
 

 
 

                                                                        

 

 شركت سيمان سپاهان

 فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

  «د -7415  پرونده »  نيروی انسانی در کليه واحدهاتأمين                                                                                             
                                                     شرايط  شرکت 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 . 

رداد  نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت انصراف نفرر اول سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرا -3

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

ي اسرت نرريره كميسريون گردد و در صورت انصراف نفر سوم سپرده وي نيز ضبط مري گرردد . برديهنفر 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    600،000،000 سپرده شركت درمناقصه  وتضمين انجام تعهدات معادل -5

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

توسط پيشنهاد دهنده حقيقي يا نماينده شركت حقوقي  واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گرردد. ننانهره 

شركت كنندگان بازگشايي نخواهد شد. )بجز واريز وجه نقد ويرا نرك  پيشنهاد قيمتتر از سپرده فوق باشد واريز مبلغ،كم

 تضمين شده بانكي سپرده اي مورد قبول نمي باشد(.

شركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مناقصه و فاقد سپرده  با كمتر از ميزان تعيرين  -6

ئه اصل فيش واريزي ( و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثرر نخواهرد شده)ارا

 داد.

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

ق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگان پيشنهاد دهندگان پس از پايان مهلت تحويل مدارك ، ح -8

                                 به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

                                                                               

  محل امضاء پيشنهاد دهنده

 

 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

 «  تأمين نيروي انساني دركليه واحدها 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 داخلري  ايرن شرركت واقرع در: اصرفهان 

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

 مي باشد .  5/1401/ 8مورخ   شنبهروز مهلت ارسال پيشنهادات  -14

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

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

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

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

 .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 مسرتندات شركت كننده در مناقصه  -19

 الينفك مناقصه مي باشد ( آگاهي كامل دارد.

جزو اسناد الزامي جهت شركت در مناقصه  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...

ارزيابي كيفي پيمانكاران بر اساس تجربه، دانش وسوابق اجرايي، توانايي مديريتي در تعداد پرسنل ، تروان مرالي معيارهاي  -

واعتباري، گواهينامه هاي تأييد صالحيت ، توان تجهيزاتي وماشين آالت و توان فني و برنامه ريزي شامل ساختار تشكيالت 

 ومسئوليتها مي باشد.

 )ارائه آناليز قيمت الزامی می باشد(پاكت ج: شامل پيشنهاد قيمت 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                  

 



 

 

 

 

 پيشنهاد قيمت :                                                

.........................................  داراي شناسرررنامه شرررماره ..................... صرررادره از  اينجانرررب  ...................................... فرزنرررد

......... داراي كد اقتصرادي شرماره ...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ........................................................

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

:.................................... ضمن بازديد  ............... تلفن .............................................................................................................................

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 .

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

 يوست مي باشد. شعبه.........................  به مبلغ ................................. ريال بابت سپرده شركت درمناقصه پ

 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                        :                                                                   تكميل فرم     

 

 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

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

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

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

......... واريرز بانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ........................ داراي كرد ...............

                 فرماييد . 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                            

 تاريخ : 

 روز : 

  ساعت :
 





 شرکت سيمان سپاهان )سهامی عام(

 فرم ايجاد تفضيلی 

 مشخاصات اشخاص حقيقی

 فروشگاهنام  نام ونام خانوادگی نام

   

            کدملی

 ن فرعی:                                پالک:استان:                             شهرستان:                            خيابان اصلی:                                     خيابا آدرس

            کدپستی

             تلفن ثابت فروشگاه

             تلفن همراه 

              شماره حساب

  R I                         شماره شبا

  نام بانک /شعبه / کد شعبه

 مشخصات اشخاص حقوقی

  نام شرکت 

             شناسه ملی

      شماره ثبت

              کد اقتصادی

            کد پستی

 خيابان اصلی:                               خيابان فرعی:                                           پالک:              استان:                       شهرستان:                آدرس شرکت

             تلفن ثابت شرکت

             شماره موبايل

             شماره نمابر

              شماره حساب شرکت

  R I                         شماره شبا

  نام بانک/شعبه/ کدشعبه

 *نكته: ضميمه کردن کارت ملی ، برای اشخاص حقيقی الزامی است*

 امضاء

 واحد درخواست کننده

 امضاء

 سرپرست / مديرقسمت

 امضاء

 سرپرست دفتر داری وگزارشات

 

 


