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 پیوست هفت

 نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی مناقصه  پیشنهاد قیمتفرم 

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 
و كد اقتصادی دارای شناسه ملی .............................   ..........................به شماره ثبت ......................................................  شركت بدينوسيله

 .....................................................................................................................ه نشانی: ب ...................................................

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

های مورد در كليه قسمت های تاسیسات مكانیكي، برقي و فاضالب دانشگاه صنعتي شاهرودنگهداری و تعمیر سیستم

اعالم  ...................................................وزنامهمنتشره درر .......................................................................گزار موضوع آگهی شمارهنظر مناقصه

  دارم و بر اساس شرايط اعالم شده مبلغ پيشنهادی خود رامی

 به ازای: (1)مطابق آنالیز جدولدر بخش تامین نیروی انسانی - 1

 ريال ....................................................................................................................................................)بحروف( ....... ................................هر ساعت )بعدد( 

 (ساعت 4234بر مبنای )ريال ........................................................................................................)بحروف(  .............................................ماهیانه )بعدد( 

 (ساعت 88555بر مبنای )ريال  ....................................................................................................)بحروف( ..... ........................................سالیانه )بعدد( 

 (:2)مطابق آنالیز جدولسایر هزینه های انجام قرارداد در بخش  - 2

 ريال  ..............................................................................................................................................)بحروف( ................ .....................................ماهیانه )بعدد( 

 ريال   ..............................................................................................................................................)بحروف(  .....................................................سالیانه )بعدد( 

 و جمعاً در طول مدت قرارداد 

 ماهیانه
 ريال                                                                                                                    عدد به

 ريال                                                                                                                 حروف به

 سالیانه
 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 . دارماعالم می

ريال را تقديم  ........................................................ به مبلغ....................................................ضميمه فيش واريزی/ضمانتنامه بانكی به شماره 

 دارم.می

 

 

 

 پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت:

 ءمهر و امضا
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ورد مطالب مندرجات دعوتنامه شركت در پيشنهاد فوق پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد و اجرای مسئوليت در م

مناقصه ، شرايط مناقصه ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتی و 

موجود در  بطور كامل تمامی مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل

 انجام كارهای مورد مناقصه صورت پذيرفته است.

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

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

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

 گذار الزامی برای واگذاری كار به اين پيشنهاد را ندارد.اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصهج : 

كار و قانون تأمين اجتماعی برای پرسنل كه در موضوع پيمان  د: اين شركت متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات قانون

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

                                           خود را برای مطالبات كاركنان راساً انجام دهد.  

 

 پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت:

 ءمهر و امضا
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 8ستون  3ستون 2ستون  4ستون  8ستون 

سابقه 

کاردردانشگاه 

 8448تاپايان 

گروه 

 شغلي
ف عنوان شغلي

ردي
 

 (پايه ساعتي)هزينه کل 

 (4تا  8)جمع ستون های 

 مبلغ حقوق

 (ساعتي پايه) 

 هزينه بن و حق 

 ساعتي( مسكن)پايه

 هزينه عیدی و سنوات 

 )پايه ساعتي(

 هزينه حق اوالد

 (ساعتي)پايه  

تعداد 

 اوالد

 0 تكنسين مكانيك 6 01 2     

 2 تكنسين مكانيك 6 9 3     

 3 تكنسين مكانيك 6 6 0     

 4 تكنسين مكانيك 6 7 0     

 5 تكنسين مكانيك 6 7 0     

 6 تكنسين مكانيك 6 5 0     

 7 تكنسين مكانيك 5 01 2     

 8 تكنسين مكانيك 5 7 2     

 9 تكنسين مكانيك 5 9 0     

 01 تكنسين مكانيك 5 9 1     

 00 تكنسين مكانيك 5 6 2     

 02 تكنسين مكانيك 4 9 2     

 03 تكنسين مكانيك 4 5 2     

 04 تكنسين مكانيك 4 01 2     

 05 تكنسين مكانيك 4 4 1     

 06 تكنسين مكانيك 4 1 2     

 07 تكنسين مكانيك 4 1 0     

 08 تكنسين برق صنعتی 6 7 1     

 09 تكنسين برق صنعتی 5 7 2     

 21 تكنسين برق صنعتی 4 6 2     

 20 تكنسين برق صنعتی 4 7 0     

 22 نجار 6 8 2     

  

   
1 2 5 

كاردان برق يا 

مكانيك )آشنا به 

 23 ات پكيج(تعمير

 5جمع  کل ستون  

 (23تقسیم بر  5میانگین قیمت هر ساعت کار )جمع کل ستون  

 توضیحات:

 ساعت می باشد. 811*کارکرد متوسط هر نفر در ماه 

 *ارقام به ریال محاسبه شود.

 

 (1دول )جآنالیز قیمت ساعت کار پرسنل
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 ريال(ماهانه)زينهه شرح هزينه رديف

  سرپرست تاسیسات مكانیكي 8

  سرپرست تاسیسات برقي 3

  يک دستگاه وانت 2

  دو دستگاه موتور سیكلت 4

  ابزار کار 8

6 

شرايط  23-8)طبق بند  لباس حق

نفر و دو بار در سال  32خصوصي به ازای 

 به صورت میانگین ماهانه(

 

 ساير هزينه هاپیمانكار و سود  7
 

  جمع کل هزينه ماهانه)ريال(

 

 (2آنالیز قیمت سایر هزینه ها )جدول 

 


