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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 فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1401/04/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»انجام خدمات آزمایشگاهی 
آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی «  اقدام به شناسایی و ارزیابی اشخاص واجد 
صالحيت نماید. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به 
نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند 
و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداكثر تا 
تاریخ یکشنبه مورخ 1401/08/01 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی 

جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفيد شيری1395سراتو 2000كيا 1

1.900.000.000سالمسفيد روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
1-اهليت قانونی خریدار )همراه داشتن كارت ملی الزامی می باشد(2-تهيه و ارائه چک رمزدار در وجه شركت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به ميزان 10 درصد قيمت پيشنهادی الزامی است.3-خریدار مکلف است عالوه بر قيمت 
خرید 9 درصد بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.4-فروشنده در رد یا قبول پيشنهادات مختار 
می باشد.5-كليه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضيان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و كسب اطالعات بيشتر به مدت 10 روز از نشر آگهی به دفتر شركت واقع در بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های 4-42271513 تماس حاصل فرمایند

)B اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس تویوتا) تیپ                   
به    )B تویوتا) تيپ  اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس  پيرو آگهی مناقصه عمومی  
استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/07/25  می باشد. لذا از شركت های  

ذیصالح دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.

2_سپرده شركت در مناقصه: 1،200،000،000 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/23 

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ایام تعطيل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه


