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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم ساخت 16 عدد سیل روغن یاتاقان - درخواست خرید 40000018

با سالم و احترام 

       با عنایت به این که شرکت افق تامین انرژي طوس(به عنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/خدمات مورد نیاز خود را به
شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداري نماید. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب  ترین پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر
گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکت هاي دربسته بنام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و

 
مالی بر روي پاکت ها ارسال فرمائید.

 
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات، زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روي پاکت ها.

 
ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است(در صورت امکان بر مبناي تحویل درب نیروگاه)

ج)پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/05/12

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

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی وتاریخ احتمالی بازگشایی پاکت ها
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 35421800-051ـ داخلی 2444 آقاي مهندس لطفی تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکت ها: 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                                   

توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی
 

امین لطفی   اقدام کننده:
 
 



طسوتم ديرخ تساوخرد مرف
ديرخ زوجم ذخا -1 هرامش مرف

ديئامرف لوذبم ار مزال مادقا ديرخ زوجم رودص و يسررب هب تبسن تسا دنمشهاوخ .
: تساوخرد خيرات 18 : ديرخ تساوخرد هرامش

كيناكم تاريمعت روما : 3 و 1 ياهدحاو يساسا تاريمعتيضاقتم روما 1400/03/02رودص خيرات :-
: ديرخ: تخاس1400/03/10

.دشاب هتشاد هلصاف تسياب يم تراظن هاگتسد هب يمسر لاسرا خيرات اب زور هد رثكادح تساوخرد رودص خيرات: حيضوت

دحاو فرصم لحمالاك مان  تالاكدك
لاير/يفيتساوخرد

كرش
يريدم ت

وط قرب ديلوت ت
س

-----
16 ددع

 رليوبG.R.F ناقاتاي نغور ليس
 قباطم( رتميليم125:يلخاد رطق ،تيلاكاب :لايرتم
)هنومن

60881787
ه ناقاتاي5 G.R.Fan و F 0

----
0

يوفطصم يمخفادمحمديس
لماعريدم ينابيتشپ و يلام رومايضاقتم روما

يرباص سابعيرداهب مساق

: .ددرگ يم زيهجت يزوس شتآ هب رجنم هك ناقاتاي نغور يتشنالاك نيمات مدع تاعبت

: هدننك نيمات صصختم ياهتكرش يفرعم

يدوجوم
قفا رابنا

 دروآرب
لاير/يلك

يدوجوم
 رابنا
سوط

هديد بيسآ ياه ليس ضيوعت تهج نيمات هب زاين: تساوخرد ينف هيجوت و تلع

الاك تاصخشم
 بصن دادعت
 ره رد هدش
هاگورين دحاو

 نيرخآ نامز
 /ريمعت
ضيوعت

الاك تيعضو

يغاد قوف يالاك
درادندراد

 ناكما مدع ليالد
: يغاد هئارا

: روشك لخاد رد يزاسزاب اي تخاس ،نيمات ناكما

 دادعت
 رد يفرصم

لاسهد

-رابنا يدوجوم مدع : تاحيضوت

كرش
راپ يژرنا نيمات قفا ت

س

: تراظن رتفد ريدم: تراظن رتفد سانشراك

)ددرگ تسويپ سوط تالماعم نويسيمك هسلجتروص( هلماعم شور مالعا و ديرخ زوجم

: رابنا تيعضو شرازگ
: تراظن هاگتسد هب تساوخرد لوصو خيرات

: ينف رظن هئارا - تراظن رتفد

: ديرخ شور - تراظن رتفد

: هژورپ ريدم



  "الزامات فني ساخت سيل روغن ياتاقان"

متريال و مشخصات فني سيل روغن شامل موارد زير بايستي عينا مطابق نمومه اصلي باشد و ارائه آناليز متريال و  -1
(نمونه قطعه اصلي  مشخصات فني از آزمايشگاه مورد تاييد نيروگاه براي مطابقت دادن با نمونه اصلي الزامي است

 :در اختيار سازنده قرار مي گيرد)
  اليافخاكستر و تعيين نوع رزين،درصد و نوع  ،مشخصات فنيتركيب شيميايي متريال پيشنهادي با.  
  سختي آزمونshore D  . 
  آزمون تعيين جذب آب بر اساس استانداردASTM D570. 
  آزمون سايش بر اساس استانداردASTM D5963 . 
  درجه سانتيگراد. 300حرارتي تا دماي مقاومت 

 .مقاومت شيميايي در مقابل روغن 

) قبل از شروع ساخت و اخذ تاييديه كارفرما، ارائه shop drawingتهيه نقشه هاي ساخت كارگاهي ( -2
 گزارش مراحل ساخت و تست هاي انجام شده (مطابق استانداردهاي معتبر) الزامي است.

 ،نياز و تكميل آنها در زمان ساخت مانند تست فرم هاي كنترل ابعادي تهيه كليه سند هاي كيفي مورد -3
كنترل سختي، كنترل درجه حرارت و ... به همراه تلرانس ها و استانداردهاي مربوطه توسط پيمانكار تاييد 

 ست.ا و تحويل آن به كارفرما الزامي

ماهه  4كي از فن ها نصب و بايستي طي بازه تاييد اوليه، روي ياتاقان ياولين نمونه ساخته شده پس از بررسي و  -4
 مورد تست و ارزيابي قرار گيرد. در صورت عدم بروز نقص، تاييديه ساخت الباقي درخواست صادر خواهد شد.

 سازنده بايستي سيل هاي ساخته شده را به مدت يك سال گارانتي نمايد. -5

بازرسي قبل از مرحله حمل، تاييد و ها، گزارشات ها، گواهينامهتست ،مرور سندهاي كيفي، گزارشات -6
 (كتابچه نهايي). ستا به كارفرما الزامي هاتحويل آن

 بندي مطابق با دستورالعمل هاي تأييد شده.بسته -7

 





:نام فروشنده
:کد ملی: آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
تعدادواحد

قیمت واحد 

(ارز/ريال)
(ارز/ريال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

: محل تحویل کاال

:مدت زمان تحویل کاال-

  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

. در صورت ارائه پیشنهاد ارزی مرجع تسعیر ارز مشخص گردد-

:نام، امضا و مهر

:توضیحات 

:به عدد (ارز/ريال)جمع کل 

:به حروف (ارز/ريال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خريد

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 

:اقتصادی کد:تاریخ


