
  

  

  

  
 

 ) وامٍ َاي بذين مُش بشجستٍ ششكت فالذ اعتباس مي باشىذ(

دثيش وويسيَى 

 هعبهالت

 اهضبء

  هعبٍى ثبصسگبًي

 اهضبء

 هذيش دفتش فٌي 

 اهضبء

 هعبٍى هبلي ٍ اداسي

 اهضبء

 هذيش وبسخبًِ

 اهضبء

  عضَ ّيئت هذيشُ

 اهضبء

 

 فروش اقالم راكد و ضايعاتي برگ اطالعات و شرايط شركت در مزايده » 

 « به صورت يكجا يا گروهي )سهامي عام(شركت سيمان هگمتان

 1/1011مزايده شماره 
 

 مًضًع مضايذٌ:  .1

 حِ(صف 21گبًِ ٍ عجك ليست پيَست ) ضصساوذ ٍ ضبيعبتي ضشوت سيوبى ّگوتبى ثِ ضشح صيش  دس گشٍُ  للن الالم 627فشٍش 

مضايذٌ 

 الالم
 تعذاد آيتم ششح كاالي لابل فشيش گشيٌ

 ثالهصشف

 434 لَاصم ٍ لغعبت يذوي هبضيي آالت سٌگيي ٍ ساّسبصي 1

 8 چىص( -صسُ -لغعبت سيختِ گشي) صيگوٌت 2

 25 الستيه ٍ تيَح 3

 127 لغعبت خَدسٍ سجه 4

 5 ضبيعبتي
ًَاس  –يس سٍغي ٍ گش -ثطىِ -آّي آالتاًَاع -صيضذ سباًَاع 

 ...ٍ گبص وپسَل اًَاع -ًمبلِ
29 

 4 ( ثال استفبدُ)ضبهَتي  ٍ( آلَهيٌي ٍ هٌيضيتي)  وَسُ اص ثشگطتي 6 آخشاًَاع 

 ششايط مضايذٌ :   .2
دس سابعبت   09/05/1400لغبيت  23/04/1400تَاًٌذ پس اص هغبلعِ دليك هفبد ضشايظ هضايذُ، اص تبسيخ  هي حميمي ٍ حمَلي هتمبضيبى .2.1

ثِ غيش اص سٍصّبي پٌدطٌجِ ٍ ايبم تعغيل ثاِ وبسخبًاِ ٍالار دس آدسي ريال      (،13تب 12)ثِ خض سبعت 15:30الي  8:30اص سبعت  اداسي

الصم ثِ روش است هتمبضي هيجبيست خْات ثبصدياذ الاالم هاَسد هضاياذُ، اص ٍاحاذ       ثبصديذ ثعول آٍسًذ.  هَضَع هضايذُ اص الالم ٍهشاخعِ 

 ثبصديذ دسيبفت ًوبيذ. تذاسوبت وبسخبًِ هدَص ٍسٍد ٍ

يب ضوبًت ًبهِ ثبًىي ثاِ  يك فمشٌ چك تضميه شذٌ باوكي ثبيستي پيطٌْبد وتجي خَد سا ثِ ّوشاُ  ضشوت وٌٌذگبى دس هضايذُ هي  .2.2

، وااذ التصاابدي 10820049324ثااِ ضٌبسااِ هلااي  دس ٍخااِ ساايوبى ّگوتاابىپننىد دس ننذ مبيننه پي ننىُادي هجلاام هعاابدل 

ٍ الن ٍ هْش ضذُ ثب روش  پاكتُاي سشبستٍثِ عٌَاى سپشدُ ضشوت دس هضايذُ دس ،  6566181135ٍ وذ پستي 411183117153

ثِ آدسي ريل   00/05/1400 ،شىبٍ  سيص 16حذاوثش تب سبعت « ضبيعبتي سيوبى ّگوتبىالالم ساوذ ٍ خْت ضشوت دس هضايذُ »عجبست 
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( يا يجٍ ومذ ، ايساق بُاداس ماوىذ ايساق م اسكت ي چك شخصي )حميمي يا حمًليثِ دثيشخبًِ تْشاى يب وبسخبًِ تحَيل ًوبيٌذ. 

 باشذ.  ... لابل لبًل ومي

 پبوتْبيي وِ داساي پيطٌْبدات هخذٍش، هجْن، هطشٍط، دسٍى پبوت دس ثبص ٍ يب فبلذ سپشدُ ثبضٌذ سسيذگي ًخَاّذ ضذ.   .2.3

وٍ دس ذ ماليات بش اسصش افضيدٌ بنٍ رينل    ّشگًَِ هبليبت ٍ عَاسض هتعلمِ دس خصَظ هَاسد هضايذُ ثِ عْذُ خشيذاس خَاّذ ثاَد.  .2.4

  ًستحساب َاي فشيش كاال اضافٍ خًاَذ شذ كٍ پشداخت آن طبك لاوًن بٍ عُذٌ خشيذاس )بشوذٌ مضايذٌ( است.

ضشوت سيوبى ّگوتبى ّيچگًَِ تعْذي دس خصَظ اسائِ اهىبًبت ثشاي خور آٍسي ٍ حول الالم )اص لجيل لَدس ، وبهيَى ٍ...(  ًخَاّاذ   .2.5

  داضت.

 ثبضذ.  ضشوت سيوبى ّگوتبى دس سد يب لجَل يه يب وليِ پيطٌْبدات سسيذُ وبهالً هختبس هي .2.6

 باشذ.   شفاً بٍ  ًست تكميل فشم پيًست لابل لبًل ميًحَُ اسائِ پيطٌْبد،   .2.7

ٍ ياب ثاِ    ص گبًِ()هطتول ثش توبم گشٍُ ّبي ض يىدبهتمبضي هيجبيست ًسجت ثِ اسائِ پيطٌْبد ليوت خَد ثشاي وليِ الالم، ثِ صَست  .2.8

الذام ًوبيذ، ضوٌب ضشٍسي است هتمبضي ليوت ّش آيتن سا دس فاشم پيطاٌْبد    )يه يب چٌذ گشٍُ اص گشٍُ ّبي ضص گبًِ( صَست گشٍّي

 هدبص است( ضص گبًِ) اسائِ ليوت ثشاي ّشگشٍُ خَدداسي ًوبيذ.يىدب ليوت دسج ًوبيذ ٍ اص دسج ليوت ولي 

س اص اعالم ضشوت سيوبى ّگوتبى، ظشف هذت حذاوثش يه ّفتِ ًسجت ثِ ٍاسيض وبهل هجلم الاالم  ثشًذُ هضايذُ هتعْذ ٍ هىلف است پ .2.9

ثِ حسبة ضشوت سيوبى ّگوتبى الذام ًوبيذ، دس غيش ايٌصاَست عاذم   ثِ ّوشاُ اسصش افضٍدُ ٍ  سْن ّضيٌِ وبسضٌبسي ٍ آگْي هضايذُ 

 خَاّذ ضذ ٍ ثشاثش همشسات خبسي الذام هيگشدد. ٍاسيض ٍخِ اص سَي ثشًذُ ثِ هٌضلِ ي اًصشاف ٍي اص هضايذُ تلمي

، ًسجت ثِ پشداخت ثْبي هَسد هضايذُ الاذام ًواَدُ ٍ    2.9ثشًذُ هضايذُ هَظف است پس اص اعالم ضشوت، ظشف هْلت هٌذسج دس ثٌذ  .2.10

حذاوثش ظشف هذت يه هبُ، ًسجت ثِ خشٍج الالم اص ضشوت سيوبى ّگوتبى الذام ًوبيذ. دس غيش ايٌصاَست ثاِ اصاي ّاش سٍص تابخيش دس     

 هيليَى( سيبل ثبثت ّضيٌِ اًجبسداسي ثِ ضشوت پشداخت ًوبيذ.  دٍ) 2.000.000م خشٍج الالم هَسد هضايذُ، هجل

 www.hegmatancement.comهتمبضيبى هيجبيست وليِ اسٌبد هضايذُ سا اص عشيك سبيت ضشوت سيوبى ّگوتابى ثاِ آدسي    .2.11

 تْيِ ًوبيٌذ.

س خصَظ تبهيي غزا، گبصٍئيل،تعويشات خَدسٍ ٍ غيشُ ثشاي ًفشات ٍ هبضايي آالت خشياذاس ثاِ عْاذُ     سيوبى ّگوتبى ّيچ تعْذي د .2.12

 ًذاسد.

)ثاب پايص ضاوبسُ     20الي  36337316هتمبضيبى هيتَاًٌذ خْت وست اعالعبت ثيطتش ٍ دسيبفت پبسخ سَاالت خَد ثب ضوبسُ توبي  .2.13

، آلبي سضابئي )ٍاحاذ تاذاسوبت( توابي حبصال      2134يب ضوبسُ داخلي  ، آلبي آلبهحوذي )هذيش اًجبس( 2194ٍ( ثب ضوبسُ داخلي 081

 ًوبيٌذ.

 الصم ثِ روش است اهضبء ايي فشم ثِ هٌضلِ پزيشش ضشايظ هضايذُ اص سَي ضشوت وٌٌذگبى خَاّذ ثَد.

 

 

http://www.hegmatancement.com/
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 وحًٌ سسيذگي بٍ پي ىُادات سسيذٌ:   .3
پاكنت سشبسنتٍ   گشدد.  پيطٌْبد وٌٌذگبى ثبص ٍ سسيذگي هي پس اص اتوبم تبسيخ هضايذُ، دس اٍليي خلسِ وويسيَى هعبهالت پبوتْبي  .3.1

كىىذگان دس مضايذٌ باصگ ايي خًاَذ شذ. لزا تا لبل اص تناسي  جيسنٍ    حايي ليمت كاسشىاسي ويض بٍ َمشاٌ پاكت ششكت

 كميسيًن ، ليمت پايٍ مجًُل مي باشذ. 

 ثبضذ.  ّيئت هذيشُ هي ًتبيح حبصلِ دس اٍليي خلسِ ّيئت هذيشُ هغشح ٍ اتخبر تصوين ًْبئي ثب  .3.2

وضد ششكت بالي خًاَنذ ماونذ. دس  نًست     با بشوذٌ سپشدٌ وفشات ايل تا سًم مضايذٌ تا لطعيت معاميٍ  .3.3

 گشدد.   استىكاف َش يك اص بشوذگان مزكًس، سپشدٌ فًق بٍ وفع ششكت ضبط مي
يه ّفتِ ثِ اهَس هبلي وبسخبًِ يب دفتش ّواذاى ياب    تَاًٌذ اص تبسيخ توبي ثِ هذت ثب سبيش هتمبضيبى تلفٌي توبي گشفتِ ضذُ ٍ آًبى هي  .3.4

لنزا ركنش شنماسٌ    تْشاى ضشوت هشاخعِ ٍ دس همبثل اسائِ هعشفي ًبهِ ٍ وبست ضٌبسبئي هعتجش چه سپشدُ خَد سا دسيبفت ًوبيٌذ، 

 تيفه تماس ي آدسس كامل دس فشمُاي پي ىُاد الضامي است.
ي ضخصي يب ضشوتي ٍ اٍساق ثْبداس هبًٌذ اٍساق هطب سوت خَدداسي ًوبيٌذ. دس غياش  ّب پيطٌْبد دٌّذگبى الصهست اص اسائِ ّشگًَِ چه  .3.5

 ايٌصَست پيطٌْبد ليوت آًْب اص دسخِ اعتجبس خبسج ثَدُ ٍ ثِ ثشگِ پيطٌْبد ليوت تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.

 

 : ي ششكت سيمان َگمتانَا آدسس

، تلفاي:   6اًتْابي خيبثابى اًَضايشٍاًي، خٌات سايوبى تْاشاى، پاالن         خيبثبى فشدٍسي، خيبثبى وَضه، خيبثبى تمَي،دفتش تُشان: 

66727816    ٍ66716585   

 ضْشستبى دسگضيي، ثخص ضبٌّدشيي، ضشوت سيوبى ّگوتبىكاسخاوٍ: 

 (  081) 36337316-20تلفي: 
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 : تزكش

 الزكش است.  قباشذ ي بٍ مىضلٍ پزيشش تمامي ششايط فً تكميل جذيل صيش تًسط ششكت كىىذگان ضشيسي مي 

 .ضشيسي است كپي كاست ميي ششكت كىىذٌ ضميمٍ گشدد 

 

 شماسٌ شىاسىامٍ وام ي وام خاوًادگي
 امضاء متماضي ي تاسي   تماس ي شماسٌدليك  آدسس

 شماسٌ ثبت ششكت وام ششكت

 

 

 

 

 

 آدسس:

 

 :كذ پستي

 كذشُشستان:          تيفه ثابت:                

 فكس:

 :تيفه َمشاٌ

 

 


