
 

ی پروژه و مهندس یطراح های فعال در زمینه شرکت و ارزیابی شناسائی فراخوان" 

 " مجتمع جهان فوالد سیرجان احداث کارخانه مگامدول احیاء مستقیم آهن اسفنجی

شناسائی، ارزیابی و واگذاری خدمات طراحی، نظر دارد نسبت به در  سیرجان شرکت مجتمع جهان فوالد

سیییا نه  با ظرفیت تولید هات شیییار  احداث کارخانه احیاء مسیییم یگ مدامدو  مهندسیییی و نظارت ژرو  

سفنجی سرد و گرم  1.850.000 سیسمگ حمل مواد و بهینه سازی  با همرا  با تکنولو ی میدرکستن آهن ا

آید حداکثر ظرف  باشند دعوت به عمل میمم ضیانی که دارای شرایط ذیل میقدام نماید. لذا از امصرف آب، 

سمندات  زممد سبت به تحویل م ضمن اعالم آمادگی، ن بلوار  –به آدرس: تهران  ت د  روز از تاریخ فراخوان، 

 اقدام( افشین یوسفیطب ه دوم )آقای  – 2ژالک  –کوچه  وبین  –نرسید  به چهاررا  جهان کودک  –آفری ا 

 نمایند.

  شرایط و مدارک مورد نیاز از متقضایان: 

ساب ه  .1 شابه طراحی و مهندسی حداقل یک واحد احیاء مدامدو دارا بودن   از نظر ظرفیت، تکنولو ی و ... م

 و همچنین ارائه تصویر قرارداد.

 ارائه رضایت نامه مکموب از کارفرمایان قبلی .2

 ارائه تصویر اساسنامه و انطباق موضوع فراخوان با موضوع فعالیت شرکت .3

 کاری آنهافهرست نفرات کلیدی طراحی و مهندسی و رزومه  .4

 آخرین روزنامه رسمی مدیران )تصویر برابر اصل شد ( .5

 مسمنداتی که بیاندر توان مالی مم اضی ممناسب با حجگ طرح باشد .6

سیرجان ژس از اشای شرکت جهان فو د  ضیان ایجاد نخواهد کرد و  سمندات فوق هیچدونه ح ی برای مم  ست ارائه م ن ذکر ا

 اجد صالحیت، اقدام  زم را به عمل خواهد آورد.و تعیین شرکت های و ارزیابی شرکت ها

 به درخواست هایی که بعد از تاریخ م رر واصل گردد، ترتیب اثر داد  نخواهد شد. توضیح : 

 ousefi@canymes.comAf.y( یا ایمیل افشین یوسفی)آقای  09128407884اطالعات بیشمر با شمار   در صورت نیاز به

 تماس حاصل نمایید.
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