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 تاج کالفبندی  جهت بسته سي دی کارتن پالست  بازشرايط خصوصي قرارداد

  تامین کنندهحدود و خدمات و تعهدات  (1) ماده

کـارتن   متعهـد اتـج سـن     که در اينجا تامین کننده نامیده می شـدد  و يا فروشندهکننده  تامینـ1-1

حـد اـا ی و دارا     مطابق نظر کارفرما و از نظر سن  و خصدصیات ظـارر  و کیییـج در    پالتج

اتتانداردرا  الزم باشد 

بـااليی   مقاومـج   دارا  تی د  کارتن پالتـج از نظـر دوام و پـارگی   گردد  کننده متعهد می تامینـ2-1

باشند . می

ورنـ     و ایـد  تـط ی   و چـرو       ، چـین زدگـی ر گدنـه   بايد اار  از ر کاتن پالتجتی د  را ـ3-1

باشد پريدگی ررگدنه آتیب يا نقص و ایب

کـه   آنهـا   باشد و رر گدنه تـخخیر در ارتـال    میکننده  تامیندر تعهد  تی د  را ارتال  مسئد یجـ4-1

بعهـده    و سبران خسارات وارده حسب اظهار شرکج تاراز گرددمیبند   بسته فرايند بااث تدقف در 

خدارد بدد تامین کنندهشرکج 

به رر مختلف و زمانها   فصدلنمايد که در تجهیز شکلی خدد را رر به  شدد متعهد میکننده  تامینـ5-1

انبـار   .تد ید و ت ديل به مدقع آن با مشـکل مداسـه نگـردد    برا نمدد   میزان که کارفرما درخداتج

 تامینيا در حین ارتال در تعهد و  کننده تامین در انبار تی د  راص یح و مطلد  و ارتال   دار

باشد. می کننده

و با آ   مقاوم بهرا با کامیدن چادردار    شده تی د  را  بسته بندمتعهد اتج که کننده  تامینـ6-1

حمل نمايد بديهی اتج تمام مسئد یج حمل و  شرکج به شرايط اتتاندارد حمل کاالرا  حساس 

سابجايی تا زمان ت ديل ص یح وتا م براهده تامین کننده میباشد.

 و مقـام تـاز     بنـد   هبسـت  به شکلی بر رو  پا ج را  تی د  را   رر تايزمدظف میباشد کننده تامین ـ7-1

آتـیبی بـه آنهـا وارد    وسابجايی آنها با  ییترا  برا  شرکج تاراز بسـهد ج قابـل انجـام   در حین  کهنمايد 

بند  آتیب نرتد. در حین انباردار  به بسته نگردد

بسته بند  گردد مقاوم به آ  و بارگیر   بايد بطدر کامل با پالتتیک تی د  را ـ8-1

متر يک را از  بند  نمايد و ارتیاع بسته يک پا ج بستهرا بر رو  ج رر تايز متعهد اتکننده  تامینـ9-1

بند  نشدد  بیشتر نباشد . دو تايز متیاوت بر رو  يک پا ج به ریچ وسه بسته
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تاريخ ابعاد، نام فروشنده ، شرح، متريال کد، شماره تیارش، کننده مدظف اتج مشخصات )  تامینـ11-1

و  اق نمايد بطدريکه به ریچ وسه از م ل خدد )رو  بسته( سدا نشدد( را بر رو  رر بسته ا صتامین

به راحتی قابل خداندن باشد .

و  میباشـد  1ابعاد تی د  را  مدرد نیاز و تعداد آنها برا  نیـاز يکسـال براتـاس سـدول شـماره   ـ11-1

مدظف میباشد در اين مدت رر زمان و رر مقدار که شـرکج تـاراز درخداتـج   شرکج تامین کننده 

تااج نسبج به تهیه و تامین و ارتال کارتن پالتج مدرد درخداتـج اقـدام    24ايد ظرف مدت نم

نمايد.

خروسی و رم چنین  اام از ورود ، حین فرآيند، تد یدکننده می بايسج کلیه مراحل فرآيند  تامینـ12-1

بسته بند  و ارتال را ت ج کنترل داشته باشد.

بعمل آورد .  تارازشرکج  مدظف اتج نهايج رمکار  را باکننده  تامینـ13-1

مدظـف اتـج تـريعاس نسـبج بـه    کننده تامین،بند  نامرغد   در صدرت ااالم کارفرما به ندع بستهـ14-1

اقدام نمايد .  تارازو مدرد تايید شرکج مناتب بند   بسته

ريز  نمايد کـه در    بايد به شکلی برنامه کننده تامینبعدازظهر می باشد و  3صبح ا ی  8بین تااج ـ15-1

پ  از اين تاريخ به منز ه ادم اسرا  تعهد تـامین    بديهی اتجشرکج تاراز شدد را وارد  تااج اين

کننده میباشد.

 باشـد ، تقريبـی  مـی    1مقدار پیش بینی شده تی د  را در اين قرارداد براتاس سـدول شـماره    ـ16-1

تـامین   و  ددرـ افـزايش و يـا کـارش   که میخارـد   مقدار رر آيتم  به رر میزان  شرکج تاراز میتداند

گدنه حق ااتراضی نخدارد داشج .  از اين بابج ریچ کننده

را به مدقع ت ديل نمايد.تی د  را کننده مدظف اتج بر اتاس نیاز و  درخداتج کارفرما  تامینـ17-1

تامین کننده مدظف میباشد  دگد  شرکج تاراز را مطابق درخداتج بررو  کارتن پالتج به صدرت -18-1

 ته بعد  چاپ نمايد.

–سدول شماره   ابعاد و پیش بینی تعداد تی د  در تال  1
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ف
ردي

 

 شرح

 عرض

میلي 

متر

 طول

 میلي متر

 تعداد

 عدد

قیمت 

 واحد
 قیمت کل

   12000 1.250 1.250 پالستسي دی کارتن  1

   1500 1.1001.100کارتن پالستسي دی  2

   2500 1.050 1.050کارتن پالستسي دی  3

   4000 1.300 1.300پالست  کارتنسي دی  4

   12000 1.200 1.200کارتن پالستسي دی  5

   3000 1.150 1.150کارتن پالستسي دی  6

 

رنـ  نـارنجی    گرم بر متـر مربـع بـا   241تا231میلیمتر و گرماژ  3***تدضی ات : ضخامج تمام کاالرا  فدق 

  تامین گردند

 چاپ گردد1مطابق با شکل شماره ز را آرم شرکج تارا رو  کلیه تی د  ا زاما ***

 ****آرم شرکج تاراز به پیدتج میباشد

 

 

  مشخصات متريال:(  2) ماده -

پلی داشته و از سن   ی  و حا ج مشبک اتی د  را از ته اليه تشکیل می گردد که اليه وتط آن تدخ  -1-2

درصد کربنات تامین گردند 5با حداکثر   پروپیلن

مسـتقیم   تال در برابر اشـعه    يکحداقل بايد بگدنه ا  باشد که و  نارنجی بدده  به رن  ،تی د  را  -2-2

داشته باشد.مقاومج  و ترما ويخبندان خدرشید

باشد. میلیمتر 3بايد  تی د  را ضخامج ـ2-1

گرم بر متر مربع باشد.241تا  231د  را تی گرماژ ـ3-1

میلیمتر  21نیدتن با  81تا 71در سهج طد ی متر بردقیقه  21با تراج کشش  نقطه تسلیم میزان ـ4-1

باشد. میلیمتر افزايش طدل 21نیدتن در م دوده  51تا  41افزايش طدل  و در سهج ارضی 
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تستها  فدق بصدرت راندم تدتط آزمايشگاه شرکج تاراز انجام خدارد شد.ـ5-1

باشد. 3mm+بايد حداکثر  قطر داخلی و بیرونی رر تی د  لران  مجاز تـ6-1

مطابق با درخواست کارفرما نباشدد واز نردر کی دي      سي دی  ا نوعتبصره : چنانچه جنس و ي

 تدامین کنندده بابدت ملمومده مشدرل دار   کی یت الزم را نداشته باشد هیچ گونه وجهي بده   

بدر اسدا     گردد وبا تامین کننده  تامین کننده  مسترد ميبه سي دی ها وگردد  پرداخت نمي

برخورد خواهد شد. 4ماده 

زرسي   تست و کنترل :( با 3) ماده -

 بـرش و تسـج   در انبار کارفرما به صدرت راندم از رر م مد ه به تشخیص آزمايشگاه  تی د  را  ـ1-3

میـزان   کنترل گردد و در صـدرتیکه    و ضخامج مربعو وزن يک متر U.V مقاومج میزانشدد تا  می

U.V  ته باشـد کـل   مدرد نظر که در شرايط خصدصی آورده شده را نداشو ضخامج و وزن يک متر

 . خدارد شد قرارداد کننده برخدرد  تامینم مد ه برگشج و با 

و مدرد بازرتی چشمی و ابعـاد     تد ید  با تشخیص ر انبار کارفرما  به صدرت راندم ود تی د  را ـ2-3

 .گیرد قرار می م مد ه، کیییج بسته بند 

نده برخدرد خدارد شد .کن تامینبا  4و بر اتاس ماده شدد  میمردود به تازنده برگشج   یافـ3-3

رر مدقع که صالح بداند دار  کمی و کییی  سهج ارتقاء و کمک به بهبدد و بهرهکارفرما مجاز اتج ـ4-3

 را  برنامه ريز  شده و يا غیر برنامـه ريـز  شـده   از انبار و تجهیزات پیمانکار و يا فروشنده بازديد

بعمل بیاورد . 

 داتته شده در طی بازرتی را به کارفرمـا اراهـه نمايـد .   گردد که اطالاات خ متعهد میکننده  تامینـ5-3

بديهی اتج که اين اطالاات به صدرت م رمانه نزد کارفرما باقی می ماند.

 (طبق اتناد و مدار  قرارداد ) گردشکار و شرايط خصدصـی  کننده تامیننظارت بر اسرا  تعهدات ـ6-3

باشد . می واحد تد یداز طرف کارفرما بعهده 

سراهم :پاداش و  (4) ماده  

چنانچه در اثر تهل انگار  و ادم اسرا  ص یح وظايف و يا بکار نبردن روش ص یح کار به کارفرما  1-4

خسارتی وارد شدد  ، مسدو یج آن به اهده تامین کننده بدده و تامین کننده مدظف اتج میزان خسارت وارده 
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رد می گردد در صدرت وضعیج تامین کننده اامال نمايد برابر که تدتط کارشناتان کارفرما برآو 5/1را با ضريب 

 و نسبج به کسرآن از حسا  تامین کننده اقدام نمايد

در صدرت ادم ارتال به مدقع متريال بسته بند  که بااث تدقف املیات بسته بند  گردد و به کارفرما  2-4

در صدرت وضعیج  يا تضامین تامین  5/1خسارتی وارد شدد . کلیه رزينه را تدتط کارفرما برآورد و با ضريب 

 کننده کسر خدارد شد .

در صدرت ارتال متريال بسته بند  نامرغد  يا شدره دار و يا دارا  مغايرت ابعاد  ، يا ررگدنه ايراد و  3-4

نقصی برا  مرحله اول تامین کننده به ازا  رر قطعه دو برابر از تعداد کل م مد ه کسر می گردد و متريال 

 بند  نامرغد  به تامین کننده برگشج نخدارد شد .بسته 

به ازا  رر ادد کارتن پالتج تی د  نامرغد  ته برابر از تعداد کل کسر می  4-3در صدرت تکرار بند  4-4

 گردد .

روز از تاريخ ااالم از وضعیج متريال  3تامین کننده می تداند ظرف مدت  4-4و  4-3در مدرد بند را   5-4

 يد نمايد در غیر اين صدرت ااتراض او پذيرفته نخدارد شد .نامرغد  بازد

برا  مرحله تدم با تامین کننده منجر به منیسخ شدن قرارداد تامین  4-4و  4-3در صدرت تکرار بندرا   6-4

 کننده میگردد و کلیه تضامین و مطا بات تامین کننده ضبط ويا وصدل میگردد .

 ج تاراز تنظیم ومنعقد میگرددقرارداد نهايی مطابق شرايط شرک 7-4

در صدرتی که تامین کننده به تعهدات خدد) شامل کیییج باال ، راايج اتتاندارد  و انجام تسج را ، راايج  8-4

دقیق ابعاد ، بسته بند  مناتب و ايمن ، ارتال به مدقع ، مجهز بددن تجهیزات و انبار خدد و ... ( امل نمايد تا 

 مزد رر م مد ه پاداش به پیمانکار پرداخج می گردد .درصد مبلغ دتت 2حداکثر 

 

      ( شرايط ت ديل :5) ماده  

درخداتج بـه تـامین    مقداريک ریته قبل ،باز بدده و براتاس نیاز ت فرمج قرارداد بصدراين - 5-1ـ1-3

حـداکثر در مـدت يـک ایتـه بعـد    کننده ااالم میشدد و تامین کننده مدظف به تهیه و ارتال آن 

 به شرکج تاراز خدارد بددم ازااال

 


