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کنکاشی پیرامون حرف و حدیثهای انتخابات مجلس
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 هیچ مدرک معتبری توسط کاندیداها در مورد
خرید و فروش آرا به ما ارائه نشد
 ورود پولهای کثیف به انتخابات را تایید نمیکنیم
 خیلی هم تخلف خاصی نشده است
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شیشه سکوریت

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان دُر ،در سیــرجان
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آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/63ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «خریــد دو دســتگاه
تســت اســتحكام اتومــات گندلــه آهــن پختــه  CCS of Pelletsبــه همــراه راهانــدازي
و خدمــات آمــوزش عملكــرد دســتگاهها» را بــه شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت فروشــنده واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز دوشــنبه مــــورخ 99/01/18
در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتــر مرکزی تهران ميباشــد .شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد يــا قبــول هــر يــك از پيشــنهادات مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي فراخوان شناسايي شركتها به شماره /98/18ف (نوبت دوم)

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «طراحــي و
مهندســي و ســاخت یــک دســتگاه تســت گریــس  »FZGرا مطابــق بــا مشــخصات فنــي
موجــود در اســناد فراخــوان از طريــق برگــزاري مناقصــه بــه شــركت ســازنده واجــد شــرايط واگــذار
نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخذ اســناد فراخــوان شناســايي شــركتها و ســازندگان
بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان
و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد و پاكــت خــود را كــه حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت
شناســايي و ارزيابــي مناقصهگــران ميباشــد ،حداكثــر تــا تاريــخ دوشــنبه مــورخ  99/01/18بــه نشــاني
دفتــر كميســيون معامــات مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر
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