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دارد

باسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها (مقام معظم رهبري)

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت خدمات رابر الینینگ- درخواست خدمات فنی شماره 9900018 ( تجدید3)

با سالم و احترام 

       با عنایت به این که شرکت افق تامین انرژي طوس(به عنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/خدمات مورد
نیاز خود را به شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداري نماید. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب  ترین پیشنهاد فنی و
مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول

زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر روي پاکات ارسال فرمائید.

 
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات، زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روي پاکات.

 
ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است(در صورت امکان بر مبناي تحویل درب نیروگاه)

ج)پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/04/23

مدت اعتبار پیشنهاد مالی
20 روز پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی

و مالی

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویلتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات
پاکت هاي فنی و مالی

در صورت انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به شرکت فوق به صورت مکتوب اعالم و همچنین در صورت وجود

 
ابهامات فنی با شماره 35421800-051ـ داخلی  2447 آقاي مهندس ذاکري تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکات: تهران- سعادت آباد- باالتر از میدان کاج- خیابان نهم(کوچه شعبانی)- پالك 18- طبقه دوم- شرکت افق تامین
انرژي طوس- به آقاي رزمجو تحویل گردد. کد پستی 1998713646 تلفن: 22351470-021 دورنگار: 021-22148356                           

 
       

توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی
 

محمد جهانگیر   اقدام کننده:
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.دوش يم ينيب شيپ هناخ هيفصت فقوت و ينوينآ ياه نيزر لسو نتفر نيب زا كسير ،يزلف هرادج و ربار نيبام ياضف هب ،بآ هيفصت دنيآرف هدنروخ لايس ذوفن اب
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ينف تامدخ تساوخرد مرف
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وط هاگورين قرب ديلوت ت
س

1399/09/04: تساوخرد خيرات18: تساوخرد هرامش
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 آنیونی رزین الزامات فنی رابر الینینگ وسل

A. شرح عملکرد وسل 

این وسل بخشی از فرآیند تصفیه آب به روش تبادل یونی است که محتوی رزین های آنیونی ضعیف 

مشخصات ابعادی وسل اعم از خود وسل و مسیر های منشعب از آن به طور کامل  و قوی می باشد،

 موجود می باشد. 1شماره  در نقشه پیوست

 

B. مطابق نقشه پیوستی(ینینگ استفاده شده در وسلمشخصات ال( 

  میلیمتر 3ضخامت 

  :متریالsoft rubber ( متریال مورد استفاده الینینگ بایستی متناسب با شرایط شیمیایی

 (و فیزیکی وسل باشد

  :50  5سختی الینینگ  shore A± 

 رابر الینینگ موجود استاندارد :IS 4687 part 1  

 

C. مشخصات فرآیند 

  محتویات وسل: رزین آنیونی ضعیف و قوی)وسل از وسط به دو نیمه جداگانه تقسیم شده

 است(

  :سیال عبوری از وسل 

a) زیم به آب خام عاری از یون های مثبت)عوامل سختی آب شامل کلسیم و منی

 (ب قبل از ورود به وسل حذف شده اندهمراه سایر کاتیون های موجود در آ

b) درصد 5عبوری از وسل برای احیا رزین ها: سود  سیال(Na OH 5%)  

  بار می باشد. 10درجه سانتیگراد و فشار داخل مخرن  50دمای طراحی 

 

D. الزامات اجرای کار 

در  با توجه به عدم امکان جابجایی وسل بایستی به شکل گرم بوده و رابر الینینگ بایستی (1

 گردد. محل نیروگاه اجرا

درصد و  5)عبور سود  شرایط شیمیاییمورد استفاده الینینگ بایستی متناسب با  متریال (2

وسل باشد، همچنین الزم است متریال مورد  )دما و فشار( و فیزیکی آب عاری از کاتیون(

 استفاده به تایید کارفرما برسد.



محل  سطوح، کیفیت سند بالست، پوشش دهیی تمام مراحل کار اعم از  زیر سازی اجرا (3

ای اتصال در زوایا و گوشه، میزان همپوشانی ورق های الستیک ، پخت الستیک و ... ه

 اجرایی باشد. معتبر و بایستی مطابق با استاندارد های

که بایستی در تمام  ضخامت انجام خواهد شدپس از اجرای رابر الینینگ، کنترل سختی و  (4

 سطوح یکسان باشد.

م وجود سوراخ و زدگی در الستیک به وسیله پس از اجرای رابر الینینگ، بایستی عد (5

 اسپارک بررسی گردد.

 

E.  وظایف پیمانکار 

 زیر سازی تا پوشش دهی نهاییجداسازی رابر موجود، تمام مراحل رابر الینینگ از  اجرای (1

مطابق با الزامات تعریف  و سختی در تمام مقاطع وسل با رعایت یکسان بودن ضخامت وسل

 به عهده پیمانکار می باشد. Dشده در بخش 

به عهده پیمانکار می باشد و انجام فعالیت مربوطه  ( Dبخش  5تامین دستگاه اسپارک )بند  (2

 همچنین نتایج تست مربوطه بایستی به تایید کارفرما برسد.

 .را و تحویل آن به کارفرما توسط پیمانکار الزامی استتهیه نقشه و مدارک فنی پس از اج (3

، باز و )باز و بست منهول ها و سایر متعلقات وسل و ...( وسل به باز و بست در رت نیازدر صو (4

 بست به عهده پیمانکار می باشد.

 

F. وظایف کارفرما 

 .تامین آب، برق و داربست به عهده کارفرما می باشد (1

بار و دمای  18در صورت نیاز پیمانکار امکان تامین بخار با شرایط موجود در نیروگاه )فشار  (2

درجه سانتی گراد( وجود دارد، بدیهی است تجهیزات مورد نیاز برای انتقال و استفاده  200

 از بخار به عهده پیمانکار خواهد بود.
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پیوست یک: نقشه ابعادی وسل آنیونی



:نام فروشنده
:کد ملی: آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
تعدادواحد

قیمت واحد 

(ارز/ريال)
(ارز/ريال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

: محل تحویل کاال

:مدت زمان تحویل کاال-

  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

. در صورت ارائه پیشنهاد ارزی مرجع تسعیر ارز مشخص گردد-

:نام، امضا و مهر

:توضیحات 

:به عدد (ارز/ريال)جمع کل 

:به حروف (ارز/ريال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خريد

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 

:اقتصادی کد:تاریخ


