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شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان(شماره  -01 -8خ )
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آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)
«جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری ،حمل  ،تخلیه
و انبارش بیلت در کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک»«شماره -01-9خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخــاب پیمانکـــار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار

«انجام خدمات نظافت صنعتی کارخانه نورد» خود واقع در شهرستان بردسیر اقدام نماید؛

« تامین ماشین آالت و انجام خدمات بارگیری ،حمل  ،تخلیه و انبارش بیلت کارخانه ذوب وریخته گری شماره یک »

لذا از شرکت های بومی استان کرمان (با اولویت شرکتهای بومی شهرستان بردسیر) که دارای حداقل
دو سال سابقه کار در مجموعه های صنعتی میباشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1401/05/18
پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه تحویل دهند.شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از
چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط ،اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس
اینترنتی  www.sjsco.irقسمت خرید وفروش-مناقصه ها دریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم جهت حضور در مناقصــه:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است).

-2اساسنامه و مدارک ثبتی(.شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و
رزومه ارسالی باید مربوط به سال  97تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

خود اقدام نماید؛ لذا از شرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارای حداقل دو سال سابقه کار مشابه
و دارای ماشین آالت مورد نیاز و مجوزهای الزم جهت انجام خدمات موضوع قرارداد می باشند ،دعوت به

عمل می آید حداکثر تا تاریخ  ،1401/05/15پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی ،اسناد و مشخصات موضوع
مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی ( www.sjsco.irقسمت خرید وفروش -مناقصه ها)
دریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم جهت حضور در مناقصــه:

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه
الزامی است).

-2اساسنامه و مدارک ثبتی(.شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.
(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)

-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

-1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر ،کیلومتر دو جاده بردسیر-کرمان،کارخانه میلگرد مجتمع جهان فوالد سیرجان

-1محل اجرا؛ سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز ،کیلومتر  2جاده اختصاصی گــــل گهــــر ،کارخانـــــه ذوب و

-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

شرایـــط :

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختـــار می باشد.

-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه

شرایـــط :

ریخته گری شماره یک مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 09139964877ایرانمنش) تماس حاصل نمایید.

-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختـــار می باشد.

-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

( پاسخگویی در ساعات اداری )

( پاسخگویی در ساعات اداری )
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-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 09139964877ایرانمنش) تماس حاصل نمایید.
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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