
 

 D.PU.FR.13 ره سند:شما 

  10شماره بازنگري :  

 تاريخ :

 شرکت مديريت توليد برق دماوند)سهامی خاص(

 89الف000شماره استعالم بهاءفرم 

 

  

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

ذيل  از رريل    براساس شرح  را كنفرانس نيروگاههاي كشوراز  برداري تصوير خدماتدارد با عنايت به اينكه اين شركت قصد   با سالم احتراماً .0

بله   اعالم و 82/10/0312حداكثر تا تاريخ زيرلذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده ، نمايدانجام بهاء اخذ استعالم 

 غير اينصورت نسبت به تكمي  بند سه اقدام فرمائيد. ردبسته به آدرس نيروگاه ارسال و يا صورت پاكت در 

 

 مبلغ کل )ريال( قيمت واحد )ريال( تعداد مشخصات و نوع کاال يا خدمات مورد استعالم رديف

0 

 كنفرانس نيروگاههاي كشوراز مح  سالن اجراي برداري  تصوير ارائه خدمات

خروجی نهايی به برداري ديجيتال و  و صدا Full HDسه دوربينبراي هرسالن با 

 8صورت تدوين شده به همراه عكسبرداري فول فريم از تمامی سالن ها به مدت

 (0312/ارديبهشت/00و01روز)مورخ

   سالن 8

 

 تاييد كننده )واحد متقاضی(                                                                     مدير امور                    نام كارپرداز                                                      

 نام /امضاء                                                     بازرگانی و انبار                                                  مهر/امضاء                                                

 ( نمايم. □/  انجام  □بدينوسيله حاضرم اقالم مندرج در اين برگ استعالم را رب  قيمتهاي پيشنهادي فوق )تحوي    -8

 نام )شركت /موسسه / فروشگاه( :                                                        

 امضاء و مهر مدير                                                                                                                                                                                                                                 

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                           

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

 امضاء و مهر مدير .                                                                                                                                                                                    

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                      

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

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

 كارپرداز              تاريخ:                                                                                                                                                                   

 مهر / امضاء                                                                                                                                               

 هی است.مذكور مورد گوا )شركت /موسسه / فروشگاه(صحت مراتب فوق در اخذ استعالم   -5

 مدير امور بازرگانی و انبار                                                                                                                                                                                  
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