
 ه مهم: موارد ذيل در ارزيابي شركتها موثر خواهد بودنكت
 مبلغ پیشنهادی فوق شامل کلیه هزینه های تهیه، تأمین، اجراء، ایاب ذهاب وسایر موارد وتجهیزات مورد نیاز می باشد. -1

 الزامی است. ریال بعنوان تضمین ارائه پیشنهاد فوق 3000000000ارائه یك فقره چك تضمین یا سفته به مبلغ -2

 .فروش خدمات پس از ارانتی وگ -3

 .صنایع ر نیروگاهها وساییا  سابقه همكاری با نیروگاه دماوند و -4

پیشنهاد قیمت در و( بی درپاکت)بازرگان مدارك فنی و سفته یا چك تضمین مذکور را بصورت جداگانه در پاکت)الف( و 

 د.تحویل نماییاوند( نیروگاه سیكل ترکیبی شهدای پاکدشت)دم( بصورت در بسته به آدرس جپاکت)

 D.PU.FR.13 ره سند:شما

  01شماره بازنگری :  

 تاريخ :

 شركت مديريت توليد برق دماوند)سهامي خاص(

 97الف033استعالم بهاءتجدید فرم 

 

  
 آدرس پیشنهاد دهنده: شرکت / فروشگاه  ...............................................

عملیات اجرای یك الیه رابر الینینگ در ستتون هتای میكستبد    انجام دارد  در نظرایت به اینكه این شرکت با عن  با سالم احتراماً .1

از طریق اخذ استتعالم   ، را براساس شرح خدمات فنی پیوستنیروگاه سیكل ترکیبی شهدای پاکدشت)دماوند(  واحدهای بخار

اعالم  70/72/9318حداکثر تا تاریخ زیرت تعیین شده خدما ه لذا خواهشمند است پیشنهاد خود را جهت ارائ.نماید بهاء انجام

 غیر اینصورت نسبت به تكمیل بند سه اقدام فرمائید. رد و

 قیمت کل)ریال( نوع كاال يا خدمات مورد استعالم مشخصات و یفدر

 مشخصات شرح  و طبقعمليات اجرای يک اليه رابر الينينگ در ستون های ميكسبد واحدهای بخار  1

 پيوست ي فن

 

 

 تایید کننده )واحد متقاضی(                            نام کارپرداز                                                           مدیر امور                                             

 نام /امضاء                                            بازرگانی و انبار                                         مهر/امضاء                                                        
 

 ( نمایم. □/  انجام  □بدینوسیله حاضرم اقالم مندرج در این برگ استعالم را طبق قیمتهای پیشنهادی فوق )تحویل   -2

                                                                                                      نام )شرکت /موسسه / فروشگاه( :     

 امضاء و مهر مدیر                                                                                                                                                                                                                     

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                     

 از شرکت در مناقصه مزبور و ارائه پیشنهاد قیمت معذور می باشد . لذا مراتب جهت اقدام الزم اعالم میگردد. شرکت /موسسه / فروشگاه  این  -3

 

 امضاء و مهر مدیر                .                                                                                                                                                                                  

 )شرکت /موسسه/فروشگاه(                                                                                                                                                                                                                                      

، این پرسشنامه  در کمال دقت تنظیم و ع گردیدبه اینجانب ارجا در اجرای  )دستور خرید / سفارش خرید ( شماره  .......... که در تاریخ  .. /... / .. -4

 صحت مندرجات آن را گواهی می نمایم.          استعالم قیمت  اخذ گردید. لذا 
 

 کارپرداز                                                                                                                                                                                                                  

 مهر / امضاء                                                                                                                                                                                                                        

 339311111کدپستی 33933/171گرمسار ،صندوق پستی-جاده تهران 33کیلومتر :شرکت  آدرس
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