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دارد

باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم انجام خدمات تعمیرات سوت بلوئرهای بویلر در طول اورهال اساسی واحد یک (تمدید)
(فوری)

با سالم و احترام

با عنایت به اینکه شرکت مدیریت تولید برق طوس در نظر دارد از طریق برگزاری استعالم عمومی نسبت به انجام خدمات مورد نیاز
خود به شرح درخواست و ضمایم پیوست اقدام نماید .لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع و شرح خدمات پیوست ،مناسبترین
پیشنهاد فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکات دربسته به اداره حراست این شرکت طبق
جدول زمانبندی با درج عنوان فنی و مالی بر روی پاکات ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل خدمات ،درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روی پاکات.
ب) پرداخت وجه منوط به انجام خدمات ،پس از تایید فنی انجام خواهد شد.
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)

تا پایان وقت اداری مورخه 1400/11/14

مدت اعتبار پیشنهاد مالی

 20روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

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  2444آقای مهندس لطفی تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکات :مشهد کیلومتر  12جاده قوچان .صندوق پستی  91895/157/133تلفن051-35421800 :دورنگار051-35421818 :
لطفا پاکات ارسالی تحویل واحد حراست آقای قربان نیا گردد.
توجه :به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس ،ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی

تعمیرات اساسی واحد  1و 3
A .K.S

شرح خدمات  :سرویس کامل سوت بلوئرهای ثابت و متحرک ( 12سوت بلوئر ثابت و  12سوت بلوئر متحرک) شامل باز نمودن ،دمونتاژ ،سرویس و تعویض قطعات آسیب دیده ،مونتاژ و نصب مجدد گیربکس های سوت
بلوئرهای متحرک و ثابت  -دمونتاژ کلیه لوله هال لنس ،غالف ،نازلها و شافت مربعی سوت بلوئرهای متحرک و ثابت و در صورت نیاز تعویض آنها -سرویس کامل پاپت والوهای سوت بلوئرهای متحرک و ثابت -سرویس کلیه
باکس های هوای گلند سوت بلوئرها به همراه انجام بک واش کل مسیر -تعویض غلتکهای دیواره و نیز کلیه پکینگهای سوت بلوئرها  -باز و بست کلیه منهولهای فلزی طبقات بویلر

مکانیک :بخش سوت بلوئرها

درصد وزنی

ردیف

NV21\22\23\31\32\33S001,S002

باز نمودن پاپت والوهای سوت بلوئرهای متحرک ،دمونتاژ و سرویس آنها ،آب بندی ،تعویض پکینگ و واشر و بستن مجدد آنها

1

NV21\22\23\31\32\33D001,D002

پیاده نمودن سوت بلوئر متحرک شامل گیربکس متحرک ،گیربکس کاهنده ،لوله استیل ،غالف ،شافت چهارگوش و انتقال به کارگاه

2

NV21\22\23\31\32\33D001,D002

باز نمودن ،سرویس و نصب مجدد باکس هوای گلند سوت بلوئرهای متحرک

3

NV21\22\23\31\32\33D001,D002

چک نمودن مسیر هوای گلند سوت بلوئرهای متحرک ،رفع گرفتگی و تعویض شلنگها و لوله های مسی بهمراه بک واش مسیر لوله ها تا کانال هوای اف دی فن

4

NV21\22\23\31\32\33D001,D002

باز نمودن ،سرویس و یا تعویض غلتک دیواره سوت بلوئرهای متحرک و نصب مجدد آنها

5

NV21\22\23\31\32\33D001,D002
NV21\22\23\31\32\33D001,D002
NV21\22\23\31\32\33D001,D002

دمونتاژ ،سرویس ،تعویض قطعات ،تامین گریس و مونتاژ کامل گیربکس متحرک و گیربکس کاهنده سوت بلوئرهای متحرک
انتقال لوله استیل ،غالف و شافت چهار گوش سوت بلوئر متحرک به محل و نصب مجدد آنها
نصب گیربکس متحرک و گیربکس کاهنده سوت بلوئرهای متحرک به همراه کلیه اتصاالت و پکینگ گذاری آنها

6
7
8

NV21\22\23\31\32\33S001,S002

باز نمودن پاپت والوهای سوت بلوئرهای ثابت ،دمونتاژ و سرویس آنها ،آب بندی ،تعویض پکینگ و واشر و بستن مجدد آنها

9

NV24\25\27\34\35\37D001,D002

پیاده نمودن سوت بلوئر ثابت شامل گیربکس و لوله های لنس و انتقال آنها به کارگاه

10

NV24\25\27\34\35\37D001,D002

باز نمودن ،سرویس و نصب مجدد باکس هوای گلند سوت بلوئرهای متحرک

11

NV24\25\27\34\35\37D001,D002

چک نمودن مسیر هوای گلند سوت بلوئرهای متحرک ،رفع گرفتگی و تعویض شلنگها و لوله های مسی

12

NV24\25\27\34\35\37D001,D002

دمونتاژ ،سرویس ،تعویض قطعات ،تامین گریس و مونتاژ کامل گیربکس سوت بلوئرهای ثابت

13

NV24\25\27\34\35\37D001,D002
NV24\25\27\34\35\37D001,D002
NV24\25\27\34\35\37D001,D003

انتقال لوله های لنس بخار سوت بلوئر ثابت به محل و نصب مجدد آنها
نصب گیربکس سوت بلوئرهای ثابت به همراه کلیه اتصاالت و پکینگ گذاری آنها
باز و بست کلیه منهول های فلزی طبقات بویلر

14
15
16

