فرمت تقاضانامه شرکت های بتن ساز و سیمانبران

مدیریت فروش سیمان هرمزگان
باسالم
احتراماً ،در نظر است حداقل
کارخانه  /کارگاه

(نام کارخانه /کارگاه)

تن سیمان مورد نیاز ماهانه برای تولید بتن /قطعات بتنی
با مشخصات ذیل منحصراً از آن شرکت خریداری شود ،لذا

ضمن تقدیم مدارک درخواستی و اعالم آمادگی برای عقد قرارداد و پذیرش شرایط مربوط ،خواهشمند است در
صورت امکان هماهنگی الزم انجام شود تا برای سیمانی که خریداری خواهد شد تخفیفات و تسهیالت مربوط
منظور گردد.
ضمناً آ قای /خانم

به عنوان نماینده جهت

با شماره تماس

هماهنگی های الزم معرفی می شوند.
 -1آدرس دقیق ،کد پستی ،شماره تلفن ثابت و شماره فکس کارخانه /کارگاه:
 -2نام محصوالت تولیدی:
 -3ظرفیت اسمی و عملی تولید ساالنه:
 -4برآورد کل سیمان مورد نیاز ساالنه:
 -5تعداد و ظرفیت سیلوهای سیمان نصب شده:
 -6تعداد و ظرفیت بونکرهای سیمان در اختیار:

نام درخواست کننده
سمت درخواست کننده
امضای درخواست کننده
مهر شرکت

فرمت تعهدنامه شرکت های بتن ساز

مدیریت فروش شرکت سیمان هرمزگان
باسالم
احتراماً ،اینجانب/اینجانبان
مالی و تعهدآور شرکت

دارنده حق امضای اسناد
(نام شرکت)

به شماره ثبت

بدینوسیله تعهد

می نماید مادامی که شرکت سیمان هرمزگان نیازهای سیمان خاکستری (حسب درخواست کتبی برای هر بار
خرید) جهت تولید بتن /قطعات بتنی کارخانه یا کارگاه

(نام کارخانه /کارگاه)

را با نرخ و

تسهیالت ویژه مصوب تامین و حداکثر ظرف یک روزکاری پس از تکمیل اسناد مالی مربوط در محل کارخانه
تحویل نماید ،اکیداً از مصرف هرگونه سیمان متفرقه در کارخانه /کارگاه ممانعت نموده و درغیر اینصورت شرکت
سیمان هرمزگان مجاز خواهد بود تا سقف ارزش تخفیفات و تسهیالت منظور شده را از این شرکت مطالبه و یا
از محل تضمین در اختیار ،وصول نماید.

نام (یکایک تعهد کنندگان):
سمت (یکایک تعهد کنندگان):
امضاء (یکایک تعهد کنندگان):
مهر

چك لیست مدارك متقاضیان بتن ساز

 -1تقاضا نامه مطابق فرمت با سربرگ و مهر متقاضی
 -2آدرس کروکی دقیق و کد پستی محل کارخانه/کارگاه
 -3تصویر پروانه بهره برداری مربوط به محل فعلی کارخانه  /کارگاه
 -4تصویر آگهی روزنامه رسمی در خصوص تاسیس شرکت
 -5تصویر آگهی آخرین تغییرات دارندگان حق امضای اسناد مالی و تعهد آور
 -6تصویر آگهی آخرین تغییر آدرس ( منطبق با آدرس فعلی کارخانه)
 -7تصویر شناسنامه دارندگان حق امضای اسناد مالی و تعهد آور
 -8تصویر دو طرف کارت ملی دارندگان حق امضای اسناد مالی و تعهد آور
 -9آدرس کامل و کد پستی محل اقامت دارندگان حق امضای اسناد مالی و تعهدآور
 -11ارائه کد اقتصادی
 -11ارائه تصویر چک تضمینی اجرای تعهدات به مبلغ یک میلیارد ریال
 -12تعهدنامه عدم مصرف سیمان غیر

