
 شرح خدمات و مشخصات فني

 پيچ تراورس بتني تيپ وسلو
 

 مدارك الزم جهت اجراي قرارداد همراه باشد. مشخصات فني و نقشه پيوست مي بايست با اسناد مناقصه و ديگرشرح خدمات و اين 
 

 موضوع: – 1

 .قرار مي گيردپيچ تراورس بتني تيپ وسلو كه جهت اتصال ريل به تراورس مورد استفاده عدد   59،670خريد 

 مدت زمان اجراي قرارداد : -2

و  با جريمه به صالح ديد خريدار ماه پس از عقد قرارداد و مبادله اسناد مربوطه مي باشد، بديهي است تمديد قرارداد  2   مدت زمان اجراي قرارداد

 همراه خواهد بود.مجاز نشدن تاخيرات 

 روند اجراي قرارداد و اسناد مرتبط -3

  اجراكليه مراحل  ارائه نمايد ، همچنين الزم است را  كار، برنامه زمانبندي ارائه محموله و تحويل پيچها موظف است قبل از شروع  نده فروش -3-1

 .  برساند خريداربه تاييد كتبي  هفته پس از تبادل قرارداد  1حداكثر ظرف مدت  وب نموده و تو بازرسي و كنترلهاي الزم را مك

بررسي و رفع نواقص نمونه ( از اين قطعه نموده كه پس از  20هاي آزمايشي  )حداقل نمونه نسبت به ارائه ر ابتدا دت موظف اس فروشنده  -3-2

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

 تضمين كيفيت : -4

نظارت و كنترل توسط خريدار رافع هر گونه شده بر عهده فروشنده بوده و انجام  هاي ارائه  پيچمسئوليت كيفيت مناسب و قابل قبول  -4-1

 باشد .  مسئوليت فروشنده نمي

مطابق با (جهت تحويل گيري محموله ها ، انجام آزمايشات اجباري ذكر شده در مشخصات فني پيوست ، بر روي نمونه هاي برداشته شده  -4-2

و يا طرررح ارائرره شررده در ادامرره( توسررط نماينررده  UICاز محمولهاي آماده تحويل )مطابق بااستاندارد  MIL STD 105D)  جدول استاندارد 

باشد( هزينه هاي آن خريدار اجباري بوده و ) در صورت تشخيص نمايندة خريدار انجام آزمايشات ذكر شده در موارد اختياري نيز الزم االجرا مي

وشنده موظف است يك نسخه از نتايج آزمايش هاي انجام شررده بررر روي هررر محمولرره آمرراده تحويررل، كرره نشررانگر برعهده فروشنده مي باشد. فر

 گواهينامه كيفيت كاالي مربوطه مي باشد را به همراه هر محموله به خريدار تحويل نمايد .

آخرين محموله ، تضمين نموده و اسناد ضررمانت  پس از تحويل شش ماه فروشنده مي بايست كيفيت پيچ هاي ارائه شده را حداقل به مدت  -4-3

 را بهمراه ساير مدارك هنگام تحويل ارايه نمايد .

 

 :  مل و بارگيريح – 4

 .باشد مي فروشنده   درب كارخانهبه خريدار هاي ارائه شده پيچمحل تحويل 

 بسته بندي و عالمت گذاري : -5

تايي بسته بندي نموده و بررر روي هررر كيسرره مشخصررات  50 پالستيكي محكم سه هايفروشنده موظف است جهت تحويل، پيچ ها را در كي -5-1

و سپس كيسه ها را بر روي پالت چوبي قرار داده و سپس نسبت به تسررمه كشرري آنهررا اقرردام فروشنده، تاريخ تهيه ، تعداد و نام قطعه را درج نمايد 

بوجود نيايد. در هر  هاي باشد كه در حين بارگيري، حمل و نقل و تخليه صدمه به آنپالتهاي چوبي و تسمه كشي آنها بايد بگونه اكيسه ها، نمايد. 

 صورت وزن هر پالت نبايستي از يك تن تجاوز نمايد .



( را برره طررور  XX( و نيز عالمت اختصرراري خررود )مررثال 98فروشنده موظف است دو رقم آخر سال ساخت ) به تقويم هجري شمسي مثال  -5-2

 خوانا بر روي كالهك پيچ هاي ارائه شده حك نمايد.

 .ونه برداري به راحتي انجام گيرد نحوه انبار داري بايستي طوري باشد كه هر انباشته از ساير انباشته ها مجزا بوده و نم -5-3

 شرايط تحويل : -6

 .به تأييد كارفرما رسيده است صورت مي پذيردكه تحويل قطعات بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده از سوي فروشنده 

 نظارت بر اجراي قرارداد : -7

آزمايشهاي الزم نظارت كامل اجراي و كار  انجامبر نحوه ارائه و تحويل محموله هاي پيچ، نماينده خريدار مجاز است در تمامي مراحل  -7-1

 ممانعت به عمل آورد .  كاراز ادامه ز سوي خريدار، ارائه شده اداشته و در صورت محرز شدن عدم رعايت مشخصات فني 

كنترل كيفيت به غير مختار يا بخشي از نظارت فني وخريدار در واگذاري كل  مي باشد بديهي است كه  نماينده خريدارنظارت بر عهده -7-2

 فروشنده حق واگذاري اجراي قرارداد به غير را ندارد.  ليكن بوده 

 ابعاد و مشخصات قطعات بايستي با نظر خريدار و كسب تأييديه كتبي صورت گيرد. كليه تغييرات الزم در -8-4

 MIL STD 105 Dنمونه برداري و بازرسي بر مبناي استاندارد 

 

 نوع آزمايش

 

 نوع طرح
 

 نوع بازرسي
 

 سطح بازرسي 
 

AQL 

 I 1% نرمال يكبار نمونه گيري  ابعادي

 S-1 5/2% نرمال نمونه گيري يكبار  كشش و درصد ازدياد طول)مواد اوليه( 

 S-1 5/2% نرمال يكبار نمونه گيري  كشش و درصد ازدياد طول)محصول نهايي(

 S-1 5/2% نرمال يكبار نمونه گيري  خمش)محصول نهايي(

 I 5/1% نرمال يكبار نمونه گيري  بسته بندي 

توسط فروشنده مهر و امضا شررده و و مشخصات فني پيوست بهمراه نقشه تنظيم و بايستي تمام صفحات آن صفحه  2راين شرح خدمات دتوجه :

 گردد . جزء الينفك قرارداد محسوب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 وسلو تراورس بتني تيپ :پيچ  نام قطعه-1

 طبق نقشه پيوست  شماره نقشه :               گرم 605 ±  5 فوالد كربني                             وزن :  جنس :

 

 : عهكاربرد قط-2

 گيرد.مورد استفاده قرار مي  بتني  اين قطعه جهت  اتصال ريل به تراورس
 

 آناليز شيميائي : )بر حسب درصد وزني (-3
S P Mn Si C 

0.04 0.04 Max 1.5 Max 0.5 Max 0.2 
 

 UIC 864-1مطابق استاندارد  4.6حداقل گريد  خواص مكانيكي :-4

 درصد ازدياد طول 
A%Lo = 5do 

 ليم استحكام تس
Re  N/mm² 

 استحكام كششي 
Rm  N/mm² 

Min. 22 Min. 240 Min. 400 
 

   :  استاندارد اصلي-5
 ساير استانداردها : 

JIS AFNOR BS DIN 

G31060SM41B,C E28-3;E28-4 ----- 17100 

 

 ساختار ميكروسكوپي : -6
 پرليت %30پرلريتي باحداكثر  - فريتي 

 

    UIC864-1بق فيشمطا كنترل كيفيت و بازرسي  نهايي:-7
ارائه گردد الزم خريدار به فروشنده نتايج موارد اجباري ذيل بايستي بعنوان گواهينامه كنترل كيفيت كاال از سوي  موارد اجباري :

طبق نقشه پيوست آزمايشات تست كشش و سختي سنجي  برباشد. كنترل ابعادي  مي فروشندهبذكر است هزينه هاي مربوطه بعهده 

 تعريف شده در شرح خدمات و مشخصات فني پيوست قرارداد. AQL ميزان سطح   هركدام به
 

  درجه 90و خمش  آزمايشات كشش- كنترل ابعادي

 موارد اختياري :

 آزمايش آناليز شيميايي و متالوگرافي

 

 خالصه مشخصات فني
 



 



:شماره ثبت 

:بانک 

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

59,670 عدد تهیه پپیچ پابند فنری وسلو و بسته بندی در کارگاه 1

مهر و امضاء متقاضی

ب
سا

 ح
ت
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شخ

م

: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

برگ پیشنهاد قیمت 

:نام شرکت 
:تلفن 

:آدرس شرکت 

ت 
رک

 ش
ت

صا
شخ

م
:

:کد اقتصادی 

:فکس 



 به نام خدا 

 پیش نویس قرارداد

به              و که  اقصاهاد            به  مهمارث ت ه شرکت خط و ابنیه فلق )سهامی خاص ( فیمابیناین قرارداد 

، محله  ممهاادادث، ههران تب  آدرس :  و                                                                             نماین گی آقایان 

نامیه ث مهی   خریداا  ک  من ع  در این قرارداد ط ق  چهارم واح  مرقی، 1پالک ، کوچ  هم ان، خیابان کارگر مماای

           به  نماینه گی آقهاا خهان                        و ک  اقصاهاد                  ب  ممارث ت                         شرکت و  مود

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

 منعق  می گردد .

  ( موضوع قرا داد 1ماده 

ط ق اسصان ارد و دسهصورااعم  هها   پیچ پابن  فنر  وسلو و بسص  بن   در کارگاثع د  67095تع اد  خری  ع ارتس  از 

 .خواه  بودو نقش  ها و مشخاات فنی پیوس  مرح خ مات  ج.ا.اظارت راث آهن ادارث مهن سی و ن

 ( مات قرا داد 2ماده 

 .تعیین می گرددکار  روز  60م ت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد 

 ( مبلغ قرا داد3ماده 

                                                                                                                                                                                                            که  ممعهاًریها                        ر  وسلو و بسص  بن   در کارگاث                               پیچ پابن  فنهر ع د م لغ 

درصه   اعالمهی 9ک  ب  م لغ فوق در صورتحسها  ،ارز  افهدودث  می بام  ریا                             م لغ             

سازمان امور ماایاتی اضاف  و با ارائ  گواهی نام  ت   نام معص ر از سو  فرومن ث در وم  و  از طرف خریه ار ، پرداخه  

 .خواه  م  

 یش یا کاهش دامص  بام .درص  افدا 25ت ارث: م لغ قرارداد می توان  

 ( سایر شرایط قرا داد4ماده 

 فرومن ث خواه  بود  کرای  حم  ب  عه ث خری ار می بام    توسط  ادوات در  کارخان  و بارگیر  تحوی   1-4

م یه   14ط قراردادها  خری  و فرو   بخشنام  ری  و فرو  بودث و تابع مرایط و ضوایخ "موضوع قرارداد صرفا  2-4

اخذ مفاصها  ضا  درآم  بن     سازمان تامین امصماعی می بام  و مشمو  کسر حق بیم   ن ودث و خری ار  نمیصوان  تقا

 . راتی در این خاوص از فرومن ث کسر نمای  و یا کسوحسا  تامین امصماعی 

 

 ( فسخ قرا داد5ماده 



روزث مجاز ب    15ه ات ب  موقع و با مرایط مقرر در این قرارداد خری ار یا فرومن ث با اخطار کص ی  در صورت ع م امراء تع

فسخ قرارداد می بام  در این صورت کلی  خسارات و هدین  ها  نامی از ع م امرا  کام  این قرارداد به  عهه ث طهرف 

 مقاب  می بام  .

 ( حوادث غیرمترقبه6ماده 

ر مصرق     سی  , زادا  , طوفان , منگ .....  قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه  مهی در صورت بروز حوادث غی

 ب  طو  انجام  ادام  قرارداد با توافق طرفین انجام خواه  م  . دو ماث  یاب  . چنانچ  این م ت بیش از

 ( حل اختالف ) حکمیت و داو ی (7ماده 

ارداد ابص ا از طریق مذاکرث بها طهرح در کمیسهیونی مرکه  از نماینه گان طهرفین هرگون  اخصالف در تفسیر یا امرا  قر

رسهی گی و حه  و فاه   مرامع قانونی و قضائی کشهور ممههور  ا.ارسی گی و در صورت ع م حاو  ساز  از طریق 

 خواه  م  .

 ( اقامتگاه 8ماده 

تغییر بای  کص اً ب  اطالع طرف مقابه  رسهانی ث اقامصگاث طرفین همانس  ک  در مق م  این قرارداد ذکر م ث و در صورت 

مود و مادامی ک  ب  ترتی  فوق عم  نش ث , ارسا  هرگون  نام  یا اخطار ب  اقامصگاث طرفین ابالغ م ث محسهو  و عهذر 

 ع م اطالع مسموع نخواه  بود .

 ( قانون قرا داد9ماده 

 یران خواه  بود .این قرارداد از هر حیث تابع قوانین مق س ممهور  اسالمی ا

 ( مواد و نسخ 10ماده 

 مادث , و در س  نسخ  تنظی  و ب  امضاء طرفین رسی   10این قرارداد در 

 فرومن ث                                                                                            خری ار          

                                                          مرک  خط و ابنی  فلق  

 مهر و امضاء                                     مهر و امضاء                                                           



 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

می شود پس از مطالعه اسناد شرح خدمات و  مشخصات فنی و نمونه قرارداد خواهان شرکت در مناقصه  تهیه  پیچ پابند فنری وسلو و بسته  

 بندی در کارگاه  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   

یک فقره چک بابت ضمانت شرکت در مناقصه  تهیه  پیچ پابند فنری وسلو و بسته بندی در کارگاه  ) چک در وجه: شرکت خط و ابنیه فلق بدون  

ریال   000،010،791درج 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  

سال گذشته بهمراه مدارک مثبته  5ارائه چهار فعالیت مشابه این پروژه در    -4  

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

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

شامل:  "ج "پاکت   

ممهور شده به مهر شرکت و تأیید صاحبان امضاء   قیمت    پیشنهاد  برگ  

 کلیه پاکات باید به صورت دربسته تحویل گردد.

 مهر و امضاء متقاضی
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