
 

 

 سيساتات، سرويس و تعميرات  ، راهبري نگهداري قيمت پيشنهاد

 دانشگاه صنعتی شاهرود

...................... ...................................................  به شماره ثبت ...................................شركت وسيله  بدين

........ .............................................................................................................................: ........................به نشاني

در برگه شرايط، جهت انجام موضوع  مندرج آن شرايط مناقصه و قبول مفاد ازاطالع كامل  با

 صنعتي مكانيكي، برقي و فاضالب دانشگاه های تاسيساتمسيست نگهداری و تعمير مناقصه

آمادگي  ،مندرج در مناقصهشاهرود در كليه قسمتهای مورد نظر مناقصه گزار و بر اساس شرايط 

 مبلغ پيشنهادی خود را به شرح زير اعالم مي دارم:شركت و نيز 

  ساليانه و ماهيانه پيشنهادي قيمت

 ماهيانه
 ريال                                                                    عدد به

 ريال                                                                 حروف به

 ساليانه
 ريال                                                                     عدد به

 ريال                                                                  حروف به

 

ضمناً به ضميمه اين پيشنهاد كليه اسناد و مدارك ذكر شده در شرايط را كه ممهور به مهر و امضاء 

نموده ام به ضميمه ضمانتنامه بانكي / فيش واريزی به شماره 

............. به مبلغ ...................................................................  ريال را .......................................................................

 دارد.تقديم مي
پيشنهاد فوق پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد و اجرای مسئوليت در مورد  

مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، شرايط مناقصه ، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله 

كارمندان در معامالت دولتي و بطور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از 

اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود در انجام كارهای مورد مناقصه صورت محل كار و با 

 پذيرفته است.

 

 «7»پيوست 



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

در  الف : ظرف مدت مقرر در پيمان كليه امكانات و ملزومات و ماشين آالت و تجهيزات الزم را

 محل كار مستقر ساخته و شروع بكار نمايم.

ورد نياز خود را جهت ب : ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ برنده شدن كليه نيروهای م

 حوزه عمراني دانشگاه معرفي نمايم و پس از تأييد آنها را بكارگيری نمايم.گزينش به 

نفك اين پيشنهاد محسوب شده نمايم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه جزء اليج : تأييد مي

 ام.ومورد قبول بوده و آنها را امضاء و مهر نموده

د : اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي برای واگذاری كار به هر يك از پيشنهادها را 

 ندارد.

رف هـ: اين شركت متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و ع

دانشگاه برای پرسنل كه در موضوع پيمان بكارگيری خواهند شد اعم از دستمزد، ايمني و ... 

تواند اقدامات قانوني خود برای باشد و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور كارفرما ميمي

 مطالبات كاركنان را راساً انجام دهد.

مورد  مشاغل بندیطبقه طرح اسبراس (1) پيوست در مندرج كاركنان یكليه به پرداختي و:

 پذيردمي اجتماعي انجام امور و كار وزارت تاييد

 تاريخ :

 امضاء پيشنهاد دهنده      

 مهر پيشنهاد دهنده         

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور :


