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 نام خداه ب

 

 شرح خدمات و مشخصات فني   

 (  60UIC)وسلو پد پالستيكي
 

 

مدارك الزم جهت اجراي قرررارداد   مشخصات فني و نقشه پيوست مي بايست با اسناد مناقصه و ديگرشرح خدمات و اين 

 .همراه باشد

 

 :قرارداد  موضوع   – 1

رسررهاي بتنرري مررورد  جهت استفاده در زير ريل در تراو كه ( UIC60)  پد پالستيكي تيپ وسلوعدد    22،350  خريد     

 .گيرد قرار ميمصرف 

 

 مدت زمان اجراي قرارداد :  -2

به صررالحديد  بديهي است مي باشد . و مبادله اسناد مربوطه پس از عقد قرارداد  ماه2مدت زمان اجراي قرارداد حداكثر     

 راه خواهد بود . هم مجاز نشدن تاخيراتبا جريمه و تمديد قرارداد  خريدار  

 

 :اجراي قرارداد و اسناد مرتبط  روند  -3

و بازرسي و كنترلهاي الزم را مكتوب نموده و برره   اجراكليه مراحل  كارموظف است قبل از شروع عمليات  فروشنده -3-1

 .برساند رخريدابه تاييد كتبي   هفته پس از تبادل قرارداد 1داكثر ظرف مدت  ح تحويل كاال  بندي همراه برنامه زمان

 

  20هاي آزمايشرري  )حررداقل نمونه  ارائه نسبت بهپس از انعقاد قرارداد  هفتهظرف مدت يك  موظف است فروشنده -3-2

اجراي ادامرره  بررسي و رفع نواقص تعيين شده توسط خريدار و كسب تاييديه كتبي  اقدام به و پس از نمونه ( اقدام نموده 

 .مفاد قرارداد نمايد 

 

 يت :تضمين كيف  -4

نظررارت و كنترررل  هر گونرره  بر عهده فروشنده بوده و انجام  ارائه شده  پدهايمسئوليت كيفيت مناسب و قابل قبول  -4-1

 باشد . توسط خريدار رافع مسئوليت فروشنده نمي

 

پس از تحويل آخريل محموله ، تضررمين    ماه  ششمدت  ه  شده را حداقل بارائه  پد هاي فروشنده مي بايست كيفيت  -4-2

 همراه ساير مدارك هنگام تحويل ارائه نمايد .ه نموده و اسناد ضمانت را ب

 

انجام كليه آزمايشات اعالم شده در مشخصات فني ،بر روي مواد اوليه در ابتداي زمان قرارداد و هر بار خريد مجدد   -4-3

لي نتايج آزمايشات نمونه هاي  فروشنده مي باشد. شرايط قبو ماده اوليه ، اجباري بوده و هزينرره آزمايشررات بررر عهررده  
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  (  1و شرايط اعالم شررده در جرردول )  بازرسي نرمال     MIL STD 105 Dمطابق جدول استانداردارائه شده با ماده اوليه  

 مي باشد.  

 

جهت تحويل گيري محموله ها ، انجام آزمايشات ارائه شده در مشخصات فني پيوست ، بر روي نمونه هاي برداشته   -4-4

حموله هاي آماده تحويل توسط نماينده خريدار ، اجباري بوده و هزينه هاي آن برعهررده فروشررنده مرري باشررد.  شده از م 

فروشنده موظف است يك نسخه از نتايج آزمايش هاي انجام شده كه نشانگر گواهينامه كيفيت كاالي مربوطه مي باشد به  

آزمايشات مي بايست در يكي از آزمايشگاههاي معتبر مورد  همراه هر محموله به خريدار تحويل نمايد . بديهي است انجام 

 نظر كارفرما انجام گيرد كه نتايج بدست آمده مالك اعالم نظر فني خواهد بود . 

 

 

    MIL STD 105Dبررر اسررات اسررتاندارد  بر روي محموله گايد پليت هرراي ارائرره شررده    و مخرب  كنترل ابعادي  -4-5

 گيرد .( انجام مي 1)بر اسات جدول شماره  نرمال بازرسي  

 

 

 نوع آزمايش

 

 نوع طرح
 

 نوع بازرسي
 

 سطح بازرسي 
 

AQL 

 I %2.5 نرمال يكبار نمونه گيري ابعادي

 S-1 %6.5 نرمال يكبار نمونه گيري كشش و درصد ازدياد طول

 S-1 %6.5 نرمال يكبار نمونه گيري استحكام ضربه اي

 S-1 %6.5 نرمال يكبار نمونه گيري انديس مذاب

 S-1 %6.5 نرمال يكبار نمونه گيري دانسيته

 S-1 %6.5 نرمال يكبار نمونه گيري سختي

 (1جدول شماره)

 حمل و بارگيري :  –  5

 پدها درب كارخانه فروشنده مي باشد.محل تحويل    

 

 بسته بندي و عالمت گذاري :  -6

تايي بسررته   100گوني هاي پالستيكي ريز بافت   فروشنده موظف است به منظور تحويل پد هاي ارائه شده آنها را در -6-1

و در صورت استفاده از چند   پدتاريخ توليد ، نوع  ، خريدارنام شركت ،  فروشنده بندي نموده و بر روي هر كيسه نام شركت

  دستگاه، كد دستگاه را درج نمايد .  نحوه بسته بندي وچيدمان قطعات مي بايست بگونه اي باشد كه در  هنگررام حمررل و

انبارداري خللي ايجاد ننمايد و محل قطعات در داخل گوني ثابت باشد . ضمنا درب گوني هررا مرري بايسررت بررا اسررتفاده از  

مرتبرره   سررهاز هر طرف  و پس از شيرينك كردن  بسته گوني مابين دو پالت قرارگرفته 50ماشين دوخت بسته شده و هر 

 تسمه كشي شده و تحويل گردد.

 

) به تقويم هجري شمسي ( و نيز عالمت اختصاري خود را به طور خوانا   ارائهت دو رقم آخر سال موظف اس فروشنده -6-2



 3 

 شده حك نمايد. ارائههاي  پدبر روي 

 

نحوه انبار داري بايستي طوري باشد كه هر انباشته از ساير انباشته ها مجزا بوده و نمونه برداري برره راحترري انجررام   -6-3

 گيرد .

 

 شرايط تحويل :  -7

قرار گرفته است انجررام خواهررد  كارفرما  تائيدكه به تحويل قطعات بر اسات برنامه زمانبندي ارائه شده از سوي فروشنده 

 .شد

 

 نظارت بر اجراي قرارداد :  -8

نظارت كامل داشته و در صورت محرررز شرردن عرردم رعايررت   قرارداد نماينده خريدار مجاز است در تمامي مراحل  -8-1

 ممانعت به عمل آورد .كار  از ادامه شده از سوي خريدار ،  ارائهمشخصات فني  

 

 

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

 اجراي قرارداد به غير را ندارد .

 

   .يديه كتبي صورت گيردخريدار و كسب تأيرات الزم در ابعاد و مشخصات قطعات بايستي با نظر يكليه تغي  -8-3

 

 

 توجه :

توسط فروشنده مراه نقشه و مشخصات فني پيوست  ه  بهتنظيم و بايستي تمام صفحات آن  صفحه   3اين شرح خدمات در  

 مهر و امضا شده و جزء الينفك قرارداد محسوب ميگردد .
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 مشخصات فني پد پالستيكي
 

 

                                                   (    E.V.Aاتيلن وينيل استات  )جنس:                             UIC60كي زير ريل  پد پالستينام قطعه: -1
 گرم  160وزن:  

 

 مي باشد .يل  جهت توزيع تنش و دمپينگ بارهاي محوري وارده به تراورت و ايزوالسيون ركاربرد قطعه: - 2
 

  آناليز شيميايي:-3
 

 اتيلن وينيل استات  -3-1

 ( 6  - 10)%   :  درصدوينيل استات  -3-2

 (   1 %  ) حداقل  :درصد دوده-3-3
 

 گريدهاي پيشنهادي :
 

 نام تجاري ماده  كمپاني سازنده 

ELF ATOCHEM 1020VN3 

DUPONT ELVAX 760 

 

 

 خواص فيزيكي :-4
 

 انديس ذوب  ( gr/cm3دانسيته )

Min = 0.930 
Max = 0.952 

Min = 1 gr/ 10 min 
Max = 4 gr/10 min 

 

 خواص مكانيكي:-5
 

 استحكام كششي ودرصد ازدياد طول 
ASTM D 638 

 سختي 
ASTM D 2240 

 Mpa 9حداقل استحكام كششي =

   %250  =   حداقل درصد ازدياد طول
Min =32 shore  D 

Max = 47 shore  D 
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 . رد بازرسي اعالم شدهشرح خدمات و استاندامطابق   :كنترل كيفيت و بازرسي-6
 

 مالحظات: -7
 

 استفاده از ساير پايه هاي پليمري مجاز نمي باشد.  -

                   با گرفتن خواص مكانيكي فوق مجاز حتي  10اتيلن وينيل استات با وينيل استات باالتر از %استفاده از   -

 . نمي باشد

 ه تزريق مجاز نمي باشد. استفاده از مواد پرت و باقيمانده در راه گا  -

 

 

 

 

                                                        

  



 



شماره ثبت :

بانك :

جمع كل(ريال) بهاي واحد(ريال) مقدار واحد عنوان يف
رد

22,350 عدد تهيه پد پالستيكي سيستم پابند وسلو 1

مهر و امضاء متقاضي

اب
حس

ت 
خصا

شماره حساب :مش

بنام:شماره شبا :

جمع كل با احتساب ماليات بر ارزش افزوده(ريال)

ماليات بر ارزش افزوده با ارائه گواهي مدت دار قابل پرداخت مي باشد 

آدرس محل تحويل  :

جمع كل به حروف :

 ماليات بر ارزش افزوده(ريال)

برگ پيشنهاد قيمت 

نام شركت :
تلفن :

آدرس شركت :

ت :
شرك

ت 
خصا

مش

كد اقتصادي :

فكس :



 

 به نام خدا

 پیش نویس قرارداد

                 و کـد اقتصـادي                 بـه شـماره ثبـتشرکت خط و ابنیه فلـق (سـهامی خـاص ) فیمابیناین قرارداد 

، خیابان کارگر شمالی، محله جمالزاده، هران تبه آدرس :  و                                             به نمایندگی آقایان 

                      شـرکت و  نامیـده مـی شـود  خریـدار که منبعد در این قرارداد طبقه چهارم واحد شرقی، 1پالك ، کوچه همدان

ــت  ــماره ثب ــه ش ــد اقتصــادي                 ب ــانم                       و ک ــا/ خ ــدگی آق ــه نماین ــه آدرس            ب                                        ب

 می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد . نامیده  فروشندهکه منبعد در این قرارداد 

  ) موضوع قرارداد1ماده 

طبق استاندارد و دسـتورالعمل هـاي اداره مهندسـی و  ٦۰UIC پد پالستیکیعدد 35022تعداد  خریدعبارتست از 

 .خواهد بودست شرح خدمات و نقشه ها و مشخصات فنی پیو ج.ا.انظارت راه آهن 

 ) مدت قرارداد 2ماده 

 .تعیین می گرددکاري روز  60مدت موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد 

 ) مبلغ قرارداد3ماده 

ریـال                               مبلـغ  کـه جمعـاًریال                                  UIC٦۰پد پالستیکیهر عدد مبلغ 
درصد) اعالمی سازمان امور مالیاتی اضافه و با ارائه گواهی 9مبلغ فوق در صورتحساب ،ارزش افزوده (که به می باشد 

 .نامه ثبت نام معتبر از سوي فروشنده در وجه وي از طرف خریدار ، پرداخت خواهد شد
 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد. 25تبصره: مبلغ قرارداد می تواند 

 

 

 ارداد) سایر شرایط قر4ماده 

 فروشنده خواهد بود (کرایه حمل به عهده خریدار می باشد ) توسط ادوات درب کارخانه و بارگیري تحویل) 1-4

 14ط قراردادهاي خریـد و فـروش (بخشـنامه رید و فروش بوده و تابع شرایط و ضوایخ "موضوع قرارداد صرفا )2-4
 ضـاي کسر حق بیمه  نبوده و خریدار  نمیتوانـد تقا جدید درآمد بند ب  سازمان تامین اجتماعی می باشد و مشمول

 . راتی در این خصوص از فروشنده کسر نمایدو یا کسواخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی 



 
 ) فسخ قرارداد5ماده 

روزه  15در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد خریدار یا فروشنده بـا اخطـار کتبـی 

مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي ناشی از عدم اجراي کامل این قـرارداد بـه 

 عهده طرف مقابل می باشد .

 ) حوادث غیرمترقبه6ماده 

ر صورت بروز حوادث غیر مترقبه ( سیل , زلزله , طوفان , جنگ .....) قرارداد معلق و پس از رفع آن قـرارداد ادامـه د

 به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد . دو ماه  می یابد . چنانچه این مدت بیش از

 ) حل اختالف ( حکمیت و داوري )7ماده 

در تفسیر یا اجراي قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طـرفین هرگونه اختالف 

رسیدگی و حل و فصل  مراجع قانونی و قضائی کشور جمهوري ا.ارسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق 

 خواهد شد .

 ) اقامتگاه8ماده 

د ذکر شده و در صورت تغییر بایـد کتبـاً بـه اطـالع طـرف مقابـل اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قراردا

رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگـاه طـرفین ابـالغ شـده 

 محسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود .

 ) قانون قرارداد9ماده 

 مقدس جمهوري اسالمی ایران خواهد بود .این قرارداد از هر حیث تابع قوانین 

 ) مواد و نسخ10ماده 

 ماده , و در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسید  10این قرارداد در 

 فروشنده                                                                                            خریدار          

                                                          فلق  شرکت خط و ابنیه 

 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  پد پالستی کی  سیستم  پابند وسلو  

 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  پد پالستیکی  سیستم  پابند وسلو  ) چک در وجه: شرکت خط و ابنیه فلق بدون درج عبارت  

ریال   000،050،67اضافی 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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