
 

 
 

                                                                        

 شركت سيمان سپاهان

 فرم شرايط و پيشنهاد قيمت

               د -7444  پرونده » حمل مواد نفتی عمليات انجام                                                             
با  ضمن اقرار به مطالعه و قبول و امضاء شرایط شرکت در مناقصه،نموده و با توجه به مراتب ذیل در مناقصه شرکت  متقاضیان

 یره را از خود سلب و ساقط نمودند.حق هرگونه اعتراض از جمله جهل به موضوع و غو هی کامل از نحوه برگزاری علم و آگا

در محل شرکت سیمان  توسط کمیته بازگشایی پاکات و 3/12/1401مورخ  چهارشنبه روزمناقصه  پاکات و برگزاریبازگشایی 

 .برگزار خواهد گردید  سپاهان اصفهان

 شرايط  شركت در مناقصه :   

پیشنهاد  پاکت،با ارائه نمایند. می  اقدامخود  نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت ،ضمن بازدید از موضوع مناقصهمتقاضیان  -1

ها و موسسات باید مطابق آخرین  پیشنهاد شرکت دهندگان حق استفاده از کلیه خیارات قانونی را از خود سلب و ساقط نمودند.

 برسد و سمت امضاء کننده نیز باید قید گردد. روزنامه رسمی به امضاء صاحبان مجاز امضاء

نسبت به سپردن تضمین روز به استثنای ایام تعطیل  7در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت  -2

دوم و سوم تا  سپرده نفراتحسن انجام معامله یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می شود و 

مراتب به شخصی که پیشنهاد او  ده و درصورت انصراف نفر اول،شرکت سیمان سپاهان باقی مان نفر اول نزدبا زمان انعقاد قرارداد 

روز به استثنای ایام تعطیل  7چنانچه نفر دوم نیز از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت تبه دوم قرار دارد ابالغ می گردد. در مر

مراتب به نفر سوم  و  عامله حاضر نگردد سپرده او هم ضبط می گرددنسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله یا برای انجام م

سپرده وی نیز ضبط  روز از تاریخ ابالغ( 7)ابالغ و در صورت انصراف یا عدم حضور نفر سوم جهت سپردن تضمین یا انجام معامله 

به کمیسیون معامالت شرکت ارجاع در اینصورت به تشخیص دستگاه مناقصه گذار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم و 

نظر گرفتن منافع شرکت  یك از موارد فوق با در . بدیهی است نظریه کمیسیون معامالت بازرگانی در رد یا قبول هرمی گردد

 باشد. حاکم بر مناقصه می

که می بایست به حساب جاری  ریال می باشد 3,000,000,000 مبلغ معادلمناقصه  سپرده شرکت در -3

این شرکت نزد بانك سپه شعبه توحید  ( IR 980150000001538802000286به شماره شبای )  1538802000286

ت ارسال گردد. چنانچه واریز و فیش آن به همراه پیشنهاد قیمنده حقیقی یا نماینده شرکت حقوقی اصفهان توسط پیشنهاد ده

یا چك  ق باشد پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان بازگشایی نخواهد شد. )بجز واریز وجه نقد وکمتر از سپرده فوواریز مبلغ، 

  مورد قبول نمی باشد(. دیگریسپرده و یا ضمانت نامه معتبر بانكی، تضمین شده بانكی 

میزان تعیین  شرکت به پیشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط و مدت دار، مغایر با شرایط مناقصه و فاقد سپرده با کمتر از -4

 به هیچ عنوان ترتیب اثر نخواهد داد. ،)ارائه اصل فیش واریزی( و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر ارسال گردد شده

  سپرده سایر پیشنهاد دهندگان پس از انجام تشریفات مناقصه مسترد می گردد. -5



 

به هیچ وجه مسترد ریخ مذکور مدارك مربوطه اف نداشته و پس از تاپیشنهاد دهندگان پس از پایان مهلت تحویل مدارك، حق انصر -6

 نخواهد شد.   

 می باشند.برگ ثبت نام ثنا خود و سایر مدارك مربوطه  ،شماره کد پستی ،مؤظف به ارائه تصویر کارت ملی ؛پیشنهاد دهندگان حقیقی -7

   اساسنامه خود و برگ ثبت نام ثنا می باشند. ،موظف به ارائه آخرین روزنامه رسمی دالیل سمت مدیریت ؛پیشنهاد دهندگان حقوقی -8

جابجایی، حمل و نقل داخلی و تمامی هزینه های مشابه آن بعهده برنده مناقصه می باشد و آگهی روزنامه ،ثبت ، تمامی هزینه های  -9

  و هزینه ای را ندارد .شرکت هیچ گونه مسئولیت و تقبل انجام خدمات 

 ون اجبار به ذکر دلیل مختار است. شرکت در رد یك یا کلیه پیشنهادا ت بد -10

در صورتیكه واریز کننده سپرده با امضاء کننده شرایط  یط مناقصه را رؤیت و امضاء نموده،های شرا تمام برگ پیشنهاد دهندگان -11

  تیب اثر داده نخواهد شد.متفاوت باشد، به پیشنهاد قیمت شرکت کننده تر

دادن شرط در آن به همراه رسید سپرده  پیشنهاد دهندگان می بایست پس از تكمیل این فرم، آن را بدون تغییر، حذف و یا قرار -12

شركت سيمان «  د -7444پرونده  حمل مواد نفتی» مربوط به مناقصه » ه عبارت پاکات جداگانه در بسته ک شرکت در مناقصه در

کیلومتر  _سفارشات داخلی این شرکت واقع در: اصفهان  قراردادها و بر روی آن قید شده باشد طی مهلت تعیین شده به امور «   سپاهان

 شرکت سیمان سپاهان تحویل نمایند.  -جاده اختصاصی سیمان سپاهان -اتوبان ذوب آهن 24

 .می باشد 14وحداکثر تا ساعت 1401/ 2/12مورخ  سه شنبه روزمهلت ارسال پیشنهادات  -13

 255 - 258داخلی  03152454471راردادها به شماره با واحد ق در خصوص یرگزاری مناقصه  به اطالعات بیشتر صورت نیاز در -14

  هماهنگی شود. با دستگاه نظارت قرارداد انجام کارخصوص شرایط  صورت نیاز به اطالعات بیشتر در درحاصل نمایید و  تماس

اعالم و تأیید می نماید که تمام ابالغ ها و مكاتبات  آدرس مندرج در اوراق شرکت در مناقصهنام و نشانی قانونی را به شرح مناقصه گر  -15

  ابالغ شده تلقی و در این صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست. ارسال می شود سپاهان به نشانی مذکور را که از طرف شرکت سیمان

  .دهد کاهش یا افزایش% 25 تا پیمانكار موافقت اخذ بدون را قرارداد مقادیر شرکت نیاز بنابر تواند میار مناقصه گذ -16

که جزو مستندات الینفك مناقصه  (رکت کننده در مناقصه اذعان می دارد از نوع و مقدار کاال یا خدمات )مطابق با قرارداد پیوستش -17

  آگاهی کامل دارد. ،می باشد

زامی جهت شرکت در مناقصه می باشد و اسناد ال ءجز اجتماعی رفاه و کار اداره صالحیت تأیید گواهی و ایمنی صالحیت گواهی ارائه -18

 در صورت عدم ارائه و برنده شدن در مناقصه، به منزله انصراف و سپرده وی ضبط و هیچ حقی برای نامبرده متصور نمی باشد.

کلیه موضوعات می تواند به تشخیص کارفرما در قالب یك قرارداد تنظیم  ،برنده شودمناقصه گذار  مناقصه،نانچه مناقصه گر در چند چ -19

 و اجرایی گردد.

 اسناد مناقصه: 

 پاکت الف: فیش واریزی 

 و... پاکت ب: شامل اسناد، رزومه کاری، آگهی تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی صالحیت ایمنی پیمانكار

اعتباری،  ، توان مالی وتوانایی مدیریتی در تعداد پرسنل سوابق اجرایی، ابی کیفی پیمانكاران بر اساس تجربه، دانش ومعیارهای ارزی -

 گواهینامه های تأیید صالحیت ، توان تجهیزاتی وماشین آالت و توان فنی و برنامه ریزی شامل ساختار تشكیالت ومسئولیتها می باشد.

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

 محل امضاء پيشنهاد دهنده           

 



 

 

 پيشنهاد قيمت :                                                

....... صادره از ................................ ............ فرزند .......................  داراي شناسنامه شماره .........................اينجانب  ......................

........... كد ملی .........به نمايندگی از طرف شركت / فرد ................................................. داراي كد اقتصادي شماره ......................

.............................................................................................................. تلفن   به آدرس ........................................به شماره ......

، .................................... ضمن بازديد از موضوع مناقصه و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مناقصه فوق الذكر

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

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

 ................. ريال بابت سپرده شركت درمناقصه پيوست می باشد. .................................................................... به مبلغ .........

 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                        :                                                                   تكميل فرم     

 

 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

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

 شركت آن.................................... بحساب در مناقصه موضوع ريال بابت شركت .................................................

مبلغ مذكور را به حساب شماره  ،واريز نموده ام. خواهشمنداست در صورتيكه وجه مذكور بايد مسترد گردد

 .... نزد بانك .............................. شعبه................................... بنام ...................................................

 ..................... داراي كد ........................ واريز فرماييد.               ................................... در شهرستان ...

  

 ء پيشنهاد دهندهمحل امضا                                                            

 تاريخ : 

 روز : 

  ساعت :
 





 

 شرکت سيمان سپاهان )سهامی عام(

 فرم ايجاد تفضيلی 

 مشخاصات اشخاص حقيقی

 نام فروشگاه نام ونام خانوادگی نام

   

            كدملی

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

            كدپستی

             تلفن ثابت فروشگاه

             تلفن همراه

              شماره حساب

  R I                         شماره شبا

  نام بانک /شعبه / کد شعبه

 مشخصات اشخاص حقوقی

  نام شركت

             شناسه ملی

      شماره ثبت

              كد اقتصادي

            كد پستی

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

             تلفن ثابت شركت

             شماره موبايل

             شماره نمابر

              شماره حساب شركت

  R I                         شماره شبا

  نام بانك/شعبه/ كدشعبه

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

 امضاء

 واحد درخواست کننده

 امضاء

 سرپرست / مديرقسمت

 امضاء

 سرپرست دفتر داری وگزارشات

 


