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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت لوله استیل - درخواست شماره 40000073

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 پیشنهادات 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 پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1400/07/24

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

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

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 2444 آقاي مهندس لطفی 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: 22148356-021 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:
 
 



  316الزامات خريد لوله استنلس استيل 

 ذكر برند و كشور سازنده الزامي است (پيشنهاد برندهاي معتبر داراي ارجحيت مي باشد) -1

ــــي در  -2 ــــدگي و دو پهن ــــي، خمي ــــد دفرمگ ــــاف و فاق ــــارجي ص ــــطح خ ــــتي داراي س ــــا بايس ــــه ه لول

 سرتاسر لوله باشند ( در صورت وجود هر گونه نقص، كاال عودت داده مي شود).

 از كمپاني سازنده و تحويل آن به خريدار الزاميست. ارائه مستندات كامل فني لوله ها -3

ـــته -4 ـــار بس ـــل، دچ ـــل و تحوي ـــين حم ـــا در ح ـــه ه ـــه لول ـــد ك ـــه اي باش ـــه گون ـــتي ب ـــا بايس ـــه ه بندي لول

 دفرمگي و خميدگي نشوند.



ديرخ تساوخرد

OTET-40000073 : تساوخرد هرامش

)تسا يمازلا دانسا و تابتاكم هيلك رد قوف هرامش جرد(
يريگ هزادنا دحاو الاك مان الاكدكفيدر

25 هخاش 3.6 تماخض هب40  , 316 ليتسا سلنتسا چنيا 1.5 هلول
 رتميليم

608011102 99 لاس 235 يكدي مزاول تساوخرد وريپ1

تاحيضوت يتساوخرد دادعت


