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اطالعات عمومي شركت-1جدول

 مشخصات عنوان رديف

 نام شركت1

)مادر(نام شركت اصلي2

نام قديم شركت3

نام تجاري شركت4

 مدت تشكيل شركت5

 تلفن دفتر مركزي6

 نمابر دفتر مركزي7

)پيوست كروكي(نشاني دفتر مركزي8

 كد پستي ده رقمي9

 صندوق پستي 10

 آدرس وب سايت شركت 11

پست الكترونيكي شركت12

ايمني مناقصاتپست الكترونيكي13

زمينه فعاليت شركت14

، خاص(نوع شركت15 ومسئوليت،سهامي عام )...محدود

و( نوع مالكيت 16  ...)خصوصي، دولتي، تعاوني

كد رقمي عضويت ايران5كد 17

 شماره ثبت 18

 شناسه ملي 19

 كد اقتصادي 20
ثبتو تاريخمحل21

)پيوست(رسمي اولين آگهي روزنامه 22

)پيوست(آخرين آگهي روزنامه رسمي 23

)پيوست(اساسنامه شركت 24
 سرمايه ثبت شده شركت 25

)پيوست(اظهارنامه تاسيس26
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و نظارت( شركت مرتبط كليدي مديران مشخصات-4جدول )بازرسي
و نام خانوادگيرديف و موضوعات كاري انجام شده مرتبط)سال(سابقه كاررشته تحصيلي/مدركسمتنام زمينه ها

شركتاطالعات فضاي اداري-2جدول
 مشخصات عنوان
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)هيئت مديره مدير عامل،(مديران شركتو سوابق مشخصات-3دولج
و نام خانوادگيرديف توضيحات)سال(سابقه كار در اين شركت)سال(سابقه كاررشته تحصيلي/مدركسمت در شركتنام

 تعداد كاركنان-عمومي پرسنلي اطالعات-5جدول
توضيحات)نفر(تعدادعنوان
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توجه فرماييد قراردادهاي منعقده با وزارت. سال گذشته را وارد نماييد5لطفا در جدول ذيل سوابق قراردادهاي منعقده در*

و بهينه سازي مصرفقراردادها مرتبط نفت، .نرژي در اولويت هستنداو قراردادهاي خدمات انرژي با موضوع انرژي

و گواهي حسن انجام كارمشخصات-6جدول قراردادهاي منعقده

رديف
عنوان
 قرارداد

شماره
 قرارداد

تاريخ
شروع 
 قرارداد

مدت
قرارداد 

)ماه(

حجم

ريالي 

 قرارداد

نام
 كارفرما

شماره
تماس 
 كارفرما

وضعيت*
در( قرارداد

- حال اجرا
)اتمام يافته

درصد
 پيشرفت

حسن گواهي
از انجام كار

كارفرمايان
*قبلي

)ندارد/دارد(
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ها-7جدول و تاييد صالحيت  رتبه
N�*��O
��%&��4� P���&توضيحاتتاريخ انقضا

و)ISO(گواهينامه هاي مديريت كيفيت-8جدول  ...، محيط زيست
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و تجهيزات اندازه گيري–9جدول  امكانات نرم افزاري،سخت افزاري

 عمر نوع تعدادتجهيزات/لوازم/نرم فزارعنوان رديف
نوع مالكيت

)استيجاري/ملكي(
نام
 تجاري

ساخت
 وارداتي/داخل
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