فرم پیشنهاد قیمت مناقصه
امضاء کنندگان زیر پس از آگاهی کامل از شرایط مندرج در این اسناد مناقصه تعهد مینمایند:
 -1قیمت کل عملیات موضوع مناقصه را مطابق با شرایط قرارداد پيوست به شرح زیر اعالم مینمایند:
 .بهاي فروش سنگ گچ به ازاي هر تن  ..............................ریال (به حروف )....................................................ریال تحویل در سیمان هگمتان
(با لحاظ کرایه حمل) می باشد که با توجه به تناژ کل مبلغ کل قرارداد معادل  ........................................ریال است .میزان پیش پرداخت
درخواستی  ..............درصد از رقم کل قرارداد است که در ازاي آن تضمین تعریف شده در شرایط قرارداد پیوست ارائه می گردد.
 .بدینوسیله تایید می نماید که قیمت هاي اعالم شده فوق در طول مدت قرارداد ثابت و الیتغیر بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی
نخواهد شد.
 -2چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد مینماید که:
 -1-2حداکثر ظرف مدت  7روز پس از ابالغ خریدار/کارفرما  ،قرارداد مربوطه را امضاء نموده و نسبت به ارائه کلیه تضمینهاي پیش
بینی شده در شرایط قرارداد پیوست اقدام نماید.
 -2-2انجام کلیه عملیات موضوع مناقصه را با کیفیت مطلوب و ظرف مدت مشخص شده در شرایط قرارداد پیوست از تاریخ امضاء
قرارداد به اتمام برساند.
 -3تایید می نماید که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز الینفک این پیشنهاد محسوب میگردد.
 -4اطالع کامل دارد که دستگاه مناقص ه گذار الزامی براي واگذاري کار به پیشنهاد دهنده را ندارد.
 -5پیشنهاد حاضر از تاریخ خاتمه مناقصه به مدت  09روز (سه ماه) معتبر بوده و در طول این مدت هر لحظه خریدار/کارفرما قبولی
خود را کتباً نسبت به آن اعالم نماید ،طبق ردیف  2فوق الزماالجرا خواهد بود .در صورتیکه اینجانب/این شرکت حاضر به عقد قرارداد
با قیمتهاي پیشنهادي نگردد و یا از شرایط عدول نماید ،خریدار/کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه را بنفع خود ضبط نماید.
پيشنهاد دهنده (فروشنده):
آقاي  /شرکت .................................................................... :

بهره بردار معدن گچ............................................................. :

با شماره ملی  /شناسه ملی ............................................ :

به نشانی ................................................................................ :

تلفن...................................................................................... :

.....................................................................................................
مهر و امضاي پیشنهاد دهنده
تاريخ:

