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: كد پستي:آدرس پيشنهاد دهنده 

: شماره نمابر :تلفن همراه 

:فروشگاه /موسسه/امضاء مدير و مهر شركت                                                          

:تاريخ

تاريخ

 مجید ادریس آبادی

محمد مقدسي

086-38262398086-38262000

BLADDER OF HP ACCUMOLATOR

 FOR DEH SYSTEM TYPE XDC800

(سهامي خاص) شركت مديريت توليد برق شازند 

فرم استعالم  بهاء

1399/12/13: تاريخ 

50835: درخواست 

   638:  استعالم 

فروشگاه محترم /موسسه/شركت

 اقدام نماييد تا در صورت فقط در اين برگه لطفا نسبت به اعالم پيشنهاد قيمت خود.  اين شركت در نظر دارد نسبت به  انجام خدمات يا خريد تجهيزات مندرج در ذيل اقدام  نمايد

.ارايه قيمت طي پيش فاكتور به تنهايي مورد قبول نمي باشد. پذيرفته شدن قيمت پيشنهادي شما، نسبت به انجام فعاليت  يا خريد اقدام گردد

(ريال)بهاي مجموع مشخصات و نوع كاال يا خدمات مورد استعالم

……………………………………………………………………………………………………………………………………(به حروف) جمع كل مبلغ   

 و بدون احتساب ارزش افزوده و هزينه حمل درب شركتفقط براي تجهيز و مشخصات كاالي فوقلطفاَ قيمت خوانا ، واضح و بدون خدشه نوشته شود ، ضمناَ قيمت 

.پيشنهاد دهنده لحاظ و اعالم گردد            

عدد12  DRAWING NO.: NXQ-AB-25/31.5L

. آن شركت باشدمهر و امضاءفرم استعالم بهاء و شرايط پيشنهادات بايد داراي 

: خدمات / توضيحات مربوط به نوع كاال * 
1-

2-

.درج كليه مشخصات ذيل در برگه استعالم و صورتحساب الزامي است 

مشخصات اشخاص حقوقيمشخصات اشخاص حقيقي

:شركت/نام موسسه:نام و نام خانوادگي 

:شماره ثبت شركت:پيمانكار/نام فروشگاه

:كد اقتصادي :كد ملي 

: شناسه  ملي 

:تاريخ  تحويل كاال : تاريخ تكميل فرم استعالم 

http:// inquiry.shazandtpp.ir وب سایت استعالم خریدهای متوسط نیروگاه

:تلفن ثابت  

 تا مورخه قيد شده  PDFمي باشد، كه جهت شركت در استعالم با بارگذاري فايل فرم هاي تكميل شده و كاتالوگ تجهيز، در فرمت 99/05/01مدت اعتبار اين استعالم حداكثر تا تاريخ 

(نام مسئول خرید روی پاکت قید گردد). در سايت استعالم خريدهاي متوسط نيروگاه ، مي بايست اصل آن به آدرس نيروگاه حرارتي شازند ارسال شود و يا در پاكت در بسته تحويل مامور خريد گردد

.اين قسمت توسط نيروگاه تكميل مي گردد

ارجاع گردیده، در کمال دقت این پرسشنامه تنظیم و اخذ گردید ، مجيد ادريس آبادي   به اینجانب 99/11/02 که در تاریخ  50835 شماره □ درخواست انجام خدماتدر اجرای سفارشهای خرید

.صحت مندرجات آن را گواهي مي نمایم

1399/12/13:امضاء مامور خريد

:مرکز تلفن نیروگاه :نمابر دبیرخانه نیروگاه  086-38262224:                      نمابر اداره تدارکات و بازرگاني 

38671-43311:  كد پستيبروجرد  ،  محور فرعي ازنا  ،  نيروگاه حرارتي شازند  ،  شركت مديريت توليد برق شازند  ،  اداره تداركات  ،    -  جاده اراك 15كيلومتر   : آدرس 

.مذکور مورد گواهي است □، سایر  □، فروشگاه □، شرکت □صحت مراتب فوق در مورد اخذ این استعالم از سازمان 

:امضاء رئيس اداره تداركات و سفارشات خارجي

medrisabadi@shazandtpp.ir:پست الكترونیك مسئول خرید086-38262372:                                 مسئول خرید 

086-38262372:       رئیس اداره تدارکات و سفارشات خارجي 

امور بازرگاني www .s h a z a nd tpp .ir
FP702-03 VER:2

http://inquiry.shazandtpp.ir/#
mailto:medrisabadi@shazandtpp.ir#


)خاص سهامي( شازند برق توليد مديريت شركت

اداره تداركات و سفارشات خارجي

الم بهاءنظر به اينكه كليه مندرجات اوراق اين استعالم بهاء جزء اسناد و مدارك خريد تلقي مي گردد الزم است كه اشخاص حقيقي و حقوقي فرم استع
عدم پذيرش شرايط بر شمرده در ذيل اين برگه موجب حذف و ه ،قبول كليه شرايط مربوط سال اسناد مذكور به منزلهرا.را تكميل و ارسال نمايند 

  .پيشنهاد دهنده از گردونه مي باشد 

)بدون اخذ سپرده( روش و شرايط پيشنهادات 

در اين استعالم بهاء كه بدون اخذ را دارند دعوت مي گردد مورد نيازبدينوسيله از تمامي شركتها و اشخاص حقيقي كه توانايي تامين و تحويل اقالم -1
.سپرده برگزار مي شود شركت نموده و پيشنهاد خود را در موعد مقرر و قبل از خاتمه سر رسيد اسنادمورد نظر ارائه نمايند 

.گرددنرخ پيشنهاد دهندگان بايد مقطوع بوده و بدون احتساب هزينه حمل و ماليات بر ارزش افزوده در فرم استعالم بهاء درج -2

.واضح و بدون خدشه و الك گرفتگي تكميل گردد كليه موارد مندرج در فرم استعالم قيمت مي بايست خوانا،-3

خدمات پس از تحويل و تاييد فني توسط كارشناسان نيروگاه و اخذ صورتحساب و كسر كليه كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد/كل بهاي كاال-4
.پرداخت خواهد شد خريدارمبلغ پيشنهادي با اخذ تضمين مورد قبول % 25د حداكثر نواست پيش پرداخت نمايچنانچه تامين كنندگان درخ.

اين موضوع.افزايش  يا كاهش دهد % 25خريدار حق دارد عند اللزوم اقالم تحت سفارش قرارداد را با همان نرخ ها و شرايط موجود به ماخذ -5
.مي باشد و بدون هر گونه ادعايي متعهد به اجراي آن استر پيمانكا/سازنده /مورد قبول فروشنده 

از طرف فروشنده بيش از يك ماه باشد انجام معامله مستلزم عقد قرارداد في مابين و منوط به ارائه كپي  و خدمات در صورتيكه زمان تحويل كاال-6
)براي اشخاص حقيقي(،آخرين تغييرات اساسنامه مندرج در روزنامه رسمي كشور و يا پروانه يا گواهي كسب يا كارت بازرگاني  رسمي آگهي روزنامه

.و زمان شروع قرارداد از تاريخ نامه ابالغ سفارش مي باشد.مي باشد

ر مورد تاييد خريدار به عنوان تضمين انجام تعهدات ازمبلغ قرارداد ضمانت نامه معتب% 10در صورت عقد قرارداد به تشخيص خريدار  تا حداقل -7
.اخذ مي گرددپيمانكار /سازنده /ه دفروشن

.ماه و از زمان نصب و بهره برداري يكسال خواهد بود 18خدمت درخواست شده از زمان تحويل /دوره گارانتي كاال-8

.لحاظ خواهد كرد  را وضوع قراردادخدمت م/متناسب با هر قرارداد ،خريدار جريمه تاخير در تحويل كاال-9

كر علت رد نمايد و بهذشركت مديريت توليد برق شازند  اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام  و يا تعدادي از پيشنهادات را بدون -10
.مت را نداردهيچ وجه مقيد به پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر پذيرش پيشنهاد و صدور سفارش به كمترين قي

.پيشنهاد قيمت ارسالي از لحاظ زماني مي بايست حداقل يك ماه  از زمان تحويل مدارك داراي اعتبار باشد-11

ابالغ نمايد پيمانكار /سازنده/در صورت تعدد اقالم تقاضا ،خريدار مجاز است كه اقالم مذكوررا تفكيك و سفارش الزم را به يك يا چند فروشنده -12
.ع مورد قبول پيشنهاد دهنده مي باشد و از اين بابت هيچ ادعايي نخواهد داشت اين موضو.

نظر به اينكه شركت مديريت توليد برق شازند وجه اقالم خريداري شده را به صورت ريالي پرداخت خواهد نمود لذا ارسال پيشنهاد هاي ارزي-13
.به هيچ وجه پذيرفته نمي شود

.زمان شروع سفارش يا قرارداد از زمان اعالم تاييد كتبي سفارش مي باشد-14

ادریس آبادى مجید 
سرپرست اداره تدارکات و سفارشات خارجی

موارد فوق مورد تاييد مي باشد   مهر و امضاء پيشنهاد دهنده


