
 

 

 

 

 

 

 

 

 D.PU.FR.13 اره سند:شم  

 شماره بازنگري :  

 تاريخ 

 شرکت مديريت توليد برق دماوند)سهامی خاص(

 1401 الف 001 شماره استعالم بهاءفرم 
 

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

لراا  نمايرد   انجرام  طرير  اخرا اسرتعالم بهراء     مشرروحه  ييرر را از   □خدمات /  □با عنايت به اينكه اين شركت قصد دارد اقالم  اًبا سالم احترام .1

رغير اينصورت نسرتت بره تكميرر بنرد سره      داعالم و 01/1401/ 21 ت تعيين شده را حداكثر تا تاريخاخدم خواهشمند است پيشنهاد خود جهت

 اقدام فرمائيد.

 )ريال (کل جمع  آيتمشرح  رديف

 انجام  1

فعاليت هاي مورد نياز واحد فناوري اطالعات 

طت  جهت باال بردن امنيت و كيفيت شتكه داخلی 
 شرح خدمات فنی )پيوست (

 

  جمع كر )به حروف ( : 

 
 

               نام كارپرداز                                                             مدير امور  بازرگانی و انتار                                                                    تاييد كننده )واحد متقاضی(        

 نام /امضاء                                                                                   نام/امضاء                                  امضاء                                                       /نام
 نمايم.(  □انجام /   □مندرج در اين برگ استعالم را طت  قيمتهاي پيشنهادي فوق )تحوير  خدمات/بدينوسيله حاضرم اقالم  -2

              نام )شركت /موسسه / فروشگاه( :                                           

 مهر مديرامضاء و                                                                                                                                                                                                                                           

 ه()شركت /موسسه/فروشگا                                                                                                                                                                                                                                    

 مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معاور می باشد . لاا مراتب جهت اقدام الزم اعالم ميگردد. استعالماز شركت در  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  -4

 مندرجات آن را گواهی می نمايم.صحت قيمت  اخا گرديد. لاا 

 كارپرداز                                                                                                                                                                                                             

 مهر / امضاء تاريخ،                                                                                                                                                                                             

 ماكور مورد گواهی است. )شركت /موسسه / فروشگاه(صحت مراتب فوق در اخا استعالم   -5

 مدير امور بازرگانی و انتار                                                                                                                                                                                         



 

 

 

 

 1401الف  001مل شرکت در استعالم شماره ورالعدست
 

 33955/176دوق پستیصننيروگاه سيكر تركيتی شهداي پاكدشت)دماوند(  -گرمسار–جاده تهران 35: كيلومتر و محر انجام كار شركت آدرس

 021-55221488 -91تلفن :  3393438511كدپستی

 قيمتريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد  250.000.000متلغ به ق دماوند تضمين معتتر و مورد قتول شركت مديريت توليد برارائه يك فقره  -1

 )تضمين مورد قتول حسب مورد می تواند رسيد وجه واريزي،چك تضمين شده بانكی، ضمانت نامه بانكی ، سفته باشد( .الزامی است

ه بو پيشنهاد قيمت در پاكت)ج( ب( در پاكت) و سواب ، مدارك فنی و بازرگانیالف( )پاكت  در  جداگانهرا شركت در استعالم  تضمين -2

  صورت در بسته به آدرس فوق تحوير گردد.

پيمانكار می بايستی نمونه قرارداد را پيوست .می باشد  و قرارداد شامر كسورات قانونی می نمايدكارفرما با برنده استعالم بها قرارداد منعقد  -3

 را مهر و امضاء نموده و در پاكت )ب( قرار دهد .

 ت:                                                                                                                 کاصف پاو

 محتوي پاكت الف بشرح زير است:                                                                           : (الف)پاکت    

 )ب( باز نخواهد شد . پاكت )الف( نتاشد پاكت كه اين رسيد در بديهی است در صورتی ، استعالم ركت در ش تضمين -   

 بشرح زير است:                                                                          )ب( : محتوي پاكت  ب( )پاکت  

رسمی و آخرين  روزنامه دارنده يا دارندگان امضاء مجاز شركت ، ييد صحت امضاء كننده پيشنهاد وأمدارك الزم جهت ت

، سواب  كاري شركت در ثتت شركت گواهی،  name.lto.Gov.irدرج نام شخص حقوقی در سايت تغييرات شركت ،

 5،كپی برگ تأييد صالحيت وزارت كار ، تصوير شناسه ملی وتصوير كداقتصادي ، گردش مالی  استعالمرابطه با موضوع 

كه  طرح قراردادسال گاشته شركت ، رضايت نامه از كارفرمايان قتلی ، اسناد و مدارك مربوط به انجام موضوع استعالم ، 

 است مهر و امضاء نمايند . قتول با تصريح به اين كه قرائت شد تماما ً مورد كليه صفحات آن بدون هيچ قيد و شرطی و

  "ج"و"ب" "الف "است. پاكتهاي ( برگ پيشنهادقيمتو شرح ريز قيمت ها) پيشنهاد بهاء  منحصرا ًمحتوي  : ( ج )پاکت

پايان حداكثرتا . و مهر نمايند ك وقراردهند و سپس آنرا ال جداگانه اي ، در لفاف مناسب  پاكت بزرگ در فوق الاكر را

 توليد برق دماوند تحويربه شركت مديريت  -جاده گرمسار 35كيلومتر  –تهران  به نشانی 21/01/1401مورخ وقت اداري 

 .نمايد

تقاضاي استرداد پيشنهاد پس از  و  توجه: به پيشنهاداتی كه خارج ازمدت مقرر تسليم شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد

معتتر استعالم كليه پيشنهادات تا اتخاي تصميم و تعيين برنده اول و دوم و وجه مورد قتول واقع نخواهد شد تسليم آن به هيچ

 واهد بودخ

نوشته  قيمت به حروف  برگ پيشنهاد دهنده در گرفت متلغی است كه بوسيله پيشنهاد خواهد قرار قيمت پيشنهادي كه مالك 

 شده است .

 مهر و امضاء تعهد آور پيمانکار                                                                                                                                                       

 :  تاريخ                                                                                                                                                     


