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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

ما امضا  گهرگهرشرکت توسعه آهن و فوالد گلشرکت توسعه آهن و فوالد گل    HHSSEEساختمان ساختمان تامین متریال و اجرای پارکینگ مسقفتامین متریال و اجرای پارکینگ مسقف

ز بررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسی تمام اسناد و مدارک و با توجه به پس ا ذیل کنندگان

داریم که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و اطالعاتی که از محل کار و شرایط محل اجرا داریم، اعالم می

   مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، به مبلغ کل

 

 ..... ریال ............................................................................................................................................................................................. به عدد

 

 ...ریال.........................................................................................................................................................................................به حروف   

 

 کنیم:موارد زیر را تایید میو  میدهمیانجام با جزئیات قیمت به شرح جدول زیر  

 مورد نظر بینی عملیاتیوشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیشر واطالعات کامل و کافی در مورد شرایط  -1

له شرایط جم، از اقصه تأثیرگذار استاین من و تمام موضوعاتی که به نحوي بر انجام موضوعکارفرما، تسهیالت 

 را حاصل نموده ایم.و مدت زمان تحویل تجهیزات  نوسانات ارز

گیرد  رمدنظ وژهبراي انجام این پرمات کاري که باید طبق قرارداد چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزابه  -2

 داریم.آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص 

هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقصه و نامهکامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئینآگاهی  -3

ع هر نومکان ادانیم و بط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد میکارهاي مرت

 یم:نمایاز خود سلب میاحتمالی نسبت به موارد ذیل را  ادعاي

  اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد 

 ی ی یا مبتنی کافاشی از فقدان آگاهقصه که نهر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این منا

رهاي اقصه و کاین منبر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع ا

 29ماده  خارج از چارچوبمربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت 

 اهیم داشت.نخوشرایط عمومی پیمان 

 یک از  عالم علت رد هرباشد و موظف به این ترین قیمت نمیما مقید به پذیرش پایکارفرکنیم که تایید می

 پیشنهادات نیست.
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 ایید تگرفته و  ر نظردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد را د

 ست که بعدا  ام داده و هیچ موردي باقی نمانده اهاد، مطالعات کافی را انجکنیم که هنگام تسلیم این پیشنمی

 استناد به ناآگاهی نماییم. 

  اي به امض داماقفرما که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده کار صورتیدر

( کل مبلغ رصد)پنج د %5تعهدات، معادل  امکى مورد تأیید کارفرما جهت انجنامه بانو ضمانت کنیمقرارداد 

 یم.نمایقرارداد را ارائه 

 باشیم و به ما االختیار و مجاز شرکت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شرکت میما نمایندگان تام

 .اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم

 

 

 

 رد.مدارک پیوست، ضمیمه خواهد کتجهیزات قیمت موارد جدول زیر را بر طبق لیست  پیمانکار آنالیز و جزئیات

 

 

 


