
باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : تجدید شماره یک استعالم قیمت سوپاپ هاي کمپرسور هیدروژن سازي - درخواست شماره 9900088

با سالم و احترام 

          با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژي طوس(بعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/

خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداري نماید. لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب ترین

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 زمان بندي بادرج عنوان فنی و یا مالی بر روي 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 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 کاال/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 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.

1400/04/05 

1400/11000/2585

دارد



در صورت ابهامات فنی با شماره 35421800-051ـ داخلی2349 و 2347 آقاي مهندس ذاکري تماس بگیرید.

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال

از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/04/22

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

مالی

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت

هاي فنی و مالی

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

لطفًا در کلیه مکاتبات و همچنین پشت پاکت هاي ارسالی، شماره درخواست خرید بهمراه تاریخ اعتبار قیمت درج گردد.

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی

امین لطفی  اقدام کننده:

1400/04/05 

1400/11000/2585

دارد



طسوتم ديرخ تساوخرد مرف
ديرخ زوجم ذخا -1 هرامش مرف

رودص خيرات :  88 : ديرخ تساوخرد هرامش
كيناكم تاريمعت روما : يضاقتم روما

سراپ يژرنا نيمات قفا تكرش
ديئامرف لوذبم ار مزال مادقا ديرخ زوجم رودص و يسررب هب تبسن تسا دنمشهاوخ

1399/11/08
تكرش يراج ياه ديرخ -1399/11/07 تساوخرد خيرات

دحاو فرصم لحمالاك مان لاير/يفيتساوخرد دادعتالاكدك

كرش
يريدم ت

وط قرب ديلوت ت
س

150,000,000 4 ددع يزاس نژورديه روسرپمك كي هلحرم پاپوس 600,000,000هاگورين ياهدحاو653030494

60,000,000 4 ددع 240,000,000هاگورين ياهدحاو653030495 يزاس نژورديه روس رپمك مود هلحرم پاپوس

100,000,000 8 ددع يزاس نژورديهروسرپمك مراهچ هلحرمردنليسولاو 800,000,000هاگورين ياهدحاو653030831

يوفطصم يمخفادمحمديس

لماعريدم يضاقتم روما

يرارطضا             يداع        :تيولوا

ينابيتشپ و يلام روما
يرباص سابعيرداهب مساق

: تاحيضوت

: ينف هيجوت
: الاك نيمات مدع تاعبت

يغاد قوف يالاك

 تساوخرد نيا ،اهروسرپمك يكدي مزاول يجراخ ديرخ ربنامز دنيآرف و هعومجم زا يرادرب هرهب رب نآ زا يشان كسير ليمحت و اهروسرپمك يديلوت ناوت شهاك ليلد هب
 هك تسا هدش يياسانش زين يناگدنزاس هنيمز نيا رد ،تسا هدش رداص يلخاد ناگدنزاس زا هدافتسا و لخاد تخاس شور زا يريگيپ يارب و يلبق ياه تساوخرد رب هوالع
.دومن هدافتسا اهنآ زا ناوتيم و هتشاد يلوبق لباق قباوس
.تسا هدش اه روسرپمك تيفرظ شهاك بجوم اه گنير فعض اب هارمه هك دشاب يم اه پاپوس يلخاد تشن ،اهروسرپمك فعض لماوع زا يكي

)اهدحاو زاين شيازفا نآ عبتلاب و اه لوسپك راشف شهاك(ديلوت شهاك تارطاخم اب هارمه اهروسرپمك هعومجم زا يرادرب هرهب ،اهروسرپمك يلعف طيارش يسررب اب

درادندراد

1
2

4
5

يداهنشيپ ناگدننك نيمات تسيل

36

لاير/يلك دروآرب

1,640,000,000

كرش
نيمات قفا ت

وط يژرنا
س

كرش
راپ يژرنا نيمات قفا ت

س
(

تراظن رتفد
)

رابنا و اهدنيآرف روما تسرپرس

يسدنهم -ينف رتفد

لماعريدم/يرجم

تراظن رتفد سانشراك

لماعريدم

ا)ددرگ تسويپ سوط تالماعم نويسيمك هسلجتروص( هلماعم شور مالعا و ديرخ زوجم
تراظن رتفد ريدم

هريدم تئيه زوجم

اهدادرارق روما

ديرخ شور نايب -تراظن رتفد
ياقآ/مناخ :ينف سانشراك يسدنهم -ينف ريدم... 

خيراتتساوخرد هرامش



  هاي كمپرسور هيدروژن سازي نيروگاه طوس الزامات فني ساخت رينگ

  الف) مشخصات كمپرسور هيدروژن سازي

 6kw at 950 rpmتوان كمپرسور:           C41NRتايپ:                                                  Burckhardtسازنده:           

  4تعداد مراحل :                                                           1983سال ساخت:        

 5,30,120,200مراحل به ترتيب:  (bar)فشار خروجي    حداكثر                                   m3/h 13.6دبي كمپرسور:       

  برحسب ميليمتر   80,40,25,16     قطر پيستون هاي چهار مرحله به ترتيب:     

  كمپرسورب) مشخصات سوپاپ هاي 

مندرج در  مشخصات   شرح  
  دستورالعمل سازنده

  توضيحات  سازنده  پارت نامبر

   D90 x 20 3511  مرحله يك  1

   D60 x 20 3522  مرحله دو   2

  يكسان مي باشد. 4و 3مراحل  D60 x 24 3524  مرحله سه   3

 جهت قيمت دهي بوده و  ساخت نهايي  بايستي مطابق الزامات ارائه شده  باشد.قابل توجه كه مشخصات و ابعاد صرفا 

   سوپاپ  اينترنال هاي  ج) نقشه

  



  
  



  



  نيروگاه طوس ساخت قطعات كمپرسور هيدروژن سازيفني الزامات 

حداقل يك  بايستي داراي تجربه ساخت قطعات كمپرسورهاي فشار قوي باشد. لذا الزم استپيمانكار  ) 1
 .ارائه نمايدقرارداد ساخت قطعات مشابه كمپرسور مزبور را 

فشار قوي مشابه  كمپرسورهاي قطعاتارائه حداقل يك حسن انجام كار از كارفرمايان قرارداد ساخت  ) 2
 الزامي است.

 ،ساختشروع قبل از  است متريال هاي مورد استفاده بايستي دقيقا مطابق نمونه باشد، پيمانكار موظف ) 3
 متريال مورد استفاده را به تاييد كارفرما برساند.

 معتبر و اجرايي هاي انداردابعاد، اندازه ها و تلرانس ها بايستي طبق است اصلي نوبا توجه به نبود قطعات  ) 4
، در اين راستا پيمانكار قبل از از روي قطعات كاركرده اصلي برداشت شوند و مبناي ساخت قرارگيرند

ين ماشتامين متريال، ( توليدو فرآيند در نظر گرفته شده ي  شروع ساخت بايستي نقشه كامل ساخت
 و تاييد را براي بررسي شيميايي و ...)كاري، عمليات حرارتي، سخت كاري، آزمون هاي مكانيكي و 

 كارفرما ارائه نمايد.

كارفرما رخواست را براي تاييد نهايي قبل از توليد نهايي كل درخواست، پيمانكار بايستي يك ست از د ) 5
 ارسال نمايد، بديهي است تامين كل درخواست منوط به دريافت تاييديه در اين مرحله مي باشد.

قشه ها و پروسه ساخت، نصب يك ست از ن و تاييد شامل بررسي )5ندرج در بند(متاييد نهايي كارفرما ) 6
شامل دبي،فشار، دما، زمان زير بار كمپرسور، "هر قطعه و عملكرد مناسب كمپرسوراز نظر شرايط كاري 

  پس از راه اندازي خواهد بود. "زمان پر كردن سيلندرها،
 يل كل درخواست سه ماه مي باشد.حداكثر زمان ساخت و تحويل ست اول يك ماه و تحو ) 7

 ماه پس از زمان تحويل قطعات  باشد. 18حداقل گارانتي  پيمانكار بايستي   ) 8

 قطعات ساخته شده بايستي در بسته بندي مناسب تحويل كار فرما گردد. ) 9

 محل تحويل قطعات انبار نيروگاه طوس خواهد بود. )10

نمايندگان كارفرما در محل كارگاه ساخت ، شرايط حضور  طي فرايندظف است در پيمانكار مو )11
 م نمايد.هساخت قطعات و بازديدهاي دوره اي فرا نظارت برپيمانكار را براي 

با توجه به خطر انفجار در كمپرسور هيدروژن سازي بايستي نهايت دقت در امر ساخت قطعات صورت  )12
 پذيرد.

 




