
 

 

 بسمه تعالي

  95 ه اروميه و واحدهاي تابعه در سالمناقصه خودروهاي استيجاري دانشگامخصوص پيشنهاد قيمت برگه 
 

در وقت دستگاه پژو و سمند  ۹( دستگاه می باشد   ۱۲  تعداد خودرو فعال
 )شبانه روزیبصورت دستگاه وانت  ۳و اداری 
به ازای هر دستگاه خودرو مقطوع بوده و پيمانکار متعهد ميگردد  قيمتها

 .ادعايی بر افزايش قيمت ها نخواهد اشت 
پيشنهاد دهندگاه می بايستی به ازای هر دستگاه خودرو به شرح زير پيشنهاد 

 :قيمت ارايه نمايند
 
  بصورت روزانه موضوع  پژو و سمنداجاره روزانه هر سرويس خودروی سواری

اد برای ارايه خدمات در سطح شهرستان اروميه و حومه تا پرديس ردقرا
 لایر...........................نازلوی دانشگاه مبلغ 

برای ارايه خدمات در شهرستان های تابعه استان و ساير نقاط کشور به 
 لایر.............................ازای هر کيلومتر مبلغ 

 
  موضوع  وانت پيکان بصورت شبانه روزیاجاره روزانه هر سرويس خودروی

اد برای ارايه خدمات در سطح شهرستان اروميه و حومه تا پرديس ردقرا
 لایر...........................نازلوی دانشگاه مبلغ 

برای ارايه خدمات در شهرستان های تابعه استان و ساير نقاط کشور به 
 لایر.............................کيلومتر مبلغ ازای هر 

 
  موضوع  بصورت روزانه وانت پيکاناجاره روزانه هر سرويس خودروی

قرارداد برای ارايه خدمات در سطح شهرستان اروميه و حومه تا پرديس 
 لایر...........................نازلوی دانشگاه مبلغ 

تابعه استان و ساير نقاط کشور به برای ارايه خدمات در شهرستان های 
 لایر.............................ازای هر کيلومتر مبلغ 

 
  بصورت روزانه  وانت مزدا يا نيساناجاره روزانه هر سرويس خودروی

موضوع قرارداد برای ارايه خدمات در سطح شهرستان اروميه و حومه تا 
 لایر...........................پرديس نازلوی دانشگاه مبلغ 

برای ارايه خدمات در شهرستان های تابعه استان و ساير نقاط کشور به 
 لایر.............................ازای هر کيلومتر مبلغ 

 
با محاسبه  ۹۵در سال دستگاه فعال دانشگاه  ۱۲مبلغ پيشنهادی برای تعداد 
بدون لحاظ ارزش ( و  با لحاظ کسوران قانونی تعداد روزهای غير تعطيل 

ضمنا در صورت نياز به خودرو جهت ارايه خدمات بر . می باشد ) افزوده 
 .پيشنهادی حاضر به ارايه خدمات می باشم های اساس قيمت 

 

 :  ساليانهمع مبلغ پيشنهادی سر ج

 لایر:  ...............................................به عدد 

: به حروف 
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 :شرکتشماره همراه مدير عامل 
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