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اقدام نمایـد، ،   تیاز  فروشنده  واجد صالح وستیپ یخصوص طی،شرا یمطابق با مشخصات فن  زغال هاي ژنراتور  دیاین شرکت درنظردارد نسبت به موضوع خر

 متیبر ارزش افزوده درق اتیدمالییارائه/ارسال نماپست  قیازطر 10/09/99شنبه دوروز 15حداکثرتا ساعت  وستیقیمت خودرا باتوجه به مدارك پ لیلطفا درصورت تما
  مدت قرارداد معتبر باشد. نیشنهادهاوهمچنیپ میمهلت تسل نیآخر خیروز از تار30 يبرا ثیازهر ح دیبا متیق شنهادیلحاظ نگردد. پ يشنهادیپ

جاده 25کیلومتر –آدرس محل  تحویل: نیروگاه زاگرس کوثر واقع در کرمانشاه    -1
  6744164362کد پستی  –کرمانشاه به همدان 

 می باشد. "الکتریکدفتر مهندسی  "دستگاه نظارت:   -2

  به موضوع این استعالم بها هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد.-3
  متعلقه به عهده  فروشنده می باشد.کلیه کسورات قانونی -4
پیشنهاد قیمت مـی بایسـت  بطـور خوانـا و بـه عـدد و حـروف در جـدول وفـرم            -5
  درج ودر موعد مقرر بارگذاري گردد.“پیشنهاد قیمت “
  خریدار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. -6
خریــدار میتواندبــه مهروامضــا و عــودت کلیــه صــفحات اســتعالم الزامــی اســت،   -7

مشـروط، مخـدوش، نـاقص     مـبهم ،   پیشنهادهاي فاقـد مهـر و امضـا (تمـام صـفحات) ،      
و پیشــنهاداتی کــه بعــد از تــاریخ  و ســاعت فــوق الــذکر و ازطریــق دیگــري غیــراز 
روش اعالم شده تحویـل گـردد ،ترتیـب اثـر نـداده وآن را مـردود اعـالم نمایـد و         

  در این خصوص نخواهد داشت.پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعایی 
اسـت  تکمیل جدول و فـرم پیشـنهاد قیمـت پیوسـت اسـناد اسـتعالم بهـا الزامـی          -8

و چنانچــه  قیمــت دربــرگ دیگــري غیــر از  فــرم پیشــنهاد قیمــت ارائــه گــردد از   
درجه اعتبار ساقط می باشد. مـالك تعیـین برنـده قیمـت کـل پیشـنهادي مـی باشـد         

درج شــده در بــرگ پیشــنهادقیمت اصــالح   و درصــورت هرگونــه مغــایرت باقیمــت
مبلغ پیشـنهادي و ریـز قیمتهـا بـر اسـاس قیمـت کـل پیشـنهادي درج شـده الزامـی           

  می باشد. وپیشنهادات ناقص مردود
ـ کاهش در موضوع استعالم  به م ای شیمختار به افزا داریخر -9 %  کـل مبلـغ   25 زانی

ارائه شـده   يشنهادیبا مبالغ پ آن رشیدهنده موظف به پذ شنهادیمورد معامله بوده و پ
 مدت با نظر دستکاه نظارت خواهد بود.  رییصورت تغ نیباشد در ا یم

ارائه کد اقتصادي ، شماره حساب بانکی ، شناسه/شماره ملی،تصویر اساسنامه آگهـی  -10
آخرین تغییـرات شـرکت همـرا ه پیشـنهادقیمت الزامـی مـی باشـددرغیراین صـورت         

 تواندنسبت به ردآن اقدام نماید.پیشنهادناقص وخریدارمی 

درصورت تشخیص خریدارمبنی برمبادله قرارداد،با برنده استعالم بها قراردادتنظیم   -11
  ومبادله خواهد شد.

درصورت مبادله قراردادپیشنهاد دهنده متعهد به امضاء قرارداد و ارائه ضـمانت   -12
تعهدات قراردادحداکثر ظرف درصدمبلغ موردمعامله بابت انجام 10نامه بانکی معادل 

  باشد. روز پس ازابالغ می 7مدت
درصورت تاخیر در امضاء یا عودت نسخ قرارداد و ضمانتنامه، به منزله انصراف تلقـی  

  وبه نحو مقتضی نسبت به خریدکاال اقدام خواهدگردید.
درصورت داشتن هرنوع سوال،ابهام و...می بایسـت حـداکثرتاهفتاد و دوسـاعت     -13

  با شماره تلفن هاي ذیل تماس حاصل فرمایید. هاپیشنهاد  ارائهخرین مهلت قبل ازآ
% و بـا ارائـه ضـمانت    25در صورت برنده شدن ، پیش پرداخت به میزان حداکثر -14

 نامه بانکی قابل پرداخت خواهد بود.

  083-34642831  یخانم کوه - رخانهیدب

  الکتریک یفن دفتر
  آقاي مهندس دهشت

09188574814  
  

  09126978654  آقاي همتی –ی بازرگاناداره 
  

  سال مالی  شماره درخواست خرید

  99/98  533و  727و  975و  1094و  1097
 

  رئیس اداره بازرگانی معامالت و قراردادها دستگاه نظارت حد متقاضی وا

        

  
(سمت ، امضاء مجاز تعهد آور و مهر، تاریخ) :                                                                                                                                                              نام و نام خانوادگی پیشهاد دهنده:

  کد اقتصادي:                                                شماره ثبت شرکت:                                  تلفن::                                             یشناسه مل
   آدرس:
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  :یمشخصات فن

BRUSHES NATIONAL, MAT. GRAPHITE 
SIZE 102x25.4x38.1 MM, 10 A/CM2 
 FOR GENERATOR, "PARS-GENERATOR", MODEL TY10546 
 RESISTIVITY: 24 or 25, CONTACT DROP: 0.7 - 1.2 IN VOLT 
 HARDNESS SHORE: 16-21, DENSITY: 1.28 - 1.4 g/cm3 
TRANSVERSE STRENGTH: 50 - 150 kg/cm3 
 FRICTION COEFFICIENT: 0.2-0.3 
 BRUSH PRESSURE: 170-120 g/cm3, MAXIMUM SURFACE SPEED: 90 m/sec 

  
  
  

  گان :امضا تایید کنند

 دستگاه نظارت وا حد متقاضی
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  شرایط خصوصی

 پس از اعالم برنده میباشد. روز 7مدت زمان تحویل کاال حداکثر  -1

  )1(پیوست ارائه دهند.مطابق نامه پیوست شرکت برق حرارتی تامین کنندگان می بایستی اسناد مثبته را  -2
 مدارك مربوط به اصالت کاال و ضمانت نامه پیوست گردد. -3

 فروشنده موظف است قبل از ارسال  مشخصات فنی را به تایید دستگاه نظارت برساند. -4

 کاال در محل  تحویل باید توسط دستگاه نظارت شرکت بازدید وتایید گردد. -5

 هرگونه پرداخت و تسویه حساب منوط به تایید فنی دستگاه نظارت و صدوررسید انبار می باشد. -6

 
  

  امضا تایید کنندگان :
  

 دستگاه نظارت متقاضیوا حد 
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 پیشنهاد قیمتفرم 
  زغال هاي ژنراتورخرید  موضوع استعالم بها:  

امضاء کننده زیرپس از بررسی وآگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء  مسئـولیت در مورد مطالب و مندرجات شرایط خصوصی، مشخصات فنی   
 ZKPGM-9899-22وتعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطورکلی تمامی مدارك و اسناداستعالم بها شماره 

  ز جمیع شرایط و عوامل  موجود از لحاظ انجام موضوع  استعالم پیشنهاد می نمایم که:کامل ا بااطالع

  (ریال)قیمت کل  (ریال)قیمت واحد  مقدار  شرح کاال  ردیف

1  

BRUSHES NATIONAL    
MAT. GRAPHITE  

SIZE 102x25.4x38.1 MM  
, 10 A/CM2  

 FOR GENERATOR, "PARS-GENERATOR", 
MODEL TY10546  

RESISTIVITY: 24 or 25, CONTACT DROP: 0.7 - 
1.2 IN VOLT, HARDNESS SHORE: 16-21, 
DENSITY: 1.28 - 1.4 g/cm3, TRANSVERSE 

STRENGTH: 50 - 150 kg/cm3  
 FRICTION COEFFICIENT: 0.2-0.3  

 BRUSH PRESSURE: 170-120 g/cm3, MAXIMUM 
SURFACE SPEED: 90 m/sec  

      عدد 66

  مبلغ پیشنهادي به عددوحروف(ریال):جمع کل 
  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد  و به عنوان  برنده استعالم بها انتخاب شوم تعهد  می نمایم که :  -

ام اسناد و مدارك قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك استعالم بها امضاء نموده و همراه ضمانت نامه بانکی بابت تضـمین ا نجـ   –الف 
  تعهدات حداکثر ظرف مدت  هفت روزکاري از تاریخ ابالغ به عنوان برنده استعالم بها تسلیم نمایم . 

  از تاریخ ابالغ به عنوان برنده استعالم بهادرمحل مقرر تحویل نمایم.  روز 15مدت موضوع استعالم بها را حداکثر ظرف  -ب
  وده ام .تائـید  می نمایم که کلیه  ضمائـم و مدارك  استعالم و الحاقیه ها جز الینفک این پیشنهاد محسوب  می شودوبا لحاظ آنها قیمت ارائه نم  -2
  رق زاگرس کوثر براي واگذاري کار به هریک یا تمامی پیشنهادها را ندارد. اطالع کامل دارم که شرکت مدیریت تولید ب -3
  و طی مدت قرارداد و دوران گارانتی داراي اعتبارمی باشد. روز 30مدت پیشنهادقیمت فوق بدون لحاظ مالیات برارزش افزوده وبراي -4 

  /           /     تاریخ  ارائه پیشنهاد قیمت:              
  نام و نام خانوادگی وسمت امضاء مجاز شرکت پیشنهاددهنده و مهرشرکت               
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  :1پیوست 

 


