
 
 

 

 

  شركت سيمان سپاهان
 

 «مزایده تجدید آگهي»
  «د -7424 پرونده:»  

به شرر  درل ز ریرر ار قریرا مهایرل  بره خود را ردیف اقالم ضایعاتي  8 سهامي عام( در نظر دارد،شركت سيمان سپاهان )

 :بره نرراني دهرت اقالعراب بيررتر    شرركت در مهایرل  بره ادر  سرایت شرركت مري تواندرل متقاضيان  فر ش رسانل.

http://www.sepahancement.com   ختصاصري اتوبران و   اهر ، دراد  ا 24كيلومتر یا به محل شركت  اقع در

 .لیدسيمان سپاهان،  احل قراردادها   سفارش داخلي، مرادعه فرما

ار سراعت  28/6/1401 مورخ د شدبهلغایت ر ر  23/6/1401  مورخچهارشدبه ر ر مهلت رماني دریافت اسداد مهایل  ار  -1

 مي باشل. 12الرم به وكر است رمان باردیل در ر ر پایاني حلاكثر تا ساعت  مي باشل. 15تا ساعت  7

 مي باشل.  16حلاكثر تا ساعت 28/6/1401 مورخر د شدبه مهلت رمان ارایه پيردهاد ر  -2

درمحرل شرركت سريمان  حصرب 9سراعت  29/6/1401مورخ   سه شدبه مه ایل  ر ر رمان بار گرایي پاكاب   برگهاری  -3

بلیهي است بارگرایي پاكاب توسر  اعاراک كميتره تعيري  شرل  شرركت سريمان سرپاهان صرورب             مي باشل.سپاهان 

 مي پذیرد.

به شر  دل ز ریر مي باشل كه مي بایست  بصورب چك تامي  شل  برانيي ، فري    مهایل مبلغ سپرد  شركت در  - -4

  اریهی  ده نقل  یا ضمانتدامه بانيي به حسا  شركت سيمان سپاهان ارائه گردد .

 مبلغ سپرده/ریال واحد مقدارتقریبي شرح اقالم   ردیف

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

 100,000,000 کیلوگرم 5,000 اتیچوب وپالت ضایع 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  انواع الستيک نقاله و الستيک خودرو 6

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

 کیلوگرم 10,000 گریس ضایعاتی  8

  بره مدهلره قبروز هایرلبلیهي است شركت در م مي باشل. هایل ا راق مراركت در م به شر  شرای  مدلرج درشرای   سایر -

یرا  سپاهان در رد      ایي  نامه معامالب شركت سيمان سپاهان بود    شركت سيمان هایلشر ط   تياليف مقرر در اسداد م

   مي باشل.به عهل  برنل  مهایل  كليه ههیده های مربوط به چاپ اگهي ر پيردهاداب ارائه شل  مختار است یك ا قبوز هر

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

 بازرگاني شرکت سیمان سپاهان
 


