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 نام خداه ب
 

 

 شرح خدمات و مشخصات فني   

   (  14SKL)گايد پليت
 

مرردا ال م ج ت ررت اترررا    مشخصات فني و نقشه پيوست مي بايست با اسناد مناقصه و ديگرررشرح خدمات و اين         

 قرا داد همراه باشد.

 

 :قرا داد  موضوع   – 1

 ( ( SKL14  گايد پليتعدد  49،670     خريد
 

   قرا داد :مدت  مان اترا  -2

برره حرردحديد  بدي ي است مي باشد . و مبادله اسناد مربوطه پس ا  عقد قرا داد  ماه 2مدت  مان اترا  قرا داد حداكثر 

 همراه خواهد بود .  خيراتتأ  نشدنمجا  با تريمه و تمديد قرا داد    خريدا 

 

 :اترا  قرا داد و اسناد مرتبط   وند  -3

و با  سي و كنترل ا  م ج  ا مكتوب نموده و برره    اترامراحل كا  ،كليه روع عمليات موظف است قبل ا  ش فروشنده -3-1

برره تاييررد كتبرري    هفته پس ا  تبادل قرررا داد  1حداكثر ظرف مدت ، موضوع قرا داد  كام  تحويل همراه برنامه  مانبند 

 .برساند  خريدا 

 

  20د نسبت به ا ائه نمونه ها  آ مايشرري ح حررداقل پس ا  انعقاد قرا دا هفتهظرف مدت يك موظف است  فروشنده -3-2

اترررا  ادامرره  بر سي و  فع نواقص تعيين شده توسط خريدا  و كسب تاييديه كتبي  اقداج به پس ا  نمونه (اقداج نموده و

 .مفاد قرا داد نمايد 

 

 تضمين كيفيت :  -4

نظا ت و كنترررل  هر گونه وشنده بوده و انجاج بر ع ده فر ا ائه شده گايدها  مسئوليت كيفيت مناسب و قابل قبول -4-1

 باشد . توسط خريدا   افع مسئوليت فروشنده نمي

 

مين  ضرر تپس ا  تحويل آخرين محموله ،  شش ماه ا حداقل به مدت  ا ائه شده گايدها فروشنده مي بايست كيفيت  4-2

 مراه ساير مدا ال هنگاج تحويل ا ائه نمايد .ه نموده و اسناد ضمانت  ا به

 

انجاج كليه آ مايشات اعدج شده د  مشخصات فني بر  و  مواد اوليه د  ابتدا   مان انعقاد قرا داد و هر با  خريررد   -4-3

  مجدد ماده اوليه ، اتبا   بوده و هزينه انجاج آ مايشات بر ع ده فروشنده مي باشد . ضمناً شرايط قبولي نتايج آ مايشات

  (1تدول شما ه  حذيل     MIL STD 105 D   با  سي نرمال  استاندا دنيز مطابق تدول    ه  شده با ماده اولي  ا ائهه ها   نمون

 مي باشد .   
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ه شده د  مشخصات فني پيوست ، بر  و  نمونه ها  برداشته  ئت ت تحويل گير  محموله ها ، انجاج آ مايشات ا ا -4-4  

  ه و هزينه ها  آن برع ررده فروشررنده مرري باشررد.اتبا   بود ،  توسط نماينده خريدا  ا  آماده تحويله شده ا  محموله

فروشنده موظف است يك نسخه ا  نتايج آ مايش ها  انجاج شده كه نشانگر گواهينامه كيفيت كام  مربوطه مي باشد به  

مو د   بايست د  يكي ا  آ مايشگاه ا  معتبري بدي ي است انجاج آ مايشات م  همراه هر محموله به خريدا  تحويل نمايد .

 انجاج گيرد كه نتايج بدست آمده مدال اعدج نظر فني خواهد بود .  ر كا فرمانظ

 

              بر اساس استاندا د  مطابق تدول ذيل و    ا ائه شدهگايد پليت ا  محموله  بر  و  و ابعاد   كنترل ا  مخرب    -4-5

STD 105D   MIL  )انجاج مي شود .ح با  سي نرمال 

 

 MIL STD 105 Dنمونه بردا   و با  سي بر مبنا  استاندا د  

 نوع طرح نوع آ مايش
نوع  

 با  سي 
 AQL سطح با  سي 

 ابعاد 
يكبا  نمونه 

 گير 
 I 5/2% نرمال

 كشش و د حد ا دياد طول 
يكبا  نمونه 

 گير 
 S-1 5/6% نرمال

 استحكاج ضربه ا 
يكبا  نمونه 

 گير 
 S-1 5/6% نرمال

 سختي
مونه يكبا  ن

 گير 
 S-1 5/6% نرمال

 اشد حد  
يكبا  نمونه 

 گير 
 S-1 5/6% نرمال

 

 (  1ح تدول شما ه               

 حمل و با گير  :  –  5

 .د ب كا خانه فروشنده مي باشد ، به خريدا  ا ائه شده   گايدها  حل تحويلم         

 

 بسته بند  و عدمت گذا   :  -6

تايي بسته   100 شده آن ا  ا د  گوني ها  پدستيكي  يز بافت  ا ائهگايدها  حويل فروشنده موظف است به منظو  ت -6-1

نوع گايد و د  حو ت استفاده ا  چنررد دسررتگاه،   ،  توليدتا يخ  ناج خريدا  ،  ،  فروشندهناج  بند  نموده و بر  و  هر كيسه

حمل و انبا دا    هنگاج  ونه ا  باشد كه د  گه مي بايست ب چيدمان قطعاتو نحوه بسته بند    ا د ج نمايد . كد دستگاه 

ضمنا د ب گوني ها مي بايست با استفاده ا  ماشين دوخررت   .محل قطعات د  داخل گوني ثابت باشد  و خللي ايجاد ننمايد

مرتبرره تسررمه كشرري    سررها  هر طرف    ، و پس ا  شيرينك كردن  بسته گوني مابين دو پالت قرا گرفته    50هر    شده وبسته 

 ويل گردد .   شده و تح

 

 ا به طو  خوانا   ح به تقويم هجر  شمسي ( و نيز عدمت اختصا   خود اتراموظف است دو  قم آخر سال  فروشنده -6-2

 حك نمايد.ه شده د  نقشه پيوست  ادد نشان  و محل  شده طبق نمونه  ا ائهگايدها  بر  و  
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ير انباشته ها مجزا بوده و نمونه بردا   برره  احترري انجرراج  نحوه انبا  دا   بايستي طو   باشد كه هر انباشته ا  سا -6-3

 گيرد .

 

 شرايط تحويل :  -7

  قرا  گرفته اسررت انجرراج  ا  سو  فروشنده كه مو د تائيد خريدا تحويل قطعات بر اساس برنامه  مانبند  ا ائه شده         

 .خواهد شد

 نظا ت بر اترا  قرا داد :  -8

م ج نظا ت كامل داشررته و د   اترا و انجاج آ مايش ا  بر نحوه قرا داد د  تمامي مراحل  نماينده خريدا  مجا  است -8-1

 .ممانعت به عمل آو دقرا داد ا  ادامه ا ائه شده ا  سو  خريدا  ، حو ت محر  شدن عدج  عايت مشخصات فني  

 

فروشنده حق واگررذا     ليكنبوده  خريدا  د  واگذا   كل و يا بخشي ا  نظا ت فني و كنترل كيفيت به غير مختا  -8-2

 اترا  قرا داد به غير  ا ندا د .

 

 .كليه تغييرات م ج د  ابعاد و مشخصات قطعات بايستي با نظر خريدا  و كسب تأييديه كتبي حو ت گيرد    -8-3
 

 توته :

توسط فروشنده  همراه نقشه و مشخصات فني پيوست ه بتنظيم و بايستي تماج حفحات آن حفحه  3اين شرح خدمات د  

 گردد . م ر و امضا شده و تزء مينفك قرا داد محسوب مي
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    راه آهن جمهوري اسالمي ايران  

 عاونت فني و زير بنائي  م
  دفتر مهندسي و نظارت 

 

 گايد پليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه  
گايد پليت يكي از اجزاء ادوات اتصال در سيستم پابند و سلو كه وظيفه و نقش آن فراهم آوردن نشيمنگاه مناسب 

باشد . اين  ططهنه  ( مي1آن از طريق پيچ و مهره به تراورس بتوني مطابق شكل شماره ) جهت فنر و سلو و اتصال
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تا كنون توليد گرديده است . در هنگام استفاده از ططهه نوع فلزي در خطوط مجهنز  در دو نوع فلزي و كامپوزيتي

تراورس استفاده مي گردد  به سيستم عالئم الكتريكي يك ططهه واسطه پالستيكي در زير گايد فلزي ما بي  گايد و

 كه ايزوالتور ناميده مي شود . 

 

مي باشد اي  ططهه در كننار طنرفي  كني رينل و در  كامپوزيتييهني گايد پليت مشخصات فني موضوع اي        

تراورس بتوني طرار گرفته و عالوه بر نقش فراهم آوردن بستر مناسب استقرار فنر و سنلو وظيفنه عنايق الكتريكني 

(Electrical Insulation براي ادوات اتصال خط را دارا مي باشد . الزم به ذكر است كه ارتهاش گينري ططهنه )

 فوق نقش بسزائي در بكارگيري آن دارد . 

 

بايد از استحكام فشاري و ضربه اي باالئي برخوردار باشند به همي  جهت در ساخت  كامپوزيتيگايد پليتهاي       

دسي با خواص فيزيكي و مكانيكي مطلوب ، همانند پالستيكهاي تقويت شده )كامپوزيتهاي آنها از پالستيكهاي مهن

 SKL14يا   SKL1ابهاد و اندازه هاي ططهه گايد پليت بسته به نوع سيستم پابند   پالستيكي( استفاده مي شود .

 متغيير مي باشد . 

   : ماده اوليه  -1

الياف شيشه تقويت  %30( كه با  6/6يا  6)پلي آميد  6/6يا  6از نايلون  ماده اوليه براي توليد گايد پليت بايد         

شده است ، انتخاب گردد . با توجه به اينكه گايد پليتها در مناطق بياباني و گرمسنيري و در زينر تنابش مسنتقيم 

تهاي باال ، در مقابل اشهه نور خورشيد مورد استفاده طرار مي گيرند ، لذا بايد ضم  مقاوم بودن در برابر درجه حرار

 نور خورشيد )عامل تخريب كننده پليمر ( نيز مقاوم باشند .  UVاشهه 

از اينرو پلي آميد تقويت شده اي در توليد آن بايد مورد استفاده طرار گيرد كه مقاوم در برابر درجه حرارتهاي بسيار 

                                              ( UV/Heat Stablizeباشد . ) UVباال و اشهه 

 ماده اوليه بايد داراي خواص ذيل باشد : 

  :(Densityدانسيته ) -1-1

DIN 53794 يا ASTM  D799  ياISO1183-1                                   1/45-1/3  مطابق با gr/cm3 
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  (:  Melting Point) نقطه ذوب -1-2

ASTM  D789                                                    220  مطابق باoC  - 270oC                                                                  

    :(Electrical Resistivity)مقاومت الكتريكي  -1-3

 نمونه طالبگيري شده )ططهه گايد پليت ( :  -

  حداطل   257D  ASTM                                                       cm.  ohm 1210با  مطابق

 :  1-2تحت شرايط بند  -

 حداطل  257D  ASTM                                                 cm.  ohm 710 ×2مطابق با 

 

 : (Shear Modulus) مدول برشي -1-4

  باشد . 2mm/N1500بايد بيشتر از  DIN 53445مطابق با  oC20 در دماي 

   :(Impact Resistance) مقاومت ضربه اي -1-5

 تهيه و آزمايش مي شود :  DIN 53453از ماده اوليه نمونه هاي تست ضربه مطابق با استاندارد 

 باشد .  2m/Kj 6( بايد حداطل tchedoNاستحكام ضربه اي با ناچ ) -

 باشد .  2m/Kj 40( بايد حداطل tchedoNاستحكام ضربه اي بدون ناچ  ) -

 ( : Tensile strengthاستحكام كشش نهائي )  -1-6



 3 

تهينه و آزمنايش     DIN 53459و  ASTM  D638از ماده اوليه نمونه هاي تست كشش مطابق بنا اسنتاندارد 

 %3و در صد ازدياد طول نينز بايند حنداطل  MPa 110حكام كششي بايد حداطل مي گردد  تحت اي  شرايط است

 باشد . 

 :ده پليت توليد ش گايد -2

 گايد پليت توليد شده بايد داراي خواص فيزيكي ، مكانيكي و ظاهري ذيل باشد . 

  : (Water Absorbtion) جذب آب -2-1

 طرار داده مي شود .  C  O95گايد پليت درون آب در دماي حداطل

آب جنذب  % وزني خود در حالت خشك )حالتي كه جوشنانده نشنده( 8/0تا  %2/1تحت اي  شرايط آنها بايد بي  

 وزني باشد .  %5/2 تا %1نمايند . همچني  درصد رطوبت در ططهه گايد پليت در حالت مهمول بايد بي  

 

 : (Tensile Strenghنهاني )استحكام كشش  -2-2

تهينه مني گنردد  DIN 53459و ينا  ASTM  D638از ططهه گايد پليت نمونه هاي تست كشش مطنابق بنا 

 وليك  

 الي تهيه مي شود .  -2مكان مشخص شده در شكل تست كشش از هاي  نمونه

 mm/min 5ب( با سرعت كشش  -2ضمناً استحكام كششي نمونه تهيه شده از ططهه گايد پليت )مطابق با شكل 

 باشد . MPa 95بايد حداطل 
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  : (Hardnessسختي ) -2-3

ام مي گيرد . سختي بصورت ( انجA)روش  ASTM  D785بر روي گايد پليتها تست سختي مطابق با استاندارد 

 راكول باشد .  95( گزارش ميگردد . در اي  حالت سختي گايد پليت بايد حداطل Scale Rراكول )

انجنام  Ball indentation H961/30و بنا سناچمه  DIN 53456چنانچه تست سختي مطابق با اسنتاندارد 

عدد خوانده شنده در  5  آزمايش متوسط باشد . در اي 2mm/N 180گيرد ، تحت اي  شرايط حداطل سختي بايد 

 فاصله يك سانتي متري از گوشه هاي مختلي گايد پليت گزارش مي گردد . 

 

   : (Impact Resistanceاستحكام ضربه اي ) -2-4

بر روي  (Izodبه روش ) ASTMو يا  charpy)به روش ) DIN 53453استحكام ضربه اي مطابق با استاندارد 

 مشخص شده است انجام مي شود . تحت اي  شرايط :  3از ططهه گايد پليت كه در شكل نمونه هاي تهيه شده

 باشد .  2m/Kj 40بدون ناچ بايد حداطل (  Izod) به روش استحكام ضربه اي  -

 باشد .  2m/Kj 6( بايد حداطل Notchedبا ناچ )(  Izod) به روش استحكام ضربه اي  -
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 شه هاي تست كشمحل تهيه نمون  –الف 

 

 

 

 

 ميليمتر    60ابعاد تست كشش فاصله گيره ها از هم   -ب                                                                                                        

 5mm/minو سرعت كشش                                                                                                                                       

 

 

 

 

 قطعه گايد پليت محل تهيه نمونه هاي تست كشش از  -2شكل 
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 (  Aه شده )نمونه تهي –ب                              محل تهيه نمونه هاي                                                                       –الف 

              IZODش  براي تست ضربه به رو          (                                                                               Aو Bتست ضربه )

                                                         

 

 (  Bنمونه تهيه شده )  –الف                                                                  
 براي تست ضربه به روش                                                                               

  Charpy                                                                   

 

 

 

 

 ( 3شكل شماره )                                                          
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 :كنترل ابعادي -2-5

 كنترل شوند . و يا نمونه هاي تحويلي به سازنده  پيوستنمونه ها بايد مطابق با ابعاد و اندازه هاي نقشه 

  :بازرسي چشمي -2-6

 سطوح بايد تميز و عادي از هر گونه نشانه سوختگي و گاز گرفتگي باشد . 

  :تخلخل -2-7

مشخص شده بريده شووند و بودقت موورد  5ونه ها بايد از قسمت برآمدگي گايد پليت كه در شكل نم

بازرسي قرار گيرند . در نمونه ها نبايد هيچگونه نشانه اي از تخلخل قابل رؤيوت توسوچ مشوم و وود 

 داشده باشد . 

 مقطع برش                                                                           

 

 

 

 

 

 

 ( : مقطع برش  هت تست خلل و فرج  5شكل )
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 :كنترل عالئم روي گايد پليتها  -2-8

در هر قطعه گايد پليت توليدي ، شماره قالب ، سال ساخت و همچنين مارك سازنده در نقاط مشوخص 

 شده توسچ سفارش دهنده بايد كامالً و به روشني قابل رؤيت باشد . 

  : وزن قطعه -2-9

 گرم مي باشد .  162وزن هر قطعه گايد پليت 

  :صورت آزمايشات مورد لزوم -3
 توليد شده بايد انجام گيرد   بشرح ذيل مي باشد :  گايد پليتآزمايشاتي كه بر روي قطعات 

 

  :نحوه كنترل مواد اوليه -3-1

از تأييديه مورد قبوول  تأمين كنندگان مواد خام اوليه بايد در هر محموله ارسالي خود صورتي -3-1-1

خود را در ارتباط با ماده ارسالي به سازنده گايد پليت تحويل داده تا سازنده آنرا بوه بازرسوان كنتورل 

( فهرستي از گريدهاي تجواري پلوي آميود 1كيفيت به هنگام بازرسي فني تحويل نمايند . در  دول )

نده كه مشخصات فيزيكي و مكوانيكي تقويت شده  هت توليد گايد پليت به تفكيك كمپاني هاي ساز

 آنها مورد تأييد راه آهن  مهوري اسالمي ايران مي باشد ارائه شده است : 

 رديف  نام گريد تجاري  نام كمپاني

 

BASF 

 
 

 

 

DOPONT 

BAYER 

BAYER 

       B3WG6   SCHWARZ 

ULTRAMID 

                    B3WG6 HSL    Black    23098  

 

ZYTEL      70G30HSL       Black      RBK99 

DURETAN     AKV30       Black      H9005/0 

DURENTAN   BKV30       Black      H9005/0    

 

1( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2( 

3( 

4( 
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 پيشنهادي ( : گريدهاي تجاري 1 دول )

 ( باشد . UV( ضد اشعه ماوراء بنفش )آنتي Fillerماده اوليه خريداري شده بايد حتماً داراي فيلر )

 

بوا مشخصوات و  8-2الوي  1-2تنها در صورتيكه آزمايشات كنترلي تشريح شده در بندهاي  -3-1-2

بايد  3-1و   2-1،  1-1مقادير داده شده مطابقت نداشته باشد آزمايشات كنترلي تشريح شده در بندهاي  

 بر روي مواد اوليه انجام گيرد . 

 

  : نحوه كنترل محموله توليد شده -3-2

پس از آنكه نمونه هاي توليد شده در حضور بازرسان كنترل كيفي ، مورد تأييد قورار گرفوت ، بور روي 

 محموله گايد پليت مورد بازرسي آزمايشات كنترل ذيل انجام مي پذيرد . 

 

 :شناسائي  3-2-1

شيشوه ( يك نمونه به ازاي كل محموله ، مورد شناسائي پايه پليمر و درصد فيلر )ميزان درصد اليوا  

 قرار مي گيرد . 

 

 جذب آب:  -3-2-2

 عدد گايد پليت مورد بازرسي  4000يك نمونه براي هر 

 

 استحكام كششي :  -3-2-3

 عدد گايد پليت توليد شده با آن حفره قالب  10000يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي هر 

 

 سختي :  -3-2-4

 يد پليت توليد شده با آن حفره قالب عدد گا 5000يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي 
 

 مقاومت ضربه اي : -3-2-5
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 عدد گايد پليت توليد شده يا آن حفره قالب .  4000يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي 

 درستي ابعادي : -3-2-6

 عدد گايد پليت توليد شده با آن حفره قالب .  500يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي هر 

 

 سي چشمي :بازر -3-2-7

 عدد محصول توليد شده با آن حفره قالب .  500يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي هر 

 

 تخلخل : -3-2-8

 عدد محصول توليد شده با آن حفره قالب .  4000يك نمونه از هر حفره قالب به ازاي هر 

 

 وزن قطعه : -3-2-9

ر گرفتند ، متوسچ وزني قطعه گايد پليت در هور بعد از آنكه نمونه هاي اوليه توايد شده مورد تأييد قرا

حفره اندازه گيري مي شود . نمونه هاي انتخابي از هر محموله )از هر حفره قالب( تووزين و بوا مقوادير 

 بدست آمده در توليد آزمايشي مقايسه مي گردد .  
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 مرا ع : 

 

1- PANDROL BRAND GLASS REINFORCED NYLON RALL INSULATOR 

WIP REF : BE – 01 ISS , PREPARED BY RJH 0.8 – 05- 90 

2- DATASHEET , GENERAL RAILWAY OFFICE  MUNICH , DEC83  

3- BASIC EQUIPMENT OF THE PRODUCTION SITE FOR  THE  

PRODUCTION OF THE VOSSLOH PLASTIC ANGLED GUIDE PLATES 

WFP 14 K 

 

 

 

                               

 

 

  



 



:شماره ثبت 

:بانک 

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

49,670 عدد تهیه گاید پلیت پالستیکی سیستم پابند وسلو در کارگاه

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

برگ پیشنهاد قیمت 

:نام شرکت 
:تلفن 

:آدرس شرکت 

:کد اقتصادی 

:فکس 



ف
ردی

1

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

برگ پیشنهاد قیمت 

ت 
رک

 ش
ت

صا
شخ

م
:



 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 ق اسصبن ارد و دسصورااعمل  در کبرگبث گبی  پلی  پالسصیکی سیسص  پبین  وسلوع د  670،49تع اد  خری  ع برتس  از 

 .خواه  یودو نقش  هب و مشخابت فنی پیوس  مرح خ مبت  ج.ا.او نظبرت راث آهن هب  ادارث مهن سی 

   مات قرا داد 2ماده 

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

   مبلغ قرا داد3ماده 

 کا  ممعابًریاب                                                گبی  پلی  پالسصیکی سیسص  پبین  وسلو در کبرگبثهر ع د م لغ 

ک  ی  م لغ فوق در صورتحساب  ،ارز  می یبم  ریب                                                                          م لغ 

ث در وما  و  از درص ( اعالمی سبزمبن امور مبایبتی اضبف  و یب ارائ  گواهی نبم  ت   نبم معص ر از سو  فرومن  9افدودث )

 .طرف خری ار ، پرداخ  خواه  م  

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

   سایر شرایط قرا داد4ماده 

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

م یا   14ط قراردادهب  خری  و فرو  )یخشنبم  ری  و فرو  یودث و تبیع مرایط و ضوایخ "بموضوع قرارداد صرف (2-4

   اخا  ضاب  درآم  ین     سبزمبن تبمین امصمبعی می یبم  و مشمو  کسار حاق ییما   ن اودث و خریا ار  نمیصوانا  تقب

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

 

   فسخ قرا داد5ماده 



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

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

 مقبیل می یبم  .

   حوادث غیرمترقبه 6 ماده 

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

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

 داو ی    حل اختالف ) حکمیت و 7ماده 

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

رسای گی و حال و فاال  مرامع قبنونی و قضبئی کشاور ممهاور  ا.ارسی گی و در صورت ع م حاو  سبز  از طریق 

 خواه  م  .

   اقامتگاه 8ماده 

ک  در مق م  این قرارداد ذکر م ث و در صورت تغییر یبی  کص بً ی  اطالع طرف مقبیال رسابنی ث اقبمصگبث طرفین همبنس  

مود و مبدامی ک  ی  ترتی  فوق عمل نش ث , ارسب  هرگون  نبم  یب اخطبر ی  اقبمصگبث طرفین ایالغ م ث محساو  و عا ر 

 ع م اطالع مسموع نخواه  یود .

   قانون قرا داد9ماده 

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

   مواد و نسخ 10ماده 

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

 ومن ثفر                                                                                            خری ار          

                                                          مرک  خط و اینی  فلق  

 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

گاید پلیت پالستیکی سیستم پابند    هیته  مشخصات فنی و نمونه قرارداد خواهان شرکت در مناقصهمی شود پس از مطالعه اسناد شرح خدمات و  

 می باشم .در کارگاه    وسلو  

 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 گاید پلیت پالستیکی سیستم پابند وسلو  در کارگاه )  هیتهیک فقره چک بابت ضمانت شرکت در مناقصه  

 ریال   173،845،000بدون درج عبارت اضافی و بدون تاریخ( به مبلغ  

 شامل:  "ب  " پاکت

 شامل اعضای هیأت مدیره و صاحبان امضاء   شده در روزنامه رسمیتصویر اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات درج    -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  قرارداده شده و  "ب"ن امضاء در پاکت  صاحبا  کلیه موارد پس تأیید توسط

 شامل:  "ج "پاکت 

 ء   ممهور شده به مهر شرکت و تأیید صاحبان امضاقیمت    برگ پیشنهاد

 کلیه پاکات باید به صورت دربسته تحویل گردد.

 

 مهر و امضاء متقاضی
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