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 ...............................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

 گین شهررینپروژه  یهابلوک عملیات رنگ آمیزی یاجراتهیه مصالح و در نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

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

 د.یننمااقدام  و ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به تکمیل اسناد ،فرآیند استعالم بهازمانبندی 

  :فرآیند استعالم بهاوضوع ـم -1

 حشرو  یو نقشه های اجرائ یبراساس مدارک، مشخصات فن یشهرر ینپروژه نگ یهابلوک یزیرنگ آم یاتعمل یمصالح و اجرا یهتهعبارتند از 

 .3 رهشما پیوست اولجد

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

 باشد.رما میالوان، ونوس و نپتون مورد تأئید کارفهادی، 

در  ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه  رائه پیشنهاد خوداپیش از  تقاضی شرکت در فرآیند استعالم بهام: 2 تبصره

 بود. خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد

 نگین وژهپر(، سقد رراهچها) هیمیابرا شهید نخیابا نبش دی،جروبر شهید اربلو ری،شهر :محل اجرای کار -2

 شمسیماه ( دو) 2 اجرای کار:مدت  -3

 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذارهیرماشرکت س :کارفرما -4

 :فرآیند استعالم بهاشرایط شرکت در  -5

 شرکت نمایند: فرآیند استعالم بهاتوانند در حقوقی واجد شرایط ذیل می حقیقی و اشخاص

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

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

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت  -6

الص و بدون در نظر ناخ صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادیت قیم -7-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن
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بایست پیشنهاد خود را در بخش می گان در فرآیند استعالم بهاشرکت کنندمشمول حق بیمه تأمین اجتماعی است، لذا  راردادقموضوع  -7-2

 د. ن( بصورت ناخالص و با لحاظ کردن حق بیمه تأمین اجتماعی ارائه نمای2مربوطه )جدول شماره 

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابتمی کارگاههزینه تجهیز  -7-3

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -7-4

و  اجرا شده سطوح نمایان یبر مبنا یموقت و قطع هاییتوضعکارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -7-5

 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 -7-6

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  ارفرماکمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -7-7

و مطابق با قوانین جاری کشور محاسبه و کارسازی ایر مستندات مربوطه ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و س -7-8

 گردد. می

  فرآیند استعالم بهاو مدارک ضمیمه  اسناد -7

 (1 حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -8-1

  اجرائیی هانقشه پوشه الکترونیکی حاوی -8-2

 ملی ساختمانکلیه مباحث مقررات  -8-3

 و سایر نشریات و ضوابط فنی 55نشریه  -8-4

 (2شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -8-5

  یشهرر ینپروژه نگ یهابلوک یزیرنگ آم یاتعمل یمصالح و اجرا یهتهپیش نویس پیمان با موضوع  -8-6

به همراه  10-3وع بند موضپوشه الکترونیکی ، دریافت اسناد جهت استعالم بها یندفرآشرکت در  انتقاضیممراجعه  پس از: تبصره

 نامهآدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه و پیش ربوطهمهای پیوست

د مراتب را کتباً در روز کاری نتوانمی ،دریافت نگردید انتقاضیمارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط 

 د.ناز واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نمای ،بعد

 اسناد و مدارک  اولویت -8

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 فرآیند استعالم بهااسناد و شرایط  -9-1

 شرایط خصوصی قرارداد  -9-2

 شرایط عمومی پیمان -9-3

 مشخصات فنی خصوصی -9-4



 

4 

 

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -9-5

 ر پیشنهاد قیمتد شده ارائهبرآورد و آنالیز  -9-6

  پیشنهادات ارائه -9

. تمام یندنما یلتکم یوستیپ یو فرم ها رآیند استعالم بهافخود را بر اساس اسناد  یشنهادپ بایستیم کنندگان در فرآیند استعالم بهارکت ش

 گردد.  یدتأئ گانرکت کنندشمجاز تعهدآور  یبا مهر و امضا بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن یهو کلصفحات اسناد 

قرار داده و پس از الک و مهر در سر بسته پاکت  درخود را  قیمت یشنهادناد و مدارک و پاس بایستیم کنندگان در فرآیند استعالم بهارکت ش

 .دنیهران نمامسکن ت یگذار یهشرکت سرما یدگیو رس یمانامور پ یلتحو ید،مقابل اخذ رس

 ها درج گردد.بایست بر روی تمامی پاکتمی فرآیند استعالم بها، موضوع و شماره رکت کنندهشنام  :1تبصره 

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

 معامالت خواهد بود. یسیونو نحوه ارجاع کار با کم هایشنهادپ

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

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

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -10

ا مختار در قبول یا رد پیشنهاده ارفرماکرا تعیین می نماید.  فرآیند استعالم بهاآنالیز قیمت ها، برنده  های ارائه شده وبا بررسی پیشنهاد ارفرماک

 بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -11

آئین نامه تشخیص صالحیت  56با هم تبانی کرده اند طبق ماده  کنندگان در فرآیند استعالم بهارکت شهرگاه اطالع حاصل شود که 

 پیمانکاران ساختمانی و نحوه ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

                                                                      ارفرماک                                                                       در فرآیند استعالم بها کنندهرکت ش 

   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                                                                                                                      
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 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 )الف( 1ت شماره پیوس
 مشخصات اشخاص حقوقی

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

 مشخصات شرکت    -1

 :شماره ثبت  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :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( 1پیوست 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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 پیشنهاد قیمت فرم
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ها و مشخصنات و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسنناد، مندارک، نقشنه فرآیند استعالم بهابا آگاهی کامل از شرایط  / اینجانباین شرکت

 ینپـروژه نگـ یهـابلوک یـزیرنـگ آم یاتعمل یمصالح و اجرا یهته بنرای پیشنهادی خود، مبلغ فرآیند استعالم بهافنی موضوع 

ــهرر )بننه حننرو (   ....................... ریننال و.........جنندول ذیننل و مجموعنناب بننه مبلننغ.................................شننرح  بصننورت ناخننالص بننه را یش

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

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

 ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.امضاء قرارداد اقدام نماید. 

 

 .................................. شنهاددهندهیپنام 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 
روی سطوح  سیاه کیالستپ نگرتهیه مصالح و اجرای 

 )بدون نیاز به زیرسازی( پارکینگهاتیرچه بلوک سقف 
   5.200 ترمربعم

2 
روی سطوح  سیاه کیالستپ نگرتهیه مصالح و اجرای 

 )بدون نیاز به زیرسازی( پارکینگها یر و دالتسقف 
   2.700 مترمربع

3 
تهیه مصالح و اجرای ماستیک روی سطوح پانل گچی 

 سقف ها و دیوارها
   2.650 مترمربع

4 
سطوح  یروتهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک 

 یوارهاسقف ها و د یو پانل گچ یگچ
   3.500 مترمربع

5 
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح 

 دربهای داخلی  چهارچوب های فلزی
   850 لنگه

6 
حفاظ تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح 

 نرده های فلزیو 
   847 مترمربع

7 
و اجرای رنگ روغنی روی سطوح درب  تهیه مصالح

 های فلزی 
   1.070 مترمربع

8 
تهیه مصالح، زیرسازی و اجرای کنیتکس درشت دانه 

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

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

 

 پذیرد.روی سطح موجود انجام میسطوح سقف تیرچه بلوک و تیر و دال، بدون نیاز به زیرسازی  آمیزی رنگ: 1تبصره 

 بایست بصورتسقف بتنی میتیرچه ها و  قائم و افقیسقف تیرچه بلوک، کلیه سطوح  ها درخلیه فضای بین تیرچهتبا توجه به : 2تبصره 

و در صورت وضعیت های  محاسبه افقی سقفدیف مربوطه بر اساس تصویر رکامل با رنگ پالستیک مشکی پوشش داده شود، لیکن بهای 

 اهد بود.قائم تیرچه ها قابل پرداخت نخو سطوحرنگ آمیزی و هیچگونه مبلغی بابت  موقت و قطعی منظور خواهد شد

  یبر مبنا پارکینگها یر و دالتسقف روی سطوح  سیاه کیالستپرنگ  یمصالح و اجرا یهتهمربوط به های پرداخت ردیف: 3تبصره 

 .کسر خواهد شد کار بازشوها از مساحتسطوح و  اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت نمایان سطوحاندازه گیری 
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اندازه گیری  یبر مبنا سقف و دیوارها یو پانل گچ یگچروی سطوح رنگ  یمصالح و اجرا یهتهمربوط به های پرداخت ردیف: 4تبصره 

 .کسر خواهد شد کار پنجره و بازشوها از مساحتسطوح درب و و  اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت نمایان سطوح

پشت به پشت کال  و سطوح  یریاندازه گ یبر مبنانرده های فلزی  رنگ یمصالح و اجرا یهمربوط به ته هاییفپرداخت رد: 5تبصره 

 . مالک عمل قرار خواهد گرفتمحاسبه و  بصورت توپر و یکطر 

پشت به پشت چهارچوب سطوح  یریاندازه گ یر مبناب یفلز یدرب ها رنگ یمصالح و اجرا یهمربوط به ته های یفپرداخت رد: 6تبصره 

 .کسر خواهد شد کار از مساحت خورهح شیشوسطو  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 : 7تبصره 

 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 : 8تبصره 

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  2-ح-22یز دانه بودن کنیتکس وفق ماده براق، مات یا نیمه مات بودن رنگ آمیزی و درشت دانه یا ر: 9تبصره 

 در آحاد بهای ردیف های فوق نخواهد داشت.

بریدن  از پر نمودن خلل و فرج و تخریب بتن مازاد ناشی از عوارض قالب بندی، در آیتم کنیتکس عبارت: منظور از زیرسازی 10تبصره 

بصورت یکدست و با هر ضخامت الزم اندود گچ یا گچ گیپتون  با استفاده ازآماده نمودن سطح زیر کار حسب مورد  میلگردهای اضافی،

  کور در بهای واحد پیشنهادی منظور گردیده است.. هزینه کلیه عملیات مذباشدمی شاقولی

پیمان و رعایت چک لیست عملکرد  : کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی11تبصره 

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         

 


