
 

 

 

 

 

 03/1401شماره  مشخصات مناقصه

 جرثقیل سقفی خرید

 

 

 
 



از ،  سوله در حال احداث خود  سقفی    لیجرثقشرکت گسترش صنایع ریلی ایران در نظر دارد نسبت به تامین  

 . بین المللی اقدام نماید  یا معتبر داخلی    تولید کنندگان یکی از  

 موضوع مناقصه:   (1

  ذیلمشخصات    سقفی مطابق  ل یجرثقخرید 

   فنیمشخصات 

 تن   2و    10  تی به ظرف  ی دو پلسقف  لیجرثق مشخصات جرثقیل 

 متر   20 دهانه سالن

 متر   60 طول سالن

 متر   9 االبری ارتفاع ب 

  

 محل تحویل کاال : (2

روبرو  یمنطقه صنعت  زیتبر"کاال    لتحوی  محل  آدرس ا  یقراملک  پمپ  شرکت گسترش   رانیشرکت 

 باشد.  ی م  "رانیا  یلیر  عیصنا

و راه   نصب   ، کاال  لیتا محل تحو  ن ی، حمل از محل تام  یر یاقدامات الزم جهت بارگ  هیانجام کل •

 باشد.  ی بر عهده فروشنده مو آموزش پرسنل    اندازی

 تضمین شرکت در مناقصه: (3

می باشد که باید به   ریال (   میلیون  چهارصد و پنجاه ریال )   000/000/450مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  

 از صورتهای ذیل همراه اسناد مناقصه در پاکت الف تسلیم کارفرما شود.  ییک

بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای م ض • انتنامه 

 مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

 اطالعات مورد نیاز جهت اخذ ضمانتنامه بانکی                     

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  •

       IR 230180000000000510050800توجه : شماره حساب وجه نقد شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  

 بانکی متعلق به متقاضیان شرکت در مناقصه   شده  چک تضمین  •

 20722، شماره ثبت : 10100691253شناسه ملی:   ، 411166139351، کد اقتصادی :  5197711112کد پستی: 



ماه   ه پیشنهادها بوده و برای س  افتتاح مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ   (4

  د.دیگر نیز قابل تمدید باش 

 مهلت دریافت اسناد مناقصه:  (5

لغایت مورخ   آگهی  از زمان چاپ  را  مناقصه  به  اسناد مربوط  توانند  دریافت   11/1401/ 23متقاضیان می 

 نمایند.

 آدرس دریافت و ارائه اسناد مناقصه:  (6

سا  افت یدر  یبرا وب  به  مناقصه  صنا  ی رسم   ت یاسناد  گسترش  آدرس   رانیا  ی لیر  عیشرکت  به 

www.iridco.ir   نموده و اسناد مناقصه به آدرس و مناقصه مراجعه    دهیبخش مزا  دیریبا ا  ی قسمت همکار

 رخانه یواحد دب  رانیا  یلیر  عیشرکت گسترش صنا  رانیشرکت پمپ ا  ی قراملک روبه رو  ی منطقه صنعت  زیتبر

 گردد.ارسال  

تماس   رخانه دبی  واحد   09128480539  –  04132900700با شماره تلفن:      شتریکسب اطالعات ب  جهت

 . دییحاصل نما

 مهلت تسلیم اسناد مناقصه:  (7

 می باشد. 03/12/1401مورخ  14:00آخرین مهلت ارائه پاکت ها ساعت 

 زمان افتتاح پاکت ها:  (8

 می باشد. 03/12/1401مورخ  15:00مناقصه ساعت  یجلسه افتتاح پاکت ها 

 یل و ارسال پیشنهاد ها: متک

)تضمین شرکت در   "الف"پیشنهاد خود را در قالب پاکت های جداگانه  داوطلبان شرکت در مناقصه می بایست  

به صورت سر بسته و الک و مهر شده به آدرس   )پیشنهاد قیمت(  "ج"( و  اسناد و مدارک شرکت )  "ب"مناقصه(  

 ( تسلیم نمایند. 6اعالمی در بند )

 قرارداده شود عبارتند از:  "الف"مدارک و اسنادی که باید در پاکت  •

 تهیه و در پاکت الف قرارداده شود.  3تضمین شرکت در مناقصه طبق بند 

 شود عبارتند از:  قرارداده  "ب"پاکت مدارک و اسنادی که باید در   •

 تصویر اساسنامه  (1

 تصویر آخرین تغییرات شرکت، مندرج در روزنامه رسمی کشور  (2

 شناسه ملی شرکت  (3

 رزومه کامل شرکت  (4

 تجربه، سابقه اجرایی  (5

 کیفی محصولاسناد کنترل   (6



 اسناد مناقصه ممهور به مهر شرکت  (7

کامل قطعات استفاده شده و جدول   اتیکامل دستگاه به همراه جزئ  یمشخصات فن (8

 ک یشماره  

 

 قرارداده شود عبارتند از:  "ج"مدارک و اسنادی که باید در پاکت  •

 ( تکمیل شده باشد 2شماره    جدولقیمت که باید طبق فرم مربوط در اسناد مناقصه)  برگ پیشنهاد    

 ابهام در اسناد مناقصه: (1

مناقصه   خصوص  در  سوال  یا  ابهام  وجود  شماره درصورت  با  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  از  پس 

 تماس حاصل فرمایید.   ( صمد مطلقمهندس   )آقای 09141193748

 در فرآیند ارجاع کار:استرداد تضمین شرکت   (2

 پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بالفاصله مسترد می شود. 

 :هزینه آگهی (3

 تمامی هزینه های مربوط به درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و  دریافت اسناد مناقصه و یا امضای آن هیچگونه حقی برای  

 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 
 

 

 



 

 فرم پیشنهاد قیمت 

 پاکت )ج( 

بررسی و آگاهی کامل و پذیرش   از  اجرا و مسولیت درمورد مطالب و مندرجات امضاء کننده زیر پس  تعهد 

به طور کلی قبول تمامی مدارک   شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، مشخصات فنی موضوع مناقصه، دعوتنامه  

و با (  1)جدول شماره  مشخصات فنی مندرج در مناقصه    باسقفی    لیجرثقو اسناد مناقصه مربوط به قرارداد  

 پیشنهاد می نمایم که:اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه  

 عملیات موضوع مناقصه فوق براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ : انجام  -1
 

 قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال(  شرح 

   به شرح مندرج در اسناد  سقفیجرثقیل 

   هزینه حمل و نقل تا محل شرکت ایرید 

   نصب و راه اندازی 

   آموزش پرسنل 

  جمع کل )ریال( 

 

 .............................. ریال .............................................................................................................................به عدد:  

 ...................................................................ریال به حروف : .....................................................................................

 

 پیشنهاد محسوب می شود.  ء الینفک اینتایید می نمایم کلیه اسناد و مدارک مناقصه جز -2

 از پیشنهاد ها ندارد.  الزامی برای واگذاری کار به هریکاطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار   -3

ودیعه مناقصه را که   ضمانتنامهاینجانب/اینجانبان از امضای قرارداد خریدار حق دارد    درصورت استنکاف  -4

 اینجانب/اینجانبان تسلیم نموده ام بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نماید .

 ماه از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود.  2این پیشنهاد به مدت  -5

 

 

 ............................                            مهر و امضاء تعهد آور ...................................... تاریخ :  
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  رثقیل دوپلجیک دستگاه و نصب  فروشقـرارداد 

 
 

با کداقتصادی    ()سهامی خاص  شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  مابین    ..................    تاریخدر    ..................   به شماره  این قرارداد

ثبت  411166139351 شماره  ملی    20722،  شناسه  نما  10100691253و  ملی   پور متقیمد  مح  یآقا یندگی  به  کد    با 

به سمت    4569579205با کد ملی  مصطفی عضدی    ی آقامدیره و  هیئتنائب رئیس  و  مل  مدیرعابه سمت    0381897036

  ر منبعد دکه    04132900700شرکت پمپیران تلفن:  به آدرس: تبریز، منطقه صنعتی قراملک، روبروی  مدیره  هیئت  عضو

  ...................... ، شماره ثبت  .................با کداقتصادی  ..............شرکت  و    یک طرف  از،  شود نامیده می  خریدارمتن قرارداد اختصاراً  

شناسه نمایندگی  ...........................   ملی  و  ملی  ....................به  کد  .  با  سمت  با  آدرس:   ..................................................    به 

د نبم  که  ...................تلفن    و شماره...........................................  .. .. اختصاراً    رعد  قرارداد  نامیده میف متن  از طرف  روشنده  شود 

 . گرددشرایط زیرمنعقد می  مفاد و با ،دیگر

 

   :موضوع قرارداد  (1 ماده

ماره  در پیوست ش که    مشخصات فنی   ابمتر    20ه  انتن با ده  2/10قیل دو پل  ستگاه جرثیک د  و راه اندازی   و نصبفروش  

 درج شده است. قرارداد   یک 

 

 و زمان تحویل:  قرارداد  مدت  (2ادهم 

 می باشد.  ماه  2قرارداد مدت   2-1

 باشد. می خریداراز زمان ابالغ قرارداد از طرف شروع قرارداد  2-2

 

  اجرای پروژه محل   3ماده 

موضوع قرارداد را به خریدار تحویل موقت    ماه   2از  نده پس  وشفر  .بودد  اهخومحل اجرای پروژه، کارخانه خریدار   3-1

 خواهد داد.

فرآیندی است که  1تبصره   از  : تحویل موقت  ق عتکمیل  پس  با  ملیات موضوع  ضمن    هیات تحویل موقتحضور  رارداد 

یب و نقصی که  صورتی که ع  هایی را که برای تحویل کار الزم است انجام داده و در بازدید از کار انجام شده، آزمایش

بهره از  بهرهمانع  برای  کار  نکنند  مشاهده  باشد  صورتبرداری  طی  شود.  می  خریدارتحویل    مجلس برداری 



 

2 

 

 

 

 

 

 :ادقراردو نحوه پرداخت  مبلغ    (4ه ماد

 باشد.  میریال  ...................... ردادمبلغ کل قرا 4-1

 پس از حمل جرثقیل مبلغ قرارداد  %40پرداخت  4-2

   نصب جرثقیل رداد پس از غ قرامبل %50 اختپرد 4-3

 موقت آخر پس از تحویل  %10پرداخت  4-4

عی موضوع قرارداد،  ه حسن انجام کار کسر و پس از تحویل قطعنوان سپردبه  %10های فروشنده  از تمامی پرداخت 4-5

    اهد شد.اد خوسپرده حسن انجام کار آز

 شد.با فروشنده می  می کسورات قانونی این قرارداد به عهده: تما 2 تبصره

 

 : قرارداد(اسناد  5  ماده  

   مشخصات فنی جرثقیل 1پیوست شماره  5-1

 برنامه زمانی ساخت و نصب جرثقیل  2پیوست شماره  5-2

 مدارک ثبتی و حقوقی طرفین قرارداد شامل  3پیوست شماره  5-3

 

 :   تتعهدا  انجام  مین(تض6 ماده

انجام  اطمینان  حصول  برای  6-1 فروشدا قرارد  موضوع  تعهدات  از  است  مو  نده،  بانکی    ضمانتنامهظف  انجام  معتبر 

قرارداد  %10معادل    تعهدات نماید.    مبلغ  تحویل  خریدار  از    تضمینبه  بعد  موضوع  اتمام  مذکور  کامل  تحویل  و 

 گردد.یم ترد مس فروشندهبه   قرارداد 10ماده و با رعایت قرارداد 

ت به وصول اسناد  ذینفع حق دارد نسبید،  نماام ندداد اقد قرارشنده به تعهدات خود براساس مفایکه فرودر صورت 6-2

 . فوق اقدام نماید

 

 مسامحه : تأخیر و   ( 7ه  ماد

روز   10تواند به ازای هر  شده موضوع قرارداد را تحویل نماید خریدار می  در زمان تعیین  موقع وواند بچنانچه فروشنده نت 

اولیه  %1معادل  تأخیر   محل    قرارداد  مبلغ  از  به    تضمینرا  کسرعنوفروشنده  خسارت  نماید.  ان  برداشت  صورتیکه    و  در 

  . اقدام نماید  ضمانتنامهو ضبط    قرارداد  به فسخنسبت    تواندباشد خریدار می  اولیه قرارداد   بلغم   %10م معادل  وع جرایمجم

 باشد.می تحویل موقت نزمامنظور از زمان تحویل، 

 روشنده نخواهد بود.وجه ف تم  ای ، جریمهدناشی از عملکرد خریدار باش  ایجاد شده اگر تاخیر

 

 قرارداد  : طرفین    ( تعهدات8ماده  

مطابق  وشفر 8-1 را  قرارداد  موضوع  است  موظف  تعشخصات  منده  شدیفنی  تائید  و  گواهیه  ین  همراه  فنی  به  های 

 تحویل نماید. 

ظر قرار دهد و  مدنرا  داد  قرار نماید تمامی موارد کیفیت، استانداردها و مقررات فنی مطروحه در  فروشنده تعهد می 8-2

 اید. ویل نمتحبصورت سالم و تایید شده  را  قراردادوع  موضقرارداد،  ندرج در طبق شرایط و برنامه زمانبندی م



 

3 

 

 

 

 

 

نموده است و خریدار هیچگونه مسئولیتی   آن اقدام به عقد  تامین به موقع موضوع قراردادنده با علم به امکان وشفر 8-3

 در این زمینه نخواهد داشت. 

نین تست بار  زم و همچتنظیمات ال،  الکتریکال قطعات مکانیکال و    تمامینصب جرثقیل شامل  به    عهدفروشنده مت 8-4

 باشد. می

 به اجرای موارد زیر است:  فروشنده موظف  8-5

 محل نصب جرثقیل گیری ابعاد  اندازه ▪

ه اجرا شددده برداشت مربوط به مختصات های مربوط به اسکلت سوله و تیرهای طولی جرثقیل مطابق ساز ▪

 و طراحی و ساخت جرثقیل متناسب با سازه اجرا شده 

 تأمین، نصب و راه اندازی کلیه اقالم مربوط به جرثقیل سقفی مطابق موضوع قرارداد   ▪

 ارائه گواهینامه ایمنی الزم جهت بهره برداری ایمن از جرثقیل   ▪

 ع قرارداد  ارائه نقشه ها و دستورالعمل های مربوط به بهره برداری اقالم موضو ▪

 ارائه نقشه برق ، نقشه مکانیک، لیست قطعات یدکی و برنامه نگهداری و تعمیرات ▪

 کنترل کیفی کارخانه   ▪

 در محل    بندی و بارگیریبسته ▪

 حمل جرثقیل به محل نصب  ▪

 و جابجائی داخلی در سایت نصب   حمل ▪

 بیمه و مجوز حمل  ▪

 دستمزد نصبپرداخت   ▪

 ابزار و تجهیزات نصبتامین   ▪

 پرسنل فروشنده  نو اسکا  ذهاب ایاب و ▪

 راه اندازی و بازرسی جرثقیل ▪

عدم    ه و در صورت ودنمموقت  تحویل    خریدار صحیح و سالمکارخانه  در  را    ادست موضوع قراردفروشنده موظف ا 8-6

 شد.  دط خواهنده ضبضمانتنامه فروشتایید  

کسور متعلقه به قرارداد به عهده فروشنده بوده و مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات موضوعه    تمامی 8-7

 به فروشنده پرداخت خواهد شد.

 ری باشد. یگد ست مگر آنکه توافق بصورتجهت اجرای تست بار ا متعهد به تامین وزنه رخریدا 8-8

   ای پرایمر باشند.  شود باید دارتامین میخریدار سط که توقطعات فوالدی   8-9

 .فراهم سازدمحل نصب فروشنده را در  زاد و بدون وقفه  ، آایمن حضور مراجعه وامکان  یست  بامی  خریدار 10-8

 اید.طرف نمرا بر نصب جرثقیلنع اوخریدار موظف است م 11-8
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راه اندازی و تست در نقطه تغذیه مورد توافق در تعهد خریدددار   نصب و  جهت  نیازمورد  ی و تامین برق دائم  یشنارو 12-8

اندازی مطابق بددا اسددتاندارهای یا راه افت ولتاژ در حین کار و شرایط برق مذکور از نظر ولتاژ تغذیه و حداکثر  است.

FEM  و  IEC رسد.یدار میشنده به اطالع خرباشد که توسط فرومی 

 ست.خریداراجازه نصب در تعهد  برایی  لی محوزهامی مجاخذ وارائه تما 13-8

 کارهای الزم برای نصب تیرهای حمال در تعهد خریدار است.تمامی   ها وگاهتامین تکیه 14-8

نظددیم و رین جهددت نصددب جرثقیددل تمتعهد است تیرهای حمال را براساس استاندارد تلورانس نصب تیرکدد   خریدار 15-8

 جهیزات نماید.ت  تحویل فروشنده
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 ظارت  اه ندستگ   (9ماده  

بر نحوه اجرا   قرارداد( تعیین شده   بر اجرایارت )ناظر بعنوان دستگاه  نظ خریدار جانب  فردی که از  و هر طرح و برنامه  مدیر

 شت. د داجرایی، نظارت کامل خواهفنی و ا  از جهات نده فروشکرد  و عمل 

 

   دوره گارانتی  (10ماده    

مددذکور،  توسط فروشنده گارانتی خواهد بددود. در مدددت ماه 24به مدت   خریداربه    از زمان تحویل موقت  خدمات فروشنده

فروشنده متعهد بدده  ،اهده شودوشنده مشخدمات فریب و ایرادی در  دلیلی عبه هر    خریدارظر کارشناسان  ننچه مطابق  چنا

یهی اسددت در صددورت بود. بدددخواهد    خریدارظرف ده روز از اعالم  بدون دریافت وجه،    خریدارارت  ن خسو جبرارفع عیب  

عددالوه آن را بدده  ی  هایوب اقدددام نمددوده و هزینددهعبت به رفع  است راسا نسمخیر    خریدارعدم اقدام الزم توسط فروشنده،  

تحویل قطعددی پددروژه اید. بران نمات وی جطالبو م یا از محل تضامین فروشنده مطالبه وخود از    طابق نظرباالسری م  40%

 پس از اتمام دوره گارانتی انجام خواهد شد.

ید کرده و در صورتی  یل از موضوع قرارداد بازدتحوئت  دوره تضمین، هی: تحویل قطعی فرآیندی است که در پایان  3  تبصره

ر قطعی تحویل  طوبه  مجلس شده و کارز کار فروشنده باشد، مشاهده نکنند این موضوع صورته ناشی ا ب و نقصی ککه عی

 شود. می خریدار

  

 :   (حوادث قهریه /فورس ماژور11ماده 

  ه بر آنک   باشند مشروطمبرا می  تاز مسئولی  یا شرایط فورس ماژور طرفین قرارداد  ریهقه  از حوادث  ناشی  درمورد تاخیرات

  یا   ، ثالثاً: فعلبوده  هر یک از طرفین خارج  از عهده  آن  یا رفع  لوگیریج  ، ثانیاً:بوده  بینیپیش  اوالً: غیرقابلحوادث  ینگونه ا

بروز آن  فعل  ترک  از طرفین در  نبو  هر یک  از طرفین مکلف  حالتی  باشد. در چنین  دهمؤثر    وقت   در اسرع  است  هر یک 

قرارداد    به  دادنقرارداد، خاتمه  ادامه  امکان  عدم  و یا درصورت  و تمدید مدّت  نموده  مطلع  حوادث  هز اینگونبرو  یکدیگر را از 

   مورد نیاز یا احراز حوادث قهریه حسب و درصورت ودهنم را بررسی موضوع اطالع از حصول نماید. طرفین پس را درخواست

ب  درنظر گرفته  تمدید مناسبی   این   طبققرارداد    درصورتیکه  دهند.می  رساند و یا قرارداد را خاتمهرف دیگر میط  اطالعو 

 زاد خواهد نمود. را آهای او بعمل آورده و متعاقباً تضمین حساببا فروشنده تسویه خریدارشود  داده خاتمه ماده
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 :   حل اختالف  (21ماده 

نمایند اختالف ابتدا  چنانچه طرفین نتوانند موضوع را از راه توافق رفع  ادقرارد این  درصورت هر گونه اختالف ناشی از اجرای

مرضی داور  توسط  از طریق  که  فروشنده    خریدارالطرفین  توافق،  ،شودتعیین میو  و در صورت عدم  فصل شده  و  از    حل 

ب  ات خود در زمان  هدجام تعه انطریق مراجع صالحه قضایی جمهوری اسالمی ایران حل و فصل خواهد شد. طرفین ملزم 

 .باشندحل اختالف می

 

 :مالت دولتیون منع مداخله در معاقان  (31ماده 

دی مدداه  22ب  مصددو  نماید که مشمدول ماده مذکور در قددانون منددع مداخلددده در معددامالت دولتددیفروشنده رسماً تعهد می

 شخاص مذکور در قاندون فوق الددذکر را درا  عنوان  هیچ  باشد و متعهد و ملزم است که تا پایان اجدرای قرارداد بهنمی  1337

 د و در صورتی که محرز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یددا بددرخالف تعهددداتنفع نکناد سهیم و ذیموضوع قرارد

اموال از   خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و  تمامیحق خواهد داشت قرارداد را لغو و    یدارخرفوق الذکر عمل نماید،  

 افع تعهدات فروشنده نخواهد بود.به هرحال این موضوع رهرطریق دیگر وصول نماید.    از  یا مطالبات فروشنده و و

 

 : عدم واگذاری به غیر   (14ماده 

 تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.  رریداختواند بدون موافقت کتبی فروشنده نمی

 

 : ردادقرا  فسخ (  51ماده 

رمی  ارخرید بدون  زیر  موارد  از  یک  هر  وقوع  صورت  در  قاتواند  تشریفات  بهعایت  اظهارنامه  ارسال  صرف  با  و  طور  نونی 

به وصو به اشخاص دیگری واگذار و نسبت    البات و خسارت وارده مطابق تشخیص ل مطیکجانبه قرارداد را فسخ نموده و 

 ده حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. شن د. فرونمای خود نسبت به  ضبط تضمین انجام تعهدات اقدام 

 ه اموال فروشنده.ورشکستگی، مصادر •

 به غیر.  خریدارواگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطالع و تأیید کتبی  •

 یا قسمتی از مفاد قرارداد توسط فروشنده.  مام ونقض ت •

 وجود واسطه •

 .خریدارتحویل کار طبق برنامه ی شنده برای فروعدم توانایی مالی یا فن  •

 له در معامالت دولتی باشد. وعیت قانون منع مداخفروشنده مشمول ممن •
 

 :  ( محرمانه و انحصاری بودن قرارداد61ماده 

 بایست این امر را رعایت نماید. ه تلقی شده و طرفین میحرمانتمامی اسناد و مدارک قرارداد م 
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 :طرفیننونی  ( اقامتگاه قا17 ماده

خود را در    قرارداد نشانی  از طرفین  یکی  هرگاه  دند.  نمواعالم    فوق الذکربه شرح  خود را  ی  اقامتگاه قانون  فروشندهو    ریدارخ 

  نشده  دیگر ابالغ  طرف  جدید به  نشانی  که  دهد و تا وقتی  دیگر اطالع  ف طر  هرا کتباً ب  قرارداد تغییر دهد باید موضوع  مدت

 گردد. می تلقی شده خواهد شد، ابالغ  ویلو یا با اخذ رسید تحارسال  با پست مذکور در فوق نشانی به که  ئیهانامه کلیه

 

 ( قانون حاکم بر قرارداد:18 ماده

 باشد.حاکمیت و تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی ایران میتحت  قرارداد از هر حیث این

 

 رداد:قرا  (نسخ19 ماده

 ( نسخه 3)  سه و در  خریداردر اقامتگاه قانونی  .....  ...........  تاریخر  د( تبصره  3)  سه و    ماده  (19)دو  و    رارداد در بیستق   این 

  باشد. می واحد در حکم سخهو هر سه ن رسیده  امضاء طرفین و به تنظیم تهیه،

 

 امضاء فروشنده:ر و  مه                                                                مهر و امضاء خریدار:                                

                         شرکت گسترش صنایع ریلی ایران                                                

 عضدی فی  مصط             پور  قیمحمد مت   
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 مشخصات فنی  -پیوست شماره یک 

 متر   20ن با دهانه ت 2/10ل  جرثقیل دو پ

 ها شناسه 

 /کد پروژه : ..........................   رشناسه جرثقیل خریدا ▪

 کدکلی پروژه :.................................... ▪

 شخصات فنی جرثقیل  م

 1......................تعداد   ▪

 Box girderجرثقیل دو پل  نوع.......................... ▪

  kg 000 10...صلی جرثقیل ..........................باالبر اظرفیت   ▪

  kg 000 2ظرفیت باالبر کمکی جرثقیل .............................. ▪

  20m........................................................دهانه   ▪

 دارد ................راهرو تعمیراتی ............................. ▪

 60m.....ر ..............................................طول مسی ▪

 FEM A3...............گروه کاری سازه فلزی ......................... ▪

 Alkyd , Ral 1028.........................رنگ سازه ........................ ▪

 3Ph / 380 V /50 Hz.......برق جرثقیل ............................... ▪

  C 40+   10-............................ه حرارت محیط ..محیط بهره برداری / درج ▪

 اصلی باالبر 

  اصلی نوع باالبر ▪

  kg 10000فیت باالبر اصلی .........................ظر ▪

 [10mحداکثر]9m......ارتفاع باالبری اصلی .................. ▪

 2m/M5.................کالس کاری باالبر اصلی ..... ▪

 کالسکه دو پل .....................................  نوع کالسکه ▪

  جابجائی کم..................کت قالب ..چیدمان کابل / حر ▪
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 کمکی باالبر 

 نوع باالبر کمکی   ▪

  kg 2000االبر کمکی ......................................ظرفیت ب ▪

 [10mکثر]حدا 9m........کی ..............................ارتفاع باالبری کم ▪

  3m/M6................................کالس کاری باالبر کمکی   ▪

 (بر روی یک کالسکه با باالبر اصلیدو پل )کالسکه ............................................نوع کالسکه .. ▪

  مجابجائی ک........................چیدمان کابل / حرکت قالب ........... ▪

 ها  سرعت

 عت()با قابلیت تنظیم سراینورتوری          4m/min..........سرعت باالبری اصلی ...............کثر  حدا ▪

 عت()با قابلیت تنظیم سراینورتوری        8m/minسرعت باالبری کمکی ...........................حداکثر   ▪

 عت()با قابلیت تنظیم سراینورتوری              20m/minسکه ...........................سرعت کالحداکثر   ▪

 عت()با قابلیت تنظیم سراینورتوری           30m/min...............................  سرعت جرثقیلحداکثر   ▪

 موتورها 

 kW 8  درت موتور باالبر اصلی .........................ق  ▪

 kW 4.8      کمکی ..................... ور باالبردرت موتق  ▪

 0.75kW  ........................  قدرت موتور حرکت عرضی ▪

 1.1kW*2ت طولی .........................قدرت موتور حرک ▪

 ها کنترل

 بی سیم  پوش باتن          

 استاندارد )مشمول این پیشنهاد ( امکانات  ▪

 (OVER LOAD)افی  وسیله محدود کننده بار اض ▪

 م چینی کابل  راهنمای کابل جهت جلوگیری از رویه ▪

 ری  رل های محدودکننده قابل تنظیم جهت حد باال و پایین باالبکلید کنت ▪

                                                                                                                  Additional features             

                              -2-step limit switch , trolly traveling (slow+stop) 

                  -2-step limit switch , bridge traveling(slow+stop) 

 

 - 
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