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 متیق شنهادیبرگ پ

با  مطابقر کارخانه نورد بردسی 620و  550، 340غلتک های  خرید از موضوع قرارداد عبارت است: مناقصهموضوع 

 جهان فوالد کرمان کارخانه نوردجاده  2بردسیر کیلومتر آدرس: واقع در  وستیپ یمدارک و نقشه ها ط،یشرا

دنامه ها و تمامی اینجانب امضاءکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرای موضوع مناقصه، تعه

 ایم که:مدارک و اسناد مناقصه، با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود مناقصه پیشنهاد می نم

ج در برگهای و مندرجات در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد و با مشخصات مندر    موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط      (1

 پیشنهاد قیمت به مبلغ کلی

 /الی)ر......... ....................................................................................و بحروف ......................... یورو( /ریال)......... ..................................بعدد  

 تحویل دهم.( وروی

صره  صورت ریالی و یا ارزی )یورو( ارایه نماید.          : تب صه را ب شنهادی مناق ست مبلغ پی صه گر مخیر ا ش به م مناق نهادی بلغ پی

 هیچگونه تعدیل یا ضرایبی تعلق نخواهد گرفت.

سوی کارفرما، مبنای م     : تبصره  صه و عدم امکان پرداخت ارزی از  صورت عقد قرارداد ارزی با برنده مناق سبه و پرداخت  در  حا

 ود.  بمبالغ قرارداد بر اساس نرخ فروش اسکناس در سامانه سنای بانک مرکزی در روز پرداخت خواهد معادل ریالی 

سبه مالی     تبصره  ست برگهای محا صه گر ملزم ا ارائه و  « ج» پاکت را به پیوست برگ پیشنهاد قیمت، در   )آنالیز قیمت( : مناق

 مالی باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. محاسبهتحویل نماید. بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد برگ 

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که: (2

 کاری امضاء  اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه حداکثر ظرف مدت هفت روز

 نموده و تضمین انجام تعهدات را ظرف مدت مقرر تسلیم نمایم. 

  .ظرف مدت مقرر در قرارداد نسبت به انجام تعهدات و اجرای موضوع مناقصه اقدام نمایم 

 کلیه ضمائم، اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشود.  تأیید می نمایم که (3

 یک از پیشنهادات واصله مختار است.  اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر (4

ا زمانیکه قرارداد د تبدینوسیله موافقت و تأیید می نمایم که هر گاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیر     (5

 گر تلقی گردد.  مربوطه تنظیم و مبادله نشده این پیشنهاد و ابالغ قبولی، بعنوان یک تعهد الزم االجرا برای مناقصه

 

 گر:ام مناقصهن                    تاریخ:                                                                  

رداد در آن های مرتبط با انجام تعهدات موضننوع قرا شننامل مبالغ زیر بوده و کلیه هزینه پیشنننهاد قیمت به تفکیک  

 باشد.مستتر می
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  طبق جدول زیر یورو( /ریال) .................................................................................................................... کل ساختمبلغ 

  رو(یو /ریال) ................................................................................................... طراحیمبلغ کل 

  (وروی /ریال)..... ...............................................................................حملبارگیری  وبار اندازی  مبلغ کل 

 

 جدول ریز قیمت تامین و نصب )آنالیز قیمت(

ف
ردی

 

 تعداد واحد شرح و مشخصات

 واحدمبلغ 

 خرید

 (یورو /)ریال

مبلغ واحد 

 نصب

 (یورو /)ریال

 توضیحات

     
  

       

       

       

 

 (Optionساله )بصورت  2جدول ریز قیمت قطعات یدکی 

ف
ردی

 

 واحد شرح و مشخصات

مقدار 

/ 

 تعداد

 مبلغ واحد خرید

 )ریال/ یورو(
 توضیحات

      

      

      

      

      

 


