
 

 .ارد ذیل ارسال نمایدتوجه: پیشنهاد دهنده ملزم می باشد پیشنهاد فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن مو

 مبلغ پیشنهاد فوق بصورت خالص پرداختی می باشد. -1

 .فروش خدمات پس از گارانتی و -2

 .صنایع ر نیروگاهها وساییا  نیروگاه دماوند و ارائه سوابق انجام عملیات مذکور در -3

 حویل نمایید.پیشنهاد قیمت را بصورت پاکت در بسته به آدرس نیروگاه سیكل ترکیبی شهداي پاکدشت)دماوند(ت -4

 

 D.PU.FR.13 ره سند:شما

  11شماره بازنگري :  

 تاريخ :

 شرکت مدیریت تولید برق دماوند)سهامی خاص(

 98الف051شماره  استعالم بهاءفرم 

 

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

براسداس شدر  مشاصدات فندی     را شدر  دددوذ لیدل    ات انجدام عملید  با عنایت به اینكه این شرکت قصدد دارد    با سالم احتراماً .1

 زیدر ت تعیدین شدده   لذا خواهشدمند اسدت پیشدنهاد خدود را دهدت ارائده خددما       ، نماید بهاء انجامطریق اخذ استعالم از پیوست، 

 بند سه اقدام فرمائید. غیر اینصورت نسبت به تكمیل رد اعالم و 59/03/5398حداکثر تا تاریخ

 )ریاذ(کل قیمت نوع کاال یا خدمات مورد استعالم مشخصات و یفدر

1 
مشاصات  طبق به کمپرسورخانه باار يگاز کیفشرده از واحد  يپروژه انتقاذ هوا يادرا

 شر  خدمات فنی پیوست مندرج در 

 

 

 

 تایید کننده )واحد متقاضی(                            مدیر امور                                                        نام کارپرداز                                                

 نام /امضاء                                            مهر/امضاء                                                           بازرگانی و انبار                                      

 ( نمایم. □/  انجام  □بدینوسیله حاضرم اقالم مندرج در این برگ استعالم را طبق قیمتهاي پیشنهادي فوق )تحویل   -2

                             نام )شرکت /موسسه / فروشگاه( :                                                                              

 یرامضاء و مهر مد                                                                                                                                                                                                                     

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                     

 از شرکت در مناقصه مزبور و ارائه پیشنهاد قیمت معذور می باشد . لذا مراتب دهت اقدام الزم اعالم میگردد. شرکت /موسسه / فروشگاه  این  -3

 امضاء و مهر مدیر                .                                                                                                                                                                                  

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                      

، این پرسشنامه  در کماذ دقت تنظیم و به اینجانب ارداع گردید در ادراي  )دستور خرید / سفارش خرید ( شماره  .......... که در تاریخ  .. /... / .. -4

 ت مندردات آن را گواهی می نمایم.          صحاستعالم قیمت  اخذ گردید. لذا 
 داز کارپر                                                                                                                                                                                                                 

 مهر / امضاء                                                                                                                                                                                                                        
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