
 

 

 

 

 

 

 نشركت سيمان سپاها

                                                                            

                و پيشنهاد قيمت جدول مزايده فروش                                                                 

                                                                  

:پيشنهاد قيمت                   

.......................................به اينجانب  .................................. فرزند ..................................  به نمايندگي از طرف شركت / فرد .........

ضمن بازديدد از وضضدض  ................ تلفن :......................................... آدرس ....................................................................................

يت كليه وشخصات با قبضل شرايط شركت در وزايده فضق الذكر ، قيمت پيشنهادي خضد را به شدر  دددول ليد  وزايده و رؤ

 اعالم وي دارم .

 

 نام محصول رديف

مقدار 

 تقريبي

 واحد
 ميزان سپرده)ريال(

 (دالرقيمت كل پيشنهادي ) (دالرقيمت واحد پيشنهادي )

   10,000,000,000 تن 45000 امام خمینیبندرFOBصورتبه 2کلینکرتیپ 1

 

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

 .............. ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوست مي باشد. .........شعبه.........................  به مبلغ ...................
 
 
 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                   تاريخ تكميل فرم:                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 
 

                                                                   

 شرکت سیمان سپاهان                                                                                                                                                                                                                             

 اد قيمتفرم شرايط و پيشنه

                                                 

                                                     شرايط  شركت در مزايده :          

 با توجه به مراتب ذيل در مزايده شركت مي نمايند : متقاضيان

 پيشنهاد دهندگان مي توانند ضمن بازديد از موضوع مزايده نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند .  -1

برنده مزايده بايد نسبت به خريد موضوع مزايده اقدام نمايد و در صورت انصراف ، سپرده وي به نفع شركت سيمان سپاهان  -2

 ضبط خواهد شد .

قالم مورد مزايده توسط نفر اول نزد شركت سيمان سپاهان باقي مانده و درصورت سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان خريد ا -3

انصراف نفر اول عالوه بر ضبط سپرده وي مزايده به نفر دوم واگذار مي شود و درصورت انصراف نفردوم نيزسپرده وي ضبط و 

نظريه كميسيون مي گردد . بديهي است  گردد و در صورت انصراف نفر سوم سپرده وي نيز ضبطمزايده به نفر سوم واگذار مي

 باشد. در رد يا قبول هريك از موارد فوق با درنظر گرفتن منافع شركت حاكم بر مزايده ميمعامالت بازرگاني 

 سپرده ساير پيشنهاد دهندگان پس از انجام تشريفات مزايده مسترد مي گردد . -4

شعبه  توحيد اصفهان توسط اين شركت نزد بانك سپه   1538600340009 شماره  سپرده شركت مي بايست به حساب -5

چنانچه واريز واريز و فيش آن به همراه پيشنهاد قيمت ارسال گردد. پيشنهاد دهنده حقيقي يا نماينده شركت حقوقي 

 ين شده واريز وجه نقد ويا چك تضم) پيشنهاد قيمت شركت كنندگان بازگشايي نخواهد شد.مبلغ،كمتر از سپرده فوق باشد 

درصورتيكه وجه سپرده توسط نماينده واريز مي شود بايستي معرفي نامه هيچگونه سپرده اي مورد قبول نمي باشد(.  يبانك

 درسربرگ خريدار وبامهروامضاي مجاز ارائه شود.

ز ميزان تعيين شركت به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط و مدت دار ، مغاير با شرايط مزايده و فاقد سپرده  با كمتر ا -6

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

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

 

  محل امضاء پيشنهاد دهنده                                                                                                                                           

 



 

 

 

 

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

                                                                                 هيچ وجه مسترد نخواهد شد . به

مدارك شناسايي اشخاص حقيقي وحقوقي  ونمايندگان ايشان )تصويركارت ملي پيشنهاد دهندگان مؤظف به ارائه تصوير  -9

 مي باشند .و...،،اساسنامه وآگهي هاي ثبت شماره كد پستي  ،آدرس،

به حساب اعالم شده توسط  ابالغروز از تاريخ  7حداكثر ظرف مدت زمان را برنده مزايده متعهد است كل مبلغ خريد  -10

واريز نمايد. بديهي است در صورت عدم واريز مبلغ فوق، سپرده شركت در مزايده به نفع شركت سيمان سپاهان ضبط  شركت 

 خواهد گرديد. 

 بدون اجبار به ذكر دليل مختار است . پيشنهادها  ول شركت در رد يا قب -11

برنده مزايده فردي است كه تمام برگهاي شرايط مزايده را رؤيت و امضاء نموده است ، در صورتيكه واريز كننده سپرده با  -12

شركت درمزايده،به پيشنهادقيمت انجام شده درمزايده شركت داده نمي شود ومبلغ سپرده امضاء كننده شرايط متفاوت باشد ، 

 حساب واريزكننده سپرده عودت مي گردد.

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

                              1401ماه ور شهريفروش محصوالت صادراتي مربوط به مزايده » رسيد سپرده شركت در مزايده درپاكت در بسته كه عبارت 

اصفهان ،خيابان شريعتي ، حد فاصل دفتر شركت سيمان سپاهان واقع در بر روي آن قيد شده باشد طي مهلت تعيين شده به  « 

 تحويل نمايند .   24توحيد و حكيم نظامي ،پالك

 ي باشد .م 29/05/1401ورخ  م شنبه روز مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري  -14

 تماس و راهنمايي الزم اخذ شود. ، واحد صادرات  031- 36280201 -5در صورت نياز به اطالعات تكميلي با شماره تلفن -15

خريدار نام و نشاني قانوني را به شرح ذيل اعالم و تأييد مي نمايد كه تمام ابالغ ها و مكاتبات را كه از طرف شركت سيمان  -16

 ر ابالغ شده تلقي و در اين صورت آثار مترتب بر آن متوجه اوست .سپاهان به نشاني مذكو

 .دهد كاهش يا افزايش %25 تا خريدار موافقت اخذ بدون را فروش مقادير صالحديدخود، بنابر تواند مي فروشنده -17

 اسناد مزايده:

 ،ضمانتنامه وچك تضمينرسيدهاي مربوط به واريزي پاكت الف: شامل اسناد و

  تصويرشناسنامه وكارت ملي شركت كننده درمزايده)رزومه(پاكت ب: شامل 

 فرم تكميل شده قيمت پيشنهادي همراه با امضاكليه اسنادوشرايط مزايدهپاكت ج: 

 

 ضاء پيشنهاد دهنده محل ام                                                                                                                            

 



 

 

 

 پيشنهاد قيمت :         

                                        

.............. صبببادره از اينجانبببب  ...................................... فرزنبببد .........................................  داراي شناسبببنامه شبببماره .......

........................... داراي كد اقتصبادي شبماره ...................................... به نمايندگي از طرف شركت / فرد ......................................

...................................... كبببببببد ملبببببببي ببببببببه شبببببببماره  ............................................... ببببببببه آدرس 

................................................ تلفبببن :.................................... ضبببمن .............................................................................................

بازديد  از  موضوع  مزايده  و رؤيت كليه مشخصات با قبول شرايط شركت در مزايده فوق الذكر، قيمت پيشبنهادي خبود را ببه 

 اعالم مي دارم .  فوقصفحه شرح جدول 

........... ز وجه سپرده شماره .................................. مورخ ................................. بانك ............................ضمناً رسيد واري

 ت مي باشد. ....................... ريال بابت سپرده شركت درمزايده پيوس............شعبه.........................  به مبلغ ..........

 

 محل امضاء پيشنهاد دهنده                                        تكميل فرم:                                                                        

 

*********************** 

 شركت محترم سيمان سپاهان 

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

واريز نموده ام . خواهشمنداسبت در شركتآنبحساب.................................... بابت شركت در مزايده موضوع

ر بايد مسترد گردد مبلغ مذكور را به حساب شماره .................. بنام ...................... نبزد صورتيكه وجه مذكو

......... واريبز بانك .............................. شعبه ....................... در شهرستان ........................ داراي كبد ...............

       فرماييد .         
محل امضاء پيشنهاد ده                                                                                                                                                    

 تاريخ : 

 روز : 

 ساعت : 
 



 )سهامي عام(شركت سيمان سپاهان 

 فرم ايجاد تفضيلي 

 مشخاصات اشخاص حقيقي

 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

 

 



 نده


