شرکت صنایع غذایی رضوی

فرم شماره 5

برگ پيشنهاد قيمت

سالم عليكم  ،احتراماً در پاسخ به دعوتنامه شماره..........مورخ ................امضاء كننده /امضاء كنندگان زير نمايندده تدام االختيدار شدرك / /پيمانكدار
 ....................................................................................پس از بررسد

گگدا

منددر ا

پدذيرش تعهدد ا درا مسدوويي /در مدورد مطايد

دعوتنامه شرك /در مناقصه  ،شرايط مناقصه  ،شرايط خصوص مناقصه مبايعه نامه  ،مشخصا فن عموم  ،نقشده داك كلد تفصديل ا رايد
برگ ردكار  ،تعهدنامه ا را قبول مقررا
بطور كل تمام مدارك

د يت

اسناد مدارك عموم مناقصه مبايعه نامه ،تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان درمعامال

اسناد مناقصه پس ازبازديدكامل از محل كار با اطالع كامل از ميع شرايط پر ژه تهی ه  ،بس هه بن ی

بارگیر ،حمل ،تخلیه  ،تحویل پا

کار هوارسان و چیلر جهت پروژه هایپر مارکت رضو

،

مشهی پيشنهاد م كنم كه :

 1د عمليا موضوع مناقصه فوق براساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه مبايعه نامه به شرح زير :
الف -تجهيزكارگاه و حمل شامل :

کلیه هزینه ها و مسئولیت بارگیری و حمل و تخلیه به طبقات تا محل نصب و اجرا و اسکان پرسنل و تجهیزکارگاه برعهده فروشنده می باشد.
ب  -اجرایی شامل :

تهیه  ،بسته بندی  ،بارگیری،حمل ،تخلیه  ،تحویل پای کار هوارسان و چیلر جهت پروژه هایپر مارکت رضوی مشهد مطابق ردیف های کاری زیر  ،نقشه هاا ،
مشخصات فنی  ،استانداردها و دستورات دستگاه نظارت.
ج–ليست انجام آیتمهاي كاري:
کسرویا اضافه کارنسبت به نقشه های اجرائی،مشخصات فنی در قالب %25کاهش و یا %25افزایش احجام کار به فروشنده ابالغ خواهد شد .
با توجه به هزینه اجرایی در موارد الف و ب فوق الذکر  ،این عمليات را ظرف مدت  60روز از تاریخ ابالغ قراداد به شرح جدول ذیل انجام ميدهم.
شرح

ردیف

تهیه هوارسان به ظرفیت هوادهی 17600فوت مکعب در دقیقه طبق

1

مشخصات فنی نقشه ها از برند مورد تایید دستگاه نظارت
تهیه چیلر به ظرفیت  45تن واقعی با کمپرسور  SCROLLطبق

2

مشخصات فنی نقشه ها از برند مورد تایید دستگاه نظارت

تعداد

واحد

2

دستگاه

1

دستگاه

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل(ریال)

مبلغ کل با احتساب تجهیزکارگاه  ،موارد ایمنی و ضرایب مربوطه بصورت ناخالص(ریال)به عدد
مبلغ کل با احتساب تجهیزکارگاه  ،موارد ایمنی و ضرایب مربوطه بصورت ناخالص(ریال)به حروف :

 2د چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد م نمايم كه ايف  :د اسناد مدارك مبايعه نامه را براساس
مرات

مراه تضمين انجام تعهدا حداكثر ظرف مد  7ر ز از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه

مندرج در اسناد مدارك مناقصه امضاء نموده

تسليم نمايم  .ب  :ظرف مد مقرر در مبايعه نامه  ،تجهيزا الزم را در محل مستقر ساخته شر ع بكار نمايم كليه كار اك موضوع مبايعه نامه را
در مد مندرج در اسناد مدارك مناقصه باتمام برسانم .
 3د برگه پيشنهاد قيم /گناييز نحوه محاسبه م بايس /از سوك مناقصه گران مطابق نقشه ا تهيه پس از مهر امضاء مجاز تعهد گ ر پيشنهاد
د نده ،در پاك( /ج ) تسليم شود.
فر شنده در زمان ارائه پيشنهاد قيم /م بايس /با تو ه به مبايعه نامه  ،ييس /گيتمهاك كارك  ،نقشه ا  ،مشخصا فن
از محل پر ژه نسب /به ارزياب دقيق اخذ نظرا دستگاه نظار اقدام نموده

عموم

مچنين با بازديد

زينه مربوطه را برگ رد بر اساس گن پيشدنهاد قيمد /خدود را ارائده

نمايد.
ضمنا تمام مسوويي/

زينه اك تخليه در محل كارگاه حمل مصايح به طبقا ازمحل تخليه مصايح تا پاك كار محل نص

عهده فر شنده اس /در صور بر ز ر نوع گسي

در داخل كارگاه به

ديدگ در اين خصوص ،زينه اك گن به عهده فر شنده م باشد.

 -4فر شنده تاييد م نمايد كه كليه اسناد ،مدارك نقشه اك موضوع مبايعه نامه را كامال مطايعه نموده

نگام امضاء مبايعه نامه يچ نكته اك باق

نمانده اس /كه بعدا بتواند در مورد گن استناد به هل خود نمايد.
صفحه  1از 2

(خوانده شده و مورد قبول است)

 5د دستگاه مناقصه گزار(كميسيون معامال

شرك /صنايع غذاي رضوك) بر اساس گيدين نامده معدامال خدود( ،چده قبدل چده بعدد از بازگشداي

پاكا ) نسب /به تعيين برنده اقدام در رد يا قبول ر يك از پيشنهاد ا مختار اس. /
 6د تاييد م نمايم كه كليه ضمائم اسناد مدارك مناقصه زء الينفك اين پيشنهاد محسوب م شود .
 7د اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ايزام براك اگذارك كار به ر يك از پيشنهادكنندگان را ندارد .
 8د تح /عنوان تضمين شرك /در مناقصه بمنظور تعهد به امضاء مباديه مبايعه نامه تسليم تضمين ا راك تعهد  ،تضمين موضوع خواسته شده را
به نفع كارفرما در پاك( /ايف) تقديم داشته ام .
 -9اعتبار پيشنهاد قيم 15 /روز م باشد.
تاريخ

/

صفحه  2از 2

/

نام نام خانوادگ

امضاء مجاز تعهدگ ر مهر پيشنهاد د نده

(خوانده شده و مورد قبول است)

