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حمل كلينكرآگهي مناقصه   

  

 سيصد و پنجاه هزارمجموعا اجراي عمليات حمل  ،ماه ، درهر ماه پنجاه هزار تن 7، براي مدت  درنظر دارد شركت سيمان باقران

يل م -جاده مرزي اسديه  34كيلو متر واقع در استان خراسان جنوبي ، شهرستان درميان ، سيمان باقران محل كارخانه از  كلينكرتن 

  نمايد.  واگذار شركت هاي واجد شرايط حملاز طريق مناقصه عمومي به  اسكله صادراتي چابهاربه را  73

به    24/11/97   غايت پايان وقت اداري مورخل 14/11/97 از تاريخ دعوت مي شود تا توان كافي هستندمتقاضياني كه داراي  از لذا

و يا به سايت  52 پالك ، اسي يمتر ستيب ،يغفار ابانيخ رجند،يب ، يوبجن خراسان استانآدرس به  شركت  بازرگانيواحد 

 مناقصه اسناد دريافت ضمن و   مراجعه www.bagherancement.comبه آدرس اينترنتي  سيمان باقران شركت 

(تضمين شركت در مناقصه) پاكت ب ( كارت ملي و  الف اكتپ در مجزا صورت به مناقصه اسناد ارائه و تكميل به نسبت

رزومه، مجوز فعاليت، اسناد  -اشخاص حقوقيبراي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات   - اشخاص حقيقي و اساسنامه برايشناسنامه 

  ك ومهر شدهال بصورت ،  30/11/97حداكثر تا پايان وقت اداري و پاكت ج (پيشنهاد قيمت)  ) و مدارك شركت در مناقصه

 ستيب ،يغفار ابانيخ رجند،يب ، يجنوب خراسان استانبه آدرس: شركت به واحد دبيرخانه اقدام نموده و هر سه پاكت را همزمان 

  .نمايند  تحويل 52 پالك ، اسي يمتر
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  نياز مناقصه عمومي : اسناد و مدارك مورد ، شرايط

مي باشد و شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله سيمان باقران شركت الت كليه مراحل برگزاري مناقصه تابع آئين نامه معام * 

  مي باشد.شركت در آيين نامه معامالت  مندرجقبول شروط و تكاليف 

حساب شماره ريال تعيين و به صورت ضمانت نامه بانكي و يا وجه نقد به    000/000/200 مبلغ   تضمين شركت در مناقصه *

به شرح مدت زمان تعيين شده در متن آگهي مناقصه واريز و  شركت سيمان باقرانبه نام  صادرات بانك دنز   0112018524009

  رسيد مربوطه در پاكت الف الك و مهر شده ارائه گردد.

  مي باشد.شركت * متقاضيان مكلف به رعايت ترتيب تهيه، شرايط و تسليم پيشنهادات مطابق با آيين نامه معامالت 

بدون سپرده ، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر درآگهي برسد ،  قيمت مبهم، نامشخص ، مخدوش ، * به پيشنهاد

    ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 7 مدت به   حداكثر پيشنهادات قرائت و بازگشايي تاريخ از مناقصه برنده   تشخيص ، پيشنهادات بررسي براي الزم زمان مدت* 

روز به استثناي ايام  5حداكثر ظرف مدت  هيات مديره شركت سيمان باقران، موافقت از پس و تعيين تعطيل ايام استثناي به   روز

  تعطيل به برنده مناقصه ابالغ مي گردد.

متقاضياني كه تمايل به شركت در مناقصه رادارند مكلف به ارائه تضمين شركت در مناقصه در پاكت الف، رزومه و مجوز  *

اص حقيقي) اساسنامه، آگهي تأسيسات و آخرين اشخ(  شناسنامه –فعاليت، اسناد و مدارك شركت در مناقصه، كارت كارت ملي 
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و شرايط، اسناد و مدارك ، نهاد قيمت در پاكت ج به صورت الك و مهر شده و پيش ب  تغييرات در پاكت  ( اشخاص حقوقي) 

  نياز مناقصه مي باشند. مورد

مستندات تجربيات * معيارها و روش ارزيابي كيفي شركت كنندگان بر اساس ارائه رزومه در زمينه موضوع آگهي مناقصه و ارائه 

  گردد. تعيين مي مشابه

  مي باشد.كامل شمسي ه ما 7 قرارداد* مدت زمان اجراي 

  .باشد مي مناقصه برنده عهده به  ناشي از اجراي پروژه قانوني كسورات كليه پرداخت و   * هزينه انتشارآگهي

  اين مناقصه بدون پيش پرداخت خواهد بود.* 

را در نظر گرفته و قابل تأثير بر مبلغ پيشنهادي خود  غيرهشركت كنندگان در مناقصه مكلفند افزايش هرگونه حامل انرژي و  *

  .پذيرفت نخواهد را قرارداد انعقاد از پس   غيرهكارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال افزايش بهاء انرژي و

درصد قيمت  5معادل به پنجاه هزار تن در ماه  نسبت روز تاخير -تن  هر ازاي به   پروژه اجراي مجاز غير تاخير خسارت ميزان* 

  مرحله از پرداخت محاسبه و كسر مي گردد. تعيين و در هر پايه قرارداد

  تمامي پيشنهادات مختار و در اين صورت تضمين شركت در مناقصه استرداد مي گردد.رد و يك  هر در قبولشركت * 

در صورتي كه برنده اول مناقصه به هر دليلي از انجام كار استنكاف نمايد نفر دوم ملزم به اجراي مناقصه مي باشد و سپرده  * 
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چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع نصراف دهنده به نفع شركت ضبط خوهد شد.ا

    .گردد مي تجديد مناقصه و ضبط  شركت

  .معامالت و بدون حضور شركت كنندگان در مناقصه بازگشايي مي گردددر كميسيون  مناقصه آگهي اسناد پاكت  *

  ارائه شود ترتيب اثري داده نخواهد شد. 30/11/97نهاداتي كه بعد از تاريخ به پيش* 

، پس از بررسي، در صورت  تائيد اسناد  مي نمايد .را به صورت هفتگي ارائه و تاييد شده در مقصد برنده مناقصه اسناد حمل * 

همچنين چنانچه حمل  واهد شد.توسط امور مالي شركت حداكثر ظرف مدت يك هفته وجه مربوطه توسط شركت تسويه خ

  كلينكر موضوع مناقصه به موقع صورت نگيرد خسارت شركت سيمان باقران از محل تضامين قراردادي تامين خواهد شد.

تماس  117داخلي  056-32341045-7به شماره * جهت كسب اطالعات بيشتر با مدير فروش شركت جناب آقاي مهديزاده 

  حاصل فرماييد.

  

  سيمان باقرانشركت ي واحد بازرگان

  

  

 


