
باشگاه  فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان در راستای استراتژی جدید خود و توسعه  فعالیت های آکادمی قهرمانی گل گهر، طی یک هفته میزبان تیم ملی کشتی نوجوانان در رشته ی فرنگی بود که قرار است به 
زودی عازم مسابقات جهانی و آسیایی شوند. این اردو با حضور قهرمانان نوجوان ایران زمین و هم چنین برخی از کشتی گیران با استعداد سیرجانی برگزار شد تا فعالیت آکادمی کشتی گل گهر، پیش از افتتاح 

رسمی، استارت بخورد.

 جهت حضور در مسابقات جهانی و آسیایی به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان،

7اردوی آمادگی تیم ملی کشتی نوجوانان در رشته ی فرنگی
شماره 690

31فروردین 1401 اطالع رسانی 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهي مناقصـه عمومي شمـاره  1401/1/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرا و راه 
اندازی بخش اول از فاز 3 پروژه بازیابی آب مجتمع« خود شامل : احداث سیستم انتقال باطله، حوضچه اضطراری 
انباشت باطله تر، مخازن و پمپ خانه آب بازيافتی و خطوط لوله آب بازيافتی به مجتمع« را به صورت  EPC از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته آب و 
يا مشاركت شركت های پیمانكاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری با رتبه 1 در يكی از رشته های صنعت و معدن 
)زير رشته صنعت( يا رشته آب )زير رشته انتقال آب( با شركت مهندسین مشاور دارای گواهی صالحیت خدمات 
مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد 

مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/02/25 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا 
دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


