
  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 

 

 

 آگهي مناقصه شركت سيمان هگمتان )سهامي عام(

 

محل كارخانه را   I , IIشركت سيمان هگمتان در نظر دارد انجام خدمات كامل كيسه گيري در بارگيرخانه خط 

 به مدت يكسال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.  

به  09/02/1400تا  01/02/1400ز تاريخ ا ،عالقمندان مي توانند جهت كسب اطالعات و دريافت اسناد مناقصه 

 و يا يكي از آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.  www.HegmatanCement.comسايت 

  ، 6دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك)سروش الدين تقوي(، بن بست انوشيرواني، پالك   (1

 66727816-66716585تلفن: 

 081  3633  7316-20ين، بخش شاهنجرين، تلفن: كارخانه: استان همدان،شهرستان درگز  (2

 

 روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

 

 

 

 



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 و شرايط شركت در مناقصه  اطالعاتبرگ 
 جهت انجام خدمات كامل كيسه گيريانتخاب پيمانكار 

 كارخانه سيمان هگمتان I , IIدر بارگيرخانه خط  

 

مل عمليات كيسه گيري از چهار دستگاه روتاري پكرر در بارگيراانره   انجام كا صالحيت برايواجد  پيمانكارانتخاب بمنظور 

كه پس از مطالعه  ميگردددراواست  هشركت در مناقصحقيقي و حقوقي  عالقمندان زاكاراانه سيمان هگمتان  I , IIاط 

حجر  اردمات   دقيق مفاد اسناد مناقصه و ضرورت بازدید و بررسي موقعيت و در صورت داشتن امكانات الزم متناسر  برا   

مورد نظر، پيشنهاد اود را مطابق شرایط ذیل به یكي از نشاني هاي ذیل به مسئول دبيراانه تسلي  و رسيد دریافت نمایند 

، تلفرن   6ايابران فردوسري ، ايابران كوشره دشرهيد تقروي( ، كوچره برن بسرت انوشريرواني ، پرال             الف( دفتر تهران: 

66716585-66727816 

 08173163633-20دان،  شهرستان رزن،  بخش قروه درجزین،  روستاي شاهنجرین،  تلفن  ب( كاراانه: استان هم

 :مناقصه موضوع  -1
كاراانه سيمان هگمتان و بارگيري پاكتهاي سيمان  I , IIعمليات كامل كيسه گيري از چهار دستگاه روتاري پكر در بارگيراانه اط انجام  -

محل مورد تائيد دستگاه نظارت قرارداد  و بارگيري برر روي كراميون ق رق تنراآ برر وردي ذیرل در دو         كاميون و یا انتقال بهروي كيسه اي بر 

ساعته و نظافت محوقه بارگيراانه دشامل ق قات فوقاني و تحتاني بارگيراانه( پس از اتمرام عمليرات و نظافرت دسرتگاه هراي       8شيفت كاري 

 مربوط با نظارت كارفرما.

 2000سوابق سالهاي ااير، تابع شرایط و فصول سال متغير بوده، به قوریكه حداقل  ن در فصل سررما روزانره حردود     تناآ سيمان پاكتي ق ق 

ترن نخواهرد    40.000تن بوده است كه تحویل ماهيانه پيمانكار كمترر از  2500تن و متوسط این عدد حدود  3000تن و در فصل گرما حداكثر 

 بود.

 : مدت برآوردي انجام كار -2
 ( سال شمسي اواهد بود .1به مدت یه د 31/02/1401تا  01/03/1400از  ان اجراي عملياتزم

 

 اجراي قرارداد : محل -3

 كاراانه سيمان هگمتان به نشاني فوق

 

 :تضمين شركت در مناقصه  -4

دیه ميليرارد(   1.000.000.000  به م لغبانكي تضمين شده و یا ضمانتنامه بانكي  بدون قيد و شرط  ارائه یه فقره چه : 1-4

بره نرام    سپرده شرركت در مناقصره  بابت بایست حداقل داراي سه ماه اعت ار از تاریخ صدور و قابل تمدید باشد،  ریال كه مي



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

. پيمانكراران كنروني سريمان هگمتران ميتواننرد برا تكميرل فررم           10820049324با كرد ملري    شركت سيمان هگمتان 

اود از سيمان هگمتان دپيوست(، در صورت تأیيد امور مالي سيمان هگمتان،  نرا به دراواست بلوكه شدن مطال ات قطعي 

 عنوان تضمين ارائه نمایند.

شود تا تاریخ امضاي قررارداد و تسرلي  ضرمانتنامه     اي كه در مناقصه برنده شنااته مي  سپرده یا ضمانتنامه پيشنهاد دهنده : 2-4

 ود .ش حسن اجراي تعهدات نزد شركت نگهداري مي

گيررد نيرز ترا      سپرده یا ضمانتنامه شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد  نان در رت ره دوم و سروم قررار مري     : 3-4

امضاي قرارداد و ارائه ضمانتنامه حسن تعهدات توسط نفرات اول دیا دوم( نگهداري اواهد شد و ضمانتنامه سرپرده شرركت   

 و مسترد اواهد گردید .در مناقصه نفر چهارم به بعد  زاد 

گردد نس ت بره    برنده مناقصه ملزم است ظرف مهلت مقرر دبه استثناي روزهاي تعطيل( كه توسط مناقصه گذار تعيين مي : 4-4

امضاي قرارداد اقدام نماید. در غير این صورت تضمين و یا سپرده شركت در مناقصه وي به نفرع شرركت سريمان هگمتران     

 نماید . مذكور حق هرگونه اعتراض و دعوي را در این اصوص از اود سل  مي ض ط اواهد شد و برنده

نامه معامالت شركت ، نفر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتيكه نفر دوم به شرح مذكور  در چنين مواردي با رعایت  یين

 داد دعوت به عمل اواهد  مد .حاضر به انعقاد قرارداد ن اشد سپرده او نيز ض ط؛ و از نفر سوم براي انعقاد قرار

در صورتي كه تفاوت قيمت نفرات اول ، دوم و سوم، بيش از م لغ سپرده باشد، ااتيار واگذاري به نفرات بعدي  : 1يادآوري

 باشد .  با شركت سيمان هگمتان مي

نماینرد. در غيرر ایرن    پيشنهاد دهندگان از ارائه هرگونه چه شخصي یا شركتي و یرا اوراق بهرادار ارودداري     : 2يادآوري

 صورت پيشنهاد قيمت  نها از درجه اعت ار اارج بوده و پاكت پيشنهاد قيمت  نها بازگشایي نخواهد شد
 

 :تسليم پيشنهاد ها  -5
بایست بعد از تهيه مدار  ، تكميل اسناد مناقصه، ممهور نمودن تمام صفحات بره همرراه امضراي     : پيشنهاد دهندگان مي 1-5

مجاز شركت دق ق اساسنامه و  ارین  گهي روزنامه رسمي( ،  نها را در پاكرت هراي سربسرته ترا پایران      صاح ان امضاي 

و  به دبيراانه  شركت سيمان هگمتان به نشاني هاي اعرالم شرده فروق تسرلي      8/02/1400( 15:45وقت اداري دساعت 

 دریافت نمایند . رسيد

ع ارات یا ارقام مندرج در پيشنهاد قيمت باید با امضاهاي مجاز پيشرنهاد  : هرگونه پا  شدگي و قل  اوردگي یا تغيير در  2-5

 دهنده مورد تأیيد قرار گيرد .

گيرد مگر اینكه توسط كارفرمرا انجرام كراري كره در اسرناد ن اشرد بره         : به قيمت پيشنهادي هيچ گونه تعدیلي تعلق نمي 3-5

 موضوع قرارداد اضافه گردد .

د كليه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغيير ، حذف و یا قرار دادن شرط در  ن تكميرل  : پيشنهاد دهندگان بای 4-5

؛ و پس از امضاي صاح ان امضاي مجاز و درج مهر شركت ارسال نمایند. پيشنهادها بایرد صرریو و بردون قيرد و هرگونره      



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

ه ، ناقص ، مر ه  و مشرروط ، بردون امضرای و یرا      ابهام تهيه و تسلي  گردد. به پيشنهادهاي فاقد تضمين شركت در مناقص

 پيشنهاداتي كه بعد از تاریخ تعيين شده واصل گردد ترتي  اثر داده نخواهد شد .  
 

 :اعتبار پيشنهاد  -6
 پيشنهاد باید از هر حيث تا مدت سه ماه بعد از تاریخ تعيين شده براي تسلي  پيشنهادها معت ر باشد .

 

 ب زير در پاكتهاي جداگانه قرار داده شود :اسناد مناقصه به ترتي -7

 حاوي تضمين شركت در مناقصه :« الف»: پاكت  1-7

 .  4-1به شرح بند 
 

 حاوي اسناد و مدارك زير :« ب»: پاكت  2-7
: كپي اساسنامه و  گهي روزنامه رسمي در مورد تأسيس شركت و دارنردگان حرق امضرای مجراز برراي اسرناد مرالي         1-2-7

 راي اشخاص حقوقي( .تعهد ور دب

دبرراي   باشرد   صاح ان امضاي مجاز و  درس شركت روزنامه رسمي كه حاوي  ارین تغييرات: تصویر  ارین  گهي  2-2-7

 اشخاص حقوقي( .

 : تصویر كارت ملي صاح ان امضاي مجاز . 3-2-7

هرا مري    اتي كه متولي صدور گواهينامه هاي مرت ط با موضوع مناقصه از سازمانها یا نهادها یا موسس : كپي گواهينامه 4-2-7

 باشند از ق يل سازمان برنامه و بودجه ، وزارت كار و اتحادیه هاي صنفي .

 : ارائه گواهينامه ث ت نام در نظام مالياتي بر ارزش افزوده . 5-2-7

ت ایمني از اداره كرار ،  تأیيدیه صالحي: ارائه اسناد و مستندات مربوط به كد اقتصادي ، كدپستي شركت ، كدملي و  6-2-7

 تعاون و رفاه اجتماعي .

 : تصویر قراردادهایي كه با سيمان هگمتان و یا سایر شركت ها منعقد شده باشد . 7-2-7

 : ارائه اسناد و مداركي دال بر توانایي مالي شركت . 8-2-7

 :  درس محل كار قرارداد فعلي ددر صورت موجود بودن( . 9-2-7

 ددر صورت وجود( .  كه سابقه كار در  نجا داشته شركت هایيمه یا حسن انجام كار از رضایت نا:  10-2-7

 : گواهي بازدید توسط نماینده پيمانكار مطابق فرم بازدید د پيوست( 11-2-7

 : كليه اسناد مناقصه دنمونه قرارداد و شرایط شركت در مناقصه( با مهر و امضاي صاح ان امضاي مجاز . 12-2-7

 : ارائه ليست پرسنل دائمي شركت با ذكر تخصص و سوابق هریه13-2-7

 
 

 



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 حاوي پيشنهاد قيمت :« ج»: پاكت  3-7

بایستي به قور صحيو  و كامل تكميل؛ و همراه برا امضراهاي مجراز و مهرر      فرم پيشنهاد قيمت مشروحة پيوست كه مي

 شركت دق ق  ارین  گهي مرت ط روزنامه رسمي( ارائه شود.

 :گشايش پاكت ها  -8   
كامرل   ب: پاكتهاي  واصله در اولين جلسه كميسيون معامالت  باز و قرائت و رسيدگي اواهرد شرد. اگرر محتروي پاكرت       1-8

ن اشد، بنا به تشخيص سيمان هگمتان ممكن است پيشنهاد پذیرفته نشود. همچنين پيشرنهاداتي كره  فاقرد تضرمين یرا      

 شند مردود تلقي مي شوند و مداركشان عيناً مسترد اواهد شد . كسري تضمين شركت در مناقصه داشته با

 گشوده و قيمت پيشنهادي قرائت اواهد شد.   جكامل باشد، پاكت  بو  الف: چنانچه محتواي پاكت هاي  2-8
 

 :تغيير يا تصحيح اسناد و مدارك مناقصه  -9 
توانرد بره    رده و كامالً از كليه شرایط و موضوعاتي كه ميالزم است پيشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدار  مناقصه را بررسي ك

اي ااتاللري در اسرناد مالحظره كنرد یرا       هاي  ن موثر باشد اقالع یابد. هرگاه پيشنهاد دهنرده  هر صورت در كار و یا در هزینه

مدیریت ترداركات شرركت    متوجه از قل  افتادن مشخصات و یا اسناد دیگري گردد یا در مورد معاني  نها دچار تردید گردد فوراً

 سيمان هگمتان را كت اً مطلع نموده و ق ل از تسلي  پيشنهاد توضيو كت ي شركت را دریافت دارد.
 

 :تجديد نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصه  -10
ند هر یه از شركت كنندگان در مناقصه كه نس ت به مفهوم قسمتي از مشخصات یا سایر مدار  مناقصره ابهرامي داشرته باشر    

( روز پس از دریافت اسناد و مدار  مناقصه ، مرات  را كت اً به مدیر تداركات شركت سيمان هگمتان  2بایستي ظرف مدت دو د

اقالع دهند و تقاضاي دریافت توضيو كت ي بنمایند. هر نوع توضيو یا تجدیدنظر ، اضافه یا حذف مطل ي بره مردار  مناقصره،    

گردد. این ضمائ  جزی مدار  مناقصره منظرور اواهرد     در سایت سيمان هگمتان اعالم مي به قور رسمي از قریق درج الحاقيه

گردید. شركت حق تغيير ، اصالح و تجدیدنظر در مشخصات یا مدار  را ق ل از انقضاي مهلت الزم جهرت تسرلي  پيشرنهادها    

يمان هگمتران اعرالم اواهرد شرد و     دارد و اگر چنين موردي پيش  ید اصالحات فوق از قریق سایت س براي اود محفوظ مي

چنانچه پيشنهادي ق ل از ارسال الحاقيه مزبور تسلي  شده باشد، پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد  نرا به منظور انجام 

در  تغييرات و اصالحات الزم بنماید . چنانچه این تجدیدنظر یا اصالح مستلزم تغيير مقادیر یا قيمت پيشنهادي یا هرر دو باشرد  

تواند با اعالم در سایت شركت سريمان هگمتران، بره تعویرق افترد، بره نحروي كره          اینصورت  ارین روز دریافت پيشنهادها مي

 پيشنهاد دهندگان فرصت كافي براي اعمال اصالحات و تجدیدنظر داشته باشند .

 

 
 



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 قبول يا رد پيشنهاد : -11

ها بدون  نكه احتياج به ذكر دالیلي باشد مختار است و حق انعقاد شركت سيمان هگمتان در رد یا ق ول هر یه از پيشنهاد

 قرارداد با هر پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد او را مناس  ترین و منط ق با اهداف شركت ميداند را دارد.
 

 :ساير شرايط  -12

 باشد : پرداات كسور قانوني شامل حق بيمه مترت  بر قرارداد به عهده پيمانكار مي 1-12

بایست در تاریخهاي اعالم شده با هماهنگي ق لي از محل هاي انجام كار بازدید به عمل  ورده ترا   : پيشنهاد دهنده مي 2-12

اقالعي از شرایط كاري موجرود مرورد پرذیرش     پيشنهاد با واقعيت تط يق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بي

روزهاي شن ه تا چهارشن ه در مهلت تعيين شده براي ارائه پيشنهاد مري   14تا  8نخواهد بود .  زمان بازدید از ساعت 

 باشد.

درج هرگونه شرط اارج از شرایط مناقصه در برگ پيشنهادي و یا  ناليز قيمت موج  ابطال پيشنهاد متقاضي در  :. 3-12

 مناقصه اواهد شد .    

 از اجراي بعضي از تشریفات رسمي صرف نظر نماید. : كارفرما چنانچه مصلحت باشد مي تواند جهت تسریع در كار 4-12

: پيشنهاد دهنده همزمان با امضاي پيشنهاد حق هرگونه اعتراض و دعوي عليه كارفرما یا كاركنان یرا نماینردگان او را    5-12

 از اود ساقط و اعالم مي نماید كه از این بابت هيچگونه ادعایي نخواهد داشت.

شركت كنندگان در مناقصه براي اعمال نفوذ مستقي  یا غير مستقي  به كميسيون معرامالت   : هر نوع كوششي از سوي 6-12

 و سایر مراجع رسيدگي كننده كارفرما موج  سل  صالحيت  ن شركت كننده مي گردد.

 اني نمروده  : هرگاه در مناقصه بركارفرما روشن گردد كه دو یا تعدادي از پيشنهاد دهدگان به ضرر كارفرما با یكدیگر ت 7-12

موارد زیرر از سروي كارفرمرا     اند؛ ضمن اینكه پيشنهادهاي دریافتي از فهرست بررسي هاي كارفرما حذف     مي گردد؛

 رأساً صورت اواهد گرفت.

 : ض ط تضمين شركت در مناقصه.1-7-12

 : حذف نام پيشنهاد دهندگان از فهرست شركت هاي قرف قرارداد با شركت سيمان هگمتان.2-7-12

 : اعالم مرات  به سازمان هاي ذیربط و مراجع قضایي به صالحدید كارفرما.  3-7-12

تواننررد جهررت كسرر  اقالعررات بيشررتر و دریافررت پاسررخ سررواالت اررود از قریررق شررماره تلفررن             : متقاضرريان مرري8-12

 ل نمایند.  تماس حاص  با  قاي نصيري سرپرست واحدتوليد بعنوان ناظر قرارداد 2161داالي  08136337316
 

 شرايط فوق مورد تأييد مي باشد 

 نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . .  

 تاريخ . . . . . . . . . امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت
 



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 

 

 

 

 ره دو  اسناد مناقصه(پيوست شمافرم بازديد بارگيرخانه                

 

 مدير محترم تامين كاال و خدمات

 با سالم؛

.. به پيرو  گهي منتشره در اصوص انتخاب پيمانكار بارگيراانه ، بدینوسيله گواهي مي شود  قاي ...........................................

...................................از دپارتمان مذكور بازدید نموده و توضيحات كافي به نمایندگي از شركت ....................................در تاریخ ..

 منظور حضور ایشان در مناقصه بارگيراانه مذكور به نام رده ارائه شده است.

 

 

 ......سرپرست توليد                                        نماینده شركت.........................           

 امضای                                                        امضای               

 

 

 



  

  

  

  
 

 ) نامه هاي بدون مهر برجسته شركت فاقد اعتبار مي باشند(
 

 

  

 

  

 امور مالي سيمان هگمتان      
 

یررن شررركت   از مطال ررات اینجانرر  / ا ....................................... د..............................( ریررال  م لررغشررود  بدینوسرريله تقاضررا مرري       

جهررت تضررمين شررركت در مناقصرره دعمررومي/ محرردود ( نوبررت اول / دوم/سرروم     .....................................................................................

، بلوكه شود و مرات  به شرح ذیرل برراي دبيراانره    13.......... ماه ....موضوع  گهي .... .....................................................................................

 كميسيون معامالت سيمان هگمتان گواهي گردد .

  

 
 

 
 

 

 

 

 از امور مالي سيمان هگمتان  به دبيرخانه كميسيون معامالت        
 

مطال رات متقاضري بابرت    ....................................... د........................( ریرال   م لرغ شود مطابق دراواست فوق  بدینوسيله گواهي مي       

 تضمين شركت در مناقصه بلوكه شده و مطابق بند ................... شرایط مناقصه براي مسترد شدن  ن اقدام اواهد شد . 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 نام ، امضاء و مهر مناقصه گر               

 تاريخ                 

 نام ، امضاء و مهر                   

 امور مالي سيمان هگمتان                 


