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ارزیابی توان مالی پیمانکارفرم 
FU630کد مدرك:

10/11/94-00:ریخ بازنگريو تاشماره
2از2شماره صفحه:

کمیل تمام ستونهاي جدول مذکور نبوده و بدیهی است بمنظور کسب امتیاز باالتر فقط اطالعات ستونی درج گردد که حاصلضرب ردیفهاي به تـ الزم به ذکر است نیازي1
) عدد بزرگتري شود. 8) یا (6) یا (4) یا (2جدول فوق در ستونهاي (

ز آن مالك امتیاز نخواهد بود. سال گذشته باشد و سالهاي قبل ا5ـ اطالعات ارائه شده صرفاً میبایست مربوط به 2

ارائه مستندات مرتبط ضروري می باشد و بدون ارسال مستندات امتیازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت. )1ـ در خصوص ستون ( 3

سال گذشته ضروري می باشد. 5) ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در 3ـ در خصوص ستون (4

سال گذشته ضروري می باشد. 5) ارائه صورت اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در 5ـ در خصوص ستون (5

شده در کادر زیر درج نمایید.تایید ـ بیشترین مبلغ تایید اعتباري که تاکنون از سوي بانک یا موسسات مالی و اعتباري معتبر دریافت نموده اید را با ارائه مستندات بانکی 6

شرکتاعتباريبیشترین مبلغ تایید 
(ریال)به عدد

(ریال)به حروف 

نام مناقصه گر: شرکت ................................................
محل مهر و امضاء: 

تاریخ: 


