
 

 پیشنهادقیمت برگه

 ........................مناقصه شماره

 ومندرجات مطالب مورد در مسئولیت و اجرا تعهد پذیرش و کامل آگاهی و بررسی از پس زیر کنندگان امضا /کننده امضا

 معاملات در دولت کارکنان مداخله منع قانون شمول عدم تعهدنامه قیمتها، و مقادیر فهرست قرارداد، فرم مناقصه، شرایط

 از موجود عواملو با اطلاع کامل از جمیع شرایط و ....................شماره مناقصه اسناد و مدارك تمامی کلی طور به و دولتی

دانشگاه  نظافتی ی واداره و انجام  امور خدمات"  مناقصه موضوع که نمایممی پیشنهاد مناقصه مورد کارهاي انجام لحاظ

 نفر مطابق قانون کار به 81مقابل در قرارداد و مناقصه مدارك و اسناد در مندرج شرایط اساس بر را " تبریزهنر اسلامی 

 ریال .................................................................. (عدد به) ........................................................................................................(حروف به)مبلغ

 .دهم شمسی انجام ماه 21 مدت در مناقصه موضوع خدمات براي

 :که مینمایم تعهد گردد انتخاب مناقصه برنده عنوان به شرکت این و گیرد قرار قبول مورد پیشنهاد این چنانچه

انجام  تضمین با همراه و نموده امضا مناقصه مدارك و اسناد در مندرج مراتب اساس بر را قرارداد مدارك و اسناد ف:ال

 .تسلیم نمایم (تعطیل روزهاي استثناي به)مناقصه برنده عنوان به ابلاغ تاریخ از روز (7) هفت مدت ظرف حداکثر تعهدات

 راانجام مناقصه مدارك و اسناد در مندرج شرایط مطابق را قرارداد موضوع کارهاي کلیه قرارداد، در مقرر مدت ظرف :ب

 .دهم

 .میشود محسوب پیشنهاد این لاینفک جزء مناقصه مدارك و اسناد ضمائم کلیه که مینمایم تایید :ج

 .ندارد را پیشنهاددهندگان از یک هر به کار واگذاري براي گزارالزامی مناقصه دستگاه که دارم کامل اطلاع :د

انجام  تضمین تسلیم و قرارداد مبادله و امضاء به تعهد منظور به کارو ارجاع فرایند در شرکت تضمین عنوان تحت ضمنا  

 .امداشته تقدیم "الف" پاکت در گزار مناقصه نفع به را مناقصه شرایط ( 21 ) ده ماده موضوع تضمین تعهدات،

 :دهنده شرکت پیشنهاد نام

 ...........................دهنده شرکت پیشنهاد مهر و تعهدآور مجاز امضاء سمت و و خانوادگی نام و نام

 

 قیمت آنالیز جدول

 هزینه ماهانه)ریال( شرح ردیف

  سود پیمانکاري و تهیه وسایل مصرفی به ازاي هرنفر 2

 

 مناقصه اسناد شرایط در شده پیشنهاد مزایاي و حقوق خود پیشنهاد در است موظف پیمانکار: مهم تذکر

 پیشنهاد آن مناقصه گزار دستگاه مناقصه، ضوابط رعایت عدم صورت در نماید، را پیش بینی خود عوامل جهت

 .نمود خواهد اعلام مردود را

 

 مورد تایید است. امضاء و مهر پیمانکار

 


