
 

 

 

 

 

 

 ىشركت سيمان سپاها

                                                                            

             جدول مسايده فروش ضايعات و پيشنهاد قيمت                                                                   

 د -9237 پرونده                                                                                                                                  

:پيطٌْبز ليوت                   

..................................  بو نماينذگي اص طشف ششكت / فشد ................................................بو اينجانب  .................................. فشصنذ 

.............. ضمن باصديدذ اص وىضدى    ..............آدسط .................................................................................................... تلفن :.............

وضايذه و سؤ يت كليو وشخصات با قبىل ششايط ششكت دس وضايذه فىق الزكش ، قيمت پيشنهادي خىد سا بو ششح جدذول ريد    

 اعالم وي داسم .

 پيشوًادي )ريال(قيمت كل  قيمت واحد پيشوًادي )ريال( ميزان سپرده)ريال( واحد تقريبيمقدار  مٌضٌع پروهده / شرح اقالم ضزيف

1 
 080,18111 ضايعاتي مويزيتيآجر هسٌز

 0811181118111 كيلٌگرم

  

   0018111 ضايعاتي آلٌميواييآجر هسٌز

   0811181118111 كيلٌگرم 118111, آين آالت ضايعاتي 2

   01181118111 عدد 0111 اهٌاع روليك 3

   0181118111 عدد 011 بشكى خالي 4

 ًسَظهٌيعيتي ٍ آلَهيٌبيي ثِ صَضت ولي ٍ ثب ليوت ّط ضزيف جساگبًِ )پس اظ جساسبظي تَسظ ذطيساض( ثِ فطٍش هي ضسس.آجط -1

 ليوت ّبي فَق ثسٍى هجلؾ اضظش افعٍزُ زضج گطزز. -2

.......................... ضوٌبً ضسيس ٍاضيع ٍجِ سپطزُ ضوبضُ .................................. هَضخ ................................. ثبًه .............

 يَست هي ثبضس. ضؼجِ.........................  ثِ هجلؾ ................................. ضيبل ثبثت سپطزُ ضطوت زضهعايسُ پ
 
 
 

 محم امضاء پيشنهاد دهنده                            تاريخ تكميم فرم:                                                                                                   
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                                   

 شركت سيمان سپاهان                                                                                                                                                                                                                           

قيمت فرم شرايط و پيشنهاد

 د -9237پرونده:                                                          

                                                    شرايط  شركت در مسايده :          

 ثب تَجِ ثِ هطاتت شيل زض هعايسُ ضطوت هي ًوبيٌس :  هتمبضيبى

 پيطٌْبز زٌّسگبى هي تَاًٌس ضوي ثبظزيس اظ هَضَع هعايسُ ًسجت ثِ اضائِ پيطٌْبز ليوت السام ًوبيٌس .  -1

ثطًسُ هعايسُ ثبيس ًسجت ثِ ذطيس هَضَع هعايسُ السام ًوبيس ٍ زض صَضت اًصطاف ، سپطزُ ٍي ثِ ًفغ ضطوت سيوبى سپبّبى  -2

 ضجظ ذَاّس ضس .

ًعز ضطوت سيوبى سپبّبى ثبلي ٍ ثِ هست يه هبُ لالم هَضز هعايسُ تَسظ ًفط اٍل سپطزُ ًفطات زٍم ٍ سَم تب ظهبى ذطيس ا -3

هبًسُ ٍ زضصَضت اًصطاف ًفط اٍل ػالٍُ ثط ضجظ سپطزُ ٍي هعايسُ ثِ ًفط زٍم ٍاگصاض هي ضَز ٍ زضصَضت اًصطاف ًفطزٍم 

سپطزُ ٍي ًيع ضجظ هي گطزز . ثسيْي گطزز ٍ زض صَضت اًصطاف ًفط سَم  ًيعسپطزُ ٍي ضجظ ٍ هعايسُ ثِ ًفط سَم ٍاگصاض هي

است ًظطيِ وويسيَى هؼبهالت ثبظضگبًي  زض ضز يب لجَل ّطيه اظ هَاضز فَق ثب زضًظط گطفتي هٌبفغ ضطوت حبون ثط هعايسُ 

 ثبضس.  هي

 سپطزُ سبيط پيطٌْبز زٌّسگبى پس اظ اًجبم تططيفبت هعايسُ هستطز هي گطزز . -4

ضؼجِ  تَحيس اصفْبى تَسظ ايي ضطوت ًعز ثبًه سپِ  1538802000286سپطزُ ضطوت هي ثبيست ثِ حسبة جبضي  -5

چٌبًچِ ٍاضيع ٍاضيع ٍ فيص آى ثِ ّوطاُ پيطٌْبز ليوت اضسبل گطزز. پيطٌْبز زٌّسُ حميمي يب ًوبيٌسُ ضطوت حمَلي 

 يي ضسُ ٍيب چه تضو)ثجع ٍاضيع ٍجِ ًمس  پيطٌْبز ليوت ضطوت وٌٌسگبى ثبظگطبيي ًرَاّس ضس.هجلؾ،ووتط اظ سپطزُ فَق ثبضس 

 ّيچگًَِ سپطزُ اي هَضز لجَل ًوي ثبضس(. يثبًى

ضطوت ثِ پيطٌْبزات هجْن ، هرسٍش ٍ هططٍط ٍ هست زاض ، هغبيط ثب ضطايظ هعايسُ ٍ فبلس سپطزُ  ثب ووتط اظ هيعاى تؼييي  -6

 ػٌَاى تطتيت اثط ًرَاّس زاز. ضسُ)اضائِ اصل فيص ٍاضيعي ( ٍ پيطٌْبزاتي وِ ثؼس اظ اًمضبي هْلت همطض اضسبل گطزز ثِ ّيچ

 .وِ زض فبوتَضّبي ًْبيي تَسظ فطٍضٌسُ زضج ذَاّس گطزيس هبليبت ثط اضظش افعٍزُ عجك لبًَى ثِ ػْسُ ذطيساض هي ثبضس -7

 عايسُ زض هعايسُ ضطوت هي ًوبيٌس. پيطٌْبز زٌّسگبى ثب اعالع وبهل ٍ وبفي اظ ضطايظ هعايسُ ٍ هطرصبت الالم هَضز ه -8
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پيطٌْبز زٌّسگبى  پيطٌْبز زٌّسگبى پس اظ پبيبى هْلت تحَيل هساضن ، حك اًصطاف ًساضتِ ٍ پس اظ تبضيد هصوَض هساضن -9

                                                                                 ثِ ّيچ ٍجِ هستطز ًرَاّس ضس .

 پيطٌْبز زٌّسگبى هإظف ثِ اضائِ تصَيط وبضت هلي ٍ ضوبضُ وس پستي هي ثبضٌس . -10

ثِ حسبة  اثالؽضٍظ اظ تبضيد  5ثطًسُ هعايسُ هتؼْس است ول هجلؾ ذطيس ضبيؼبت ّط ضزيف ضا حساوثط ظطف هست ظهبى  -11

فطٍضٌسُ ٍاضيع ًوبيس. ثسيْي است زض صَضت ػسم ٍاضيع هجلؾ فَق، سپطزُ ضطوت زض هعايسُ ثِ ًفغ ضطوت سيوبى سپبّبى ضجظ 

 ذَاّس گطزيس. 

ثِ ظهبى ٍ هحسٍزيت ظهبًي وِ زض سفبضش)لطاضزاز( اظ عطف ضطوت سيوبى سپبّبى ثطاي  ثطًسُ هعايسُ هتؼْس است ثب تَجِ -12

ٍي جْت حول ٍ ذطٍج الالم هعايسُ تؼييي هي گطزز ًسجت ثِ حول ٍ ذطٍج الالم السام ًوبيس ثسيْي است ػسم حول حساوثط تب 

 ضٍظ اظ اثالؽ حول هَجت ضجظ سپطزُ ٍ فسد هؼبهلِ هي گطزز . 7

بي ثبظسبظي ، جبثجبيي ، حول ٍ ًمل زاذلي ٍ يب حول ثِ ذبضج اظ ضطوت ٍ توبهي ّعيٌِ ّبي هطبثِ آى ثؼْسُ توبهي ّعيٌِ ّ -13

 ثطًسُ هعايسُ هي ثبضس ٍ ضطوت ّيچ گًَِ هسئَليت ٍ تمجل اًجبم ذسهبت ٍ ّعيٌِ ايي ضا ًساضز .

 ثسٍى اججبض ثِ شوط زليل هرتبض است . پيطٌْبزّب  ضطوت زض ضز يب لجَل  -14

هعايسُ فطزي است وِ توبم ثطگْبي ضطايظ هعايسُ ضا ضؤيت ٍ اهضبء ًوَزُ است ، زض صَضتيىِ ٍاضيع وٌٌسُ سپطزُ ثب ثطًسُ  -15

اهضبء وٌٌسُ ضطايظ هتفبٍت ثبضس ، ثطًسُ وسي ذَاّس ثَز وِ ثطي ضطايظ ضا تىويل ٍ اهضبء ًوَزُ است ٍ هعايسُ گصاض ًيع فمظ 

 هجلؾ ثِ حسبة ٍاضيعوٌٌسُ سپطزُ ٍاضيع هي گطزز.، هجلؾ سپطزُ ضطوت زض هعايسُ  زضصَضت ػَزتزض لجبل اٍ پبسرگَ هي ثبضس .

پيطٌْبز زٌّسگبى هي ثبيست پس اظ تىويل ايي فطم آى ضا ثسٍى تغييط ، حصف ٍ يب لطاضزازى ضطط زض آى تىويل ٍ ثِ ّوطاُ   -16

ثط «  ز-7329پطًٍسُ  اًَاع الالم ضبيؼبتي هطثَط ثِ هعايسُ فطٍش» ضسيس سپطزُ ضطوت زض هعايسُ زضپبوت زض ثستِ وِ ػجبضت 

 24ويلَهتط  _ضٍي آى ليس ضسُ ثبضس عي هْلت تؼييي ضسُ ثِ  اهَضلطاضزازّب ٍسفبضضبت زاذلي  ايي ضطوت ٍالغ زض: اصفْبى 

 ضطوت سيوبى سپبّبى تحَيل ًوبيٌس .  _جبزُ اذتصبصي سيوبى سپبّبى  _اتَثبى شٍة آّي 

 هي ثبضس .  17/12/1399 ضٍظ يىطٌجِ بى ٍلت ازاضي هْلت اضسبل پيطٌْبزات تب پبي -17

 حبصل ًوبييس .     توبس 255- 258زاذلي 031-52454471زضصَضت ًيبظثِ اعالػبت ثيطتط ثب ٍاحس لطاضزازّب ثِ ضوبضُ  -18

ضطوت سيوبى ذطيساض ًبم ٍ ًطبًي لبًًَي ضا ثِ ضطح شيل اػالم ٍ تأييس هي ًوبيس وِ توبم اثالؽ ّب ٍ هىبتجبت ضا وِ اظ عطف  -19

 سپبّبى ثِ ًطبًي هصوَض اثالؽ ضسُ تلمي ٍ زض ايي صَضت آثبض هتطتت ثط آى هتَجِ اٍست .

 .زّس وبّص يب افعايص% 25 تب ذطيساض هَافمت اذص ثسٍى ضا لطاضزاز همبزيط ضطوت ًيبظ ثٌبثط تَاًس هي فطٍضٌسُ -20

 اسواد مزايده:

 پبوت الف: ضبهل اسٌبز ٍضسيسّبي هطثَط ثِ ٍاضيعي

 پبوت ة: ضبهل پيطٌْبز ليوت 

 پبوت ج: ضبهل پبوت الف ٍة

 محم امضاء پيشنهاد دهنده                                                                                                                               

 



 

 

 پيشنهاد قيمت :                                                             

.............. صببببزضُ اظ ايٌجبًبببت  ...................................... فطظًبببس .........................................  زاضاي ضٌبسبببٌبهِ ضبببوبضُ ....... 

بيٌسگي اظ عطف ضطوت / فطز ................................................................. زاضاي وس التصببزي ضبوبضُ   ...................................... ثِ ًو

...................................... وبببببببس هلبببببببي ثبببببببِ ضبببببببوبضُ  ............................................... ثبببببببِ آزضس    

............................. ضبببوي ............................................................................................................... تلفبببي :.....................................

زي ذبَز ضا ثبِ   ثبظزيس  اظ  هَضَع  هعايسُ  ٍ ضؤيت وليِ هطرصبت ثب لجَل ضطايظ ضطوت زض هعايسُ فَق الصوط، ليوت پيطبٌْب 

 ضطح جسٍل پيَست اػالم هي زاضم .

.......................... ضوٌبً ضسيس ٍاضيع ٍجِ سپطزُ ضوبضُ .................................. هَضخ ................................. ثبًه .............

 يَست هي ثبضس. ضؼجِ.........................  ثِ هجلؾ ................................. ضيبل ثبثت سپطزُ ضطوت زضهعايسُ پ

 

 محم امضاء پيشنهاد دهنده                                        تكميم فرم:                                                                        

 

 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

..ضيبل ................................... فطظًس .................. زاضاي ضٌبسٌبهِ ضوبضُ ................ هجلؾ......................ايٌجبًت 

ٍاضيع ًوَزُ ام . ذَاّطوٌساسبت زض   ضطوت آى ثحسبة.................................... ثبثت ضطوت زض هعايسُ هَضَع

ض ثبيس هستطز گطزز هجلؾ هصوَض ضا ثِ حسبة ضوبضُ .................. ثٌبم ...................... ًبعز  صَضتيىِ ٍجِ هصوَ

......... ٍاضيبع  ثبًه .............................. ضؼجِ ....................... زض ضْطستبى ........................ زاضاي وبس ............... 

       فطهبييس .          

 محم امضاء پيشنهاد دهنده                                                                                                                                                    

 تاريخ : 

 روز : 

 ساعت : 
 


