1400/04/26
1400/11000/3271
دارد

باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم ساخت  16عدد سیل روغن یاتاقان  -درخواست خرید 40000018
با سالم و احترام
با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژی طوس(بهعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/خدمات مورد نیاز خود را به
شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداری نماید .خواهشمند است ضمن بررسی موضوع ،مناسبترین پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر
گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکت های دربسته بنام شرکت افق تامین انرژی طوس طبق جدول زمانبندی با درج عنوان فنی و
مالی بر روی پاکت ها ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات ،زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روی پاکت ها.
ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است(در صورت امکان بر مبنای تحویل درب نیروگاه)
ج)پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد.
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)

تا پایان وقت اداری مورخه 1400/05/12

مدت اعتبار پیشنهاد مالی

 20روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکت ها

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های 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 051-35421800ـ داخلی  2444آقای مهندس لطفی تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکت ها :تهران -سعادت آباد -باالتر از میدان کاج -خیابان نهم(کوچه شعبانی) -پالک  -18طبقه دوم -شرکت افق تامین انرژی
طوس -به آقای رزمجو تحویل گردد .کد پستی  1998713646تلفن 021-22351470 :دورنگار021-22148356 :
توجه :به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس ،ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی
اقدام کننده :امین لطفی

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  -1اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ
.ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ:

ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ :

18

-

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ :اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ

ﺳﺎﺧﺖ :

1400/03/10

ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪﻫﺎي  1و  3ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور :

ﺧ ﺮﻳﺪ :

1400/03/02

ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده روز ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺳﺎل رﺳﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻ
ﻛﺪﻛﺎﻻ
60881787
5

ﻧﺎم ﻛﺎﻻ

واﺣﺪ

ﻣﻮﺟﻮدي
اﻧﺒﺎر اﻓﻖ

ﺳﻴﻞ روﻏﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن  G .R.Fﺑﻮﻳﻠﺮ
ﻣﺘﺮﻳﺎل :ﺑﺎﻛﺎﻟﻴﺖ ،ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 125:ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻋﺪد

وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻻ

ﻣﻮﺟﻮدي
اﻧﺒﺎر

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻃﻮس

0

0

 Fو  G.R.Fanﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫ

ت
درﺧﻮاﺳﺘﻲ

16

ﻧﻤﻮﻧﻪ(

ﻓﻲ/رﻳﺎل

-----

ﺑﺮآورد
ﻛﻠﻲ/رﻳﺎل

ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ

ﺗ ﻌﺪ ا د

زﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ

ﺷﺪه در ﻫﺮ

ﻣﺼﺮﻓﻲ در

ﺗﻌﻤﻴﺮ/

واﺣﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه

ده ﺳﺎل

ﺗﻌﻮﻳﺾ

----

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  :ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎ-ر

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻃﻮس

ﻛﺎﻻي ﻓﻮق داﻏﻲ

دارد

دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن
اراﺋﻪ داﻏﻲ :

ﻧﺪارد

ﻋﻠﺖ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺖ :
ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ:

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻞ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه

ﻧﺸﺘﻲ روﻏﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر :
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه :

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺎدري

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪاﻓﺨﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت :

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎر :
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت  -اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ :

دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت  -روش ﺧﺮﻳﺪ :

ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت :

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت :

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :
ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ و اﻋﻼم روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺮدد(

"اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻞ روﻏﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن"
 -1ﻣﺘﺮﻳﺎل و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﻴﻞ روﻏﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻣﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اراﺋﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﺮﻳﺎل و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﻲ
در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(:
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮﻳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع رزﻳﻦ،درﺻﺪ و ﻧﻮع ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و اﻟﻴﺎف.
 آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻲ . shore D
 آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺬب آب ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد .ASTM D570
 آزﻣﻮن ﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد .ASTM D5963
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺎ دﻣﺎي  300درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد.
 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻏﻦ.

 -2ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ) (shop drawingﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺬ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،اراﺋﻪ
ﮔﺰارش ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ( اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 -3ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺑﻌﺎدي،
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺨﺘﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت و  ...ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﺎﻳﻴﺪ
و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 -4اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ،روي ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻳﻜﻲ از ﻓﻦ ﻫﺎ ﻧﺼﺐ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ ﺑﺎزه  4ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ،ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﺒﺎﻗﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -6ﻣﺮور ﺳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ،ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺗﺴﺖﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻤﻞ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ و
ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ )ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ(.
 -7ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه.

فرم پیشنهاد قیمت

شماره درخواست خريد:
کد اقتصادی:

تاریخ:

نام فروشنده:
آدرس ،تلفن تماس:

کد ملی:

آدرس الکترونیکی:

شماره همراه:

لیست اقالم
ردی

شرح کاال  /خدمات

ف

واحد

*قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد.

تعداد

قیمت واحد
(ريال/ارز)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع کل (ريال/ارز) به عدد:
جمع کل (ريال/ارز) به حروف:

محل تحویل کاال:
 مدت زمان تحویل کاال: اطالعات تماس -35421800داخلی 2389 در صورت ارائه پیشنهاد ارزی مرجع تسعیر ارز مشخص گردد.توضیحات :

نام ،امضا و مهر:

قیمت کل (ريال/ارز)

