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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم 97 عدد بوش محافظ محور - درخواست شماره 40000054

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 پیشنهاد 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 1400/06/06

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 داخلی2452 آقاي مهندس امیرپناه 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
 

محمد جهانگیر   اقدام کننده:
 
 



ديرخ تساوخرد

-40000054 : تساوخرد هرامش

)تسا يمازلا دانسا و تابتاكم هيلك رد قوف هرامش جرد(
يريگ هزادنا دحاو الاك مان الاكدكفيدر

17 ددع يناشن شتا پمپ يلصاروحمشوب 563002006 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم1 .

16 ددع 48*36*120 داعبا هب10و47 پمپ روحم ظفاحم شوب 632104836 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم2 .

16 ددع 40*28*75 داعبا هب پمپ روحم ظفاحم شوب 632104845 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم3 .

7 ددع 32*20*75داعبا هبو32 پمپ روحم ظفاحم شوب 632104855 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم4 .

16 ددع يكمكرليوب پمپديفروحمظفاحم شوب 633200376 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم5 .

10 ددع 100*84*220  داعبا هب پمپ روحم ظفاحم شوب 632100844 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم6 .

15 ددع 100*75*160داعبا هب پمپ روحم  ظفاحم شوب 632100756 ددرگ يراديرخ تساوخرد لك .تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم7 .

تاحيضوت يتساوخرد دادعت



                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

  
  

 .بوش هاي محافظ محور پمپ مي باشدقطعات مورد درخواست  .1

 ) بوده و متريال جايگزين مورد تاييد نمي باشد.X46 Cr 13( 1.4034 متريال قطعات .2

 45HRCحداقل   سختي قطعات: .3

 سنگ زني گردد. مي بايست بوش هاح وسط .4

قبل از ســاخت قطعات، مي بايســت نقشــه ســاخت از قطعات تهيه و به كارفرما ارايه گردد. در صــورت تاييد،  .5

جوز م يك نمونه از قطعات ســـاخته شـــده و جهت بررســـي در اختيار كارفرما قرار گيرد. پس از تاييد نمونه،

 ساخت تعداد باقيمانده قطعات به پيمانكار داده مي شود.

به صــورت كلي، مالك تاييد قطعات (به جز در مواردي كه به صــورت صــريح از ســوي كارفرما ذكر  .5,1

 شده باشد)، نمونه اصلي قطعات مي باشد كه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است.

شامل  .6 صالحيت انجام و گواهي مي و ...  UT ،MT ،PTتست هاي غير مخرب  بايست توسط افراد داراي 

 آن به كارفرما ارايه گردد.

ارايه آن به  و ، تست هاي خواص مكانيكي شامل استحكام نهايي و تسليم، انرژي ضربه و سختيآناليز متريال .7

 همراه نمونه شاهد جهت انجام تست هاي خواص مكانيكي الزامي مي باشد.

بره بوده بايست كاليگيرند مياستفاده قرار مي گيري كه در زمان ساخت موردهكليه وسايل و تجهيزات انداز .8

ي قابل كاليبراسيون مربوطه در هر مقطعهايگواهينامه. همچنين دو تاريخ كاليبراسيون آنها پايان نيافته باش

 ارائه از طرف پيمانكار به كارفرما باشند.

(جعبه چوبي،  دهبو با دستورالعمل هاي مورد تاييد كارفرما مطابق مي بايست بندي قطعات ساخته شدهبسته    .9

  و امكان نگهداري طوالني مدت براي آن فراهم باشد. ضربه گير، پالستيك جباب دار)

شه، م  .10 شامل كليه مدارك فني مانند نق ست دفترچه فني  تست هاي  ،دارك ريخته گري و آناليز متريالالزم ا

  گردد.غير مخرب، سختي سنجي، كنترل ابعادي و ... به همراه قطعات به نيروگاه ارسال 

  پمپ ها بوش هاي محافظ محورساختفنيالزامات
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

SURFACE FINISH:   
1.6

TOLERANCES:
   LINEAR:   0.1
   ANGULAR:

FINISH: DEBURR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

NAME SIGNATURE DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWING REVISION

TITLE:

DWG NO.

SCALE:1:1 SHEET 1 OF 1

A4

SURFACE QUALITY 
0.4

ON OUTER SURFACE 
MUST BE ATTAINED BY GRINDING OR 
TURNING. OTHER SURFACES CAN BE FINISHED 

BY MAXIMUM ROUGHNESS OF 
1.6

.

WEIGHT: 

A.Oloumi 98/5/23

Drain Collecting Pump

SD23D001

shaft protecting sleeve

1
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