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باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم قیمت الکتروموتور سه فاز  -درخواست شماره ( 9900080تجدید )2
با سالم و احترام

با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژی طوس(بهعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کاالی
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 به صورت جداگانه و در پاکات دربسته به نام شرکت افق تامین
انرژی طوس طبق جدول زمانبندی با درج عنوان فنی و یا مالی بر روی پاکات ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی شامل شماره درخواست ،مشخصات فنی کامل کاال ،نام کشور سازنده ،زمان تحویل کاال با رعایت
موارد ذیل:
 درج شماره درخواست و کارشناس خرید روی پاکات تعیین و اعالم بستهبندی مناسب التزام به ارائه گواهی نامه ها و تاییدیه های تست از مراکز معتبر .ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست(الزامی میباشد) شامل قیمت واحد و قیمت کل کاال (شامل هزینههای 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.
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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 2401آقای مهندس رضایی تماس بگیرید.
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 1400/04/19
 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
ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ:

80

اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ -

اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:

ﻧﺎم ﻛﺎﻻ

ﻛﺪﻛﺎﻻ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور :
ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﻮاﺳﺖ

ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ
واﺣﺪ

ﻣﻮﺟﻮدي اﻧﺒﺎر

ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف

1399/10/25
1399/10/23

ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺘﻲ

ﺑﺮآورد ﻛﻠﻲ/رﻳﺎل

ﻓﻲ/رﻳﺎل

اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮان  37KWو ﺳﺮﻋﺖ
 RPM-2955و وﻟﺘﺎژ  380وﻟﺖ  3ﻓﺎز و اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
 50 800496637ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ  70آﻣﭙﺮ ﻓﺮﻳﻢ ﺳﺎﻳﺰ  200Lﺑﺪون ﻓﻠﻨﺞ و

ﻋﺪد

0

ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻛﻤﻜﻲ

2

450,000,000

900,000,000

ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ ﺗﺎﻳﭗ  QUxy200L2BFﺑﺎ ﻛﻼس ﻋﺎﻳﻘﻲ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﻃﻮس

 Bو درﺟﻪ ﻋﺎﻳﻖIP55

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :

اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اف دي ﻓﻦ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻛﻤﻜﻲ

ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ:

ﻟﺰوم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺪﻛﻲ اف دف ﻓﻦ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻲ روﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ

ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ:
اوﻟﻮﻳﺖ:
ﻛﺎﻻي ﻓﻮق داﻏﻲ

900,000,000

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن واﺣﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ

اﺿﻄﺮاري

ﻋﺎدي

ﻧﺪارد

دارد

ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
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اﻣﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻳﺎﺳﻴﻦ زاده

ﻋﺒﺎس ﺻﺎﺑﺮي

ﺷﻤﺎره درﺧﻮاﺳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪاﻓﺨﻤﻲ ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﺗﺎرﻳﺦ
دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

)دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت(

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎرس

اﻧﺮژي ﻃﻮس

ﺷﺮﻛﺖ اﻓﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ -ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت -ﺑﻴﺎن روش ﺧﺮﻳﺪ

 ...ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ :ﺧﺎﻧﻢ/آﻗﺎي

ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺒﺎر

ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت

ﻣﺠﻮز ﺧﺮﻳﺪ و اﻋﻼم روش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﻮس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮔﺮدد(ا

ﻣﺠﺮي/ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻮز ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

