:     نام و نام خانوادگی:  .3

 سمت:    کد ملی:     نام و نام خانوادگی:  .4

 سمت:    کد ملی:     نام و نام خانوادگی:  .5

 :امضاء  اسامی صاحبان مجاز -3

 سال  5کمتر از   الی ده سال  5بین    باالی ده سال    :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه  -4

 (تاریخ اعتبار  –پایه    –رشته  درج  با  )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت    نامهگواهی -5

1.  

2.   

3.  

 :نام و نام خانوادگی

 : امضاءمهرو 

 :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      نام:  

 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 

 اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه(  گواهی صالحیت  -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 مشخصوات فنوی موضووع با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه  اینجانب  /این شرکت

بصوورت   را  2ه بنفشــه پــروژ یهــابلوکبخشــی از  یزیآم رنگ  یاتعمل یمصالح و اجرا  یهته  برای  پیشنهادی خودمناقصه، مبلغ  

 )بووه حووروف(  ............................................. ....................... ریووال و.........جوودول ذیوول و مجموعوواً بووه مبلووغ.................................شوورح  ناخووالص بووه

 .نمایداعالم می ینقدبصورت ....................................................... ریال  

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

ع خود ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفگذاره یسرماامضاء 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

 

 ..................................   شنهاددهندهی پنام و نام خانوادگی                                          

 مهر و امضاء              

 تاریخ           
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 جدول پیشنهاد قیمت

 مقدار  واحد شرح ردیف ردیف 
بهای واحد  

 ناخالص )ریال( 

 بهای کل 

 ناخالص )ریال( 

1 
تهیه مصالح و اجرای ماستیک روی سطوح پانل گچی  

 سقف ها و دیوارها 
   23.500 مترمربع

2 
گچی   سطوح  یروتهیه مصالح و اجرای رنگ اکرولیک  

 ها یوارسقف ها و د ی گچ پانل و
   13.000 مترمربع

3 
پالستیک   رنگ  اجرای  و  مصالح  سطوح    یروتهیه 

 یوارهاسقف ها و د ی و پانل گچ یگچ
   10.000 مترمربع

4 
و    یسطوح گچ  یروتهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی  

 یوارها سقف ها و د یپانل گچ
   600 مترمربع

5 
سطوح  روی  روغنی  رنگ  اجرای  و  مصالح  تهیه 

 دربهای داخلی   چهارچوب های فلزی
   460 لنگه

6 
اجرای رنگ روغنی روی سطوح کالف  تهیه مصالح و 

 فلزی دربهای کمدی 
   2.400 مترطول 

7 
نرده   سطوح  روی  روغنی  رنگ  اجرای  و  مصالح  تهیه 

 های فلزی
   1.000 مترمربع

8 
سطوح  روی  روغنی  رنگ  اجرای  و  مصالح  تهیه 

 رهای فلزیوول
   280 مترمربع

9 
مصالح درب    تهیه  سطوح  روی  روغنی  رنگ  اجرای  و 

 های فلزی 
   350 مترمربع

10 

تهیه مصالح، زیرسازی و اجرای کنیتکس درشت دانه  

بتنی   و  سطوح گچی  روی  بر  )اکرولیکی(  آب  پایه  بر 

 راه پله 

   2.200 مترمربع

11 
درب   سطوح  روی  روغنی  رنگ  اجرای  و  مصالح  تهیه 

 های چوبی 
   2.250 مترمربع

  لغ بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(جمع کل مب
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اجرا شده محاسبه و    نمایان  سطوحاندازه گیری    یبر مبنا  سقف و دیوارهارنگ    ی مصالح و اجرا  یهتهمربوط به  های  : پرداخت ردیف1تبصره  

 کسر خواهد شد.  کار پنجره و بازشوها از مساحتسطوح درب و و  مالک عمل قرار خواهد گرفت

پشت به پشت کالف و  سطوح    یریاندازه گ  یبر مبنانرده های فلزی    رنگ  یمصالح و اجرا  یهمربوط به ته  های  یفپرداخت رد:  2تبصره  

 .  محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت بصورت توپر و یکطرف

پشت به پشت چهارچوب سطوح  یریاندازه گ  ی ر مبناب  یفلز ی درب ها رنگ یمصالح و اجرا یهمربوط به ته های  یفپرداخت رد:  3تبصره 

 .  محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت و بصورت دو طرفه

و در صورت لزوم، پیمانکار می بایست درب ها را از چهارچوب جدا نموده و پس از تکمیل رنگ   درب هابه منظور رنگ آمیزی  :  4تبصره  

 انجام نخواهد شد. ای بابت پرداخت جداگانه ینلحاظ شده است، لذا از ا یمانکارپ  هادییشنپ  یمتمربوطه در ق ینههز آمیزی نصب نماید. 

پر کردن خلل و    )از قبیل مالت ماسه سیمان، گچ، قیر و ...(،هزینه کلیه عملیات رنگ آمیزی شامل نظافت سطوح از مواد زائد  :  5تبصره  

روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر، لکه گیری با    ه زنی(، ساییدن و یکدست نمودن سطح )سنگ زنی و سمبادفرج و ترک ها،  

بطانه، سمباده زنی لکه ها و اجرای دو دست رنگ رویه در بهای واحد ردیف های فوق منظور گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام 

 نخواهد شد. 

شرایط خصوصی تأثیری در   2-ح-22یز دانه بودن کنیتکس وفق ماده  براق، مات یا نیمه مات بودن رنگ آمیزی و درشت دانه یا ر: 6تبصره 

 آحاد بهای ردیف های فوق نخواهد داشت. 

پشت به پشت کالف و  سطوح    یریاندازه گ  یبر مبنا  یفلز  لوورهای  رنگ  یمصالح و اجرا  یهمربوط به ته  های  یفپرداخت رد:  7تبصره  

 . د گرفتمحاسبه و مالک عمل قرار خواه بصورت توپر و دو طرفه

از زیرسازی  8تبصره   آماده    در آیتم کنیتکس عبارت: منظور  بندی،  از عوارض قالب  پر نمودن خلل و فرج و تخریب بتن مازاد ناشی  از 

. هزینه کلیه باشدمی  بصورت یکدست و شاقولی با هر ضخامت الزم  اندود گچ یا گچ گیپتون    با استفاده ازنمودن سطح زیر کار حسب مورد  

   کور در بهای واحد پیشنهادی منظور گردیده است.عملیات مذ 

لیست عملکرد 9تبصره   پیمان و رعایت چک  با مفاد مندرج در شرایط خصوصی  با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق  : کلیه موارد مرتبط 

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

 ای انجام نخواهد شد. اخت جداگانهپیمانکار لحاظ شده است، لذا از این بابت پرد

 

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

 مهر و امضاء              

 تاریخ           

 


