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 .1موضوع درخواست
این درخواست خرید حداقل الزامات و اطالعات الزم جهت تأمین سیستم نوار نقاله صفحهای ()Pan Conveyor
موردنیاز مطابق با لیست موجود در قسمت  3و هماهنگ با مدارک در قسمت  7میباشد .تولید قطعات و تهیه مدارک باید
مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای موجود در پروژه باشد.

 .2الزامات کلی
 تمامی نقشهها و مدارک باید به زبان فارسی و انگلیسی باشد.
 سیستم ابعاد  SIباید در مدارک رعایت گردد.
 پیمانکار ملزم به اجرای دقیق مشخصات موجود در مدارک میباشد .سازنده باید هرگونه مغایرت با مدارک را
بهصورت لیست (با ارائه جزئیات) به کارفرما ارائه نموده و پس از جلسه شفافسازی بر اساس نظر کارفرما
اقدام نماید.
 تمامی تجهیزات و مواد مورداستفاده در این سیستم باید تا  12ماه پس از نصب و تحویل عملکردی یا  18ماه
پس از تحویل کامل گارانتی گردد.
 بستهبندی قطعات باید بهگونهای باشد که برای حملونقل جادهای مناسب بوده و در شرایط کارخانه به مدت
یک سال در انبار سرباز قابل نگهداری باشد.
 مدارک نهایی پروژه (الکترونیکی و چاپی) باید در سه نسخه تهیه و تحویل کارفرما گردد.
 پیمانکار موظف است هزینهی انجام تمامی تست های موردنیاز را در قیمت ارائهشده در نظر بگیرد.

 .3درخواست
ردیف

عنوان

واحد

تعداد

1

طراحی و ساخت نوار نقاله کفهای ()Pan Conveyor

دستگاه

1

 .4حوزه خدمات
 شرکت در جلسههای مشخصشده از جانب کارفرما
 بازدید از سایت و بررسی اطالعات ارائهشده

کارخانه گندلهسازی با ظرفیت

شرکت توسعه معدنی و صنعتی

 550000تن در سال همدان

صبانور

تاریخ1400/04/05 :

بازبینی:

شماره مدرک:

عنوان مدرک

صفحه 5 :از 10

00

HP550-ME-MRQ-130

درخواست خرید Pan Conveyor

 طراحی و انتخاب تجهیزات مناسب
 تهیه مدارک و نقشههای ذکرشده در قسمت 7
 خرید مواد اولیه ،قطعات و ...
 ساخت تجهیزات مطابق با مدارک تأییدشده
 انجام بازرسی اولیه و انجام تستهای موردنیاز و همکاری جهت بازرسی کارفرما
 بستهبندی ،بارگیری و حمل
 نصب کامل و راهاندازی
 ارائه چکلیست جهت بازرسی دورهای
 ارائه دفترچه نصب ،راهاندازی و تعمیرات و نگهداری

 .5موارد خارج از حوزه خدمات
 دمونتاژ نوار نقاله موجود
 اجرای فونداسیون
 جرثقیل جهت نصب

 .6نکات خاص
 شرایط محیطی سایت همدان بهصورت زیر میباشد:
ارتفاع از سطح دریا

 1850متر

رطوبت

%60-%16

دمای محیط

 -10تا +40

 این سیستم جهت جابجایی گندله خروجی از انیوالر با مشخصات جدول زیر است:
ظرفیت

180 ton/h

دمای کاری

(600 C° )Max

چگالی ویژه
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 سایز گندله در شرایط نرمال  16-8میلیمتر و در شرایط خاص تا  200میلیمتر افزایش مییابد.
 این سیستم جهت جایگزینی نوار نقاله  FS1مطابق نقشههای ضمیمه است(.نقشه نوار نقاله در ضمیمه ارائهشده
است)
 با توجه به شرایط محیط الزامات الزم جهت کارکرد سیستمهای پیشنهادی در فصل سرما در نظر گرفته شود.
 در صورت عدم اتمام دورهی گارانتی و بروز هرگونه مشکل ،تمامی مسئولیت و هزینه ناشی از جایگزینی ،اصالح
بر عهده سازنده میباشد.
 با توجه به وجود رطوبت در صورت نیاز تجهیزات نوار نقاله مقاومت نسبت به زنگزدگی داشته باشد.
 الزم است مشخصات کلیه تجهیزات اعالم گردد.
 تمامی تجهیزات (تجهیزات ابزار دقیق و )....از برندهای معتبر اروپایی مورد تأیید کارفرما تهیه گردد.
 IP تجهیزات الکتریکی و تابلو  55در نظر گرفته شود.
 تهیه دو وعدهغذای گرم و اسکان بر عهده کارفرما است.
 در صورت وجود پی شنهاد با م شخ صات دیگر ،طرح به همراه جزئیات در پی شنهاد جداگانهای ارائه گردد .بدیهی
است این طرح در صورت تأیید کتبی کارفرما مجاز به اجرا خواهد بود.

 .7مدارک موردنیاز
 .1-7جهت شرکت در مناقصه
 لیست مراجع (پروژههای مشابه به همراه شماره تماس نفر مربوطه)
 لیست کامل تجهیزات به همراه سازنده
 نقشه ابعادی کلی
 آگهی آخرین دارندگان امضا مجاز-تصویر گواهینامه ثبت مؤدیان
 اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضای پیمانکار
 پیشنهاد مالی (قیمت مطابق جدول ضمیمه ،زمان تحویل)
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 .2-7پس از سفارش گذاری
 نقشههای مونتاژ به همراه پارت لیست با مشخصات کامل
 برنامه بازرسی در زمان تأمین و ITP
 گزارشهای بازرسی
 گواهی اصالت کاال
 ارائه Packing list
 دفترچه نصب و راهاندازی
 دفترچه تعمیر و نگهداری
 چکلیست بازرسی و نصب
 ضمانتنامه گارانتی
 نقشه جانمایی
 دیتا شیت و کاتالوگ برای تجهیزات مورداستفاده
 لیست قطعات یدکی
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 .8پیوست
 .1-8پیوست  : 1جانمایی نوار نقاله موجود
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پیوست  :2لیست قیمت
ردیف

تجهیزات

قیمت (ریال)

1

طراحی و ساخت پن کانوایر

...

2

بارگیری و حمل

3

نصب و راهاندازی و آموزش

...
...

جمع:

...

