
  

  

  

  
 

 ) وامٍ َاي بسين مُط بطجستٍ شطكت فالس اعتباض مي باشىس(
 

  خودروفروش برگ اطالعات و شرايط شركت در مزايده » 

 « )سهامي عام(شركت سيمان هگمتان

 2/0011مزايده شماره 
 مًضًع معايسٌ:  .1

  شيل شوط ضسُ زض جسٍل ضطوت سيوبى ّگوتبى ثِ ضطح ذَزضٍ زستگبُ 3فطٍش 

 يضعيت سال ساذت وًع ذًزضي ضزيف

 تصبزفي ELX 1390 پبضس سَاضي پژٍ 1

 - 1388 ٍ پبضسسَاضي پژ 2

 - 1389 ٍاًت ًيسبى 3

 شطايط معايسٌ :   .2
ضٍظ ضتٌجِ   لغبيتت  16/06/1400 هَضخ سِ ضٌجِضٍظ تَاًٌس پس اظ هغبلعِ زليك هفبز ضطايظ هعايسُ، اظ  هتمبضيبى حميمي ٍ حمَلي هي .2.1

ٍظّبي پٌجطٌجِ ٍ ايبم تعغيل ثِ (، ثِ غيط اظ ض13تب 12)ثِ جع سبعت 15:30الي  8:30زض سبعبت ازاضي اظ سبعت   27/06/1400 هَضخ

الظم ثِ شوط است هتمبضتي هيجبيستت جْتت ثبظزيتس     اظ الالم هَضَع هعايسُ ثبظزيس ثعول آٍضًس.  ٍوبضذبًِ ٍالع زض آزضس شيل هطاجعِ 

 هَضز هعايسُ، اظ ٍاحس تساضوبت وبضذبًِ هجَظ ٍضٍز ٍ ثبظزيس زضيبفت ًوبيس. ذَزضٍّبي

ثِ صَضت ًمسي يتب ضتوبًتٌبهِ ثتبًىي يتب  ته      ايطبى ثَزُ ٍ ثبيستي هجلغ پيطٌْبزي ٪ 5هعايسُ، هيعاى سپطزُ هتمبضيبى ضطوت زض   .2.2

 ًبم ثِ ثعثت ثلَاض ضعجِ تجبضت ثبًه IR330180000000002446071001 ضجب ضوبضُ ٍ 2446071001 ضوبضُ حسبةثِ ) ثبًىي

 ًعز ذَز هغبلجبت هحل اظ هعايسُ زض ضطوت پطزُس تأهيي لصس وِ وٌٌسگبًي ضطوت پطزاذت گطزز؛ ّوچٌيي ( ّگوتبى سيوبى ضطوت

ِ ، است ضسيسُ ّگوتبى سيوبى هبلي اهَض تأييس ثِ لجال وِ ضا هطثَعِ گَاّي است الظم زاضًس، ضا ّگوتبى سيوبى  پبوتت  هتساضن  ضتويو

 پاكتُاي سطبستٍزض  سپطزُ هصوَضثبيستي پيطٌْبز وتجي ذَز ضا ثِ ّوطاُ  ضطوت وٌٌسگبى زض هعايسُ هي.ًوبيٌس پيطٌْبز ليوت ذَز

  22/10/0011مًضخ  ، شىبٍ  ضيظ 16حساوثط تب ستبعت  «  ذَزضٍ فطٍشجْت ضطوت زض هعايسُ »ٍ الن ٍ هْط ضسُ ثب شوط عجبضت 

ايضاق بُازاض ماوىس ايضاق مشاضكت ي ... لابل لبوًل  الظم بٍ شكط است ثِ آزضس شيل ثِ زثيطذبًِ تْطاى يب وبضذبًِ تحَيل ًوبيٌس. 

  باشس. ومي

 پبوتْبيي وِ زاضاي پيطٌْبزات هرسٍش، هجْن، هططٍط، زضٍى پبوت زض ثبظ ٍ يب فبلس سپطزُ ثبضٌس ضسيسگي ًرَاّس ضس.   .2.3

وٍ زضصس ماليات بط اضظش افعيزٌ بوٍ شيول   ّطگًَِ هبليبت ٍ عَاضض هتعلمِ زض ذصَظ هَاضز هعايسُ ثِ عْسُ ذطيساض ذَاّس ثتَز.   .2.4

 شس كٍ پطزاذت آن طبك لاوًن بٍ عُسٌ ذطيساض )بطوسٌ معايسٌ( است. صًضتحساب َاي فطيش كاال اضافٍ ذًاَس

 ثبضس.  ضطوت سيوبى ّگوتبى زض ضز يب لجَل يه يب وليِ پيطٌْبزات ضسيسُ وبهالً هرتبض هي .2.5

 باشس.  صطفاً بٍ صًضت تكميل فطم پيًست لابل لبًل ميًحَُ اضائِ پيطٌْبز،   .2.6

ِ  ذَزضٍّبّط يه اظ ذَز ثطاي  هتمبضي هيجبيست ًسجت ثِ اضائِ پيطٌْبز ليوت .2.7 التسام ًوبيتس ٍ اظ زضق ليوتت ولتي      ثِ صَضت جساگبًت

 ذَززاضي ًوبيس.يىجب 
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 هعبهلِثطًسُ هعايسُ هتعْس ٍ هىلف است پس اظ اعالم ضطوت سيوبى ّگوتبى، ظطف هست حساوثط يه ّفتِ ًسجت ثِ ٍاضيع وبهل هجلغ  .2.8

ثِ حسبة ضطوت سيوبى ّگوتبى السام ًوبيس، زض غيط ايٌصتَضت عتسم   ي هعايسُ ثِ ّوطاُ اضظش افعٍزُ ٍ  سْن ّعيٌِ وبضضٌبسي ٍ آگْ

 ٍاضيع ٍجِ اظ سَي ثطًسُ ثِ هٌعلِ ي اًصطاف ٍي اظ هعايسُ تلمي ذَاّس ضس ٍ ثطاثط همطضات جبضي السام هيگطزز.

هَضز هعايسُ التسام ًوتَزُ ٍ    ، ًسجت ثِ پطزاذت ثْبي 2.8ثطًسُ هعايسُ هَظف است پس اظ اعالم ضطوت، ظطف هْلت هٌسضق زض ثٌس  .2.9

، هجلتغ  ايي اهطزض غيط ايٌصَضت ثِ اظاي ّط ضٍظ تبذيط زض اًجبم اًتمبل هبلىيت ذَزضٍ السام ًوبيس، ًسجت ثِ ضٍظ  30حساوثط ظطف هست 

 هيليَى( ضيبل ثبثت ّعيٌِ اًجبضزاضي ثِ ضطوت پطزاذت ًوبيس.  زٍ) 2.000.000

ا اظ ططيووك سووايت شووطكت سوويمان َ متووان بووٍ آزض       متماضوويان ميبايسووت كايووٍ اسووىاز معايووسٌ ض     .2.12

www.hegmatancement.com .تُيٍ ومايىس 

 ثِ عْسُ ًساضز. ٍ ...غصا ، هحل اسىبى سيوبى ّگوتبى ّيچ تعْسي زض ذصَظ تبهيي .2.11

)ثتب پتيص ضتوبضُ     20الي  36337316هتمبضيبى هيتَاًٌس جْت وست اعالعبت ثيطتط ٍ زضيبفت پبسد سَاالت ذَز ثب ضوبضُ توبس  .2.12

، آلبي ضضتبئي )ٍاحتس تتساضوبت( توتبس حبصتل      2134، آلبي آلبهحوسي )هسيط اًجبض( ٍ يب ضوبضُ زاذلي 2194( ثب ضوبضُ زاذلي 081

 ًوبيٌس.

 طم ثِ هٌعلِ پصيطش ضطايظ هعايسُ اظ سَي ضطوت وٌٌسگبى ذَاّس ثَز.الظم ثِ شوط است اهضبء ايي ف

 وحًٌ ضسيسگي بٍ پيشىُازات ضسيسٌ:   .3
پاكوت سطبسوتٍ   گطزز.  پس اظ اتوبم تبضيد هعايسُ، زض اٍليي جلسِ وويسيَى هعبهالت پبوتْبي پيطٌْبز وٌٌسگبى ثبظ ٍ ضسيسگي هي  .3.1

سگان زض معايسٌ باظگشايي ذًاَس شس. لصا تا لبل اظ تواضيد جاسوٍ   كىى حايي ليمت كاضشىاسي ويع بٍ َمطاٌ پاكت شطكت

 كميسيًن ، ليمت پايٍ مجًُل مي باشس. 

 ثبضس.  ًتبيج حبصلِ زض اٍليي جلسِ ّيئت هسيطُ هغطح ٍ اتربش تصوين ًْبئي ثب ّيئت هسيطُ هي  .3.2

س ماوس. زض صًضت استىكاف َط يو  اظ  وعز شطكت بالي ذًاَ با بطوسٌ سپطزٌ وفطات ايل تا سًم معايسٌ تا لطعيت معاماٍ  .3.3

 گطزز.  بطوسگان مصكًض، سپطزٌ فًق بٍ وفع شطكت ضبط مي

تَاًٌس اظ تبضيد توبس ثِ هست يه ّفتِ ثِ اهَض هبلي وبضذبًِ يب زفتط ّوتساى يتب    ثب سبيط هتمبضيبى تلفٌي توبس گطفتِ ضسُ ٍ آًبى هي  .3.4

لصا شكط شماضٌ تافوه  بضت ضٌبسبئي هعتجط  ه سپطزُ ذَز ضا زضيبفت ًوبيٌس، تْطاى ضطوت هطاجعِ ٍ زض همبثل اضائِ هعطفي ًبهِ ٍ و

 تما  ي آزض  كامل زض فطمُاي پيشىُاز العامي است.

زض غيط ايٌصَضت پيطٌْبز ليوت آًْب اظ زضجتِ  اٍضاق ثْبزاض هبًٌس اٍضاق هطبضوت ذَززاضي ًوبيٌس، پيطٌْبز زٌّسگبى الظهست اظ اضائِ   .3.5

 ثِ ثطگِ پيطٌْبز ليوت تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس.اعتجبض ذبضق ثَزُ ٍ 

 

 : ي شطكت سيمان َ متانَا آزض 

ٍ    66727816، تلفتي:   6ذيبثبى فطزٍسي، ذيبثبى وَضه، ذيبثبى تمَي، اًتْبي ذيبثبى اًَضيطٍاًي، جٌت سيوبى تْتطاى، پتالن   زفتط تُطان: 

66716585  

 يوبى ّگوتبىضْطستبى زضگعيي، ثرص ضبٌّجطيي، ضطوت سكاضذاوٍ: 

 ( 081) 36337316-20تلفي: 

 

http://www.hegmatancement.com/
http://www.hegmatancement.com/
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 تصكط: 

 بعسا َيچ گًوٍ اضائٍ ومًزٌ است ي اظ يضعيت آن پيشىُاز ليمت ذًز ضا با اطالع كامل ضا ضييت ومًزٌ ي  ذطيساض ذًزضيَا

 اعتطاضي زض ذصًص يضعيت فىي ي ظاَطي ذًزضيَا پصيطفتٍ ورًاَس بًز.

 ٍگطزز. ضطيضي است كپي كاضت ماي شطكت كىىسٌ ضميم 

 الصكط است.  باشس ي بٍ مىعلٍ پصيطش تمامي شطايط فًق تكميل جسيل ظيط تًسط شطكت كىىسگان ضطيضي مي 

 ضيال -ليمت پيشىُازي )ممطًع( سال ساذت وًع ذًزضي

 .......................................................................................................................بٍ حطيف: .............. ...................................بٍ عسز:  ELX 1392سًاضي پژي 

 .......................................................................................................................بٍ حطيف: .............. ...................................بٍ عسز:  1388 سًاضي پژي پاض 

 .......................................................................................................................بٍ حطيف: .............. ...................................بٍ عسز:  1389 ياوت ويسان

 .......................................................................................................................بٍ حطيف: .............. ...................................بٍ عسز:  ع مباغ )ضيال(جم

 

 شماضٌ شىاسىامٍ وام ي وام ذاوًازگي
 امضاء متماضي ي تاضيد ما  آزض  زليك ي شماضٌ ت

 شماضٌ ثبت شطكت وام شطكت

 

 

 

 

 

 آزض :

 

 

 كس پستي: 

 كسشُطستان: تافه ثابت:

 فكس:

 تافه َمطاٌ:

 


