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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : تجدید شماره یک 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 1400/06/20

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:
 
 



  "الزامات فني ساخت سيل روغن ياتاقان"

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

كه سازنده مي بايست نسبت به آناليز شيميايي و  (نمونه قطعه اصلي در اختيار سازنده قرار مي گيرد
مكانيكي اقدام و نتايج را به كارفرما تحويل و در صورت تاييد كارفرما نسبت ساخت اولين نمونه اقدام 

 :)نمايد
  اليافخاكستر و صد و نوع تعيين نوع رزين،در ،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. 300مقاومت حرارتي تا دماي 

 .مقاومت شيميايي در مقابل روغن 

مي باشد كه بايستي پس از ساخت قالب به روش (پايه پليمري نمونه رزين فنوليك) متريال سيل بالكاليت  -2
 تزريقي با فشار باال انجام گردد تا هيچگونه حفره اي بوجود نيايد.

) قبل از شروع ساخت و اخذ تاييديه كارفرما، ارائه shop drawingتهيه نقشه هاي ساخت كارگاهي ( -3
 شده (مطابق استانداردهاي معتبر) الزامي است. گزارش مراحل ساخت و تست هاي انجام

 ،تهيه كليه سند هاي كيفي مورد نياز و تكميل آنها در زمان ساخت مانند تست فرم هاي كنترل ابعادي -4
كنترل سختي، كنترل درجه حرارت و ... به همراه تلرانس ها و استانداردهاي مربوطه توسط پيمانكار تاييد 

 ست.ا اميو تحويل آن به كارفرما الز

جي  روي ياتاقانتاييد اوليه حتي االمكان در توقف اولين واحد اولين نمونه ساخته شده پس از بررسي و  -5
ماهه مورد تست و ارزيابي قرار گيرد. در صورت عدم بروز نقص،  4نصب و بايستي طي بازه  فن آر

 تاييديه ساخت الباقي درخواست صادر خواهد شد.

 ساخته شده را به مدت يك سال گارانتي نمايد.سازنده بايستي سيل هاي  -6

ها، گزارشات بازرسي قبل از مرحله حمل، تاييد و ها، گواهينامهتست ،مرور سندهاي كيفي، گزارشات -7
 (كتابچه نهايي). ستا به كارفرما الزامي هاتحويل آن

 وكيوم. بندي مطابق با دستورالعمل هاي تأييد شدهبسته -8





ديرخ تساوخرد

-40000018 : تساوخرد هرامش

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

16 ددع . ناقاتاي نغور ليس 608817875 رليوب. هنومن قباطم( رتميليم125:يلخاد رطق ،تيلاكاب :لايرتم1 )

تاحيضوت يتساوخرد دادعت



: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


