
 خدماتي و اداره  ،پشتيباني  فعایتهاي فرم تقاضاي شركت در مناقصه واگذاري

 شاهرودصنعتي  خوا بگاههاي استيجاري دانشگاه

............................................                 به نشانی: ............ ................به شماره ثبت............... ............................................................شركتوسيلهبدين

:............................................................................................................................................................ .................................................................... 

انجام موضوع مناقصه برگه شرايط آمادگی شركت را جهت  با اطالع كامل از شرايط مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در

در كليه قسمتهاي  در ماهساعت  7900د حدو و  خدماتی و اداره خوا بگاههاي استيجاري فعايتهاي  پشتيبانی واگذاري

............. منتشره ...........................................ار موضوع آگهی شماره...............گزمورد نظر مناقصه

 ساعت دارم و بر اساس شرايط اعالم شده مبلغ پيشنهادي خود را به ازايمی ................................................... اعالمدرروزنامه

..........................................)بعدد(ماهيانهريال..........................................................................)بحروف(..................................................)بعدد(

بحروف( )..........................................)بعدد(و ساليانه  يالر..........................................................................بحروف()..........

.ضمناً به ضميمه اين پيشنهاد كليه اسناد و مدارك ذكر شده در دارم........................................................................ ريال اعالم می

به شماره / ضمانتنامه بانكی به مهر و امضاء نموده ام به ضميمه فيش واريزي شرايط را كه ممهور 

دارم.پيشنهاد فوق پس از بررسی و آگاهی كامل را تقديم میريال  ............................................به مبلغ...............................................

مسئوليت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه ، شرايط مناقصه ، تعهدنامه اجرا و  يو پذيرش تعهد و اجرا

قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتی و بطور كامل تمامی مدارك و اسناد 

شرايط و عوامل موجود در انجام كارهاي مورد مناقصه مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع 

 صورت پذيرفته است.

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می نمايم كه :

 بكار نمايم.: ظرف مدت مقرر در پيمان كليه امكانات و ملزومات و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  الف

 ام.نمايم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نموده: تأييد می ب

 .ر به هر يك از پيشنهادها را نداردار الزامی براي واگذاري كاز: اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گ ج

وانين و مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعی براي پرسنل كه در موضوع پيمان : اين شركت متعهد به رعايت كليه قد

تواند اقدامات باشد و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور كارفرما میبكارگيري خواهند شد اعم از دستمزد، ايمنی و ... می

 تاريخ :                                              قانونی خود براي مطالبات كاركنان را راساً انجام دهد.

 امضاء پيشنهاد دهنده :مهر                                                                                                           

  :تعهد آورنام و نام خانوادگي و امضاء مجاز                                                        


