
 

 D.PU.FR.13 ره سند:شما

  10شماره بازنگري :  

 تاريخ :

 شرکت مديريت توليد برق دماوند)سهامی خاص(

 97الف101شماره فرم استعالم بهاء

 

  
 آدرس پيشنهاد دهنده: شركت / فروشگاه  ...............................................

نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را  انجامه  ذيل را از طريق اخذ استعالم مشروح □/ خدمات  □با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد اقالم   با سالم احتراماً .0

     غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد. رد اعالم و 01/17/97حداكثر تا تاريخجهت ارائه خدمات تعيين شده 

 قيمت كل)ريال( قيمت واحد)ريال( (تقريبیتعداد) واحد سنجش خدماتشرح  رديف

0 
 اندازه گيري سرو صدا با آناليز فركانس

 ايستگاه
011 

 01صدا: دزيمتري

  

  

   11 ايستگاه اندازه گيري ميدان مغناطيسی 2

   11 ايستگاه اندازه گيري ميدان الكتريكی 0

   0 ايستگاه IRو  UVاندازه گيري پرتو  4

   01 ايستگاه (Z,Y,X)اندازه گيري ارتعاش محيط در سه جهت  1

6 
 اندازه گيري ميزان روشنايی

 ايستگاه
 211عمومی:

 11موضعی:

  

  

   01 ايستگاه (WBGTاندازه گيري شرايط جوي محيط كار)  7

   0 ايستگاه اندازه گيري دود و دمه جوشكاري 8

9 
اك، اسيد، قليا، كلر، اندازه گيري بخارات مواد شيميايی )آموني

 هيدرازين، فسفات (
 21 ايستگاه

  

   21 ايستگاه كیاندازه گيري عوامل ارگونومي 01

 تاييد كننده )واحد متقاضی(                                  نام كارپرداز                                                           مدير امور                                             

 نام /امضاء                                                        بازرگانی و انبار                                                                   مهر/امضاء                       
 ( نمايم. □/  انجام  □الم را طبق قيمتهاي پيشنهادي فوق )تحويل بدينوسيله حاضرم اقالم مندرج در اين برگ استع  -2

 نام )شركت /موسسه / فروشگاه( :                                                        

 امضاء و مهر مدير                                                                                                                                                                                                                                   

 از شركت در مناقصه مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معذور می باشد . لذا مراتب جهت اقدام الزم اعالم ميگردد. شركت /موسسه / فروشگاه  اين  -0

 امضاء و مهر مدير .                                                                                                                                                                                                 

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

 صحت مندرجات آن را گواهی می نمايم.. لذا قيمت  اخذ گرديد

 كارپرداز              تاريخ:                                                                                                                                                                                      

 مهر / امضاء                                                                                                                                                                                           

 ر مورد گوااهی است.مذكو )شركت /موسسه / فروشگاه(صحت مراتب فوق در اخذ استعالم   -1

 مدير امور بازرگانی و انبار                                                                                                                                                                                                

 توجه:

 صنايع سايريا و  هاهمكاري با نيروگاه بق اوسارائه و  مدت زمان تحويل كار 

 الزامی است. استعالم فوق شركت درريال بعنوان تضمين  0101110111ره چك تضمين يا سفته به مبلغارائه يك فق 

 به فوق  تاريخحداكثر تاپايان  ج(پاكت  ب،پاكت  الف،پاكت )بصورت جداگانهبهمراه مدارك فنی مربوطه در پاكت دربسته  را  پيشنهادات خود

  ارسال نماييد.  120- 11220489 -90تلفن :  0090408100كدپستی 00911/076صندوق پستی گرمسار ،-جاده تهران01: كيلومترآدرس

  : پست الكترونيكیDamavand@dpgm.ir  : وب سايت،WWW.dpgm.ir 
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