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 بسمه تعالي

 آگهي فراخوان جهت مناقصه عمومي ) دو مرحله اي (
 -R4-9840015- AHشمارهتقاضاي  R4-99/07مناقصه شماره موضوع :          

 اقالم مورد نياز خود را از شركتهاي واجد صالحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :  در نظر دارد ،)پااليشگاه چهارم( شركت مجتمع گاز پارس جنوبي                        
 

 مدارك مورد نياز شرايط شركت در مناقصه

 ي جهت شركت  در مناقصه t.ارسال نامه اعالم آمادگي  و درج شناسه مل1 داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي

 .ارائه تاييديه از اداره ثبت شركتها مبني بر آخرين  تغييرات و اساسنامه شركت بهمراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي 2

 .ارائه جواز كسب  از صنف  مربوط به اقالم مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي3

ائه و  ار  تامين اقالم برايداشتن توانايي مالي 

شركت نقد جهت ضمانت بانكي و يا واريز وجه 

  مبلغه فرايند ارجاع كار بدر 

 لاير  578,200,000

 1ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول شماره 

  ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته.1

  فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته.2

 هاهاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييدارايي.3

برابر نصاب معامالت متوسط در هنگام عقد  10ارائه صورت هاي مالي حسابرسي از جامعه حسابداران رسمي  براي قراردادهاي خريد با بيش از  .4

 قرارداد  الزامي مي باشد. 

 2-2.تكميل جدول خود اظهاري  شماره 1 حسن شهرت 

 .ارائه تاييديه يا رضايتنامه از مشتريا ن قبلي2

 3.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق جدول شماره 1 بودن محصوالتاستاندارد 

 4.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كاالهاي مشابه با موضوع مناقصه  با توجه به جدول شماره 1 داشتن تجربه و دانش  الزم
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 مي باشد . 5مالك  ارزيابي  جدول شماره 2.جدول شماره 1 حسن سابقه شركت

طالعاتي كه توانمندي . ارائه تاييديه از مشتريا ن قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار ، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده       و ا2

 پيشنهاد دهنده را براي عرضه كاالي مورد نظر به اثبات برساند .

 2-6و  اعالم نحوة  تضمين و گارانتي محصوالت مطابق جدول  1-6مطابق جدول شماره گواهي كيفيت مواد اوليه توليد  ارائه .1 با كيفيت بودن مواد اوليه مصرفي

داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در 

 روز 14مدت زمان حداكثر 

 

----------------------------------------------------------------- 

 جهييت      و همچنييين نامييه اعييالم آمييادگي خييود سييوابق كيياري  ،  مييداركدوم درج آگهييي نوبييت  از پييسروز  14 حييداكثرگييردد از متقاضييياني كييه توانييايي احييراز شييرايط عمييومي را داشييته و قييادر بييه ارائييه مييدارك مييورد نييياز ميباشييند ، دعييوت مي    

  07731316105  :تلفييين  75391-311خرييييد ـ صيييندو  پسيييتي  اداره  ـييي6,7,8پااليشيييگاه فييياز  ـعسيييلويه ـ منطقيييه ويييييه اقتصيييادي انيييريي پيييارس ـ شيييركت مجتميييع گييياز پيييارس جنيييوبي ـ بنيييدر  بوشيييهردرس اسيييتان شيييركت در ايييين مناقصيييه را بيييه آ  

 صورت مي پذيرد(  . 7)ارزيابي صالحيت متقاضيان مطابق جدول شماره  جهت ارزيابي و تعيين صالحيت ارسال نمايند 07731316474 :نمابر -07731316464-07731316468,

.   اهيييد رسييياند خوصيييالحيت  واجيييدداوطلبيييان  ن كننيييدگان كييياال و شييياخص هييياي ارزييييابي بيييه اطيييالعاداره تيييداركات و اميييور كييياالي ايييين مجتميييع پيييس از بررسيييي و كنتيييرل ميييدارك ارسيييالي ، نتيجيييه ارزييييابي خيييود  را  بييير اسييياس فيييرم ارزييييابي اولييييه تيييامي  

 )مناقصه فو  دو مرحله اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صالحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرايط قرار خواهد گرفت (

 ... (  و تحت هر شرايط مختار ميباشد بديهيست شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ) بررسي مدارك ، تعيين صالحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و   

 جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :   

 ( دومآگهي نوبت  روز پس از درج  14دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كاال ) آخرين فرصت ارسال -  1

 ارزيابي كيفي و تعيين صالحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه -2

 شده جهت دريافت اسناد مناقصهتوزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صالحيت   -3

 دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني-4

 ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني-5

 مالي دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات-6

 اعالم برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد -7

 باشد .مي  .……………آگهي مناقصه فو  الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فو  الذكر  تاريخ  دومبا  عنايت  به چاپ نوبت  -8

 

 پيشنهاد قيمت )پاكت ج( مي باشد. 2فقره پاكت مي باشد و نصاب الزم براي بازگشايي قيمت حداقل  3حداقل حد نصاب الزم براي بازگشايي پاكت مناقصه : 
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 زير  در دسترس مي باشد: اطالع رسانيمناقصه در پايگاه هاي  اطالعات اين

www.spgc.ir 

https://www.mporg.ir 

https://tender.bazrasi.ir 

 مشخصات اقالم :. 9

POSITIONER “SIEMENS” 

 . و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صالحيت شده  قرار خواهد گرفت  توجه : مشخصات كامل و دقيق اقالم  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده

 

 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي عمومي روابط

 

 

 

 

 

https://www.mporg.ir/
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 ( 2 )ه شمار دفترچه

 مجتمع گاز پارس جنوبیتدوین : کمیته فنی بازرگانی شرکت  تهیه و

 

 

 

 مین کنندگان )سازنده / فروشنده(ـأی تـی کیفـرگ های استعالم ارزیابـب

 (قانون برگزاری مناقصات انجام خواهد شد ۱2براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده  کنندگان( )تـأمینکیفی مناقصه گران  ارزیابی )

 

 اظهاري ( به خود ) فرم کنندگان تامین کیفی ارزیابی استعالم هاي برگ در مندرج شده درخواست اطالعات کلیه تکمیل»  توجه :

 . باشد می الزامی شرکت مهر به ممهور و امضا مجاز صاحبان امضاي با مستندات و مدارك همراه ارسال به خوانا و دقیق صورت

مندرج در  فرایند ارجاع کار برابر مبلغ تضمین شرکت در  20بر اساس در کلیه فرمهاي پیوست  مناقصه گران مکلف به محاسبه امتیاز 

 «روزنامه می باشند 
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 

 :  اطالعات کلی مناقصه گزار

 خدمات کاالي پااليشگاه چهارم -مجتمع گاز پارس جنوبيشرکت نام : 

  نشانی :

 07731316105  تلفن :

 AH-9840015:  تقاضاشماره                                                R4-99/07    شماره مناقصه :

   SIEMENS“POSITIONER”موضوع مناقصه :

 
 

 

به  (يا در اسناد مناقصه )براي مناقصات محدود(  مقرر موعد در کیفي ارزيابي وفراخوان استعالم اين شده درخواست مدارك انضمام به میبايست  کیفي ارزيابي استعالم شده تکمیل هاي برگه

 و مدارك کیفي، ارزيابي استعالم شده تکمیل هاي برگه است خواهشمند محترم گران مناقصه از .گرددارسال  خدمات کاالي پااليشگاه چهارم -مجتمع گاز پارس جنوبيشرکت  عسلويهآدرس 

 بوده ناقص که مدارکي به است بديهي .دهند قرار جلد کتابچه صحافي شده  يک در هاي مربوطه جدول در شده درخواست مدارك وبه ترتیب جداگانه و منظم صورت به را نیاز مورد مستندات

 .شود نمي داده اثر ترتیب شوند، دريافت مقرر وقت از خارج يا

 : /سازنده اطالعات کلی تامین کننده

 :تلفن :                                        شرکت ثبت محل و تاريخ :                                                 شرکت ثبت شماره                                                                   :شرکت امن

 نمابر ) :                                                                                                                                                          اساسنامه طبق(شرکت فعالیت موضوع

  :                                                                                                                                                          نام و نام خانوائگي افراد صاحب امضا مجاز 

 :اقتصادي کد                                                                                         :الکترونیک پست                                                                             :اينترنتي نشاني 

 شماره پروانه بهره برداري:                                          : ملي شناسه :                                                                                                                              شرکت نشاني

 :صدور محل                                         : تولد محل و تاريخ :                             شناسنامه شماره                                  :پدر نام :                                        عامل مدير خانوادگي ونام نام

 : تحصیلي رشته                                                                         : تحصیلي مدرك                                            :همراه تلفن                            :                        ملي کد
 

 و ملي کارت تصوير ارائه همچنین.است الزامي اقتصادي کد و ملي شناسه همراه به، پروانه بهره برداري  رسمي روزنامه در شرکت تغییرات آخرين و تأسیس آگهي اساسنامه، تصوير ارائه:  تذکر

 .شود رسانده شرکت مهر و تغییرات آخرين وآگهي اساسنامه طبق مجاز صاحبان /صاحب امضاء به بايد کیفي ارزيابي استعالم هاي برگه تمامي .باشد مي ضروري عامل مدير شناسنامه

 

 امضاء و مهر تامین کننده :
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

   *  مالی توان ارزیابی : معیار1 شماره فرم

 .كثر به مدت يک سال معتبر می باشدارائه اصل تايیديه به نام مجتمع گاز پارس جنوبی ضروري می باشد. در صورت عدم  اعالم زمان اعتبار در نامه بانک تايیديه ياد شده حد ا.گردد مربـوطه ارسال مالـی مؤسسه يا بانـک از تأيیديـه 4براي رديف 

ازمقادير  يکی از كمتر يا و معادل مناقصه بیست برابر مبلغ ضمانت نامه مندرج در آگهی ارزيابی كیفی   كه شد خواهد صورتی احراز در امتیاز اكثر حد .است مالی الزامی توان ارزيابی جهت جدول اين 4  الی 1رديفهاي  مدارك از يکی حداقل ارائه

 از  حاصل تقسیم مقدار متوسط سالیانه به بیست برابر مقدار ضمانت نامه به دست می آيد. 1در رديف   Aدار مق .يابد می كاهش تناسب به مالی توان صورت امتیاز اين غیر باشد،در4الی  1 رديفهاي

 .ممهور به مهر اداره مالیات و دارائی و مدارک مستند پرداخت مالیات الزامیست سالهای مذکور ، قطعی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور مربوط بهه برگ مالیات  ارائ ضمن در  *

  امضاء و مهر تامین کننده : 

ف
دی

ر
 

 شرح

 

امتیاز کسب   سال به مربوط ریال میلیون به مبالغ

 (A)شده
)توسط فروشنده 

 محاسبه شود(

امتیاز نهایی 

کسب 

 ۱394 ۱395 ۱396 ۱397 ۱398 (A)شده
متوسط مالیات 

 ساله 5

1 
 علي و مالیاتهاي قطعي ارائه اظهارنامه مالیاتي و

  شده پرداخت الحساب
     

   

2 
 و قراردادها به مستند آخرين سال تولید   فروش

 شده تأيید مالي صورتهاي با فروش اسناد
 

  

3 
 يا رسمي اظهارنامه به ثابت،مستند دارايیهاي

 دارايیها بیمه گواهي
 

  

4 

ارائه صورتهاي مالي حسابرسي از جامعه حسابداران 

برابر نصاب  10رسمي براي قراردادهاي خريد بیش از 

معامالت متوسط در هنگام عقد قرارداد الزامي است 

 از آن اخذ به قادر گر مناقصه که اعتباري حداکثر

 باشد مي معتبر اعتباري و مالي موسسات يا بانکها
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 نظیر مواردي به باتوجه قبلي مشتريان ارزيابي امتیازشهرت  به همراه سابقه کار با مراکز صنعتی معتبر خصوصاً وزارت نفت:  قبلی، حسن سابقه و  مشتریان : ارزیابی2 شماره فرم

 ارزيابي امتیاز میانگین. تعهدات( و موارد مندرج در جدول ذيل تعیین میگردد بموقع انجام و خدمات پشتیباني کیفیت برداري، حسن انجام کار )کیفیت کاال، عملکرد در دوره بهره

ابل ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم و با تشخیص مناقصه گزار ق.بود خواهد ياد شده امتیاز تعیین مالك گذشته پنج سال در حداکثر قبلي مشتريان

 پذيرش مي باشد.

ف
دی

ر
 

 تاریخ صدور شرکت صادرکننده گواهی حسن سابقه ساخت/فروش قرارداد موضوع
 فاکس /تلفن

 خریدار

 وزن هر معیار

(۱00-0) 

امتیاز کسب 

 شده

(A) 

1     25  

2     25  

3     25  

4     25  

  100 جمع امتیازات

 برگه هاي حسن انجام کار.چهار کار در پنج سال گذشته، متناسب با تعداد  -1

 نمره کامل اختصاص خواهد يافت.در صورتي که برگه هاي حسن سابقه از شرکت هاي تابعه وزارت نفت و يا ديگر شرکت هاي فعال در پروژه هاي نفتي و پااليشگاهي ارائه گردد   -2

 نمره اختصاص خواهد يافت. 20سابقه حد اکثر در صورت ارائه حسن سابقه از ساير شرکت ها  و خريداران دولتي  براي هر برگه حسن   -3

 نمره اختصاص خواهد يافت. 10در صورت ارائه حسن سابقه از ساير  خريداران   براي هر برگه حسن سابقه حد اکثر  -4

 امضاء و مهر تامین کننده :
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 

 و نظام کیفیت تولید هاي استاندارد: 3 شماره فرم

 :از است عبارته  اعالم شد استانداردهای

  کیفیت معتبر هاي گواهینامه ساير و  14000ISO  ،9000 ISO  ،  18000 OHSAS سري نظیر کیفیت هايداستاندار -2 -1

 ايران تحقیقات صنعتي و استاندارد مؤسسه  ،(IPS) نفت وزارت استانداردهاي -2

  BS, JIS, DIN,  ANSI, ASME, ASTM,API,IEC, ISO, IEEE,VDE :مانند صنعتي کشورهاي تخصصي يا ملي استانداردهاي - -3

 

 تولید های استاندارد  امتیازدهی  شرح

 شرح ردیف
 ((Aاستانداردهای اعالم شده

 (A)امتیاز کسب شده  (0-۱00وزن هر معیار )
 (%۱00)های قابل قبول استاندارد

  ۱00  استاندارد کیفیت 1

  0  استاندارد تولید 2

  ۱00  جمع

را براي مناقصات تامین نشود مي توان مناقصه گران فاقد شرايط  تولیدچنانچه استانداردهاي الزم براي مناقصاتي که کاال در داخل کشور جمهوري اسالمي تولید مي گردد ، تذکر: 

و با تشخیص مناقصه گزار قابل پذيرش دستور العمل ساخت  ارزيابي در اين مرحله از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك الزم از قبیل  .کردبدون در نظر گرفتن ساير معیارها رد 

 مي باشد.

 : سازنده/امضاء و مهر تامین کننده
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 (ذشتهگ سال پنجمناقصه در موضوع با عمده مرتبط مشتریان با منعقده قراردادهاي )و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه دانش ،تجربه داشتن : 4 شماره فرم

ف
دی

ر
 

 ساخت/فروش قرارداد موضوعنام کاال و 
 قرارداد مبلغ

 )ریال)
 فروش تاریخ

 مقام و نشانی ، نام

 خریدار مطلع

 فاکس /تلفن

 خریدار
وزن هر معیار 

(۱00-0) 

 امتیاز کسب شده

(A) 

1     
 

25  

2     
 

25  

3     
 

25  

4     
 

25  

  100 جمع

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت 25براي هر قرار داد مشابه متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر   -  1

 امتیاز( تعلق خواهد گرفت. 5/17امتیاز مشابه )   %70هر قرار داد نیمه مشابه  متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر   براي     -2

 امتیاز( تعلق خواهد گرفت. 25/6امتیاز مشابه )   %25متناسب با مبلغ قرار داد حد اکثر  براي هر قرار داد غیر مشابه    -3

 تکمیل جدول و ارايه مستندات آيتمهاي مندرج در جدول الزامیست. -4

باشد،  امضاء قرارداد به مربوط و صفحه داد قرار مدت قرارداد، غ،مبل قرارداد موضوع ، قرارداد طرفین: هاي قسمت کننده مشخص که فوق جدول منعقده قراردادهاي از صفحاتي تصوير ارايه  -5

 .است الزامي

 

 امضاء و مهر تامین کننده :       
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 

 و خدمات پس از فروش )گارانتی و وارانتی( محصوالت کیفیت تضمیننحوه  ارزیابی : معیار5 شماره فرم

 

 محصوالت و خدمات کیفیت تضمین امتیازدهی  شرح

 (A)کسب شده  امتیاز (0-۱00) وزن هر معیار مستندات ورویه ها شرح ردیف

  40  تضمین محصوالت و گارانتي 1

  40  س از فروش )وارانتي( در محل استفادهپتامین خدمات  2

  20  بسته بندي و حمل و نقل 3

  ---  نصب و راه اندازي 4

  ---  آموزش بهره برداري ,نگهداري و تعمییرات 5

  ۱00 جمع

 

 ارائه مستندات حداقل يکي از کارهاي انجام شده الزامیست. -1

 سال مي باشد. 1حداقل دوره گارنتي  -2

 سال مي باشد. 2حداقل دوره خدمات پس از فروش  -3

 

 

 :امضاء و مهر تامین کننده 
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 

 معیارهاي ارزیابی کیفی تامین کننده )سازنده / فروشنده(: 6فرم شماره  

 . پذیرد صورت می کنندگان تامین ارزیابی کیفی – مناقصات قانون برگزاري 12 ماده ج بند اجرایی نامه آیین 24 ماده براساس

ف
دی

ر
 

 (Bوزن شاخص)  شرح معیارها

امتیاز کسب شده از 

 ((A 6تا   ۱فرمهای 

)توسط فروشنده محاسبه 

 و تکمیل شود(

 امتیاز کسب شده 

A× B /100 

)توسط فروشنده محاسبه و 

 تکمیل شود(

امتیاز کسب شده از 

 ((A 6تا   ۱فرمهای 

محاسبه شده توسط کمیته 

 فنی بازرگانی

 امتیاز کسب شده نهایی

A× B /100 

محاسبه شده توسط 

 کمیته فنی بازرگانی

 مالحظات

امتیازات از جداول و مدارک 

 ذیل استخراج می گردد.

 1 شماره فرممطابق      30 مالي  توان 1

شهرت وسابقه کار با مراکز صنعتي معتبر خصوصاً وزارت  حسن قبلي، مشتريان ارزيابي 2

 نفت و مجتمع گاز پارس جنوبي  .
20  

 
 

 
 2 شماره فرممطابق 

 3 شماره فرممطابق      ۱0 و نظام کیفیتتولید  هاي استاندارد 3

 4 شماره فرممطابق      30 و سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه  تجربه، دانش داشتن 4

 5 شماره فرممطابق      ۱0 )گارانتي و وارانتي(پس از فروشو خدمات  محصوالت کیفیت تضمیننحوه  5

      ۱00 جمع 

 

 = c   :امتياز كل يا ميانگين وزني 

     aiضريب وزني)معيار( =

   =bi امتياز هر معيار )بين صفر تا صد(امتياز كميته فني و بازرگاني 

   

 

 

 

               و تکمیل .نمايد ارائه را الزم مدارك تمام که شود مي متعهد و بوده صحیح لحاظ هر از کنندگان تامین کیفي ارزيابي استعالم هاي دربرگ مندرج اطالعات و اظهارات : که نمايد مي سازنده اعالم / کننده تامین خاتمه در          

 مختناردات پیشننها قبول يا رد در سازمان و کرد نخواهد ايجاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي(( گزار مناقصه دستگاه براي مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي يا حق هیچگونه مربوطه مدارك و فرمها اين ارائه        

 تامین کننده :امضاء و مهر                                                 نمره می باشد. 50حداقل امتیاز قابل قبول = .بود خواهد

 

=

∑

∑

1=

1=

k

i

k

i

ai

aibi
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (

 

 

 شماره: اعالميه تاييد اعتبار بانكي

 تاریخ:

 موضوع مناقصه:

 به شماره: مناقصه:

 پااليشگاه چهارم-شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

 با سالم 

 گردد.متقاضي حضور در مناقصات آن شرکت نزد اين بانک، جهت اطالع و بهره برداري الزم اعالم ميگر هاي  بانکي و اعتبار شرکت                                                     مناقصهدر ذيل اطالعات حساب

 اريخ صدور نامه تايید اعتبار بانکيبراي دوره زماني يک سال قبل از ت                                                                                                          اطالعات گردش حسابهاي فعال شرکت (1

 میانگین حساب )ريال( بستانکار )ريال( بدهکار )ريال(  شماره حساب نوع حساب

      

      

      

 ريال      میزان ضمانت نامه هاي فعال برابر است با                                                                                        (2

 )به حروف( ريال نزد                             شرکت مذکور داراي اعتبار مالي تا سقف                                                              )به عدد( ريال                (3

 باشد.به شماره                         است و اعتبار مالي آن شرکت  تا سقف اعالم شده مورد تائید مي                  بانک                                                    شعبه                

 اعتباري(مهر و امضاء سرپرستي حوزه يا استان)بانک/موسسه مالي و  مهر و امضاء مجاز  بانک / موسسه مالي و اعتباري   مهر و امضاء صاحبان مجاز امضاء مناقصه گر

 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضاء 

 تاريخ:

 

 

 

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

 :تاريخ

 نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء 

 تاريخ 
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  برگ استعالم ارزیابی کیفی تأمین کنندگان )سازنده / فروشنده (


