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  )سهامی عام(شرکت سیمان هرمزگان 
  و ضایعاتی ، مستعملاقالم راکد عمومی مزایدهفرم شرایط شرکت در « 

 .مشروح در فرم پیشنهاد قیمت ضایعاتی ، مستعمل و) نو ( ردیف اقالم راکد  144: نوع اقالم مزایده  .1
متقاضی میبایست یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا : سپرده شرکت درمزایده  .2

به نام شرکت   IR97 015 000 000 019 130 112 5007به شماره حساب( فیش واریز نقدي 
وجه شرکت سیمان هرمزگان را به  مبلغ پیشنهادي در) پنج درصد(% 5، معادل ) سیمان هرمزگان

تحویل واحد بازرگانی نموده و رسید دریافت  7شنهاد قیمت در پاکت درب بسته به شرح بند همراه پی
 .ماه داراي اعتبار باشد 3این تضامین از تاریخ ارائه میبایست حداقل . نماید 

 .نماینددریافت  رسید و به یکی از نشانی هاي ذیل تحویلمتقاضیان میبایست پاکات خود را  .3
جاده بندرلنگه، کارخانـه سـیمان هرمزگـان، واحـد      4شهرستان بندرخمیر، کیلومتر استان هرمزگان، ) الف

 .تدارکات
         دفتـر  37تهران، بلوار میرداماد، میـدان مـادر، خیابـان شـهید سـنجابی، بـاالتراز میـدان مینـا، پـالك          ) ب

 .بازرگانی معاونت
موضوع مزایده ضروري و صرفاً در تاریخهاي تعیین شده با هماهنگی قبلی امکان پذیر  بازدید از اقالم .4

درصورت عدم بازدید، درصورت برنده شدن هیچگونه عذري مبنی بر عدم مشاهده اقالم . میباشد 
ضمنا فرم صورتجلسه بازدید که به پیوست اسناد می باشد بایستی . موضوع مزایده پذیرفته نخواهد بود 

 .انبار و بازدید کننده ضمیمه پیشنهاد قیمت گردد  مدیرامضاء  پس از
می باشد و به پیشنهاداتی  24/7/1400تاریخ  شنبهمهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت تا روز  .5

 .که پس از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثري داده نخواهد شد 

از تاریخ ارائه پیشنهاد لحاظ  روز 30حداقل زمان اعتبار پیشنهاد قیمت خرید می بایست به مدت  .6
  .گردد

 .شرکت سیمان هرمزگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهاي رسیده مختار است .7
پیشنهاد دهندگان مزایده می بایستی اسناد مزایده را طی دو پاکت الف و ب به شرح ذیل تهیه و  .8

 :بصورت پاکت ممهور و دربسته تحویل نمایند 
 . دوشامل تضمین شرکت در مزایده به شرح بند  :پاکت الف 
 :شامل اسناد مزایده امضاء شده که خود شامل موارد زیر می باشد :پاکت ب 

 صورتجلسه بازدید-4 تعهدنامه -3فرم پیشنهاد قیمت      -2شرایط شرکت درمزایده    فرم -1
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یشنهاداتی که به درج محتویات هر پاکت بر روي آن الزامی می باشد ، بدیهی است به پ*
  .ترتیب فوق تحویل نگردند ترتیب اثري داده نخواهد شد

قیمت پیشنهادي میبایست با مبلغ مشخص براي هر آیتم ، مطابق فرم پیشنهاد قیمت و به همراه کلیه  .9
صورت ارائه قیمت براي چند یا همه اقالم ، می بایست و در اسناد، بدون قید و شرط تسلیم گردد 

 .تفکیک شده براي هر یک از اقالم ارائه گردد  قیمتها به صورت
 .به پیشنهادات ناقص، مشروط ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .10
برنده مزایده موظف است در موعد مقرر که در ابالغ قبولی پیشنهاد از طرف مزایده گزار اعالم می گردد  .11

رصورت عدم واریز به موقع وجه توسط برنده د. ، وجه ابالغ شده را به حساب اعالم شده واریز نماید 
مزایده یا هرگونه اقدامی مغایر با شرایط اسناد مزایده ، برگزار کننده مزایده حق خواهد داشت نسبت به 

 .ضبط تضمین شرکت در مزایده اقدام نماید و برنده مزایده حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت 
مزایده فوق مشمـول قانون مالیات و عوارض برارزش افـزوده بوده و پرداخت آن عالوه بر مبلغ  .12

 .پیشنهادي برنده مزایده بعهـده خریدار میباشد 
برنده مزایده میبایست کل مبلغ پیشنهادي که درفرم مربوطه ارائه نموده است را به عالوه مالیات و  .13

به نام شرکت   IR97 015 000 000 019 130 112 5007عوارض بر ارزش افزوده به حساب شماره
 .واریز و سپس نسبت به تحویل وخروج اقالم ، اقدام نماید) سهامی عام (سیمان هرمزگان

روز از زمان ابالغ  30مدت زمان بارگیري و خارج نمودن کل محموله ها توسط برنده مزایده ، حداکثر  .14
یین شده جهت انجام عملیات بارگیري و خروج اقالم ، درصورت عدم رعایت مهلت تع. تعیین می گردد 

فروشنده مختار است عالوه بر ضبط وجه واریز شده ، تضمین شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط 
 .نموده و نسبت به تسویه حساب در پایان مهلت مقرر اقدام نماید 

و حمل کلیه اقالم موضوع مزایده مسئولیت کلیه عملیات اجرایی ، آماده سازي ، بسته بندي ، بارگیري  .15
 .و هزینه هاي مربوطه بعهده برنده مزایده می باشد و فروشنده در این خصوص مسئولیتی ندارد

تضمین برنده اول مزایده تا پایان عملیات اجرایی بارگیري و حمل اقالم موضوع مزایده و تسویه کامل  .16
پس از واریز کل مبلغ اقالم مورد مزایده توسط تضمین نفر دوم مزایده . نزد فروشنده باقی خواهد ماند

برنده مزایده و حداکثر دو ماه پس از آخرین مهلت دریافت پاکات مزایده و تضمین نفرات سوم به بعد 
 .روز پس از بازگشایی پاکات قابل استرداد میباشد  15حداکثر تا 

مزایده از کارخانه سیمان محاسبه و تسویه حساب با برنده مزایده بر اساس مقدار خروجی اقالم  .17
 .هرمزگان و مطابق با برگ خروجی از انبار کارخانه خواهد بود 
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برش ضایعات و بیرون آوردن آهن آالت تنیده شده و قطعه قطعه کردن ضایعات و حمل  .18
 .کاالها کالً به صورت جاروکشی به عهده برنده مزایده می باشد

صالحیت و یا تأییدیه فعالیت خود را از  کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست گواهی .19
در خصوص اقالمی که نیاز به کسب مجوز از سازمان محیط زیست (  سازمان محیط زیست

 .، به همراه پیشنهاد قیمت خود به شرکت سیمان هرمزگان ارائه نماید )دارند 
ایده براي ارسال تصویر روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات به همراه فرم شرایط شرکت مز .20

 .اشخاص حقوقی و تصویر پشت و روي کارت ملی براي اشخاص حقیقی الزامی است
کاهش یا افزایش % 25مقادیراقالم مزایده حدودي بوده و فروشنده می تواند مقادیر آنها را به میزان  .21

 .دهد
مهـر و امضـاء مجـاز     و" خوانده شد و مورد قبول است" کلیه اسناد مزایده با ذکر عبارت    .22

  .میبایست تکمیل گردد 
 .هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه هاي منتخب بر عهده برنده مزایده می باشد  .23
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)جدول شماره یک (    
اقالم ضایعاتی عمومیمزایـــــده فرم پیشنهاد قیمت مربوط به   

 مقدارتقریبی ریال -بهاء واحد  ریال-جمع کل
 
 واحد
 

 
 کاال نام

 

یف
رد

 

 آهن آالت ضایعاتی کیلوگرم 150000  
 

1 

 روغن صنعتی ضایعاتی لیتر 20000  
 

2 

 لیتر 50000  
روغن صنعتی ضایعاتی همراه باآب ونفت 

 )مخلوط(وگازوییل
 

3 

 
 

 
 

700 
 

 4 بشکه خالی ضایعاتی عدد

 عدد 100  
 

 5 )سبک(الستیک ضایعاتی خودرو

 )سنگین(الستیک ضایعاتی خودرو عدد 50  
 

6 

 نوارنقاله ضایعاتی کیلوگرم 7000  
 

7 

 400فلنچ بتونی  عدد 300  
 

8 

 ریال -جمع کل  
  
  .به یکنفر فروخته می شود 4و  3و  2علت تسهیل درتحویل ، ردیف هاي ب
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) دوجدول شماره (    
 مستعملسایش  ضد اقالممزایـــــده فرم پیشنهاد قیمت مربوط به 

 

 مقدارتقریبی ریال -بهاء واحد ریال-کل جمع
 
 واحد
 

 
 کاال نام

 

یف
رد

 

 3401/1دیسک وچکش کلینکرشکن منگنزي  کیلوگرم 10000  
 

1 

 3401/1میل بار کلینکرشکن منگنزي  کیلوگرم 3000  
 

2 

 کیلوگرم 20000  
انواع زره هاي پرکروم ضدسایش آسیاب 

 سیمان
 

3 

 شاسی متحرك وثابت گریت کولر کیلوگرم 2000  
 

4 

 زنجیردراگ چین کیلوگرم 300  
 

5 

 کیلوگرم 120000  
در  انواع گلوله هاي کروم دارآسیاب سیمان

 بشکه فلزي 150
6 

 فلپ نسوزمیل پایپ سیکلونهاي پري هیتر کیلوگرم 2000  
 

7 

 ریال -مبلغ کل 
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) سهجدول شماره (    
  مکانیکی راکد اقالممزایـــــده فرم پیشنهاد قیمت مربوط به 

 جمع کل بهاء واحد مقدار واحد نام کاال کد کاال ردیف

   2289 کیلوگرم 2*7سیم آرماتوربندي گ  137311112 1

   539 متر CM 20  پارچه ایراسالید عرض  146311115 2

   60 متر CM 28  پارچه ایراسالید عرض  146311132 3

   17 عدد CSS 37فیلترهواکش کمپرسور  149515114 4

   2 عدد CSS 37فیلترروغن کمپرسور  149515117 5

   20 عدد CSS 37فیلترسپراتورکمپرسور  149515119 6

   12 عدد برزنتی تلسکوپی بارگیري سیمان فله 149517123 7

   84 متر 4سیم مفتولی  169411116 8

   12 عدد M 10*160پیچ استد  172316143 9

   571 عدد M 12*125پیچ استد  172317135 10

   135 عدد M 12*160پیچ استد  172317143 11

   26 عدد M 16*160پیچ استد  172319143 12

   64 عدد M 16*200پیچ استد  172319152 13

   14 عدد M 16*250پیچ استد  172319163 14

   17 عدد M 16*260پیچ استد  172319165 15

   8 عدد M 20*160پیچ استد  172322143 16

   84 عدد M 20*200  پیچ استد  172322152 17

   8 عدد M 20*250پیچ استد  172322163 18

   20 عدد M 20*320پیچ استد  172322178 19

   6 عدد M 20*400پیچ استد  172322196 20

   60 عدد M 20*270پیچ عصائی  172816123 21

   16 حلقه A52تسمه پروانه  177121146 22
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   60 حلقه A79تسمه پروانه  177122168 23

   39 حلقه B165تسمه پروانه  177122253 24

   17 حلقه C84تسمه پروانه  177123159 25

   42 حلقه SPA2240تسمه پروانه  177127254 26

   9 حلقه SPA3550تسمه پروانه  177127335 27

   9 حلقه SPC4250تسمه پروانه دندانه دار  177131184 28

   1 حلقه تسمه پروانه دندانه دار پهن 177132114 29

   1 عدد 13بوشن  177215138 30

   44 متر مربع 8ورق آزبست نسوز  177219121 31

   13 کیلوگرم مایع پوشش ایرانیت 177813137 32

   5 عدد P.V.C 8بست لوله  178311325 33

   700 عدد PG 36بست  لوله  178311716 34

   1000 عدد PG 48بست  لوله  178311717 35

   10 عدد رگالتوربوتان 178313124 36

   69 کیلوگرم سیم جوش اتوماتیک 178211153 37

   353 کیلوگرم OERLICON  U.S.A 7018-2/5الکترود 178211116 38

   170 کیلوگرم 6010-4الکترود 178211122 39

   152 کیلوگرم 6010-2/5الکترود 178211139 40

   37 گیلوگرم 1006-3/25الکترودآما 178211223 41

ریال -جمع کل   
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) چهارجدول شماره (    
 

  تأسیساتی راکد اقالممزایـــــده فرم پیشنهاد قیمت مربوط به 
 

 جمع کل بهاء واحد مقدار واحد نام کاال کد کاال ردیف

   5 عدد 11/1/2یوبولت  178316125 1

   36 عدد 8یوبولت  178316139 2

   229 عدد 12یوبولت  178316141 3

   9 عدد پروانه عقب 178415318 4

   8 عدد توپی سایت گالس روغن 178419114 5

   11 عدد پارچه اي ساکشن چیلر فیلتر 178419115 6

   1 عدد 1500پروانه پمپ  178423132 7

   14 عدد 125رابط پلی اتیلن  181511122 8

   20 عدد اینچ2پروانه پمپ آب   178423145 9

   24 عدد 50-160پروانه پمپ  178423173 10

   5 عدد "2" کله پمپ"= 178423177 11

   36 عدد پروانه پمپ باي پاس 178423178 12

   2 عدد )250-230/65 (پروانه پمپ  178423289 13

   13 حلقه نوار چسپ ابریشمی 179314119 14

   2 عدد 4*6 تبدیل گالوانیزه  181313164 15

   128 عدد اینچ 3درجه  90زانو  181316121 16

   14 عدد 2.1.2 درجه  45 زانوي گالوانیزه  181317119 17

   2 عدد 3 درجه  45 زانوي گالوانیزه  181317121 18

   15 عدد 4 درجه  45 زانو گالوانیزه  181317122 19

   10 عدد 6 درجه  45 زانو گالوانیزه  181317124 20
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   57 عدد 1.2 زانودوخم گالوانیزه  181317138 21

   203 عدد 3.4 زانو دوخم گالوانیزه  181317139 22

   2 عدد 4 سه راه گالوانیزه  181322122 23

   2 عدد 5 سه راه گالوانیزه  181322123 24

   1 عدد 6   سه راه گالوانیزه  181322124 25

   6 عدد 4  مهره ماسوره گالوانیزه  181324122 26

   3 عدد 6  مهره ماسوره گالوانیزه  181324124 27

   4 عدد 6 بوشن گالوانیزه  181327123 28

   4 عدد 8 بوشن گالوانیزه  181327124 29

   22 عدد 2/1/2زانوفشارقوي 181427121 30

   16 عدد 3 درجه  45 زانوجوشی گلوبلند  181412218 31

   91 عدد 1.1.4 درجه 90 زانوجوشی  181413114 32

   75 عدد 1.1.2 سه راه جوشی  181414115 33

   20 عدد 3 سه راه جوشی  181414118 34

   139 عدد 3*2تبدیل جوشی  181416133 35

   41 عدد 4*3تبدیل جوشی  181416142 36

   18 عدد 6 کپ جوشی  181419123 37

   1 عدد 3زانوجوشی فشارقوي  181427123 38

   5 عدد 3بوش جوشی  181421122 39

   29 عدد 2/1/2بوش گالوانیزه  181327118 40

   5 عدد 63 درجه  90 زانوجوشی پلی اتیلن  181512317 41

   14 عدد 110 درجه  90 زانوجوشی پلی اتیلن  181512321 42

   19 عدد 110 درجه  45 زانوجوشی پلی اتیلن  181512336 43

   20 عدد 110 سه راه پلی اتیلن  181513121 44
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   39 عدد 110 فلنج جوشی پلی اتیلن  181514321 45

   3 عدد 125 فلنج جوشی پلی اتیلن  181514322 46

   8 عدد 150 فلنج جوشی پلی اتیلن  181514323 47

   37 عدد 200 فلنج جوشی پلی اتیلن  181514326 48

   103 عدد 3.4 درجه  90 زانو پلیکا  181612113 49

   141 عدد 1.1.4 درجه  90 زانوپلیکا  181612115 50

   11 عدد 6 درجه 45 زانوپلیکا  181612224 51

   20 عدد 1.2 درجه  90 سه راه پلیکا  181613112 52

   16 عدد 1 درجه  90 سه راه پلیکا  181613114 53

   180 عدد 1.1.4 درجه  90 سه راه پلیکا  181613115 54

   10 عدد 1.1.2 درجه  90 سه راه پلیکا  181613116 55

   20 عدد 6 درجه  45 سه راه پلیکا  181613224 56

   2 عدد 75سه راه پلی اتیلن  181513118 57

   12 عدد 8 ) اکسپنشن جوینت(لرزه گیر 181815126 58

   1930 عدد PG 21هدبوشینگ لوله  182112114 59

   500 عدد PG 29هدبوشینگ لوله  182112115 60

   294 عدد PG 13.5درجه لوله  90 زانوگلوبلند  182112412 61

   160 عدد PG 16درجه لوله  90 زانو گلوبلند 182112413 62

   80 عدد PG 21درجه لوله  90 زانو گلوبلند 182112414 63

   210 عدد PG 29درجه لوله  90 زانوگلوبلند  182112415 64

   1 عدد 3سه راه گالوانیزه  181322121 65

   2 متر سه راه تبدیل گالوانیزه 181321122 66

   33 عدد 100 آزبست )بوشن (مانشن  182318123 67

   24 عدد 1/2درجه 45زانوگالوانیزه  181317113 68

   40 عدد 2تخت فلنچ جوش  181418216 69
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   20 عدد 110سه راه پلی اتیلن 181513121 70

   7 عدد 3/1/2تخت فلنچ جوش 181418219 71

       ، NANO H2Oممبران  - 72
   36 عدد LG، برند  440اینچ،  مدل  8

ریال -جمع کل   
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) پنججدول شماره (    

  برقی و مستعمل راکد اقالممزایـــــده فرم پیشنهاد قیمت مربوط به 
 جمع کل بهاء واحد مقدار واحد نام کاال کد کاال ردیف

   750 عدد گلندفلزي 165315113 1

   1300 عدد PG -21گلندپالستیکی  165315148 2

   1300 عدد PG -13.5گلندپالستیکی  165315163 3

   3000 عدد PG 13/5درپوش پالستیکی  165318113 4

   108 عدد کلید تک پل توکار 165411111 5

   200 عدد کلید تبدیل توکار 165411112 6

   25 عدد پریز فیش آنتن توکار 165415113 7

   90 عدد پریز صنعتی سه فاز بارانی 165415125 8

   14 عدد دوشاخ سه فاز 165415147 9

   50 عدد مادگی مهتابی گردفیش  165513159 10

   60 عدد 20طلق سیم پیچی  165714117 11

   1 عدد پروانه عقب کولرگازي ایران 165717123 12

   24 عدد درپوش مخصوص کاور 169125138 13

   5 عدد DN73393لوازم سر کابل   169311145 14

   558 عدد PROTECTLOFFLAمحافظ      169312145 15

   197 عدد افظ کوچکحدریچه م 169312146 16

ریال -جمع کل   
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  تعهد نامه

کنندگان ذیل پس از آگاهی کامل و با بررسی کلیه شرایط مزایده و با رویت اقالم موضوع امضاء
 :نمایند کهمزایده تعهد می

از شرایط مزایده  قیمت مندرج در فرم پیشنهاد قیمت پس از بازدید از اقالم موضوع مزایده و با آگاهی -1
، رسیده است و ضمیمه میباشد........................................... این شرکت / که به امضاء و مهر اینجانب

 :پیشنهاد گردیده است و اصل تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر ضمیمه میباشد
 ..........................................................چک تضمین شده بانکی به شماره / ضمانتنامه بانکی/اصل فیش بانکی

 ...............................................ریال صادره توسط .............................................  به مبلغ ............................ مورخ 
 نمایم در صورت برنده شدن، نسبت به خرید اقالمتعهد می........................................ این شرکت / اینجانب -2

موضوع مزایده با کیفیت و کمیتی که مورد بازدید قرارگرفته است اقدام نمایم،درغیر اینصورت و یا در 
بط میگردد و برنده صورت عدول از شرایط مزایده، سپرده تضمین شرکت در مزایده به نفع فروشنده ض

 .مزایده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت
 .گردد اسناد و مدارك مزایده که امضاء گردیده ، جز الینفک این پیشنهاد محسوب می -3
یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور  برنده مزایده مسئولیت هرگونه ضرر، خسارتی -4

وع مزایده، متوجه فروشنده شود را به عهده می گیرد و مکلف است موض خود ضمن عملیات بارگیري
 .خسارت وارده را جبران نماید

 : .........................................................................................................شرکت / نام شخص
 : ...................................شماره ثبت شرکت .................         : ....................شناسه ملی شرکت/کد ملی شخص

 ...: ...........................................................................................................................شرکت / نشانی شخص
 ......................................: ......................کد پستی 

 :  ................................................................................................................شرکت / شماره تلفن و فاکس شخص
  : امضاء

 :  تاریخ  
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  از اقالم مورد مزایده صورتجلسه بازدید

:  نشانیبه ................................ ،شماره فاکس ................................. با شماره تماس ........................... اینجانب 
در کارخانه  ذیلبه شرح  ازاقالم مورد مزایده......................... مورخ ..................  در روز ....................................................

سیمان هرمزگان بازدید نموده ام و قیمت پیشنهادي خود را براساس اقالم مندرج در اسناد مزایده که به رویت 
 .نموده امتهران تحویل  معاونت بازرگانیدفتر /در محل کارخانه واحد تدارکاتاینجانب رسیده است تنظیم و به 

 .زدید شده ، تائید و امضاء شود  صورت بازدید هر یک از جداول درستون وضعیت بادر  •
صورتجلسه فوق بدون اخذ امضاء هاي زیر فاقد اعتبار بوده و به قیمت پیشنهادي ترتیب اثر داده  •

 .نخواهد شد
 

 :توضیحات در صورت لزوم

 

  
  بازدید کننده                                                                                امضاء مدیر انبار      

 مهر و امضاء                                                                         شرکت سیمان هرمزگان

                    

 توضیحات بازدید نشده بازدید شده تعداد ردیف شرح جدول جدولشماره  ردیف

    8 اقالم ضایعاتی عمومی جدول شماره یک 1

    7 اقالم ضد سایش مستعمل جدول شماره دو 2

    41 اقالم راکد مکانیکی جدول شماره سه 3

    72 اقالم راکد تأسیساتی جدول شماره چهار 4

    16 و مستعمل برقی اقالم راکد جدول شماره پنج 5


