1400/03/02
1400/11000/1515
دارد

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽﻫﺎ )ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﺮم ...
ﻣﻮﺿﻮع  :اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﯿﺪروژن ﺳﺎزي  -درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره 9900088
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻃﻮس)ﺑﻌﻨﻮان 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 ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﭘﺎﮐﺎت درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ

اﻧﺮژي ﻃﻮس ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﺎدرج ﻋﻨﻮان ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ 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 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺎت)ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
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.

1400/03/02
1400/11000/1515
دارد

در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 051-35421800ـ داﺧﻠﯽ 2349و  2347آﻗﺎي 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 1400/03/20
 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 ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﻤﺖ درج ﮔﺮدد.
ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي
ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه :اﻣﯿﻦ ﻟﻄﻔﯽ

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  -1اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ
ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ:

88

اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ -

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:

ﻧﺎم ﻛﺎﻻ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور :
ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ

ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ

1399/11/08
1399/11/07

واﺣﺪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻲ

ﻓﻲ/رﻳﺎل

ﺑﺮآورد ﻛﻠﻲ/رﻳﺎل

 653030494ﺳﻮﭘﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي

ﻋﺪد

واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه

4

150,000,000

600,000,000

 653030495ﺳﻮﭘﺎپ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻤﭙﺮ ﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي

ﻋﺪد

واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه

4

60,000,000

240,000,000

 653030831واﻟﻮﺳﻴﻠﻨﺪرﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي

ﻋﺪد

واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎه

8

100,000,000

800,000,000

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻃﻮس

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و ﺗﺤﻤﻴﻞ رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮازم ﻳﺪﻛﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي از روش ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺘﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ:

ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﻧﺸﺖ داﺧﻠﻲ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻌﻒ رﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ:
اوﻟﻮﻳﺖ:
ﻛﺎﻻي ﻓﻮق داﻏﻲ

1,640,000,000

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز واﺣﺪﻫﺎ(

اﺿﻄﺮاري

ﻋﺎدي

ﻧﺪارد

دارد

ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
1

4

2

5

3

6
اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺎدري

ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪاﻓﺨﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﺗﺎرﻳﺦ
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

)دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت(

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس

اﻧﺮژي ﻃﻮس

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت -ﺑﻴﺎن روش ﺧﺮﻳﺪ

 ...ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ :ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎي

ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺒﺎر

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت

ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ و اﻋﻼم روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺮدد(ا

ﻣﺠﺮي/ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻮز ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

الزامات فنی ساخت رینگ های کمپرسور هیدروژن سازی نیروگاه طوس
الف) مشخصات کمپرسور هیدروژن سازی
تایپC41NR :

سازندهBurckhardt :
سال ساخت1983 :

توان کمپرسور6kw at 950 rpm :

تعداد مراحل 4 :
حداکثر فشار خروجی )(barمراحل به ترتیب5,30,120,200 :

دبی کمپرسور13.6 m3/h :
قطر پیستون های چهار مرحله به ترتیب:

 80,40,25,16برحسب میلیمتر

ب) مشخصات سوپاپ های کمپرسور
شرح

مشخصات مندرج در

پارت نامبر سازنده

توضیحات

دستورالعمل سازنده
1

مرحله یک

D90 x 20

3511

2

مرحله دو

D60 x 20

3522

3

مرحله سه

D60 x 24

3524

مراحل  3و 4یکسان می باشد.

قابل توجه که مشخصات و ابعاد صرفا جهت قیمت دهی بوده و ساخت نهایی بایستی مطابق الزامات ارائه شده باشد.
ج) نقشه اینترنال های سوپاپ

الزامات فنی ساخت قطعات کمپرسور هیدروژن سازی نیروگاه طوس

 )1پیمانکار بایستی دارای تجربه ساخت قطعات کمپرسورهای فشار قوی باشد .لذا الزم است حداقل یک
قرارداد ساخت قطعات مشابه کمپرسور مزبور را ارائه نماید.
 )2ارائه حداقل یک حسن انجام کار از کارفرمایان قرارداد ساخت قطعات کمپرسورهای فشار قوی مشابه
الزامی است.
 )3متریال های مورد استفاده بایستی دقیقا مطابق نمونه باشد ،پیمانکار موظف است قبل از شروع ساخت،
متریال مورد استفاده را به تایید کارفرما برساند.
 )4با توجه به نبود قطعات اصلی نو ابعاد ،اندازه ها و تلرانس ها بایستی طبق استاندارد های معتبر و اجرایی
از روی قطعات کارکرده اصلی برداشت شوند و مبنای ساخت قرارگیرند ،در این راستا پیمانکار قبل از
شروع ساخت بایستی نقشه کامل ساخت و فرآیند در نظر گرفته شده ی تولید (تامین متریال ،ماشین
کاری ،عملیات حرارتی ،سخت کاری ،آزمون های مکانیکی و شیمیایی و  )...را برای بررسی و تایید
کارفرما ارائه نماید.
 )5قبل از تولید نهایی کل درخواست ،پیمانکار بایستی یک ست از درخواست را برای تایید نهایی کارفرما
ارسال نماید ،بدیهی است تامین کل درخواست منوط به دریافت تاییدیه در این مرحله می باشد.
 )6تایید نهایی کارفرما(مندرج در بند )5شامل بررسی و تایید نقشه ها و پروسه ساخت ،نصب یک ست از
هر قطعه و عملکرد مناسب کمپرسوراز نظر شرایط کاری "شامل دبی،فشار ،دما ،زمان زیر بار کمپرسور،
زمان پر کردن سیلندرها "،پس از راه اندازی خواهد بود.
 )7حداکثر زمان ساخت و تحویل ست اول یک ماه و تحویل کل درخواست سه ماه می باشد.
 )8حداقل گارانتی پیمانکار بایستی  18ماه پس از زمان تحویل قطعات باشد.
 )9قطعات ساخته شده بایستی در بسته بندی مناسب تحویل کار فرما گردد.
 )10محل تحویل قطعات انبار نیروگاه طوس خواهد بود.
 )11پیمانکار موظف است در طی فرایند ساخت  ،شرایط حضور نمایندگان کارفرما در محل کارگاه
پیمانکار را برای نظارت بر ساخت قطعات و بازدیدهای دوره ای فراهم نماید.
 )12با توجه به خطر انفجار در کمپرسور هیدروژن سازی بایستی نهایت دقت در امر ساخت قطعات صورت
پذیرد.

