
 
 

 12/1401 /22 تاريخ:   
   (1401-75 شماره ) 15انبار فروش چدن فراخوان

 فروشمحترم بازاريابی وبا استحضار معاون                                                                                                                                       

 ،ذیلشرایط مطابق  را (تن K 250سایت و تن  270حدود   E )سایت کارخانه 15انبار خود واقع در تن چدن 520حدود  این شرکت در نظر دارد
 .به فروش برساند. آنالیز چدن مشابه محصوالت فروخته شده قبلی می باشد  هاپیشنهاد بهترینبه 

  .وجه پیش فاکتور صادر شده کامل و پس از تسویه حساب فوری  :تحویل زمان -1

 .ذوب آهن اصفهان(  Kو E )سایت  15انبار  محل تحویل: -2

  .است  داربه عهده خریو بارگیری   حملعملیات  حمل: -3

 سایتگنت در قابل جذب توسط م بار کلمتعهد به بارگیری ته و خریدار شرکت تعهدی در قبال آنالیز یا شکل ظاهری محصول را نداش تبصره:
و حق هرگونه اعتراض از  خرید می نمایدخریدار با علم و آگاهی نسبت به وجود خرده و خاک چدن در محصول اقدام به می باشد  مربوطه

 خریدار موظف به حمل کل موجودی سایت با تایید مدیریت محترم اموال می باشد. این بابت را از خود سلب می نماید.
های  به قیمتات بر ارزش افزوده اضافه می گردد. درصد مالی 9به این قیمت  .ریال برای هر کیلو گرم 149.000 :پیشنهادی  حداقل قیمت -4

 .ریال ترتیب اثر داده نخواهد شد 149.000ی کمتر از دپیشنها

 موال تعدیل خواهد شد.ا. تناژ نهایی پس از اعالم میزان توسط مدیریت تن 250 تقریبیکل موجودی یک سایت با تناژ قابل خرید: تناژ -5

روزهای پایانی سال که محدودیت تردد جاده وجود داشته باشد به مدت  .صدور سفارشیک هفته کاری پس از  داکثرح: بازه و مدت حمل -6
ریال برای هر کیلوگرم  150فروشنده مجاز به اعمال هزینه انبارداری بر روی مانده حمل نشده سفارش در مهلت مقرر )از قرار  حمل اضافه می گردد.

 در روز( خواهد بود.

اکتور و صدور پیش فتا دو روز کاری پس از اعالم برنده شدن  بصورت نقدی وجه سفارش کاملواریز برنده فراخوان موظف به  : تسویه روش -7
 می باشد،در غیر این صورت پیشنهاد این خریدار ابطال و پیشنهادات  بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ان های در فراخو آن خریدار کلیه پیشنهادهایشرکت ذوب آهن می تواند ، توسط برنده فراخوان  فاکتوردر صورت عدم واریز وجه پیش  :تبصره
 ه بگیرد. دشش ماه نادیمدت ا تا ربعدی 

 تناژ به هر پیشنهادی مختار است.  مقدار این شرکت در رد یا قبول یا تخصیص
فرم در  27/12/1401 تاریخ 10ساعت  شنبه روز تاخریداران در صورت تمایل به خرید، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر  تحویل پیشنهاد: -8

پیشنهادات  این دسته به غیر از. پیشنهادهای رسیده ارسال نمایند  toa@EsfahanSteel.irبه آدرس ایمیل  مهر و امضا شده، جاری تکمیل
بصورت غیر ایمیلی، عدم مهر و امضای فرم یا اطالعات ناقص در فرم( مورد بررسی قرار نخواهد ، ارسال )مشروط، ارسال پس از مهلت تعیین شده 

( 256آقای مهندس فاضلی )داخلی  03136240031و 32با شماره تلفن ( 00/15الی   9در ساعات اداری )تلفن تماس جهت هرگونه سوال  گرفت.
 . (255)داخلی خلیل مقدم آقای مهندس یا 

 بازاريابی و فروش داخلی شركتمدير   

 سهامی ذوب آهن مدير محترم بازاريابی و فروش داخلی شركت 

، به استحضار می رساند قیمت  ( Kو E )سایت 15شماره انبارچدن خصوص فروش آن شرکت در  1401-75با سالم واحترام،پیرو فراخوان شماره 

 و شماره همراه خریدار................................                   کد خریداری با                                              پیشنهادی این شرکت/اینجانب پایه 

 گردد.( ه می)ارزش افزوده به قیمت پایه اضاف(بر کیلوگرم تومان،، قیمتی کیلوگرمزیر می باشد: )واحد وزنی  جدولمطابق با قبول کلیه شرایط فوق 

 (لوگرمیتومان بر کقیمت پیشنهادی) تخصیصمورد  مقدار سایت

E 270تن  

K 250تن  

 نام و نام خانوادگی و امضاء خريدار /

 نام و نام خانوادگی و امضاءمدير عامل همراه با مهر شركت

 بسمه تعالی
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