
  

 

 

رضا  -آماده مورد نياز پروژه برج عرش واقع در مشهد  حمل و تخليه بتن ،مناقصه عمومى تامين  اسناد

 -19روبروی دالوران -بلوار دالوران-ميدان شهيد مهدوی-بلوار پيروزی-شهر
 

 عمارت هشتم شرق : شركت گزارمناقصه 



 دعوت نامه و شرايط عمومى 1-

واگذار  در نظر دارد انجام موضوع اين مناقصه را به طريق مناقصه عمومى به فروشنده واجد صالحيت  شركت عمارت هشتم شرق  

ضمن شركت در اين مناقصه نسبت به تكميل اسناد و ارسال آن به نشانى مندرج در اسناد اقدام    گرددنمايد. به اين جهت دعوت مى  

 .فرماييد

 

 :موضوع مناقصه

نويس    پيشبه شرح مندرج در اسناد مناقصه و  تامين، حمل و تخليه بتن آماده مورد نياز پروژه برج عرش  مناقصه عبارتست  موضوع  

 .مربوطه كه ضميمه اسناد مناقصه مى باشد قرارداد 

 :مدت انجام كار

 .مى باشد جدول ارائه قيمتمطابق مكعب  متر 7700از تاريخ ابالغ قرارداد به ميزان حداقل  ماه 24"مدت تامين بتن 

 :دفتر مركزى كارفرما

روبروی  -بلوار دالوران -ميدان شهيد مهدوی-بلوار پيروزی-رضا شهر-در مشهد ؛ به نشانى  عمارت هشتم شرق  شركت    مركزیدفتر  

 دفتر فنی عمارت هشتم شرق -طبقه همكف-ساختمان مهتاب-مجتمع مسكونی چشم انداز -19دالوران 

 :گزارمناقصه  دستگاه

 .)خريدار(عمارت هشتم شرق شركت 

 :آورد كاربرمبلغ 

 .گرددى در مقايسه با مبلغ برآورد ارزيابى مى پيشنهادانجام شده و قيمت  گزارمبلغ اوليه برآورد انجام كار توسط مناقصه 

 :ها  پيشنهادمهلت و محل تسليم 

واحد پيمان    عمارت هشتم شرق  يم آنها دفتر مركزى  و محل تسل  1401/ 04/10يكشنبه مورخ    16 ها تا ساعتپيشنهادمهلت تسليم  

 .مى باشد و رسيدگی

 :مهر و امضاى اسناد

 پيشنهاددهنده رسيده و همراه با    پيشنهاداسناد مناقصه از جمله اين دعوت نامه بايد به مهر و امضاى مجاز تعهد آور    صفحات  تمام

 .شود قيمت تسليم

 :برنده مناقصه

 .تعيين مى شود گزار معامالت مناقصه آيين نامهبرنده مناقصه بر اساس 

 :اسناد مناقصه

زير در    ترتيبدهنده بايد ارائه نمايد به شرح زير است كه بر طبق شرايط مناقصه و ضوابط مربوطه بايد به    پيشنهاداسناد مناقصه كه  

 .هاى الفء ب و ج بايد تسليم شود پاكت
 
 



 :الف شامل پاکت 

 به مبلغ  از يكى از بانكهاى معتبر و رسمى داراى اعتبار سه ماهه و قابل تمديد ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه -

 10380506310شركت عمارت هشتم شرق به شناسه ملی ( ريال در وجه )  چهار ميليارد  4,000,000,000  

 :ب شامل پاکت 

 .تأسيس شرکت و آخرين تغييرات در آن اعالن شده است آگهیمعتبر اداره ثبت شرکتها يا روزنامه رسمى که  گواهی- 

 .مجاز کنندگاننشريات حاوى نام امضاء  آگهیرونوشت اساسنامه شرکت و - 

 . (22/10/1337دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتى )مصوب تاريخ  پيشنهاد تعهد نامه  -

 .نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات -

 .بچينگ  کاليبراسيون اخذ شده گواهیمجوز فعاليت وآخرين استاندارد ها و - 
 . ارائه حسن سابقه در کارهاى قبلى - 

امضاء تعهد آور    صاحبانممهور و به امضاء  شرکت  که در زير تمام صفحات آن به مهر   اسناد مناقصه تكميل کليه صفحات  - 

 . شرکت رسيده باشد
 استعالم از انجمن صنفی بتن درخصوص توانمندی شرکت کننده در مناقصه. - 

جهت    65کسب حداقل امتياز ارزيابی  توليد كننده بتن. الزم به ذكر است    رديفهای جدول ارزيابیارائه كليه مدارک و مستندات مربوط به  - 

الزامی است در غير اينصورت پاكت  پيشنهاد متقاضی بازگشايی نگرديده و عينا به متقاضی شركت در مناقصه عودت    پيشنهاد قيمت  پاکتبازگشايی  

 خواهد گرديد.

يا - تغيير اصالح  اسناد و مداركى كه در صورت  نوع  از جانب    هر  مناقصه  اسناد و مشخصات  نظر در  مناقصه    دستگاهتجديد 

 .ابالغ شودگزار 

 :ج شامل پاکت

 قيمت طبق فرم ضميمه اسناد مناقصه  پيشنهاد برگه -

  پاكات است كه حسب مورد در داخل يكى از سه    كرمشروح در بند هاى فوق الذ  مدارک مناقصه تمام اسناد و    پيشنهادمنظور از   -

 .ب وج قرار داده مى شود ،الف

 :پيشنهادنحوه تكميل اسناد و ارائه  -

بايد نام شركت كننده درمناقصه    پاكتاز سه    يکب وج بايد به صورت دربسته و مهر امضا شده باشد و روى هر  ،هاى الف  پاكت-

و   گر  مناقصه  درج نام  پس ازفته وگرواحد قرار    پاكت  يکداخل    پاكتهر سه    و سپسو موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده  

 . گرددتحويل  گزارموضوع مناقصه به مناقصه 

  قيمت و مطابق نمونه ارائه شده دراسناد تهيه و تسليم شود. توجه به   پيشنهاد  برگهدر    می بايستى براى مناقصه فقط  پيشنهادمبلغ    -

 ،. در صورت عدم رعايت اين نكتهگرددقيمتى درج  هيچگونهاين نكته الزم است كه در ساير اسناد و مدارک مناقصه نبايد 

 .از دور مناقصه حذف خواهد شد گرمناقصه 

 . ى الزامى استپيشنهاد ارقام به عدد وحروف در مبلغ  ذکر  -

 .قيمت به حروف مى باشد پيشنهادبررسى  مالک ،صورت مشاهده اختالف بين مبلغ تعيين شده به حروف و به عدد در-

  در غير اين صورت   گرددبوده ومخدوش باشند بايستى در نقاط مورد اشاره امضاء و ممهور    خوردگیى كه داراى قلم  پيشنهاد    -



 .خواهد شدناقص و مردود تلقى  

 . دهنده رسيده باشد پيشنهادكليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضاء مجاز و مهر شركت يا مؤسسه  -

 به منزله قبول تمام  پيشنهادتسليم    ،دهنده نرسيده باشد  پيشنهادمناقصه به امضاى    مدارکقسمت از    چند يا    يکدر صورتى كه    -

 . دهنده تلقى خواهد شد پيشنهاداقصه از طرف من رکشرايط و مشخصات اسناد و مدا  

خود    ها را براى پيشنهادحق تغيير يا اصالح يا تجديد نظر يا حذف در اسناد و مشخصات: قبل از انقضاى مهلت تسليم    گزار مناقصه    -

از ابالغ مراتب    قبل   پيشنهادی ودر صورتى كه    می شودابالغ    شدگانآيد مراتب به دعوت    پيشموردى    چنين   گردارد و ا میمحفوظ  

و تجديد نظر در اسناد    دهنده حق دارد تقاضاى استرداد آن را بنمايد. از آنجا كه ممكن است اصالح  پيشنهاد  ،مزبور تسليم شده باشد

ها پيشنهادمهلت دريافت  آخرين    مى تواند  گزارمناقصه    دستگاهمقادير يا تغيير قيمت باشد در اين صورت    تغييرو مشخصات مستلزم  

خود را    پيشنهاداصالح و تجديد نظر در    به تعويق اندازد به نحوى كه آنها فرصت كافى براى   دهندگان  پيشنهادرا با اعالم كتبى به  

 .داشته باشند

ابالغ با تحويل تضمين انجام    پس از   حداکثر ظرف مدت هفت روزبرنده مناقصه بايد    ،مشخص شدن نتيجه مناقصه  پس از  -

ماهه و قابل تمديد تا سه ماه  3"به صورت ضمانت نامه بانكى معتبر با مدت اعتبار    ،ىپيشنهاددرصد مبلغ  ) پنج (    5  معادل    تعهدات

هر    انعقاد قرارداد نمايد. در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه او بدون هيج تشريفات قضائى و بدون حق  مبادرت به  ديگر

و در اين صورت نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مى    می شودضبط    گزارسوى برنده مناقصه به نفع مناقصه    اعتراض از  گونه

حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شركت در مناقصه او نيز ضبط مى شود   باال نيز با توجه به موارد ياد شده    نفر دوم   چنانچهشود.  

  پس از اقدام به تجديد مناقصه مى نمايد.    گزار ديده و مناقصه لغو و مناقصه  گرشركت هاى قابل دعوت حذف    و نام آنها از ليست

 .گرددمى مسترد  كنندگاندوم مناقصه تضمين شركت در مناقصه ساير شركت  تعيين نفرات اول و 

 :هاپيشنهاد تسليم 

-رضا شهر-مشهد واقع در    گزارخود را درموعد مقرر در دعوت نامه به نشانى دفتر مركزى مناقصه  پيشنهاد بايد    گاندهند    پيشنهاد

پيروزی مهدوی-بلوار  شهيد  دالوران-ميدان  دالوران  -بلوار  انداز  -19روبروی  چشم  مسكونی  مهتاب-مجتمع  طبقه -ساختمان 

 .تسليم نموده و رسيد دريافت دارندهشتم شرق   عمارتواحد دبيرخانه شرکت  –دفتر فنی عمارت هشتم شرق -همكف

 .تسليم شود دريافت نخواهند شدهايى كه خارج از موعد مقرر پيشنهاد

 :هاپيشنهاداعتبار 

 .معتبر باشد پيشنهادماه از تاريخ  يک بايد از هر حيث براى مدت  پيشنهاد

 :تضمين شرکت در مناقصه 

  ( ريال مى باشد. تضمين چهار ميليارد)  4,000,000,000 تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى معتبر به مبلغ  -

 .نيز قابل تمديد باشد ديگرمعتبر و براى سه ماه   پيشنهادشركت در مناقصه بايستى حداقل براى سه ماه از تاريخ تسليم 

  اى كه در مناقصه برنده شناخته مى شود تا تاريخ امضاء قرارداد و تسليم ضمانت نامه   دهنده  پيشنهادتضمين شركت در مناقصه    -

 .خواهد شد نگهداری گزار انجام تعهدات نزد مناقصه



مناقصه  برنده تا امضاى قرارداد توسط  گيرداو در مرتبه دوم قرار مى  پيشنهاددهنده اى كه  پيشنهادنامه شركت در مناقصه  ضمانت-

 .شد مشخص شدن نتيجه مناقصه مسترد خواهد پس ازخواهد شد. ضمانت نامه شركت در مناقصه نفرات دوم به بعد  نگهداری 

 :هاپيشنهاد صراحت 

 .اثر داده نخواهد شد  ترتيبمشروط و مخدوش    ،هاى مبهمپيشنهاد. به  گرددها بايد صريح و بدون قيد و شرط تهيه و تسليم  پيشنهاد

 :هاپيشنهاد  گشايش 

 

فقط تضمين شركت در مناقصه منطبق با شرح مندرج در اسناد مناقصه مورد قبول است    .ان باز خواهد شدگرالف مناقصه    پاكتبتدا  ا

دهنده مسترد خواهد شد.   پيشنهادب و ج عينا به    ،هاى الف  پاكتمربوطه مردود شناخته شده وهر سه    پيشنهادودر غير اين صورت  

با توجه    و  پاكت  مدارکمى شود با بررسى    ده گشوب    پاكت  ، گزارالف از سوى كميسيون معامالت مناقصه    پاكت  پذيرش از  پس  

كسب و    ب  پاكت  پذيرشفته خواهد شد. در صورت  گرتصميم    پيشنهاديا رد    پذيرشنسبت به    ،مدارکكامل يا ناقص بودن    به

اقدام    گاندهند  پيشنهادج    پاكت  گشايشنسبت به    كميسيون مناقصاتمطابق جدول ارزيابی پيوست اسناد،  حداقل امتياز ارزيابی

قيمت و در    پيشنهاد  برگه بررسى    پس ازباشد.    مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تسليم شده  بايدى  پيشنهادمى نمايد. قيمت  

خواهد    گرمناقصات اعالم و به اطالع مناقصه    ى به حروف برنده مناقصه از سوى كميسيونپيشنهادصورت صحت اعداد و ارقام  

 .رسيد

 :پيشنهادهاى   هزينه -

 .ندارد متحمل شده پيشنهاددهنده براى تهيه و ارائه  پيشنهادهايى كه  تعهدى در رابطه با هزينه  هيچگونه  گزارمناقصه

 :سازش يا تبانى -

مناقصه    ديگريا    گزار به ضرر مناقصه    گاندهند    پيشنهاداز    چندكه دو يا    گردد محرز    مناقصه گزاربراى    مناقصهدر روند اجراى    هرگاه 

موارد زير از    گرددهاى دريافتى از فهرست بررسى ها حذف مى  پيشنهادتبانى يا سازش نموده اند ضمن اينكه    ديگربا يک  گران

 :فتگرراساً صورت خواهد  گزار مناقصه  سوى

 .گرددضبط مى  گزارتضمين شركت در مناقصه آنها از سوى مناقصه  -

دعوت مى    عمارت هشتم شرقمذكور براى هميشه از فهرست شركت هاى كه براى مناقصه هاى شركت    دهندگان  پيشنهادنام  -

 .گرددمی شوند حذف 

 .گردداسامى آنها به سازمانهاى ذيربط و مراجع قضائى اعالم مى  ليست-

 :عوارض و بيمه اجتماعى ، ماليات 

ماليات و حق بيمه تأمين اجتماعى و غيره از هر نوع وهر قبيل كه به موجب قوانين و مقررات دولت   ،عوارض  گونههر    پرداخت

 .می باشد دهنده )طرف قرارداد(  پيشنهادبرعهده  گيرداسالمى به قرارداد تعلق مى  جمهورى

 :ها اصالحات و الحاقيه 

مناقصه سئوالى داشته باشند   مدارکنسبت به مفهوم قسمتى از مشخصات و اسناد و    چنانچهدر مناقصه    گان از دعوت شد    يکهر  

اطالع دهند و قبل از تسليم    گزارتاريخ دريافت اسناد و مدارک مناقصه موارد را كتبا به مناقصه    پس از  حداکثر تا دو روز  بايستى



مناقصه از طريق    مدارک تقاضاى دريافت توضيح كتبى بنمايند. هر نوع توضيح يا تجديد نظر اضافى يا حذف مطالب از    خود  پيشنهاد

مى تواند در هر موقع كه الزم بداند با    گزارمناقصه    چنين. هم گرددارسال مى    گانطى نامه به نشانى شركت كنند    رسمى انجام و

 چنانچهر نمايد. در اين صورت الحاقيه مذكور جزء الينفک اسناد مناقصه محسوب مى شود.  در اسنادمناقصه تجديد نظ  ،ارسال الحاقيه

دهنده حق دارد به منظور انجام تغييرات واصالحات الزم تقاضاى استرداد    پيشنهاد  شده باشد،الحاقيه تسليم   ى قبل از ارسالپيشنهاد

مناقصه   دستگاهى يا هر دو باشد در اين صورت پيشنهادمقادير يا قيمت  تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير اين چنانچهآن را بنمايد. 

فرصت كافى براى اعمال اصالحات و تجديد    دهندگان  پيشنهادرا تمديد كند تا    پيشنهادمهلت دريافت    ،مى تواند با اعالم كتبى  گزار 

 .نظر داشته باشند

 :از اسناد مناقصه  آگاهی 

 

در   شركتدهنده بايد كليه اسناد و مدارک مناقصه رابه دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها بداند. به هرحال    پيشنهاد

جزء از    هيچ بوده و به منزله اين است كه نسبت به    گربه منزله مطالعه و بررسى دقيق آنها از سوى مناقصه  پيشنهادامضاى    و  مناقصه

 .براى او وجود نداردابهامى   هيچگونهآنها 

 

 :شرايط و نكات مهم جهت تعيين برنده مناقصه- 

 

 :گرددمى  تعيينى به حروف و با توجه به موارد زير پيشنهاد برنده مناقصه بر مبناى قيمت 

 

 .دهنده پيشنهادو مستندات ارسالى توسط  مدارکكميسيون معامالت از سوابق كارى قبلى و  ارزيابى  .1

 مورد  مناقصهها و انتخاب برنده  پيشنهاداتمام به موقع كار در بررسى    ،سوابق قابل اعتماد  ،انطباق بامشخصاتعواملى از قبيل   .2

   .فتگرنظر قرار خواهد 

 از كاركنان يکتماس با هر  گونهدر دست بررسى است بايد از هر  پيشنهادكه  هنگامی ،آنان گانيا نمايند  دهنده پيشنهاد .3

ها خوددارى كنند. هر نوع كوششى جهت اعمال نفوذ مستقيم يا  پيشنهادبراى كسب اطالع از نتايج بررسى    گزارمناقصه  

 .دهنده خواهد بود  پيشنهاددهنده موجب سلب صالحيت  پيشنهادمستقيم به وسيله هر  غير

 :کار واگذاری 

عقد   پس ازتمام يا بخشى از قرارداد به اشخاص ثالث را ندارد ودر صورتى كه    واگذاریبرنده مناقصه به هيج وجه اجازه   .4

از خريدار به اشخاص    مجوزكتبیاطالع حاصل شود كه فروشنده تمام يا قسمتى از موضوع قرارداد را بدون داشتن    قرارداد

دائم از فهرست شركت هاى   شركتى به طور چنيناز وى خلع يد شده و نام  ،است  كرده واگذارى ديگر حقيقى يا حقوقى

 .حذف خواهد شد  گزار ذيصالح طرف مناقصه

 .گرددها امحاء مى پاكت بازگشايیسى روز از تاريخ  پس ازشركت در مناقصه  مدارکو  پاكت هاكليه  .5

 .خواهد بود گزار و تصميمات كميسيون مناقصات مناقصه  گزارساير شرايط تابع مقررات آيين نامه معامالت مناقصه  .6

 :منطقه بازديد از 



و  گرمناقصه   .7 فوق  مناقصه  بيشتر در خصوص  اطالعات  توانند جهت كسب  مى  از شرح كار    آگاهیان  اشراف كامل  و 

نماينده    ضمن معرفى   گزار مناقصه به مناقصه    اسنادقبل از اتمام مهلت تحويل    كار، وموضوع مناقصه و شرايط اقليمى محل  

  آگاهیمنزله    الزم جهت بازديد از محل ارائه خدمات موضوع مناقصه اقدام نمايند. عدم معرفى نماينده به  هماهنگیخود با  

دراين خصوص    گر و مناقصه    گرددو اشراف كامل به شرح كار و شرايط اقليمى محل اجراى كار موضوع مناقصه تلقى مى  

 .ادعايى را از خود سلب مى نمايد گونهحق هر 
 

 شرايط خصوصی و نكات فنى تامين بتن جهت اجراى بتن ريزى 

 

  شن   ،   ،پمپ دكلزمينى    پمپ  بچينگ،  حمل و تخليه بتن از قبيل :  ،تامين كليه ماشين آالت و مصالح مورد نياز براى توليد     .1

 .... بر عهده فروشنده مى باشدفوق روان كننده و ساير افزودنی های بتن و آب مصرفى با كيفيت و  ،سيمان  ،ماسه  ،

روبروی  -بلوار دالوران-ميدان شهيد مهدوی-بلوار پيروزی-رضا شهر- مشهد  در  محل تحويل بتن مورد درخواست    .2

 برج عرش می باشد.-مجتمع مسكونی چشم انداز -19دالوران 

. دهد تهيه و تحويل    ،خريدار را به موقع و براساس نوع و ميزان درخواست  بتن مورد درخواست    گردد فروشنده متعهد مى   .3

اعالم خواهد    فروشنده روز قبل بصورت مكتوب به    يک  را  مقدار و محل تحويل بتن مورد نياز  ،اين رو خريدار نوع    از

 .نمود

ميليمتر و با  19با بعد حداكثر سنگدانه  مصالح مصرفى  آزمايشبتن همراه با نتايج اوليه ملزم به ارايه طرح اختالط  فروشنده .4

 .مى باشد توجه به تراكم آرماتور

به انجام تمامى    فروشنده .5 باهزينه خود    آزمايشات ملزم  ايران آبا و مبحث    طبق شرايط الزم  بتن  نامه  مقررات ملى    9آيين 

 .ساختمان مى باشد

 

 .هاى الزم را به عمل آوردهماهنگیكارفرما   نمايندهبا  ،فروشنده موظف است قبل از شروع حمل بتن به سايت  .6

فروشنده در تمامی مراحل اجرا از ساخت بتن تا تخليه بتن ، كنترل بتن تحويلی،اضافه كردن كنترل كيفی    حضور نماينده   .7

 افزودنی ها در محل كارگاه و پاسخگويی به آزمايشات به نماينده كارفرما الزامی است. 

 .باشد می الزامات اجرايى موضوع قرارداد رعايت تمام موارد ونكات مطرح شده در شرح كار وفروشنده ملزم به  .8

 

 .گرددقيمت قيد  پيشنهاد برگهجهت تخليه بتن در تعهد فروشنده مى باشد و هزينه آن در   و موبايل زمينى پمپتامين  .9

بتن مورد نياز را تامين   فروشنده موظف است   بصورت مكتوب  از سوى كارفرمايک روز قبل  بر اساس برنامه اعالم شده   .10

ادعاهاى    نمايد و در صورت به كارفرما و  بعهده    پيمانكارعدم تامين بموقع بتن جبران كليه خسارات وارده  ثالث  اجرايى 

 .فروشنده مى باشد

اين حال تاييد كارفرما   ن مى باشد. باكارفرما در مورد افزودنيهاى مورد استفاده در بت  يه كتبیفروشنده ملزم به اخذ تاييد  .11

 .فروشنده در كيفيت و مقاومت بتن نمى باشد رافع مسئوليت



 اخذ مجوز های الزم برای حمل و تخليه بتن و رفع معارضين احتمالی در معابر به عهده  و هزينه فروشنده می باشد.  .12

به نماينده معرفی   6044فروشنده متعهد می گردد بتن آماده با رده مقاومتی را در آدرس محل تحويل مطابق استاندارد ملی  .13

بتن طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و شيوه نامه      شده خريدار تحويل و طبق توافقنامه تخليه نمايد. مالک پذيرش 

ايران )آبا(، بر اساس نتيجه آزمون نمونه اخذ شده توسط آزمايشگاه  مهندسی خراسان رضوی و آيين نانظام     982 مه بتن 

 ذيصالح خريدار از محل نهايی مصرف بتن می باشد. 

ويژگيها( پيوست شيوه  -سازمان ملی استاندارد ايران )بتن آماده  6044استاندارد    12درج كليه مشخصات ذكر شده در بند   .14

 بتن آماده الزامی است. در هنگام ارائه برگه تحويل  982نامه 

و كارايی مناسب و مورد تاييد خريدار، به نحوی كه   ميليمتر    150±20اسالمپبا    در خروجی پمپ  بتنتحويل   .15

اسالمپ مطلوب خروجی بچينگ قبل از افزودن  )  موجب تقليل مقاومت مشخصه نگردد به عهده فروشنده است

 .(ميليمتر است   70±20فوق روان کننده ها 

 انجام گردد.همواره  می بايست قبل از اضافه نمودن افزودنی ها   اسالمپآزمايش  .16

تطبيق سازگاری افزودنی های مورد استفاده در بتن و تامين مشخصات فنی بتن در هر زمان بر عهده فروشنده می   مسئوليت .17

 باشد و بايد به اطالع نماينده خريدار رسانده شود. 

محل اخذ نمونه آزمايشگاهی توسط ناظر پروژه و بر اساس شرايط استاندارد آزمايشگاهی مشخص خواهد شد و فروشنده   .18

 ظف به همكاری الزم در اين زمينه خواهند بود. بتن مو

فروشنده از محل آدرس تخليه بتن )محل احداث پروژه( مطلع بوده و با توجه به فاصله محل توليد تا محل تخليه، امكان  .19

ت  ) مدت زمان بتن ارسال شده تا اتمام تخليه( را ميسر می داند. لذا در صور  دقيقه   90مدت زمان حداکثر  تحويل بتن در  

 عدم تحويل بتن در مهلت مذكور، ملزم به جايگزينی بتن بوده و مسئول خسارات وارده می باشد.

سانتيمترو   15*30بر اساس رده مقاومتی درج شده در جدول بر روی نمونه های استوانه ای استاندارد  مقاومت مشخصه بتن .20

روزه توسط آزمايشگاه ذيصالح    28، در سن    1399مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ويرايش    11-8-10-9بند  4طبق تبصره  

 نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مستقر در كارگاه طرف قرارداد خريدار، مشخص خواهد شد.

چنانچه به دليل قصور فروشنده بتن ارسالی نياز به تعويض داشته باشد بدون هيچگونه عذری ارائه ماشين جايگزين با هزينه  .21

 .خود فروشنده الزامی است

 به عهده فروشنده می باشد. و همچنين دارا بودن بيمه نامه معتبر و كامل جرائم اضافه بار و ساير تخلفات رانندگان  .22

 9مبحث   و  31/03/1383مورخ    6043/11مبنای رسيدگی و ارزيابی و پذيرش مقاومت بتن، بخشنامه جرائم بتن به شماره   .23

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  وساير مقررات بنا به تشخيص خريدار   982مقررات ملی ساختمان ايران و شيوه نامه 

مختار است و فروشنده هرگونه ادعايی را  در اينخصوص از خود سلب  بوده و در رسيدگی به استفاده از هر يک از مقررات 

 و ساقط می نمايد. 

 باشد.فروشنده دارای پروانه استاندارد توليد بتن آماده متناسب با بتن موضوع اين مناقصه می  .24



بينی و به اطالع فروشنده بايد هر نوع تغيير و يا اصالح مشخصات موثر در كيفيت بتن را در شرايط خصوصی قرارداد پيش  .25

 خريدار برساند. 

 نوع پمپ ثابت يا دكل سيار با توجه به نياز خريدار اعالم خواهد شد و فروشنده ملزم به تامين پمپ ها است.  .26

 هماهنگی ارسال ميكسرها متناسب با زمان مذكور بعهده فروشنده است در غير اينصورت ميكسرها برگشت خواهند شد.  .27

ويژگيها( تجديد نظر -)بتن آماده  6044كه در استاندارد ملی ايران به شماره    ی معمول و متداولهزينه انجام كليه آزمايشها  .28

  (   982ويژگيها( پيوست شيوه نامه -سازمان ملی استاندارد ايران )بتن آماده  6044استاندارد   12بند    ) دوم  

 از سوی فروشنده  الزامی است. در هنگام ارائه برگه تحويل بتن آماده در تعهد فروشنده بوده و تسليم آن 

  در صورت عدم پذيرش مقاومت بتن، مطابق بخشنامه جرائم بتن يا تشخيص دستگاه نظارت درخصوص نوع مقاوم سازی .29

 و  ده استدرصد باالسری در تعهد فروشن  15كليه هزينه های آن به انضمام    در صورت نياز به مقاوم سازی   يا تخريب،

در صورت تشخيص به تخريب عناصر باربر  همچنين    از محل صورت وضعيتها و ساير مطالبات فروشنده كسر می گردد

شامل كليه اقالمی است كه منجر به تهيه عضو بتنی می شود اعم از بتن )شن و ماسه و سيمان و آب و ...(   ،هزينه آن  بتنی

 تهيه ميلگرد )حمل،خم كردن،نصب،جاگذاری و ...( قالب بندی و كليه هزينه های ما به التفاوت متعلق از قبيل مصالح و حمل 

 و ساير مطالبات فروشنده كسر می گردد. از محل صورت وضعيتهاكه   درصد باالسری 15به انضمام 

درجه سانتيگراد باشد به اين صورت كه در فصول سرد مطابق دستورالعمل ارسالی قبلی    32تا    12دمای بتن می بايست بين   .30

  .و آيين نامه آبا رفتار گردد

                   تر مكعب با اسالمپدر هر م  کيلوگرم سيمان  450  حداقل عيارو با    40Cبتن معمولی و خود تراكم با رده مقاومتی   .31

 و   معمولی  بتن  دو  هر  برای  ميليمتر  19  سنگدانه  بعد  حداكثر  و  معمولی  بتن  برایقبل از اضافه نمودن افزودنی    ميليمتر  70  ±  20

 . باشد می خودتراكم

 و آزمايشگاه انجام می گردد. كليه افزودنی ها با نظارت نماينده خريدار اضافه نمودن   : تبصره

توليد كننده بتن می بايست كليه تجهيزات الزم جهت تامين دمای بتن در فصل سرد )آبگرمكن صنعتی( و در فصل گرم  .32

 )يخساز پولكی( را دارا باشد.

،پمپهای دكل بلند،پمپ زمينی با توان انتقال (  placing boomارائه خدمات و تجهيزات ويژه بتن ريزی از قبيل ) .33

 متر عمودی و ... از امتياز ويژه برخوردار است. 130متر افقی و  30حداقل 

 الزامی است.  جهت بتن های اسالپ دار و خودتراكمهی استاندارد اارائه گو  .34

ها و تجهيزات را بصورت   بتن،كاليبراسيون كليه دستگاه  اوليه  فروشنده موظف است مشخصات فنی مصالح،طرح اختالط .35

 دوره ای به اطالع خريدار برساند

نظام مهندسی ساختمان   982در تمامی موارد مالک مقررات ملی ساختمان ايران و آيين نامه بتن ايران )آبا( و شيوه نامه   .36

 می باشد.     1397تجديد نظر دوم سال  6044و استاندارد ملی ايران به شماره  خراسان رضوی 

 می باشد.  و باسكول مستقر در محل پروژه و يا مورد تاييد خريدار  د فاكتور، وزن مخصوص بتن تازهمالک تايي .37



درصد پس از    10روزه و    28درصد پس از مقاومت    60روزه و    7درصد پس از مقاومت    30نحوه پرداخت بصورت )   .38

مهندسی ساختمان خراسان رضوی مستقر در كارگاه  روزه( با توجه به ارائه گزارش آزمايشگاه ذيصالح نظام    90مقاومت  

 طرف قرارداد خريدار خواهد بود.

روزه در مرحله اول بعهده خريدار می باشد كه در صورت عدم تامين نتايج آزمايش    90و    28  و   7آزمايشاتهزينه انجام   .39

ت الزم صورت نخواهد گرفت مقاومت ،عالوه بر اينكه هيچگونه پرداختی در خصوص فاكتورهای بتن ارسالی فاقد مقاوم

نيز بعنوان بدهی فروشنده منظور و از محل   29كليه هزينه های مربوطه درخصوص انجام آزمايشات و موارد مندرج در بند  

 مطالبات و تضامين ايشان كسر خواهد گرديد. 
  



 قيمت قطعى   پيشنهاد برگه

كليه شرايط    كامل از  آگاهیبا    ....................................زير داراى حق امضاء از شركت    گاناينجانب / اينجانبان امضاء كننده /كتند  

 با اطالع از كليه شرايط و عوامل موجود و موثر،پيشنهاد می نمايم/مينماييم كه:  مناقصه،اسناد و مدارک مناقصه عمومی 

)به  قيمت پيشنهادی   -1  ...............................................  ) به حروف  با )  برابر  اين مناقصه عمومی،جمعا  انجام موضوع  برای 

 اعالم می گردد. مطابق جدول ذيل عدد( ................................................... ريال

 و جابجايی و تغيير ايستگاه در محل بتن ريزی در قيمتها منظور گرديده است.حمل اوليه هزينه :  1تبصره

 : هزينه جابجايی و باز و بست نمودن لوله های حمل و انتقال بتن بصورت افقی و قائم در قيمتها منظور گرديده است.  2تبصره

)ريال(  ناخالص  بهای واحد مقدار  واحد  شرح رديف  )ريال(  ناخالص  كلبهای    

1 
تهيه بتن آماده معمولی با رده مقاومتی 

C40  
   6000 متر مكعب

2 

تهيه بتن آماده خودتراكم با رده مقاومتی  

C40  بر اساس مشخصات مورد

 درخواست 

   1772 متر مكعب

3 

در صورتی كه به   1اضافه بها برای رديف 

نظر خريدار از حداكثر سايز مصالح 

 استفاده گردد. 19سنگی 

   7772 متر مكعب

     7772 متر مكعب هزينه حمل بتن   4

5 
   42هزينه پمپ موبايل به ارتفاع حداكثر 

 متر
   400 متر مكعب

   18 ماه متحرک placing boomاجاره   6

   3055 متر مكعب متر 50هزينه پمپ ثابت بتن تا ارتفاع   7

   2673 متر مكعب متر 130تا ارتفاع بتن  هزينه پمپ ثابت  8

9 
اضافه بها برای انجام بتن ريزی در شب و  

 روزهای تعطيل 
   2000 متر مكعب

 جمع كل به حروف ريال 

 



آخرين  به آن اشاره نشده است مالک محاسبات و پرداخت،    و مفاد استعالم  : در ساير مواردی كه در جدول پيشنهاد قيمت    3تبصره

 می باشد.  رضویتعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن خراسان  

خريدار از سوی فروشنده الزامی است و بعنوان معياری جهت پرداخت  خودتراكم و معمولی (  به     40C)  و     25Cارائه آناليز رده بتن های   :   4تبصره

طبق آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن  خواهد بود  و طبق فرمول زير پرداخت مابه التفاوت محاسبه     C40ما به التفاوت قيمت  بتن با رده مقاومتی  

 و قابل پرداخت خواهد بود. 

  C40 =B/ A رده مقاومتی ضريب مابه التفاوت بتن

Bقيمت بتن رده مقاومتی =C25     )طبق آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن خراسان رضوی در زمان پيشنهاد قيمت( 

A =قيمت بتن رده مقاومتیC40     ) قيمت پيشنهادی فروشنده بر اساس آناليز قيمت  پيوست قيمت پيشنهادی ( 

اعتبار    یكرده باشد و مدارک آن )گواه  م كه فروشنده در سامانه مربوطه ثبت نا  یدر صورت  ،نظام مالياتی كشور  بر ارزش افزوده مطابق با    اتي: مال  3تبصره 

     شود.   یپرداخت م داريتوسط خر د، ي( را ارائه نمایسنج

 

 :/ مى نماييم كه  می نمايمتعهد  گيردمورد قبول قرار  پيشنهاداين  چنانچه -2

             و برنده شدن در مناقصه( قرارداد   پيشنهاد)مبنى بر اعالم قبول    گزاراز تاريخ ابالغ مناقصه    پسحداكثر ظرف مدت هفت روز          

 .ييمتسليم نمايم/ نما گزارمناقصه امضاء و به مناقصه مدارکرا بر اساس اسناد و  مربوطه

 

ديده  گرمى نماييم كه كليه ضمايم و اسناد و مدارک مناقصه عمومى مهر و امضاء  / می نمايمبدين وسيله تاييد و تصريح   -3

 .می شودمحسوب  پيشنهادالينفک اين   و جزء

 

به هر يک از    كارهاى موضوع مناقصه عمومی  واگذاریالزامى براى    گزار مناقصه عمومیمى نماييم كه    /   نمايم  میاقرار  -4

 .اعتراضى نخواهم/ نخواهيم داشت  گونهمختار است و از اين جهت حق هيح   پيشنهادنداشته و در قبول يا رد    انگرمناقصه  

 

 ،تا زمان تنظيم  گيردقرار    گزارمورد قبول مناقصه    پيشنهاداين    هرگاهمى نماييم كه    /می نمايمو تعهد    تاييدبدين وسيله    -5

  تعهد الزم   يکبه عنوان    گزاراز اعالم و ابالغ مراتب قبولى توسط مناقصه    پس.  پيشنهاداين    ،قرارداد مربوطه  ابالغ ومبادله

 .گرددعمومى تلقى مى   االجرا براى برنده مناقصه

 

قبولى خود را كتباً   گزار قصه  منا  چنانچهبر بوده و در طول اين مدت  ماه معت  ( 1)يکحاضر از اين تاريخ به مدت    پيشنهاد  -6

 .فوق ملزم به امضاى قرارداد مى باشم/ مى باشيم ،2اعالم نمايد طبق بند نسبت به آن

  نام صاحب امضای مجاز                                  نام صاحب امضای مجاز 

 

 امضاء  امضاء            
 

  



 نامه شرکت در مناقصه نمونه ضمانت 

اينكه به  .......................به  ...........................................................................نشانى:    به  *................................................  نظر 

دادها  ...............................................ن  اي مناقصه   طالع  در  شركت  قصد    است« 

مقابل*..................................از**اين ،......رادارد.......................................*** عمارت  ........................................در  شركت 

و تضمين و   گيردت شركت در مناقصه ياد شده را به عهده مى  ريال به منظور ضمان  ................. ................... مبلغ    براىهشتم شرق  

اين      تعهد به  ضمانتنامه  اين  رسيد  سر  انقضای  از  قبل  و  كتبا  شرق  هشتم  عمارت  شركت  كه  صورتی  در  نمايد  می 

برنده شناخته شده و مشاراليه از    پيشنهاد * .......................................... به عنوان  ** ............................................. اطالع دهد كه 

هر مبلغى را كه  ،ريال  ...................................ميزان    تاانجام تعهدات تخلنف ورزيده است«    نامهتسليم ضمانت    ياامضاى قرارداد و  

بدون آنكه  شركت عمارت هشتم شرق  تقاضاى كتبى واصله از سوى    به محض دريافت اولين  مطالبه كند  شركت عمارت هشتم شرق

شركت عمارت    كرددر وجه يا حواله    درنگ داشته باشد. بى    احتياجى به صدور اظهار نامه يا اقدامى از مجارى قانونى و قضايى

 .بپردازد هشتم شرق

 

شركت عمارت  است و بنابه درخواست كتبى واصله از سوى    ......................  ....مدت اعتبار اين ضمانتنامه تاآخر وقت ادارى روز  

شرق از    هشتم  قبل  در   پايان تا  و  باشد  مى  تمديد  قابل  شود  درخواست  كه  مدتى  براى  شده.  تعبين  روز  ادارى  وقت 

  اين مو جب    ......................................كند و يا *يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد    نتواند...............**................ صورتيكه

..............................................متعهد است بدون  **  حاضر به تمديد نمايد  را  .......................**....ندتمديد را فراهم نسازد و نتوا

 .كند پرداخت شركت عمارت هشتم شرق كردنكه احتياجى به مطالبه مجدد باشد ؛ مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله آ

 
 
 

 مضاء مهر بانک ا           

 گر نام مناقصه *                                                                                                                                          

 

 نام بانک ضمانت كننده**                                                                                                                                                       

 موضوع مناقصه***                                                                                                                                                     

 

  

  



 

 نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات

اين  ن  اينكه*..............................................به  نظربه ......................................................................................به  شانى: 

قصد  ** است«  داده  اطالع  انعقاد  ............................................... 

مقابل ***.............................................رادارد،اين**..................................از*............................ قرارداد  شركت   ............در 

  گيرد اد ياد شده به عهده مى  بمنظور انجام تعهداتى كه بموجب قرارد  عمارت هشتم شرق براى مبلغ .................................... ريال به

و تضمين  كه    را  صورتى  در  نمايد  مى  شرقتعهد  هشتم  عمارت  به   شركت  ضمانتنامه  اين  رسيد  سر  انقضاى  از  قبل  و  كتباً 

شده   ناشى از قرارداد ياد  از تعهدات  يکاجراى هر    از  ..................................................  *    ع دهد كه................اطال  ** ........... اين 

مطالبه كند به    شركت عمارت هشتم شرقريال« هر مبلغى را كه       ..............................................تخلف ورزيده است« تا ميزان  

ا اقدامى  صدور اظهار نامه ي  بدون آنكه احتياجى به   شركت عمارت هشتم شرق محض دريافت اولين تقاضاى كتبى واصله از سوى  

 .بپردازد شركت عمارت هشتم شرق كرددر وجه يا حواله  درنگ از مجارى قانونى و قضايى داشته باشد. بى 

 

تا   شركت عمارت هشتم شرقاست و بنابه درخواست كتبى واصله از سوى           مدت اعتبار اين ضمانتنامه تاآخر وقت ادارى روز 

از   صورتيكه   پايانقبل  در  و  باشد  مى  تمديد  قابل  شود  درخواست  كه  مدتى  براى  شده.  تعبين  روز  ادارى    وقت 

تمديد را    مو جب أين   ......................................يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا *  نتواند...............** ................ 

نكه  ..............................................متعهد است بدون آ**  حاضر به تمديد نمايد  را  .................................** ...  ندفراهم نسازد و نتوا

 .كند پرداخت شركت عمارت هشتم شرقاحتياجى به مطالبه مجدد باشد ؛ مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله 

 

 

 داد( )طرف قرار گرعنوان مناقصه  *

 عنوان بانک ضمانت كننده  **

 موضوع قرارداد مورد نظر*** 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 متن قرارداد 

 
شركت    نيب  ما يف  ..................مورخ    ..................................معامالت به شماره    ونيسيبا توجه به مصوبه كم...........................    خيقرارداد در تار  نيا  مقدمه:

ثبت شده نزد اداره ثبت شركتها و موسسات     411353657436و كد اقتصادی    10380506310و شناسه ملی     35219عمارت هشتم شرق به شماره ثبت  

به شماره ملی    ..............................بعنوان مدير عامل و  ....  ...................به شماره ملی  ....................غير تجاری مشهد با نمايندگی و امضای مجاز آقايان  

قرارداد    نيكه در ا  .........................مورخ    ......................................بعنوان رييس هيئت مديره برابر آخرين تغييرات به شماره مكانيزه    .............................

  ی و كد اقتصاد  .........................................  یو شناسه مل   ................به شماره ثبت    شركت ..................................شوند از يک طرف و    یم  ده ينام  خريدار

غ   ..................................... موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  نزد  شده  امضا   مشهد   یتجار  ريثبت  ملی  آقا  جازم  یبا  به شماره   ............................. يان 

  ن يآخر  یبه موجب آگه  ره يمد  ئتي ه  و مدير عامل و عضبعنوان  ............................ و ................................. به شماره ملی ........................... به ترتيب  

شود از طرف ديگر با شرايط و مقررات مندرج ناميده میفروشنده   قرارداد    نيكه در ا  0000000000مورخ    000000000  یبه شماره روزنامه رسم  راتييتغ

تعهدات زير موافقت خود را اعالم داشته و متعهد  گردد. طرفين با قبول شرايط و  در شهرستان مشهد مقدس منعقد می یدر اين قرارداد و به شرح مواد آت

 گردند: و ملزم به اجرای اين قرارداد می

 موضوع قرارداد: -1ماده 

كيلوگرم بر مترمكعب مطابق    450و عيار    C40  یبا  رده مقاومت  )معمولی و خود تراكم(  بتن آماده   ه يفروش ،حمل و تخل  است   عبارت  قرارداد  موضوع      

  یچشم انداز مشهد مقدس واقع در خراسان رضو  یپروژه برج عرش از مجتمع مسكون  یبرا  قرارداد حاضر بر اساس درخواست خريدار  3جدول ماده  

  ی هير بدالذك   فوق  ساختمانِ  محل  جهت  -شرق  هشتم  عمارت  شركت-  انداز  چشم  پروژه -دالوران  بلوار  –  یسلمان فارس  دان يم-یروزيبلوار پ-مشهدمقدس

و اين   است  شده  درج  قرارداد   نيا وستي پ  در  يیجز  صورت   به   آن   یفن  مشخصات و باشد یكاهش م  اي  ش يقابل افزا  داريخر  ازياست مقدار مذكور بنا به ن

  نيتام ،وستي پ مطابق  را اقالم هيكل است متعهد فروشنده  و است قرارداد نفکيال جزو وستي پ)پيوست به همراه اطالعات فنی به تاييد طرفين رسيده است.

 ( .دينما، در وضعيتی كه از هر جهت آماده بهره برداری باشد؛ تحويل  قرارداد ن يا در شده  یمعرف ناظر نظر برابر و  قرارداد ن يا مفاد مطابق  و نموده 

  نيا  خالف ليدل  هر  به  چه  چنانو    داشته  كامل یآگاه  قرارداد  موضوعات  یاجرا  یبرا  یكاف  یفن  و  یعلم  توان  از  كه دينمايم  اذعان  فروشنده   :  1ه  تبصر

 . شد خواهد  ضبط داريخر نفع  به قرارداد ن يا در فروشنده  از شده   اخذ نات يتضم، گردد اثبات   اعالم

 .دينما  ليتحو داريخر به   و  نموده  امضا را  قرارداد اسناد و    فاكتورها ه يكل تحويل كاال زمان در  است  موظف فروشنده  :2تبصره

جزء الينفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و    2كليه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده    :3تبصره

  ناظر قرارداد  با از هر يک از مفاد اين قرارداد،تشخيص تخلف  شد.  اجرای هر يک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد  

 . می تواند كليه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صالحديد قرارداد را فسخ نمايدقرارداد ،خريدار ناظر  ط بوده كه پس از تائيد آن توس

 

 : اسناد و مدارك -2ماده

اشته باشد  اسناد و مدارک زير در مجموع قرارداد حاضر را تشكيل داده و جزء الينفک اين قرارداد می باشد . هرگاه بين بعضی از اسناد تعارض وجود د

 از نظر اولويت به ترتيب زير خواهد بود :  

 الف: متن قرارداد  



 ب:مشخصات فنی موضوع قرارداد  

 ج: مكاتبات خريدار به فروشنده 

 ل زمان بندی تحويل كاال  د: جدو

 مبلغ قرارداد : -3ماده 

ريال مى   .............................................................) به حروف(     ،ريال  ..................................  مبلغ قرارداد براى انجام كامل موضوع قرارداد )به عدد(  

 :دير موضوع قرارداد به قرار جدول زيراستاجراى كار و فهرست مقاباشد. مشخصات 

 هزينه حمل اوليه و جابجايی و تغيير ايستگاه در محل بتن ريزی در قيمتها منظور گرديده است.:  1تبصره

 : هزينه جابجايی و باز و بست نمودن لوله های حمل و انتقال بتن بصورت افقی و قائم در قيمتها منظور گرديده است.  2تبصره

)ريال(  ناخالص  بهای واحد مقدار  واحد  شرح رديف  )ريال(  ناخالص  بهای كل   

1 
تهيه بتن آماده معمولی با رده مقاومتی 

C40  
   6000 متر مکعب 

2 

تهيه بتن آماده خودتراكم با رده مقاومتی  

C40  بر اساس مشخصات مورد

 درخواست 

 متر مکعب 

1772   

3 

در صورتی كه به   1اضافه بها برای رديف 

نظر خريدار از حداكثر سايز مصالح سنگی 

 استفاده گردد. 19

 متر مکعب 

7772   

     7772 متر مکعب  هزينه حمل بتن   4

5 
   42هزينه پمپ موبايل به ارتفاع حداكثر 

 متر

 متر مکعب 
400   

   18 ماه متحرک placing boomاجاره   6

   3055 متر مکعب  متر 50هزينه پمپ ثابت بتن تا ارتفاع   7

   2673 متر مکعب  متر 130تا ارتفاع بتن  هزينه پمپ ثابت  8

9 
اضافه بها برای انجام بتن ريزی در شب و  

 روزهای تعطيل 
   2000 متر مکعب 

 جمع كل به حروف ريال 

 



استعالم به آن اشاره نشده است مالك محاسبات  در ساير مواردی که در جدول پيشنهاد قيمت و مفاد  :   3تبصره

 می باشد. آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن خراسان رضویو پرداخت، 

 

و صالحديد كارفرما « منطبق بر استانداردها صورت    پيوستعمليات اجرايى موضوع قرارداد ) به شرح جدول فوق ( بايستى بر اساس جداول  :    4  تبصره 

 گردد.نمى  پرداختبه فروشنده    پذيرفتهاجرايى صورت  عمليات گونه ى بابت هر ديگراضافه بها و ادعاى  گونه و هيج  پذيرفته

 

به خريدار از سوی فروشنده الزامی است و بعنوان معياری جهت پرداخت ما  خودتراكم و معمولی (     C40  )  و    C25ارائه آناليز رده بتن های   :   5  تبصره 

طبق آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن  خواهد بود  و طبق فرمول زير پرداخت مابه التفاوت محاسبه و     C40به التفاوت قيمت  بتن با رده مقاومتی  

 قابل پرداخت خواهد بود. 

  C40 =B/ A تیرده مقاوم ضريب مابه التفاوت بتن

B =قيمت بتن رده مقاومتیC25     )طبق آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن خراسان رضوی در زمان پيشنهاد قيمت( 

A =قيمت بتن رده مقاومتی  (C40    ) قيمت پيشنهادی فروشنده بر اساس آناليز قيمت  پيوست قيمت پيشنهادی ( خودتراكم و معمولی ( 

اعتبار    یكرده باشد و مدارک آن )گواه  م كه فروشنده در سامانه مربوطه ثبت نا  یدر صورت  ،نظام مالياتی كشور  بر ارزش افزوده مطابق با    اتي: مال  6تبصره 

     شود.   یپرداخت م داريتوسط خر د، ي( را ارائه نمایسنج

 :مدت قرارداد  -4ماده 

  24از تاريخ ابالغ آن      كه به منزله مدت زمان الزم جهت تحويل تمام كاالی موضوع اين قرارداد است   قرارداد  نيكامل موضوعات ا  یمدت اجرا

معتبر می باشد. مگر در    فروشنده و تا پايان اجرای كليه تعهدات   فروشنده به    خريدارتاريخ نفوذ اين قرارداد از تاريخ ابالغ .  ماه است  )بيست و چهار(

 مورد شرط داوری كه مستقل از اين قرارداد است و در هر حال تا زمان حل و فصل كامل كليه اختالفات طرفين باقی است 

به صورت    موضوع قرارداد را  ی تاريخ قرارداد تمامی كاال  انيمبادرت به تحويل كاال نمايد و تا پابا زمان بندی فوق الذكر  فروشنده مكلف است مطابق  .

مالك صورت وضعيت تنظيم شده بر اساس فاکتور تاييد شده فروشنده مطابق  نمايد.) تحويل  كامل در محل مقرر در اين قرارداد به خريدار  

 (  قرارداد خواهد بود  6ماده 

 

 بازرسی و نظارت و کنترل کيفی:  -5ماده 

را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای كليه تعهداتی كه فروشنده طبق مفاد اين قرارداد    نماينده خودخريدار      -5-1

وطه فاقد  اسناد مرب  اياقدام    د،ييالزم است، تاقبل از تا  شان يا  یو امضا  دييقرارداد تا  ني تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد و در هر مورد كه به موجب ا

 قرار داده است   رشيرا به عنوان ناظر قرارداد مورد پذ شان ياعتبار است و فروشنده ا

مقررات ملی   9در صورتيكه به تشخيص ناظر در موقع بازرسی ، كاالی موضوع قرارداد معيوب يا ناقص بوده )فاقد مشخصات فنی مطابق مبحث  -5-2

تهيه نشده باشد خريدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصالح و يا تعويض  يا برگشت آنها را از  ساختمان( و يا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد 

اين تاخير  فروشنده بخواهد. بديهی است كه تاخير ناشی از اين بابت موجب افزايش مدت قرارداد نميگردد. و جبران كليه هزينه ها و خسارات حاصله از  

 به عهده فروشنده است. 



 خريدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص يا اشخاص ديگری را به عنوان ناظر جايگزين نمايد .   ره:تبص

 نحوه پرداخت:   -6ماده 

واحد    یبها  متيقكه اين ميزان بر اساس    كاالی تحويل داده شده و مورد تاييد خريدار و ناظر قرارداد می باشد،   ، ميزان  محاسبات مبلغ قرارداد  یمبنا  -6-1

و از طريق ذيل    مطابق فرمت ابالغی  تنظيم صورت وضعيتاز طريق    بصورت ماهيانهو    بود  خواهد   3فهرست مقادير مندرج در ماده  طبق جدول  

 . پرداخت می شود

و تاييد مقاومت الزم از سوی آزمايشگاه روزه    7آزمايش  بهای بتن ارسالی و تخليه شده پس از انجام    درصد  30نحوه پرداخت بصورت )     -2-6

 درصد  10و تاييد مقاومت الزم از سوی آزمايشگاه خريدار و    روزه  28آزمايش  بهای بتن ارسالی و تخليه شده پس از انجام    درصد  60خريدار و  

 خواهد بود. و تاييد مقاومت الزم از سوی آزمايشگاه خريدار(  روزه 90آزمايش بهای بتن ارسالی و تخليه شده پس از انجام 

روزه مطابق شرح   28و   7تنظيم صورت وضعيتهای فروشنده  پس از ارائه فاکتور تاييد شده فروشنده با رعايت بازه زمانی  -3-6

 قرارداد( خواهد بود. 3آيتم های قراردادی )جدول ماده 

ن تازه بتتبصره: مالك اندازه گيری حجم بتن ارسالی از سوی فروشنده جهت پرداخت صورتحساب ،باسكول و وزن مخصوص  

 تاييد شده نمونه های آزمايشگاهی شرکت عمارت هشتم شرق خواهد بود.و 

 هزينه افزودنی های الزم در بتن جهت رسيدن به مشخصات فنی مورد نياز خريدار در قيمتها لحاظ گرديده است.  -6-4

مترمكعب   5مترمكعب و حداقل ميزان حمل بتن   40مترمكعب و پمپ سيار  40حداقل متراژ قابل محاسبه برای پمپ ثابت  -5-6

 باشد. می

 گردد.به ازای هر سرويس اضافه می در صورت تخليه بصورت تاوری، مبلغ دو ميليون ريال به عنوان مابه التفاوت تخليه تاوری -6-6

 شد. در نيمه دوم سال می با 17در نيمه اول سال و از ساعت  20ساعت  منظور از شيفت شب از تبصره: 

( ميليون  يكصد و پنجاه) 150روز در هر ماه به مدت يک روز مجاز تلقی می گردد و بيش از آن به ازای هر  تاخير در زمان تحويل بتن -8-6

 جريمه به حساب فروشنده منظور می گردد. ريال

بار در ماه مجاز و بيش از آن مشمول خسارت ناشی ازهزينه  تاخير كارگری خريدار  بوده    2ساعت به تعداد  2تا  تاخير در ساعت تحويل بتن -9-6

 گردد. یفروشنده منظور م بدهی حساب كه اين جريمه به 

 کسور قانونى و قراردادى -7ماده 

و در    در صورت تعلق حق بيمه ،هزينه آن در تعهد فروشنده است و تسويه حساب نهايی موكول به ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعی خواهد بود -7-1

هرگونه جريمه    همچنين  گرددبيمه تامين اجتماعى كسر مى    سپرده درصد به عنوان    5ميزان    به    بابت حمل و پمپاژ  فروشنده به    پرداخت از هر  اين راستا،  

 ناشی از  عدم رعايت مقررات مربوطه به عهده فروشنده خواهد بود. 

اهينامه ثبت نام در  گو  فروشنده   چنانچهبر عهده فروشنده مى باشد. در مورد ماليات بر ارزش افزوده    ديگرماليات و عوارض قانونى    گونههر  پرداخت-7-2

 .خريداراستآن بر عهده كارفرما  پرداختنظام ماليات بر ارزش افزوده را ارائه نمايد« 

شش ماه   فروشنده ظرف مدت  چنانچهمى باشد.    روشنده فبيمه تامين اجتماعى منوط به تسليم مفاصا حساب تامين اجتماعى از سوى    استرداد سپرده   -7-3

 30 وهزينه مربوطه را بعالوه   در اين مورد راسا اقدام نموده   خريدار بيمه تامين اجتماعى اقدام ننمايد«    مفاصااز خاتمه قرارداد نسبت به اخذ و تسليم    پس

 .هزينه باالسرى از محل مطالبات و تضامين فروشنده برداشت خواهد نمود عنوان درصد به 



 

 ضمانتنامه انجام تعهدات  -8ماده 

به    ،قرارداد  ريال  .......................................... فقره ضمانت نامه بانكى معادل  يکفروشنده بايد    ،به منظور حصول اطمينان انجام تعهدات قرارداد  -8-1

قيد و شرط و بدون نياز به اقدام قضايى    كه بدون  ،قابل تمديد  ،ساله  يکبا مدت اعتبار    برگشتغير قابل    خريداربه نفع    ،عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات

 .نمايد خريدار تسليم  ،عالم به عنوان برنده از ا  پسو يا ادارى؛ عندالمطالبه قابل وصول باشد. هفت روز 

 0آزاد خواهد شد  ،كار( و با موافقت خريدار  پايان از انجام تعهدات) پساين ضمانت نامه   -8-2

)ذينفع( حق دارد   ،خريداردر هر زمان كه فروشنده تعهدات قراردادى خود را انجام ندهد و يا با تاخير غير مجاز انجام دهد ،در طول دوره اجراى قرارداد

 .را به نفع خود ضبط نمايد الذكرضمانتنامه فوق  

 تعهدات خريدار:  -9ماده 

قبل    -9-1 را  بتن درخواستی خود  نياز  فنی مورد  كليه مشخصات  بايست  و در شرايط  خريدار می  برساند  فروشنده  به آگاهی  بتن  و سفارش  از خريد 

 خصوصی قرارداد لحاظ نمايد. 

وشنده  خريدار بايد كليه تمهيدات و آماده سازی های اوليه بمنظور فراهم آمدن امكان تخليه مناسب و استاندارد بتن آماده را مطابق درخواست فر  -9-2

 در محل پروژه پيش بينی نمايد. 

بتن توسط آزمايشگاه دارای صالحيت اداره استاندارد مورد بررسی و اعالم نظر قرار می گيرد لذا خريدار متعهد است با بكارگيری يكی از    كيفيت -9-3

ش در  آزماي  آزمايشگاه های مورد تاييد اداره استاندارد نتايج آزمايش بتن را اخذ نمايد و رونوشت نتايج آزمايشات را در موعد مقرر و در سنين مورد 

ردود  اختيار فروشنده قرار دهد. بديهی است چنانچه مشخصات فنی بتن تحويلی به خريدار ،توسط آزمايشگاه مذكور بداليل ناشی از قصور فروشنده م

 اعالم شود فروشنده ملزم به جبران خسارات وارده به خريدار است. 

 ابی به مقاومت مورد نظر با خريدار است. مسئوليت نگهداری بتن و عمل آوری آن طبق استاندارد جهت دستي -9-4

 قبل از سوی خريدار اعالم گردد. يک روزسفارش هر نوبت بايستی  -9-5

 تعهدات فروشنده:   ـ 10ماده 

 فروشنده متعهد می گردد كاالی موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهيه و به خريدار تحويل نمايد. -10-1

  .هر بخش از كاال به خريدار تحويل نمايد ليكاال را تهيه و همزمان با تحو درجه كيفیفروشنده موظف است فهرست اطالعات مربوط به  -10-2

باشد و در صورت وجود هر گونه    داريخرناظر    ديي و مورد تامطابق جدول پيوست شماره يک    ستی بايتوسط فروشنده م  یارسال  یكاالها-10-3

 رش يو در صورت پذ   د يگرفتن كاال استنكاف نما  ليتواند از تحو  یم  داريخرت فنی پيوست اين قرارداد كه به تاييد ناظر برسد ،با مشخصا  رتيمغا

 .است گرفتهصورت ن ليتحو ناظر د ييو تا رتيتا اصالح مغا زين

محل پروژه برج عرش از  موضوع قرارداد را در    بتن است ،فروشنده متعهد است    پروژه در محل  كاال    ليفروشنده متعهد به تحو  نكه ينظر به ا -10-4

  .  دينما  هي تخل مجتمع مسكونی چشم انداز مشهد واقع در بلوار دالوران، 

 . اخذ شده قابل وصول خواهد بود ن ياز محل تضام داريخر ص يبه تشخبابت اين قرارداد   از فروشنده  داريمطالبات خر هيكل -10-5

نحو نداشته و در    چ يآن را به ه  ی. حق افشادينما  یآورد را محرمانه تلق  یبه دست م  داريكه از خر  یاطالعات  ه يفروشنده متعهد است كل   -10-6

 .  صورت اثبات خالف آن مسئول خواهد بود



بعهده فروشنده      تعداد پمپها و محل استقرار آنها در كيفيت بتن ريزی خللی ايجاد نكند بگونه ای كه    تحويل كامل بتن در محل موضوع پروژه   -10-7

 می باشد. 

 .موضوع مناقصه به عهده فروشنده است اتيآالت و عمل  ني،ماش زات يحفظ و حراست از هرگونه مصالح  ، تجه -10-8

باشد.    یم  شانيسوخت آنها به عهده ا  ن يتام  ز يدر تعهد فروشنده و ن  داريخر  صي بنا به تشخ  ازيآالت مورد ن  ن يابزار آالت كار و ماش  یتمام  -10-9

ن آالت  يآن با ماش  ینيگزيجا  اي  رينسبت به  تعم  عاًيآالت، دستگاهها و ابزار ، خود سر  ن ياز ماش  کيهر    یفروشنده موظف است در صورت خراب

 .نگردد جاديا  یكار وقفه ا یكه در اجرا ی به نحو  ديسالم اقدام نما

 .باشد یفروشنده مو هزينه   در معابر به عهده  یاحتمال نيبتن و رفع معارض ه ياخذ مجوز های الزم برای حمل و تخل  -10-10

 دار يخرنماينده معرفی شده  به    6044  یمطابق استاندارد مل  ل يرا در آدرس محل تحو  یگردد بتن آماده با رده مقاومت  یفروشنده متعهد م  -10-11

نظام مهندسی   982و شيوه نامه    ساختمان  یبتن طبق مبحث نهم مقررات مل  رش ي مالك پذ.  دينما  هي و طبق توافقنامه تخل  ليتحو

 مصرف   يیاز محل نها  خريدار  صالحيذ  شگاه ياخذ شده توسط آزما  ونهآزمون نم  جه يبر اساس نت  ، و آيين نامه بتن ايران )آبا(  خراسان رضوی

 .باشد یبتن م

ويژگيها( پيوست شيوه نامه  -)بتن آماده   سازمان ملی استاندارد ايران  6044استاندارد    12در بند  درج كليه مشخصات ذكر شده    -12-10

 الزامی است. در هنگام ارائه برگه تحويل بتن آماده 982

با اسالمپ  -13-10 بتن در خروجی پمپ    که  نحوی  به  خريدار،  تاييد  مورد   و   مناسب  کارايی  و   ميليمتر   150±20تحويل 

)اسالمپ مطلوب خروجی بچينگ قبل از افزودن فوق روان    است  فروشنده  عهده  به  نگردد   مشخصه  مقاومت  تقليل  موجب

 .(است ميليمتر    70±20کننده ها 

 همواره  می بايست قبل از اضافه نمودن افزودنی ها انجام گردد.    اسالمپآزمايش  

به    ديباشد و با  یبتن در هر زمان بر عهده فروشنده م  یمشخصات فن  نيهای مورد استفاده در بتن و تام  یسازگاری افزودن  قي تطب  مسئوليت  -10-14

 .شود  نماينده خريدار رسانده اطالع 

مشخص خواهد شد و فروشنده بتن موظف به    یشگاهياستاندارد آزما  طيوسط ناظر پروژه و بر اساس شرات  یشگاهيمحل اخذ نمونه آزما  -10-15

 .خواهند بود نهيزم نيهمكاری الزم در ا

 لي امكان تحو ه،يتا محل تخل  ديبا توجه به فاصله محل تولبتن )محل احداث پروژه( مطلع بوده و    هيفروشنده از محل آدرس تخل -16-10

بتن در مهلت    ليداند. لذا در صورت عدم تحو یم سريرا م) مدت زمان بتن ارسال شده تا اتمام تخليه(  قهيدق   90بتن در مدت زمان حداکثر  

 .باشد یم ه بتن بوده و مسئول خسارات وارد ینيگزيمذكور، ملزم به جا

 4طبق تبصره    مترو يسانت  15*30درج شده در جدول بر روی نمونه های استوانه ای استاندارد  یمقاومت مشخصه بتن بر اساس رده مقاومت  -10-17

آزمايشگاه ذيصالح نظام مهندسی ساختمان خراسان روزه توسط    28، در سن    1399ويرايش  ساختمان    یمبحث نهم مقررات مل  11-8-10-9بند

 .مشخص خواهد شد رضوی مستقر در كارگاه طرف قرارداد خريدار،

خود فروشنده    نه يبا هز  نيگزيداشته باشد بدون هيچگونه عذری ارائه ماشين جا  ضيبتن ارسالی نياز به تعو  به دليل قصور فروشنده چنانچه    -10-18

 .است یالزام

 .باشد یتخلفات رانندگان به عهده فروشنده م ريجرائم اضافه بار و سا -10-19



به شماره  مقاوم  رشيو پذ  یابيارز  و  یدگيرس  یمبنا  -10-20 بتن  بتن، بخشنامه جرائم   ی مقررات مل  9مبحث  اي  1383/ 31/03مورخ    11/ 6043ت 

به استفاده از هر  یدگيبوده و در رس داريخر صيمقررات بنا به تشخ ريساو  یساختمان خراسان رضو  ینظام مهندس 982شيوه نامه  و رانيساختمان ا

 .د ينما یاز خود سلب و ساقط م نخصوصيرا  در ا يیاز مقررات مختار است و فروشنده هرگونه ادعا کي

 باشد.می اين قرارداد دارای پروانه استاندارد توليد بتن آماده متناسب با بتن موضوع   فروشنده -21-10

 بايد هر نوع تغيير و يا اصالح مشخصات موثر در كيفيت بتن را در شرايط خصوصی قرارداد پيش بينی و به اطالع خريدار برساند.   فروشنده    -10-22

 .است پمپ ها  نيبه تام ملزم فروشندهاعالم خواهد شد و  داري نوع پمپ ثابت يا دکل سيار با توجه به نياز خر -23-10

 ب با زمان مذكور بعهده فروشنده است در غير اينصورت ميكسرها برگشت خواهند شد. هماهنگی ارسال ميكسرها متناس -10-24

  12ويژگيها( تجديد نظر دوم ) بند  -)بتن آماده   6044هزينه انجام كليه آزمايشهای معمول و متداول كه در استاندارد ملی ايران به شماره    -10-25

(  در تعهد فروشنده بوده و تسليم آن در هنگام ارائه برگه    982ويژگيها( پيوست شيوه نامه  -آماده سازمان ملی استاندارد ايران )بتن   6044استاندارد  

 تحويل بتن آماده از سوی فروشنده  الزامی است. 

در صورت عدم پذيرش مقاومت بتن، مطابق بخشنامه جرائم بتن يا تشخيص دستگاه نظارت درخصوص نوع مقاوم سازی يا تخريب، در    -10-26

درصد باالسری در تعهد فروشنده است و از محل صورت وضعيتها و ساير مطالبات    15نياز به مقاوم سازی كليه هزينه های آن به انضمام    صورت

 فروشنده كسر می گردد همچنين در صورت تشخيص به تخريب عناصر باربر بتنی ،هزينه آن شامل كليه اقالمی است كه منجر به تهيه عضو بتنی می 

ز بتن )شن و ماسه و سيمان و آب و ...( تهيه ميلگرد )حمل،خم كردن،نصب،جاگذاری و ...( قالب بندی و كليه هزينه های ما به التفاوت  شود اعم ا

 درصد باالسری كه از محل صورت وضعيتها و ساير مطالبات فروشنده كسر می گردد. 15متعلق از قبيل مصالح و حمل  به انضمام 

به اين صورت كه در فصول سرد مطابق دستورالعمل ارسالی قبلی و آيين    درجه سانتيگراد باشد  32تا    12ست بين  دمای بتن می باي   -27-10

 . نامه آبا رفتار گردد 

کيلوگرم سيمان در هر متر مكعب با اسالمپ     450عيار حداقل  و با    40Cبتن معمولی و خود تراکم با رده مقاومتی    -28-10

 ميليمتر برای هر دو بتن معمولی و خودتراکم می باشد.  19ميليمتر برای بتن معمولی و حداکثر بعد سنگدانه   70 ± 20

 اضافه نمودن كليه افزودنی ها با نظارت نماينده خريدار و آزمايشگاه انجام می گردد.  تبصره :

روزه در مرحله اول بعهده خريدار می باشد كه    90و   28روزه در تعهد فروشنده و هزينه انجام آزمايشات    7آزمايش  مقاومت  هزينه انجام    -10-29

در صورت عدم تامين نتايج آزمايش مقاومت ،عالوه بر اينكه هيچگونه پرداختی در خصوص فاكتورهای بتن ارسالی فاقد مقاومت الزم صورت  

نيز بعنوان بدهی فروشنده منظور و از محل مطالبات    29ای مربوطه درخصوص انجام آزمايشات و موارد مندرج در بند  نخواهد گرفت كليه هزينه ه

 و تضامين ايشان كسر خواهد گرديد.

(  توليد كننده بتن می بايست كليه تجهيزات الزم جهت تامين دمای بتن در فصل سرد )آبگرمكن صنعتی( و در فصل گرم )يخساز پولكی  -10-30

 را دارا باشد. 

متر افقی و    30( ،پمپهای دكل بلند،پمپ زمينی با توان انتقال حداقل  placing boomارائه خدمات و تجهيزات ويژه بتن ريزی از قبيل )  -10-31

 متر عمودی و ... از امتياز ويژه برخوردار است. 130

 خودتراکم الزامی است. ارائه گواهی استاندارد جهت بتن های اسالپ دار و  -32-10



اختالط  -33-10 مصالح،طرح  فنی  مشخصات  است  موظف  را   اوليه  فروشنده  تجهيزات  و  ها  دستگاه  کليه  بتن،کاليبراسيون 

 . بصورت دوره ای به اطالع خريدار برساند

  نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی   982در تمامی موارد مالک مقررات ملی ساختمان ايران و آيين نامه بتن ايران )آبا( و شيوه نامه    -10-34

 می باشد.      1397تجديد نظر دوم سال  6044استاندارد ملی ايران به شماره و

حضور نماينده  كنترل كيفی فروشنده در تمامی مراحل اجرا از ساخت بتن تا تخليه بتن ، كنترل بتن تحويلی،اضافه كردن افزودنی ها در  -10-35

 الزامی است.  خريدارمحل كارگاه و پاسخگويی به آزمايشات به نماينده 

  اين حال تاييد كارفرما رافع مسئوليت   د استفاده در بتن مى باشد. باكارفرما در مورد افزودنيهاى مور  يه كتبیفروشنده ملزم به اخذ تاييد  -10-36

 .فروشنده در كيفيت و مقاومت بتن نمى باشد

 اطالع فروشنده از کليه خصوصيات و مشخصات قرارداد :  -11ماده 

داشته  فروشنده با امضاء قرارداد تائيد می نمايد كه از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد ،وضعيت بازار، قيمت مواد اوليه و غيره اطالع كامل 

 و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطالع معتذر گردد .  

 عدم واگذاری موضوع قرارداد به غير :  -12ماده 

اجازه كتبی خريدار حق واگذاری هيچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً يا كالً و به هيچ يک از عناوين اعم از وكالت و  فروشنده بدون دريافت  

وجه    نمايندگی و غيره به ديگری ندارد . اجازه خريدار نيز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئوليت های قراردادی خويش نسبت به خريدار به هيچ

فروشنده در قبال هر گونه تقصير و تخلف سازندگان و تامين كنندگان فرعی )طرف قرارداد با وی( به همان ترتيبی كه خود به  مبری نخواهد كرد . 

  موجب قرارداد مسئوليت دارد مسئول بوده و اشخاص مذكور نيز در قبال خسارت وارده به خريدار متضامناً با فروشنده مسئوليت خواهند داشت. 

ر توافق خود با پيمانكاران دست دوم و يا با اشخاص مذكور اين شرط را صراحتاً قيد نمايد و اسناد تضمين ايشان را تحويل فروشنده مكلف است د

 خريدار بدهد.  

 افزايش يا کاهش کاالی مورد قرارداد :  -13ماده 

به همان نسبت از مبلغ قرارداد كاسته يا به مبلغ قرارداد   قرارداد را كاهش يا افزايش دهد به اين ترتيب  موضوع  خريدار می تواند تا بيست و پنج درصد  

اعالم می   آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی بتن خراسان رضوی  به جز آنچه در  افزوده می شود و فروشنده نمی تواند قيمتهای واحد قرارداد را  

آخرين تعرفه ابالغی انجمن صنفی  و طبق   توافق خريدار و فروشنده استتغيير بدهد .افزايش يا كاهش بيشتر از بيست و پنج درصد منوط به  گردد، 

 . بتن خراسان رضوی خواهد بود

 عدم وجود واسطه :  -14ماده 

مطلب  فروشنده تاكيد می نمايد كه در اين قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق داللی يا كميسيون و نظاير آن نپرداخته است . چنانچه خالف اين

 از انحاء ثابت شود خريدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمينات فروشنده را ضبط  نمايد .  به نحوی 

 عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی : -15ماده 

نمی باشد و متعهد است كه تا   22/10/1337فروشنده تاكيد می نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب  

ون  ل قانپايان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در اجرای قرارداد سهيم و ذينفع نكند . در صورتيكه احراز شود فروشنده مشمو



ارده  مزبور بوده و يا بر خالف تعهد فوق الذكر رفتار كند خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمينات فروشنده را ضبط و كليه خسارات و

 را به تشخيص خود تعيين و از دارايی فروشنده استيفاء كند .  

 فسخ قرارداد :  -16ماده 

زير قرارداد را بصورت يک جانبه فسخ نموده و نسبت به ضبط مطالبات و ضمانتنامه انجام    خريدار می تواند در صورت وقوع هر يک از موارد

 تعهدات فروشنده اقدام نمايد: 

 روز كاری. 10تاخير در انجام تعهدات مطابق مواد مندرج در قرارداد از طرف فروشنده بيش از  -16-1

 ورشكستگی،مصادره اموال و يا انحالل شركت فروشنده.  -16-2

 واگذاری قرارداد از سوی فروشنده به غير بصورت كامل يا جزئی بدون اطالع و تاييد كتبی خريدار. -16-3

 نقض تمام يا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده.  -16-4

 عدم توانايی مالی يا فنی فروشنده برای تحويل كار طبق برنامه زمان بندی قرارداد. -16-5

 .1337قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب سال مشموليت فروشنده به  - 16-6

 نحوه حل اختالف :  -17ماده 

حل و فصل خواهد شدو در صورت عدم حصول توافق    نيطرف  نيمذاكرات ب  قيقرارداد ابتدا از طر  نيا  یاجرا  ايو    ريتفس  اي  ريهرگونه اختالف در تعب

   حل و فصل خواهد شد.  نيالطرف یمرض كارشناس رسمیو  نيطرف  یشده از سو یرشته راه و ساختمان معرف یدادگستر یكارشناسان رسم ق ياز طر

كارشناسان توسط طرفين )يک نفر كارشناس خريدار و يک  تبصره: هزينه كارشناسی به عهده طرفين اين قرارداد است به اين نحو كه هيات سه نفره  

نفر كارشناس فروشنده كه اين دو كارشناس يک نفر كارشناس را به عنوان مرضی الطرفين تعيين می نمايند( تشكيل می شود و هر يک از طرفين 

ماه از    ک يحداكثر    ی داور  ئت ياظهار نظر ه   یونانمهلت ق  هزينه كارشناس خود و نيمی از هزينه كارشناس مرضی الطرفين را پرداخت می نمايند.

 باشد  یم یداور ئت يارجاع به ه خيتار

 نشانی و اقامتگاه قانونی: -18ماده 

 باشد:اقامتگاه قانونی طرفين قرارداد بشرح زير می 

شركت عمارت هشتم  -پروژه چشم انداز ساختمان  -بلوار دالوران  –ميدان سلمان فارسی  -بلوار پيروزی-مشهدمقدس-نشانی خريدار: خراسان رضوی

 05138220532-4شرق

: فروشنده  پ  نشانی  پستی  - ...........................................................................................:    مانكارينشانی  همراه   ..................................كد 

 051-..................................تلفن ثابت :   ............................:

  و  است قرارداد  نيا در نيطرف  منتخب و ی قانون   اقامتگاه فوق، شرح به  ،ی اعالم آدرس  و  اقامتگاهی مدن قانون 1010 ماده زيتجو به بنا و  نيطرف  توافق مطابق تبصره:

 اقامتگاه   و ی  نشان  به  قرارداد  نيای  داور  مكاتبات  و   ابالغات  و يی  قضا  ابالغات  و   نيطرف   مكاتبات  هيكل  است،  نشده  اعالم  مقابل  طرف  به  كتباً  آن  رييتغ  كهی  مادام

 .شودی م  محسوب شده اعالم و  ابالغ مذكور،

خود را تغيير دهد الزم است مراتب را قبالً ظرف مدت يک هفته كتباً باطالع طرف ديگر برساند تا زمانيكه نشانی جديد هرگاه هريک از طرفين قرارداد آدرس  

 بطور رسمی و كتباً اعالم نشده باشدكليه مكاتبات و اسناد  ارسالی به نشانی مشروح در فوق ، ابالغ شده محسوب می گردد. 

 

 



 تعداد نُسخ : -18ماده 

تبصره و در چهار نسخـــه تنظيم و پس از قرائت و تفهيم مواد آن ، به همراه ضمايم و پيوست ها، در شهر مشهد امضاء    8ماده و    18اين توافقتنامه در   

 و مبادله گرديد. و هر چهار نسخـــه اعتبار يكسان دارند .   

 

 فروشنده نماينده                                                                                                                              داريخر ندگانينما

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

          

 
 


