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آگهی

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

به مـدل رنگ مـوی
رایـگان نیـازمندیم.

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

در صورت تمایل فقط از طریق واتس آپ
پیام بدهید09921890475 .

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

امـالک امیـرکبیـر

منزل  12قصب درب ساختمان بر بلوار چمران  300متر زیربنا تیرآهنی توافقی
منزل  18قصب  2طبقه کوچه بن بست  3راهیکرمان  3میلیارد یا معاوضه
منزل  12قصب درب ساختمان تیرآهنی خیابان مقداد قیمت  2/800م
آپارتمان  135متر مفید تکمیل مجتمع سالمت  900میلیون
زمین  10قصب روبروی فضای سبز درب ساختمان شهرک بعثت توافقی

نقــاشی
ساختمان

09223194846

زمین درب حیاط سند امتیاز آب حصار پروانه شهرک رزمندگان  3/200م
منزل  11قصب  2نبش فاز  3گلگهر  4/5میلیارد یا معاوضه با منزل 1طبقه
باغ  2حبه با چشمانداز بسیار زیبا محدوده روستای فریدون

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

متقاضی منزل با تعداد واحد زیاد( بیش از  10واحد)
رهن و اجاره منزل خود را به ما بسپارید

مشاور در امور کشاورزی و خانه باغ

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

«شماره -1400-03م»
شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه خریـد کانتینرهـای
مـورد نیـاز کارخانـه خـود بـه شـرح ذیـل از طریـق مناقصه عمومـی اقـدام نماید؛ لـذا از
تولیدکننـدگان و تامینکننـدگان معتبـر کـه دارای توانایـی مناسـب ،سـوابق و تجـارب
مـورد قبـول میباشـند ،دعـوت بـه عمـل میآیـد از تاریـخ چـاپ این آگهـی به مدت
یـک هفتـه ،پـاکات پیشـنهاد خـود را از طریـق صنـدوق پسـتی  78185445بـه واحد
خریـد شـرکت مجتمـع جهانفـوالد تحویـل نماینـد.

ردیف

نام کاال

مقدار

واحد

1

کانتینر 40 Ft

5

عدد

2

کانتینر 20 Ft

1

عدد

شرایط:
 -1شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در قبول یـا رد هر یک از پیشـنهادات مختار
میباشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3هزینه چاپ آگهیها ،به عهده برنده مناقصه میباشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09130881488تماس حاصل
نمایید( .پاسخگویی در ساعات اداری)

واحد خرید و تدارکات شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

09132476144
09133470520

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

ـه عمومی خرید  24عدد مکانیزم تاندیش»
«آگهی مناقصـ
«دو مرحلهای» «شماره »REF-01-04-00

«آگهی مناقصه عمومی خرید کانتینر»
(یک مرحلهای)

ضایعات و آهن

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

شـرکت مجتمـع جهانفوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه «خریـد مکانیـزم تاندیـش »CNC
مـورد نیـاز کارخانـه ذوب شـماره یـک خـود از طریـق مناقصه عمومی و سـپس عقـد قـرارداد اقدام
نمایـد؛ لـذا از واردکننـدگان محتـرم کـه دارای توانایـی مناسـب ،سـوابق و تجـارب مـورد قبـول
میباشـند ،دعـوت بهعمـل میآیـد تـا ظـرف مـدت حداکثـر  7روز از تاریـخ چـاپ آگهـی ،تمایـل
خـود را بـا ارسـال نسـخه مهـر و امضـا شـده فرم تحویل اسـناد کـه به ضمیمـه در سـایت بارگذاری
میگـردد بـه آدرس و مـدارک ذیـل بـه آدرس ایمیـل m3mirmoghaddam@gmail.com
ایمیـل و یـا بـه شـماره  0912 683 1733واتسـاپ نماینـد.
کارفرما بر اساس جدول امتیازبندی ذیل و برمبنای مدارک دریافتی؛ شرکتها را ارزیابی خواهد نمود.
ردیف
1

شرح کاال

تعداد /مقدار

مکانیزم تاندیش CNC

عدد 24

شرایط تحویل

براساس شرایط مذکور
در اسناد مناقصه

مشخصات
---

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  WWW.sjsco.irدریافت نمایند.

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه
به آدرس اینترنتی  WWW.sjsco.irدریافت نمایند.

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس ،تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسـنامه و مدارک ثبتی( .شـماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسـه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین
تغییرات و )....
 -3گواهی نمایندگی از طرف تامینکنندگان معتبر(در صورت موجود بودن)
 -4رزومـه ،سـوابق فـروش و نمونـه قراردادهـا و توافقنامههـای انجـام شـده بـا موضـوع تامیـن اقالم
موضـوع مناقصه.
 -5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
 -6کاتالوگها و نقشههای فنی ،ضمانتنامه بانکی
شرایط:
 -1تضمین شـرکت در مناقصه جهت تامین  24عدد مکانیزم تاندیش برای شـرکتهای تامینکننده،
تضامیـن بانکـی بـه مبلـغ  5درصـد پیشـنهاد قیمـت بـدون تاریـخ و بابـت و بـه نـام شـرکت مجتمـع
جهانفوالد سـیرجان میباشـد .همچنین شـرکتهای تولیدکننـده خارجی میتواننـد در خصوص تحویل
 cooperate Guaranteeو یـا ضمانتنامههـای مـورد تاییـد شـرکت گل تک در آلمان نزد آن شـرکت
اقـدام و رسـید مربوطـه را در پاکـت «الـف» به عنـوان ضمانتنامه شـرکت در مناقصه ارسـال نمایند.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در رد یـا قبـول تمـام و یـا بخشـی از پیشـنهاد ،تقسـیم اقلام
موضـوع مناقصـه و ارجاع به دو یا چند پیشـنهاددهنده براسـاس صرفه و صالح خـود بدون آنکه محتاج
بـه ذکر دلیل باشـد ،مختار اسـت.
 -4جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره  0912 683 1733تمـاس حاصل نمایید( .پاسـخگویی در
ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

