
 عمومی مزايدهآگهی 

 AK-BID-G-1400-29شماره 
 دهیمزابرگزاری  قیاز طر خودشده ليتری كاتاليست استفاده  220عدد بشکه خالي فلزی  420شركت پتروشيمي اميركبير در نظر 

تاریخ  از روز كاری 6 مدت ظرف گردداشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط دعوت مي  كليه از لذا .دبه فروش برسان يعموم

 – ماهشهرمحل كارخانه این شركت واقع در بندر  به مزایده اسناد دریافت و بازدید جهت (14/07/1400) اولنوبت  آگهي چاپ

، یا دفتر مركزی شركت واقع قراردادهادفتر امور  –طبقه دوم  –ساختمان اداری  – 4سایت  –منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمي 

 – دوم طبقه – 21پالک - يشرق و سوم( ستي)ب يسينف ابانيخ -يجنوب یصرافها ابانيخ - ایدر بلوار -سعادت آباد  -تهران در 

 نمایند.  مراجعه قراردادها اموردفتر 

 

 6016057000واریز وجه نقد به حساب بانکي شماره  ضمانت نامه بانکي و یا نوع سپرده و تضمين شركت در مزایده : به صورت*

 مي باشد. (ریال پنجاه ميليون) 000/000/50مبلغ امير كبير، به  پتروشيميبنام نزد بانك تجارت 

تماس  233داخلي  02184247000یا 06152174005 توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های متقاضيان مي

 حاصل نمایند. 

ست به پيشنهادهای مبهم، مخدوش، بدیهي اباشد. مي  28/07/1400شنبه مورخ  چهار روز*آخرین مهلت تحویل پيشنهادات 

مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و یا سایر پيشنهادهایي كه پس از مهلت اعالم شده ارایه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مختار بدون ذكر دليل همچنين این شركت در قبول یا رد هریك از پيشنهاد های دریافتي و همچنين ابطال یا تجدید مزایده 

 بود. خواهد

 موضوع مزایده :  اقالم مختصرشرح 
 

 مقدار شرح ردیف

 عدد 420 مستعمل  یفلز یتريل 220بشکه  1

 

 220 یدر بشکه ها ستينوع كاتال نیاكه  بوده HDدر واحد  THT شرح مختصر : بشکه های مذكور حامل كاتاليست مصرفي

 .گردد يم یبصورت مازاد در سطح واحد نگه دار یفلز یبشکه ها، این هيپس از تخل شده اند كهو حمل  یبسته بند یتريل

 توجه مهم: 

 .دیاقدام نما یاز محل نگهدار اقالمروز كاری نسبت به انتقال  3فروشنده به مدت  ياعالم آمادگ خیموظف است از تار داریخر -

ساعت به  72در هر مرحله ظرف مدت به همراه ماليات بر ارزش افزوده فروشنده را  یاز سو يموظف است مبلغ اعالم داریخر -

 .دینما لیمربوطه را به فروشنده تحو ديو رس زیوار ريركبيام يميبه حساب شركت پتروش کجایصورت 

، ماهشهر نواقع در شهرستا يميپتروش یاقتصاد ژهیواقع در منطقه و ريركبيام يمياقالم در سطح مجتمع پتروش لیمحل تحو -

 ريركبيام يميخریدار موظف است كه اجناس را فقط از محل اعالم شده توسط شركت پتروش مي باشد و منطقه ویژه اقتصادی

 و حق انتخاب اقالم را ندارد . دیه نمايتخل


