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بررسی تبعات و عوارض بارندگی و سیل اخیر؛

ُکران اسیر گل و الی ،زیدآباد غرق در سیالب

سال شانزدهم
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صفحه 1
ویترین

فرودگاه سيرجان قابلیت پذیرش پروازهای بیشتر را دارد
صفحه3

حضور پررنگ گل گهر در امدادرسانی به مردم سیل زده
عکس :سید محسن فروزنده

صفحه2

بازی تدارکاتی به جنجال کشیده شد
صفحه6

آگهی مزایــده عمومــی
شمــاره /1401/12ز

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد

«  70هزار تن گندله سنگ آهن با عیار  65درصد»

آگهي مناقصه عمومي شماره /1401/24ع
تأمین (هفتاد هزار )  70،000تُن سنگ آهن

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد:

«  70،000متریک تُن سنگ آهن مورد نیاز كارخانجات فرآوری»

را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت  FOBاز

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از طريق توليد كنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری

طريق مزايده عمومی به فروش برساند .متقاضيان مي توانند به

نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR

منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود

به سايت  www.geg.irبخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ 1401/05/31
به آدرس :دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان (كيلومتر  50جاده شيراز) تحويل داده شود .تاريخ
بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/06/01در محل دفتر كميسيون معامالت
مجتمع سيرجان خواهد بود.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  1401/05/30در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت
در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد .شركت معدني و صنعتي
گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

