
 

 

 آگهی شناسایی پیمانکار
عملیات طراحی ،تهیه و نظارت بر ساخت و شرکت سهامی پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی ) ره ( در نظر دارد    

 ,Olmi,  شرکت معتبر اروپای غربی نظیراز  "ا ( خود را ترجیح3نظارت بر نصب یک دستگاه مبدل حرارتی واحد  آمونیاك )

Alfalaval , Borsig , Casale , Hexsol , Schmidtsche  ... واگذار از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و

ارند فعالیت داشته و تمایل به شرکت در این مناقصه را دتهیه)ساخت( مبدل حرارتی زمینه  در که هایی شرکت کلیه از لذا ٬نماید

 روز بعد از تاریخ چاپ این آگهی به آدرس ذیل ارسال نمایند. 10حد اکثر تا  را مدارك زیردعوت بعمل می آید تا 

 بدیهی است پس از بررسی مدارك و تایید صالحیت فنی از پیمانکاران واجد شرایط جهت مصاحبه فنی دعوت بعمل خواهد آمد.   

 شرح مختصر پروژه :  

 مدارک مورد نیاز :

  اساسنامه ورتبه بندی شرکت ٬موضوع فعالیت های شرکت  ٬تاریخ ثبت ٬ارائه اطالعات کلی راجع به نام شرکت 

 ارائه مشخصات و مبلغ قراردادهای قبلی در زمینه ساخت و تامین مبدل 

  در دست اجرا ) پروژه های مرتبط (ارائه لیست و مشخصات پروژه های 

 ارائه امکانات و تجهیزات تحت تملک شرکت 

 ارائه لیست کارشناسان شرکت همراه با سابقه کار و مدرك تحصیلی 

 ارائه گردش مالی در طول یکسال گذشته 

 ارائه مستندات الزم برای حصول اطمینان از توان مندی های خرید خارج 

 . ازیر پتروشیمی مجتمع فنی خدمات اداره – 161 پستی ندوقص –بندر امام خمینی    آدرس: 

 قابل رویت است.  WWW.RAZIP.COM  آدرس به رازی پتروشیمی سایت وب در فوق آگهی ٬ضمنا 

                                        (شرکت سهامی پتروشیمی رازی(

ITEM NO. : E-1408 
SECONDARY REFORMER  EFFLUENT WASTE HEAT BOILER   

Manufacturer : OLMI(Italy)-   Serial No.: 10493 & JOB : 6337 

Type : Horizontal  

Weight    :  (   Empty  80000 kg &  Operating  100300 kg) 

DIMENSION (L / OD.):         17991 mm / 1750mm (max.) 

Code Req. : TEMA Class 

Tube Side Shell Side  

34.5 bar.g 130 bar.g Design pressure  

430 ° C 335 ° C Design temperature  

31.8 bar.a 113 bar.a inlet pressure 

944.4/360 ° C 320/320 ° C Operating temperature 
(in/out) 

SECONDARY REFORMER  
EFFLUENT 

Boiler feed water and steam Fluid 

SA-213-T11 SA-516 -70 Material 
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