
 15/06/1400 مورخ   CA-1075شماره به  مربوطه بلوئردستگاه  3 خرید مناقصه برگ شرایط 

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

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

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

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

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

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

محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت  فروشندگان -7

 نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.پیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً 

شرکت سیمان بهبهان بنام  0105648832003بحساب سیبا   ریال 000،000،10مبلغ واریز سپرده شرکت در مناقصه به بامتقاضیان میبایست  -8

اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت  وفیش مربوطه را در پاکت )الف( مدارک  یا ضمانتامه بانکی به همین مبلغ  و  نزد بانک ملی و

جاده سد مخزنی  10کیلومتر – نشانی بهبهان 22/06/1400مورخ  14بصورت جداگانه و در بسته تا ساعت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(

است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت الزم به ذکر تحویل نمایند  واحد حراست اداری ثبت و سپس به به دبیرخانه  6367156745مارون کد پستی 

سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد 

ایمنی، کسورات  قیمت بازگشایی می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد

  و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد. ار با فروشنده است قانونی با پیمانک

 شرکت سیمان بهبهان در انتخاب فروشنده مختار است و هزینه یک نوبت چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است . -9

شرکت سیمان   0105648832003هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا  100،000متقاضیان می بایست مبلغ  -10

 تحویل نمایند. همراه فیش سپرده بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا به 

 "بلوئر دستگاه  3 :   فنیمشخصات 

 

 مالحضات تعداد مشخصات فنی شرح ردیف

بلوئر  1
ROBUSCHI 

RBS 46 1 عدد 
 

بلوئر  2
ROBUSCHI 

RBS 65 1 عدد 
 

3 

پکیج کامل بلوئر 

ROBUSCHI 
RBS 65 1 دستگاه 

شامل بلوئر به همراه کلیه متعلقات و الکتروموتور با 

 مشخصات زیر:

 m3/min 13.8    ظرفیت هوا دهی:

 bar 1فشار مکش: 

 bar 1.6فشار دهش: 

 rpm 2940دور کاری بلوور: 

 kw 22توان الکتروموتور: 

 



نام شرکت                                                                             مدیرعامل شرکت         صادره از   ش.ش  فرزند             اینجانب

شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن  شناسه ملی                                  کد اقتصادی                                    شماره ثبت             

بعنوان  و یا ضمانتامه بانکی به همین مبلغ شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی 0105648832003ریال به حساب سیبا  میلیون ده مبلغ واریز

 پرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی خودرا بشرح ذیل اعالم می دارم: س

 .................................................. ریال و مبلغ کل ................................... ریال می باشد بلوئردستگاه مبلغ فی هر 

 موارد مورد تایید این شرکت می باشد . مهر و امضاء 


