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 ..................مهندس  یجناب آقا

 ..................عامل محترم شرکت  ریمد

 رام؛با سالم و احت

پروژه  Cقطعه  برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجراشرکت سرمایه گذاری مسکن تهران )سهامی عام( در نظر دارد 

واگذار متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندحقوقی برخوردار حقیقی و به اشخاص  تهاتری -نقدی صورت بهرا یشه مرکز شهر اند

زمانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت ایل مقتضی است طبق برنامه نماید، لذا در صورت تم

 نمایند.

 مـوضوع مناقصه:  -1

 اولجدن و پیش نویس پیما 1ده مارج مندح به شر یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجرا

 فنیت مشخصاو مطابق با نقشه  (3ره قیمت )پیوست شماد پیشنهام فرر رج دمند

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

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

 یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  – 4 فاز – یشهاند یدشهر جد: رمحل اجرای کا -2

 ( ماه شمسیهفت) 7 مدت اجرای کار: -3

 عام( ی)سهامی مسکن تهران گذارهیرماشرکت س کارفرما: -4

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت  دستگاه مناقصه گزار: -5

 شرایط شرکت در مناقصه: -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:ل میحقوقی واجد شرایط ذیحقیقی و اشخاص 

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

 برای اشخاص حقوقیدی قتصااکد  و شتن شناسه ملیدا -6-2

 ریمه کادر رزومتر مربع  20،000قل احداژ با مترا جراست در دیا ه شدم نجااحداقل دو نمونه کار مشابه داشتن  -6-3

 :تضمین شرکت در مناقصه -7
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)یک میلیارد و دویست میلیون(  1.200.000.000همراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ  بایستمیمناقصه گر  -7-1

 ریال را بصورت یک یا ترکیبی از موارد مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.

بانکی باید به مدت دو ماه از تاریخ گشایش  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابه نام شرکت بانکی  نامهضمانت -الف -

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

ی مسکن گذارهیسرمامسکن شعبه ونک به نام شرکت  نزد بانک 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 لبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که میکسر از مطا درخواستنامه  -د -

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد. 

ا به ر 1-7بند  یلاز موارد ذ یبیترک یا یکرا بصورت  یال( رششصد میلیون) 600.000.000تواند مبلغ  یم تمایل صورت در گرمناقصه   -7-2

مسکن تهران،  یگذار یهدر وجه شرکت سرما یخ،بدون تار یال،( ریلیونم هفتصد و بیست) 720.000.000فقره چک به مبلغ  یکهمراه 

شرکت در مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه  ینبه همراه به عنوان تضم یسیو پشت نو یفاقد خط خوردگ ی،اضاف یحبدون هرگونه توض

 یصاحبان امضا یمتعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مهر شرکت و با امضا بایستی. حساب چک مذکور مدینما یممناقصه گزار تسل

 مجاز صادر شده باشد.

مبلغ ناخالص قرارداد را بصورت  %5روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -7-3

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

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

 خاذ خواهد کرد.تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه ات

در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  شرکتتضمین  -7-4

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  2مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 ی مناقصه بندزمان -8

 ینآخر یرتصو معرفی نامه با درج آدرس پست الکترونیکی،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتو جهت درمنظور شرکت در مناقصه به -8-1

الی  8ی هاساعتدر  برای اشخاص حقوقی و اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی تصویر کد اقتصادی و ییراتتغ یآگه

ن خیاباان، نشانی تهریدگی دستگاه مناقصه گزار به واحد امور پیمان و رس به 16/12/99لغایت  10/12/99روزهای کاری از تاریخ 17

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذ، 3ك پال، 21ن خیابا، جنوبیی گاند

 تماس گرفته شود. 88885561در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -8-2

 باشد.می 19/12/99مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -8-3
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گزار به دستگاه مناقصه 18/12/99دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ چنانچه پس از  -8-4

 .دیینمااعالم 

 گشوده در محل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران توسط کمیسیون معامالت  19/12/99مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -8-5

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

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

 برندگی خود را از امور پیمان و رسیدگی شرکت پیگیری نمایند.

روز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیشتهادات، انتخاب برنده یا لغو و تجدید  10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -8-7

 مناقصه اقدام نماید. 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

ناخالص و بدون در نظر  صورت به ،3در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست  بایستمی پیشنهادی قیمت -9-1

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات گرفتن

های معرفی شده از طرف شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران  واحدبخش غیر نقدی با  تهاتری خواهد بود. -نقدی  صورتبهنحوه پرداخت  -9-2

 تهاتر خواهد شد. 4یوست شماره به شرح پ

ترتیب اثر داده درصد  50به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 50حداقل درصد تهاتر پیشنهادی قابل قبول  -9-3

 نخواهد شد.

مشخص شده است  3ر پیوست بایست در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد و از این بابت به جز آنچه صراحتاً دمی کارگاههزینه تجهیز کلیه  -9-4

 جداگانه ای انجام نخواهد شد.پرداخت 

 باشد.یا کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25و تغییر مقادیر تا سقف  گزارمناقصهمبلغ قرارداد بنا به تشخیص  -9-5

 پرداختمستندات مربوطه قابل و  پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسلدر صورت تعلق افزودهبر ارزش اتیمال -9-6

 .خواهد بود

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1) پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه -10-1

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

 اجرائی ی هانقشهپوشه الکترونیکی حاوی  -10-3

 چک لیست های کنترل عملیات اجرایی  -10-4

مشخصات فنی عمومی، دستورالعملها و استانداردهای فنی جاری ساختمان، نشریات فنی و گانه مقررات ملی  22مباحث و  55نشریه  -10-5

 کشور
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 شرایط عمومی پیمان -10-6

 (3شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -10-7

 (4شماره  یوستمسکن تهران )پ یگذار یهشرکت سرما یتهاتر یواحدها یستل -10-8

 یشهپروژه مرکز شهر اند Cقطعه  برقیو  یکیمکان تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجراپیش نویس پیمان با موضوع  -10-9

های به همراه پیوست 3-10گر جهت دریافت اسناد مناقصه، پوشه الکترونیکی موضوع بند : پس از مراجعه نماینده مناقصه1 تبصره

نامه ارسال نویس پیمان مربوطه تا آخر وقت اداری همان روز به آدرس پست الکترونیکی مندرج در معرفیاسناد مناقصه و پیش

تواند مراتب را کتبًا در روز کاری بعد از گر دریافت نگردید میخواهد شد. چنانچه به هر دلیل پوشه الکترونیکی توسط مناقصه

 واحد امور پیمان و رسیدگی پیگیری نماید.

ا در دو بخش به دو پیمانکار باشد که بنا به صالحدید کارفرممربوط به کل پروژه می 3-10های ارائه شده در بند : نقشه2تبصره 

 ( نیز بر مبنای حدود نیمی از احجام و مقادیر اجرائی تنظیم شده است.3واگذار خواهد شد. جداول پیشنهاد قیمت )پیوست شماره 

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 پیش نویس پیمان همراه اسناد مناقصه -11-1

 ناقصهاسناد و شرایط م -11-2

 شرایط عمومی پیمان -11-3

 مشخصات فنی خصوصی -11-4

 و استانداردهای فنی جاری کشورمشخصات فنی عمومی، دستورالعملها  -11-5

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -11-6

  پیشنهادات ارائه -12

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

 شده )پاکت د( در مقابل اخذ رسید، تحویل امور پیمان و رسیدگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند.

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

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

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

موجود در مشخصات افراد حقوقی  ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،یدعوتنامه شرکت در مناقصه، شرا یو امضا

( و نقشه ها )در A4اسناد مناقصه )درقطع  یمهمستندات ضم یرسا ، محتوای پوشه الکترونیکی ونویس پیمان، پیش2 ارهشم یوستپ

 (A3قطع 
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 و آنالیزهای مربوطه (3 شماره )پیوست پیشنهاد قیمتفرم و جداول پاکت ج( حاوی  -

 یرشعدم پذ یا یرشدر خصوص پذ گیرییمتصم یمت،ق یزآنال در صورت عدم ارائه الزامی است.های پیشنهادی قیمت: ارائه آنالیز 1تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ

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

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

شدن کارگاه منوط به  یدهو برچ یزتجه یها ینهاست. پرداخت هز یالزام یمتق یشنهادکارگاه در پ یدنو برچ یزتجه ینههز یزارائه آنال: 3تبصره 

 خواهد بود. ارائه شده یزآنال یها یفتحقق رد

 یا رد پیشنهادها  قبول 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.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی و نحوه  56اه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده هرگ

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

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

 علی شاه حیدری                                                                                                      مهر و امضاء              تاریخ...                                   

 دیرهمدیر عامل و عضو هیئت م                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 

 م تعهداتنمونه فرم ضمانت نامه انجا -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

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

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

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

انجام تعهدات پیمان استنکاف نمووده اسوت، توا میوزان                    ریوال هور  مشارلیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه

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

ر نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظها

 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***       

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

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

عهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه را موافق با تمدید ننماید**                   مت

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

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

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

 

 *عنوان پیمانکار

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

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

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 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***                       

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

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

 ریال، هر مبلغی را که***  

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

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

 بپردازد.

 امه تا آخر وقت اداری روزمدت اعتبار این ضمانت ن

 است و با درخواست کتبی ***                    

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

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

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

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

 پرداخت کند.
 

 *عنوان پیمانکار

 **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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 )الف( 2پیوست شماره 
 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهصورت عدم درج اطالعات صحیحدر، 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:    نام و نام خانوادگی: .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 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :فعالیت در زمینه مربوطه سابقه -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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 )ب( 2ه پیوست شمار
 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 .

 مشخصات -1

 :شماره ملی   :نام پدر   :خانوادگینام      نام: 

 الیت:زمینه فع   :محل تولد   :تاریخ تولد

 کدپستی:           آدرس:

 فکس:    :همراه   ثابت: شماره تلفن

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -2

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

 گواهی صالحیت اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی )درج پایه و رشته های مربوطه( -3

 

 

 واهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده(گ -4

 

 

 :نام خانوادگینام و 

 مهرو امضاء :

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرکارت ملی و شناسنامه
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 3 پیوست شماره

 

 فرم پیشنهاد قیمت
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 

و  ها و مشخصات فنی موضووع مناقصوهرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشهاین شرکت با آگاهی کامل از ش

پروژه مرکـز شـهر  Cقطعه  برقیو  مکانیکی تتأسیسااز  بخشی دیستمزد ایجرا، مبلغ پیشنهادی خود برای پیش نویس پیمان

ــهاند ................................................................. ریووال و )بووه حووروف(  را بصووورت ناخووالص بووه شوورح جوودول ذیوول و مجموعوواً بووه مبلووغ یش

 نماید.اعالم مینقدی بصورت ................................................................................................... ریال 

در صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و  شودیممتعهد  با تأئید این برگ /اینجانبهمچنین این شرکت

ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود گذارهیسرماامضاء قرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

مناً آنالیز قیمت پیشنهادی این شرکت برای ردیف فوق و نیز هزینه ضگونه اعتراضی نخواهد داشت. ضبط نماید و این شرکت حق هیچ

 تجهیز و برچیدن کارگاه به پیوست ارائه می گردد.

 

 1جدول شماره 

:A  2کل مبلغ پیشنهادی به شرح جدول شماره 

 )بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده(
 ............. ریال......................................

:B  درصد ................................................... ریال  3بخش تهاتری به شرح واحدهای انتخابی جدول شماره ....................... 

:C=A-B  درصد.......................  ................................................... ریال بخش نقدی 

ترتیب اثر درصد  50به پیشنهادات ارائه شده با درصد تهاتر کمتر از خواهد بود.  درصد 50پیشنهادی قابل قبول  تهاترحداقل درصد * 

 داده نخواهد شد.

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 (2)جدول شماره  جدول پیشنهاد قیمت

 

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

  

 مبلغ کل ناخالص رشته ردیف

  الف(-2)جدول  تأسیسات مکانیکیاجرای دستمزدی  1

  ب(-2)جدول  تأسیسات برقیاجرای دستمزدی  2

  ج(-2)جدول  هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 3

  ت بر ارزش افزودهخالص و بدون در نظر گرفتن مالیاناجمع کل ناخالص به ریال بصورت 
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 مکانیکی تتأسیسا برآورد ریالی اجراي دستمزدي ولجد -الف -2

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

1 
و ضخامت جدار   21.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 2.6
   6 متر طول

2 
و ضخامت جدار  26.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 2.6
   130 متر طول

3 
و ضخامت جدار  33.7ه فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی اجرای لول

 میلیمتر. 3.2
   2،018 متر طول

4 
و ضخامت جدار  42.4اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.2
   250 متر طول

5 
و ضخامت جدار  48.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر 3.2
   1،050 متر طول

6 
و ضخامت جدار  60.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.6
   420 متر طول

7 
و ضخامت جدار  76.1اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 3.6
   310 متر طول

8 
و ضخامت جدار  88.9اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4
   30 متر طول

9 
و ضخامت جدار  114.3اجرای لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 میلیمتر. 4.5
   1،100 متر طول

   6 متر طول )یک دوم اینچ(. 15اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  10

   372 متر طول )سه چهارم اینچ(. 20ی اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نام 11

   220 متر طول )یک اینچ(. 25اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  12

   40 متر طول )یک و یک چهارم اینچ(. 32اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  13

   115 متر طول چ(.)یک و یک دوم این 40اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  14

   42 متر طول )دو اینچ(. 50اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  15

   18 متر طول )دو و یک دوم اینچ(. 65اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  16

   380 متر طول )سه اینچ(. 80اجرای لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  17

18 
 1اینچ  و انشعابات   2کتور گالوانیزه از اتصاالت گالوانیزه به قطر  اجرای کل

 انشعاب 10اینچ تا 
   20 عدد

   450 متر اینچ جهت اسپیلت  4/3اجرای لوله مسی تا سایز  19
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

   200 متر رین اسپیلتجهت د 20اجرای لوله تک الیه پلی پروپیلن سایز  20

   120 متر جهت درین اسپیلت 25اجرای لوله تک الیه پلی پروپیلن سایز  21

   2،800 متر طول میلیمتر  110اجرای لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی  22

   1،750 متر طول میلیمتر  125اجرای لوله پی.وی.سی سخوت، به قطر خارجی  23

   400 متر طول  110جهت هواکش سرویس ها به قطر  اجرای لوله فلکسیبل 24

   5،000 متر طول متر. )پوش فیت(میلی 50پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 25

   4،200 متر طول متر. )پوش فیت(میلی 75پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 26

   4،000 متر طول متر. )پوش فیت(میلی 110پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 27

   50 متر طول متر. )پوش فیت(میلی 125پروپیلن، به قطر خارجی اجرای لوله پلی 28

   14،250 متر طول میلیمتر. 16اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  29

   9،975 تر طولم میلیمتر. 20اجرای  لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  30

   9،800 متر طول میلیمتر. 25اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  31

   80 متر طول میلیمتر. 32اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  32

   780 متر طول میلی متر  63اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  33

   1،500 متر طول میلی متر  75پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  اجرای لوله 34

   2،600 متر طول میلی متر  110اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  35

   50 متر طول میلی متر  125اجرای لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی  36

37 
 15، به قطر نامی نصب  شیرفلکه کشویی ، کف فلزی، ربع گرد و ... دنده ای

 )یک دوم اینچ(.
   238 عدد

38 
 20نصب  شیرفلکه کشویی، ربع گرد، کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 )سه چهارم اینچ(.
   10 عدد

39 
 25نصب شیرفلکه کشویی ، ربع گرد، کف فلزی و ... دنده ای، به قطر نامی 

 )یک اینچ(.
   579 عدد

40 
)یک و  40یا کف فلزی دنده ای، به قطر نامی نصب  شیرفلکه کشویی و 

 یک دوم اینچ(.
   7 عدد

   42 عدد )دو اینچ(. 50نصب شیرفلکه کشویی و یا کف فلزی دنده ای، به قطر نامی  41

42 
)دو و یک  65نصب  شیرفلکه کشویی و یا کف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 دوم اینچ(.
   2 عدد
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

   185 عدد )یک اینچ(. 25نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  43

   2 عدد )یک و یک دوم اینچ(. 40نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی  44

   20 عدد )دو اینچ(. 50نصب  شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی  45

   12 عدد )چهار اینچ(. 100لنج دار، به قطرنامی نصب  شیر یکطرفه چدنی ف 46

   2 عدد )دو اینچ( 50نصب شیر پروانه ایی )ویفری( گیربکس دار به قطر نامی  47

   20 عدد ) چهار اینچ( 100نصب شیر پروانه ایی )ویفری( گیربکس دار به قطر نامی  48

   4 عدد چ(.)سه این 80نصب  شیرفلکه  چدنی فلنج دار، به قطر نامی  49

   16 عدد )چهار اینچ(. 100نصب شیرفلکه چدنی فلنج دار، به قطر نامی  50

   2 عدد )دو اینچ(. 50نصب صافی فلنج دار، به قطر نامی  51

   10 عدد )چهار اینچ(. 100نصب صافی فلنج دار، به قطر نامی  52

   185 عدد اینچ فرعی واحدها 1نصب کنتور آب  53

54 

میلیمتر )  500یاتور آلومینیومی و یا فوالدی به هر طول، به ارتفاع نصب راد

شامل نصب رادیاتور، شیر رفت، شیر برگشت، شیر هواگیری به همراه کلیه 

 اتصاالت و ملزومات(

   752 عدد

55 
نصب حوله خشک کن ) شامل نصب حوله خشک کن، شیر رفت، شیر 

 و ملزومات(برگشت، شیر هواگیری به همراه کلیه اتصاالت 
   185 عدد

56 
میلیمتر همراه با فلنج، نخ نسوز و  0.6ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت 

 یا نوار درزگیر
   1،600 متر مربع

57 
میلیمتر همراه با فلنج، نخ نسوز  0.75ساخت و نصب کانال هوا به ضخامت 

 و یا نوار درزگیر و طوقه چوبی
   900 متر مربع

58 
میلیمتر همراه با فلنج، نخ نسوز و یا  1ال هوا به ضخامت ساخت و نصب کان

 نوار درزگیر و طوقه چوبی
   531 متر مربع

   635 عدد نصب دریچه کانال کولر و اگزاست پارکینر ها به ابعاد مندرج در نقشه ها 59

   397 عدد نصب و راه اندازی هواکش سرویس ها  60

61 
تا  990تیمتر و ظرفیت تخلیه بیش از سان 45نصب هواکش دیواری، به قطر 

 لیتر در ثانیه. 1270
   10 عدد

62 
نصب و راه اندازی کولرآبی با پوشال، به هر ظرفیت ) شامل نصب شیر، 

 شیلنر، برزنت و ... به صورت کامل(
   170 دستگاه

   45 دستگاه بی تی یو بر ساعت 9000نصب و راه اندازی اسپیلت سرد و گرم با ظرفیت  63
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

64 
بی تی یو بر  24000نصب و راه اندازی اسپیلت سرد و گرم با ظرفیت 

 ساعت
   15 دستگاه

65 

شامل نصب پکیج،  شیرآالت  kcal/h 24000نصب پکیج حرارتی فن دار  

له کشی، ورودی و خروجی، شلنر های قابل انعطاف جهت اتصال به لو

 دودکش و ... بطورکامل و راه اندازی

   185 دستگاه

66 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر اجرای عایق لوله

 یک دوم اینچ.
   14،500 متر طول

67 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر سه اجرای عایق لوله

 چهارم اینچ.
   10،000 متر طول

68 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر اجرای عایق لوله

 یک اینچ.
   12،500 متر طول

69 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر اجرای عایق لوله

 یک و یک چهارم اینچ.
   150 متر طول

70 
مت برای لوله به قطر ای االستومری و یا فوم به هر ضخااجرای عایق لوله

 یک و یک دوم اینچ.
   50 متر طول

71 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر دو اجرای عایق لوله

 اینچ.
   30 متر طول

72 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر دو اجرای عایق لوله

 و یک دوم اینچ.
   25 متر طول

73 
ای االستومری و یا فوم به هر ضخامت برای لوله به قطر سه عایق لولهاجرای 

 اینچ.
   50 متر طول

74 
سانتیمتر، با پایه. )  46×60نصب دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی 

 شامل نصب چینی و زیر اب سیفون و سیفون(
   370 عدد

75 

 75×46×60ی نصب توالت غربی، با فالش تانک از چینی، به ابعاد تقریب

سانتیمتر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع 

 به طور کامل.

   185 عدد

   185 عدد نصب فالش تانک، به هر ظرفیت ) شامل مونتاژ و نصب به صورت کامل( 76

   370 عدد های رابط.نصب شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنر 77

78 
دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قالب و شیر مخلوط شلنر نصب

 متر.سانتی 120شلنر خرطومی کرمه به طول تقریبی 
   370 عدد

79 
نصب  شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک 

 عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.
   185 عدد

80 
به هر ابعادی) هوزریل و یا فابرباکس ( به صورت  نصب جعبه آتش نشانی،

 کامل با کلیه محتویات شامل شیلنر و نازل و ... به صورت توکار و یا روکار
   63 عدد

81 
، مخصوص آتش نشانی، ، به قطر PN16نصب  شیرفلکه برنجی دنده ای 

 )یک و یک دوم اینچ(، به همراه کوپلینر. 40نامی 
   63 عدد
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  تمشرح آی ردیف

82 
)دو و یک  65)چهار اینچ( با دو ورودی  100نصب شیر سیامی به قطر نامی 

 دوم اینچ( با درپوش و کوپلینر.
   1 عدد

83 
متر )یک دوم اینچ( میلی 12پاش برنجی )اسپرینکلر( به قطر نامی نصب آب

 تیگراد.درجه سان 68حبابدار با عملکرد در 
   700 عدد

   126 عدد نصب کپسول آتش نشانی از هر نوع شش کیلوگرمی. 84

85 

ساخت و اجرای بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 

و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میلگرد، راد، نبشی، ناودانی، پروفیل 

ه و اتصاالت الزم، یک دست های مختلف و مانند آن ، همراه با پیچ و مهر

 رنر ضد زنر و یک دست رنر روغنی ، طبق نقشه ها و مشخصات.

   23،000 کیلوگرم

86 
میلیمتر جهت دودکش شامل هوابند  150اجرای لوله سیمانی آزبست 

 کردن درزهای اتصال مطابق نقشه ها
   1،850 متر طول

   1،110 عدد 1/2"اجرای شیر پیسوار  87

   12 عدد برای انتهای رایزر 1"و  1/2"ونت انصب ایر 88

   185 عدد میلیمتر  150سایز   Hاجرای کالهک  89

90 
اجرای فلو سوییچ و مانومتر برای نصب روی خط آتش نشانی  مطابق نقشه 

 ها
   22 عدد

   28 عدد 1"اجرای شیر تست و درین آتش نشانی  91

   5،000 ددع 50اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   92

   780 عدد 63اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   93

   5،700 عدد 75اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز   94

   9،400 عدد 110اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز  95

   1،850 عدد 125اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز  96

   600 عدد 160اجرای بست سقفی و یا دیواری سایز  97

98 
)بست  2"اجرای بست رگالژی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه تا سایز 

 گالبی(
   3،000 عدد

99 
تا سایز  2"اجرای بست رگالژی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه از سایز 

 )بست گالبی( 4"
   1،500 عدد

   20 عدد 2"ز اجرای بست کرپی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه تا سای 100

   60 عدد 4"تا  2"اجرای بست کرپی جهت لوله های فوالدی و گالوانیزه از سایز  101
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دیف های فوق اعم از مغزی، تو پیچ رو پیچ، کلنگی، تبدیل، بست های کارخانه : دستمزد نصب کلیه اتصاالت و ملزومات مورد نیاز ر1تبصره 

ای و ... در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان 

بست کارخانه ای، و نصب اتصاالت و ملزومات اعم از  نمونه برای نصب رادیاتور آلومینیومی، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب

 تو پیچ روپیچ، تبدیل، مغزی و ... انجام نخواهد شد.

 یردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه كمال و: مقادیر مندرج در جدول فوق بصورت تقریبی بوده 2تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع د مقادیر هر یک از ردیفتوانو کارفرما مید بو هداخو هشد منجاا یهارکا

 تأثیری در بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

و سوراخکاری و نصب رول بولت به هر  10الی  6هزینه اجرای کرگیری جهت عبور لوله با هر سایز، سوراخکاری و نصب انکر بولت : 3تبصره 

کاری دیگر در  سوراخدستمزد هر نوع  لیکنگردد. ظر در فهرست بهای مکانیکی این قرارداد پرداخت میهای متناسایز از ردیف 

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

102 
نصب بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر مشتمل بر دو دستگاه پمپ به همراه  

 ریکی و ... بطور کامللیتری، سربندی الکت 200مخزن دیافراگمی 
   4 دستگاه

103 

نصب بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت مشتمل بر دو دستگاه پمپ اصلی  

لیتری، سربندی  200و یک دستگاه پمپ جاکی به همراه مخزن دیافراگمی 

 الکتریکی و ... بطور کامل

   1 دستگاه

104 

پیش بینی ساخت و نصب مخازن ذخیره آب از ورق گالوانیزه به همراه  

اتصاالت الزم و دریچه های بازدید، ساپورت های داخلی از لوله گالوانیزه، 

 رنر آمیزی مجدد در محل جوش ها  و ... مطابق مشخصات نقشه ها

   7،000 کیلوگرم

105 
 30000نصب اگزاست فن آکسیال پارکینر ) دمنده و مکنده( تا ظرفیت 

CFM   کاملبا سر بندی الکتریکی و ... به صورت 
   8 دستگاه

106 
دستمزد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای 

 سانتیمتر مربع. 20نصوب لوله های تأسیسات تا سطح مقطع 
   2،000 متر طول

107 
دستمزد کنده کاری و شیار در آوردن در سطوح بتنی برای نصوب لوله های 

 .سانتیمتر مربع 20تأسیسات تا سطح مقطع 
   200 متر طول

   120 عدد کرگیری در سطوح بتنی جهت عبور لوله به هر سایز 108

   10،000 عدد سوراخکاری و نصب انکر بولت و رول بولت به هر سایز 109

110 
میلیمتر، بوسیله گردبر جهت  160سوراخکاری در دیوار والکریت به قطر تا 

 عبور لوله های تاسیسات
   250 عدد

   600 عدد شکل از سقف  Tکاری در سقف جهت نصب بست سوراخ 111

   50 روز-نفر قبلی(در صورت نیاز با هماهنگی در اختیار کارفرما ) روزمردکارگر  112

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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، گچ برگ ها و ... برای اجرا و نصب سایر ردیف ها در قیمت های مربوطه منظور گردیده و از این وال کریتسطوح بنایی، بتنی، 

 بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

در قیمت ردیف های مربوطه منظور  فوالدیهای سیاه و آهن کشی داکت ها، ساپورت ها و تکیه گاه رای ضد زنر روی لوله: اج4تبصره 

 گردیده و از این بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 د.گردمی پرداخت گیرند فقط یکبار: هزینه شیار زنی برای عبور مجموعه لوله هایی که کنار هم می5تبصره 

: مقادیر ردیف های کنده کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگیری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری 6تبصره 

تواند تا هر میزان کاهش یا افزایش یابد و از این بابت ادعایی پذیرفته و نصب انکر بولت به صورت حدودی بوده و با نرخ واحد می

 نخواهد بود.

: چنانچه پیمانکار حین شیارزنی، کنده کاری و سایر عملیات اجرائی، موجب تخریب غیر متعارف و وارد آمدن آسیب به دیوارها و آیتم 7تبصره 

 های اجرا شده شود، هزینه های بازسازی و تعمیرات به تشخیص کارفرما به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

ت بنا به ضرورت و صالحدید کارفرما، نیروی کارگری روزمزد تأمین و در اختیار کارفرما قرار دهد، در اینصورت : پیمانکار موظف اس8تبصره 

 صورت وضعیت های ارسالی منظور خواهد شد. محاسبه و در 112از ردیف هزینه مربوطه 

 

  

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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  برقیت تأسیسااجراي دستمزدي قیمت د پیشنها جدول - ب-2

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

1 
با حداکثر نیم متر سیم دوال، با  E27نصب سرپیچ پلی آمید یا چینی 

 ترمینال و المپ مربوطه. 
   740 عدد

2 

با ماژول یکپارچه  LEDتوکار استوانه ای نصب چراغ سقفی 

(Integratedو درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر )12تا  6 

 سانتی متر  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   1،145 عدد

3 

با ماژول یکپارچه  LEDنصب چراغ سقفی توکار استوانه ای 

(Integratedو درایور مربوطه، بر ) 15تا  20ای حفره نصب به قطر 

 سانتی متر  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   1،780 عدد

4 

با ماژول یکپارچه  LEDنصب چراغ سقفی روکار استوانه ای 

(Integrated  )10W  به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم ،

 کاری سرسیمها.

   144 عدد

5 

با  LEDار برای استفاده از المپ های هالوژن یا نصب چراغ سقفی توک

بدنه فلزی و محفظه ثابت یا متحرك به همراه المپ مناسب ، سربندی 

 و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   720 عدد

6 

یا  کربنات ، حباب پلیIP54نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 

وات به  18رسنت آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو عدد المپ فلو

 همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   224 عدد

7 

یا  کربنات ، حباب پلیIP54نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار، با 

به   T8وات  36آکریلیک، بدنه پلی کربنات و با دو عدد المپ فلورسنت 

 همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   23 عدد

8 

،با حباب شیشه ای یا پلی  IP54نصب چراغ )تونلی( بیضی،حداقل 

کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ 

وات کم  18آلومینیومی تحت فشار )دایکاست(، با یک عدد المپ 

مناسب و یک عدد گلند  به همراه سربندی و  LEDمصرف یا المپ 

 ها.نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیم

   326 عدد

9 

با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با  LEDنصب چراغ اضطراری روکار 

بدنه فلزی یا پلی کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک با پلی 

کربنات با باطری پشتیبان سه ساعته و المپ مناسب  به همراه سربندی 

 و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   872 عدد
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 بهای کل )ریال( بهای جزء)ریال( مقدار واحد  رح آیتمش ردیف

10 

چراغ سقفی روکار  با حباب شیشه ای یا پلی کربنات با قابلیت نصب تا 

وات سنسوردار  به همراه سربندی و نصب  18دو عدد المپ کم مصرف 

 سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.

   206 عدد

11 

لی کربنات ضد نم و گرد چراغ سقفی روکار  با حباب شیشه ای یا پ

وات به همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری  30تا   LEDوغبار 

 سرسیمها.

   129 عدد

12 

چراغ دیواری با حباب شیشه ای یا پلی کربنات، ضد نم و گرد و غبار با 

مناسب به  LEDوات کم مصرف پیچی یا المپ  18یک عدد المپ 

 م کاری سرسیمها. همراه سربندی و نصب سرسیم یا لحی

   110 عدد

13 
 

مناسب به همراه  LEDچراغ دیواری دکوراتیو باالی روشویی با المپ 

 سربندی و نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   12 عدد

14 
درجه  به همراه سربندی و  360سنسور حرکتی سقفی توکار و یا روکار

 نصب سرسیم یا لحیم کاری سرسیمها.
   345 عدد

15 
م کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو سی

 میلیمتر مربع. 1.5به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   237،800 متر طول

16 
سیم کشی با سیم مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو 

 میلیمتر مربع  2.5به مقطع  NYAFپالستیک از نوع 
   184،000 متر طول

17 
مسی قابل انعطاف )افشان(، با روکوش ترمو  سیم کشی با سیم

 میلیمتر مربع.  6تا   4به مقطع NYAFپالستیک از نوع 
   200 متر طول

18 

کابل کشی با کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش 

 NYYترموپالستیک ازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله  3×25+16و به مقطع 

 نردبان کابل.و یا سینی و 

   1،560 متر طول

19 

کابل کشی با کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش 

 NYYترموپالستیک ازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله  3×35+16و به مقطع 

 و یا سینی و نردبان کابل.

   780 متر طول

20 

و روکش کابل کشی با کابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق 

 NYYترموپالستیک ازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله  3×50+25و به مقطع 

 و یا سینی و نردبان کابل.

   120 متر طول

21 

 NYYکابل زمینی سه ونیم سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

له میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لو 3×75+35و به مقطع 

 و یا سینی و نردبان کابل.

   25 متر طول
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22 

 NYYکابل زمینی با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه 1×300تا  1×120و به مقطع

 یا لوله و یا سینی و نردبان کابل.

   200 متر طول

23 

کابل کشی با کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک 

 NYMHYو یا  NYYازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله و یا  5×6به مقطع  

 سینی و نردبان کابل.

   2،963 متر طول

24 

کابل کشی با کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک 

 NYMHYو یا  NYYازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله و یا  5×10به مقطع 

 سینی و نردبان کابل.

   100 متر طول

25 

کابل کشی با کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک 

  NYYازنوع 

میلی مترمربع برای نصب در داخل ترانشه یا لوله و یا  5×16به مقطع 

 بان کابل.سینی و نرد

   100 متر طول

26 

میلی متر مربع  3×1.5کابل کشی با کابل شیلد دار ضد حریق به مقطع 

درجه سلسیوس برای نصب در داخل لوله و یا سینی و  200، مقاوم تا 

 نردبان کابل.

   3،800 متر طول

27 
میلی متر مربع برای نصب  3×1.5کابل کشی با کابل شیلد دار به مقطع 

 وله و یا سینی و نردبان کابل.در داخل ل
   27،000 متر طول

28 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو  

میلیمتر مربع، برای نصوب  3×1.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 متحرك. به مصرف کننده های

   350 متر طول

29 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو 

میلیمتر مربع، برای نصوب  3×2.5به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرك.

   400 متر طول

30 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی سه سیمه، با روکوش ترمو 

میلیمتر مربع، برای نصوب  3×6به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرك.

   9،725 متر طول
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31 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکوش ترمو  

میلیمتر مربع،  5×2.5تا  5×1.5و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

برای نصوب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد 

 ك.برای اتصال به مصرف کننده های متحر

   3،800 متر طول

32 

کابل کشی با کابل قابل انعطاف پالستیکی پنج سیمه، با روکوش ترمو  

میلیمتر مربع، برای نصوب  5×4و به مقطع  NYMHYپالستیک از نوع 

درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال 

 به مصرف کننده های متحرك.

   100 متر طول

   960 متر طول میلیمتر مربع . 35تا  16سیم لخت مسی به مقطع  33

   220 متر طول میلیمتر مربع.70تا  50سیم لخت مسی به مقطع  34

35 

 5×700×700اجرای اتصال زمین، شامل یک عددصفحه مسی به ابعاد  

کیلو گرم بنتونیت، تا عمق  350میلیمتر، باپیچ ومهره وبستهای الزم، 

 حفر چاه .متر بدون  15

   13 دستگاه

36 

تهیه و اجرای جوش کدولد با قالب و پودر مربوطه به طور کامل جهت 

جوش سیم های مسی به هم ) سه یا چهار راهه( و جوش سیم مسی به 

 میلگرد به طور کامل.

   100 عدد

37 
نصب جعبه تست اتصال زمین دیواری توکار و یا روکار مطابق مشخصات 

 . داده شده در نقشه
   13 عدد

38 
تا  4نصب سرسیم و کابلشو از نوع پرسی برای سیم یا کابل از مقطع  

 میلیمتر مربع. 16
   500 عدد

   72 عدد میلیمتر مربع. 35تا  25نصب کابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع  39

   25 عدد میلیمتر مربع. 70تا  50نصب کابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع  40

   16 عدد میلیمتر مربع. 300تا  95ابلشو از نوع پرسی مسی از مقطع نصب ک 41

42 
نصب کلید یک پل، برای نصوب توکار به همراه سربندی و نصب کانکتور 

 و سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   1،218 عدد

43 
نصب کلید دو پل، برای نصوب توکار  به همراه سربندی و نصب کانکتور 

 حیم کاری سرسیم ها.و  سرسیم و یا ل
   833 عدد

44 
نصب کلید تک پل و یا دو پل، برای نصوب روکار  به همراه سربندی و 

 نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   16 عدد

45 
نصب کلیدتبدیل، برای نصوب توکار  به همراه سربندی و نصب کانکتور 

 و  سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   1،315 عدد
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46 
نصب کلیدتبدیل، برای نصوب روکار  به همراه سربندی و نصب سرسیم 

 و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   16 عدد

47 
نصب دکمه فشاری باعالموت زنور یاروشنایی، برای نصوب توکار به 

 یم کاری سرسیم ها.همراه سربندی و نصب کانکتور و  سرسیم و یا لح
   186 عدد

48 

آمپر یک فازونول، برای نصوب توکار بااتصال زمین )ساده  16نصب پریز

و یا درپوش دار ( به همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری 

 سرسیم ها. 

   4،335 عدد

49 
آمپر یک فازونول، برای نصوب روکار بااتصال زمین  16نصب پریز 

 سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها. )شوکو(  به همراه
   41 عدد

50 
آمپر سه فاز، برای نصوب روکار بااتصال زمین )شوکو(  به  16نصب پریز 

 همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری سرسیم ها.
   4 عدد

   2 عدد نصب و راه اندازی دستگاه دست خشک کن برقی دیواری. 51

   744 عدد ، یا سه سوراخه برای نصب توکار.RJ11فن سوکتی نصب پریز تل 52

   386 عدد نصب پریزآنتن رادیو و تلویزیون برای نصوب توکار.  53

   185 عدد نصب پریزآنتن ماهواره برای نصوب توکار.  54

55 
نصب کلیدکولر توکار به همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم کاری 

 سرسیم ها.
   170 عدد

56 
ولوت توکار به همراه سربندی و نصب سرسیم و یا لحیم  220نصب بیزر

 کاری سرسیم ها.
   186 عدد

57 
گالوانیزه عمقی داغ با کلیه  Pg13.5لوله کشی روکار، بالوله فوالدی  

 اتصاالت و خم کاری.
   280 متر طول

58 
 Pg13.5لوله کشی روکار بالوله فوالدی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار  

. 
   100 متر طول

59 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله یو پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium)) َ ،pg13.5) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   121،300 متر طول

60 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله یو پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium)) َ ،pg16کف ( .با خم کاری ) سقف ، بدنه ، 
   4،000 متر طول

61 
 Rigidلوله کشی توکار، با لوله یو پی. وی. سی سخوت متوسط   

Medium)) َ ،pg21) با خم کاری ) سقف ، بدنه ، کف. 
   2،000 متر طول

62 
نصب جعبه مینیاتوری دیواری توکار در واحدهای مسکونی مطابق 

 .DPCمشخصات نقشه تیپ 
   185 عدد
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63 

نصب، تست و راه اندازی کلیه متعلقات داخل جعبه مینیاتوری 

واحدهای مسکونی     ) ترمینال، کلید مینیاتوری ، محافظ جان ، . . . و 

 . DPCدرب جعبه ( مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   185 عدد

64 

لزی دیواری توکار و یا روکار نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق ف

میلیمتر و  2مصارف مشاعی طبقه همکف و زیرزمین با ضخامت ورق تا 

 DP-EDPکلیه متعلقات مطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   10 دستگاه

65 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی دیواری توکار و یا روکار 

و کلیه متعلقات میلیمتر  2مصارف مشاعی پمپ خانه با ضخامت ورق تا 

 . EMPمطابق مشخصات نقشه. تیپ 

   1 دستگاه

66 

نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی توکار و یا روکار مصارف 

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق  2مشاعی بام با ضخامت ورق تا 

 ELVP-ERPمشخصات نقشه. تیپ 

   16 دستگاه

67 

کنتوری به ازائ هر کنتور برق  نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی

میلیمتر توکار و یا روکار با کلیه متعلقات مطابق  2و ضخامت ورق تا 

 K.W.H.M-Cمشخصات نقشه  . تیپ

   185 واحد

68 

به  JY(st)Yاز نوع  P.V.Cکابل کشی با کابل تلفن هوایی باروکوش 

 میلیمتر،  تا چهارزوج بایک سیم اتصال زمین همراه، برای 0.6قطر 

 نصوب داخل لوله و یا روی سینی و نردبان کابل.

   35،900 متر طول

69 

زوجی، به همراه شانه و  100تا  50نصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن از 

ترمینالهای مربوط به طور کامل، برای نصوب روکار و یا توکار، از نوع 

 فلزی.

   12 عدد

   180 عدد ل.زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکام 10نصب شانه  70

   60 عدد زوجی تلفن باپیچ وقالب به طورکامل. 20نصب شانه  71

72 
فرم بندی ، سربندی ، لحیم کاری و تست هر زوج از مدارهای ورودی 

 یا خروجی در جعبه تقسیم شانه ای تلفن.
   400 زوج

73 

نصب، تست و راه اندازی پنل درب ورودی سیستم در بازکن تصویری 

به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با  رنگی ، مجهز

قابلیت دید در شب به همراه نصب و راه اندازی منبع تغذیه سیستم 

 دربازکن.

   12 عدد

74 
نصب، تست و راه اندازی گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری 

 اینچ. 7رنگی تا 
   185 عدد

75 
در( سیستم دربازکن نوع نصب، تست و راه اندازی رمزگشا )دیکو

 کدینر.
   60 عدد
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76 
نصب، تست و راه اندازی قفل برقی سیستم دربازکن از نوع مغناطیسی و 

 یا مکانیکی.
   12 عدد

77 

نصب، تست و راه اندازی آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند 

VHF  وUHF  دسیبل به همراه پایه به طور  12با حداقل قدرت دریافت

 کامل.

   12 دستگاه

78 
 FMوVHF،UHFنصب، تست و راه اندازی تقویت کننده خط تمام باند 

 ولتی 220دسیبل شامل منبع تغذیه  30با ضریب تقویت حدود 
   12 دستگاه

79 

 ک خط( با یTAP OFFنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم عبوری)

دسیبل برای امواج مدار  6عبور و شش انشعاب و با تضعیف حدود

 دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. 16-12عبوری و تضعیف 

   12 دستگاه

80 

(تا شش Splitterنصب، تست و راه اندازی جعبه تقسیم انشعابی )

دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور  8انشعاب و تضعیف حدود 

 مربوط.

   48 تگاهدس

   12 دستگاه (.Mixerنصب، تست و راه اندازی ترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی ) 81

   60 دستگاه میانی به طور کامل. 16به  17نصب، تست و راه اندازی مولتی سویئچ  82

   12 دستگاه ، رابط و ... (LNCعدد دیش،  4تجهیزات سیستم ماهواره مرکزی )  83

84 

اهم، برای گیرنده  75ابل کواکسیال باامپدانوس مشخصه کابل کشی با ک

برای نصوب داخل لوله و یا روی سینی و  4.5C-2Vتلویزیونی، از نوع 

 نردبان کابل.

   18،400 متر طول

85 
مدار،  8نصب، تست و راه اندازی مرکزکنترل اعالم حریق متعارف تا 

 توکار و یا روکار.
   12 دستگاه

86 
اندازی شستی اعالم حریق متعارف باقابلیوت کاردر  نصب، تست و راه

 شرایط سخوت ومقاوم دربرابرآتوش، به رنور قرمز.
   76 دستگاه

87 

نصب، تست و راه اندازی آژیرالکترونیکی متعارف دارای حداقل دو صدا 

(،  Aمتر )کالس  1دسیبل در 100وخروجی بافشارآکوستیکی 

 س مناسوب.ولوت مستقیم باتولرانو 24باولتاژکار

   76 دستگاه

88 

نصب، تست و راه اندازی دتکتوردودی متعارف از نوع فتوالکتریک )نوری 

ولوت مستقیم،  24یااپتیکی(، دارای پوشوش ضد گردوخاك، باولتاژکار

باتولرانوس مناسوب وچراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور به همراه پایه به  

 طور کامل.

   998 دستگاه
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89 

نصب، تست و راه اندازی دتکتورحرارتی متعارف باعکوس العمل در 

درجه سانتیگراد(، دارای پوشوش  80مقابل درجه حرارت ثابوت )حدود

ولوت مستقیم، باتولرانوس مناسوب وچراغ  24ضدگردوخاك، باولتاژکار

 اه پایه به  طور کامل.نشان دهنده عملکرد دتکتور به همر

   186 دستگاه

90 
کنتاکت به  2نصب ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خروجی متعارف تا 

 همراه ایزوالتور.
   24 عدد

   371 عدد نصب و تست و راه اندازی چراغ اعالم خطر حریق سر درب واحد. 91

92 
ایی دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح بن

 غیر بتنی و دیوار وال کریت برای نصوب لوله های برق .
   38،828 متر طول

93 
دستمزد کنده کاری، شیار در آوردن و سوراخ کردن در سطوح  بتنی تا 

 سانتیمتر مربع. 20سطح مقطع 
   200 متر طول

   10،108 عدد Pg11،13.5Pg,16Pgبرای لوله های  pvcنصب بوشن  94

95 
ی و یا پالستیکی با یک عدد مهره برای سایزهای نصب گلند فلز

Pg11،13.5Pg,16Pg .روی تابلو برق 
   150 عدد

96 
 36تا Pg21نصب گلند فلزی و یا پالستیکی با یک عدد مهره برای سایز 

Pg .روی تابلو برق 
   50 عدد

97 
توکار،  نصب قوطی کلیدوپریز چهارگوش پرسی گالوانیزه و یا پالستیکی،

 میلیمتر. 70× 70تقریبی  اد به ابع
   9،707 عدد

98 
 100نصب جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش درب دار به ابعادتقریبی 

 میلیمتر بارانی روکار. 100×
   130 عدد

99 
 150نصب جعبه تقسیم پالستیکی چهارگوش درب دار  به ابعادتقریبی 

 میلیمتر توکار. 100×
   185 عدد

100 

ت آهنی برای نصب سینی کابل یا انواع نگهدار و ساخت و نصب ساپور

آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله های برق و موارد مشابه، که از 

پروفیلهای مختلف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد و راد ساخته شده، با 

پیچ و مهره الزم برای تنظیم ارتفاع، با یک دست رنر ضد زنر و 

 سوراخکاری الزم روی ساپورت.

   2،500 یلوگرمک

101 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  300تا  100نصب سینی کابل به عرض

 4میلیمتر، بایک لبه  1.25ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره 

 مربوط.

   2،600 متر طول
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 بهای کل )ریال( ریال(بهای جزء) مقدار واحد  شرح آیتم ردیف

102 

میلیمتر، پانچ شده متقاطع،  600تا 400نصب سینی کابل به عرض 

 4میلیمتر، بایک لبه  1.5ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و مهره 

 مربوط.

   1،350 متر طول

103 

میلیمتر، پانچ شده 300تا  100ه عرض نصب زانوی افقی سینی کابل ب

میلیمتر، بایک  1.25متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری. 4لبه 

   50 عدد

104 

میلیمتر، پانچ 300تا  100نصب سه راهی افقی سینی کابل به عرض 

میلیمتر،  1.25شده متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه به ضخاموت 

 سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری. 4بایک لبه 

   98 عدد

105 
به سینی کابل  300تا  100نصب رابط تبدیل سینی کابل از مقطع 

 میلیمتر. 600تا  200
   25 عدد

106 

میلیمتر، پانچ شده  600تا  400نصب زانوی افقی سینی کابل به عرض

میلیمتر، بایک  1.5به ضخاموت  متقاطع، ساخته شده ازورق گالوانیزه

سانتیمتری و یک لبه یک سانتیمتری به همراه رابط و پیچ و  4لبه 

 مهره مربوط.

   200 عدد

107 
با  Pg16و  Pg11 ،Pg13.5نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله های 

 پیچ و رول پالگ مربوط.
   24،260 عدد

   1،800 عدد چ و رول پالگ مربوط.با پی Pg 21نصب بست فلزی )اسپیت( برای لوله  108

   1،200 عدد 12-8نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  109

   3،600 عدد 20-16نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  110

   1،800 عدد 25-18نصب بست چنگکی جهت اتصال روی نردبان کابل تا سایز  111

   2،850 متر طول بست چنگکی  نصب ریل 112

   740 عدد نصب زنجیر آویز لوستر به همراه سوراخ کاری در سقف.  113

114 
میلیمتر با  2.5نصب ترمینال پالستیکی برای سیم تا سطح مقطع 

 سربندی و لحیم کاری سیم مربوطه.
   1،210 عدد

115 

شاعی  با  نصب ، تست و راه اندازی تابلو برق فلزی ایستاده مصارف م

میلیمتر و کلیه متعلقات مطابق مشخصات نقشه. تیپ  2ضخامت ورق تا 
C.P - ATS 

   2 سلول
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: دستمزد نصب کلیه ملزومات مورد نیاز ردیف های فوق اعم از نصب سرسیم، لحیم کاری، نصب بست کمربندی، ترمینال پیچی و ... 1تبصره 

بینی گردیده و از بابت آنها پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. به عنوان نمونه برای در بهای واحد دستمزد ردیف های فوق پیش 

نصب چراغ ها، پرداخت جداگانه ای بابت دستمزد نصب ترمینال و برای کابل کشی، پرداخت جداگانه ای بابت استفاده از بست 

 کمربندی انجام نخواهد شد.

 یهارکا یردمقا یگیر ازهندا سساا بر قطعی و موقت یها دکررکا محاسبه كمال وتقریبی بوده  فوق بصورت جدول: مقادیر مندرج در 2تبصره 

ها را به هر میزان کاهش یا افزایش دهد و این موضوع تأثیری در تواند مقادیر هر یک از ردیفو کارفرما مید بو هداخو هشد منجاا

 بهای واحد ردیف ها نخواهد داشت.

ها و تکیه گاه فوالدی در قیمت ردیف های مربوطه منظور گردیده و از این بابت  ساپورتوی آهن کشی داکت ها، : اجرای ضد زنر ر3تبصره 

 پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد.

 .گرددگیرند فقط یکبار پرداخت میمجموعه لوله هایی که کنار هم می عبورزنی برای  شیارردیف های : 4تبصره 

و سوراخکاری و نصب رول بولت به هر  10الی  6رگیری جهت عبور لوله با هر سایز، سوراخکاری و نصب انکر بولت : هزینه اجرای ک5تبصره 

کاری دیگر در  سوراخدستمزد هر نوع  لیکنگردد. های متناظر در فهرست بهای مکانیکی این قرارداد پرداخت میسایز از ردیف 

جهت اجرای و نصب سایر ردیف ها در قیمت های مربوطه منظور گردیده و از این ، گچ برگ ها و ... وال کریتسطوح بنایی، بتنی، 

 بابت پرداخت جداگانه ای انجام نخواهد شد. 

: مقادیر ردیف های کنده کاری و شیارزنی، نصب ساپورت گالوانیزه، کرگیری سطوح بتنی، سوراخکاری و نصب رول بولت، سوراخکاری 6تبصره 

تواند تا هر میزان کاهش یا افزایش یابد و از این بابت ادعایی پذیرفته حدودی بوده و با نرخ واحد می و نصب انکر بولت به صورت

 نخواهد بود.

 یتمو آ یوارهابه د یبمتعارف و وارد آمدن آس یرغ یبموجب تخر ی،اجرائ یاتعمل یرو سا یکنده کار یارزنی،ش ینح یمانکار: چنانچه پ7 تبصره

 منظور خواهد شد. یمانکارپ یکارفرما به حساب بدهکار یصبه تشخ یراتو تعم یبازساز یها نهیاجرا شده شود، هز یها

 

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         

 

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

116 
مناسوب  KVA 200نصب ،تست و راه اندازی مولدبرق باقدرت نامی  

 سکوی نصب (. برای کار به صورت اضطراری )بدون حمل دیزل تا روی
   1 دستگاه

  افزوده جمع کل به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش
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 جدول آنالیز هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه   - ج-2
 

 ردیف شرح آیتم مبلغ ناخالص

 1 ح شرایط خصوصی پیمان-20تجهیز دفتر کار کارفرما و تأمین امکانات مناسب به شرح ماده  

 2 ح شرایط خصوصی پیمان-20تأمین غذای پرسنل کارفرما شرح ماده  

 3 برای پرسنل و کارکنان پیمانکار، مشاور و کارفرما نیتأمین کفش و کاله و تجهیزات ایم 

 4 در کارگاه  HSEاس و افسران حضور کارشن 

 5 اجرای ملزومات و تمهیدات ایمنی و بهداشت در کارگاه 

 6 بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر 

 جمع کل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به ریال بصورت ناخالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده 

 

فوق مربوط به تجهیزکارگاه بوده که پس از تحقق موضوع هر یک ردیف ها و تأئید دستگاه درصد از ردیف های جدول  80: 1تبصره 

 نظارت در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.

برچیدن کارگاه و تأئید دستگاه  عملیاتباشد که پس از اتمام درصد از ردیف های جدول فوق مربوط به برچیدن کارگاه می 20: 2تبصره

 وضعیت های پیمانکار اعمال خواهد شد.نظارت در 

ها متعلق به کارفرما بوده و جدول فوق پس از تأئید و پرداخت در صورت وضعیت 1در ردیف  شدهتهیه  تجهیزات: کلیه امکانات و 3تبصره 

 پیمانکار در هیچ شرایطی حق برچیدن، خارج کردن یا تصرف در آنها را نخواهد داشت.

بط با تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با مفاد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان و رعایت چک لیست : کلیه موارد مرت4تبصره 

باشد و مبالغ مندرج در جدول فوق های مربوطه در تمام مدت پیمان بر عهده پیمانکار میو کل هزینه HSEعملکرد ایمنی و الزامات 

 های ارسالی قابل پرداخت خواهد بود.ردیف موضوعات در صورت وضعیت صرفاً کمک هزینه ایست که در صورت تحقق هر یک از

 باشد.: تأمین آهن آالت مورد نیاز جهت اجرای جان پناه و نرده حفاظتی موقت در تمام طول مدت پروژه بر عهده کارفرما می5تبصره 

                                  

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

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 (3)جدول شماره 

 واحدهای مورد نظر مناقصه گر جهت تهاتر به ترتیب اولویت انتخاب

  4از بین لیست واحدهای مندرج در پیوست شماره  
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 تحویل قسط 
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 قسط  انتقال سند

1            
  

2              

3              

4              

5              

  جمع کل مبلغ تهاتر به ریال

 

 

 .................................. شنهاددهندهیپام خانوادگی نام و ن

 مهر و امضاء             

 تاریخ         
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 4 پیوست شماره
 

 لیست واحدهاي تهاتري شرکت سرمایه گذاري مسکن تهران
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 :یابدمیبه این پیمان اختصاص  4و مندرجات جدول شماره واحدهای تهاتری شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از به شرح ذیل  -

شهر جدید اندیشه، چهار راه ارغوان، به سمت میدان توحید، خیابان دوم، خیابان حکمت، با  4واقع در فاز  2پروژه بنفشه  -الف 

 1400 اسفندموعد تحویل 

 1401ا موعد تحویل اسفند شهر جدید اندیشه، جنب بازار ایرانی اسالمی، ب 4پروژه مرکز شهر اندیشه واقع در فاز  Aقطعه  -ب

ها و شرایط فروش جاری شرکت مناقصه گر قبل از ارائه پیشنهاد خود از واحدهای تهاتری به دقت بازدید نموده و از وضعیت پروژه -

 آگاهی کامل کسب نموده است.

صوصی پیمان مستهلک خواهد خ شرایط 37به شرح ماده از طریق مطالبات تهاتری پیمانکار  تهاتری واحدهر درصد از ثمن  80میزان  -

 درصد ثمن واحد تهاتری بابت قسط تحویل و قسط انتقال سند از پیمانکار اخذ 10شد و همچنین دو فقره چک هر یک به میزان 

 خواهد شد.

 

 4جدول شماره 
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 درصد 80

 بصورت تهاتری 

  چک درصد 10

 تحویل قسط 

  چک درصد 10

 قسط  انتقال سند

 D-12 اول A  Dقطعه  1
شمال 

 شرق
92.70 2.30 0.00 95.00 14،186،550،924   11،014،053،284   1،586،248،820 1،586،248،820 

 G-31 سوم A  Gقطعه  2
شمال 

 شرق
84.70 0.00 0.00 84.70 13،109،861،046   10،178،140،471   1،465،860،287 1،465،860،287 

 A  Hقطعه  3
همکف 

 حیاط دار
H-03 1،878،523،263 1،878،523،263   13،043،448،832   16،800،495،359 110.40 24.00 12.00 98.40 جنوب 

 A  Iقطعه  4
همکف 

 حیاط دار
I-03 

جنوب 

 غرب
98.40 12.00 24.00 110.40 16،733،890،222   12،991،738،411   1،871،075،906 1،871،075،906 

 K-14 اول A  Kقطعه  5
جنوب 

 شرق
96.00 8.00 0.00 104.00 15،657،114،370   12،155،758،850   1،750،677،760 1،750،677،760 

 B316 اول B-3 2بنفشه  6
جنوب 

 غربی
82.13 11.87   94.00 15،433،892،775 12،200،292،775 1،616،800،000 1،616،800،000 

 1،356،030،000 1،356،030،000 10،232،535،262 12،944،595،262 79.30   4.70 74.60 شمالی B212 اول B-2 2بنفشه  7

 B213 اول B-2 2بنفشه  8
شمال 

 غربی
87.43 11.47   98.90 16،049،606،583 12،687،006،583 1،681،300،000 1،681،300،000 

 B221 دوم B-2 2بنفشه  9
شمال 

 شرقی
87.30 11.60   98.90 16،144،016،033 12،761،636،033 1،691،190،000 1،691،190،000 

 


