
 

 

 

 نشركت سيمان سپاها                                                                    

          جدول مزايده فروش ضايعات و پيشنهاد قيمت                                                                            

 د - 7424    پرونده                                                                                            

 :پيشنهاد قيمت    

به  ...............................................اينجانب  .................................. فرزند ..................................  به نمايندگي از طرف شركت / فرد 
ضمن بازديد از ........................................ تلفن ......................................... ................................................................................ آدرس

يت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر، قيمت پيشنهادي خود را به شرح موضوع مزايده و رؤ
 جدول ذيل اعالم مي دارم.

 واحد مقدارتقريبي شرح اقالم   رديف
ميزان 

 سپرده)ريال(

قيمت واحد پيشنهادي 

 )ريال(

قيمت كل پيشنهادي 

 )ريال(

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

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

   15,000,000,000 كيلوگرم 3,000,000 آهن آالت ضایعاتی 3

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

   50,000,000 كيلوگرم 500 آلومینیوم ضایعاتی 5

   500,000,000 كيلوگرم 550,000 ضایعاتیانواع الستیک نقاله و الستیک خودرو  6

 ليتر 30,000 روغن ضایعاتی 7
300,000,000 

  

   كيلوگرم 10,000 گریس ضایعاتی  8

 ....................................... شعبهضمناً رسید واریز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانک 

 .................... ریال بابت سپرده شركت درمزایده پیوست می باشد. .......................به مبلغ ............. ..........................................
 توجه:
ئه قیمت برای هر پذیرفت و خریدار موظف به ارافروش روغن و گریس ضایعاتی به صورت یکجا صورت خواهد  -1

 درغیر اینصورت به پیشنهاد قیمت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.دوردیف می باشد،

 مبلغ پیشنهادیكل  %50مزایده ، نفر برنده می بایست درهرردیف درصورت برنده شدن هركدام از شركت كنندگان  -2

باقیمانده را بصورت  %50ب شركت سیمان سپاهان واریز نموده و به حسا صادره طبق ابالغیه را خود  برای هرردیف

 ضمناً  مبلغ ارزش افزوده به مبالغ فوق  اضافه می گردد. یکماهه به فروشنده ارائه نماید. به صورت ضمانتنامه بانکی 

 
 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                                                 تاريخ تكميل فرم:                                                            

 



 

 

 

 

 شركت سيمان سپاهان            

 د -7424پرونده                        : فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

متقاضيان با توجه به مراتب ذيل در مزايده شركت نموده و ضمن اقرار به مطالعه و قبول و امضاء شرايط شركت در مزايده باا علا  

 آگاهي از نحوه برگزاري آن، حق هرگونه اعتراض از جمله جهل به موضوع و غيره را از خود سلب و ساقط نمودند.و 

باه نشااني در محال شاركت سايمان ساناهان انافهان  29/6/1401  ماور سه شنبه روز  بازگشايي پاكات و برگزاري مزايده در

 برگزار خواهد گرديد.ديزيچه كارخانه سيمان سناهان 

                                                 شرايط  شركت در مزايده :    

 با توجه به مراتب ذیل در مزایده شركت می نمایند : متقاضیان

، نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت خود اقدام مي نمايند. با ارائه پاكت، پيشنهاد دهندگان حق زايدهمتقاضيان ضمن بازديد از موضوع م -1

سسات بايد مطابق آخرين روزنامه رسمي به امضاء ؤاستفاده از كليه خيارات قانوني را از خود سلب و ساقط نمودند. پيشنهاد شركت ها و م

 ناحبان مجاز امضاء برسد و سمت امضاء كننده نيز بايد قيد گردد.

استثناي ايام تعطيل نسبت به سنردن تضمين حسن انجام روز به  7ه ظرف مدت زايده از تاريخ ابالغ نتيجه مزايددر نورتي كه برنده م -2

ه او ضبط مي شود و سنرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر زايدمعامله يا براي انجام معامله حاضر نشود سنرده شركت در م

پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابالغ مي نورت انصراف نفر اول، مراتب به شخصي كه  اول نزد شركت سيمان سناهان باقي مانده و در

روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سنردن تضمين حسن انجام  7ه ظرف مدت زايدگردد. چنانچه نفر دوم نيز از تاريخ ابالغ نتيجه م

نورت انصراف يا عدم حضور نفر سوم معامله يا براي انجام معامله حاضر نگردد سنرده او ه  ضبط مي گردد و  مراتب به نفر سوم ابالغ و در 

ه زايدم ،ه گذارزايدروز از تاريخ ابالغ( سنرده وي نيز ضبط و در اينصورت به تشخيص دستگاه م 7جهت سنردن تضمين يا انجام معامله )

بازرگاني در رد يا تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصمي  به كميسيون معامالت شركت ارجاع مي گردد. بديهي است نظريه كميسيون معامالت 

 باشد. مي زايدهقبول هر يك از موارد فوق با در نظر گرفتن منافع شركت حاك  بر م

 سنرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مزايده مسترد مي گردد.  -3

ماره شباي به ش  1538802000286كه مي بايست به حساب جاري سنرده شركت در مزايده طبق جدول فوق مي باشد  -4

(980150000001538802000286 IR )  شعبه توحيد انفهان توسط پيشنهاد دهنده حقيقي يا نماينده اين شركت نزد بانك سنه

چنانچه واريز مبلغ،كمتر از سنرده فوق باشد پيشنهاد قيمت شركت واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گردد. شركت حقوقي 

ي ديگرهيچگونه سنرده  ،و يا ضمانت نامه معتبر بانكي يبانكين شده يا چك تضم )بجز واريز وجه نقد وكنندگان بازگشايي نخواهد شد. 

 مورد قبول نمي باشد(.



)ارائه انل  ا كمتر از ميزان تعيين شدهبا شرايط مزايده و فاقد سنرده ير مشروط و مدت دار مغاي ،شركت به پيشنهادات مبه ، مخدوش -5

 فيش واريزي( و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر ارسال گردد به هيچ عنوان ترتيب اثر نخواهد داد.

 د.بق قانون به عهده خريدار مي باشد كه به مبلغ ارائه شده اضافه مي گردماليات بر ارزش افزوده ط -6

 زايده در مزايده شركت مي نمايند. پيشنهاد دهندگان با اطالع كامل و كافي از شرايط مزايده و مشخصات اقالم مورد م -7

پيشنهاد دهندگان پس از پايان مهلت تحويل مدارك، حق انصراف نداشته و پس از تاريخ مذكور مدارك پيشنهاد دهندگان به هيچ وجه  -8

                                                                                 مسترد نخواهد شد.

 مي باشند.برگ ثبت نام ثنا خود و ساير مدارك مربوطه ، شماره كد پستي ،مؤظف به ارائه تصوير كارت ملي ؛پيشنهاد دهندگان حقيقي -9

   اساسنامه خود و برگ ثبت نام ثنا مي باشند. ،موظف به ارائه آخرين روزنامه رسمي داليل سمت مديريت ؛پيشنهاد دهندگان حقوقي -10

)قرارداد( از طرف شركت سيمان سناهان براي وي جهت  برنده مزايده متعهد است با توجه به زمان و محدوديت زماني كه در سفارش -11

روز از ابالغ حمل  5بديهي است عدم حمل حداكثر تا  ،به حمل و خروج اقالم اقدام نمايدحمل و خروج اقالم مزايده تعيين مي گردد نسبت 

 د.كأن ل  يكن مزايده و واگذاري آن به نفر بعدي خواهد شموجب ضبط سنرده و 

و تمامي هزينه  ل به خارج از شركتبازسازي، جابجايي، حمل و نقل داخلي و يا حم نقل و انتقال مورد مزايده و  تمامي هزينه هاي -12

 وليت و تقبل انجام خدمات و هزينه اي را ندارد.ؤهاي مشابه آن بعهده برنده مزايده مي باشد و شركت هيچ گونه مس

 پيشنهادها بدون اجبار به ذكر دليل مختار است.شركت در رد يا قبول  -13

در نورتيكه واريز كننده سنرده با امضاء كننده  .نموده است هاي شرايط مزايده را رؤيت و امضاء برنده مزايده فردي است كه تمام برگ -14

 است.شرايط متفاوت باشد، برنده كسي خواهد بود كه برگ شرايط را تكميل و امضاء نموده است و مزايده گذار نيز فقط در قبال او پاسخگو 

قراردادن شرط در آن تكميل و به همراه رسيد پيشنهاد دهندگان مي بايست پس از تكميل اين فرم آن را بدون تغيير، حذف و يا  -15

طي  ،بر روي آن قيد شده باشد«  د- 7424 روندهاقالم ضايعاتي پمربوط به مزايده » پاكت در بسته كه عبارت  سنرده شركت در مزايده در

جاده اختصاني سيمان  -وب آهناتوبان ذ 24كيلومتر  -سفارشات داخلي اين شركت واقع در: انفهان مهلت تعيين شده به امورقراردادها و

 شركت سيمان سناهان تحويل نمايند.  -سناهان

 .مي باشد 16حداكثر تا ساعت   28/6/1401مور   دوشنبه روزمهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري  -16

 حانل نماييد .    تماس 255- 258داخلي 031-52454471به اطالعات بيشتر با واحد قراردادها به شماره  نورت نياز در -17

اعالم و تأييد مي نمايد كه تمام ابالغ ها و مكاتبات را كه از طرف  آدرس مندرج در اوراق مزايدهخريدار نام و نشاني قانوني را به شرح  -18

 ت.ابالغ شده تلقي و در اين نورت آثار مترتب بر آن متوجه اوسارسال مي گردد، شركت سيمان سناهان به نشاني مذكور 

 .دهد كاهش يا افزايش %25 تا پيمانكار موافقت اخذ بدون را قرارداد مقادير شركت نياز بنابر تواند ميفروشنده  -19

 و هماهنگي با واحد حراست اقدام نمايد. HSEبرنده مزايده بايد براي انتقال مورد مزايده از شركت، طبق ضوابط شركت و با تأييد واحد  -20

 اسناد مزايده:

  رسیدهای مربوط به واریزی و  الف: شامل اسنادپاكت 

    پاكت ب: شامل پیشنهاد قیمت 

           ب پاكت ج: شامل پاكت الف و

 محل امضاء پيشنهاد دهنده         



 

 

 

.............. نادره از .......داراي شناسنامه شماره ............................................. فرزند .........................................  ............اينجانب 

اره ......... داراي كد اقتصادي شم...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ........................................................

........................................................ .............................. ....................... به آدرس.......................به شماره  ملي كد......... .......................

يده فوق الذكر، ........... ضمن بازديد از موضوع  مزايده و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزا..تلفن .............

 قيمت پيشنهادي خود را به شرح جدول پيوست اعالم مي دارم.

 ........... مور  ................................. بانك ....................................... شعبه..........ضمنًا رسيد واريز وجه سنرده شماره ......................

  مزايده پيوست مي باشد. ................. ريال بابت سنرده شركت در............................................  به مبلغ .....................................

 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                        تكميل فرم:                                                                        

  

 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

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

واريز نموده ام. خواهشمنداست در نورتيكه  شركت آن .................................... بحساب ريال بابت شركت در مزايده موضوع

................ ........................ بنام ...................................................وجه مذكور بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساب شماره ....

.............. واريز ............................. داراي كد ............................................. در شهرستان ............نزد بانك .............................. شعبه 

 .               دفرمايي

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                                                                                                                    

  

 تاریخ : 

 روز : 

  ساعت :
 



 شركت سيمان سپاهان )سهامي عام(

 فرم ايجاد تفضيلي 

 حقيقيمشخاصات اشخاص 

 نام فروشگاه نام ونام خانوادگي نام

   

            كدملي

 پالک:                 خيابان فرعي:                            استان:                             شهرستان:                            خيابان اصلي:                         آدرس

            كدپستي

             تلفن ثابت فروشگاه

             تلفن همراه 

              شماره حساب

  R I                         شماره شبا

  نام بانک /شعبه / كد شعبه

 مشخصات اشخاص حقوقي

  نام شركت 

             شناسه ملي

      شماره ثبت

              كد اقتصادي

            كد پستي

 پالک:                                     خيابان فرعي:                           خيابان اصلي:                                   استان:                       شهرستان:     آدرس شركت

             تلفن ثابت شركت

             شماره موبايل

             شماره نمابر

              شماره حساب شركت

  R I                         شماره شبا

  نام بانک/شعبه/ كدشعبه

 *نكته: ضميمه كردن كارت ملي , براي اشخاص حقيقي الزامي است*

 امضاء

 واحد درخواست كننده

 امضاء

 سرپرست / مديرقسمت

 امضاء

 سرپرست دفتر داري وگزارشات

 


