برگ پیشنهاد قیمت واگذاری امور تنظیف و خدمات عمومی در دانشگاه اردکان
موضوع بند  1ماده  1قرارداد
مدیر عامل شرکت

اینجانب

مبلغ پیشنهادی خود

جهت انجام امور تنظیف و امور پشتیبانی در اماکن دانشگاه موضوع قرارداد را مطابق با شرایط مندرج در اوراق مناقصه و با توجه به بازدید به
عمل آمده از محل های موضوع قرارداد آمادگی خود را اعالم می نمایم .
فرم آنالیز قیمت موضوع بند  1ماده  1قرارداد

* آنالیز قیمت بر اساس یک نفر در هر گروه شغلی باشد .
خدمات

تأسیسات

انتظامات

( گروه شغلی ) 5

( گروه شغلی ) 11

( گروه شغلی ) 11

332,979

346,311

346,311

دستمزد ماهیانه ( 30/5روز )

10,155,860

10,562,486

10,562,486

خواربار و مسکن ماهیانه

400,000

400,000

400,000

بن ماهیانه

1,100,000

1,100,000

1,100,000

حق لباس ماهیانه

250,000

250,000

250,000

حق بیمه  %23ماهیانه

3,753,682

3,890,161

4,133,098

عیدی ماهیانه

1,692,643

1,760,414

1,760,414

سنوات ماهیانه

848,640

882,619

882,619

بازخرید مرخصی ماهیانه

832,448

865,778

865,778

حق شیفت  %10ماهیانه

0

0

1,056,249

قیمت کل  60ساعت اضافه کاری ماهیانه

3,815,858

3,968,639

3,968,639

جمع کل ماهیانه یک نفر بدون اوالد

22,849,130

23,680,096

24,979,282

جمع کل نفرات ماهانه با اوالد

194,780,287

49,438,058

78,054,644

گروه شغلی
دستمزد روزانه با
احتساب سنوات روزانه

جمع کل ماهانه قرارداد بدون سود شرکت با احتساب تعداد نیروها و حق اوالد

322,272,988

سود ماهانه شرکت
جمع کل ماهانه قرارداد پیشنهادی شرکت
* گروه شغلی ( )11شامل  3نفر انتظامات با  3اوالد  * 998,937 .حق اوالد سه برابر دستمزد روزانه در ماه می باشد .
* گروه شغلی ( )5شامل  8نفر خدمات با  12اوالد .

 *######ارقام داخل جدول غیرقابل تغییر توسط شرکت می باشد .

* گروه شغلی ( )11شامل  2نفر تأسیسات با  2اوالد .

 *######هزینه بیمه مسئولیت و حوادث به عهده کارفرما می باشد .

تذکر  :جهت پرداخت صورت وضعیت بین کارفرما و پیمانکار حساب مشترک افتتاح می شود .
آدرس و تلفن :
امضاء

ريال

