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 صفحه شرايط پيوست.  3تحويل در سيمان هگمتان طبق  )سي هزار( تن سنگ گچ 030333خريد 

 نحوه شركت در مناقصه:  -2

 توانند ضمن مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين صفحه و اوراق پيوست آن به شرح ذيل اقدام نمايند:  عالقمندان مي – 2-1

( اعالم 382-09003316با ارسال نامه روي دورنگار)خود را به شركت در مناقصه  لتماي 21/34/69حداكثر تا تاريخ  -1

برداري معدن و برگ آناليز سنگ گچ از آزمايشگااه معبرگر ارسگا     الزمست به ضميمه نامه مذكور تصويري از پروانه بهرهنمايند.

و انجام آزمايشهاي الزم روي نمونه سنگ  بازديد از معدنمبعاقب آن شركت سيمان هامبان در صورت لزوم در خصوص گردد.

 اقدام خواهد نمود.

با تكميل فرم پيشنهاد قيمت پيوست و مهر و امضاء ذيگل آن و تمگامي ضگماو  و الصگاق      منحصراًپيشنهاد قيمت خود را   -2

دفبگر تهگران    يگا  به دبيرخانه كارخانه(  23/4/63حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ )درون پاكت سربسته مدارك درخواسبي، 

 شركت تحويل نمايند. اين 

 مدارك مورد نياز و اسناد تضميني:   – 2-2

 :  Aپاكت 

 )داراي تاريخ اعتبار( ممهور به مهر كپي برابر اصل برداري معدنتصويري از پروانه بهره -

ريال )پانزده ميليون تومان( بدون قيد و  101.111.111به مبلغ  نامه بانكيتضمين شده بانكي يا ضمانتچك ارائه يك فقره  -

 شرط در وجه شركت سيمان هگمتان.  

 اند()براي معادني كه تاكنون فروش سنگ گچ به سيمان هگمتان نداشتهبرگ آناليز گچ از آزمايشگاه معتبر -

 فرم پيوست. پيشنهاد قيمت الزاماً روي  : Bپاكت 

 نحوه رسيدگي به پيشنهادهاي واصله:  -3

گردد. به پيشنهادهايي كه مخدوش، مبهم، مشروط هاي واصله باز و رسيدگي ميدر اولين جلسه كميسيون معامالت پاكت – 3-1
باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. اتخاذ تصمميم نهمايي بما هيممت ممديره شمركت       فاقد اسناد تضميني يا درون پاكت در باز و يا 

 باشد. مي
 شركت سيمان هگمتان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است.  – 3-2

ول، سمند  پس از اتخاذ تصميم، از برنده اول جهت عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد. در صمورت اسمتنفاب برنمده ا    – 3-3
آيد و در صورت اسمتنفاب، ضممن ضمبط ضممانت ناممه وي،      تضميني وي به نفع شركت ضبط و از برنده دوم دعوت به عمل مي

 قرارداد با برنده سوم منعقد خواهد شد. 
بديهي است در صورت عقد قرارداد با برنده )اول، دوم يا سوم( اوراق تضميني سماير شمركت كننمدگان در اسمرت وقمت مسمترد       

 اهد گرديد.  خو



پيشنهاد دهندگان الزمست از ارائه هر گونه چفهاي شخصي يا شركتي و اوراق بهادار مانند اوراق مشاركت خودداري تذكر مهم: 

 گردد.نمايند. در غير اينصورت پيشنهاد قيمت آنها از درجه اعتبار خارج بوده و پاكت پيشنهاد قيمت آنها بازگشايي نمي

 خريد سيمان به جاي دريافت وجه به عنوان يك امتياز مثبت در ارزيابي خريدار مؤثر خواهد بود.  آمادگي فروشنده به -0-4

شركت سيمان هگمتان مختار است خريد را از يك منبع انجام داده يا بين دو يا چند منبع تقسيم  -0-3

 مايد.  نمايد و لذا كاهش تناژ قرارداد نبايد تأثيري در نرخ پيشنهادي فروشندگان ايجاد ن

 ساير نكات حائز اهميت :  -4

پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد و مدارك مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم بمه رعايمت آنهما بدانمد. بهر مال       4-1

صمه  بمنزله آن تلقي شده كه پيشنهاد دهنده تمامي اسناد و ممدارك مناق قيمت پيشنهاد فرم امضاي تفميل و شركت در مناقصه و 

را بدقت خوانده و هر گونه اطالعاتي مربوط به آنها را بدست آورده و نسبت به هيچ جزء از آنها هيچگونه ابهام يا جهلي بمراي او  

 وجود ندارد.

 ها معتبر باشد.پيشنهاد بايد از هر  يث براي مدت سه ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد -4-2

 هت تسريع در كار از اجراي بعضي از تشريفات رسمي صرفنظر كند.  تواند جكارفرما چنانچه مصلحت باشد مي -4-3

پيشنهاد دهنده همزمان با امضاي پيشنهاد  ق هر گونه اعتراض و دعوي عليه كارفرما يا كاركنان يا نمايندگان او را از خود ساقط 

 نمايد كه از اين بابت هيچگونه ادعائي نخواهد داشت.و اعالم مي

از سوي شركت كنندگان در مناقصه براي اعمال نفوذ مستقيم يا غير مسمتقيم بمه كميسميون معمامالت و     هر نوت كوششي  -4-4

 گردد.گي كننده كارفرما موجب سلب صال يت آن شركت كننده ميساير مراجع رسيد

 سازش به زيان كارفرما :  -5

اند، دهندگان به ضرر كارفرما با يفديگر تباني نموده هر گاه در مناقصه  اضر بر كارفرما روشن گردد كه دو يا تعدادي از پيشنهاد

گردد، موارد زير از سوي كارفرما رأساً صمورت خواهمد   هاي كارفرما  ذب ميضمن اينفه پيشنهادهاي دريافتي از فهرست بررسي

 گرفت:

 ضبط تضامين شركت در مناقصه. -

 د با شركت سيمان هگمتان. ذب نام پيشنهاد دهندگان مذكور از فهرست شركتهاي طرب قراردا -

 هاي ذيربط و مراجع قضائي به صال ديد كارفرما.اعالم مراتب به سازمان -
 

 انعقاد قرارداد :  -6

 يابد، دارد.ترين پيشنهاد با اهداب خود منطبق مياي كه پيشنهاد او را به عنوان مناسبكارفرما  ق انعقاد قرارداد با هر پيشنهاد دهنده

 و روزنامه محلي همدان به عهده برنده مناقصه است.  روزنامه دنیای اقتصادهزينه درج آگهي در  -7

 شركت سيمان هگمتان )سهامي عام(                                                                                            

 

 


