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باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم قیمت خدمات رابر الینینگ -درخواست خدمات فنی شماره  ( 9900018تجدید )
با سالم و احترام

با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژی طوس(بعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/
خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداری 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

انرژی طوس طبق جدول زمانبندی بادرج عنوان فنی و یا مالی بر روی پاکات ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی شامل شماره درخواست ،مشخصات فنی کامل اقالم/خدمات ،نام کشور سازنده ،زمان تحویل کاال با
رعایت موارد ذیل:
 دقت و التزام به بست ه بندی مناسب و درج شماره درخواست و کارشناس خرید روی 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 کاال/خدمات(شامل هزینههای
حمل،کسورات قانونی) بدون ارزش افزوده و در صورت امکان بر مبنای تحویل درب انبار نیروگاه به همراه شرایط پرداخت و
نحوه تسویه حساب(در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،مرجع تسعیر ارز مشخص گردد).
ج) پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/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 اطالعات فنی بیشتر یا انصراف از ارسال پیشنهاد ،در اسرع وقت مراتب را به این شرکت به صورت مکتوب
اعالم فرمائید.
در صورت ابهامات فنی با شماره 051-35421800ـ داخلی  2449آقای مهندس ذاکری تماس بگیرید.

1400/03/19
1400/11000/2038
دارد

مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال
از طریق اداره پست)
مدت اعتبار پیشنهاد مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

تا پایان وقت اداری مورخه 1400/04/05
 20روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و
مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت
های فنی و مالی

آدرس ارسال پاکات :تهران -سعادت آباد -باالتر از میدان کاج -خیابان نهم(کوچه شعبانی) -پالک -18
طبقه دوم -شرکت افق تامین انرژی طوس -به آقای رزمجو تحویل گردد -کد پستی 1998713646

تلفن 021-22351470 :دورنگار021-22148356 :

لطفًا در کلیه مکاتبات و همچنین پشت پاکتهای ارسالی ،شماره درخواست خرید درج گردد.
عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی
اقدام کننده :محمد جهانگیر

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ :

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:

18

ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ :

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ :

اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ

ردﻳﻒ

1

1399/09/04

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت

واﺣﺪ

ﺗﺮﻣﻴﻢ ﭘﻮش راﺑﺮﻻﻳﻨﻴﻨﮓ وﺳﻞ آﻧﻴﻮﻧﻲ ردﻳﻒ ﻳﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺠﻴﺪ ذاﻛﺮي

ﺗﻌﺪاد

واﺣﺪﺑﺮآورد/رﻳﺎل

ﺑﺮآورد ﻛﻠﻲ/رﻳﺎل

1

700,000,000

700,000,000

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻃﻮس

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:
ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻴﺎل ﺧﻮرﻧﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ راﺑﺮ و ﺟﺪاره ﻓﻠﺰي ،رﻳﺴﻚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ وﺳﻞ رزﻳﻦ ﻫﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

اوﻟﻮﻳﺖ:

اﺿﻄﺮاري

ﻋﺎدي
اداره ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ﻣﺠﻴﺪ ذاﻛﺮي

اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ

ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺎدري

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺨﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮي

)دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت(

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس

اﻧﺮژي ﻃﻮس

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻃﻮس
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت را
ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
:ﺗﺎرﻳﺦ

:ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ☐ :ﻣﺼﺮﻓﻲ

☐ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻧﺒﺎر

ﭘﺮداﺧﺖ از ☐ :ﺗﻨﺨﻮاه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

☐ دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت

.ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻓﻮق ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮع اول ﺑﺪون اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼم ☐
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮع دوم ﺑﺎ اﺧﺬ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه اﺳﺘﻌﻼم ﻛﺘﺒﻲ ☐
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

الزامات فنی رابر الینینگ وسل رزین آنیونی

 .Aشرح عملکرد وسل
این وسل بخشی از فرآیند تصفیه آب به روش تبادل یونی است که محتوی رزین های آنیونی ضعیف
و قوی می باشد ،مشخصات ابعادی وسل اعم از خود وسل و مسیر های منشعب از آن به طور کامل
در نقشه پیوست شماره  1موجود می باشد.
 .Bمشخصات الینینگ استفاده شده در وسل(مطابق نقشه پیوستی)
 ضخامت  3میلیمتر
 متریال( soft rubber :متریال مورد استفاده الینینگ بایستی متناسب با شرایط شیمیایی
و فیزیکی وسل باشد)
 سختی الینینگ50 shore A± 5 :
 استاندارد رابر الینینگ موجودIS 4687 part 1 :
 .Cمشخصات فرآیند
 محتویات وسل :رزین آنیونی ضعیف و قوی(وسل از وسط به دو نیمه جداگانه تقسیم شده
است)
 سیال عبوری از وسل:
 )aآب خام عاری از یون های مثبت(عوامل سختی آب شامل کلسیم و منیزیم به
همراه سایر کاتیون های موجود در آب قبل از ورود به وسل حذف شده اند)
 )bسیال عبوری از وسل برای احیا رزین ها :سود  5درصد)(Na OH 5%
 دمای طراحی  50درجه سانتیگراد و فشار داخل مخرن  10بار می باشد.
 .Dالزامات اجرای کار
 )1رابر الینینگ بایستی به شکل گرم بوده و با توجه به عدم امکان جابجایی وسل بایستی در
محل نیروگاه اجرا گردد.
 )2متریال مورد استفاده الینینگ بایستی متناسب با شرایط شیمیایی (عبور سود  5درصد و
آب عاری از کاتیون) و فیزیکی (دما و فشار) وسل باشد ،همچنین الزم است متریال مورد
استفاده به تایید کارفرما برسد.

 )3اجرای تمام مراحل کار اعم از زیر سازی سطوح ،کیفیت سند بالست ،پوشش دهی محل
های اتصال در زوایا و گوشه ،میزان همپوشانی ورق های الستیک  ،پخت الستیک و ...
بایستی مطابق با استاندارد های معتبر و اجرایی باشد.
 )4پس از اجرای رابر الینینگ ،کنترل سختی و ضخامت انجام خواهد شد که بایستی در تمام
سطوح یکسان باشد.
 )5پس از اجرای رابر الینینگ ،بایستی عدم وجود سوراخ و زدگی در الستیک به وسیله
اسپارک بررسی گردد.
 .Eوظایف پیمانکار
 )1اجرای تمام مراحل رابر الینینگ از جداسازی رابر موجود ،زیر سازی تا پوشش دهی نهایی
وسل با رعایت یکسان بودن ضخامت و سختی در تمام مقاطع وسل مطابق با الزامات تعریف
شده در بخش  Dبه عهده پیمانکار می باشد.
 )2تامین دستگاه اسپارک (بند  5بخش  )Dو انجام فعالیت مربوطه به عهده پیمانکار می باشد
همچنین نتایج تست مربوطه بایستی به تایید کارفرما برسد.
 )3تهیه نقشه و مدارک فنی پس از اجرا و تحویل آن به کارفرما توسط پیمانکار الزامی است.
 )4در صورت نیاز به باز و بست در وسل (باز و بست منهول ها و سایر متعلقات وسل و  ،)...باز و
بست به عهده پیمانکار می باشد.
 .Fوظایف کارفرما
 )1تامین آب ،برق و داربست به عهده کارفرما می باشد.
 )2در صورت نیاز پیمانکار امکان تامین بخار با شرایط موجود در نیروگاه (فشار  18بار و دمای
 200درجه سانتی گراد) وجود دارد ،بدیهی است تجهیزات مورد نیاز برای انتقال و استفاده
از بخار به عهده پیمانکار خواهد بود.
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