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

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

 م و احترام؛با سال

پروژه  Dقطعه  یبلوک ها ینگدر لندینرال م ینما یمصالح و اجرا یهتهدر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی  یاز توانمندبرخوردار  حقوقیحقیقی و  اشخاصبه  نقدیصورت را به مرکز شهر اندیشه

 د.یناقدام نما و ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به تکمیل اسناد ،فرآیند استعالم بهازمانبندی  طبق برنامه است

  :فرآیند استعالم بهاوضوع ـم -1

 و  یبراساس مدارک، مشخصات فن یشهپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  یبلوک ها ینگدر لند ینرالم ینما یمصالح و اجرا یهتهعبارتند از 

 مشتمل بر: 3 رهشما پیوست اولجد حشرو  یئنقشه های اجرا

 با بطانه کاسماتیک تهیه مصالح و اجرای زیرسازی  -

 تهیه مصالح و اجرای پرایمر نفوذی پوشش )آکرلیک( به عنوان الیه آستر -

 تهیه مصالح و اجرای استون کورتینگ )پوشش طرح سنگ( به عنوان الیه نهایی  -

 دیوارها تهیه مصالح و نصب کرنر بید فلزی در نبش -

در  ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه  ارائه پیشنهاد خودپیش از  متقاضی شرکت در فرآیند استعالم بهاتبصره: 

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

 شهر جدید اندیشه، جنب بازار ایرانی اسالمی 4فاز  :محل اجرای کار -2

 شمسیماه ( یک) 1 ی کار:اجرامدت  -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

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

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت  -6
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ناخالص و بدون در نظر  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

بایست پیشنهاد خود را در بخش می شرکت کنندگان در فرآیند استعالم بهان اجتماعی است، لذا مشمول حق بیمه تأمی قراردادموضوع  -7-2

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

 ی انجام نخواهد شد.پرداخت جداگانه ا 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. زشوهادرب و پنجره و بامحاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. سطوح  صورتجلسات تأئید شده

 .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  کارفرمامبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -7-7

ه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه و مطابق با قوانین جاری کشور محاسبه و کارسازی ارزش افزوده در قبال ارائ -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

 مانکلیه مباحث مقررات ملی ساخت -8-3

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

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

 یشهپروژه مرکز شهر اند Dقطعه  یبلوک ها ینگدر لند ینرالم ینما یمصالح و اجرا یهتهپیش نویس پیمان با موضوع  -8-6

به همراه  10-3موضوع بند کترونیکی پوشه ال، جهت دریافت اسناد استعالم بها یندفرآمتقاضیان شرکت در مراجعه  پس از: تبصره

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

ری د مراتب را کتباً در روز کانتوانمی ،دریافت نگردید متقاضیانارسال 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
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 شرایط عمومی پیمان -9-3

 مشخصات فنی خصوصی -9-4

 اری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی ج -9-5

 در پیشنهاد قیمت شده ارائهبرآورد و آنالیز  -9-6

  پیشنهادات ارائه -9

. تمام یندنما یلتکم یوستیپ یو فرم ها فرآیند استعالم بهاخود را بر اساس اسناد  یشنهادپ بایستیم شرکت کنندگان در فرآیند استعالم بها

 گردد.  یدتأئ شرکت کنندگانمجاز تعهدآور  یر و امضابا مه بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن یهصفحات اسناد و کل

خود را در پاکت سر بسته قرار داده و پس از الک و مهر در  قیمت یشنهاداسناد و مدارک و پ بایستیم شرکت کنندگان در فرآیند استعالم بها

 .دنیمسکن تهران نما 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 شرکت کنندهنام  :1بصره ت

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

 معامالت خواهد بود. نیسیوو 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

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

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -10

در قبول یا رد پیشنهادها مختار  کارفرمارا تعیین می نماید.  فرآیند استعالم بهاآنالیز قیمت ها، برنده  های ارائه شده وبا بررسی پیشنهاد کارفرما

 بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -11

آئین نامه تشخیص صالحیت  56با هم تبانی کرده اند طبق ماده  شرکت کنندگان در فرآیند استعالم بهاحاصل شود که هرگاه اطالع 

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

 

                                                                      کارفرما                                                                       در فرآیند استعالم بها شرکت کننده 

   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( 1پیوست شماره 
 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

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت ره تلفنشما

 :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

 و روزنامه رسمی آخرین تغییراتضمیمه: تصویرآگهی تأسیس 
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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

 :ملی شماره   :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 

 ندسی )درج پایه و رشته های مربوطه(گواهی صالحیت اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مه -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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 2 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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 اد قیمت برگ پیشنه

 

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

پروژه  Dقطعه  یبلوک ها ینگدر لند ینرالم ینما یمصالح و اجرا یهته برای پیشنهادی خود، مبلغ فرآیند استعالم بهافنی موضوع 

)بنه حنرو (   ....................... رینال و.........جدول ذینل و مجموعناب بنه مبلنغ.................................شرح  بصورت ناخالص به را یشهر اندمرکز شه

 .نمایداعالم می یقدبصورت ن....................................................... 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(

   1.900 ترمربعم و اجرای نمای مینرال  ، زیرسازیتهیه مصالح 1

   250 طولمتر کرنربید فلزی نصبو  ، برشکاریتهیه 2

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

 

ه سطح به هر ضخامت تا رسیدن ب با بطانه کاسماتیکزیرسازی  تمامی مراحل نمای مینرال مشتمل بر مصالح و اجرایکلیه تهیه  :1تبصره 

اجرای استون کورتینگ )پوشش طرح سنگ( به عنوان الیه ، اجرای پرایمر نفوذی پوشش )آکرلیک( به عنوان الیه آستر، صا  و صیقلی

 جدول فوق منظور گردیده است. 1های مربوطه در بهای واحد ردیف بر عهده پیمانکار بوده و هزینهنهایی 

اجرا شده محاسبه و مالک عمل  نمایان سطوحاندازه گیری  یبر مبنانمای مینرال اجرای  زیرسازی و مصالح یهته پرداخت ردیف: 2تبصره 

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

ر طبق طرح و مت یسانت 20به عرض  یمتر و نوار افق یسانت 1به عرض  یافق یبندهااجرای تهیه مصالح و ملزومات و هزینه : 3تبصره 

و اجرای بندها بابت صعوبت  یاضافه پرداخت یچگونههجدول فوق منظور گردیده و  1در بهای واحد ردیف  کارفرما یدئأمورد ت یرنگ بند

 . آن قابل پرداخت نخواهد بود نظایربندی و ی افقی و قائم، تنوع رنگنوارها

زائد )از قبیل مالت ماسه سیمان، گچ، قیر و ...(، پر کردن خلل و فرج و  مواد و زدودنشامل نظافت آماده سازی سطوح : هزینه 4تبصره 

، بطانه کاری، سمباده زنی در بهای واحد ودن سطح )سمباده زنی(ساییدن و یکدست نم تراشیدن عوارض بنایی و بتنی مازاد، ترک ها،

 فوق منظور گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام نخواهد شد. 1ردیف 

که  یگیردانجام م دیوارهابه لبه  یدنرس یباز آس یریو به منظور جلوگ یوارهاد نبشصرفاب در  یدنصب کرنرب: تهیه، برشکاری و 5صره تب

 جدول فوق قابل پرداخت خواهد بود. 2هزینه مربوطه از ردیف 

پیمان و رعایت چک لیست عملکرد  صوصی: کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خ6تبصره 

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

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

 .................................. ددهندهشنهایپنام و نام خانوادگی   

 مهر و امضاء             

 تاریخ         


