"آگهـی خرید سنگ آهن "
شماره 96/1-8

شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت خرید سنگ آهن با شرایط زیر اقدام نمایند .بدینوسیله دعوت میگردد از
تولیدکنندگان نسبت به دریافت شرایط خرید از طریق سایت شرکت سیمان خاش به آدرس زیرر درداک ر فرر
مدت  5روز اقدام نمایند.

سنگ آهن Fe=45 :و دانه بندی  0-10میلی متر به میزان  10،000تن.
آدرس :
تهران  :خیابان سهروردی شمالی  -کوچه شهید دمید قدس (اندیشه  )2پالک 69
تلفن 021-42147777 :

سایت  www.khashcement.comقسمت مناقصات.

شرکت سیمان خاش

" اسناد مناقصه"
شماره 96/1-8
شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به خرید سنگ آهن با شرایط زیر اقدام نماید:

سنگ آهن Fe=45 :و دانه بندی  0-10میلی متر به میزان  10،000تن.
شرایط عمومی مناقصه :
-1
-2

-3
-4

-5
-6
-7
-8

شرکت کنندگان میتوانند در قالب اشخاص دقیقی  ،دقوقی در مناقصه شرکت نمایند.
شرکت کنندگان دقوقی میبایست رونوشت آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت خود را که به مهر و
امضاء صادبان امضای شرکت رسیده است در پاکت به همرراه اسرناد منردن تولیدکننرده سرنگ تحویر
شرکت سیمان خاش نمایند.
شرکت کنندگان میبایست براساس مشخصات فوق نسبت به ارائه قیمت اقدام نمایند.
شرکت کنندگان میبایست سپرده شرکت در مناقصه که منادل 20،000،000ریال میباشد را به یکی از
صورتهای زیر در پاکت تحوی سیمان خاش نمایند :
 -1-4اص فیش واریزی به دساب  380638/79بانک ملت شنبه پاشا به نرام شررکت سریمان خراش
و شبا  IR 3701 2000 0000 0000 3806 3879واريز نمايند.
 -2-4اص ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت سیمان خاش بابت تضمین شررکت در مناقصره برا اعتبرار
 3ماهه و قاب تمدید .
 -3-4اص چک بین بانکی در وجه شرکت سیمان خاش به درخواست شخص شرکت کننده درمناقصه.
با توجه به زمانبر بودن ابالغ نتیجه شرکت کنندگان ،میبایست به نحوی پیشنهاد قیمت دهند که دداق
تا  2ماه پیشنهادات دارای اعتبار باشد .
به پیشنهادات مشروط و مخدوش و مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بازگشایی پاکات بدون دضور شرکت کنندگان در مناقصه خواهد بود.
شرکت سیمان خاش در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.

 -9هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -10پیشنهاددهندگان میبایست نسبت به اعالم پیشنهاد خود به صرورت تحویر در کارخانره سریمان خراش
( قیمت خرید  +قیمت دم ) اقدام نمایند.
 -11آخرین مهلت تحوی گیری پاکات ساعت  14مورخ  96/10/10خواهد بود.
بدیهی است پیشنهادات واصله بند از زمان مقرر قاب پذیرش نخواهد بود.
 -12شرکت کنندگان میبایست پیشنهادات خود را پاکت دربسته بشرح ذی مریباشرد را درداک ر ترا تراری
فوقالذکر تحوی شرکت سیمان خاش داده و رسید دریافت نمایند.
الف -رونوشت آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن و نیز کپی شناسنامه و کارت ملی .
ب  -سپرده شرکت در مناقصه .
ج  -برگ پیشنهاد قیمت تکمی شده به همراه مهر و امضاء منتبر که میبایست بدون هرگونه خط خوردگی
باشد.
آدرس :
 -1تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -کوچه شهید دمید قدس (اندیشه  )2پالک 69
تلفن 021-42147777 :

شرکت سیمان خاش

برگ پیشنهاد قیمت

شرررررررررکت ...........................................................برررررررره نماینرررررررردگی .......................................................
بررررره شرررررماره ثبرررررت ........................................................شناسررررره ملررررری .............................................
کد اقتصادی  .......................................................پیشنهاد قیمت خود را جهت خرید سنگ به شررح زیرر اعرالم
میدارد:
 قیمت خرید سرنگ آهرن برا  Fe=45برا دانره بنردی کروچکتر از  10میلری مترر بره صرورتتحویررررر در کارخانررررره سررررریمان خررررراش بررررره ازای هرررررر ترررررن منرررررادل
...........................................................................................................................................................ریال
به درو ........................................................................................................................................ریال میباشد.
 مشخصات دساب جهرت عرودت سرپرده شررکت در مناقصره شرماره دسراب.......................................نررزد بانررک تجررارت  /سررپه  /صررادرات برره نررام .....................................................................................
میباشد.
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