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  یمرحله ا تک یمناقصه عموم
 

را  خود بندي تيغه چينی، پالستر، گچ و خاک و شيب عمليات اجراي دستمزديدارد ذوب آهن اصفهان در نظرکارکنان  تعاونی مسکنشرکت    

فنی و نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد  واگذار به صورت ریالی را يامرحله تک یاز طریق مناقصه عموم

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

 : مرحله ای تکط خصوصی مناقصه عمومی یشرا .1
 اعالم قیمت2  جدول

 مبلغ کل )ریال(
 بهاي واحد )

 ریال(

سه  حمع مقادیر

 پروژه
 1دماوند  2دماوند  4دماوند 

 واحد
 ردیف شرح

  
26.000 

9،000 11،000 6،000 
سانتی متر با بلوک سفال 10تا  7دیوار چينی با ضخامت  مترمربع  1 

  
12.500 5،000 6،000 1،500 

سانتی متر با بلوک سفال 15دیوار چينی با ضخامت  مترمربع  2 

  
58.000 22،000 25،000 11،000  

سانتی متر بدنه و سقف واحدها به همراه شمشه گيري 2.5اندود گچ و خاک به ضخامت حداقل   مترمربع  3 

  
12.500 4،500 5،000 3،000 

سانتی متر دستگاه پله و سقف پارکينگ به همراه شمشه گيري 2.5ندود گچ و خاک به ضخامت حداقل  ا مترمربع  4 

  
2.500 900 900 700 

سانتی متر روي بدنه به صورت ماله مش 2ي اندود سيمانی سياه به ضخامت حداقل اجرا مترمربع  5 

  
1.350 350 700 300 

سانتی متر روي بدنه به صورت شمشه کش با کروم بندي 2سيمانی سياه به ضخامت حداقل اجراي اندود  مترمربع  6 

  
1.350 350 700 300 

سانتی متر روي بدنه 0.5به ضخامت جراي اندود سيمانی با سيمان سفيد ا مترمربع  7 

  
4.900 1700 2100 1100 

 8 اجراي شيب بندي بام شامل کروم بندي، پوکه ریزي و پالستر مترمربع

  
930 310 410 210 

 9 نصب چهارچوب فرانسوي و پر کردن داخل چهارچوب عدد

  
900 300 400 200 

، نصب پنجره لفدرب و پنجره با ابعاد مخت )فریم( نصب پيش قاب عدد  10 

  
1.030 350 460 220 

بدنهنرمه کشی با سيمان سياه روي سطوح  مترمربع  11 

  
3.000 950 1400 650 

(پوکه ریزي به همراه کروم بندي و شيب بندي )سرویس ها، آشپزخانه و تراس مترمربع  12 

  جمع مبلغ 

 مبلغ کل )ریال(
 بهاي واحد )

 ریال(

سه  حمع مقادیر

 پروژه
 1دماوند  2دماوند  4دماوند 

 واحد
 ردیف شرح

سانتی متر با بلوک سفال 20دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    1 

سانتی متر با آجر لفتون10دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    2 

سانتی متر با آجر لفتون )احجام نما( 5ينی با ضخامت دیوار چ مترمربع 1 1 1 1    3 

سانتی متر با آجر زبره )نيم آجره( 7دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    4 

سانتی متر با آجر زبره )یک آجره( 11دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    5 

زبره )یک و نيم آجره(سانتی متر با آجر  22دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    6 

 7 استاد کار روزمزد )بنا( روز مزد 1 1 1 1  

مبلغ جمع    



 

 گردند.مشخص شده است متعاقبا و پس از عقد قرارداد اعالم می 1آیتم هایی که مقادیر آنها با عدد 

.1.1 .باشدساختمان میبام  تا مليات موضوع مناقصه در طبقات زیرزمينع 

آبی، شيلنگ  جمله تخته زیرپایی، چهارپایه، بشکه)از  انجام عمليات موضوع مناقصه کليه وسایل و ابزار مورد نياز و تامين  تهيه   1.2.

 باشد.پيمانکار میو هزینه و... بر عهده  کمچه، ماله، شمشه ،، فرغون، بيلآب

.1.3 باشد. پرت مصالح خارج از عرف با تشخيص دفترفنی کارگاه بر عهده پيمانکار می 

.1.4  باشد.می)با توجه به اعالم مقادیر مورد نياز پيمانکار( تحویل مصالح در طبقه مورد نظر  

.1.5 جایی و تخليه مازاد مصالح بر عهده ایشان است.باشد، لذا جابهعهده پيمانکار می اعالم مقادیر مورد نياز مصالح در هر طبقه بر 

.1.6 .استهاي حاصل از عمليات اجرایی بر عهده پيمانکار جمع آوري ضایعات و نخاله 

طابقت آن با ب مناقصه و مهاي  و مدارک ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان در پاکت های فنی بازرگانی بر اساس پيشنهادارزیاب 

گردد و تائيد مشخص می، به صورت تائيد و یا عدم و سوابق شرکت کنندگان مشخصات فنی و سایر موارد ذکر شده در اسناد مناقصه

 باشند.تایيد شده داراي اولویت یکسان می هايپيشنهاد

.1.8 منطبق باشدساختمان  رات ملیمقرو  سازمان مدیریت 55مندرج در نشریه شماره ا مشخصات فنی ب بایستاجرایی می عمليات 

 1پروژه دماوند  – انتهاي خيابان انصار المهدي–خيابان بازارچه  –اصفهان : اجراي کار محل 

 2پروژه دماوند  – شاديکوي  –خيابان گلستان  –اصفهان                                       

 4پروژه دماوند  –کوثر کوي  –ستان خيابان گل –اصفهان                                       

هاي فوق را به پيمانکاران مختلف یا یک پيمانکار هر کدام از پروژه ،کارفرما مختار است بر اساس توانایی و بهاي اعالمی شرکت کنندگان 

 واگذار نماید.

 ر پروژه می باشد.دستگاه نظارت کمی انباردا وشرکت تعاونی مسکن  دستگاه نظارت : دستگاه نظارت کيفی دفترفنی 

 % مبلغ کل.10معادل  یا سفته نوع تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شدن : ضمانتنامه بانکی  

 .پيشنهادي% مبلغ 5شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک معادل  نوع تضمين 

 .ارتتایيد دستگاه نظپس از با ارئه صورت وضعيت و  ماهه 2 پرداخت: نحوه 

 تا پایان سال معتبر باشد.بایست میبهاي اعالم شده قرارداد تعلق نميگيرد و  قيمتو صعوبت به  هيچ گونه تعدیل 

.1.16 باشد.درصد مقادیر زمانی و حجمی می 25کارفرما مختار به کاهش یا افزایش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ط عمومی مناقصهیشرا .2

پاکت سه ید پيشنهاد خود را در پاکتهاي سر بسته الک و مهر شده که حاوي مرحله اي با تکداوطلب مشارکت در مناقصه عمومی   2.1.

انتهاي اسناد مناقصه تسليم ذکر شده در ميباشد به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به آدرس  ج(-ب-)الف جداگانه

 نماید. 

ذوب آهن مبنی بر شرکت تعاونی مسکن سابداري یا نامه اخذ شده از مدیریت حنامه شرکت در مناقصه ضمانت  حاوي : الفپاکت  .2.1.1

 .گر در سيستم مالی ذوب آهناز محل مطالبات تائيد شده مناقصه بلوکه نمودن مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 .ممنوع می باشد "الف"يره در پاکت ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و غ .2.1.1.1

 تعاونی مسکن کارکناننی داخل کشور و بدون قيد و شرط در وجه شرکت نامه باید از طریق یکی از بانک هاي ایرا ضمانت  .2.1.1.2

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

آدرس و کدپستی بانک صادر کننده ،پرفراژ بانکی  ،ابطال تمبر بانکیالزامی است  یدارا بودن موارد ذیل در ضمانتنامه بانک .2.1.1.3

 .مشروط نبودن ضمانت نامه ،مخدوش نبودن ضمانت نامه ،شماره ضمانت نامه ،تاریخ سررسيد ضمانت نامه ،هضمانت نام

شرکتهاي داخلی می توانند جهت تضمين شرکت در مناقصه، نسبت به ارائه سفته با امضاي صاحبان امضاء مجاز وتعهد  تبصره:

 .م نماینداقدا آور شرکت که توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده است،

 )که به تایيد مهر و امضائ مجاز شرکت رسيده است(مرحله اي تکشرایط عمومی و خصوصی مناقصه عمومی  -1حاوي   : بپاکت   .2.1.2

)از قبيل تغييرات در . هر نوع ضمائم ومدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال شده باشد -3 فرم پيشنهاد قيمت به صورت خام  -2

 مستندات مثبته دال بر توان اجرایی و مالی از جمله تصویر صفحه اول قراردادهاي مشابه.  -4غيره ...( پاره اي از مشخصات و 

 غيرمشروط )پيشنهاد قيمت فقط، غيرمخدوش، پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامال خوانا : ج پاکت .2.1.3

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

.2.2 باید دقيقاً مطابق مشخصات درخواستی پيشنهاد ارائه نمایند و پيشنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی باشد. اقصه گران میکليه من 

.2.3 مرحله اي باشد. تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاکتهاي  اعتبار پس از روز  60داراي حداقل پيشنهاد قيمت باید  

مبلغ حروفی  ،عددي اعالم گردد و در صورت اختالف بين مبلغ عددي و حروفی بایستی به دو صورت حروفی و د قيمت میپيشنها  2.4.

 مالک قرار خواهد گرفت.

.2.5 پيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه باشد. 

.2.6 قيمت پيشنهادي تامين کنندگان براساس ریال قابل قبول است.  

هاي  اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت شرکت کنندگان در مناقصه،  2.7.

هاي فوق الذکر باید شماره مناقصه موضوع مناقصه،  )الف،ب،ج( گذاشته و همه پاکتها را در لفاف مناسب قرار دهند. در روي پاکت

ه گزار تسليم و برگه رسيد که در آن ساعت و تاریخ قيد شده نام و نشانی پيشنهاددهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقص

 "ب"و  "الف"باشد دریافت نماید. این پاکتها به هيچ وجه مسترد نخواهد شد، مگر پيشنهادهائی که بعد از بازگشائی پاکتهاي 

 مردود اعالم شوند.

گزار حق تغيير، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ می مناقصه    2.8.

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

  اتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید .که پيشنهادي قبل از ابالغ مر صورتی



 

که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات کاال مستلزم تغيير قيمتها باشد در این صورت دستگاه  از آنجائی    2.9.

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

 را داشته باشند. 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. در صورت    2.10.

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

مرحله اي باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت  تکتمام اسناد مناقصه عمومی   2.11.

که یک یا چند قسمت از اسناد و  در صورتی بوده وتسليم شود. کليه شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد 

مدارک مناقصه به مهر و امضاي مناقصه گر نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرایط مناقصه از طرف مناقصه گر 

 خواهد بود. 

.2.12 .ندارددر خصوص تغيير قيمت وجود  شرکت کنندگانبعد از پایان مهلت تحویل پاکتها هيچگونه حقی براي  

اقدام نماید در غير  % مبلغ معامله20روز کاري نسبت به تحویل تضمين انجام تعهدات به ميزان  10برنده مناقصه باید حداکثر تا   2.13.

)در صورت وجود( جهت ارائه تضمين انجام تعهدات ابالغ که در صورت  صورت در مهلت پيش بينی شده مراتب به برنده دوم این

صورت عدم تحویل تضمين انجام تعهدات در مهلت  ش بينی شده با وي قرارداد منعقد می گردد. درپي تحویل تضمين در مهلت

 گردد. مذکور توسط برنده دوم، مناقصه تجدید می

در صورتی که شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک اسناد مناقصه ابهامی داشته باشند   2.14.

مدارک مکتوب که نشان  همراه با ارائه دالئل و  فنیوز قبل از پایان مهلت ارائه پيشنهاد، مراتب را کتباً به مدیریت ر رتا چهاحداکثر 

 دهنده ابهام یا اشکال باشد اطالع و تقاضاي دریافت توضيح کتبی نمایند. هر نوع توضيح یا تجدید نظر اضافه یا حذف مطلبی از

رف مدیریت شرکت به نشانی دعوت شدگان ارسال ميگردد و این ضمائم جزء مدارک مناقصه مدارک مناقصه عمومی، طی نامه از ط

 مرحله اي منظور خواهد شد.  تکعمومی 

.2.15 اعالم 03191090025به شماره اداري واحد به دریافت کنندگان اسناد، آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه به صورت کتبی  

اقصه توسط مناقصه گر باید تکميل و ارسال گردد تا هر گونه تغيير احتمالی در اسناد که در نمایند. فرم اعالم آمادگی شرکت در من

شرایط عمومی ذکر شده به صورت کتبی به اطالع مناقصه گران رسانده شود. در صورت عدم ارسال فرم اعالم آمادگی این شرکت 

قصه گر می بایست پس از دریافت اصالحيه آن را مهر و هيچگونه مسئوليتی جهت ارسال تغييرات احتمالی را نخواهد داشت. منا

 .دهد قرار "ب"پاکت  یک نسخه از اصالحيه هاي مربوطه را درامضا نموده، سپس 

دهندگان با هم تبانی کرده اند، مناقصه ابطال و نام تامين کننده متخلف در ليست  هرگاه در مناقصه وقوف حاصل شود که پيشنهاد  2.16.

 .مراجع ذیربط ارسال خواهد گردید قرار می گيرد و به تشخيص کميسيون معامالت، گزارش به نشرکت تعاونی مسکسياه 

.2.17 نشانی محل تحویل پاکتها یا ارسال پيشنهادها :  

 03137756401  -03137772538تلفن :  -دبيرخانه محرمانه شرکت  - 2کوچه شماره  –خيابان دوم  –شهرک اميرحمزه  –صفهان ا

- 03191090025  

.2.18 باشد.فرما در رد یا قبول پيشنهاد قيمت هریک از شرکت کنندگان مختار میکار 

 پيشنهاد دهندگان می بایست پاکت هاي مناقصه عمومی را با نامه رسمی به دبيرخانه محرمانه شرکت تحویل نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مرحله ای  تکفرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه عمومی 

 یبندبیپالستر، گچ و خاک و ش ،ینیچ هغیت یدستمزد یاجراموضوع : 

 هن اصفهان ذوب آکارکنان   تعاونی مسکننام شرکت مناقصه گزار : شرکت 

 نام شرکت پیشنهاددهنده :

 آدرس : 

 تلفن : 

 فاکس : 

پالستر، گچ و خاک و  ،ینیچ غهیت یدستمزد یاجرامرحله اي عمومی موضوع  تکاقصه عمومی .... که اسناد من...............................اینجانب ................ به نمایندگی از شرکت ...............

 مرحله اي فوق اعالم می نمایم.  تکرا دریافت نموده ام ، با امضاء و تکميل این ورقه بدینوسيله آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی  یبند بیش

دورنگار گردد. در غير این صورت این شرکت هيچگونه مسئوليتی جهت  201داخلی   03137772538و به شماره  تکميل 20/01/1401یخ تارالزم به ذکر است این فرم می بایست تا 

 مرحله اي را براي آن شرکت نخواهد داشت .  تکارسال تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه عمومی 

 تاریخ :

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء مجاز : 

 مهر شرکت : 

 تلفن و دورنگار :

 پست الکترونیکی : 

 نام شرکت:............................
 مهر وامضاء                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرم پیشنهاد قیمت مناقصه عمومی تک مرحله ای  3جدول 

.گردندمشخص شده است متعاقبا و پس از عقد قرارداد اعالم می 1آیتم هایی که مقادیر آنها با عدد احجام نهایی   

 .مرحله ای درج شود( تکدر فرم پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مناقصه عمومی  غیرمشروط )پیشنهاد قیمت فقط، غیرمخدوش، خوانا پیشنهاد قیمت بدون قید و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامالً(الف

 باشد.  یشنهاد آلترناتیو مورد تایید نمیباید دقیقاً مطابق مشخصات درخواستی پیشنهاد ارائه نمایند و پکلیه مناقصه گران می( ب

 ای باشد.مرحله تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاکتهای  اعتبار پس از روز 60ای دارحداقل پیشنهاد قیمت باید ج( 

 مبلغ حروفی مالک قرار خواهد گرفت. ،عددی اعالم گردد و در صورت اختالف بین مبلغ عددی و حروفی بایستی به دو صورت حروفی و ( پیشنهاد قیمت مید

 سناد مناقصه باشد.پیشنهاد قیمت بایستی پس از مطالعه ا (ه

 .گان براساس ریال قابل قبول است( قیمت پیشنهادی تامین کنندو

 مبلغ کل )ریال(
 بهاي واحد )

 ریال(

سه  حمع مقادیر

 پروژه
 1دماوند  2دماوند  4دماوند 

 واحد
 ردیف شرح

  
26.000 

9،000 11،000 6،000 
سانتی متر با بلوک سفال 10تا  7دیوار چينی با ضخامت  مترمربع  1 

  
12.500 5،000 6،000 1،500 

سانتی متر با بلوک سفال 15دیوار چينی با ضخامت  مترمربع  2 

  

58.000 

22،000 25،000 11،000  
 مترمربع

سانتی متر بدنه و سقف  2.5اندود گچ و خاک به ضخامت حداقل  

 واحدها به همراه شمشه گيري
3 

  

12.500 

4،500 5،000 3،000 
 مترمربع

سانتی متر دستگاه پله و  2.5اندود گچ و خاک به ضخامت حداقل  

 سقف پارکينگ به همراه شمشه گيري
4 

  

2.500 

900 900 700 
 مترمربع

سانتی متر روي بدنه  2ي اندود سيمانی سياه به ضخامت حداقل اجرا

 به صورت ماله مش
5 

  

1.350 

350 700 300 
 مترمربع

سانتی متر روي بدنه  2اجراي اندود سيمانی سياه به ضخامت حداقل 

 به صورت شمشه کش با کروم بندي
6 

  

1.350 

350 700 300 
 مترمربع

سانتی متر روي  0.5به ضخامت اجراي اندود سيمانی با سيمان سفيد 

 بدنه
7 

  
4.900 1700 2100 1100 

 8 اجراي شيب بندي بام شامل کروم بندي، پوکه ریزي و پالستر مترمربع

  
930 310 410 210 

 9 نصب چهارچوب فرانسوي و پر کردن داخل چهارچوب عدد

  
900 300 400 200 

، نصب پنجره لفدرب و پنجره با ابعاد مخت )فریم( نصب پيش قاب عدد  10 

  
1.030 350 460 220 

بدنهنرمه کشی با سيمان سياه روي سطوح  مترمربع  11 

  
3.000 950 1400 650 

(پوکه ریزي به همراه کروم بندي و شيب بندي )سرویس ها، آشپزخانه و تراس مترمربع  12 

  جمع مبلغ 

 مبلغ کل )ریال(
 بهاي واحد )

 ریال(

سه  حمع مقادیر

 پروژه
 1دماوند  2دماوند  4دماوند 

 واحد
 ردیف شرح

سانتی متر با بلوک سفال 20دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    1 

سانتی متر با آجر لفتون10دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    2 

سانتی متر با آجر لفتون )احجام نما( 5ينی با ضخامت دیوار چ مترمربع 1 1 1 1    3 

سانتی متر با آجر زبره )نيم آجره( 7دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    4 

سانتی متر با آجر زبره )یک آجره( 11دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    5 

زبره )یک و نيم آجره(سانتی متر با آجر  22دیوار چينی با ضخامت  مترمربع 1 1 1 1    6 

 7 استاد کار روزمزد )بنا( روز مزد 1 1 1 1  

مبلغ جمع    


