
 تخته جامبوبگ  11.000فروش   AU/00/02آگهی مزایده عمومی شماره 

دو الیه  تخته جامبوبگهزار(  یازده) 11.000 تعداددر نظر دارد نسبت به فروش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر) سهامی خاص(

اوصاف و با بند،  8 نایلون دار دوالیه تخته جامبوبگ 1500بند و  4 نایلون داردو الیه  تخته جامبوبگ 9500شامل نایلون دار 

جاده اختصاصی معدن گل  5کیلومتر جاده شیراز،  50کیلومتر  -به آدرس سیرجانبه صورت تحویل درب کارخانه ذیل   مشخصات

 . ز طریق مزایده عمومی اقدام نمایدگهر، ا

 دوالیه هشت بند –بو بگ نایلون دارممشخصات فنی جا

 و فوالد گل گهر شرکت توسعه آهن فروشنده

 gr   100±2950 وزن

 ابعاد جامبو بگ

 سانتیمتر 90±2 طول 

 سانتیمتر 90±2 عرض 

 سانتیمتر 110±2 ارتفاع

 مشخصات پارچه

 یا معادل آن Tape Gradeپلی پروپیلن  مواد اولیه 

 UVمستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده  مواد افزودنی

 فتاب است و آسیب نبینددر آ بگحداقل دو ماه جامبو 

 mm5پود :  mm2.5تار :  عرض نخ

 2000±100رنگ سفید با دنیر  رنگ و دنبر نخ 

 گرم بر متر مربع 215 وزن پارچه

 (50±2(*)40±2) تراکم بافت ) پودر (*) تار(

بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می 

 باشد.

 kgf190در جهت پود  kgf200در جهت تار  حداقل مقاومت کششی پارچه 

 

 

 

 



 بند چهار دوالیه –بو بگ نایلون دار ممشخصات فنی جا

 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر فروشنده

 gr   100±3000 وزن

 ابعاد جامبو بگ

 سانتیمتر 90±2 طول 

 سانتیمتر 90±2 عرض 

 سانتیمتر 110±2 ارتفاع

 مشخصات پارچه

 یا معادل آن Tape Gradeپلی پروپیلن  مواد اولیه 

 UVمستربچ رنگی به میزان مناسب و پایدارکننده  مواد افزودنی

 حداقل دو ماه جامبو بگ در افتاب است و آسیب نبیند

 mm5پود :  mm2.5تار :  عرض نخ

 2000±100رنگ سفید با دنیر  ر نخ یرنگ و دن

 گرم بر متر مربع 215 وزن پارچه

 (50±2(*)40±2) تراکم بافت ) پودر (*) تار(

 بافت متراکم در جهت تار شطرنجی و در جهت پود دارای کوبیدگی می باشد.

 kgf190در جهت پود  kgf200در جهت تار  حداقل مقاومت کششی پارچه 

 

بدینوسیییییییله از کلیییییییه متشاایییییییان واجیییییید شییییییرایط دعییییییوت مییییییی شییییییود بییییییرا  دریافییییییت، ت میییییییل و اسییییییترداد اسییییییناد مزایییییییده 

بییییییه دبیییییییر خانییییییه کمیسیییییییون معییییییام ت شییییییرکت توسییییییعه آهیییییین و فییییییوالد گییییییل  22/02/1400عمییییییومی مییییییذکور تییییییا تییییییاری   

مراجعییییییه نمییییییوده و یییییییا از طریییییییق  22پیییییی    31کوچییییییه  -خیابییییییان ا ونیییییید –میییییییدان آر انتییییییین –گهییییییر بییییییه آدرس تهییییییران 

 نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند .  WWW.gisdco.irسایت اینترنتی 

الزم بییییییه ذکییییییر اسییییییت شییییییرکت توسییییییعه آهیییییین و فییییییوالد گییییییل گهییییییر، در رد یییییییا قبییییییول هییییییر ییییییی  از پیشیییییینهادات شییییییرکت 

در مزایییییییده مجییییییاز و مختییییییار خواهیییییید بییییییود و صییییییرفا  شییییییرکت در مزایییییییده هیچ ونییییییه حشییییییی را بییییییرا  هییییییی  ییییییی   کننیییییدگان

 از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد . 

 

http://www.gisdco.ir/

