شماره............ ............ :

فرم درخواست استعالم بها کاال /خدمات مناقصه محدود
کد فرمRPS-FO-187 :

شرکت محترم

تاریخ......../........./.......:

ویرایش01 :

جناب آقای/خانم

صفحه .........:از .............

احتراما خواهشمند است حداقل بهای هر یک از
/

خدمات مشروحه زیر را با توجه به نوع خدمات و مقدار درخواستی حداکثر تا تاریخ

بصورت پاکت سر بسته به آدرس پستی این شرکت

/

با تشکر

ارسال نمایید .

تاریخ و امضا
ریال نوع ضمانت نامه :وجه نقد ☐ چک یا سفته ☐ ضمانت نامه بانکی ☐

مبلغ ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه
شرایط پرداخت صورتحساب تایید شده  :یک ماهه ☐

دو ماهه ☐

سه ماهه ☐

مشخصات خدمات

ردیف

نوع کاال/خدمات

1

2

مقدار

واحد

4

3

بهای خالص
واحد (ریال)

بهای واحد

5

6

بهای واحد ناخالص

بهای کل ناخالص

با احتساب مالیات بر

با احتساب مالیات بر ارزش

ارزش افزوده (ریال)

افزوده (ریال)

()4*1.09%

( )5*1

با احتساب بیمه
و مالیات (ریال)

1
2
3
4
5
جمع کل به عدد(ریال):

جمع کل به حروف (ریال) :

اطالعات تکمیلی پیشنهاد دهنده
پیش بینی تاریخ آماده به اجرای خدمات :
جهت دریافت اطالعات تکمیلی با شماره

مدت اعتبار بهای اعالم شده

روز می باشد.

تماس حاصل فرمایید.

چک  /سفته  /فیش یا حواله واریزی به شماره  ................................................................به تاریخ  ....................................... .......به پیوست می باشد.

بدینوسیله شخص حقیقی/حقوقی
شماره اقتصادی

شناسه /کد ملی

به شماره ثبت

با اطالع کامل از شرایط مناقصه و قبول مفاد آن ،آمادگی الزم شرکت را جهت انجام موضوع مناقصه اعالم

می نمایم.
شماره تماس و نمابر :

آدرس :

نام و نام خانوادگی  /تاریخ
امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت  /شخصیت حقوقی
این قسمت توسط دبیر
کمیسیون معامالت تکمیل
می گردد

امکان خرید کاال/خدمت  :بال مانع است ☐

مجاز نیست

☐

توضیحات:

آدرس و کد پستی دفتر شرکت  :تهران  -خیابان بخارست نبش کوچه  11پالک 38برج  38طبقه  5واحد  22کد پستی 1513755547
تلفن دفتر شرکت  88727254-88727034:نمابر88727033:
آدرس وتلفن کارخانه  /نمایندگی شرکت :

