
 2از  1صفحه 

 

 "عدد مکانیزم تاندیش 24خرید عمومی مناقصهآگهی  "

 "دو مرحله ای  "

 "REF-01-04-00شماره "

 ذوب شرمار  د  تارران    مورد نراز  CNCمکانیزم تاندیش  دارد نسرت  ه  رکد     نظک  در  جهان فوالد سررکجانمجتمع  شرکت      

سررواهق و  ت  دارای توانادو مناسرر    معتتک  وارد تنن گاناز لذا  .  اق ام نماد  از طکدق مناقصرر  ومومو و سررقد ور  قکاردادرود  

ها ارسرال نسر   از تاردخ چاپ آگهو  تمادل رود را    روز 7ظکف م ت ح اتثک      دووت هعمل مو آد  تاهاشرن  مو  تجارب مورد قتول  

فرکم   شرررر    ام ررررا  و  آدر     اسررررنرراد    ترورودررلمرهرک  هرر   گرکدد  مرو  هررارگررذاری  سررررادرر   در  هررررمرررمرر   هرر   ترر  

 omm3mirmoghaddam@gmail.c   واتساپ نمادن . 0912-683-3317شمار  ه  و دا ادمرل 

 

 شرح کاال ردیف 

 

 مشخصات شرایط تحویل  تعداد/مقدار 

1 

 

 

    CNCمکانیزم تاندیش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و د  24     

هک اسا  شکادط 

مذتور در اسناد  

 مناقص  

 

توانن  شکادط و مش صات اقالم موهوع مناقص  را از طکدق مکاجع  ه  آدر   شکت  های متراهو مو 

 درداف  نمادن .  www.sjsco.irادنتکنتو
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 2از  2صفحه 

 

 اسناد و مدارک:  •

 دررواس  رسمو. ) ذتک آدر  ادمرل  شمار  تما  تلفن ثاه  و همکا  الزامو اس . ( -1

 شناس  ملو  گواهو ثت   گواهو آرکدن تغررکات و ... (اساسنام  و م ارک ثتتو. ) شمار  ثت   ت  اقتصادی و  -2

 .گواهو نمادن گو از طکف تامرن تنن گان معتتک) در صورت موجود هودن ( -3

 رزوم   سواهق فکوش و نمون  قکاردادها و توافرنام  های انجام ش   ها موهوع تامرن اقالم موهوع مناقص . -4

 ثتت م ارک و مستن ات توان مالو ها اسناد و م ارک م -5

 تاتالوگ ها و  نرش  های فنو  همانتنام  هانکو -6

 : شرایط •

 5متلغ     هو د مکانرزم تان دش هکای شرکت  های تامرن تنن    ت رامرن هانکو  24ت رمرن شرکت  در مناقصر  جه  تامرن   -1

. همچنرن شرکت  های تولر   هاشر  و ه  نام شرکت  مجتمع جهان فوالد سررکجان مو  تاردخ و هاه  ه ون  درصر  یرشرنهاد قرم   

و دا  همان  نام  های مورد تادر   شکت  گل ت    Cooperate Guaranteeمو توانن  در رصوص توودل    رارجوتنن    

 .ارسال نمادن   شکت  در مناقص  هعنوان همان  نام "الف" در آلمان نزد آن شکت  اق ام و رسر  مکهوط  را در یات  

 مذتور هرچگون  حرو هکای متراهران ادجاد نمو تن .ارائ  اسناد و مستن ات  -2

و ارجاع ه    موهوع مناقص   اقالم  رمترسر رشرنهاد از ی  وه شر داقتول تمام و   رد دا  در رکجانشرکت  مجتمع جهان فوالد سر -3

 .هاش  م تار اس  رلهکاسا  صکف  و صالح رود ه ون آنک  موتاج ه  ذتک دل یرشنهاد دهن   چن   دادو 

 تما  حاصل نمادر . ) یاس گودو در ساوات اداری ( 0912-683-1733الوات هرشتک ها شمار  جه  تس  اط-4

 هزدن  چاپ آگهو  هک وه   هکن   مناقص  مو هاش .-5

 

 

 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  خریدواحد 

 

 

 

 


