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شرکت محترم ...

TPGM-40000172S موضوع : استعالم خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر- درخواست شماره

با سالم و احترام 

  به استحضار می رساند شرکت مدیریت تولید برق طوس در نظر دارد خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر مورد نیاز

خود را براي مدت یک سال مطابق شرح پیوست از طریق پیمانکار ذیصالح به عمل آورد. لذا خواهشمند است حداکثر در

مدت 10 روز نسبت به ارسال پیشنهاد مالی به همراه نسخه مهر شده شرح خدمات فنی به یکی از طرق زیر ذیل اقدام فرمایید:

(info@tpgm.ir :رونوشت) a.lotfi.tpgm@gmail.com ایمیل به -

- فکس به  05135421818 (تائید از 35421900)

- ارسال پستی به آدرس: "مشهد- صندوق پستی 91895/157/133– شرکت مدیریت تولید برق طوس- اداره بازرگانی-

لطفی- شماره تماس: 05135421800 داخلی 2345"

ضمنا ذکر شماره درخواست فوق در کلیه مکاتبات و اسناد الزامی است. در صورت انصراف نیز بصورت مکتوب اقدام شود و

جهت ابهامات فنی با داخلی 2630 (آقاي مهندس محمودي) تماس حاصل فرمائید. 

عباس صابري

مدیر امور مالی وپشتیبانی
 

امین لطفی  اقدام کننده:
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