
1401/09/12: تاریخ استعالم بهای حمل شمش فوالدی شرکت فوالد کاوه اروند

:مهلت ارسال پیشنهادات 

1401/09/17

 :(ریال)قیمت پیشنهادی به ازای هر تن شرح خدمات

:کد اقتصادی 

411418145773: کد اقتصادی140003160402: شناسه ملی 

:نام شرکت حمل و نقل 

: شناسه ملی 

حمل شمش فوالدی از انبار کارخانه فوالد سیرجان ایرانیان

:شرایط ارائه پیشنهاد 

Purchase@aks.co.ir: ارسال پیشنهاد قیمت به آدرس ایمیل 

:مهر و امضاء پیشنهاد دهنده 

./ ریال در نظر گرفته شده و مبلغ بیمه نامه نیز می بایست بر اساس همین ارزش محموله محاسبه گردد3،325،000،000ارزش محموله هر ظرفیت 

کرایه پس از اعالم رسید توسط باربری پرداخت خواهد شد و هرگونه شکایتی در این خصوص متحمل شرکت باربری می باشد و این شرکت 

هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت بارنامه و رسیدگی به مشکالت پیش آمده مالی مربوط به رانندگان ندارد و تماما بر عهده شرکت حمل و نقل 

می باشد بدین شکل پس از ارسید کامل هر پارت ، طی ارائه صورتحساب رسمی از سوی شرکت حمل و نقل، این شرکت ملزم به پرداخت کل پارت 

به صورتحساب مذکور ارزش افزوده تعلق  ). روز کاری به شرکت حمل و نقل خواهد بود20پس از تحویل اصل صورتحساب حداقل طی مدت زمان 

(خواهد گرفت

مالک مبلغ قابل پرداخت، مبلغ کل درج شده بر روی بارنامه می باشد که میبایست با مبلغ پیشنهادی یکسان باشد در غیر این صورت مبنای 

./پرداخت صورتحساب از سوی این شرکت قیمت پیشنهادی ارسالی باربری می باشد 

در صورت صدور هر گونه بخشنامه قانونی مصوبه دولتی  مبنی بر افزایش نرخ کرایه ها طی مدت بارگیری با ارائه مستندات قانونی طرفین در این 

زمینه توافق خواهند نمود، الزم به ذکر است قبل از توافق طرفین هیچ یک از ظرفیت ها نیز بارنامه و ارسال نشود در غیر اینصورت هر گونه 

مسئولیت این مهم بر عهده شرکت حمل و نقل  و در صورت صدور و ارسال و رسید آن توسط کارخانه الباقی طلب هر بارنامه بر عهده باربری می 

./باشد  

شرکت حمل پس از ارسال کل محموله هر پارت خریداری شده از کارخانه، موظف به ارائه صورتحساب رسمی حمل کاال به پیوست ریز حمل بصورت 

مهر و امضا شده می باشد و شرکت حمل و نقل حق افزودن هیچ مبلغی به مبلغ کل در ازای صدور صورتحساب رسمی به هیچ عنوان چه به عنوان 

./حق بیمه ، انعام  و غیره ندارد

./شرکت حمل موظف به ارائه یک فقره تعهد محضری جهت پذیرش شکایت رانندگان و همچنین تعهد پرداخت مبلغ بارنامه به رانندگان می باشد


