بسمه تعالی

مسايذه عمومی شماره 59-111
موضوع ( :فروش اقالم ضايعاتی حاصل از تخريب سوئیت های مجتمع تفريحی توسکا)

شرکت پترٍشیوی شازًذ (سْاهی ػام) در ًظر دارد ًسثت تِ فرٍش اًَاع ضایؼات ًاشی از تخریة سَئیت ّای
هجتوغ تفریحی تَسکا ٍ دیگر اقالم هازاد ترًیازخَد تا قیوت پایِ کارشٌاسی تِ شرح جذٍل ریل ٍ طثق شرایط
ػوَهی ٍ خصَصی از طریق هسایذُ اقذام ًوایذ  .تذیي ٍسیلِ از کلیِ اشخاص حقیقی ٍ حقَقی دػَت هی گردد تا
تَجِ تِ شرایط زیر جْت خریذ اسٌاد هسایذُ ٍ تازدیذ از اقالم هَرد اشارُ تِ ًشاًی کیلَهتر  25جادُ ًَشْر تِ ًَر
ًرسیذُ تِ جٌگل سی سٌگاى جادُ ًخ شوال ـ هجتوغ تفریحی تَسکا هراجؼِ ٍ در صَرت ًیاز تِ کسة اطالػات
تیشتر تا شوارُ تلفي  021-32122543تواس حال ًوایٌذ .
شرايط مسايذه :
ـ ٍاریس هثلغ ( 500/000پاًصذ ّسار ریال) تِ حساب سیثا  0200220223000تاًک هلی شؼثِ پترٍشیوی تِ ًام شرکت
پترٍشیوی شازًذ تاتت خریذ اسٌاد هسایذُ (غیر قاتل استرداد)
ـ هثلغ تضویي شرکت در هسایذُ  %5 5هثلغ پیشٌْادی تِ حساب صذراالشارُ
ـ هْلت خریذ اسٌاد هسایذُ تا ( 45/10/15تِ غیر از پٌج شٌثِ ٍ ایام تؼطیل)
ـ هْلت تحَیل پاکت پیشٌْاد قیوت تا ( 45/10/21تِ غیر از پٌج شٌثِ ٍ ایام تؼطیل)
ـ پس از هراجؼِ هتقاضی ٍ خریذ اسٌاد هسایذُ ّ ،واٌّگی الزم جْت تازدیذ از اقالم هَرد هسایذُ در هحل اًثار هجتوغ
تفریحی تَسکا فراّن خَاّذ شذ .
شرح کاال

وزن (بر حسب کیلوگرم)

قیمت پايه هر کیلو (ريال)

قیمت کل (ريال)

1

ضایعات پروفیل آلومینیمی (در و پنجره)

حدود 0033

033333

013333333

رديف
0

ضایعات آهنی سنگین بار (تیرآهن  ،لوله)

حدود 0033

0033

00033333

0

ضایعات میلگرد

حدود 0333

0033

03333333

0

لوله های مستعمل گالوانیزه (تاسیسات)

حدود 1333

0333

0333333

0

ضایعات کابل و سیم های مسی

حدود 03

103333

0333333

0

ضایعات ورق گالوانیزه

حدود 033

0033

0003333

شرکت پترٍشیوی شازًذ در رد یا قثَل ّر یک تا توام پیشٌْاد ّا در ّر هرحلِ از هسایذُ تذٍى رکر دلیل هختار هی تاشذ .

روابط عمومی و امور بیه الملل
شرکت پتروشیمی شازوذ

