موضوع استعالم

خرید بتن

محل پروژه
تهران خیابان معلم
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شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس (سهامی خاص) در نظر دارد بتن مورد نیاز جهت اجرای کف سازی پارکینگ طبقه -5پروژه مگاپارس خود
خود به حجم تقریبی  1568متر مکعب را از طریق خرید از فروشندگان معتبر خریداری نماید  .لذا مقتضی است در صورت تمایل طبق برنامهزمانبندی
استعالم ،نسبت به تکمیل اسناد اقدام و به نماینده این شرکت تحویل نمایند.
 -1موضوع استعالم :تولید انتقال و تخلیه بتن آماده (دارای پروانه استاندارد معتبر) در محل پروژه (پارکینگ طبقه -5پروژه مگاپارس) با عیار 250
 -2محل اجرای کار :خیابان شریعتی خیابان معلم نبش خیابان مرودشت
 - 3مدت اجرای کار :بصورت مرحله ای و با درخواست کارفرما
 – 4کارفرما (خریدار)  :شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس
 -5زمانبندی استعالم
 -1-5به منظور شرکت در استعالم و دریافت اسناد ،از تاریخ  1400/08/15به سایت  Megapars.coمراجعه نمایید .
 -2-5آخرینمهلت تسلیم پیشنهادها ساعت  16:00روز شنبه مورخ  1400/08/22میباشد.
 -3-5کلیه اسناد استعالم ازجمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
 -4-5پیشنهادها باید صریح  ،بدون قید و شرط و ابهام تهیه گردد .به پیشنهادهای مبهم  ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 5-5محل تسلیم پیشنهادها تهران ،میدان سپاه  ،خیابان خواجه نصر الدین طوسی(به سمت شریعتی) جنب مرکز بهداشت همایون ،پالک 206
تلفن تماس  76245000شرکت آریا عمران پارس
 -6اختیار قبول یا رد پیشنهادات :

استعالم گزار در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
 -7نحوه پرداخت

نحوه پرداخت بصورت نقد بوده و فروشنده می بایست صورت حساب هر بخش از بتن ارسالی به کارگاه را تهیه و به خریدار ارائه نماید ،پس از تایید
نماینده خریدار مبلغ صورت کارکرد به فروشنده پرداخت می گردد .
تبصره )1به قرارداد هیچ گونه پرداخت ارزی و تعدیل تعلق نمیگیرد و نوسانات قیمت بازار  ،افزایش قیمت حاملهای انرژی ،افزایش نرخ اتحادیهها و
اثری در مبلغ قرارداد نخواهد داشت .
تبصره )2مالیات بر ارزشافزوده بر اساس قوانین فعلی و آتی سازمان امور اقتصاد و دارائی کشور محاسبه و به فروشنده پرداخت میگردد.
تبصره )3چنانچه به هر دلیل اخذ تصمیم در خصوص انتخاب فروشنده به یک جلسه کمیسیون معامالت میسر نگردد ،ادامه بررسی به جلسه های دیگر
موکول و پیشنهاد دهندگان حق اعتراضی در مورد طوالنی شدن زمان استعالم را نخواهند داشت.
تبصره )4خریدار می تواند تا سقف  25درصد قرارداد را افزایش یا کاهش دهد .
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 -8تعهدات فروشنده

 -1-8فروشنده موظف است حداکثر یک روز پس از اعالم نیاز خریدار ،نسبت به تهیه و ارسال بتن مطابق با برنامه زمانی مورد نظر کارگاه اقدام نماید.
تبصره)در صورت تاخیر فروشنده در ارسال بتن معادل پنج درصد ارزش کاالی درخواستی به عنوان جریمه به حساب بدهکاری فروشنده منظور می
گردد
 -2-8فروشنده موظف به ارسال بتن مطابق با درخواست کارگاه بوده بگونه ای که هیچ گونه وقفه ای در عملیات بتن ریزی ایجاد نگردد
 -3-8فروشنده متعهد می گردد بتن آماده با رده مقاومتی خواسته شده را در محل پروژه و مطابق با استاندارد ملی  6044به خریدار تحویل و بوسیله پمپ
تخلیه نماید  .مالک پذیرش بتن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و بر اساس نتیجه آزمون نمونه اخذ شده توسط آزمایشگاه ذی صالح از محل
نهایی مصرف بتن می باشد
 -4-8کارت اطالعات پیمانه به ازای هر تراک میکسر ارسالی از سوی تولید کننده بتن به انضمام قبض باسکول (قبل و بعد از بارگیری) و بارنامه بتن
ارسالی می بایست تحویل خریدار گردد (اطالعات الزامی بارنامه شامل  :تاریخ و ساعت تولید بتن ،رده مقاومتی ،نام خریدار،محل تخلیه ،وزن و حجم
بتن می باشد)
 -5-8میزان تایید خرید بتن بر اساس صورتجلسات بتن ریزی مقاطع با احتساب پرت مجاز می باشد.
 -6-8تحویل بتن با اسالمپ و کارایی مناسب به نحوی که موجب تقلیل مقاومت مشخصه نگردد بر عهده فروشنده می باشد.
 -7-8مسئولیت تطبیق سازگاری افزودنی های مورد استفاده در بتن و تامین مشخصات فنی بتن بر عهده فروشنده می باشد.
 -8-9محل اخذ نمونه آزمایشگاهی توسط ناظر پروژه و براساس شرایط استاندارد آزمایشگاهی مشخص خواهد شد و فروشنده موظف به همکاری های
الزم در این زمینه می باشد
 -9-8فروشنده از محل آدرس تخلیه بتن (محل پروژه) مطلع بوده و با توجه به فاصله محل تولید تا محل تخلیه ،امکان تحویل بتن در مدت زمان حداکثر
 90دقیقه را میسر می داند .لذا درصورت عدم تحویل بتن در مهلت مذکور ،ملزم به جایگزینی بتن و مسئول خسارت وارده می باشد .
 -10-8در صورت لزوم تردد کامیونهای پمپ و میکسر در ساعات و محدوده های منع رفت و آمد ،فروشنده با اخذ تاییدیه از انجمن صنفی تعهد
می نماید قبل از بتن ریزی نسبت به اخذ کلیه مجوز های تردد کامیون های پمپ و میکسر به محل پروژه اقدام نماید.
 -11-8اخذ کلیه مجوزهای الزم برای حمل و تخلیه بتن بر عهده فروشنده می باشد.
 -12-8مسئوولیت تاخیرات قطع بتن ریزی ناشی از قصور فروشنده برعهده (بدون هماهنگی با نماینده خریدار) وی می باشد
 -13-8جرائم اضافه بار ،انعام و سایر تخلفات رانندگان برعهده فروشنده می باشد.
 -14-8مسئولیت جابه جایی یا از کار افتادن پمپ در هریک از مراحل بتن ریزی بر عهده فروشنده می باشد و از این بابت هزینه جداگانه پرداخت نمی
گردد
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 -9ضوابط استاندارد
 -1-9بتن ارسالی می بایست مطابق استاندارد ملی ایران تولیدگردد با توجه به نمونه گیری و انجام آزمایشات بتن ،چنانچه نمونه ای حائز مشخصه های
استاندارد نبوده باشد فروشنده موظف به جبران خسارات وارده به خریدارخواهد بود
 -2-9در صورت ارسال بتن که فاقد شرایط استاندارد (اسالمپ نامناسب و )..به کارگاه ،بتن مذکور بالفاصله عودت و فروشنده موظف به ارسال بتن
مرغوب می باشد
 -3-9انتقال بتن الزاما می بایست توسط پمپ صورت پذیرد
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پیوست شماره 1
فرم پیشنهاد قیمت
اینجانب پس از بررسی و آگاهی کامل از پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات شرایط استعالم و با اطالع کامللل از جمیلع
شللللرایط و عوامللللل  ،قیمللللت پیشللللنهادی خللللود را بلللله مبلللللغ (بلللله عللللدد) ..................................................ریللللال (بلللله حللللروف)
.........................................................................................................ریال

نام و نام خانوادگی  ،امضا و اثر انگشت
................................................................
تاریخ اعالم پیشنهاد ............................. :
شرح

قیمت واحد

قیمت کل

بهای بتن درخواستی بر اساس
رده مقاومتی  C16و عیار  250و حجم 1568
کرایه حمل بتن
هزینه پمپاژ (متر مکعب)
سایر هزینه ها

قیمت کل
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