آگهي مسايده عمومي شماره 99-019
موضوع  :فروش محصوالت ضايعاتي پلي بوتادين رابر

شروت پترٍشيوي شازًذ( سْاهي عام ) در ًظر دارد از طریك هسایذُ عوَهي ًسبتت هبِ فبرٍ
ضایعاتي پلي هَتادیي راهر ها هشخصا

هحصبَت

اسوي هِ شرح هٌذ الف طتك شرایط عوبَهي ٍ صصَیبي البذام ًوایبذ .

هتماضببياى هببي تَاًٌببذ از تبباریآ ًشببر مدْببي هببِ هببذ

 02رٍز هببا ّوببرا ُ داشببتي ایببک ٍ واببي وببار

(هعرفي ًاهِ هعتتر هرای ًوایٌبذداى قمبَلي ) جْبت صریبذ اسبٌاد هسایبذُ ٍهازدیبذاز هحصبَت

هلببي

،هبِ ًشباًي

اران – ويلَهتر  00جادُ هرٍجرد – هجتوع پترٍشبيوي شبازًذ – ٍاقبذ اهَرپيواًْبا ٍ هبر مٍرد هراجعبِ ٍ در
یَر

ًياز هِ اطالعا

هيشتر ها شوارُ تلفي 282-30233623تواس قایک فرهایٌذ.

ًىتِ  :فمط هتماضياًي هي تَاًٌذ در ایي هسایذُ شروت وٌٌذوِ وذ اشتران از شروت پترٍشيوي شازًذ داشتِ هاشٌذ .
الف )مشخصات و شرایط محصوالت
ردیف
1

2

نام محصول
ضایعات درجه یک
پلی بوتادین رابر PBR OFF1
ضایعات درجه دو
پلی بوتادین رابر PBR OFF2

مقذار( تقریبی )

کیفیت بسته بنذی

محل تحویل

110/000کیلوگرم

فله

انبار مجتمع

170/000کیلوگرم

فله

انبار مجتمع

شرايط مسايده:
 -مبلغ فروش اسناد مسايدهٍ :اریس هتلغ ( 522.222پاًصذ ّبسار) ریباب هبِ قسبا

شبوارُ 2022022003222

هاًه هلي ایراى شعتِ اسىاى هِ ًام شروت پترٍشيوي شازًذ جْت صریذ اسٌاد هسایذُ.
 -مبلغ تضمین شرکت در مسايده ٍ :اریس  %5هتلغ پيشٌْاد ليوت هِ یَر

ًمذی هِ قسا

یذراتشارُ.

مهلت تحويل پاکت پیشنهاد قیمت  2 :رٍز هِ غير از رٍزّای تعطيال رسوي هعذ از اتوام تاریآ هْلت فرٍ
ّ-سیٌِ اًتشار مدْي ٍ هاليا

هر ارز

اسٌاد.

افسٍدُ ٍ سایر ّسیٌِ ّای جاًتي هر عْذُ هرًذُ هسایذُ صَاّذ هَد.

-پس از هراجعِ هتماضي ٍ صریذ اسٌاد هسایذُ ّ ،واٌّگي تزم جْت هازدیذ از هحصَت

فَق در اًتبار هجتوبع

پترٍشيوي فراّن صَاّذ شذ .
شروت پترٍشيوي شازًذ در رد یا لتَب ّر یه یا توام پيشٌْادّا در ّر هرقلِ از هسایذُ هبذٍى روبر دليبکهختار هي هاشذ.

روابط عمومي و امور بین الملل
شرکت پتروشیمي شازند

