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  :  تاریخ

 :  شماره

               :پیوست

 «بسمه تعالی » 
 شرکت صنعت فوالد شادگان

 خاصسهامی 

16/04/1400 

 ص/444/11000

 ندارد

 «تولید، ابیتشپنی اه، مانع زدایها  سال »
 آهن اسفنجی تن نرمه گندله 20.000فروش مقدار  99002مزایده عمومی شماره تجدید آگهی

قابل تقسیم در  و یا یکجا صورت به رای گندله آهن اسفنجتن نرمه  20.000در نظردارد مقدارشرکت صنعت فوالد شادگان 

باالترین  واز طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل  (EXW) کارخانه درب تحویلتنی با ترم  10.000و  5.000پارت های

 .رساندفروش قیمت به 

 آهن اسفنجی نرمه گندلهآنالیز میانگین عیار دپوی 

65 -  66  % fe  
0.61  -  80  % feo 

0.0037-46   % S% 
تکمیل و استرداد اسناد مزایده عمومی مذکور تا  ،بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد برای دریافت

، شادگان شهرستان-خوزستان به آدرس:واحد امور حقوقی و قراردادهای شرکت صنعت فوالد شادگان  به1400 /30/04 تاریخ

)آقای  09357915499شماره  061-52234742شماره تلفن  64331-71112کد پستی  آبادان -سربندرجاده  10کیلومتر 

 .نمایند اقدام مزایده اسناد تهیه به نسبت  www.ssico.ir مراجعه نموده و یا از طریق سایت اینترنتیکریمی( 
باید اسناد تکمیل شده که بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده در دو پاکات شایان ذکر آنکه هر یک از مزایده گران 

جداگانه بسته بندی و الک و مهر نموده و در یک بسته لفاف پیچی شده مناسب قرارداده و در مهلت زمانی مقرر  و با رعایت 

 شرایط زیر تحویل دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت نمایند.

بانک تجارت شعبه مرکزی شهرستان شادگان در وجه  1090095664نکی یا رسید وجه) به حساب شمارهارائه ضمانت نامه با .1

 1در پاکت شمارهدرصدمبلغ کل پیشنهادی %(دو  2)شرکت صنعت فوالد شادگان( معادل

 2در پاکت شمارهقیمت پیشنهادی  .2

 .هیچگونه پیش شرطی تحویل پاکات پیشنهادی قیمت در نامه رسمی و مهر و امضاء مجاز شرکت و بدون .3

 ارائه قیمت بر مبنای فروش نقدی و تحویل درب کارخانه فروشنده .4

  مناقصه بدون پرداخت  "تجدید "یا  "لغو"شرکت صنعت فوالد شادگان درصورت تشخیص در رد یا قبول پیشنهادات و

 خسارت مختار می باشد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

  باشد.عهده برنده مزایده میهزینه آگهی به 

 روابط عمومی شرکت صنعت فوالد شادگان                                                                           

http://www.ssico.ir/

