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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت پینیون و کرانویل - درخواست شماره 40000101

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 و الزامات فنی پیوست شده، مناسب  ترین پیشنهاد فنی و
مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با

 
درج عنوان فنی و مالی بر روي پاکات ارسال فرمائید.

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

 
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 1400/11/02

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 پاکات
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  2347 آقاي مهندس ذاکري تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکات: 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
 

رضا رضایی پارسا  اقدام کننده:
 
 



درخواست خريد

OTET-40000101 شماره درخواست:

(درج شماره فوق در کلیه مکاتبات و اسناد الزامی است)

واحد اندازه گیری نام کاال کدکاالردیف

5 دست پنيون وكرانويل گيربكس برجهاي خشك 663010260 1

توضیحات تعداد درخواستی



:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

تعدادواحدردیف
قیمت واحد 

(ارز/ریال)
(ارز/ریال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اولروز 75:مدت زمان تحویل کاال-

m.jahangir.tpgm@gmail.com- 09018727380:  واتساپ  -  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

-

:نام، امضا و مهر

درب انبار نیروگاه طوس

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ریال)جمع کل 

:به حروف (ریال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خرید

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

خدمات/ شرح کاال 

تاریخ گشایش پاکت/ در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،مبنای محاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های حواله قبل از پرداخت

. که توسط امور مالی خریدار محاسبه می گرددsanarate.irمندرج در سامانه سنا به نشانی  (میانگین نرخ خرید و فروش )های مالی

:نام فروشنده



 الزامات درخواست خرید چرخ دنده پنیون و کرانویل

A. :مشخصات قطعه 

 چرخ دنده پنیون: پیوست شماره یک 

 چرخ دنده کرانویل: پیوست شماره دو 

 ".نقشه های پیوستی صرفا برای قیمت دهی می باشد" 

B. :الزامات ساخت 

باشد بر این اساس مشابه را داشته  "چرخ دنده پنیون و کرانویل"پیمانکار بایستی تجربه ساخت  (1

 ارائه حداقل سه قرارداد مشابه به همراه سه فقره حسن انجام کار الزامی است.

 که برای سازنده ارسال خواهد شد. مبنای ساخت نمونه اورجینال اصلی خواهد بود (2

پیمانکار بایستی براساس نمونه ارسالی اقدام به تهیه نقشه با در نظر گرفتن استاندارد های معتبر و  (3

، در این راستا پیمانکار قبل از شروع ساخت بایستی نقشه کامل ساخت و فرآیند رایی نمایداج

ماشین کاری، عملیات حرارتی، سخت کاری، تامین متریال، در نظر گرفته شده ی تولید )

 کارفرما ارائه نماید. و تایید آزمون های مکانیکی و شیمیایی و ...( را برای بررسی

، 6CrNiMo17 -1.6587با متریال  استفاده بایستی دقیقا مطابق نمونه باشدمتریال های مورد  (4

فاده را به تایید کارفرما برساند، متریال مورد است ،ساختشروع قبل از  است پیمانکار موظفلذا 

همچنین پیمانکارموظف است متریال مورد استفاده را از برندهای اروپایی تامین کند و در این 

هی نامه های مربوط به خرید، آنالیزهای شیمیایی و خواص مکانیکی را به راستا بایستی گوا

 تایید کارفرما برساند.

قبل از تولید نهایی کل درخواست، پیمانکار بایستی یک ست از درخواست را برای تایید نهایی  (5

 نمونه اولیه برای بررسی میزان لقی، ارتعاش و صدا در گیربکس مونتاژکارفرما ارسال نماید، 

بدیهی است تامین کل درخواست  دت یک ماه در مجموعه نصب می گردد،خواهد شد و به م

 فت تاییدیه در این مرحله می باشد.منوط به دریا

پیمانکار موظف است در طی فرایند ساخت ، شرایط حضور نمایندگان کارفرما در محل  (6

 فراهم نماید. را کارگاه پیمانکار را برای نظارت بر ساخت قطعات

چنانچه پس از راه اندازی گیربکس برای تست  اولیه و یا بهره برداری نهایی، به علت مشکالت  (7

ناشی از چرخ دنده پنیون و کرانویل، گیربکس نیاز به تعمیرات مجدد داشته باشد هزینه های 

ناشی از آن شامل هزینه بیرینگ های مورد استفاده و لوازم مصرفی و دستمزد به عهده پیمانکار 

 اهد بود.خو



کرانویل و با پکیج -به صورت ست های پنیون قطعات ساخته شده بایستی در بسته بندی مناسب (8

 تحویل کار فرما گردد. مجزا

 ماه پس از زمان تحویل قطعات  باشد. 18حداقل گارانتی  پیمانکار بایستی   (9

 محل تحویل قطعات انبار نیروگاه طوس خواهد بود. (10

شامل نقشه ساخت قطعه، مشخصات متریال)گواهی آنالیز  سازنده موظف است دفترچه فنی (11

و مشخصات مکانیکی(، پروسه ساخت و تولید، استانداردهای مورد استفاده،  بازرسی و 

 کنترل های انجام شده را برای تحویل به کارفرما تهیه کند. 

 

 پیوست یک: دنده پنیون

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیوست دو: دنده کرانویل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تصویر دنده پنیون و کرانویل پیوست سه:

 

 


