
 

 

 عمومی مزايدهآگهی 
 AK-BID-G-1401-06شماره 

 
خود را از  تهران( واقع در) یدفتر مرکز یو ساختمان یاقالم مستعمل ادارشركت پتروشيمي اميركبير در نظر دارد 

 گردداشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت مي  کليه از لذا ند.به فروش برسا یعموم دهيمزا یبرگزار قيطر

دفتر مرکزی محل  به مزايده اسناد دريافت و بازديد جهت اولنوبت  آگهی چاپتاريخ  از روز كاري 9 مدت ظرف

 – 21پالک - یشرق (23) یسينف ابانيخ -یجنوب یصرافها ابانيخ - ايبلوار در -سعادت آباد  -تهران شرکت واقع در 

 نمايند.  مراجعه قراردادها حقوقی و  اموردفتر  – دوم طبقه

واريز وجه نقد به حساب بانكي شماره  ضمانت نامه بانكي و يا به صورت، نوع سپرده و تضمين شركت در مزايده *

 مي باشد. لایر ميليون سیمبلغ امير كبير، به  بنام پتروشيمينزد بانك تجارت  6016057000

 تماس حاصل نمايند.  238و 298 داخلی 02184247000توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  متقاضيان می

بديهی است به پيشنهادهاي مبهم، مي باشد.  27/02/1401مورخ  سه شنبه *آخرين مهلت تحويل پيشنهادات روز

مخدوش، مشروط، فاقد سپرده، بدون امضا و يا ساير پيشنهادهايي كه پس از مهلت اعالم شده ارايه گردد ترتيب اثر داده 

بدون يك از پيشنهاد هاي دريافتي و همچنين ابطال يا تجديد مزايده  شركت در قبول يا رد هرنخواهد شد. همچنين اين 

 مختار خواهد بود.ذکر دليل 

 شرح مختصر اقالم موضوع مزايده : 

 ( یو ادار یساختمان یاقالم مستعمل و اسقاط ستيل :1 شماره )پيوست
 

 مهم : اتتذكر

 محل نگهداریاز  اقالمواقعي در هنگام خروج  وزن/تعدادمي باشد. بديهي است مندرج در جدول فوق تقريبي  وزن/تعداد -

بوسيله  بصورت پر و خالی اقالم مزايده حمل يا توزين خودروو  پتروشيمي امير كبير حراستتوسط  شمارشو پس از 

قالم موضوع مزايده ا وزن/تعدادتعيين و مالك عمل قرار خواهد گرفت و خريدار در صورت كاهش و يا افزايش باسکول 

 هيچگونه اعتراض و يا ادعايي نخواهد داشت.

می بايست خودرو حمل را بصورت خالی  ی که واحد اندازگيری آن کيلوگرم می باشدمنتخب مزايده جهت حمل اقالم -

جهت انتقال اقالم مزايده به محل مزايده  باسکول و به همراه قبض توزينمزايده گزار  شده توسط اعالم باسکول در محل

گزار مراجعه نمايد و پس از بارگيری اقالم مذکور به همراه نماينده مزايده گزار جهت توزين خودرو پر به محل باسکول 

 بعهده خريدار می باشد.اقالم مزايده جهت توزين مراجعه نمايد. قابل ذکر است هزينه های مترتب 

متعلق به  گريو هر محل د 17پالک -کوچه دوم –فالمک شمالی  –شهرک غرب  –تهران ع در اقالم واق ليمحل تحو -

 یميرا فقط از محل اعالم شده توسط شرکت پتروش اقالم موضوع مزايدهفروشنده خواهد بود و خريدار موظف است که 

 را ندارد. موضوع مزايدهانتخاب اقالم جداسازی و و حق  دينما تحويل ريرکبيام

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 : ليست اقالم مستعمل واسقاطی ساختمان اداری1پيوست 

 

 

 

 

ح کاال ردیف ح کاال ردیف وضعیت تعداد/حجم شر  وضعیت تعداد/حجم شر

ه 1 ز  مستعمل مکعب مي  3/1 ديوارکوب 24 مستعمل کيلوگرم20 گالواني 

 ضايعات   مي  50 لوله نيوپايپ 25 اسقایط عدد1 وله خشک کنح 2

ش خورده 3 ز کنفرانس  26 مازاد ورق3 کنافير  مستعمل عددMDF 1مي 

ز کنفرانس  27 مستعمل عدد1 کاسه توالت 4  عدد1 نفره10مي 
مستعمل و 

 سالم

ی 5 ز مکعبMDF 5/2 28 مستعمل و سالم عدد16 شيشه رومي   مازاد مي 

ز کنفرانس 29 اسقایط مي  10 کانال کولر 6  عدد2 نفره 6مي 
مستعمل و 

 سالم

 عدد18 فريم آلومينيویم 30 مستعمل عدد1 زير پاتی چوتر  7
مستعمل و 

 سالم

 اسقایط عدد8 پرده لوردرابه 31 مستعمل عدد2 ديگ موتورخانه 8

 ضايعات   مي  2 پیل کربنات 32 اسقایط عدد1 کمد شش درب 9

 مستعمل عدد2 کولر آتر  33 مستعمل عدد1 مشعل ديگ 10

 اسقایط مي  2 کابينت ديواری 34 ضايعات   کيلوگرم90 ضايعات آلومينيوم 11

ق   12  مستعمل عدد2 کولر آتر پايه دار 35 مستعمل عدد2 بخاریير

 مستعمل مي  6 کابينت 36 مستعمل و سالم عدد8 شيشه سکوريت 13

 اسقایط مي  1 دود کش 37 مستعمل عدد10 دريچه کولر 14

 اسقایط 5/1*70/1عدد2 قفسه فلزی 38 اسقایط عدد2 بخاریگازی 15

 ضايعات   کيلوگرم2500 ضايعات آهن 39 مستعمل عدد26 کرکره پنجره 16

 اسقایط عدد4 پايه کولر 40 مستعمل و سالم 240/1عدد9 پارتيشن 17

ی3 مميل پرچ 18  ضايعات   کيلوگرم40 ضايعات استيل 41 مستعمل عدد3مي 

 مستعمل مي  3 رساميک 42 مستعمل مي  10 نرده استيل 19

 مستعمل شاخه25 لوله برق فلزی 43 مي  مستعمل15 20 کمد عمق 20

21 
صندیل ثابت و چرخ 

 دار
 اسقایط عدد1 شعله5گاز   44 اسقایط عدد8

 مازاد رول1 پشم شيشه 45 اسقایط مي  100 داکت شبکه 22

ز تلويزيون 23      مستعمل عدد1 مي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


