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انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان فرمانــده پایگـاه پشتیبانـی ف آماد و پشتیبانی نیرو دریایی
راهبردی آجا را صمیمانه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض نموده ،امیدوارم در پناه خداوند
خاصه حضرت بقیه اهلل األعظم (ارواحنا فداه) و تبعیت از منویات و
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فرامین مطاع مقام معظم رهبری و فرمانده کلّ قوا امام خامنهای (مدظله العالی) در رسالت بزرگ
خویش ،موفّق و سربلند باشید.
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با تقدیم احترام؛ رحیم ستوده نیا رکانی و عی از باز ست گان نداجا

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/61ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« تجهیز ،راهبری و مديريت ايستگاه آتش نشاني 3و 4معدن
شماره  » 1خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری
با رتبه حداقل  5شركت در امور خدمات عمومي و تاسيساتي از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نمايد .لذا
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به
همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت
 9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/09/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/21مقرر شده است و
الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی مناقصه عمومی شماره 400/T /009
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد؛

خرید ماشیـن آالت استخــراج معدنــی
شامل تعداد  7دستگاه شاول 5 ،دستگاه دریل حفاری و  6دستگاه بولدوزر
با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به
شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت های توانمند درحوزه تامین ماشین آالت معدنی جهت دریافت اسناد،
از تاریخ  1400 / 09 / 20لغایت  1400 / 09 / 24دعوت به عمل می آید.

آدرس :تهـــران -بلـــــــوار آفریقــــا ،بلــــــوار آرش غربــــــی ،پلــــــاک 12
الزم به ذکر است

مهلت تحویــل پاکـــــت ها به دبیرخانه مرکزی تهران :تا ساعت  16روز دوشنبـــه

مورخ  1400 / 10 / 20می باشد.

شایان ذکــــر است شرکت کنندگــان محتــــرم بایستــــــی جت خریـــد اسنــــــــاد

مبلغ  3, 000 ,000ریال را به شماره حساب  1 0 8 6 0 5 4 1 9 4 0و یا شماره شبــــای
 IR680150000001137800200075واریز نمایند.
ضمنا آگهی چاپ شده در تاریخ  ۱۵آذرماه  ۱۴۰۰لغو می باشد و شرکت گهرزمین به
آگهی چاپ شده در تاریخ  ۱۷آذرماه  ۱۴۰۰استناد می کند.

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 0921 301 4831 :

رشکت سنگ آهن گهر زمین

