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 ...................... سرکار خانم/یجناب آقا

 ....................... فروشگاه /محترم شرکت مدیر/عامل ریمد

 با سالم و احترام؛

و  یقیحق به اشخاص نقد صورت به را پروژه نگین شهرریبتن آماده  ینتأم تهران )سهامی عام( در نظر داردشرکت سرمایه گذاری مسکن 

زمانبندی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه متناسب با موضوع ی فنی و مالی از توانمندخوردار رب واجد شرایط و یحقوق

 دام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.مناقصه، نسبت به تکمیل اسناد اق

 مـوضوع مناقصه:  -1

به  یمیچهارراه قدس، نبش کوچه حسن ابراه ی،بروجرد یدشه یاباندولت آباد، خ ی،شهرر به آدرس ینپروژه نگ یازبتن آماده مورد ن ینتأم

  (4)پیوستبه شرح مندرج در  یمتر مکعب مطابق با مشخصات فن 2000حدودأ  یزانم

گر موظف است قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از محل پروژه با هماهنگی قبلی به دقت بازدید نماید، لذا هیچ گونه ادعایی در : مناقصه1تبصره

 خصوص عدم آگاهی از کم و کیف کار پذیرفته نخواهد بود.

 : محل اجرای کار -2

 پروژه نگین شهرری سن ابراهیمیشهرری دولت آباد خیابان بروجردی چهارراه قدس نبش کوچه ح 

 مدت اجرای کار -3

 .می باشداز تاریخ ابالغ قرارداد  ماه شمسی (پنج) 5 خریداری شده،اقالم  کلیه تحویلمدت   

 تبصره: مناقصه گر موظف است قرارداد را طبق برنامه زمان بندی مصوب مناقصه گزار انجام دهد.

 

 کارفرما -4

 عام( یهام)سی مسکن تهران گذارهیرماشرکت س  

 

 دستگاه مناقصه گزار -5

 ی مسکن تهران )سهامی عام(گذارهیسرماشرکت   



 

3 

 

 شرایط شرکت در مناقصه -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند:واجد شرایط ذیل می واحد های تولیدی استاندارد

 .ی فنی و مالی متناسب با کارتوانمندبرخورداری از  -1-6

 ولیدیارائه گواهی نامه استاندارد واحد ت -2-6

 4شماره  یوستپمپ دکل( مطابق با پ ینی،حمل و انتقال )پمپ زم ید،استاندارد تول یزاتاز تجه یبرخوردار -3-6

 

 تضمین شرکت در مناقصه -7

را بصورت یک  ریال( میلیون هشتصد) 800،000،000شرکت در مناقصه مبلغهمراه با اسناد مناقصه، جهت تضمین  بایستمیمناقصه گر  -1-7

 د مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.یا ترکیبی از موار

ماه از تاریخ گشایش  (دو)2بانکی باید به مدت  نامهضمانتی مسکن تهران، این گذارهیسرمابانکی به نام شرکت  نامهضمانت -الف -

 ماه دیگر قابل تمدید باشد. (سه)3ینه مناقصه گر برای مدت گزار، با هز مناقصهپیشنهادها معتبر باشد و در صورت اعالم 

ی مسکن گذارهیسرمانزد بانک مسکن شعبه ونک به نام شرکت  440080004607 حسابشمارهبه  بانکی شدهنیتضمچک  -ب -

 تهران.

نزد بانک مسکن شعبه ونک به شماره شبای  440080004607شماره  حساببهواریز وجه  -ج -

490140040000440080004607IR  و ارائه اصل فیش در پاکت پیشنهاد قیمت. مسکن تهران یگذارهیشرکت سرمابه نام 

بایست قبل از ارائه در پاکت الف به تأئید کسر از مطالبات دفتری نزد شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران که می درخواستنامه  -د -

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران رسیده باشد.  مدیرعامل

به  1-7بصورت یک یا ترکیبی از موارد ذیل بند ریال را ( پانصد میلیون) 500،000،000می تواند مبلغ در صورت تمایل  گرقصهمنا -2-7

، بدون تاریخ، در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، بدون ریال( پانصد میلیون) 500،000،000همراه یک فقره چک به مبلغ 

به دستگاه مناقصه گزار  در پاکت )الف(دگی و پشت نویسی به عنوان تضمین شرکت در مناقصه هرگونه توضیح اضافی، فاقد خط خور

بایست متعلق به مناقصه گر بوده و ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر حساب چک مذکور می تسلیم نماید.

 شده باشد.

، ریال (یک میلیارد)1،000،000،000، یک فقره چک به مبلغ وع بند فوقمناقصه گر می تواند در صورت تمایل به جای تضامین موض -3-7

بدون تاریخ، در وجه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران، بدون هرگونه توضیح اضافی، فاقد خط خوردگی و پشت نویسی به عنوان 

بایست متعلق به مناقصه گر می حساب چک مذکور به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. در پاکت )الف(تضمین شرکت در مناقصه 

 ممهور به مهر شرکت و با امضای صاحبان امضای مجاز صادر شده باشد.برای اشخاص حقوقی بوده و 

مبلغ خالص قرارداد را بصورت  %12روز پس از ابالغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان  7برنده مناقصه متعهد است حداکثر طی  -4-7

ار بابت تضمین انجام تعهدات به ایشان تحویل و نسبت به امضای قرارداد مربوطه اقدام نماید. در غیر تضمین مورد قبول مناقصه گز
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اینصورت تضمین شرکت در مناقصه برنده اول ضبط گردیده و مناقصه گزار بر اساس ضوابط، تشریفات قانونی و نظر کمیسیون 

 خاذ خواهد کرد.معامالت، تصمیمات الزم را در خصوص ادامه فرآیند مناقصه ات

در مناقصه برنده دوم تا زمان عقد قرارداد با برنده اول مناقصه نزد دستگاه مناقصه گزار باقیمانده و تضمین سایر  شرکتتضمین  -5-7

 .مسترد خواهد شد هاآنروز پس از تعیین برنده و با درخواست کتبی به  7مدت  ظرف شنهاددهندگانیپ

 

 ی مناقصه بندزمان -8

تصویر کد  و ییراتتغ یآگه ینآخر یرتصو معرفی نامه،همراه داشتن اسناد، ضمن  یافتجهت دردر مناقصه و  منظور شرکت به -1-8

روزهای کاری از تاریخ 17الی  8ی هاساعتدر  برای اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی اقتصادی

 ،1ك پال، 23ن خیابا، جنوبیی گاندن خیاباان، نشانی تهرار به دستگاه مناقصه گز بازرگانی واحد به 08/11/1399لغایت  06/11/1399

 د.جعه شوامران مسکن تهراری شرکت سرمایه گذواحد بازرگانی   7واحد 

 تماس گرفته شود. 107داخلی  88663021در صورت نیاز به انجام هر گونه هماهنگی یا سوال در خصوص اسناد با شماره  -2-8

 باشد.می 11/11/1399مورخ  15:00ساعت  پیشنهادهاتسلیم  مهلتنیآخر -3-8

به دستگاه  08/11/1399آخر وقت اداری مورخ دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا چنانچه پس از  -4-8

 .دیینمااعالم  به صورت کتبی گزارمناقصه

کن تهران توسط کمیسیون معامالت در محل شرکت سرمایه گذاری مس 11/11/1399مورخ  17:00پیشنهادهای واصله در ساعت  -5-8

 روز نسبت به موعد مقرر تغییر یابد. 5تواند تا میته به نظر و اختیار مناقصه گزار گردد. ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات بسمیبازگشایی 

توانند مراتب برندگی یا عدم گران یا نماینده قانونی آنها در جلسه بازگشائی پاکات فراهم نبوده و مناقصه گران میامکان حضور مناقصه  -6-8

 شرکت پیگیری نمایند. بازرگانی واحدبرندگی خود را از 

هادات، انتخاب برنده یا لغو و نروز پس از جلسه بازگشائی پاکات نسبت به بررسی پیش 10مناقصه گزار می تواند ظرف مدت حداکثر  -7-8

 تجدید مناقصه اقدام نماید. 

 

 و مبنای پرداخت  قیمت پیشنهاد -9

خالص و بدون در  صورت به ،3 شماره در قالب برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر ارائه شده در پیوست بایستمی پیشنهادی قیمت -1-9

 ارائه گردد.  افزوده ارزش بر مالیات نظر گرفتن

 ارائه نماید. 4در پیوست شماره  مشخصات ارائه شده مناقصه گر می بایست پیشنهاد خود را بر مبنای  -2-9

 خواهد بود. یصورت نقدبه نحوه پرداخت -3-9
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 قابلدرصد  )بیست و پنج(25سقف  هر میزان قابل کاهش و تا و تغییر مقادیر تا گزارمناقصهبنا به تشخیص  با نرخ واحد، مبلغ قرارداد -4-9

 باشد.می شیافزا

 پرداختمستندات مربوطه قابل  و پرداختی، اسناد ثبت نام یگواه می، طبق ضوابط و پس از تسل افزودهبر ارزش اتیمالدر صورت تعلق،  -5-9

 .خواهد بود

به قرارداد هیچگونه مبلغی به عنوان تعدیل، مابه التفاوت مصالح، مابه التفاوت نرخ ارز، جبران افزایش قیمت حامل های انرژی، جبران  -6-9

 افزایش تعرفه های گمرکی و غیره تعلق نمی گیرد.

 

 و مدارک ضمیمه مناقصه  اسناد -10

 (1)پیوست شماره  هنامضمانتفرم  نمونه -1-10

 (2حقوقی )پیوست شمارهحقیقی و مشخصات افراد  -2-10

 (آیین نامه بتن ایران) 120 رهشما نشریه -3-10

 کشور یجار یفن یدستورالعملها و استانداردهاو  تسایر نشریاو  ی عمومیساختمان، مشخصات فن یگانه مقررات مل 22مباحث  -4-10

 د.تلقی می شوارداد فک قرالینء جزدارد و گاهی کامل آنها از آ برنده مناقصهکه 

 (3شماره  وستی)پ پیشنهاد قیمت برگ -5-10

 (4)پیوست شماره  ات بتن آماده مورد نیازئیمشخصات فنی و جز -6-10

 نگین شهرری  وژهپرتامین بتن آماده پیش نویس قرارداد با موضوع  -7-10

 

 اسناد و مدارک  اولویت -11

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از : 

 همراه اسناد مناقصهضمیمه  دادقرار های نویس یشپ -1-11

 اسناد و شرایط مناقصه -2-11

 (4)پیوست شماره و جزئیاتمشخصات فنی  -3-11

 و استانداردهای فنی جاری کشوردستورالعملها  -4-11

  گرمناقصهتوسط  شده ارائهبرآورد و آنالیز  -5-11
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  پیشنهادات ارائه -12

در سه پاکت جداگانه به شرح زیر در یک پاکت سر بسته الك و  پیشنهاد خود را بر اساس اسناد مناقصه تکمیل نموده و ،پیشنهاد دهندگان

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نمایند. دبیرخانهدر مقابل اخذ رسید، تحویل  پاکت د(مهر شده )

 پاکت الف( حاوی تضمین شرکت در مناقصه  -

ثبت  یآگه یاتی،اظهارنامه مال ینده، آخرش یحسابرس یمال هایصورت ینآخر یربه همراه تصاو یخالصه رزومه کار یپاکت ب( حاو -

مهر  ینت،پر ینو همچن یرعاملو مد یرهمد یئته یاعضا یشناسنامه و کارت مل ی،و روزنامه رسم ییراتتغ ینشرکت، اساسنامه، آخر

مشخصات افراد  ،1در پیوست شماره  نامهضمانتفرم  نمونه ط مناقصه،ی، شرا)یا آگهی روزنامه(دعوتنامه شرکت در مناقصه یو امضا

 یمهمستندات ضم یرسا ،دقراردانویس پیشانه بهره برداری تولید بتن آماده، پروتصویر ، 2 شماره یوستموجود در پحقوقی حقیقی و 

 (A4 سایز اسناد مناقصه )در

  مربوطه یزهای( و آنال3شماره  یوست)پ یمتق یشنهادفرم و جداول پ یحاوپاکت ج(  -

در  گیرییمتصم یمت،ق یزدر صورت عدم ارائه آنال الزامی است.و مقادیر مصالح  های پیشنهادیقیمتلیز ارائه آنا تکمیل و: 2تبصره 

 معامالت خواهد بود. یسیونگر و نحوه ارجاع کار با کممناقصه یشنهادپ یرشعدم پذ یا یرشخصوص پذ

و مخدوش، مبهم و مشروط  یشنهادهایگردد. به پ مینظو ت هیو شرط و ابهام ته دی، بدون قحیطور صر به دیبا متیق شنهادیپ: 3تبصره 

  داشته و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.مغایرت  اسناد مناقصهپیشنهادهایی که با شرایط مندرج در 

 یا رد پیشنهادها  ولقب اختیار -13

ها، برنده مناقصه را تعیین می نماید. دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد دستگاه مناقصه گزار با بررسی پیشنهادهای ارائه شده وآنالیز قیمت 

 پیشنهادها مختار بوده و شرکت کنندگان حق اعتراضی ندارند.

 با تبانی کنندگان:  برخورد -14

ساختمانی و نحوه  آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران 56هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده 

 ارجاع کار با آنان رفتار خواهد شد.

 

 مناقصه گزار                                                                                               مناقصه گر                                                                                        

 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران          است یدمفاد مندرج در اسناد مطالعه شد و مورد تأئ

                                     مهر و امضاء              تاریخ...                                                               علی شاه حیدری                                      

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره                                                                                                                      
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 1پیوست شماره 

 
 شرکت در مناقصه نامهضمانتنمونه فرم  -1

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات -2
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 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 مایل است در مناقصه****                     شرکت نماید، این**

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

به این**                   اطالع می دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبوول واقوو و           و تعهد می نماید چنانچه***  

استنکاف نموده است، توا میوزان                    ریوال هور  قراردادمربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات  قراردادمشارلیه از امضای 

البه نماید، به محض دریافت اولوین تقاضوای کتبوی واصوله از سووی***                         بودون مبلغی را که ***                مط

اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشود ، بوی درنور در 

 پردازد.وجه یا حواله کرد***                      ب

         مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز              معتبر می باشد. این مدت بنا بوه درخواسوت کتبوی***       

 برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که **      

را تمدید کند و یا *                        موجب ایون تمدیود را فوراهم نسوازد و **                        نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه                  

را موافق با تمدید ننماید**                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضومانتنامه 

 د***                            پرداخت کند.را در وجه یا حواله یا حواله کر

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                         مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطول 

                           و از درجه ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.                              

 

 مناقصه گر*عنوان 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 ****موضوع قرارداد مورد نظر
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 *  ضمانتنامه انجام تعهدات *

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 د اسناد قرارداد**به این****                     اطالع داده است قص

 را با*                              دارد، این***                                   از*    

 در مقابل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال 

موجوب قورارداد یواد شوده بوه عهوده موی گیورد تضومین و تعهود موی نمایود در صوورتی کوه***                                 به منظور انجام تعهداتی کوه بوه

 کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این**                                                 

رای هور یوک از تعهودات ناشوی از قورارداد یواد شوده تخلوف ورزیوده اسوت، توا میوزان                                اطالع دهدکه*                               از اجو

 ریال، هر مبلغی را که***  

 مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                 

یا اقدامی از مجاری قانونی و قضوایی داشوته باشود، بوی درنور در وجوه یوا حوالوه کورد***                                          بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه 

 بپردازد.

 مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز

 است و با درخواست کتبی ***                    

تعیین شوده، بورای مودتی کوه درخواسوت شوود قابول تمدیود موی باشود و در صوورتی کوه **                          واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز 

 نتواند یا  نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا* 

 اید**موجب این تمدید  را فراهم نسازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نم

                        متعهوود اسووت بوودون آنکووه احتیوواجی بووه مطالبووه مجوودد باشوود، مبلووغ درج شووده در بوواال را در وجووه یووا حوالووه کوورد**                               

 پرداخت کند.
 

 مناقصه گر*عنوان 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 نظر ****موضوع قرارداد مورد
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 2 پیوست شماره
 

 حقوقیحقیقی و  مشخصات افراد
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 مشخصات اشخاص حقوقی

 خواهد بود.از درجه اعتبار ساقط  ، پیشنهاد ارائه شدهدرصورت عدم درج اطالعات صحیح، موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد *

 مشخصات شرکت    -1

 :شماره ثبت  :سیسأسال ت   :نام مدیر عامل    :نام شرکت

 :زمینه فعالیت   :کد اقتصادی   :شناسه ملی

 :کدپستی          :شرکت آدرس

 :فکس     :همراه)مدیرعامل(   :ثابت شماره تلفن

 :اعضای هیئت مدیره با ذکر سمت -2

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .1

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .2

 سمت:    کد ملی:    :نام و نام خانوادگی .3

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .4

 سمت:    کد ملی:    نام و نام خانوادگی: .5

 :امضاء اسامی صاحبان مجاز -3

 سال 5کمتر از  الی ده سال 5بین   باالی ده سال   :سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 (تاریخ اعتبار –پایه  –رشته درج با )یا پروانه اشتغال بکار صالحیت  نامهگواهی -5

1.  

2.   

3.  

 

 :نام و نام خانوادگی

 :مهرو امضاء

 :تاریخ

 ضمیمه: تصویرآگهی تأسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات
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 یقیمشخصات اشخاص حق

 

 

 *موارد زیر به دقت مطالعه و تکمیل گردد

 م یکن تلقی می گردد .**درصورت عدم درج اطالعات صحیح از درجه اعتبار ساقط و درخواست شرکت کننده کان ل

 مشخصات -1

 ملی.................................... نام پدر ........................... شماره ..............................خانوادگینام .................................................نام  

 ................................................................. فعالیت ...................................زمینهنام پدر.............. ........محل تولد....................تاریخ تولد

 ........کدپستی..........................................آدرس................................................................................................................. -2

 ..........................................فکس .......................................... ثابت............................................همراه –شماره تلفن -3

 سابقه فعالیت در زمینه مربوطه -4

 سال پنجکمتر از            الی ده سال پنجبین            سال باالی ده 

 و رشته های مربوطه( پایه)درج اجرا، نظارت، طراحی از سازمان نظام مهندسی گواهی صالحیت  -5

 

 

 گواهینامه مهارت فنی از مراجع ذیربط )درج نوع گواهینامه، تاریخ اعتبار، مرجع صادر کننده( -6

 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                               

 مهرو امضاء                                                                                                                                                                

 تاریخ                                                                                                                                                                  
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 3 پیوست شماره

 

  یشنهاد قیمتپ برگ
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 برگ پیشنهاد قیمت 

ها و مشخصات فنی موضوع مناقصه اینجانب/ این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضاء کلیه اسناد، مدارك، نقشه

را بصورت خالص و بودون در نظور  یشهرر نینگ وژهپر یازبتن آماده مورد ن یلو تحو یدخر، مبلغ پیشنهادی خود برای قرادادو پیش نویس 

........................ ریال و )به حروف(  ................................گرفتن مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل و جزئیات پیوست و مجموعاً به مبلغ ..........................

اعالم نقد  به صورت ریال..... .................................................................................................................................................................................................................

 نماید.می

ر صورت برنده شدن، در مهلت مقرر نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء د شودیمهمچنین اینجانب/این شرکت با تأئید این برگ متعهد 

و  ی مسکن تهران مجاز است مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به نفو خود ضبط نمایودگذارهیسرماقرارداد اقدام نماید. در غیراینصورت، شرکت 

 الیز قیمت پیشنهادی این شرکت به پیوست ارائه می گردد.ضمناً آنگونه اعتراضی نخواهد داشت. اینجانب/این شرکت حق هیچ

 
  

 ............................................................................................................................................................................................توضیحات: ...........................................

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

 ....................................................... دهنده شنهادیپنام و نام خانوادگی                                                                                 

 مهر و امضاء                           

 تاریخ                          

 بهای کل )ریال( شرح ردیف

  نگین شهرری وژهپر بتن آماده مورد نیاز یلو تحو یدخر 1

   جمع کل بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(
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 جدول پیشنهاد قیمت 

 

 شرح ردیف ردیف
 مقدار 

 )متر مکعب(
 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال(

1 

مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن آماده  هیکل هیته

 اری( با عC20مگاپاسکال ) 20با مقاومت فشاری مشخصه 

 در متر مکعب  مانیس لوگرمیک 250

600   

32 

 آماده بتنتهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ 

( با عیار C30) مگاپاسکال 30با مقاومت فشاری مشخصه 

 در متر مکعب بتن کیلوگرم سیمان  400

1400   

  جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(
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 4 پیوست شماره
 

 بتن آمادهمشخصات فنی و جزئیات مورد تایید 

 نگین شهرری وژهپر
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 مشخصات فنی و جزئیات مورد تایید بتن آماده                                                                     

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 شرح ردیف ردیف
 مقدار 

 )متر مکعب(
  

1 
آماده با مقاومت فشاری  مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن هیکل هیته

 در متر مکعب بتن  مانیس لوگرمیک 250 اری( با عC20مگاپاسکال ) 20مشخصه 
600   

2 
با مقاومت فشاری  آماده بتنتهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن  400( با عیار C30) مگاپاسکال 30مشخصه 
1400   
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 پیش نویس قرارداد 

 

 موضوع:

    تأمین بتن آماده                                                                 

  

 محل پروژه:

 ینگین شهرر
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 قرارداد
 

شرکت بین  ،شودقرارداد نامیده می پس نیا ازاست و  کیتفکرقابلیغیک مجموعه  کهآنبه همراه دیگر مدارك الحاقی  نامهاین موافقت

به  411111863484 اقتصادیو کد  10103074333و به شناسه ملی  269170به شماره ثبت  گذاری مسکن تهرانسرمایه

عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که در این عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاه حیدری بهان عباس قدیری بهنمایندگی آقای

ثبت ...... و شناسه ملی ........... به نمایندگی آقای  هبه شمار........................................سو و شود از یکنامیده می خریدارقرارداد 

شود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد نامیده می فروشنده.................................... به عنوان مدیر عامل که در این قرارداد 

  است منعقد گردید. شدهدرجو مدارك این قرارداد 

 مـوضوع (1)ماده 

چهارراه قدس، نبش  ،یبروجرد دیشه ابانیدولت آباد، خ ،یشهرر نیپروژه نگپروژه نگین شهرری به آدرس  ازیبتن آماده مورد ن نیتأم

 نیبر اساس آخرو  2متر مکعب مطابق با مشخصات فنی به شرح مندرج در ماده  2000ی و به میزان حدودا میکوچه حسن ابراه

 و دستگاه نظارت شامل:ر صادره از طرف خریدا یهاکاردستور

 تهیه کلیه مصالح مورد نیاز -

 و عیار سیمان متناسب با آن 400و   250تولید بتن در رده های مقاومتی  -

 بارگیری، حمل، انتقال و تخلیه )پمپاژ( بتن آماده در محل نهایی مصرف -

در خصوص عدم  ییگونه ادعا چیلذا ه ،کامل دارد یآگاه زین فواصل حملو از  نموده دیبه دقت بازد ها از محل پروژه فروشنده: 1تبصره

 نخواهد بود. رفتهیکار پذ فیاز کم و ک یآگاه

 اسناد و مدارک (2)ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است :

 حاضر نامهموافقت( 1

 جاری کشوردستورالعملها و استانداردهای فنی ( مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه بتن ایران، 2

 (1( برآورد ریالی )پیوست شماره 3

 (2(جدول مقادیر و مشخصات فنی خصوصی )پیوست شماره 4

 (3( اسناد و مدارك فروشنده )پیوست شماره 5

 (4( اسناد فرآیند ارجاع کار )پیوست شماره 6



 

20 

 

نیز  گرددیمیا بین طرفین قرارداد مبادله  شودیماجرای قرارداد، به فروشنده ابالغ  منظوربه: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و 2تبصره 

مشخصات  صورتبه. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك قرارداد تهیه شده و ممکن است دیآیمجزو اسناد و مدارك قرارداد به شمار 

 باشد. مجلسصورتو  دستور کارفنی، نقشه، 

مربوط به  یدارد و هرگاه دوگانگ تیاسناد و مدارك اولو گریموافقتنامه بر د نیك، ااسناد و مدار نیب یدر صورت وجود دوگانگ :3تبصره 

استاندارد، سازمان  یسازمان مل صمت،( و ضوابط وزارت 2شماره  وستی)پیخصوص یبا مشخصات فن بیبه ترت تیباشد اولو یمشخصات فن

اسناد و  گری( بر د3کار باشد نرخ موضوع ماده ) یبوط به بهاخواهد بود و اگر مر یراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق ،ینظام مهندس

 دارد. تیمدارك قرارداد اولو

 مبلغ قرارداد  (3)ماده 

ریوال ...............مبلغ اولیه قرارداد بر اساس قیمت پیشنهادی و توافق با فروشنده و بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده برابور بوا  -3-1

 .باشدیم................................( ).............

واحود  یها متیق یکاال و بر مبنا لیبر اساس صورتجلسات تحو ییاست صورتحساب نها یهیبوده بد یبیمبلغ فوق الذکر بصورت تقر -3-2

 ( محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت.1) شماره وستیمندرج در پ

ها با توافق التفاوت هزینهی در مشخصات فنی ایجاد و از طرف خریدار به فروشنده ابالغ گردد، مابهچنانچه در حین انجام کار تغییرات -3-3

 طرفین محاسبه خواهد شد. 

 باشد.و به هر میزان قابل کاهش می شیافزا قابلدرصد مبلغ اولیه  25این قرارداد با نرخ واحد به تشخیص خریدار تا سقف  -3-4

 ییاضافه بها ایمبلغ  چگونهیلذا هکلیه ردیف ها در بهای ردیف مربوطه پیش بینی شده است،  )پمپاژ( هیو تخلحمل، انتقال هزینه  -3-5

 در طول پروژه قابل پرداخت نخواهد بود. کرایه میکسر، کرایه پمپ هوائی، انعام و ...بابت 

بر  اتیمبلغ مال دار،یفروشنده و ارائه آن به خر یبراافزوده بر ارزش  اتینام در نظام مالمعتبر ثبت نامهیدر صورت وجود گواه -3-6

 و مستندات مربوطه جداگانه پرداخت خواهد شد. یفاکتور رسم هیافزوده پس از اراارزش

مابه التفاوت افزایش قیمت سیمان، تعدیل یا افزایش قیمت، مابه التفاوت مصالح،  گونهچیقیمتهای این قرارداد ثابت بوده و شامل ه -3-7

نخواهد بود و پرداخت کلیه حقوق دولتی مربوط به  رهیو غ یگمرک یهاتعرفه شیجبران افزا ،یانرژ یهاحامل متیق شیارز، جبران افزا نرخ

 .باشدیم هاین قرارداد به عهده فروشند

 

 پرداخت شی(پ4ماده )

 .ردیگیپرداخت تعلق نم شیپ نیمابیقرارداد ف به
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 ( نحوه پرداخت5ماده )

 .باشدیم یپرداخت قرارداد به صورت نقدنحوه  -5-1

شده مربوط به همان دوره را که طبق دستورکارها و  نیصورت حساب مربوط به بتن آماده تأم پس از ارسال هر پارت بتن، فروشنده  -5-2

ست و اسناد منضم به و براساس فهر داریبتن معتمد خر شگاهیروزه آزما 28مقاومت  جینتا کسرها،یتراك م یپر و خال نیتوز های برگه

 ،یاعمال کسورات قرارداد نینهمچ و حساب صورت یینها دییو تأ یدگی. پس از رسدینمایم داریخر میقرارداد محاسبه کرده و آن را تسل

 شده به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.  دیمبلغ تأئ ،یو اعمال جرائم و خسارات احتمال یافتیدر یالحساب ها یکسر عل

قبل و بعد از  کسرها،یتراك م نیتوز های برگ اساس بر ها بوده و صورت حساب یبیتقر 1 وستیذکر شده در پ یو اندازه ها ریادمق -5-3

 انجام دهد. داریخر دیرا توسط باسکول مورد تأئ نیتوز اتیمحاسبه خواهد شد. فروشنده موظف است عمل هیتخل

بر اساس ضوابط  داریمعتمد خر شگاهیارائه شده توسط آزما یشگاهیآزما جینتا رشیز پذصرفاً پس ا یزیمبلغ مربوط به هر پارت بتن ر -5-4

 قابل پرداخت خواهد بود. رانینامه بتن ا نیساختمان و آئ یمندرج در مبحث نهم مقررات مل

مخرب، مخرب و ... جهت  ریاعم از غ یاضاف هایشیانجام آزما نهیو هرگونه هز تیبتن، مسئول شگاهیآزما جینتا رشیدر صورت عدم پذ -5-5

نمونه شاهد  کی یبتن بر عهده فروشنده خواهد بود. فروشنده مختار است در تمام مدت طول قرارداد نسبت به اخذ و نگهدار تیفیاثبات ک

 جیاخذ نتانسبت به ارسال، شکستن و  یدر موعد مقتض تواند یبتن، فروشنده م تیفی. جهت اثبات کدیخود اقدام نما نهیدر کارگاه به هز

بتن، عواقب و  تیفی. در صورت رد کدیاقدام نما یو یقانون ندهینما ای داریخر تیاداره استاندارد در مع نیام شگاهیحاصل از آن در آزما

ون بد تواند یم داریخر نصورتی. در اباشد یبر عهده فروشنده م داریوارده به خر های انیز هیبتن و جبران کل رشیپذاز عدم  یناش تیمسئول

فروشنده منظور  یوارده اقدام نموده و مبلغ مذکور را به حساب بدهکار انیز نییخود نسبت به تع صیو به تشخ صالحیمراجعه به مراجو ذ

 خصوص نخواهد داشت. نیدر ا یتراضگونه اع چیو فروشنده حق ه دینما

 

 ی( کسورات قانون6ماده)

خصوص  نیدر ا داریمنحصراً به عهده فروشنده بوده و خر یو حقوق قانون اتیمال اعم از عوارض، یتعهدات و کسورات قانون هیکل پرداخت

 نخواهد داشت. یتیتعهد و مسئول گونهچیه

 

 تاریخ تنفیذ و شروع قرارداد( 7ماده )

 نافذ است. و تحویل ضمانت انجام تعهدات مبادله آن خیقرارداد از تار نیا

 

 ( مدت قرارداد8ماده )

کل اقالم  که خواهد بود دیقابل تمد نیطرف لیکه در صورت تما باشدیم ی( ماه شمسپنج) 5شروع کار  خیرداد از تارمدت اعتبار قرا -7-1

  .دینما داریخر لی( تحو2شماره ) وستیدر پ یخصوص یموضوع قرارداد را مطابق مشخصات فن
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 شیافزا ایحجم کار موضوع قرارداد، کاهش  شیافزا ایهش حجم کار بوده و متناسب با کا یاحتمال راتییماده تابو تغ نیا زمانمدت -7-2

 .افتیخواهد 

 

 مجاز ریغ راتی( تأخ9ماده )

 یتواندم داریخر د،ینما نی( تأم8از اجناس موضوع قرارداد را در مدت زمان مقرر در ماده ) یبخش ایفروشنده نتواند تمام  کهیدر صورت -8-1

فروشنده منظور و از  ی( درصد از صورتحساب مربوطه را به حساب بدهکارمیو ن کی)1.5 زانیه مدر انجام تعهدات، ب ریهر روز تأخ یبه ازا

 وی کسر و برداشت نماید. نییا از محل تضام طالباتمحل م

به  )پنج( روز 5از  شی(، ب1شماره ) وستیدر پ یاز مورد معامله، مطابق برنامه زمانبند یبخش ایتمام  نیدر تأم ریتأخ کهیدر صورت -8-2

 تواند یرأسا م داریخر نصورتیا ری. در غدینما نیتأم یگریرا از مبدأ د داریخر ازیمورد ن یها یطول انجامد، فروشنده موظف است کسر

به  ی)پانزده( درصد باالسر15مربوطه را با احتساب  یها نهیهز هیاز کارخانه مورد نظر خود اقدام و کل ازیمورد ن یها یکسر دینسبت به خر

 .دیفروشنده منظور نما یبدهکارحساب 

 تضمین انجام تعهدات(10)ماده 

 درصد )دوازده( 12 به میزانخریدار  لقبوتضمین مورد  بایستمی فروشنده آن، برای تضمین انجام تعهدات ناشی ازو  موقو امضای قرارداد

روزه آخرین پارت بتن ریزی و با ارائه درخواست کتبی از  28این تضمین پس از تأئید نتایج مقاومت  .نمایدتسلیم خریدار ، مبلغ اولیه قرارداد

 سوی فروشنده آزاد خواهد شد.

 

 ( سپرده حسن انجام کار11ماده )

از  یمین یشود. آزاد ساز یم ینگهدار داریحسن انجام کار در نزد خر نیعنوان تضمدرصد از هر پرداخت به فروشنده به  )ده( 10  -10-1 

و  جلسه نهاییصورت  بیپروژه و تصو ازیمصالح و ملزومات مورد ن هیکل لیو تحو نیام تعهدات فروشنده در تأممذکور پس از اتم نیتضم

 خواهد شد.آزاد  یزیپارت بتن ر نیروزه آخر 28مقاومت  جینتا دیآن پس از تأئ ماندهیباق

در کار مشاهده گردد و  یالح و ملزومات، نواقصهر بخش از مص لیو تحو نیپس از تأم ایپروژه و  یدر طول مدت اجرا کهیدرصورت-10-2

آن را  یهانهیرأسا نسبت به رفو نقص اقدام و هز داریخر د،ینسبت به رفو نواقص اقدام ننما دار،یخر یاز سو شدهنییفروشنده در مدت تع

 نیرا در ا یفروشنده حق هرگونه اعتراضو  دینمایم یو مطالبات فروشنده، به نفو خود کارساز نی( درصد، از محل تضامپانزده)15اضافه به

 مورد از خود سلب و ساقط نمود.

 

 ( دستگاه نظارت12ماده )

شرکت  ییو اجرا یموضوع قرارداد، معاونت فن مواد و مصالح موقو و سالمبه  لیمنظور نظارت بر حسن انجام تعهدات فروشنده و تحوبه 

 ،ی. فروشنده موظف است در هر مرحله از انجام تعهدات قراردادگرددیم نییت تععنوان دستگاه نظار مسکن تهران، به یگذار هیسرما
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دستگاه نظارت، مبالغ مقرر در قرارداد به فروشنده قابل  دیاست پس از تائ یهیدستگاه نظارت برساند. بد دیرا به تائ هدموضوع انجام تع

 و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. رادیده حق هرگونه ااست و فروشن نیامر کاماًل مورد قبول طرف نیپرداخت خواهد بود. ا

 

 ( تعهدات فروشنده13ماده )

راه،  قاتیمقررات و ضوابط وزارت صمت، سازمان استاندارد، مرکز تحق هیکه از کل دینما یقرارداد اقرار م یاز امضا شیفروشنده پ -13-1

را ملزم  دکامل کسب نموده و خو یدر ارتباط با موضوع قرارداد آگاه ربطیذ یمباد ریاستان تهران و سا ینظام مهندس ،یمسکن و شهرساز

 باشد. یاز مفاد فوق بر عهده فروشنده م یاز عدم آگاه یناش داریوارده به خر انیز هیداند،  لذا جبران کل یآنها م تیبه رعا

 .دینما لیمصوب تحو یر اساس برنامه زمانبندموضوع قرارداد را ب ازیمصالح و ملزومات مورد ن هیفروشنده موظف است کل -13-2

 ندارد. یتیمسئول چگونهیبابت ه نیاز ا داریبوده و خر یفروشنده در محل پروژه بر عهده و زاتیو تجه لیحفظ و حراست از وسا -13-3

الزم به منظور  اتدیموظف است تهم نی. همچندینما لیو سالم، بدون کم و کاست تحو حیفروشنده موظف مورد معامله را صح -13-4

 . ردیطبقات در نظر بگانتقال به و  تخلیه بتنحمل،  ،یریاز بارگ یاز هرگونه خسارات ناش زیپره

 .  دینما لیو تحو هیتهی و آیین نامه بتن ایران را طبق مشخصات فن ازیمورد ن بتن هیفروشنده موظف است کل -13-5

خود از کارگاه خارج  نهیبه هز موضوع قرارداد اتیپروژه را پس از اتمام عمل ازین فروشنده موظف است مصالح و ملزومات مازاد بر -13-6

 .دینما

کنترل  های شیخود نسبت به انجام آزما صیبه تشخ یداریخر بتن لیپس از تحو ایدر هر مرحله از مدت قرارداد  یتواندم داریخر -13-7

فروشنده در  ییو عدم توانا یخصوص یو مدارك و مشخصات فن دیتول های فرض شیبا پ جی. در صورت عدم انطباق نتادیاقدام نما یفیک

 هیو جبران کل دیمحموله جد ینیگزیمورد نظر، جا پاکسازی نخاله های ساختمانیحمل و  ،تخریب تیمسئول ،یلیمصالح تحو تیفیاثبات ک

کنترل  هایشیآزما نهیهز نصورتیفروشنده خواهد بود، در ا پروژه و مانند آن بر عهده یدر اجرا ریتأخ جادیخسارات وارده به کارفرما اعم از ا

 بر عهده فروشنده خواهد بود.  زین مجدد هایشیانجام شده و آزما یفیک

قرارداد و  نی( ا2) شماره وستیو اوصاف و مشخصات مندرج در پ طیموضوع قرارداد را طبق شرا دیفروشنده متعهد و ملتزم گرد -13-8

 لیجلسه تحودر قبال صورت یمقرر قرارداد یهاخیدر تار یاعذر و بهانه چیهیو نقص و ب بیو سالم و بدون ع حیحطور ص ضمائم آن را، به

فراهم و  داریخر یبرا نهقرارگرفته و هرگونه تصرفات مالکا داریو تصرف خر اریمورد معامله در اخت کهینحو به د،ینما میتسل داریکاال به خر

 .دیارائه نما داریمربوطه را در مدت قرارداد و تحت نظارت خر یممکن باشد و استانداردها

قرارداد و  نی( ا2شماره ) وستیطبق پ ینمود که موضوع قرارداد ازلحاظ مشخصات فن دیو تأک حیقرارداد تصر نیفروشنده با امضاء ا -13-9

لذا در صورت بروز هرگونه اشکال و مانو،  باشد،یم هریو غ یو صنف یو ادار یجهات مندرج در آن فاقد هرگونه اشکال و مانو قانون ریسا

 .باشدیفراهم گردد، م داریخر یبرا برداری که امکان بهره یو رفو اشکال و مانو، به نحو ییبه جوابگو عهدمکلف و مت

ات و غرامات متعلقه را ثمن معامله و خسار و،یبعض از مب ایدرآمدن کل  ریدر صورت مستحق للغ گرددیفروشنده متعهد و ملتزم م -13-10

 .دیمسترد و پرداخت نما داریبه خر
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است و  یالزام نیمابیدر جلسات ف یو اریاالختتام ندهینما ایشرکت فروشنده  رعاملیحضور مد داریخر یدر صورت درخواست کتب -13-11

 خواهد شد. از فروشنده کسر رمجازیغ ریروز تأخ میمعادل ن یهر جلسه، مبلغ یدر صورت عدم حضور، به ازا

 لیشده تحو دیو صورتجلسات تأئ محلدر  هشد اجرا ریرا بر اساس مقاد ییقرارداد، صورتحساب نها انیفروشنده موظف است در پا -13-12

 .باشد یبعهده فروشنده م یمصالح مصرف هیپرت کل د،ینما لیو تحو هیکاال ته

  ندارد. داریخر یو کتب یرا، بدون موافقت قبل ریقرارداد به غ موضوع یکل ایو  یوجه حق انتقال جزئ چیهفروشنده به  -13-13

 از طرف فروشنده الزامی می باشد. یدینامه استاندارد واحد تول یارائه گواه -13-14

خصوص انجام  نیدر ا یو اضافه پرداخت دهیلحاظ گرد متیق شنهادیفوق در پ یخدمات مندرج در بندها یارائه تمام نهی(: هز3)تبصره

 هد شد.نخوا

 داری( تعهدات خر14ماده )

 (.5پرداخت صورت حساب فروشنده مطابق با ماده)-14-1

 و زمان مناسب به مدت دینما یکتبا مراتب را به فروشنده اعالم م داریپروژه جهت انجام مفاد قرارداد، خر یدر صورت عدم آمادگ-14-2

 تجاوز کند. یس( ماه شمیک)1از  دیزمان نبا نی. اگرددیقرارداد اضافه م

 

 ( حـل اختالف 15ماده )

در مرحله اول تالش خواهند کرد تا بر  نی(، طرف16قرارداد به جز ماده ) نیمفاد ا یاجرا ای ریدر صورت بروز هرگونه اختالف در تفس-15-1

دو هفته، با ارجاع امر به داور . در صورت عدم حصول توافق ظرف ندیاختالف را حل نما گریکدیاساس مفاد قرارداد و مذاکره و تعامل با 

 فیتکل نیی. ضمنا تا تعباشدیاالجرا مو الزم یقطع نیطرف یبرا نیالطرفیداور مرض یحل اختالف به عمل خواهد آمد. رأ ن،یالطرفیمرض

  باشد. یتعهدات خود م یموضوع اختالف، فروشنده موظف به اجرا

 .باشدیم نالطرفی یارجاع امر به داور مرض خیاز تار ی( ماه تمام شمس2) دو یمدت داور-15-2

( 17مذکور در ماده ) ن،یطرف یپاکت نامه، به نشان یدو قبضه با درج موضوع بر رو یسفارش شتازیپست پ قیداور از طر یابالغ رأ-15-3

 صورت خواهد گرفت.

انحالل قرارداد حاضر،  یطورکلبه ایابطال و  و در صورت فسخ، یتلق یقبول داور یمستقل برا ای نامه حاضر، موافقت یشرط داور-15-4

 االجرا خواهد بود.کماکان معتبر و الزم

متعهدند کماکان نسبت به  نینبوده و طرف نیطرف یموجب توقف انجام تعهدات قرارداد نیالطرفیارجاع موارد اختالف به داور مرض-15-5

 ندیانجام تعهدات مذکور و اجراء و ادامه آن اقدام نما

 سایر شرایط(16)ه ماد

سازمان مدیریت و  55رعایت کلیه ضوابط مندرج در آخرین نسخه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، آئین نامه بتن ایران و نشریه  -16-1

برنامه ریزی کشور در خصوص تولید، حمل و انتقال )پمپاژ( بتن آماده با کیفیت، روانی و کارائی متناسب با محل مصرف، رعایت ضوابط 
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انتخاب مصالح و اجزای بتن، رعایت الزامات حمل و نقل، انبار کردن و مصرف مصالح و اجزای بتن، رعایت طرح اختالط آزمایشگاه معتمد 

ای، رعایت ضوابط حمل و انتقال و ریختن بتن آماده، رعایت ضوابط ای و غیر سازههای سازهخریدار، رعایت الزامات ساخت و اختالط بتن

گیری و عمل آوری نمونه ها و ... در کلیه مراحل قرارداد از سوی فروشنده هوای گرم و سرد، رعایت ضوابط صحیح نمونهساخت بتن در 

الزامیست. مسئولیت همکاری با آزمایشگاه بتن، همکاری در نمونه گیری از مصالح مصرفی، اخذ طرح اختالط در شرایط مختلف و ... بر عهده 

 باشد.فروشنده می

 . و رانندگی به عهده فروشنده می باشد راهنماییداخت هرگونه جرائم پر -16-2

انواع  هیته خریدار نظیر دییتأی و طبق نظر و بندزمانها با برنامه تأمین بتن مورد نیاز پروژه ازیملزومات مورد ن و مصالح کلیه تهیه -16-3

 .شدبایبر عهده فروشنده م .  و . .سیمان، شن و ماسه، مواد افزودنی 

روز  10فروشنده موظف است جهت تولید بتن از مصالح مورد تأئید خریدار استفاده نماید. در غیر این صورت فروشنده موظف است  -16-4

.   قبل از خرید و بکارگیری مصالح مصرفی، نمونه آنها را به همراه مدارك مربوطه شامل استاندارد، کارخانه سازنده، نتایج آزمایشگاه و . .

 باشد. بررسی و تأئید کتبًا به خریدار ارائه نماید. خریدار بدون ذکر دلیل در رد یا قبول مصالح پیشنهادی فروشنده مختار میجهت 

، هزینه موارد افزودنی مازاد بر آن 13در صورت ارائه دستورکار از سوی خریدار در خصوص تأمین بتن برای روانی باالتر از اسالمپ  -16-5

 های ارسالی منظور خواهد شد.باشد و در صورت وضعیتمیبرعهده خریدار 

روزانه گردد تا بنا به میزان درخواست بتن از سوی خریدار، تمهیدات الزم جهت ظرفیت تولید، حمل و انتقال فروشنده متعهد می -16-6

 را فراهم آورد.  متر مکعب بتن آماده 350حداقل 

ریزی میزان درخواست بتن آماده را به فروشنده اعالم نماید. بنا به درخواست ز عملیات بتنساعت قبل ا 48گردد خریدار متعهد می-16-7

بایست ساعت نسبت به موعد مقرر قابل تغییر خواهد بود. این درخواست تغییر زمان بتن ریزی می 24کتبی فروشنده، زمان بتن ریزی تا 

واست بتن نموده است به مدیر پروژه تحویل گردد. در تمام طول مدت پروژه طی همان روز کاری و تا پایان ساعت اداری که خریدار درخ

 بار درخواست تغییر زمان بتن ریزی را ارائه نماید. 5تواند فروشنده حداکثر می

 فسخ قرارداد طی( شرا17)ماده 

به آدرس  یبا پست سفارش ی( اخطار کتبکی)1 و صرفاً با ارسال ییو قضا یقانون فاتیبه انجام تشر ازیبدون ن تواند یم داریخر لیموارد ذ در

 :دیفسخ نما کطرفهی(، قرارداد را بصورت 18مندرج در ماده )

و مفاد  یبنداز تعهدات مطابق با برنامه زمان یبخش ای یثابت گردد که فروشنده قادر به انجام تمام داریخر یبرا یبه نحو کهیدرصورت -17-1

 .باشدیقرارداد نم

 .یاز پروژه مطابق با برنامه زمانبند سقفدر هر  ازیمورد معامله و ملزومات مورد ن لیو تحو دی( روز در تولده)10از  شیب ریتأخ -17-2

 شده معیوب در زمان مقرر.منظور رفو نقایص کارهای انجامعدم انجام دستور کارها و دستورات دستگاه نظارت به -17-3

 و کتبی از خریدار. ی( بدون اخذ مجوز قبلیحقوق ای یقیلث )اعم از حقانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثا -17-4

 فروشنده. ازیلغو امت ایو  یانحالل، ورشکستگ -17-5
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 .دیموضوع قرارداد عمل نما تیو کم تیفیبا ک ،یفروشنده نتواند به تعهدات قرارداد کهیدر صورت -17-6

ضوابط استاندارد و  ،یبا مشخصات فن یلیو ملزومات تحو یمصالح مصرف تیفیک ای دیفروشنده در اثبات انطباق روش تول یعدم توانائ -17-7

 مقررات مرتبط با موضوع قرارداد.

 حق خواهد داشت تا وجه التزام به شرح  داریو خر دهیضبط گرد داریانجام تعهدات به نفو خر نیصورت تضم نیا در

 .دیکسر نما یو یو سپرده ها نیاماز محل مطالبات، تض ای( را از فروشنده مطالبه 10) ماده

 

 نیطرفـ ی( نشان18) ماده

 -مسکن تهران  یگذار هسرمای شرکت – 3پالك  - کمیو ستیب ابانیخ یانتها - یگاند ابانیخ -ونک  دانیم -: تهران داریخر ینشان -17-1

      88885561-62تلفن : 

 فروشنده:  ینشان -17-2

 ینشان رییمگر آنکه تغ گردد،یشده محسوب مفوق الذکر، ابالغ یهایبه نشان یپست سفارش قیاوراق از طر مکاتبه و ه،ی(: هرگونه اخطار4)تبصره

 خواهد شد. یبه عنوان اقامتگاه تلق دیجد یصورت نشان نیشده باشد، که در اطرف مقابل اعالم ساعت به  48قبالً و حداکثر ظرف 

 

 مفاد قرارداد (18)  ماده

مربوطه در سه نسخه در  یها وستیو پ میصفحه به جز ضما 9تبصره و در  4ماده و  18مشتمل بر  1399 /08/10تاریخ این قرارداد در    

و فروشنده اقرار به تسلیم یک  باشندینسخ دارای ارزش یکسان و در حکم واحد م هیشده که کل میمسکن تهران تنظ یگذار هیشرکت سرما

 .مودنسخه از آن را ن

 

 داریخر                                                                            فروشنده                            

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

 یریعباس قد                         یدریشاه ح یعل                                                                                      

 رهیمد ئتیه سیرئ بینا     رهیمد ئتیعامل و عضو ه ریمد                                                                       
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 1پیوست شماره 
 

 برآورد ریالی 
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 برآورد ریالی 
 

 شرح ردیف ردیف
 مقدار 

 )متر مکعب(
 بهای کل )ریال( بهای جزء )ریال(

1 

مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن آماده با مقاومت  هیکل هیته

 مانیس لوگرمیک 250 اری( با عC20مگاپاسکال ) 20فشاری مشخصه 

 در متر مکعب بتن 

600   

3 

با مقاومت  آماده بتنتهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ 

کیلوگرم سیمان  400( با عیار C30) مگاپاسکال 30شاری مشخصه ف

 در متر مکعب بتن 

1400   

  جمع کل بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده )ریال(

 

ریال به حساب بستانکاری فروشنده منظور  300،000متر مکعب، مبلغ  40باشد، به ازای هر مترمکعب کسری نسبت به متر مکعب می 40مبنای حداقل پمپاژ هر ایستگاه بتن ریزی : 1تبصره 

 خواهد شد.

 ریال از بهای ردیف های فوق کسر خواهد شد.  500،000شوند، هزینه پمپاژ از قرار هر متر مکعب : در خصوص بتن هایی که بدون استفاده از پمپاژ در محل مصرف ریخته می2تبصره 
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 2پیوست شماره 
 

 

 فنی خصوصی جدول مقادیر و مشخصات
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 جدول مقادیر و مشخصات فنی خصوصی                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح ردیف ردیف
 مقدار 

 )متر مکعب(
 

1 
 20مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ بتن آماده با مقاومت فشاری مشخصه  هیکل هیته

 در متر مکعب بتن  مانیس لوگرمیک 250 اری( با عC20مگاپاسکال )
600  

3 
 30قاومت فشاری مشخصه با م آماده بتنتهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل، انتقال و پمپاژ 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن  400( با عیار C30) مگاپاسکال
1400  
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 3پیوست شماره 

 

 اسناد  و مدارک فروشنده
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 4پیوست شماره 

 
 فرآیند ارجاع کاراسناد                                                         

 
 

 
 


