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آگهي تمدید مناقصه (یک مرحله ای)

       پیروآگهی شماره ۴0006276 مورخ 1۴00/03/0۴، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود، بلوار 
شهید بهشتی در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه نفربر تونلی به شرح مندرج در اسناد مناقصه را از 
طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانیwww.eacmco.ir  مراجعه نمایند. 
۱- مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات :

  دریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات از تاریخ 1۴00/03/05 لغایت 1۴00/03/19
۲- میزان تضمین شركت در مناقصه: 

     میزان تضمین شرکت در مناقصه مبلغ سیصد میلیون ریال (300,000,000 ریال) می باشد که متقاضیان می 
بایست مبلغ تضمین را بصورت ضمانت نامه بانكی و یا نقداً به حساب شبا به شماره

IR 100170000000105687922007 و یا به شماره حساب 0105687922007 نزد بانک ملی شعبه البرز شرقی 
شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واریز نمایند. هرگونه ضمانتی بجز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و 

موجب رد پیشنهاد متقاضی می گردد.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری با شماره تلفن 3239۴061 -023 امور 

قراردادها تماس حاصل نمایند. 

منصور شریف
مدیرعامل
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رونوشت: معاون مالی ، بازرگانی و منابع انسانی جواد تجری: با سالم و احترام. جهت استحضار

رونوشت: رییس کمیسیون معامالت کرامت قنبری تیلمی: با سالم و احترام. جهت استحضار

رونوشت: معاون معدنی و بهره برداری کرامت قنبری تیلمی: با سالم و احترام. جهت استحضار

منصور شریف
مدیرعامل
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رونوشت: مدیر حراست رضا ابراهیمی: با سالم و احترام. جهت استحضار

رونوشت: رئیس رفاه و روابط عمومی مظفر شعبانی: با سالم و احترام. جهت استحضار

رونوشت: رئیس قراردادها رحمت اله راهدار: با سالم و احترام . جهت اطالع و اقدام الزم

رونوشت: رئیس امور حقوقی محمدکاظم عبداللهیان: با سالم و احترام. جهت استحضار




