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دارد

باسمه تعالی

سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین (مقام معظم رهبري)

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم خرید پینیون و کرانویل -درخواست خرید 40100043

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 به نام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر روي پاکات ارسال فرمائید.
الزم به ذکر است شرکت کنندگان می بایست کلیه اسناد استعالم را، مهر و امضا شده در پاکت فنی مهر و موم شده تحویل

 
نمایند.

 
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 انبار نیروگاه)

ج) پرداخت وجه منوط به انجام تایید فنی  پس از تحویل کاال/خدمات خواهد بود. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1401/08/24

20 روز پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیمدت اعتبار پیشنهاد مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

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  2447 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 واحد حراست 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

معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
 

محمد جهانگیر   اقدام کننده:
 
 



  الزامات درخواست خريد چرخ دنده پنيون و كرانويل

A . :مشخصات قطعه 

  چرخ دنده پنيون: پيوست شماره يك 

 چرخ دنده كرانويل: پيوست شماره دو 

 ".نقشه هاي پيوستي صرفا براي قيمت دهي مي باشد" 

B . :الزامات ساخت 

مشابه را داشته باشد بر اين اساس  "چرخ دنده پنيون و كرانويل "بايستي تجربه ساخت  سازنده )1
   ارائه حداقل سه قرارداد مشابه به همراه سه فقره حسن انجام كار الزامي است.

 كه براي سازنده ارسال خواهد شد. مبناي ساخت نمونه اورجينال اصلي خواهد بود )2

بايستي براساس نمونه ارسالي اقدام به تهيه نقشه با در نظر گرفتن استاندارد هاي معتبر و   سازنده )3
، در اين راستا پيمانكار قبل از شروع ساخت بايستي نقشه كامل ساخت و فرآيند اجرايي نمايد

ماشين كاري، عمليات حرارتي، سخت كاري، تامين متريال، در نظر گرفته شده ي توليد (
 كارفرما ارائه نمايد. و تاييد مكانيكي و شيميايي و ...) را براي بررسيآزمون هاي 

، 1.6587- 17������6با متريال  متريال هاي مورد استفاده بايستي دقيقا مطابق نمونه باشد )4
كارفرما برساند،  فاده را به تاييدمتريال مورد است  ،ساختشروع قبل از  است موظف سازندهلذا 

است متريال مورد استفاده را از برندهاي اروپايي تامين كند و در اين موظف همچنين سازنده 
راستا بايستي گواهي نامه هاي مربوط به خريد، آناليزهاي شيميايي و خواص مكانيكي را به 

 تاييد كارفرما برساند.

اييد نهايي بايستي يك ست از درخواست را براي ت توليد نهايي كل درخواست، سازندهقبل از  )5
فت تاييديه در اين مرحله بديهي است تامين كل درخواست منوط به دريا ،كارفرما ارسال نمايد

 مي باشد.

موظف زمينه ساخت چرخ دنده نداشته،  سازنده اي كه سابقه همكاري با نيروگاه طوس را در )6
مربوطه را به كارفرما اعالم كرده و شرايط بازديد از  است ليست تجهيزات و ماشين آالت 

كارگاه را براي نمايندگان كارفرما پيش از آغاز فرآيند توليد مهيا كند، بديهي است ادامه 
 همكاري منوط به داشتن امكانات الزم مي باشد.

ن كارفرما در محل كارگاه  موظف است در طي فرايند ساخت ، شرايط حضور نمايندگا سازنده )7
 فراهم نمايد. را را براي نظارت بر ساخت قطعات سازنده



چنانچه پس از راه اندازي گيربكس براي تست  اوليه و يا بهره برداري نهايي، به علت مشكالت  )8
ناشي از چرخ دنده پنيون و كرانويل، گيربكس نياز به تعميرات مجدد داشته باشد هزينه هاي  

 مصرفي و دستمزد به عهده سازنده استفاده و لوازم  ناشي از آن شامل هزينه بيرينگ هاي مورد
 خواهد بود.

كرانويل و با پكيج -به صورت ست هاي پنيون قطعات ساخته شده بايستي در بسته بندي مناسب )9
 تحويل كار فرما گردد.  مجزا

 ماه پس از زمان تحويل قطعات  باشد. 18حداقل گارانتي  پيمانكار بايستي   )10

تسويه نهايي پس از تحويل كل  انبار نيروگاه طوس خواهد بود.محل تحويل قطعات  )11
 درخواست به انبار نيروگاه و دريافت تاييديه فني انجام خواهد شد.

سازنده موظف است دفترچه فني شامل نقشه ساخت قطعه، مشخصات متريال(گواهي آناليز و   ) 12
ه،  بازرسي و كنترل  مشخصات مكانيكي)، پروسه ساخت و توليد، استانداردهاي مورد استفاد

 . هاي انجام شده را براي تحويل به كارفرما تهيه كند

سازنده موظف است الزامات فني اعالم  شده ي فوق را تاييد و پس از ممهور كردن، اصل آن   )13
 را براي كارفرما ارسال كند.

 

  

  پيوست يك: دنده پنيون 

  



  
  

  

  

  

  

  

  پيوست دو: دنده كرانويل



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصوير دنده پنيون و كرانويل پيوست سه:  



  

 



: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 اول: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 

 در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،مبنای محاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های حواله هفتگی منتهی به تاریخ گشایش پاکت

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

:نام فروشنده



ديرخ تساوخرد

OTET-40100043 : تساوخرد هرامش

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

2 تسد كشخ ياهجرب سكبريگ ليوناركو نوينپ 663010260 1
تاحيضوت يتساوخرد دادعت


