
ف
بهاي واحد (ريال)واحدتعداد / مقدارردي

تو

كد پستي: آدرس پيشنهاد دهنده :
شماره نمابر : تلفن همراه :تلفن ثابت  :

امضاء مدير و مهر شركت /موسسه/فروشگاه :      

تاريخ

تاريخ

86086-38262398086-38262000
آدرس :   كيلومتر 15 جاده اراك - بروجرد  ،  محور فرعي ازنا  ،  نيروگاه حرارتي شازند  ،  شركت مديريت توليد برق شازند  ،  اداره تداركات  ،    كد پستي:  38671-43311

صحت مراتب فوق در مورد اخذ اين استعالم از سازمان □، شركت □، فروشگاه □، ساير  □ مذكور مورد گواهي است.

امضاء رئيس اداره تداركات و سفارشات خارجي:

alimirzaei@shazandtppپست الكترونيك مسئول خريد: ir.
httpوب سايت استعالم خريدهاي متوسط نيروگاه inquiry shazandtpp ir :// . .

در اجراي سفارشهاي خريد□درخواست انجام خدمات□شماره  21672  كه در تاريخ  99/07/09 به اينجانب علي ميرزائي ارجاع گرديده، در كمال دقت اين پرسشنامه تنظيم و اخذ گرديد ، 

صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم.
امضاء مامور خريد:

علي ميرزائي   08638262410 : كارشناس قراردادها

:نمابر اداره تداركات و بازرگاني :     086-38262224 مركز تلفن نيروگاه :نمابر دبيرخانه نيروگاه 
38262372 رئيس اداره تداركات و سفارشات خارجي :مجيد ادريس آبادي  

: :كد ملي كد اقتصادي
: شناسه  ملي

:تاريخ تكميل فرم استعالم :  تاريخ  تحويل كاال

مدت اعتبار اين استعالم حداكثر تا تاريخ 99/02/13مي باشد، كه جهت شركت در استعالم با بارگذاري فايل فرم هاي تكميل شده و كاتالوگ تجهيز، در فرمت PDF تا مورخه قيد شده  

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. (نام مسئول خريد روي پاكت قيد گردد)

اين قسمت توسط نيروگاه تكميل مي گردد.

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

: نام موسسه/شركت:نام و نام خانوادگي
شماره ثبت شركت:نام فروشگاه/پيمانكار:

آن شركت باشد. مهر و امضاء فرم استعالم بهاء و شرايط پيشنهادات بايد داراي
توضيحات مربوط به نوع كاال / خدمات :  *

. 1-تامين غذا  و سرويس اياب و ذهاب ، تهيه لوازم ايمني و حفاظتي پرسنل عهده پيمانكار است

3-كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار است.
پيمانكار قبل از شروع كار بايد كليه پرسنل خود را تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني و حوادث قرار دهد.                                                 -4

تامين كليه آبزارآالت و ماشين آالت مورد نياز بر عهده پيمانكار است.                    -2

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

فقط براي تجهيز و مشخصات كاالي فوق و بدون احتساب ارزش افزوده و هزينه حمل درب شركت لطفاَ قيمت خوانا ، واضح و بدون خدشه نوشته شود ، ضمناَ قيمت
پيشنهاد دهنده لحاظ و اعالم گردد.    

مورد11
     الیروبی مخزن بتنی سوخت رسانی  

 (تخليه120هزار ليتر ضایعات مازوت) مطابق
شرح کار پيوست

 شركت مديريت توليد برق شازند (سهامي خاص)
فرم استعالم  بهاء

تاريخ :   99/12/07
درخواست : 21672

استعالم :637 سايت 

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

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

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

امور بازرگاني www shazandtpp ir. . FP702-03 VER:2



  07/11/99تاريخ :                                                                                                                                                                                                                      
    21672شماره:  
    :پيوست  

  

 

  ) 38671-43311 كد پستي:()ريت توليد برق شازند ( شركت مديبروجرد ، محور فرعي ازنا ، نيروگاه حرارتي شازند – جاده اراك15آدرس : كيلومتر 
  )086( 38262222نمابر:   ) 086( 38262000تلفن : 

  

  ( سهامي خاص)شركت مديريت توليد برق شازند
 »نيروگاه حرارتي شازند«           

  
 بسمه تعالي

  شرح كار تخليه مازوت مخزن بتني نيروگاه حرارتي شازند
       

كه  بايد توسط  پيمانكار انجام شود  سانتيمتر مابقي كار 80رساند،كه بعد از تخليه مخزن بتني به وسيله پمپهاي آنلودينگ تا ارتفاع به آگاهي مي         
  شد.انجام عمليات توسط پيمانكار به شرح ذيل مي با

  تخليه كامل مازوت و لجن باقي مانده در داخل مخزن بتني به وسيله پمپ لجن كش  -1
  اليروبي وشستشو و تميز كردن كامل كف مخزن بتني به وسيله گازوئيل -2
  بازديد و بررسي سقف مخزن بتني از نظر خوردگي ودر صورت نياز نقاشي سقف مخزن  -3
  و تعويض لوله هاي كويل ودر صورت نياز تعميربازديد از كويل گرمايشي كف مخزن  -4 
  اطراف لوله خروجي مخزن به دليل نشت مازوت   تعمير -5
  ضرورت حفاظت و صيانت از تجهيزات داخل مخزن ( شامل سازه بتوني / ساكشن پمپ / كويل هاي گرمايش) -6
بران ف به جوطه عملياتي پيمانكار موظدر صورت آسيب به تجهيزات موجود در مخزن و يا ساير تجهيزات موجود در مح -7

  خسارت بر اساس نظر ناظر است . 
  نظافت و تميز كاري و رفع هر گونه آلودگي محيطي محوطه عملياتي به عهده پيمانكار است .  -8
  مي باشد  1400تاريخ شروع كار حدوداً از اوايل ارديبهشت ماه  -7
  متر است . 3و ارتفاع  7,5متر عرض  9ابعاد مخزن بتني طول  -8

  بازديد نمايئد.  سوخت رساني ) تخليه مازوت(لطفا قبل اعالم قيمت با هماهنگي از محل انجام عمليات 
  



  )خاص سهامي( شازند برق توليد مديريت شركت

  اداره تداركات و سفارشات خارجي 

الم بهاء نظر 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 منزلهررا تكميل و ارسال نمايند .ا

  پيشنهاد دهنده از گردونه مي باشد .

  روش و شرايط پيشنهادات ( بدون اخذ سپرده)

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 .

 گردد.نرخ 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

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

افزايش  يا كاهش دهد .اين موضوع  %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 است.ر پيمانكا/مورد قبول فروشنده /سازنده 

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
 )،آخرين تغييرات اساسنامه مندرج در روزنامه رسمي كشور و يا پروانه يا گواهي كسب يا كارت بازرگاني (براي اشخاص حقيقي 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 از مبلغ قرارداد ضمانت نامه معتب %10در صورت عقد قرارداد به تشخيص خريدار  تا حداقل -7
  اخذ مي گردد.پيمانكار /ه /سازنده دفروشن

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

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

كر علت رد نمايد و به ذشركت مديريت توليد برق شازند  اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام  و يا تعدادي از پيشنهادات را بدون -10
  مت را ندارد.هيچ 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 /در صورت تعدد اقالم تقاضا ،خريدار مجاز است كه اقالم مذكوررا تفكيك و سفارش الزم را به يك يا چند فروشنده /سازنده-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

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

  مجيد ادريس آبادي                    
   رئيس اداره تداركات و سفارشات  خارجي 

  
  موارد فوق مورد تاييد مي باشد   مهر و امضاء پيشنهاد دهنده


	تخلیه مازوت
	شرح کار تخلیه مازوت
	شرايط استعلام بهاء

