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 2و  1اجرای اسکات بتنی )اینتل دک( پروژه دماوند موضوع  99007برنامه زمانبندی مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره -1جدول شماره

 

 

 مکان زمان شرح

 تاریخ آغاز مناقصه ودریافت اسناد

ویا دریافت از سایت شرکت  يمراجعه حضور 10/09/99لغایت  01/09/99

 تعاونی مسکن ذوب آهن

Tmkz.ir 

 10/09/99 دوشنبهروز  17لغایت ساعت  : آخرین مهلت تحویل پيشنهادات
 تحویل دفتر شرکت تعاونی مسکن

 :"ب"و  "الف"مان بازگشائی پاکتهای ز
  11/09/99روز شنبه  10ساعت 

 دفتر کميسيون معامالت 

 : "ج"زمان بازگشائی پاکتهای 
در جلسه بازگشایی پاکتهاي الف وب 

 مشخص خواهد شد.
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 99007  شماره یمرحله ا تک یمناقصه عموم

از طریق  2و  1 دک( پروژه دماونداجراي اسکات بتنی )اینتل  جهت داردذوب آهن اصفهان در نظرکارکنان  تعاونی مسکنشرکت    

نی فنماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد  اجرا تهاتريبه صورت  را يامرحله تک یمناقصه عموم

                        ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.سایر و  خود را با توجه به اسناد مناقصه

 : مرحله ای تکشرائط خصوصی مناقصه عمومی 

 شرایط فنی : (1

a) ب مناقصه و  هاي الف وو مدارک ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان در پاکت های فنی بر اساس پيشنهادارزیاب

ا ، به صورت تائيد و یو سوابق شرکت کنندگان مطابقت آن با مشخصات فنی و سایر موارد ذکر شده در اسناد مناقصه

 تایيد شده داراي اولویت یکسان می باشند. هايگردد و پيشنهادتائيد مشخص میعدم 

 

b)  معرفی اجمالی سيستم سقف اینتل دک :مشخصات و 

اینتل دک شيوه اي خالقانه براي اجراي تيرچه هاي متعامد درجا با قطعات ماندگار در سقف است. سقف حاصل از تيرچه هاي 

درجا به شرط رعایت ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی در رده دالها قرار می گيرد. جنبه هاي خالقانه اینتل دک متعامد 

 :عبارتند از

در اینتل دک قالب هاي پرکننده به صورت دو تکه دیده شده است. دو تکه بودن قطعات اینتل دک اجراي سقف و قرارگيري 

 .ميلگردهاي تحتانی را ساده می کند

 .در اینتل دک، بلوک تحتانی از جنس بتن سبک است. بنابراین، در پایان کار یک سطح تخت بتنی در سقف حاصل می شود

سانتی متري امکان قرارگيري چند ميلگرد  25سانتی متري در تيرچه ها ایجاد می شود. این پاشنه  25در اینتل دک، یک پاشنه 

 .را به سهولت ایجاد می کند

شکل است که سبب می شود از یک سو مقاومت و سختی افزایش یابد و از سوي دیگر  I ي اینتل دک به صورتمقطع تيرچه ها

 .سانتی متر است 12سانتی نتر و عرض تيرچه ها  25وزن بار مرده سقف به حداقل برسد. عرض بال اینتل دک 

امکان خطاي اجرایی را سلب می کند. رعایت  اسپيسرهاي اینتل دک به گونه اي طرح شده است که اجراي سقف را ساده کرده و

 .کاورهاي دال بتنی در اینتل دک کامال شدنی است
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c) پل شهرستان، خيابان بازارچه، انتهای خيابان انصارالمهدیبه آدرس  1پروژه دماوند  مشخصات اسکلت   

  هاي اینتل اجراي سقفاستفاده می شود )  سقف 8اینتل دک در اسکلت به صورت بتنی بوده و از سيستم سقفی

 هاي مخصوص سقف اینتل دک به سادگی چيده شده و توسطبندي، بلوکدک بدینگونه است که پس از قالب

 د.(شواسپيسرها در جاي خود ثابت می

  استفاده نمی گردد یکپارچهصورت جزیره بوده و از فنداسيون فونداسيون به.                                                                                                                                 

       فنداسيون به صورت جزیره بوده و از فنداسيون مت استفاده نمی گردد.                                                               

 ي آن به صورت دو طرفه است و در ی استفاده می گردد و قالب بندفقط در سقف اول از دیوار هاي حائل پيرامون

 مترطول به صورت یکطرفه خواهد بود. 20حدود 

 فاده می گردد به جز سقف اولتدر تمامی سقف ها از دیوار هاي برشی اس.  

 

d)  خيابان گلستان، کوی شادیبه آدرس  1پروژه دماوند  مشخصات اسکلت   

  هاي اینتل اجراي سقف)  استفاده می شود سقف 8در  اینتل دکاسکلت به صورت بتنی بوده و از سيستم سقفی

هاي مخصوص سقف اینتل دک به سادگی چيده شده و توسط بندي، بلوکدک بدینگونه است که پس از قالب

 (      شوداسپيسرها در جاي خود ثابت می

   استفاده نمی گردد یکپارچهصورت جزیره بوده و از فنداسيون فونداسيون به.                                                                                                                                                                                                               

  ي آن به صورت دو طرفه است و در دیوار هاي حائل پيرامونی استفاده می گردد و قالب بندفقط در سقف اول از

 مترطول به صورت یکطرفه خواهد بود. 60حدود 

  در تمامی سقف ها از دیوار هاي برشی اسقفاده می گردد به جز سقف اول 

 بهای هر متر مربع )ریال(

دیوار  متراژ

) متر  برشی

 طول(

 دیوار برشی

 متراژ 

) متر دیوارحائل

 طول(

 سقف متراژ ) متر مربع( دیوار حائل

 فونداسيون متراژ

 ) متر مربع(
 فنداسيون

 

 250حدود 
بجز سقف اول در 

 تماي سقف ها
 130حدود 

فقط در سقف 

 8000حدود اول
سقف اینتل 

 دک
 1130حدود

به صورت 
 جزیره اي

 بهای هر متر مربع )ریال(
دیوار  متراژ 

 طول( ) متربرشی
 دیوار برشی

دیوار  متراژ 

 ) متر طول(حائل
 دیوار حائل

) متر سقف متراژ 

 مربع(
 سقف

 متراژ 

) متر فونداسيون

 مربع(

 داسيونفون

 

 500حدود 
بجز سقف اول در 

 تماي سقف ها
 350حدود 

فقط در سقف 

سقف اینتل  15000حدود اول

 دک
 1130حدود

به صورت 
 جزیره اي
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e) و تعهدات پيمانکار: مشخصات اجرایی 

 قالب بندي زیر باید مشابه تيرچه درجا کار شود. 

 کيفيت چوبها یا قالب ها باید نزدیک به نو باشد و بدون شکستگی. 

 .لبه ها صاف و گونيا کار شود و هيچ گونه شيره اي از بتن به بيرون درز چيدا نکند 

 و خاک به صورت یکنواخت اجرا گردد . زیر سقف صاف تحویل گردد بدئن اینکه مالت گچ 

 سقف داشته باشد. 3الی  2يمانکار موظف است قالب و جک به اندازه کار پ 

  صرفا  2باشد و در پروژه دماوند بر عهده پيمانکار می 1تامين هر نوع تجهيزات جهت انتقال تجهيزات و وسایل در پروژه دماوند

 است. تهيه تاورکرین یا جرثفيل بر عهده کارفرما

 تورآرما ون،يفونداس يبتن مگر، قالب بند ياجرا ،پس از خاکبرداري یدست گالژیکف و ر حي: تسطشامل موضوع پيمان اتيعمل 

 یتی، تقویمخف يرهاي، ترهايستون ها، دال ها، سقف ها، پله ها، ت ون،يفونداس يقسمت ها  هيکل يزیو بتن ر يقالب بند  ،يبند

 کامل سقف و يانتظار به صورت دال با قالب بند يها شهیر  هيکل رچه،يسرت یمنف ،یحائل و برش يوارهایها، بالکن ها، رامپ،  د

روي )تامين ني .زايو لوازم مورد ن لینظارت  با وسا هیديسازه و تائ يبر اساس نقشه ها  يو آکس بند يهمبند ستميس يجوشکار

 نقشه بردار جهت کليه مراحل بر عهده پيمانکار و صرفا کنترل آن بر عهده دستگاه نظارت کارفرما است.(

 تگاه برش، دس نيوتيگ ،يسر ریچهار تراش، دو تراش، گوه و ز ،یتخته روس ،ياعم از قالب و جک فلز کار التآلوازم و ابزار هيکل هيته

، است مانکاريبه عهده پ ازيو هرگونه ابزار مورد ن ليروغن قالب، گازوئ ،يقالب بند خيو م براتوریو خم آرماتور و خاموت، هوابرش ،

ه طور و طبقات و ب نيرزمیجک، قالب به ز لگرد،يانتقال م نيجهت تام يگرید لهيهر وس ای نیتاور کر ل،يجرثق تدارکو  هيضمنا ته

ع . )تامين هر نواست مانکاريمرتبط با آن بر عهده پ هاينهیاسکلت و هز يجهت اجرا گرید ازيمورد ن لهيهر وس نيو تام هيته یکل

صرفا تهيه تاورکرین یا  2باشد و در پروژه دماوند بر عهده پيمانکار می 1تجهيزات جهت انتقال تجهيزات و وسایل در پروژه دماوند 

 جرثفيل بر عهده کارفرما است.(

  ده ها برعها اجراي حفاظ اطراف پرتگاهینصب هر نوع نبشی، لقمه، ميلگرد انتظار یا هر نوع تمهيدي جهت اجراي نبشی کشی نما

 پيمانکار است.

 نماید که مهارت، تجربه و توانایی الزم را جهت انجام امور قرارداد در مهلت مورد توافق را دارد.پيمانکار اعالم می 

 دیاجرا نما ییاجرا يمناسب،  طبق نقشه ها تيفيو با ک يمکلف است هر قسمت از کار را طبق زمانبند مانکاريپ . 

 لتحوی صورتجلسه  است مکلف و باشد کوشا تحویلی لوازم از حراست حفظ در و بوده کارفرما دار پيمانکار مکلف است امانت 

 . گرداند باز کارفرما به کار انجام از پس را تجهيزات و لوازم تعداد و مقدار همان به تجهيزات و لوازم

 متناسب با   یاخالق تيپيمانکار مکلف است جهت اجراي مفاد پيمان از نيروهاي مجرب، کار آزموده، داراي مهارت فنی و صالح

 . پروژه استفاده  نماید ازيحجم کار و ن

 آن  تيمسئول نصورتیا ريو در غ دیباشند جهت کار استفاده نما یمنع قانون يدارا ليکه به هر دل يتواند از افراد ینم مانکاريپ

  .باشد یم مانکاريبعهده پ

 ساعت نسبت تجهيز کارگاه  و اجراي  24از طرف کارفرما کمتر از  تنظيم صورت جلسه تحویل زمينيمانکار مکلف است پس از پ

  .کار اقدام نماید
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 سازمان برنامه و بودجه و  55نامه هاي اجرایی باالخص نشریه  نيمکلف است کار را بر اساس ضوابط استاندارد و آئ مانکاريپ

 .ساختمان انجام دهد یگانه مقررات مل 22مباحث 

 باشد.پيمانکار مکلف به رعایت درز انقطاع می 

 باشد یم مانکاري( بعهده پمانکاريپ يوامل اجراکارگاه )در مورد ع طيدر مح یو بهداشت یمنینکات ا هيکل تیرعا تيمسئول. 

 دیواگذار نما يگریاز کار را به د یقسمت ایتواند بدون اجازه کارفرما تمام  ینم مانکاريپ . 

 الزم را بعمل آورد وهرگونه پرت مصالح خارج از عرف   ییاز مصالح، صرفه جو حيموظف است در رابطه با استفاده صح مانکاريپ

 . گردد یبه عنوان خسارت کسر م مانکاريمحاسبه و از محل مطالبات پ یو دفتر فن ییتوسط عوامل اجرا مانکاريتوسط پ

 یرشب يوارهایبازشو ، در د ازيدر صورت ن نيسقف، همچن ریداکت ها را در ز يريمطابق نظر کارفرما محل قرارگ یستیبا مانکارپي 

 . بگذارد یو محل آن را خال يقالب بند

 تيلنما و پ یکه کارفرما مشخص خواهد نمود نبش نيدر فواصل مع زياطراف ساختمان ن یبرش يوارهایدر د  یستیبا یم مانکاريپ 

 . نصب نمایدصالح بداند  ينماساز قيدق يهرآنچه کارفرما جهت اجرا ای

 يها لیجهت اتمام کار براساس نقشه و دتا مانيدر قالب موضوع پ ازيمورد ن يکارها هيکل ستیبا یم مانکاريپ یبه طور کل 

قابل  مانيشده در پ نييخصوص  فقط مبلغ تع نیساختمان انجام دهد و در ا ینامه ها و مقررات مل نیيوفق آ یابالغ یاجرائ

 . پرداخت است

 است پس از امضاء قرارداد  یهی، بد دیاطالعات الزم را کسب نما رهيکار و غ طیموظف است نسبت به محل کار و شرا مانکاريپ

 . باشد ینم رفتهیپذ يعذر چگونهيه

 مانکاريبه عهده پ و اسپيسر ینصب کاور بتن نيچاله آسانسور و همچن يها تياطراف ساختمان و داکتها و پل ينماها ینصب نبش 

 . باشد یم

 هاي دور برعهده پيمانکار است.ها و اجراي خطوط بر قالبآکس بندي ستون 

 امور مرتبط با  ریداکتها وسا یمحل جانمائ نيو همچن وارهایآکس ستونها ، د قيکردن محل دق ادهيجهت پ یستیبا مانکاريپ

 نهيدر زم یمهندس عمران با تجربه کاف حاًيخود را که ترج ندهیالزاما نما ای، شخصاً در کارگاه حضور داشته باشد و مانيپ

 .دینماساختمان باشد در کارگاه مستقر 

 نامه ها موجود در  نیياستاندارد ها را مطابق آ هيکل يزیو بتن ر ي، قالب بنديموظف است در رابطه با آرماتور بند مانکاريپ

، کرمو یبرش يها واریستون ها، د یناشاقول لياستاندارد ها از قب تیو در صورت عدم رعا دینما تیساختمان رعا یمقررات مل

وه و نح زانيم تیها مطابق نقشه و دستور کارفرما و عدم رعا لگرديفواصل م تیعدم رعاپوشش بتن،  نشد ادیشدن بتن، کم و ز

 خسارت وارده را برآورد و از محل مطالبات پيمانکار کسر نماید.زدن بتن و ... کارفرما مجاز خواهد بود  برهیو حيصح

 برس زدن  نيشده و تخته و قالب و همچن ختهیر یاضاف يبلوک و نخاله ها و بتن ها يکردن و نظافت هر سقف پس از اجرا زيتم

 . است مانکاريبعهده پ يزیآغشته به بتن پس از هر بار بتن ر يلگردهايم

   باشد یکارفرما ، ناظر و سرپرست کارگاه م يارائه شده از سو يکامل دستورالعمل ها تیملزم به رعا مانکاريپ . 

  به داربست دارد ازين يو آرماتور بند يقالب بند يداربست هر بخش از کار که جهت اجرااجراي . 

 ی.طبق دستور العمل ابالغ يو جوشکار لگرديارت با م ستميس يهم بند ياجرا 

 و بصورت سرد انجام شودی، گيوتين و دستگاه خم چيالزاما توسط ق یستیبا یبرش ها م هيکل. 
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  گردد را شمارش و از نگهبانی مجموعه رسيد وارد میپيمانکار موظف است کليه وسایل، مصالح، ابزارآالت و... که توسط ایشان

دریافت نماید و همچنين در زمان پایان کار نيز براساس رسيد دریافت شده و تایيد کارفرما نسبت به خارج نمودن اجناس خود 

 اقدام نماید.

 اجراي ميلگرد انتظار در اطراف کليه بازشوها و دستگاه پله به همراه اجراي اجزاي افقی 

 ه کليه تجهيزات مورد نياز ایمنی اعم از کفش، کاله، عينک، دستکش، کمر بند و... به عهده و هزینه پيمانکار می باشد.تهي 

 .تهيه کانکس  براي استراحت، هزینه خوراک، پوشاک، اسکان، ایاب و ذهاب پرسنل پيمانکار بر عهده و هزینه ایشان می باشد 

 سنل و... بر عهده و هزینه پيمانکار می باشد.تهيه سيم سيار، بی سيم ، لباس براي پر 

  گردد. که براساس صورت يمحاسبه و در مبلغ واحد قرارداد ضرب ممساحت هر سقف نحوه محاسبه کار انجام شده  بر اساس

 باشد.می 10اعمال در صورت حساب بند دستگاه نظارت قابل  دیيکار طبق تأ شرفتيپ تيوضع

درصد در قالب مفاد همين قرارداد قابل افزایش یا کاهش می باشد و پيمانکار هر گونه  25مقدار  تبصره : حجم موضوع قرارداد تا

 نماید.ادعاي تعدیل را در مدت زمان این قرارداد از خود ساقط می

 ≤ m²5مترمربع ) 5تا  3گردد. بازشوهاي بين مساحت بازشو( جز زیربنا محاسبه می ≤ m²3 مترمربع) 3تبصره: بازشوهاي تا 

 گردد.مساحت بازشو( از مقادیر زیربنا کسر می>m²5مترمربع ) 5به صورت نيم بها و بازشوهاي باالي  (m²3 >مساحت بازشو

 

 
 

f) می باشد. ستگاه نظارت کمی و کيفی دفتر فنی و مدیریت پروژهد 

 
g)  : همبلغ کل معامل %10ضمانتنامه معادل نوع تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شدن 
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 : نحوه پرداخت بهای مورد معامله (2

 درصد مبلغ کل مورد معامله به صورت تهاتر با واحد مسکونی به شرح جدول زیر: 100

به آدرس: اصفهان، خيابان گلستان،  4از پروژه مسکونی دماوند  مترمربعی 100واحد  1و  مترمربعی 130واحد  3 (1

  کوي کوثر، جنب مجتمع مسکونی باران

 
 ردیف شرح موضوع مقدار/تعداد واحد توضيحات

 1 مساحت عرصه 2.550 مترمربع 

 2 زیر بناي کل 14.500 متر مربع 

8-9 طبقه   3 تعداد طبقات 

6-7 طبقه   4 تعداد طبقه روي همکف 

 5 زیر بناي مفيد مسکونی 9.200 متر مربع 

 6 تعداد بلوک 2 بلوک 

سه خوابه –دو خوابه  واحد مسکونیتعداد  78 واحد   7 

متر مربع 100تا  90واحد از  28حدود   8 متراژ ميانگين واحد مسکونی دوخوابه 100 مترمربع 

متر مربع 135تا  125واحد از  50حدود   9 متراژ ميانگين واحد مسکونی سه خوابه 130 مترمربع 

  9139  10 تاریخ پروانه 

00،000،59 ریال  صورت خامبهاي هر مترمربع آپارتمان به    11 

روانهپاز زمان اخذ   12 مدت تحویل 3 سال 
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بلوار آیت اله کاشانی، پردیس مترمربعی از پروژه هایلند به آدرس: استان مازندران، شهر رامسر،  150واحد  1 (2

14 

 ردیف شرح موضوع مقدار/تعداد واحد توضیحات

 1 مساحت عرصه 1789 مترمربع 

8-9 طبقه   3 تعداد طبقات 

6-7 طبقه   4 تعداد طبقه روي همکف 

 5 زير بناي مفيد مسکونی 9.200 متر مربع 

 6 تعداد بلوک 1 بلوک 

سه خوابه –دو خوابه   7 تعداد واحد مسکونی 42 واحد 

 8 متراژ ميانگين واحد مسکونی دوخوابه 100 مترمربع 

 9 متراژ ميانگين واحد مسکونی سه خوابه 150 مترمربع 

 10 تاريخ پروانه 1399  

 11 بهاي هر مترمربع آپارتمان به صورت خام 165،000،000 ريال 

روانهپاز زمان اخذ   12 مدت تحويل 3 سال 

 

 ود.شباشد و در اصطالح به صورت شرکتی تحویل مین هاي تحویلی فاقد کمد، کابينت، شيرآالت، رنگ، کناف، پکيج، رادیاتور و کولر میآپارتما

 

 به قرارداد تعلق نمی گيرد. هيچ گونه تعدیل ریالی پيشنهادی : تعدیل قيمت (3

 درصد مقادیر  25تا ميزان  افزایش یا کاهش: (4
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 :ط عمومی مناقصهیشرا

 

مرحله اي باید پيشنهاد خود را در پاکتهاي سر بسته الک و مهر شده که  تکداوطلب مشارکت در مناقصه عمومی  -1

هاي انتذکر شده در ميباشد به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به آدرس  ج(-ب-)الف پاکت جداگانهسه حاوي 

 اسناد مناقصه تسليم نماید. 

 ذوب آهنشرکت تعاونی مسکن یا نامه اخذ شده از مدیریت حسابداري ضمانت نامه شرکت در مناقصه  حاوي : الفپاکت  -2

 .هنگر در سيستم مالی ذوب آز محل مطالبات تائيد شده مناقصهامبنی بر بلوکه نمودن مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 .ممنوع می باشد "الف"يره در پاکت ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و غ -1-2

تعاونی مسکن نامه باید از طریق یکی از بانک هاي ایرانی داخل کشور و بدون قيد و شرط در وجه شرکت  ضمانت  -2-2

 ذوب آهن اصفهان صادر گردد و مدت اعتبارآن حداقل سه ماهه و قابل تمدید باشد. کارکنان

 نامه ضميمه اسناد ارائه گردد.  نامه بانکی شرکت درمناقصه باید مطابق نمونه فرم ضمانت ضمانت -3-2

 الزامی است . یدارا بودن موارد ذیل در ضمانتنامه بانک-4-2

شماره ضمانت  ،تاریخ سررسيد ضمانت نامه ،آدرس و کدپستی بانک صادر کننده ضمانت نامه،پرفراژ بانکی  ،ابطال تمبر بانکی

 .مشروط نبودن ضمانت نامه ،مخدوش نبودن ضمانت نامه ،نامه

صره: ضاء مجاز  تب صاحبان ام ضاي  سفته با ام سبت به ارائه  صه، ن شرکت در مناق ضمين  شرکتهاي داخلی می توانند جهت ت

 .اقدام نمایند سط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده است،وتعهد آور شرکت که تو

فرم پيشنهاد  -3پيش نویس قرارداد  -2مرحله اي  تکشرایط عمومی و خصوصی مناقصه عمومی  -1حاوي   : بپاکت   -3

هر نوع ضمائم ومدارکی که  -5 بازرگانی کامل مطابق با مشخصات مورد درخواست -پيشنهاد فنی -4 قيمت به صورت خام 

 )از قبيل تغييرات در پاره اي از مشخصات و غيره ...( . بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد

غيرمشروط )پيشنهاد ، غيرمخدوش، پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامال خوانا : ج پاکت -4

 مرحله اي درج شود( تکدر فرم پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی  قيمت فقط

باید دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمایند و پيشنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی اقصه گران میکليه منالف( 

 باشد. 

شنهاد قيمت باید ب(  شائی پاکتهاي  اعتبار پس از روز  10داراي حداقل پي صه عمومی  "الف وب"زمان بازگ مرحله  تکمناق

 اي باشد.
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شنهاد قيمت میج صورت حروفی و ( پي ستی به دو  صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفی بای  ،عددي اعالم گردد و در 

 مبلغ حروفی مالک قرار خواهد گرفت.

 مناقصه باشد. خدماتپيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه و بابت  (د

 ( قيمت پيشنهادي تامين کنندگان براساس ریال قابل قبول است. ه

المانع ب ز طرف پيشنهاددهنده معرفی شده باشد در جلسه بازگشائی پاکتهاأ احضور یک نفر نماینده تام االختيار که کتب -5

 است.

شده شامل پاکتهاي  شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه الک و مهر -6

)الف،ب،ج( گذاشته و همه پاکتها را در لفاف مناسب الک و مهر شده قرار دهند. در روي پاکتهاي فوق الذکر باید شماره 

مناقصه موضوع مناقصه، نام و نشانی پيشنهاددهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم و برگه رسيد که در 

شده باشد دریافت نماید. این پاکتها به هيچ وجه مسترد نخواهد شد، مگر پيشنهادهائی که بعد از  آن ساعت و تاریخ قيد

 مردود اعالم شوند. "ب"و  "الف"بازگشائی پاکتهاي 

گزار حق تغيير، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود مناقصه   -7

دارد و اگر چنين موردي پيش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نياز به صورت تلفنی و مکتوب محفوظ می 

که پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد  ابالغ می شود و در صورتی

  آن را بنماید .

نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات کاال مستلزم تغيير قيمتها باشد در این صورت که ممکن است تجدید  از آنجائی   -8

دستگاه مناقصه گزارمی تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم کتبی به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي 

 ند.را داشته باش که آنها فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پيشنهاد خود

پيشنهادهاي مناقصه باید از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، قلم خوردگی نداشته باشد.   -9

  برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمين کافی پيشنهاد قابل بررسی نخواهد بود. پيشنهاد مشروط، مبهم و در صورت ارائه

اي باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد مرحله  تکتمام اسناد مناقصه عمومی  -10

ند قسمت که یک یا چ در صورتی قيمت تسليم شود. کليه شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد بوده و

د به منزله قبول تمام شرایط مناقصه از از اسناد و مدارک مناقصه به مهر و امضاي مناقصه گر نرسيده باشد، تسليم پيشنها

 طرف مناقصه گر خواهد بود. 

 .در خصوص تغيير قيمت وجود ندارد خدمات دهندگانبعد از پایان مهلت تحویل پاکتها هيچگونه حقی براي  -11
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اقدام  مبلغ معامله %10روز کاري نسههبت به تحویل تضههمين انجام تعهدات به ميزان  10برنده مناقصههه باید حداک ر تا  -12

شده مراتب به برنده دوم نماید در غير این ضمين انجام تعهدات  صورت در مهلت پيش بينی  )در صورت وجود( جهت ارائه ت

صورت عدم تحویل تضمين  پيش بينی شده با وي قرارداد منعقد می گردد. در ابالغ که در صورت تحویل تضمين در مهلت

 گردد. ، مناقصه تجدید میانجام تعهدات در مهلت مذکور توسط برنده دوم

در صورتی که شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک اسناد مناقصه ابهامی  -13

 و همراه با ارائه دالئل  فنیروز قبل از پایان مهلت ارائه پيشههنهاد، مراتب را کتباً به مدیریت  رتا چهاداشههته باشههند حداک ر 

شان دهنده ابهام یا اشکال باشد اطالع و تقاضاي دریافت توضيح کتبی نمایند. هر نوع توضيح یا تجدید مدارک مکتوب که ن

مدارک مناقصهه عمومی، طی نامه از طرف مدیریت شهرکت به نشهانی دعوت شهدگان ارسهال  نظر اضهافه یا حذف مطلبی از

 مرحله اي منظور خواهد شد.  تکميگردد و این ضمائم جزء مدارک مناقصه عمومی 

واحد به  05/09/99و حداک ر تا تاریخ دریافت کنندگان اسناد، آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه به صورت کتبی  -14

دورنگار نمایند. فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه توسط مناقصه گر باید  201و داخلی  03137772538به شماره اداري 

سناد که در شرایط عمومی ذکر شده به صورت کتبی به اطالع مناقصه تکميل و ارسال گردد  تا هر گونه تغيير احتمالی در ا

گران رسانده شود. در صورت عدم ارسال فرم اعالم آمادگی این شرکت هيچگونه مسئوليتی جهت ارسال تغييرات احتمالی را 

صه گر شت. مناق صالحيه آن را م نخواهد دا سپس می بایست پس از دریافت ا ضا نموده،  صالحيه هاي هر و ام سخه از ا یک ن

 .دهد قرار "ب"پاکت  مربوطه را در

دهندگان با هم تبانی کرده اند، مناقصههه ابطال و نام تامين کننده  هرگاه در مناقصههه وقوف حاصههل شههود که پيشههنهاد -15

سياه  ست  سکنمتخلف در لي سيون معامالت، گ شرکت تعاونی م شخيص کمي ط مراجع ذیرب زارش بهقرار می گيرد و به ت

 .ارسال خواهد گردید

 
 نشانی محل تحویل پاکتها یا ارسال پيشنهادها :  -16

  -03137772538تلفن :  -دبيرخانه محرمانه شرکت  - 2کوچه شماره  –خيابان دوم  –شهرک اميرحمزه  –اصفهان -1

 (. 22/07/99مورخ چهارشنبه روز17ساعت)مهلت تحویل:  03191090025 - 03137756401

 رخانه محرمانه شرکت تحویل*پيشنهاد دهندگان می بایست پاکت هاي مناقصه عمومی را با نامه رسمی به دبي
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 99013ناقصه عمومی دو مرحله ای شماره چک ليست محتویات پ

                                                                          

 ردیف 
 شــرح

برگ  تعداد

داده رقرا

شده 

 درپاکت

 11 شرایط عمومی و خصوصی مناقصه 1

 1 فرم پيشنهاد قيمت 2

 2 نمونه فرم ضمانتنامه انجام تعهدات و فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه 3

 1 فرم اعالم آمادگی 4

 پيشنهاد فنی ه  بازرگانی در صورت لزوم 5
--- 

6 
پولشویی)اشخاص حقوقی (و )اشخاص فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با 

 حقيقی (.
2 

  مدارک مورد درخواست قيد شده در اسناد مناقصهسایر 7

  مناقصه قرار داده شود. بدیهی است در صورت ارائه تمامی  "ب"چک ليست فوق پس از تکميل ميبایست بر روي پاکت

 مدارک فوق پيشنهاد آن شرکت قابل بررسی می باشد.

 

 شرکت:............................نام 
 مهر وامضاء                                                               
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 99007مرحله ای شماره  تکفرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه عمومی 

 2و 1اجرای اسکات بتنی )اینتل دک( پروژه دماوند موضوع : 

 هن اصفهانذوب آکارکنان   تعاونی مسکننام شرکت مناقصه گزار : شرکت 

 نام شرکت پيشنهاددهنده :

 آدرس : 

 تلفن : 

 فاکس : 

سکات بتنی موضههوع  99007مرحله اي عمومی شههماره تک.... که اسههناد مناقصههه عمومی ...............................اینجانب ................ به نمایندگی از شههرکت ............... اجرای ا

مرحله اي فوق اعالم  تکرا دریافت نموده ام ، با امضاء و تکميل این ورقه بدینوسيله آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی  2و 1)اینتل دک( پروژه دماوند 

 می نمایم. 

گردد. در غير این صههورت این شههرکت هيچگونه  دورنگار 201داخلی   03137772538تکميل و به شههماره 09/99/ 02الزم به ذکر اسههت این فرم می بایسههت تا تاریخ 

 مرحله اي را براي آن شرکت نخواهد داشت .  تکمسئوليتی جهت ارسال تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه عمومی 

 تاریخ :

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء مجاز : 

 مهر شرکت : 

 تلفن و دورنگار :

 پست الکترونيکی : 

 

 

 

 

 

http://www.tmkz.ir/


   

 

 

 29/08/99: تاريخ
 99007شماره :

 داردن پيوست :

 

14 

 

 بسمه تعالي

 مهر و امضاي فروشنده

 دفتركارخانه: انتهاي اتوبان ذوب آهن، جنب ساختمان ايثارگران     25پالک  – 2ه كوچه شمار –خيابان دوم  –شهرک اميرحمزه  –فتر مركزي : اصفهان د 

www.tmkz.ir                                    
 

 

 2و  1اجرای اسکات بتنی )اینتل دک( پروژه دماوند  موضوع99007مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ضمانتنامه شرکت در 

 )نمونه یک(

 به نشانی :     نظر باینکه ) *( 

از*  .....             شرکت نماید این **        مایل است در مناقصه **** 

 ، در مقابل***     ، براي  

 ریال تضمين و تعهد می نماید ، چنانچه***                                                            مبلغ 

به این **                                                                                اطالع دهد که پيشنهاد شرکت کننده    .

ه از امضاي قرارداد مربوط یا تسليم ضمانت انجام تعهدات قرارداد در مدت مقرر نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالي

                                   استنکاف نموده است ، تا ميزان                                                 ریال هر مبلغی را که ***                         

دریافت اولين تقاضاي کتبی واصله از سوي ***                              بدون اینکه احتياجی به مطالبه نماید ،  به محض 

اثبات یا اقامه دليل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد 

معتبر    مه سه ماه است وتا آخر ساعت اداري روز***           بپردازد . مدت اعتبار این ضمانتنا

ميباشد. این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                    براي حداک ر سه ماه دیگر قابل تمدید است و 

موجب این                               در صورتی که**           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * 

تمدید را فراهم نسازد و **           را موافق با تمدید ننماید، **                         متعهد است بدون اینکه احتياج به 

 پرداخت کند .    *** مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد 

نامه در مدت مقرر از سوي ***                       مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به چنانچه مبلغ این ضمانت

 خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
 بانک :

 تاریخ :

 

 * عنوان پيمانکار 

 ** عنوان بانک یا موسسات اعتباري غير بانکی داراي مجوز 

 ** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما *

 **** موضوع قرارداد مورد نظر                  
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 2و  1اجرای اسکات بتنی )اینتل دک( پروژه دماوند موضوع  99007قرارداد  ضمانتنامه انجام تعهدات

 (دو)نمونه 

 

 به نشانی :    نظر به اینکه * 

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

 از *    دارد این **     را با *** 

جب     براي مبلغ        در مقابل ***  به مو که  هداتی  جام تع به منظور ان یال  ر

  و قبل از انقضاي سر رسيد این ضمانتنامه به این ** "کتبا  قرارداد یاد شده به عهده می گيرد تضمين و تعهد می نماید در صورتی که *** 

   اطالع دهد که *  

به محض   ریال ، هر مبلغی را که ***         از اجراي هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا ميزان   ند،  به ک طال م

دامی از مجاري قانونی و قضهههایی بدون آنکه احتياجی به صهههدور اظهار نامه یا اق                       دریافت اولين تقاضاي کتبی واصله از سوي ***

 بپردازد .      داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا                    حواله کرد ***  

  مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                          است و بنا به درخواست کتبی *** 

نههتههوانههد یهها     ده ، براي مدت که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی  که **واصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعيين ش

  نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *  

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

 درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد ***متعهد است بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ 

 پرداخت کند .  

 

 * عنوان پيمانکار 

 ** عنوان بانک یا موسسات اعتباري غير بانکی داراي مجوز 

 *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر                  

 

 ذوب آهن اصفهان تعاونی مسکن کارکنانشرکت 
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 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 ) اشخاص حقوقی ( 

 نام شرکت/ موسسه : ...............................................................

 موضوع اساسنامه :  ..................................................................

 ...............  محل ثبت :  .................................. تاریخ ثبت :......................................شماره ثبت : ....................

 .................کد پستی : ..................................... کد اقتصادي :.....................................  شناسه ملی :...............

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل :.......................................................................

 .........................آدرس / محل قانونی شرکت :.....................................................................................................

 ن / فاکس :.....................................................................تلف

مجلس  02/11/1386به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  شرکت.................................................................................با توجه

مل اجرایی آن، بدینوسيله متعهد و ملتزم می شود ضمن رعایت مواد قانون شوراي اسالمی و آئين نامه و دستورالع

یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداري نموده وهرگونه تغيير در اطالعات 

 مراجع ذیربط ( اطالع فوق را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ) ثبت احوال ، اسناد و امالک وسایر

 داده و مستندات را به  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ارائه نمایم .
 مهر وامضاء شرکت/موسسه

 

F273138 ( Rev 01) 
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 ذوب آهن اصفهان تعاونی مسکن کارکنانشرکت 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 ) اشخاص حقيقی ( 

 

 : ...............................................................نام و نام خانوادگی 

 ............................کد پستی : ..................................... کد اقتصادي :.....................................کد ملی :....................

 ...............................................................................................آدرس:...............................

 تلفن / فاکس :.......................................................................

مجلس شوراي  02/11/1386به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  آقاي/خانم ........................................................ با توجه

اسالمی و آئين نامه و دستورالعمل اجرایی آن ، بدینوسيله متعهد و ملتزم می شوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده 

ا ق رو مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداري نموده وهرگونه تغيير در اطالعات فو

در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ) ثبت احوال ، اسناد و امالک وسایر مراجع ذیربط ( اطالع داده 

 و مستندات را به  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ارائه نمایم .
 مهر ، امضاء و اثر انگشت

 

F273139 ( Rev 01) 
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 2و 1اجرای اسکات بتنی )اینتل دک( پروژه دماوند موضوع  99007 مرحله ای شمارهفرم پيشنهاد قيمت مناقصه عمومی تک 

 1پروژه دماوند 

 

 

 

 

 

 

 ردیف آیتم متراژ واحد )ریال( بهای هر مترمربع

 فونداسيون 1130 مترمربع 
1 

 سقف اینتل دک 8000 مترمربع 
2 

 دیوار حائل 400 مترمربع 
3 

 دیوار برشی 750 مترمربع 
4 

 8000 مترمربع 

بهاي به ازاي هر مترمربع 

 سرشکن شده آیتم هاي فوق

 به صورت مترمربع زیربنا

5 
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 2پروژه دماوند 

 

اد در فرم پيشنه غيرمشروط )پيشنهاد قيمت فقط، غيرمخدوش، خوانا پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامالًالف(

 .مرحله اي درج شود( تکقيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی 

 کليه مناقصه گران می باید دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمایند و پيشنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی باشد. ( ب

 مرحله اي باشد. تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاکتهاي  اعتبار پس از روز 10داراي حداقل پيشنهاد قيمت باید ج( 

مبلغ حروفی مالک قرار  ،عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفی بایستی به دو صورت حروفی و ( پيشنهاد قيمت مید

 خواهد گرفت.

 پيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه موضوع مناقصه باشد. (ه

 .استگان براساس ریال قابل قبول ( قيمت پيشنهادي تامين کنندو

اعالم گردد.ي( کليه قيمت ها به صورت خااص 

 ردیف آیتم متراژ واحد )ریال( بهای هر مترمربع

 فونداسيون 2500 مترمربع 
1 

 سقف اینتل دک 15000 مترمربع 
2 

 دیوار حائل 870 مترمربع 
3 

 دیوار برشی 1500 مترمربع 
4 

 16000 مترمربع 

بهاي به ازاي هر مترمربع 

 سرشکن شده آیتم هاي فوق

 نابه صورت مترمربع زیرب

5 
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