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تقریبی    حجمجهت اجرای اسکلت بتنی پروژه اسالمشهر خود به  مورد نیاز    بتن   در نظر دارد   ( خاص )سهامی    طرح و توسعه آریا عمران پارسشرکت  

طریقرا    متر مکعب  30186 از    از  و    فروشندگان  خرید  تهاتر    50به صورت  معتبر  اسلذا    .نماید    خریداریدرصد  تمدر صوت  مقتضی  طبق  رت  ایل 

 نمایند.شرکت تحویل  این   نماینده به   و تکمیل اسناد اقدام ، نسبت به  استعالمزمانبندی برنامه

 قه طب 7بلوک  15 بتنیاجرای اسکلت    در محل پروژه جهت  (انه استاندارد معتبردارای پرو)خلیه بتن آماده تولید انتقال و ت : موضوع استعالم -1

 بلوتر ولیعصر جنب مجتمع بقیه اله  واوان  هر شهرکاسالمش :محل اجرای کار -2

 رخواست کارفرماد بصورت مرحله ای و با     :اررای کاج مدت - 3

 عمران پارسطرح و توسعه آریا شرکت    : فرماارک – 4

   استعالم  یبندزمان -5

 د .جعه نماییرام Megapars.coیت به سا  14/07/1400 مورخ 17الی  9 ساعت  از ، دت اسنادریاف و  استعالم شرکت در  منظور به  -1-5

 .باشدمی 22/07/1400مورخ   شنبهپنج زور 16:00ها ساعت دشنهایم پیسلت مهلتنیآخر -2-5

 . مراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شوده  و  رسیده  شنهاددهنده یپباید به مهر و امضای مجاز تعهدآور   نامهدعوتاین  ازجمله  استعالماسناد   کلیه -6

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.   وط و مشر، مخدوش   ی مبهمیشنهادهایه گردد. به پ رط و ابهام تهشقید و بدون  ،صریح ید  با  پیشنهادها -7

 206، پالک ت همایونجنب مرکز بهداش بان خواجه نصر الدین طوسی)به سمت شریعتی(اه ، خیا میدان سپتهران،  محل تسلیم پیشنهادها   - 8

 مران پارسشرکت آریا ع 76245000 تلفن تماس

 :رد پیشنهادات ار قبول یا تیاخ -6

  در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار استار م گزاستعال

   : تعهدات  انجاممهلت ارائه ضمانت نامه  -7

مین  ت تضباب را پیشنهادی غ ناخالصمبل %5ان ه میزار، ب قصه گزمنا توسط متقیاد شنه پذیرش پیروز پس از ابالغ  7ست حداکثر طی برنده مناقصه متعهد ا

 .ار تحویل نمایدهدات به مناقصه گزانجام تع

 نحوه پرداخت   -8

از    را تهیه و پس   ارگاه ارسالی به ک   بتن بخش از  هر    صورت حساب    فروشنده   (اتردرصد ته   50به میزان  )باشد  می  تهاتری  بصورت نقد و  وه پرداخت  نح

  آن  اساس  بر  و  رددگمی  مثبوت  افرمکار  نزد(  راتهت)   خرید  پرداخت   ابالحسعلی  عنوانبه بخش نقدی پرداخت و بخش تهاتر  مبلغ صورت کارکرد  تایید  

 .  شودمی آزادسازی و  تخصیص وی به فروشپیش  یا و  فروش تهج  پیمان  موضوع تهاتری های واحد

ها و  یهتحادخ اافزایش نر  های انرژی،مت حاملافزایش قی ،زار  انات قیمت باوسن  د وگیرتعدیل تعلق نمیو    هیچ گونه پرداخت ارزی  راردادق( به  1تبصره  

 گردد و اثری در مبلغ قرارداد نخواهد داشت .  ب نمیشرایط فورس ماژور محسوکی جزو های گمرتعرفه

  .گرددی مپرداخت درقالب تهاتر  د و دارائی کشور محاسبه واقتصاامور سازمان ی و آتی قوانین فعل اساس بر افزوده زشرابر   مالیات( 2تبصره 



3 

 

  گرید  یا به جلسه ه  ینگردد، ادامه بررس  سریت ممعامال   ونیسیجلسه کم  کیبه    فروشنده انتخاب  ص  صودر خ  میمتص  اخذ  ل یدل  ه به هر( چنانچ3تبصره 

 داشت.  نخواهندشدن زمان مناقصه را  یمورد طوالندر  یدهندگان حق اعتراض شنهاد یموکول و پ 

 ا کاهش دهد . قرارداد را افزایش یدرصد  25کارفرما می تواند تا سقف  (4تبصره 

 تعهدات فروشنده  -9

.  اقدام نماید  ارگاهک   ق با برنامه زمانی مورد نظرن مطاببتو ارسال    نسبت به تهیه  ،وز پس از اعالم نیاز خریدارر  یکحداکثر    تده موظف اسنشفرو  -9-1

ارسال  فراخیر  ورت تدر ص(صره تب به عنوان جریپنج  معادل    بتنوشنده در  به حساب بدهکادرصد ارزش کاالی درخواستی  فروشنده منظور می  ری  مه 

 گردد

 مطابق با درخواست کارگاه بوده بگونه ای که هیچ گونه وقفه ای در عملیات بتن ریزی ایجاد نگردد بتنسال  فروشنده موظف به ار -9-2

له پمپ  یو بوسحویل خریدار ت به 6044دارد ملی در محل پروژه و مطابق با استانی خواسته شده را بتن آماده با رده مقاومت گرددفروشنده متعهد می  -9-3

بر اساس نتیجه آزمون نمونه اخذ شده توسط آزمایشگاه ذی صالح از محل    و  ش بتن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمانمالک پذیر  خلیه نماید .ت

 می باشد  ن نهایی مصرف بت

انضمام قبض باسکول )قبل و بعد از بارگیری( و بارنامه بتن  بتن به  کننده    ولید وی ت ارسالی از سپیمانه به ازای هر تراک میکسر  کارت اطالعات    -9-4

خلیه، وزن و حجم  )اطالعات الزامی بارنامه شامل : تاریخ و ساعت تولید بتن، رده مقاومتی، نام خریدار،محل ت  رددخریدار گتحویل  می بایست  ارسالی  

 بتن می باشد( 

   .پرت مجاز می باشدبا احتساب سات بتن ریزی مقاطع  س صورتجلید خرید بتن بر اسا میزان تای -9-5

 بر عهده فروشنده می باشد    ب تقلیل مقاومت مشخصه نگرددتحویل بتن با اسالمپ و کارایی مناسب به نحوی که موج  -9-6

 نده می باشد ر عهده فروشو تامین مشخصات فنی بتن ب  در بتن ئولیت تطبیق سازگاری افزودنی های مورد استفاده مس -9-7

فروشنده موظف به همکاری های  شرایط استاندارد آزمایشگاهی مشخص خواهد شد و    سو براسا محل اخذ نمونه آزمایشگاهی توسط ناظر پروژه   -9-8

 اشد ب الزم در این زمینه می

امکان تحویل بتن در مدت زمان    ا محل تخلیه، حل تولید تمطلع بوده و با توجه به فاصله مژه(  ل احداث پروآدرس تخلیه بتن )محفروشنده از محل   -9-9

   ور، ملزم به جایگزینی بتن و مسئول خسارت وارده می باشد .. لذا درصورت عدم تحویل بتن در مهلت مذک یسر می داندقیقه را مد 90حداکثر 

با اخذ تاییدیه از انجمن صنفی تعهد می    د، فروشنده مسر در ساعات و محدوده های منع رفت و آونهای پمپ و میکدر صورت لزوم تردد کامی  -9-10

 کسر به کارگاه اقدام نمایددد کامیون های پمپ و میترنماید قبل از بتن ریزی نسبت به اخذ کلیه مجوز های 

 ه می باشد. ر عهده فروشنداخذ کلیه مجوزهای الزم برای حمل و تخلیه بتن ب -9-11

 ی باشد وی م با نماینده خریدار()بدون هماهنگی     برعهده ور فروشنده ناشی از قص مسئوولیت تاخیرات قطع بتن ریزی -9-12

 دگان برعهده فروشنده می باشد جرائم اضافه بار، انعام و سایر تخلفات رانن -9-13
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خت نمی داگانه پرجداز این بابت هزینه  و ا  مپ در هریک از مراحل بتن ریزی بر عهده فروشنده می باشداز کار افتادن پ  یا لیت جابه جایی  ئومس  -9-14

 ددگر

 

 ضوابط استاندارد  -10

های  ای حائز مشخصه    چنانچه نمونه   ،بتن  آزمایشاتانجام  نمونه گیری و    ه به با توج   رددولیدگت لی ایران  د ممطابق استانداریست  ارسالی می با  بتن   -10-1

   خواهد بودبه خریدارجبران خسارات وارده به ظف استاندارد نبوده باشد فروشنده مو 

تن  سال بده موظف به ارفروشن بالفاصله عودت و  ، بتن مذکور  به کارگاه   و..(سب  نامنا   پ)اسالمایط استاندارد  که فاقد شردر صورت ارسال بتن    -10-2

 می باشد مرغوب 

 مشخصات فنی بتن  -11

 صورت پذیردل بتن الزاما می بایست توسط پمپ )زمینی یا هوایی( انتقا -11-1

 . ی باشد نه ای( مکیلو گرم بر متر مکعب )نمونه استوا 250،تیر و سقف برابر سیونفوندا شخصه بتنمت ممقاو  -11-2

 .ی باشد نه ای( ماکیلو گرم بر متر مکعب )نمونه استو 300برابر  حائلدیوار و  یوار برشی د،ستونشخصه بتن مت ممقاو  -11-3
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 1پیوست شماره    

 فرم پیشنهاد قیمت

 عیلل ز جماکامللل  اطالع با وشرایط استعالم لیت در مورد مطالب و مندرجات پس از بررسی و آگاهی کامل از پذیرش تعهد اجرا و مسئو  انبجن یا

حللللروف( بلللله ) ریللللال ..................................................عللللدد(بلللله )مبلللللغ  ادی خللللود را بللللهقیمللللت پیشللللنه،  ملللللشللللرایط و عوا

 ........ریال .................................................................................................

 

 اثر انگشت و نام خانوادگی ، امضا و نام                                                                                                         

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

 عالم پیشنهاد :  ............................. خ ااریت                                                                                                         

 قیمت کل قیمت واحد  شرح

 ر اساس  خواستی ببهای بتن در

 ی خواسته شدهرده مقاومت

   یلو گرم بر متر مکعب ک 250

   کیلو گرم بر متر مکعب  300

   کرایه حمل بتن

   )متر مکعب(  هزینه پمپاژ

   سایر هزینه ها 

  قیمت کل 

 


