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 ................... یجناب آقا

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

 ؛با سالم و احترام

ی پروژه مرکز شهر ره باغ جنوب یمحوطه سازعملیات  یدستمزد یاجرادر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

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

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

  وضوع مناقصه:ـم -1

 یدشهر جد 4در فاز  واقعمترمربع  00،111 اًحدودمساحت به  ی پروژه مرکز شهر اندیشهره باغ جنوب یمحوطه ساز یاتعملدستمزدی  اجرای

کارفرما و دستگاه خرین نقشه های ابالغی و دستورهای صادره از طرف آو  ی، مشخصات فنمداركمطابق با  2به شرح پیوست شماره  اندیشه

  .نظارت

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

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

 4فاز  –شهر جدید اندیشه  :محل اجرای کار -6

  شمسیماه ( ده) 01 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذار هیرماشرکت س :کارفرما -8

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

 یط شرکت در مناقصه:شرا -2

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:واجد شرایط ذیل می حقوقیاشخاص 

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمند از برخورداری -6-0

 دی قتصااکد  و شناسه ملی شتندا -6-2

 ا جراست در دیا ه شدم نجااداشتن حداقل دو نمونه کار مشابه  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

 )یک میلیارد و پانصد میلیون( 1054404440444مبلغ ن شرکت در مناقصه همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمی ایستبمیمناقصه گر  -7-0

 با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه ریال
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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 هیسرماه نام شرکت نزد بانک مسکن شعبه ونک ب 441101114617 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  441101114617شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

401041141111441101114617IR  الف(و ارائه اصل فیش در پاکت  مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام(. 

ارائه شده در  3، مطابق با فرم نمونه شماره ایه گذاری مسکن تهرانکسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرم درخواستنامه  -د -

 باشد. رسیده  بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانکه می، 0پیوست شماره 

بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکبصورت  را یالر )هفتصد و پنجاه میلیون( 75404440444تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -7-2

در  یخ،بدون تار بایستها میارائه نماید. کلیه سفته حداکثر سه فقره سفتهدر قالب را یال ر )نهصد میلیون( 24404440444مبلغ  و 7-0

و پشت  یگفاقد خط خورد ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض01013174333به شناسه ملی  مسکن تهران یگذار یهوجه شرکت سرما

 . یدنما یمشرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسل ینبه همراه به 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 هو بگردیده  هورمم 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

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

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

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

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

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

 ی مناقصه بند زمان -4

 یرتصوپست الکترونیکی0 معرفی نامه با درج آدرس همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت در به -0-0

به  16/01/0411لغایت  10/01/0411کاری از تاریخ روزهای 07الی  0ی ها ساعتدر ییرات و تصویر کد اقتصادی تغ یآگه ینآخر

اری شرکت سرمایه گذ، 3ك پال، 20ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرواحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به 

 د.جعه شوامران مسکن تهر

 تماس گرفته شود. 026 و 000 داخلی 00005560در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -0-2

 باشد.می 00/01/0411مورخ  05:11ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -0-3
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به دستگاه  10/01/0411تا آخر وقت اداری مورخ  دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب راچنانچه پس از  -0-4

 .دیینماگزار اعالم  مناقصه

هران توسط کمیسیون معامالت گشوده در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن ت 00/01/0411مورخ  07:11پیشنهادهای واصله در ساعت  -0-5

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5ند تا تواگردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار مناقصه گزار میمی

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -0-6

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

هادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید ازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشنروز پس از جلسه ب 01اکثر مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حد -0-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -2

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات رفتنگ

پرداخت مشخص شده است  3به جز آنچه صراحتاً در پیوست بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت می کارگاههزینه تجهیز  -0-2

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -0-3

انجام شده  یکارها یربر اساس مقاد یموقت و قطع های یتوضع کارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -0-4

 محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت. و مطابق با صورتجلسات تأئید شدهدر محل 

جبران  ی،انرژ یها حامل یمتق یشفزامابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران ا یل،به عنوان تعد یمبلغ یچگونهه پیمان ینبه ا -0-5

  .گیرد یتعلق نم یرهو غ یگمرک یها تعرفه یشافزا

التفاوت ها و مشخصات فنی ایجاد و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد، مابهدر نقشه ایعمدهچنانچه در حین انجام کار تغییرات  -0-6

 خصوصی پیمان محاسبه خواهد شد.  ج شرایط-20ها 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 : تغییرات در نقشهتبصره

 اضافی نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.

 .یش یا کاهش میباشدافزالیه قابل اوصد مبلغ رد 25تا سقف  با نرخ آحاد بهای ثابت مناقصه گزاربنا به تشخیص ارداد قرمبلغ  -0-7

و مطابق با قوانین جاری کشور  گر مناقصهارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی  -0-0

 گردد. محاسبه و کارسازی می
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 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -14

 (0سر از مطالبات ) پیوست شماره و درخواست ک نامه ضمانتفرم  نمونه -01-0

 (2)پیوست شماره حقوقیاشخاص مشخصات  -01-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک لو  ها نقشه پوشه الکترونیکی حاوی -01-3

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -01-4

مشخصات فنی تاسیسات مکانیکی  020، نشریه مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمانی 001، نشریه 55نشریه  -01-5

 و سایر نشریات و ضوابط فنی ساختمان

 شرایط عمومی پیمان -01-6

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -01-7

 ی پروژه مرکز شهر اندیشهره باغ جنوب یمحوطه ساز یاتعمل یدستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -01-0

های پیوستبه همراه  3-14وضوع بند مپوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه0  گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از: تبصره

ارسال  نامهآدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیتا آخر وقت اداری همان روز به نویس پیمان مربوطه اسناد مناقصه و پیش

د از تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعگر 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 : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -00-0

 اسناد و شرایط مناقصه -00-2

 شرایط عمومی پیمان -00-3

 مشخصات فنی خصوصی -00-4

 ورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کش -00-5

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -00-6

  پیشنهادات ارائه -16

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

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

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -
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مدارك  یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

یرعامل و مد یرهمد یئته یاعضا یمل شناسنامه و کارت ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینثبت شرکت، اساسنامه، آخر یآگه هویتی )شامل

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

مستندات  یرسا نویس پیمان، محتوای پوشه الکترونیکی وپیش، 2 یوست شمارهوجود در پمحقوقی  اشخاصمشخصات  ،0شماره 

 (A3( و نقشه ها )در قطع A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمض

 ( 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 قیمت0تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کماقصهمن 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 

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

  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 پیشنهاددستگاه مناقصه گزار 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  دبرخور -18

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

                                                                                                                       

 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 انتضمنمونه فرم  -1

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2

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

 )نمونه یک (                                                       
 

 ه نشانی:نظر به اینکه*                       ب

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

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

شنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و   و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پی

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

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

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

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

داری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***                   مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت ا

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

ا فوراهم نسوازد و **                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود ر                   

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.

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

 و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                                                 

 

 *عنوان پیمانکار

 شرکت بیمه **عنوان بانک یا

 ***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**

 این***                                   از*      را با*                              دارد، 

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال  

در صوورتی کوه***                                  به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود               

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

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

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

یوا حوالوه کورد***                                              بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه      

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                             

صوورتی کوه **                            واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در           

 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**

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

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

لغ با موضوع .......................................................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مب 11/11/0411

نزد آن شرکت، بعنوان بخشی از تضمین شرکت در مناقصه ................................ 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 اشخاصمشخصات 
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهورت عدم درج اطالعات صحیحدرص، 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 -6

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .0

 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   :فعالیت در زمینه مربوطهسابقه  -8

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

0.  

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 فنوی موضووع مناقصوه،     این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه

و بصوورت ناخوالص    را ی پروژه مرکز شهر اندیشـه ره باغ جنوب یسازمحوطه  یاتعملدستمزدی  اجرای برای پیشنهادی خودمبلغ 

)بوه حوروف(     ....................... ریوال 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 

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

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

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء:

 تاریخ:
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 جدول پیشنهاد قیمت
 

 مقدار واحد شرح ردیف دیفر
بهای واحد ناخالص 

 )ریال(

بهای کل ناخالص 

 )ریال(

   661 مترمکعب یبصورت دست یو خاکبردار یکانال کن 0

 لهیبا هر نوع وس ینیبصورت ماش یو خاکبردار یکانال کن 2

 یکیمکان
   0،051 مترمکعب

3 

هر با های تأسیساتی ها و لولهپر کردن کانال مسیر عبور غالف

در دوالیه مشتمل بر یک الیه  یکیمکاندستی یا  لهینوع وس

 های خاكسانتیمتر و یک الیه از توده 21ماسه به ضخامت 

 مناسب موجود در کارگاه

   041 مترمکعب

و ارتفاع  تریمسانت 61تا  41 دیکانال آبرو به عرض مف یاجرا 4

 یبتنساخته  شیبا استفاده از جداول پ ترمیسانت 51تا  31 دیمف
   0،111 مترطول

کیلوگرم  051سانتیمتر با عیار  01بتن مگر به ضخامت تا اندود  5

 سیمان در متر مکعب
   211 مترمربع

سطوح قائم و  یرو متریسانت 3به ضخامت تا  یمانیاندود س 6

 یافق
   551 مترمربع

اجرای کفسازی در فضاهای تر و محل بازی کودکان به ضخامت  7

 0:4ر با استفاده از مالت ماسه سیمان سانتیمت 01تا 
   051 مترمربع

   011 مترمربع ایزوگام(ی با استفاده از عایق پیش ساخته )اجرای عایق رطوبت 0

سانتیمتر با استفاده از آجر  01اجرای دیوار چینی به ضخامت  0

 0:5فشاری یا بلوك سیمانی و مالت ماسه سیمان 
   211 مترمربع

سانتیمتر با استفاده از آجر  05چینی به ضخامت اجرای دیوار  01

 0:5فشاری یا بلوك سیمانی و مالت ماسه سیمان 
   451 مترمربع

ی و مالت سنر فرش با استفاده از سنر مالون ورقه ا یاجرا 00

 0:5ماسه سیمان 
   4،111 مربعمتر

با ابعاد  (واش بتن) ایاجرای موزاییک شسته ویبرهای کارخانه 02

 0:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان  61*31
   0،011 مربعمتر

 01*01*01مکعبی )کیوبیک( به ابعاد جرای موزاییک ا 03

 0:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 
   551 مربعمتر

 01*01*01مکعبی )کیوبیک( به ابعاد جرای موزاییک ا 04

 بصورت خطی 0:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 
   03،111 طولمتر
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 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد ناخالص 

 )ریال(

بهای کل ناخالص 

 )ریال(

 41*41کفپوش لمسی شیاری ویژه نابینایان به ابعاد جرای ا 05

 0:5سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 
   2،711 مترطول

ی ریبصورت حصتر میسانت 01*21 ی به ابعادکفپوش بتن یاجرا 06

 0:5و مالت ماسه سیمان 
   0،651 مترمربع

سانتیمتر و مالت ماسه  41*61اجرای موزائیک پلیمری به ابعاد  07

 0:5و سیمان 
   3،111 مترمربع

   251 مترطول 0:4سنر درپوش با استفاده از مالت ماسه سیمان  یاجرا 00

پالك در سطوح قائم با استفاده از مالت سنر ازاره از  یاجرا 00

 0:4ماسه سیمان 
   071 مترمربع

   251 مترطول 0:4اجرای سنر کف پله با استفاده از مالت ماسه سیمان  21

   251 مترطول 0:4اجرای سنر زیر پله با استفاده از مالت ماسه سیمان  20

تیمتر با سان 21*21رامیک استخری به ابعاد اجرای کاشی و س 22

 0:4استفاده از مالت ماسه سیمان 
   611 مترمربع

23 

ونه ساپورت، آویز، بست، تکیه گاه و قطعات ساخت و نصب هرگ

اتصالی مدفون و غیر مدفون از انواع پروفیل، میلگرد، تسمه و 

مانند آن همراه با جوشکاری، ساییدن و اجرای یکدست ضدزنر 

 جهت اجرای آیتمهای ساختمانی و تأسیساتی

   0،111 کیلوگرم

کی با اجرای غالف گذاری مسیر عبور تأسیسات برقی و مکانی 24

 میلیمتر رولی 41الی  32استفاده از لوله پلی اتیلن سایز  
   02،511 مترطول

اجرای غالف گذاری مسیر عبور تأسیسات برقی و مکانیکی با  25

 میلیمتر رولی 63استفاده از لوله پلی اتیلن سایز  
   2،011 مترطول

ه بار به همرا 01با فشار کار  75اجرای لوله پلی اتیلن سایز  26

 اتصاالت مربوطه
   0،051 مترطول

بار به همراه  01با فشار کار  41اجرای لوله پلی اتیلن سایز  27

 اتصاالت مربوطه
   61 مترطول

بار به همراه  01با فشار کار  32اجرای لوله پلی اتیلن سایز  20

 اتصاالت مربوطه
   211 مترطول

بار به همراه  01با فشار کار  25اجرای لوله پلی اتیلن سایز  20

 اتصاالت مربوطه
   311 مترطول

بار به همراه اتصاالت  06با فشار  4سایز  PVCاجرای لوله  31

 مربوطه
   51 مترطول
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 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد ناخالص 

 )ریال(

بهای کل ناخالص 

 )ریال(

بار به همراه اتصاالت  06با فشار  2-2/0سایز  PVCاجرای لوله  30

 وطهمرب
   001 مترطول

بار به همراه اتصاالت  06با فشار  2سایز  PVCاجرای لوله  32

 مربوطه
   71 مترطول

بار به همراه اتصاالت  06با فشار  0-2/0سایز  PVCاجرای لوله  33

 مربوطه
   51 مترطول

به ابعاد  یچراغ پارک یبتن ونیفونداس هی، نصب و رگالژ پایحفار 34

 ترمیسانت 71×71×01تا 
   055 عدد

و  یچراغ پارک یبتن ونیفونداس هی، نصب و رگالژ پایحفار 35

 متریسانت 01×01×051به ابعاد تا  یمعابر
   40 عدد

چراغ  یبتن ونیفونداس هیساخت و نصب و رگالژ پا ،یحفار 36

 به هر ارتفاع متریسانت 31به قطر تا  یچمن
   35 عدد

37 
متر و عمق تا سانتی 01اجرای منهول برق به قطر حفاری و 

سانتیمتر به همراه اجرای کول گذاری بصورت خشک و  011

 نصب دریچه دسترسی

   34 عدد

30 

 01سانتیمتر و عمق تا  01حفر و اجرای کامل چاه ارت به قطر 

عدد صفحه مسی به ابعاد  0متر شامل اجرای کول، نصب 

میلیمتر، سیم مسی جوش شده به صفحه، به  711*711*5

 451لوله شارژ آب و پیچ و مهره و بست های الزم،  همراه

کیلوگرم بنتونیت و خاك رس و پر نمودن چاه با استفاده از 

 خاك حاصل از حفاری به همراه نصب دریچه بتنی روی چاه

   0 دستگاه

   51 مترطول میلیمتر 51تا  06سیم کشی با سیم مسی به مقطع  30

   011 مترطول میلیمتر 051تا  75سیم کشی با سیم مسی به مقطع  41

راهه( با قالب گیری  4تا  2تهیه مصالح و اجرای جوش کدولد ) 40

 و پودر جهت اتصال سیم های مسی
   01 عدد

بر  0:4اجرای ماهیچه کشی با استفاده از مالت ماسه و سیمان  42

 روی سیمهای مسی
   051 مترطول

   36 عدد 75سایز  اجرای شیر فلنچ دار از نوع دروازه ای با 43

   51 عدد 32اجرای شیر کشویی با سایز  44

   03 عدد 2-2/0سایز  UPVCاجرای شیر  45
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 مقدار واحد شرح ردیف ردیف
بهای واحد ناخالص 

 )ریال(

بهای کل ناخالص 

 )ریال(

   051 مترطول نصب گریتینر بر روی نهرها 46

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

 

 

 توضیحات:

و  حیرگالژ، تسط نیمورد نظر کارفرما، همچن یبه محل دپو یخاک اتیحاصل از عمل یو حمل توده ها یریبارگ یها نهیهز هیکل :0تبصره 

 0ردیف  متیدر ق یو دست یکیمکان لهیبا هر نوع وس یو اصالحتآش شدرصد به رو 05شده تا تراکم  یسطوح خاکبردار دنیکوب

انجام این آیتم مستلزم صدور  خاك درجا خواهد بود. ریمقاد یریاندازه گ سبر اسا مانکاریاست. محاسبه کارکرد پ دهیمنظور گرد

 . دستور کار از سوی کارفرما خواهد بود

و  حیرگالژ، تسط نیرد نظر کارفرما، همچنمو یبه محل دپو یخاک اتیحاصل از عمل یو حمل توده ها یریبارگ یها نهیهز هیکل: 2تبصره 

 2ردیف  متیدر ق یو دست یکیمکان لهیبا هر نوع وس یو اصالحتآش شدرصد به رو 05شده تا تراکم  یسطوح خاکبردار دنیکوب

 خاك درجا خواهد بود ریمقاد یریاندازه گ اسبر اس مانکاریاست.  محاسبه کارکرد پ دهیمنظور گرد

و  حیرگالژ، تسط نیمورد نظر کارفرما، همچن یمحل دپو از مناسب خاك یتوده ها ماسه و و حمل یریبارگ یها نهیهز هیکل: 3تبصره 

 3ردیف  متیدر ق یو دست یکیمکان لهیبا هر نوع وس یو اصالحتآش شدرصد به رو 05شده تا تراکم  ریزیسطوح خاک دنیکوب

  خاك درجا خواهد بود. ریمقاد یریگ اندازه اسبر اس مانکاریاست.  محاسبه کارکرد پ دهیمنظور گرد

بتن  یزیو بتن ر یقالب بند ،یبندکش ،یساخته بتن شیجداول پ یبتن مگر، اجرا یاجرارگالژ بستر و دیواره،  یها نهیهز هیکل: 4تبصره 

در  کردن سطوح یا سهیپرداخت و ل ،یو کروم بند یبند بیش تر،میسانت 01کف کانال به ضخامت تا  یزیپشت جدول، بتن ر

های دستی یا ماشینی قابل پرداخت خواهد بود. هزینه هزینه کانال کنی حسب مورد از ردیف است. دهیمنظور گرد 4ردیف  متیق

 .منظور گردیده و اضافه پرداختی انجام نخواهد شد ردیف مذکور پرکردن و ترمیم نوار حفاری پشت جداول در قیمت

مربوط به  متیکردن در ق یا سهیکنج ها و پرداخت و ل یچه کشیماه ،یبند بیش ،یبند کروم ،یریشمشه گ های نهیهزکلیه : 5تبصره 

 منظور شده است. 5ردیف 

 6ردیف  متیدر ق کردن یا سهیکنج ها و پرداخت و ل یچه کشیماه ،یبند بیش ،یکروم بند ،یریشمشه گ های نهیهزکلیه  :6تبصره 

 .منظور شده است

 7پیشنهادی ردیف  متیکردن سطوح در ق یا سهیپرداخت و ل ،کنج ها یچه کشیماه ،یبند بیش ،یبندکروم  یها نهیهز هیکل: 7تبصره 

 است. دهیمنظور گرد
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ی و بابت سطوح همپوشان خواهد بودنمایان  ریمقاد یریاندازه گ اسبر اس مانکاریمحاسبه کارکرد پ ،اجرای عایق رطوبتیدرخصوص  :0تبصره 

 . اضافه پرداختی انجام نخواهد شد

های برشکاری، . کلیه هزینهخواهد بودنمایان  سطح یریاندازه گ اسبر اس 07الی  00در ردیف های  مانکاریمحاسبه کارکرد پ: 0تبصره 

ها با متریال مورد نظر کارفرما در ، تعبیه درز در فرش کف و عنداللزوم پر کردن آنفرش کف زیربندی و پرکردن  موکربندکشی، 

، حکمی بودن ابعاد، افزایش چیدمان و طرحمنظور گردیده است. همچنین بابت تنوع و تغییرات احتمالی در های فوق قیمت ردیف

 .تغییر ضخامت مالت مصرفی زیر فرش کف، تغییرات احتمالی ضخامت سنر و موزاییک اضافه پرداختی انجام نخواهد شد

مربوط به ردیف بیه شیار آبچکان، رعایت شیب عرضی و طولی در قیمت های برشکاری، فارسی بر نمودن، بندکشی، تعکلیه هزینه: 01تبصره 

 منظور گردیده است. تغییر نوع، عرض و ضخامت سنر مصرفی تأثیری در بهای واحد مربوطه نخواهد داشت. 00

ت. تغییر نوع، عرض منظور گردیده اس 00ردیف  های برشکاری، فارسی بر نمودن، بندکشی و اسکوپ کردن در قیمتکلیه هزینه: 00تبصره 

و ضخامت سنر مصرفی تأثیری در بهای واحد مربوطه نخواهد داشت. تهیه مفتول گالوانیزه یا بست اسکوپ بر عهده پیمانکار 

 باشد. می

 های آجرکاری و زیرسازی، برشکاری، فارسی بر نمودن، بندکشی، تعبیه شیار آبچکان، رعایت شیب عرضی و طولی درکلیه هزینه: 02تبصره 

منظور گردیده است. تغییر نوع، عرض و ضخامت سنر مصرفی تأثیری در بهای واحد مربوطه نخواهد  20و  21ردیف های  قیمت

 داشت. 

های باز کردن رول، غالف گردد. کلیه هزینههای مربوطه پرداخت میهزینه کانال کنی و پر کردن کانال حسب مورد از ردیف: 03تبصره 

های مربوطه در قیمت بهای واحد غالف گذاری منظور گردیده و هیچگونه اضافه پرداختی و سایر هزینه گذاری، اجرای نوار خطر

 انجام نخواهد شد.

های اجرا شده با استفاده از خاك حاصل از حفر چاله ها و تسطیح آن در قیمت واحد  هزینه پر نمودن پیرامون فونداسیون :04تبصره 

 .ه و هیچگونه اضافه پرداختی انجام نخواهد شدمنظور گردید 36الی  34های  ردیف

لحاظ گردیده و هیچگونه  ردیف مربوطههزینه هرگونه عملیات بنایی جهت اجرا و نصب دریچه دسترسی به منهول در قیمت : 05تبصره 

 .اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت

قبل از اجرای سیم کشی با سیم مسی و همچنین حمل خاك  هزینه اجرای شیار یا کانال با هر مقطعی بر روی بستر خاکی: 06تبصره 

 .لحاظ گردیده است و هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد های مورد نظر کارفرما در قیمت پیشنهادی حلحاصله به م

 .بابت تغییر در ابعاد و اندازه و جنس گریتینگها هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت :07تبصره 

مورد نیاز عملیات اجرایی در کارگاه با استفاده از خلّاطه )بتنویر( استاندارد مطابق با مبحث نهم مقررات ملی  ساخت بتن :00تبصره 

 .های فوق منظور نموده استباشد، پیمانکار هزینه ساخت بتن در کارگاه را در بهای واحد ردیفساختمان بر عهده پیمانکار می

های فوق را به هر میزان کاهش یا افزایش بنا به صالحدید خود و اقتضای اجرا، مقادیر مندرج در هر یک از ردیفتواند کارفرما می :00تبصره 

 .دهد، لذا هیچگونه ادعایی در این خصوص قابل پذیرش نخواهد بود
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رعایت چک لیست عملکرد ایمنی کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و : 21تبصره 

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

 ای انجام نخواهد شد.پیمانکار لحاظ شده است، لذا از این بابت پرداخت جداگانه

 

 :شنهاددهندهیپنام و نام خانوادگی 
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