
 

-CA با توجه به آگهی شماره تن 100.000سنگ گچ از معدن گچ کارخانه به میزان و حمل استخراج مناقصه برگ شرایط  

 22/10/99  مورخ   2106

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثال ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

 پیمان نزد شرکت باقی می ماند.سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف  -2

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. -3

 و تایید صالحیت از مراجع ذی صالح ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. -4

 وضوع مناقصه(نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با م -5

 تمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود. -6

می صورت نمی گیرد و آنرا عودت یمت اقداپیمانکاران محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد ق -7

 .می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک بنام  0105648832003ریال بحساب سیبا  000،000،010غواریز سپرده شرکت در مناقصه به مبل بامتقاضیان میبایست  -8

بصورت  اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج( ورا در پاکت )الف( مدارک یا ضمانت نامه بانکی  ملی و فیش مربوطه 

 6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  10کیلومتر –نشانی بهبهان  به    حراستخانه واحد یربه دب  29/10/99 مورخه 14جداگانه و درب بسته تا ساعت 

الزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و کمیته فنی بازگشایی و تحویل نمایند   حراست به واحد 

می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار  مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی

 کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.

شرکت سیمان بهبهان نزد   0105648832003اب سیبا هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حس 100،000متقاضیان می بایست مبلغ  -9

 بانک ملی واریز و فیش آنرا به واحد بازرگانی تحویل نمایند.

 :شرح کار

 تن میباشد. 100000میزان استخراج سنگ گچ  -1

 باشد.  SO3>38%ست یبا می تحویلیسنگ گچ  عیار -2

 سانتیمتر میباشد. 40سنگ گچ تحویلی حداکثر سایز -3

 منظم سازی محصول )سنگ گچ خرد شده ( در محل کارخانه بعهده پیمانکار میباشد.دپو ،شکل دهی ،و  -4

،و ..... بعهده  ابکلیه هزینه های مربوطه شامل :ماشین آالت، ادوات ، تجهیزات ،سوخت،غذا،مواد اولیه ، نیروی انسانی ،اقامتگاه ،تانکر -5

 پیمانکار میباشد.

ناظر و رابط فنی امورات معدن گچ به کارفرما معرفی نموده و در این ارتباط پیش قرارداد  پیمانکار باید یک نفر مهندس معدن را بعنوان -6

 خود با وی را نیز ارائه نماید.

 مبنای محاسبه تناژتحویلی سنگ گچ به کارخانه باسکول های کارخانه میباشد. -7

 ت و .. را به کارفرما ارائه نمایند. شرکت کنندگان میبایست لیست دستگاهای خودر ابه همراه رزومه کاری ،اساسنامه شرک -8

 ارائه پیشنهاد قیمت طبق جداول زیر میباشد که پس از بررسی الزم توسط کارفرما روش مورد نظر اعالم و برنده مشخص میگردد. -9

 2ادامه در صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ده از چکش هیدرولیکیااستخراج سنگ گچ با استف

 )ریال(هزینه برای یک تن سنگ گچ  نوع فعالیت

 با استفاده از  چکش هیدرولیکیوجدایش سنگ گچ استخراج 

 سانتیمتر40تاسایز
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 ................................................. آدرس کامل و دقیق ................................ نام و نام خانوادگی یا نام شرکت

 ................................................. تلفن شهری

 ................................................. تلفن داخلی ................................. امضاء

 ................................................ تاریخ اعتبار قیمت ................................. مهر

 .................................................. شماره حساب ................................. کد اقتصادی یا کد ملی

 ................................................... تاریخ ارائه پیشنهاد ................................. کد پستی

 

 

شرکت سیمان  0105648832003ریال به حساب سیبا  میلیون یکصد مبلغ شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز اینجانب 

 بهبهان نزد بانک ملی بعنوان سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را دارم: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
امضاءمهر و   

 نام و نام خانوادگی


