
 
 
 

 

 

  شركت سيمان سپاهان
 «مناقصه تجدید  آگهي»

  «د -  7431-7432 پرونده »                         
خوود را بوا برگویاری مارل و بارگيری وحمل استخراج و دپو  انجام عمليات شركت سيمان سپاهان )سهامي عام( در نظر دارد،

جهت اطالعات بيشتر  و شرکت در مناقصه   مي توانند  تقاضيانمناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. م

يها  به  م هر شهرکت واقه  در   http://www.sepahancement.com ب  آدرس سايت شرکت  ب  نشهان: 

ادهها و سهرارد داخله:، مراج ه  واحه  قرارد اختصاص: سيمان سهااهان، هجاد اتوبان ذوب آهن، 24کيلومتر

 . فرماين

موور    شون ه الوي   27/10/1401موور   سوه شون هروز   بازديد از موضوع مناقصه سناد مناقصه وت امهلت زماني درياف -1

 مي باشد. 15تا ساعت  7از ساعت روز های كاری   1/11/1401

 مي باشد.  14و حداكثر تا ساعت  2/11/1401مور   شن ه يكمهلت زمان ارايه پيشنهاد روز  -2

درمحل شركت سيمان سپاهان  ص ح 10ساعت  3/11/1401مور   دوشن ه روز زمان باز گشايي پاكات و برگیاری مناقصه -3

 مي پذيرد. بديهي است بازگشايي پاكات توسط اعضاء كميته تعيين شده شركت سيمان سپاهان صورت مي باشد.

م لغ سپرده شركت در مناقصه  به شرح جدول زير مي باشد كه مي بايست  بصورت چو  تضومين شوده بوانكي ، فوي   -4

 واريیی وجه نقد ويا ضمانتنامه بانكي به حساب شركت سيمان سپاهان ارائه گردد .

 مبلغ سپرده شركت درمناقصه /ریال موضوع مناقصه 

 2،500،000،000 استخراج ودپو مارل 

 3،000،000،000 وحمل مارل بارگيری

منیلوه رد پاكوت  و شركت دري  مناقصه به در هر دو موضوع مناقصه مي باشند شركت كنندگان درمناقصه ملیم به شركت -

  پيشنهادی مي باشد همچنين سر جمع قيمت كل دو موضوع مناقصه مشخص كننده نفر برنده خواهد بود.

بديهي است شركت در مناقصه به منیلوه ق وول  اق مشاركت در مناقصه مي باشد.اور ه شرح شرايط مندرج دربشرايط  ساير -

يا  شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه و آيين نامه معامالت شركت سيمان سپاهان بوده و شركت سيمان سپاهان در رد و

وغيوره بوه عهوده برنوده مناقصوه           و كليه هیينه های مربوط به چاپ آگهويز پيشنهادات ارائه شده مختار است ي  ا ق ول هر

 باشد.مي 

 و با دقت برگ شرايط شرکت در مناقص  را مطال   نماين . متقاضيان قبر از ارائ  پيشنهاد قيمت حتماً

 

  بازرگاني شركت سيمان سپاهان
 

  


