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دارد

باسمه تعالی

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

شرکت محترم ...

موضوع : استعالم قیمت سرور- درخواست شماره 4000088

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 1400/12/18

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: 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
 

رضا رضایی پارسا  اقدام کننده:
 
 



Part No.Server HP DL-380 / G10

868703-B21HPE Proliant DL380 Gen 10 8SFF CTO Server

873592-0012 * HPE DL380 G 10 Heatsink High Performance

879655-0016 * HPE Proliant DL380 G 10 Fan

P23549-B212 * Intel Xeon-Silver 4210R Kit ( 2.4GHz / 10 Core / 100 W )CPU

815101 -B21
8 * HPE(1* 64 GB) Quad Rank x4 PC4 - 2666 CAS--19-19-19

 Load Reduced Smart Memory Kit
RAM

785069 - B216* HP 900 GB 12 G SAS 10 K SFF (2.5") Enterprise SC HDDHDD

872475 - B212 * HP 300 GB 12 G SAS 10 K SFF (2.5") Enterprise SC HDDHDD

102HPE Embedded 1 Gb Ethernet 4-Port 331i AdapterLan

P9D93AHPE SN1000Q 16GB 1portHBA

407-11219Module Dell SFP+ /16GSFP-HBA

CTX-OM4-5MFiber PatchCord LC-LC    EMC CTX-OM4-5M / MMFiber Cable

804331-B21
HPE Smart Array P 408i-a SR Gen 10 

(8 Internal Lanes/2GB Cache ) 12G SAS Modular Controller
Sm Array

865414-B21
2 * HPE 800 W Flex Slot  Platinum  Hot Plug Low Halogen 

 Power Supply Kit
Power

SRV

 HPمشخصات سرور 



ديرخ تساوخرد

OTET-40000088 : تساوخرد هرامش

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

1 ددع رورس 530525150 رورس1 HP-G10 هميمض تاصخشم اب

تاحيضوت يتساوخرد دادعت



:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

تعدادواحدردیف
قیمت واحد 

(ارز/ریال)
(ارز/ریال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اولروز 75:مدت زمان تحویل کاال-

m.jahangir.tpgm@gmail.com- 09018727380:  واتساپ  -  2389داخلی -35421800اطالعات تماس -

-

:نام، امضا و مهر

درب انبار نیروگاه طوس

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ریال)جمع کل 

:به حروف (ریال)جمع کل 

فرم پیشنهاد قیمت                     

:                                     شماره درخواست خرید

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

خدمات/ شرح کاال 

تاریخ گشایش پاکت/ در صورت ارائه پیشنهاد ارزی ،مبنای محاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های حواله قبل از پرداخت

. که توسط امور مالی خریدار محاسبه می گرددsanarate.irمندرج در سامانه سنا به نشانی  (میانگین نرخ خرید و فروش )های مالی

:نام فروشنده


