1400/05/02
1400/11000/3443
دارد

باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
م

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)

ت

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  2447آقای مهندس ذاکری 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 1998713646
تلفن 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
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 ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ رﻳﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻃﻮس
اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي
ﺗﺎﻳﭗC41NR :

ﺳﺎزﻧﺪهBurckhardt :
ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ1983 :

ﺗﻮان ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر6kw at 950 rpm :

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ 4 :
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﻲ )(barﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ5,30,120,200 :

دﺑﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر13.6 m3/h :
ﻗﻄﺮ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ:

 80,40,25,16ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ

ب( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
ﺷﺮح

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در

ﭘﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎزﻧﺪه

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه
1

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ

D90 x 20

3511

2

ﻣﺮﺣﻠﻪ دو

D60 x 20

3522

3

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ

D60 x 24

3524

ﻣﺮاﺣﻞ  3و 4ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺑﻌﺎد ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﻴﻤﺖ دﻫﻲ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺎل ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺎپ

اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻃﻮس

 (1ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ
ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﺰﺑﻮر را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (2اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 (3ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ،
ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 (4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ ﻧﻮ اﺑﻌﺎد ،اﻧﺪازه ﻫﺎ و ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺟﺮاﻳﻲ
از روي ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎرﻛﺮده اﺻﻠﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ ،در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ي ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﺮﻳﺎل ،ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻛﺎري ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ،ﺳﺨﺖ ﻛﺎري ،آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  (...را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (5ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺖ از درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (6ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ)ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ (5ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺼﺐ ﻳﻚ ﺳﺖ از
ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮراز ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري "ﺷﺎﻣﻞ دﺑﻲ،ﻓﺸﺎر ،دﻣﺎ ،زﻣﺎن زﻳﺮ ﺑﺎر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر،
زﻣﺎن ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎ "،ﭘﺲ از راه اﻧﺪازي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (7ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺖ اول ﻳﻚ ﻣﺎه و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (8ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  18ﻣﺎه ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
 (9ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﮔﺮدد.
 (10ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻃﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 (11ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي دوره اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (12ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻮرت
ﭘﺬﻳﺮد.

