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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت اورینگ- درخواست شماره 40000064 (تجدید1)

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 پاکت ها.

 
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 1400/07/21

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 پاکت ها

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  2452 آقاي مهندس امیرپناه 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
 

محمد جهانگیر   اقدام کننده:
 
 



 

  

مي باشد و تغيير متريال به هيچ عنوان مورد   )FKM )VITON متريال تمامي اورينگ هاي درخواستي -1
 تاييد نيست.

رعايت ابعاد داده شده در شرح درخواست الزامي بوده و استفاده از قالب هايي كه ابعاد نزديك به موارد  -2
 درخواست شده دارند مجاز نمي باشد.

 15دود ح)، طول هر يك از اضالع سطح مقطع دايره اي( ميليمتر 6ضخامت شكل:  Tاورينگ ابعاد  -3
 سانتيمتر)

 رايه آناليز متريال از آزمايشگاه هاي معتبر الزامي مي باشد.ا -4

بر  نبوده و مشخصات فنيدر معرض هوا  اورينگ اورينگ ها مي بايست به نحوي باشد كهندي بسته ب -5
 روي آن درج شده باشد.

از اورينگ  هك را...  و ها پتروشيمي ها، پااليشگاه ها، نيروگاه مانند صنايعي ليست بايست مي فروشنده -6
 كار انجام حسن مداركهاي ساخت آن شركت استفاده نموده اند را به خريدار ارايه نموده و همچنين 

 .نمايد ارايه خريدار به را نموده دريافت مختلف صنايع از كه هايي مندي رضايت و

  اورينگ هافنيالزامات



ديرخ تساوخرد

OTET-40000064 : تساوخرد هرامش

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

16 ددع 260*8 داعبا هب رليوب هيذغت بآ پمپ نغور رلوك گنيروا
رتميليم

633108046 نوتياو :لايرتم1

12 ددع 316*4 داعب  نوتياو  سنج زا گنيروا
 پمپ ديف گنيسنالاب هاگنميشن

636202360 نوتياو :لايرتم2

12 ددع  هب رليوب هيذغت بآ پمپ سياويد سنالاب ردنليس گنيروا
168*3.5 داعبا

633200407 نوتياو :لايرتم3

19 ددع 216*4 گنيروا 385502541  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم4
ددرگ يراديرخ .

16 ددع رتمليم 4*306زياس پمپديف سكاب گنيفاتسا شوپرد گنيروا 385502540  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم5
ددرگ يراديرخ .

10 ددع يلصا سنادنك پمپ روحم ظفاحم شوب رتميليم 3*70 گنيروا 633205332 نوتياو :لايرتم6

20 ددع 670 گنيروا نيبروت نغوررلوكرتميليم10 613063201  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم7
ددرگ يراديرخ .

16 ددع روتارنژ لكش)( يت گنيروا 803010444 هنومن قباطم    نوتياو :لايرتم8

40 رتم رتم يليم 6 گنيروا 360560060 نوتياو :لايرتم9

10 رتم رتميليم 6/5 گنيروا 385500205 نوتياو :لايرتم10

5 ددع 75*3 پمپ ديف ژراش سيد تمس روحم ظفاحم شوب گنيروا
 سنج

385500575  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم11
ددرگ يراديرخ .

12 ددع  داعبا هب پمپ ديف تسارت ناقاتاي هتسوپ شوپرد گنيروا
4*207

633200275  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم12
ددرگ يراديرخ .

5 ددع  هتسوپ هب لاصتا لحم پمپ ديف تسارت ناقاتاي هتسوپ گنيروا
رتميليم 192*3.5 داعبا هب لانروژ ناقاتاي

633200290  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم13
ددرگ يراديرخ .

5 ددع رتميليم 149*3 داعبا هب47 پمپ سكاب گنيفاتسا گنيروا 636202347  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم14
ددرگ يراديرخ .

8 ددع  كسيد هرهم تشپ يارب نوتياو سنج زا رتم يليم  82*5 گنيروا
پمپديف گنيسنالاب

385510533  تساوخرد لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم     نوتياو :لايرتم15
ددرگ يراديرخ .

8 ددع 296 گنيروا ركيرب مويكورتميليم12 613170128  لك ،تسا هدش ظاحل رابنا يدوجوم    هنومن قباطم  نوتياو :لايرتم16
ددرگ يراديرخ تساوخرد .

تاحيضوت يتساوخرد دادعت



:نام فروشنده
:کد ملی: آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
تعدادواحد

قیمت واحد 

(ارز/ريال)
(ارز/ريال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

: محل تحویل کاال

:مدت زمان تحویل کاال-

  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

. در صورت ارائه پیشنهاد ارزی مرجع تسعیر ارز مشخص گردد-

:نام، امضا و مهر

:توضیحات 

:به عدد (ارز/ريال)جمع کل 

:به حروف (ارز/ريال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خريد

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

خدمات/ شرح کاال 

:اقتصادی کد:تاریخ


