
 بسمه تعالی

 

 :شرکت /شخص

شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه  -شهربابک  به جاده رفسنجان 60کیلومتر -محل اجرای کار: رفسنجان  -1

 هامون

 روز  60مدت اجرای کار : -2

 کارفرما : شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون -3

 شرکت صنایع مس افق کرمان  –انتهای بلوار ایثارگران  –نشانی محل ارسال اسناد مناقصه: شهر مس سرچشمه  -4

 کارفرما در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -5

ی باشد و به پیشنهادهای که بعد از این تاریخ ارائه م  1401 /09 /05 صبح روز 9ه قیمت حداکثر تا ساعت مدت ارائ -6

 میگردد هیچ گونه ترتیب اثری داده نمیشود.

روز کاری از تاریخ اعالم برنده کارفرما حق دارد ضمانت نامه شرکت در  5مادگی پیمانکار ظرف مدت در صورت عدم آ -7

مناقصه پیمانکار را ضبط و کار را به نفر بعدی ارجاع دهد. همچنین در صورتی که برنده مناقصه ضمانت نامه اجرای 

ر دوم ارجاع دهد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده تعهدات را به کارفرما تسلیم ننماید کارفرما حق دارد کار را به نف

 را ضبط خواهد کرد

قرار داده و از متن آنها  یدقت مطالعه و مورد بررسه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم هستند کلیه مدارک مناقصه را ب -8

زم راجع به محل الات عالکافی و کامل پیدا نمایند. قبل از تسلیم برگ پیشنهاد نرخ برای شرکت در مناقصه اط العاط

اجرای، امکانات محل، وضع راه های دسترسی و هر عامل دیگری که می تواند در اجرای کارها موثر باشد را کسب نمایند 

و عدم آگاهی راجع به این موضوع رافع مسئولیت پذیرفته شده از طرف شرکت کنندگان نخواهد گردید و مطالبه وجوه 

 .نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان این خصوص فاقد اعتبار استاضافی از این بابت پذیرفته 

ضمانت نامه )درصد مبلغ پیشنهادی خود را  10پیمانکار می بایستی جهت شرکت در مناقصه ضمانت نامه ای به مبلغ  -9

 .به عنوان وجه التزام در پاکت الف قرار دهد (معتبر بانکی

 د.پیشنهاد قیمت به شرح ذیل اقدام نمایزم است نسبت به الپیمانکار  -10

پاکت الف: شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورت عدم ارائه ضمانت نامه پاکت پیشنهاد قیمت باز نمی   -1

 .گردد

 ...پاکت ب: اسناد مناقصه، رزومه شرکت، یا شخص، قراردادهای مشابه و -2

 پاکت ج : شامل برگ پیشنهاد نرخ  -3

 .در یک پاکت بصورت مهر و موم شده تحویل گردددر نهایت تمامی پاکات  -4

 

 

 .در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید

 109داخلی  034-34312905-08

 

 



 مشخص

 

Chemical formula:Na2s 

PH>13 

Density:1.2KG/L 

PERSSURE: Atmospheric 

Viscosity: like water 

 محصول خورندگی قابل توجهی دارد.

  

 

 
 

 

 

 متر مکعب 250حجم :

 میلیمتر15ضخامت ورق کف مخزن :

 میلیمتر  10ضخامت ورق بدنه مخزن 

 دارای همزن 

 A516 grade 70آلیاژ بدنه و کف مخزن

 ایجاد راه دسترسی به تمام نازل ها 

  )به صورت استند بای (جهت تخلیه مخزن 316تجهیز دوعدد پمپ  از جنس استیل

 اجرای سندبالست قبل از اپوکسی 

 اجرای اپوکسی داخلی تهیه شده توسط کارفرما 

 )به صورت استند بای( 316بارگیری مخزن از جنس استیل جهت تجهیز دو عدد پمپ 

 اجرای فوندانسیون 

 درجه سانتی گراد و عایق کاری انها 50تمامی لوله ها و مخزن در دمای  HEAT TRACING اجرای سیستم 

     اجرای منهول جهت خط لوله

 316متر از جنس استیل  50اجرای خط لوله به طول تغریبا 

 قبل از تحویل دائم    FINALBOOKتحویل 

 

 

 مشخصات سدیم سولفید

  مخزن مشخصات


