آگهـی مناقصـه
96/10-1

شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت ایاب و ذهااب پرسا ک کارخاناو خا د انتخااب
نماید .بدی سیلو از متقاضیان دع ت میگردد حداکثر تا  3روز پس از تاریخ درج این آگهای جهات دریا ات
اس اد بو آدرسهای ذیک مراجعو نمای د :
وسایک نقلیو م رد نیاز  7 :می ی ب س و یک ات ب س
آدرس :
تهران  :خیابان سهروردی شمالی  -ک چو شهید حمید قدس (اندیشو  )2پالک 69
تلفن 021-42147777 :
زاهدان  :بل ار دانشگاه  -میدان دکتر حسابی  -بل ار جمه ری
تلفن 054-33294518-21 :

سایت  www.khashcement.comقسمت م اقصات.

شرکت سیمان خاش

" اسناد مناقصه"
96/10-1
شرکت سیمان خاش در نظر دارد پیمانکار واجد شرایط جهت ایاب و ذهاب پرس ک کارخانو خ د براساس
شرایط ذیک انتخاب نماید :
شرایط عمومی مناقصه :
 -1شرکت ک دگان میت ان د در قالب اشخاص حقیقی و یا حق قی در م اقصو شرکت نمای د.
 -2شرکت ک دگان حق قی میبایست رون شت آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت خ د را کو بو
مهر و امضاء صاحبان امضای شرکت رسیده است در پاکت الف تح یک شرکت سیمان خاش نمای د.
 -3شرکت ک دگان حقیقی میبایست کپی ش اس امو و کارت ملی خ د رادر پاکت الف تح یک شرکت
سیمان خاش نمای د.
 -4شرکت ک دگان میت ان د با هماه گی قبلی نسبت بو بازدید از محک انجام عملیات اقدام نمای د.
 -5شرکت ک دگان میبایست سپرده شرکت در م اقصو کو معادل  100،000،000میباشد را بو یکی
از ص رتهای زیر در پاکت الف تح یک سیمان خاش نمای د :
 -1-5اصک یش واریزی بو حساب  380638/79بانک ملت شعبو پاشاا باو ناام شارکت سایمان
خاش و شبا  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879واريز نمايند.
 -2-5اصک ضمانت امو بانکی در وجو شرکت سیمان خاش بابت تضمین شرکت در م اقصو با
اعتبار  3ماهو و قابک تمدید برای  3ماه دیگر .
 -3-5اصک چک بین بانکی در وجو شرکت سیمان خاش بو درخ است شخص شرکت ک ده در
م اقصو .

 -6با ت جو بو زمانبر ب دن ابالغ نتیجو شرکت ک دگان ،میبایست بو نح ی پیش هاد قیمت ده د کو
حداقک تا  2ماه پیش هادات دارای اعتبار باشد کو پس از آن کلیو سپردهها بجز نفرات اول تا س م
قابک ع دت خ اهد ب د.
 -7بو پیش هادات مشروط و مخدوش و مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخ اهد شد.
 -8بازگشایی پاکات بدون حض ر شرکت ک دگان در م اقصو خ اهد ب د.
 -9شرکت سیمان خاش در رد یا قب ل یک یا تمامی پیش هادات مختار خ اهد ب د.
 -10هزی و آگهی روزنامو بو عهده برنده م اقصو خ اهد ب د.
 -11پیش هاد ده دگان میبایست س ابق کاری مشابو خ د را بو همراه رضایت نامو کتبی از کار رمایان
قبلی را بو همراه اس اد م اقصو در پاکت الف تح یک شرکت سیمان خاش نمای د.
 -12کلیو شرایط قراردادی در پیشن یس قرارداد پی ست ذکر گردیده است کو پیش هادده دگان
میبایست پس از مهر و امضا آنرا در پاکت الف بو همراه اس اد م اقصو تح یک شرکت سیمان خاش
نمای د.
 -13در ص رت عدم وج د هر یک از اس اد ذکر شده کو میبایست در پاکت الف قرار داشتو باشد ،پاکت
ب بازگشایی نخ اهد شد و عی اً بو متقاضی ع دت میگردد.
 -14آخرین مهلت تح یک گیری پاکات ساعت  12م رخ  96/10/13خ اهد ب د.
بدیهی است پیش هادات واصلو بعد از زمان مقرر قابک پذیرش نخ اهد ب د.
 -15شرکت ک دگان میبایست پیش هادات خ د را در دو پاکت دربستو الف و ب بشرح ذیک میباشد.
را حداکثر تا تاریخ قالذکر تح یک شرکت سیمان خاش داده و رسید دریا ت نمای د.
تذکر  :شرکت ک دگان میبایست  2برگ پی ست این اس اد را بر روی پاکات مرب طو الصاق نم ده
و بو ط ر کامک تکمیک نمای د.

مدارکی که میبایست در پاکت (الف) قرار گیرند.
-1
-2
-3
-4
-5

رون شت آگهی روزنامو رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن و نیز کپی ش اس امو و کارت
ملی .
سپرده شرکت در م اقصو .
س ابق کاری مشابو بو همراه رضایت نامو از کار رمایان قبلی .
کک اس اد م اقصو کو مهر و امضا گردیده باش د.
کپی اس اد مالکیت ات ب س و می ی ب سها.

مدارکی که میبایست در پاکت (ب) قرار گیرند.
برگ پیش هاد قیمت تکمیک شده بو همراه مهر و امضاء معتبر کو میبایست بدون هرگ نو خط خ ردگی
باشد.
آدرس :
 -1تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -ک چو شهید حمید قدس (اندیشو  )2پالک 69
تلفن 021-42147777 :
 -2زاهدان  -بل ار دانشگاه  -میدان دکتر حسابی  -بل ار جمه ری
تلفن 054-33294518-21 :

شرکت سیمان خاش

برگ پیشنهاد قیمت
ای جانب

............................ ................................................... .........................................................................

نمای ده شرکت

بو شماره ثبت  ...........................................................................................................ش اسو ملی

............................................. ................................................................................................

................................................................................... ............................................................... .......................................

کااد اقتصااادی  ....................................................................................................پیشاا هاد قیماات زیاار را براساااس مفاااد اساا اد م اقصااو و شاارایط
انجام کار و پیس ن یس قرارداد پی ست اعالم نم ده ام .
 -1هزی و هر ر ت و برگشت با یک دستگاه می ی ب س برای کلیو مسیرهای قید شده پیش ن یس قرارداد
معادل.................................................................. .......................................................................................................................ریال.
بو حروف................................................................................ ...................................................................................................ریال.
 -2هزی و هر ر ت و برگشت با یک دستگاه ات ب س برای کلیو مسیرهای قید شده در پیش ن یس قرارداد معادل
معادل .............................................................................. ...........................................................................................................ریال.
بو حروف.......................................................................................... .........................................................................................ریال.

تاریخ :
تلفن :

مهـر و امضـاء

(مناقصه سرویس کارکنان )
" پاکت الف "
مناقصه گذار  :شرکت سیمان خاش

پیشنهاد دهنده :

آدرس :

آدرس :

............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه )2
................................................................................................................. ......................................................................
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تلفن 42147777 :

زاهدان  -بلوار دانشگاه  -میدان دکتر حسابی  -بلوار جمهوری
تلفن 0541-3424519-21 :

ساعت و تاریخ تح یک :
نام و امضاء تح یک گیرنده :

حاوی مدارک زیر :

 -1رون شت روزنامو رسمی
 -2سپرده شرکت در م اقصو
 -3س ابق کاری
 -4اس اد م اقصو مهر و امضاء شده
 -5کپی اس اد مالکیت می ی ب س ها و ات ب س

(مناقصه سرویس کارکنان )
پاکت "ب"
مناقصه گذار  :شرکت سیمان خاش

پیشنهاد دهنده :

آدرس :

آدرس :

تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه )2

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.

......................................................................................................................................................................................
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حاوی مدارک زیر :

تلفن 42147777 :

زاهدان  -بلوار دانشگاه  -میدان دکتر حسابی  -بلوار جمهوری

 -1برگ پیش هاد قیمت شرکت در م اقصو

تلفن 0541-3424519-21 :

ساعت و تاریخ تح یک :
نام و امضاء تح یک گیرنده :

