
1400/07/08

1400/11000/5787

دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت لوله و اتصاالت - درخواست شماره 40000030 (تجدید 4)

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 پاکات دربسته بنام شرکت افق

 
تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر روي پاکات ارسال فرمائید.

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

 
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. 

د)لطفا در پیشنهاد فنی و مالی اطالعات شرکت(کد اقتصادي -شناسه ملی و....)و همچنین امکان ارائه فاکتور رسمی درج
گردد.

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/07/19

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 پاکات

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  2444 آقاي مهندس لطفی 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
 

امین لطفی  اقدام کننده:
 
 



 مشخصات فنی لوله و اتصاالت مورد درخواست

  توضيحات تعداد واحد  نام تجهيزات  کد تجهيزاترديف

   20 شاخه ميليمتر 3.2با ضخامت  ST35.8اينچ  3لوله آتشخوار 608231312 1

 SCH40 12  متر سوت بلوئر ثابت 60/3به قطر ) اينچ  2(  304لوله استيل 392000032 2

 st35.8مطابق نمونه با متريال  20  عدد متحركبخار سوت بلوئر ) 88.9(اينچ   3فالنج لوله 608011108 3

 st35.8متريال  30  متر 3.9mmاينچ به ضخامت  2) "فشار قوي(لوله سياه مانسمان 391001112 4

 )SCH40(ميليمتر  3.91ضخامت  20  عدد اينچ 2به قطر  ST35.8زانوي 404312002 5

  SCH40 5 شاخه ميليمتر3.4ضخامت اينچ به 1بدون درز ) st35.8(لوله مانسمان391602008 6

  :st35.8متريال معادل برای لوله و اتصاالت مانسمان آتشخوار 
1.0305  
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