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 هـدعوتنامه شرکت در مناقص

  
 30/09/1400 مورخ 86771/420700 شماره

 

 

 :موضوع

  تجاری مسکونی هایبلوکاجرای دستمزدی اسکلت بتنی 

 پروژه شهرآرای یزد 
 

 

 محل اجرا:

 یزد

 

 

 



 

2 

 

 

 ...........مهندس  یجناب آقا

 ..........عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

پروژه  یمسکون یتجار هایبلوک یاسکلت بتن یدستمزد یاجرادر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق  یاز توانمندبرخوردار  حقوقی اشخاصبه  نقدیصورت  را بهخود  یزد یشهرآرا

 د.یناسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمانسبت به تکمیل  زمانبندی مناقصه،  برنامه

  وضوع مناقصه:ـم -1

میدان  مترمربع واقع در  17.000های تجاری مسکونی پروژه شهرآرای یزد با زیربنای حدود دستمزدی اسکلت بتنی و سقف وافل بلوک اجرای

 سابق میوه و تره بار یزد مشتمل بر:

ی به انضممام اجمرای   زیو بتن ری ، آرماتوربندیقالب بند ی بتن مگر، عملیاتاجراامل رگالژ، تسطیح بستر، اجرای دستمزدی فونداسیون ش -1-1

 چاله آسانسور

سقف های  فوم، رچهیت یهاسقف ،رهایت ی ستونها،زیبتن ر ی و، آرماتوربندیقالب بند ی عملیاتاجرا اجرای دستمزدی اسکلت بتنی شامل -1-2

تکمیل و پایان اجرای اسکلت  ... تامتصل به آن و و سایر اجزای برشی طبقات و حائل زیرزمین( و رمپ بتنیهای بتنی، دیوارهای بتنی )دال

 و دستگاه نظارت.صادره از طرف کارفرما  یهاکارو دستور یغابال ینقشه ها نیبر اساس آخر 2به شرح پیوست شماره 

 نموده و پیشنهاد قیمت خود را بامحل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید  موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از گرمناقصهتبصره: 

 ، لذا هیچ گونه ادعایی در خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.وضع موجود ارائه نماید درنظر گرفتن
 

 پروژه شهر آرا –میدان سابق میوه و تره بار یزد   -یزد  :محل اجرای کار -2

  شمسیماه ( ده) 10 رای کار:مدت اج -3

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

 )سهامی عام(تهران مسکن  یگذار هیسرماشرکت  ار:دستگاه مناقصه گز -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

 لی متناسب با کاری فنی و ماتوانمند از برخورداری -6-1

 بهمراه کلیه ملحقات و ملزوماتنیاز پروژه  متناسب با موضوع مناقصه و یا جرثقیل حداقل یک دستگاه تاورکرین توانائی در تدارک -6-2

 دی قتصااکد  و شناسه ملی شتندا -6-3
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 متر مربع 20.000با زیربنای حداقل ا جراست در دیا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه کار مشابه  -6-4

 :ین شرکت در مناقصهتضم -7

( و پانصد میلیون میلیارد دو) 2.500,000,000مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه  بایستمیمناقصه گر  -7-1

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

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  440080004607 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

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

490140040000440080004607IR  الف(و ارائه اصل فیش در پاکت  مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام(. 

ارائه شده در  3، مطابق با فرم نمونه شماره کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران درخواستنامه  -د -

 باشد. رسیده  بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانکه می، 1پیوست شماره 

از  یبیترک یا یکرا بصورت  یال( رو دویست و پنجاه میلیون یک میلیارد) 1.250.000.000تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -7-2

ارائه نماید. کلیه  حداکثر سه فقره سفتهدر قالب یال را ( رمیلیون پانصدیک میلیارد و ) 1.500.000.000مبلغ  و 1-7بند  یلموارد ذ

 یح، بدون هرگونه توض10103074333به شناسه ملی  نمسکن تهرا یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار بایستها میسفته

 یمشرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسل ینبه همراه به عنوان تضم یسیو پشت نو یفاقد خط خوردگ ی،اضاف

 . یدنما

متعهد در ذیل کلیه  بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در کادر مشخصاتدر خصوص اشخاص حقوقی می -

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

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

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

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

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

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

 .مسترد خواهد شد ها آنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ
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 ی مناقصه بند زمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی,همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتر مناقصه و جهت درمنظور شرکت د به -8-1

به واحد امور  06/10/1400لغایت  01/10/1400روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی ها ساعتدر تصویر کد اقتصادی  و ییراتتغ یآگه

ان مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ک پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرپیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به 

 د.جعه شوامر

 تماس گرفته شود. 126داخلی  88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 11/10/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -8-3

به دستگاه  08/10/1400دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ پس از  چنانچه -8-4

 .دیینماگزار اعالم  مناقصه

هران توسط کمیسیون معامالت گشوده در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن ت 11/10/1400مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

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

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -8-6

 ن و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.برندگی خود را از امور پیما

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

پرداخت مشخص شده است  3به جز آنچه صراحتاً در پیوست بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت می کارگاههزینه تجهیز  -9-2

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .باشدیم یاخت قرارداد به صورت نقدنحوه پرد -9-3

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یموقت و قطع های یتوضع کارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -9-4

 محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 .ردیگ ینمارز و غیره تعلق مصالح، مابه التفاوت نرخ  التفاوت مابهتعدیل،  عنوان بهمبلغی  گونه هیچ -9-5

التفاوت ها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، مابهدر نقشه ایعمدهچنانچه در حین انجام کار تغییرات  -9-6

 ج شرایط خصوصی پیمان محاسبه خواهد شد. -29ها با توافق طرفین و رعایت شرایط ماده هزینه

ها و مشخصات فنی بصورت جزئی و موردی مشمول این بند نبوده و پیمانکار موظف است بدون دریافت هزینه شه: تغییرات در نق1تبصره 

 اضافی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.
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های های اجرایی نسبت به نقشه)ده( درصد، ناشی از تغییر در نقشه 10: تغییر در مقادیر آرماتوربندی، بتن ریزی و قالب بندی تا 2تبصره 

اولیه، تغییرات جزئی تلقی گردیده و تأئیری در آحاد بهای پیمان نخواهد داشت. مازاد بر آن به تناسب وفق جدول ساختار شکست محاسبه 

 های موقت و قطعی پیمانکار منظور خواهد شد.و در صورت وضعیت

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25تا سقف  ثابت مبلغ قرارداد با نرخ واحد -9-7

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

 گردد. محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1و درخواست کسر از مطالبات ) پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه -10-1

 (2فراد حقوقی )پیوست شمارهمشخصات ا -10-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک لو  سازه هاینقشه ،معماریی ها نقشه پوشه الکترونیکی حاوی -10-3

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -10-4

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

 شرایط عمومی پیمان -10-6

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-7

 های تجاری مسکونی پروژه شهرآرای یزدی اسکلت بتنی بلوکدستمزد اجرایپیش نویس پیمان با موضوع  -10-8

های پیوستبه همراه  3-10موضوع بند پوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه,  گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از: تبصره

ارسال  نامهج در معرفیآدرس پست الکترونیکی مندرتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه اسناد مناقصه و پیش

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

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 همراه اسناد مناقصه پیش نویس پیمان -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6
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  پیشنهادات ارائه -12

وده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الک و مهر پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نم

 شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسید، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

، مدارک یاتیاظهارنامه مال ینخرآ ،شده یحسابرس یمال یهاصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

و  یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینثبت شرکت، اساسنامه، آخر یآگه هویتی )شامل

 نامه ضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یمهر و امضا ینت،پر ینو همچن یرعامل برای اشخاص حقوقی(مد

 یرسا نویس پیمان، محتوای پوشه الکترونیکی و، پیش2 یوست شمارهوجود در پمحقوقی  اشخاصمشخصات  ،1در پیوست شماره 

 (A3و نقشه ها )در قطع ( A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم

 ( و آنالیزهای مربوطه3پاکت ج( حاوی فرم و جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره  -

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنالهای پیشنهادی الزامی است. : ارائه آنالیز قیمت1تبصره 

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

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

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

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها نهیاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 ارائه شده خواهد بود. یزآنال یها یفتحقق رد

 "ب": ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر برای حداقل یکدستگاه تاور کرین متناسب با موضوع مناقصه و نیاز پروژه در پاکت 4تبصره 

 الزامیست.

  هایا 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 پیشنهادقصه گزار دستگاه منا

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.
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 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

       با آنان رفتار خواهد شد. ضوابط و مقررات جاری کشورکرده اند طبق هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی 

                                                                                                                       

 مناقصه گزار مناقصه گر

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

 علی شاه حیدری : نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سمت:

  تاریخ::                            مهر و امضاء
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتنمونه فرم  -1

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2

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

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبمول واقمع و   

تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمموده اسمت، تما میمزان                    ریمال همر        مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولمین تقاضمای کتبمی واصمله از سموی***                         بمدون       

ل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشمد ، بمی درنمر در    اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلی

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بمه درخواسمت کتبمی***          

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

کند و یا *                        موجب ایمن تمدیمد را فمراهم نسمازد و **                             نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید                 

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

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

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

                   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:

 رارداد**به این****                     اطالع داده است قصد اسناد ق

 را با*                              دارد، این***                                   از*      

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال  

رداد یماد شمده بمه عهمده ممی گیمرد تضممین و تعهمد ممی نمایمد در صمورتی کمه***                                            به منظور انجام تعهداتی کمه بمه موجمب قمرا    

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

از تعهمدات ناشمی از قمرارداد یماد شمده تخلمف ورزیمده اسمت، تما میمزان                                           اطالع دهدکه*                               از اجمرای همر یمک   

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

از مجاری قانونی و قضمایی داشمته باشمد، بمی درنمر در وجمه یما حوالمه کمرد***                                                    بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                             

، بمرای ممدتی کمه درخواسمت شمود قابمل تمدیمد ممی باشمد و در صمورتی کمه **                                     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شمده 

 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**

                     هممد اسممت بممدون آنکممه احتیمماجی بممه مطالبممه مجممدد باشممد، مبلممغ درج شممده در بمماال را در وجممه یمما حوالممه کممرد**                                              متع

 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(
 

 مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

 موضوع: درخواست کسر از مطالبات

 

 با سالم و احترام؛

مورخ  420700ره ................./با عنایت به تمایل اینجانب ............ / این شرکت جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه به شما

لغ با موضوع .......................................................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مب 00/00/1400

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

 فوق الذکر موافقت فرمایید. 

 

 نام شرکت: 

 :امضاء صاحبان مجاز 

 مهر و امضا: 

 تاریخ: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

12 

 

 
 2 پیوست شماره

 

 حقوقی مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدم درج اطالعات صحیحدرصورت ع، 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

 :ی هیئت مدیره با ذکر سمتاعضا -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   :ت در زمینه مربوطهسابقه فعالی -4

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

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 فرم
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 برگ پیشنهاد قیمت 

ها و مشخصات فنمی موضموع مناقصمه،     این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه

و بصمورت ناخمالص    را ی تجاری مسکونی پروژه شهرآرای یـزد هادستمزدی اسکلت بتنی بلوک اجرای بمرای  پیشنهادی خودمبلغ 

)بمه حمروف(     ....................... ریمال و .........جدول ذیل و مجموعاً به مبلغ.................................شرح  بهبدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 .نماید اعالم می یبصورت نقد................................................. ریال ................................................

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

سکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط ی مگذار هیسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

 نیز هزینه ضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت برای ردیف فوق وگونه اعتراضی نخواهد داشت.  نماید و این شرکت حق هیچ

 تجهیز و برچیدن کارگاه به پیوست ارائه می گردد.

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 هر و امضاء:م

 تاریخ:
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 جدول پیشنهاد قیمت

 

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

   2.700 مترمربع  اجرای دستمزدی فونداسیون 1

2 
 اجرای دستمزدی اسکلت بتنی با سقف دال 

 (.اول)سقف 
   2.600 مترمربع

3 
 دال اجرای دستمزدی اسکلت بتنی با سقف

 )سقف دوم(. 
   2.600 مترمربع

4 
 اجرای دستمزدی اسکلت بتنی با سقف دال 

 (.چهارم)سقف سوم و 
   4.400 مترمربع

   7.300 مترمربع اجرای دستمزدی اسکلت بتنی با سقف تیرچه و فوم  5

   820 مترمربع اجرای دستمزدی دیوارحائل 6

  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه )ریال( 7

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

 

 

 توضیحات در صفحه بعد 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 توضیحات:

 گسترده یا نواری(  اجرا شدهفونداسیون ) یرافقیپشت تا پشت تصو یبر مبنا پرداخت در اجرای دستمزدی فونداسیون،مساحت قابل   -1

برای اجرای  خواهد شد.ناز مساحت کار کسر  سطوح خالی بین نوارهای افقی و قائم فونداسیونمحاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

 چاله آسانسور هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

اجرا شده محاسبه و مالک عمل قرار  هایسقف یرافقیپشت تصوپشت تا  یبر مبنا در اجرای دستمزدی اسکلت بتنی، پرداختمساحت قابل  -2

های اجرای دیوارهای برشی، کلیه هزینه متر مربع از مساحت کار کسر خواهد شد. 1از  شیبا مساحت ب یخواهد گرفت. سطوح بازشوها

ای ردیده و بابت آنها هزینه جداگانهاجرای اسکلت بتنی منظور گردیف های در بهای واحد  های مربوط به سقف تیرچه فومدالو  هارمپ

 پرداخت نخواهد شد.

های ای محاسبه و در صورت وضعیتگیری مساحت فضای بین قاب اجزای سازهطبقات زیرزمین بر اساس اندازهدیوارهای حائل در اجرای  -3

 ار حائل نخواهد داشت. پیمانکار منظور خواهد شد. یکطرفه یا دوطرفه بودن قالب بندی تأثیری در بهای واحد اجرای دیو

و لحاظ گردیده  ی اجرای اسکلت بتنییابد در قیمت متر مربع زیربناتا تراز بام ادامه میاز تراز فونداسیون دیوارهای برشی که هزینه اجرای 

 مشمول پرداخت ردیف اجرای دستمزدی دیوار حائل نخواهند بود.

باشد، پیمانکار ضمن ه و بنا به ضرورت تا هر میزان قابل کاهش یا افزایش میمقدار دیوارحائل مندرج در جدول فوق بصورت حدودی بود -4

 نماید.پذیرش موضوع فوق، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

ستی از عملیات اجرایی قبل از انعقاد پیمان توسط کارفرما انجام شده باشد، بهای آن مطابق با جدول ساختار شکست پیو بخشیدر صورتیکه  -5

 محاسبه و از کارکرد پیمانکار کسر خواهد شد.

های اجرائی هایی که در نقشهباشند، لذا اجرای آیتمخصوصی، نقشه های اجرائی و جدول ساختار شکست مکمل هم می فنیمشخصات  -6

باشد الزامی می پیش بینی شده است و یا اجرای آنها مطابق با مشخصات فنی خصوصی، مشخصات فنی عمومی و مقررات ملی ساختمان

لیکن برای آنها در جدول ساختار شکست ردیفی پیش بینی نشده است، بصورت سرشکن در قیمت اجرای متر مربع زیربنا لحاظ گردیده و از 

 این بابت هیچگونه پرداختی انجام نخواهد شد.

، محل عبور لوله ها در زرهایداکت ها و را یذارگیجا ،(کارفرما)مطابق نظر ها در بتن مدفون و جاگذاری بولت یفلز و قطعات صفحاتنصب  -7

و از این بابت پرداخت  باشد یم مانکاریو ... برعهده پ هااجرای طرح تقویت اطراف بازشوها و داکت، کاذب یسقف ها زیآو وارها،یسقف ها و د

 ای صورت نخواهد گرفت.جداگانه

 یمانکارمورد نظر کارفرما در کارگاه به عهده پ یاز محل کار تا دپو یمانپو رگالژ بستر کار موضوع  یحخاک حاصل از تسط ییجابجاحمل و  -8

 انجام نخواهد شد. یپرداخت جداگانه ا یچگونهبابت ه ینو از ا باشدیم

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 جدول ساختار شکست 

 یک متر مربع زیربنا اجرای دستمزدی اسکلت بتنی

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

 1 دیوارهای برشیو آرماتوربندی ستون ها  13.4%

 2 دیوارهای برشیو قالب بندی ستون ها  7.1%

 3 دیوارهای برشیو بتن ریزی ستون ها  5.4%

 4 دیوارهای برشیو قالب برداری ستون ها  0.6%

 5 هاو رمپ ها آرماتور بندی تیرها، سقف ها، دال  24.6%

 6 هاو رمپ ها تیرها، سقف ها، دال  و زیربندی شمع بندی، قالب بندی 30.8%

 7 هاو رمپ ها بتن ریزی تیرها، سقف ها، دال  16.3%

 8 هاو رمپ ها قالب برداری تیرها، سقف ها، دال  1.8%

 جمع کل 100%

 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:

 



 

19 

 

 

 کست جدول ساختار ش

 یک متر مربع اجرای دستمزدی فونداسیون

 

 ردیف شرح آیتم درصد وزنی   

 1 رگالژ بستر %3

 2 اجرای بتن مگر %7

 آرماتوربندی فونداسیون )طولی، عرضی، خرک، تقویت( %27

 آرماتوربندی %45

3 

 4 هاو رمپ آرماتوربندی انتظار ستون ها و دیوارهای بتنی %13

 5 چاله آسانسورآرماتوربندی  %5

 6 قالب بندی فونداسیون %20

 7 بتن ریزی فونداسیون %20

 8 قالب برداری فونداسیون %5

 جمع کل 100.0%

 
 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

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

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

 3 در کارگاه  HSEحضور کارشناس و افسران  

 4 اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت 

 5 تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه اجرای ملزومات وتأمین تجهیزات ایمنی و  

 6 تدارک و تأمین آب مصرفی مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی  

 7 تدارک و تأمین گاز و گازوئیل مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

 8 تدارک و تأمین برق مورد نیاز تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی 

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

 توضیحات در صفحه بعد 

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 توضیحات:

 با پیشرفت عملیاتناسب ، متها یفرد یکبوده که پس از تحقق موضوع هر  یزکارگاهجدول فوق مربوط به تجه یها یفدرصد از رد 80 -1

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتدستگاه نظارت در صورت وضع یدو تأئ اجرایی

دستگاه نظارت در  یدکارگاه و تأئ یدنبرچ یاتکه پس از اتمام عمل باشدیکارگاه م یدنجدول فوق مربوط به برچ یها یفدرصد از رد 20 -2

 اعمال خواهد شد. یمانکارپ یها یتوضع

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 2و  1های انات و تجهیزات تهیه شده در ردیفکلیه امک -3

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

 یمنیعملکرد ا یستچک ل یتو رعا یمانپ یو خصوص یعموم یطاکارگاه مطابق با مفاد مندرج در شر یدنو برچ یزموارد مرتبط با تجه یهکل -4

 ینهو مبالغ مندرج در جدول فوق صرفاً کمک هز باشدیم یمانکاربر عهده پ یمانمربوطه در تمام مدت پ هایینهو کل هز HSEو الزامات 

 اهد بود.قابل پرداخت خو یارسال هاییتموضوعات در صورت وضع یفاز رد یکدر صورت تحقق هر  هک یستا

 .باشدیموقت پروژه بر عهده کارفرما م یجان پناه و نرده حفاظت یجهت اجرا یازآهن آالت مورد ن ینتأم -5

های تواند رأساً نسبت به انجام بخشی از تعهدات تجهیز کارگاه پیمانکار اقدام و هزینه مربوطه را از ردیفکارفرما بنا به تشخیص خود می -6

 نکار کسر نماید، لذا ادعایی در این خصوص از سوی پیمانکار پذیرفته نخواهد بود.تجهیز و برچیدن کارگاه پیما
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