
 میباشد.گرمسار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت)دماوند(-جاده تهران 35کیلومترتحویل کاال محل  -1

شعبه  -ینزد بانک د IR 220660000000102994957003 با شماره شو0102994957003 ، به حساب شماره  ریال200.000.000به مبلغفیش واریزی ارائه  -2

  برق دماوند الزامی میباشد. تولید مدیریتبه مبلغ مذکور در وجه شرکت  ضمانت نامه بانکییک فقره شرکت در استعالم بها یا بعنوان تضمین  دیتوح دانیم

 شامل کسورات بیمه تامین اجتماعی می باشد. قرارداد که نماید منعقد می )طبق نمونه پیوست (قراردادبا برنده استعالم بها شرکت مدیریت تولید برق دماوند -3

و سوابق، مدارك فنی و بازرگانی در پاکت)الف ( و پیشنهاد قیمت در پاکت)ب ( به صورت در بسته به آدرس  2ضمانت نامه یا فیش قید شده در بند  - 4

 گرمسار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت)دماوند( -جاده تهران 35کیلومتر

 تحویل گردد.  3393438511کدپستی

 ماه دارای اعتباربوده و آن هیچگونه افزایش بهاء تعلق نمی گیرد. 2خ بازگشایی پاکت ها به مدت مبلغ پیشنهادی از تاری -5

 

 :اره سندشم  

 :شماره بازنگری 
 

 برق دماوند توليد مدیریت شرکت

 1400 الف 063 شماره استعالم بهاءفرم 

 

  

 آدرس پیشنهاد دهنده: شرکت / فروشگاه  ...............................................

لذا خواهشمند است نماید  انجام طریق اخذ استعالم بهاء مشروحه  ذیل را از □خدمات /  □با عنایت به اینکه این شرکت قصد دارد اقالم  با سالم احتراماً

 غیر اینصورت نسبت به تکمیل بند سه اقدام فرمائید. رد اعالم و 07/70/1400ت تعیین شده را حداکثر تا تاریخ اخدم پیشنهاد خود جهت

 

 جمع قیمت کل)ریال( قیمت هر کیلو گرم )ریال( کیلو گرم  شرح و مشخصات فنی کاال ردیف

1 
طبق درصد  98اسيد سولفوریک 

مشخصات و شرح خدمات فنی 

 پيوست 

200.000 

  

 جمع کل قیمت به حروف )ریال( 2
 

 
 

 نام کارپرداز                                                                    مدیر امور  بازرگانی                                                                         تایید کننده )واحد متقاضی(

 نام /امضاء                                                                               نام/امضاء                                          امضاء                                                       /نام          
 نمایم.(  □انجام /   □مندرج در این برگ استعالم را طبق قیمتهای پیشنهادی فوق )تحویل خدمات /بدینوسیله حاضرم اقالم  -2

 نام )شرکت /موسسه / فروشگاه( :                                                        

 امضاء و مهر مدیر                                                                                                                                                                                                                     

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                  

 گردد. مزبور و ارائه پیشنهاد قیمت معذور می باشد . لذا مراتب جهت اقدام الزم اعالم می استعالماز شرکت در  شرکت /موسسه / فروشگاه  این  -3

 امضاء و مهر مدیر .                                                                                                                                                                                          

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                   

ارجاع گردید ، این پرسشنامه  در کمال دقت تنظیم و استعالم در اجرای  )دستور خرید / سفارش خرید ( شماره  ........................ که در تاریخ  ....... /.......... / ......... به اینجانب  -4

 صحت مندرجات آن را گواهی می نمایم.قیمت  اخذ گردید. لذا 

 کارپرداز                                                                                                                                                                                                             

 مهر / امضاء تاریخ،                                                                                                                                                                                             

 مذکور مورد گواهی است. فروشگاه( )شرکت /موسسه /صحت مراتب فوق در اخذ استعالم   -5

 مدیر امور بازرگانی                                                                                                                                                                                          


