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 شناسنامه مناقصه -1

  مشخصات مناقصه گزار
  افق تامین انرژي طوسشرکت  :نام شرکت
  خاصسهامی  :نوع شرکت

 _طبقه دوم  _ 18پالك  _کوچه نهم ( شعبانی )  _باالتر از میدان کاج  _سعادت آباد  _تهران  :آدرس
   واحد حراست

  )021( 22351470تلفکس: 
  مناقصهمشخصات 

  مناقصه بیمه تمام خطر اموال و تجهیزات  :عنوان
  یکسال شمسی : مدت بیمه نامه ها
  واحدهاي ذیربط

  آقاي رستمیجناب  :نام              فنی و مهندسی       :نام واحد
  بیمه نامه هاي تمام خطر-پاسخگویی به کلیه سواالت عمومی مناقصه: مسئولیت    واحد   کارشناس :سمت

  409داخلی  02122351470        :شماره تماس

  آقاي خادمجناب  :نام                        مالی و پشتیبانی     :نام واحد
  پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی و قراردادي مناقصه :مسئولیت  مالی و پشتیبانیواحد  سرپرست :سمت

  405داخلی  02122351470     شماره تماس: 

  می باشد. "مناقصه گر"، بیمه گرو منظور از  "مناقصه گزار"، بیمه گزارتوضیح: در کل متن منظور از 
  411481588365ي : کد اقتصاد  14004811998:  شناسه ملی 
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  شرایط عمومی مناقصه -2
ــه به انجام  -1-2 ــرکت در مناقص ــه باید اقدامات زیر را براي تکمیل و ارائه پاکتهاي ش ــرکت کننده در مناقص ش

 برساند:
ضمانتنامه معتبر به صورت ریال فقط  میلیارد) یک( 1,000,000,000تهیه سپرده شرکت در مناقصه معادل  -الف

 بانکی شرکت در مناقصه، چک رمزدار بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 
IR780590012200403018263001  در قرار دادن آن  و افق تأمین انرژي طوس به نام شرکت سینانزد بانک

  .پاکت (الف)
  تذکرات: 

و فیش واریز وجه باید به درخواست و نام شرکت کننده در مناقصه صادر شده   ضمانتنامه، چک رمزدار بانکی -1
  باشد.

  به منظور تسریع در اقدامات مالی آتی، تصویر ضمانتنامه یا فیش واریز وجه نزد شرکت کننده در مناقصه باشد.  -2
شرکت کنندگان در  "ج"و  "ب"ي ارائه هر گونه سپرده غیر از موارد فوق الذکر غیر قابل قبول می باشد و پاکتها -3

  مناقصه مشمول این موضوع، در مراحل بعدي مفتوح نخواهد شد . 
تایید نشده از سوي بانک هاي مناقصه گزار از دریافت ضمانتنامه موسسات مالی و اعتباري، پست بانک، بانک  -4

عذور است و در مجموع مناقصه به عنوان تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و سایر تضامین م مرکزي
 گر موظف است از بانکهاي مورد تایید مناقصه گزار نسبت به اخذ این تضامین اقدام نماید.

ضمانتنامه بانکی باید حداقل به مدت سه ماه اعتبار داشته و می بایست براي سه ماه دیگر از سوي مناقصه گزار  -5
  قابل تمدید باشد.
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تکمیل، تنظیم و امضا(توسط صاحبان امضاي مجاز) و مهر برگ شرایط عمومی و همچنین کلیه اسناد مناقصه و  -ب

  .نمونه قرارداد و قرار دادن آنها به همراه مستندات زیر، در پاکت ب
 اساسنامه یا آگهی تاسیس شرکت(اشخاص حقوقی)/جواز کسب(اشخاص حقیقی)تصویر  -1

روزنامه رسمی تغییرات شرکت در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تصویر آخرین  -2
 (اشخاص حقوقی)تعهد آور و آخرین وضعیت ثبتی شرکت.

  اعالم نشانی، شماره تماس و دورنگار شرکت پیشنهاد دهنده جهت ارزیابی هاي فنی مناقصه گزار. -3
  پیشنهاد امضا شده توسط نمایندگی ها معذور است.این شرکت از پذیرش تذکر بسیار مهم: 
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  مشخصات شرکت کننده:
  نشانی:

  موظف به رعایت آنها می باشم . شـرایط مناقصه،  ه آگاهی داشته و ضمن پذیرششرکت در مناقص اعالم می دارم از کلیه شرایط و ضوابط
  مهر:  امضا:  تاریخ:

  
 12از 5صفحه 

 

  برگ پیشنهاد قیمت به صورت خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل شود. -1
باید مقطوع، مشخص و واضح و به صورت حروفی و عددي  ،قیمت پیشنهادي ارائه شده توسط شرکت کنندگان -2

  باشد. در صورت مغایرت بین مبلغ عددي و حروفی، مالك عمل، مبلغ حروفی است.
پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط و ابهام باشند. به پیشنهادهاي مبهم، مشروط، ناقص، فاقد سپرده، خارج  -2

  مت برگه پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد، ترتیب اثر داده نخواهد شداز مهلت مقرر و مخدوش و خارج از فر
بدیهی است پس از انعقاد قرارداد با برنده  قیمت هاي پیشنهادي می بایست بدون لحاظ ارزش افزوده ارائه گردد. -3

  مناقصه مالیات بر ارزش افزوده نیز در صورت ارائه مستندات و گواهی معتبر ارزش افزوده قابل پرداخت خواهد بود.
 هیچ یک از مناقصه گران مجاز به ارائه بیش از یک پیشنهاد قیمت نمی باشند. -3

موضوع مناقصه از یک شرکت بیمه اي خریداري می گردد و با عنایت به اینکه کلیه بیمه نامه هاي  -4
لذا مناقصه گران می بایست نسبت  ،مالك مقایسه پیشنهادات ارائه شده مجموع مبلغ بیمه نامه ها می باشد

  به ارائه پیشنهاد خود با حداقل قیمت اقدام نمایند.
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و تحویل آنها به محل اعالمی و اخذ  مطابق با پاکت هاي ارائه شده به مناقصه گران پاکتهاتکمیل اطالعات مندرج روي  -2-2

  اسناد. 9رسید مطابق با فرم مندرج در بخش 

دبیرخانه مرکزي در محل  20/06/1401مورخ  شنبهیکاداري روز آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، پایان وقت  -3-2
واحد   ،طبقه دوم ،18پالك  ،کوچه نهم ( شعبانی ) ،باالتر از میدان کاج ،آباد سعادتمستقر در  افق تامین انرژي طوسشرکت 

سه  درپاکتهاي خود را مجموعاً  3-2و  1-2می باشد. از اینرو متقاضیان می بایست مطابق با شرایط اعالمی در بند حراست 
( اعالم نرخ ) ج  پاکت و (مدارك درخواستی و پیش نویس بیمه نامه بدون درج مبلغ) ب پاکت ،(ضمانت نامه)  الف پاکت

 لفاف نموده و تحویل نمایند.اصلی و مجدداً کلیه پاکت ها را در پاکت  بسته بندي

 در صورت نیاز از مناقصه گران در جلسه گشایش پاکتها دعوت به عمل می آید. -4-2

  له قبول کلیه اختیارات شرکت مناقصه گزار می باشد.شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منز -5-2
ه ایشان تا مرحله انعقاد قرارداد نزد شرکت باقی می ماند و سپرده مابقی شرکت وم مناقصه تعیین و سپردنفرات اول و د -6-2

  کنندگان پس از طی مراحل قانونی با درخواست متقاضی و اعالم شماره حساب، مسترد می شود.
  هر یک از پیشنهادها در هر مرحله مختار است. شرکت در رد یا قبول -7-2
تعیین نفر دوم به عنوان برنده دوم مناقصه، مشروط به آن است که با مقایسه بهاي پیشنهادي وي با نفر اول، ما به  -8-2

 التفاوت، کمتر از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باشد. در غیر این صورت، مناقصه نفر دوم برنده نخواهد داشت.

مربوطه بیمه نامه   صدورروز پس از اعالم کتبی مناقصه گزار نسبت به  7برنده مناقصه باید حداکثر ظرف مدت نفر اول  -9-2
بر اساس شرایط اقدام نماید. در غیر این صورت، سپرده تودیعی نزد شرکت ضبط خواهد شد و ایشان حق هیچگونه اعتراضی 
ندارد. نفر دوم نیز می بایست در صورت استنکاف نفر اول از صدور بیمه نامه ها، مطابق با توضیحات فوق و در زمان مقرر 

صدور بیمه نامه ها اقدام نماید. عدم اقدام به موقع توسط نفر دوم جهت صدور  بهنسبت روز پس از اعالم کتبی به ایشان) 7(
 .بیمه نامه ها نیز ضبط سپرده وي را موجب خواهد شد

 انصراف برنده مناقصه به هر دلیل، موجب ضبط سپرده وي خواهد شد. -10-2

  مرحله اي برگزار خواهد شد. دومناقصه به صورت  -11-2
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امضاي ذیل این اسناد اعالم می دارد که از شرایط و وضعیت کامل مناقصه و وضعیت شرکت کننده در مناقصه با  -12-2
 اسناد آن مطلع می باشد.

ماه خورشیدي اعتبار داشته باشند و مناقصه گزار مجاز می باشد 3پیشنهادات می بایست از تاریخ تسلیم به مدت  -13-2
 پیشنهادات را براي یک دوره سه ماهه دیگر نیز تمدید کند.

گرخواهد بود مگر در مواردي که و تامین کلیه نیازمندي هاي انجام موضوع مناقصه به عهده و مسئولیت مناقصهتهیه  -14-2
 به صراحت توسط مناقصه گزار مشخص شده باشد.

تعلق نمی گیرد و مناقصه گر هیچگونه مسئولیت و تعهدي  بیمه نامه هاهیچگونه تعدیلی در مبلغ  بیمه نامهدر دوره  -15-2
  راجع به آن نداشته و مناقصه گزار موظف است پیش بینی هاي الزم را معمول دارد.

  توجه به مفاد فراخوان اعالمی ضروري است.  -16-2
  برنده مناقصه حق واگذاري تمام و یا بخشی از موضوع قرارداد را به دیگري ندارد. -17-2
 ونی، مناقصه گزار مطابق با قانون رفتار می نماید.در خصوص کسور قان -18-2

مناقصه گزار، حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهاد ها براي  -19-2
ل خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می شود و در صورتی که پیشنهاد ها، قب

 از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید.

 .می باشد 4مطابق با شرایط اختصاصی مندرج در بخشنحوه پرداخت  -20-2
 
 **کارگزاري بیمه تامین آینده به عنوان کارگزار و معرف بیمه نامه هاي این شرکت معرفی می گردد .*
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  موضوع مناقصه: -3
  :موضوع مناقصه عبارت است از -3-1

افق و دارایی هاي شرکت  اموالتمام خطر تعهدات و پوشش بیمه اي ارائه خدمات بیمه اي مشتمل بر  بیمه تمام خطر: الف)
 ،قیام ،اعتصاب ،بلوا ،آشوب  ناشی از کلیه خسارات ،(آصا)صاعقه ،انفجار ،آتش سوزيبه دلیل مواردي اعم از   طوستامین انرژي 

طوفان و شکست  ،بارانضایعات ناشی از برف و  ، لوله ترکیدگی ،اقدامات احتیاطی مقام هاي نظامی و انتظامی ،اغتشاش داخلی
، رانش ریزش و نشست زمین، ترکیدگی و دفرمگی ظروف و تاسیسات تحت فشار، ل، زلزله، سقوط هواپیما و بالگرد، ، سیماشین آالت

از دست دادن مبرد و روغن ها ، آسیب هاي کلی و  ، آسیب و تلف مواد نسوز در کوره  و دیگ هاي بخار،  مسئولیت مالی هزینه پاکسازي،
کلیه  در مجموع و .....  ، پیستون هاي و کلیه  هاي جانبی جزئی ماشین آالتی که به سیم پیچی و آبکاري مجدد نیاز دارد ، آسیب به سیلندرها 

اعم از حوادث ناشی از قصور و اهمال هرکدام از عوامل بیمه گزار و یا نقایص فنی و عیب  پیش آیدحوادثی که ممکن است 
یی هاي مناقصه او کلیه اموال و دار و هر آنچه موجب سوختن یا نقص یا تلف در ابینه، ساختمان ها، انبارها، تجهیزات ذاتی

  .گزار(بیمه گزار) گردد
  

  شرایط اختصاصی -4
  نحوه پرداخت: -1-4

قسط مساوي به سررسیدهاي یکماهه پس از تاریخ صدور بیمه نامه به بیمه گر پرداخت ) 12دوازده ( مبلغ بیمه نامه ها در -4-1-1
  می گردد.

  خطر: مشرایط اختصاصی بیمه نامه هاي تما -2-4
تسویه خسارت براساس به قیمت واقعی ( با احتساب کسر استهالك ) شرایط ارزشگذاري  دارائیها  با توجه به  -مبناي تسویه  

مبلغ بیمه شده بدون کسورات ( باستثناء بازیافت و فرانشیز) در نظر گرفته شود .( در صورتی که دارائیها به ارزش نو بیمه 
ئی ها به ارزش روز بیمه شده باشند ، مبناي اشده باشند ، استهالك در مبلغ خسارت پرداختی صفر می باشد و در صورتیکه دار

ك از تاریخ گزارش ارزیابی دارائیها و ارزش گذاري به قیمت واقعی پیوست بیمه نامه می باشد و شامل محاسبه استهال
  کارکردهاي پیشین موضوع مورد بیمه نمی باشد .) 

 درصد می باشد . 15حداکثر استهالك قابل اعمال  - 4-2-1

 .NCBو   LCB فات % تخفیف تمدید مازاد بر تخفی 5در صورت تمدید بیمه نامه نزد بیمه گر به میزان  - 4-2-2

ارزش  %20قانون بیمه تا افزایش حداکثر  10در صورت وقوع خسارات احتمالی ، بیمه گر می بایست از اعمال ماده    - 4-2-3
 سرمایه مندرج در بیمه نامه به علت نوسانات قیمتی در طول مدت بیمه نامه خودداري نماید .

تکمیل مدارك و اعالم موافقت در خصوص مبلغ مهلت پرداخت خسارت توسط بیمه گر حداکثر یک ماه پس از  - 4-2-4
 خسارت می باشد .

 . ) تحت پوشش بیمه نامه می باشد overhaulتعمیرات جزئی و کلی ( اموال بیمه شده در زمان    - 4-2-5
با  تجدید ارزیابی دارائیها جهت اعزام کارشناس  نسبت به در صورت درخواست بیمه گزار  بیمه گر موظف است   - 4-2-6

  ضمنا کلیه هزینه هاي تجدید ارزیابی به عهده بیمه گر می باشد . . بیمه گزار اقدام نماید تاییدهماهنگی و 
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هرزاب بعد از بارندگی و  ،کیلومتر در ساعت) و همچنین(سیالب 63خارج کردن خطرات(طوفان با سرعت کمتر از  - 4-2-7
به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد و در صورت تحقق خطرات مذکور می بایست خسارت وارد   ،...) از شمول تعهدات بیمه گر

 شده از بابت آن به مناقصه گر(بیمه گر) پرداخت شود.
موظف به پوشش بیمه اي مناسب جهت اموال و دارایی هاي مورد بیمه در لیست مندرج در مناقصه گر(بیمه گر)  - 4-2-8

انفجار، آتش سوزي،  )3-1مطابق بند الف ( به دلیل مواردي اعم ازاسناد مناقصه در مقابل هر گونه حادثه که به  5بخش 
اقدامات احتیاطی مقام هاي نظامی و انتظامی، اعتصاب، قیام، اغتشاش داخلی،  آشوب، بلوا،کلیه خسارات ناشی از  صاعقه(آصا)، 

رانش ، ، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان و شکست ماشین آالت، سیل، زلزله، سقوط هواپیما و بالگرد،  ترکیدگی لوله
، آسیب و تلف مواد نسوز در کوره   مسئولیت مالیهزینه پاکسازي، ، ریزش و نشست زمین، ترکیدگی و دفرمگی ظروف و تاسیسات تحت فشار

و دیگ هاي بخار،  از دست دادن مبرد و روغن ها ، آسیب هاي کلی و جزئی ماشین آالتی که به سیم پیچی و آبکاري مجدد نیاز دارد ، آسیب 
یش آید اعم از حوادث ناشی از قصور کلیه حوادثی که ممکن است پ در مجموع و ..... به سیلندرها  ، پیستون هاي و کلیه  هاي جانبی 

و اهمال هرکدام از عوامل بیمه گزار و یا نقایص فنی و عیب ذاتی و هر آنچه موجب سوختن یا نقص یا تلف در ابینه، ساختمان 
 می باشد از اینرو مناقصهها، کارخانجات، انبارها، تجهیزات و کلیه اموال و دارایی هاي مناقصه گزار(بیمه گزار) گردد، 

در برگه پیشنهاد قیمت را با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق االشاره و می بایست ضریب هاي پیشنهادي خود گزار(بیمه گزار)
جمیع جهات ارائه نماید و در صورت بروز حادثه هیچگونه بهانه اي مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه توسط مناقصه گزار مورد 

 قبول مناقصه گر نمی باشد.
برنده مناقصه می بایستی در خصوص بیمه نامه هاي تمام خطر در اسرع وقت نسبت به ایجاد بیمه اتکایی معتبر   - 4-2-9

و از این بابت ضرر و زیانی به بیمه  و در غیر اینصورت چنانچه بیمه اتکایی و یا کنسرسیوم صورت نگیرد یا ارائه نشوداقدام 
مه نامه و انتخاب بیمه گر دیگر نسبت به جبران خسارت خود به طرق مقتضی بیمه گزار حق دارد ضمن فسخ بی ،گزار وارد شود

مبلغ اضافه پرداختی را از محل مطالبات یا تضامین بیمه گر وصول  ،اقدام نماید و در صورت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه
مه نامه قبلی فسخ نشده کلیه خطرات نماید و به هر حال مادامیکه بیمه نامه جدید توسط بیمه گر بعدي صادر نگردیده و بی

موضوع مناقصه توسط برنده مناقصه تحت پوشش خواهد بود و حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه و مالك تسویه حساب 
 واقع خواهد شد.

بیمه  ،براي حصول اطمینان از اعتبار تاییدیه هاي ارائه شده توسط بیمه گر و یا صالحیت بیمه گر اتکایی  - 4-2-10
در هرمرحله از مناقصه و قرارداد(بیمه نامه ها)  ،حق را براي خود محفوظ می دارد که در خصوص موارد ذکر شده گذار این

این مراجع را نفیاً یا اثباتاً مبناي اتخاذ تصمیم و عملکرد قرار دهد و مناقصه گر(بیمه  از مراجع ذیصالح استفسار نماید و پاسخ
 گر) حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
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  حرارتی طوسنیروگاه   نوع فعالیت

  مورد بیمه 

اموال + بیمه شکست ماشین آالت مربوط به اموال منقول و شخصی بیمه شده ، از هر نوع و با هر  نامه جامعبیمه 
نه محدود به منافع اجاره اي ، اموال دیگران که تحت مراقبت ، سرپرستی یا  ،  در محل مورد بیمه   مشخصاتی

کنترل بیمه شده است یا به امانت یا بصورت حق العمل کاري یا بصورت واگذاري در اختیار بیمه شده قرار 
شرکاي دارد یا تحت مسئولیت وي است ، اموال شخصی ماموران و کارکنان طرف بیمه شده(در کارخانه) ؛ اموال 

تجاري و/یا دیگر مالکان شرکت در حد سهم شان از اموال بیمه شده در ذیل ؛ اموال طرف بیمه شده که تحت 
مراقبت ، سرپرستی یا کنترل دیگران قراردارد؛ عملیات عمرانی ، لوله هاي بخار ، مجراهاي آب ، زه کشی ها ، 

ت یدکی و مواد مصرفی ؛ موجودي ها ؛ تجهیزات سرریزها و خطوط لوله ( روي زمین و زیر زمین هر دو) ؛ قطعا
الکترونیکی پردازش اطالعات و ارتباط جمعی ؛ مدارك و بایگانی هاي ارزشمند، حساب هاي دریافتنی و موارد 
مشابه ؛ اموال در طول مدتی که تحت ساخت و ساز ، نصب ، احداث یا مونتاژ جزئی شامل آزمایش هاي گرم و 

  دارند . سرد و راه اندازي قرار 
  ریال  48,730,000,000,000  سرمایه

  حد غرامت

  حد غرامت 
  حوادث طبیعی و زلزله : 

  خسارت فیزیکی : 
  شکست ماشین آالت : 

  ریال 12,000,000,000,000
  ریال 12,000,000,000,000
  ریال 12,000,000,000,000
  ریال 12,000,000,000,000

  فرانشیز
  خطرات طبیعی و زلزله 

  شکست ماشیت آالت       
  سایر خطرات 

  ریال 1,500,000,000
  ریال 5,000,000,000

  ریال 250,000,000

  کلوزها

1300-1361 -1301-  1368  -1372- 1302  
  ریال . 20,000,000,000* مسئولیت مالی  : تا سقف 

  هر حادثه .ریال در  5,000,000,000مبلغ % خسارت وارده حداکثر  10برداشت ضایعات : تا * 
  ریال در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه  5,000,000,000% خسارت وارده حداکثر  15تا *اطفاي حریق 

NCB    حق بیمه  . %15در صورت عدم پرداخت خسارت 

LCB  
Bounce  Loss ratio  

10%  1% to 10%  
8%  Above 10% up to 15%  

0  More than 15%    
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لیست اموال و تجهیزات – 5  
 

  ارزش سرمایه ( ریال )  شرح  ردیف

  18,700,000,000,000  اصلی نیروگاهماشین آالت و تجهیزات   1

  16,250,000,000,000  مکانیکی نیروگاهماشین آالت و تجهیزات   2

  11,390,000,000,000  تاسیسات و تجهیزات الکتریکی نیروگاه  3

  1,890,000,000,000  جانبی نیروگاهماشین آالت کمکی و تجهیزات    4

  500,000,000,000  قطعات یدکی، انبار و موجودي انبار  5

  48,730,000,000,000  جمع کل
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  برگ پیشنهاد قیمت مناقصه -6
شامل شرایط شرکت در مناقصه، را به دقت مطالعه، بررسی و کنترل کرده و اطمینان حاصل نموده  .............................................................................................. اعالم می دارد که اسناد مناقصه،شرکت 

پیشنهاد قیمت خود را براي موضوع مناقصه براساس جدول ذیل ارائه می نماید. در صورت قبول این پیشنهاد، مطابق با موعد  ،اشکالی نیست بنابراینکه مدارك اشاره شده در اسناد، داراي اشتباه یا 
  قدام نماید.مقرر در اسناد نسبت به ارائه تضامین و امضاي قرارداد مربوطه اقدام و متعهد است نسبت به اجراي موضوع قرارداد منعقده به نحو احسن ا

  

  شناسه مناقصه گر -7
 نام شرکت:

 نوع شرکت: شماره ثبت:

 کد اقتصادي: شناسه ملی:

 تلفن: دورنگار:

: آدرس  

 سایت اینترنتی:

 ایمیل:

 
 

 اعالم نرخ و شرایط :
 ( حق بیمه بدون مالیات ) 

 به عدد ( ریال ) به حروف ( ریال )
  

 
 
 مهر و امضاء
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  پاکاترسید تحویل  -8

    رسید تحویل پاکات

  مشخصات مناقصه

   افق تامین انرژي طوسشرکت  مناقصه بیمه تمام خطر اموال و تجهیزاتمناقصه:  
  20/06/1401مورخ  یکشنبهروز  پایان وقت اداريتا  :آخرین مهلت ارسال پیشنهادات

توسط شرکت   شرکت افق تامین انرژي طوس بیمه تمام خطر اموال و تجهیزاتپاکات الف مناقصه 
در یک عدد پاکت لفاف طی شماره ................................................ مورخ  ،................................................

  گردید.وس افق تامین انرژي ط................................................ تحویل دبیرخانه شرکت 
  

  امضاء                                                                                                
  □مناقصه گر  -2  □انرژي طوسافق تامین شرکت  -1دو نسخه امضا گردد  -

 

 
 
 
 

 


