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 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان
 

 

دیوارچینی  مناقصه اجرای    

 
4ارغوانیه مسکونی  یواحد  44پروژه   
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:دعوتنامه شرکت در مناقصه 1  

 4ه ارغوانیه  دیوارچینی پروژ دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای 

 2ارغوانیه    واحدی 33پروژه  

 حقیقی:نام شرکت / شخص  

 نشانی:

 تلفن :

گردد در مناقصیه ای با مشیخصیات  یر شیرکت  / حقوقی دعوت می  یبدینوسییله ا  ن  شیخصییت حقیق 

 فرمایند :

 دستگاه مناقصه گزار :

 شرکت تعاونی تولیدی تو یعی فرهنگیا  اصفها  

    16ملک و گلزار   نبش کوچه   نشییانی شییرکت : اصییفها   یابا  هشییت بهشییت غربی   حد فاصیی 

 32688770 -3تلفن :     1سا تما  الماس طبقه  

 موضوع مناقصه :  

 متر مربع  12000با متراژ تقریبی  پروژه مسکونی نی دیوار چیاجرای  

 سروستا بلوار   –بلوار ارغوانیه  مح  انجام کار : اصفها    

رو  برای اجرای موضیوع پیما    پنجاه و پنج  رو  تجهیز کارگاه و  5ماه شیمسیی شیام    2مدت انجام کار  

 . واهد بود  

 

          امضا و مهر کارفرما               امضا و مهر پیشنهاد دهنده                                  
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  .ر استتوضیحات  : تمام موارد مذکور در ذی  بعهده پیمانکا

 .گردد  باشد   با شوها مانند درب و پنجره ا  متراژ ک  کسر میمتراژ کار بر اساس کار انجام شده می*

مربوطه با دید نماید و هرگونه  بایسییت قب  ا  ارا ه پیشیینهاد قیمت ا  پروژه و نقشییه های *پیمانکار می

گانه بصییورت : های جداو اسییناد شییرکت در مناقصییه را در پاکت ا  کارفرما اسییتع م نماید  ابهام را کتباً

 به کارفرما ارا ه نماید  .  پاکت  الف وب و ج

  بهجهت انجام مورد مناقصیه    تخته و بشیکه و ... بی  و فرغو  وشیام   باببر و    مین کلیه ابزار و لوا م*تأ

 باشد .عهده پیمانکار می

 باشد که احتمال افزایش یا کاهش را دارد .بصورت تقریبی می*میزا  مقادیر  متراژ  

 اجرا گردد.ترا  و  کام  شاقولی کلیه دیوارها باید بصورت  *

ریال )بیسیت میلیو  توما         200.000.000*پیشینهاد دهندگا  باید تمیمین شیرکت در مناقصیه را معادل

به صیورت ضیمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار ن  سیه ماه ا  تاریف افتتای پیشینهادها بوده  

صیه گزار باشید و یا چک بانکی معتبر به نام شیخص حقیقی یا حقوقی شیرکت  و قاب  تمدید به دسیتور مناق

شیرکت تعاونی تولیدی تو یعی فرهنگیا  اصیفها    ضیمیمه پیشینهاد تحوی   ه کننده در مناقصیه  در وج

 نماید .

 * پیشنهاد ها باید کام  و بدو  قید و شرط باشد.

ت پیشینهادی که با عدد و حرو  در روی بر  پیشینهاد ذکر نموده  * تعیین برنده مناقصیه بر مبنای قیم

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

 *شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه ا تیارات دستگاه مناقصه گزار  واهد بود .

 ادها مختار است.*دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک ا  پیشنه

 های پیشنهادی هیچگونه تعدی  یا اضافه بها تعلق نخواهد گرفت.*به قیمت

 

امضا و مهر کارفرما               امضا و مهر پیشنهاد دهنده                     
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فه بهایی  یچگونه اضیاه متراژ هر جداره بصیورت جداگانه محاسیبه میگردد ولی هدر دیوارهای دو جدار *

 بصورت جدا گانه پردا ت نخواهد شد .گرد گذاری و میلبابت فوم گذاری 

 باشد .انکار مییممین اجتماعی و سایر عوارض متعلقه به عهده پ أ*کلیه کسورات قانونی ا  قبی  بیمه ت

برسید و همواره با پیشینهاد   دهندهبایسیت به مهر و اممیام مجا  تعهدنور پیشینهادناد مناقصیه میاسیمام *ت

 تسلیم گردد.قیمت 

 ماه اعتبار داشته باشد . 1* کلیه پیشنهاد ها باید حد اق   

دو مورد ا  ن رین پروژه های انجام شیده  م   ندرس   شیماره تلفن و مشیخصیات  * پیشینهاد دهنده باید نا

 را در پاکت  ب  اسناد مناقصه قرار دهد .

تحوی  دبیر انه    25/03/1401*کلیه پیشیینهاد دهندگا  می بایسییت فرم اسییتع م  ود را نهایتاً تا تاریف  

 شرکت دهند.

 جدول مربوط به قیمتهای پیشنهادی 

 

امضا و مهر کارفرما               امضا و مهر پیشنهاد دهنده                        

 

 جمع کل :

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

 متراژ تقریبی:

12000                

 متر مربع 

هر متر مربع   مبلغ پیشنهادی جهت

 .....................ریال .....

نی سفال اجرای دیوار چیدستمزد 

)دیوارهای تک جداره و  15و  10

 دو جداه (

 جمع کل :

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

 متراژ تقریبی:

100                 

 متر مربع 

 مربع هر متر مبلغ پیشنهادی جهت

 ..................ریال .......

آجر  نی اجرای دیوار چیستمزد د 

آجره  نیمفشاری   

 جمع کل :

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

 متراژ تقریبی:

100                 

 متر مربع 

 مربع هر متر مبلغ پیشنهادی جهت

 ..................ریال .......

آجر  نی اجرای دیوار چیستمزد د 

آجره  1فشاری   

 جمع کل :

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

 متراژ تقریبی:

100 

 متر مربع 

 مربع هر متر مبلغ پیشنهادی جهت

 ..................ریال .......

آجر  نی اجرای دیوار چیستمزد د 

آجره  1.5فشاری   

جمع کل: 

.......................ریال .....  
 


