بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/09/06

11:00:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

حافظ

DPEPDCAB01W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999982

شرکتتولیدنیرویبرقپرندمپنا

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

30000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

610.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

1000

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
100

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

30000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

1000

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:00:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتخارجازپاياپايميباشد.

سايرتوضیحات
"مورخ960322درسايتشركتبورس
ژيايران
اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانر
شرايطعموميقراردادمطابقبا"
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشند-1.ضرورياستخريدار
انرژيايرانميباشد
بلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشاملاطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماس
نمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-2.مصرفكنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزوده
ميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدورهتحويلخواهدبود)لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعامله
انجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشندهبهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-3.متقاضیانخريدپیشازاقدامبه
انجاممعاملهبايستيضمنكسباطلعازشرايطتسويهخارجازپاياپايازطريقفروشندهياكارگزارفروشندهنسبتبهحصولاطمینانازامضايفرمتسويهخارج
ازپاياپايتوسطفروشندهاطمینانحاصلنمايند-4.وفقبند2مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرق
متقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايران
موظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهيظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعنیرويبرقمحلاستقرارخودارايه
نمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكهمربوطهارايهنمايد-5-.كلیهخريدارانپیشازشركتدرعرضهبايستينسبتبهكسباطلعازشرايط
ونحوهتسويهخارجازپاياپايازكارگزارفروشندهيافروشندهاقدامنمايند.-6.دورهتحويلبهصورتهفتگيازساعت00:00تاريخ13آذرماه1400تاساعت24:00
نوزدهآذرماه1400ومطابقبابازهيساعاتبارپايهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلميشركتمديريتشبكهيبرقايرانميباشد.دورهيمصرف
قراردادبارپايهو24ساعتشبانهروزدردورهتحويلميباشد.امكانتسويهباتاخیروجودندارد-7.خريدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبهحساب
شماره0100131417006بانكآيندهبهنامشركتتولیدنیرويبرقپرندمپناميباشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/09/06

11:05:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

حافظ

DPEPDCAB02W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999982

شرکتتولیدنیرویبرقپرندمپنا

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

20000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

595.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

1000

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
100

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

20000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

1000

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:05:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتخارجازپاياپايميباشد.

سايرتوضیحات
"مورخ960322درسايتشركتبورس
ژيايران
اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانر
شرايطعموميقراردادمطابقبا"
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشند-1.ضرورياستخريدار
انرژيايرانميباشد
بلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشاملاطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماس
نمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-2.مصرفكنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزوده
ميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدورهتحويلخواهدبود)لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعامله
انجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشندهبهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-3.متقاضیانخريدپیشازاقدامبه
انجاممعاملهبايستيضمنكسباطلعازشرايطتسويهخارجازپاياپايازطريقفروشندهياكارگزارفروشندهنسبتبهحصولاطمینانازامضايفرمتسويهخارج
ازپاياپايتوسطفروشندهاطمینانحاصلنمايند-4.وفقبند2مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرق
متقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايران
موظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهيظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعنیرويبرقمحلاستقرارخودارايه
نمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكهمربوطهارايهنمايد-5-.كلیهخريدارانپیشازشركتدرعرضهبايستينسبتبهكسباطلعازشرايط
ونحوهتسويهخارجازپاياپايازكارگزارفروشندهيافروشندهاقدامنمايند.-6.دورهتحويلبهصورتهفتگيازساعت00:00تاريخ13آذرماه1400تاساعت24:00
نوزدهآذرماه1400ومطابقبابازهيساعاتبارپايهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلميشركتمديريتشبكهيبرقايرانميباشد.دورهيمصرف
قراردادبارپايهو24ساعتشبانهروزدردورهتحويلميباشد.امكانتسويهباتاخیروجودندارد-7.خريدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبهحساب
شماره0100131417006بانكآيندهبهنامشركتتولیدنیرويبرقپرندمپناميباشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/09/06

11:10:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

حافظ

DPEPDCAB03W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999982

شرکتتولیدنیرویبرقپرندمپنا

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

10000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

600.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

1000

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
100

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

10000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

1000

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:10:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتخارجازپاياپايميباشد.

سايرتوضیحات
"مورخ960322درسايتشركتبورس
ژيايران
اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانر
شرايطعموميقراردادمطابقبا"
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشند-1.ضرورياستخريدار
انرژيايرانميباشد
بلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشاملاطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماس
نمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-2.مصرفكنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزوده
ميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدورهتحويلخواهدبود)لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعامله
انجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشندهبهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-3.متقاضیانخريدپیشازاقدامبه
انجاممعاملهبايستيضمنكسباطلعازشرايطتسويهخارجازپاياپايازطريقفروشندهياكارگزارفروشندهنسبتبهحصولاطمینانازامضايفرمتسويهخارج
ازپاياپايتوسطفروشندهاطمینانحاصلنمايند-4.وفقبند2مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرق
متقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايران
موظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهيظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعنیرويبرقمحلاستقرارخودارايه
نمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكهمربوطهارايهنمايد-5-.كلیهخريدارانپیشازشركتدرعرضهبايستينسبتبهكسباطلعازشرايط
ونحوهتسويهخارجازپاياپايازكارگزارفروشندهيافروشندهاقدامنمايند.-6.دورهتحويلبهصورتهفتگيازساعت00:00تاريخ13آذرماه1400تاساعت24:00
نوزدهآذرماه1400ومطابقبابازهيساعاتبارپايهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلميشركتمديريتشبكهيبرقايرانميباشد.دورهيمصرف
قراردادبارپايهو24ساعتشبانهروزدردورهتحويلميباشد.امكانتسويهباتاخیروجودندارد-7.خريدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبهحساب
شماره0100131417006بانكآيندهبهنامشركتتولیدنیرويبرقپرندمپناميباشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/09/06

11:15:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

حافظ

DPEPDCAB04W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999982

شرکتتولیدنیرویبرقپرندمپنا

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

20000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

590.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

1000

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
100

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

20000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

1000

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:15:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريز7درصدپیشپرداختضرورياست.

سايرتوضیحات
شرايطعموميقراردادمطابقبا"اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانرژيايران"مورخ960322درسايتشركتبورس
انرژيايرانميباشد.شرايطمذكورجرءلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشند-1.مبنايپیشپرداخت
معامله7درصدقیمتپايهاعلميازسويفروشندهميباشد-2.ضرورياستخريداربلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشامل
اطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصاديشناسهمليوشمارهتماسنمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-3.مصرف
كنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطول
دورهتحويلخواهدبود).لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعاملهانجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسوي
فروشندهبهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-4.متقاضیانخريدپیشازانجاممعاملهمیبايستاقدامبهواريزپیشپرداختنمايند-5وفقبند2
مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرقمتقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،
متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايرانموظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهي
ظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعنیرويبرقمحلاستقرارخودارائهنمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالك
شبكهمربوطهارائهنمايد-6.كلیهخريدارانپیشازشركتدرعرضهبايستينسبتبهكسباطلعازشرايطفروشندهاقدامنمايند.-7دورهتحويلبهصورت
هفتگيازساعت00:00تاريخ13آذرماه1400تاساعت24:00نوزدهآذرماه1400ومطابقبابازهيساعاتبارپايهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلمي
شركتمديريتشبكهيبرقايرانميباشد.دورهيمصرفقراردادبارپايهو24ساعتشبانهروزدردورهتحويلميباشد.امكانتسويهباتاخیروجودندارد.
8-خريدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبهحسابشماره0100131417006بانكآيندهبهنامشركتتولیدنیرويبرقپرندمپناميباشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا  -دوجانبه

1400/09/06

11:20:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

حافظ

DPEPDCAB05W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999982

برقشرکتتولیدنیرویبرقپرندمپنا

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

10000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

583.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

500

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
50

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

10000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

500

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا  -دوجانبه
11:20:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتخارجازپاياپايميباشد-امكانتسويهنقديوجوددارد-واريز7درصدپیشپرداخت30دقیقهقبلازشروععرضهالزامياست.

سايرتوضیحات
"مورخ960322درسايتشركتبورس
اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانرژيايران
شرايطعموميقراردادمطابقبا"
.شرايطمذكورجزءلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشند-1.مبنايپیشپرداخت
انرژيايرانميباشد
معامله7درصدقیمتپايهاعلميازسويفروشندهميباشد-2.ضرورياستخريداربلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشامل
اطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماسنمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايند-3.مصرف
كنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدوره
ژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشندهبه
لزمبذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعاملهانجامشدهدربورسانر
تحويلخواهدبود)
حسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-4.متقاضیانخريدپیشازانجاممعاملهوواريزپیشپرداختبايستيضمنكسباطلعازشرايطتسويهخارجاز
پاياپايازطريقفروشندهياكارگزارفروشندهنسبتبهحصولاطمینانازامضايفرمتسويهخارجازپاياپايتوسطفروشندهاطمینانحاصلنمايند-5.وفقبند2
مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرقمتقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،
درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايرانموظفهستندبیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهي
متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)
ظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعنیرويبرقمحلاستقرارخودارايهنمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالك
شبكهمربوطهارايهنمايد-6.كلیهخريدارانپیشازشركتدرعرضهبايستينسبتبهكسباطلعازشرايطونحوهتسويهخارجازپاياپايازكارگزارفروشندهيا
فروشندهاقدامنمايند-7.دورهتحويلبهصورتهفتگيازساعت00:00تاريخ13آذرماه1400تاساعت24:00روز19آذرماه1400ومطابقبابازهيساعتبارپايه
براينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلميشركتمديريتشبكهبرقايرانميباشد.دورهمصرفقراردادبارپايهو24ساعتشبانهروزدردورهتحويلميباشد
.-8.خريدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبهحسابشماره0100131417006بانكآيندهبهنامشركتتولیدنیرويبرقپرندمپناميباشند.امکان
درصورتواریزپیشپرداختتوسطسایر
توسطخریدارانموردتأییدعرضهکنندهامکانپذیراست .
ثبتسفارشخریددراینعرضهصرفآ
تسویهباتاخیروجودندارد-9.
متقاضیان،مسئولیتیدرقبالعدمامکانثبتسفارشمتوجهبورسوعرضهکنندهنخواهدبود.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
اکستراکت سنگين  DAE40شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

1400/09/06

10:00:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

صباتامین

DHXIOCABEX0000909

تولیدكننده

عرضهكننده

شرکتنفتایرانول

80120981

حجمعرضه تن

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

1014

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

494

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

91,000.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

تن

نقدي

10

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد تن

26

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد تن

1508

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/09

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

26

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
0.10

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
اکستراکت سنگين  DAE40شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
10:00:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتنقديمیباشد-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروععرضهالزامياست.

سايرتوضیحات
1حداقلخریدوضریبحجمیمحموله26تنمیباشدومحلتحویلدربکارخانهتهرانواقعدرشهرری،خیابانرجاییجنوب،نرسیدهبهباقرشهر،بلوارشهیدتندگویانمیباشد.
2خریدارانملزمبهپرداخت9درصدمالیاتبرارزشافزودهبهشمارهحساب1900363675نزدبانکملتشعبهگلستانپاسدارانبنامشرکتنفتایرانول(واریزکنندهبایدشرکتخریداربودهوفیشواریزیراارائهنمایند)
3مهلتبرداشتحداکثر15روزتقویمیپسازتاریخمعاملهدربورسانرژیخواهدبود.لذادرصورتعدمبرداشتکالیخریداریشدهدرموعدمذکور،فروشندهمیتواندضمنابطالمقدارباقیماندهمعامله،نسبتبهدریافتجرایممتعلقهبهمیزان2.5درصدارزشمقدارباقیماندهمحصولخریداریشدهاقدامنماید.
4نامواریزکنندهفیشهابایدشرکتخریداربودهوفیشهایواریزیراارائهنماید.5توضیحاینکهتماممسئولیتناشیازحملکالدرخارجازشرکتنفتایرانولبرعهدهخریدارمیباشد.6تحتهیچشرایطیخریدارمجازبهواگذارییافروشفرآوردهخریداریشدهبهصورتخامبهاشخاصثالث(حقیقییاحقوقی)ویاصادراتآننمیباشد.بدیهیاستدرصورتعدولازشرایطیادشدهخریدارموظفبهپاسخگوییبهمراجعذیربطمیباشد.
7تحویلماندهحوالهکمتراز26تندرتعهدفروشندهنمیباشد.لذاوجهمربوطبهماندهمذکوربهخریدارمستردویادرحساببستانکاریمشتریجهتخریدهایبعدیلحاظمیگردد.
8-هرگونهعواقبناشیازعدماجرایبندهایفوقبهعهدهخریدارانمیباشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

1400/09/06

11:30:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

بانکتوسعهصادرات

DPEZSCAB00W000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80999876

شرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثر

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

8000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

620.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

نقدي

500

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
50

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

8000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

500

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر
11:30:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ7درصدپیشپرداختقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
شرايطعموميقراردادمطابقبا"اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانرژيايران"مورخ960322درسايتشركتبورس
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشد-1.مبنایپیشپرداخت
انرژيايرانميباشد
معامله7درصدقیمتپایهاعلمیازسویفروشندهمیباشد-2ضرورياستخريداربلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشامل
اطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماسنمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-3.مصرف
كنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدوره
لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعاملهانجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشنده
تحويلخواهدبود)
بهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-4.متقاضیانخريدپیشازاقدامبهانجاممعاملهمیبایستاقدامبهواریزپیشپرداختنمايند-5.وفقبند2
مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرقمتقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،
درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايرانموظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهي
متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)
ظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعبرقمحلاستقرارخودارائهنمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكه
مربوطهارائهنمايد-6.کلیهخریدارانپیشازشرکتدرعرضهبایستینسبتبهکسباطلعازشرایطفروشندهاقدامنمایند-7.دورهتحويلبهصورتهفتگیاز
ساعت00:00تاريخ13آذرماهسال1400تاساعت24تاريخ19آذرماهسال1400ومطابقبابازهساعاتبارپایهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلمي
شركتمديريتشبكهبرقايرانمیباشد.دورهمصرفقراردادبارپایه24ساعتشبانهروزدردورهتحویلميباشد-8.خریدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزش
افزودهبهحسابشماره100846066701بانکشهرشعبهآرژانتینبهنامشرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثرمیباشند،امکانتسويهباتاخیروجودندارد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

1400/09/06

11:35:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

بانکتوسعهصادرات

DPEZSFWB00W000920

تولیدكننده

عرضهكننده
80999876

شرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثر

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

8000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

610.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

سلف

500

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
50

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

8000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/20

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

500

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر
11:35:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ7درصدپیشپرداختقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
شرايطعموميقراردادمطابقبا"اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانرژيايران"مورخ960322درسايتشركتبورس
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشد-1.مبنایپیشپرداخت
انرژيايرانميباشد
معامله7درصدقیمتپایهاعلمیازسویفروشندهمیباشد-2ضرورياستخريداربلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشامل
اطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماسنمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-3.مصرف
كنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدوره
لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعاملهانجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشنده
تحويلخواهدبود)
بهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-4.متقاضیانخريدپیشازاقدامبهانجاممعاملهمیبایستاقدامبهواریزپیشپرداختنمايند-5.وفقبند2
مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرقمتقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،
درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايرانموظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهي
متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)
ظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعبرقمحلاستقرارخودارائهنمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكه
مربوطهارائهنمايد-6.کلیهخریدارانپیشازشرکتدرعرضهبایستینسبتبهکسباطلعازشرایطفروشندهاقدامنمایند-7.دورهتحويلبهصورتهفتگیاز
ساعت00:00تاريخ20آذرماهسال1400تاساعت24تاريخ26آذرماه1400ومطابقبابازهساعاتبارپایهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهاعلميشركت
مديريتشبكهبرقايرانمیباشد.دورهمصرفقراردادبارپایه24ساعتشبانهروزدردورهتحویلميباشد-8.خریدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهبه
حسابشماره100846066701بانکشهرشعبهآرژانتینبهنامشرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثرمیباشند،امکانتسويهباتاخیروجودندارد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی

1400/09/06

10:05:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

صباتامین

DCOPTCABEX0000909

تولیدكننده

عرضهكننده
80120560

شرکتزغالسنگپرودهطبس

حجمعرضه تن

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

18000

مطابقآنالیزپیوستوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

36,637.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

تن

نقدي

10

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد تن

20

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد تن

18000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/09

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

20

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
0.20

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی
10:05:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
تسويهبهصورتاسنادخارجازپاياپايبودهوامکانتسويهنقديوجودندارد-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروع
عرضهالزامياست.

سايرتوضیحات
**تسویهبهصورتاسنادخارجازپایاپایبودهوامکانتسویهنقدیوجودندارد.واریز%10ارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختقبلازشروععرضهالزامیست**.
1حداقلتناژخرید2000تنمیباشدومیزانکلیخریدبایدضریبیازآنباشد.2محصولاینشرکتکنسانترهزغالسنگککشومیباشد.3خریدارانموظفندبراساسزمانبندیاعلمشدهتوسطشرکتزغالسنگپرودهطبسبهصورتمنظماقدامبهبارگیریوبرداشتنمایند4جریمهوپاداشطبقجدولارائهشدهدرپیوستبهزغالفروختهشدهتعلقمیگیردوبرمبنایهرتنخریداریشدهبایستی11درصدقیمتپایهزغالچکتضمینیهمزمانباخریدازبورسبهفروشندهتحویلگردد.
5شمارهحساب1259813470بانکملتبهنامشرکتزغالسنگپرودهطبسجهتواریزمالیاتبرارزشافزودهوارزشمعاملهاعلممیگردد.6درصورتعدمبرداشتکالتا10روزپسازمعامله0.5،درصدهزینهانبارداریبهصورتروزشمارازمشتریدریافتمیشود.7مسئولیتافتکیفیتباربهعهدهخریدارمیباشد.8ملکمحاسبهکیفیت،آزمایشگاهشرکتوملکمحاسبهکمی،باسکولکامپیوتریشرکتزغالسنگپرودهطبس.ذوبآهناصفهانمیباشد.9بارگیریبراساستوافقاتبهعملآمدهدرقراردادفیمابینخواهدبودوزمانبندیدقیقبرداشتکالپسازدریافتکاملوجهقرارداد،متعاقبااعلمخواهدشد.10-لزمبهذکراستکارمزدسهمفروشندهتوسطخریدارپرداختخواهدشدومبلغکارمزدپرداختیبراساستوافقطرفینعودتدادهخواهدشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

1400/09/06

11:40:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

بانکتوسعهصادرات

DPEZSFWB00W000927

تولیدكننده

عرضهكننده
80999876

شرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثر

حجمعرضه

مشخصاتكال

حجمعرضه
افزایش
تحويل
حداکثردردوره
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرف

8000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

610.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدردورهتحويل

سلف

500

حداکثرخريد

واحدپايهتخصیص
50

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

دورهخريد
حداقل
تحويل
کیلوواتدرهرساعتازدورهمصرفدر

8000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه

نامحدود

نامحدود

مكانتحويل

سررسیدتحويلكال
1400/09/27

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

500

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
1,000.00

1,000.00

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

کیلوواتدرهرساعتازد

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر
11:40:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ7درصدپیشپرداختقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
شرايطعموميقراردادمطابقبا"اطلعیهشرايطعموميعرضهدررينگداخليتابلويبرقبازارفیزيكيبورسانرژيايران"مورخ960322درسايتشركتبورس
.شرايطمذكورجزلينفكاطلعیهعرضهبودهوخريداروفروشندهدرهرحالتمتعهدبهاجرايمفادآنميباشد-1.مبنایپیشپرداخت
انرژيايرانميباشد
معامله7درصدقیمتپایهاعلمیازسویفروشندهمیباشد-2ضرورياستخريداربلفاصلهپسازانجاممعاملهازطريقكارگزارخود،اطلعاتشركتشامل
اطلعاتصاحبانامضايمجاز،مديرعامل،كداقتصادي،شناسهمليوشمارهتماسنمايندهرابههمراهمداركرسميبهكارگزارفروشندهاعلمنمايد-3.مصرف
كنندگاننهاييبرق،باهماهنگيبافروشنده،ملزمبهپرداختمالیاتبرارزشافزودهميباشند(.مالیاتبرارزشافزودهمطابققوانینمالیاتيسنواتيدرطولدوره
لزمبهذكراستخريدارموظفاستمالیاتبرارزشافزودهمعاملهانجامشدهدربورسانرژيايرانراطيموعدمقرراعلميازسويفروشنده
تحويلخواهدبود)
بهحسابمعرفيشدهتوسطفروشندهواريزنمايد-4.متقاضیانخريدپیشازاقدامبهانجاممعاملهمیبایستاقدامبهواریزپیشپرداختنمايند-5.وفقبند2
مصوبهشماره955037320100مورخ951207وزيرمحترمنیرومبنيبراعلمشرايطتامینبرقمتقاضیانبالي5مگاواتازطريقبورسوقراردادهايدوجانبه،
درصورتتمايلبهخريدانرژيبرقازطريقبورسانرژيايرانموظفهستندپیشازنخستینمعاملهبرق،اوراقگواهي
متقاضیانجديد(مصرفكنندگانجديد)
ظرفیترامتناسبباقدرتقرارداديبهشركتبرقمنطقهايياتوزيعبرقمحلاستقرارخودارائهنمودهوياتعهداتلزمرادراينزمینهبهشركتمالكشبكه
مربوطهارائهنمايد-6.کلیهخریدارانپیشازشرکتدرعرضهبایستینسبتبهکسباطلعازشرایطفروشندهاقدامنمایند-7.دورهتحويلبهصورتهفتگیاز
ساعت00:00تاريخ27آذرماهسال1400تاساعت24تاريخ3دیماه1400ومطابقبابازهساعاتبارپایهبراينمادهايمنجربهتحويلآذرماهودیماهاعلمي
شركتمديريتشبكهبرقايرانمیباشد.دورهمصرفقراردادبارپایه24ساعتشبانهروزدردورهتحویلميباشد-8.خریدارانموظفبهپرداختمالیاتبرارزش
افزودهبهحسابشماره100846066701بانکشهرشعبهآرژانتینبهنامشرکتتولیدومدیریتنیروگاهزاگرسکوثرمیباشند،امکانتسويهباتاخیروجودندارد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
حلل  402پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

1400/09/06

10:30:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

آرمونبورس

DSVTBCABEX0000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80120927

شركتپاليشنفتتبريز

حجمعرضه لیتر

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

1200000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

600000

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

129,558.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

لیتر

نقدي

30000

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد لیتر

30000

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد لیتر

1800000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

30000

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
9.00

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
حلل  402پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي
10:30:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
۱فروشفرآوردههاینفتیاینشرکتمنطبقبرقوانینومقرراتروزبازاربورسخواهدبود۲ارایهپروانهبهرهبرداریمرتبط؛گواهیآخرینبروزرسانیثبتمالیاتبرارزشافزوده(حاویکدپستیوشناسهملیشرکت)وکداقتصادیمعتبرومرتبطتوسطخریدارانالزامیمیباشد
۹-۳درصدمالیاتبرارزشافزودهخریدو۱۰۹ریالبهعنوانهزینهتوزینوبارگیریبهازایهرکیلوگرماخذخواهدشد
۴واریز۱۰درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختالزامیاست۵فرآوردههایعرضهشدهجهتمصارفداخلکشوربودهوهیچگونهمجوزوموافقتیازطرفپالیشنفتتبریزجهتصادراتفرآوردهاصلییافرآوردههایترکیبیواستحصالیازآنصادرنخواهدگردید
۶خریدارانمکلفبهتسویهحسابکاملتمامیپرداختهادرمهلتقانونیبورسمیباشدوعدمتسویهحسابمطابقمقرراتبورسمشمولجریمهدیرکردخواهدبود.
۷فرآوردههایمعاملهشدهفقطبهپیمانکارانحملدارایمجوزازطرفپالیشنفتتبریزقابلتحویلخواهدبودوتغییرپیمانکارحملپسازاعلمکارگزارودرجآندرمفاصاحسابارسالیبهفروشندهممنوعمیباشد
۸شمارهحسابپالیشنفتتبریزجهتواریزمالیاتبرارزشافزودهوهزینهتوزینوبارگیری20177777777601بانکپارسیانباکدشناسهواریزمشتریانمیباشد۹-مهلتبرداشتفرآوردهحداکثرتا7روزازتاریختسویهقراردادخواهدبودودرصورتعدمبرداشتبموقعهزینهانبارداریپنجدرصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهبهازایهرماهبصورتروزشمارمحاسبهودریافتخواهدگردید.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
حلل  404پالیش نفت تبریز در رینگ داخلی

1400/09/06

10:25:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

آرمونبورس

DSFTBCABEX0000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80120927

شرکتپالیشنفتتبریز

حجمعرضه مترمكعب

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

600

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

قیمتپايه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

ریال

ریال

138,979.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

مترمكعب

نقدي

3

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد مترمكعب

6

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد مترمكعب

600

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

6

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
9.00

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
حلل  404پالیش نفت تبریز در رینگ داخلی
10:25:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
۱فروشفرآوردههاینفتیاینشرکتمنطبقبرقوانینومقرراتروزبازاربورسخواهدبود۲ارایهپروانهبهرهبرداریمرتبط؛گواهیآخرینبروزرسانیثبتمالیاتبرارزشافزوده(حاویکدپستیوشناسهملیشرکت)وکداقتصادیمعتبرومرتبطتوسطخریدارانالزامیمیباشد
۹-۳درصدمالیاتبرارزشافزودهخریدو۱۰۹ریالبهعنوانهزینهتوزینوبارگیریبهازایهرکیلوگرماخذخواهدشد
۴واریز۱۰درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختالزامیاست۵فرآوردههایعرضهشدهجهتمصارفداخلکشوربودهوهیچگونهمجوزوموافقتیازطرفپالیشنفتتبریزجهتصادراتفرآوردهاصلییافرآوردههایترکیبیواستحصالیازآنصادرنخواهدگردید
۶خریدارانمکلفبهتسویهحسابکاملتمامیپرداختهادرمهلتقانونیبورسمیباشدوعدمتسویهحسابمطابقمقرراتبورسمشمولجریمهدیرکردخواهدبود.
۷فرآوردههایمعاملهشدهفقطبهپیمانکارانحملدارایمجوزازطرفپالیشنفتتبریزقابلتحویلخواهدبودوتغییرپیمانکارحملپسازاعلمکارگزارودرجآندرمفاصاحسابارسالیبهفروشندهممنوعمیباشد
۸شمارهحسابپالیشنفتتبریزجهتواریزمالیاتبرارزشافزودهوهزینهتوزینوبارگیری20177777777601بانکپارسیانباکدشناسهواریزمشتریانمیباشد۹-مهلتبرداشتفرآوردهحداکثرتا7روزازتاریختسویهقراردادخواهدبودودرصورتعدمبرداشتبموقعهزینهانبارداریپنجدرصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهبهازایهرماهبصورتروزشمارمحاسبهودریافتخواهدگردید.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوفيد پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

1400/09/06

10:20:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

آرمونبورس

DISTBCABEX0000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80120927

شركتپاليشنفتتبريز

حجمعرضه تن

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

200

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

127,353.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

تن

نقدي

20

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد تن

1

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد تن

200

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

20

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
9.00

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوفيد پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي
10:20:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
۱فروشفرآوردههاینفتیاینشرکتمنطبقبرقوانینومقرراتروزبازاربورسخواهدبود۲ارایهپروانهبهرهبرداریمرتبط؛گواهیآخرینبروزرسانیثبتمالیاتبرارزشافزوده(حاویکدپستیوشناسهملیشرکت)وکداقتصادیمعتبرومرتبطتوسطخریدارانالزامیمیباشد
۹-۳درصدمالیاتبرارزشافزودهخریدو۱۰۹ریالبهعنوانهزینهتوزینوبارگیریبهازایهرکیلوگرماخذخواهدشد
۴واریز۱۰درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختالزامیاست۵فرآوردههایعرضهشدهجهتمصارفداخلکشوربودهوهیچگونهمجوزوموافقتیازطرفپالیشنفتتبریزجهتصادراتفرآوردهاصلییافرآوردههایترکیبیواستحصالیازآنصادرنخواهدگردید
۶خریدارانمکلفبهتسویهحسابکاملتمامیپرداختهادرمهلتقانونیبورسمیباشدوعدمتسویهحسابمطابقمقرراتبورسمشمولجریمهدیرکردخواهدبود.
۷فرآوردههایمعاملهشدهفقطبهپیمانکارانحملدارایمجوزازطرفپالیشنفتتبریزقابلتحویلخواهدبودوتغییرپیمانکارحملپسازاعلمکارگزارودرجآندرمفاصاحسابارسالیبهفروشندهممنوعمیباشد
۸شمارهحسابپالیشنفتتبریزجهتواریزمالیاتبرارزشافزودهوهزینهتوزینوبارگیری20177777777601بانکپارسیانباکدشناسهواریزمشتریانمیباشد۹-مهلتبرداشتفرآوردهحداکثرتا7روزازتاریختسویهقراردادخواهدبودودرصورتعدمبرداشتبموقعهزینهانبارداریپنجدرصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهبهازایهرماهبصورتروزشمارمحاسبهودریافتخواهدگردید.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوريسايكل پاليش نفت تبريز در رينگ داخلی

1400/09/06

10:15:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

آرمونبورس

DIRTBCABEX0000913

تولیدكننده

عرضهكننده
80120927

شركتپاليشنفتتبريز

حجمعرضه تن

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

200

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

151,666.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

تن

نقدي

20

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد تن

1

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد تن

200

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/13

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

20

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
9.00

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوريسايكل پاليش نفت تبريز در رينگ داخلی
10:15:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزمبلغ10درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختتانیمساعتقبلازشروععرضهالزامياست

سايرتوضیحات
۱فروشفرآوردههاینفتیاینشرکتمنطبقبرقوانینومقرراتروزبازاربورسخواهدبود۲ارایهپروانهبهرهبرداریمرتبط؛گواهیآخرینبروزرسانیثبتمالیاتبرارزشافزوده(حاویکدپستیوشناسهملیشرکت)وکداقتصادیمعتبرومرتبطتوسطخریدارانالزامیمیباشد
۹-۳درصدمالیاتبرارزشافزودهخریدو۱۰۹ریالبهعنوانهزینهتوزینوبارگیریبهازایهرکیلوگرماخذخواهدشد
۴واریز۱۰درصدارزشمعاملهبهعنوانپیشپرداختالزامیاست۵فرآوردههایعرضهشدهجهتمصارفداخلکشوربودهوهیچگونهمجوزوموافقتیازطرفپالیشنفتتبریزجهتصادراتفرآوردهاصلییافرآوردههایترکیبیواستحصالیازآنصادرنخواهدگردید
۶خریدارانمکلفبهتسویهحسابکاملتمامیپرداختهادرمهلتقانونیبورسمیباشدوعدمتسویهحسابمطابقمقرراتبورسمشمولجریمهدیرکردخواهدبود.
۷فرآوردههایمعاملهشدهفقطبهپیمانکارانحملدارایمجوزازطرفپالیشنفتتبریزقابلتحویلخواهدبودوتغییرپیمانکارحملپسازاعلمکارگزارودرجآندرمفاصاحسابارسالیبهفروشندهممنوعمیباشد
۸شمارهحسابپالیشنفتتبریزجهتواریزمالیاتبرارزشافزودهوهزینهتوزینوبارگیری20177777777601بانکپارسیانباکدشناسهواریزمشتریانمیباشد۹-مهلتبرداشتفرآوردهحداکثرتا7روزازتاریختسویهقراردادخواهدبودودرصورتعدمبرداشتبموقعهزینهانبارداریپنجدرصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهبهازایهرماهبصورتروزشمارمحاسبهودریافتخواهدگردید.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوريسايكل پاليش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

1400/09/06

10:10:00

كارگزارعرضهكننده

نمادكال

بانکرفاهکارگران

DIRBACABEX0000909

تولیدكننده

عرضهكننده
80111251

شركتپاليشنفتبندرعباس

حجمعرضه تن

مشخصاتكال

حداکثرافزایشحجمعرضه

2000

مطابقباامیدنامهوطبقاطلعیهعرضه

0

حداقلتغییرقیمتسفارش

قیمتپايه
ریال

ریال

151,666.00

1.00

حداقلخريدجهتكشفنرخ

نوعمعامله

تن

نقدي

20

واحدپايهتخصیص

حداکثرخريد تن

25

محدودهحداکثرنوسانقیمتپايه

حداقلخريد تن

2000

محدودهحداقلنوسانقیمتپايه
0.05

0.05

سررسیدتحويلكال

مكانتحويل

1400/09/09

دربکارخانه/شبکهسراسريبرق

25

محدودهحداقلنوسانقیمتمجاز

محدودهحداکثرنوسانقیمتمجاز
9.00

0.30

امكانانجاممعاملتقراردادسلفموازياستاندارد
خیر

بازارهدف

نوعبستهبندي

داخلي

فله/بارپايه

زمانبنديوشرايطتحويل
-

قیمتمبناوجزئیاتمحاسبهقیمتنهايي(درمعاملتکشفپریمیوم)
0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخوزمانعرضه

نامتجاريكال
آيزوريسايكل پاليش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
10:10:00

1400/09/06

شرايطپرداختوجهمعامله
نقدي-واريزدهدرصدارزشمعاملهجهتپیشپرداخت،نیمساعتقبلازشروععرضهالزاميميباشد.

سايرتوضیحات
1آیزوریسایکلعرضهشدهازطریقتانکریابازویبارگیریتحویلمیگردد.مبنایتحویل،وزنتوزینشدهتوسطباسکولپالیشگاهبندرعباسمیباشدوصرفاشرکتهایدارایپروانهبهرهبرداریمرتبطمجازبهخریدهستند.
2مهلتبرداشتفرآوردهخریداریشدهتاتاریخ1400-10-05میباشد.مسئولیتعدمبرداشتمحصولخریداریشدهدرزمانتعیینشدهبرعهدهخریدارمیباشد.چنانچهخریداردرمهلتتعیینشدهنسبتبهبرداشتفرآوردهخریداریشدهاقدامننمایدمشمولهزینهانبارداریمیگرددبهگونهایکههزینهانبارداری
درماهاولبهمیزان2درصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهوازماهدومبهبعد،ماهیانه5درصدارزشفرآوردهبرداشتنشدهبرایخریدارمحاسبهوبصورتروزشمار
دریافتمیگردد.شایانذکراستکهمبلغهزینهانبارداریقبلازتمدیدمهلتبرداشتازخریداراخذخواهدگردید.تحویلفرآوردهباقیماندهمنوطبهتسویههزینه
انبارداریبودهوتسویهآنازمحلفرآوردهمجازمیباشد.
3قیمتکالبدوندرنظرگرفتنمالیاتوعوارضبرارزشافزودهاعلمگردیدهاستوعلوهبرمبلغکال9،درصدبابتمالیاتوعوارضبرارزشافزودهمیبایستتوسطخریداربهحسابشماره78802568بانکرفاهکارگرانبنامپالیشگاهنفتبندرعباسواریزنماید.واریزوجهمالیاتوتسویهدربورسمیبایستهمزمانانجامگیرد.
4ازخریدارانبهازایهرتنمبلغ109هزارریالبابتهزینههایجانبی(توزینوبارگیری)..اخذخواهدگردید.5-پالیشگاهبندرعباستعهدیدرزمینهآلودگیتانکرهایحملمحصولتندارد.

