


 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان شرکت ................................
 

  

 :اسناد مناقصه

 کیلوولت از پست شماره سه به تجهیزکارگاه کارخانه احیاء مگامدول 33خط هوایی 

 مگامدولکیلوولت ازشمال سالن ذوب یک به محل اجرای سایت  20خط هوایی 
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 بخش اول

 

 دستورالعمل و شرایط مناقصه

 

کیلوولت از پست  33هوایی خط  "اجرای، نامیده میشود در نظر دارد "مناقصه گزار"که من بعد  مجتمع جهان فوالد سیرجانشرکت 

کیلوولت ازشمال سالن ذوب یک به محل اجرای سایت  20شماره سه به تجهیزکارگاه کارخانه احیاء مگامدول و خط هوایی 

 را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه به شرکتها و یا موسسات واجد صالحیت واگذار نماید.خود  "مگامدول

 اطالعات اولیه پروژه -1

 :خدماتشرح مختصر  -1-1

کیلوولت از پست شماره سه به تجهیزکارگاه کارخانه  33خط هوایی اجرای انجام کلیه اقدامات "از عبارت است  پیمانکارشرح کار 

 کیلوولت ازشمال سالن ذوب یک به محل اجرای سایت مگامدول 20احیاء مگامدول و خط هوایی 

 اجرا:  محل

 مجتمع جهان فوالدسیرجانجاده اختصاصی گل گهر ،  3جاده شیراز ؛ کیلومتر  50کیلومتر  ،سیرجانشهرستان  

 

 کار یاجرامدت  -2-1

 .گرددتعیین می شمسی دو ماه کار شروع خیاز تار موضوع مناقصه زمان انجام مدت

 

 هاتسلیم پیشنهاد تاریخ و محل -2

پیشنهادها بایستی پس از رعایت دقیق شرایط مندرج در این دستور العمل توسط پیشنهاد دهنده یا نماینده  -1-2

ظهر  00:41رسمی او ) به همراه معرفی نامه از سوی مناقصه گر با مهر و امضاء مجاز شرکت ( حداکثر تا ساعت 

جاده  3 لومتریک راز،یش-رجانیجاده س 50 لومتریکسیرجان، به نشانی:  04/20/1400 مورخ شنبه روز

 تحویل گردد. شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واحد خرید خدمات گل گهر یاختصاص

خواه ، هیچ گونه توضیح یا پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی هاباید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از باز گشایی پیشنهاد هاپیشنهاد -2-2

فاقد تضمین مقرر ، ، مشروط، مبهمیی که ناخواناهاشد. به پیشنهاد پذیرفته نخواهد، توسط مناقصه گزار و یا بعد از آنقبل از تعیین برنده مناقصه 

 شود.میو مهر و امضا باشد، ترتیب اثر داده ن و بدون الک

هاد قیمت به عنوان مبلغ کل قیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که به وسیله مناقصه گر در برگه پیشن -2-3

 شود.میبدون قلم خوردگی و با حروف نوشته 

 


















