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 مناقصه عمومی

  
 09/09/1400مورخ  86161/420700شماره 

 

 

 :موضوع

 و تأمین بتن آماده  بتن )بچینگ( تولیداحداث ایستگاه مرکزی 

 پروژه مجموعه مسکونی شهرآرای یزدمورد نیاز 

 

 

 :ایستگاه مرکزی تولید بتن محل

 یزد یپروژه شهرآرا
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 ...............................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

 بتن آماده مورد نیاز و تأمین بتن )بچینگ( احداث ایستگاه مرکزی تولیددر نظر دارد  )سهامی عام( تهراناری مسکن ذشرکت سرمایه گ

فنی و مالی واگذار  یاز توانمندبرخوردار  حقوقیی و حقیق اشخاصبه  تهاتری-نقدیصورت  را به مجموعه مسکونی شهرآرای یزدپروژه 

نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت  زمانبندی مناقصه،  نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه

 د.یننما

  وضوع مناقصه:ـم -1

پروژه مجموعه مسکونی شهرآرای یزد واقع در مترمکعب بتن آماده مورد نیاز  88،000و تأمین حدوداً  )بچینگ(بتن  احداث ایستگاه مرکزی تولید

 3 رهشما پیوست اولجد حشر به یو نقشه های اجرائ یمدارك، مشخصات فنیزد، خیابان کاشانی، میدان میوه و تره بار قدیم، مطابق با شهرستان 

 :ارت شاملآخرین دستورهای صادره از طرف خریدار و دستگاه نظ براساسو 

 احداث ایستگاه مرکزی تولید بتن -

 تهیه کلیه مصالح مورد نیاز -

 ای های مقاومتی و عیار سیمان متناسب با اجزای سازه تولید بتن در رده -

 بارگیری، حمل، انتقال و تخلیه )پمپاژ( بتن آماده در محل نهایی مصرف -

در  ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه د خو یمتق یشنهاداز ارائه پ یشپ بایست یشرکت کنندگان م: 1تبصره 

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

 خیابان کاشانی، میدان میوه و تره بار قدیمستان یزد، شهر :محل اجرای کار -2

 شمسیماه )سی و شش(  36  مدت اجرای کار: -3

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

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

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

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

 حقیقیو کارت ملی برای اشخاص  حقوقی برای اشخاص دیقتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 پیش نویس قرارداد با مطابق ارائه مدارك و اسناد مالکیت و یا اجاره ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز -6-3



 

3 

 

 مترمکعب بتن آماده 350روزانه حداقل  تولید، حمل و انتقال -6-4

 :تضمین شرکت در مناقصه -7

را بصورت ریال  (میلیارد شانزده) 16،000،000،000مبلغ مین شرکت در مناقصه همراه با اسناد مناقصه، جهت تض بایستمیمناقصه گر  -7-1

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

ید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش بانکی با 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 تهران.گذار هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساب بهوجه  واریز -ج -

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

به  مسکن تهران یگذار یهادر وجه شرکت سرم یخ،بدون تار بایستها میبا این شرایط که کلیه سفته فقره سفته 5 تعداد حداکثر -د -

شرکت در مناقصه در  ینبه عنوان تضم یسیو پشت نو یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض10103074333شناسه ملی 

 .گردد یمپاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسل

  ر مشخصات متعهد در ذیل بایست نام شرکت، شناسه ملی شرکت و آدرس قانونی شرکت در کادمی حقوقیدر خصوص اشخاص

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

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

 ها توسط مناقصه گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشان نیز درج گردد. ها درج گردد و کلیه سفتهکلیه سفته

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

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

% مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت 5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-2

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

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.

ه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقص شرکتتضمین  -7-3

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

 ی مناقصه بند زمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتشرکت در مناقصه و جهت درمنظور  به -8-1

روزهای 17الی  8ی ها ساعتدر  حقیقیو کارت ملی برای اشخاص  حقوقیبرای اشخاص  ، تصویر کد اقتصادیییراتتغ یآگه
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ی گاندن خیاباان، نشانی تهر به واحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار به 08/10/1400لغایت  04/10/1400از تاریخ کاری 

 د.شوجعه امران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ك پال، 21ن خیابا، جنوبی

 تماس گرفته شود. 021-88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 13/10/1400مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -8-3

دستگاه  به 12/10/1400نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آنچنانچه پس از  -8-4

 .دیینماگزار اعالم  مناقصه

 گشوده  عامالتتوسط کمیسیون م تهراندر محل شرکت سرمایه گذاری مسکن  13/10/1400مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا می ناقصه گزارمساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار  .گرددمی

در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران توسط کمیسیون معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش   -8-6

سب مورد نسبت به اخذ مدارك تکمیلی یا تواند قبل از بازگشایی پاکات ج حتوانایی مالی و فنی مناقصه گران، کمیسیون معامالت می

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.  

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -8-7

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

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

 مناقصه اقدام نماید. 

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت  -9

 ارزش بر مالیات بدون در نظر گرفتن ،3شده در پیوست در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه  بایستمی پیشنهادیت قیم -9-1

 ارائه گردد.  افزوده

های معرفی شده از طرف شرکت سرمایه گذاری مسکن  واحدبخش غیر نقدی با  .باشدیم تهاتری-ینقدنحوه پرداخت قرارداد به صورت  -9-2

 .تهاتر خواهد شد 4به شرح پیوست شماره تهران 

ترتیب اثر داده درصد  25به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 25قبول  حداقل درصد تهاتر پیشنهادی قابل -9-3

 نخواهد شد

محاسبه و در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد؛ به  قراردادپیش نویس  2التفاوت تغییرات نرخ مصالح مصرفی مطابق با پیوست شماره  مابه -9-4

 ی،انرژ یها حامل یمتق یشمصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزانرخ مابه التفاوت نوان تعدیل، جز این موضوع هیچگونه مبلغی تحت ع

 .قابل پرداخت نخواهد بود یرهو غ یگمرک یها تعرفه یشافزا جبران

پر و خالی های توزین و برگه ها مجلس صورت یبر مبنا ها صورتحسابو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -9-5

 قرار خواهد گرفت. پرداخت محاسبه و مالك میکسرها تراك
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ها در بهای ردیف مربوطه پیش بینی شده است، لذا هیچگونه مبلغ یا اضافه بهایی بابت  هزینه حمل، انتقال و تخلیه )پمپاژ( کلیه ردیف -9-6

 د بود.کرایه میکسر، کرایه پمپ هوایی، انعام و غیره در طول پروژه قابل پرداخت نخواه

 .یش یا کاهش میباشدافزالیه قابل اوصد مبلغ در 25تا سقف  با نرخ آحاد بهای ثابت گزار مناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-7

 ای صورت نخواهدگرفت.  بابت پرداخت اضافه اینهای مربوط به تجهیز کارگاه در آنالیز پیشنهاد قیمت فروشنده لحاظ شده و از  کلیه هزینه -9-8

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

 گردد. کشور محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

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

 (2)پیوست شماره حقوقییقی و حقمشخصات افراد  -10-2

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -10-3

 و ضوابط فنی ااستاندارده دستورالعملها،، و سایر نشریات 55نشریه  -10-4

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-5

 (4شماره  یوستمسکن تهران )پ یگذار یهشرکت سرما یتهاتر یواحدها یستل -10-6

پروژه  بتن آماده مورد نیاز و تأمین بتن )بچینگ( احداث ایستگاه مرکزی تولیدع با موضو قراردادپیش نویس اسناد مناقصه و  -10-7

 مجموعه مسکونی شهرآرای یزد

تا آخر وقت ، 7-10موضوع بند  و اسناد مناقصه پیش نویس قرارداد جهت دریافت اسناد، گرمناقصهمراجعه نماینده  پس از:  تبصره

توسط  مدارک مذکورارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل  نامهدرج در معرفیآدرس پست الکترونیکی مناداری همان روز به 

 از واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید. ،تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعدمی ،گر دریافت نگردیدمناقصه

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 مناقصهاسناد و شرایط  -11-1

 پیش نویس قرارداد -11-2

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -11-3

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-4

  پیشنهادات ارائه -12

 یهقصه و کل. تمام صفحات اسناد منایندنما 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 یازمدارك و مستندات مورد ن
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 ج( در سه پاکت جداگانه سر بسته الك و مهر شده )الف، ب، یلذ یبو به ترت یکخود را به تفک یشنهاداسناد و مدارك و پ بایستیم گرمناقصه

 یدگیو رس یمانامور پ یلتحو ید،)پاکت د( قرار داده و پس از الك و مهر در مقابل اخذ رس یگریپاکت د قرار دهد. سپس هر سه پاکت را داخل

 .یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ناد مالکیت و یا اجاره مدارك و اس ،شده یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

و  ییراتتغ ینثبت شرکت، اساسنامه، آخر یآگه مدارك هویتی )شامل یاتی،اظهارنامه مال ینخرآ ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز،

و کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقوقی برای اشخاص  یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،روزنامه رسم

 ،1در پیوست شماره  نامه ضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یمهر و امضا ینت،پر ینو همچن (حقیقی

 یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی وقراردادنویس ، پیش2 یوست شمارهموجود در پ حقوقیحقیقی و مشخصات افراد 

 ( A4اسناد مناقصه )درقطع 

 ( و آنالیزهای مربوطه3وی فرم و جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره پاکت ج( حا -

 ها درج گردد.بایست بر روی تمامی پاکت، موضوع و شماره مناقصه و نام پاکت میگرمناقصهنام  :1تبصره 

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

 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: 3تبصره 

 .ایرت داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شدپیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مناقصه مغ

  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 

 ت کنندگان حق اعتراضی ندارند.پیشنهادها مختار بوده و شرک

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

 آنان رفتار خواهد شد. کار با، و مقررات جاری کشورمطابق با قوانین  ،کرده اندهرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی 

 

                                                 ناقصه گزار                     م                                                 مناقصه گر                                                                 

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

                                                     علی شاه حیدری                                                              تاریخ...       مهر و امضاء                              

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1یوست شماره پ

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتفرم نمونه  -1

 فرم ضمانت نامه انجام تعهداتنمونه  -2

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

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

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

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

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

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

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

 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 **                                  

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

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

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

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

 

 پیمانکار*عنوان 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 نامه انجام تعهدات **  ضمانت

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 را با*                              دارد، این***                                   از*      

 برای مبلغ                                                                                   ریال  در مقابل ***         

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

 رسید این ضمانت نامه به این**                                                                        کتباً و قبل از انقضای سر

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

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

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

 بپردازد.

 اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز مدت

 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 **                              

 امه را تمدید کند و یا*  نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت ن

 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.
 

 پیمانکار*عنوان 

 **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

 درخواست کسر از مطالباتموضوع: 

 

 با سالم و احترام؛

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

، خواهشمند است با کسر مبلغ ...................روژه .......با موضوع .......................................................... پ 00/00/1400

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

 فوق الذکر موافقت فرمایید. 

 

 نام شرکت: 

 :امضاء صاحبان مجاز 

 مهر و امضا: 
 خ:تاری 
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 2 پیوست شماره
 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 )الف( 2پیوست شماره 
 حقوقیمشخصات اشخاص 

 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 -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

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

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

1.  

2.   

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 )ب( 2پیوست شماره 
 حقیقیمشخصات اشخاص 

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 لم یکن تلقی می گردد .**درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان 

 مشخصات -1

 شماره ملی:   نام پدر:   نام خانوادگی:     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 

 گواهی صالحیت اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه( -3

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -4

 

 

 

 نام خانوادگی:نام و 

 مهرو امضاء :

 تاریخ:

 رت ملی و شناسنامهضمیمه: تصویرکا

 
 



 

14 

 

 
 

 
 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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 برگ پیشنهاد قیمت 

و مشخصات فنوی موضووع مناقصوه،    مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك  با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، / اینجانباین شرکت

مجموعه مسـکونی  پروژه  بتن آماده مورد نیاز و تأمین )بچینگ(بتن  احداث ایستگاه مرکزی تولید برای را پیشنهادی خودمبلغ 

ــزد )بووه حووروف(   ....................... ریووال و.......................................... بووه مبلووغ بوور ارزش افووزوده یوواتبوودون در نظوور گوورفتن مال شــهرآرای ی

با واحد های معرفوی شوده    .. درصد تهاتر.. درصد نقدی و ....بصورت بصورت .............................................. ریال ....................................................

 نماید. اعالم می از سوی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

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

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

پیوست ارائه  شرکت/اینجانب بهضمناً آنالیز قیمت پیشنهادی این گونه اعتراضی نخواهد داشت.  ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 گردد. می

ترتیب درصد  25به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 25پیشنهادی قابل قبول  تهاترحداقل درصد تبصره: 

 اثر داده نخواهد شد.

 

 (1)جدول شماره  

  4واحدهای مندرج در پیوست شماره  بر اساس پیشنهاد تهاتری

 

به شماره  4مندرج در پیوست شماره  2پروژه بنفشه از واحدهای احداثی ادی پیشنهجمع مبلغ تهاتر 

 ..............................................ردیف های ....................................................................................................................
 

  4به شرح پیوست شماره  شهرآرای یزداز واحدهای پروژه  پیشنهادی جمع مبلغ تهاتر

  به ریال جمع کل مبلغ تهاتر پیشنهادی

  پیشنهادی مبلغ کلپیشنهادی نسبت به  مبلغ تهاتردرصد 

 

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

 مهر و امضاء             

تاریخ         
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 (2جدول پیشنهاد قیمت )جدول شماره 

 بهای کل بهای جزء مقدار واحد شرح ردیف ردیف

1 
ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن آماده با 

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن 150عیار 
   8.000 مترمکعب

2 
ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن آماده با 

 (C30)مگاپاسکال  30مقاومت فشاری مشخصه 
   80.000 مترمکعب

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

 

: بهای بتن سایر رده های مقاومتی در صورت نیاز، با بررسی تغییرات مقدار سیمان مصرفی نسبت به آنالیز قیمت پیشنهادی بتن 1تبصره 

 فروشنده محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت. در اسناد مناقصه 2ردیف 

متر مکعب، مبلغ  40باشد، به ازای هر مترمکعب کسری نسبت به  متر مکعب می 40مبنای حداقل پمپاژ هر ایستگاه بتن ریزی : 2تبصره 

 ریال به حساب بستانکاری فروشنده منظور خواهد شد. ....................................

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 4 پیوست شماره

 

 لیست واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
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 به شرح ذیل به این قرارداد اختصاص خواهد یافت: شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران اتریهت واحدهای 

شهر جدید اندیشه، چهار راه ارغوان، به سمت میدان توحید، خیابان دوم، خیابان حکمت، با موعد  4واقع در فاز  2پروژه بنفشه  -1

 1400تحویل اسفند 

و شرایط فروش جاری شرکت  از وضعیت پروژه: فروشنده قبل از امضای قرارداد از واحدهای تهاتری به دقت بازدید نموده و 1تبصره 

 آگاهی کامل کسب نموده است.

الباقی ثمن  .اخذ خواهد شد فروشندهیک فقره چک انتقال سند هر واحد تهاتری به شرح مندرج در جدول ذیل از : 2تبصره 

 .واهد شدمستهلک خ پیش نویس قرارداد 6به شرح ماده  فروشندهتهاتری واحدهای تهاتری از محل مطالبات 

ف
دی

ر
 

 طبقه بلوک
شماره 

 واحد
 جهت دید

 متراژ واحد
 بهای کل

 )ریال(

 شرایط پرداخت
اژ 

تر
م

ید
مف

اژ  
تر

م

ن
لک

با
ژ   

را
مت

ل
ک

 

 درصد 90

 بصورت تهاتری 

  چک درصد 10

 قسط  انتقال سند

1 A-3 دوم A321 2،291،155،402 20،620،398،614 22،911،554،016 118.00 12.85 105.15 شمال شرقی 

2 B-3 اول B312 1،530،729،803 13،776،568،229 15،307،298،032 79.30 4.70 74.60 شمالی 

3 B-3 اول B314 1،840،231،084 16،562،079،752 18،402،310،836 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

4 B-3 دوم B324 1،834,865،978 16،513،793،806 18،348،659،784 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

5 B-3 پنجم B351 1،945،172،939 17،506،556،449 19،451،729،387 98.90 11.60 87.30 شمال شرقی 

6 B-3 پنجم B352 1،568،591،054 14،117،319،488 15،685،910،542 79.30 4.70 74.60 شمالی 

7 B-3 پنجم B354 1،869،254،157 16،823،287،410 18،692،541،567 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

8 B-2 اول B211 1،909،069،074 17،181،621،662 19،090،690،736 98.90 11.60 87.30 شمال شرقی 

9 B-2 اول B212 1،524،028،808 13،716،259،275 15،240،288،084 79.30 4.70 74.60 شمالی 

10 B-2 اول B214 1،840،231،084 16،562،079,752 18،402،310،836 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

11 B-2 دوم B222 1،532،941،258 13،796،471،318 15،329،412،576 79.30 4.70 74.60 شمالی 

12 B-2 دوم B223 1،920،298،892 17،282،690،025 19،202،988،917 98.90 11.47 87.43 شمال غربی 

13 B-2 سوم B234 1،858،472،441 16،726،251،972 18،584،724،413 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

14 B-2 پنجم B254 1،871،014،406 16،839،129،658 18،710،144،064 94.50 11.75 82.75 جنوب شرقی 

 228،024،507،411 2جمع کل مبلغ قابل تهاتر از پروژه بنفشه 

-  

 شهرآرای یزد واقع در میدان میوه و تره بار قدیم یزد پروژه -2

 ضای قرارداد از محل پروژه به دقت بازدید نموده و از کم و کیف آن آگاهی کامل کسب نموده است.: فروشنده قبل از ام1تبصره 

و بیست )دویست  220.000.000هر متر مربع زیربنای خالص واحدهای احداثی در پروژه شهر آرای یزد برابر با  پایه: قیمت 2تبصره 

به این قرارداد پس از تقسیم واحدها و تخصیص سهم الشراکه گردد. انتخاب سبد واحدهای تخصیص یافته میلیون( ریال تعیین می

انجام خواهد  17/12/99مورخ  990061620به شماره  شهرداری یزد طی قرارداد مشارکت بامسکن تهران  یگذار هیشرکت سرما
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نورگیری( مشخص خواهد گرفت و قیمت متر مربع هر واحد انتخابی بنا بر موقعیت بلوك و واحد )طبقه، متراژ، پالن، سمت و شرایط 

های مختلف شامل بلوك، طبقات، جانمائی، شد. سبد واحدهای تخصیص یافته به این قرارداد ترکیبی از واحدهای احداثی در موقعیت

 سمت و شرایط نورگیری متفاوت خواهد بود.

شرایط مصوب فروش شرکت سرمایه واحدهای انتخابی از پروژه شهرآرای یزد، تابع  : شرایط فروش و نحوه پرداخت اقساط3تبصره 

ادعایی در این خصوص از اعتراض و خواهد بود. لذا هیچگونه  ی مذکورگذاری مسکن تهران در روز انعقاد قرارداد واگذاری واحدها

 سوی فروشنده پذیرفته نخواهد بود.

 


