
شرکت سیمان ایالم          

سهامی عام         

 
 (شرکت سيمان ايالمد او ماز مستعملاقالم ولوازم راکد، عمومی فرم شرايط شرکت در مزايده )

 

گه های پيشنهادی را امضاء کليه بر ،در پايان مطالعه قرارداده و دقت مورده ازکليه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود مفاد شرايط زير را ب -1

 .نمايند

را دارند مشروط بر آنکه ضمانت تعيين شده برای  شرکت در مزايده هر يک  اه گروهيا تمام  و گروهامکان شرکت در مزايده برای يک يا چند  ،متقاضيان -2

 .نمايندبه پيوست ارسال  و مينأو اقالم را ت هاه گرواز 

شرکت سيمان ايالم به شماره بانکی مبلغ مورد نظر را به حساب  که شرکت کننده بايستی مبلغ دو ميليارد ريال می باشد ضمانت شرکت در مزايده -3

 پيوست و ارسال  نمايند. ،به همراه ساير مدارکواريز و فيش واريزی را  275تجارت شعبه کوشک تهران با کد بانک نزد  0386060010

، ماشين آالت و ... مورد مزايده از آنها بازديد نمايند، بديهی است که امضاء فرم ها حاکی از اطمينان از وضعيت اقالممتقاضيان بايستی جهت حصول  -4

 بعد از شرکت در مزايده هيچ گونه ادعايی پذيرفته نميشود. موجود اقالم مورد مزايده بوده و يتبازديد و قبول وضع

 .باشدبه اختيار شرکت سيمان ايالم  مي گونه توضيحیبدون هيچقبول يا رد هر يک از پيشنهادات  -5

 نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده بقيه يکماهفروش اموال مورد مزايده به مدت وضعيت دوم و سوم تا روشن شدن  سپرده برندگان رديف های اول، -6

شرکت باشد. در صورتی که برنده اول بعد از اعالم کتبی يا تلفنی ميده و گشايش پاکت ها قابل عودت حداکثر تا يک هفته بعد از برگزاری مزاي متقاضيان

مين ه و به ضبطسپرده وی به نفع شرکت سيمان ايالم  ،اقدام نکند و برداشت اقالم واريز وجوه به حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت ،سيمان ايالم

 ابالغ خواهد شد.مراتب به برنده رديف دوم و سوم  ترتيب

را با هماهنگی امور مالی به حساب شرکت سيمان ايالم بهای کاالی خريداری شده  کل شروع بارگيری قبل از دهر يک از برندگان مزايده موظف هستن -7

 مل اقالم ممانعت به عمل خواهد آمد.حدر غير اينصورت از بارگيری و يند نما واريز

نسبت به درج قيمت مورد نظر خود مقابل مطابق فرم توضيحات خواسته شده پيشنهادی،  قيمتالزم است ضمن تکميل فرم  ،متقاضيان هر يک از اقالم -8

 خودداری نمايد.  یو روش های ديگر پيشنهاد یتوضيحات اضاف درجاز  نمايد و دامهر يک از اقالم طبق فرم و توضيحات نوشته شده اق

در پاکت تهيه و به پيوست پيشنهاد خود، را ( 3به شرح  بند سه ) اسناد الزم، گروه ها يا کل  و ، چندمزايده يکست بابت شرکت در يمتقاضيان می با -9

شهرستان سرابله، دشت کارزان، کارخانه ايالم، واقع در کارخانه  واحد دبيرخانهبه  02/09/1399مورخ   يکشنبه روز سيزدهساعت در بسته حداکثر تا 

ساختمان سيمان  ،5پالک،کوچه انوشيروانی،خيابان تقوی،خيابان فردوسی،واقع در تهرانشرکت سيمان ايالم  دفتر مرکزیدبيرخانه سيمان ايالم و يا به 

 . و رسيد دريافت نمايند تحويلايالم 

نخواهد گذاشت وکليه هزينه های متقاضی را دراختيار  یحمل اقالم مورد مزايده هيچ گونه امکانات بارگيری و جهت جابجايی، شرکت سيمان ايالم -10

 می باشد . متقاضیمربوطه در اين خصوص به عهده 

در صورت بروز خسارت  با رعايت ضوابط عمل کند و شرکت سيمان ايالمدر هنگام حضور درکارخانه جهت انتقال اقالم می بايست طبق نظر  متقاضی -11

 می باشد . متقاضیبرعهده لی جبران خسارات احتما مسئوليت و ،متقاضی ناشی از بی توجهی

 هزينه درج آگهی مزايده برعهده برندگان مزايده می باشد. -12

 نمايد. مشخصحتماً اين مورد را  ،هرگونه ماليات و عوارض متعلقه به موارد مزايده به عهده خريدار می باشد و خريدار در زمان ارائه پيشنهاد قيمت -13

 

.................................................... به شرح جداول مندرج    گروه هایمتقاضی خريد اقالم گانه فوق سيزده ضمن قبول شروط اينجانب................................................ 

                                                                                                                                              می باشم .

 آدرس :

 مهر وامضاء                                                                                تلفن :
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پيشنهاد قيمت مزايدهفرم   

آجر نسوز ضايعاتیگروه اول :   

 قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (

 با احتساب ماليات بر ارزش افزوده

ساب با احتقيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

  

 

 

 
 

 حدود

هزار يکصد / 100.000  
مکيلو گر  آجر نسوز ضايعاتی 

 

ضايعات فلزی سايشیگروه دوم :   

 قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (

 با احتساب ماليات بر ارزش افزوده

با  قيمت پيشنهادی به ريال )به حروف(

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده
 واحد تعداد

 نام کاال
 

 
 

/5.000حدود  

 پنج هزار
 ضايعات فلزی سايشی کيلوگرم

 

آهن آالت م:سوگروه   

 پيشنهادی به ريال )عددی (قيمت 

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

با  قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد مقدار

  
/ 50.000حدود 

 پنجاه هزار 
 آهن آالت کيلوگرم

 

ضايعات فلزی نسوز:   چهارم گروه  

 ( قيمت پيشنهادی به ريال )عددی

هاحتساب ماليات بر ارزش افزودبا   

با  قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد مقدار

 
 

/ ده  10.000حدود 

 هزار 

 

 ضايعات فلزی نسوز کيلوگرم

 شرکت سيمان ايالم در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار است
مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده                                                                                                               
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پوسته غلطك)سايشی( :پنجمگروه   

 ( قيمت پيشنهادی به ريال )عددی

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

با احتساب  )حروفی (قيمت پيشنهادی به ريال 

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

  
حدود 

/پانزده هزار15.000  
رمکيلوگ  

پوسته 

 غلطك)سايشی(

 

تسمه نقاله و تاير کاميون ضايعاتیگروه ششم :   

 ( قيمت پيشنهادی به ريال )عددی

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

 احتساببا  قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

  

 

 
 

حدود 

/بيست هزار20.000  
رمکيلوگ  

ر تسمه نقاله و تاي

 کاميون ضايعاتی

 

 MO40پينيون با متريال  :هفتم گروه

 قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

 با احتساب قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

/دو 2     عدد 

پينيون با متريال 

MO40 

 
 

سيم الکی ضايعاتیگروه هشتم :   

 ( قيمت پيشنهادی به ريال )عددی

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

 با احتساب قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

 
 

يکصد و /120حدود 

  بيست
رمکيلوگ یسيم الکی ضايعات    

 

  چوب )پالت چوبی(گروه نهم:        

 ( قيمت پيشنهادی به ريال )عددی

هبا احتساب ماليات بر ارزش افزود  

 با احتساب قيمت پيشنهادی به ريال )حروفی (

 ماليات بر ارزش افزوده
 نام کاال واحد تعداد

 
/پانصد500حدود   رمکيلوگ   چوب )پالت چوبی( 

 

 شرکت سيمان ايالم در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار است
                                                                                                           

مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده                                                                                                                                                         
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:و غير مستعملاقالم مازاد :  دهمگروه    

ر برای ه قيمت پيشنهادی به ريال

با احتساب  )عددی ( کيلوگرم

 ماليات بر ارزش افزوده

 برای هر کيلو گرم قيمت پيشنهادی به ريال

با احتساب ماليات بر ارزش افزوده )حروفی (  
 نام کاال واحد تعداد

  

 
 

/هزار1000  عدد 
بست يکطرفه 

 اسکافل بندی

 
/چهار4   

 

 حلقه
الستيك گل درشت 

 گريدر

17.5*25 

ايالم در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار استشرکت سيمان   

مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده                                                                                                     


