
 

 

 

 

 

 

 

 

 D.PU.FR.13 اره سند:شم  

  00شماره بازنگري :  

تاريخ 

:16/12/1400 

 شرکت مديريت توليد برق دماوند)سهامی خاص(

 1400الف102 ه شمار 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  ا سالم احتراماًب .1

رغير اينصورت نسبت به تكمير بند سه اقدام داعالم و 18/12/1400ت تعيين شده را حداكثر تا تاريخاخدم خواهشمند است پيشنهاد خود جهت

 .فرمائيد

 جمع قيمت کل )ريال ( شرح آيتم رديف

1 
تست وآناليز روغن هاي ماشين آالت نيروگاه دماوند شامر  

روانكارهاي توربين، هيدروليک، چرخ دنده ها،روغن نو ، 

 گريس نو و ضديخ مطاب  با اطالعات  پيوست

 

 جمع قيمت کل به حروف )ريال(:

 
 

               نام كارپرداز                                                             مدير امور  بازرگاني و انبار                                                                    تاييد كننده )واحد متقاضي(        

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

 وشگاه( :                                                        نام )شركت /موسسه / فر

 امضاء و مهر مدير                                                                                                                                                                                                                                          

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                    

 مزبور و ارائه پيشنهاد قيمت معاور مي باشد . لاا مراتب جهت اقدام الزم اعالم ميگردد. استعالماز شركت در  شركت /موسسه / فروشگاه  اين  -3

 امضاء و مهر مدير .                                                                                                                                                                                          

 )شركت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                   

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

 صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم.قيمت  اخا گرديد. لاا 

 كارپرداز                                                                                                                                                                                                             

 مهر / امضاء تاريخ،                                                                                                                                                                                             

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

 مدير امور بازرگاني و انبار                                                                                                                                                                                         



 

 1400الف  102ورالعمل شرکت در استعالم شماره  دست
 

 33955/176نيروگاه سيكر تركيبي شهداي پاكدشت)دماوند( صندوق پستي -گرمسار–جاده تهران 35: كيلومترشركت و محر انجام كار  آدرس

 021-55221488 -91تلفن :  3393438511كدپستي

ريال بعنوان تضمين ارائه پيشنهاد قيمت  250.000.000 يريت توليد برق دماوند به مبلغه تضمين معتبر و مورد قبول شركت مدارائه يک فقر -1

 الزامي است. )تضمين مورد قبول حسب مورد مي تواند رسيد وجه واريزي،چک تضمين شده بانكي، ضمانت نامه بانكي ، سفته باشد(

ه در  پاكت )الف( و سواب ، مدارك فني و بازرگاني در پاكت)ب( و پيشنهاد قيمت در پاكت)ج( به تضمين شركت در استعالم را جداگان -2

 صورت در بسته به آدرس فوق تحوير گردد. 

 پيوست كارفرما با برنده استعالم بها قرارداد منعقد مي نمايد و قرارداد شامر كسورات قانوني مي باشد .پيمانكار مي بايستي نمونه قرارداد را -3

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

 صف پاکات:                                                                                                                 و

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

 تضمين شركت در استعالم  ، بديهي است در صورتي كه اين رسيد در پاكت )الف( نباشد پاكت )ب( باز نخواهد شد . -   

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

مدارك الزم جهت تأييد صحت امضاء كننده پيشنهاد و دارنده يا دارندگان امضاء مجاز شركت ، روزنامه رسمي و آخرين 

تغييرات شركت ،گواهي ثبت شركت، سواب  كاري شركت در رابطه با موضوع استعالم ،كپي برگ تأييد صالحيت وزارت 

سال گاشته شركت ، رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ، اسناد و  5كار ، تصوير شناسه ملي وتصوير كداقتصادي ، گردش مالي 

مدارك مربوط به انجام موضوع استعالم ، طرح قرارداد كه كليه صفحات آن بدون هيچ قيد و شرطي و با تصريح به اين كه 

 قرائت شد تماما ً مورد قبول است مهر و امضاء نمايند .

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

و حداكثرتا پايان فوق الاكر را در پاكت بزرگ جداگانه اي ، در لفاف مناسب  قراردهند و سپس آنرا الك و مهر نمايند. 

توليد برق دماوند تحوير شركت مديريت  -گرمسار -تهرانجاده  35به نشاني كيلومتر  12/1400/  18 وقت اداري مورخ

 نمايد.

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

تسليم آن به هيچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد وكليه پيشنهادات تا اتخاي تصميم و تعيين برنده اول و دوم استعالم معتبر 

 واهد بودخ

قيمت پيشنهادي که مالك  قرار خواهد گرفت مبلغی است که بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد 

 قيمت به حروف  نوشته شده است .

 مهر و امضاء تعهد آور پيمانکار                                                                                                                                                       

 :  تاريخ                                                                                                                                                     
 


