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  عمومي يك مرحله اي )) مناقصهاسناد  تجديد((  

ــــه : - ١   ــــوع مناقص ــروري مغــــان موض ــ                        : رددادر نظــــر  عــــام )  ســــهامي ( شــــركت كشــــت و صــــنعت و دامپ

                         لــتمراوي   ارالنتشــدر روزنامــه كثيــر ا منتشــره خــود را  كارخانــه قنــدمــورد نيازلوله هاي اواپراسيون و هيتــر هــاي 

          ر مقصــد دو تحويــل شــرايط منــدرج در اســناد مناقصــه  وذيــل  براســاس مشخصــات ٢٥/١٢/٩٩و   ٢٤/١٢/٩٩هــاي    به تــاريخ

  خريداري نمايد. كارخانه قندانباردرب 
  مشخصات لوله :

والد فــاز بــدون درز، سانتي متــر،   ٣٢٣ميلي متر , طول لوله  ٥/١ميلي متر , ضخامت  ٣٠, قطر داخلي ميلي متر ٣٣قطر خارجي لوله اواپراسيون  :   
ST37    ٣٠شاخه يا  ( ٤٠٠٠به تعدادmm*١/٥mm*٣٣mm  و به طول  cm٣٢٤ ( 

فــوالد  از بــدون درز،ســانتي متــر ،  ٣٤٣ه ميلي متر,  طول لولــ ٥/١ميلي متر, ضخامت  ٣٠ميلي متر , قطر داخلي  ٣٣قطر خارجي لوله هيتر            :  
ST37    ٣٠شاخه  يا  ( ٢٠٠٠به تعدادmm*١/٥mm*٣٣mm   و به طول  cm٣٢٤ (  

   .تبصره : لوله هاي تحويلي فروشنده بايد بدون موج و كامال صاف و دقيقا مطابق مشخصات داده شده  باشد
                                                                                                                                  

  : فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )شركت در فرآيند ارجاع كار  نوع تضمين -٢ 

  الري ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ريال      لوله هيتر :    ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ لوله اواپراسيون مبلغ تضمين : -٣

  شركت كنندگان مي توانند نسبت به ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  . -٤

   ٠٤٥٣١٨٥٢٠١٧اداره مركزي ،دفتر اداره  حراست   –استان اردبيل   ، شهرستان پارس آباد مغان  -١-٤  

  ٠٩١٢٥٠٢٦١٢٠  -علي ديناروند :  همراه آقاي    ––تهران  -٢-٤

                                                      ، ٠٩١٤٣٠٠٩٠٩٣جنب ساختمان سهام عدالت  آقاي جواد لطفي  ٢خيابان فرهنگ  –ولي امر    :نمايندگي شهرستان تبريز  دفتر -٣-٤

   تان اردبيله كل حمل و نقل و پايانه هاي اسروبروي ادار –مجتمع اداري   - شهرك كارشناسان  –دفتر نمايندگي شهرستان  اردبيل  -٤-٤

  ٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦همراه آقاي نظيري:      ٠ ٤٥٣٣٧٤١٤٤١-٢تلفن:    

ا بــا مراجعــه و يــ بــه دبيرخانــه كميســيون معــامالت ناقصــهمي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري م متقاضيان- ٥

  .  اصل نمايندتماس ح  ٠٤٥٣١٨٥٢٠٨٢شماره تلفن و فاكس 
 ٠٤٥٣١٨٥٣٢٠٠لفنشماره ت مراجعه و يا با كارخانه قندبه  مناقصهمتقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع  - ٦

 نمايند.حاصل     تماس

 هــر ســه پاكــت را در مهر نمــوده و به صورت جداگانه الك و» الف ، ب  و ج« درسه پاكتبايستي  پيشنهادات  خود را  مناقصه داوطلبان شركت در  -٧

  حويل  نمايند.تبه آدرسهاي ياد شده  ٠٧/٠١/١٤٠٠ظهر روز شنبه مورخ  ١٣حداكثر تا ساعت  داخل يك لفاف يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و 
ــوي:- ٨ ــف محت ــت ال شــبا   و شــماره ٨٩٦٥٤٨٠٦٩ يــك فقــره اصــل فــيش واريــزي ( نســخه صــاحب  حســاب) بــه شــماره حســاب پاك

٦٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٩٦٥٤٨٠٦٩ IR ركت  شــبانك كشاورزي و يــا ضــمانتنامه بــانكي ( بمــدت اعتبــار حــداقل  ســه مــاه ) در وجــه  نزد

  كشت  و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي  عام)  خواهد بود.

نكي ، نســخه ديگــري داخــل پاكــت كت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزي يا ضــمانتنامه بــابديهي است اگر شر-١-٨

  گذاشته و ارائه داده باشد از دور رقابت خارج خواهد شد.

  :  پاكت (ب) محتوي-٩
  مرتبط پروانه  بهره برداري يا پروانه كسببرابر اصل  شده   تصوير - ١- ٩

         وقياساسنامه و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  براي  شركت كنندگان  حقآگهي تاسيس ، تصوير  - ٩-٢
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توســط () ، امضــاء و مهرنمــوده هــد و پيشــنهادبــه جــزء فــرم تعو نمونه قــرارداد را (  مناقصهتمامي صفحات اسناد  شركت كنندگان بايستي-٣-٩

  )و در پاكت (ب)تحويل نمايند. صاحبان امضاي مجاز 

  اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.-٤-٩

  نامه هاي مربوطه. يي و آيينفرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشو-٥-٩

   شخاص حقوقي اكپي كارت ملي و شناسنامه اشخاص حقيقي و كپي كارت ملي و شناسنامه صاحبان امضاء مجاز - ٦- ٩

  مي باشد. ماه يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر -١١

واهــد خبازگشايي و مورد بررسي قــرار مهمانسراي سرو واقع در شهرك شهيد آيت اله غفاري محل   در  ظهر ١٢ساعت  رأس  ٠٨/١/١٤٠٠مورخ   يكشنبه پيشنهادات واصله روز -١٢

ا پــس ييرو  يــبه پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عادي و همچنين تحويل، تغگرفت . بديهي است 

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  ٠٧/١/١٤٠٠مورخ    شنبه  روزظهر ١٣بعد ازساعت   گرفتن  پيشنهادهاي واصله
  مختار است . در تمام مراحل مناقصه شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات -١٣ 

م در صــورتي برنــده دو د وشدر هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد  -١٤

 اعالم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.

ه نفــع بــوي ناقصــه ركت در مپس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده ش روز   هفت ظرف مدت ناقصه چنانچه نفر اوّل برنده م-١٥

  برنده مزايده نيز به همان ترتيب عمل خواهد شد .شركت ضبط و با نفر دوّم 

  خواهد بود . برنده مناقصهبرعهده  پرداخت كليه كسورات قانوني -١٦

  ٠خواهد بود  يا برندگان مناقصهپرداخت هزينه انتشار آگهي بعهده برنده  -١٧

 هدشد . ت بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواو برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادا ناقصهنتايج آگهي م -١٨

  اشد.حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها( با ارائه معرفي نامه ) در جلسه  بازگشايي پيشنهادات  واصله آزاد مي ب -١٩

  از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد. ناقصهم-٢٠

  به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود. مناقصهاعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري  -٢١

  د .باشن ١٣٣٧نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت مصوب ديماه سال  ناقصهشركت كنندگان در م -٢٢

ور از دور كت كننــده مزبــي ارائه شــده ، پيشــنهاد شــرپيشنهاد بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به قيمت  در ساير پاكت ها -٢٣

  .حذف و مردود خواهد شد  ناقصهم

ز ا  ونــاقص  تلقــي  ، كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مــدارك  -٢٤

 حذف خواهد شد.  ناقصهدور م

تندات يم برابــر اصــل مســتحويل  كپي برابر اصل شده تمامي مدارك ارائه شده در پاكت ب الزامي بوده و در صــورت عــدم تقــددر زمان عقد قرارداد  -٢٥

  خواسته شده ، تضمين يا سپرده شركت  در مزايده وي به نفع  شركت وصول خواهد شد.

كــت گزار بــوده  ، پااقصه نمجزء اسناد مكتوب  گران ناقصهيي شده مپاكات فني و مالي بازگشاآيين نامه مستندسازي  ،  ٣حسب جزء يك بند ب ماده  -٢٦

  هاي موصوف غير قابل استرداد مي باشد.

ورت صــد. در غيــر ايــن درخواستي  شركت را برابر مشخصات اعالم شده در فرم پيشنهاد قيمت پيوستي تحويــل نمايــ كودبرنده  مناقصه مكلف  است  -٢٧

  كت  ضبط  خواهد شد.وي  به نفع شر  توديع شدهمين اتض

  واهد شد.ار واريز خو صدور قبض انبار محاسبه و در وجه خريدخريداري شده پس از وصول به انبارهاي شركت  لوله بهاي :نحوه پرداخت - ٢٨
          صه مناق رج در برگه) با مشخصات مندمشخص گردد مشخصات اقالم تحويلي (لولهتوسط برنده مناقصه ، لوله چنانچه بعد از تحويل  -٢٩

از برنده  به خسارتتحويلي ، شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان مجاز به مطاللوله ( درخواست خريد ) مغايرت دارد ، ضمن عودت 
 مناقصه مي باشد .

  به يك و يا هر دو موضوع مناقصه قيمت ارائه نمايند. شركت كنندگان مي توانند -٣٠

  ٢ص         ام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجازن                                                                                                                       
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 ٢٢/١٠/١٣٣٧تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه « 

«  

  

انون قذكور در وعيت منمايد كه مشمول ممناين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تائيد مي

خالف اين  باشد و چنانچهنمي ١٣٣٧منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه 

ـردود فوق را م مزايدهي ارائه شده براگذار حق دارد كه پيشنهاد مزايدهموضوع با ثبات برسد ، كارفرما يا 

  اعالم نمايد.

ان د و بعنواده شودفوق تشخيص زايده گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة مهمچنين قبول و تائيد مي

ا ت برسد ياثبا پيمانكار پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان به

د و يا نفع نمايو ذي شمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيمچنانچه افرادي را كه م

ر اثر وارده د ساراتقسمتي از كار را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خ

ارفرما ص كتشخي ده بهفسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وار

ت در انتصابا ات و ياشود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرباشد. اين پيشنهاددهنده متعهد ميمي

ت به بق مقرراتا ط دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند

اند طالع نرسبه ا راتب فوق را بالفاصلهپيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده م

ز بنا به ار را نيكجراي اكارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در 

د كه دارم مياعال تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود. مضافًا اين پيشنهاددهنده

ربوطه متهاي انون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازابر مجازاتهاي متخلفين از ق

 باشد.مي

  

  تاريخ     نام پيشنهاد دهنده                                      

 دهنهاد دهنشر پينام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مه               

 ١پيوست شماره 
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  ٣ص                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                           

  

                                          (( فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                    

من اعالم ض                به  شماره      بت شده ث                اين شركت                      فرزند            ش ش                صادره از             به شماره ملي            

رج در اسنادمناقصــه ه  شرايط مندوصول و مطالعه دقيق كليه اوراق مناقصه و اعاده كليه اوراق مذكور كه امضاء و ممهور به مهر گرديده است و با  قبول كلي

                 بلـــغ بعـــدد         م                         بـــه  شـــماره              عهـــده   بانـــك             شـــعبه       ضـــمانتنامه بـــانكي  يـــا اصـــل  فـــيش  واريـــزي     فـــوق  وارائـــه 

ذيــل و تحويــل در  جــدول بشــرحيشنهاد قيمت  خــود را  پ                           ريال                                                                                                               ريال و     بحروف          

  .مقصد اعالم ميدارم
 خواهــد بــود همــراه  بــا ادهــاي  پيوســت*ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم  قرارداد را كه تلفيقي از اسناد مناقصه و نمونه قرارد

همــراه تضــمين  مضــاء نمــوده وتغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مناقصه و اعالن واگــذاري در آن داده  مــي شــود ا

  انجام تعهدات مطابق برگ شرايط تسليم نمايم./
  

  

  

  
 

  
  قيمت ارائه نمايند. پيشنهاد * شركت كنندگان مي توانند به يك و يا هر دو موضوع مناقصه

  

  

  

  

  
                كد  پستي                                        تلفن تماس                                          نشاني                                             

 با تقديم احتـرام

 نام و نام خانوادگـي

  امضاء و مهـر

  

  

  ٤ص                                                

  تعداد  نوع    رديف

  به شاخه

  قيمت پيشنهادي به ازاي هر شاخه  مبلغ سپرده

  غ بعدد  ريالمبل

  

  مبلغ بحروف   ريال

    ريال ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠٠  لوله اواپراسيون  ١

  

  

    ريال ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٠  لوله هيتر  ٢
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  » قرارداد خريد نمونه  « 

كت شر بين ١٤٠٠/ /   مشروحه ذيل در تـاريخ قرارداد ١٤٠٠/ / براساس صورتجلسه كميسون معامالت مورخه    ه قرارداد :مقدم 

يك طرف  از خريدارنبعنوا هيئت مديره و مدير عامل عضو آقاي اسداله محسن زاده سهامـي كشت و صنعت و  دامپروري مغان بنمايندگي

ز ا   بعنوان فروشنده      لفن همراه ت          ارداد  كد پستي طرف قر           بنشاني    بشماره ملي       صادره از      متولد سال     ماره شناسنامه به ش   فـــرزند          اقاي و

  طـرف ديگـر در محل اداره مركزي شركت (خريدار ) واقع  در پانزده كيلو متري پارس آباد مغان منعقد گـرديد .

  

   لوله اوپراسيون و هيترعبارت است از  موضوع قرارداد : -١ماده 

  

س از وصول به بوده كه  پ تحويل در مقصد ريال               مبلغ  به هاي كل مورد معامله موضوع قرارداد  جمعًا ب   مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : -  ٢ماده 

  خواهد گرديد   د از صدور رسيد انبار توسط امور مالي خريدار محاسبه و در وجه فروشنده پرداخت( خريدار ) و بع                            انبار مقصد 

وم ارسالي عودت و خسارت سم  ٤قابل پرداخت نبوده و با ضبط سپرده موضوع ماده  ٢درصورت عدم تائيد كيفيت مبلغ مورد معامله   ماده  تبصره :

  فروشنده خواهد بود . وارده توسط امور زراعت محاسبه و به عهده 

  مي باشد  .   يك ماه لغايتتاريخ عقد قرارداد از  مدت قرارداد : – ٣ماده 

بابت  ملهكل معا %١٠به ارزش  بانكي ضمانتنامه فقرهيك  سن انجام مفاد قراردادحفروشنده جهت تضمين  ضمانت حسن انجام كار : -٤ماده 

فع خريدار هدات خود بنفاي تعپارد كه در صورت تخلف از انجام هريك از مفاد قراردادحاضر و عدم ايخريدار مي س تضمين از مطالبات نامبرده كسرنزد

وني را ه مراجع قانبراجعه موصول خواهد شد و فروشنده با امضاء اين قرارداد كليه ادعاهاي آتي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نموده و حق 

يل ازتحو الي فروخته شده توسط آزمايشگاه عامل وتحويل درموعد موردتعهدتوسط فروشنده پسودرصورت تاييد كيفيت كا نخواهد داشت

   .مستردخواهدشد

  تعهدات خريدار : -٥ماده 
  سوي فروشنده ، تحويل گيرد  .ز ا ١٤٠٠تا آخر فروردين ماه سال حداكثر  را  لوله هاي مورد نظرخريدار متعهد مي گردد  - ١- ٥

  نبار داري طبق استاندارد هاي موجود به عهده خريدار مي باشد  .شرايط نگهداري و ا - ٢- ٥

  تعهدات فروشنده :  –٦ماده 
  يد . خريدار نما را تحويل ملهلوله هاي مورد معافروشنده متعهد مي گردد مطابق برنامه اجرائي و زمان بندي اعالم شده مطابق ماده يك ،  - ١- ٦

  ي و ساير كارمزدها برعهده فروشنده مي باشد . هزينه هاي ثبت سفارش ، گشايش اعتبار - ٦-٢

مطابق با شرايط مورد قبول خريدار براساس موارد مندرج در ماده يك قرارداد به انجام رساند . در صورتي كه  لوله ها رافروشنده موظف است  - ٦-٣

راين مورد نظارت نموده و در صورتيكه فروشنده در اين امر مطابق نظر خريدار ، فاقد كيفيت مطلوب باشد ، كميته  اي متشكل از كارشناسان دو طرف ب
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درصورت اختالف نظركارشناس مقصر شناخته شد كاال عودت داده شده و كليه هزينه هاي مربوطه و جبران خسارات وارده بعهده فروشنده خواهد بود .

  تبر خواهد بود.منتخب شوراي حل اختالف پارس آباد درتعيين مقصروميزان خسارت مع دادگستريرسمي 

ت ، مشاركت ، نيابت وكال ير به صورتغفروشنده تعهد مي نمايد تعهدات موضوع قرارداد را راساً وشخصاً انجام داده و از انتقال و واگذاري آن به  - ٤- ٦

  .ري كندامانت و غيره خوددا

  .  ني متعلقه بعهده فروشنده مي باشدپرداخت  كليه كسورات قانو - ٥- ٦
  مي باشد . ن  ١٣٣٧اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه سال فروشنده  - ٦- ٦

  ٥ص         اي صاحبان امضاي مجازام و نام خانوادگي  مهر و امضن                                                                                                                          

  بود.خريدار خواهد  مقصددر  تحويل كاالطبق توافق طرفين مورد معامله   –٧ماده 

حويل اازاجراي تعهدترنيست وفروشنده  ه موجب اخالل و مانع از اجراي مفاد قرارداد گردد از شمول اين قرارداد ك حوادث غير مترقبه ( قوه قهريه ): - ٨ماده 

   وعدمشخص شده بري نمي سازد.كاالدرم

رت ا مذاكره طرفين و از طريــق دوســتانه حــل و فصــل خواهــد شــد و در صــوبقرارداد ابتدا  اين مفاد يااجراي تفسير از هر گونه اختالف ناشي حل اختالف : -  ٩ماده 

.عدم حصول نتيجه از اين طريق با ارجاع به مراجع قضائي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد

اســت و در  مه قرارداد بوده و كليه نامه ها و ابالغهاي مربوط به ايــن قــرارداد در حكــم قــانونيبه شرح مندرج در مقد قرارداد :  اقامتگاه قانوني طرفين - ١٠ماده 

    .الك استماز هر نظر غير اين صورت نشاني تعيين شده صورت تغيير نشاني طرفين ملزم ميباشند مراتب را كتباً به اطالع طرف ديگر برسانند در 

ختيار كامل امضاء گرديــد كــه تمــامي نســـخ آن انسخه ( دو برگي ) تنظيم  و در كمال صحت مزاج و سالمت عقل و   ٤  تبصــره و ٢ مـاده ١٠يك مقدمه و اين قرارداد در -

  داراي اعتبـار يـكسان  مي باشد. 

   

  ريدارخ                                                                                                               فروشنده                                             

ركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري                                                                            ش                                                                                                                                                    

                                                  نام                         نام خانوادگي                                                                           

                                                                                                        امضاء و مهر شركت                                                                                                   

    

  ٦ص         ام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امضاي مجازن                                                                                                                      
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  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشوييفرم 

 فرم اشخاص حقيقي : 

  

------د مليك---------- هرش-----ادره از حوزه ص------ - داراي شماره شناسنامه ------/ ----/------متولد ------- فرزند -------------اينجانب

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

------به نشاني  ------------ اغل به شغل ش----------------------------------------------- ساكن در نشاني 

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

-----------دپستي ك ----------- -------------------- مراه ه ---------- -----------شماره تماس همراه و ثابت: 

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

 -----------------------------------كد اقتصاد 

  
   

  

  

  حقوقي :فرم اشخاص 
  

له متعهد و مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسي ٠٢/١١/٨٦با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

  .ملتزم مي شوم ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامي كه منجر به پولشوئي گردد ، خودداري نمايم
  

  

-------- ----------- شناسه ملي با------- ر اداره ثبت شهرستان  د--------- خ مور------- ---به شماره ثبت --------------- شركت/موسسه 

- 

-  

-----------هرش-------- - صادره ازحوزه ------- اراي شماره شناسنامه د---- /--- /---- تولدم------ رزند ف------------ با نمايندگي آقاي/خانم 

--  

  --------------------- ----------------------------------- - شاني : ن--------- - بعنوان-  --  ------------- كد ملي

  

     ------ ------------------------- ماره تماس همراه : ش  -------- ------------- اكس : ف---------- ------------ - تلفن ثابت : 

    

  --------------------------د اقتصادي :ك --- ------------------------------------------------------ كد پستي:

   

--------------پالك  ------------- يكو  -------------- يابانخ ----------- هرستانش ---------- اقامتگاه قانوني شركت / مؤسسه : استان

-  
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--- ------------------------- ركت شمضاء مجاز امحل مهر و                                                                                                                      

 ----  
  ----------------------------------------خص حقيقيمحل امضاء ش                                                                                                                    

  
 
  
  

  ٧ص         ضاي مجازام و نام خانوادگي  مهر و امضاي صاحبان امن                                                                                                                      

  

 


