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 فاكس گردد. 55209296احتراماً اعالم آمادگي مطابق فرم ذيل در سربرگ آن شركت تكميل و به شماره 

 

 "مناقصه در شركت  آمادگي اعالم فرم"

 تهران نفت پااليش شركت

 پيمانهارياست محترم امور 

 داديحجناب آقاي 

 .........................................ه ...........................شمار مناقصه در شركت به نسبت آمادگيضمن اعالم  شركت اين بدينوسيله احتراما

 ............................................................................................................................................................................................................... موضوع با

 اسناد و مدارک كليه و نموده اقدام گران مناقصه كيفي ارزيابي اسناد دقيق تكميل و مطالعه به نسبت كه نمايد ميعنوان 

 صفحه.............. در پس از مهر و امضاء منظم و شده بندي كالسه صورت به و شده خواسته فرمت و ترتيب به را شده خواسته

 لوح عدد دو در شده خواسته فرمت مطابق PDF صورت به و شده اسكن عيناً مدارک كليههمچنين  و تحويلبصورت كاغذي 

 و تأييد را پيوست مدارک در مندرج اطالعات شركت اين ضمناً. است گرديده ارائه شده، امضا و مهر آنها روي كه فشرده

 مناقصه توسط امتيازات محاسبه و ارزيابي عدم مسئوليت همچنين و آن از ناشي قانوني عواقب و واقع خالف اظهارات مسئوليت

 .نمايد مي تقبل را الزم مدارک و اسناد ناقص ارسال يا ارسال عدم نظير داليلي به را گزار

 

 ........................................................ :گر مناقصه شركت

 ......................................................... :مجاز امضاء و مهر

 

 

 

 

 فكس: :تلفن)داخلي(

 آدرس:

 كد پستي: تلفن همراه:

 وب سايت: ايميل:
 عامل:مدير 
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 *اطالعات ذيل تكميل و همراه با فرم اعالم آمادگي فاكس گردد.

 :گر مناقصه اطالعات

 :اطالعات تماس

 ايميل: نام دفتر نمايندگي: 

 وب سايت: تلفن همراه:
 كد پستي: فكس:

 تلفن)داخلي(
 آدرس:

 :اعضاء هيئت مديره
 سمت كد ملي نام و نام خانوادگي

   
   
   
   
   

 :زمينه فعاليت

داراي اعتبار تا تاريخ                         مورخ                                             شمارهبرنامه ريزي كشور به  و مديريت سازمان  از معتبر گواهينامه داراي   
 هاي رتبه با

 داراي اعتبار تا تاريخ                        مورخ                                                                   شماره به كار وزارت از معتبر صالحيت گواهينامه داراي
   زمينه در

 داراي اعتبار تا تاريخ                        مورخ                                    شماره به  /اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت از ايمني صالحيت گواهينامه داراي
 

 

 كد اقتصادي شناسه ملي تاريخ ثبت شماره ثبت شركت نام شركت
     


