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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت راهبند برقی- درخواست شماره 40000060

با سالم و احترام 

       با عنایت به این که شرکت افق تامین انرژي طوس(به عنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/خدمات مورد نیاز خود را به
شرح درخواست و ضمایم پیوست خریداري نماید. خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسب  ترین پیشنهاد فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن
موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکت هاي دربسته بنام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر

روي پاکت ها ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات، زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روي پاکت ها.

ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است(در صورت امکان بر مبناي تحویل درب نیروگاه)
ج)پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/06/20

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

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیتاریخ احتمالی بازگشایی پاکت ها

در صورت انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به شرکت فوق به صورت مکتوب اعالم و همچنین در صورت وجود ابهامات فنی با

 
شماره 35421800-051ـ داخلی  2687 آقاي حسین قربان نیا تماس بگیرید.

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 

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

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی

محمد جهانگیر   اقدام کننده:

 
رونوشت:

جناب آقاي مهندس زاهد - مدیر عامل محترم شرکت افق تامین انرژي طوس 
جناب آقاي محمد یوسف روحانی - مدیر عامل محترم شرکت افق تامین انرژي پارس



ديرخ تساوخرد

-40000060 : تساوخرد هرامش

)تسا يمازلا دانسا و تابتاكم هيلك رد قوف هرامش جرد(
يريگ هزادنا دحاو الاك مان الاكدكفيدر

2 هاگتسد

يقربدنب هار

953100070 1

- ناوخ كالپ نيبرود هب لاصتا تيلباق ياراد يكيلورديه  ييوزاب دنبهار
 رد راك-)ردوكنا( تعرس شهاك متسيس ياراد- موادتم ندش هتسب و زاب

 نغور ژاميپ يبد-دارگيتناس 55يلا 20 يفنم دركلمع ييامد هدودحم
 ياراد ( يور يسكوپا ينوركيم100 تيلپ موب هندب- هقيقد رب رتيل 2/3

 يرسارس  يد يا لا اب يا هرياد موب عون-)شياس و يگدروخ دض تيلباق
تلو240 ات 100 نيب  دركلمع ژاتلو- ac  يكيرتكلا روتوم عون-زاف كت

تلو36 ac (  رب رود 1000 ات 600 نيب روتوم شدرگ تعرس و )سلشارب
ايلاتيا هدنزاس روشك-رتم يتناس 30 و رتم4 وزاب ره لوط-هقيقد

تاحيضوت يتساوخرد دادعت



:نام فروشنده
:کد ملی: آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
تعدادواحد

قیمت واحد 

(ارز/ريال)
(ارز/ريال)قیمت کل 
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: محل تحویل کاال

:مدت زمان تحویل کاال-

  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

. در صورت ارائه پیشنهاد ارزی مرجع تسعیر ارز مشخص گردد-

:نام، امضا و مهر

:توضیحات 

:به عدد (ارز/ريال)جمع کل 

:به حروف (ارز/ريال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خريد

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

خدمات/ شرح کاال 

:اقتصادی کد:تاریخ




