
 
 
 

 

 

  شركت سيمان سپاهان
 «آگهي مناقصه»

  «د -   1/7441-7441پرونده »                         
حمل ،تخليه ، دپو وبارگيری ریلي تركيبیي كليکریر ام مبی    انجام عمليات ،پاهان )سهامي عام( در نظر داردشركت سيمان س

انریار وادی  شیرای  بیه پيما با برگزاری مکاقصه عمیومي ر خودشركت سيمان سپاهان به مقص  مانوری بک رعباس و شلمچه 

 يا  شتاتش   يا  دمن  اات ت کا دت جهت اطالعات  يشتا    ش کا دت من قصت  ا  متقاضیيان  واگذار نمای .

http://www.sepahancement.com   جاتم  اتتيات  وش  دنا   24شا ا  من دشواتق   ي  قحل کا دت  ت

 .ق اجع  ف قتئشد  ت ش افتنش ماخو شاحد   انمامن اخ  تص  اشمت  اپتنت  

 چهارشیکبه  الیي 10/1401/ 10میور   شیکبهبامدی  ام موضیو  مکاقصیه  روم   ت اسکاد مکاقصه ومهلت مماني دریاف -1

 مي باش . 15تا ساعت  7ام ساعت روم های كاری  1401 /14/10

 باش .  مي 16و ح اكثر تا ساعت  17/10/1401مور شکبه مهلت ممان ارایه پيشکهاد روم  -2

درمحل شركت سيمان  صبح 10ساعت  18/10/1401روم یرشکبه  مور   ممان بام گشایي پاكات و برگزاری مکاقصه -3

ب یهي است بامگشایي پاكات توس  اعضاء كميته تعيين شی   شیركت سیيمان سیپاهان صیورت             مي باش .سپاهان 

 مي پذیرد.

مبلغ سپرد  شركت در مکاقصه  به شرح د ول میر مي باش  كه مي بایست  بصیورت چیت تضیمين شی   بیانري ،  -4

 فيش واریزی وده نق  ویا ضمانتکامه بانري به حساب شركت سيمان سپاهان ارائه گردد .

 مبلغ سپرد  شركت درمکاقصه /ریال موضو  مکاقصه 
کریرام مبی   حمل ،تخليه ، دپو وبارگيری ریلي تركيبي كلي

 شركت سيمان سپاهان به مقص  مانوری بک رعباس 
25،000،000،000 

حمل ،تخليه ، دپو وبارگيری ریلي تركيبي كليکریرام مبی   

 شركت سيمان سپاهان به مقص  شلمچه
15،000،000،000 

کاقصه به مکزلیه قبیول ب یهي است شركت در م اوراق مشاركت در مکاقصه مي باش . ه شرح شرای  مک رج دربشرای   سایر -

یا  شروط و تراليف مقرر در اسکاد مکاقصه و آیين نامه معامالت شركت سيمان سپاهان بود  و شركت سيمان سپاهان در رد و

 و كليه هزیکه های مربوط به چاپ آگهي به عه   برن   مکاقصه مي باش .م پيشکهادات ارائه ش   مختار است یت ا قبول هر

 ش يت م ت ي گ ک ا ط ک دت من قصت    نا قطتلع  شمت صد. ائ  پشتصهتم  شمت ح متًق قتضشت   بل از ان
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