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ضاء سی از پس زیر کننده ام سئولیت و اجرا تعهد پذیرش و کامل آگاهی و برر  مندرجات و مطالب مورد در م

اجرائی و  تفضیلی و کلی هاي نقشه عمومی، فنی مشخصات پیمان، و مناقصه خصوصی شرایط مناقصه، شرایط
 ،حمل و نصب یک باب اسکلت فلزي در اسکله بندرخرید،ساخت پروژه مناقصه اسناد و مدارك تمامی کلی بطور

 مورد کارهاي انجام لحاظ از موجود عوامل و شــرایط جمیع از کاملبررســی  پس ،بندرعباس -شــهید رجائی

 :مینمایم مناقصه،پیشنهاد

به و پیمان   مناقصه مدارك و اسناد در مندرج مشخصات و شرایط اساس بر را فوق مناقصه موضوع عملیات -1
 شرح جدول ذیل انجام می دهم.

 
وزن  عنوان ردیف

 (کیلوگرم)تقریبی
 قیمت

 واحد(ریال)
 جمع کل(ریال)

خرید،ساخت،حمل ونصب  1
 اسکلت

80،000   

 ):ریال( عدد به
 

 

 (ریال):حروف به
 
 
 :که مینمایم تعهد شوم انتخاب مناقصه برنده عنوان به و گیرد قرار قبول مورد پیشنهاد این چنانچه -2

 تضمین همراه و نموده امضاء مناقصه مدارك و اسناد در مندرج مراتب اساس بر را پیمان مدارك و اسناد -الف
صه برنده بعنوان ابالغ تاریخ از روز هفت مدت ظرف حداکثر تعهدات انجام ستثناي( مناق  )تعطیل روزهاي با

 .نمایم تسلیم

ضوع کارهاي کلیه پیمان در مقرر مدت ظرف -ب سناد در مندرج مدت در را پیمان مو صه مدارك و ا  مناق
 .برسانم باتمام

 .میشود محسوب پیشنهاد این الینفک جزء مناقصه مدارك و اسناد ضمائم کلیه که مینمایم تائید -3
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 اجراي تضمین تسلیم و پیمان مبادله و امضاء به تعهد منظور به و مناقصه در شرکت تضمین عنوان تحت -4

 .ام داشته تقدیم الف پاکت در کارفرما نفع به را شرایط مناقصه  2بند موضوع تضمین تعهد،

 :است شده منظور پیشنهادي نرخ در و بوده نظر مورد زیر موارد پیشنهادي نرخ تهیه در -5
 عملیات اجراي اقالم، خرید و آالت ماشین و تجهیزات و افراد هاي هزینه کلیه شامل پیشنهادي نرخ  -1-5

 .میباشد مربوطه هاي هزینه سایر و

سناد، کلیه -2-5  پیمان موضوع کار انجام با که را مناقصه شرایط و پیمان سند در مندرج ضمائم و مدارك ا

 .است شده حاصل اطالع جزئاً و کالً آن مفاد از و نموده مطالعه دارد ارتباط
سبت -3-5 شین و تجهیزات و افراد تامین امکان به ن سهاي و آالت ما  اطمینان کار اجراي براي الزم سروی

 کاال خرید و آالت ماشین و تجهیزات به مربوط هاي هزینه سایر و دستمزدها میزان همچنین و نموده حاصل
 .است نموده منظور جهت هر از الذکر فوق قیمت در را

 هاي نامه آئین و کار قانون بویژه اعم بطور ایران اســالمی جمهوري قوانین اجراي از ناشــی هاي هزینه -4-5
صه، این با رابطه در متعلقه عوارض و مالیاتها اجتماعی، تامین هاي بیمه به مربوط  هاي هزینه همچنین مناق
 .است شده منظور پیمان خصوصی شرایط به توجه با نیز باراندازي و بارگیري نقل، و حمل

 شده گرفته نظر در نیز ها هزینه سایر الذکر فوق مفاد از ناشی هاي هزینه بر عالوه پیشنهاد این تهیه در -5-5

 .است نمانده باقی ابهامی نکته هیچ و آورده بعمل کافی مطالعات که مینماید تائید شرکت این و
 شــروع به نســبت کارفرما ســوي از کار شــروع ابالغ و پیمان مبادله و امضــاء محض به که مینماید اعالم -6

 .نماید اقدام پیمان موضوع کارهاي

 است نرسیده طرفین امضاء به پیمان سند که مادام شود واقع قبول مورد شرکت این پیشنهاد صورتیکه در -7
 .شد خواهد تلقی معتبر سند حکم در کارفرما طرف از آن قبولی اعالم و حاضر پیشنهاد

 :میباشد زیر قرار به میگردد ارسال ضمیمه به که اسنادي و مدارك -8

 .نسخه یک در )ج( و )ب( ،)الف( جداگانه پاکت سه در که مناقصه مدارك و اسناد کلیه-1-8
 .است گردیده درخواست مناقصه مدارك و اسناد در که مدارکی و اطالعات سایر -2-8

 .کشور رسمی روزنامه طبق حاصله تغییرات آخرین و شرکت اساسنامه -3-8
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سیله -4-8 شنهاد این قبول یا و رد در کارفرما که مینماید تائید بدینو شته تام اختیار پی  حق شرکت این و دا

 .مینماید سلب خود از را اعتراضی هرگونه

 :مینماید مبادرت نامه این امضاء به نسبت فوق مراتب مجدد تائید با -5-8
 

 :دهنده پیشنهاد / شرکت نام
 

 :دهنده پیشنهاد /شرکت آدرس
 

 :دهنده پیشنهاد / شرکت کداقتصادي
 

 :دهنده پیشنهاد مشارکت /شرکت مدیرعامل نام
 

 :دهنده پیشنهاد /شرکت مهر/امضاء
     /      /:        تاریخ


