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 نام خداه ب
 

 

   خریدی شرح خدمات و مشخصات فن

   14SKL يپابند فنر
 

 

مدارك الزم جهت اجراي قرررارداد   مي بایست با اسناد مناقصه و دیگر ، مشخصات فني و نقشه پيوستشرح خدمات و این 

 همراه باشد.
 

 :قرارداد  موضوع   – 1

 گيرد.س بتني مورد استفاده قرارميكه جهت اتصال ریل به تراور  SKL14  پابند فنري عدد    59.670خرید

 

 مدت زمان اجراي قرارداد :  -2

برره   قررراردادبدیهي اسررت تمدیررد  مي باشد .و مبادله اسناد مربوطه پس از عقد قرارداد  ماه  2 مدت زمان اجراي قرارداد

  همراه خواهد بود. جاز نشدن تاخيرات با جریمه و م  صالحدید خریدار  

 

 و اسناد مرتبطاجراي قرارداد   روند  -3

برره همررراه  وب نمرروده وتو بازرسي و كنترلهاي الزم را مك اجراكليه مراحل  كارموظف است قبل از شروع  فروشنده -3-1

  خریررداربه تایيررد كتبرري  هفته پس از تبادل قرارداد 1حداكثر ظرف مدت  تحویل كاالي موضوع قرارداد،  برنامه زمانبندي
 .برساند

 
  20هاي آزمایشرري  دحررداقل نمونه  ارائهبه پس از انعقاد قرارداد نسبت  هفتهیك رف مدت ظ موظف است فروشنده -3-2

اجررراي  بررسي و رفع نواقص تعيين شده توسط خریدار و كسب تایيدیه كتبرري  اقرردام برره  نموده كه پس از   اقدامنمونه ( 
 .ادامه مفاد قرارداد نماید 

 
ه را بررر روي قسررمت  ئم اختصاري خود به همراه سال ارائ، عالفروشنده موظف است جهت شناسایي محصول نهایي-3-3

 مشخص شده در نقشه حك نماید. 
 

 تضمين كيفيت :  -4

هررر گونرره  شده بر عهده فروشنده بوده و انجام    ارائه    SKL14پابندهاي فنري  كيفيت مناسب و قابل قبول  مسئوليت -4-1
 باشد . نظارت و كنترل توسط خریدار رافع مسئوليت فروشنده نمي

 
پس از تحویررل آخرررین    ماه    شششده را حداقل به مدت    ارائه    SKL14پابندهاي فنري  فروشنده مي بایست كيفيت   4-2

 .هنگام تحویل ارائه نماید  مدارك مين نموده و اسناد ضمانت را بهمراه سایرضتمحموله 
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مشخصات فني پيوست ، بررر روي نمونرره   خواسته شده درانجام آزمایشات اجباري. جهت تحویل گيري محموله ها  -4-3
      دمطابق بااستاندارد وطرح پيوست( توسط نماینده خریدار اجبرراري برروده و هاي برداشته شده از محمولهاي آماده تحویل

باشد( هزینه هاي آن  خریدار انجام آزمایشات ذكر شده در موارد اختياري نيز الزم االجرا مي نمایندهد در صورت تشخيص 
فروشنده موظف است یك نسخه از نتایج آزمایش هاي انجام شده بر روي هر محمولرره آمرراده   ه فروشنده مي باشد.برعهد

 تحویل، كه نشانگر گواهينامه كيفيت كاالي مربوطه مي باشد را به همراه هر محموله به خریدار تحویل نماید .
 

 حمل و بارگيري :  –  5

 .ميباشد  درب كارخانه فروشنده ربه خریدا قطعات موضوع قراردادمحل تحویل  
 

 بسته بندي و عالمت گذاري :  -6

پالستيكي ریررز بافررت ضررخيمدیا دو   هايگونيرا در   SKL14 پابندهاي فنري ، تحویل جهتفروشنده موظف است  -6-1

سرر س  داده  قرررار( ، تعداد قطعه و نام سازنده را درج نمایررد تهيهبر روي هر گوني تاریخ د تایي 50 گوني معمولي(بصورت 
ها  پس از قراردادن یك صررفحچ چرروبي بررر روي بسررته وبسته بندي نموده  هاي دوهزاروچهارصدتایيپالتگوني ها را در 

هنگام حمل ونقررل جلرروگيري   صدمهاز بروز خسارت وتا اقدام نماید ،  تسمه( 3داز هر طرف نسبت به تسمه كشي پالت ها
   .بعمل آید 

 
ایي محصول نهایي، عالئم اختصاري خود به همراه سال ارائرره را بررر روي قسررمت  فروشنده موظف است جهت شناس-6-2

 مشخص شده در نقشه حك نماید.
 

نحوه انبار داري بایستي طوري باشد كه هر انباشته از سایر انباشته ها مجزا بوده و نمونه برداري برره راحترري انجررام   -6-3
 گيرد .

 

 شرایط تحویل :  -7

انجام خواهد   ، ر قرار گرفته استمورد تائيد خریداكه  فروشندهتحویل قطعات بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده از سوي 

   .شد
 

 نظارت بر اجراي قرارداد :  -8

و آزمایشهاي الزم نظارت كامررل داشررته و    نجامابر نحوه   ارائه و تحویل  دار مجاز است در تمامي مراحلنماینده خری -8-1
 ممانعت به عمل آورد . كاراز ادامه ارائه شده از سوي خریدار ، صورت محرز شدن عدم رعایت مشخصات فني  در  

 

فروشنده حق واگررذاري   ليكنخریدار در واگذاري كل و یا بخشي از نظارت فني و كنترل كيفيت به غير مختار بوده  -8-2

 اجراي قرارداد به غير را ندارد .
 

 قطعات بایستي با نظر خریدار و كسب تایيدیه كتبي صورت گيرد.  فني در ابعاد و مشخصات  كليچ تغييرات الزم  -8-3
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 MIL STD 105 Dبر مبناي استاندارد  بر روي هر محموله  نمونه برداري و بازرسي  

 AQL سطح بازرسي نوع بازرسي نوع طرح  نوع آزمايش

 % I I 5/2 نرمال يكبار نمونه گيري ابعادي

 % S-1 5/2 نرمال يكبار نمونه گيري كشش )مواد اوليه(و آناليز شيمايي

 S-1 4.0% نرمال يكبار نمونه گيري متالوگرافي )محصول نهايي(

 S-1 4.0% نرمال يكبار نمونه گيري سختي سنجي )محصول نهايي(

 S-1 4.0% نرمال يكبار نمونه گيري تست بارگذاري)محصول نهايي(

 S-1 4.0% نرمال ر نمونه گيرييكبا تست ترك يابي)محصول نهايي(

 يك عددمحموله  هربه ازاء  يكبار نمونه گيري تست خستگي)محصول نهايي(

 % I I 5/2 نرمال يكبار نمونه گيري عددي(2400بسته بندي ) بازاي هر پالت 

 % I 5/1 نرمال يكبار نمونه گيري ظاهري و رنگ

 توجه :

توسررط  همراه نقشه و مشخصات فني پيوست ه بصفحات آن  تنظيم و بایستي تمامصفحه  3راین شرح خدمات د -

 گردد . فروشنده مهر و امضا شده و جزء الینفك قرارداد محسوب مي
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 SKL14: پابند فنري  نام قطعه-1

 پيوست  شماره نقشه :                      گرم 495  وزن :                         فنرفوالد   جنس :

 

 : كاربرد قطعه-2

 .داستفاده در اتصال ريلها به تراورس بتني بكار گرفته ميشواين قطعه جهت  

 

 آناليز شيميائي : دبر حسب درصد وزني ( -3

%S %P %Mn %Si C% 

Max.  0.045 Max.  0.045 0.5-0.8 1.5-1.8 0.35-0.42 

 
 خواص مكانيكي :-4

 سختي برینل
(HV 30) 

 درصد ازدیاد طول 
A%Lo = 5do 

 استحكام تسليم

N/mm² 

 استحكام كششي
N/mm² 

400-460 Min.  6 Min.  1030 1180-1370 

 
       DIN 17221          38 Si 7 (1.5023)استاندارد اصلي :  -5

  DIN 17221ساير فوالد هاي فنر اشاره شده در استاندارد  ساير استانداردها :

UIC JIS AFNOR BS DIN 

------- ------- ------- ------- 17221  

 ساختار ميكروسكوپي :-6
 مارتنزيت تمپر شده

 

    ق كنترل كيفيت آماريطبنهایي:  بازرسي    -7
 موارد اجباري :

، آناليز شيميايي،كنترل ساختار ميكروسكپي، بار گذاري، تركيابي سطحي و سختي سنجي  ،ابعاديظاهري و كنترل 

 خستگي 

 
   تمپر قرار مي گيرد . -قطعه پس از شكل دهي تحت عمليات كوئنچ  -مالحظات :  -8

 داده شوند . پوششالكترو استاتيك  مشكيتوسط رنگ ظور اجتناب از اكسيداسيون ، قطعات الزم است بمن -                      

 خالصه مشخصات فني
 





:شماره ثبت 

:بانک 

(ریال)جمع کل (ریال)بهای واحد مقدار واحد عنوان

59,670 عدد  و بسته بندی در کارگاهSKL14تهیه فنر وسلوی 

برگ پیشنهاد قیمت 

:نام شرکت 
:تلفن 

:آدرس شرکت 

:کد اقتصادی 

:فکس 

مهر و امضاء متقاضی

:شماره حساب 

:بنام:شماره شبا 

(ریال)جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

:آدرس محل تحویل  

:جمع کل به حروف 

(ریال) مالیات بر ارزش افزوده



ف
ردی

1

برگ پیشنهاد قیمت 
ت 

رک
 ش

ت
صا

شخ
م

:
ب

سا
 ح

ت
صا

شخ
م

(ریال)جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

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

:آدرس محل تحویل  

:جمع کل به حروف 

(ریال) مالیات بر ارزش افزوده



 

 به نام خدا 

 پیش نویس قرارداد

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

، محل  جمابزاادث، هران تی  آدرس :  و                                                                             نمبین گی آقبیبن 

نبمیا ث مای   خریدار ک  من ع  در این قرارداد ط ق  چهبرم واح  مرقی، 1پالک ، کوچ  هم ان، یبیبن کبرگر ممبزیخ

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

می مود از طرف دیگر یا  مار   نبمی ث  فروشنده ک  من ع  در این قرارداد                                        ی  آدرس 

 زیر منعق  می گردد .

    موضوع قرارداد 1ماده 

ط ق اسصبن ارد و دسصورازعمل هب   و یسص  ین   در کبرگبث 14SKLفنر وسلو ع د  67095تع اد  خری  ع برتس  از 

 .خواه  یودو نقش  هب و مشخابت فنی پیوس  مر  خ مبت  ج.ا.اآهن  ادارث مهن سی و نظبرت راث

   مدت قرارداد 2ماده 

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

   مبلغ قرارداد3ماده 

                                         م لاغ  ک  جمعبًریبل                                            و یسص  ین   در کبرگبث    SKL14  فنر وسلوهر ع د م لغ 

درص ( اعالمی سابزمبن اماور 9ک  ی  م لغ فوق در صورتحسبب ،ارزش افاودث )می یبم  ریبل                                

 .خری ار ، پرداخ  خواه  م  مبزیبتی اضبف  و یب ارائ  گواهی نبم  ت   نبم معص ر از سو  فرومن ث در وج  و  از طرف 

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

   سایر شرایط قرارداد4ماده 

 فرومن ث خواه  یود )کرای  حمل ی  عه ث خری ار می یبم  ( توسط  ادوات درب کبرخبن  و یبرگیر  تحویل( 1-4

ج ی   14ط قراردادهب  خری  و فروش )یخشنبم  و تبیع مرایط و ضوای ری  و فروش یودثخ "موضوع قرارداد صرفب (2-4

اخا   ضاب  درآم  ین  ب  سبزمبن تبمین اجصمبعی می یبم  و مشمول کسر حق ییم   ن اودث و خریا ار  نمیصوانا  تقب

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

 

   فسخ قرارداد5ماده 



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

ی  فسخ قرارداد می یبم  در این صورت کلی  خسبرات و هاین  هب  نبمی از ع م اجرا  کبمال ایان قارارداد یا  عها ث 

 طرف مقبیل می یبم  .

   حوادث غیرمترقبه 6ماده 

در صورت یروز حوادث غیر مصرق   ) سیل , ززاز  , طوفبن , جنگ .....( قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادام  مای 

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

   حل اختالف ) حکمیت و داوری  7ماده 

در تفسیر یب اجرا  قرارداد ایص ا از طریق م اکرث یب طر  در کمیسایونی مرکاا از نمبینا گبن طارفین  هرگون  اخصالف

رسای گی و حال و فاال  مراجع قبنونی و قضبئی کشور جمهور  ا.ارسی گی و در صورت ع م حاول سبزش از طریق 

 خواه  م  .

   اقامتگاه 8ماده 

اد ذکر م ث و در صورت تغییر یبی  کص بً ی  اطالع طرف مقبیل رسبنی ث اقبمصگبث طرفین همبنس  ک  در مق م  این قرارد

مود و مبدامی ک  ی  ترتیا فوق عمل نش ث , ارسبل هرگون  نبم  یب اخطبر ی  اقبمصگبث طرفین ایالغ م ث محسوب و ع ر 

 ع م اطالع مسموع نخواه  یود .

   قانون قرارداد9ماده 

 مق س جمهور  اسالمی ایران خواه  یود . این قرارداد از هر حیث تبیع قوانین

   مواد و نسخ 10ماده 

 مبدث , و در س  نسخ  تنظی  و ی  امضبء طرفین رسی   10این قرارداد در 

 فرومن ث                                                                                            خری ار          

                                                            فلق مرک  خط و اینی 

 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

و بسته بندی    14SKLی  وسلو   فنر  هیته  مشخصات فنی و نمونه قرارداد خواهان شرکت در مناقصهمی شود پس از مطالعه اسناد شرح خدمات و  

 می باشم . در کارگاه  

 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 

) چک در وجه: شرکت خط و ابنیه فلق بدون  و بسته بندی در کارگاه  14SKLفنر وسلوی  هیتهیک فقره چک بابت ضمانت شرکت در مناقصه 

 ریال   193،927،500درج عبارت اضافی و بدون تاریخ( به مبلغ  

 شامل:  "ب  " پاکت

 شامل اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاء   روزنامه رسمیتصویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات درج شده در    -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
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    .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    برگ پیشنهاد

 کلیه پاکات باید به صورت دربسته تحویل گردد.

 

 مهر و امضاء متقاضی
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