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

 .گه های پيشنهادی را امضاء نمايندکليه بر ،در پايان ازکليه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود مفاد شرايط زير را بدقت موردمطالعه قرارداده و -1

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

 .نمايندبه پيوست ارسال  و مينأو اقالم را ت هاه گرواز 

به  چک تضمين شده يا ضمانت نامه بانکیکه شرکت کننده بايستی بصورت قيمت پيشنهادی می باشد. )ده درصد(درصد10ضمانت شرکت در مزايده  -3

 پيوست و ارسال  نمايند. ،همراه ساير مدارک

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

 بعد از شرکت در مزايده هيچ گونه ادعايی پذيرفته نمی شود . موجود اقالم مورد مزايده بوده و يتول وضعبازديد و قب

 به اختيار شرکت سيمان ايالم  می باشد . بدون هيچگونه توضيحیقبول يا رد هر يک از پيشنهادات  -5

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

 سيمان ايالم شرکتتا يک هفته  بعد از برگزاری مزايده و گشايش پاکت ها قابل عودت می باشد . در صورتی که برنده اول بعد از اعالم کتبی يا تلفنی 

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

 برنده رديف دوم و سوم  ابالغ خواهد شد.

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

قيمت مورد نظر خود مقابل نسبت به درج 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 را تهيه و به پيوست پيشنهاد خود را ( 3به شرح  بند سه ) اسناد الزم، گروه ها يا کل  و ، چندست بابت شرکت در مزايده يکيمتقاضيان می با -9

ايالم، بلوار آزادی،مجتمع تجاری آفتاب،ساختمان واقع در به امور قراردادهای کارخانه  22/07/1398مورخ :   شنبهدو روز 15ساعت در بسته حداکثر تا 

کوچه ،خيابان تقوی،خيابان فردوسی،در تهرانواقع شرکت سيمان ايالم  کميسيون معامالتيا دبيرخانه  نظام پزشکی،طبقه دوم،واحد هفت،

 . و رسيد دريافت نمايند تحويل ساختمان سيمان ايالم طبقه همکف ،5پالک،انوشيروانی

نخواهد گذاشت وکليه هزينه های متقاضی را دراختيار  یجهت جابجايی،بارگيری وحمل اقالم مورد مزايده هيچ گونه امکانات 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 الی جبران خسارات احتم 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 :
 

 

 

 



 فرم پيشنهاد قيمت مزايده

 

آجر نسوز ضايعاتیگروه اول :   

به ريال قيمت پيشنهادی 

 )عددی (

قيمت پيشنهادی به ريال 

 )حروفی (
ين مبلغ واريزی تضم

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

 

 

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی

 حدود

يکصد و / 110.000

هزار  ده  

 آجر نسوز ضايعاتی کيلو گرم

 

ضايعات فلزی سايشیگروه دوم :   

ه قيمت پيشنهادی ب

 ريال )عددی (

قيمت پيشنهادی به 

 ريال )به حروف(
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 واحد تعداد

 نام کاال
 

 
 

10
د 

رص
د

غ 
مبل

ی
اد

نه
يش

 پ

/45.000حدود  

هزار و پنج چهل  
مکيلوگر   ضايعات فلزی سايشی 

 

پمپ آبم:سوگروه   

 قيمت پيشنهادی به ريال

 )عددی (

قيمت پيشنهادی به ريال 

 )حروفی (

ن مبلغ واريزی تضمي

 به ريال
 نام کاال واحد مقدار

  
درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
دستگاه 4/چهار  پمپ آب دستگاه 

 شرکت سيمان ايالم در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار است
 مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خاک آجر نسوز و برگشتی از کوره:   چهارم گروه  

قيمت پيشنهادی به ريال 

()عددی   

ل قيمت پيشنهادی به ريا

 )حروفی (

مبلغ واريزی 

 تضمين به ريال
 نام کاال واحد مقدار

 

 

30
ی

اد
نه

يش
غ پ

مبل
د 

رص
د

 

 نا مشخص

ه )قیمت این گروه ب

صورت کلی درج 

 گردد(

 تن

 خاک آجر نسوز و برگشتی کوره

خاک آجر  –که شامل)آجر نسوز 

 –خاک برگشتی کوره  –نسوز 

تسمه  –آهن آالت  –خاک رس 

ی بشکه ها –پالت چوبی  –نقاله 

و  روليک فلزی –ميلگرد  –خالی 

 –گلوله فوالدی  –الستيکی 

 گريس سپالتين –پالستيک 

اده بر –ورق گالوانيزه  –ضايعاتی 

ل سيم بکس –تاير کاميون  –آهن 

 مايع ضد سايش –سطل فلزی  –

تانکر و .....( –  

 

پينيون :پنجمگروه   

ريال قيمت پيشنهادی به 

 )عددی (

ل قيمت پيشنهادی به ريا

 )حروفی (

مبلغ واريزی 

 تضمين به ريال
 نام کاال واحد تعداد

  
درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
 MO40ينيون پ عدد  ود/  2

 

چرخدندهگروه ششم :   

قيمت پيشنهادی به ريال 

 )عددی (

ل قيمت پيشنهادی به ريا

 )حروفی (

مبلغ واريزی 

 تضمين به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

 

 

 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
دو  / 2  چرخدنده عدد 

 
آهن آالت :هفتم گروه  

قيمت پيشنهادی به ريال 

 )عددی (

قيمت پيشنهادی به ريال 

 )حروفی (

ن مبلغ واريزی تضمي

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

  
درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
سی / 30حدود   نت   آهن آالت 

 ايالم در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار استشرکت سيمان 
 مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده

 
 
 
 



نسوز فلزی گروه هشتم : ضايعات  

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

 درصد مبلغ10

 پيشنهادی

حدود 

  پانصد/500
مکيلوگر  

نسوز فلزی ضايعات  

 

 
  گروه نهم: کمپرسور       

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
 دستگاه  سه/3

 کمپرسور

 

 
مازوت گروه دهم: پمپ گرمخانه  

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
  پمپ گرمخانه مازوت دستگاه  سه/3

 
 گروه دهم: پمپ روغن

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 واريزی تضمين مبلغ

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

  
درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
يک/1  پمپ روغن دستگاه 

 

 گروه يازدهم: شير سوزنی و شير يکطرفه

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
 عدد  يک/1

شير سوزنی و شير 

 يکطرفه

 شرکت سيمان ايالم در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار است
 مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده

 
 

 
 
 



شير طرفه گازگروه دوازدهم:   

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 تضمينمبلغ واريزی 

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
 شير يکطرفه گاز عدد  دو/2

 
 

: ايمپلير)پروانه( فن مولتی سيکلونسيزدهمگروه   

 

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد

 
 

درصد مبلغ 10

 پيشنهادی
 عدد  سه/3

ايمپلير)پروانه( فن 

 مولتی سيکلون

 
 

بلوور :  چهاردهمگروه   

ی (قيمت پيشنهادی به ريال )حروف قيمت پيشنهادی به ريال )عددی (  
 مبلغ واريزی تضمين

 به ريال
 نام کاال واحد تعداد
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ی
اد

نه
يش

 پ

  RB70و  RB50بلوور  دستگاه  نه/9

 ايالم در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون هيچگونه توضيحی مختار استشرکت سيمان 
 مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



:و غير مستعملاقالم مازاد :  پانزدهمگروه    

برای هر  قيمت پيشنهادی به ريال

)عددی ( کيلوگرم  

هر  برای قيمت پيشنهادی به ريال

)حروفی ( کيلو گرم  

مبلغ واريزی 

 تضمين به ريال
 نام کاال واحد تعداد

  

 
 

درصد مبلغ پيشنهادی10 يک /1   دستگاه 

 :Typeديزل ژنراتور مان 

D2842LE213/HC.1634G
1 

KVA800 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /هزار100   بست يکطرفه اسکافل بندی عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /دو2   600*270شافت چدنی  عدد 

مبلغ پيشنهادیدرصد 10   /سه3   500*220شافت چدنی  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /هفت7   عدد 
 360*700شافت چدنی 

 )کارگاه ساخت(

درصد مبلغ پيشنهادی10   /پنج5   عدد 
 200*400شافت چدنی 

 )کارگاه ساخت(

درصد مبلغ پيشنهادی10   هفت/7   عدد 
 150*500شافت چدنی 

 )کارگاه ساخت(

پيشنهادیدرصد مبلغ 10   /هشت8    600*160شافت چدنی  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/پنجاه و 53

 سه
 600*100شافت چدنی  عدد

درصد مبلغ پيشنهادی10   /پانزده15   600*300شافت چدنی  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/چهل و 41

 يک
 600*130شافت چدنی  عدد

درصد مبلغ پيشنهادی10   /ده10   عدد 
 12بوشينگ دو سر فلنج چدنی 

 اينچ

درصد مبلغ پيشنهادی10   /شش6   عدد 
 8بوشينگ دو سر فلنج چدنی 

 اينچ

درصد مبلغ پيشنهادی10   /يک1   عدد 
بوشينگ دو سر فلنج چدنی 

 اينچ 8*6

درصد مبلغ پيشنهادی10   /سه3   عدد 
بوشينگ دو سر فلنج چدنی 

 اينچ 6*4

درصد مبلغ پيشنهادی10   /يک1   عدد 
بوشينگ دو سر فلنج چدنی 

 اينچ 6*10

درصد مبلغ پيشنهادی10   /يازده11   250فالنچ اسپيگات  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /پنج5   اينچ 12لوله مانسمان  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /هفت7    8 2/1لوله مانسمان عدد 



درصد مبلغ پيشنهادی10   /يک1    اينچ 10 لوله مانسمان عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /دو2   اينچ 8لوله مانسمان  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/هشتاد و 82

 دو
 اينچ 1 و 2/1لوله مانسمان  عدد

درصد مبلغ پيشنهادی10   /دو2   عدد 
لوله مانسمان صنعتی 

160*120*6000mm 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /دو2   عدد 
لوله مانسمان صنعتی 
57*37*6000mm 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /سه3   عدد 
لوله مانسمان صنعتی 
38*28*6000mm 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /سه3   اينچ 8لوله سياه دوازده متری  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /يک1   اينچ 8لوله سياه شش متری  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /پنج5   250لوله چدنی داکتيل  عدد 

پيشنهادیدرصد مبلغ 10   /يک1   ميليمتر 6*254لوله  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /بيست20   عدد 
 10لوله جوشی دوازده متری 

 اينچ

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/پنجاه و 52

 دو
 اينچ 5لوله گالوانيزه  عدد

درصد مبلغ پيشنهادی10   /چهل40   اينچ 3لوله گالوانيزه  عدد 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/هزار و 1050

 پنجاه
 عدد

جنس  130mm ميل ترانس 
CK45 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
 /پانصد و506

 شش
 عدد

جنس  180mm ميل ترانس 
CK45 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /نهصد900   عدد 
جنس  170mm ميل ترانس 

CK45 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/نهصد و 944

 چهل و چهار
 عدد

جنس  140mm ميل ترانس 
CK45 

درصد مبلغ پيشنهادی10    
/هزار و 1020

 بيست
 عدد

 3000*160 ميل ترانس 

mm  جنسST37 

درصد مبلغ پيشنهادی10   /يک1   عدد 
 2000*250 ميل ترانس 

mm  جنسST37 

 
درصد مبلغ پيشنهادی10   

/دو 2850

هزار و 

هشتصد و 

 پنجاه

 13mm pgلوله فوالدی برق  عدد



  

درصد مبلغ پيشنهادی10 و  /هزار1750 

هفتصد و 

 پنجاه

 21mm pgلوله فوالدی برق  عدد

  

درصد مبلغ پيشنهادی10 /سه 3150 

هزار و يکصد 

 و پنجاه

 16mm pgلوله فوالدی برق  عدد

  
درصد مبلغ پيشنهادی10  

/پنجاه50  42mm pgلوله فوالدی برق  عدد 

  
درصد مبلغ پيشنهادی10  /يکصد و150 

 پنجاه
 29mm pgلوله فوالدی برق  عدد

  
درصد مبلغ پيشنهادی10  /يکصد و120 

 بيست
 36mm pgلوله فوالدی برق  عدد

  

درصد مبلغ پيشنهادی10  
14000 /

 چهارده هزار
 عدد

تسمه آهنی 

120*5*6000mm  جنس
ST37 

  
درصد مبلغ پيشنهادی10  

/چهار4  حلقه 
 الستيک گل درشت گريدر

17.5*25 

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

 مهر و امضاء شرکت کننده در مزايده


