فرم اعالم پیشنهاد

اینجانب  .......................................با کد ملی  ....................................با شماره تماس همراه  .......................................و ثابت  .......................................به نشانی
 .................................................................با توجه به مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه مربوط به انجام خدمات شهر و خدمات عمومی شهرداری سروستان و پذیرفتن کلیه
شرایط قید شده متقاضی شرکت در مناقصه بوده و مبلغ پیشنهادی خود را به شرح زیر اعالم می نمایم:
مبلغ پایه اعالم شده شهرداری

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

مبلغ پیشنهادی اینجانب

توضیحات تکمیلی

بحروف
به عدد

بدینوسیله اقرار می نمایم  -1 :برگ شرایط مزایده را مطالعه و مطلع می باشم و چنانچه در مناقصه برنده شناخته شده ولی حاضر به انعقاد قرارداد نشدم و یا با وجود اخطار
مدارک خود را ارائه و تکمیل ننمایم شهرداری حق و اختیار کامل دارد بدون هیچگونه تشریفاتی سپرده شرکت در مناقصه اینجانب را راسا به نفع خود ضبط و برداشت نماید
و به موجب همین برگ کلیه حقوق و هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نمایم  -2همچنین مطلع می باشم به پیشنهادهای مخدوش  ،مشروط و بدون سپرده و ناقص
ترتیب اثر داده نخواهد ش و باطل می باشند -3.برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ کتبی با مراجعه به واحد امالک شهرداری نسبت به انعقاد مبایعه نامه
اقدام نمایم  .در صورت عدم حضور یا انصراف یا امتناع از امضای مبایعه نامه تمامی سپرده به نفع شهرداری ضبط شده و نفر بعدی به عهنوان برنده اعالم می گردد-4 .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مناقصه مختار است و در صورت تجدید جلسه چنانچه متقاضی مایل باشد می تواند سپرده خود را
مسترد نکرده و در جلسه مناقصه بعدی شرکت نماید -5 .انصراف از شرکت در مناقصه تا  24ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکتها امکانپذیر است.
شرایط مندرج در این برگ و سایر شرایط مناقصه به دقت خوانده و مورد قبول است.
امضا و اثرانگشت

