
 2از  1صفحه 

 
 " فوالدسازي الکترود گرافیتیخرید دعوت به همکاري جهت   "

 "دو مرحله اي  "

 "98-63شماره "

 

 شرکت محترم:
 با سالم و احترام،

اقـدام  سـازي فـوالدکارخانـه  بـا سـایز مختلـف الکترود گرافیتیدارد نسبت به خرید  نظر در جهان فوالد سیرجانمجتمع شرکت   
: مدارك فنی و مالی و ضـمانت نامـه بـانکی خـود را بـه ادرس  06/12/98حداکثر تا تاریخ دعوت بعمل می  شرکت شما از لذا؛ دنمای

، کدپســتی 9ســیرجان، بلــوار مالــک اشــتر، خیابــان منتظــري، انتهــاي خیابــان ســمت چــپ، ســاختمان پــنج طبقــه، طبقــه ســوم، واحــد 
 نمایید.سیرجان تحویل و رسید اخذ ، دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد 7814474320

 
حداکثرنرخ  )MMسایز( شرح کاال ردیف

 )Kg/Tonمصرف(
 مشخصات محل تحویل مقدار 

1 UHP Graphite 
Electrode 

 
600 

 
مجتمع جهان فوالد سیرجان، درب  تن 500 1,9

واقع در استان کرمان، شهرستان 
جاده  50سیرجان، در کیلومتر 

جاده  2شیراز، کیلومتر  –سیرجان 
 اختصاصی گل گهر

بر اساس مشخصات 
 مندرج در سایت

2 UHP Graphite 
Electrode 

 
700 

 

 
 تن 300 2

رس مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آد شرایط و شرکت هاي متقاضی می توانند
 دریافت نمایند.  www.sjsco.irاینترنتی

 

 : اسناد و مدارك •
 ، ضمانت نامه، پاکات پیشنهاد مالیمدارك و پیشنهادات  فنی به صورت کامل -1

 .. )اساسنامه و مدارك ثبتی. ( شماره ثبت، کد اقتصادي و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و . -2
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 گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ( در صورت موجود بودن ) -3

 .هالم موضوع مناقصقاو نمونه قراردادها و توافقنامه هاي انجام شده با موضوع تامین  فروش رزومه، سوابق -4

 مدارك و مستندات توان مالی با اسناد و مدارك مثبته. -5

 : شرایط •
 سـیریـال (  30,000,000.000تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفـع کارفرمـا بـا مبلـغ  -1

  میلیارد ریال ) و داراي اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

با نـرخ  جیحا یورو) کهو یا ارزي(تر ریالیبصورت  پیشنهاد قیمت خود را در برگ پیشنهاد نرخ این اسناد موظفندپیشنهاد دهندگان  -2

 .ارائه نمایندفروش در روز تحویل محاسبه و پرداخت میشود  –حواله  –ارز سامانه سنا 

 ارخانـه جهـانککلیه کسورات قانونی، هزینه حمل و ترخیص بر عهده برنده مناقصه می باشد و برنده موظـف اسـت کـاال را درب  -3

 فوالد سیرجان تحویل نماید.

 پیشنهاد دهندگان می توانند یک و یا هر دو مورد را پیشنهاد دهند. -4

 ه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی براي متقاضیان ایجاد نمی کند.ارائ -5

 باشد. می مختار پیشنهادات از هر یک رد قبول یا در شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان -6

 ( پاسـخگویی در تمـاس حاصـل نماییـد. 0912172461709137130448 ,   هـاي جهت کسب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره -7
 ساعات اداري )

 

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تدارکات و خریدواحد 


	شرکت محترم:
	با سلام و احترام،
	شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید الکترود گرافیتی با سایز مختلف کارخانه فولاد سازی اقدام نماید؛ لذا از شرکت شما دعوت بعمل می حداکثر تا تاریخ 06/12/98 مدارک فنی و مالی و ضمانت نامه بانکی خود را به ادرس : سیرجان، بلوار مالک اشتر، خ...

