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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 

،                                    61اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل ملک و گلزار ، نبش کوچه : نشانی شرکت 

23188223 -2: تلفن    6ختمان الماس طبقه  سا  

:موضوع مناقصه     

2اجرای اسکلت بتنی پروژه ارغوانیه  

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

  . خواهد بودماه و بیست روز اجرای عملیات  هشتتجهیز کارگاه و ز رو  63 شامل  ماه شمسینه 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 موظف است هزینه آن را *

  .در آیتم مربوط به فونداسیون لحاظ کند 

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

               ( ریشه ستونها محاسبه نمیگردد ) به صورت جداگانه و به ازای کیلوگرم آرماتور مصرفی در فونداسیون  

.اعالم نماید   

.متری اجرا گردد  1آرماتور ستونهای سقف اول میبایست *  

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

متر مربع 4و بازشوهای زیر راه پله  ) شامل متراژ افقی سقف محاسبه میگردد  متراژ کار بر اساس کار انجام شده *

ستون به صورت جداگانه و هیچگونه مبلغی بابت اجرای دیوار برشی یا ( ء مساحت سقف محاسبه میگردد جز

.پرداخت نمیگردد   

         و هرگونه ابهام را کتبا بازدید نمایدهای مربوطه  و نقشهپیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه *

.رما استعالم نمایداز کارف    

.به عهده پیمانکار میباشد  ... استاندارد شامل جک و قالب فلزی و باالبر و  تامین کلیه ابزار و لوازم*  

.میزان مقادیر مربوط به آیتم ها بصورت تقریبی میباشد که احتمال افزایش یا کاهش را دارد *  

.عملیات دمونتاژ مهاربندی ها توسط پیمانکار اجرا میگردد *  
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به صورت  (  شصت میلیون تومان)ریال    133.333.333د تضمین شرکت در مناقصه را معادلپیشنهاد دهندگان بای*

ضمانتنامه بانکی از یک بانک معتبر مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و 

.، ضمیمه پیشنهاد تحویل نماید   قابل تمدید به دستور مناقصه گزار باشد و یا ضمانت نامه معتبر دیگر  

.اشدپیشنهاد ها باید کامل و بدون قید و شرط ب*   

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 مربوطه را در قیمت *

.پیشنهادی لحاظ نماید   

             روی برگ پیشنهاد ذکر نموده اند و تعیین برنده مناقصه بر مبنای قیمت پیشنهادی که با عدد و حروف در * 

.سایر شرایط و توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود     

.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... بیمه ، مالیات و : کلیه کسورات قانونی شامل *  

                                                   ناد مناقصاااه میبایساااات باااه مهاااار و امضااااای مجااااز تعهااااد آور پیشااانهاد دهنااااده  برسااااد و     اسااااتماااام  *

 .قیمت تسلیم گردد  با پیشنهاد همواره

تحویل دبیرخانه شرکت  6211.63.23و نهایتا تا تاریخ ماه اعتبار داشته باشد  6کلیه پیشنهاد ها باید حد اقل * 

.گردد  



رفرما مهر و امضای پیشنهاد دهنده                                                                                       امضا و مهر کا  

 

پیشنهاد دهنده باید نام ، آدرس ، شماره تلفن و مشخصات  دو مورد از آخرین پروژه های انجام شده را در پاکت * 

.،ب، اسناد مناقصه قرار دهد   

 

 جدول مربوط به استعالم قیمتها

               قیمت پیشنهای به ازای 

هر کیلوگرم آرماتور مصرفی 

ریال ..........................   

دستمزد اجرای فونداسیون شامل  اجرای بتن مگر  آرماتوربندی 

قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون و ویبره کردن    

                قیمت پیشنهادی به ازای

اجرای هر متر مربع سقف 

ریال ...........................  

شامل اجرای   ترکیبیسقف تیرچه بلوک  متر مربع 1333 اجرای

ویبره کردن آیتم   دیوار برشی و سقف و  اجرای بتن وستون و 

 های مربوطه 

 

 

 


