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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

و  یداخل یوارهاید مترمربع 200444حدود  یمصالح و اجرا یهکل یهتهشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

 پیمانکار واجد شرایط ورت نقدی به صو به را یسبک بتن یبا استفاده از پانل ها یشهپروژه مرکز شهر اند Hو  E ،F ،Gقطعات  یخارج

زمانبندی مناقصه، نسبت به  واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندبرخوردار 

 تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

در قالب  یسبک بتن یبا استفاده از پانل ها یشهپروژه مرکز شهر اند Hو  E ،F ،Gقطعات  یو خارج یداخل یوارهاید یو اجرا مصالح یهکل یهته

 ذیل: ح به شردو قرارداد مجزا 

 قرارداد خرید در قالب  "یو خارج یداخل یوارهاید یاجرا جهت با برند ........... یازو ملزومات مورد ن یسبک بتن های پانل یلو تحو یدخر " -1-1

 در قالب قرارداد پیمانکاری "با برند .......... یازو ملزومات مورد ن یسبک بتن یبا استفاده از پانل ها یو خارج یداخل یوارهاید یاجرا " -1-2

چ گونه ادعایی در گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیتبصره: مناقصه 

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

 مرکز شهر اندیشه پروژه – 4 فاز – یشهاند یدشهر جد: محل اجرای کار -5

  مدت اجرای کار: -8

 به شرح ذیل می باشد:ماه شمسی  (پنج) 5 به مدت اجرای کارمدت کل 

 از تاریخ ابالغ آنمسی ماه ش (سه) 3به مدت مدت اجرای قرارداد خرید  -3-1

 از تاریخ ابالغ آنماه شمسی  (پنج) 5 پیمانکاری به مدت مدت اجرای قرارداد -3-2

 بندی مصوب خریدار ) کارفرما( انجام دهد. داد را طبق برنامه زمانارتبصره: فروشنده )پیمانکار( موظف است هر دو قر

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذار هیرماشرکت س کارفرما: -0

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذار هیسرماشرکت  تگاه مناقصه گزار:دس -2
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 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:واجد شرایط ذیل می متقاضیان

 یو کد اقتصاد یشناسه مل ی،حقوق یتداشتن شخص -6-1

  یسبک بتن یپانل ها یو اجرا یدتول ینددر فرآ یننو هاییاز تکنولوژ استفاده -6-2

 متناسب با کار یو مال یفن یاز توانمند برخورداری -6-3

 در ارتباط با برند مورد استفاده یمدارک فن یرو سا برداریو بهره یداستاندارد، پروانه تول ینامهگواه یرنظ یمدارک فن داشتن -6-4

 متر مربع 110111حداقل  یربنایدو پروژه مشابه اجرا شده و دو پروژه در دست اجرا با ز داشتن -6-5

 :ین شرکت در مناقصهتضم -0

( و پانصد میلیون میلیارد هفت) 7051101110111همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامه ضمانتی مسکن تهران، این گذار هیسرمابانکی به نام شرکت  نامه ضمانت -الف -

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

ی مسکن گذار هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  441161114617 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  441161114617شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

401141141111441161114617IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام 

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

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

مبلغ  و 1-7ذیل بند  موارد بصورت یک یا ترکیبی ازمیلیارد( ریال را  چهار) 4011101110111 مبلغمی تواند در صورت تمایل  گرمناقصه -7-2

 یخ،بدون تار بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتهرا در قالب  ( ریالصد میلیونپانو  میلیارد چهار) 4051101110111

و پشت  یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض11113174333ه ملی به شناس مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما

 .یدنما یم( به دستگاه مناقصه گزار تسلشرکت در مناقصه در پاکت )الف ینبه عنوان تضم یسینو

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 هبو گردیده  ممهور به مهر شرکتها درج گردد و کلیه سفته ها سفته

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

 و اثر انگشت ایشان نیز درج گردد ها درج گردد و کلیه سفته ها توسط مناقصه گر امضا گردیدهسفته
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% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت 5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7داکثر طی برنده مناقصه متعهد است ح -7-3

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

دیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون معامالت، اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گر

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

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

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

 ی مناقصه بند زمان -3

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت در به -6-1

 15/16/1411روزهای کاری از تاریخ 17الی  6ی ها ساعتدر  تبط با برند تولیدیو مدارک مر تصویر کد اقتصادی و ییراتتغ یآگه

، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به  به 11/16/1411لغایت 

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ

 تماس گرفته شود. 66665561ونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره در صورت نیاز به انجام هر گ -6-2

 باشد.می 15/16/1411مورخ  15:11ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -6-3

به دستگاه مناقصه 12/16/1411مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد چنانچه پس از  -6-4

 .دیینماعالم گزار ا

 در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گشوده  15/16/1411مورخ  17:11پیشنهادهای واصله در ساعت  -6-5

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

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

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

 قدام نماید.  بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران ا

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -6-7

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

ائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید روز پس از جلسه بازگش 11مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -6-6

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -0-1

 رائه گردد. ا افزوده ارزش بر مالیات گرفتن
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بایست مبلغ پیشنهادی پیمانکاری اجرا را با درنظر گرفتن حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و بصورت ناخالص و بدون در گر میمناقصه -0-2

 نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید.

 خواهد بود نقدی صورت بهنحوه پرداخت  -0-3

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.قیمت لحاظ گردد و از این بابت پرداخت بایست در پیشنهاد می کارگاههزینه تجهیز کلیه  -0-4

 باشد.یا کاهش می شیافزا  قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -0-5

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  داختیپر، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزوده بر ارزش اتیمال -0-6

 .خواهد بود

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -14

 (1) پیوست شماره  و درخواست کسر از مطالبات نامه ضمانتفرم  نمونه -11-1

 (2حقوقی )پیوست شمارهمشخصات افراد  -11-2

 معماری سازه و ی ها نقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -11-3

 (ساختمانی یهارکا عمومی فنی تمشخصا) 55 رهشما نشریه -11-4

که  کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهاو  تسایر نشریاو  ی عمومیساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -11-5

 د.تلقی می شوارداد الینفک قرء جزدارد و گاهی کامل آنها ر از آپیمانکا

 شرایط عمومی پیمان -11-6

 (3شماره  وستی)پ پیشنهاد قیمت برگ -11-7

 یوارهاید یبا برند ........... جهت اجرا یازو ملزومات مورد ن یسبک بتن یپانل ها یلو تحو یدخر با موضوع قراردادپیش نویس  -11-6

 یو خارج یداخل

با برند  یازو ملزومات مورد ن یسبک بتن یبا استفاده از پانل ها یو خارج یداخل یوارهاید یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -11-0

.......... 

های به همراه پیوست 8-14گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند ه نماینده مناقصه: پس از مراجعتبصره

نامه مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیهای قراردادنویس اسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعد گر دریافت نگردید میتوسط مناقصهارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی 

 از واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 
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 همراه اسناد مناقصههای ضمیمه قرارداد  های نویس یشپ -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 می پیمانشرایط عمو -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -15

 یهناقصه و کل. تمام صفحات اسناد میندنما یلتکم یوستیپ یخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها یشنهادپ بایستیدهندگان م یشنهادپ

 گردد.  یدمجاز تعهدآور مناقصه گر تأئ یبا مهر و امضا بایستیم یازمدارک و مستندات مورد ن

 ج( در سه پاکت جداگانه سر بسته الک و مهر شده )الف، ب، یلذ یبو به ترت یکخود را به تفک یشنهاداسناد و مدارک و پ بایستیم گرمناقصه

 یدگیو رس یمانامور پ یلتحو ید،)پاکت د( قرار داده و پس از الک و مهر در مقابل اخذ رس یگریخل پاکت دقرار دهد. سپس هر سه پاکت را دا

 .یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،هارنامه مالاظ ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

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

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

اسناد  یمهمستندات ضم یرسا محتوای پوشه الکترونیکی و دفترچه مشخصات فنی، ،قراردادهانویس ، پیش2 شماره یوستپ

 (A3( و نقشه ها )در قطع A4مناقصه )درقطع 

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

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است. های پیشنهادیقیمت: ارائه آنالیز 1تبصره 

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

و مشروط  مخدوش، مبهم و یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

  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  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد
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نتایج ، ها و مدارک فنی مرتبط دفترچه مشخصات فنی برند مورد استفاده شامل تصویر برابر اصل گواهینامه: 4تبصره 

تهیه و  A0بایست در قطع نحوه اتصاالت و جزئیات اجرائی و نظایر آن می محاسبات اجرای وال پست و مهاربندی، آزمایشگاهی،

 در پاکت ب ارائه شود. 

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -18

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 بانی کنندگان: با ت برخورد -10

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                                                                                                             مناقصه گر                                                                          

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

         یخ...                                                               علی شاه حیدری                                            مهر و امضاء              تار                      

 عامل و عضو هیئت مدیره مدیر                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتنمونه فرم  -1

 

 رم ضمانت نامه انجام تعهداتنمونه ف -2
 

 

 نمونه فرم درخواست کسر از مطالبات -3
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 شرکت در مناقصه *    نامه ضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور       

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***                         بودون       

که احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در    این

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

شد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***                   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 ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                                  

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

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

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول                           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 کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                                   

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

                        اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان                     

 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 قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***                      

 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 شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                              

 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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 * نمونه فرم درخواست کسر از مطالبات جهت تضمین شرکت در مناقصه *

 )نمونه سه(
 

 حترم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانمدیرعامل م

 موضوع: درخواست کسر از مطالبات

 

 با سالم و احترام؛

مورخ  421711/.................با عنایت به تمایل اینجانب ............ / این شرکت جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه به شماره 

........................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مبلغ با موضوع ............................... 11/11/1411

بعنوان بخشی از تضمین شرکت در مناقصه  نزد آن شرکت، ................................ ریال از مطالبات اینجانب ............ / این شرکت

 فوق الذکر موافقت فرمایید. 

 

 نام شرکت: 

 :امضاء صاحبان مجاز 

 مهر و امضا: 

 تاریخ: 
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 2 پیوست شماره

 

 حقوقی مشخصات افراد
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 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 شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -5

 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 -8

 سال 2کمتر از  الی ده سال 2بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار ت صالحی نامهگواهی -2

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت برگ
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 برگ پیشنهاد قیمت 

و  ها و مشخصات فنی موضووع مناقصوه   اقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشهاین شرکت با آگاهی کامل از شرایط من

پـروژه   Hو  E ،F ،Gقطعات  یو خارج یداخل یوارهاید یمصالح و اجرا یهکل یهته، مبلغ پیشنهادی خود بورای  پیش نویس پیمان

و  پیوسوتی پیشونهاد قیموت   و جزئیوات جودول    لص به شرح ذیلخارا بصورت نای سبک بتن یبا استفاده از پانل ها یشهمرکز شهر اند

 .......................................................... ریووال................................................................. ریووال و )بووه حووروف(  ......................................... مبلووغ مجموعوواً بووه

 نماید. اعالم مینقدی بصورت 

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

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

 ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.گونه اعتراضی نخواهد داشت.  نماید و این شرکت حق هیچ

 

 .......................................................... برند پیشنهادی:نام  -

 ........... ............ ............         :به سانتیمتر دهاخارجی و بین واح هایابعاد بلوک های سبک بتنی جهت اجرای دیوار -

 ........... ............ ............                            :به سانتیمتر داخلی هایابعاد بلوک های سبک بتنی جهت اجرای دیوار -

 ............................................................................................                         ها، مهاربندی، فریم بندی و اتصاالت:مصالح مورد استفاده جهت وال پست -

 ............................................................................................            گر با برند پیشنهادی )صاحب امتیاز، دارای نمایندگی رسمی و ...(:نوع ارتباط مناقصه -

ه بهره برداری، ثبت اختراع و ... )تصویر برابر با گواهینامه فنی، گواهینامه استاندارد، پروانه تولید، پرواننظیر مدارک فنی مرتبط با برند پیشنهادی  -

 ........................................................................................................................................................اصل مدارک فنی در پاکت ب الزامیست(: ...................................

 ................................................................................................................................................سایر توضیحات: ......................................................................................... -

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 ول پیشنهاد قیمتجد

 الف: خرید و تحویل پانل های سبک بتنی و ملزومات مورد نیاز

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

1 

 تهیه کلیه مصالح، تولید و تحویل 

به همراه کلیه پانل های سبک بتنی با برند .......... برای دیوارهای داخلی 

 پیش نویس قرارداد 1اده ملزومات و اتصاالت به شرح م

   16.511 متر مربع

2 

 تهیه کلیه مصالح، تولید و تحویل 

برای دیوارهای خارجی و بین واحدها پانل های سبک بتنی با برند ...........  

 قراردادپیش نویس  1به شرح ماده  به همراه کلیه ملزومات و اتصاالت

   41.111 متر مربع

 الیات بر ارزش افزوده )ریال(جمع کل بدون در نظر گرفتن م
 

 

 و ملزومات مورد نیاز ب: اجرای دیوارهای داخلی و خارجی با استفاده از پانل های سبک بتنی

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

1 
به همراه اجرای دیوارهای داخلی با استفاده از پانل های سبک بتنی با برند ........ 

 پیش نویس پیمان 1زومات و اتصاالت به شرح ماده کلیه مل

متر 

 مربع
16.511   

2 
های سبک بتنی با برند اجرای دیوارهای خارجی و بین واحدها با استفاده از پانل 

 پیش نویس پیمان 1به شرح ماده  به همراه کلیه ملزومات و اتصاالت... .........

متر 

 مربع
41.111   

                دون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(ببصورت ناخالص و جمع کل 
 

 

 جمع کل پیشنهاد: ج

 بهای کل )ریال( شرح ردیف

  زخرید و تحویل پانل های سبک بتنی و ملزومات مورد نیا 1

  یازو ملزومات مورد ن اجرای دیوارهای داخلی و خارجی با استفاده از پانل های سبک بتنی 2

  صورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(جمع کل ب 

 

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

  و تاریخ: مهر و امضاء             


