مناقصه عمومی
شماره  420700/76643مورخ 1399/10/03

موضوع :

تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق

محل اجرا:

دولﺖ آﺑاد ﺷهرري
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جناب آقای/سرکار خانم ......................
مدیر عامل/مدیر محترم شرکت /فروشگاه .......................
با سالم و احترام؛
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) در نظر دارد تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق ﭘروژه نگیﻦ شهرری را به صورت
نقد و تهاتر به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و برخوردار از توانمندی فنی و مالی متناسب با موضوع واگذار نماید ،لذا در صورت تمایل
مقتضی است طبق برنامه زمانبندی مناقصه ،نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

 -1مـوضوع مناقصه:
تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل ،شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نﮕین
شهرری.
تبصره :مناقصهگر موظف است قبل از ارائه ﭘیشنهاد قیمت خود از محل ﭘروژه با هماهنﮕی قبلی به دقت بازدید نماید ،لذا هیچ گونه ادعایی در
خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار ﭘذیرفته نخواهد بود.

 -2محل اجرای کار :شهرری ،بلوار شهید بروجردی ،نبش خیابان شهید ابراهیمی (ﭼهارراه قدس) ،ﭘروژه نﮕین

 -3مدت اجرای کار
مدت تحویل کلیه اقالم خریداری شده(2 ،دو) ماه شمسی می باشد.
 -4کارفرما
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 -5دستگاه مناقصه گزار
شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (سهامی عام)
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 -6شرایط شرکت در مناقصه
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل میتوانند در مناقصه شرکت نمایند:
 -6-1برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار.
 -6-2داشتن شناسه ملی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقی.
 -6-3توانایی در تأمین لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل ،شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته)
مطابق با مشخصات فنی مندرج در ﭘیوست شماره .4

 -7تضمیﻦ شرکت در مناقصه
 -7-1مناقصه گر میبایست همراه با اسناد مناقصه ،جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ( 1.500.000.000یک میلیارد و ﭘانصد میلیون) ریال
را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در ﭘاکت (الف) به دستﮕاه مناقصه گزار تسلیم نماید.
-

الف -ضمانتنامه بانکی به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران ،این ضمانتنامه بانکی باید به مدت (3سه) ماه از تاریخ گشایش
ﭘیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم مناقصه گزار ،با هزینه مناقصه گر برای مدت (3سه) ماه دیﮕر قابل تمدید باشد.

-

ب -ﭼک تضمینشده بانکی به شمارهحساب  440080004607نزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن
تهران.

-

ج-

واریز

وجه

بهحساب

شماره

440080004607

نزد

بانک

مسکن

شعبه

ونک

به

شماره

شبای

 IR490140040000440080004607به نام شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران و ارائه اصل فیش در ﭘاکت ﭘیشنهاد قیمت.
-

د -نامه درخواست کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که میبایست قبل از ارائه در ﭘاکت الف به تأئید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.

-7-2

مناقصهگر در صورت تمایل می تواند مبلغ ( 750.000.000هفتصد و ﭘنجاه میلیون) ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد ذیل بند
 7-1به همراه یک فقره ﭼک به مبلغ ( 1.000.000.000یک میلیارد) ریال  ،بدون تاریخ ،در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن
تهران ،بدون هرگونه توضیح اضافی ،فاقد خط خوردگی و ﭘشت نویسی به عنوان تضمین شرکت در مناقصه در ﭘاکت (الف) به دستﮕاه
مناقصه گزار تسلیم نماید .حساب ﭼک مذکور میبایست متعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان
امضای مجاز صادر شده باشد.

-7-3

مناقصه گر می تواند در صورت تمایل به جای تضامین موضوع بند فوق ،یک فقره ﭼک به مبلغ ( 2.000.000.000دو میلیارد) ریال ،
بدون تاریخ ،در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ،بدون هرگونه توضیح اضافی ،فاقد خط خوردگی و ﭘشت نویسی به عنوان
تضمین شرکت در مناقصه در ﭘاکت (الف) به دستﮕاه مناقصه گزار تسلیم نماید .حساب ﭼک مذکور میبایست متعلق به مناقصه گر
بوده و برای اشخاص حقوقی ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر شده باشد.
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-7-4

برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  7روز ﭘس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار ،به میزان  %12مبلغ خالص قرارداد را بصورت
تضمین مورد قبول مناقصه گزار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید .در غیر
اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط ،تشریفات قانونی و نظر کمیسیون
معامالت ،تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه اتخاذ خواهد کرد.

-7-5

تضمین شرکت در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستﮕاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر
ﭘیشنهاددهندگان ظرف مدت  7روز ﭘس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به آنها مسترد خواهد شد.

 -8زمانبندی مناقصه
-8-1

به منظور شرکت در مناقصه و جهت دریافت اسناد ،ضمن همراه داشتﻦ معرفی نامه ،تصویر آخریﻦ آگهی تغییرات و تصویر کد
اقتصادی برای اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی در ساعتهای  8الی 17روزهای کاری از تاریخ
 1399/10/07لغایت  1399/10/10به واحد بازرگانی دستﮕاه مناقصه گزار به نشانی تهران ،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان  ،21ﭘالك ،3
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران مراجعه شود.

-8-2

در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنﮕی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  88663021تماس گرفته شود.

-8-3

آخرینمهلت تسلیم ﭘیشنهادها ساعت  15:00مورخ  1399/10/13میباشد.

-8-4

ﭼنانچه ﭘس از دریافت اسناد مناقصه ،مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ  1399/10/10به دستﮕاه
مناقصهگزار اعالم نمایید.

-8-5

ﭘیشنهادهای واصله در ساعت  17:00مورخ  1399/10/13در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت
بازگشایی میگردد .ساعت و تاریخ بازگشائی ﭘاکات بسته به نظر و اختیار مناقصه گزار میتواند تا  5روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد.

-8-6

امکان حضور مناقصهگران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی ﭘاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میتوانند مراتب برندگی یا عدم
برندگی خود را از واحد بازرگانی شرکت ﭘیﮕیری نمایند.

-8-7

مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  10روز ﭘس از جلسه بازگشائی ﭘاکات نسبت به بررسی ﭘیشنهادات ،انتخاب برنده یا لغو و
تجدید مناقصه اقدام نماید.

 -9ﭘیشنهاد قیمت و مبنای ﭘرداخت
-9-1

قیمت ﭘیشنهادی میبایست در قالب برگ ﭘیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در ﭘیوست شماره  ،3به صورت خالص و بدون در
نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.

4

-9-2

نحوه ﭘرداخت به صورت نقد و تهاتر(بر اساس مشخصات و ارزش واحدهای قابل تهاتر در ﭘیوست شماره  )5خواهد بود .بدیهی است
برنده مناقصه ،ﭘس از بررسی های فنی ،مابین ﭘایین ترین قیمت ﭘیشنهادی و باالترین درصد ﭘیشنهاد تهاتر انتخاب می گردد.

-9-3

مناقصه گر مجاز به ارائه ﭘیشنهاد تهاتر کمتر از ( 50ﭘنجاه) درصد قیمت ﭘیشنهادی خود نیست و مناقصه گزار می تواند به ﭘیشنهادهای
تهاتر کمتر از میزان تعیین شده ترتیب اثر ندهد.

-9-4

مناقصه گر می بایست ﭘیشنهاد خود را بر مبنای مصالح و تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی و ارگان های مربوطه و مطابق با
مشخصات فنی مندرج در ﭘیوست شماره  4ارائه نماید.

-9-5

مبلغ قرارداد با نرخ واحد ،بنا به تشخیص مناقصهگزار و تغییر مقادیر تا هر میزان قابل کاهش و تا سقف (25بیست و ﭘنج) درصد قابل
افزایش میباشد.

-9-6

مالیات بر ارزشافزوده در صورت تعلق ،طبق ضوابط و ﭘس از تسلیم گواهی ثبت نام ،اسناد ﭘرداختی و مستندات مربوطه قابل ﭘرداخت
خواهد بود.

-9-7

به قرارداد هیچﮕونه مبلغی به عنوان تعدیل ،مابه التفاوت مصالح ،مابه التفاوت نرخ ارز ،جبران افزایش قیمت حامل های انرژی ،جبران
افزایش تعرفه های گمرکی و غیره تعلق نمی گیرد.

 -10اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه
 -10-1نمونه فرم ضمانتنامه (ﭘیوست شماره )1
 -10-2مشخصات افراد حقیقی و حقوقی (ﭘیوست شماره)2
 -10-3نشریه شماره ( 112دستور العمل اجرایی محافظت از ساختمانها در برابر آتش سوزی)
 -10-4نشریه شماره ( 128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها)
 -10-5مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان ،مشخصات فنی عمومی و سایر نشریات و دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور
که برنده مناقصه از آنها آگاهی کامل دارد و جزء الینفک قرارداد تلقی می شود.
 -10-6برگ ﭘیشنهاد قیمت نقد و تهاتر(ﭘیوست شماره )3
 -10-7مشخصات فنی مورد تأئید جهت تأمین مصالح و تجهیزات آتش نشانی (ﭘیوست شماره )4
 -10-8لیست امالك تهاتری به انضمام فرم و شرایط و ضوابط مربوطه (ﭘیوست شماره )5
 -10-9ﭘیش نویس قرارداد با موضوع تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل ،شیر
آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نگیﻦ شهرری
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 -11اولویت اسناد و مدارک
اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از :
 -11-1ﭘیش نویس های قرارداد ضمیمه همراه اسناد مناقصه
 -11-2اسناد و شرایط مناقصه
 -11-3مشخصات فنی خصوصی(ﭘیوست شماره )4
 -11-4مشخصات فنی عمومی ،دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری کشور
 -11-5برآورد و آنالیز ارائه شده توسط مناقصهگر

 -12ارائه ﭘیشنهادات
ﭘیشنهاد دهندگان ،ﭘیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه ﭘاکت جداگانه به شرح زیر در یک ﭘاکت سر بسته الك و
مهر شده (ﭘاکت د) در مقابل اخذ رسید ،تحویل دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.
-

ﭘاکت الف) حاوی تضمین شرکت در مناقصه

-

ﭘاکت ب) حاوی خالصه رزومه کاری به همراه تصاویر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده ،آخرین اظهارنامه مالیاتی ،آگهی ثبت
شرکت ،اساسنامه ،آخرین تغییرات و روزنامه رسمی ،شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین ﭘرینت ،مهر
و امضای دعوتنامه شرکت در مناقصه(یا آگهی روزنامه) ،شرایط مناقصه ،نمونه فرم ضمانتنامه در ﭘیوست شماره  ،1مشخصات افراد
حقیقی و حقوقی موجود در ﭘیوست شماره  ،2ﭘیشنویس قرارداد ،سایر مستندات ضمیمه اسناد مناقصه (در سایز )A4

-

ﭘاکت ج) حاوی دو بخش می باشد:
بخش اول :فرم ها و جداول ﭘیشنهاد قیمت نقدی (ﭘیوست شماره  )3و آنالیزهای مربوطه
بخش دوم :فرم ها و جداول ﭘیشنهاد قیمت تهاتری (ﭘیوست شماره  )3و آنالیزهای مربوطه به انضمام فرم و ﭘیشنهاد
امالک تهاتری (ﭘیوست شماره )5

تبصره  :1تکمیل و ارائه آنالیز قیمتهای ﭘیشنهادی و مقادیر مصالح الزامی است .در صورت عدم ارائه آنالیز قیمت ،تصمیمگیری در
خصوص ﭘذیرش یا عدم ﭘذیرش ﭘیشنهاد مناقصهگر و نحوه ارجاع کار با کمیسیون معامالت خواهد بود.
تبصره  :2ﭘیشنهاد قیمت باید به طور صریح ،بدون قید و شرط و ابهام تهیه و تنظیم گردد .به ﭘیشنهادهای مخدوش ،مبهم و مشروط و
ﭘیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مناقصه مغایرت داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -13اختیار قبول یا رد ﭘیشنهادها
دستﮕاه مناقصه گزار با بررسی ﭘیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها ،برنده مناقصه را تعیین می نماید .دستﮕاه مناقصه گزار در قبول یا رد
ﭘیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 -14برخورد با تبانی کنندگان:
هرگاه اطالع حاصل شود که ﭘیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده  56آئین نامه تشخیص صالحیت ﭘیمانکاران ساختمانی و نحوه
ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.
مناقصه گزار

مناقصه گر
مفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئید است
مهر و امضاء

تاریخ...

شرکت سرمایه گذاری مسکﻦ تهران
علی شاه حیدری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
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پیوست شماره 1
 -1نمونه فرم ضمانﺖنامه ﺷرکﺖ در مناقصه
 -2نمونه فرم ضمانﺖ نامه انجام تعهدات
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* ضمانتنامه شرکت در مناقصه *
(نمونه یک )
به نشانی:

نظر به اینکه*
شرکت نماید ،این**
مایل است در مناقصه****
ریال تضمین
 ،برای مبلغ
 ،در مقابل***
از*
اطالع می دهد که ﭘیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبووول واقو و
به این**
و تعهد می نماید ﭼنانچه***
ریووال هوور
مشارلیه از امضای قرارداد مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد استنکاف نموده است ،تووا میووزان
بوودون
مطالبه نماید ،به محض دریافت اولووین تقاضووای کتبووی واصووله از سوووی***
مبلغی را که ***
اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشوود  ،بووی درنو گ در
بپردازد.
وجه یا حواله کرد***
معتبر می باشد .این مدت بنا بووه درخواسووت کتبووی***
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز
برای حداکثر سه ماه دیﮕر قابل تمدید است و در صورتی که **
موجب ایوون تمدیوود را فووراهم نسووازد و **
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *
متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در این ضوومانتنامه
را موافق با تمدید ننماید**
ﭘرداخت کند.
را در وجه یا حواله یا حواله کرد***
مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطوول
ﭼنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***
و از درجه ساقط است ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نﮕردد.
*عنوان مناقصه گر
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستﮕاه اجرایی
****موضوع قرارداد مورد نظر
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* ضمانتنامه انجام تعهدات *
(نمونه دو)
به نشانی:
نظر به اینکه*
اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**
به این****
از*
دارد ،این***
را با*
ریال
برای مبلغ
در مقابل ***
به منظور انجام تعهداتی کووه بووه موجووب قوورارداد یوواد شووده بو ه عهووده مووی گیوورد تضوومین و تعهوود مو ی نمایوود در صووورتی کووه***
کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**
از اجوورای هوور یووک از تعهوودات ناشو ی از قوورارداد یوواد شووده تخلووف ورزیووده اسووت ،تووا میو زان
اطالع دهدکه*
ریال ،هر مبلغی را که***
مطالبه کند ،به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***
بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضووایی داشووته باشوود ،بووی درنو گ در وجووه یووا حوالووه کوورد***
بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز
است و با درخواست کتبی ***
واصله تا قبل از ﭘایان وقت اداری روز تعیین شووده ،بوورای موودتی کووه درخواسووت شووود قابوول تمدیوود مووی باشوود و در صووورتی کووه **
نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*
را حاضر به تمدید نماید**
موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند**
متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوو د ،مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**
ﭘرداخت کند.
*عنوان مناقصه گر
**عنوان بانک یا شرکت بیمه
***عنوان دستﮕاه اجرایی
****موضوع قرارداد مورد نظر
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پیوست شماره 2
مشخصات افراد حقیقی و حقوقی

11

مشخصات اشخاص حقوقی
* موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد ،درصورت عدم درج اطالعات صحیح ،ﭘیشنهاد ارائه شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 -1مشخصات شرکت
نام شرکت:

نام مدیر عامل:

سال تأسیس:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

زمینه فعالیت:

شماره ثبت:

آدرس شرکت:
شماره تلفن ثابت:

کدﭘستی:
فکس:

همراه(مدیرعامل):

 -2اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت:
 .1نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .2نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .3نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .4نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 .5نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

سمت:

 -3اسامی صاحبان مجاز امضاء:
 -4سابقه فعالیت در زمینه مربوطه:

بیﻦ  5الی ده سال

باالی ده سال 

کمتر از  5سال

 -5گواهینامه صالحیت یا ﭘروانه اشتغال بکار (با درج رشته – ﭘایه – تاریخ اعتبار)
.1
.2
.3
نام و نام خانوادگی:
مهرو امضاء:
تاریخ:
ضمیمه :تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخریﻦ تغییرات
12

مشخصات اشخاص حقیقی
*موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد
**درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .
 -1مشخصات
نام .................................................نام خانوادگی ..............................نام ﭘدر  ...........................شماره ملی....................................
تاریخ تولد....................محل تولد ......................نام ﭘدر...................................زمینه فعالیت .................................................................
 -2آدرس.........................................................................................................................کدﭘستی..........................................
 -3شماره تلفﻦ– ثابت............................................همراه ..........................................فکس ..........................................
 -4سابقه فعالیت در زمینه مربوطه
باالی ده سال 

بیﻦ  5الی ده سال

کمتر از  5سال

 -5گواهی صالحیت اجرا ،نظارت ،طراحی از سازمان نظام مهندسی (درج ﭘایه و رشته های مربوطه)

 -6گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط (درج نوع گواهینامه ،تاریخ اعتبار ،مرجع صادر کننده)

نام و نام خانوادگی
مهرو امضاء
تاریخ
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پیوست شماره 3
ﺑرگ پیشنهاد قیمﺖ نقد و تهاتر

14

برگ ﭘیشنهاد قیمت
اینجانب /این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی ،قبول ،مهر و امضاء کلیه اسناد ،مدارك ،نقشهها و مشخصات فنی موضوع مناقصه
و ﭘیش نویس قراداد ،مبلغ ﭘیشنهادی خود برای تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامــل،
شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نگیﻦ شهرری را بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بووه شوورح
ذیووووول و جزئیووو و ات ﭘیوسوووووت و مجموعووو واً بوووووه مبلوووووغ  ..................................................................................ریووو و ال و (بوووووه حوووووروف)
 ......................................................................................................................................................................................................................ریووووال بووووه صووووورت
 ......................درصد نقد و  .....................درصد تهاتر اعالم مینماید.
توجه :به ﭘیشنهادهای تهاتر کمتر از (50ﭘنجاه) درصد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین اینجانب/این شرکت با تأئید این برگ متعهد میشود در صورت برنده شدن ،در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء

قرارداد اقدام نماید .در غیراینصورت ،شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نف خود ضبط نماید و
اینجانب/این شرکت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .ضمناً آنالیز قیمت ﭘیشنهادی ایﻦ شرکت به ﭘیوست ارائه می گردد.
بهای کل (ریال)

ردیف

شرح

1

تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات
کامل ،شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نﮕین شهرری
جمع کل بصورت خالص و بدون در نظر گرفتﻦ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

-

نشان تجاری ﭘیشنهادی مصالح و تجهیزات جعبه ها و متعلقات آن......................................................................................................................................... :

-

نشان تجاری ﭘیشنهادی مصالح و تجهیزات اطفاء حریق.............................................................................................................................................................. :

-

نوع ارتباط مناقصهگر با برندهای ﭘیشنهادی (صاحب امتیاز ،نمایندگی رسمی ،عاملیت فروش و ................................................................................... :)...

-

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

نام و نام خانوادگی ﭘیشنهاد دهنده .......................................................
مهر و امضاء
تاریخ
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جدول آنالیز پیشنهاد قیمﺖ(صفحه  1از )2

ردیف

شرح مشخصات کاال

تعداد

واحد

1

شیر تخلیه  1اینچ

84

عدد

2

شیر تخلیه 1و  1/4اینچ

6

عدد

3

مانومتر با صفحه  10سانتی متر با فشار
 10بار

90

عدد

4

اسپرینکلر ﭘایین زن

2500

عدد

5

فلوسوئیچ  2و  1/2اینچ

82

عدد

6

شیر یکطرفه  1و  1/2اینچ

82

عدد

7

شیر فلکه  2و  1/2اینچ (ارسال
سیﮕنال) باتر فالی والو

82

عدد

8

فلوسوئیچ  2اینچ

2

عدد

9

شیر یکطرفه  2اینچ

2

عدد

10

شیر فلکه  2اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

2

عدد

11

فلوسوئیچ  5اینچ

2

عدد

12

شیر یکطرفه  5اینچ

2

عدد

13

شیر فلکه  5اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

2

عدد

14

فلوسوئیچ  6اینچ

4

عدد

15

شیر یکطرفه  6اینچ

4

عدد

16

شیر فلکه  6اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

4

عدد

بهای واحد

بهای کل

به ریال

به ریال

جمع صفحه 1
نام و نام خانوادگی ﭘیشنهاد دهنده ...................................................
تاریخ و مهر و امضاء :
16

جدول آنالیز پیشنهاد قیمﺖ(صفحه  2از )2

بهای واحد
ردیف

شرح مشخصات کاال

تعداد

واحد

17

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد
20*75*90

85

عدد

18

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد
20*75*90

48

عدد

19

همراه با شیلنگ سایز  3/4قرقره
اینچ و طول  20متر

133

عدد

20

شیر آتش نشانی  1و  1/2اینچ و
45درجه

133

عدد

21

شیر دسته گازی آتش نشانی
اینچ3/4

133

عدد

22

هیدرانت سایز  1و  1/2اینچ

133

عدد

23

شیلنگ فن کویل  3/4اینچ

133

عدد

24

کپسول آتش نشانی ﭘودر گاز 6
کیلوگرمی

133

عدد

به ریال

بهای کل
به ریال

جمع صفحه 2
جمع کل  2صفحه
نام و نام خانوادگی ﭘیشنهاد دهنده ....................................................
تاریخ و مهر و امضاء
17

پیوست شماره 4
مشخصات فنی و جزئیات مورد تایید جهﺖ تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق

پروژه نﮕیﻦ ﺷهرري

-1جدول مشخصات فنی
 -2مشخصات فنی جعبه هاي آتش نشانی
 -3سایر مشخصات فنی جعبه هاي آتش نشانی و ملحقات مرﺑوطه
 -4ضواﺑط مالک عمل سامانه هاي اطفا حریق

18

-1جدول مشخصات فنی

ردیف

شرح مشخصات کاال

تعداد

واحد

مالحظات

1

شیر تخلیه  1اینچ

84

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده test and drai

2

شیر تخلیه 1و  1/4اینچ

6

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده test and drai

3

مانومتر با صفحه  10سانتی متر با فشار  10بار

90

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت

4

اسپرینکلر ﭘایین زن

2500

عدد

واکنش سری  ،دارای برگ اصالت کاال،
دارای استاندارد()UL

5

فلوسوئیچ  2و  1/2اینچ

82

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

6

شیر یکطرفه  1و  1/2اینچ

82

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

7

شیر فلکه  2و  1/2اینچ (ارسال سیﮕنال) باتر
فالی والو

82

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

8

فلوسوئیچ  2اینچ

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

19

-1جدول مشخصات فنی

ردیف

شرح مشخصات کاال

تعداد

واحد

مالحظات

9

شیر یکطرفه  2اینچ

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

10

شیر فلکه  2اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

11

فلوسوئیچ  5اینچ

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

12

شیر یکطرفه  5اینچ

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

13

شیر فلکه  5اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

2

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

14

فلوسوئیچ  6اینچ

4

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

15

شیر یکطرفه  6اینچ

4

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

16

شیر فلکه  6اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

4

عدد

دارای استاندارد  ULو دارای برگه اصالت و
فهرست شده

20

-1جدول مشخصات فنی
مالحظات

ردیف

شرح مشخصات کاال

تعداد

واحد

17

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد 20*75*90

85

عدد

18

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد
20*75*90

48

عدد

19

قرقره همراه با شیلنگ سایز  3/4اینچ و طول
 20متر

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال و فهرست
شده

20

شیر آتش نشانی  1و  1/2اینچ و 45درجه

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال و فهرست
شده

21

شیر دسته گازی آتش نشانی 3/4اینچ

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال و فهرست
شده

22

هیدرانت سایز  1و  1/2اینچ

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال و فهرست
شده

23

شیلنگ فن کویل  3/4اینچ

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال
جهت اتصال شیر به قرقره و فهرست شده

24

کپسول آتش نشانی ﭘودر گاز  6کیلوگرمی

133

عدد

دارای تایید آتش نشانی و برگ اصالت کاال

.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

جعبه دو درب می باشد .یک درب مخصوص
کپسول و دیﮕری مخصوص هوزریل باشد(دارای
صفحه جدا کننده کپسول از قرقره).
رنگ جعبه از نوع کوره ای و قرمز می باشد.
نحوه قرارگیری کپسول عمودی می باشد و
موقعیت آن در
در سمت ﭼپ می باشد.
ورودی لوله ها از سمت راست جعبه تعبیه گردد.
جعبه ها از نوع کالس  4و با ورق به ضخامت 1
میلیمتر تهیه گردد.
قفل جعبه به صورت آسان باز شو و فاقد کلید
باشد.
دارای برگ اصالت کاال و تایید آتش نشانی

21

-2مشخصات فنی جعبه هاي آتش نشانی

22

-3سایر مشخصات فنی جعبه هاي آتش نشانی و ملحقات مرﺑوطه

 -1کلیه جعبه ها از کالس  4تهیه گردد .لذا با توجه به کاربری ساختمان ،وجود واحدهای تجاری و اشاره سازمان آتش نشانی به اهمیت نظر
کارشناس آن سازمان در مورد نحوه انتخاب کالس جعبه ها ،الزم است قبل از خرید هماهنﮕی الزم با سازمان آتش نشانی صورت ﭘذیرد.
 -2کلیه شیرآالت و اتصاالت داخل جعبه می بایست استاندارد باشد.
 -3مجموعه قرقره شیلنگ و نازل می بایست فهرست شده باشد.
 -4جهت سهولت استفاده متصرفین ،انشعاب ¾ شیلن گ نیمه سخت باید مجهز به شیر توﭘکی رب گرد(اهرمی) بوده و باز کردن آن نیازمند
مهارت خاصی نباشد و نازل آن باید از نوع سه حالته شیردار با قابلیت تنظیم برای حاالت جت و اسپری باشد.
 -5ابعاد جعبه با قرقره و شیلنگ ¾ به طول  20متر ،حداقل  65*75سانتی متر باید باشد .ابعاد جعبه باید به گونه ایی باشد که کلیه تجهیزات
و متعلقات الزم به طور مناسب داخل آن جانمایی شده و بین قسمت ها و متعلقات داخل جعبه (از قبیل کوﭘلینگ ها ،شیلنگ ،قرقره و غیره )
حداقل  2.5سانتیمتر فاصله وجود داشته باشد .تمامی متعلقات باید به سهولت و بدون درگیری قابل استفاده باشند.
 -6بدنه جعبه های شیلنگ آتش نشانی می باید مطابق استاندارد عالمت گذاری شود(.تصویر ﭘیوست)
 -7حداقل ضخامت ورق بدنه جعبه های آتش نشانی می بایست  1میلیمتر باشد.
 -8قفل جعبه های آتش نشانی می بایست به صورت آسان بازشو بوده و فاقد هرگونه کلید باشد.
 -9اتصال ش یلنگ الستیکی نیمه سخت به شیر انشعاب مربوطه ،باید به صورت ﭘرسی (ﭘکیجی) و مقاوم در مورد نشتی آب بوده و هم سایز با
شیلنگ انتخاب شود.
 -10کلیه اتصاالت آتش نشانی باید در برابر نشتی مقاوم باشد.
 -11جعبه های آتش نشانی حتی المقدور باید به رنگ قرمز باشد .در صورت استفاده از رنگ های دیﮕر ،رنگ باید به گونه ایی انتخاب شود که
با رنگ دیوار ﭘیرامون آن متفاوت بوده ،به نحوی که به سادگی قابل تشخیص باشد.
 -12جعبه خریداری شده می باید دارای شرایط استاندارد ملی ایران به شماره  1-22157بوده و ضوابط مالك عمل سامانه های اطفاء حریق را
نیز به صورت کامل ﭘوشش دهد( .در بند  4ﭘیوست  4ارائه شده است).
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-4ضواﺑط مالک عمل سامانه هاي اطفا حریق ﺑه پیوسﺖ می ﺑاﺷد
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پیوست شماره 5
لیسﺖ امالک تهاتري ﺑه انضمام ﺷرایط و ضواﺑط مرﺑوطه
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مشخصات واحدهاي قاﺑل تهاتر ﺷرکﺖ سرمایه گذاري مسکﻦ تهران

ﭘارکینگ

تقریبی

و انباری

تحویل

دارد

اسفند

14,243,521,130

1400
اسفند

13,996,523,654

ردیف

شماره

متراژ

وضعیت

زمان

نام ﭘروژه

1

بنفشه 2

B-331

2

بنفشه 2

B-213

اول

3

بنفشه 2

B-221

دوم

مسکونی

4

مرکز شهر

I-03

همکف

مسکونی

110.4

5

مرکز شهر

R-12

اول

مسکونی

104

دارد

6

مرکز شهر

U-04

همکف

مسکونی

110.4

دارد

واحد

ارزش واگذاری قابل

کل ارزش واحد

تهاتر (ریال)

(ریال)

15,954,491,130

طبقه

کاربری

سوم

مسکونی

98.9

مسکونی

98.9

دارد

98.9

دارد

1400
اسفند

14,078,856,146

دارد

1400
اسفند

13,711,950,027

1401
اسفند

12,571,001,378

1401
اسفند

14,451,801,196

تقریبی

15,677,823,654
15,770,046,146
15,533,681,789
14,241,149,858
16,371,827,539

1401
•

آدرس واحدهای قابل تهاتر:
ردیف های  2 ،1و :3شهر جدید اندیشه -فاز ﭼهارم -خیابان توحید جنوبی -ﭼهارراه ارغوان -خیابان حکمت -خیابان فارابی
ردیف های  5 ،4و  :6شهر جدید اندیشه -حدفاصل میدان خلیج فارس تا شهدای گمنام -خیابان نقش جهان دوم -نبش یادگار امام
تبصره  :1مناقصه گران ،الزاما می بایست حداقل (1یک) واحد از لیست فوق را در فرم مربوطه معرفی نمایند.
تبصره  :2در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحدها ،از مجموع ارزش کل هر واحد  %10آن کسر و از مناقصه گر ﭼک تعهد ﭘرداخت سند اخوذ
خواهد گردید .بدیهی است ارزش واگذاری قابل تهاتر با در نظر گرفتن مبلغ تحویل واحد لحاظ شده است.
تبصره  :3قراردادهای واگذاری واحدها بر اساس قراردادهای مصوب فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بوده و هر گونوه آزاد سوازی،
تخصیص و ...بر مبنای ایفای تعهدات مناقصه گر وفق قرارداد فی مابین خواهد بود.
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روش ﭘرداخت صورتحساب های مناقصه گر طبق مفاد اسناد ایﻦ مناقصه در روش تهاتری به شرح زیر
محاسبه و کارسازی خواهد شد.
برنده مناقصه موظف است ﭘس از ارسال و تحویل هر بخش یا کل موضوع قرارداد ،صورتحساب مربوطه را در فرمت مورد نظر مناقصه گزار و
بر اساس مندرجات ﭘیوست شماره( )4تنظیم و تحویل مناقصه گزار نماید.
برنده مناقصه می بایست همراه با هر صورتحساب ،کلیه مدارك و مستندات الزم نظیر صورتجلسه تحویل کاال و رسید کاال را تحویل مناقصه
گزار نماید .صورتحساب مربوطه ﭘس از رسیدگی توسط مناقصه گزار و کسر علی الحساب های ﭘرداختی احتمالی و اعمال جرایم و خسوارات
احتمالی ،مبلغ تایید شده نهایی صورتحساب به عنوان بستانکاری تهاتری(علی الحساب خرید واحد) نزد مناقصه گزار ثبت می گردد.
تبصره  :1مقادیر ذکر شده در ﭘیوست شماره( )4تقریبی بوده و مالك محاسبه صورتحساب های علی الحسواب و نهوایی بور اسواس مقوادیر
صورتجلسه تحویل کاال و رسیدهای انبار مورد تایید خواهد بود.
تبصره  :2در صورت توافق طرفین مناقصه گزار می تواند بخشی از مطالبات برنده مناقصه را بصورت نقدی ﭘرداخت نماید.
تبصره  :3ﭘیش فروش یا فروش و یا هر نوع واگذاری واحدهای تهاتری اختصاص یافته به این مناقصه به هور نحوو ممکون منووط بوه صودور
مجوز واگذاری از سوی مناقصه گزار می باشد و برنده مناقصه ﭘیش از آن حق ﭘیش فروش ،فروش ،تهواتر ،ﭘویش ثبوت نوام ،رزرو یوا انجوام
هرگونه فرآیندی که منجر به اخذ وجه یا ایجاد تعهد در برابر اشخاص ثالث گردد را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت .صدور مجوز فوروش
واحدهای تهاتری بر اساس صورتحساب های تایید شده فروشنده بر مبنای تحویل اقالم و تجهیزات مورد نیاز(موضوع مناقصه) انجام خواهود
ﭘذیرفت.
تبصره  :4در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد ،تمامی واحدهای اختصاص داده شده به این مناقصه که برای آنها مجوز فروش صادر نشده باشود
متعلق به مناقصه گزار بوده و برنده مناقصه حق طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.
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برگ ﭘیشنهاد واحدهای تهاتری
اینجانب /این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی ،قبول ،مهر و امضاء کلیه اسناد ،مدارك ،نقشهها و مشخصات فنی موضوع مناقصه
و ﭘیش نویس قرارداد ،آمادگی خود را به منظووور تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامـ ل،
شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نگیﻦ شهرری بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده در ازای تهاتر
با واحدهای به شرح ذیل اعالم می دارد.
 -1واحوووووود شووووووماره  .................واقوووووو

در ﭘووووووروژه  ..........................بووووووه مسوووووواحت  .......................بووووووه ارزش قابوووووول

تهووووووووووووووووواتر .......................................................................................................ریوووووووووووووووووال و (بوووووووووووووووووه حوووووووووووووووووروف)
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................ریال.
 -2واحوووووود شووووووماره  .................واقوووووو در ﭘووووووروژه  ..........................بووووووه مسوووووواحت  .......................بووووووه ارزش قابوووووول
تهووووووووووووووووواتر .......................................................................................................ریوووووووووووووووووال و (بوووووووووووووووووه حوووووووووووووووووروف)
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................ریال.
مانده مبلغ ﭘیشنهادی خود را بوورای تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل ،شیر آالت اطفاء
حریق و تجهیزات وابسته) ﭘروژه نگیﻦ شهرری بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل و جزئیووات ﭘیوسووت و
مجموعووووووووووواً بووووووووووووه مبلووووووووووووغ  ..................................................................................ریووووووووووو ال و (بووووووووووووه حووووووووووووروف)
 ...............................................................................................................................................................................................................ریال بصورت نقدی اعالم مینماید.
همچنین اینجانب/این شرکت با تایید این برگ متعهد میشود در صورت برنده شدن ،در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء

قرارداد اقدام نماید .در غیراینصورت ،شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نف خود ضبط نماید و
اینجانب/این شرکت حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
-

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

نام و نام خانوادگی ﭘیشنهاد دهنده .......................................................
مهر و امضاء
تاریخ
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ﭘیش نویس قرارداد
موضوع:

تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به

همراه تجهیزات کامل ،شیر آالت اطفاء حریق و تجهیزات وابسته)

محل اجرا:

دولت آباد شهرری
شماره::

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

تاریخ....... .......................... :

42

قرارداد
ﭘیرو قرارداد مدیریت ساخت فیمابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و صندوق سرمایه گوذاری زموین و سواختمان
نﮕین شهر ری به شماره  ،11443مورخ  1395/09/20و به استناد مصوبه شماره  ،........مورخ  ........................هیئت مو دیره
و نیز کمیسیون معامالت شماره  ،.............موورخ  ............................این موافقتنامه به همراه دیﮕر مدارك الحاقی آنکه یک
مجموعه غیرقابل تفکیک است و از این ﭘس قرارداد نامیده میشود ،فیموابین شرکت سرمایهگذاری مسکﻦ تهران به
شماره ثبت  ،269170به شناسه ملی  10103074333و کد اقتصادی  41111863484به نمایندگی آقایان عباس
قدیری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علی شاه حیدری بهعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این قوورارداد
خریــدار نامیده میشود از یک طوورف و شوورکت  .......................................................به شماره ثبت  ،......................بووه
شناسه ملی .................................................و کد اقتصادی  ....................................................................بووووه نماینوووودگی آقایوو و ان
 ...........................................بوووووووه عنووووووو وان  .....................................و  ..................................................بوووووووه عنووووووووان
 .................................................که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیﮕر ،مطوابق مقررات و شرایطی که در
اسناد و مدارك این قرارداد مندرج شده است منعقد گردید.

ماده ( )1مـوضوع قرارداد
خرید و تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاء حریق (جعبه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل ،وش یر آالت اطفواء حریوق و
تجهیزات وابسته) جهت اجرا در ﭘروژه نﮕین شهر ری ،دولت آباد ،خیابان شهید بروجردی ،ﭼهوارراه قودس ،نوبش کوﭼو ه
حسن ابراهیمی مطابق با مشخصات فنی و ضوابط مندرج در مدارك موضوع ماده( )3قرارداد.
تبصره( :)1فروشنده از محل ﭘروژه به دقت بازدید نموده و ضمن بررسی نقشه های تاسیساتی از کم و کیف کوار آگواهی
کامل کسب نموده است ،لذا هیچﮕونه ادعائی در این خصوص ﭘذیرفته نخواهد بود.
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ماده ( )2محل تحویل(ارسال) مورد معامله
 -2-1محل تحویل(ارسال) مورد معامله واق در شهر ری ،دولت آباد ،بلوار شهید بروجردی ،ﭼهارراه قدس ،نبش کوﭼه حسن
ابراهیمی ،ﭘروژه نﮕین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد و فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را
صحیح و سالم وفق شرایط قراردادی در محل مزبور ،به خریدار تحویل یا برای وی ارسال نماید.
 -2-2ضروری است کلیه اقالم و تجهیزات قبل از بارگیری از انبار فروشنده به محل ﭘروژه به رویت و تایید خریدار یا نماینده
وی رسیده و مراتب صورتمجلس گردد.
 -2-3هزینه بارگیری اقالم موضوع مورد معامله بر عهده فروشنده می باشد.
 -2-4هزینه های حمل از محل کارخانه/فروشﮕاه فروشنده تا محل ﭘروژه و تخلیه در محل تحویول موورد معاملوه بور عهوده
خریدار خواهد بود.

ماده ( )3مدارک و اسناد قرارداد
این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است:
 -3-1موافقت نامه حاضر
 -3-2اسناد و مدارك فروشنده(ﭘیوست شماره )4
 -3-2-1کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره صاحبان امضا مجاز(برای اشخاص حقوقی) و کپی کارت
ملی و شناسنامه(برای اشخاص حقیقی)
 -3-2-2کپی اساسنامه و آگهی تاسیس
 -3-2-3کپی آخرین آگهی تغییرات
 -3-2-4کپی ﭘروانه معتبر تولید ،ساخت یا طراحی و مونتاژ از صنای و معادن فروشنده
 -3-2-5مشخصات فنی ارسالی از سوی خریدار که به تایید فروشنده رسیده است.
 -3-2-6تاییدیه های تولید محصوالت از مراج ذیصالح(گواهی استانداردهای ملی و بین المللی ،سازمان نظام
مهندسی ،مرکز تحقیقات مسکن ،تاییدیه سازمان آتش نشانی ،گواهینامه ها و )...
 -3-2-7ارائه گواهینامه استانداردهای مرتبط با محصوالت (کد رهﮕیری استاندارد).
 -3-2-8نشریه شماره ( 112دستور العمل اجرایی محافظت از ساختمانها در برابر آتش سوزی)
 -3-2-9نشریه شماره ( 128مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها)
 -3-3اسناد برآورد ریالی(ﭘیوست شماره )1
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 -3-4مقادیر و مشخصات فنی خصوصی(ﭘیوست شماره )2
 -3-5مباحث  22گانه مقررات ملی ساختمان ،مشخصات فنی عمومی ،نشریات ،دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری
کشور
 -3-6اسناد و مدارك تکمیلی که در حین قرارداد ،به فروشنده ابالغ می شود نیز جزء اسناد و مدارك قرارداد به شمار می
آید .این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ،دستور کار و صورتمجلس باشد.
 -3-7جدول مشخصات و ارزش واحدهای تهاتری(ﭘیوست شماره )3
 -3-8اسناد فرآیند ارجاع کار(ﭘیوست شماره )5
تبصره( :)2اسناد و مدارك مزبور و ﭘیوستهای دیﮕر قرارداد و هرگونه توافق نامه ،صورتجلسه و بوه طوورکلی هور سوند
دیﮕری که در طول مدت اجرای قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین رسویده باشود ،جوزء الینفوک ایون قورارداد محسووب
میگردد.
تبصره( :)3در صورت وجود دوگانﮕی بین اسناد و مدارك ،این موافقتنامه بر دیﮕر اسناد و مدارك اولویت دارد و هرگواه
دوگانﮕی مربوط به مشخصات فنی باشد اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی(ﭘیوست شماره  )2و ضووابط وزارت
صمت ،سازمان ملی استاندارد ،سازمان نظام مهندسی ،مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی خواهد بود و اگر مربوط به
بهای کار باشد نرخ موضوع ماده ( )4بر دیﮕر اسناد و مدارك قرارداد اولویت دارد.

ماده ( )4مبلغ قرارداد
مبلوووغ قووورارداد طبوووق توافوووق بوووا فروشووونده و بو و دون در نظووور گووورفتن مالیوووات بووور ارزش افوووزوده برابووور بوووا
 .....................................................................................................................................................................................ریال میباشد.
 -4-1مبلغ فوق الذکر بصورت تقریبی بوده بدیهی است صورتحساب نهایی بر اسواس صورتجلسوه تحویول کواال و رسوید
انبارهای تایید شده خریدار بر مبنای فهرست بهای(برآورد ریالی) مندرج در ﭘیوست شماره( )1محاسوبه و موالك
عمل قرار خواهد گرفت.
 -4-2ﭼنانچه در حین انجام کار تغییراتی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف خریدار به فروشنده ابالغ گردد ،مابهالتفاوت
هزینهها با توافق طرفین محاسبه و عند الزوم به حساب فروشنده ﭘرداخت خواهد شد.
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 -4-3در صورت وجود گواهینامه معتبر ثبتنام در نظام مالیات بر ارزشافزوده برای فروشنده و ارائه آن به خریدار ،مبلوغ
مالیات بر ارزشافزوده ﭘس از ارایه فاکتور رسمی و مستندات مربوطه جداگانه ﭘرداخت خواهد شد.
 -4-4مبلغ قرارداد به تشخیص خریدار با نرخ واحد ،تا سقف  %25قابل افزایش و به هر میزان قابل کاهش می باشد.
 -4-5قیمتهای این قرارداد ثابت بوده و شامل هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت ،مابه التفاوت مصالح ،مابوه التفواوت نورخ
ارز ،جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی ،جبران افزایش تعرفههای گمرکی و غیره نخواهد بود و ﭘرداخت کلیه
حقوق دولتی مربوط به این قرارداد به عهده فروشنده میباشد.

ماده ( )5ﭘیش ﭘرداخت
به قرارداد فیمابین ﭘیش ﭘرداخت تعلق نمیﮕیرد.

ماده ( )6نحوه ﭘرداخت
 -6-1نحوه ﭘرداخت قرارداد به صورت  ...........درصد نقد و  ...........درصد تهواتر بوا واحودهای معرفوی شوده در ﭘیوسوت
شماره( )3میباشد.
 -6-2در روش  ..........درصد نقد و  ...........درصد تهاتر فروشنده موظف است ﭘس از ارسال و تحویل وه ر بخوش یوا کول
موضوع قرارداد ،صورتحساب مربوطه را در فرمت مورد نظر خریو دار و بور اسواس منودرجات ﭘیوسوت شوماره ()1
تنظیم و تحویل خریدار نماید .فروشنده می بایست همراه با هر صورتحساب ،کلیه مدارك و مستندات الزم نظیور
صورتجلسه تحویل کاال و رسید انبارهای مورد تایید خریدار را تحویل خریدار نماید .صورتحساب مربوطوه ﭘوس از
رسیدگی توسط خریدار و کسر علی الحساب های ﭘرداختی و اعمال جرایم و خسارات احتمالی ،مبلغ تایید شوده
نهایی صورتحساب به عنوان بستانکاری تهاتری(علی الحساب خرید واحد) نزد خریدار ثبت گردیده و درصد نقدی
احتمالی آن به حساب فروشنده منظور و ظورف مودت (30سوی) روز کو اری از تواریخ تاییود در وجوه فروشونده
کارسازی خواهد شد.
 -6-3-1مقادیر ذکر شده در ﭘیوست شماره( )1تقریبی بوده و مالك محاسبه صورتحساب های علوی الحسواب و
نهایی بر اساس مقادیر رسید انبار شده و دارای صورتجلسه تحویل کاال خواهد بود.
 -6-3-2در صورت توافق طرفین خریدار می تواند بخشی از مطالبات فروشنده را بصورت نقدی ﭘرداخت نماید.
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ﭘیش فروش یا فروش و یا هر نوع واگذاری واحدهای تهاتری اختصاص یافته به این مناقصه به هور نحوو ممکون
منوط به صدور مجوز واگذاری از سوی مناقصه گزار می باشد و برنده مناقصوه ﭘویش از آن حوق ﭘویش فو روش،
فروش ،تهاتر ،ﭘیش ثبت نام ،رزرو یا انجام هرگونه فرآیندی که منجر به اخذ وجه یا ایجاد تعهد در برابر اشخاص
ثالث گردد را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت .صدور مجوز فروش واحدهای تهاتری بر اساس صورتحساب های
تایید شده فروشنده بر مبنای تحویل اقالم و تجهیزات مورد نیاز(موضوع مناقصه) انجام خواهد ﭘذیرفت.
 -6-3-3در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد ،تمامی واحدهای اختصاص داده شده به این قرارداد که برای آنها مجوز
فروش صادر نشده باشد متعلق به خریدار بوده و فروشنده حق طرح هرگونه ادعایی را در این خصوص
از خود سلب می نماید.
ماده( )7کسورات قانونی
ﭘرداخت کلیه تعهدات و کسورات قانونی اعم از عوارض ،مالیات و حقوق قانونی موضوع این قرارداد منحصراً به عهده فروشنده
بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده ( )8مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ ابالغ ،برای تحویل تمامی اقالم مورد معامله در محل ﭘروژه ،حداکثر (2دو) ماه شمسی بوده و فروشنده
موظف است کل اقالم موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبندی در ﭘیوست شماره( )1و مشخصات فنی خصوصی در ﭘیوست
شماره( )2تحویل خریدار نماید.
تبصره( :)4مدتزمانهای این ماده تاب تغییرات احتمالی حجم کار بوده و متناسب با کاهش یا افزایش حجم کوار موضووع
قرارداد ،کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ماده ( )9تأخیرات غیر مجاز
 -9-1در صورتیکه فروشنده نتواند تمام یا بخشی از اجناس موضوع قرارداد را در مودت زموان مقورر در مواده( )8توأمین
نماید ،خریدار میتواند به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات ،به میوزان (1.5یوک و نویم) درصود از صورتحسواب
مربوطه را به حساب بدهکاری فروشنده منظور و از محل مطالبات یا از محل تضامین وی کسر و برهداشت نماید.
 -9-2در صورتیکه تأخیر در تأمین تمام یا بخشی از مورد معامله بیش از (3سه) روز به طول انجامود ،فروشونده موظو ف
است کسری های مورد نیاز خریدار را از مبدأ دیﮕری تأمین نماید .در غیر اینصورت خریدار رأسا میتواند نسبت به
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خرید کسری های مورد نیاز از کارخانه مورد نظر خود اقدام و کلیه هزینه های مربوطه را بوا احتسواب (15ﭘوانزده)
درصد باالسری به حساب بدهکاری فروشنده منظور نماید.

ماده ( )10تضمیﻦ انجام تعهدات
همزمان با امضای قرارداد و برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ،فروشنده میبایست تضمین مورد قبول خریدار به میزان
(12دوازده) درصد مبلغ اولیه قرارداد ،در فرمت مورد تایید وی تسلیم نماید.
تضمین انجام تعهدات ﭘس از اتمام تعهدات و ارسال آخرین ﭘارت اجناس از سوی فروشنده ،تنظیم صورتجلسه تحویل کواال،
ارائه گواهی های استاندارد مربوطه به همراه صورتحساب نهایی ،و ارائه تائید کتبی دستﮕاه نظارت برای تمام مقادیر تحویو ل
شده و ﭘس از ﭘایان دوره تضمین مشروح در ماده( )11با ارائه درخواست کتبی از سوی فروشنده و منوط به احراز تراز موالی
مثبت به وی مسترد خواهد شد.
ماده ( )11دوره تضمیﻦ ،ضمانت(گارانتی) و خدمات ﭘس از فروش
 -11-1دوره تضمین مشتمل بر حسن انجام تعهدات ،سالمت و عملکرد صحیح و مناسب کلیه مصالح خریداری شده موضوع
قرارداد برای مدت (12دوازده) ماه شمسی از طرف فروشنده تضمین میگردد .همچنین فروشنده متعهد بوه ارائوه
خدمات ﭘس از فروش به مدت (5ﭘنج) سال از تاریخ تسویهحساب نهایی قرارداد حاضر گردید.
 -11-2هرگاه در دوره تضمین ،حسب تشخیص نماینده خریدار ،معایب یا نقایصی در کارها مشاهده شود ،که ناشوی از عودم
رعایت مشخصات به شرح مذکور در قرارداد و منضمات آن یا قصور و اهمال فروشنده باشد ،فروشنده مکلف است آن
معایب را طی مدتی که خریدار تعیین میکند به هزینه خوود رفو نمایود .در صوورت اسوتنکاف فروشونده ،خریودار
میتواند راسا ً نسبت به اصالح و رف معایب و نقایص اقدام و هزینه آن را به اضافه  %15از محل تضامین یا هور نووع
مطالبات فروشنده نزد خود برداشت و یا به هر طریق مقتضی دیﮕر مطالبه و وصول نماید و فروشنده حوق هیچگونوه
اعتراض یا ادعایی نخواهد داشت.
ماده ( )12دستگاه نظارت
به منظور نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده و تحویل به موق و سالم اجناس و تجهیزات موضوع قرارداد ،معاونت فنوی
و اجرایی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ،به عنوان دستﮕاه نظارت تعیین میگردد .فروشنده موظف است در هر مرحله
از انجام تعهدات قراردادی ،موضوع انجام تعهد را به تائید دستﮕاه نظارت برساند .بدیهی است ﭘس از تائیود دسوتﮕاه نظوارت،
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مبالغ مقرر در قرارداد به فروشنده قابل ﭘرداخت خواهد بود .این امر کامالً مورد قبول طرفین است و فروشنده حوق هرگونوه
ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده( )13بسته بندی
فروشنده موظف به بستهبندی مناسب اقالم موضوع قرارداد ،طبق استاندارد کارخانه سازنده و ارائه لیست محتویات و الصواق
آن بر روی هر بسته میباشد.
ماده ( )14تعهدات فروشنده
 -14-1فروشنده ﭘیش از امضای قرارداد اقرار می نماید که از کلیه مقررات و ضوابط وزارت صمت ،سازمان استاندارد ،مرکز
تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی ،نظام مهندسی استان تهران و سایر مبو ادی ذیو ربط و  ...در ارتبواط بو ا موضووع
قرارداد آگاهی کامل کسب نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند ،لذا جبران کلیو ه زیو ان وارده بوه خریو دار
ناشی از عدم آگاهی از مفاد فوق بر عهده فروشنده می باشد.
 -14-2فروشنده ﭘیش از امضای قرارداد اقرار می نماید که امتیاز فروش برند مصالح تحوویلی را بوه طورق مقتضوی نظیور
داشتن عاملیت فروش ،خرید امتیاز و نظایر آن از کارخانه های مبدأ اخذ نمووده و کلیوه حقووق موادی و معنووی
کارخانه های مبدأ را رعایت نموده است و تا ﭘایان مدت این قرارداد نسبت به تمدید آنها اقدام خواهود نموود .لوذا
مسئولیت اظهارات خالف واق بر عهده فروشنده بوده و می بایست کلیه زیان وارده به خریدار ناشی از عدم رعایت
مفاد فوق را نیز جبران نماید.
 -14-3فروشنده موظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانبندی مصوب تحویل
خریدار نماید.
 -14-4فروشنده ﭘیش از امضای قرارداد اقرار مینماید که برند مصالح مورد استفاده دارای استاندارد و سایر مدارك فنی در
ارتباط با موضوع قرارداد میباشد و خود را ملزم به تمدید آنها در طول مدت قرارداد میداند ،لذا جبران کلیه زیان
وارده به خریدار ناشی از عدم صحت یا تمدید مفاد فوق بر عهده فروشنده میباشد.
 -14-5فروشنده موظف است تمام مصالح مورد نیاز تولید را از مبادی مورد تأئید وزارت صمت ،سازمان استاندارد و موورد
تأئید خریدار تهیه نماید.
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 -14-6ضروری است کلیه اقالم و تجهیزات قبل از بارگیری از محل فروشﮕاه/کارخانه فروشنده به محل ﭘروژه به رویو ت و
تایید خریدار یا نماینده وی رسیده و مراتب صورتمجلس گردد.
 -14-7فروشنده می بایست در حین تولید و قبل از بسته بندی امکان بازدید نمایندگان خریدار را به دفعات و به تشخیص
از سوی خریدار فراهم آورد.
 -14-8فروشنده متعهد میگردد تا یک نسخه از کلیه مدارك فنی و نتایج آزمایشهای انجام شوده اعوم از آزموایشهوای
کنترل کیفیت و آزمایشهای تعیین خواص مکانیکی و شیمیایی مرتبط با موضوع قرارداد را از کارخانههوای مبودأ
اخذ و در اختیار خریدار قرار دهد.
 -14-9خریدار میتواند در هر مرحله از مدت قرارداد یا ﭘس از تحویل اجناس و تجهیوزات خریوداری بوه تشوخیص خوود
نسبت به انجام آزمایشهای کنترل کیفی اقدام نماید .در صورت عدم انطباق نتوایج بو ا ﭘویشفورضهوای تولیود و
مدارك و مشخصات فنی خصوصی و عدم توانایی فروشنده در اثبات کیفیت مصالح تحویلی ،مسوئولیت بوارگیری،
حمل و عودت محموله مورد نظر ،جایﮕزینی محموله جدید و جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما اعوم از ایجواد
تأخیر در اجرای ﭘروژه و مانند آن بر عهده فروشنده خواهد بود ،در اینصورت هزینه آزموایشهوای کنتورل کیفوی
انجام شده و آزمایشهای مجدد نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.
 -14-10هزینه های بارگیری و باراندازی کلیه محموله های ارسالی و جابجایی آنها در کارگاه و طبقات بصورت صوحیح و
سالم و بدون هرگونه عیب و نقص به عهده فروشنده می باشد.
 -14-11فروشنده متعهد و ملتزم گردید موضوع قرارداد را طبق شرایط و اوصاف و مشخصات مندرج در ﭘیوست شماره()2
این قرارداد و ضمائم آن را ،به طور صحیح و سالم و بدون عیب و نقص و بیهیچ عذر و بهانهای در تاریخهای مقرر
قراردادی در قبال صورتجلسه تحویل کاال به خریدار تسلیم نماید ،به نحویکه مورد معاملوه در اختیو ار و تصورف
خریدار قرارگرفته و هرگونه تصرفات مالکانه برای خریدار فراهم و ممکن باشد و استانداردهای مربوطه را در مودت
قرارداد و تحت نظارت خریدار ارائه نماید.
 -14-12فروشنده با امضاء این قرارداد تصریح و تأکید نمود که موضوع قورارداد ازلحواظ مشخصوات فنو ی طبوق ﭘیوسوت
شماره( )2این قرارداد و سایر جهات مندرج در آن فاقد هرگونوه اشوکال و موان قوانونی و اداری و صونفی و غیو ره
میباشد ،لذا در صورت بروز هرگونه اشکال و مان  ،مکلف و متعهد به جوابﮕویی و رف اشکال و مان  ،به نحوی کوه
امکان بهرهبرداری برای خریدار فراهم گردد ،میباشد.
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 -14-13فروشنده متعهد و ملتزم میگردد در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبی  ،ثمن معامله و خسوارات
و غرامات متعلقه را به خریدار مسترد و ﭘرداخت نماید.
 -14-14در صورت درخواست کتبی خریدار حضور مدیرعامل شرکت فروشونده یو ا نماینوده تاماالختیو ار وی در جلسوات
فیمابین الزامی است و در صورت عدم حضور ،به ازای هر جلسه ،مبلغی معادل نیم روز تأخیر غیرمجاز از فروشنده
کسر خواهد شد.
 -14-15فروشنده موظف است (5ﭘنج) روز ﭘس از مبادله قرارداد ،برنامه زمانبندی تولید و تحویل خود را با درنظر گورفتن
تأثیر کلیه عوامل (شامل نیروی انسانی ،مصالح و تجهیزات ،ماشین آالت و ابزار) مطابق با برنامه زمانبندی ﭘوروژه و
طبق نظر و فرمت مورد قبول خریدار در قالب برنامه  MSPتنظیم و جهت بررسی کتباً بوه خریودار تسولیم نمایود.
خریدار ﭘس از بررسی و اعمال نظر ،برنامه زمانبندی را جهت ﭘیﮕیری به فروشنده ابالغ مینماید.
 -14-16فروشنده به هیچ وجه حق انتقال جزئی و یا کلی موضوع قرارداد به غیر را ،بدون موافقت قبلی و کتبوی خریودار
ندارد.
 -14-17فروشنده موظف است در جریان بارگیری موضوع قرارداد ،کلیه اصول ایمنی و اسوتانداردهای مربوطوه را رعایوت
نماید و ﭼنانچه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط فروشنده و یا قصور کارکنان وی ،حادثه زیانباری
در اثر عدم بارگیری صحیح ،به اقالم و اجناس موضوع قرارداد و یا برای اشخاص مرتبط با خریدار واق شود ،کلیوه
عواقب حقوقی و مالی آن و مسئولیت جبران خسارت زیان دیدگان به عهوده فروشونده بووده و خریو دار هیچگونوه
مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 -14-18فروشنده موظف است موضوع قرارداد را در محلی که خریدار تعیین میکند صحیح و سالم و بدون هرگونه عیب و
نقص تخلیه نماید.
تبصره( :)5هزینه ارائه تمامی خدمات مندرج در بندهای فوق در ﭘیشنهاد قیمت لحاظ گردیده و اضافه ﭘرداختو ی در ایو ن
خصوص انجام نخواهد شد.
ماده ( )15تعهدات خریدار
 -15-1ﭘرداخت صورت حساب فروشنده مطابق با ماده(.)6
 -15-2هزینه حمل و تخلیه اقالم موضوع قرارداد بر عهده خریدار می باشد.
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 -15-3در صورت عدم آمادگی ﭘروژه جهت انجام مفاد قرارداد ،بهموجب نامه خریدار کتبار مراتب را بوه فروشونده اعوالم
می نماید و زمان مناسب به مدت قرارداد اضافه میگردد ،این زمان نباید از (3سه) ماه شمسی تجاوز کند.

ماده ( )16حـل اختالف
-16-1

-16-2
-16-3
-16-4
-16-5

در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد به جز ماده( ،)17طورفین در مرحلوه اول توالش
خواهند کرد تا بر اساس مفاد قرارداد و مذاکره و تعامل با یکدیﮕر اختالف را حو ل نماینود .در صوورت عودم حصوول
توافق ظرف دو هفته ،با ارجاع امر به داور مرضیالطرفین ،حل اختالف به عمل خواهد آمد .رأی داور مرضویالطرفین
برای طرفین قطعی و الزماالجرا میباشد .ضمنا تا تعیین تکلیف موضوع اختالف ،فروشنده موظف به اجرای تعهودات
خود می باشد.
مدت داوری (2دو) ماه تمام شمسی از تاریخ ارجاع امر به داور مرضیالطرفین میباشد.
ابالغ رأی داور از طریق ﭘست ﭘیشتاز سفارشی دو قبضه با درج موضوع بر روی ﭘاکت نامه ،به نشانی طرفین ،مو ذکور
در ماده( )18صورت خواهد گرفت.
شرط داوری حاضر ،موافقتنامهای مستقل برای قبول داوری تلقی و در صورت فسخ ،ابطال و یو ا بوهطورکلی انحوالل
قرارداد حاضر ،کماکان معتبر و الزماالجرا خواهد بود.
ارجاع موارد اختالف به داور مرضیالطرفین موجب توقف انجام تعهدات قراردادی طرفین نبووده و طورفین متعهدنود
کماکان نسبت به انجام تعهدات مذکور و اجراء و ادامه آن اقدام نمایند.

ماده ( )17شرایط فسخ قرارداد
در موارد ذیل خریدار میتواند بدون نیاز به انجام تشریفات قانونی و قضایی و صرفاً با ارسال (1یک) اخطار کتبی بوا ﭘسوت
سفارشی به آدرس مندرج در ماده( ،)18قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید:
-17-1
-17-2
-17-3
-17-4
-17-5

درصورتیکه به نحوی برای خریدار ثابت گردد که فروشنده قادر به انجام تمامی یا بخشی از تعهدات مطابق با برنامه
زمانبندی و مفاد قرارداد نمیباشد.
تأخیر بیش از (10ده) روز در تولید و تحویل مورد معامله و ملزومات مورد نیاز ﭘروژه مطابق با برنامه زمانبندی.
عدم انجام دستور کارها و دستورات دستﮕاه نظارت بهمنظور رف نقایص کارهای انجامشده معیوب در زمان مقرر.
انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث(اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون اخذ مجوز قبلی و کتبی از خریدار.
انحالل ،ورشکستﮕی و یا لغو امتیاز فروشنده.
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 -17-6در صورتیکه فروشنده نتواند به تعهدات قراردادی ،با کیفیت و کمیت موضوع قرارداد عمل نماید.
 -17-7عدم توانائی فروشنده در اثبات انطباق روش تولید یا کیفیت مصالح مصرفی و ملزومات تحویلی بوا مشخصوات فنو ی،
ضوابط استاندارد و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد.
در این صورت تضمین انجام تعهدات به نف خریدار ضبط گردیده و خریدار حق خواهد داشت تا وجه التزام به شورح
ماده( )9را از فروشنده مطالبه یا از محل مطالبات ،تضامین و سپرده های وی کسر نماید.
ماده ( )18نشانی طرفـیﻦ
 -18-1نشانی خریدار :تهران  -میدان ونک  -خیابان گاندی  -انتهای خیابان بیست ویکوم  -ﭘوالك  – 3شورکت سورمایه
گذاری مسکن تهران  -تلفن 88885561-62 :
 -18-2نشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانی فروشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونده:
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
تبصره( :)6هرگونه اخطاریه ،مکاتبه و اوراق از طریق ﭘسوت سفارشوی بوه نشوانیهای فووق الوذکر ،ابالغشوده محسووب
میگردد ،مﮕر آنکه تغییر نشانی قبالً و حداکثر ظرف  48ساعت به طرف مقابل اعالم شده باشد ،که در این صورت نشانی
جدید به عنوان اقامتﮕاه تلقی خواهد شد.
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ماده ( )19مفاد قرارداد
این قرارداد در تاریخ  1399 /............../.................مشتمل بر  19ماده و  6تبصره و در  .....صـفحه بـه جـز ضـمایم و
ﭘیوست های مربوطه در سه نسخه در شرکت سرمایه گذاری مسکﻦ تهران تنظیمشده کوه کلوی ه نسوخ دارای ارزش
یکسان و در حکم واحد میباشند و فروشنده اقرار به تسلیم یک نسخه از آن را نمود.
فروشنده

خریدار

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

شرکت سرمایه گذاری مسکﻦ

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

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

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

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

علی شاه حیدری

عباس قدیری

مدیر عامل و عضو

نایب رئیس هیئت

هیئت مدیره

مدیره
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پیوست شماره 1

 -1اسناد برآورد ریالی
 -2برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات موضوع قرارداد
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برنامه زمانبندی تحویل تجهیزات
ردیف

شرح مشخصات کال

1

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد
20*75*90

85

2

جعبه آتش نشانی توکار به ابعاد
20*75*90

48

عدد

133

عدد

133

عدد

133

عدد

6

هیدرانت سایز  1و  1/2اینچ

133

عدد

 30روز ﭘس از ابالغ قرارداد

7

شیلنگ فن کویل  3/4اینچ

133

عدد

 30روز ﭘس از ابالغ قرارداد

8

کپسول آتش نشانی ﭘودر گاز 6

133

عدد

2

عدد

2

عدد

11

فلوسوئیچ  5اینچ

2

عدد

 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد

12

شیر یکطرفه  5اینچ

2

عدد

 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد

2

عدد

 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد

14

فلوسوئیچ  6اینچ

4

عدد

 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد

15

شیر یکطرفه  6اینچ

4

عدد

 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد

3

قرقره همراه با شیلنگ سایز 3/4
اینچ و طول  20متر

4

شیر آتش نشانی  1و  1/2اینچ و
45درجه

5

شیر دسته گازی آتش نشانی
3/4اینچ

کیلوگرمی

9
10

13

شیر یکطرفه  2اینچ
شیر فلکه  2اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

شیر فلکه  5اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

مقدار

واحد

برنامه زمانبندی تحویل

عدد

 10روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 10روز ﭘس از ابالغ قرارداد

مالحظات

 30روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 30روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 30روز ﭘس از ابالغ قرارداد

 60روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 40روز ﭘس از ابالغ قرارداد
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16

شیر فلکه  6اینچ (ارسال سیﮕنال)
باتر فالی والو

4

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

17

شیر تخلیه  1اینچ

84

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

18

شیر تخلیه 1و  1/4اینچ

6

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

19

مانومتر با صفحه  10سانتی متر

90

عدد

20

اسپرینکلر ﭘایین زن

2500

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

21

فلوسوئیچ  2و  1/2اینچ

82

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

22

شیر یکطرفه  1و  1/2اینچ

82

عدد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

23

شیر فلکه  2و  1/2اینچ (ارسال

82

عدد

2

عدد

با فشار  10بار

سیﮕنال) باتر فالی والو

24

فلوسوئیچ  2اینچ

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد
 45روز ﭘس از ابالغ قرارداد

57

پیوست شماره 2

مقادیر و مشخصات فنی خصوصی
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پیوست شماره 3

جدول مشخصات و ارزش واحدهای
تهاتری
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پیوست شماره 4

اسناد و مدارک فروشنده
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پیوست شماره 5

اسناد فرآیند ارجاع کار
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