
   ٩٩/٠٣/EIشرايط عمومي شركت در مزايده عمومي شماره 

با مشخصات فني ذيل و بصـورت تحويـل درب كارخانـه بـه  آهن اسفنجي برگشتي از كوره احياءتن  ١٠,٠٠٠شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد نسبت به فروش مقدار 

  . دجاده اختصاصي معدن گل گهر، از طريق مزايده عمومي و با شرايط ذيل اقدام نماي ٥كيلومتر  -شيرازجاده  ٥٠كيلومتر  -آدرس سيرجان 

  

  

  

معـادل ده درصـد بانك تجارت  تهران، شعبه دكتر فاطمي به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهـر)  ٦٣٩٣٩٠٨٠رسيد واريز وجه  (به شماره حساب يا ارائه ضمانت نامه بانكي  -١

  .١مبلغ كل پيشنهادي در پاكت شماره 

  .٢پاكت شماره قيمت پيشنهادي در -٢

  .تحويل پاكات پيشنهادي قيمت در نامه رسمي و مهر و امضاء مجاز شركت و بدون هيچگونه پيش شرطي  -٣

، ١٥١٦٦٤٦١١١كـد پسـتي ٢٢پـالك  ٣١ه كوچ -خيابان الوند –ميدان آرژانتين –به آدرس تهران   ٠٥/١٣٩٩ /١٤زمان و محل دريافت پيشنهادات : حد اكثر تا پايان وقت اداري -٤

  .دبيرخانه كميسيون معامالت

  .شركت توسعه آهن و فوالد گل گهردر محل دفتر تهران  ١٠:٠٠ ساعت ١٩/٠٥/١٣٩٩زمان بازگشايي پاكات: روز -٥

  ارائه قيمت بر مبناي فروش نقدي و تحويل درب كارخانه فروشنده مي باشد .  -٦

در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات شركت كنندگان در مزايده مجاز و مختار خواهد بود و صرفاً شركت در مزايده هيچگونـه  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهرالزم به ذكر است  -٧

  حقي را براي هيچ يك از شركت كنندگان ايجاد نخواهد كرد . 

شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر ضبط و وصول مي گردد و مشاراليه حق هيچ  در صورت انصراف برنده مزايده و استنكاف از انعقاد قرارداد، تضمين شركت در مزايده وي به نفع -٨

  گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.

 آهن اسفنجي برگشتي از كوره احياء آناليز دپو

TiO٢ % P% CaO % MgO% Al٢O٣ % SiO٢٪ S% Fe% Fe metal% SAMPLE 

آهن اسفنجي برگشتي از  ١±٥ ١±٦٦ ٠,٠٠٥±٠,٠١ ٠,٢±٢,٨ ٠,٢±٠,٧ ٠,٣±١,٨ ٠,٢±٠,٧ ٠,٠١±٠,٠٥ ٠,٠٣±٠,١٣
 كوره احياء


