آگهی شناسایی پیمانکار
شرکت سهامی پتروشیمی رازی واقع در بندر امام خمینی ( ره ) در نظـر دارد عملیات خرید  ،نظارت بــر ساخت و
نظارت بر نصب در واحد یک دستگاه مبدل حرارتی خاص واحـد آمونیاك ( )3خود را از شرکـــت سازنده اصلــی (
 BELLELIایتالیا ) از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگــذار نماید ٬لذا از کلیـــه شرکت هـــایی کــه در زمینه
ساخت مبدل حرارتی فعالیت داشته و تمایل به شرکـت در ایـن مناقصـــه را دارنـــد دعوت بعمل می آید تـــا مدارك زیر را
حد اکثر تا 10روز بعد از تاریخ چاپ این آگهی به آدرس ذیل ارسال نمایند.
بدیهی است پس از بررسی مدارك و تایید صالحیت فنی از پیمانکاران واجد شرایط جهت مصاحبه فنــــی دعوت بعمل
خواهد آمد.
شرح مختصر پروژه :
ITEM -3403
AMMONIA CONVERTOR EFFLUENT / HHP HOT BWF HEATER
Manufacturer : BELLELI ITALY - S.N.13591
Type : NEU TEMA type – Horizontal
Weight : Empty 62000 kg -- Operating 65000 kg
Design code : ASME VII DIV.1 + TEMA R
Shell Side
Tube Side
Design pressure
175 barg
136 barg
Design temperature
450/-3.5 ° C
335 / -3.5 ° C
Operating pressure
154 barg
114 barg
Operating temperature
427/335 ° C
271/321 ° C
)(in/out
Fluid
Syngas
BFW
Material
shell barrel:SA 336 gr F22 CL3 Tube:SA 199 gr T22
مدارک مورد نیاز :









ارائه اطالعات کلی راجع به نام شرکت ٬تاریخ ثبت  ٬موضوع فعالیت های شرکت  ٬اساسنامه ورتبه بندی شرکت
ارائه مشخصات و مبلغ قراردادهای قبلی در زمینه ساخت و تامین مبدل
ارائه لیست و مشخصات پروژه های در دست اجرا ( پروژه های مرتبط )
ارائه امکانات و تجهیزات تحت تملک شرکت
ارائه لیست کارشناسان شرکت همراه با سابقه کار و مدرک تحصیلی
ارائه گردش مالی در طول یکسال گذشته
ارائه مستندات الزم برای حصول اطمینان از توان مندی های خرید خارج

آدرس :بندر امام خمینی – صندوق پستی  – 161اداره خدمات فنی مجتمع پتروشیمی رازی .
( شرکت سهامی پتروشیمی رازی)

