دانشگاه آزاد

فرم پیشنهاد قیمت مسایده ساختمان معماري

اسالمی واحد
الرستان

دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

پیزٍ آگْی هزتَط تِ ساختواى هؼواري داًطگاُ ایٌجاًة  ............................تا کذ هلی  .................................تا پذیزش کلیِ ضزایظ هٌذرج در
اٍراق هشایذُ تا هغالؼِ ضزایظ ٍ آضٌایی کاهل تا همزرات ٍ ضَاتظ داًطگاُ آساد اسالهی لیوت پیطٌْادي خَد را اػالم هی دارم:
ردیف

هکاى

لیوت پایِ

1

ساختمان معماري

تا اهکاًات

لیوت پیطٌْادي
هاّیاًِ

لیوت پیطٌْادي
سالیاًِ

تذٍى اهکاًات

50/000/000

*

ریال
لیوت فَق تا احتساب کلیِ کسَرات لاًًَی هیثاضذ
اهکاًات ساختواى .1 :کالس ..2صٌذلی .3پٌکِ سمفی ٍ.4ایت تَرد .5کَلز ساًتزال(تؼذاد ّزکذام تِ صالحذیذ داًطگاُ ٍ تَافمی)

ضوٌا اصل فیص ضوارُ  ...........................تِ هثلغ  10هیلیَى ریال تِ ضوارُ حساب  0105590559005تاًک هلی
تیوارستاى اهام رضا (ع)تِ ضٌاسِ 21810104000043در ٍجِ داًطگاُ آساد اسالهی الرستاى جْت ضزکت در هشایذُ
کِ تِ اًضوام پاکت تزگِ پیطٌْادي تِ دتیزخاًِ داًطگاُ تحَیل گزدد.
توضیحات :
 .1داًطگاُ آساد در رد ٍ لثَلی پیطٌْاد هختار است .
 .2کلیِ ضزایظ ٍ هفاد در اسٌاد هشایذُ هَجَد است تا پیطٌْاد ّاي هثْن ٍ هطزٍط تزتیة اثز ًخَاّذ داد .
 .3تزًذُ هشایذُ تایذ ظزف هذت سِ رٍس اس اس تاریخ اػالم داًطگاُ ًسثت تِ اًجام تطزیفات ٍ اًؼماد لزار داد
هَضَع آگْی الذام ًوایذ ٍ در صَرت ػذم حضَر در هَػذ همزر ٍ یا اًصزاف تزًذُ اس اًجام کار سپزدُ ٍاریشي
ضزکت در هشایذُ ایطاى تذٍى ّیچ گًَِ ًطزیفات اداري یا حمَلی تِ ًفغ داًطگاُ آساد ٍاحذ الرستاى ضثظ ٍ
ٍصَل گزدد .
ّ .4شیٌِ اًتطارات آگْی رٍسًاهِ خثز  ،هیالد الرستاى  ،فزّیختگاى ٍ سایت تا تزًذُ هشایذُ خَاّذ تَد.
 . 5لزار داد یکسالِ هیثاضذ ٍ پس اس آى آگْی هشایذُ جذیذ صادر هیگزدد.
 .6یک چک جْت اهاًت ٍضص چک جْت پزداخت هال االجارُ اخذ خَاّذ ضذ
ّ .7شیٌِ آب ،تزق ،تلفي ،ػَارض  ،هالیات ٍ تیوِ تزػْذُ هستاجز خَاّذ تَد.
.8تؼویزات جشئی تزػْذُ هستاجز ٍ تؼویزات کلی تزػْذُ هَجز هی تاضذ.
 .9لزارداد هال االجارُ عثك ضزایظ داًطگاُ تٌظین خَاّذ ضذٍ اهکاًات(کَلز،صٌذلی ًٍ )..یش تا تَافك تحَیل هی گزدد
 .10هثلغ پَل پیص جْت اجارُ ٍاحذ تَافمی هی تاضذ
آدرس
:

نام و نام خانوادگي(اهضاء ٍ اثز اًگطت)

