
 AU/00/02شماره شرایط عمومی شرکت در مزایده عمومی 

 4 نهایلون داردوالیهه  تخته جامبوبگ 9500شامل  نایلون دار دوالیه تخته جامبوبگ ) یازده هزار(11.000تعداد شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد نسبت به فروش 

جههاده  جههاده شههیراز  50کیلههومتر  -ذیههل و بصههورت ت ویههل درا کارخانههه بههه آدر  سههیرجان  اوصههاو و مشخصههاتبهها  بنههد 8 نههایلون داردوالیههه  تختههه جامبوبههگ 1500بنههد و 

 جاده اختصاصی معدن گل گهر  از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل اقدام نماید .  5اختصاصی کیلومتر 

 دوالیه هشت بند –بو بگ نایلون دار ممشخصات 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

 در افتاب است و آسیب نبیند حداقل دو ماه جامبو بگ

 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  نخ  یررنگ 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 

 



 

 

بانک تجارت  تههران  شهعبه دکتهر فهاطمی بهه نهام شهرکت توسهعه آههن و فهوالد گهل گههر(  63939080وجه )به شماره  ساا رسید واریز یا ارائه ضمانت نامه بانکی  -1

 .1معادل ده درصد مبلغ کل پیشنهادی در پاکت شماره 

 .2قیمت پیشنهادی در پاکت شماره -2

 .یچگونه پیش شرطی ت ویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون ه -3

کههد پسههتی 22پهه    31ه کوچهه -خیابههان انونههد –میههدان آرنانتههین –بههه آدر  تهههران  02/1400/ 22زمههان و م ههل دریافههت پیشههنهادات ر  ههد اکنههر تهها پایههان وقههت اداری -4

 .  دبیرخانه کمیسیون معام ت1516646111

 .شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهردر م ل دفتر تهران  00ر10 ساعت 25/02/1400زمان بازگشایی پاکاتر روز -5

  یل درا کارخانه فروشنده می باشد.ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و ت و -6

 مذکور ترتیا انر داده نخواهد شد. مبلغمی باشد و به قیمت های  پیشنهادی کمتر از لایر 19.000.000.000پایه مزایده  طرنشان می سازد قیمتخا -7

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات شرکت کننهدگان در مزایهده مجهاز و مختهار خواههد بهود و صهرفاد شهرکت در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر الزم به ذکر است  -8

 مزایده هیچگونه  قی را برای هیچ یک از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد . 

انعقاد قرارداد  تضمین شرکت در مزایده وی به نفع شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر ضبط و وصول مهی گهردد و در صورت انصراو برنده مزایده و استنکاو از  -9

 مشارانیه  ق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.


