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 ..................مهندس  یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

 جنوبی Aبلوک از قطعه  0اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

ماید، لذا واگذار نمتناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندحقوقی برخوردار حقیقی و به اشخاص  نقدیصورت  را به پروژه مرکز شهر اندیشه

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

 مـوضوع مناقصه:  -1

شهر  4در فاز  واقعدیشه پروژه مرکز شهر ان یجنوب Aبلوک از قطعه  3 ینازک کار یاتعملاجرای دستمزدی بخشی از عبارتند از موضوع قرارداد 

 .3 رهشما پیوست اولجد حشرو  یو نقشه های اجرائ یبراساس مدارک، مشخصات فناندیشه  یدجد

 هاینقشه یبررس بانموده و  گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدیدتبصره: مناقصه 

 نخواهد بود. رفتهیخصوص پذ نیدر ا یادعائ چگونهیلذا ه، نمایدکامل کسب  یاهکار آگ فیاز کم و ک یمعمار

 یشهپروژه مرکز شهر اند Aقطعه  جنب بازار ایرانی اسالمیشهر جدید اندیشه،  4فاز : محل اجرای کار -0

 ( ماه شمسیچهار) 4 اجرای کار:مدت  -0

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

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذار هیسرماشرکت  صه گزار:دستگاه مناق -9

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

 ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمندبرخورداری از  -6-1

 برای اشخاص حقوقی  دیقتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 ا جراست در دیا ه شدم نجاامونه کار مشابه داشتن حداقل دو ن -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -0

را  یالرمیلیون(  هفتصد و پنجاه) 757،777،777لغ مناقصه مبهمراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به
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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 هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  447707774677 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  447707774677شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

407147747777447707774677IR  الفصل فیش در پاکت و ارائه ا 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 -

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

 یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونم هفتاد و پنجو  سیصد) 375،777،777مبلغ تواند  یم تمایل صورت در گرمناقصه -7-2

 بایستمی هاارائه نماید. کلیه سفته ،سفته حداکثر سه فقرهدر قالب را  یال( رمیلیون چهارصد و پنجاه) 457،777،777مبلغ  و 1-7بند 

فاقد خط  ی،اضاف یحهرگونه توض ، بدون17173774333به شناسه ملی  مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار

 . یدنما یممناقصه گزار تسل شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه ینبه همراه به عنوان تضم یسیو پشت نو یخوردگ

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

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

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

 درج گردد. نیز توسط مناقصه گر امضا گردیده و اثر انگشت ایشانکلیه سفته ها  درج گردد و هاسفته

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

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

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.

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

 .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،شتن همراه دااسناد، ضمن  یافتمنظور شرکت در مناقصه و جهت در به -0-1

روزهای 17الی  0ی ها ساعتدر ، تصویر کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی ییراتتغ یآگه

ونک،  یدانتهران، م یبه نشانامور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار  ه واحدب 15/74/1471لغایت  11/74/1471تاریخ کاری از 
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 یا یبه انجام هرگونه هماهنگ یازمسکن تهران مراجعه شود. در صورت ن یگذار یه، شرکت سرما1، پالک 23کوچه  ی،جنوب یگاند یابانخ

 تماس گرفته شود. 110 و 113 یداخل 00661171سوال در خصوص اسناد با شماره 

 .باشدمی 27/74/1471مورخ  15:77ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -0-2

دستگاه مناقصه به 10/74/1471مورخ اداری دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت چنانچه پس از  -0-3

 .دیینماگزار اعالم 

 وده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت گش در محل 27/74/1471مورخ  17:77پیشنهادهای واصله در ساعت  -0-4

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میگزار  ته به نظر و اختیار مناقصهگردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمی

در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گران توسط کمیسیون معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش   -0-5

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

 بازدید از پروژه های جاری مناقصه گران اقدام نماید.  

د مراتب برندگی یا عدم تواننگران 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 نروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 17مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -0-7

 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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

  خواهد بود. نقدی صورت بهنحوه پرداخت  -0-2

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.ابت پرداخت بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بمی کارگاههزینه تجهیز کلیه  -0-3

 .باشد یم کاهش یا یشافزا قابل لیهاو مبلغ صددر 25 سقف تاثابت  یکارفرما با نرخ آحاد بها تشخیص به بنامبلغ قرارداد  -0-4

جبران  ی،انرژ یها ملحا یمتق یشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزاتعدیل،  عنوان بهمبلغی  گونه هیچبه این پیمان  -0-5

 .ردیگ ینمتعــلق  یرهو غ یگمرک یها تعرفه یشافزا

و مطابق با قوانین جاری  گر مناقصهدر قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پرداختی و سایر مستندات مربوطه از سوی  افزوده بر ارزش اتیمال -0-6

 .گرددکشور محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -11

 (1) پیوست شماره  و درخواست کسر از مطالبات نامه ضمانتفرم  ونهنم -17-1
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 (2 حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -17-2

 یساختمان اتیعمل ستیچک ل ،ی معماریها نقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -17-3

و استانداردهای فنی جاری  بط، ضوامشخصات فنی عمومی، دستورالعملها، نشریات فنی و  55، نشریه کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -17-4

 کشور

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -17-5

پروژه مرکز شهر  یجنوب Aبلوک از قطعه  0 ینازک کار یاتاز عمل یبخش یدستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -17-6

 یشهاند

 به همراه  0-11ضوع بند گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی مو: پس از مراجعه نماینده مناقصه1 تبصره

نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در های اسناد مناقصه و پیشپیوست

تواند مراتب را کتباً در گر دریافت نگردید مینامه ارسال خواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصهمعرفی

 د از واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.روز کاری بع

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -11-1

 اسناد و شرایط مناقصه -11-2

 شرایط خصوصی قرارداد  -11-3

 شرایط عمومی پیمان -11-4

 مشخصات فنی خصوصی -11-5

 انداردهای فنی جاری کشورو استمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-6

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-7

  پیشنهادات ارائه -10

 یه. تمام صفحات اسناد مناقصه و کلیندنما یلتکم یوستیپ یخود را بر اساس اسناد مناقصه و فرم ها یشنهادپ بایستیمپیشنهاد دهندگان 

 .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

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

 .یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما یدگیرس
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 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال 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،مه رسمو روزنا ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

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

( و A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 شماره یوستموجود در پ

 (A3نقشه ها )در قطع 

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

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

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنالهای پیشنهادی الزامی است. قیمتارائه آنالیز : 2تبصره 

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

و مخدوش، مبهم و مشروط  یادهاشنهیگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به دیبا متیق شنهادیپ: 3تبصره 

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

 یا رد پیشنهادها  قبول اختیار -10

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

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -10

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 جاع کار با آنان رفتار خواهد شد.ار

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدمطالعه شد و مورد تأئ مفاد مندرج در اسناد

                                                     نبی زادهمهر و امضاء              تاریخ...                                                               علی                       

 و عضو هیئت مدیره سرپرست                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتنمونه 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 (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نمـوده اسـت، تـا میـزان                    ریـال هـر       

مطالبه نماید، به محض دریافت اولـین تقاضـای کتبـی واصـله از سـوی***                         بـدون                      مبلغی را که *** 

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشـد ، بـی درنـر در    

 بپردازد.                وجه یا حواله کرد***      

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بـه درخواسـت کتبـی***          

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

دت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایـن تمدیـد را فـراهم نسـازد و **                            نتواند یا نخواهد م                 

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

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

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

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

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 ی:نظر به اینکه*                       به نشان

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

 را با*                              دارد، این***                                   از*      

 ریال                   در مقابل ***         برای مبلغ                                                                  

         به منظور انجام تعهداتی کـه بـه موجـب قـرارداد یـاد شـده بـه عهـده مـی گیـرد تضـمین و تعهـد مـی نمایـد در صـورتی کـه***                                       

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

                        اطالع دهدکه*                               از اجـرای هـر یـک از تعهـدات ناشـی از قـرارداد یـاد شـده تخلـف ورزیـده اسـت، تـا میـزان                     

 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 قضـایی داشـته باشـد، بـی درنـر در وجـه یـا حوالـه کـرد***                      

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 خواست کتبی ***است و با در                             

        واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شـده، بـرای مـدتی کـه درخواسـت شـود قابـل تمدیـد مـی باشـد و در صـورتی کـه **                              

 نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*  

 را حاضر به تمدید نماید**                                موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**          

ــرد**                                            ــه ک ــا حوال ــه ی ــاال را در وج ــده در ب ــغ درج ش ــد، مبل ــدد باش ــه مج ــه مطالب ــاجی ب ــه احتی ــدون آنک ــت ب ــد اس                         متعه

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 بیمه**عنوان بانک یا شرکت 

 ***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  427777/......................... / این شرکت جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه به شماره با عنایت به تمایل اینجانب ....

لغ با موضوع .......................................................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مب 77/77/1471

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

 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 )الف( 2شماره  پیوست
 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

 :لیتزمینه فعا   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -0

 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 -0

 سال 9کمتر از  الی ده سال 9بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -9

1.  

2.   

3.  

 :نام و نام خانوادگی

 :مضاءمهرو ا

 :تاریخ

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

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

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

 مشخصات -1

 :شماره ملی   :نام پدر   :خانوادگینام      نام: 

 زمینه فعالیت:   :محل تولد   :تاریخ تولد

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    :همراه   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

 اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه(گواهی صالحیت  -0

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -0

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه
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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

ها و مشخصـات فنـی موضـوع     با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارک، نقشه /اینجانباین شرکت

 یجنوب Aلوک از قطعه ب 0 ینازک کار یاتاز عمل یبخش یدستمزد یاجرا، مبلغ پیشنهادی خود برای و پیش نویس پیمان مناقصه

بـه شـرح جـدول ذیـل و مجموعـاً بـه       بـر ارزش افـزوده    یـات و بـدون در نظـر گـرفتن مال   را بصـورت ناخـالص   یشه پروژه مرکز شهر اند

ی بصـورت نقـد  ............................................................ ریـال  ..مبلغ................................................................. ریـال و )بـه حـروف(  .....................................   

 .نماید اعالم می

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

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

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

 می گردد.

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپوادگی نام و نام خان                                        

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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  جدول پیشنهاد قیمت
 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

   257 مترطول متر یسانت 27جان پناه به ارتفاع دیوارچینی  1

2 
 12ضخامت تا اجرای کفسازی در فضاهای تر به 

 1:4سانتیمتر با استفاده از مالت ماسه سیمان 
   30777 مترمربع

3 

به ضخامت اجرای پالستر روی سطوح قائم و افقی 

 1:4سانتیمتر با استفاده از مالت ماسه سیمان  3تا 

 یقعا اجرایجهت ای نمودن سطوح و لیسه

 یرطوبت

   677 مترمربع

4 
عایق پیش  ی با استفاده ازرطوبت یقعا یاجرا

 ی آب بند و به همراه تستساخته )ایزوگام( 
   30077 مترمربع

5 
ی به ضخامت رطوبت یقمحافظ عا یهال یاجرا

 متر سانتی 2حداکثر 
   30777 مترمربع

6 

بدون لعاب )با  یالعابدار  یکانواع سرام ینصب و اجرا

 یسطوح افق ی( رویمترسانت 67*67و  37*37ابعاد 

 طبق نظر کارفرما

   40577 ترمربعم

7 
بدون لعاب )به  یالعابدار  یکانواع سرام ینصب و اجرا

سطوح قائم طبق نظر  یمتر( رو یسانت 37*67ابعاد 

 کارفرما

   20077 مترمربع

0 

 67*67و  37*37انواع سنر )با ابعاد  ینصب و اجرا

سطوح  یو به هر عرض( رو یطول یامتر و  یسانت

 طبق نظر کارفرما یافق

   657 مترمربع

0 
 یبه همراه سبد یکاسه توالت شرق ینصب و اجرا

 مربوطه
   57 عدد

17 
 یرو سا یکار یمبا پرچ، لح ینصب کفشور با هر ابعاد

 آن یالزم رو یکارها
   231 عدد

   170 عدد سنر آستانه به هر ابعاد ینصب و اجرا 11

12 
در سطوح قائم  یانواع سنر طول ینصب و اجرا

 یزبعنوان قرن
   1،577 ترطولم
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 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

13 
زیرسازی، شمشه گیری، اجرای اندود گچ رویه و 

 سطوح بتنی و والکریتپرداخت آن در 
   110777 مترمربع

14 
سنر پله شامل سنر کف و  یواجرا یساز یرز

 یشانیسنر پ
   327 عدد

15 
 یا 10*35ه ابعاد سنر کنار پله ب ینصب و اجرا

35*27 
   327 عدد

16 
 یا47*47)با ابعاد  یسنر در سطوح افق یاجرا

 (  طبق نظر کارفرما67*67
   1،077 مترمربع

17 
 15 یا 17به ضخامت  یمانیبا بلوک س  یوارد یاجرا

 یمتر یسانت
   153 مترمربع

  افزوده( ارزش بر مالیات درنظرگرفتن بدون و ناخالص جمع کل به ریال )بصورت

 

 1:5 یمانبـا اسـتفاده از مـالت ماسـه سـ      یمانیرگ بلوک سبک سـ  یکمشتمل بر  متر یسانت 27در جان پناه به ارتفاع  یوارچینی: د1تبصره 

 .باشد یم

بـه   انیمو سـ  یبا استفاده از بتن سبک با پوکه معدن یبند یبو ش یعبارتست از کروم بند در فضاهای تر یکفساز ی: منظور از اجرا2 تبصره

 .یوارهاکنار د یکش یچهماه ی،رطوبت یقعا یکردن سطح جهت اجرا یا یسهدر متر مکعب، ل یلوگرمک 157 یزانم

 یقعا یاجرا های یفواحد رد یو بنا به نظر کارفرما( در بها یاز)در صورت ن یمرپرا یکار و اجرا یرو نظافت سطح ز یجاروکش ینه: هز3 تبصره

 یـان مقدار قابل پرداخت بر اسـاس سـطوح نما   ینانجام نخواهد شد. همچن یبابت اضافه پرداخت ینا و از یدهگرد بینی یشپ یرطوبت

 پرداخت نخواهد شد. یمبلغ یو بابت همپوشان گردد یمحاسبه م یکار یقعا

ی در بهـای واحـد   نظیر اجرای شطرنجی، آجری، مورب و غیره، تـأثیر  در سطوح قائم و افقیتغییر در نحوه اجرای سنر و سرامیک  :4تبصره 

 های مربوطه نداشته و از این بابت ادعایی پذیرفته نخواهد بود.  ردیف

های مربوطه نداشـته و از ایـن بابـت     نوع و طرح سنر و سرامیک و سایر مصالح مصرفی، تاثیری در بهای واحد ردیفابعاد، : تغییر در 5تبصره 

یی بابت اجرای سنر و سرامیک بر روی سـطوح کـاذب از قبیـل رابیـتس،     . همچنین هیچگونه اضافه بهاادعایی پذیرفته نخواهد بود

 پرداخت نخواهد شد.  

ای در وجه پیمانکار قابـل  : در خصوص لزوم افزایش ضخامت دوغاب ریزی در اجرای سنر و کاشی و سرامیک، هیچگونه مبلغ اضافه4تبصره 

 پرداخت نخواهد بود.
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 ای در وجه پیمانکار قابل پرداخت نخواهد بود.های طولی، هیچگونه مبلغ اضافهسنر: در خصوص لزوم تابگیری در اجرای 5تبصره 

 های مربوطه منظور گردیده است.کاری در بهای واحد ردیف: هزینه اجرای اسکوپ در سنر6تبصره 

ضـافه بهـا بـه ردیـف هـای      درصـد ا  17میزان تأمین اسپیسر و اجرای بند در سنر کاری، کاشی کاری و سرامیک کاری در صورت : 7تبصره 

 مربوطه تعلق خواهد گرفت.

تأسیسات برقی و مکـانیکی در   یا عبور و تعبیه محل نصب ، تعبیه درز کفکف زیربندی و پرکردن  موکربندکشی، ، : هزینه برشکاری0تبصره 

 .های فوق منظور گردیده استآحاد بهای ردیف

  .قرنیز به پیمانکارتعلق نمیگردهیچ گونه اضافه بهایی بابت تغییر متریال : 0تبصره 

و  اجرا شده محاسبه و مـالک عمـل قـرار خواهـد گرفـت      نمایان سطوحاندازه گیری  یبر مبنا اندود گچ یاجراهای : پرداخت ردیف17تبصره 

 کار کسر خواهد شد. سطوح درب و پنجره و بازشوها از مساحت

اقدام نماید که از ایـن بابـت هزینـه    جرای عملیات با استفاده از گونی پالستیکی به پوشاندن کف محل انسبت  بایست میپیمانکار : 11تبصره 

 .اضافه ای پرداخت نخواهد شد

 صورت نخواهد گرفت. یا بابت پرداخت جداگانه ینبوده و از ا یمانکاردور کانال کولر برعهده پ یوارهایپر نمودن د: 12تبصره 

دن خلل و فرج و تخریب بتن مازاد ناشی از عوارض قالب بنـدی، تـرمیه هرنـوع    منظور از زیرسازی عبارت از پر نمو: 10تبصره 

بیرون زدگی بتن از قالب، برش فوم پلی استایرن، آماده نمودن سطح بتنی یا والکریت زیر کار حسب مورد با استفاده از 

باشد. هزینـه  قولی میاندود گچ یا گچ گیپتون یا گچ پلیمری بصورت پاششی با هر ضخامت الزم بصورت یکدست و شا

 کلیه عملیات مذکور در بهای واحد پیشنهادی منظور گردیده است.

 .نماید یخصوص از خود سلب م ینرا در ا یحق هر گونه اعتراض یمانکارکارفرما بوده و پ یاردر اخت یساززیرانتخاب روش : 14 تبصره

رها، محل پنجره ها، درب های ورودی واحدها و هرگونه سطحی که نصب صفحات رابیتس یا توری پالستیکی مشبک در کنج دیوا :15تبصره 

بابـت پرداخـت    نیـ اسـت و از ا  دهیـ لحـاظ گرد  ها متیدر ق تغییر مصالح وجود داشته باشد، با استفاده از میخ هیلتی یا میخ فوالدی

 صورت نخواهد گرفت. یا جداگانه

در خصوص افزایش ضخامت پوسته گچی هیچگونه اضافه پرداختی بـه پیمانکـار   بایست بصورت گونیا اجرا گردد و  کلیه کنج ها می: 16تبصره 

 .رفتگصورت نخواهد 

کارفرما به طـرق   یموظف است با هماهنگ یمانکارها و چهارچوب ها پ یمو فر یوارچینیدر د ییناراستا یا ی: در صورت وجود ناشاقول17 تبصره

 .یدنسبت به اصالح موارد اقدام نما یمقتض

 منظور شده است. یشنهادیپ یمتبوده و در ق یمانکارچفت دور چهارچوب درب ها بر عهده پ یاجرا :10 تبصره

 پرداخـت اضـافه و   در بهای واحد پیشـنهادی منظـور گردیـده اسـت و از ایـن بابـت هیچگونـه        ها  های گچکاری ستون : کلیه هزینه10تبصره 

 . جداگانه ای به پیمانکار صورت نخواهد گرفت
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 به هر میزان کاهش یا افزایشها را تواند مقادیر هر یک از ردیفبصورت تقریبی بوده و کارفرما می قادیر مندرج در جدول فوق: م27تبصره 

 دهد و این موضوع تأثیری در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

صی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد ایمنی کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصو: 21تبصره 

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

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

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         


