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اینجانب .............................................فرزند .............................به شماره شناسنامه  ............................صادره از ....................................و
کدملی ...................................به نشانی

..................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت ....................................................شماره همراه  ...........................................به نمایندگی از شرکت ......................................................................

به شماره ثبت  .....................با آگاهی کامل از شرایط مناقصه ،حاضر به انجام فعالیت های اعالم شده در آگهی و شرایط عمومی و اختصاصی
مناقصه با قبول کلیه مفاد مندرج در شرایط آمادگی خود را در صورت برنده شدن اعالم می نمایم و قیمت پیشنهادی حق الزحمه مدیریت
خود را بر اساس موارد ذکر شده در جدول ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به انجام قرارداد  ،به شرح جدول ذیل اعالم می نمایم.
ضمناً آنالیز حقوق و مزایای پرسنل پس از انعقاد قرارداد با برنده شرکت ،پیوست قرارداد خواهد شد و شرکت برنده موظف است؛ مطابق آنالیز پیوستی،
حقوق و مزایای ماهانه پرسنل را پرداخت نماید .الزم به ذکر است؛ افزایشات طول مدت قرارداد قانون کار فقط در آنالیز حقوق و دستمزد محاسبه خواهد
شد و به مبلغ قرارداد الحاق می گردد( .حق الزحمه مدیریت در طول مدت قرارداد ثابت می باشد).

حداقل

ساعت کار ماهانه
هر نفر 192

احتساب  %23بیمه سهم کارفرما

ساعت در ماه

و  50ساعت اضافه کار

960

283,555,706

57,072,101

ردیف

حداکثر حجم

جمع ماهانه
حقوق و مزایای پرسنلی با

نوع خدمات در گروه شغلی

گروه شغلی

1

کارگر ارشد فنی تأسیسات

8

5

2

سرویس کار آسانسور3-

9

1

192

11

2

384

115,726,696

12

2

384

116,613,611

تعداد نیرو
در هر شغل

3

4

تکنیسین تأسیسات3-
و تکنیسین برق و الکترونیک3-

کارشناس برق

جمع ماهانه
قیمت پیشنهادی ماهانه
حق الزحمه مدیریت مناقصه گر
(با احتساب کلیه هزینه های مناقصه گر)

جمع ساالنه

کل مبالغ پرسنلی و
حق الزحمه مدیریت مناقصه گر
( با احتساب کلیه هزینه های مناقصه گر)

کل مبالغ پرسنلی و حق الزحمه
مدیریت مناقصه گر

کل مبلغ ماهانه(ریال)

کل مبلغ ساالنه(ریال)

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

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

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

به حروف .....................................................................................................ریال
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مهرو امضاء مناقصه گر

قرائت شد مورد قبول است.
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توضیحات:
 -1کلیه هزینه های شرکت به عالوه هزینه نماینده  /نمایندگان مقیم شرکت در واحدهای تابعه مناقصه گزار ،در درصد فوق لحاظ گردیده است.
-2کلیه هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد اعم از :هزینه های مستقیم و غیر مستقیم به عهده مناقصه گر می باشد و در مبلغ قرارداد دیده شده
است .در صورت برنده شدن ،مناقصه گزار به جزء مبلغ مندرج در فرم پیشنهاد قیمت ،هیچ گونه مبلغ دیگری به برنده مناقصه پرداخت نخواهد نمود.
-3با توجه به شرایط کاری مناقصه گزار ،حقوق و مزایا -اضافه کاری -نوبت کاری و  ......با توجه به انجام کار اضافی و تأیید مناقصه گزار ،برابر قوانین و
مقررات ،قابل پرداخت می باشد.

مهر و امضاء مناقصه گزار

2

مهرو امضاء مناقصه گر

قرائت شد مورد قبول است.

