
 

 فراخوان شناسايی پيمانكارآگهی 

  

سقف سبک فلزی انبار »ساخت، حمل و اجرای  شركت صنايع فوالد كاويان گهر سيرجان در نظر دارد نسبت به  

 اقدام نمايد. خود  « كارخانه احيای تونلی  مواد اوليه

كه دارای سابقه كار مرتبط )ساخت، نصب و اجرای    در سطح استان كرمان  های واجد صالحيت لذا از كليه شركت

از تاريخ    روز  10مدت حداكثر  آورد تا ظرف  پروژه مشابه( هستند دعوت بعمل می   3حداقل    /سقف سبک فلزی

چاپ اين آگهی، اعالم آمادگی خود را به همراه اسناد و مدارک ذيل به آدرس شركت صنايع فوالد كاويان گهر  

 ارسال نمايند. 

  

سقف سبک فلزی انبار مواد اولیه کارخانه احیای پروژه ساخت، حمل و نصب   موضوع مناقصه: -1

 صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان  تونلی

    

شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان به آدرس استان کرمان، سیرجان،  گزار:نام و نشانی مناقصه - ۲

 ساختمان آرتمیس، طبقه سوم خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان انقالب، 

    

ایمیل،  -1 اسناد و مدارک:  -۳ آدرس  )اعالم  مناقصه  موضوع  ذکر  با  رسمی  درخواست 

 شماره تماس ثابت و همراه الزامی است.(

اساسنامه و مدارک ثبتی. )شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی،   -2

هیئت  اعضای  خصوص  در  تغییرات  آخرین  گواهی  ثبت،  گواهی 

 مدیره/ مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز(

توافقنامه -3 و  قراردادها  نمونه  و  اجرا  سوابق  شده  رزومه،  انجام  های 

مرتبط با موضوع مناقصه. )قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به  

 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد.(  95سال 

تجهیزات در  مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت و   -4

 اختیار با اسناد و مدارک مثبته. 

گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور  -5

 در موضوع مناقصه.



 ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و گواهینامه صالحیت پیمانکاری -6

    

 منطقه ویژه اقتصادی، کارخانه احیای تونلی محل اجرا: سیرجان،  -1 : شرايط - ۴

شامل:  برآورد   -2 +    35اولیه  فلزی  سازه  ورق    2000تن  مترمربع 

 گالوانیزه

ها به دفتر شرکت کاویان گهر  جهت دریافت اسناد مناقصه و نقشه -3

 مراجعه فرمایید. 

ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد   -4

 کند. نمی

رد هر یک از شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان در قبول یا   -5

 باشد. پیشنهادات مختار می

بی  جهت -6 اطالعات  با  شتکسب  شرکت  مهندسی  و  فنی  دفتر  با  ر 

شماره    034-91001020شماره   با  یا    09132786264و 

 تماس حاصل نمایید. ( خوارزمی)مهندس 

  

 شركت صنايع فوالد كاويان گهر سيرجان 

 


