
 

 برون سپاري خدمات انتظامات فرم پیشنهاد قیمت مناقصه
 ًوایٌذ:اهضاء وٌٌذگاى سیز پس اس آگاّی واهل اس شزایط هٌذرج در ایي اسٌاد هٌالصِ تؼْذ هی

 ًوایٌذ:تِ شزح سیز اػالم هی مطابق با شرایط قرارداد پیوستلیوت ول ػولیات هَضَع هٌالصِ را  -1

ستتوز  اس تاتت اًجام خذهات هٌذرج در هادُ یه هؼادل            )                 (درصذ  اس هجوَع ّشیٌِ ّای حمَق ٍ هشایای هستوز ٍ غیز ه
واروٌاى شاهل: حمَق پایِ، حك اٍالد، حك هسىي ٍ خَارتار، تي وارگزی،اضافِ واری، ًَتتىاری، شثىاری، تؼطیل واری، هاهَریتت ، ػیتذی،   

 در ٍجِ پیواًىار پزداخت خَاّذ شذ. 4-2س وسز وسَر هٌذرج در تٌذپس ا
 

 ًوایذ وِ لیوت اػالم شذُ فَق در طَل هذت لزارداد ثاتت ٍ الیتغیز تَدُ ٍ هشوَل ّیچگًَِ تؼذیلی ًخَاّذ شذ.تذیٌَسیلِ تاییذ هی
 ًوایذ وِ:چٌاًچِ ایي پیشٌْاد هَرد لثَل لزار گیزد تؼْذ هی -2
ّای پیش  رٍس پس اس اتالؽ خزیذار/وارفزها ، لزارداد هزتَطِ را اهضاء ًوَدُ ٍ ًسثت تِ ارائِ ولیِ تضویي 7هذت  حذاوثز ظزف -2-1

 تیٌی شذُ در شزایط لزارداد پیَست الذام ًوایذ.
هضاء اًجام ولیِ ػولیات هَضَع هٌالصِ را تا ویفیت هطلَب ٍ ظزف هذت هشخص شذُ در شزایط لزارداد پیَست اس تاریخ ا -2-2

 لزارداد تِ اتوام تزساًذ.
 
 گزدد. ًوایذ وِ ولیِ ضوائن اسٌاد ٍ هذارن هٌالصِ جش الیٌفه ایي پیشٌْاد هحسَب هیتاییذ هی -3
 اطالع واهل دارد وِ دستگاُ هٌالصِ گذار الشاهی تزای ٍاگذاری وار تِ پیشٌْاد دٌّذُ را ًذارد. -4
رٍس )سِ هاُ( هؼتثز تَدُ ٍ در طَل ایي هذت ّز لحظِ خزیذار/وارفزها لثَلی  00هذت پیشٌْاد حاضز اس تاریخ خاتوِ هٌالصِ تِ  -5

االجزا خَاّذ تَد. در صَرتیىِ ایٌجاًة/ایي شزوت حاضز تِ ػمذ لزارداد فَق السم 2خَد را وتثاً ًسثت تِ آى اػالم ًوایذ، طثك ردیف 
 ار/وارفزها حك دارد تضویي شزوت در هٌالصِ را تٌفغ خَد ضثط ًوایذ.تا لیوتْای پیشٌْادی ًگزدد ٍ یا اس شزایط ػذٍل ًوایذ، خزیذ

 
 (:پیواًىارپیشٌْاد دٌّذُ )

 آلای/ شزوت : ....................................................................

 تاشوارُ هلی / شٌاسِ هلی : ............................................

 ......................................................................................تلفي: 

 

 تِ ًشاًی : ................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................. 

 هْز ٍ اهضای پیشٌْاد دٌّذُ 

 تاریخ:

 


