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 اداره كل اداري و مالي استانداري كرمانشاه

)ريال(قيمت كل مشخصات  شرح خدمات رديف

مشخصات عمومي و فني پيوستطبق    1 طراحي و پياده سازي پرتال استانداري كرمانشاه 

ارائه ، نصب، راه اندازي و در اختيار كارفرما قرار گيرد. 1395مدت قرارداد= تهيه نسخه نهايي و تست شده تا پايان شهريور 

به ريال قيمت پيشنهادي 

 )ريال( حروف به پيشنهادي قيمت 

:به ريال% ماليات بر ارزش افزوده  9  

 جمع كل به حروف 

 

به عهده پيمانكار مي باشد. (...... سپرده و -تضمين-بيمه-كليه كسورات قانوني )ماليات-1

فعاليت  رزومهشركت مي بايست داراي گواهي رتبه بندي و احراز صالحيت از شوراي عالي انفورماتيك كشور باشد و تصويري از آن به همراه   -2

.نمايدارائه  "الف "در پاكت

د قيمت تائيد و مهر و امضاء نموده ي را طبق نظر كارفرما رعايت نموده و به همراه پيشنهاشركت پيمانكار موظف است مشخصه هاي عمومي و فن -3

.قرار دهد "ب"و در پاكت 

.و نيروهاي پيمانكار نخواهد داشت كارفرما هيچگونه تعهدي در برابر پرسنل -4

تمام پرداخت ها پس از كسر كسورات قانوني بوده و در قالب صورت وضعيت با تائيد ناظر انجام خواهد شد. -5  

با مهر شركت به دبيرخانه حراست استانداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. )پاكتي متشكل از پاكت الف و ب( پاكت حاوي استعالم -6  

.مي باشد  23/01/95 هدوشنبتا پايان وقت اداري روز پاكات مهلت ارسال  -7  

و مراتب متوجه شده  يا مخدوش نمودن آن موجب باطل نمودن قيمت ارائه گرديده ؛تغييرات در ارائه قيمت و يا مشخصاتشرط و  هرگونه اعمال -8

.)صرفاً در محل هاي مشخص قيمت پيشنهادي اعالم گردد(شركت مي باشد

 نمايد. رفتارمطابق با آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي  متعهد است شركت برنده استعالم -9

 استانداري كرمانشاه در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است. -10

و تمام گواهينامه ها   "، تجربيات اجرائي مرتبط و ساير مشخصات شركتتوان فني شركت "كه شامل پيمانكار موظف است رزومه فعاليت خود -11

قرار داده و  " الف "جداگانه در پاكت تحت عنوانرا و مجوز هاي فعاليت )شوراي عالي انفورماتيك( به انضمام اساسنامه و آخرين تغييرات شركت 

ره حراست در موعد مقرر الك و مهر شده تحويل ادا ؛ و هر دو پاكت در يك پاكت مجزا قرار داده شود "ب  "پيشنهاد قيمت در پاكتي تحت عنوان

*مهم* تبعاً به پيشنهاد قيمت فاقد رزومه فعاليت ترتيب اثر داده نخواهد شد. گردد.

شركت              كارپردازي                                                                                                                                        

مهر و امضاء مهر و امضاء                                                                                                                                           


