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 ......................  خانم  سرکار/یجناب آقا

 ....................... فروشگاه  /محترم شرکت مدیر/عامل ریمد

 و احترام؛م البا س

  صورت  به را شهرری نگین هوژپر یقاطفاء حر یزاتلوازم و تجه یهکل یهتهرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد ت سشرک

ایل اید، لذا در صورت تممنواگذار متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندبرخوردار  رایط وواجد ش یو حقوق یقیاشخاص حق به ترتهاو نقد 

 د دریافت نمایند.نه شرکت تحویل و رسیزمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخارنامه ق بمقتضی است طب

 

 مـوضوع مناقصه:  -1

 ننگی پروژهوابسته(  اتیزو تجه یقآالت اطفاء حر یرکامل، ش یزاتبه همراه تجه یتش نشانبه آ)جع یقاطفاء حر یزاتلوازم و تجه یهکل یهته

 . شهرری

هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در  اد از محل پروژه بپیشنهاد قیمت خو ائهگر موظف است قبل از ارمناقصهتبصره: 

 فته نخواهد بود.و کیف کار پذیرخصوص عدم آگاهی از کم 

 

 ننگی پروژهدس(، )چهارراه ق خیابان شهید ابراهیمیشهرری، بلوار شهید بروجردی، نبش : محل اجرای کار -2

 

 مدت اجرای کار -3

 .می باشد ماه شمسی (دو)2 ،دهم خریداری شاقال کلیه لتحویت مد

 

 کارفرما -4

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذارهیرماشرکت س

 

 ارناقصه گزدستگاه م  -5

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرمات شرک
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 شرایط شرکت در مناقصه -6

 :مناقصه شرکت نمایند انند دروتد شرایط ذیل میحقیقی و حقوقی واجاص اشخ

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

 .ی اشخاص حقیقیبرای اشخاص حقوقی و کارت ملی براکد اقتصادی  و داشتن شناسه ملی -2-6

  وابسته(  یزاتجهو ت یقحرآالت اطفاء  یرش کامل، یزاتراه تجههم به ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتلوازم و تجهتوانایی در تأمین  -3-6

 .4ست شماره مندرج در پیو خصات فنیمش ق بامطاب

 

 تضمین شرکت در مناقصه -7

ریال ( میلیون پانصدو  میلیارد یک) 1.500.000.000مبلغ رکت در مناقصه همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین ش بایستمیمناقصه گر  -1-7

 ر تسلیم نماید.لف( به دستگاه مناقصه گزاپاکت )ا اسناد مناقصه در با حه ذیل همراهمشروارد یا ترکیبی از مو را بصورت یک

ماه از تاریخ گشایش  سه()3 اید به مدتکی ببان نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 شد.تمدید باماه دیگر قابل  (هس)3دت م ایه مناقصه گر برگزار، با هزین مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

ی مسکن گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 ابحسهشماربه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

 ن. تهرا

ای نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شب 440080004607شماره  حساب بهه واریز وج -ج -

490140040000440080004607IR اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت رائهو ا هرانمسکن ت یگذارهیاشرکت سرم به نام. 

ارائه در پاکت الف به تأئید بایست قبل از کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستامه ن -د -

 ن رسیده باشد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرا مدیرعامل

ارد ذیل بند ترکیبی از مویک یا بصورت ریال را ( و پنجاه میلیونصد هفت) 750.000.000ند مبلغ یل می توادر صورت تما گرهمناقص -2-7

، بدون تاریخ، در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن الری( یک میلیارد) 1.000.000.000به همراه یک فقره چک به مبلغ  7-1

به دستگاه  در پاکت )الف(ه صدر مناق به عنوان تضمین شرکت نویسیخوردگی و پشت  خطد ه توضیح اضافی، فاقتهران، بدون هرگون

امضای صاحبان مهر شرکت و با بایست متعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به حساب چک مذکور می تسلیم نماید.گزار  مناقصه

 امضای مجاز صادر شده باشد.

،  ریال( میلیارد دو) 2.000.000.000غ به مبل ، یک فقره چکوضوع بند فوق ین مرت تمایل به جای تضاممناقصه گر می تواند در صو -3-7

عنوان   هبی و پشت نویس د خط خوردگیمسکن تهران، بدون هرگونه توضیح اضافی، فاق ه شرکت سرمایه گذاریدر وج بدون تاریخ،

ر گعلق به مناقصه ت متبایسور میچک مذکحساب  ر تسلیم نماید.به دستگاه مناقصه گزا در پاکت )الف(تضمین شرکت در مناقصه 

 ه باشد.ی صاحبان امضای مجاز صادر شدا امضاممهور به مهر شرکت و ببرای اشخاص حقوقی و  بوده
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رت خالص قرارداد را بصو مبلغ  %12صه گزار، به میزان برندگی توسط مناق پس از ابالغوز ر 7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -4-7

نماید. در غیر اقدام ویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه شان تحبه ای تداتضمین انجام تعهاقصه گزار بابت نمتضمین مورد قبول 

انونی و نظر کمیسیون ضوابط، تشریفات ق زار بر اساسه گاقصه برنده اول ضبط گردیده و مناینصورت تضمین شرکت در مناقص

 د.د کرناقصه اتخاذ خواهخصوص ادامه فرآیند م معامالت، تصمیمات الزم را در

تضمین سایر  مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده وه اول نده دوم تا زمان عقد قرارداد با برندقصه بردر منا شرکتتضمین  -5-7

 .مسترد خواهد شد هاآنبرنده و با درخواست کتبی به  از تعیینروز پس  7مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ 

 

 ی مناقصه بندزمان -8

تصویر کد  و ییراتتغ یآگه ینآخر یرتصو ، معرفی نامههمراه داشتن من ، ضنادسا یافتجهت درصه و ر شرکت در مناقظومن به -1-8

روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی هاساعتدر  یقیبرای اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی برای اشخاص حق اقتصادی

، 3، پالك 21ان بی، خیاابان گاندی جنوبی تهران، خیاننشر به ناقصه گزادستگاه م بازرگانی حدوا هب 10/10/1399لغایت  07/10/1399

 هران مراجعه شود. گذاری مسکن ت سرمایهشرکت 

 تماس گرفته شود. 88663021 وال در خصوص اسناد با شمارهه هماهنگی یا سدر صورت نیاز به انجام هر گون -2-8

 باشد.می 13/10/1399مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهایم سلت مهلتن یآخر -3-8

به دستگاه  10/10/1399رخ مواداری  آخر وقترا تا در آن نیستید مراتب  تل به شرکمناقصه، مای دریافت اسناداز  چنانچه پس -4-8

 .دیینماگزار اعالم مناقصه

ط کمیسیون معامالت مسکن تهران توس کت سرمایه گذاریحل شردر م 13/10/1399رخ مو 17:00ساعت واصله در پیشنهادهای  -5-8

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میگزار قصه منا راته به نظر و اختیگشائی پاکات بسو تاریخ بازگردد. ساعت یمبازگشایی 

نند مراتب برندگی یا عدم توامیده و مناقصه گران ی پاکات فراهم نبوینده قانونی آنها در جلسه بازگشائگران یا نماقصهامکان حضور منا  -6-8

 شرکت پیگیری نمایند. گانیبازر واحداز  برندگی خود را

انتخاب برنده یا لغو و هادات، نسی پیشروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به برر 10مدت حداکثر  ظرف واندمی ت گزار مناقصه -7-8

 نماید. تجدید مناقصه اقدام 

 

 بنای پرداخت م و قیمت پیشنهاد -9

خالص و بدون در  تصور به ،3 شماره یوستئه شده در پ ادیر اراجدول مق یمت ودر قالب برگ پیشنهاد ق بایستمی یپیشنهاد قیمت -1-9

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات نظر گرفتن
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است  بدیهیخواهد بود.  (5 شماره واحدهای قابل تهاتر در پیوستو ارزش )بر اساس مشخصات تهاتر ونقد  ورتداخت به صپر وهنح -2-9

 .نتخاب می گردداپیشنهاد تهاتر  درصد و باالترین ت پیشنهادیرین قیمتین یپامابین ی، فنز بررسی های ا پسه، برنده مناقص

های )پنجاه( درصد قیمت پیشنهادی خود نیست و مناقصه گزار می تواند به پیشنهاد50ارائه پیشنهاد تهاتر کمتر از مجاز به  مناقصه گر -3-9

 د.عیین شده ترتیب اثر ندهت تهاتر کمتر از میزان

مطابق با و ارگان های مربوطه و آتش نشانی و تجهیزات مورد تایید سازمان مصالح مبنای د را بر شنهاد خویایست پ بگر می مناقصه  -4-9

 نماید.ارائه   4مندرج در پیوست شماره    مشخصات فنی

 قابلدرصد  پنج(و ت )بیس25سقف  هر میزان قابل کاهش و تا تا و تغییر مقادیر گزارمناقصه بنا به تشخیص  خ واحد،نر با ادراردمبلغ ق -5-9

 باشد.می شیافزا

  داخت رپ  قابلوطه مستندات مرب و پرداختی، اسناد نام بتث یگواه میتسل  ، طبق ضوابط و پس ازدر صورت تعلق افزودهبر ارزش  اتیمال -6-9

 .بودخواهد 

، جبران  ل های انرژیحام قیمتیش ارز، جبران افزا مصالح، مابه التفاوت نرخ هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوتاد راردبه ق -7-9

 زایش تعرفه های گمرکی و غیره تعلق نمی گیرد.اف

 

 ه مه مناقصرک ضمیو مدا اسناد -10

 (1ره پیوست شما) نامهضمانتفرم  نمونه -1-10

 (2پیوست شماره) یقحقوحقیقی و فراد ات امشخص -2-10

 ( یاختمانها در برابر آتش سوزایی محافظت از سدستور العمل اجر) 112 رهشما نشریه -3-10

 (ساختمان ها یکیمکان یساتتاس یعموم یمشخصات فن) 128 رهشما هنشری -4-10

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهاو  سایر نشریاتو  عمومی ینمشخصات ف ان،ساختم یمل گانه مقررات 22مباحث  -5-10

 شود. لقی میجزء الینفک قرارداد تو از آنها آگاهی کامل دارد  برنده مناقصهکه 

 (3شماره  وستی)پنقد و تهاتر متاد قیشنهپی برگ -6-10

 (4شماره  )پیوست مصالح و تجهیزات آتش نشانیمورد تأئید جهت تأمین  مشخصات فنی -7-10

 (5شماره  )پیوست و ضوابط مربوطه یطشرافرم و به انضمام  یتهاترامالك  یستل -8-10

 یرکامل، ش اتزیهراه تجمبه ه ینشان تشبه آ)جع یقاطفاء حر یزاتجهلوازم و ت یهکل یهتهپیش نویس قرارداد با موضوع  -9-10

 شهرری  نگین  پروژهوابسته(   یزاتو تجه  یقآالت اطفاء حر
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 اسناد و مدارک  اولویت -11

 ت است از : مشخصات فنی عبارلویت اسناد و وا

 اسناد مناقصهاه همرضمیمه   قرارداد های نویس یشپ  -1-11

 مناقصه اسناد و شرایط -2-11

 (4)پیوست شماره خصوصی مشخصات فنی -3-11

 و استانداردهای فنی جاری کشور ستورالعملها ی، دعمومنی مشخصات ف -4-11

  گرمناقصهتوسط  هشد ارائهبرآورد و آنالیز  -5-11

 

  اداتپیشنه ارائه -12

 سر بسته الك و پاکتزیر در یک شرح  اگانه بهدر سه پاکت جد تکمیل نموده و ا بر اساس اسناد مناقصهد خود رپیشنها ،دهندگانپیشنهاد 

 رکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.ش دبیرخانه ید، تحویلذ رسل اخقابدر م (ت دپاکه )مهر شد

 اکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه پ  -

 ثبت  یآگه یاتی،امه مالاظهارن ین، آخردهش یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یرراه تصاوهم به یمه کاره رزوخالص یب( حاو تپاک -

مهر  ت،ینپر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یو کارت ملنامه شناس ی،مرس و روزنامه ییرات تغ ینامه، آخرت، اساسنشرک

افراد  صاتمشخ ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ه،ط مناقصی، شراه(یا آگهی روزنام)دعوتنامه شرکت در مناقصه یو امضا

 (A4 ایزس درقصه )اسناد منا همیضم تاندمست یرسا ،دقرارداس نوی، پیش2 شماره یوستدر پ موجود حقوقی حقیقی و 

 می باشد: بخشدو اکت ج( حاوی پ  -

 مربوطهو آنالیزهای   (3  شماره  )پیوست  ینقد  پیشنهاد قیمتو جداول  ها  فرم  بخش اول:  

یشنهاد فرم و پبه انضمام  ربوطهو آنالیزهای م (3 شماره )پیوست تهاتری پیشنهاد قیمتو جداول ها فرم : دومبخش 

 ( 5 شماره  تسپیو)ری  امالک تهات

در  گیرییمتصم یمت،ق یزارائه آنالدر صورت عدم  الزامی است. ر مصالحقادیو م های پیشنهادیقیمتارائه آنالیز ل و میتک: 1صره بت

 بود. ت خواهدمعامال یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ  یرشعدم پذ یا یرشخصوص پذ

و مخدوش، مبهم و مشروط  یهاشنهادیگردد. به پ میو تنظ هیو ابهام ته شرطو  دیون قبد، حیصر طور به دیبا متیق شنهادیپ  :2ه تبصر

  .ردد ترتیب اثر داده نخواهد شدو یا بعد از موعد مقرر واصل گداشته مغایرت  هاسناد مناقصدر  با شرایط مندرجپیشنهادهایی که 
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 ا ادهیا رد پیشنه ولقب یاراخت -13

ل یا رد بوتعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قالیز قیمت ها، برنده مناقصه را ائه شده وآنشنهادهای اربررسی پی با زارگدستگاه مناقصه 

 ندارند. ه و شرکت کنندگان حق اعتراضیبودهادها مختار پیشن

 

 با تبانی کنندگان:   برخورد -14

یت پیمانکاران ساختمانی و نحوه شخیص صالحین نامه تآئ 56ماده  قبطند اا هم تبانی کرده ان بندگشود که پیشنهاد دههرگاه اطالع حاصل 

 جاع کار با آنان رفتار خواهد شد.ار

 

                                                                        مناقصه گزار                                               مناقصه گر                                                                      

 تهران    مسکنمایه گذاری سر  شرکت         است یدأئمطالعه شد و مورد ت مفاد مندرج در اسناد

                                                ری       دیحاه  شعلی                                         تاریخ...                               مهر و امضاء                                    

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                           
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 1ه  شمار   پیوست 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانترم ونه فنم -1

 نامه انجام تعهدات فرم ضمانتنمونه  -2
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   * رکت در مناقصه ش امهنضمانت *  

 ( )نمونه یک                                                       
 

 به نشانی:  نظر به اینکه*                     

 شرکت نماید، این**         ه****            است در مناقص یلما

 ریال تضمین               لغ، برای مب          قابل***              از*                           ، در م

ورد قبووول واقوو  و کننده نامبرده مپیشنهاد شرکت  اطالع می دهد که                   ین**و تعهد می نماید چنانچه***            به ا

ل هوور ریووا              تووا میووزان       استنکاف نموده است، اردادرق یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  بوطمر قراردادمشارلیه از امضای 

بوودون                   سوووی***        افت اولووین تقاضووای کتبووی واصووله ازدری ه نماید، به محضه ***                مطالبرا کمبلغی 

گ در نوو رد ، بوویائی داشته باشوود امی از مجاری قانونی یا قضدلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدقامه اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا ا

 ازد.بپرد                      د***یا حواله کروجه 

             **   معتبر می باشد. این مدت بنا بووه درخواسووت کتبووی*ز              ساعت اداری رو ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر این مدت اعتبار

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

                    نسووازد و **     تمدیوود را فووراهمموجب ایوون                      تمدید کند و یا *   واهد مدت این ضمانتنامه را نتواند یا نخ                 

انتنامه ر این ضوومد هدش درججدد باشد، مبلغ اینکه احتیاجی به مطالبه ممتعهد است بدون                  د**  را موافق با تمدید ننمای

 پرداخت کند.          د***                  جه یا حواله یا حواله کررا در و

باطوول  ضمانتنامه در سررسید، خود به خود نشود،طالبه از سوی ***                         م امه در مدت مقررضمانتنبلغ این چنانچه م

                                                         د نگردد.یا مستر ددرگ دستراعم از اینکه م و از درجه ساقط است،

 

 مناقصه گر*عنوان 

 بیمها شرکت بانک ی **عنوان

 ییستگاه اجرا***عنوان د

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

 )نمونه دو(
 

 ی:نشانبه            نظر به اینکه*            

 ناد قرارداد**اطالع داده است قصد اس                   به این****  

 از*                                       دارد، این***  *                            را با

 ریال                                                               برای مبلغ                            در مقابل ***   

                         تی کووه***       ی نمایوود در صوووره عهووده مووی گیوورد تضوومین و تعهوود موو ام تعهداتی کووه بووه موجووب قوورارداد یوواد شووده بوو ور انجبه منظ

                                                 رسید این ضمانت نامه به این**   ضای سرکتباً و قبل از انق 

                    زان            یووده اسووت، تووا میوو ی از قوورارداد یوواد شووده تخلووف ورزهوور یووک از تعهوودات ناشوو از اجوورای                                اطالع دهدکه*

    ریال، هر مبلغی را که***

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

                                     الووه کوورد***     گ در وجووه یووا حونی و قضووایی داشووته باشوود، بووی درنوو هارنامه یا اقدامی از مجاری قانواجی به صدور اظبدون آنکه احتی

 د.بپرداز

 قت اداری روزاعتبار این ضمانت نامه تا آخر و مدت

 کتبی ***ست اخوا دراست و ب                     

                کووه **          شوود و در صووورتی درخواسووت شووود قابوول تمدیوود مووی با اری روز تعیین شووده، بوورای موودتی کووهز پایان وقت ادواصله تا قبل ا

 امه را تمدید کند و یا*  مانت ننتواند یا  نخواهد مدت این ض

 را حاضر به تمدید نماید**                                    نتواند**      را فراهم نسازد و   ن تمدیدموجب ای

                               وجووه یووا حوالووه کوورد**                         ه در بوواال را درد، مبلووغ درج شوودکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوو متعهوود اسووت بوودون آن

 کند. پرداخت
 

 مناقصه گر*عنوان 

 همبیشرکت ن بانک یا نوا**ع

 تگاه اجرایی***عنوان دس

 ***موضوع قرارداد مورد نظر*
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 2  پیوست شماره
 

 وقیقححقیقی و  مشخصات افراد
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 حقوقی مشخصات اشخاص

 بود.خواهد ار ساقط از درجه اعتب ائه شدههاد ار، پیشنصورت عدم درج اطالعات صحیحدر، ددموارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گر *

 صات شرکت  خشم    -1

 :شماره ثبت  :سیسأ سال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :عالیتزمینه ف   :کد اقتصادی   :ملی شناسه

 :تیپسکد          :کتشر آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    :ملیکد     نام و نام خانوادگی: .1

 سمت:    کد ملی:    انوادگی:خ منا م وان .2

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

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

 سمت:    کد ملی:    خانوادگی:نام  نام و .5

 :امضاء  اسامی صاحبان مجاز -3

 الس  5کمتر از   لالی ده سا  5بین    ال  ده س  باالی  :فعالیت در زمینه مربوطه  سابقه -4

 (تاریخ اعتبار  –پایه    –رشته  درج  با  )تغال بکار یا پروانه اش  صالحیت  نامهیهگوا -5

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مضاءو امهر

 :تاریخ

 وزنامه رسمی آخرین تغییراتگهی تأسیس و رضمیمه: تصویرآ
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 یقیخاص حقاش صاتمشخ 
 

 

 طالعه و تکمیل گردد*موارد زیر به دقت م

 یکن تلقی می گردد . خواست شرکت کننده کان لمدر بار ساقط وز درجه اعتا حصحیعات رج اطالت عدم د**درصور 

 مشخصات  -1

 ......................ملی..............  .. شمارهم پدر .........................نا  ..............................خانوادگی....نام  .............................نام ................  

 .................................................................  لیتفعا  .....زمینه..............................نام پدر......................  محل تولد....................تاریخ تولد

 ...............................................................کدپستی..................................................................................آدرس..................  -2

 ..................................فکس ..................................................  ه.............................همرا..........ثابت..... –تلفنشماره    -3

 زمینه مربوطهالیت در  قه فعساب  -4

 سال  5کمتر از             لی ده سالا  5بین              باالی ده سال  

 ته های مربوطه(و رش هپای)درج  طراحی از سازمان نظام مهندسی    نظارت، اجرا،  یت  ی صالحگواه  -5

 

 

 ( ندهجع صادر کناعتبار، مر  خیتارمه،  رج نوع گواهینااجع ذیربط )دهارت فنی از مرگواهینامه م   -6

 

 

 نام خانوادگی  نام و                                                                                                                                                    

 مضاء  مهرو ا                                                                                                                                                                       

 تاریخ                                                                                                                                                                           
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 3  ت شمارهوس پی 

 

 د و تهاترنق پیشنهاد قیمت برگ
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 پیشنهاد قیمت رگ ب

 ع مناقصهفنی موضوو مشخصات ها نقشه ، مدارك،اسنادء کلیه و امضا ل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهراین شرکت با آگاهی کاماینجانب/ 

کامــل،  یزاتبه همراه تجه ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتلوازم و تجه یهکل یهته ی خود برایداپیشنه ، مبلغقرادادو پیش نویس 

بووه شوورح  ت بر ارزش افزودهتن مالیاگرفظر ن در نو بدو لصخارا بصورت  شهرری نگین ژهپرو وابسته( یزاتو تجه یقآالت اطفاء حر یرش

ال و )بوووووه حوووووروف(  ........................ ریووووو .......................................................... بلوووووغم و مجموعووووواً بوووووه پیوسوووووتات و جزئیووووو  ذیووووول

 بووووه صووووورت ریووووال............................ ..........................................................................................................................................................................................

 نماید.می اعالم تهاتر درصد.... .................و  نقد  درصد...................... 

  واهد شد.ترتیب اثر داده نخ )پنجاه( درصد 50به پیشنهادهای تهاتر کمتر از توجه: 

و امضاء ام تعهدات جتضمین ان نده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائهدر صورت بر دشوی مد هبرگ متعید این این شرکت با تأئاینجانب/همچنین 

و  مایدمبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نف  خود ضبط نی مسکن تهران مجاز است گذاره یسرماراینصورت، شرکت اقدام نماید. در غیقرارداد 

 ی گردد. پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه م آنالیز قیمت ضمناًت. اهد داشاضی نخوگونه اعتراین شرکت حق هیچاینجانب/

 
 ............................... ...............................................................................................ات آن: ...........جعبه ها و متعلق  و تجهیزاتمصالح  هادی  پیشن  نشان تجاری -

 ..................... .......................................................................................... ...............................................  :ء حریقصالح و تجهیزات اطفام   هادیپیشن  رینشان تجا -

 ............. ................ ......................................................  فروش و ...(:  تاملیرسمی، عایندگی  یشنهادی )صاحب امتیاز، نم گر با برندهای پنوع ارتباط مناقصه -

 ... ..............................................................................................................................................................................................................................توضیحات: ......  سایر -

................................................................................................................................................................................................................................................................ ...... 

 .......................................................  دهنده  شنهادیپنام خانوادگی    نام و

 مهر و امضاء 

 تاریخ 

 ی کل )ریال(بها شرح یفدر

1 
  یزاتبه همراه تجه ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتجهلوازم و ت یهکل یههت

 شهرری نگین پروژه (وابسته یزاتو تجه یقآالت اطفاء حر یرکامل، ش
 

   ش افزوده )ریال(رفتن مالیات بر ارزنظر گ  ردبدون  خالص وجمع کل بصورت 
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 ( 2از  1صفحه )پیشنهاد قیمتآنالیز جدول 

 

 ...................................................  دهنده  ادشنهیپنام و نام خانوادگی   

 :مهر و امضاء   تاریخ و 

االشرح مشخصات ک ردیف   واحد  تعداد  
د بهای واح  بهای کل 

ریال به  به ریال   

اینچ  1یه شیر تخل 1      عدد 84 

اینچ  4/1و 1 لیهتخ شیر 2      عدد 6 

3 
فشار تر با انتی مس 10مانومتر با صفحه 

ارب 10  
     عدد 90

     عدد 2500 اسپرینکلر پایین زن  4

اینچ 2/1و  2فلوسوئیچ  5      عدد 82 

اینچ 2/1و  1شیر یکطرفه  6      عدد 82 

7 
 ارسال) اینچ 2/1و  2 شیر فلکه

وی والالفباتر  ل(گنایس  
دعد 82      

اینچ 2فلوسوئیچ  8      عدد 2 

اینچ 2شیر یکطرفه  9      عدد 2 

10 
 (ارسال سیگنال) نچای 2شیر فلکه 

فالی والوباتر    
     عدد 2

اینچ 5فلوسوئیچ  11      عدد 2 

     عدد 2 اینچ 5شیر یکطرفه  12

13 
 (سیگنالارسال ) اینچ 5شیر فلکه 

فالی والوباتر    
     عدد 2

اینچ 6وئیچ وسفل 14      عدد 4 

اینچ 6شیر یکطرفه  15      عدد 4 

16 
 (ارسال سیگنال) اینچ 6شیر فلکه 

فالی والوباتر    
     عدد 4

1صفحه  جمع      
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 ( 2از   2صفحه )پیشنهاد قیمت آنالیز جدول

 

 ....................................................  دهنده  شنهادیپنام خانوادگی  نام و   

  مهر و امضاءتاریخ و  

 واحد  تعداد  شرح مشخصات کاال ردیف 
 بهای کل بهای واحد 

 به ریال  به ریال 

17 
 ابعاد جعبه آتش نشانی توکار به

90*75*20 
 

ددع  85      

18 
 نشانی توکار به ابعادجعبه آتش 

 90*75*20   
دعد 48      

19 
قرهقر  4/3یز اشیلنگ سهمراه با  

متر 20اینچ و طول   
     عدد 133

20 
و  اینچ 2/1و  1ی شیر آتش نشان

درجه 45  
     عدد 133

21 
 شیر دسته گازی آتش نشانی

 اینچ 3/4
     عدد 133

اینچ 2/1و  1 هیدرانت سایز 22      عدد 133 

اینچ 4/3شیلنگ فن کویل  23      عدد 133 

24 
 6از گپودر  نیآتش نشا پسولک

میگروکیل  
     عدد 133

2ه فحص جمع       

صفحه 2 جمع کل       
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 4  یوست شمارهپ 
 

 حریق  اطفاء هیزاتو تج لوازم کلیه تهیهت ت فنی و جزئیات مورد تایید جهمشخصا

 شهرري  ینگن پروژه

 

 نیول مشخصات فدج-1

 ی آتش نشان يجعبه ها یمشخصات فن -2

 مربوطهو ملحقات  ي آتش نشانیامشخصات فنی جعبه هسایر  -3

 اطفا حریقضوابط مالک عمل سامانه هاي  -4
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 نیخصات فجدول مش-1

 

 

 مالحظات  واحد  تعداد  شرح مشخصات کاال ردیف 

 

 عدد 84 اینچ  1شیر تخلیه  1
و  و دارای برگه اصالت  UL ندارداستا دارای

 test and drai  فهرست شده
 

 عدد 6 اینچ  4/1و 1 شیر تخلیه 2
و  و دارای برگه اصالت  UL دارای استاندارد

 test and drai  رست شدهفه
 

  و دارای برگه اصالت UL دارای استاندارد عدد 90 ارب 10فشار تر با انتی مس 10متر با صفحه مانو 3

 عدد 2500 ن زن اسپرینکلر پایی 4
 الت کاال،واکنش سری ، دارای برگ اص

 ( ULدارای استاندارد)
 

 عدد 82 اینچ 2/1و  2فلوسوئیچ  5
و  اصالتدارای برگه و  UL دارای استاندارد

 شدهفهرست 
 

 عدد 82 اینچ 2/1و  1شیر یکطرفه  6
و  و دارای برگه اصالت UL دارای استاندارد

 فهرست شده
 

 

7 
باتر  ل(گناسی ارسال) اینچ 2/1و  2 ر فلکهیش

 وفالی وال
 عدد 82

و  ارای برگه اصالتو د UL دارای استاندارد

 فهرست شده
 

 عدد 2 اینچ 2فلوسوئیچ  8
و  لتبرگه اصاو دارای  UL ردی استاندادارا

 دهفهرست ش
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 نیجدول مشخصات ف-1

 مالحظات  واحد  تعداد  شرح مشخصات کاال ردیف 

 

 عدد 2 ینچا 2شیر یکطرفه  9
و  و دارای برگه اصالت  UL دارای استاندارد

 هفهرست شد
 

10 
 (ارسال سیگنال) نچای 2شیر فلکه 

  فالی والوباتر 
 دعد 2

و  رگه اصالتدارای ب و  UL ستاندارددارای ا

 دهفهرست ش
 

 عدد 2 اینچ 5فلوسوئیچ  11
و  و دارای برگه اصالت  UL دارای استاندارد

 ت شدهفهرس
 

 عدد 2 اینچ 5طرفه یک شیر 12
 و و دارای برگه اصالت  UL دارای استاندارد

 فهرست شده
 

13 
 (ارسال سیگنال) اینچ 5شیر فلکه 

  الوفالی وباتر 
 عدد 2

 و تو دارای برگه اصال  UL ندارددارای استا

 فهرست شده
 

 عدد 4 اینچ 6فلوسوئیچ  14
و  صالتو دارای برگه ا  UL دارای استاندارد

 دهفهرست ش
 

 عدد 4 اینچ 6شیر یکطرفه  15
 و ه اصالتو دارای برگ  UL دارای استاندارد

 شدهفهرست 
 

16 
 (ارسال سیگنال) اینچ 6شیر فلکه 

  ی والوفالتر با
 عدد 4

و  اصالت ی برگهو دارا  UL ستاندارددارای ا

 فهرست شده
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 نیجدول مشخصات ف-1

 مالحظات  حد او تعداد  ات کاالشرح مشخص ردیف 

 

 20*75*90 ابعاد جعبه آتش نشانی توکار به 17
 

 عدد 85

یک درب مخصوص  جعبه دو درب می باشد. .1

)دارای شدبا یلکپسول و دیگری مخصوص هوزر

 .(ه کپسول از قرقرهنندجدا کصفحه 

 .ع کوره ای و قرمز می باشده از نورنگ جعب .2

نحوه قرارگیری کپسول عمودی می باشد و  .3

  آن در موقعیت

 اشد.چپ می ب در سمت

 ه تعبیه گردد.ورودی لوله ها از سمت راست جعب  .4

 1 به ضخامت و با ورق 4جعبه ها از نوع  کالس  .5

 .ددمیلیمتر تهیه گر

از شو و فاقد کلید ت آسان بفل جعبه به صورق .6

 باشد.

  و تایید آتش نشانیی برگ اصالت کاالرادا .7
 

 

18 
 نشانی توکار به ابعادجعبه آتش 

 90*75*20  
  دعد 48

19 
اینچ و طول  4/3یز همراه با شیلنگ سا قرقره

 متر 20
 عدد 133

و فهرست  دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال

 شده
 

 عدد 133 درجه 45و  اینچ 2/1و  1 یشیر آتش نشان 20
و فهرست  تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاالای دار

 شده
 

 عدد 133 اینچ3/4 یشیر دسته گازی آتش نشان 21
و فهرست  دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال

 شده
 

 عدد 133 اینچ 2/1و  1 هیدرانت سایز 22
و فهرست  رگ اصالت کاالی و بدارای تایید آتش نشان

 شده
 

 عدد 133 اینچ 4/3شیلنگ فن کویل  23
 دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال

 و فهرست شده جهت اتصال شیر به قرقره
 

  یید آتش نشانی و برگ اصالت کاالتادارای  عدد 133 گرمیکیلو 6از گپودر  آتش نشانی کپسول 24

 



 

22 

 

 نیش نشاي آتمشخصات فنی جعبه ها-2
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 بوطهقات مرو ملح آتش نشانی يی جعبه هاخصات فنشمسایر -3

 

اره سازمان آتش نشانی به اهمیت نظر تجاری و اش ، وجود واحدهایبا توجه به کاربری ساختمانتهیه گردد. لذا  4کلیه جعبه ها از کالس  -1

 .آتش نشانی صورت پذیردسازمان  اماهنگی الزم برید هسازمان در مورد نحوه انتخاب کالس جعبه ها، الزم است قبل از خکارشناس آن 

 آالت و اتصاالت داخل جعبه می بایست استاندارد باشد.کلیه شیر -2

 ده باشد.فهرست شنازل می بایست مجموعه قرقره شیلنگ و  -3

ن آن نیازمند ز کردگ نیمه سخت باید مجهز به شیر توپکی رب  گرد)اهرمی( بوده و باشیلن ¾جهت سهولت استفاده متصرفین، انشعاب  -4

 از نوع سه حالته شیردار با قابلیت تنظیم برای حاالت جت و اسپری باشد. یدی نباشد و نازل آن باهارت خاصم

ایی باشد که کلیه تجهیزات   نهاد جعبه باید به گوابع .متر باید باشد سانتی 65*75 ، حداقلمتر 20به طول  ¾نگ شیلبا قرقره و ابعاد جعبه  -5

و متعلقات داخل جعبه )از قبیل کوپلینگ ها، شیلنگ، قرقره و غیره (  هامایی شده و بین قسمت ل آن جانخطور مناسب دا زم بهو متعلقات ال

 ابل استفاده باشند.یری قمامی متعلقات باید به سهولت و بدون درگداشته باشد. ت متر فاصله وجودسانتی 2.5حداقل 

 )تصویر پیوست(شود.ت گذاری معال استانداردطابق می باید مبدنه جعبه های شیلنگ آتش نشانی  -6

 میلیمتر باشد. 1ل ضخامت ورق بدنه جعبه های آتش نشانی می بایست اقحد -7

 ورت آسان بازشو بوده و فاقد هرگونه کلید باشد.به صشانی می بایست قفل جعبه های آتش ن -8

ز با ایو هم سنشتی آب بوده  در مورد مپکیجی( و مقاورسی )یلنگ الستیکی نیمه سخت به شیر انشعاب مربوطه، باید به صورت پ صال شات -9

 شیلنگ انتخاب شود. 

 شتی مقاوم باشد.ن برابرنی باید در کلیه اتصاالت آتش نشا -10

ه از رنگ های دیگر، رنگ باید به گونه ایی انتخاب شود که صورت استفادباید به رنگ قرمز باشد. در  نی حتی المقدوربه های آتش نشاجع -11

  قابل تشخیص باشد.ی بوده، به نحوی که به سادگاوت فپیرامون آن متنگ دیوار با ر

ق را حری ك عمل سامانه های اطفاءوده و ضوابط مالب 1-22157ماره ارد ملی ایران به شای شرایط استاندجعبه خریداری شده می باید دار -12

 (.ارائه شده است 4پیوست  4در بند ) .کامل پوشش دهد به صورتنیز 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 اشدب  وست میپیبه  نه هاي اطفا حریقاسام  مالک عمل  ضوابط-4
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 5  پیوست شماره
 

 بوطهضوابط مریط و م شراماي به انضتهاترلیست امالک 
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 تهران مسکن  ي گذار هیقابل تهاتر شرکت سرما يمشخصات واحدها

 

 :قابل تهاتر یس واحدهادرآ •

 خیابان فارابی -کمتخیابان ح -نچهارراه ارغوا -ن توحید جنوبیخیابا -هارمچ فاز -ندیشهشهر جدید ا: 3و  2، 1 ردیف های

 نبش یادگار امام -قش جهان دومن خیابان -ل میدان خلیج فارس تا شهدای گمناماصحدف -شهشهر جدید اندی: 6و   5، 4های   ردیف

 رفی نمایند.فرم مربوطه معاز لیست فوق را در  ( واحدیک)1ت حداقل ما می بایسا، الزصه گراناقمن: 1 تبصره

داخت سند اخوذ رچک تعهد پ  گر آن کسر و از مناقصه %10ر واحد از مجموع ارزش کل ه ،واگذاری واحدها : در زمان انعقاد قرارداد2تبصره 

 ت.ل واحد لحاظ شده اسبلغ تحویمی است ارزش واگذاری قابل تهاتر با در نظر گرفتن یهدب .دخواهد گردی

گونوه آزاد سوازی،  هرو  هسکن تهران بودشرکت سرمایه گذاری م فروش بمصو هایدادارس قربر اسااحدها واگذاری وهای قرارداد: 3تبصره 

 ابین خواهد بود.فق قرارداد فی مفای تعهدات مناقصه گر ومبنای ایخصیص و... بر ت

 

ف 
دی

ر
 

 نام پروژه
شماره 

 دواح
 کاربری طبقه

 متراژ 

 تقریبی

وضعیت 

  گپارکین

 و انباری

 نازم 

 تقریبی

 تحویل

بل قا  یگذارارزش وا

 )ریال(  تهاتر

احد  کل ارزش و

 )ریال(

 اسفند دارد 98.9 نیمسکو سوم  -331B 2ه بنفش 1

1400 

14,243,521,130 15,954,491,130 

اسفند  دارد 98.9 مسکونی اول -213B 2ه بنفش 2

1400 

13,996,523,654 15,677,823,654 

اسفند  اردد 98.9 ونیمسک دوم -221B 2ه بنفش 3

1400 

14,078,856,146 15,770,046,146 

د اسفن دارد 110.4 مسکونی همکف I-03 شهر مرکز 4

1401 

13,711,950,027 15,533,681,789 

اسفند  دارد 104 مسکونی اول R-12 مرکز شهر 5

1401 

12,571,001,378 14,241,149,858 

فند اس دارد 110.4 مسکونی همکف U-04 مرکز شهر 6

1401 

14,451,801,196 16,371,827,539 
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ناقصه در روش تهاتری به شرح زیر  اد اسناد این مروش پرداخت صورتحساب های مناقصه گر طبق مف

 شد. د خواه رسازی ه و کامحاسب
و  مناقصه گزارد نظر رصورتحساب مربوطه را در فرمت مو کل موضوع قرارداد، خش یاب رل و تحویل هموظف است پس از ارسا برنده مناقصه

 نماید.   مناقصه گزارتنظیم و تحویل  (4)بر اساس مندرجات پیوست شماره

مناقصه را تحویل رسید کاال صورتجلسه تحویل کاال و م نظیر زات المدارك و مستندکلیه ، صورتحسابهر همراه با  می بایست برنده مناقصه

 و خسوارات جرایماعمال و احتمالی و کسر علی الحساب های پرداختی  مناقصه گزاراب مربوطه پس از رسیدگی توسط سنماید. صورتح گزار

 د.می گرد اقصه گزار ثبتب خرید واحد( نزد من)علی الحساان بستانکاری تهاتریورتحساب به عنوص یهایشده ن، مبلغ تایید احتمالی

بور اسواس مقوادیر  و نهواییعلی الحسواب ورتحساب های صمحاسبه مالك  تقریبی بوده و (4)ه در پیوست شمارهیر ذکر شد: مقاد1 تبصره

 بود.خواهد  انبار مورد تایید و رسیدهای صورتجلسه تحویل کاال

 ت نماید.نقدی پرداخ رتوبص برنده مناقصه رامی تواند بخشی از مطالبات  اقصه گزارمن: در صورت توافق طرفین 2ره تبص

مناقصه به هور نحوو ممکون منووط بوه صودور  این ص یافته بهتهاتری اختصا گذاری واحدهایو یا هر نوع واوش یا فروش پیش فر :3تبصره 

جوام رو یوا ان، تهواتر، پویش ثبوت نوام، رزش، فروشروفحق پیش  زار می باشد و برنده مناقصه پیش از آنجوز واگذاری از سوی مناقصه گم

داشت. صدور مجوز فوروش ی نخواهد تحت هیچ شرایط ثالث گردد را در برابر اشخاصعهد ایجاد توجه یا که منجر به اخذ  یه فرآیندنگوهر

انجام خواهود  ت مورد نیاز)موضوع مناقصه(تحویل اقالم و تجهیزا روشنده بر مبنایصورتحساب های تایید شده فواحدهای تهاتری بر اساس 

 .پذیرفت

مناقصه که برای آنها مجوز فروش صادر نشده باشود  صاص داده شده به اینواحدهای اختتمامی  ،داداتمه یا فسخ قراردر صورت خ :4تبصره 

 نماید.ی این خصوص از خود سلب مادعایی را در ه ح هرگونرنده مناقصه حق طرار بوده و بگزقصه متعلق به منا
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 تهاتری  دهایواحپیشنهاد برگ 

 ها و مشخصات فنی موضوع مناقصهنقشه ول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك،و بررسی، قبمناقصه هی کامل از شرایط این شرکت با آگانجانب/ یا

ل، کامــ  یزاتبه همراه تجه یش نشان)جعبه آت یقاطفاء حر یزاتوازم و تجهل یهکل یهتهآمادگی خود را به منظووور ، دقرارداش نویس و پی

در ازای تهاتر  بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهو  لصخاورت بص هرریش نگین پروژه ه(وابست یزاتو تجه  یقفاء حرطآالت ا  یرش

 ارد.م می دبه شرح ذیل اعال با واحدهای

قابوووووول  ارزش بووووووه ............. بووووووه مسوووووواحت ....................................   در پووووووروژهاقوووووو ................. و احوووووود شوووووومارهو -1

)بوووووووووووووووووه حوووووووووووووووووروف(   و ................................... ریوووووووووووووووووال...........................................................تهووووووووووووووووواتر.........

 .ال... ری.............................. ............................................. ........................................................................... ................................................................. ................................... ........

قابوووووول  رزشابووووووه  ........... بووووووه مسوووووواحت ...................................... در پووووووروژه قوووووو ................. وا احوووووود شوووووومارهو -2

)بوووووووووووووووووه حوووووووووووووووووروف(   و ................................... ریوووووووووووووووووال..........................................................تهووووووووووووووووواتر..........

 .ل.. ریا............................... ............................................. ....................................... ......................... ...................................................... ................... ..................................... .........

آالت اطفاء  یرش کامل، یزاتتجهبه همراه  ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتو تجه لوازم یهکل یهته بوورایرا پیشنهادی خود  مانده مبلغ

و  پیوسووتو جزئیووات  به شرح ذیل ت بر ارزش افزودهو بدون در نظر گرفتن مالیا لصخات بصور شهرری نگین ژهپرو وابسته( یزاتهو تج یقحر

و )بووووووووووووه حووووووووووووروف(  ال .................. ریوووووووووووو ................................................................ بلووووووووووووغم بووووووووووووه جموعوووووووووووواًم

 نماید.می اعالم نقدی رتبصو........... ریال ............. ............................ ......................................................................................... ............... ..... ............................................. .

ام تعهدات و امضاء لت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجشدن، در مه ت برندهدر صور  دشوی م متعهد این برگ  اییدن شرکت با تیااینجانب/نین همچ

و    خود ضبط نمایدشرکت در مناقصه را به نفمبلغ تضمین ت ی مسکن تهران مجاز اسگذاره یسرماشرکت  نصورت،اید. در غیرایقرارداد اقدام نم

 داشت.گونه اعتراضی نخواهد هیچ این شرکت حقب/اینجان

 ................... ......................................... ...........................................................................................................................................................................  سایر توضیحات: -

....................... ............................................................................................................................................................................................................................................. .. 

 .......................................................  دهنده  هادشنیپگی  نام و نام خانواد

 مهر و امضاء 

 تاریخ 
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 قراردادس یش نویپ
 

 به ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتجهلوازم و ت یهکل یهته موضوع:

 وابسته( یزاتو تجه یقرآالت اطفاء ح یرکامل، ش یزاتهمراه تجه
 

 

 :محل اجرا

 شهرری بادآ لتدو

 

 ...............                  :    شماره:

 .......   ..........................تاریخ:   
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 د قراردا

 

دوق سرمایه گوذاری زموین و سواختمان نپیرو قرارداد مدیریت ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و ص

 رهید مو  ئتیه ........................مورخ ، ........ هشمارمصوبه  و به استناد 20/09/1395، مورخ 11443نگین شهر ری به شماره 

آنکه یک  الحاقیهمراه دیگر مدارك  امه بهافقتناین مو ............................موورخ  ،.............ت شماره و نیز کمیسیون معامال

به  تهران شرکت سرمایهگذاری مسکنبین فیموامیشود،  نامیده قرارداداین پس  مجموعه غیرقابل تفکیک است و از

به نمایندگی آقایان عباس  41111863484و کد اقتصادی  10103074333ملی  به شناسه ،269170شماره ثبت 

 قووراردادره و علی شاه حیدری بهعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این یس هیئت مدینائب رئعنوان  قدیری به

ــدار ، بووه ...................... به شماره ثبت ...... .................................... .............  شوورکت و طوورف میشود از یک نامیده خری

 انبووووه نماینوووودگی آقایوووو  .................................................................... و کد اقتصادی.................................................شناسه ملی 

نووووووووان بوووووووه ع ..................................................و  .....................................وان بوووووووه عنووووووو  ...........................................

شرایطی که در  مقررات و مطوابقدیگر،  طرفیده میشود از نام ده نفروشقرارداد که در این  .................................................

 منعقد گردید. شده است درجمن دادقراراسناد و مدارك این 

 

 قرارداد مـوضوع( 1)ماده 

و  یوقآالت اطفواء حر یرکامل، شو  یزاتبه همراه تجه ی)جعبه آتش نشان یقاطفاء حر یزاتتجهلوازم و  یهکل یهته و د یخر

ه کوچو  بروجردی، چهوارراه قودس، نوبش یابان شهید ، دولت آباد، خنگین شهر ریپروژه در را جهت اج وابسته( یزاتتجه

 اد.( قرارد3)ندرج در مدارك موضوع مادهو ضوابط م یمطابق با مشخصات فن حسن ابراهیمی

 یگواهکوار آ فیاز کم و ک تاسیساتی های نقشه ینموده و ضمن بررس  د بازدی دقت ه بهمحل پروژ نده ازفروش  (:1ره)تبص

 د.نخواهد بو رفتهیخصوص پذ  نیدر ا یادعائ چگونهیکامل کسب نموده است، لذا ه
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 مورد معامله )ارسال(لیمحل تحو( 2) ماده 

ه حسن بروجردی، چهارراه قدس، نبش کوچ شهید  بلوار، ، دولت آبادشهر ری درواق  معامله  مورد  )ارسال(لیتحو  محل -1-2

را مورد معامله  د یو ملتزم گرد فروشنده متعهد  ومی باشد  ، پروژه نگین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهرانابراهیمی

 نماید. یا برای وی ارسال ادی در محل مزبور، به خریدار تحویلسالم وفق شرایط قرارد صحیح و

 ندهینماا ی داریید خریو تا تیاز انبار فروشنده به محل پروژه به رو بارگیریاز  قبل زاتیو تجه اقالم هیکل است یورضر -2-2

 .گردد صورتمجلس مراتبو  دهیرس  یو

 له بر عهده فروشنده می باشد.زینه بارگیری اقالم موضوع مورد معامه -3-2

ملوه بور عهوده ل تحویول موورد معاخلیه در محتو ه تا محل پروژه فروشند  فروشگاه/از محل کارخانهل حمهای هزینه  -4-2

 خریدار خواهد بود.

 

 ( مدارک و اسناد قرارداد3ماده )

 است: ریاسناد و مدارك ز شامل دقراردا نیا

 حاضرافقت نامه مو -1-3

 (4 شماره وستی)پفروشندهاسناد و مدارك  -2-3

ارت ی( و کپی کقی اشخاص حقو)براازصاحبان امضا مج رهیمد  اتیو شناسنامه اعضاء ه یکارت مل کپی -1-2-3

 نامه)برای اشخاص حقیقی(ملی و شناس 

  سیتاس  آگهی و اساسنامهکپی  -2-2-3

  راتییتغ یآگه نآخریکپی  -3-2-3

 دهو معادن فروشن  یو مونتاژ از صنا راحیتولید، ساخت یا ط معتبر وانهپرکپی  -4-2-3

 است. دهیفروشنده رس  د ییه به تاک داریخر یاز سو یارسال فنی مشخصات -5-2-3

، سازمان نظام  های ملی و بین المللی اهی استاندارد  ذیصالح)گوت از مراج المحصویه های تولید تایید  -6-2-3

   ها و ...(گواهینامه  زمان آتش نشانی،اس یدیه تای مسکن، مهندسی، مرکز تحقیقات

 . (نداردیری استا)کد رهگ مرتبط با محصوالت های  داردارائه گواهینامه استان -7-2-3

 ( در برابر آتش سوزی ساختمانها ز ل اجرایی محافظت ادستور العم) 112  رهشما نشریه -8-2-3

 (ساختمان ها یکیمکان یساتتاس  ی عموم ی مشخصات فن) 128  رهشما نشریه -9-2-3

 (1شماره  وستی)پاسناد برآورد ریالی -3-3
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 (2)پیوست شماره خصوصی فنی ر و مشخصاتمقادی -4-3

 یجار ینف یا و استانداردهادستورالعمله ات،ینشر ،یعموم ین، مشخصات فنساختما یگانه مقررات مل 22مباحث  -5-3

 ورکش

قرارداد به شمار می مدارك  ، به فروشنده ابالغ می شود نیز جزء اسناد و  ین قراردادکه در ح  اسناد و مدارك تکمیلی -6-3

 و صورتمجلس باشد.کار  د ممکن است به صورت مشخصات فنی، دستورآید. این اسنا

 (3رزش واحدهای تهاتری)پیوست شماره جدول مشخصات و ا -7-3

 (5شماره  کار)پیوست عاسناد فرآیند ارجا -8-3

سوند  طوورکلی هور های دیگر قرارداد و هرگونه توافق نامه، صورتجلسه و بوهیوستاسناد و مدارك مزبور و پ (:2بصره)ت

ه باشود، جوزء الینفوک ایون قورارداد محسووب ن رسوید به امضاء طرفیکه در طول مدت اجرای قرارداد تنظیم و دیگری 

 گردد.می

هرگواه  و دارد تیاسناد و مدارك اولو گریموافقتنامه بر د نیاسناد و مدارك، ا نیب یوگانگ ددر صورت وجود  (:3بصره)ت

ضووابط وزارت  و( 2پیوست شماره )صیخصو یبا مشخصات فن بیبه ترت تیباشد اولو یمربوط به مشخصات فن یدوگانگ 

بود و اگر مربوط به  خواهد  یازس رراه، مسکن و شه اتقیمرکز تحق ،یاستاندارد، سازمان نظام مهندس  یصمت، سازمان مل

 دارد. تیمدارك قرارداد اولو اسناد و گریبر د( 4) کار باشد نرخ موضوع ماده یبها

 

 بلغ قرارداد( م4ماده )

برابووور بوووا  مالیوووات بووور ارزش افوووزوده گووورفتن دون در نظووورو بووو بلوووغ قووورارداد طبوووق توافوووق بوووا فروشووونده م

 .د ش ابیم لایر .....................................................................................................................................................................................

رسوید  و صورتجلسوه تحویول کواالبر اسواس  بدیهی است صورتحساب نهایی ودهب یبیربصورت تق کرالذ مبلغ فوق  -1-4

محاسوبه و موالك  (1)شماره وستیمندرج در پ ورد ریالی(برآ)یست بهافهر یبر مبنا خریدار تایید شده انبارهای

 عمل قرار خواهد گرفت.

اوت لتفامابهز طرف خریدار به فروشنده ابالغ گردد، در مشخصات فنی ایجاد و ا کار تغییراتینانچه در حین انجام چ -2-4

 فروشنده پرداخت خواهد شد.م به حساب ومحاسبه و عند الز ها با توافق طرفینهزینه
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 مبلوغ ریدار،خ به آن ارائه و برای فروشنده افزودهارزش  بر مالیات نظام در نامثبت معتبر هینامهگوا وجود صورت در -3-4

 .شد  خواهد  پرداخت گانهجداطه از ارایه فاکتور رسمی و مستندات مربو پس افزودهارزش  بر مالیات

 قابل کاهش می باشد. ابل افزایش و به هر میزانق %25واحد، تا سقف ار با نرخ د رداد به تشخیص خریمبلغ قرا -4-4

لتفواوت نورخ مابه التفاوت مصالح، مابوه ا قیمت، ایشافز یا تعدیل گونههیچ شامل و بوده ثابت قرارداد این قیمتهای -5-4

 کلیه رداختپ و بود هد انخو گمرکی و غیره یهاتعرفهی انرژی، جبران افزایش هاحاملان افزایش قیمت ز، جبرار

 باشد.می فروشنده عهده به قرارداد این به مربوط لتیدو حقوق

 

 ( پیش پرداخت5ماده )

 علق نمیگیرد.به قرارداد فیمابین پیش پرداخت ت

 

 ( نحوه پرداخت6ماده )

در پیوسوت بوا واحودهای معرفوی شوده  تردرصد تهوا......... و .. نقد  د .... درص....... د به صورتقرارداپرداخت  نحوه -1-6

  .باشد یم (3شماره)

یوا کول بخوش  رل و تحویل هو موظف است پس از ارسا فروشنده و ........... درصد تهاتر .......... درصد نقد  در روش  -2-6

 (1) دار و بور اسواس منودرجات پیوسوت شومارهد نظر خریو ررا در فرمت مو طهب مربوصورتحسا موضوع قرارداد،

زم نظیور کلیه مدارك و مستندات ال، تحسابصورهر همراه با  می بایست ندهفروش  ماید.نیدار رو تحویل خم تنظی

 ازنماید. صورتحساب مربوطوه پوس ریدار یل خرا تحود تایید خریدار نبارهای مورصورتجلسه تحویل کاال و رسید ا

شوده یید بلغ تام، احتمالی ساراتخ و جرایمل اعماو  رسیدگی توسط خریدار و کسر علی الحساب های پرداختی

 صد نقدیدرو گردیده ثبت  خریدارب خرید واحد( نزد ان بستانکاری تهاتری)علی الحسانهایی صورتحساب به عنو

خ تاییود در وجوه فروشونده از تواریاری ( روز کو سوی)30منظور و ظورف مودت ه وشند ه حساب فرب آن احتمالی

  کارسازی خواهد شد.

 و علوی الحسوابصورتحساب های محاسبه مالك  وریبی بوده قت (1)یوست شمارهپ کر شده دریر ذمقاد -1-3-6

 خواهد بود. صورتجلسه تحویل کاالشده و دارای  نبارا بر اساس مقادیر رسید  نهایی

 ید.ت نماخورت نقدی پردارا بصفروشنده لبات می تواند بخشی از مطا خریدارطرفین  فقر صورت تواد -2-3-6
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مناقصه به هور نحوو ممکون  این ص یافته بهختصاتهاتری ا یاگذاری واحدهع وانوو یا هر پیش فروش یا فروش 

ش، ورفو جوز واگذاری از سوی مناقصه گزار می باشد و برنده مناقصوه پویش از آن حوق پویش منوط به صدور م

 شخاصا عهد در برابرکه منجر به اخذ وجه یا ایجاد ت یه فرآیند نگوهرجام یا ان رو، تهاتر، پیش ثبت نام، رزفروش 

صورتحساب های داشت. صدور مجوز فروش واحدهای تهاتری بر اساس ی نخواهد  شرایطتحت هیچ   ارثالث گردد  

 .انجام خواهد پذیرفت ز)موضوع مناقصه(یاتحویل اقالم و تجهیزات مورد ن تایید شده فروشنده بر مبنای

 آنها مجوز یکه برا قرارداد نیشده به ا ، تمامی واحدهای اختصاص دادهداداتمه یا فسخ قراردر صورت خ -3-3-6

خصوص  ایندر ح هرگونه ادعایی را حق طر فروشندهبوده و  خریدارفروش صادر نشده باشد متعلق به 

 نماید.از خود سلب می 

 

 ونیانق کسورات( 7ماده)

 فروشنده عهده به منحصراً این قرارداد موضوع یقانون حقوق و اتیعوارض، مال اعم از ینونو کسورات قا تعهدات  هیکل  پرداخت

 .داشت نخواهد  یتیمسئول و تعهد  گونههیچ خصوص نیا در ردایخر و دهوب

 

 قرارداد مدت (8ماده )

وشنده بوده و فر شمسی ماه( دو)2، حداکثر پروژهمحل د معامله در ورتحویل تمامی اقالم م برای ،ریخ ابالغقرارداد از تا مدت

ی در پیوست و مشخصات فنی خصوص( 1ره)موظف است کل اقالم موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی در پیوست شما

 . تحویل خریدار نماید ( 2شماره)

 موضووع کوار حجم شیفزاا ای کاهش با متناسب و بوده کار محج یاحتمال راتییتغ تاب  دهام نیا هایزمانمدت (:4)تبصره 

 .افتی خواهد  شیافزا ای کاهش قرارداد،

 

 ( تأخیرات غیر مجاز9) ماده 

مین ( توأ8موضوع قرارداد را در مودت زموان مقورر در مواده) اجناس  واند تمام یا بخشی ازنت فروشندهدر صورتیکه  -1-9

( درصود از صورتحسواب یوک و نویم)1.5تعهدات، به میوزان  یر در انجامختأازای هر روز  واند بهتمینماید، خریدار 

 .نماید  داشتهکسر و بر وی امینضت لمح از یامحل مطالبات  ازو منظور وشنده مربوطه را به حساب بدهکاری فر

 فوظو مود، فروشونده مل انجاطوبه ( روز سه)3بیش از  در صورتیکه تأخیر در تأمین تمام یا بخشی از مورد معامله -2-9

ند نسبت به توامیاز مبدأ دیگری تأمین نماید. در غیر اینصورت خریدار رأسا  ای مورد نیاز خریدار رااست کسری ه
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( پوانزده)15م و کلیه هزینه های مربوطه را بوا احتسواب از کارخانه مورد نظر خود اقدااز خرید کسری های مورد نی

 .ید نده منظور نمای فروش اردهکباالسری به حساب ب درصد 

 

 تضمین انجام تعهدات (10ماده )

تضمین مورد قبول خریدار به میزان  ستبایروشنده میفآن،  از یانجام تعهدات ناش  نیتضم یو برا قرارداد یامضا زمان باهم

  .د ینما میتسلدر فرمت مورد تایید وی  ،قرارداد هیمبلغ اول ( درصد دهدواز)12

 ،تنظیم صورتجلسه تحویل کواال ،دهفروشن یارت اجناس از سوپ نیسال آخررا دات وتمام تعهپس از ا داتتعه انجام تضمین

 لیو تحو ریتمام مقاد یبرا دستگاه نظارت یکتب د یارائه تائو  ،ییبه همراه صورتحساب نهامربوطه د استاندار های یارائه گواه

 یبه احراز تراز موال شنده و منوطوفر یاز سو یکتب ائه درخواستبا ار (11در ماده) مشروح تضمین دوره پایان از و پسه شد 

 خواهد شد.مسترد  یبت به ومث

 

 فروش از پس خدمات و( ارانتیگ)ضمانت تضمین،  دوره ( 11ماده )

 خریداری شده موضوعمصالح  ت و عملکرد صحیح و مناسب کلیهتعهدات، سالم انجام حسندوره تضمین مشتمل بر  -1-11

ده متعهد بوه ارائوه فروشن همچنین. گرددمی تضمین وشندهرف طرف از شمسی ه ما( دوازده )12 مدت برای راردادق

 .قرارداد حاضر گردید  ایینه حسابتسویه تاریخ از سال( پنج)5 مدت خدمات پس از فروش به

 معود  از ناشوی که شود، شاهدهم کارها در صینقای ای معایب خریدار، نماینده تشخیص حسب تضمین، دوره در هرگاه -2-11

 آن است مکلف فروشنده باشد، فروشنده اهمال و قصور یا و منضمات آن قرارداد در رکومذ  به شرح صاتمشخ رعایت

 خریودار شونده،فرو اسوتنکاف صوورت در نمایود. رفو  خوود هزینه به کند یم تعیین خریدار که تیمد  طی را ایبمع

 نووع هور یا تضامین محل زا %15 اضافهبه  را آن زینهه و اقدام نقایص و معایب و رف  اصالح هب نسبت راسا ً  تواند می

 گونوههیچ حوق هفروشند  و نماید  وصول و یگر مطالبهد یا به هر طریق مقتضی و برداشت خود نزد شندهفرو مطالبات

 .داشت نخواهد  ادعایی یا اعتراض

 

 نظارت گاه دست( 12) ماده 

فنوی  معاونت رارداد،ق موضوع زاتیجهت و اجناس  المس  و موق  هب تحویل و فروشنده تعهدات انجام حسن بر نظارت منظوربه 

 مرحله هر در است موظف وشندهفر. گرددمی تعیین رتانظ دستگاه عنوان شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، به ییجراو ا

 نظوارت، دسوتگاه ائیود ت از پس است بدیهی .برساند  نظارت دستگاه تائید  به را تعهد  نجاما موضوع ادی،قرارد تعهدات مز انجاا
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 هرگونوه حوق ندهش فرو و است طرفین مورد قبول کامالً امر این. بود واهد خ اختپرد قابل فروشنده به ادقرارد در ررقم مبالغ

 .نمود ط ساق و سلب خود از را اعتراض و ایراد

 

 بندیته ( بس13ماده)

 الصواق و تمحتویا لیست ئهارا و سازنده کارخانه ارداستاند  طبق رارداد،اقالم موضوع ق مناسب بندیبسته به موظف شندهفرو

 .باشد می تهبس هر روی بر آن

 

 ( تعهدات فروشنده 14ماده )

مقررات و ضوابط وزارت صمت، سازمان استاندارد، مرکز  هیکه از کل د نمای یقرارداد اقرار م یاز امضا شیفروشنده پ -1-14

ا موضووع در ارتبواط بو  ...و  ربط یو ذ یادمبو  رین و سااستان تهرا یمهندس  نظام ،یراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق

 داریو وارده بوه خر انیو ز هیو لذا جبران کل  داند، یآنها م تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یقرارداد آگاه

 .باشد  میاز مفاد فوق بر عهده فروشنده  یاز عدم آگاه یناش 

ضوی نظیور بوه طورق مقت ار مصالح تحوویلی ز فروش برند امتیا که د ی نمایم اقرارفروشنده پیش از امضای قرارداد  -2-14

دی و معنووی روش، خرید امتیاز و نظایر آن از کارخانه های مبدأ اخذ نمووده و کلیوه حقووق مواداشتن عاملیت ف

لوذا  موود.کارخانه های مبدأ را رعایت نموده است و تا پایان مدت این قرارداد نسبت به تمدید آنها اقدام خواهود ن

ارده به خریدار ناشی از عدم رعایت و می بایست کلیه زیان ووشنده بوده رف واق  بر عهده ظهارات خالفمسئولیت ا

 مفاد فوق را نیز جبران نماید.

 تحویل فروشنده موظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانبندی مصوب -3-14

 ید.نما خریدار

اندارد و سایر مدارك فنی در مورد استفاده دارای استبرند مصالح    کهنماید رار میامضای قرارداد اق فروشنده پیش از -4-14

داند، لذا جبران کلیه زیان خود را ملزم به تمدید آنها در طول مدت قرارداد میباشد و ارتباط با موضوع قرارداد می

 شد.بامیده فروشنده دید مفاد فوق بر عهوارده به خریدار ناشی از عدم صحت یا تم

وزارت صمت، سازمان استاندارد و موورد  د یمورد تأئ یا از مبادر د یتول ازیصالح مورد ناست تمام م فوظفروشنده م -5-14

 .د ینما هیته داریخر د یتأئ
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و  تیو به رو فروشنده به محل پروژه محل فروشگاه/کارخانهاز  بارگیریقبل از  زاتیاقالم و تجه هیاست کل یضرور -6-14

 .ددگر مجلسصورت تبمراو  دهیرس  یو ندهینمایا  داریرید خیتا

 صیرا به دفعات و به تشخ داریخر ندگانینما د یامکان بازد  یو قبل از بسته بند   د یتول  نیر حد ستبای یم  فروشنده -7-14

 فراهم آورد.  داریخر یاز سو

ی هواهای انجام شوده اعوم از آزموایشگردد تا یک نسخه از کلیه مدارك فنی و نتایج آزمایشروشنده متعهد میف -8-14

هوای مبودأ را از کارخانه موضوع قراردادمرتبط با ی یمیایص مکانیکی و ش های تعیین خواآزمایش و کنترل کیفیت

 .د تیار خریدار قرار دهاخذ و در اخ

بوه تشوخیص خوود اجناس و تجهیوزات خریوداری  لیپس از تحو ایتواند در هر مرحله از مدت قرارداد خریدار می -9-14

هوای تولیود و فورضا پویشنماید. در صورت عدم انطباق نتوایج بو  امنترل کیفی اقد های کبه انجام آزمایش نسبت

شنده در اثبات کیفیت مصالح تحویلی، مسوئولیت بوارگیری، و عدم توانایی فرو صات فنی خصوصیو مشخمدارك 

ایجواد  نظر، جایگزینی محموله جدید و جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما اعوم از حمل و عودت محموله مورد

هوای کنتورل کیفوی وشنده خواهد بود، در اینصورت هزینه آزموایشاجرای پروژه و مانند آن بر عهده فر درتأخیر 

 های مجدد نیز بر عهده فروشنده خواهد بود. ه و آزمایشانجام شد 

صوحیح و  بصورت آنها در کارگاه و طبقات ییو جابجا ی ارسالیمحموله ها هیکل یو بارانداز یریبارگهزینه های  -10-14

 باشد. یم ندهفروش به عهده  دون هرگونه عیب و نقصبو سالم 

( 2پیوست شماره)و اوصاف و مشخصات مندرج در  ط یرارا طبق ش   موضوع قرارداد  د یردفروشنده متعهد و ملتزم گ -11-14

ی مقرر اهخیتاردر  یاعذر و بهانه چیهیو نقص و ب بیو سالم و بدون ع حیطور صح بهو ضمائم آن را، قرارداد  نیا

 تصورف و اریو اخت در معاملوه مورد کهینحو به د،ینما میتسل داریخر به کاال لیتحو هجلسدر قبال صورت یادقرارد

مربوطه را در مودت  یو استانداردها باشد فراهم و ممکن  داریخر یهرگونه تصرفات مالکانه برا وقرارگرفته  داریخر

 .ارائه نماید  داریقرارداد و تحت نظارت خر

یوسوت پطبوق  یوضوع قورارداد ازلحواظ مشخصوات فنو نمود که متصریح و تأکید قرارداد  نیا شنده با امضاءفرو -12-14

 رهیو غ و یصونف و یادار و یجهات مندرج در آن فاقد هرگونوه اشوکال و موان  قوانون ریسا قرارداد و نیا (2)شماره

، به نحوی کوه مان  و لکااش  رف  و ییگوجواب به متعهد  و مکلف ،مان  و اشکال هرگونه بروز صورت در لذا ،باشد می

 .باشد می داری برای خریدار فراهم گردد،برامکان بهره
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و خسوارات معامله  ثمن  ،یمب از بعض ای کلدرآمدن  ریلغلدر صورت مستحق  گرددیملتزم مفروشنده متعهد و  -13-14

 مسترد و پرداخت نماید. داریه خرو غرامات متعلقه را ب

 جلسوات در یو اریو الختاتام نودهینما ایو  فروشونده شرکت املعریمد  حضور داریرخ کتبی درخواست صورت در -14-14

 فروشنده از غیرمجاز تأخیر روز مین معادل یمبلغزای هر جلسه، به ا ،ضورح عدم صورت در و ستا یالزام نیمابیف

 . شد  خواهد  کسر

 گورفتن درنظر اب ار خود و تحویلتولید  زمانبندی برنامه قرارداد، مبادله از پس )پنج( روز5 است موظف فروشنده -15-14

 و پوروژه زمانبندی برنامه با مطابق ابزار( و آالت اشینم تجهیزات، و مصالح نیروی انسانی، املعوامل )ش  کلیه تأثیر

نمایود.  تسولیم بوه خریودار کتباً بررسی و جهت تنظیم MSPخریدار در قالب برنامه  قبول مورد فرمت و نظر طبق

 .نماید می ده ابالغبه فروشن پیگیری جهت را زمانبندی همنابر نظر، اعمال و بررسی از پس خریدار

بدون موافقت قبلی و کتبوی خریودار  ،را ریغ به قرارداد موضوع یکل ای و یجزئ انتقال حق وجه هیچ به فروشنده -16-14

 .ندارد

 یوتمربوطوه را رعاردهای ندافروشنده موظف است در جریان بارگیری موضوع قرارداد، کلیه اصول ایمنی و اسوتا -17-14

یانباری ، حادثه زان ویکارکن یا قصورایمنی توسط فروشنده و وانین و مقررات ایت قعنماید و چنانچه در اثر عدم ر

و یا برای اشخاص مرتبط با خریدار واق  شود، کلیوه ارگیری صحیح، به اقالم و اجناس موضوع قرارداد در اثر عدم ب

گونوه دار هیچو خریو  دیدگان به عهوده فروشونده بووده انبران خسارت زیولیت جمسئعواقب حقوقی و مالی آن و 

 دارد.خصوص نئولیتی در این مس

ر تعیین میکند صحیح و سالم و بدون هرگونه عیب و یداع قرارداد را در محلی که خراست موضو فروشنده موظف -18-14

 تخلیه نماید. نقص

 نیو در ا یو اضافه پرداختو  دهیاظ گردلح متیق ادشنهیق در پفو یج در بندهات مندرخدما یارائه تمام نهیهز (:5)ه تبصر

 خصوص انجام نخواهد شد.

 

 ات خریدار( تعهد15ماده )

 (.6ابق با ماده)مط پرداخت صورت حساب فروشنده -1-15

 ی باشد.داد بر عهده خریدار مرهزینه حمل و تخلیه اقالم موضوع قرا -2-15
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فروشونده اعوالم  بوه را مراتب کتبار خریدار هنام وجبمهب قرارداد، دمفا انجام هتج روژهپ آمادگی عدم صورت در -3-15

 .کند  تجاوز ماه شمسی( هس )3از  نباید  زمان این ردد،گمی ضافها قرارداد مدت به و زمان مناسبمی نماید 

 

 ( حـل اختالف 16ماده )

 توالش  اول رحلوهم رد نیطورف ،(17به جز ماده) راردادق نیا مفاد یاجرا ای ریتفس در اختالف هرگونه بروز تدر صور -1-16

 حصوول عودمدر صوورت  .نود ینما لحو  را اختالف گریکد ی با تعامل و مذاکره و قرارداد مفاد اس بر اس  تا کرد خواهند 

 الطرفینمرضوی داور یرأ .آمد  خواهد  به عمل فالاخت حل الطرفین،مرضی داور به امر ارجاع با هفته، ود فظر توافق

، فروشنده موظف به اجرای تعهودات موضوع اختالف ضمنا تا تعیین تکلیف .شد بامی جرااالالزم و یقطع نیطرف یبرا

 ی باشد.خود م

 .باشد می نیالطرفیمرض داور به امر ارجاع خیتار از یشمس تمام ماه (دو)2ی داور دتم -2-16

 روذکمو  ن،یطرف یاننش به نامه، پاکت یرو بر موضوع درج با قبضه دو یسفارش  شتازیپ پست قیرط از داور یرأ ابالغ -3-16

 .گرفت واهد خ صورت (18ماده) در

 انحوالل لیطورکبوه ایو  و ابطال فسخ، رتدر صو و یتلق یداور قبول یراب مستقل یانامهموافقت حاضر، یداور طشر -4-16

 .بود اهد وخ االجراالزم و معتبر کماکان حاضر، قرارداد

 متعهدنود  نیطورف و نبووده نیطرف یدقراردا داتعهت انجام توقف موجب الطرفینمرضی داور به اختالف موارد رجاعا -5-16

 .ند ینما اقدام آن ادامه و اجراء و مذکور تعهدات انجام به نسبت نکماکا

 

 اد( شرایط فسخ قرارد17ماده )

ی بوا پسوت ار کتب( اخطیک)1با ارسال ی و صرفاً شریفات قانونی و قضایتتواند بدون نیاز به انجام در موارد ذیل خریدار می

 یکطرفه فسخ نماید:داد را بصورت (، قرار18رج در ماده)د منی به آدرس رش سفا

برنامه  از تعهدات مطابق با یبخش ای یروشنده قادر به انجام تمامگردد که فثابت  داریخر یبرا به نحوی کهدرصورتی -1-17

 .باشد نمی راردادق مفاد و بندیزمان

 ی.انبند ق با برنامه زمپروژه مطاب ازیورد نمت و ملزوما هملویل مورد معاو تح د یروز در تول (ده)10از  شیب ریتأخ -2-17

 .مقرر زمان در عیوبم شدهانجام ایف  نقایص کارهمنظور رهرات دستگاه نظارت بعدم انجام دستور کارها و دستو -3-17

 .یدارخر تبی ازکقبلی و بدون اخذ مجوز  قوقی()اعم از حقیقی یا حلثاانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ث -4-17

 .ندهفروش  ازیامت لغو ای و یورشکستگ  ل،الانح -5-17
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 .د یعمل نما دداوضوع قرارم تیو کم تیفیبا ک ،یند به تعهدات قراردادافروشنده نتو هکیدر صورت -6-17

 ،یشخصوات فنو بوا م یلیو ملزومات تحو یصالح مصرفم تیفیک ای د یلروش توفروشنده در اثبات انطباق  یائتوان عدم -7-17

 .داردقرا با موضوعضوابط استاندارد و مقررات مرتبط 

شورح  بهه التزام حق خواهد داشت تا وج داریو خر دهیضبط گرد ردایبه نف  خر انجام تعهدات نیصورت تضم نیا در

 .د یکسر نما یو ایه و سپرده نیامات، تضاز محل مطالب ایوشنده مطالبه را از فر( 9)ماده

 

 نشانی طرفـین( 18اده )م

شورکت سورمایه  – 3 پوالك -ویکوم انتهای خیابان بیست  -یابان گاندی خ -ن ونک میدا - خریدار: تهراننشانی  -1-18

       88885561-62تلفن :  -سکن تهران گذاری م

 :هفروشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووند  ینشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان -2-18

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................   

شوده محسووب ابالغ فووق الوذکر، هاینشوانی بوه از طریق پسوت سفارشوی اوراق و مکاتبه ه،یطاراخ هرگونه (:6تبصره)

باشد، که در این صورت نشانی  شده اعالم مقابل طرف به ساعت 48 ظرف حداکثر و نشانی قبالً رتغیی گردد، مگر آنکهمی

 تلقی خواهد شد. اهگ وان اقامتبه عن جدید 
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 قرارداد مفاد( 19) ماده 

ایم و جـز ضـم بـه صـفحه .....  در و تبصره  6 و ده ما 19بر  مشتمل 1399 / ......... ..... / ............. ....  تاریخ در قرارداد ینا

 ش زار دارای ه نسوخکلیو  کوه شدهتنظیم در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نسخه سهی مربوطه در پیوست ها

 د.نمورا  آن از نسخه یک لیمتس به اقرار فروشنده و باشند می واحد  حکم در و انیکس

 

 دار خری فروشنده 

 ایه گذاری مسکن کت سرمشر ............................................. .... .... 

 دیری باس قع علی شاه حیدری  ................................  ................................

ل و عضو  مدیر عام ............................... ...... .................... .............. 

 مدیره  یئته

  نایب رئیس هیئت

 مدیره 
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 1اره پیوست شم

 

 اسناد برآورد ریالی -1

 تجهیزات موضوع قرارداد  برنامه زمانبندی تحویل -2
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 تجهیزات   حویلبرنامه زمانبندی ت 

ف 
دی

ر
 

 مالحظات  ویل برنامه زمانبندی تح واحد  مقدار  ت کال شرح مشخصا 

 ابعاد جعبه آتش نشانی توکار به 1

90*75*20 
  روز پس از ابالغ قرارداد  10 عدد 85

 نشانی توکار به ابعادجعبه آتش  2

 90*75*20  
  روز پس از ابالغ قرارداد  10 دعد 48

 4/3یز اهمراه با شیلنگ س قرقره 3

 متر 20اینچ و طول 
 عدد 133

  روز پس از ابالغ قرارداد  30

و  اینچ 2/1و  1 یشیر آتش نشان 4

 درجه 45
 عدد 133

  روز پس از ابالغ قرارداد  30

 یشیر دسته گازی آتش نشان 5

 اینچ 3/4
 عدد 133

  روز پس از ابالغ قرارداد  30

  ز ابالغ قرارداد روز پس ا 30 عدد 133 اینچ 2/1و  1 هیدرانت سایز 6

  ابالغ قرارداد  روز پس از 30 عدد 133 اینچ 4/3ن کویل شیلنگ ف 7

 6از گپودر  آتش نشانی کپسول 8

 گرمیکیلو
 عدد 133

  روز پس از ابالغ قرارداد  60

  پس از ابالغ قرارداد روز  40 عدد 2 ینچا 2شیر یکطرفه  9

 (ارسال سیگنال) نچای 2شیر فلکه  10

  لوفالی واباتر 
  غ قرارداد پس از ابال روز  40 دعد 2

  پس از ابالغ قرارداد روز  40 عدد 2 اینچ 5فلوسوئیچ  11

  پس از ابالغ قرارداد روز  40 عدد 2 اینچ 5طرفه یک شیر 12

 (ارسال سیگنال) اینچ 5شیر فلکه  13

  الوفالی وباتر 
  پس از ابالغ قرارداد روز  40 عدد 2

  اد پس از ابالغ قراردروز  40 ددع  4 اینچ 6فلوسوئیچ  14

  پس از ابالغ قرارداد وز ر  40 عدد 4 اینچ 6شیر یکطرفه  15
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 (ارسال سیگنال) اینچ 6شیر فلکه  16

  ی والوفالتر با
  پس از ابالغ قرارداد روز  45 عدد 4

  پس از ابالغ قرارداد روز  45 عدد 84 اینچ  1شیر تخلیه  17

  داد پس از ابالغ قرارروز  45 عدد 6 اینچ  4/1و 1 شیر تخلیه 18

ر تانتی مس 10متر با صفحه مانو 19

 ارب 10فشار با 
 عدد 90

  پس از ابالغ قرارداد روز  45

  پس از ابالغ قرارداد روز  45 عدد 2500 ن زن اسپرینکلر پایی 20

  پس از ابالغ قرارداد روز  45 عدد 82 اینچ 2/1و  2فلوسوئیچ  21

  ابالغ قرارداد  پس ازروز  45 عدد 82 اینچ 2/1و  1شیر یکطرفه  22

 ارسال) اینچ 2/1و  2 ر فلکهیش 23

 وفالی والباتر  ل(گناسی
 عدد 82

  پس از ابالغ قرارداد روز  45

  پس از ابالغ قرارداد روز  45 عدد 2 اینچ 2فلوسوئیچ  24
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 2شماره  وستیپ

 

 صیفنی خصو مقادیر و مشخصات

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 3ماره وست شپی

 

صات و ارزش واحدهای مشخجدول 

 یتهاتر
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 4پیوست شماره 

 

 روشندهناد و مدارک فاس
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 5پیوست شماره 

 

 فرآیند ارجاع کار ناد اس
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