
                                                                                          
  

  ٣فرم شماره                                                                                                    
      

  برگ پیشنھاد قیمت        
  
  بررسی و آگھی کامل و پذیرش تعھد اجرا مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامھ شرکت در مناقصھ  امضاء کننده زیر پس از   
  

  و شرایط عمومی و اختصاصی  آن و مشخصات فنی عمومی و نقشھ ھای کلی و تفصیلی اجرائی و فھرست مقادیر و قیمت ھای بر 
  

  قانون منع مداخلھ مدارک عمومی مناقصھ و پیمان تعھد نامھ عدم شمول  آوردی کار و   تعھد نامھ اجرا و قبول مقررات و اسناد و
  

  کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصھ ،پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع 
  

  :پیشنھاد می نمایم کھ  بتنیبھ خصوص نوع سازه  شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارھای مورد مناقصھ
  
انجام کل عملیات موضوع مناقصھ فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و  مدارک مناقصھ و پیمان بھ ازای  -١

 ...) :بیمھ و مالیات و ( ، با ملحوظ داشتن کلیھ کسورات قانونی  پروژه
  
  

  ریال                                                                         )                                      بھ عدد(       
  

  ریال                                    )                                                                          بھ حروف (     
  .انجام می دھم 

  :ر گیرد وبھ عنوان برنده مناقصھ انتخاب شوم تعھد می نما یم کھ چنانچھ این پیشنھاد مورد قبول قرا -٢
 

اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مدارک مندرج در اسناد و مدارک مناقصھ امضاء نموده و ھمراه تضمین تعھدات حداکثر  –الف 
  .بھ استثنای روزھای تعطیل تسلیم نمایم  ظرف مدت ھفت روزاز تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصھ

  
ظرف مدت مقرر در پیمان ماشین آالت و تجھیزات الزم را در محل کار مستقر ساختھ و شروع بکار نمایم و کلیھ کارھای  - ب

  .موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصھ بھ انجام برسانم 
  

 .مدارک مناقصھ جزء الینفک این پیشنھاد محسوب می شود  تائید می نمایم کھ کلیھ ضمائم اسناد و -٣
  
  .اطالع کامل دارم کھ دستگاه مناقصھ گذار الزامی برای واگذاری کارھا بھ ھریک از پیشنھاد دھنده ھا ندارد  -۴
  
مو ضوع تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصھ و بھ منظور تعھد بھ امضاء و مبادلھ پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعھد تضمین  -۵

  .را بھ نفع کارفرما در پاکت الف تفدیم می دارم  )١فرم شماره (  دعوتنامھ ٨بند 
 

  :به شرح ذیل ارائه شودطراحی ، اجرا  و کلیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه ، بصورت تفکیک  مطالعه ، قیمت پیشنهادي شامل** 
  

 ریال  ................................................................................................................   :ه مبلغ پیشنهادي بابت مطالعه ، طراحی نقشه هاي کلی پروژ -1
                                                                              

 ریال   ......................................................................................................................................................     : مبلغ پیشنهادي بابت اجراي سازه بتنی -2
                                                                                                           

  ریال.....................................................:............................................................................... اجراي نازك کاري ، دربها ، تاسیسات میکانیکی و برقیبلغ پیشنهادي بابت م- 3
  
  
  

  :تاریخ 
  :ر و مھر پیشنھاد دھنده نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعھد آو
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