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  به نام خدا

  و قالب بتن، میلگردتامین کنندگان سیمان،  فراخوان
جهت احداث منازل سازمانی با زیر بنایی بالغ بر  خود در راستاي اجراي یک قرارداد دولتی"  مشهد سازه ساختمانی و تاسیساتی"  شرکت

   نماید:دعوت به همکاري می  حقوقیو  حقیقیشخص  و قالب بتن ،میلگرد سیمان ، معتبر تامین کنندگاناز  ،متر مربع 000/100

  :مشخصات پروژه ها 

  ماه  8متر مربع در مدت  000/60 حدود زیربناي وطبقه با سقف تیرچه بلوك  7بلوك  8 مشهد: )1

  ماه 6متر مربع در مدت  000/14زیربناي حدود  وطبقه با سقف تیرچه بلوك  5بلوك  6 قوچان: )2

  ماه 6متر مربع در مدت  000/14بناي حدود طبقه با سقف تیرچه بلوك و زیر 5 بلوك 6 تربت جام: )3

 ماه 6متر مربع در مدت  000/14بناي حدود زیر وطبقه با سقف تیرچه بلوك  5بلوك  6 تربت حیدریه: )4

دیگر نیز موجب امتیاز ویژگی مهم  سه ،کاريسابقه  و استانداردهاماشین آالت و تجهیزات، امکانات مالی، ، ظرفیتعالوه بر  تامین کنندگاندر ارزیابی 
  و اولویت میباشد:

   فاصله تامین کنندگان تا محل اجراي پروژه الف)
   و یا اعتباري تهاتردر قالب  اقالم فوق تامینبراي تامین کنندگان  کافی توانایی مالی ب)
  )قالبها در مورد  تامین کنندگان (بتنیاجراي اسکلت در قالبهاي تونلی و یا امکانات سایر روشهاي صنعتی  داشتنج)

  : مشخصات پروژهسایر 
 میباشد.تن  5700 حدوداًمیلیمتر،   20الی  8در سایزهاي پروژه  مورد نیازمیلگرد  -

 متر مکعب میباشد. 46000حدوداً  ، 350با عیار  پروژه بتن مورد نیاز -

 متر مربع میباشد 000/100حدوداً  پروژه فلزي بنديح قالبوسط -

  متر مربع میباشد   000/80سطوح سقف تیرچه بلوك حدوداً  -

 S-1 فرمهايتامین کنندگان (گردد پس از تکمیل فرم هاي شناسایی و ارزیابی ویژه می دعوتواجد صالحیت و عالقه مند به همکاري  تامین کنندگاناز 

نشانی زیر روز پس از رویت این آگهی به  10اکثر تا حد، کلیه مدارك را یک از فرمهاي مربوطه رمورد اشاره به ه و الصاق اسناد درخواستی ) S-2و
  محترم را کامالً محرمانه دانسته و حفظ و نگهداري آن را تضمین مینماید. تامین کنندگان. این شرکت اطالعات دریافتی از ارسال نمایند

  1واحد  – 14پالك  – 14فلسطین  –بلوار فلسطین  -مشهد

  051 -37662202تلفن تماس : 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 لیکن چنانچه  ؛کامالً ضروري و الزامی است تکمیل و ارسال فرمهاي مورد اشاره  و اسناد پیوست آنها ،محترم تامین کنندگانارزیابی  و دعوت از  جهت
این  عالوه برنیز آنها را  لطفاًو ... )،  CD،و لوحهاي تقدیر تشویق نامه  د( مانند کاتالوگ، رزومه، بروشور،باشی داشتهبراي معرفی خود  دیگري مستندات

  د.فرمها و مستندات ارسال نمایی

    ****  ت پیوست آنها کمال تشکر و امتنان را داردمحترم در تکمیل و ارسال فرمهاي ارزیابی و مستندا تامین کنندگانپیشاپیش از حسن توجه ودقت   ****


