
  3/1400-3  شماره مزایده :                                                                                                                                     فروش لوازم اسقاطی مزایده :

  بنام خدا

  شرکت برق منطقه اي مازندران

  از انبار بازدید فرم

  انبار قائمشهر- امور بهره برداري انتقال مرکز .نام انبار:

در تاریخ  3/1400- 3 شماره مزایده در شرکت متقاضی  ............................................: اینجانببدینوسیله گواهی مینماییم که  

مطابق  انبار قائمشهر-امور بهره برداري انتقال مرکز انبارموجود در  اقالم کلیه از بازدید به نسبت  ./........../..................... :

  .ندارد وجود اینجانب براي مجهولی امر هیچ و نموده اقدام پیوست اسناد مزایده  فهرست

 

 :خانوادگی نام و نام

  همراه :                                                 شماره تماس : ثابت :                    

  آدرس :

  

 بازدیدکننده: ءامضا و مهر                                                            

  

  

  امضاء مسئول انبار:                                                                

  

  



  3/1400-3  شماره مزایده :                                                                                                                                     فروش لوازم اسقاطی مزایده :

  بنام خدا

  نطقه اي مازندرانشرکت برق م

  از انبار بازدید فرم

 چهل شهید آمل -امور بهره برداري انتقال مرکز :نام انبار

در تاریخ  3/1400- 3 شماره مزایده در شرکت متقاضی  ............................................: اینجانببدینوسیله گواهی مینماییم که  

 چهل شهید آمل -امور بهره برداري انتقال مرکز انبارموجود در  اقالم کلیه از بازدید به نسبت  ./........../..................... :

  .ندارد وجود اینجانب براي مجهولی امر هیچ و نموده پیوست اسناد مزایده اقدام  فهرستمطابق 

 

 :خانوادگی نام و نام

  همراه :                             شماره تماس : ثابت :                                        

  آدرس :

 بازدیدکننده: ءامضا و مهر                                                            

  

  

  امضاء مسئول انبار:                                                                

  

  

  



  3/1400-3  شماره مزایده :                                                                                                                                     فروش لوازم اسقاطی مزایده :

  بنام خدا

  شرکت برق منطقه اي مازندران

  از انبار بازدید فرم

 میدان خزر ساري : نام انبار

در تاریخ  3/1400- 3 شماره مزایده در شرکت متقاضی  ............................................: اینجانببدینوسیله گواهی مینماییم که  

پیوست اسناد  فهرستمطابق  میدان خزر ساري انبارموجود در  اقالم کلیه از بازدید به نسبت  ./........../..................... :

  .ندارد وجود اینجانب براي مجهولی امر هیچ و نموده مزایده اقدام 

 

 :خانوادگی نام و نام

  همراه :   شماره تماس : ثابت :                                                                  

  آدرس :

 بازدیدکننده: ءامضا و مهر                                                            

  

  

  امضاء مسئول انبار:                                                                

  

  بنام خدا

  شرکت برق منطقه اي مازندران



  3/1400-3  شماره مزایده :                                                                                                                                     فروش لوازم اسقاطی مزایده :

  از انبار بازدید فرم

 گرگان- امور بهره برداري انتقال گلستان : نام انبار

در تاریخ  3/1400- 3 شماره مزایده در شرکت متقاضی  ............................................: اینجانبگواهی مینماییم که بدینوسیله  

مطابق   گرگان- امور بهره برداري انتقال گلستان انبارموجود در  اقالم کلیه از بازدید به نسبت  ./........../..................... :

  .ندارد وجود اینجانب براي مجهولی امر هیچ و نموده اسناد مزایده اقدام  پیوست فهرست

 

 :خانوادگی نام و نام

  همراه :   شماره تماس : ثابت :                                                                  

  آدرس :

 بازدیدکننده: ءامضا و مهر                                                            

  

  

  امضاء مسئول انبار:                                                                

  



  3/1400-3  شماره مزایده :                                                                                                                                     فروش لوازم اسقاطی مزایده :

  بنام خدا

  شرکت برق منطقه اي مازندران

  از انبار بازدید فرم

 نوشهر-امور بهره برداري انتقال غرب : نام انبار

در تاریخ  3/1400- 3 شماره مزایده در شرکت متقاضی  ............................................: اینجانببدینوسیله گواهی مینماییم که  

 فهرستمطابق  نوشهر- امور بهره برداري انتقال غرب انبارموجود در  اقالم کلیه از بازدید به نسبت  ./........../..................... :

  .ندارد وجود اینجانب براي جهولیم امر هیچ و نموده پیوست اسناد مزایده اقدام 

 

 :خانوادگی نام و نام

  همراه :   شماره تماس : ثابت :                                                                  

  آدرس :

 بازدیدکننده: ءامضا و مهر                                                            

  

  

  امضاء مسئول انبار:                                                                

 


