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 1400م 140252آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 

   000/50حدود    ساالنه   عملیات حق العمکاری حمل    در نظر دارد   چند وجهی فوالد لجستیکشرکت  

به شرح ذیل     سال   سه   برای مدترا  به مقصد شرکت فوالد خوزستان      دهاقان اصفهان از  دولومیت  تن  
هایی که دارای امکانات کافی، منابع انسانی مناسب، سوابق و تجارب    ازطریق مناقصه به شرکت 

 می باشند، واگذار نماید.    اجرایی مرتبط،کداقتصادی وگواهی صالحیت معتبر 

ازکلیه داوطلبان شرکت درمناقصه دعوت می شود با رعایت موارد ذیل درساعات اداری جهت اقدام   لذا

با ارائه   061-  33919170تلفن :   1/19غربی پالک   12، خیابان  کیانپارس  -اهوازمقتضی به آدرس : 

 معرفی نامه معتبرمراجعه نمایند. 

اعالم شده  فرمت و موارد  ضمن کسب اطالعات الزم وآمادگی، می بایست مدارک شرکت خود را طبق  (  1

 ارائه نمایند.   5/2/1400تا تاریخ    WWW.MSIC.ir   در سایت این شرکت به آدرس 

در قبال ارائه اصل    13/2/1400یخ  دریافت اسنادمناقصه)پس ازتائیدارزیابی فنی پیمانکاران( در تار (  2

 لاير)غیرقابل استرداد( در وجه شرکت چند وجهی فوالد لجستیک.  000/000/1رسید واریز مبلغ 

 1/3/1400تحویل پیشنهادات تاپایان وقت اداری مورخ ( 3

 2/3/1400تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مورخ  ( 4

 .  می باشد  میلیارد و پانصد میلیون لايردو معادل مناقصه   مبلغ تضمین شرکت در( 5

نوع تضمین: ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک تضمینی ویاواریز مبلغ در وجه شرکت چند وجهی  (  6

 فوالدلجستیک  

 بانک ملی شعبه فوالد خوزستان .  0108588852004شماره حساب واریز وجه  : ( 7
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