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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽﻫﺎ )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﺮم ...
ﻣﻮﺿﻮع  :اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ دﯾﺴﮏ وﻟﻮ دﯾﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ - DN100درﺧﻮاﺳﺖ 9900074
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻃﻮس)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﻃﻮس( در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﺎﻻ/
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﭘﺎﮐﺎت درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﻧﺮژي ﻃﻮس ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺎدرج ﻋﻨﻮان ﻓﻨﯽ وﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ روي ﭘﺎﮐﺎت ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
اﻟﻒ( اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﻼم/ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ،زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ:
 دﻗﺖ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و درج ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺮﯾﺪ روي ﭘﺎﮐﺎت. اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺘﺮﯾﺎل از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻟﺚ.ب( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ در ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ )اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت )ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي
ﺣﻤﻞ،ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﺑﺪون ارزش اﻓﺰوده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ درب اﻧﺒﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب )در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد(.
ج( ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
د( ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ _ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﻤﺎﯾﻢ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎﻟﯽ ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﮑﺲ ،اﯾﻤﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف از ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب

اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 051-35421800ـ داﺧﻠﯽ 2449ﺑﺎ اﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ذاﮐﺮي ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ)ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪت زﻣﺎن ارﺳﺎل
از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﭘﺴﺖ(
ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري ﻣﻮرﺧﻪ 1400/03/01
 20روز ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖ
ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ

آدرس ارﺳﺎل ﭘﺎﮐﺎت :ﺗﻬﺮان -ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد -ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺪان ﮐﺎج -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻬﻢ)ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ( -ﭘﻼك -18
ﻃﺒﻘﻪ دوم -ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻃﻮس -ﺑﻪ آﻗﺎي رزﻣﺠﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 1998713646

ﺗﻠﻔﻦ 021-22351470 :دورﻧﮕﺎر021-22148356 :

ﻟﻄﻔ ًﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ درج ﮔﺮدد.
ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ

الزامات تامین دیسک ولو دیافراگمی  4اینچ(درخواست )9900074
 .Aمشخصات ولو دیافراگمی:

 سازندهwarren-morrison :
 مشخصات ولوDN 100 - PN 10 :
 تایپ عملگر(اکچویتر) :پنوماتیکی
 نقشه ولو و تصویر دیافراگم در ذیل پیوست شده است.
 .Bمشخصات تقریبی دیافراگم(دیسک ولو)

 ابعاد 190*190 :ضخامت  7میلیمتر (صرفا برای قیمت دهی)
 متریالRubber grade "B" natural :
 .Cالزامات فنی:

 .1ابعاد مشخص شده صرفا جهت قیمت دهی می باشد و معیار اصلی برای ساخت عینا مطابق
نمونه اصلی می باشد که در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.
 .2سازنده بایستی تجربه ساخت قطعات مشابه را داشته باشد که بر این اساس ارائه حداقل دو
قرارداد مشابه به همراه حسن انجام کار (برگه رضایتمندی کارفرما) الزامی است.
 .3متریال مورد استفاده برای ساخت (رابر) بایستی دقیقا مطابق با نمونه اصلی بوده و دارای
کیفیت مطلوب و از برندهای معتبر اروپایی باشد ،براین اساس ارائه گواهی مطابقت متریال
از آزمایشگاه رازی الزامی می باشد.
 .4تایید نهایی قطعه مشروط به آب بندی ولو های پنوماتیکی موجود در نیروگاه است براین
اساس بایستی در ابتدا تعداد  5عدد نمونه توسط سازنده برای نصب و تست تهیه شود،
بدیهی است تامین کل درخواست مشروط به تایید نمونه های اولیه توسط کارفرما خواهد
بود.
 .5حداکثر زمان ساخت و تحویل نمونه های اولیه ،یک ماه و تحویل کل درخواست سه ماه می
باشد.
 .6حداقل گارانتی پیمانکار بایستی  18ماه پس از زمان تحویل قطعات باشد.
 .7قطعات ساخته شده بایستی در بسته بندی مناسب تحویل کار فرما گردد.
 .8محل تحویل قطعات انبار نیروگاه طوس خواهد بود.
 .9پیمانکار موظف است در طی فرایند ساخت  ،شرایط حضور نمایندگان کارفرما در محل
کارگاه پیمانکار را برای نظارت بر ساخت قطعات فراهم نماید.
 .10در صورت نیاز سازنده ،امکان ارسال نشمینگاه ولو دیافراگمی(بدنه ولو) امکان پذیر می باشد.

 .11سازنده موظف است دفترچه فنی شامل نقشه ساخت قطعه ،مشخصات متریال(گواهی آنالیز
و مشخصات مکانیکی) ،پروسه ساخت و تولید ،استانداردهای مورد استفاده ،بازرسی و
کنترل های انجام شده را برای تحویل به کارفرما تهیه کند.
 .Dتصویر دیسک ولو دیافراگمی

 .Eنقشه شماتیک ولو دیافراگمی

