دانطگاه آساد

فزم پیطنهاد قیوت هناقصه

اسالهی واحذ
الرستاى

نظافت خوابگاه خواهران دانشگاه آزاداسالمي الرستان
اااسالمي الرستان

پیزو آگهی هزتوط ته نظافت خواتگاه هزكشي خواهزاى اینجانة  ..............تا كذ هلی ......................ضزكت .........................تا پذیزش كلیه
ضزایظ هنذرج در اوراق هناقصه تا هطالؼه ضزایظ و آضنایی كاهل تا هقزرات و ضواتظ دانطگاه آساد اسالهی قیوت پیطنهادي خود را اػالم
هی دارم:
تعداد نفرات جهت نظافت

رديف

قيمت پايه ماهيانه جهت  7طبقه

قيمت پيشنهادی

در دو شيفت کاری (صبح و عصر)

 1نفز خواهز جهت نظافت خواتگاه خواهزاى

1

 30/000/000ریال

اهکانات :كلیه اهکانات جهت نظافت اس قثیل وسایل تنظیف وهواد ضوینذه تزػهذه دانطگاه هی تاضذ كه هاهیانه در اختیار ضزكت تزنذه
هناقصه قزارهی گیزد .
ضونا اصل فیص ضواره  ...........................ته هثلغ  10هیلیوى ریال ته ضواره حساب  0105590559005تانک هلی تیوارستاى اهام رضا
در وجه دانطگاه آساد اسالهی الرستاى ته ضناسه پزداخت  21810104000029جهت ضزكت درهناقصه كه ته انضوام پاكت تزگه
پیطنهادي ته دتیزخانه دانطگاه تحویل گزدد.
توضیحات :
 .1دانطگاه آساد اسالهی الرستاى در رد یا قثول پیطنهاد هختار است .
 .2كلیه وسایل تنظیف در اختیار ضزكت تزنذه جهت اهز نظافت قزار هی گیزد0
 .3تزنذه هناقصه تایذ ظزف هذت سه روس اس اس تاریخ اػالم دانطگاه نسثت ته انجام تطزیفات و انؼقاد قزارداد هوضوع آگهی اقذام
نوایذ و در صورت ػذم حضور در هوػذ هقزر و یا انصزاف تزنذه اس انجام كار سپزده واریشي ضزكت در هناقصه ایطاى تذوى
هیچ گونه نطزیفات اداري یا حقوقی ته نفغ دانطگاه آساد واحذ الرستاى ضثظ هی گزدد.
 .4هشینه انتطارات آگهی روسناهه خثز  ،هیالد الرستاى  ،فزهیختگاى و سایت آى ته ػهذه تزنذه هناقصه خواهذ تود
 .5قزارداد یکساله هیثاضذ و پس اس آى آگهی هناقصه جذیذ صادر هیگزدد.
 .6ضزكت تزنذه در هناقصه هوظف ته ػقذ قزاردادایست كه دانطگاه تا ضزایظ حقوقی خود تنظین نووده هی تاضذ.

سا تقه كار :
آدرس:
ضواره تواس ثاتت و هوزاه:

نام و نام خانوادگی
اهضا و اثز انگطت

