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با  B 70دهیتن شی پ یتراورس بتنتراورسهای بتنی شرح خدمات 

  سانتیمتر مربع 7000سطح مقطع نشیمنگاه بیش از 

 مدارك الزم جهت اجراي قرارداد همراه باشد. مي بايست با اسناد مناقصه و ديگرمشخصات فني شرح خدمات و اين 

 موضوع: – 1

 با مشخصات فني پیوست  مطابقسانتیمتر مربع  7000بیش از  ح مقطع نشیمنگاه با سط B  70ده یتن شیپ يتراورس بتن عدد11،166خريد

 مدت زمان اجرای قرارداد : -2

ماه پس از عقد قرارداد و مبادله اسناد مربوطه مي باشد، بديهي است تمديد قرارداد با جريمه  و محدددوديتهاي ديگددر  2مدت زمان اجراي قرارداد  

 همراه خواهد بود.

 ای قرارداد و اسناد مرتبطروند اجر -3

كلیه مراحل  ارائه نمايد ، همچنین الزم است را  تراورس ها كار، برنامه زمانبندي ارائه محموله و تحويل موظف است قبل از شروع  فروشنده  -3-1

 .  برساند خريداري به تايید كتب هفته پس از تبادل قرارداد 1حداكثر ظرف مدت  وب نموده و تو بازرسي و كنترلهاي الزم را مك اجرا

بررسي و رفع نواقص  نمونه ( از اين قطعه نموده كه پس از  5هاي آزمايشي  )حداقل نمونه نسبت به ارائه ر ابتدا دموظف است  فروشنده  -3-2

 نمايد. اجراي ادامه مفاد قرارداد  اقدام به  وي،   تعیین شده توسط خريدار و كسب تايیديه كتبياحتمالي 

 تضمین كیفیت : -4

مسئولیت كیفیت  ارائه و تحويل گردند  كلیه تراورسهاي بتني بايد مطابق با نقشه و مشخصات نهائي تصويب و تأيید شده توسط خريدار -4-1

 نظارت و كنترل توسط خريدار رافع مسئولیت فروشنده نميهر گونه شده بر عهده فروشنده بوده و انجام  ارائه هاي تراورسمناسب و قابل قبول 

 باشد . 

الزامي مددي باشددد  ، بر روي نمونه هاي برداشته شده  جهت تحويل گیري محموله ها ، انجام آزمايشات ذكر شده در مشخصات فني پیوست -4-2

مشخصات فني مصالح سنگي و سیمان مصرفي، طددرح اخددتتن بددتن، زمددان ممان منفي ، ممان مثبت در نشیمن ريل خستگي، دينامكي و امل: شكه 

 مي باشد.. …ختتن، ويبره، عمل آوري بتن و خروج از قالب، نحوه پیش تنیدگي میلگردها، مواد افزودني و هاي مربون به ا

يا اسددتاندارد معتبددر بددین  UIC713آبا ، از مفاد استانداردهاي لیكن  ،مي باشد EN132301&2   استاندارد اصلي و مرجع در اين خريد -4-3

 العمل استفاده نمود.نیز مي توان در اين دستور المللي ديگر 

( اجباري بوده و تمامي هزينه هاي آن بر ها پذيرش و دستورالعملهاي نجام كلیه آزمايشات ارائه شده درمشخصات فني پیوست )استانداردا -4-4

 باشد. مي فروشنده عهده 

تضددمین نمددوده و اسددناد رددمانت را بدده آخرين محموله تحويل  پس از شش ماه ت مدبه  را يتحويلمي بايست كیفیت تراورسهاي  فروشنده  -4-5

 .همراه ساير مدارك هنگام تحويل ارائه نمايد

كلیه مصالح و ادوات مصرفي در تراورسهاي بتني بايد با مشخصات فني مربوطه مطابقددت داشددته باشددند. اسددناد و مدددارك بازرسددي، كنتددرل  -6-4

بايست قبل از مصرف در اختیار ناظرين  سیمان و سنگدانه و آب مصرفي مي ،شامل: میلگرد، رولپتك، پتكها كیفیت و گواهي كیفیت اين اقتم

 يا تأيید نمايندگان خريدار صورت پذيرد. كیفیت اقتم مذكور بايد با حضوريا نمايندگان خريدار قرار گیرد. فرايند بازرسي فني و كنترل 

در صورتي كه هر يك تراورسهاي تحويلي فاقد شرايط آزاد سازي رمانتنامه باشند، هزينه خريد، حمل و نصددب تراورسددهاي جددايگزين )و -4-7

 گردد.ه كسر مي ساير هزينه هاي احتمالي مرتبط( از رمانتنامه فروشند
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 :  و بارگیری حمل – 5

 راورس برعهده فروشنده مي باشد.كارخانه و هزينه بارگیري ت خريدار،محل تحويل تراورسها به 

 بسته بندی و عالمت گذاری : -6

( و   RAIعتمت اختصاري راه آهن ج.ا.ا. )نشان و ، ساختدو رقم آخر سال  مربون به قالب،شماره بتني،  تراورسمي بايست بر روي هر  -6-1

تمات بر روي سطح تراورس و خارج از محل نشیمنگاه . محل حك نمودن عشده باشندعتمت اختصاري سازنده را به صورت كامت خوانا حك 

 .ريل باشد

نحوه چیدمان تراورسها بر روي هم، انبارش در محل دپو،  تخلیه و بارگیري آنها توسط فروشنده بايد بگونه اي صورت پذيرد تددا از صدددمه  -6-2

 ديدن و تخريب تراورسها جلوگیري و ممانعت گردد.

در بین تراورسها در محل دپو بوسیله فروشنده الزامي است و در هنگام تحويل هر انباشته از تراورسددها، محمولدده  استفاده از چوب چارتراش -6-3

 ارتراش تحويل گرفته نخواهد شد.هفاقد چ

 شرايط تحويل : -7

  انجام خواهد شد. تحويل قطعات بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده از سوي فروشنده كه مورد تائید خريدار قرار گرفته است-7-1

 كلیه صورت جلسات ترخیص مي بايست به رؤيت و تأيید ناظر مقیم برسد.-7-2

بديهي است تددا زمددان اعددتم خريدددار  اقدام گردد. 5يا ناظرين خريدار مطابق با بند  اين قراردادتايید شده با هماهنگي نماينده  تراورس هاي -7-3

 گهداري شودتراورسها بايد در محل دپو كارخانه حفظ ون

 نظارت بر اجرای قرارداد : -8

نماينده خريدار مجاز است در تمامي مراحل  مي باشد،  شركت خط و ابنیه فلقكارشناسان معرفي شده از طرف نظارت اين قرارداد برعهده  -8-1

و در صورت محرز شدن عدم رعايت  آزمايشهاي الزم نظارت كامل داشته اجراي  و  كار  انجام نحوه   تراورس شامل ارائه و تحويل محموله هاي 

 ممانعت به عمل آورد .  كاراز ادامه ارائه شده از سوي خريدار، مشخصات فني 

 فروشنده حق واگذاري اجراي قرارداد به غیر را ندارد. لیكنخريدار در واگذاري كل و يا بخشي از نظارت فني و كنترل كیفیت به غیر مختار بوده  -8-2

اعتم نموده و همراه هر محموله گواهینامه كیفیت كاالي مربوطه  خريداربه  س از آماده شدن هر محموله موروع را كتباًبايستي پ فروشنده  -8-3

  كیفیتي مي باشد ،تهیه و ارائه نمايد.اسناد و مدارك فني ورا كه در برگیرنده كلیه 

امه كیفیت كه پس از انعقدداد قددرارداد در اختیددار فروشددنده قددرار بازرسي و نظارت بر تراورسها )در صورت صتحديد خريدار( براساس نظامن-8-4

 خواهد گرفت انجام خواهد شد.

 كلیه تغییرات الزم در ابعاد و مشخصات قطعات بايستي با نظر خريدار و كسب تأيیديه كتبي صورت گیرد. -8-5

توسط فروشنده مهر و امضددا شددده و جددز  ني پیوست بهمراه مشخصات فتنظیم و بايستي تمام صفحات آن صفحه  2راين شرح خدمات د توجه :

 گردد . الينفك قرارداد محسوب مي

                                                                                      
 



:شماره ثبت 

:بانک 
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:بنام :شماره شبا 

جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

برگ پیشنهاد قیمت 

:تلفن 
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ت 
رک

 ش
ت

صا
شخ

م
:

:فکس 

:آدرس شرکت 

:کد اقتصادی 

مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی مدت دار قابل پرداخت می باشد 

:آدرس محل تحویل تراورس 

مهر و امضاء متقاضی

:جمع کل به حروف 





 به نام خدا 

 پیش نویس قرارداد

یا                و کا  اقصاابد        یا  مامبرث ت ا شرکت خط و ابنیه فلق )سهامی خاا    فیمابییناین قرارداد 

، محلا  ممابادادث، هاران تی  آدرس :  و                                                                             نمبین گی آقبیبن 

نبمیا ث مای   خریااا  ک  من ع  در این قرارداد ط ق  چهبرم واح  مرقی، 1پالک ، کوچ  هم ان، خیبیبن کبرگر ممبای

           یا  نمبینا گی آقابا خابن                        و ک  اقصاابد                  ی  ممبرث ت                         شرکت و  مود

می مود از طرف دیگر ی  مرح زیر  نبمی ث  فروشناه ک  من ع  در این قرارداد                                        ی  آدرس  

 منعق  می گردد .

    موضوع قرا داد 1ماده 

ط ا  اتاصبن ارد و دتاصورااعما هاب  ادارث مهن تای و B 70 ثیتن شیپ یتراورس یصنع د  166،11 خری  ع برتس  از 

 .خواه  یود  هب و مشخابت فنی پیوت  مرح خ مبت و نقش ج.ا.انظبرت راث آهن 

   مات قرا داد 2ماده 

 .تعیین می گرددکبر  روز  60م ت موضوع قرارداد از تبریخ انعقبد 

   مبلغ قرا داد3ماده 

                                 م لاغ  کا  ممعابًریبل                              70B  ثیتن شیپ یورس یصناترهر ع د م لغ 

درص ( اعالمی تبزمبن اماور مبایابتی اضابف  و یاب ارا ا  9ک  ی  م لغ فوق در صورتحسبب ،ارزش افدودث )می یبم  ریبل  

 .گواهی نبم  ت   نبم معص ر از تو  فرومن ث در وم  و  از طرف خری ار ، پرداخ  خواه  م  

 یبم . درص  افدایش یب کبهش دامص  25ت ارث: م لغ قرارداد می توان  

   سایر شرایط قرا داد4ماده 

 فرومن ث خواه  یود )کرای  حما ی  عه ث خری ار می یبم  ( توتط  درب کبرخبن  تراورس  و یبرگیر  تحویا( 1-4

م یا   14ط قراردادهب  خری  و فروش )یخشنبم  ری  و فروش یودث و تبیع مرایط و ضوایخ "موضوع قرارداد صرفب (2-4

   اخا  ضاب  تبمین امصمبعی می یبم  و مشمول کسار حا  ییما   ن اودث و خریا ار  نمیصوانا  تقبدرآم  ین  ب  تبزمبن 

 . راتی در این خاوص از فرومن ث کسر نمبی  و یب کسومفبصب حسبب تبمین امصمبعی 

 

 

 

 



   فسخ قرا داد5ماده 

روزث مجابز  15تعه ات ی  موقع و یب مرایط مقرر در این قرارداد خری ار یب فرومن ث یب اخطبر کص ای در صورت ع م امراء 

ی  فسخ قرارداد می یبم  در این صورت کلی  خسبرات و هدین  هب  نبمی از ع م امرا  کبما این قرارداد ی  عه ث طرف 

 مقبیا می یبم  .

   حوادث غیرمترقبه 6ماده 

غیر مصرق   ) تیا , زادا  , طوفبن , منگ .....( قرارداد معل  و پس از رفع آن قرارداد اداما  مای  در صورت یروز حوادث

 ی  طول انجبم  ادام  قرارداد یب تواف  طرفین انجبم خواه  م  . دو مبث  یبی  . چنبنچ  این م ت ییش از

   حل اختالف ) حکمیت و داو ی  7ماده 

قرارداد ایص ا از طری  م اکرث یاب طارح در کمیسایونی مرکا  از نمبینا گبن طارفین  هرگون  اخصالف در تفسیر یب امرا 

رتای گی و حاا و فااا  مرامع قبنونی و قضب ی کشاور ممهاور  ا.ارتی گی و در صورت ع م حاول تبزش از طری  

 خواه  م  .

   اقامتگاه 8ماده 

رت تغییر یبی  کص بً ی  اطالع طرف مقبیاا رتابنی ث اقبمصگبث طرفین همبنس  ک  در مق م  این قرارداد ذکر م ث و در صو

مود و مبدامی ک  ی  ترتی  فوق عما نش ث , ارتبل هرگون  نبم  یب اخطبر ی  اقبمصگبث طرفین ایالغ م ث محساوب و عا ر 

 ع م اطالع مسموع نخواه  یود .

   قانون قرا داد9ماده 

 ی ایران خواه  یود .این قرارداد از هر حیث تبیع قوانین مق س ممهور  اتالم

   مواد و نسخ 10ماده 

 مبدث , و در ت  نسخ  تنظی  و ی  امضبء طرفین رتی   10این قرارداد در 

 فرومن ث                                                                                            خری ار          

                                                          مرک  خط و اینی  فل   

 مهر و امضبء                                     مهر و امضبء                                                           



 مقرر زمان در پروژه تحویل عدم عواقب از ناشی مسئولیت قبول تعهدنامه

 

 تعهد  شورتت  این وب،مصو  زمانبندي برنامه مطابق پیمان موضوو  عملیات بموقع اتمام لزوم و اهمیت به توجه با

 عمومی شورای   موافقتنامه، شوام  آن به منضو  مدارك و اسونا  مطابق را حاضور پیمان موضوو  عملیات مینماید 

 قرار ا  چهارچوب  ر یوا ر    سوتورالعملهاي و فنی مشوصصوات اجرایی، جزئیات ها،  نقشوه ، پیمان خصوویوی و

 . مینمای  تقب  را موقع به تحوی  عدم عواقب از ناشی مسئولیتهاي تمامی و انجام مقرر زمان  ر اولیه

 از یک هر اتمام یا و شوورو   ر روز 15 از بیش تأخیر یووورت  ر میتواند، خو  تشووصی  به تارفرما ضوومناً

 به مراجعه بدون ، گر   پروژ  موقع به تحوی  عدم به منجر ته مصوووب برنامه  ر شوود  بینی  پیش تارهاي

 باقیماند   تکمی  و اسنا ي و نقدي از اع  ها  ضمانتنامه تلیه ضب   پیمان، فسخ ابالغ به نسبت ذیصالح مراجع

 و نداشووته خصووو  این  ر اعتراضووی و ا عا هیچگونه حق نیز شوورتت این و نمو   اقدام راسوواً عملیات

 . نصواهد اشت

 

 

 مجاز  امضاء و خانوادگی نام و نام

 پیشنهاددهنده  مهر و  تعهدآور 



 تقاضانامه شرکت در مناقصه 

 

............ که از این به بعد متقاضی نامیده  ................ ا سمت....................................... ب آقای/ خانم  این شرکت با نام .................................... به نمایندگی

70B  تراورس بتنی پیش تنیده  هیته مشخصات فنی و نمونه قرارداد خواهان شرکت در مناقصهمی شود پس از مطالعه اسناد شرح خدمات و 

 می باشم .

 ار که به شرح ذیل درخواست گردیده ارائه می شود. اسناد الزم که از جانب مناقصه گز به پیوست این نامه تصویر  

 شامل:   "الف"پاکت 

ک در وجه: شرکت خط و ابنیه فلق بدون درج  چ )درب کارخانه B70تراورس بتنی پیش تنیده مناقصه یک فقره چک بابت ضمانت شرکت در 

 ریال 753،705،000عبارت اضافی و بدون تاریخ( به مبلغ 

 شامل:  "ب  " پاکت

 شامل اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاء   تصویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات درج شده در روزنامه رسمی  -1

 . ن اسامی سهامداران تصریح شده استتصویر یا رونوشتی از فرم اظهارنامه اولیه شرکت که در آ  -2

 اسناد مناقصه شامل شرح خدمات و مشخصات فنی، نمونه قرارداد، تعهدنامه    -3

 دارک مثبتهسال گذشته بهمراه م   5ارائه چهار فعالیت مشابه این پروژه در    -4

 شرکت   و موبایل، نمابر و ایمیلآدرس، کدپستی، تلفن ثابت    -5

    .ممهور به مهر شرکت گردیده است  قرارداده شده و  "ب"ن امضاء در پاکت  صاحبا  کلیه موارد پس تأیید توسط

 شامل:  "ج "پاکت 

 ممهور شده به مهر شرکت و تأیید صاحبان امضاء   قیمت    پیشنهادبرگ  

 به صورت دربسته تحویل گردد.  کلیه پاکات باید

 

 مهر و امضاء متقاضی
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