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باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم قیمت روغن بردبار- 680درخواست شماره 40000006
با سالم و احترام

با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژی طوس(بهعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاال/
خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداری نماید .لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع ،مناسبترین
پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر صرفًا بصورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام شرکت افق تامین
انرژی طوس طبق جدول زمان بندی بادرج عنوان فنی ویا مالی بر روی 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 بست ه بندی مناسب و درج شماره درخواست و کارشناس خرید روی پاکات. التزام به ارائه گواهی آنالیز متریال از مراکز معتبر ثالث. روغن بایستی از کارخانه اصلی و با ارائه حواله تحویل گرفته شود تحویل روغن از نمایندگی ها مورد تایید نیست.ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست (الزامی می باشد) شامل قیمت واحد و قیمت کل کاال/خدمات (شامل هزینه های
حمل،کسورات قانونی) بدون ارزش افزوده و در صورت امکان بر مبنای تحویل درب انبار نیروگاه به همراه شرایط پرداخت و

نحوه تسویه حساب (در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،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 051-35421800ـ داخلی  2447اقای مهندس ذاکری تماس بگیرید.
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مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی(با احتساب مدت زمان ارسال
از طریق اداره پست)
مدت اعتبار پیشنهاد مالی
تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

تا پایان وقت اداری مورخه 1400/04/12
 20روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و
مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت
های فنی و مالی

آدرس ارسال پاکات :تهران -سعادت آباد -باالتر از میدان کاج -خیابان نهم(کوچه شعبانی) -پالک -18
طبقه دوم -شرکت افق تامین انرژی طوس -به آقای رزمجو تحویل گردد -کد پستی 1998713646

تلفن 021-22351470 :دورنگار021-22148356 :

لطفًا در کلیه مکاتبات و همچنین پشت پاکتهای ارسالی ،شماره درخواست خرید درج گردد.
عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی
اقدام کننده :محمد جهانگیر

ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  -1اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ
.ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ:
اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:

ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ :

6

-

اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ

ﺳﺎﺧﺖ :

1400/02/01

ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور :

ﺧ ﺮ ﻳﺪ :

1400/01/28

ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده روز ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺳﺎل رﺳﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻻ
ﻛﺪﻛﺎﻻ

واﺣﺪ

ﻧﺎم ﻛﺎﻻ

 32101604روﻏﻦ ﺑﺮدﺑﺎر 680
8
ﻟﻄﻔﺎ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮد.

ﻟ ﻴ ﺘﺮ

ﻣﻮﺟﻮدي

وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻻ

ﻣﻮﺟﻮدي

اﻧﺒﺎر اﻓﻖ

0

اﻧﺒﺎر

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

ﻃﻮس

0

ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﻳﺮﻫﻴﺘﺮ

ت
درﺧﻮاﺳﺘﻲ

2,080

ﻓﻲ/رﻳﺎل
450,000

ﺑﺮآورد
ﻛﻠﻲ/رﻳﺎل

ﺷﺪه در ﻫﺮ

ﻣﺼﺮﻓﻲ در

ﺗﻌﻤﻴﺮ/

واﺣﺪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه

ده ﺳﺎل

ﺗﻌﻮﻳﺾ

936,000,000

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  :ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ روﻏﻦ

936,000,000

دﻻﻳﻞ ﻋﺪم

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻃﻮس

ﻛﺎﻻي ﻓﻮق داﻏﻲ

دارد

ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ

ﺗﻌﺪاد

زﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ

اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ

ﻧﺪارد

ﻋﻠﺖ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺖ :
ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ:

داﻏ :

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎ و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﻳﺮﻫﻴﺘﺮ )ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﻚ ﺑﺸﻜﻪ روﻏﻦ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ  6ﻣﺎه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد(

ﻋﺪم رواﻧﻜﺎري ﻣﻄﻠﻮب  +آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺮﻳﻨﮓ ﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎ

اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر :
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه :

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻬﺎدري

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪاﻓﺨﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت :

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎر :
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت  -اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ :

دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت  -روش ﺧﺮﻳﺪ :

ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت :

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت :

ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه :
ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ و اﻋﻼم روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺮدد(

