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 بسمه تعالي       

 

 
  هاي عضو سنديكاي صنعت برق ايرانمحترم شركتعامل مديران

 

  موضوع: استعالم فهارس بهاي رسته نيرو
 

  با سالم و احترام؛
هاي مرتبط با فهارس بهاي رسته نيرو در دستور كار سازمان برنامه و بودجه رساند استعالم قيمت رديفبه استحضار مي

با  14/10/99مورخ  556/246/99كشور و شركت توانير قرار گرفته است. بر اين اساس شركت توانير طي نامه شماره 
  كور را از سنديكا استعالم نموده است.راهنماي نحوه ارائه، قيمت تجهيزات مرتبط با فهارس بهاي مذانتشار 

كننده و پيمانكار عضو سنديكا تقاضا دارد قيمت تجهيزات مرتبط با حوزه هاي سازنده، تاميناز اين رو از كليه شركت
  .فرمايند ارسال سنديكا دبيرخانه به	 04/11/99	 فعاليت خود را مطابق با جداول پيوست حداكثر تا تاريخ

و ميانگين قيمت  99هاي مذكور در دو بازه زماني شامل ميانگين قيمت فروش سه ماهه سوم سال قيمتشايان ذكر است 
  .درخواست شده است 99فروش دي و بهمن 

هاي مندرج در فهارس بهاي پايه و مكانيزم آحاد بهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در تعديل با عنايت به اهميت قيمت
  .ال به موقع و دقيق اطالعات درخواستي مزيد امتنان خواهد بودقراردادهاي صنعت برق، ارس

  نمايد. پيشاپيش از حسن توجه اعضاي محترم قدرداني مي

  
  

  برزي مهر سپهر
  دبير سنديكا

  

  
  

  رونوشت:
 هاي تخصصي سنديكا؛ جهت استحضار و لطفاً صدور دستورات مقتضي رؤساي محترم كميته -
  هاي تخصصي سنديكا؛ جهت هماهنگي و پيگيري مقتضي دبيران محترم كميته -

  
  
  
 
 

  ) 126هاي تخصصي سنديكا (داخلي اقدام كننده: تبيانيان؛ دبير كميته
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 ندارد

  
 «جهش تولید 99سال  »                                                                        

 ي(رهبر معظم )مقام                               

  

    

 جناب آقاي مهندس برزي مهر  

 دبیر محترم   سنديکاي صنعت برق ايران 

 

 استعالم قیمت رديف هاي فهارس رسته نیرو موضوع:

 

 و احترام؛ باسالم

 ،ییاجرا یاز طرف امور نظام فن "دبیرخانه فهارس رسته نیرو"با عنایت به واگذاری 

و با توجه به ضرورت  ریسازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت توان مانکارانیو پ نیمشاور

، به 0011جهت اعمال در فهرست ابالغی سال  روین رسته رسافههای  ردیف  تعیین قیمت

و پست  های مرتبط با فهارس خطوط هوایی، زمینیردیف های استعالم قیمت پیوست فرم

توزیع به همراه دستورالعمل نحوه ارائه قیمت تجهیزات مرتبط با فهارس رسته  انتقال و فوق

گردد. لذا خواهشمند است دستور نیرو و همچنین مقدمه فنی فصول مربوطه ارسال می

نسبت به تکمیل فرم مذکور و ارسال به آدرس پست  01/00/0911فرمایید حداکثر تا تاریخ 

 اقدام نمایند.    Fehrest@tavanir.org.irالکترونیکی  

 160-69197972های الزم به ذکر است در صورت وجود هرگونه ابهام با شماره تلفن

)جناا  آقاای مهنادس محسانی(      160-69197979)سرکار خانم مهندس مهرآبادی( یا 

 تماس حاصل فرمایید.

 

  

 ابوذر دقت

 دبیرخانه فهارس بهاي انتقال و فوق توزيع نیروي برق 

 

 رونوشت به :

  سازمان برنامه و بودجه کشور مانکارانیو پ نیمشاور ،ییاجرا یامور نظام فنجناب آقای دکتر قانع فر، ریاست محترم  -

 بایگانی دفتر -
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 بسمه تعالی

 شرکت توانیر

 راهنمای نحوه ارائه قیمت تجهیزات مرتبط با فهارس رسته نیرو

فهارس بهای واحد پایه رسته نیرو شامل خطوط هوایی، خطوط زمینی و پست انتقال و فوق به تدوین  توجهبا 

با و  ای و توزیع نیروی برق های برق منطقه شرکتهای   پروژه مرتبط با توزیع نیروی الکتریکی همچنین و توزیع

از طرف امور محترم نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران  "دبیرخانه فهارس رسته نیرو"عنایت به واگذاری 

تجهیزات  گیری قیمتبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه ، لذا به شرکت توانیر سازمان برنامه و بودجه کشور

 گردد. می اعالمالزم موارد زیر جهت اطالع و بهره برداری فهارس فوق،  مرتبط با

در تعیین قیمت فهارس  یک مبنااعالمی توسط آن شرکت، پس از انجام بررسی های الزم، به عنوان های  قیمت -1

جهت انجام برآورد کلیه مناقصات  ،در فهارس بها های مندرج یمتو با توجه به اینکه ق شود لحاظ میبها 

لذا الزم  ،برداری قرار خواهد گرفت ای و توزیع نیروی برق کشور مورد بهره های برق منطقه مرتبط در شرکت

 .لحاظ گرددها  است حداکثر دقت نظر در زمان ارائه قیمت

تعدیل مورد استفاده قرار های  محاسبه شاخصاعالم شده توسط آن شرکت محترم در فرآیند های  قیمت -2

دستورالعمل "مذکور مبنای تعدیل قراردادهای مشمول های  خواهد گرفت و با عنایت به این مهم که شاخص

ای و توزیع نیروی برق کشور خواهد بود، لذا دقت  های برق منطقه در کلیه شرکت "تعدیل آحاد بهای پیمانها

تر به  های تعدیل و به تبع آن پرداخت تعدیل عادالنه و دقیق ش صحت شاخصموجب افزایها  در ارائه قیمت

 .باشد میتولید کننده و پیمانکاران مرتبط با صنعت برق های  شرکت

بایست  می لذا، منظور شده استحمل و نصب های  قیمت تجهیزات مستقل از هزینه ،در فهارس رسته نیرو -3

و بدون  مرتبط در فرایند ساخت و یا تامینهای  ظ کلیه هزینهبا لحاتوسط آن شرکت اعالم شده های  قیمت

 (ExWorkبه صورت  انبار آن شرکتدر محل  قابل تحویل قیمت تجهیزبا لحاظ  صرفاً)هرگونه هزینه حمل 

 باشد.

% پیش پرداخت و تسویه نقدی در زمان تحویل کاال و 25با لحاظ دریافت حداکثر  بایدهای ارائه شده  قیمت -4

با لحاظ کلیه تخفیفات الزم و به صورت قیمت میانگین عمده فروشی در دوره مورد نظر و به طور خالص 

 شود. اعالم )بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده و بیمه قراردادی و سایر کسورات قانونی قراردادی(

  ای و توزیع نیروی برق کشور های برق منطقه شرکتهای  در پروژه استفادهجهت جدول پیوست تجهیزات  -5

ابالغی سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، های  بایست ضوابط دستورالعمل می باشد، لذا می مورد نظر

تصاصی صنعت اخشرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه ایران )حسب مورد( در مشخصات فنی تجهیزات 

درک بهتر از مشخصات فنی ه منظور بو قیمت به همراه نامه استعالم  از این رومد نظر قرار گیرد. برق 

  گردد. می تجهیزات مذکور، مقدمه فنی فصل نیز جهت اطالع ارسال
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شده تولید یا تامین  توسط آن شرکت،صرفا تجهیزاتی که  بایدتجهیزات مندرج در جدول پیوست، مجموعه از  -6

. همچنین چنانچه شودسایر عوامل غیر مرتبط با آن شرکت خودداری  اعالم قیمتو از  شدهقیمت گذاری 

محصول مشابهی توسط  نبوده، لیکنآن شرکت  تولیدی در بین محصوالت جدول پیوستهای  یکی از ردیف

با مشخصات مندرج با ذکر جزئیات تفاوت مشخصات کاالی مذکور  باید شود، می آن شرکت تولید یا تامین

 .درج شود مربوطه، در ردیف محصول مشابهدر شرح ردیف و مقدمه فنی فصل در ستون توضیحات، قیمت 

به صورت میانگین  ،ها ردیفبر اساس ستون مندرج در جدول قیمت  شده اعالمهای  ضروری است قیمت -7

سال )میانگین  دومسه ماهه ،  سال )میانگین فروردین، اردیبهشت و خرداد( سه ماه اول برایقیمت سه ماهه، 

و برای سه ماهه چهارم سال به صورت  )میانگین مهر، آبان و آذر( سوم سالسه ماهه  تیر، مرداد و شهریور(،

ای سه ه الزم بذکر است در این دوره صرفاً قیمت لحاظ شود.)تا زمان تهیه پاسخ(  میانگین قیمت دی و بهمن

 باشد. مد نظر می 1399ماهه چهارم سال 

ها در زمانبندی مشخص شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور،  با عنایت به ضرورت جمع بندی قیمت -8

مورد نظر به این های  ضروری است با اعمال فوریت و در چهارچوب زمانی مندرج در نامه استعالم، قیمت

 شرکت ارسال شود. 

از ارسال خواهشمند است پذیرد، لذا  می و مستندات صرفا از طریق ایمیل اداری انجامها  نامه تمامارسال  -9

تجمیع شده حاوی نامه  PDFفایل الزم است  لذابه صورت فیزیکی و یا فاکس خودداری گردد. ها  قیمت

جدول قیمت تکمیل  Excelو جدول قیمت تکمیل و مهر و امضا شده، و همچنین فایل پوششی آن شرکت 

بعدی و های  در نامه اعالم قیمت، جهت امکان پیگیری الزم بذکر است. شده، به آدرس ایمیل زیر ارسال شود

 . شود اعالمه همراه شماره تلفن ثابت و همراه نام نماینده آن شرکت برفع ابهامات احتمالی 

 :زیر تماس حاصل فرماییدهای  قیمت دهی با شماره فرآینددر صورت وجود هرگونه ابهام در  -11

 ایمیل شماره تماس نام کارشناس عنوان فهرست بها

 خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیرو
 خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیرو Fehrest@Tavanir.org.ir 121-27935757 محسنیمهندس آقای 

 121-27935756 مهرآبادیمهندس خانم  پست انتقال و فوق توزیع نیرو

 
 با تشکر از همکاری شما

 های فنی بازرگانی قراردادها و پشتیبانی دفتر بررسی
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