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دعوتنامه شرکت در مناقصه :1  

اسکلت بتنی دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای   

2ارغوانیه  واحدی23پروژه   

:شخص حقیقی/ نام شرکت   

:نشانی  

:تلفن   

:حقوقی دعوت میگردد در مناقصه ای با مشخصات زیر شرکت فرمایند /  یآن شخصیت حقیقبدینوسیله از   

:دستگاه مناقصه گزار   

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان 

ختمان المها   ، سها  61اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل ملک و گلزار ، نبش کوچهه  : نشانی شرکت 

 23188223 -2: تلفن    6طبقه  

:موضوع مناقصه     

2اجرای اسکلت بتنی پروژه ارغوانیه  

  (تاالر الما  شرق )احمدی بلوار ارغوانیه کوچه :محل انجام کار 

  . خواهد بودماه و بیست روز اجرای عملیات  هشتتجهیز کارگاه و ز رو  63 شامل   ماهنه مدت انجام کار 
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تمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار است و هزینه جداگانه پرداخت نمیگردد: توضیحات    

اجرای بتن مگر مطابق ضوابط و نقشه های مربوطه به عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار موظه  اسهت هزینهه آن را    *

  .در آیتم مربوط به فونداسیون لحاظ کند 

(  ای بهتن  رجا و شامل آرماتوربندی و قالب بندی فلزی) زد اجرای فونداسیون پیمانکار می بایست هزینه  دستم* 

 ( محاسبه نمیگردد و دیوارها ریشه ستونها)فونداسیونرم آرماتور مصرفی درکیلوگهر به صورت جداگانه و به ازایرا 

 .اعالم نماید 

.را گردد متری اج 1آرماتور ستونهای سق  اول میبایست *  

.ده پیمانکار میباشد هحمل کلیه مصالح و لوازم کار به طبقات از محل دپوی پروژه بع*  

متهر مربه    4و بازشوهای زیهر  راه پله  ) شامل متراژ افقی سق  محاسبه میگردد  متراژ کار بر اسا  کار انجام شده *

یا ستون به صورت  ، دیوار حائل برشیو هیچگونه مبلغی بابت اجرای دیوار ( ء مساحت سق  محاسبه میگردد جز

 .جداگانه پرداخت نمیگردد 

           و هرگونهه ابههام را کتبها    بازدیهد نمایهد  های مربوطهه   و نقشهپیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه *

                 وب و جالهه    پاکههت: پاکتهههای جداگانههه بصههورت  اسههناد شههرکت در مناقصههه را در و رمهها اسههتعالم نمایههداز کارف

 .به کارفرما ارائه نماید  

ی تجهیهزات مهورد نیهاز جههت اجهرای      ابقمه استاندارد شامل جک و قالب فلزی و باالبر و  متامین کلیه ابزار و لواز*

پیمانکهار موظه  بهه     درقسمتهایی از زیر سهقفها کهه داربسهت نیهاز اسهت     )  به عهده پیمانکار میباشد موضوع پیمان

 .  (اجرای داربست میباشد 

.میزان مقادیر مربوط به آیتم ها بصورت تقریبی میباشد که احتمال افزایش یا کاهش را دارد *  
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.پیمانکار می باشد  بعهده عملیات دمونتاژ مهاربندی ها *  

به صهورت   ( شصت میلیون تومان )ریال    133.333.333صه را معادلد تضمین شرکت در مناقپیشنهاد دهندگان بای*

ضمانتنامه بانکی از یک بانک معتبر مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار آن سه مهاه از تهاریا افتتهای پیشهنهادها بهوده و      

یها حقهوقی شهرکت کننهده در     معتبر به نام شخص حقیقهی   بانکی چکقابل تمدید به دستور مناقصه گزار باشد و یا 

 .اید ضمیمه پیشنهاد تحویل نم  توزیعی فرهنگیان اصفهان،شرکت تعاونی تولیدی  مناقصه  در وجه

.پیشنهاد ها باید کامل و بدون قید و شرط باشد*   

  .کلیه هزینه های مربوط به نقشه برداری به عهده پیمانکار میباشد*

عملیات کیورینگ  و نگهداری از بتن بعهده پیمانکار میباشد و پیمانکار میبایست هزینه های مربوطهه را در قیمهت   *

 .پیشنهادی لحاظ نماید 

قیمت پیشنهادی که با عدد و حروف در روی برگ پیشهنهاد ذکهر نمهوده     پایین ترین تعیین برنده مناقصه بر مبنای* 

 .سایر شرایط و توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود  اند و

.شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات دستگاه مناقصه گزار خواهد بود *  

.دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است*  

.به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا اضافه بها تعلق نخواهد گرفت*  

.بعده پیمانکار میباشد از قبیل بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض متعلقه  کلیه کسورات قانونی*  

                                                   ناد مناقصهههه میبایسههههت بهههه مهههههر و امضههههای مجهههاز تعهههههد آور پیشهههنهاد دهنههههده  برسههههد و     اسههههتمهههام  *

 .قیمت تسلیم گردد  با پیشنهاد راههم
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تحویهل دبیرخانهه شهرکت     6211.63.34و نهایتها تها تهاریا    ماه اعتبار داشته باشهد   6کلیه پیشنهاد ها باید حد اقل * 

 .گردد

                        آخهرین پهروژه ههای انجهام شههده را     مهورد از   سهه مشخصههات   و بایهد نهام ، آدر  ، شهماره تلفهن     پیشهنهاد دهنهده  * 

 .اسناد مناقصه قرار دهد در 

 جدول مربوط به استعالم قیمتها

 

:جم    
 

ریال.....................  

            یدپیشهههههنها دسهههههتمزد 

ههههر کیلهههوگرم   بهههه ازای 

آرمهههههههاتور مصهههههههرفی  

  ریال ..................... 

دستمزد اجهرای فونداسهیون شهامل  اجهرای     

بتن مگر  آرماتوربندی  قالب بندی و اجهرای  

                          بهههههتن فونداسهههههیون و ویبهههههره کهههههردن   

(تن13)کیلوگرم  13.333به میزا ن تقریبی   

 

:جم    
 

ریال......................  

 

            پیشهههههنهادی  دسهههههتمزد

                    اجهههههههرای  بهههههههه ازای 

ههههر متهههر مربههه  سهههق    

ریال........................  

                     متر مرب  0033  اجرایدستمزد 

 :              شاملترکیبی  تیرچه بلوک   سق 

 -دیوار برشی و دیوار حائل اجرای ستون و 

ویبره کردن آیتم های سق  و  اجرای بتن و  

(تقریبی میباشد متراژ بصورت )مربوطه   

ریال........................................: جم  کل   

 


