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:آدرس پيشنهاد دهنده 

: شماره نمابر :تلفن همراه 

08638262372تلفن تماس رئيس اداره تداركات  -- 38671-43311:بروجرد، محور فرعي ازنا، نيروگاه حرارتي شازند، اداره تداركات كد پستي-  جاده اراك 15كيلومتر : آدرس 

 

086-38262366: شماره تماس مامور خريد 

086-38262224: شماره فاكس اداره تداركات 

تاريخ:                                                                                                           امضاء مامور خريد086-38262518: شماره تلفن واحد فنی   
 

.مذكور مورد گواهي است □، ساير  □، فروشگاه □، شركت □صحت مراتب فوق در مورد اخذ اين استعالم از سازمان 

                                                                                                                                                                  رئيس اداره تداركات و سفارشات خارجي  تاريخ

:تلفن ثابت  

فروشگاه/موسسه/                                                                                                                                  امضاء مدير و مهر شركت 

. می باشد كه می بايست اصل آن به آدرس نيروگاه ارسال شود و يا در پاكت در بسته تحويل مامور خريد گردد98/12/07مدت اعتبار اين استعالم حداكثر تا  تاريخ 

.اين قسمت توسط نيروگاه تكميل مي گردد

 ارجاع گرديده، در كمال دقت اين پرسشنامه  حميد باجالن  كه در تاريخ              به اينجانب 17627شماره هاي □درخواست انجام خدمات □در اجراي سفارشهاي خريد

.تنظيم و اخذ گرديد ، صحت مندرجات آن را گواهي مي نمايم

: شناسه  ملي 

:خدمات موضوع استعالم/ تاريخ  تحويل كاال: تاريخ تكميل فرم استعالم 

:          كد پستي

:شركت/نام موسسه:نام و نام خانوادگي 

:شماره ثبت شركت:پيمانكار/نام فروشگاه

:كد اقتصادي :كد ملي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………(به حروف) جمع كل مبلغ   

.لطفاً قيمت خوانا، واضح و بدون خدشه نوشته شود ضمناً  قيمت فقط براي مارك و مشخصات در جدول فوق و بدون احتساب ارزش افزوده اعالم گردد :توجه*

: توضيحات* 
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.    درج كليه مشخصات ذيل در برگه استعالم و صورتحساب الزامی است                                                                                        

مشخصات اشخاص حقوقیمشخصات اشخاص حقيقی

ارائه خدمات مشاوره ای  در خصوص بهینه سازی 

سیستم هواساز و سرمایش و گرمایش ساختمان 

 مطابق  با شرح کار پیوست3شماره 

(سهامی خاص) شركت مديريت توليد برق شازند 

فرم استعالم  بهاء

:تاريخ 

:شماره استعالم بهاء

فروشگاه محترم /موسسه/شركت

لطفاٌ نسبت به اعالم پيشنهاد قيمت خود فقط در اين برگه . اين شركت در نظر دارد نسبت به  انجام خدمات يا خريد تجهيزات مندرج در ذيل اقدام  نمايد

.اقدام نماييد  تا در صورت پذيرفته شدن قيمت پيشنهادي شما، نسبت به انجام فعاليت  يا خريد اقدام گردد

(ريال)بهاي مجموع مشخصات و نوع كاال يا خدمات مورد استعالم

.كليه  كسورات قانوني به عهده مشاور مي  باشد-2.تامين  غذا ،اسكان و  سرويس اياب و ذهاب به عهده مشاور  است-1

امور بازرگاني www .s ha z a nd tpp .ir
FP702-03 VER:2



توضيحات قيمت پيشنهادي شرح كار رديف

1

بررسي  و مقايسه بار حرارتي سرمايشي و گرمايشي نصب شده با وضعيت موجود و تعداد 

اتاق هاي ساختمان و همچنين نوع سيستم انتخاب شده و در نهايت ارائه گزارش مکتوب 

اين گزارش مي بايست قبل از هر گونه اقدامي به كارفرما ارائه شود تا بر )به كارفرما 

 (. اساس آن تصميم گيري گردد

2

امکان سنجي و برآورد هزينه جهت نصب شوفاژ در كليه اتاقها به جاي سيستم گرمايش 

فعلي

3

امکان سنجي حذف فن هواساز و انجام  پايپينگ و نصب يونيت سقفي براي هر اتاق

 3جدول قيمت پيشنهادي براي مشاوره در خصوص بهينه سازي سيستم  گرمايش و سرمايش ساختمان شماره 

 روز است20مدت انجام كار : 3تبصره 


