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 441-پ -4شماره  مزایذهموضوع و شرایط شرکت در 

 آتشکوهمعذن  5منطقه در  و تعهذ به خریذ سنگ( جویی سنگ و سنگ استخراج)کاری  معذنمزایذه 

  مسایدٌمًضًع  : 

زض  ٍ تؼْس بِ ذطیس سٌگ( جَیی سٌگ ٍ سٌگ استرطاج)ًاضی  هؼسى اهَض ًلیِسْاهی ذاص( زض ًظط زاضز، شطًت هؼسى كطآٍض اهساز )

 – هحوالت  جوازُ  20ًیلوَهتط   هحالت، شْطستاى هطًعی، استاى زض ٍاهغ) آتشٌَُ  تطاٍضتي سٌگ هؼسى 5 هٌغوِ برشی اظ هحسٍزُ

 .ٍاگصاض ًوایس پیواًٌاضی هعایسُ بِ اشراص شیصالحاظ عطین سال   2بِ هست ظهاى ٍ  هطاضزازضا زض هالب ( زلیجاى

  مسایدٌشرایط شرکت در  : 

تضمیه شدٌ چك بِ صَضت  هیلیاضز ضیال( بیست) ضیال 000,000,000,02شطًت زض هعایسُ ضا بِ هبلؾ  تضویيبایس  هتواضی -1

بوِ سسوا     يجٍ وقدياریس ٍ یا  پیَست( كطم )هغابن باوكی وامٍ ضماوتٍ یا زض ٍجِ شطًت هؼسى كطآٍض اهساز  باوكیرمسدار 

، تسلین ًوایس. بسیْی اسوت بوِ پیشوٌْازات كاهوس سو طزُ      هؼسى كطآٍض اهساز باًي هلت بٌام شطًت 5045486376جام شواضُ 

 تطتیب اثط زازُ ًرَاّس شس.

 

 .باشس هی (16لـایت  8)اظ ساػت   10/5/1401 لـایت 1/5/1401 اظ تاضیدّا،  هْلت زضیاكت اسٌاز هعایسُ ٍ تحَیل پاًت -2

 هتواضویاًی ) بوَز  ذَاّوس  هتواضویاى  كٌوی، هوالی ٍ باظضگواًی    صالسیت اسطاظ بِ  هٌَط پیشٌْازی ّای پاًت باظگشایی  ِ  ًو

ِ  هوساضى  اسوت  هوتضوی  اًوس،  ًشوسُ  صالسیت اسطاظ شطًت ًعز ًٌَى تا ِ  یوي   ضٍظ 16سواػت   توا  سوساًرط  ضا هطبَعو  شوٌب

ِ  است بسیْی. ًوایٌس شطًت تحَیل 9/5/1401 هَضخ ِ   صوالسیت،  اسوطاظ  ػوسم  صوَضت  زض ًو  ابغوال  شوسُ  پیشوٌْاز اضایو

 (.شس ذَاّس

    باشس. هی( اهتیاظ 100 هجوَع اظ)اهتیاظ   07 هؼازل هتواضیاى باظضگاًی ٍ هالی كٌی، صالسیت اسطاظ بطای الظم اهتیاظ سساهل -3

 .باشس هی عطكیي سْن پایِ زضصس تؼییي بسٍى هعایسُ -4

 1000 ٍ اسوترطاجی  سوٌگ  توي  1000 شاهل)تطاٍضتي  سٌگ تي 24000 هؼازل ،هطاضزاز زض عَل هست تَلیس استرطاج ٍتؼْس  -5

 .است (جَیی سٌگ تي

 باشس. سال هی زٍ هست  بِ هطاضزاز ظهاى -6

  ّوای  سوٌگ  هیووت  هَضز زض زاضز سن شطًت گطزز هی تصطیح لیٌي است، شسُ تؼییي سال  زٍ هطاضزاز هست ًِ ایيػلیطؿن 

 ٍ ًوایوس  تصووین  اترواش  ٍ بطضسوی  هوطاضزاز،  هوست  عَل زض هطاضزاز شطٍط ٍ هلاز سایط ّوچٌیي ٍ هجطی تَسظ شسُ تَلیس

ِ  اهوسام  شوطًت،  ًظط هَضز شطٍط اساس بط صطكاً است هٌلق هجطی. ًٌس ابالؽ هجطی بِ ضا هطاتب ِ  بو . ًوایوس  كؼالیوت  ازاهو

 ًسوبت  ّلتِ، زٍ هست ظطف سساًرط است هٌلق ًباشس، هَاكن شطًت سَی اظ ابالؿی هَاضز با هجطی ػلتی، ّط بِ چِ چٌاى

 .ًوایس اهسام كؼالیت، هَضز هٌغوِ تحَیل ٍ ترلیِ بِ

  ٍ ضٍیت ًوَزُ است.اظ هحل هؼسى ٍ هٌغوِ كَم الصًط باظزیس  ،هتواضی هبل اظ اضائِ پیشٌْاز -7
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هغلواً هجاظ بِ اًتووال هَضوَع    بطًسُ هعایسُزض اجطای تؼْسات ٍ هلاز آى، جعٍ شطٍط ضوي ػوس بَزُ، لصا  بطًسُ هعایسُهباشطت  -8

 باشس. هطاضزاز ًالً یا جعئاً بِ ؿیط ًوی

 هرتاض است.  ،بسٍى شًط زلیل ،یي یا ًلیِ پیشٌْازاتیا هبَل شطًت زض ضز   -9

 .ًوایس ًوی ایجاز زٌّسگاى پیشٌْاز بطای ضا سوی گًَِ ّیچ هعایسُ زض شطًت  -10

 هوست  زض یا ًٍشَز  ساضط هطاضزاز اًؼواز بابت الظم هطاسل اًجام جْت ابالؽ، اظ پس ًاضی ضٍظ 3 هست زض هعایسُ بطًسُچِ  چٌاى  -11

ِ  اهوسام،  هاػوسُ  ٍ شطط ترلق ذساضات ػلت بِ ٍی س طزُ ،اهسام ًٌوایس هطاضزاز تضاهیي تسلین بِ ًسبت ضٍظ 20  شوطًت  ًلوغ  بو

 ًوایس. اهسام تطتیب ّویي بِ سَم ٍ زٍم ًلطات با است هجاظ شطًت ٍ گطزز هی ضبظ

 باشس: هحاسبِ شیل هی هبٌای تؼْسات هطاضزاز بط اًجام هبلؾ تضویي سسي  -12

 سىگ( ته َر خرید پیشىُاد قیمت×  ته 2000×  6)

 گطزز. ، پس اظ اًؼواز هطاضزاز با بطًسُ هستطز هیهتواضیاى هعایسُ زض شطًت تضاهیي  -13

ٍ تؼْوس بوِ ذطیوس    ( جوَیی  سوٌگ  ٍ سوٌگ  استرطاج) ًاضی هؼسى هطاضزازًَیس  پیشسایط شطایظ، اعالػات ٍ جعئیات هطبَعِ زض   -14

 زضج شسُ است. هؼسى سٌگ تطاٍضتي آتشٌَُ 5زض هٌغوِ  سٌگ

 . باشس هی  هعایسُ بطًسُ ػْسُ بِ آگْی، چاپ ٍ ضسوی ًاضشٌاسی ّعیٌِ  -15

 

 َای مسایدٌ :  مدارک پاکت 

 یوا  ٍاضیوع ًووسی   هیلیاضز ضیال( شاهل كیش بیستضیال ) 00002.,000,000پاًت الق ساٍی تضویي شطًت زض هعایسُ بِ هبلؾ  -1

 باًٌی. ًاهِ ضواًت یا باًٌی چي تضویي شسُ ضهعزاض

 (باظضگاًی -هالی -كٌی) صالسیت اسطاظ هساضى ساٍی   پاًت -2

 .ٍ عطح استرطاج كؼالیت هحسٍزُ ًوشِ ،هطاضزاز ًَیس پیش هعایسُ )كطم ساضط(، شطایظ كطم ،زضصس پیشٌْاز پاًت ج ساٍی: كطم -3

 

 مسایدٌ اسىاد دریافت جُت دفاتر شرکت آدرس: 

 ،1 پالى  پٌاُ، یعزاىشْیس  ًَچِ ًبش صبا، پاضى ضٍبطٍی ظلط، ذیاباى بِ ًطسیسُ ،(آكطیوا) هاًسال ًلسَى ذیاباى تْطاى، -

 021-88878532-5تللي:    2 عبوِ ،2 ساذتواى اهساز، ًویتِ اهتصازی هجتوغ

 3781666843شْطستاى هحالت، بلَاض شوْیس بْشوتی ؿطبوی، ًوبش ذیابواى شوْیس كیواک بروش، ًسپسوتی          استاى هطًعی،  -

 09209513012ٍ  086-43224908تللي:  

 باشد. ویس فراَم می  www.emco.irاز طریق سایت   * امكان دریافت اسىاد مسایدٌ

 

 شْطستاى هحالت، بلَاض شوْیس بْشوتی ؿطبوی، ًوبش ذیابواى شوْیس       استاى هطًعی،  مسایدٌ:َای  آدرس محل تحًیل پاکت

 كیاک برش

  صبح 10 ساػت  11/5/1401 هَضخشٌبِ  سِ ضٍظ َا: پاکت گشایشزمان برگساری مسایدٌ ي 
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