
  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 واسخاًِ سيواى ّگوتاى دس آهادُ غزاي ٍعذُ سِ خشيذششايط هٌالصِ دٍ هشحلِ اي 

 هَضَع هٌالصِ:   -1

 پرشع  100ٍ ًاّاس پشع  300كثحاًِ، پشع 10حذٍد ؿاهل آهادُگشم  ؿزاي ٍػذُ ػِ ييتأهخْت ػت اص اًتخاب پيواًىاس ا ػثاست

 واسفشهرا  واسوٌاى خْت يىؼال هذت يتشا ؿام پشع 36500 ٍ ًاّاس پشع109500 كثحاًِ، پشع 3650 هدوَػاً ٍ سٍص ّش دس ؿام

ِ   دٍ ٍ يره  ؿرواسُ  يهْواًؼرشا  ييّوچٌ ٍ ؿاٌّدشيي تخؾ -دسگضيي ؿْشػتاى دس ٍالغ واسخاًِ هحل دس هْواًؼرشاي   ٍ واسخاًر

 تا ؿشايط هٌذسج دس لشاسداد وِ خضء اػٌاد هٌاللِ هي تاؿذ.   ّگوتاى ػيواى واسخاًِ يواسگش

 س هٌالصِ:  ًحَُ ششوت د -2

هحل اًدرام  ػاللوٌذاى ضوي هطالؼِ دليك ؿشايط هٌذسج دس ايي اػٌاد ٍ اٍساق پيَػت آى، ضشٍسي اػت تِ هٌظَس تاصديذ اص  - 2-1

دس ػاػات اداسي سٍصّراي ؿرٌثِ ترا رْاسؿرٌثِ ترِ هحرل       (  11/10/1400تا  29/09/1400دس هْلت تؼييي ؿذُ )اص  هَضَع هٌاللِ

هشاخؼرِ   اداسي، ٍاحرذ  «ّگوتاى ػيواى واسخاًِ - ؿاٌّدشيي تخؾ - دسگضيي ؿْشػتاى - ّوذاى اػتاى» واسخاًِ ٍالغ دس آدسع 

( توراع حاكرل   آلراي حىراًي  ) 2236هتماضياى هي تَاًٌذ تشاي اًدام ّواٌّگي ّاي الصم خْت تاصديذ ترا ؿرواسُ داخلري    ًوايٌذ. 

 فشهايٌذ.

تا تىويل ٍ هْش ٍ اهضاي ريل فشم پيـرٌْاد   هٌحصشاًيـٌْاد ليوت خَد سا پغ اص تاصديذ ٍ اؿشاف واهل تِ ؿشايط لشاسداد، پ - 2-2

 (11/10/1400دسٍى سِ فمشُ پاوت سشتستِ حذاوثش تا پاياى ٍلت اداسي هوَس  ) ليوت پيَػت ٍ اللاق هذاسن دسخَاػرتي،  

 تِ دتيشخاًِ واسخاًِ يا دفتش تْشاى ؿشوت تحَيل ًوايٌذ.  

 ي:هذاسن هَسد ًياص ٍ اسٌاد تضويٌ -3

 : ( ، سپشدُالف)پاوت 

دس ٍخِ ؿشوت  ( سيالهيلياسد يه ) 1.000.000.000تِ هثلؾ  حذالل ػِ هاِّتا اػتثاس  هؼتثش، ٍ يا ره تاًىي ضواًت ًاهِ تاًىي

 تلَاس ؿؼثِ تداست تاًه  330180000000002446071001IR ؿثا ؿواسُ ٍ 2446071001 حؼاب ؿواسُػيواى ّگوتاى )

 تِ ػٌَاى تضويي ؿشوت دس هٌاللِ.، 411183117153 التلادي وذٍ  10820049324 هلي ؿٌاػِ تِ ،(تؼثت

ؿشوت وٌٌذگاًي وِ للذ تأهيي ػپشدُ ؿشوت دس هٌاللِ اص هحل هطالثات خَد ًضد ػيواى ّگوتاى )واسفشها( سا داسًذ، الصم اػت 

 ًوايٌذ. پاوت الف ِ هذاسنضويو (هالي ػيواى ّگوتاى سػيذُ اػت تِ تأييذ اهَسلثال وِ )گَاّي هشتَطِ سا 

: پيـٌْاد دٌّذگاى الصم اػت اص اسائِ ّش گًَِ ره ؿخلي يا ؿشوتي ٍ اٍساق تْراداس هاًٌرذ اٍساق هـراسوت خرَدداسي     تزوش هْن

 گشدد. ًوايٌذ. دس ؿيش ايٌلَست پيـٌْاد ليوت آًْا اص دسخِ اػتثاس خاسج تَدُ ٍ پاوت پيـٌْاد ليوت آًْا تاصگـايي ًوي

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 : سَاتك ٍ سصٍهِ ،(بپاوت )

 . اكل تشاتش وپي هْش تِ هوَْس هداص اهضاء داسًذگاى خلَف دس حمَلي اؿخاف تشاي سػوي سٍصًاهِ آگْي آخشيي ٍ اػاػٌاهِ تلَيش -

 واسي هشتثط تَيظُ دس كٌؼت ػيواى ٍ گَاّي حؼي اًدام واس اص واس فشهاياى هشتَطِ )دس كَست هَخَد تَدى(   اسائِ ؿشح ػَاتك -

ٍ گَاّي ػالهت ٍ هدَص هؼتثش اص ٍصاست تْذاؿت ٍ دسهراى ٍ آهرَصؽ پضؿرىي     هؼتثش اختواػي اهَس ٍ واس اداسُ كالحيت ذيِتأيي -

 (تَدى هَخَد كَست دس. )هٌاللِ هَضَع تا هشتثط لاًًَي هشاخغ ػايش اص هؼتثش هدَصّاي ديگش يا ٍوـَس 

 ليؼت پشػٌل دائوي ؿشوت تا روش تخلق ٍ ػَاتك ّش يه.   -

 سائِ اػٌاد هىفي هثٌي تش تَاًايي هالي ؿشوت تشاي اسائِ خذهات.ا -

 .تاؿذ هي هٌاللِ ؿشايط تواهي پزيشؽ  هٌضلِ تِ وِ اٍساق اػٌاد هٌاللِ تا هْش ٍ اهضاي تواهي كفحات آى -

 : ، ليوت پيشٌْادي(جپاوت )

 كَست هي پزيشد. پيَػت« آهادُ ؿزاي ػذٍُ ػِ خشيذ اي هشحلِ دٍ هٌاللِ» وتيل ـٌْاديپ فشمپيـٌْاد ليوت الضاهاً سٍي 

 ًحَُ سسيذگي تِ پيشٌْادّاي ٍاصلِ:   -4

تضراهيي   تاييرذ  دس كرَست  ٍ گرشدد  هري  سػريذگي  ٍ تاص ٍاكلِ «ب» ٍ «الف» ّاي پاوت هؼاهالت وويؼيَى خلؼِ اٍليي دس – 4-1

 پيـرٌْاد  پاورت  ،د. پغ اص اًدام اسصياتي فٌري ؿشوت وٌٌذگاى، ػَاتك ايـاى خْت اًدام اسصياتي فٌي تِ وويتِ اسصياب اسخاع هيـَ

تِ پيـٌْادّايي وِ هخذٍؽ، هثْن، هـرشٍ  يرا دسٍى   . ؿَد هي گيشي تلوين ٍ تاصگـايي تؼذي خلؼِ دس گاىوٌٌذ ؿشوت ليوت

هرذيشُ   تاؿذ تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ. اتخرار تلروين ًْرايي ترا ّي رت      3ليذ ؿذُ دس هادُ  پاوت دس تاص ٍ يا فالذ اػٌاد تضويٌي

 تاؿذ.   ؿشوت هي

 ششوت سيواى ّگوتاى دس سد يا لثَل يه يا وليِ پيشٌْادّاي ٍاصلِ هختاس است.  – 4-2

پغ اص اتخار تلوين، اص تشًذُ اٍل خْت ػمذ لشاسداد دػَت ترِ ػورل خَاّرذ آهرذ. دس كرَست اػرتٌىاف تشًرذُ اٍل، ػرٌذ          – 4-3

آيذ ٍ دس كَست اػتٌىاف، ضوي ضثط ضواًت ًاهِ ٍي، لرشاسداد   ػول هي تضويٌي ٍي تِ ًفغ ؿشوت ضثط ٍ اص تشًذُ دٍم دػَت تِ

ضواًت ًاهِ ًفشات اٍل تا ػَم تا صهاى ػمذ لشاسداد تا تشًذُ هٌاللِ طثك تَضيح فَق ، ًرضد ؿرشوت   تا تشًذُ ػَم هٌؼمذ خَاّذ ؿذ. 

 تالي خَاّذ هاًذ .

ذ ٍساق تضويٌي ػايش ؿشوت وٌٌذگاى دس اػشع ٍلرت هؼرتشد خَاّر   تذيْي اػت دس كَست ػمذ لشاسداد تا تشًذُ )اٍل، دٍم يا ػَم( ا

شوشوت وٌٌوذگاى الضاهوي    تواهي تَسط  (1)فشم شواسُ تىويل فشم دسخَاست عَدت سپشدُ ششوت دس هٌالصِ گشديذ.

 هيثاشذ.

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 سايش ًىات حائض اّويت :  -5

ّشحرال  ِ ٍ خَد سا هلرضم ترِ سػايرت آًْرا تذاًرذ. تر       پيـٌْاد دٌّذُ تايذ وليِ اػٌاد ٍ هذاسن هٌاللِ سا تِ دلت هطالؼِ ًوَدُ 5-1

، ًرذُ دلرت خَا ِ ؿشوت دس هٌاللِ ٍ اهضاي پيـٌْاد توٌضلِ آى تلمي ؿذُ وِ پيـٌْاد دٌّذُ تواهي اػٌاد ٍ هذاسن هٌاللرِ سا تر  

ًؼثت ترِ ّريج خرضء اص    ٍ  اػت سا تِ اًدام سػاًذُ ٍ ّش گًَِ اطالػاتي هشتَ  تِ آًْا سا تذػت آٍسدُ اص هحل هَضَع هٌاللِتاصديذ 

 تشاي اٍ ٍخَد ًذاسد.ي آًْا ّيچگًَِ اتْاه

 ّا هؼتثش تاؿذ. پيـٌْاد تايذ اص ّش حيث تشاي هذت ػِ هاُ اص تاسيخ اسائِ پيـٌْاد -5-2

پيـٌْاد دٌّذُ  تَاًذ خْت تؼشيغ دس واس اص اخشاي تؼضي اص تـشيفات سػوي كشفٌظش وٌذ. واسفشها رٌاًچِ هللحت تاؿذ هي -5-3

ًوايرذ   ضهاى تا اهضاي پيـٌْاد حك ّش گًَِ اػتشام ٍ دػَي ػليِ واسفشها يا واسوٌاى يا ًوايٌذگاى اٍ سا اص خَد ػالط ٍ اػالم هيّو

 وِ اص ايي تاتت ّيچگًَِ ادػائي ًخَاّذ داؿت.

ى هؼاهالت ٍ ػرايش  ّش ًَع وَؿـي اص ػَي ؿشوت وٌٌذگاى دس هٌاللِ تشاي اػوال ًفَر هؼتمين يا ؿيش هؼتمين تِ وويؼيَ -5-4

 گشدد. گي وٌٌذُ واسفشها هَخة ػلة كالحيت آى ؿشوت وٌٌذُ هي هشاخغ سػيذ

 ساصش تِ صياى واسفشها :  -6

اًرذ،   تش واسفشها سٍؿي گشدد وِ دٍ يا تؼذادي اص پيـٌْاد دٌّذگاى تِ ضشس واسفشها تا يىذيگش تثراًي ًورَدُ   ،ّش گاُ دس هٌاللِ حاضش

گشدد، هَاسد صيش اص ػرَي واسفشهرا ساػراً كرَست خَاّرذ       ّاي واسفشها حزف هي افتي اص فْشػت تشسػيضوي ايٌىِ پيـٌْادّاي دسي

 گشفت:

 ضثط تضاهيي ؿشوت دس هٌاللِ.  -

 حزف ًام پيـٌْاد دٌّذگاى هزوَس اص فْشػت ؿشوتْاي طشف لشاسداد تا ؿشوت ػيواى ّگوتاى. -

 يذ واسفشها.ّاي ريشتط ٍ هشاخغ لضائي تِ كالحذ اػالم هشاتة تِ ػاصهاى -

 اًعماد لشاسداد :  -7

ياترذ،   تشيي پيـٌْاد تا اّذاف خَد هٌطثك هري  اي وِ پيـٌْاد اٍ سا تِ ػٌَاى هٌاػة واسفشها حك اًؼماد لشاسداد تا ّش پيـٌْاد دٌّذُ

 داسد.

 عْذُ تشًذُ هٌالصِ است.  شٍ سٍصًاهِ هحلي ّوذاى ت ّاي دًياي التصاد ّضيٌِ دسج آگْي دس سٍصًاهِ -8

 زوش: ت



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 اهضا سا جذٍل ريل ششوت، سسوي سٍصًاهِ طثك هجاص، وٌٌذگاى اهضا تَسط الضاها حمَلي وٌٌذگاى ششوت 

 .ًوايٌذ

 الزوش است.  تاشذ ٍ تِ هٌضلِ پزيشش تواهي ششايط فَق تىويل جذٍل صيش تَسط ششوت وٌٌذگاى ضشٍسي هي 

  ششوت وٌٌذُ حمَلي ضويوِ ضشٍسي است وپي واست هلي ششوت وٌٌذُ حميمي ٍ هذيشاى صاحة اهضاء

 گشدد.

ًام ٍ ًام خاًَادگي 

هتماضي / ًام 

 ششوت

شواسُ هلي هتماضي 

/ 

 شٌاسِ هلي ششوت

 آدسس دليك ٍ شواسُ تواس
 اهضاء هجاص هتماضي

 ٍ تاسيخ

 

 

 

 

 

 آدسس:

 

 وذ پستي:

 تلفي ثاتت:                              وذشْشستاى:

 فىس:

 تلفي ّوشاُ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 /هضايذُهٌالصِ ششايطفشم دسخَاست عَدت سپشدُ ششوت دس ، 1واسُفشم ش

 

 هذيشيت هحتشم ؿشوت ػيواى ّگوتاى

 تا ػالم ٍ احتشام

......... ........................................................................................خَاّـوٌذ اػت دس كَست ػذم تشًذُ ؿذى ايٌداًة/ؿشوت .............

...............، ...................................... دس هٌاللِ/هضايذُ ................................. ٍ وذ التلادي .................تِ ؿواسُ/ؿٌاػِ هلي ...........

............................................ تا ؿواسُ دػتَس فشهاييذ ػپشدُ ؿشوت دس هٌاللِ/هضايذُ ايٌداًة تِ حؼاب ؿواسُ ...............

 ًضد تاًه ........................... ؿؼثِ ............................... ٍاسيض گشدد. IRؿثاي ...................................................................................

 

ًام ٍ ًام خاًَادگي 

 ششوت / ًام

شواسُ هلي 

هتماضي /شٌاسِ 

 هلي ششوت

 آدسس دليك ٍ شواسُ تواس
 اهضاء هجاص هتماضي

 ٍ تاسيخ

 

 

 

 

 

 آدسس:

 

 

 وذ پستي:

 تلفي ثاتت:

 تلفي ّوشاُ:

 

 سسوي سٍصًاهِ طثك هجاص، وٌٌذگاى اهضا تَسطصشفا  سا جذٍل فَق حمَلي وٌٌذگاى ششوتالصم است تزوش: 

 .ًوايٌذوت ٍ هوَْس تِ هْش شش اهضا ششوت،

 

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 كارخانه سیمان هگمتان آماده غذاي وعده سه خزيد اي مزحله دو مناقصهفزم پیشنهاد قیمت 

 ًوایٌذ:اهضاء وٌٌذگاى سیز پس اس آگاّی واهل اس شزایط هٌذرج در ایي اسٌاد هٌالصِ تؼْذ هی

 ًوایٌذ:الم هیلیوت ول ػولیات هَضَع هٌالصِ را هطاتك تا شزایط لزارداد پیَست تِ شزح سیز اػ -1

( است وِ تا تَجِ تِ تؼذاد تمزیثيی  6تا  1 ٍل پیَست)جذاٍلاشذُ در ّز ٍػذُ غذایی هطاتك جذ تاهیي ٍ تحَیلّز پزس غذاي دستوشد پیواًىار تِ اساي 

ریيال  ............................ ................................................................................................( ..........................................................................)رلن تمزیثی ول ليزارداد یىايا ِ    ،پزس غذا در ّز هاُ ...................

 گزدد. تزآٍرد هی

 ثاتت ٍ الیتغیز تَدُ ٍ (1401هاُ اٍل سال  10ٍ  1400)دٍ هاُ پایاًی سال  ًوایذ وِ لیوت ّاي اػالم شذُ فَق در طَل هذت لزاردادتذیٌَسیلِ تاییذ هی

 .هشوَل ّیچگًَِ تؼذیلی ًخَاّذ شذ

 ًوایذ وِ:چٌاًچِ ایي پیشٌْاد هَرد لثَل لزار گیزد تؼْذ هی -2

ّاي پیش تیٌی شذُ در شزایط  ارائِ ولیِ تضویيرٍس پس اس اتالؽ خزیذار/وارفزها، لزارداد هزتَطِ را اهضاء ًوَدُ ٍ ًاثت تِ  7حذاوثز ظزف هذت  -2-1

 لزارداد پیَست الذام ًوایذ.

 تِ اتوام تزساًذ. ،اس تاریخ اهضاء لزارداد ،اًجام ولیِ ػولیات هَضَع هٌالصِ را تا ویفیت هطلَب ٍ ظزف هذت هشخص شذُ در شزایط لزارداد پیَست -2-2

 گزدد. الصِ جش الیٌفه ایي پیشٌْاد هحاَب هیًوایذ وِ ولیِ ضوائن اسٌاد ٍ هذارن هٌتاییذ هی -3

 ٍ در ٍاگذاري هَضَع وار هختار است. ذاري وار تِ پیشٌْاد دٌّذُ ًذاردار ا شاهی تزاي ٍاگشع واهل دارد وِ دستگاُ هٌالصِ گاطال -4

 حظِ خزیذار/وارفزها لثَ ی خَد را وتثاً ًاثت تِ رٍس )سِ هاُ( هؼتثز تَدُ ٍ در طَل ایي هذت ّز  00پیشٌْاد حاضز اس تاریخ خاتوِ هٌالصِ تِ هذت  -5

االجزا خَاّذ تَد. در صَرتیىِ ایٌجاًة/ایي شزوت حاضز تِ ػمذ لزارداد تا لیوتْاي پیشٌْادي ًگزدد ٍ یا اس فَق السم 2آى اػالم ًوایذ، طثك ردیف 

 ضثط ًوایذ. شزایط ػذٍل ًوایذ، خزیذار/وارفزها حك دارد تضویي شزوت در هٌالصِ را تٌفغ خَد

 

 پیشٌْاد دٌّذُ )پیواًىار(:

................آلاي/ شزوت : .......................................................  

.................تا شوارُ هلی / شٌاسِ هلی : ................................  

....................................تلفي: ..................................................  

 

.........................تِ ًشاًی : ................................................................  

............................................................................................................

...........................................................................................................  

 هْز ٍ اهضاي پیشٌْاد دٌّذُ 

 تاریخ:

 

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 : ليست اغذيٍ اصلي ماَياوٍ غذاخًري كارخاوٍ سيمان َگمتان 1جديل شمارٌ 

 ًَع غزا سديف
ًَع 

 ًَشيذًي
 ًش  )سيال(
 ًَشيذًي( )تذٍى دسش ٍ تا

تعذاد دفعات 
 پخت غزا دس هاُ

 سيال-ليوت ول

  3  ًَؿاتِ خَخِ  1

  2  * لَسهِ ػثضي  2

  3  دٍؽ صسؿه پلَ 3

  1  * خَسان هشؽ 4

  3  ًَؿاتِ هاّي  5

  2  * ػذع پلَ 6

  4  ًَؿاتِ وَتيذُ گَؿت 7

  1  * رلَگَؿت 8

  2  ًَؿاتِ ػية صهيٌي ليوِ 9

  1  * ليوِ تادهداى 10

  1  * رلَخَسؿت وشفغ 11

  1  * +ليوِ ػية صهيٌيسؿتِ پلَ 12

  1  دٍؽ هشؽ-رلَ خَسؿت فؼٌداى 13

  1  دٍؽ گَؿت-رلَ خَسؿت فؼٌداى 14

  1  دٍؽ ؿٌؼيل هشؽ+پَسُ ػية صهيٌي 15

  2  * اػتاًثَلي 16

  1  * وتلت گَؿت 17

  1  ًَؿاتِ رلَ تشي )هْواًؼشا( 18

  1  ًَؿاتِ يرلَ تي هاّ 19

  سيال-اصليتشآٍسدي تْيِ غزاي ول جوع 

 درايه رديف َا وًشيدوي سزي وميشًد.*

 پيشىُاد دَىدٌ )پيماوكار(:

 آقاي / شركت : ................................................................

 .....با شماره ملي / شناسه ملي : ......................................

 تلفن : ..................................................................................

 به نشاني : .......................................................................

.......................................................................................... 

 :خيتار              مُز ي امضاي پيشىُاد دَىدٌ

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 : ليست اغذيٍ رژيمي ماَياوٍ غذاخًري كارخاوٍ سيمان َگمتان 2جديل شمارٌ 

 ًَع غزا سديف
 ًش  )سيال(

 )تذٍى دسش ٍ تا ًَشيذًي(
 ًَع ًَشيذًي

تعذاد دفعات 
 پخت غزا دس هاُ

دس  ليوت ول
 سيال-هاُ

   خَسان خَخِ 1

صيغ ٍ ػشٍ تَ

ًَؿيذًي تش 

حؼة ؿزاي 

اكلي كَست 

 هي پزيشد.

3  

  3  خَسان وَتيذُ 2

  3  خَسان ػذػي 3

  2  وتلت هشؽ 4

  2  وَوَ ػثضي 5

  2  خَسان ساگَ تا گَؿت 6

  1  وَوَ ػية صهيٌي 7

  1  خَسان تاع وثاب 8

  2  ريتي خَسان لَتيا 9

  2  تخن هشؽ آب پض+ػية صهيٌي 10

  2  خَسان هشؽ+ػية صهيٌي 11

  1  وـه تادهداى 12

  1  خَسان گَؿت 13

  1  خَسان ػَػيغ تٌذسي 14

  1  خَسان هاّي دس فش 15

  1  وثاب هاّي لضل 16

  1  خَسان هيگَ ػَخاسي 17

  2  خَسان هشؽ 18

  سيال-تشآٍسدي تْيِ غزاي سطيويول جوع 

 ر(:پيشىُاد دَىدٌ )پيماوكا

 آقاي / شركت : ................................................................

 با شماره ملي / شناسه ملي : ...........................................

 تلفن : ..................................................................................

 ......................................................................به نشاني : .

.......................................................................................... 

 مُز ي امضاي پيشىُاد دَىدٌ

 تاريخ                

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 : ليست دسز ي وًشيدوي َا3جديل شمارٌ 

 

 

 / شركت : ................................................................ آقاي

 با شماره ملي / شناسه ملي : ...........................................

 تلفن : ..................................................................................

 

 ...............................................................به نشاني : ........

.......................................................................................... 

 مُز ي امضاي پيشىُاد دَىدٌ     پيشىُاد دَىدٌ )پيماوكار(:

 :تاريخ                

 

 

 

 

 

 

 ع دسشًَ سديف
ليوت ٍاحذ 

 )سيال(

تعذاد دفعات سشٍ 

 دس هاُ
 سيال-ول ليوت

  3  صيتَى ؿَس 1

  2  تشؿي  2

  16  هاػت 3

  4  ػاالد فلل 4

  2  خياسؿَس  5

  4  ؿشتت 6

  31  هيَُ فلل 7

  31  هيلي ليتش200ؿيش پاوتي 8

  سيال-جوع ول تشآٍسدي تْيِ دسش ٍ ًَشيذًي ٍ هيَُ دس هاُ



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 ماَياوٍ كارخاوٍ سيمان َگمتان صبحاوٍليست :  4جديل شمارٌ 

 ًش  )سيال( ًَع غزا سديف
 تعذاد دفعات 

 دس هاُ سشٍ 
دس  ليوت ول

 سيال-هاُ

  3  وشُ پٌيش ػؼل 1

  3  تخن هشؽ+ػية صهيٌي 2

  3  پٌيش+حلَاؿىشي 3

  3  تخن هشؽ+پٌيش+گَخِ فشًگي 4

  3  وشُ+پٌيش+هشتا 5

  6  تخن هشؽ آب پض 6

  3  ػؼلوشُ+ 7

  3  گَخِ+خياس+پٌيش 8

  3  پٌيش+خياس 9

  سيال-هاُ دس كثحاًِ تْيِ تشآٍسديول  خوغ

 پيشىُاد دَىدٌ )پيماوكار(:

 ...........آقاي / شركت : ........................................................

 ...............با شماره ملي / شناسه ملي : ..............................

 تلفن : ..................................................................................

 به نشاني : .......................................................................

.......................................................................................... 

 مُز ي امضاي پيشىُاد دَىدٌ

 تاريخ                

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 كارخاوٍ سيمان َگمتان ماٌ مبارك رمضان: ليست اغذيٍ  5جديل شمارٌ  

 ًش  )سيال( ًَع غزا سديف
 تعذاد دفعات 

 دس هاُ سشٍ 
-دس هاُ ليوت ول
 سيال

  8  ػَج خَ 1

  8  ػَج سؿتِ 2

  7  آؽ وـه 3

  7  ؿيش تشًح 4

  1  حلين 5

  سٍص دس هاُ 15  خشها 6

  سٍص دس هاُ 15  صٍلثيا تاهيِ 7

  سيال -هثاسن سهضاى هاُ دساؿزيِ  تشآٍسديول  خوغ

 پيشىُاد دَىدٌ )پيماوكار(:

 آقاي / شركت : ................................................................

 سه ملي : ...........................................با شماره ملي / شنا

 تلفن : ..................................................................................

 به نشاني : .......................................................................

.......................................................................................... 

 مُز ي امضاي پيشىُاد دَىدٌ

 تاريخ                

 قيمت َا  بٍ ريال است()تمامي جديل كلي پيشىُاد قيمت بزاي يك ماٌ 

 ػٌَاى

خوغ ول تشآٍسدي 

اص -تْيِ ؿزاي اكلي

 1خذٍل ؿواسُ 

خوغ ول تشآٍسدي 

 اص تْيِ ؿزاي سطيوي

 2 ؿواسُ خذٍل

خوغ ول تشآٍسدي 

تْيِ دػش ٍ 

ًَؿيذًي ٍ هيَُ 

 خذٍل اص دس هاُ

 3 ؿواسُ

 تشآٍسديول  خوغ

 دس كثحاًِ تْيِ

 خذٍل اص هاُ

 4 ؿواسُ

 تشآٍسديول  خوغ

 هاُ دساؿزيِ 

 اص هثاسن سهضاى

 5 ؿواسُ خذٍل

خوغ ول تشآٍسدي تشاي 

 سيال-يه هاُّش ًفش دس 

       هثلؾ

 

 

 



  

  

  

  
 

 ) ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ(
 

 : بزود كاالَاي مصزفي در رستًران كارخاوٍ سيمان َگمتان 6جديل شمارٌ 

 ًام تشًذ  ًام تشًذ  هَاد غزايي
 اٍيال الدى سٍؿي

 يه ٍ يه ػحش سب گَخِ فشًگي

 يه ٍ يه ػحش ًخَد فشًگي

 ليوَي تاصُ خشيذاسي ؿذُ ٍ دس واسخاًِ آتليوَ تْيِ گشدد. آتليوَ

 پگاُ هيْي وشُ

 پگاُ ى+پانهيْي+داهذاسا ؿيش يه ليتشي

 يه ٍ يه ػحش ػغ هايًَض

 يه ٍ يه داًِ طاليي وـوؾ

 والِ واهثيض وـه

  ػي ايج ؿشتت

  اًؼي سؿتِ آؿي

  صسيي خَؿِ خَ پشن

 صهضم خَؽ ًَؽ ًَؿاتِ

 پگاُ داهذاساى دٍؽ

 يه ٍ يه ػحش-كالحي تشؿي

 يه ٍ يه ػحش-كالحي خياسؿَس

  طثيؼي صػفشاى

 فاهيال پَله تي هاّي

  ستيغ بگال

  يه ٍ يه ػغ گَخِ

  ؿاّؼًَذ ادٍيِ

 داًِ تلٌذ ايشاًي ّاؿوي داًِ تلٌذ ايشاًي طاسم تشًح ايشاًي

  هحؼي تشًح ٍاسداتي

 سؿذ صس هاواسًٍي

 لضل آال ؿيشهاّي هاّي

 


