
 
 

 

 

  شركت سيمان سپاهان
 

 «آگهي مزايده»
  «د -7424 پرونده:»  

به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش خود را ردیف اقالم ضایعاتي 8 سهامي عام( در نظر دارد،شركت سيمان سپاهان )

 :نيجهاات اطالعاااش بي ااتر  و شااركت در مزایااده بااه کدر  سااایت شااركت  بااه ن ااامااي توان ااد متقاضاايان  رساااند 

http://www.sepahancement.com   اتوباان وو  کها ، جااد اختیا اي  24یا به محل شركت واقع در كيلاومتر

  دی سيمان سپاهان، واحد قراردادها و سفارش داخلي، مراجعه فرما

از  16/6/1401لغایات روز ههارشا به ماور   10/6/1401 ماور  روز پ ج  بهمهلت زماني دریافت اس اد مزایده از  -1

 مي باشد  15تا ساعت  7عت سا

 مي باشد   14و حداكثر تا ساعت 19/6/1401 مور  ش به مهلت زمان ارایه پي  هاد روز  -2

درمحل شاركت سايمان   بح 10ساعت  20/6/1401مز ایده روز یک  به  مور  زمان باز گ ایي پاكاش و برگزاری  -3

تعيي  شاده شاركت سايمان ساپاهان  اورش            بدیهي است بازگ ایي پاكاش توسط اعضاء كميته  مي باشد سپاهان 

 مي پذیرد 

به شرح جدول زیر مي باشد كه مي بایست  بیورش ها  تضامي  شاده باانکي ،   مزایدهمبلغ سپرده شركت در  - -4

 فيش واریزی وجه نقد ویا ضمانت امه بانکي به حسا  شركت سيمان سپاهان ارائه گردد  

 مبلغ سپرده/ريال واحد مقدارتقريبي شرح اقالم   رديف

 10,000,000,000 تن 6,210 آجر نسوز ضایعاتی  1

 100,000,000 کیلوگرم 5,000 چوب وپالت ضایعاتی 2

 15,000,000,000 تن 3,000 آهن آالت ضایعاتی 3

 2,000,000,000 کیلوگرم 10,000 ضایعات فلزی نسوز 4

 50,000,000 کیلوگرم 500 آلومينيوم ضایعاتی 5

 500,000,000 کیلوگرم 550,000 ضایعاتی  اع الستيک نقاله و الستيک خودروانو 6

 لیتر 30,000 روغن ضایعاتی 7
300,000,000 

 کیلوگرم 10,000 گریس ضایعاتی  8

ه باه م زلاه قباول زایادبدیهي است شركت در م مي باشد  زایدهاوراق م اركت در م به شرح شرایط م درج درشرایط  سایر -

یاا  ه و کیي  نامه معامالش شركت سيمان سپاهان بوده و شركت سيمان سپاهان در رد وزایدکاليف مقرر در اس اد مشروط و ت

 ه مي باشد به عهده برنده مزایدو كليه هزی ه های مربوط به هاپ کگهي ز پي  هاداش ارائه شده مختار است ی  ا قبول هر

 ه را مطالعه نمایند.دقت برگ شرایط شركت در مزاید و با متقاضيان قبل از ارائه پيشنهاد قيمت حتماً

 بازرگاني شرکت سیمان سپاهان
 


