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 مناقصه عمومی
 05/12/1399مورخ  77392/420700شماره 

 

 

 موضوع :

 حمل واجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب  ، مصالح یهکل یهته

 

 

 

 محل اجرا:

 شهر جدید اندیشه 2بنفشه پروژه 
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 ...................... سرکار خانم/یجناب آقا

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

 با سالم و احترام؛

 وژهپر اجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب حمل ومصالح،  یهکل یهتهشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

 متناسب بای فنی و مالی از توانمندبرخوردار  واجد شرایط و یو حقوق یقیحق به اشخاص نقد صورت به راشهر جدید اندیشه  2بنفشه 

زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه موضوع 

 و رسید دریافت نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

 به شرح ذیل: قرارداد مجزا 2لب در قا یشهاند یدشهر جد 2بنفشه  وژهپراجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب   حمل ومصالح،  یهکل یهته

  یددر قالب قرارداد خر "شهر جدید اندیشه 2بنفشه  وژهپرخرید و تحویل گچ برگ دیوار و سقف کاذب  " -1-1 

 یمانکاریدر قالب قرارداد پ "شهر جدید اندیشه 2بنفشه  وژهپر اجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب حمل و" -1-2

از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در  گر موظف است قبلتبصره: مناقصه

 خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

 2بنفشه وژه پر ،یفاراب یابانخ ،حکمت یابانخ ،چهارراه ارغوانی، جنوب یدتوح یابانخ، فاز چهارم ،یشهاند یدشهر جد: محل اجرای کار -2

 مدت اجرای کار -3

 باشد: یم یلبه شرح ذ ی( ماه شمسپنج) 5کار به مدت  یمدت کل اجرا

 ابالغ آن یخاز تار ی( ماه شمسسه) 3به مدت  یدقرارداد خر یمدت اجرا -3-1

 ابالغ آن یخاز تار ی( ماه شمسپنج) 5به مدت  یمانکاریقرارداد پ یمدت اجرا -3-2

 کارفرما( انجام دهد.) یدارمصوب خر ی( موظف است هر دو قرارداد را طبق برنامه زمان بندکاریمان: فروشنده )پتبصره

 

 کارفرما -4

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت 

 

 دستگاه مناقصه گزار -5

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

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

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

 .برای اشخاص حقوقی و کارت ملی برای اشخاص حقیقیدی قتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -2-6

 (4) مارهمندرج در پیوست ش تاییدمورد مشخصات فنیتوانایی در تأمین مصالح و انواع صفحات گچی روکش دار مطابق با  -3-6

 متر مربع 35،000پروژه مشابه اجرا شده و دو پروژه در دست اجرا با زیربنای حداقل دو  تامین و اجرا سابقه -4-6

 

  تضمین شرکت در مناقصه -7

را بصورت یک  ریال( چهار میلیارد) 4،000،000،000شرکت در مناقصه مبلغ همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین  بایستمیمناقصه گر  -1-7

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

ماه از تاریخ گشایش  (دو) 2 بانکی باید به مدت نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 ماه دیگر قابل تمدید باشد. (سه) 3گزار، با هزینه مناقصه گر برای مدت  مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

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

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

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

 ده باشد. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسی مدیرعامل

به  7-1بصورت یک یا ترکیبی از موارد ذیل بند ریال را ( سه میلیارد) 3،000،000،000 می تواند مبلغ در صورت تمایل  گرمناقصه -2-7

، بدون تاریخ، در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، بدون ریال( دو میلیارد) 2،000،000،000 به مبلغ  عدد سفتههمراه یک 

به عنوان تضمین  و قید مبلغ ریالی کوچکتر یا مساوی ارزش برگ سفته افی، فاقد خط خوردگی و پشت نویسیهرگونه توضیح اض

بایست متعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مذکور می سفته به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در پاکت )الف(شرکت در مناقصه 

 شده باشد.مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر 

، بدون ریال (پنج میلیارد) 5.000.000.000به مبلغ  سفتهمناقصه گر می تواند در صورت تمایل به جای تضامین موضوع بند فوق،  -3-7

و قید مبلغ ریالی تاریخ، در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، بدون هرگونه توضیح اضافی، فاقد خط خوردگی و پشت نویسی 

سفته  به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در پاکت )الف(به عنوان تضمین شرکت در مناقصه  ش برگ سفتهکوچکتر یا مساوی ارز

ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر شده برای اشخاص حقوقی بایست متعلق به مناقصه گر بوده و مذکور می

 باشد.
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مبلغ خالص قرارداد را بصورت  %12از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  روز پس 7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -4-7

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

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

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

در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  شرکتتضمین  -5-7

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  7مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بندزمان -8

تصویر کد  و ییراتتغ یآگه ینآخر یرتصو معرفی نامه،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتجهت درمنظور شرکت در مناقصه و  به -1-8

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

 ،1ك پال، 23ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهردستگاه مناقصه گزار به  بازرگانی واحد به 10/12/1399لغایت  05/12/1399

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ . واحد بازرگانی7واحد 

 تماس گرفته شود. 88663021یا سوال در خصوص اسناد با شماره  در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی -2-8

 باشد.یم 12/12/1399مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -3-8

به دستگاه  12/12/1399آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا چنانچه پس از  -4-8

 .دیینماگزار اعالم مناقصه

در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت  12/12/1399مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -5-8

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمیبازگشایی 

توانند مراتب برندگی یا عدم یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران می گرانامکان حضور مناقصه  -6-8

 شرکت پیگیری نمایند. بازرگانی واحدبرندگی خود را از 

رنده یا لغو و هادات، انتخاب بنروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -7-8

 تجدید مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول  بایستمی کلیه مصالح دیوار و سقف کاذب پانلی ، حمل و اجرایتحویل، خرید پیشنهادی قیمت -1-9

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات خالص و بدون در نظر گرفتننا صورت به ،(3) شماره مقادیر ارائه شده در پیوست

در  بایست مبلغ پیشنهادی پیمانکاری اجرا را با درنظر گرفتن حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و بصورت ناخالص و بدونگر میمناقصه -2-9

 نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید.
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مطابق با وندور لیست مورد تأئید مندرج در ع صفحات گچی روکش دار مناقصه گر می بایست پیشنهاد خود را بر مبنای مصالح و انوا -3-9

 ارائه نماید. (4)پیوست شماره 

مردود و ، پیشنهاد مناقصه گر (4)در پیوست شماره  تاییدنشان های مورد نشان تجاری خارج از در صورت ارائه پیشنهاد  تبصره:

 .آیند مناقصه قابل پذیرش نخواهد بودهیچگونه ادعایی در این خصوص از سوی شرکت کنندگان در فر

با درخواست فروشنده و در قبال ارائه تضمین معتبر)ضمانتنامه بانکی یا رهینه ملکی( به از مبلغ اولیه قرارداد خرید  درصد 50 معادل -4-9

 عنوان پیش پرداخت قابل پرداخت خواهد شد.

 خواهد بود. یصورت نقدنحوه پرداخت به -5-9

 انجام نخواهد شد. یبابت پرداخت جداگانه ا ینلحاظ گردد و از ا یمتق یشنهاددر پ بایست یمکارگاه  یزتجه ینههز یهکل -6-9

 قابلدرصد  )بیست و پنج(25سقف  هر میزان قابل کاهش و تا و تغییر مقادیر تا گزارمناقصهبنا به تشخیص  با نرخ واحد، مبلغ قرارداد -7-9

 باشد.می شیافزا

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلقدر صورت تعل افزودهبر ارزش اتیمال -8-9

 .خواهد بود

، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزایش قیمت حامل های و دستمزد به قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوت مصالح -9-9

 ه تعلق نمی گیرد.انرژی، جبران افزایش تعرفه های گمرکی و غیر

 

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1)پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -1-10

 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -2-10

 (ساختمانی یهارکا عمومی فنی تمشخصا) 55 رهشما نشریه -3-10

 کشور یجار یفن یو استانداردهادستورالعملها و  تسایر نشریاو  ی عمومیساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -4-10

 د.تلقی می شوارداد الینفک قرء جزدارد و گاهی کامل آنها از آ برنده مناقصهکه 

 (3شماره  وستی)پ ز قیمتآنالی وپیشنهاد  برگ -5-10

جزئیات مورد تایید مصالح  مشخصات فنی و، و صفحات گچی روکش دار صالحوندورلیست نشان های تجاری مورد تأئید جهت تأمین م -6-10

 (4)پیوست شماره  او گچ برگ ه

 .یشهاند یدشهر جد 2بنفشه  وژهپرگچ برگ دیوار و سقف کاذب  و تحویل  مصالح یهکل یهتهپیش نویس قرارداد با موضوع  -7-10

 .یشهاند یدشهر جد 2بنفشه  وژهپرحمل واجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب با موضوع  یمانپ یسنو یشپ -8-10
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 اسناد و مدارک  اولویت -11

 صات فنی عبارت است از : اولویت اسناد و مشخ

 همراه اسناد مناقصهضمیمه  قرارداد های نویس یشپ -1-11

 اسناد و شرایط مناقصه -2-11

 (4)پیوست شماره  جزئیات مورد تایید مصالح و گچ برگ ها وخصوصی مشخصات فنی  -3-11

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -4-11

  گراقصهمنتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -5-11

  پیشنهادات ارائه -12

پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الك و  ،پیشنهاد دهندگان

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند. دبیرخانهدر مقابل اخذ رسید، تحویل  پاکت د(مهر شده )

 شرکت در مناقصه  پاکت الف( حاوی تضمین -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینشده، آخر یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

مهر و  ینت،پر ینو همچن یرعاملمد ،یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

مشخصات افراد  ،(1)در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،ی، شرا)یا آگهی روزنامه(امه شرکت در مناقصهدعوتن یامضا

 اسناد مناقصه )در یمهمستندات ضم یرسا، مشخصات فنی ،ها دقراردانویس ، پیش(2) شماره یوستموجود در پحقوقی حقیقی و 

 (A3و نقشه ها )در قطع  (A4 سایز

  مربوطه یزهای( و آنال3شماره  یوست)پ یمتق یشنهادول پفرم و جدا یحاوپاکت ج(  -

در  گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است.و مقادیر مصالح  های پیشنهادیقیمتارائه آنالیز  تکمیل و: 1تبصره 

 بود. معامالت خواهد یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ یرشعدم پذ یا یرشخصوص پذ

و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ میو تنظ هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به دیبا متیق شنهادیپ: 2تبصره 

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

 ا رد پیشنهادها ی ولقب اختیار -13

یا رد دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قبول 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.
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 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56شنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده هرگاه اطالع حاصل شود که پی

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 ناقصه گزار                                                                     م                          مناقصه گر                                                                                        

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

 علی شاه حیدری                                                                               مهر و امضاء              تاریخ...                                                          

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**

 ، برای مبلغ               ریال تضمین                      از*                           ، در مقابل***  

و تعهد می نماید چنانچه***            به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوع و 

تنکاف نموده است، توا میوزان                    ریوال هور اس قراردادمربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  قراردادمشارلیه از امضای 

مبلغی را که ***                مطالبه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***                         بودون 

اری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مج

 وجه یا حواله کرد***                      بپردازد.

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***       

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

           نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                              

یاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احت

 را در وجه یا حواله یا حواله کرد***                            پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول 

 ز درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                                                        و ا

 

 مناقصه گر*عنوان 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 ینکه*                       به نشانی:نظر به ا

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

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 ریال                                                     در مقابل ***         برای مبلغ                               

         به منظور انجام تعهداتی کوه بوه موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                       

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

                        اطالع دهدکه*                               از اجورای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان        

 ریال، هر مبلغی را که***  

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

                             بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***             

 بپردازد.

 روزمدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری 

 است و با درخواست کتبی ***                    

        واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                  

 نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* 

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

                        متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                               

 پرداخت کند.
 

 مناقصه گرنوان *ع

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 2 پیوست شماره
 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  شده ، پیشنهاد ارائهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

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

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    کد ملی:    خانوادگی: نام و نام .1

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

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

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

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

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال پنجکمتر از  الی ده سال پنجبین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

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

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 یقیمشخصات اشخاص حق
 

 

 و تکمیل گردد *موارد زیر به دقت مطالعه

 **درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان لم یکن تلقی می گردد .

 مشخصات -1

 ملی.................................... ارهنام پدر ........................... شم ..............................خانوادگینام .................................................نام  

 ................................................................. فعالیت ...................................زمینهنام پدر...................... محل تولد....................تاریخ تولد

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

 ..فکس .................................................................................. ثابت............................................همراه –شماره تلفن -3

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 سال 5کمتر از            الی ده سال 5بین            باالی ده سال 

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

 

 

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

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 3 پیوست شماره

 

  پیشنهاد قیمت برگ
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 ها و مشخصات فنی موضوع مناقصهاینجانب/ این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه

شـهر  2بنفشـه  وژهپرو سقف کـاذب  یوارگچ برگ د یاجرا مصالح، حمل و یهکل یهته، مبلغ پیشنهادی خود برای قرادادو پیش نویس 

خالص و بودون در نظور گورفتن مالیوات بور ارزش افوزوده بوه شورح ذیول و جزئیوات پیوسوت و مجموعواً بوه مبلوغ نارا بصورت یشه اند یدجد

)بووه حووروف(  .............. ریووال و .............................................................................................................................................................................................................

 نماید.اعالم مینقد  به صورت ریال..... ..................................................................................................................................................................................................

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت بوه ارائوه تضومین انجوام تعهودات و  شودیمید این برگ متعهد ایاین شرکت با ت همچنین اینجانب/

تضمین شرکت در مناقصه را به نفوع خوود ضوبط  ی مسکن تهران مجاز است مبلغگذارهیسرماامضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

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

 
 یزد      یسبات  نیراکناف ا   روکش دار:  یگچصفحات  یتجار نشان -

 .......................................................فروش و ...(: ............................ تگر با برندهای پیشنهادی )صاحب امتیاز، نمایندگی رسمی، عاملینوع ارتباط مناقصه -

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

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

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

 مهر و امضاء 

        تاریخ 

 بهای کل )ریال( شرح ردیف

1 
، پیشانی و باکس نور سقف کاذب، یوارگچ برگ د یلمصالح و تحو یهکل یهته

 یشهاند یدشهر جد 2بنفشه  وژهپر، دریچه بازدید سقف و... مخفی
 

2 
، دریچه ، پیشانی و باکس نور مخفیسقف کاذب، حمل واجرای گچ برگ دیوار

 شهر جدید اندیشه 2بنفشه  وژهپر و... بازدید سقف
 

   خالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(ناجمع کل بصورت 
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 پیشنهاد قیمت آنالیز                                                                                         
 یشهاند یدشهر جد 2بنفشه اجرای گچ برگ دیوار و سقف کاذب   حمل ومصالح،  یهکل یهته                                            

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

1  

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح تهیه و تحویل

 شامل:روکش دار(  ی)صفحات گچ  واحد هادیوار گچ برگ 

، به همراه تمام ملزومات نصب (RG12.5)روکش دار  یات گچصفح -

 )بدون زیر سازی( یریو نوار درزگ بتونه، پیچ، مهره، واشر

   25047 متر مربع

2 

 مورد نیاز جهت اجرای تهیه و تحویل کلیه مصالح و ملزومات

( به RG9.5روکش دار ) یصفحات گچ -واحد ها  یوارگچ برگ د

در  یریبتونه و نوار درزگ، پیچ، مهره، واشر همراه تمام ملزومات نصب،

)در مجاورت سقف( اجرا خواهد  یوارد یانتها یمتر یسانت 40ارتفاع 

 1950  )بدون زیر سازی( .یدگرد

   1950 متر مربع 

3 

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح تهیه و تحویل

روکش دار  یصفحات گچ شامل: واحد هاکاذب  سقفگچ برگ 

(RG9.5)  و نوار  بتونه، پیچ، مهره، واشرتمام ملزومات نصب، به همراه

 درزگیری

   12965 مترمربع

4 

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح تهیه و تحویل

روکش  ی)صفحات گچ سرویس و حمام  کاذب سقفگچ برگ 

به همراه تمام  (MR12.5)روکش دار  یصفحات گچ شامل:دار( 

 درزگیریو نوار  بتونه، پیچ، مهره، واشرملزومات نصب، 

   1065 مربعمتر

5 

  و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای کلیه مصالح تهیه و تحویل

روکش دار(  ی)صفحات گچپارکینگ سقف کاذب  گچ برگ

به همراه تمام ملزومات  (MR12.5)روکش دار  یصفحات گچ شامل:

  درزگیریو نوار  بتونه، پیچ، مهره، واشرنصب، 

   3114 مربعمتر

6 
فیل های فوالدی سرد نورد شده با استفاده از پرو مصالح زیر سازی

 و جزئیات اجرایی و کرنربید گالوانیزه همراه با کلیه اتصاالت و آویز ها

 (3،4،5ردیف های موضوع زیرسازیبرای سقف )

   17144 مربعمتر 

7 

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح و تحویل تهیه

با هر شکل، عرض و ارتفاع و  بدون نور مخفیپیشانی ساده 

سرد  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز  شامل: انحنا

یی و اجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهینورد شده گالوان

به  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچو  کرنربید

 یریو نوار درزگ بتونه، هره، واشرپیچ، مهمراه تمام ملزومات نصب، 

   3500 متر طول 

  )صفحه اول( 7الی  1جمع ریالی ردیف های 
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 (یالکل )ر یبها (یالواحد )ر یبها مقدار    واحد   شرح                                     یفرد

8 

 و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای کلیه مصالح و تحویل تهیه

 ل:شام باکس نور مخفی

سرد نورد شده  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونهتمام ملزومات نصب، 

   2000 متر طول

9 

یه مصالح و ملزومات مورد نیازجهت اجرای تهیه و تحویل کل

 یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز :شاملدریچه بازدید 

 ،زهایآولوال، اتصاالت،  هیهمراه با کل زهیسرد نورد شده گالوان یفوالد

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونهصب، تمام ملزومات ن

   500 عدد

10 
روکش دار  یصفحات گچ -واحد ها  یوارگچ برگ د یحمل و اجرا

(RG9.5 ،به همراه تمام ملزومات نصب )بتونه و نوار ، پیچ، مهره، واشر

 یانتها یمتر یسانت 40در ارتفاع  (2 یف)موضوع اجرا ردیریدرزگ

  .ید)در مجاورت سقف( اجرا خواهد گرد یوارد

   1950 مترمربع 

11 
روکش دار  یصفحات گچ - واحد ها یواردگچ برگ  یحمل و اجرا

(RG12.5) ،و  بتونه ،پیچ، مهره، واشر به همراه تمام ملزومات نصب

 (1ردیف اجرا )موضوع  درزگیرینوار 

   25047 مترمربع

12 

روکش دار  یصفحات گچ - کاذب سقفگچ برگ  یحمل و اجرا

(RG9.5-MR12.5)  پیچ، مهره، واشرهمراه تمام ملزومات نصب، به ،

با  اجرای زیر سازیو  (1)موضوع ردیف  درزگیریو نوار  بتونه

استفاده از پروفیل های فوالدی سرد نورد شده گالوانیزه همراه کلیه 

 (3،4،5، 6)موضوع اجرا ردیف های وآویز ها اتصاالت

   17144 مربعمتر

13   

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای پیشانی  مصالح اجراحمل و 

  شامل: با هر شکل، عرض و ارتفاع و انحنا ساده بدون نور مخفی

سرد نورد شده  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونه، پیچ، مهره، واشر ،تمام ملزومات نصب

   3500 متر طول 

  )صفحه دوم( 13الی  8ردیف های ریالی جمع 
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14 

 و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای کلیه مصالح اجراحمل و  

 شامل: باکس نور مخفی

سرد نورد شده  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونه ،پیچ، مهره، واشر تمام ملزومات نصب،

   2000 متر طول

15 

اجرای حمل و اجرای کلیه مصالح و ملزومات مورد نیازجهت 

 یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز :شاملدریچه بازدید 

 ،زهایآولوال، اتصاالت،  هیهمراه با کل زهیسرد نورد شده گالوان یفوالد

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونهتمام ملزومات نصب، 

   500 عدد

  )صفحه سوم(15 و 14های  جمع ردیف

  )مجموع سه صفحه( به ریال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 15الی  1جمع کل ریالی ردیف های 

 به حروف:

                            

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

 و مهر و امضاء : یختار                                                              
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 4 پیوست شماره
 

 انواع گچ برگمصالح و  تهیه جهت ،مشخصات فنی و جزئیات مورد تایید

 شهر جدید اندیشه 2بنفشه  وژهپر
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 یدایجاری مورد تنشان های ت

 انواع گچ برگو جهت تأمین مصالح 

 نشان تجاری مورد تأئید نوع مصالح و ملزومات

انواع صفحات گچی روکش دار و 

 )گچ برگ( ملزومات

 کناف 

 )شرکت کناف ایران(

  یزد

 (گروه صنعتی گچ برگ یزد)

 باتیس

)بهین سازان نواندیش 

 سپاهان(

 ازی مطابق کاتالوگ شرکت کناف ایرانمصالح و تجهیزات مورد نیاز زیر س  *

 

 

 

 انواع گچ برگمصالح و  یهجهت ته ییدمورد تا یاتو جزئ یمشخصات فن                       

 )پیوست( تهیه، اجرا و نصب زیرسازی سقف کاذب و پنل کناف مطابق مشخصات فنی و کاتالوگ شرکت کناف ایران-1

 )پیوست( ارهای داخلی مطابق مشخصات فنی و کاتالوگ شرکت کناف ایرانتهیه، اجرا و نصب صفحات گچی برای دیو-2

 تهیه، اجرا و نصب سازه و پنل کناف پیشانی و نور مخفی در سقف.-3

 سانتیمتر همراه با اجرای سازه تقویتی. 30با ابعادباالی  )دریچه بازدید( اجرای محل بازشوهای سقفی-4

 سانتیمتر. 15دن( در بخش الکتریکال و مکانیکال به قطر کمتر از اجرای محل نصب المانهای سقفی )گردبرز-5

   .بتونه )تیپ و بتونه( سطوح افقی و عمودی کاذب کاری شده تهیه، اجرا و نصب نوار درزگیر-6

 .نصب کرنربید فلزی، طبق نظر کارفرما تهیه، اجرا و-7

 

 



 

21 

 

 

 

 

 پیش نویس قرارداد

 

 2بنفشه پروژه و سقف کاذب   یوارگچ برگ د یلمصالح و تحو یهکل یهته

 

 

 

 

 محل اجرا:

 شهر جدید اندیشه 2بنفشه پروژه 
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 قرارداد

که یک مجموعه آن لحاقیاارك یگر مداه دفقتنامه به همراین موا، معامالت ونیسیکم 00/00/99مورخ  ............جلسه شماره به استناد صورت

به شناسه و  269170ثبت ره به شما انمسکن تهراری ایهگذشرکت سرمبین د، میشوه نامید قراردادین پس و ازاست اغیرقابل تفکیک 

ه علی شاه و ئیس هیئت مدیران ربهعنو مجید غفوری روزبهانین قایاآبه نمایندگی  411111863484دی قتصااکد و  10103074333ملی 

به  ....................................... کتشر ویکسو د از میشوه نامید خریدار قراردادین در اکه ه عضو هیئت مدیرو مدیرعامل ان بهعنوری حید

.......................................... به نمایندگی ....................... به عنوان  دیقتصااکد و ........................... شناسه ملی و ..................  ثبتره شما

یطی که اشررات و طبق مقر، یگری دسود از میشوه نامید فروشندهقرارداد ین در اکه ..............به عنوان ........................ ...............................و .......

 ید.دست منعقد گره اشددرج قراردادین ارك امدد و سنادر ا

 عوضوـم( 1ده ما

 2بنفشه  وژهپرروکش دار(  ی)صفحات گچ سقف کاذب پانلییوار و د یجهت اجرا ازیو ملزومات مورد ن مصالحانواع گچ برگ،   لیو تحو دیخر

شرکت کناف ایران  یمشخصات فنبر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل ها و و پروژه  یاجرائ هاینقشه بامطابق واقع در شهر جدید اندیشه 

 شامل: 

سقف دیوار واحد ها و جهت نصب در  (RG12.5-RG9.5-MR12.5)و مقاوم در برابر رطوبت  یروکش دار معمول یانواع صفحات گچ -1-1

، دریچه ، پیشانی، باکس نور مخفیدرزگیرینوار  ،بتونهبه همراه تمام ملزومات نصب،  واحدها، سرویس، حمام و پارکینر ها یکاذب پانل

  ...........................( ی)با نشان تجار بازدید

سرد  یفوالد یها یلبا استفاده از پروف یباکس نور مخف یشانی،پ ،مام و پارکینرسرویس، ح ، ،واحد ها صفحات گچ برگ یرسازیمصالح ز -2-1

 ..................( ی)با نشان تجار ییاجرا یاتو جزئ یزهااتصاالت، آو یهکل همراه با یزهنورد شده گالوان

کم و کیف کار آگاهی کامل کسب نموده است، های معماری از ها به دقت بازدید نموده و ضمن بررسی نقشه: فروشنده از محل پروژه1تبصره

 لذا هیچگونه ادعائی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.

 ( مدارک و اسناد قرارداد2ماده 

 است : ریشامل اسناد و مدارك ز قرارداد نیا

 نامه حاضرموافقت -1-2

 کشور یجار یفن یتانداردهادستورالعملها و اسی عمومی، نشریات، ساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -2-2

 (1شماره  وستی)پی الیبرآورد ر -3-2

 ابالغ خواهد شد. قرارداد، بصورت تدریجی کتبًا به فروشندهپس از مبادله که  2معماری فاز  یهانقشه ی ازسر کی -4-2

 (2شماره  )پیوست رانیشرکت کناف ا یفن یها دستورالعملویرایش مشخصات و  آخرین و ، دستور العمل هاخصوصی مشخصات فنی -5-2

 (3 شماره وستی)پ فروشندهاسناد و مدارك  -6-2
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برای اشوخاص حقووقی و کپوی کوارت ملوی و شناسونامه بورای  صاحبان امضا مجاز رهیمد اتیو شناسنامه اعضاء ه یکارت مل کپی .1-6-2

 اشخاص حقیقی

  سیتاس آگهی و کپی اساسنامه .2-6-2

  راتییتغ یآگه نکپی آخری .3-6-2

 و معادن  عیصناوزارت از ، ندهفروش تولید معتبربهره برداری  کپی پروانه .4-6-2

تاییدیه های تولید محصوالت از مراجع ذیصالح )گواهینامه استاندارد، سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات مسکن، گواهینامه هوا  .5-6-2

 و ...(

 (4شماره  وستی)پ فرآیند ارجاع کاراسناد  -7-2

جزو  زین گرددیمبادله م قرارداد نیطرف نیب ای شودیابالغ م هفروشندبه  ،قرارداد یمنظور اجراکار و به یاجرا نیکه ح یلیاسناد تکم -8-2

صورت اسناد ممکن است به نیشود. ا هیته قرارداددر چارچوب اسناد و مدارك  دیاسناد با نی. ادیآیبه شمار م قرارداداسناد و مدارك 

 مجلس باشد.دستور کار و صورت قشه،ن ،یمشخصات فن

مربوط به  یدارد، هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریبر د موافقتنامه نیاسناد و مدارك، ا نیب یدر صورت وجود دوگانگ :2تبصره

و ضوابط وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی و  خصوصیی مشخصات فنبا  بیبه ترت تیباشد اولو یمشخصات فن

اسناد  گریبر د 3کار باشد، نرخ موضوع ماده  یو اگر مربوط به بها خواهد بود یعموممشخصات فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و 

 دارد. تیاولو قراردادمدارك  و

 ( مبلغ قرارداد3ماده 

 برابر با  و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزودهپیشنهادی و توافق با فروشنده  قیمتمبلغ اولیه قرارداد بر اساس  -1-3

 .باشدیم ).............................................................( ریال ...............................

مبنای بربر روی کار و  ی نصب شدهبدیهی است صورتحساب نهایی بر اساس صورتجلسات تحویل کاالتقریبی بوده و  بصورتمبلغ فوق  -2-3

 ت. محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرف 1پیوست شماره  فهرست بهای مندرج در

  .باشدیمی پرداخت قرارداد به صورت نقد نحوه -3-3

 ،یانرژ یهاحامل متیق شیمابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزا ل،یبه عنوان تعد یمبلغ چگونهیقرارداد ه نیبه ا -4-3

 .ردیگیتعلق نم رهیو غ یگمرک یهاتعرفه شیجبران افزا

 التفاوتشخصات فنی ایجاد و از طرف خریدار به فروشنده ابالغ گردد، مابهم رچنانچه در حین انجام کار تغییراتی د -5-3

 ها با توافق طرفین محاسبه خواهد شد.هزینه 

 باشد.می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25این قرارداد با نرخ واحد تا هر میزان قابل کاهش و تا سقف  -6-3

قابل  ، ارائه فاکتور رسمی و مستندات مربوطهثبت نام یگواه میاز تسل ، طبق ضوابط و پسدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -7-3

 پرداخت خواهد بود.



 

24 

 

 

 پیش پرداخت ( 4ماده 

درصد از مبلغ اولیه قرارداد با درخواست فروشنده و در قبال ارائه تضمین معتبر )ضمانتنامه بانکی یا رهینه ملکی( پرداخت )پنجاه(  50معادل 

 خواهد شد.

 پرداخت نحوه( 5ماده 

بر روی شده  اجراو ملزومات  مصالحمربوط به  حسابصورت  در پایان هر ماه، فروشنده نقدی می باشد. پرداخت قرارداد به صورت نحوه

قرارداد و ، براساس فهرست و اسناد منضم به هامجلسصورت دستورکارها و ،ییاجرا یهاطبق نقشهکه را  خیاز شروع کار تا آن تار راکار 

 تیوضع رتصو یینها دییو تأ یدگیرس . پس ازدینمایم خریدار میتسلاست محاسبه کرده  (1)ل و توضیحات مندرج در پیوست شماره جداو

ی، مانده قابل پرداخت به حساب و اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یالحساب ها یکسر عل ،یاعمال کسورات قرارداد نیو همچن

 واهد شد.بستانکاری فروشنده منظور خ

 اییدتحویل شده پس از اتمام کلیه مراحل اجرا در محل و منوط به تو ملزومات  حساب و پرداخت هر بخش از مصالح: تأئید صورت3تبصره

 کیفیت از سوی دستگاه نظارت و نماینده خریدار برای آن بخش خواهد بود.

 مورد معامله )ارسال(لی( محل تحو6 ماده

 یابوانحکموت، خ یابوانچهارراه ارغووان، خ ی،جنوب یدتوح یابانفاز چهارم، خ یشه،اند یدشهر جد معامله واقع در ردمو )ارسال(لیتحو محل -1-6

را صحیح و سالم وفق مورد معامله  دیفروشنده متعهد و ملتزم گردشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد و  2بنفشه وژهپر ی،فاراب

 دار تحویل یا برای وی ارسال نماید.شرایط قراردادی در محل مزبور، به خری

 .گردد صورتمجلس مراتبو  دهیرس یو ندهینمایا  داریید خریو تا تیمحل پروژه به روتخلیه، در قبل از  زاتیاقالم و تجه هیاست کل یضرور -2-6

تحویول موورد معاملوه بور  فروشگاه فروشنده تا محل پروژه و تخلیه در محول حمل از محل کارخانه/بارگیری، هزینه های مسئولیت انجام و  -3-6

 خواهد بود. فروشندهعهده 

 

 قانونی کسورات( 7ماده)

 در داریوخر و بووده فروشونده به عهده منحصراًاین قرارداد  ی موضوعقانون حقوق و اتیاعم از عوارض، مال یو کسورات قانون تعهدات هیکل پرداخت

 .داشت نخواهد یتیمسئول و تعهد گونههیچ خصوص نیا
 

  ت قراردادمد( 8ماده 

بوده و  ی)سه( ماه شمس3، حداکثر تحویل مورد معاملهاقالم مورد معامله در محل  یتمام یلتحو یمدت قرارداد از تاریخ ابالغ، برا -1-8

 یوستدر پ یخصوص یو مشخصات فن مورد تایید خریدار یفروشنده موظف است کل اقالم موضوع قرارداد را مطابق برنامه زمانبند

 .یدنما یدارخر یلو( تح2شماره )
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پایان  در از سوی فروشنده راتیتأخدر صورت عدم اتمام موضوع قرارداد در مدت مذکور، مدت قرارداد با ارائه دالیل توجیهی و الیحه  -2-8

 مدت اولیه و رسیدگی توسط خریدار و مشخص شدن میزان تأخیرات مجاز و غیر مجاز قابل تمدید خواهد بود.

 شیافوزا ایو کواهش قورارداد، موضووع کار حجم شیافزا ای کاهش با متناسب و بوده کار حجم یاحتمال راتییتغ تابع ادهم نیا زمانمدت :4تبصره 

 .افتی خواهد

 ( تضمین انجام تعهدات9ماده 

درصد  12 زانیبه م تضمین مورد قبول کارفرما ستبایفروشنده میاز آن،  یانجام تعهدات ناش نیتضم یو برا قرارداد یامضا همزمان با

این تضمین پس از اتمام تعهدات فروشنده در خصوص تأمین و تحویل کلیه مصالح و ملزومات . دیخریدار نما میتسل ،قرارداد هیمبلغ اول

 خواهد شد.به وی مسترد  های الزم و با درخواست کتبی از سوی فروشنده و منوط به احراز تراز مالی مثبتهییدایمورد نیاز پروژه و ت

 هر بلوك با درخواست کتبیبر روی کار پس از اتمام تعهدات فروشنده در تأمین و تحویل مصالح و ملزومات  ام تعهدات فوق،انجتضمین 

 یافته و با تضمین تقلیل یافته جایگزین خواهد شد.به تناسب کاهش ایشان 

 ( سپرده حسن انجام کار و مسئولیتهای دوره تضمین10ماده 

 6ت به مددر محل پروژه شده  نصبو ملزومات  آخرین بخش از مصالحتولید و تحویل یخ رتا، از قراردادع موضوت عملیا تضمیندوره  -1-10

 .ددتضمین میگر فروشندهی سوو از تعیین  )شش( ماه

ی نیمی از تضمین آزادسازشود. تضمین حسن انجام کار در نزد خریدار نگهداری می عنوانبهبه فروشنده  پرداختده درصد از هر  -2-10

مورد نیاز پروژه و تصویب  نصب شده بر روی کار، و ملزومات مصالحپس از اتمام تعهدات فروشنده در تأمین و تحویل کلیه  مذکور

 صورت وضعیت قطعی و باقیمانده آن پس از سپری شدن دوره تضمین آزاد خواهد شد.

ر کار مشاهده گردد و ، نواقصی دو ملزومات مصالحدر طول مدت اجرای پروژه و یا پس از تأمین و تحویل هر بخش از  کهیدرصورت -3-10

ی آن هانهیهزنسبت به رفع نقص اقدام و  رأساً از سوی خریدار، نسبت به رفع نواقص اقدام ننماید، خریدار  شدهنییتعفروشنده در مدت 

این  و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را در دینمایمی خودکارسازدرصد، از محل تضامین و مطالبات فروشنده، به نفع  15 اضافههبرا 

 نمود. ساقطمورد از خود سلب و 

 دستگاه نظارت( 11ماده 

شرکت  ییو اجرا یموضوع قرارداد، معاونت فن یزاتموقع و سالم اجناس و تجهبه  یلمنظور نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده و تحوبه 

موضوع  ی،است در هر مرحله از انجام تعهدات قرارداد . فروشنده موظفگرددیم یینعنوان دستگاه نظارت تع مسکن تهران، به یگذار یهسرما

دستگاه نظارت، مبالغ مقرر در قرارداد به فروشنده قابل پرداخت  یداست پس از تائ یهیدستگاه نظارت برساند. بد یدرا به تائ هدانجام تع

 ا از خود سلب و ساقط نمود.و اعتراض ر یراداست و فروشنده حق هرگونه ا ینامر کاماًل مورد قبول طرف ینخواهد بود. ا

، مشخصات فنی عمومی و خصوصی  عملیات موضوع هانقشهحضور دستگاه نظارت نافی مسئولیت فروشنده در اجرای صحیح و مطابق : 5تبصره

 قرارداد نخواهد بود.
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 ( تعهدات فروشنده12ماده 

و  ضوابط سازمان استاندارد ،یعموم یساختمان، مشخصات فن یررات ملمق هیکه از کل دی نمایاقرار مفروشنده پیش از امضای قرارداد  -1-12

 داند،یآنها م تیکامل کسب نموده و خود را ملزم به رعا یآگاه رانیشرکت کناف ا یفن یمشخصات و دستورالعمل ها شیرایو نیآخر

 باشد.میه لذا جبران کلیه زیان وارده به خریدار ناشی از عدم آگاهی از مفاد فوق بر عهده فروشند

و ضمائم آن، به طور  فروشنده متعهد و ملتزم گردید موضوع قرارداد را طبق شرایط و اوصاف و مشخصات مندرج در این قرارداد -2-12

صحیح و سالم و بدون عیب و نقص و بی هیچ عذر و بهانه ای در تاریخ های مقرر قراردادی در قبال صورتجلسه تحویلی به خریدار 

ی که مورد معامله در اختیار و تصرف خریدار قرار گرفته و هر گونه تصرف مالکانه برای خریدار فراهم و ممکن تسلیم نماید، به نحو

 باشد.

امتیاز فروش برند مصالح تحویلی را به طرق مقتضی نظیر داشتن عاملیت فروش،  که دی نمایاقرار مفروشنده پیش از امضای قرارداد  -3-12

های مبدأ اخذ نموده و کلیه حقوق مادی و معنوی کارخانه های مبدأ را رعایت نموده است و تا پایان  خرید امتیاز و نظایر آن از کارخانه

لذا مسئولیت اظهارات خالف واقع بر عهده فروشنده بوده و  می بایست کلیه  مدت این قرارداد نسبت به تمدید آنها اقدام خواهد نمود.

 فوق را نیز جبران نماید. زیان وارده به خریدار ناشی از عدم رعایت مفاد

نماید که برند مصالح مورد استفاده دارای استاندارد و سایر مدارك فنی در ارتباط با موضوع فروشنده پیش از امضای قرارداد اقرار می -4-12

ناشی از عدم صحت یا داند، لذا جبران کلیه زیان وارده به خریدار باشد و خود را ملزم به تمدید آنها در طول مدت قرارداد میقرارداد می

 باشد.میتمدید مفاد فوق بر عهده فروشنده 

 فروشنده موظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز موضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانبندی مصوب تحویل نماید. -5-12

شرکت کناف ایران تهیه و  فروشنده موظف است کلیه مصالح و ملزومات مورد نیاز را طبق مشخصات فنی و جزئیات اجرایی و عمومی -6-12

 تحویل نماید.  

فروشنده متعهد می گردد تا کلیه اقالم و مصالح ارسالی به کارگاه دارای ابعاد و مشخصات یکسان بوده و بدیهی است اقالم ارسالی  -7-12

 دارای مشخصات متفاوت عودت خواهد گردید.

یت حفظ و نگهداری  از کلیه اقالم ارسالی تا زمان اتمام عملیات اجرا مصالح، مسئول با توجه به ارتباط قراداد خرید و پیمان حمل و -8-12

 اجرا و تحویل کار، بر عهده فروشنده می باشد.

 فروشنده موظف است مصالح و ملزومات مازاد بر نیاز پروژه را پس از اتمام عملیات نصب به هزینه خود از کارگاه خارج نماید. -9-12

های کنترل کیفیت و های انجام شده اعم از آزمایشه مدارك فنی و نتایج آزمایشگردد تا یک نسخه از کلیفروشنده متعهد می -10-12

 های مبدأ اخذ و در اختیار خریدار قرار دهد.را از کارخانه موضوع قراردادمرتبط با های تعیین خواص مکانیکی و شیمیایی آزمایش

های کنترل کیفی اقدام نماید. در صورت انجام آزمایش تواند در هر مرحله از مدت قرارداد به تشخیص خود نسبت بهخریدار می  -11-12

های تولید و مدارك فنی و عدم توانایی فروشنده در اثبات کیفیت مصالح تحویلی، مسئولیت بارگیری، فرضعدم انطباق نتایج با پیش
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م از ایجاد تأخیر در اجرای پروژه حمل و عودت محموله مورد نظر، جایگزینی محموله جدید و جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما اع

های مجدد نیز بر عهده های کنترل کیفی انجام شده و آزمایشو مانند آن بر عهده فروشنده خواهد بود، در اینصورت هزینه آزمایش

  فروشنده خواهد بود.

 یمشخصات فنمل ها و انجام محاسبات طراحی زیرسازی الزم جهت اجرای سقف کاذب پانلی بر اساس آخرین ویرایش دستورالع -12-12

شرکت کناف ایران با هماهنگی با مهندس طراح و ناظر پروژه، شرکت در جلسات دفاع و پیگیری تا مرحله تصویب جزئیات و درج در 

 ای به فروشنده پرداخت نخواهد شد.باشد. بابت ارائه خدمات فوق هزینه جداگانههای اجرائی بر عهده فروشنده مینقشه

عوامل  کلیه تأثیر گرفتن درنظر با را خود تولید و تحویل زمانبندی برنامه قرارداد، مبادله از پس روز)پنج(  5 تاس موظف فروشنده -13-12

خریدار  قبول مورد فرمت و نظر طبق و پروژه زمانبندی برنامه با مطابق ابزار( و آالت ماشین تجهیزات، و مصالح نیروی انسانی، )شامل

 جهت را زمانبندی برنامه نظر، اعمال و بررسی از پس نماید. خریدار تسلیم به خریدار کتباً بررسی تو جه تنظیم MSPدر قالب برنامه 

 .نمایدمی به فروشنده ابالغ پیگیری

بصورت صحیح و سالم و بدون  آنها در کارگاه و طبقات ییو جابجا محموله های ارسالی هیکل یحمل و بارانداز ،یریبارگهزینه های  -14-12

 باشد. یم فروشندهبه عهده  قصهرگونه عیب و ن

و صورتجلسات تأئید شده محل ه در شدا جرافروشنده موظف است در پایان قرارداد نصب، صورت وضعیت قطعی را بر اساس مقادیر  -15-12

 باشد.تهیه و تحویل نماید، پرت مصالح بعهده فروشنده میتحویلی،  گچ برگ های جهت مشخص شدن متراژ نهایی

تمامی خدمات مندرج در بندهای فوق در پیشنهاد قیمت لحاظ گردیده و اضافه پرداختی در این خصوص انجام نخواهود : هزینه ارائه  6تبصره

 شد.

 ( تعهدات خریدار13ماده 

 (5)فروشنده مطابق با ماده  حسابپرداخت صورت -13-1

 .های الزم در ارتباط با موضوع قراردادپیگیری معرفی یک نفر به عنوان نماینده بصورت کتبی جهت انجام امور اداری و-13-2

  ابالغ خواهد شد. پیمان و در قبال ارائه درخواست کتبی به فروشندهکه پس از مبادله معماری  یهانقشه ی ازسر کیارائه -13-3

وز پس از انعقاد این قرارداد تهیه و تدارك انبار مناسب )مسقف و مقفل( و اعالم کتبی به همراه آدرس آن ظرف مدت حداکثر بیست ر-13-4

 به عهده خریدار می باشد. بدیهی است اجناس موجود در انبار به صورت امانت در اختیار فروشنده تا زمان نصب قرار خواهد گرفت.

 

 ( تاخیرات غیر مجاز14ماده 

تواند ( تأمین نماید، خریدار می8مقرر در ماده ) نتواند تمام یا بخشی از اجناس موضوع قرارداد را در مدت زمان فروشندهدر صورتیکه  -1-14

و )یک و نیم( درصد از صورتحساب مربوطه را به حساب بدهکاری فروشنده منظوور  1.5به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهدات، به میزان 

 .نماید کسر و برداشت وی امینتض محل از یامحل مطالبات  از
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، خریودار بخشی از مورد معامله، مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط فروشنده و موورد تاییود در صورتیکه تأخیر در تأمین تمام یا -2-14

( روز به طول انجامد، فروشنده موظف است کسری های مورد نیاز خریدار را از مبدأ دیگری تأمین نماید. در غیر اینصورت ده) 10بیش از 

د نیاز از کارخانه مورد نظر خود اقدام و کلیوه هزینوه هوای مربوطوه را بوا احتسواب تواند نسبت به خرید کسری های مورخریدار رأسا می

 ( درصد باالسری به حساب بدهکاری فروشنده منظور نماید.پانزده)15

 

 ( حـل اختالف 15ماده

کمیسویونی مرکوب از نماینودگان  (، موضوع اختالف بدواً در16در صورت بروز اختالف در تعبیر و تفسیر و یا طرز اجرای این قرارداد )بجز ماده 

آراء اتخواذ  اتفاقبوهساعت کتباً معرفی خواهند شد مطرح و هر تصمیمی که کمیسیون مذکور  48مجاز و مختار طرفین که حداکثر ظرف مدت 

ی داور قطعی خواهد رأاع و ارج نیالطرفیمرضخواهد بود. در صورت عدم توافق نمایندگان، موضوع به داور  االجراالزمنماید، برای طرفین نافذ و 

 .باشدیمبود. ضمناً تا تعیین تکلیف موضوع، فروشنده موظف به اجرای تعهدات خود 

 

 ( شرایط فسخ قرارداد16ماده 

اخطار کتبی با پست سفارشی به آدرس مندرج در  یکبا ارسال تواند بدون نیاز به تشریفات قانونی و قضایی و صرفاً در موارد ذیل خریدار می

 ، قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید:17اده م

 .مورد نیاز هر بلوك پروژه مطابق با برنامه زمانبندی و ملزومات مصالحتحویل  ،روز در تأمین )بیست( 20تأخیر بیش از  -1-16

 .انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی خریدار -2-16

 اردادی، با کیفیت و کمیت موضوع قرارداد عمل نماید.فروشنده نتواند به تعهدات قر صورتیکهدر  -3-16

تحویلی با مشخصات فنی، ضوابط استاندارد، مدارك و  و ملزومات مصالحفروشنده در اثبات انطباق روش تولید یا کیفیت  توانائیعدم  -4-16

 .موضوع قرارداد (2)اسناد موضوع ماده 

ام کار فروشنده به نفع خریدار ضبط گردیده و خریدار حق خواهد داشت تا وجه در این صورت تضمین انجام تعهدات به همراه سپرده حسن انج

 .های وی کسر نمایدرا از فروشنده مطالبه یا از محل مطالبات، تضامین و سپرده (14)التزام به شرح ماده 

 ( نشانی طرفـین17ماده

 :شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران،  تلفن – 3پالك  – 21ن انتهای خیابا -خیابان گاندی –میدان ونک  –نشانی خریدار: تهران  -17-1

88885561 

 ............................و تلفن : ........................ .............................................................................................................................:  فروشنده ینشان -17-2

دیگر  طرفبهدر صورت تغییر نشانی مراتب را سریعاً  اندموظفگردد و طرفین تلقی می شدهابالغی مذکور هاینشانکلیه مکاتبات به  : 7تبصره

 اطالع دهند.
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 قرارداد مفاد( 18) ماده
 نسـخه سـهبه جز ضمایم و پیوست های مربوطه در  فحهص 9 در و تبصره 7 و ماده 18بر  مشتمل 1399 /08/10 تاریخ در قرارداد این   

 تسولیم بوه اقرار فروشنده و باشندمی واحد حکم در و یکسان ارزش دارای کلیه نسخ که شده تنظیم در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

 نمود.را  آن از نسخه یک

 

 خریدار فروشنده

 رکت سرمایه گذاری مسکن تهران()ش (شرکت ........................................)

 مجید غفوری روزبهانی علی شاه حیدری ............... ........................

 )رئیس هیئت مدیره( )مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( (.......................) (........................)



 

30 

 

 

 

 

 1پیوست شماره 

 برآورد ریالی 
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 پیشنهاد قیمت آنالیز                                                                                             
 هیشاند یدشهر جد 2بنفشه گچ برگ دیوار و سقف کاذب  تحویل , مصالح یهکل یهته

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

1  

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح تهیه و تحویل

 شامل:روکش دار(  ی)صفحات گچ  دیوار واحد هاگچ برگ 

به همراه تمام ملزومات نصب،  (RG12.5)روکش دار  یصفحات گچ -

 )بدون زیر سازی( یریو نوار درزگ بتونه، پیچ، مهره، واشر

   25047 متر مربع

2 

گچ برگ  تهیه و تحویل کلیه مصالح مورد نیاز جهت اجرای

( به همراه تمام RG9.5روکش دار ) یصفحات گچ -واحد ها  یوارد

 40در ارتفاع  یریبتونه و نوار درزگ ،پیچ، مهره، واشر ملزومات نصب،

 1950  یداهد گرد)در مجاورت سقف( اجرا خو یوارد یانتها یمتر یسانت

   1950 مترمربع

3 

و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  کلیه مصالح تهیه و تحویل

 شامل:واحد ها کاذب  سقفگچ برگ 

 به همراه تمام ملزومات نصب، (RG9.5)روکش دار  یصفحات گچ -

 درزگیریو نوار  بتونه ،پیچ، مهره، واشر

   12965 مترمربع

4 

ملزومات مورد نیاز جهت اجرای  و کلیه مصالح تهیه و تحویل

 شامل: سرویس و حمام  کاذب سقفگچ برگ 

به همراه تمام ملزومات  (MR12.5)روکش دار  یصفحات گچ -

 درزگیریو نوار  بتونه، پیچ، مهره، واشرنصب، 

   1065 مربعمتر

5 

  و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای کلیه مصالح تهیه و تحویل

روکش دار(  ی)صفحات گچ پارکینگسقف کاذب  گچ برگ

 شامل:

به همراه تمام ملزومات  (MR12.5)روکش دار  یصفحات گچ -

 درزگیریو نوار  بتونه ،پیچ، مهره، واشر نصب،

   3114 مربعمتر

6 
با استفاده از پروفیل های فوالدی سرد نورد شده  مصالح زیر سازی

یی و کرنربید گالوانیزه همراه با کلیه اتصاالت و آویز ها و جزئیات اجرا

 (3،4،5برای سقف )موضوع زیرسازی ردیف های

   17144 متر مربع

  )صفحه اول( 6الی  1جمع کل ریالی ردیف های 
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 (یالکل )ر یبها (یالواحد )ر یبها مقدار    واحد   شرح                                     ردیف

7 

هت اجرای و ملزومات مورد نیاز ج کلیه مصالح و تحویل تهیه

 ارتفاع و انحنا، با هر شکل، عرض پیشانی ساده بدون نور مخفی

  شامل:

سرد نورد شده  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درز گ بتونهام ملزومات نصب، تم

   3500 متر طول 

8 

 و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای کلیه مصالح و تحویل تهیه

 شامل: باکس نور مخفی

سرد نورد شده  یفوالد یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز -

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ ،زهایاتصاالت، آو هیهمراه با کل زهیگالوان

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درز گ بتونهتمام ملزومات نصب، 

   2000 متر طول

9 

تهیه و تحویل کلیه مصالح و ملزومات مورد نیازجهت اجرای 

 یها لیبا استفاده از پروف یرسازیمصالح ز :شاملدریچه بازدید 

 ،زهایآولوال، اتصاالت،  هیمراه با کله زهیسرد نورد شده گالوان یفوالد

 یی و کرنربیداجرا اتیجزئ

به همراه  متریلیم 12روکش دار به ضخامت حدود  یصفحات گچ -

 یریو نوار درزگ بتونهلوال، تمام ملزومات نصب، 

   500 عدد

  )صفحه دوم(9الی  7کل ریالی ردیف های  جمع

  )مجموع دو صفحه( 9الی  1جمع کل ردیف های 

 

 

 



 

33 

 

 

 

 2پیوست شماره 

 

 یرایشو یندستور العمل ها و آخر ،خصوصی یمشخصات فن

 یرانشرکت کناف ا یفن یمشخصات و دستورالعمل ها
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 3پیوست شماره 

 

اسناد و مدارک فروشنده
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 4پیوست شماره 

 

 اسناد فرآیند ارجاع کار
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