به نام خدا
برگ پیشنهاد قیمت مناقصه  98-3استان گلستان
اینجانب  ............................دارنده امضاء مجاز شرکت  ........................................با سمتت ............................
ضتن مطالعه دقیق و کامل متن اوراق و شرایط و اسناد شرکت در مناقصه و هتچنین بازدیمد از ململ
های تعیین شده در فرم شرایط ،ضتن قبول کلیه شرایط اعالم شده ،قیتت پیشنهادی خود بمرای انجمام
خدمات مذکور ،طبق جدول ذیل و براساس آنالیز قیتت پیوستی اعالم می نتایم.
توضیح اینکه مبلغ پیشنهادی تا پایان سال  98ثابت بوده و برای ممدت باقیتانمده قمرارداد در سمال 99
صرفاً مبلغ افزایش یافته حداقل دستتزدها که در سمال  99از طمر

مراجمذ ذیصمال و قمانونی اعمالم

می شود به مبلغ پیشنهادی فوق اضافه می گردد.
قیمت پیشنهادی هر مترمربع در یک ماه (ریال)

جمع کل مبلغ پیشنهادی جهت  9200متر مربع در یک سال
(ریال)

مبلغ به عدد:

مبلغ به عدد :

مبلغ به حروف:

مبلغ به حروف :

توجه :
 -1شرکت کنندگان می بایست طبق شرایط شرکت در مناقصه عالوه براسکن و ارسال تتمامی ممدار
مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل سپرده (فیش واریزی یا ضتانت ناممه را در
موعد مقرر به دفتر کتیسیون ارسال نتاید.
 -2شرکت کنندگان می بایست قیتت پیشنهادی خود را بر مبنای ریال و بطمور قطعمی در جمدول فموق
کامل و به انضتام جدول آنالیز قیتت در موعد مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سمتاد
ایران به کتیسیون معامالت شرکت ارسال و تسلیم نتایند.
 -3شرکت کنندگان می بایست در جدول آنالیز به پیشنهاد قیتمت مبلمغ  600/000ریمال بعنموان هزینمه
لباس و لوازم (بهداشتی -شوینده ها و  ...در نظر گرفته و ملاسبه نتایند.
 -4مبنای جدول آنالیز قیتت ارائه شده توسط شرکت کنندگان می بایستی بمدون احتسمام مالیمات بمر
ارزش افزوده باشد.
 -5متراژ تبدیل شده به استناد بخشنامه شتاره  102/2206-54/1917مورخ ( 77/5/4ضموابط طراحمی
ساختتان های اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد.
 -6تأمین تتام لوازم ایتنی کارکنان جهت انجام کار با پیتانکار است.
نشانی :
تلفن تماس :

نام ونام خانوادگی
مهر و امضاء مجاز شرکت
ف 98/

