
 هنگام یمیشرکت پتروش یدکیانبار قطعات  یقفسه بند دیخرمناقصه  پیشنهاد قیمت :()فرم مناقصه

 
 

با اطالع از کلیه شرایط و امضاءکننده زیر پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آن پس از بازدید کامل از محل اجرای کار و 

 :موضوع مناقصه فوق االشاره اعالم می نمایدعوامل موجود و موثر در اجرای عملیات 

 بملغ کل: وکلیه کارهای موضوع مناقصه فوق االشاره را براساس مشخصات فنی و اسناد پیوست و شرایط مناقصه  -1

 انجام دهد. یالر.................. .................................................................................................................................)به حروف( ریال و ................................................................................. )به عدد(

 می باشد.و کلیه موارد ، حمل به سایت  بندی، بارگیریتبصره: قیمت فوق شامل کلیه فعالیتهای مهندسی، خرید، ساخت، بسته
یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن )به چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که قرارداد مربوطه را امضاء نموده و تضمین انجام تعهدات را حداکثر ظرف مدت  -2

 استثناء روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 

 . مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزو الینفک این پیشنهاد محسوب می گرددتایید می نمایم که کلیه ضمایم و اسناد و مدارک  -3

 اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک یا تمام پیشنهاد دهندگان را ندارد.  -4

ار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نگردیده است ابالغ قبولی این بدینوسیله موافقت و تایید می کند که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قر -5

 روز از تاریخ ابالغ کار خود را شروع نماید.  5پیشنهاد به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد و ظرف مدت 

، در عرض این مدت هرلحظه باشنندمی دیقابل تمد گریماهه د 3دوره  کی یو حداکثر براسننه ماه معتبر بوده پیشنننهاد حاضننر از تاریخ اتمام مهلت دریافت پیشنننهادات به مدت  -6

به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود شرکت پتروشیمی هنگام قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعالم نماید. برای این شرکت الزام آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر 

 ا از شرایط مقرر عدول نماید، شرکت پتروشیمی هنگام حق دارد سپرده شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید. و ی

 نشانی و شماره تلفن:  

 کد اقتصادی:  

  دهنده: شنهادیو سمت پ ینام و نام خانوادگ

 دهنده همراه با مهر شرکت: شنهادیامضاء پ

 


