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  مه تعالیبس

  فرم استعالم بهاء

  ....................................فروشگاه /شرکت 

  با سالم

از طریـق شـرکتها یـا    بـه شـرح ذیـل     مورد نیـاز خـود   ظروف یکبار مصرف و پالستیکیدر نظر دارد  مرکزاین 
تـا   حـداکثر  را اضـا دارد حـداقل قیمـت پیشـنهادي خـود     فروشگاههاي واجد شرایط خریداري نمایـد لـذا تق  

  .اعالم فرمائیدبا توجه به نکات ذیل  و 31/3/99تاریخ 

  .می باشد فروشندهکلیه کسورات قانونی بر عهده  -1

  .در انتخاب و ارجاع سفارش هر یک از اقالم به صورت انتخابی مختار است مرکزاین  -2

ـ        -3 ورت عـدم تمایـل بـه    جهت شرکت در استعالم می بایسـت کلیـه ضـمائم را مهـر و امضـا نمـوده و در ص
  .به این مجتمع اعالم نمائید باًمراتب را کت شرکت در استعالم

  .در تعیین برنده قیمت کل محاسبه می گردد -4

  واحد حراست -مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی –کاشان : آدرس ارسال پاسخ استعالم
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 مبلغ کل به ریال فی ریال. قیمت  تعداد و مقدار مارك و مدل نوع جنس ردیف

     عدد10  جانونی متوسط 1
 

     عدد10  جانونی بزرگ  2
 

     بسته200  تایی  500لیوان یکبار مصرف  3
 

     بسته 100  تایی  500قاشق یکبار مصرف   5
 

     عدد5000  دستمال توالت دو قلو مرغوب   6
 

     عدد3000  برگ  200دستمال کاغذي رومیزي   7
 

     عدد125  دارپاکت فریزري و دسته   8
 

     عدد5000  90*100پاکت زباله  زرد   9
 

     عدد3000  90*100پاکت زباله  مشکی   10
 

      یلوگرمک 1000  کیلویی  20مشمع یکبار مصرف رولی   11
 

      عدد 8000  لیوان کاغذي   12
 

     عدد300  تی نخی طبق نمونه   13
 

     عدد300  تی الستیکی طبق نمونه   14
 

     عدد200  جارو خاك انداز طبق نمونه   15
 

     عدد20  سبد پالستیکی متوسط  16
 

     عدد20  سبد پالستیکی بزرگ  17
 

     عدد50  لیتري سبالن زرد  60سطل زباله پدال دار متوسط   18
 

     عدد50  آبیلیتري سبالن  60سطل زباله پدال دار متوسط   19
 

     عدد1000  لیتري ایده آل  5سفتی باکس   20
 

     عدد2000  سفتی باکس نیم لیتري ایده آل گرد   21
 

     عدد50  برس توالت   22
 

  : .......................... نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت
  : ...................................نام شرکت پیشنهاد دهنده قیمت

  :.......................................................................آدرس 
  ...................................تلفن تماس

  مهر و امضاء                                                                                                                                                                      


