
 نكته مهم: موارد ذيل در ارزيابي شركتها موثر خواهد بود
 الزامی است. بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد فوق ريال 3000000000ارائه يك فقره چك تضمين يا سفته به مبلغ -1

 .خدمات پس ازفروش گارانتی و -2

 .صنايع ر نيروگاهها وساييا  سابقه همكاري با نيروگاه دماوند و -3

پيشنهاد قيمت در و( بی درپاکت)بازرگان مدارك فنی و سفته يا چك تضمين مذکور را بصورت جداگانه در پاکت)الف( و 

 د.تحويل نمايينيروگاه سيكل ترکيبی شهداي پاکدشت)دماوند( به آدرس  ( بصورت در بستهجپاکت)

 D.PU.FR.13 ره سند:شما

  01شماره بازنگري :  

 تاريخ :

 شركت مديريت توليد برق دماوند)سهامي خاص(

 97الف022استعالم بهاءفرم 

 

  
 آدرس پيشنهاد دهنده: شرکت / فروشگاه  ...............................................

تصفيه خانهه   UVات اندازه گيري و بررسی هارمونيكی سيستمانجام عمليايت به اينكه اين شرکت قصد دارد با عن  با سالم احتراماً .1

لذا خواهشمند است پيشنهاد خود   .نمايد بهاء انجاماز طريق اخذ استعالم براساس شرح مشخصات فنی پيوست، نيروگاه را بخار 

غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقهدام   رد اعالم و 25/09/9397حداکثر تا تاريخ زيرت تعيين شده خدما را جهت ارائه 

 فرمائيد.

 قيمت کل)ريال( تعداد نوع كاال يا خدمات مورد استعالم مشخصات و يفدر

طبق شرح و نيروگاه تصفيه خانه بخار  UVعمليات اندازه گيری و بررسي هارمونيكي سيستم 1

 مشخصات فني پيوست

 يك
 

 باشد. د وتجهيزات مورد نياز ميری فوق شامل كليه هزينه های تهيه، تأمين، اجراء، اياب ذهاب وساير موامبلغ پيشنهاد :توجه

 

 کننده )واحد متقاضی(تاييد                             نام کارپرداز                                                           مدير امور                                             

 نام /امضاء                                            مهر/امضاء                                                           بازرگانی و انبار                                      

 ( نمايم. □/  انجام  □قيمتهاي پيشنهادي فوق )تحويل بدينوسيله حاضرم اقالم مندرج در اين برگ استعالم را طبق   -2

           نام )شرکت /موسسه / فروشگاه( :                                                                                                

 امضاء و مهر مدير                                                                                                                                                                                                                     

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                     
 از شرکت در مناقصه مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معذور می باشد . لذا مراتب جهت اقدام الزم اعالم ميگردد. شرکت /موسسه / فروشگاه  اين  -3

 

 امضاء و مهر مدير                .                                                                                                                                                                                  

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                      

، اين پرسشنامه  در کمال دقت تنظيم و به اينجانب ارجاع گرديد در اجراي  )دستور خريد / سفارش خريد ( شماره  .......... که در تاريخ  .. /... / .. -4

 م.          صحت مندرجات آن را گواهی می نماياستعالم قيمت  اخذ گرديد. لذا 
 

 کارپرداز                                                                                                                                                                                                                  

 مهر / امضاء                                                                                                                                                                                                                        

 339311111کدپستی 33933/171یگرمسار ،صندوق پست-جاده تهران 33کيلومتر :شرکت  آدرس
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