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 .............مهندس  یجناب آقا

 ..............عامل محترم شرکت  ریمد

 با سالم و احترام؛

را  پروژه مرکز شهر اندیشه Aدیوار محوطه قطعه دستمزدی  یاجرادر نظر دارد  )سهامی عام( تهرانی مسکن ارذشرکت سرمایه گ

 فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه یاز توانمندبرخوردار  حقوقیحقیقی و  اشخاصبه  نقدیصورت  به

 د.یندام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمانسبت به تکمیل اسناد اق زمانبندی مناقصه، 

  وضوع مناقصه:ـم -1

و نقشه های  یبراساس مدارك، مشخصات فن شهر جدید اندیشه 4فاز واقع در پروژه مرکز شهر اندیشه  Aدیوار محوطه قطعه  یدستمزد یاجرا

 .3 رهشما پیوست اولجد حشرو  یاجرائ

در خصوص  ادعاییاز محل پروژه به دقت بازدید نموده است، لذا هیچگونه خود  یمتق یشنهادز ارائه پا یشپ بایست یشرکت کنندگان م: تبصره

 بود.عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد 

 مرکز شهر اندیشه  A هقطع–جنب بازار بزرگ ایرانی اسالمی  – 4فاز  –شهر جدید اندیشه  :محل اجرای کار -0

 شمسیماه ( نیمدو و ) 5.2 مدت اجرای کار: -1

 عام( ی)سهام تهرانی مسکن گذار هیرماشرکت س :کارفرما -0

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

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

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

 ناسب با کاری فنی و مالی متتوانمند از برخورداری -6-1

 برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی دیقتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-5

 داشتن حداقل دو نمونه کار مشابه اجرا شده یا در دست اجرا  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -9

را  ریال (میلیون و پنجاه صدپان) 55101110111مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه  بایستمیمناقصه گر  -7-1

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

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

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

 ی مسکن تهران.گذار هیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  444404444647 حساب شمارهبه  بانکی شده نیتضمچک  -ب -
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مسکن شعبه ونک به شماره شبای  نزد بانک 444404444647شماره  حساب بهواریز وجه  -ج -

404144444444444404444647IR  الف(در پاکت و ارائه اصل فیش  مسکن تهران یگذار هیشرکت سرمابه نام(. 

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

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

 یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( ریلیونمدویست و هفتاد و پنج ) 572،444،444تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه -7-5

 بایستها می، ارائه نماید. کلیه سفتهحداکثر سه فقره سفتها در قالب یال ر( رمیلیون و پنجاه صدسی) 324،444،444مبلغ  و 1-7بند 

 یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یح، بدون هرگونه توض14143474333ه ملی به شناس مسکن تهران یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار

 . یدنما یماقصه گزار تسل( به دستگاه منشرکت در مناقصه در پاکت )الف ینبه عنوان تضم یسیو پشت نو

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  ممهور به مهر شرکتها درج گردد و کلیه سفته ها سفته

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

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

لغ ناخالص قرارداد را بصورت % مب2روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-3

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

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

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

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

 .مسترد خواهد شد اه آنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  5مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بند زمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی0همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتشرکت در مناقصه و جهت درمنظور  به -0-1

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

ونک،  یدانتهران، م یبه نشانبه واحد امور پیمان و رسیدگی دستگاه مناقصه گزار  12/44/1441لغایت  11/44/1441از تاریخ کاری 

 یا یبه انجام هرگونه هماهنگ یازمسکن تهران مراجعه شود. در صورت ن یگذار یه، شرکت سرما1، پالك 53کوچه  ی،جنوب یگاند یابانخ

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

 باشد.می 54/44/1441مورخ  12:44ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلت نیآخر -0-5

دستگاه  به 10/44/1441رخ دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری موچنانچه پس از  -0-3

 .دیینماگزار اعالم  مناقصه
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 گشوده  عامالتتوسط کمیسیون م تهراندر محل شرکت سرمایه گذاری مسکن  54/44/1441مورخ  17:44ساعت  پیشنهادهای واصله در -0-4

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 2تواند تا می مناقصه گزارساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسته به نظر و اختیار  .گرددمی

ان توسط کمیسیون معامالت، پاکات ج باز خواهد شد. به منظور بررسی و پایش در صورت تأئید محتویات پاکات الف و ب مناقصه گر  -0-2

تواند قبل از بازگشایی پاکات ج حسب مورد نسبت به اخذ مدارك تکمیلی یا توانایی 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 میهامکان حضور مناقص  -0-6

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

ات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید هادنروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 14مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -0-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 پیشنهاد قیمت و مبنای پرداخت  -7

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

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

 مشمول حق بیمه تأمین اجتماعی است، لذا شرکت کننده  "یشهپروژه مرکز شهر اند Aمحوطه قطعه  یوارد یددستمز یاجرا "پیمان  -0-5

( بصورت ناخالص و با لحاظ کردن حق بیمه تأمین اجتماعی ارائه 3شماره  پیوست بایست پیشنهاد خود را در بخش مربوطه )جدولمی

 نماید. 

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. قیمت لحاظ گردد و از این بابتبایست در پیشنهاد می کارگاههزینه تجهیز  -0-3

 .باشدیم ینحوه پرداخت قرارداد به صورت نقد -0-4

 یانسطوح نما یریاندازه گ یبر مبنا یموقت و قطع های یتوضع کارکرد صورتو بوده  یبیتقر 3در پیوست  ذکر شده یو اندازه ها ریمقاد -0-2

 ر خواهد گرفت.محاسبه و مالك عمل قرااجرا شده 

جبران  ی،انرژ یها حامل یمتق یشمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزاتعدیل،  عنوان بهمبلغی  گونه هیچبه این پیمان  -0-6

 .ردیگ ینمتعــلق  یرهو غ یگمرک یها تعرفه یشافزا

ها با توافق التفاوت هزینهابالغ گردد، مابه گر مناقصهبه گزار  مناقصهدر حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف  چنانچه -0-7

 طرفین محاسبه خواهد شد.

 باشد.مییش یا کاهش افزالیه قابل اوصد مبلغ در 52تا سقف کارفرما با نرخ آحاد بهای ثابت بنا به تشخیص مبلغ قرارداد  -0-0

و مطابق با قوانین جاری  گر مناقصهختی و سایر مستندات مربوطه از سوی ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ثبت نام، اسناد پردامالیات بر  -0-0

 گردد. کشور محاسبه و کارسازی می

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -11

 (1) پیوست شماره  و درخواست کسر از مطالبات نامه ضمانتفرم  نمونه -14-1



 

5 

 

 (5حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -14-5

 یساختمان اتیعمل ستیچک لو  اجرائیی ها هنقش پوشه الکترونیکی حاوی -14-3

 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان -14-4

 و ضوابط فنی ااستاندارده دستورالعملها،، و سایر نشریات 22نشریه  -14-2

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -14-6

  یشهپروژه مرکز شهر اند Aمحوطه قطعه  یوارد یدستمزد یاجراپیش نویس پیمان با موضوع  -11-9

های پیوستبه همراه  1-11موضوع بند پوشه الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه0  گرمناقصهمراجعه نماینده  زپس ا:  تبصره

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

از  0تواند مراتب را کتباً در روز کاری بعدمی 0گر دریافت نگردیدی توسط مناقصهخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیک

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 اسناد و شرایط مناقصه -11-1

 شرایط خصوصی قرارداد  -11-5

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور -11-2

  گرمناقصهتوسط  شده  ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -10

 یه. تمام صفحات اسناد مناقصه و کلیندنما 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 یازدات مورد نمدارك و مستن

 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،ار داده و پس از الك و مهر در مقابل اخذ رس)پاکت د( قر یگریقرار دهد. سپس هر سه پاکت را داخل پاکت د

 .یدمسکن تهران نما یگذار یهشرکت سرما

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

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 یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینثبت شرکت، اساسنامه، آخر یآگه یتی )شاملهو
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دعوتنامه شرکت در مناقصه،  یمهر و امضا ینت،پر ینو همچن برای اشخاص حقوقی و کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی(

نویس پیمان، پیش، 5 یوست شمارهوجود در پممشخصات افراد حقوقی  ،1در پیوست شماره  هنام ضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یشرا

 (A3( و نقشه ها )در قطع A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا محتوای پوشه الکترونیکی و

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

 ها درج گردد.بایست 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. : ارائه آنالیز قیمت5تبصره 

 ت خواهد بود.معامال 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 

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

  هایا رد پیشنهاد قبول اختیار -11

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:  برخورد -10

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  26که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده هرگاه اطالع حاصل شود 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

                                                 ناقصه گزار                     م                                       مناقصه گر                                                                           

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

                                                     نبی زادهعلی                                                                 مهر و امضاء              تاریخ...                       

 و عضو هیئت مدیره سرپرست                                                                                                                      
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 1یوست شماره پ

 
 شرکت در مناقصه نامه ضمانتفرم نمونه  -1

 

 فرم ضمانت نامه انجام تعهداتنمونه  -2
 

 

 فرم درخواست کسر از مطالباتنمونه  -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 قبـول واقـع و   

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

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

ل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشـد ، بـی درنـر 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 بـه درخواسـت کتبـی***         

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

کند و یا *                        موجب ایـن تمدیـد را فـراهم نسـازد 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 ضـمانتنامه  

 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 باطـل  

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

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

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

 ریال، هر مبلغی را که***    

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

از مجاری قانونی و قضـایی داشـته باشـد، بـی درنـر در وجـه یـا حوالـه کـرد***                                                    بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                             

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

 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**

ــرد**                                              متع 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                      ه

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 ونه فرم درخواست کسر از مطالبات جهت تضمین شرکت در مناقصه ** نم

 )نمونه سه(
 

 مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

 موضوع: درخواست کسر از مطالبات

 

 با سالم و احترام؛

مورخ  454744/.................با عنایت به تمایل اینجانب ............ / این شرکت جهت ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه به شماره 

لغ با موضوع .......................................................... پروژه .......................... ، خواهشمند است با کسر مب 44/44/1441

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

 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( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، عه و تکمیل گرددموارد زیر به دقت مطال *

 مشخصات شرکت    -1

 :شماره ثبت  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :)مدیرعامل(همراه   :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: .5

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .4

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .2

 :امضاء ن مجازاسامی صاحبا -1

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

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

1.  

5.   

3.  

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 تغییراتضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین 
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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:   نام خانوادگی:     نام: 

 زمینه فعالیت:   حل تولد:م   تاریخ تولد:

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    همراه:   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -0

 سال 2کمتر از            الی ده سال 2بین            باالی ده سال 

 های مربوطه( گواهی صالحیت اجرا0 نظارت0 طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته -1

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه0 تاریخ اعتبار0 مرجع صادر کننده( -0

 

 

 نام خانوادگی:نام و 

 مهرو امضاء :

 تاریخ:

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه
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 3 پیوست شماره

 

 پیشنهاد قیمت فرم
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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، مدارك، نقشه ینجانب/ ااین شرکت

و بـدون در   بصورت ناخـالص  یشهپروژه مرکز شهر اند Aمحوطه قطعه  یوارد یدستمزد یاجرا برای را پیشنهادی خودمناقصه، مبلغ 

)به حروف(   ....................... ریال و.......................................... و مجموعاً به مبلغ پیشنهاد قیمتجدول شرح  به بر ارزش افزوده یاتنظر گرفتن مال

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

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  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 

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

 گردد. می

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 جدول پیشنهاد قیمت

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

1 

 22به عرض  یآجر فشار یاکف پر  یمانیبا بلوك س ینیچ یکرس

 یقو عا یمانکاریبه همراه س یمترسانت 54و با ارتفاع  یمترسانت

 مربوطه یکار

   1،644 متر طول

متر و خاکریزی اطراف سانتی 114و ارتفاع  144پی کنی به عرض  5

 فونداسیون
   1،144 مترطول

3 
سانتیمتر شامل  24و ارتفاع  22اجرای فونداسیون بتنی به عرض 

رگالژ و تسطیح بستر، اجرای بتن مگر، آرماتوربندی، قالب بندی و 

 بتن ریزی

   1،144 متر طول

4 
به همراه  یمترسانت 55به عرض  یبا آجر فشار ینیچ یوارد

 یشطول آزاد ب یپاشنه برا یو اجرا یمهار دهاییلگرم یاجرا

 ییاجرا یاتمتر مطابق جزئ 6از 

   3،444 مترمربع

   244 مترطول  یمترسانت 44و ارتفاع  55به عرض  یبا آجر فشار ینیچ یوارد 2

6 

 32به عرض  ماشینی سوراخداربا آجر  دو رو نما ینیچ یوارد

و  یمهار گردهاییلم یاجرا بندکشی آن و به همراه یمترسانت

 یاتمتر مطابق جزئ 6از  یشطول آزاد ب یپاشنه برا یاجرا

 ییاجرا

   444 مترمربع

7 

 32به عرض  ماشینی سوراخداربا آجر یک رو نما  ینیچ یوارد

و  یمهار یلگردهایم یاجرا بندکشی آن و به همراه یمترسانت

 یاتمتر مطابق جزئ 6از  یشطول آزاد ب یپاشنه برا یاجرا

 ییاجرا

   544 مترمربع

   1،344 مترطول اجرای سنر بعنوان ازاره مطابق دتایل کارفرما 0

به همراه با اسکوپ  سنر نمای دیوار  به صورت دوغابی اجرای 0

 سانتیمتر. 1به عرض ی بند کش
   324 مترمربع

میخ و چاشنی روی سطوح یا و پرچ  یچپنصب صفحات رابیتس با  14

 یمانی.بتنی جهت اجرای اندود س
   244 مترمربع

11 
شمشه گیری و اجرای اندود سیمانی ) قشر آستر( روی سطوح 

سانتیمتر با مالت ماسه و  2قائم و افقی به ضخامت حداکثر 

 1:4سیمان 

   6،444 مترمربع
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 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال( مقدار  واحد شرح ردیف

طوح قائم و افقی اندود تخته ماله ای قشر رویه در یکدست روی س 15

 سانتیمتر  4.2به ضخامت حدود 
   6،444 مترمربع

   624 مترطول اجرای سنر درپوش روی دیوار مطابق دتایل کارفرما 13

   3،444 کیلوگرم ساخت و نصب نرده فلزی دیوار به همراه اجرای ضد زنر 14

   174 مترمربع اجرای رنر روغنی روی سطوح نرده های فلزی 12

   0 عدد شده بر روی نرده های فلزی CNCورق های  نصب 16

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

 

پرایمر )در صورت نیاز و بنا به نظر  اندود سیمانی، لیسه ای نمودن و اجرای هزینه جاروکشی و نظافت سطح زیر کار و اجرای :1تبصره 

بینی گردیده و از این بابت اضافه پرداختی انجام نخواهد شد. همچنین ی واحد ردیف اجرای عایق رطوبتی پیشکارفرما( در بها

 همپوشانی مبلغی پرداخت نخواهد شد.گردد و بابت مقدار قابل پرداخت بر اساس سطوح نمایان عایق کاری محاسبه می

لحاظ  5  یفواحد رد یدر بها ا و خاکریزی و پر نمودن اطراف فونداسیونحمل خاك به دپوی کارفرممربوط به  های ینههز یهکل :5تبصره 

 انجام نخواهد شد. یا خصوص پرداخت جداگانه ینو در ا یدهگرد

 یدر بهاو عمل آوری و نگهداری  یزیو بتن ر یقالب بند ی،بتن مگر، آرماتوربند یبستر، اجرا یحرگالژ و تسط کلیه هزینه های :3تبصره 

  انجام نخواهد شد. یا خصوص پرداخت جداگانه ینو در ا یدهلحاظ گرد 3  یفواحد رد

و از این بابت یده لحاظ گرد  های مربوطه یفواحد رد یدر بهاساخت و نصب شاخک، جاگذاری پلیت و غالف های تاسیساتی و ...  :4تبصره 

 انجام نخواهد شد. یا پرداخت جداگانه

مبنای اندازه گیری سطوح نمایان اجرا شده محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت و سطوح پرداخت ردیف های دیوارچینی بر  :2تبصره 

 بازشوها از مساحت کار کسر خواهد شد.

برداشت کلی و پیاده سازی جانمایی کرسی و های مربوط به انجام نقشه برداری و تأمین ابزار و تجهیزات مربوطه جهت  هزینه کلیه :6تبصره 

 ای انجام نخواهد شد. های مربوطه لحاظ گردیده و در این خصوص پرداخت جداگانه واحد ردیفدر بهای  دیوارها

 و با هماهنگی دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار  کف براساس نقشه معماری روی واریکردن امتداد د ادهیپهای شاپ و تهیه نقشه: 7تبصره 

 باشد.می

بابت پرداخت  ینو از ا یدهلحاظ گرد  مربوطه یها یفواحد رد یبهادر و لیسه ای کردن  های شمشه گیری، پرداختکلیه هزینه  :0تبصره 

 . انجام نخواهد شد یا جداگانه

 .رعایت نماید یتسنصب صفحات راب یبرارا چاشنی ها و پیچ و پرچ ها و یا میخ سانتیمتری  24الی  34فواصل  بایستپیمانکار می  :0تبصره 
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به  مربوط یها یفواحد رد یدر بهابرشکاری، فارسی بر نمودن،تعبیه شیار آبچکان، بندکشی و اسکوپ کردن  هایکلیه هزینه :14تبصره 

. تغییر نوع، عرض و ضخامت سنر مصرفی تأثیری انجام نخواهد شد یا بابت پرداخت جداگانه ینو از ا یدهلحاظ گرد اجرای سنر

 .اشتدر بهای واحد مربوطه نخواهد د

 یمانکارضد زنر بر عهده پ یکارفرما به همراه اجرا یابالغ یبر اساس نقشه ها 14 یفساخت و نصب رد ی،برشکار یری،گاندازه  :11تبصره 

 باشد. یم

که سطح کامال  یباشد به گونه ا یم یو جوشکار یبرشکار یبر نمودن گوشه ها و ساب زدن محل ها یملزم به فارس پیمانکار :15تبصره 

 گردد. یکدستصاف و 

آن  یرنظا یابا استفاده از قلم مو و  یزیو رنر آم یردو پمپ باد انجام پذ یستولهتوسط دستگاه پ یبایستضد زنر و رنر م اجرای :13تبصره 

 باشد. یممنوع م

ها با  یهپا یقوط ینسبت به مسدود نمودن سطح فوقان یستبا یم یمانکارپ ی،فلز یانواع نصب نرده ها نصب ساخت و جهت :14تبصره 

 .یدضد زنر اقدام نما یمحل جوش و اجرا یساب و سنر زن ینامثال آن و همچن یاه از ورق و استفاد

جهت ساخت و دپوی مناسب کارهای فلزی ساخته شده، از اعوجاج و آسیب موظف است با پیش بینی تمهیدات الزم  پیمانکار :12تبصره 

 نـیاز ا رپیمانکا فستنکاا رتصودر  بر عهده پیمانکار بوده و آن، در غیر اینصورت مسئولیت اصالح رسیدن به آن ها جلوگیری نماید

درصد باالسری به حساب بدهکاری پیمانکار منظور  12های مربوطه با احتساب  کلیه هزینهو  هدنمو امقدا ساًرأ اـفرمرکا عوـموض

 خواهد شد.

 .یردگ یتعلق نم یمانکاربه پ ییاضافه بهاگونه  یچموضوع قرارداد ه یها یلو پروف یالنوع متر ییرصورت تغ در :16تبصره 

 سطوح پشت به پشت کالف و به صورت توپر و  یریاندازه گ یبرمبنا یفلز یرنر نرده ها یاجرا مربوط به یفرد پرداخت :17تبصره 

 طرفه محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت. یک

نمودن  یکدستو  ییدند زائد، پرکردن خلل و فرج و ترك ها، ساشامل نظافت سطوح از موا یزیرنر آم یاتعمل یهکل هزینه :10تبصره 

و از  یدهمنظور گرد  مربوطه یها یفواحد رد یدر بها یهدو دست رنر رو یو اجرا یف(، روغن الیو سمباده زن یسطوح ) سنر زن

 اشت. انجام نخواهد شد. یبابت اضافه پرداخت ینا

 ق در ردیف های پیمان پیش بینی گردیده و از این بابت اضافه بهائی پرداخت نخواهد شد.های مربوط به موارد فو هزینهکلیه  :10تبصره 

ها را به هر مقادیر هر یک از ردیف بنا به صالحدید خود تواندمقادیر مندرج در جدول فوق بصورت تقریبی بوده و کارفرما می: 54تبصره 

 .واحد ردیف ها نخواهد داشتمیزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع تأثیری در بهای 

کلیه موارد مرتبط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط خصوصی پیمان و رعایت چک لیست عملکرد ایمنی  :51تبصره 

شنهادی باشد و هزینه های مربوطه در قیمت پیهای 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   

 مهر و امضاء             
 تاریخ         


