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آگهــي استعالم عمومـــي
شمـــاره /401/05س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
«انجام تدوین و طراحی  SDSمواد شیمیایی »
را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان
از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1401/03/25در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است شركت معدني و
صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار مي باشد .
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهـي مناقصـه عمومـي
شمـاره /1401/11ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
«پروژه طراحی ،تأمین ،ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی منوریل  5تن به همراه اجرای مسیر مربوطه و
اصالحات سازه ای مورد نیاز درناحیه ی سپراتورهای خشک کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن»
خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان کیلومتر  50جاده شیراز ،از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1401/04/05در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه
مورخ  1401/03/29مقرر شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر
يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

