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 موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه

 .............................. مدیریت محترم شرکت

 جناب آقای / سرکار خانم .............................

 و احترام با سالم

 ز داخلل فشار گایقلخط گاز رسانی از ایستگاه ت یاجرامتریال و  نیتامدر نظر دارد  گل گهرتوسعه آهن و فوالد شرکت  

 ماید.ن اگذارواز طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط سایت تا مهمانسرای شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر را 

 

 موضوع مناقصه و شرح کار )تعهدات پیمانكار(  - 1

ی شرکت مهمانسرا خط گاز رسانی از ایستگاه تقلیل فشار گاز داخل سایت تا یاجرامتریال و  نیتامموضوع این مناقصه 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد که شرح آن در اسناد فنی مناقصه آمده است.

 محل اجرای موضوع مناقصه -2

 50ومتر ، کیلمحل اجرای موضوع مناقصه سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس استان کرمان، شهر سیرجان

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد. جاده اختصاصی معدن گل گهر، 5یراز، کیلومتر ش -جاده سیرجان

 

 اسناد مناقصه  - 3

 متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سری کامل اسناد مناقصه به یکی روش های ذیل اقدام نمایند:

  www.gisdco.irآهن و فوالد گل گهر به آدرس  سایت اینترنتی شرکت توسعه

دیریت بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل م -22غربی، پالک  31آرژانتین، خیابان الوند، کوچه  میدانتهران: دفتر 

 گهر

جاده اختصاصی معدن گل گهر،  5متر شیراز، کیلو -جاده سیرجان 50کارخانه: استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 

 مدیریت بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 تضمین شرکت در مناقصه  -4

اد معتبر باشد و مبلغ روز از تاریخ تسلیم پیشنه 90باید به مدت است که  ضمانتنامه بانکی ضمانتنامه شرکت در مناقصه

یگر قابل تمدید داین ضمانت نامه می بایست برای یک دوره سه ماه . است ریال( 200.000.000) میلیون دویست آن

 باشد.

 

 

http://www.gisdco.ir/
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  داعتبار پیشنها -5

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد -6

ل داده شود. در نشانی معین شده در کاربرگ مناقصه، تحوی 19/09/1398 مورخ 14پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 

 اقصه گران دریافت نخواهد شد. مدرکی از من بدیهی است پس از این زمان هیچگونه

 

 پاسخگویی به سواالت -7

 رمایند:فحاصل  تماساطالعات ذیل توانند با گران مىال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهدر صورت وجود هرگونه سو

 22پالک  31کوچه  -یابان الوندخ -یدان آرژانتینم -تهرانآدرس: 

 210 داخلی 021-88197674 :تلفن

 gisdco.irinfo@: ایمیل 
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