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 04/98شماره   مناقصه اسناد 
 
 وضوع مناقصه: م -1

 sus310sلهای کوره از جنس استیل نسوز نازل باکس مشعخرید 

 زمان تحویل كاال  :مدت  -2
 باشد. می شمسی  ماه یکبه مدت 

 محل تحویل كاال: -3
 قزوین  –جاده همدان  45نیروگاه شهید مفتح همدان  واقع در كیلومتر 

 تضمین شركت در مناقصه: -4
بصاورت  ( میلیون ریاال و هفتاد ) سیصد ریال  370.000.000تضمین شركت درمناقصه عبارتست از مبلغ 

نیروگااه  شاعبه   -صاادرات باناک   0101126638007ساههر  به صورت وجه نقاد باه اساا     ضمانتنامه یا 

 .همدان به نام شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح واریز و رسید در پاكت الف گذاشته شود

تضمین شركت در مناقصه به منظور اصول اطمیناان از اسان اجارای مفااد پیشانهاد شاركت در        -4-1

قارارداد  مناقصه و اجرای تعهداتی كه به وسیله پیشنهاد دهنده در اجرای موضوع مورد مناقصه و امضای 

 می گردد. شده است، اخذ

 شود تا تاریخ امضاای قارارداد و   ای كه در مناقصه برنده می سهرده و یا ضمانتنامه پیشنهاد دهنده -4-2

 نگهداری خواهد شد.خریدار تسلیم ضمانتنامه اسن اجرای تعهدات بوسیله 

 نهاا در مرتباه دوم قارار   سهرده یا ضمانتنامه شركت در مناقصه پیشنهاددهندگانی كاه پیشانهاد     -4-3

گیرد نیز تا امضای قرارداد و ارائه ضمانتنامه اسن اجرای تعهدات )توسط نفر اول( نگهاداری خواهاد    می

ضمانتنامه شركت در مناقصه نفرات سوم به بعد  زاد و یا درصورتی كه تضمین به صورت سهرده  و شد

 نقدی باشد به  نها مسترد خواهد گردید.

ید برنده مناقصه   نفر اول كتبا" جهت عقد قرارداد دعوت به عملخریدار از توسط درصورتی كه  -4-4

شركت مدیریت تولید بارق   امور بازرگانیروز پس از ابالغ كتبی در  10ملزم است اداكثر ظرف مدت 

نیروگاه شاهید مفاتح اضاور بهام رساانده و       - قزوینجاده  45كیلومتر  -شهید مفتح به نشانی همدان 

نیز ارائه نماید. در غیر ایان صاورت تضامین     امضاء و ضمانتنامه اسن اجرای تعهدات رابوطه را مراسناد 

 شركت در مناقصه به نفع شركت ضبط خواهدشد.

 ناظر:  -5
شاود   تعمیرات كه دساتگاه نظاارت نامیاده مای    معاونت  نظارت بر اسن انجام تعهدات فروشنده بعهده 

 باشد. می

 :خریدارتعهدات  -6
باه عناوان پای      درصد مبلغ قرارداد 25درخواست فروشنده درموقع عقد قرارداد اداكثر صورت  در

 .گردد پرداخت درقبال اخذ یك فقره ضمانتنامه بانكی به فروشنده پرداخت می
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 تسلیم پیشنهادها: -7
باه ترتیا     شرده جدااانره والك پاكتهای دربسته ُمهررپیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در  -7-1

 -شاركت باه نشاانی همادان      اماور بازرگاانی  باه    07/07/98شنبه   یکمورخ  15تعیین شده تا ساعت 

 نیروگاه شهید مفتح  تحویل نمایند. - قزوین جاده  45كیلومتر

امضاهای مجااز پیشانهاد دهناده      ابباید  هرگونه پاك شدگی، قلم خوردگی یا تغییر عبارت یا ارقام -7-2

 رارگیرد.مورد تایید ق

 به پیشنهادهای مشروط و مبهم ترتی  اثر داده نخواهد شد. -7-3

 نحوه ارائه پیشنهاد: -8
 پاكتهای جداگانه قرارداده  شود:یر در اسناد مناقصه به ترتی  ز

 باشد. می 4ااوی ضمانتنامه شركت در مناقصه كه طبق شرایط مندرج در بند  (الف)پاكت  -8-1

 باشد. اسناد و مدارك ذیل میااوی  ( )پاكت  -8-2

 دعوتنامه و شرایط شركت در مناقصه  -

كهی اساسنامه و  گهی روزنامه رسمی و  خرین تغییرات و ارائه كد اقتصادی )اشخاص اقاوقی( و كاد    -

 ملی )اشخاص اقیقی( 

 فرم شاخص ارزیابی كیفی پیشنهادات مناقصه گران  -

 الزامی است. ارائه سوابق و تجربه كاری -

جمعرا  پاكت دیگری كه با ارف )ج( مشخص شده باید ااوی پیشنهاد قیمت كه الك و مهر شده و  -8-3
دیگری گذاشته شوند و روی هر یك از سه پاكت مذكور نام و نشانی پیمانكاار   در پاكت الك و مهر شده

 موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

 پیشنهادها:و اعتبار امضاء  -9
و مهر نموده و بدون تغییر و یا ااذف قسامتی از    باید كلیه اوراق اسناد مناقصه را امضاءپیشنهاد دهنده 

قید و ابهام تهیه و تسلیم گردد. باه پیشانهادهای مابهم و    بدون   نها ارسال نماید. پیشنهادها باید صریح و

ترتیا  اثار    مشروط بدون امضاء و الك و مهر و  پیشنهاداتی كه بعد از تاریخ تعیین شاده واصال گاردد   

داده نخواهد شد. درصورتیكه یك یا چند قسامت از اساناد مناقصاه باه امضاای مجااز پیشانهاد دهناده         

از طرف پیشانهاد دهناده تلقای     نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و اسناد مناقصه

 خواهد شد.

ه برای تسلیم پیشنهادها معتبار باشاد و   پیشنهادات باید از هر ایث برای مدت سه ماه از تاریخ تعیین شد

عدم ذكر مدت اعتبار و یا ذكر مدت اعتبار كمتر از مدت فوق رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد شاد  

 باشد. و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار تعیین شده در این بند می

 :و نحوه تعیین برنده مناقصه اشایش پیشنهادها -10
بااه ترتیاا  زیااردر  08/07/98مااورخ شاانبه   دو صاابح روز 10ها در ساااعت پاكتهااای محتااوی پیشاانهاد

 8-1كمیسیون مناقصه باز و بررسی خواهد شد هرگاه محتوای پاكت الف به ترتی  تعیاین شاده دربناد    

یا كسری میزان تضمین باشد و یا اسناد مناقصه به صوركامل نباشد پیشنهاد تضمین  نبوده و یا فاقدکامل 

 نسبت به افتتاح پاكت   اقدامی به عمل نخواهد مد. مردود تلقی شده
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هرگاه محتوای پاكت الف كامل بوده باشاد پاكات   بااز خواهاد شاد و محتاوای  ن جهات بررسای و         

گاردد )هیگگوناه قیمتای نبایاد در      تشخیص و تعیین صالایت پیمانكار به كمیته فنی و بازرگانی تسلیم می

اساناد   8-2پاكت   كامل و منطبق با شرایط منادرج در بناد    پاكت   قرار داده شود( و در صورتی كه

 مناقصه نباشد پیشنهاد قابل قبول نخواهد بود.

در همان موقع كمیسیون مناقصه وقت دیگری را تعیین خواهد كرد كه پس از رسیدگی و گزارش كمیته 

توجاه باه مشخصاات     گردد. كمیته فنی بازرگاانی باا   فنی بازرگانی نسبت به گشای  پاكتهای ج اقدام می

كیفی و فنی مورد قبول طبق معیارهای ارزیابی فنی مندرج در فرم ارزیابی كاه پیوسات اساناد مناقصاه     

باشد، پیشنهاددهندگان را امتیاز بندی و به ترتی  اولویت تعیین و به كمیسیون مناقصه پیشنهاداتی كه  می

شاود و مساترد    كاات قیمات  ن بااز نمای    اداقل امتیازات كیفی و فنی را كس  نكند ماردود اعاالم و پا  

گردد و كمیسیون مناقصه نسبت به افتتاح پیشنهاد مالی  ن دساته از پیشانهاداتی كاه پیشانهاد فنای و       می

 كیفی  نها مورد قبول واقع شده باشد 

 طرز تهیه پیشنهاد: -11
 یاک  ره لیسات پیوسات شاما   طبق مشخصات  فنی موظف است قیمت پیشنهادی خود را  پیشنهاد دهنده 

در پاكات الك و  قیمات  را امضاء و مهر نموده و همراه پیشانهاد  مناقصه ارائه دهد و كلیه اوراق و اسناد 

ارقامی كه به ااروف نوشاته شاود ماالك عمال بارای تعیاین برناده         ( تحویل نماید. جمهر شده )پاكت 

ضامنا"  شاود.   مناقصه خواهد بود و پیشنهادی كه قیمت كل به اروف را نداشته باشد مردود شناخته مای 

 لیست  نالیز قیمت پیشنهادی را نیز ارائه نماید.

 تغییر یا تصحیح اسناد مدارك مناقصه: -12
مناقصه را بررسی كرده و كاماًل از كلیه شرایط و موضاوعاتی  د مدارک نادهنده باید به دقت اس پیشنهاد

ای  های  ن موثرباشاد اطاالع یاباد، هرگااه پیشانهاد دهناده       تواند به هرصورت در كار و یا هزینه كه می

اختالفی در اسناد مالاظه كند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات و یاا اساناد دیگاری گاردد یاا در ماورد       

را كتبًا مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد توضایح كتبای   خریدار دچار تردید گردد باید فورًا معانی  ن 

 را دریافت دارد.خریدار 

 نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصه: تجدید -13
هریك از دعوت شدگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یاا ساایر مادارك مناقصاه     

ساعت پس از تحویل اسناد و مدارك مناقصه مرات   48ایستی اداكثر ظرف مدت ابهامی داشته باشند ب

اضافه یا ااذف   ،اطالع دهند و تقاضای توضیح كتبی نمایند. هر نوع توضیح یا تجدیدنظرخریدار را كتبًا به 

به نشاانی دعاوت   خریدار ای از طرف  طریق رسمی انجام و طی نامهبه مدارك مناقصه  ازكردن مطلبی 

مدارك مناقصه منظور خواهدگردید. شركت اق تغییر، اصاالح   ءگردد. این ضمائم جز ن ارسال میشدگا

بارای خاود محفاو     پیشانهادها   و تجدیدنظر در مشخصات را قبل از انقضای مهلات الزم جهات تسالیم   

ای جهات كلیاه دعاوت شادگان ارساال       ید اصالاات فوق طی الحاقیه  دارد و اگر چنین موردی پی  می

دهناده ااق دارد تقاضاای     قبل از ارسال الحاقیه تسلیم شده باشد پیشنهاد پیشنهادی خواهدشد و چنانگه

استرداد  ن را به منظور انجام تغییرات و اصالاات الزم بنماید. چنانگه این تجدیدنظر یا اصاالح مساتلزم   

تواند باا   فت پیشنهادها میتغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هردو باشد در این صورت  خرین روز دریا
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اعالم كتبی شركت به تعویق افتد به نحوی كه پیشنهاددهندگان فرصات كاافی بارای اعماال اصاالاات و      

 تجدیدنظر داشته باشند.

 تبانی به زیان دولت: -14
اند مراتا  باه رئایس دساتگاه      تبانی كردهخریدار هرگاه یقین ااصل شود كه پیشنهاددهندگان به زیان 

یس دستگاه اجرایی تبانی انجام شده باشد، مناقصاه  ئشود و چنانگه به تشخیص ر ارش داده میاجرایی گز

اناد   ابطال خواهدشد و دستگاه اجرایی گزارش امر را با ذكر نام فروشندهانی كه در تبانی شركت داشته

 به مراجع ذیصالح اعالم خواهد نمود.

 تضمین حسن اجرای تعهدات: -15
% مبلاغ كال قارارداد را باه صاورت      10موظاف اسات معاادل     پیشنهاد دهناده اد در زمان مبادله قرارد

عنوان تضمین اسن اجرای تعهدات باه  به  5ضمانتنامه بانكی و یا واریز وجه نقد به اسا  مندرج در بند 

 خریدار ارائه نماید با ارائه این تضمین، تضمین شركت در مناقصه  زاد خواهد شد.

 جرائم: -16
به خریادار گاردد در زماان اجارای مناقصاه ساهرده       بروز خساراتی هاد دهنده موا  درصورتیكه پیشن

شركت درمناقصه و در زمان اجرای قرارداد سهرده اسن انجام تعهدات به نفاع خریادار ضابط خواهاد     

بای  از ساهرده اسان انجاام تعهادات      شد. بدیهی است كه اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر فروشنده 

 ت از صورت اسابهای فروشنده كسر خواهد شد.باشد مابه التفاو

 قبول یا رد پیشنهاد: -17
 .مختار است  در چارچو  قوانین، مقررات و  ئین نامهپیشنهادات  یا تمامییك  هر یا ردقبول شركت در

 افزایش یا كاهش مورد معامله: -18
بدیهی اسات مادت قارارداد     % افزای  یا كاه  دهد.25شركت اختیار دارد موضوع مورد مناقصه را تا 

 یابد نیز به تناس  افزای  یا كاه  می

 مالیات،عوارض و سایر كسور قانونی: -19
 .باشد  به عهده پیشنهاد دهنده  می، بیمه و عوارض مالیاتهرگونه 

 حضور شركت كننداان در جلسه اشایش پاكتها: -20
باا ارائاه معرفای ناماه كتبای در جلساه       اضور هر یك از شركت كنندگان در مناقصه یا نماینادگان  نهاا   

 گشای  پاكات بالمانع است.

 وااذاری یا انتقال:  -21
فروشنده  بدون موافقت كتبی خریدار اق واگذاری یا انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات موضاوع مناقصاه   

را  به شخص اقوقی یا اقیقی دیگاری و اساتفاده از كاركناان شاركت را در سااعات اداری و غیار اداری      

 ندارد.

 ممنوعیت قانونی: -22
را امضااء و   1337دی ماه سال  22شركت كننده در مناقصه باید فرم تعهدنامه مربوط به قانون مصو  

تسلیم نماید و باید مفاد قانون را رعایت نماید و در صورت اثبات خالف  ن عاالوه بار    9طبق ضوابط بند 
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ه اسن اجرای تعهدات اقدام قاانونی نیاز بعمال خواهاد     ضبط ضمانتنامه شركت در مناقصه و یا ضمانتنام

    مد.
 باشد پیوست به شرح ذیل می  دوبند و سه  این مناقصه در بیست و  -23

 مشخصات فنی مناقصه  – پیوست شماره یك

  نقشه نازل باکسها – دوپیوست شماره 
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 روش ارزیابی فنی و مالی پیشنهادات )روش تراز نمودن قیمت(
 پذیرد. پیشنهاد دهندگان براساس روش ارزیابی فنیو امتیاز دهی شرکت توانیر انجام میارزیابی 

 گردد: تراز سازی قیمتها به ترتیب زیر محاسبه می

 

 
Duامتیاز تراز شده هر پیشنهاد : 

Puقیمت تراز شده : 

Cقیمت پیشنهادی هر یک از شرکتها : 

t پیشنهاد: امتیاز فنی حاصل از محتویات پاکت )ب( هر 

i باشد. % می50: ضریب تأثیر پذیری که در این مناقصه برابر 

 باشد. امتیاز می 100امتیاز از کل  60حداقل امتیاز الزمه جهت بازگشایی پاکات مالی )ج( کسب 

تواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی  خریدار چنانچه مصلحت باشد می

ه همزمان با امضاء پیشنهاد هرگونه حق اعتراض و دعوی علیه خریدار یا صرفنظر کند. پیشنهاد دهند

نماید که از این  صاحب منصبان یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد اسقاط نموده و اعالم می

 بابت حق هیچگونه ادعای نخواهد داشت.

نند که در موقعی که پیشنهاد مورد پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنان و سایر طرفهای ذینع باید بدا

بررسی است اکیدًا باید از هرگونه تماس با هر یک از کارکنان خریدار برای کسب اطالع نسبت به نتایج 

بررسی پیشنهاد خودداری کنند. هر نوع کوششی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله هر 

 خواهد بود.پیشنهاد دهنده موجب سلب صالحیت پیشنهاد دهنده 

هرگاه ثابت شود که پیشنهاد دهنده به منظور تحصیل قرارداد به متصدیان مربوطه حق العمل یا 

های آنها را در منافع  پاداش یا تحفه یا هدایایی اعم از نقدی و جنسی و ... داده است و یا آنها و یا واسطه

ه و ضمانت نامه حسن انجام خود سهیم کرده است، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نمود

 تعهدات فروشنده را به نفع خود مطالبه نماید.



 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 7صفحه: 
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 ارزیابی تأمین كننداان

 
 توضیحات امتیاز اخذ شده حداکثر امتیاز شرح ردیف      

   20 تجربه کاریداشتن  1

   15 ی تولیدستانداردهاا 2

   20 حسن سابقه مشتریان قبلی 3

   15 توان مالی 4

 تضمین کیفیتنظام  5

 محصوالت

15   

   15 مستندات ظرفیت تولید 6

   100 جمع امتیازات

 

 توضیح:

بایست توسط پیشنهاد دهنده در پاکت  مدارک مربوط به اثبات ردیفهای فوق می -1

 )ب( با ذکر لیست ارائه گردد.

 امتیاز 100امتیاز از کل  60حداقل امتیاز الزمه جهت بازگشایی پاکات مالی )ج( کسب  -2

 باشد. توسط پیشنهاد دهنده می
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 8صفحه: 
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 9صفحه: 
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 10صفحه: 
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 در مناقصه نحوه محاسبه امتیاز توان مالی پیشنهاد دهندگان

 

 ارزیابی توان مالی تامین کنندگان بر اساس اطالعات پنج سال گذشته تعیین می شود. -الف

معادل یا حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه  -ب

 کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد.

یکصد برابر مالیات متوسط ساالنه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی الحساب  -1

 پرداخت شده.

بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا  -2

 صورتهای مالی تایید شده.

 .ه اظهارنامه رسمی یا گواهینامه بیمه دارائیهاده درصد داراییهای ثابت، مستند ب -3

 
 

بند ب این ماده، مبنای محاسبات  3تا  1 باالترین عدد کسب شده از جزهای -1تبصره 

می شود و در صورتی که باالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر 

 باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد.

ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی در صورت  -2تبصره

 توسط شرکت بهنگام می شود.
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 در مناقصه پیشنهاد دهندگان ارزیابی مشتریان ازنحوه محاسبه امتیاز 

 

 امتیاز متعلقه امتیاز هر معیار نظر خریدار موارد کیفیت ردیف

  30 رضایت کامل کیفیت کاالی خریداری شده 1

 15 رضایت نسبی

 0 ناراضی

عملکرد فروشنده در دوره بهره  2

 برداری

  20 رضایت کامل

 10 رضایت نسبی

 0 ناراضی

  25 رضایت کامل کیفیت خدمات پشتیبانی 3

 10 رضایت نسبی

 0 ناراضی

  25 رضایت کامل انجام به موقع تعهدات 4

 10 رضایت نسبی

 0 ناراضی

  100  جمع کل 
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 در مناقصه پیشنهاد دهندگان یاستانداردها

 

 استاندارد کیفیت:-1

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
 

 

 استاندارد تولید:-2

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 استاندارد نصب یا بهره برداری:-3

.......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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 در مناقصه پیشنهاد دهندگان تجربه کارینحوه محاسبه امتیاز 

 

 سقف امتیاز امتیاز هر کار شرح ردیف

 100 25 به ازائ هر کار مشابه انجام شده مبلغ برآورد مناقصه 1

 60 15 به ازائ هر کار غیر مشابه انجام شده مبلغ برآورد مناقصه 2

 

 

 تجربه کاری مناقصه گرانفرم ارزیابی 

 1فرم ارزیابی تجربه مناقصه گر در قرارداد فروش شماره 

 محل مصرف کاال: موضوع قرارداد:

 مدت پیمان: تاریخ شروع پیمان:

 مبلغ پیمان: نام کارفرما:

  تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 امتیاز محاسبه شده:

 

 

 

 2فروش شماره فرم ارزیابی تجربه مناقصه گر در قرارداد 

 محل مصرف کاال: موضوع قرارداد:

 مدت پیمان: تاریخ شروع پیمان:

 مبلغ پیمان: نام کارفرما:

  تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 امتیاز محاسبه شده:
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 15صفحه: 
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پیشنهاد  نحوه تضمین کیفیت محصوالت و خدمات پس از فروشنحوه محاسبه امتیاز 

 در مناقصه دهندگان

 دهی تضمین کیفیت خدمات و محصوالتشرح امتیاز 

 امتیاز کس  شده وزن هر معیار مستندات و رویه ها شرح ردیف

  25  نحوه تضمین محصوالت و گارانتی 1

  25  نحوه تامین گارانتی در محل استفاده 2

  10  چگونگی بسته بندی و امل 3

  15  چگونگی نص  4

 موزش بهره برداری و نگهداری و  5

 تعمیرات

 25  

  100 جمع کل
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 در مناقصه پیشنهاد دهندگان ظرفیت تولیدنحوه محاسبه امتیاز 

 
 د)مربوط به سال گذشته(نارائه نمای  مناقصه گران باید یکی از موارد زیر که دارای بیشترین مقدار است را

 

 درصد مقدار شرح ردیف

 100  متوسط تولید سال گذشته 1

 100  متوسط فروش سال گذشته 2

 

ظرفیت تولید شرکت کنندگان بر اساس بازدیدها، ارائه پروانه بهره برداری و  -1

 مجوزهای تولید تعیین می شود.
 برای ظرفیت های کمتر از تناسب امتیاز کمتر محاسبه و تعیین می گردد. -2
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 (04/98مشخصات فنی مناقصه )پیوست شماره یک 

 شرح كاال فیرد
 تعداد

 به عدد

قیمت 
پیشنهادی فی 
 به عدد )ریال(

قیمت پیشنهادی كل به 
 عدد )ریال(

قیمت پیشنهادی كل 
 به حروف)ریال(

    24 نازل باکس گاز 1

    12 باکس مازوتنازل  2

    AUX 24باکس هوای نازل  3

   ریال............................................ :جمع كل

 
مطابق با نقشه های ارائه شده و نمونه موجود   310sکلیه نازل باکس ها از جنس فوالد نسوز  -1

 در نیروگاه می باشد.
 از مواد در حین ریخته گری. شیمیایی مواد قطعه ریخته گری شدهآنالیز ترکیبات  -2
بصورت  ه ریخته گری شده از قبیل تست کششتست خواص مکانیکی مربوطه از نمونه قطع -3

 .رندوم

 اندازه گیری میزان سختی قطعه.-4
بررسیی مید داخلیی بیا رو   PTشامل بررسی ترک های سطحی مثل  NDTانجام تستهای -5

XRY .طبق استاندارد موجود 
 متالوگرافی قطعه ریخته گری شده. -4
 و وزن قطعه. تلرانس اندازه ضخامت در حد مجاز رعایت محدوده -7

 امور بازرگانی تماس حاصل فرمائید. 081-38276190  جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن


