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 گارانتي وخدمات پس ازفروش -1

 ان تحويل کارمدت زم -2

 روگاهها وصنايعسابقه همكاري با نيروگاه دماوند وساير ني -3

 ارائه پيشنهاد جهت استعالم فوق ريال بعنوان تضمين 2202220222ارائه يك فقره چك تضمين يا سفته به مبلغ -4

 به آدرس فوق تحويل گردد.مدارك فني و بازرگاني مذکور در پاکت جداگانه)پاکت الف( وپيشنهاد قيمت در پاکت)ب( بصورت در بسته 
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  10شماره بازنگري :  

 تاريخ :

 شرکت مديريت توليد برق دماوند)سهامي خاص(

 79الف110شماره استعالم بهاء تجديد

 

  

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

ذيل از به شرح و  نيروگاه را براساس شرح خدمات فني پيوست ساختمانهاي صنعتي و ساختمانهاي اداريسمپاشي با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد   با سالم احتراماً .0

 11/21/1331  پايان وقت اداري مورخحداكثر تا پيشنهاد خود را جهت ارائه كاال وخدمات تعيين شده  لذا خواهشمند است نمايدانجام خريداري وبهاء عالم طريق اخذ است

  غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد. رد اعالم و

 مدت اعتبار قيمت فرساعت(دستمزد کارگر)هر ن )ريال( رمقيمت هرکيلو گ مشخصات و نوع کاال يا خدمات مورد استعالم رديف

    Agita(سوئيسي) آجيتا 0

    آيكن يا فايكام 2

    رپالنت 3

    ايتاليايي سشكالتي وگ طعمه 0

    گاليفوزيت كش علف 5

   جمع کل قيمت)ريال(
 

 باشد. ب ذهاب وساير مواد وتجهيزات مورد نياز ميمبلغ پيشنهادي فوق شامل کليه هزينه هاي تهيه، تأمين، اجراء، ايا :توجه

 

 تاييد كننده )واحد متقاضي(                                 نام كارپرداز                                                           مدير امور                                             

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

 نام )شركت /موسسه / فروشگاه( :                                                        

 امضاء و مهر مدير                                                                                                                                                                                                                                  

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                          

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

 امضاء و مهر مدير .                                                                                                                                                                        

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                           

ارجاع گرديد ، اين پرسشنامه  در كمال دقت تنظيم و استعالم در اجراي  )دستور خريد / سفارش خريد ( شماره  ........................ كه در تاريخ  ....... /.......... / ......... به اينجانب  -0

 صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم.اخذ گرديد. لذا قيمت  

 كارپرداز              تاريخ:                                                                                                                                                                        

 مهر / امضاء                                                                                                                                                    

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

 مدير امور بازرگاني و انبار                                                                                                                                                                                     
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