
باسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها (مقام معظم رهبري)

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت گاردان برج تر - درخواست شماره 9900097

با سالم و احترام 

          با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژي طوس(بعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/

خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداري نماید. لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب ترین

پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر صرفا بصورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام شرکت افق تامین

انرژي طوس طبق جدول زمان بندي بادرج عنوان فنی و یا مالی بر روي پاکات ارسال فرمائید.

الف) ارائه پیشنهاد فنی شامل شماره درخواست، مشخصات فنی کامل اقالم/خدمات، نام کشور سازنده، زمان تحویل کاال با

رعایت موارد ذیل:

- دقت و التزام به بسته  بندي مناسب و درج شماره درخواست و کارشناس خرید و اعتبار قیمت روي پاکات 

- التزام به ارائه گواهی آنالیز متریال از مراکز معتبر ثالث.

ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست (الزامی می باشد) شامل قیمت واحد و قیمت کل کاال/خدمات (شامل هزینه  هاي

حمل،کسورات قانونی) بدون ارزش افزوده و در صورت امکان بر مبناي تحویل درب انبار نیروگاه به همراه شرایط پرداخت و

نحوه تسویه حساب(در صورت ارائه پیشنهاد ارزي، مرجع تسعیر ارز مشخص گردد).

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

د) سایر شرایط مورد نظر فنی _ مالی بعنوان ضمایم تکمیلی موارد فوق ارسال گردد.

 
توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

در صورت نیاز به اطالعات فنی بیشتر یا انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به این شرکت به صورت مکتوب

اعالم فرمائید.

در صورت ابهامات فنی با شماره 35421800-051ـ داخلی2449 و 2447 آقاي مهندس ذاکري تماس بگیرید.

1400/03/03 

1400/11000/1586

دارد



مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال

از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/03/22

مدت اعتبار پیشنهاد مالی
20 روز پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و

مالی

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت

هاي فنی و مالی

آدرس ارسال پاکات: تهران- سعادت آباد- باالتر از میدان کاج- خیابان نهم(کوچه شعبانی)- پالك 18-

طبقه دوم- شرکت افق تامین انرژي طوس- به آقاي رزمجو تحویل گردد- کد پستی 1998713646
تلفن: 22351470-021 دورنگار: 021-22148356

لطفًا در کلیه مکاتبات و همچنین پشت پاکت هاي ارسالی، شماره درخواست خرید بهمراه تاریخ اعتبار قیمت درج گردد.

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی

امین لطفی  اقدام کننده:

1400/03/03 

1400/11000/1586

دارد



  برج خنك كن نيروگاه طوس الزامات فني ساخت درايو شفت

 شرايط عمومي ) 1

  را داشته باشد براين اساس ارائه حداقل سه نمونه هاي مشابه سازنده بايستي سابقه ساخت درايو شفت
 قرارداد به همراه حسن انجام كار الزامي است.

 از قبل است موظف پيمانكار نقشه پيوستي باشد،  مطابق دقيقا بايستي استفاده مورد هاي متريال 
(انتخاب متريال،  توليد ي شده گرفته نظر در فرآيندو  استفاده مورد متريال ساخت، شروع

  .برساند كارفرما تاييد به راماشينكاري،آزمون هاي مكانيكي و شيميايي و ...)
 باشد مي ماه دو درخواست تحويل و ساخت زمان حداكثر.  
 باشد  قطعات تحويل زمان از پس ماه 18  بايستي پيمانكار  گارانتي حداقل.  
 گردد فرما كار تحويل مناسب بندي بسته در بايستي شده ساخته قطعات.  
 بود خواهد طوس نيروگاه انبار قطعات تحويل محل.  

 مشخصات درايو شفت ) 2

مي باشد، قابل ذكرست كه مشخصات ارائه شده صرفا جهت  بعاد درايو شفت مطابق نقشه ذيلمشخصات و ا
 نقشه توليد نهايي را به تاييد كارفرما برساند. ،قيمت دهي خواهد بود و سازنده بايستي قبل از ساخت

 





:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
واحد

تعدا/مقدار

د

قیمت واحد 

(ريال)
(ريال)قیمت کل 
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:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اول:مدت زمان تحویل کاال-

  2345داخلی -35421800اطالعات تماس -

 ارسال منحصرا در پاکات دربسته و مهمور به آدرس نیروگاه طوس-

:نام، امضا و مهر

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ريال)جمع کل 

:به حروف (ريال)جمع کل 

:نام فروشنده

:(ریال)هزینه حمل تا درب نیروگاه حرارتی طوس 

فرم پیشنهاد قیمت                     

(معامالت کوچک و متوسط)                       

:                                     شماره درخواست خريد

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 
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