
 

 
 

                                                                        

 

 شركت سيمان سپاهان

 فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

  «د -7410  پرونده »نيروی روز مزد )ساعتی(تأمين                                                                                         
                                                     شرايط  شركت در مناقصه :          

 شركت مي نمايند : مناقصهبا توجه به مراتب ذيل در  متقاضيان

 پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن بازديد از موضوع مناقصه نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .  -1

 برنده مناقصه بايد نسبت به موضوع مناقصه اقدام نمايد و در صورت انصراف ، سپرده وي به نفع شرركت سريمان سرپاهان -2

 ضبط خواهد شد . 

فرر اول نسپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد  نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت انصراف  -3

ه برعالوه بر ضبط سپرده وي، مناقصه به نفر دوم واگذار مي شود و درصورت انصراف نفردوم نيزسپرده وي ضبط و مناقصره 

سرت نرريره كميسريون نفر سوم سپرده وي نيز ضبط مري گرردد . برديهي ا گردد و در صورت انصرافنفر سوم واگذار مي

 باشد. معامالت بازرگاني  در رد يا قبول هريك از موارد فوق با درنرر گرفتن منافع شركت حاكم بر مناقصه مي

 سپرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مناقصه مسترد مي گردد . -4

ريال مي باشردكه  مري بايسرت بره حسراي جراري    400،000،000 ين انجام تعهدات معادلسپرده شركت درمناقصه  وتضم -5

اين شركت نزد بانك سپه شعبه  توحيد اصرفهان ( IR 980150000001538802000286به شماره شباي )  1538802000286

 مت ارسال گرردد. ننانهرهتوسط پيشنهاد دهنده حقيقي يا نماينده شركت حقوقي  واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قي

ك نرشركت كنندگان بازگشايي نخواهد شد. )بجز واريز وجه نقد ويرا  پيشنهاد قيمتواريز مبلغ،كمتر از سپرده فوق باشد 

 تضمين شده بانكي سپرده اي مورد قبول نمي باشد(.

تعيرين  رده  با كمتر از ميزانشركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مناقصه و فاقد سپ -6

واهرد شده)ارائه اصل فيش واريزي ( و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثرر نخ

 داد.

 پيشنهاد دهندگان با اطالع كامل و كافي از شرايط مناقصه و مشخصات موارد مناقصه در مناقصه شركت مي نمايند.  -7

ان ان پس از پايان مهلت تحويل مدارك ، حق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگپيشنهاد دهندگ -8

                                 به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

                                                                               

  محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

 
 



 

 

 پيشنهاد دهندگان مؤظف به ارائه تصوير كارت ملي و شماره كد پستي و ساير مدارك مربوطه مي باشند . -9

هيچ  تمامي هزينه هاي  جابجايي ، حمل و نقل داخلي و تمامي هزينه هاي مشابه آن بعهده برنده مناقصه مي باشد و شركت -10

 ندارد .گونه مسئوليت و تقبل انجام خدمات و هزينه ايي را 

 شركت در رد يك يا كليه پيشنهادا ت بدون اجبار به ذكر دليل مختار است . -11

يز كننده برنده مناقصه گر)پيشنهاد دهنده( بايد تمام برگهاي شرايط مناقصه را رؤيت و امضاء نموده است ، در صورتيكه وار -12

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.سپرده با امضاء كننده شرايط متفاوت باشد ، به پيشنهاد قيمت شركت كننده 

رسريد   پيشنهاد دهندگان مي بايست پس از تكميل اين فرم ، آن را بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن  به همراه -13

كت شر تأمين نيروي روزمزد)ساعتي (مربوط به مناقصه » ه عبارت سپرده شركت در مناقصه را درپاكات جداگانه در بسته ك

 بر روي آن قيد شده باشد طي مهلت تعيين شده به  امورقراردادها وسفارشات داخلي  اين شرركت واقرع « سيمان سپاهان

 شركت سيمان سپاهان تحويل نمايند.  _جاده اختصاصي سيمان سپاهان  _اتوبان ذوي آهن  24كيلومتر  _در: اصفهان 

 مي باشد .  3/1401/ 22روز يكشنبه  مورخ مهلت ارسال پيشنهادات  -14

 حاصل نماييد . تماس 255- 258داخلي 031-52454471صورت نيازبه اطالعات بيشتر با واحد قراردادها به شماره در -15

 با دستگاه نرارت قرارداد هماهنگي شود. انجام كاردرصورت نياز به اطالعات بيشتر درخصوص شرايط  -16

ف شرركت تمام ابرال  هرا و مكاتبرات را كره از طرر پيمانكار نام و نشاني قانوني را به شرح ذيل اعالم و تأييد مي نمايد كه -17

 ذكور ابال  شده تلقي و در اين صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست .سپاهان به نشاني مسيمان

 .دهد كاهش يا افزايش %25 تا پيمانكار موافقت اخذ بدون را قرارداد مقادير شركت نياز بنابر تواند مي كارفرما -18

 اذعان مي دارد از نوع و مقدار كاال يا خدمات )مطابق با قررارداد پيوسرت كره جرزو مسرتنداتشركت كننده در مناقصه  -19

 الينفك مناقصه مي باشد ( آگاهي كامل دارد.

اقصه جزو اسناد الزامي جهت شركت در من اجتماعي ورفاه كار اداره صالحيت تأييد گواهي و ايمني صالحيت گواهي ارائه  -20

 مي باشد.

 در نند مناقصه مقاطعه كار برنده شود كليه موضوعات مي تواند به تشخيص كارفرمرا در قالرب يرك ننانهه پيمانكاران -21

 قرارداد تنريم و اجرايي گردد.

 اسناد مناقصه: 

 پاكت الف: فيش واريزي 

 پاكت ي: شامل اسناد ، رزومه كاري ، آگهي تغييرات، اساسنامه شركت، گواهي صالحيت ايمني پيمانكارو...

 )ارائه آناليز قيمت الزامی می باشد(امل پيشنهاد قيمت پاكت ج: ش
 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                  

 

 



 

 

 

 پيشنهاد قيمت :                                                

ه از ر........ صررراد.............سرررنامه شرررماره .........................................  داراي شنااينجانرررب  ...................................... فرزنرررد 

قتصرادي شرماره ا د.... داراي ك.............................................................. به نمايندگي از طرف شركت / فرد .....................................

آدرس  ................................... كرررررررد ملررررررري بررررررره شرررررررماره  ............................................... بررررررره...

يد  ... ضمن بازد.................................ن :فل.......... ت..................................................................................................................................

از  موضوع  مناقصه  و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مناقصه فوق الذكر، قيمت پيشنهادي خرود را بره شررح 

 جدول پيوست اعالم مي دارم .

......... ........................بانك ...... ضمناً رسيد واريز وجه سپرده شماره .................................. مورخ .................................

  ت مي باشد.يوسشعبه.........................  به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمناقصه پ

 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                        :                                                                   تكميل فرم     

 

 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

 ........ريال............... مبلغ................اينجانب ................................... فرزند .................. داراي شناسنامه شماره .

واريز نموده ام . خواهشمنداست در شركتآنبابت شركت در مناقصه موضوع.................................... بحساي

..... نرزد ............وجه مذكور بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساي شماره .................. بنام .....صورتيكه 

.... واريرز ............اي كرد ........ر......... دابانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ...............

                 فرماييد . 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                            

 تاريخ : 

 روز : 

  ساعت :
 





 شركت سيمان سپاهان )سهامی عام(

 فرم ايجاد تفضيلی 

 مشخاصات اشخاص حقيقی

 فروشگاهنام  نام ونام خانوادگی نام

   

            كدملی

 الک:پ       يابان فرعی:                         خ           استان:                             شهرستان:                            خيابان اصلی:                           آدرس

            كدپستی

             تلفن ثابت فروشگاه

             تلفن همراه 

              شماره حساب

  R I                         شماره شبا

  نام بانک /شعبه / كد شعبه

 مشخصات اشخاص حقوقی

  نام شركت 

             شناسه ملی

      شماره ثبت

              كد اقتصادی

            كد پستی

 الک:پ                       ن فرعی:                    خيابان اصلی:                               خيابا              استان:                       شهرستان:                آدرس شركت

             تلفن ثابت شركت

             شماره موبايل

             شماره نمابر

              شماره حساب شركت

  R I                         شماره شبا

  نام بانک/شعبه/ كدشعبه

 *نكته: ضميمه كردن كارت ملی ، برای اشخاص حقيقی الزامی است*

 امضاء

 واحد درخواست كننده

 امضاء

 سرپرست / مديرقسمت

 امضاء

 سرپرست دفتر داری وگزارشات

 

 


