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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت سطح سنج طبلکی - درخواست خدمات فنی شماره 40000047

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. 

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی

(با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/05/11

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

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی وتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات
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 35421800-051ـ داخلی  2435 آقاي مهندس مشعوف 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:
 
 



طسوتم ديرخ تساوخرد مرف
ديرخ زوجم ذخا -1 هرامش مرف

ديئامرف لوذبم ار مزال مادقا ديرخ زوجم رودص و يسررب هب تبسن تسا دنمشهاوخ .
: تساوخرد خيرات 47 : ديرخ تساوخرد هرامش

قيقد رازباو لرتنك ياهمتسيس تاريمعت روما : تكرش يراج ياه ديرخيضاقتم روما 1399/08/01رودص خيرات :-
: ديرخ: تخاس1400/03/25

.دشاب هتشاد هلصاف تسياب يم تراظن هاگتسد هب يمسر لاسرا خيرات اب زور هد رثكادح تساوخرد رودص خيرات: حيضوت

دحاو فرصم لحمالاك مان  تالاكدك
لاير/يفيتساوخرد

كرش
يريدم ت

وط قرب ديلوت ت
س

110,000,00
0 8 ددع

سا-489 - يد-ا- فا 107- يكلب ط جنس حطس
.اهدحاو زاين و رابنا يدوجوم ندش رفص هب هجوت اب

7590221
5 و 4 رتيه09 0880,000,000 0

يوفطصم يمخفادمحمديس
لماعريدم ينابيتشپ و يلام رومايضاقتم روما

يرباص سابعينموم دومحم

: .تفر دهاوخ نيب زا 5 و 4 رتيهmin تظافحالاك نيمات مدع تاعبت

: هدننك نيمات صصختم ياهتكرش يفرعم

يدوجوم
قفا رابنا

 دروآرب
لاير/يلك

يدوجوم
 رابنا
سوط

.اهدحاو زاين و رابنا يدوجوم ندش رفص: تساوخرد ينف هيجوت و تلع

الاك تاصخشم
 بصن دادعت
 ره رد هدش
هاگورين دحاو

 نيرخآ نامز
 /ريمعت
ضيوعت

الاك تيعضو

يغاد قوف يالاك
درادندراد

 ناكما مدع ليالد
: يغاد هئارا

: روشك لخاد رد يزاسزاب اي تخاس ،نيمات ناكما

 دادعت
 رد يفرصم

لاسهد

102bar880,000,000 راشف لمحت اب يكلبط جنس حطس : تاحيضوت

كرش
راپ يژرنا نيمات قفا ت

س

: تراظن رتفد ريدم: تراظن رتفد سانشراك

)ددرگ تسويپ سوط تالماعم نويسيمك هسلجتروص( هلماعم شور مالعا و ديرخ زوجم

: رابنا تيعضو شرازگ
: تراظن هاگتسد هب تساوخرد لوصو خيرات

: ينف رظن هئارا - تراظن رتفد

: ديرخ شور - تراظن رتفد

: هژورپ ريدم

m.jahangir
Rectangle

m.jahangir
Rectangle

m.jahangir
Rectangle

m.jahangir
Rectangle

m.jahangir
Rectangle












	لول
	1
	2
	3
	4
	5


