آگهي مسايده عمومي شماره 69 -101
ششوت پتشوشيمي شاصنذ ( سهامي ػام ) دس نظش داسد نسبت به فشوش الالم ماصاد و ضایؼاتي طبك ليمت واسشناسیي بیه
ششح بنذ الف و ب و بشاساس ششایط ػمومي و خصوصي مضایذه الذام نماییذ  .لیزا اص ویيیه متماضیيا دػیو
مي آیذ اص تاسیخ  96/04/31لغایت  96/05/07بجض تؼطيال

سسمي با همشا ه داشتن اص و وپي واس

بیه ػمی

میي ( مؼشفي نامه

مؼتبش بشای نماینذگا حمولي ) جهت خشیذ اسناد مضایذه و باصدیذ اص الالم ماصاد و ضایؼاتي  ،به نشاني اسان  ،ويیومتش 22
جاده بشوجشد  ،مجتمغ پتشوشيمي شاصنذ  ،واحذ اموس پيمانها و بشآوسد مشاجؼه و دس صوس

نياص بیه اطالػیا

بيشیتش بیا

شماسه تیفن 086-32633163-65تماس حاص نماینذ.
الف) اقالم مازاد و ضایعاتی
 انواع بشىه فیضی و واغزی  ،وپسول 2/5ويیویي و سيینذس ضایؼاتي گاصهیای صینؼتي  ،انیواع لشلشهیای یوبي و آهنیي ،الستيىهای مستؼم و ضایؼاتي  ،آلومينيوم ضایؼاتي  ،لیواصم بشلیي  ،ضیایؼا
ضایؼاتي شام لوله و اتصاال

 ،آهن آال

 ،وب ضایؼاتي  ،تجهيضا

گیالوانيضه و پیيسیه  ،شيشیه ضیایؼاتي  ،یذ

و انواع سيني واب  ،تسمه مسي  ،پشم سنگ  ،مخض

آبگشمىن  ،مخض پالستيه  ،مخض موتوسخانه و ...
 سوغن های ضایؼاتي با بشىه  200ليتشی و بذو بشىه سوغن های آغشته به گاصوئي با بشىه و بذو بشىه وه ماصاد اص پشوطه حفاظت واتذی و مواد شيميایي ( وميىال و واتاليست ) -انواع وسای مخابشاتي نو و واسوشده  ،الالم آصمایشگاهي و لطؼا

یذوي ماصاد به تؼذاد  2831لیم

ب ) فشوش یه دستگاه اتوبوس اسىانيا به شماسه انتظامي  669ق 34ایشا  22مذل  1382به ليمت واسشناسي  700/000/000سیال
ج) شرایط مسایده:
 -1خشیذ اسناد مضایذه  :واسیض مبیغ  ( 500.000پانصذ هضاس ) سیال به حساب سیيبا شیماسه  0105763780000بانیه مییي
شؼبه پتشوشيمي به نام ششوت پتشوشيمي شاصنذ ( وجه واسیضی مستشد نخواهذ شذ ) جهت واسیض مبیغ مي بایست با تیفن
 08632633180اموس مالي تماس حاص نموده و شناسه واسیض وجه دسیافت نماینذ .
 -2تضمين سپشده ششوت دس مضایذه  :واسیض  %5مبیغ پيشنهادی به صوس

نمذی به حساب صذساالشاسه.

 -3مهیت تحوی پاوت پيشنهاد ليمت  :اص  96/5/8لغایت  96/05/14به غيش اص تؼطيال سسمي
 -4هضینه های انتشاس آگهي و  %9ماليا بش اسصش افضوده و سایش هضینه های جانبي بشػهذه بشنذه مضایذه خواهذ بود.
 پس اص مشاجؼه متماضي و خشیذ اسناد مضایذه  ،هماهنگي الصم جهت باصدییذ اص الیالم فیوق دس انبیاس مجتمیغ پتشوشیيميشاصنذ فشاهم خواهذ شذ .
 -ششوت پتشوشيمي شاصنذ دس سد یا لبول هش یه یا تمام پيشنهادها دس هش مشحیه اص مضایذه بذو روش دلي مختاس مي باشذ.

روابط عمومي و امور بين الملل
شركت پتروشيمي شازند

