
 انتظامات كارخانه سيمان هگمتانانتخاب پيمانكار شرايط مناقصه 

 موضوع مناقصه:  -1
 جْت اًجبم فؼبليتْبي شيل :  ًفط ًگْجبى 11ثِ هٌظَض تأهيي تؼساز  وبضذبًِ سيوبى ّگوتبى اًتظبهبتػجبضت است اظ اًتربة پيوبًىبض 

زض هحسٍزُ وبضذبًِ سيوبى ّگوتبى زض لبلت اًجبم ػوليبت ًگْجبًي، گطت ظًيي  حفبظت ٍ حطاست اظ اهَال، تجْيعات، اضيبء ٍ اهىبًبت هَجَز  -
هبت زاذل ٍ هحَعِ پيطاهًَي ٍ اًتظبهبت ٍضٍز ٍ ذطٍج هَاز اٍليِ، هحصَل ٍ ًفطات زض زٍ ضيفت ضٍظ ٍ ضت ٍ ثطلطاضي ًظن ٍ اهٌيت ٍ اًجبم اليسا 

 اًتظبهي ثب استفبزُ اظ ًيطٍي اًسبًي هجطة، آهَظش زيسُ ٍاجس ضطايظ.الظم ثطاثط ًظط وبضفطهب، ثب ضػبيت همطضات هطوع اًتظبم ًيطٍي 

 نحوه شركت در مناقصه:  -2
هٌظَض ثبظزيس اظ هحل زض هْليت تؼيييي ضيسُ  اظ     ثِ هي تَاًٌسػاللوٌساى ضوي هغبلؼِ زليك ضطايظ هٌسضج زض ايي اسٌبز ٍ اٍضاق پيَست،  – 2-1

زض سبػبت ازاضي يىي اظ ضٍظّبي ضٌجِ تب چْبضضٌجِ ثِ هحيل وبضذبًيِ ٍاليغ زض آزضي شييل     ثِ جع ايبم تؼغيل (   11/04/99  تب تبضيد11/04/99
 هطاجؼِ ًوبيٌس. 
 اًتظبهبتٍاحس  –وبضذبًِ سيوبى ّگوتبى  –ضٍستبي ضبٌّجطيي  –زضجعيي  ثرص لطٍُ –ضْطستبى ضظى  –استبى ّوساى 

پيَسيت   فطم پيطٌْبز ليوتپس اظ ثبظزيس ٍ اضطاف وبهل ثِ ضطايظ لطاضزاز، پيطٌْبز ليوت ذَز ضا هٌحصطاً ثب تىويل ٍ هْط ٍ اهضبي شيل  – 2-2
ِ ( ثِ 11/04/99ٍ الصبق هساضن زضذَاستي، زضٍى زٍ فمطُ پبوت سطثستِ حساوثط تب پبيبى ٍلت ازاضي هَضخ   ِ  ييب وبضذبًيِ   زثيطذبًي زفتيط   زثيطذبًي

 ضطوت تحَيل ًوبيٌس.  تْطاى
 هساضن هَضز ًيبظ ٍ اسٌبز تضويٌي:  – 2-3

 : )الف( Aپاكت 

ٍ گَاّي حسي اًجبم وبض اظ وبض فطهبييبى هطثَعيِ  زض صيَضت هَجيَز      ضٍي فطم پيَست وبضي هطتجظ ثَيژُ زض صٌؼت سيوبى اضائِ ضطح سَاثك -
 ثَزى(. 

 ٍظاضتربًِ وبض ٍاهَضاجتوبػيتصَيط پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي ضطوت يب هَسسبت هجبظ اظ -
 تصَيط اسبسٌبهِ ٍ آذطيي آگْي ضٍظًبهِ ضسوي ثطاي اضربظ حمَلي زض ذصَظ زاضًسگبى اهضبء هجبظ هوَْض ثِ هْط وپي ثطاثط اصل.  -

 . داراي تاريخ اعتبارز مركس انتظام پليس پيشگيري ناجا گواهي مجوز رسمي و قانوني ا -
 تَاًبيي هبلي پيوبًىبض ثطاي اضائِ ذسهبت.اضائِ اسٌبز هىفي هجٌي ثط   -
 ثبضس. پصيطش توبهي ضطايظ هٌبلصِ هي وِ ثِ هٌعلِ  ِ ثب هْط ٍ اهضبي توبهي صفحبت آىاٍضاق اسٌبز هٌبلص -
( زض پبًصسهيليَى ضيبلضيبل  هؼبزل  500.000.000چه تضويي ضسُ ثبًىي ثِ هجلغ  يب 31/5/99تب تبضيد ،ثب اػتجبض هؼتجطاضائِ ضوبًت ًبهِ ثبًىي  -

 .ٍجِ ضطوت سيوبى ّگوتبى ثِ ػٌَاى تضويي ضطوت زض هٌبلصِ
ضطوت وٌٌسگبًي وِ لصس تأهيي سپطزُ ضطوت زض هٌبلصِ اظ هحل هغبلجبت ذَز ًعز سيوبى ّگوتبى  وبضفطهب( ضا زاضًس، الظهست گَاّي هطثَعيِ  

 ًوبيٌس. پبوت الف وِ هساضنثِ تأييس اهَضهبلي سيوبى ّگوتبى ضسيسُ است ضا ضويلجال ضا وِ 

 :)ب(Bپاكت 

 ز ليوت العاهبً ضٍي فطم پيَست. پيطٌْب -
 ًوًَِ پبوت ذبلي الف ٍ ة زض زفبتط ضطوت هَجَز ٍ لبثل تحَيل ثِ ػاللوٌساى است. -
 

ذيَززاضي ًوبيٌيس. زض رييط ايٌصيَضت     پيطٌْبز زٌّسگبى الظهست اظ اضائِ ّط گًَِ چه ضرصي يب ضطوتي ٍ اٍضاق ثْيبزاض هبًٌيس اٍضاق هطيبضوت    تصوط هْن: 

 گطزز. پيطٌْبز ليوت آًْب اظ زضجِ اػتجبض ذبضج ثَزُ ٍ پبوت پيطٌْبز ليوت آًْب ثبظگطبيي ًوي
 

 نحوه رسيذگي به پيشنهادهاي واصله:  -3
گطزز. ثِ پيطٌْبزّبيي وِ هرسٍش، هجْن، هططٍط يب زضٍى پبويت   ّبي ٍاصلِ ثبظ ٍ ضسيسگي هي زض اٍليي جلسِ وويسيَى هؼبهالت پبوت – 3-1

 ثبضس.  زض ثبظ ٍ يب فبلس اسٌبز تضويٌي ثبضس تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس. اتربش تصوين ًْبيي ثب ّيئت هسيطُ ضطوت هي

 يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است. شركت سيمان هگمتان در رد  – 3-2
پس اظ اتربش تصوين، اظ ثطًسُ اٍل جْت ػمس لطاضزاز زػَت ثِ ػول ذَاّس آهس. زض صَضت استٌىبف ثطًسُ اٍل، سٌس تضويٌي ٍي ثِ ًفيغ   – 3-3

، لطاضزاز ثب ثطًسُ سَم هٌؼميس ذَاّيس ضيس.    آيس ٍ زض صَضت استٌىبف، ضوي ضجظ ضوبًت ًبهِ ٍي ضطوت ضجظ ٍ اظ ثطًسُ زٍم زػَت ثِ ػول هي
 ضوبًت ًبهِ ًفطات اٍل تب سَم تب ظهبى ػمس لطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبلصِ عجك تَضيح فَق ، ًعز ضطوت ثبلي ذَاّس هبًس .

 ثسيْي است زض صَضت ػمس لطاضزاز ثب ثطًسُ  اٍل، زٍم يب سَم( اٍضاق تضويٌي سبيط ضطوت وٌٌسگبى زض اسطع ٍلت هستطز ذَاّس گطزيس. 



 ساير نكات حائس اهميت :  -4
طحيبل ضيطوت زض هٌبلصيِ ٍ    پيطٌْبز زٌّسُ ثبيس وليِ اسٌبز ٍ هساضن هٌبلصِ ضا ثِ زلت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ ذَز ضا هلعم ثِ ضػبيت آًْب ثساًس. ثْ 4-1

ٍ ثبظزيس اظ ثبضگيطذبًِ ضا ثِ اًجيبم ضسيبًسُ   اهضبي پيطٌْبز ثوٌعلِ آى تلمي ضسُ وِ پيطٌْبز زٌّسُ توبهي اسٌبز ٍ هساضن هٌبلصِ ضا ثسلت ذَاًسُ 
 ساضز.ثطاي اٍ ٍجَز ًي ِ ّيچ جعء اظ آًْب ّيچگًَِ اثْبهّط گًَِ اعالػبتي هطثَط ثِ آًْب ضا ثسست آٍضزُ ٍ ًسجت ث

 ّب هؼتجط ثبضس. پيطٌْبز ثبيس اظ ّط حيث ثطاي هست سِ هبُ اظ تبضيد اضائِ پيطٌْبز -4-2
 تَاًييس جْييت تسييطيغ زض وييبض اظ اجييطاي ثؼضييي اظ تطييطيفبت ضسييوي صييطفٌظط وٌييس.          وبضفطهييب چٌبًچييِ هصييلحت ثبضييس هييي     -4-3

وبضفطهب ييب وبضوٌيبى ييب ًوبيٌيسگبى اٍ ضا اظ ذيَز سيبلظ ٍ اػيالم        پيطٌْبز زٌّسُ ّوعهبى ثب اهضبي پيطٌْبز حك ّط گًَِ اػتطاض ٍ زػَي ػليِ 
 ًوبيس وِ اظ ايي ثبثت ّيچگًَِ ازػبئي ًرَاّس زاضت. هي

ّط ًَع وَضطي اظ سَي ضطوت وٌٌسگبى زض هٌبلصِ ثطاي اػوبل ًفَش هستمين يب رييط هسيتمين ثيِ وويسييَى هؼيبهالت ٍ سيبيط هطاجيغ         -4-4
 گطزز. ت صالحيت آى ضطوت وٌٌسُ هيگي وٌٌسُ وبضفطهب هَجت سل ضسيس

 سازش به زيان كارفرما :  -5
 ُ اًيس، ضيوي ايٌىيِ     ّط گبُ زض هٌبلصِ حبضط ثط وبضفطهب ضٍضي گطزز وِ زٍ يب تؼسازي اظ پيطٌْبز زٌّسگبى ثِ ضطض وبضفطهب ثب يىسيگط تجبًي ًويَز

 ط اظ سَي وبضفطهب ضأسبً صَضت ذَاّس گطفت:گطزز، هَاضز ظي ّبي وبضفطهب حصف هي پيطٌْبزّبي زضيبفتي اظ فْطست ثطضسي
 ضجظ تضبهيي ضطوت زض هٌبلصِ. -
 حصف ًبم پيطٌْبز زٌّسگبى هصوَض اظ فْطست ضطوتْبي عطف لطاضزاز ثب ضطوت سيوبى ّگوتبى. -

 ّبي شيطثظ ٍ هطاجغ لضبئي ثِ صالحسيس وبضفطهب. اػالم هطاتت ثِ سبظهبى -
 

 انعقاد قرارداد :  -6
 يبثس، زاضز. تطيي پيطٌْبز ثب اّساف ذَز هٌغجك هي اي وِ پيطٌْبز اٍ ضا ثِ ػٌَاى هٌبست لطاضزاز ثب ّط پيطٌْبز زٌّسُوبضفطهب حك اًؼمبز 

 به عهذه برنذه مناقصه است.  پيام همذانو روزنامه  در روزنامه دنياي اقتصادهسينه درج آگهي  -7
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