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باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت خرید 16 عدد ورق کلینگریت گامبیت - شماره درخواست خرید 40000028

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 پاکت هاي دربسته بنام شرکت افق تامین انرژي طوس طبق جدول زمان بندي با درج عنوان فنی و مالی بر

 
روي پاکت ها 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 1400/05/17

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 پاکت ها
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 داخلی2447 آقاي مهندس ذاکري تماس بگیرید.

آدرس ارسال پاکت ها: 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:
 
 



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 28 : ديرخ تساوخرد هرامش

كيناكم تاريمعت روما : 3 و 1 ياهدحاو يساسا تاريمعتيضاقتم روما 1400/03/02رودص خيرات :-
: ديرخ: تخاس1400/04/08

.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

0 16 قرو
 AF-200:پيات تيبماگ تيرگنيلك قرو

UNIVERSALرتميليم3 تماخض هب
3832200

هاگورين ياهدحاو30 00 1

يوفطصم يمخفادمحمديس
لماعريدم ينابيتشپ و يلام رومايضاقتم روما

يرباص سابعيرداهب مساق

: روسنادنك بسانم نامدنار مدعالاك نيمات مدع تاعبت

: هدننك نيمات صصختم ياهتكرش يفرعم

يدوجوم
قفا رابنا

 دروآرب
لاير/يلك

يدوجوم
 رابنا
سوط

 لوهنم ندرك زاب زا سپ ميدق هدوسرف رشاو بسانم يدنببآ مدع: 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

.0لاهروا لوط رد يياوه روسنادنك ياهرده ياه لوهنم رشاو ضيوعت تهج : 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



:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
واحد

تعدا/مقدار

د

قیمت واحد 

(ريال)
(ريال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اول:مدت زمان تحویل کاال-

  2345داخلی -35421800اطالعات تماس -

 ارسال منحصرا در پاکات دربسته و مهمور به آدرس نیروگاه طوس-

:نام، امضا و مهر

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ريال)جمع کل 

:به حروف (ريال)جمع کل 

:نام فروشنده

:(ریال)هزینه حمل تا درب نیروگاه حرارتی طوس 

فرم پیشنهاد قیمت                     

(معامالت کوچک و متوسط)                       

:                                     شماره درخواست خريد

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 
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ــامل مورد درخواســت  اقالم .1 و با   )GAMBITبرند گامبيت ( Universal-AF 200 گســكت ورقيش

 مي باشد.ميليمتر  3ضخامت 

 سال گذشته باشد.تاريخ توليد گسكت ها بايد جديد و حداكثر مربوط به يك  .2

، گواهي مبدا، مستندات certificate of originمدارك و مستندات الزم مبني بر اصالت كاال از قبيل  .3
 گمركي و ... بايستي توسط فروشنده ارائه شود.

ينگ هاي كه پك مانند نيروگاه ها، پااليشــگاه ها، پتروشــيمي ها و ... را ليســت صــنايعيفروشــنده مي بايســت  .4

شده  شنهاد  ستفاده نموده اند ارايه نمايد. در اين مورد نيروگاه ها در اولويت باالتري پي را در تجهيزات خود ا

 قرار دارند.

به ا ركار و رضايت مندي هايي كه از صنايع مختلف دريافت نموده حسن انجام فروشنده مي بايست مدارك  .5

 كارفرما ارايه نمايد.

  گسكتقراردادفنيپيوست




