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

زمانبندی  ایل طبق برنامهرت تمدر صوت  مقتضی اسلذا    . نماید    خریداری  تهاتر درصد    50ورت  به صمعتبر و    فروشندگان   خرید از    از طریق را  تن    3500

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

 طبقه  7بلوک  15 جهت اجرای اسکلت بتنی فایز های مختلخرید میلگرد در س : استعالموضوع ـم -1

 واوان  هر شهرکاسالمش :محل اجرای کار -2

 رخواست کارفرماد بصورت مرحله ای و با     :ارمدت اجرای ک - 3

 عمران پارسطرح و توسعه آریا شرکت    : فرماارک – 4

   استعالم  یبندزمان -5

 د . جعه نماییرام  Megapars.coبه سایت   19/07/1400تاریخ از ، دریافت اسناد و  استعالم شرکت در  منظور به  -1-5

 .باشدمی 1400/ 24/07مورخ  شنبه زور 16:00ها ساعت دشنهاتسلیم پی مهلتنیآخر -2-5

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

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.   وط و مشر، مخدوش   ی مبهمردد. به پیشنهادهاگ یهرط و ابهام تهشقید و بدون  ،باید صریح   پیشنهادها -7

 206، پالک جنب مرکز بهداشت همایون بان خواجه نصر الدین طوسی)به سمت شریعتی(اه ، خیا میدان سپتهران،  محل تسلیم پیشنهادها   - 8

 شرکت آریا عمران پارس 76245000 تلفن تماس

 :دات رد پیشنها ار قبول یا تیاخ -6

  در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار استاستعالم گزار 

   : تعهدات  انجاممهلت ارائه ضمانت نامه  -7

مین  ت تضباب   را   قرارداد  غ ناخالص مبل  %5ه میزان  ار، ب قصه گزمنا  توسط  مت شنهاد قیپذیرش پی روز پس از ابالغ    7ست حداکثر طی  برنده مناقصه متعهد ا

 .صه گزار تحویل نمایده مناقهدات ب انجام تع

 نحوه پرداخت   -8

مبلغ  را تهیه و پس از تایید    ارگاه بخش از میلگرد ارسالی به ک هر    صورت حساب    فروشنده   ( اترتهدرصد    50به میزان  )باشد  می  ی  تهاتروه پرداخت  نح

 فروش   ت هج  پیمان   موضوع   یتهاتر  واحدهای   آن   اساس  ر ب  و   رددگمی  مثبوت  افرمکار  نزد(  رتهات)   خرید  پرداخت   الحسابعلی  عنوان به صورت کارکرد  

 .شودمی آزادسازی  و  تخصیص  وی  به فروشپیش  یا و

ها و  تحادیههای انرژی، افزایش نرخ امت 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 .  ور محسوب نمیورس ماژشرایط فکی جزو های گمرتعرفه

  .گرددی مپرداخت  تهاتردرقالب  امور اقتصاد و دارائی کشور محاسبه وسازمان ی و آتی قوانین فعل اساس بر افزوده زشرابر   مالیات( 2تبصره 
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  گرید  یا به جلسه ه  ینگردد، ادامه بررس  سریت ممعامال   ونیسیجلسه کم  کیبه    فروشنده انتخاب  ص  صودر خ  میاخذ تصم  ل ی( چنانچه به هر دل3تبصره 

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

 قرارداد را افزایش یا کاهش دهد . درصد  25کارفرما می تواند تا سقف  (4تبصره 

 نحوه ارسال میلگرد  -9

وشنده ورت تاخیر فر. در صیلگرد اعالم شده اقدام نمایدو ارسال مقدار م نسبت به تهیه ،حداکثر سه روز پس از اعالم نیاز خریدار  تده موظف اسنشفرو

 فروشنده منظور می گردددرصد ارزش کاالی درخواستی به عنوان جریمه به حساب بدهکاری پنج معادل در ارسال میلگرد 

 :  صورت بندیل می باشد هر بندیل می بایست مشخصات ذیل را دارا باشدبسال میلگرد ها فروشنده موظف به ار

 .لگردیم کننده  دیتول کارخانه  یتجار نشانه ای اسم -1

 ثبت شده است.  لوگرم یهر بسته که براساس ک وزن -2 

 . لگردیم جنس -3

 .لگردینمره م ای ی اسم قطر -4 

 و  بسته. ذوب  شماره  -5 

  .رانی ا ی استاندارد مل نشانه  -6 

 شده.  یبندل ی بند لگردیو مشخصات م یدیتول کارخانه  مشخصات -7

 ضوابط استاندارد  -10

  ، ردمیلگ  آزمایشاتنمونه گیری و انجام    با توجه به   شوند تهیه  تبر  لی ایران و از تولید کنندگان معد ممطابق استانداریست  کلیه میلگرد های ارسالی می با

نمونه  باشد فروشنده مو  ای حائز مشخصه های  چنانچه  نبوده  با  به عودت  ظف  استاندارد  مرغوب و دارای    میلگردآن بخش از میلگرد ها و جایگزینی 

 و غیره ، از این بابت برعهده فروشنده می باشد    هزینه های مربوط به حمل و نقلد بدیهی است کلیه ی باشارد ماستاند

 میلگردها تغییر مشخصات  -11

 دد گرمی به فروشنده اعالم   گرداست میلقبل از درخوبصورت کتبی و یک هفته  ، این تغیرسایز آرماتورها را تغییر دهداند کارفرما بنا به ضروت می تو

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 1پیوست شماره  

 گرد مورد نیاز میلمشخصات 
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 2پیوست شماره    

 فرم پیشنهاد قیمت

 عیلل از جمکامللل  اطالع با وشرایط استعالم لیت در مورد مطالب و مندرجات ذیرش تعهد اجرا و مسئوپس از بررسی و آگاهی کامل از پ  انبجن یا

حللللرو ( بلللله ) ریللللال ..................................................عللللدد(بلللله )مبلللللغ  ادی خللللود را بللللهقیمللللت پیشللللنه،  شللللرایط و عوامللللل

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