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دارد

باسمه تعالی
سال تولید؛ پشتیبانیها ،مانع زداییها (مقام معظم رهبری)
شرکت محترم ...
موضوع  :استعالم قیمت لوله و اتصاالت  -درخواست شماره 40000030
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 و ضمایم پیوست خریداری نماید .خواهشمند است ضمن بررسی موضوع،
مناسبترین پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر بصورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام شرکت
افق تامین انرژی طوس طبق جدول زمانبندی با درج عنوان فنی و مالی بر روی پاکات ارسال فرمائید.
الف) ارائه پیشنهاد فنی کامل کاال/خدمات ،زمان تحویل کاال و درج شماره درخواست و کارشناس خرید بر روی پاکات.
ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست الزامی است(در صورت امکان بر مبنای تحویل درب نیروگاه)
ج)پرداخت وجه منوط به تحویل کاال/خدمات پس از تایید فنی انجام خواهد شد.
مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی
(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)

تا پایان وقت اداری مورخه 1400/04/31

مدت اعتبار پیشنهاد مالی

 20روز پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

تاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت های فنی و مالی

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 051-35421800ـ داخلی  2444آقای مهندس لطفی تماس بگیرید.
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  1998713646تلفن:
 021-22351470دورنگار 021-22148356 :توجه :به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس ،ایمیل و
همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

عباس صابری
مدیر امور مالی وپشتیبانی
اقدام کننده :امین لطفی
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فرم پیشنهاد قیمت
(معامالت کوچک و متوسط)

شماره درخواست خريد:
تاریخ:

نام فروشنده:
آدرس ،تلفن تماس:

کد ملی -اقتصادی

آدرس الکترونیکی:

شماره همراه:

لیست اقالم
ردی
ف

شرح کاال  /خدمات

واحد

*قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد.

مقدار/تعدا

قیمت واحد

د

(ريال)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

هزینه حمل تا درب نیروگاه حرارتی طوس (ریال):
جمع کل (ريال) به عدد:
جمع کل (ريال) به حروف:

محل تحویل کاال:
 مدت زمان تحویل کاال: -اطالعات تماس -35421800داخلی  23

شرایط پرداخت:
پارت اول:

پارت دوم:

a.lotfi.tpgm@gmail.com

 ارسال منحصرا در پاکات دربسته و مهمور به آدرس نیروگاه طوستوضیحات تکمیلی فنی -مالی:

نام ،امضا و مهر:

قیمت کل (ريال)

