
 بسمه تعالی

 آگهی مزایده عمومی فروش اقالم ضایعاتی

 003/97/828مزایده شماره 

را از طریق مزایده عمومی به  لشرکت پاالیش گاز فجر جم واقع در استان بوشهر در نظر دارد قلم مشروحه ذی

 فروش برساند :

 مقدار شرح کاال ردیف

 کیلوگرم 000/300 هن آالت ضایعاتیآ 1

 تن 35 گالوانیزه ضایعاتیکابینت های  2

 کیلوگرم2000 آلومینیوم ضایعاتی 3

درب های چوبی حمام و سرویس های  4

 بهداشتی ضایعاتی

 عدد 2000

 دستگاه 200 گرمکن مستعملبآ 5

بانک  0105460909000ریال به حساب  000/150لغ ر مزایده می توانند ضمن واریز مبمتقاضیان شرکت د

گهی به شرکت پاالش گاز فجر جم و همراه داشتن رسید بانکی مربوطه از تاریخ نشر این آملی شعبه جم به نام 

های جمعه برای کسب اطالعات بیشتر و یا جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه روز به استثنا روز 14مدت 

کاال مراجعه و شگاه واقع در استان بوشهر شهرستان جم شرکت پاالیش گاز فجر جم امور یپیشنهاد به محل پاال

 بور ارسال نمایند.اکات مالی و ضمانتنامه به آدرس مذجهت ارسال پ

در ساعات اداری پاسخگوی سئواالت  07731682567و همچنین فکس  2567و  07731682257تلفن های 

 احتمالی متقاضیان خواهد بود. 

 آمادگی اقدام نمایند.متقاضیان می بایست موارد ذیل را مطالعه و در صورت تمایل نسبت به اعالم 

 قیمت پایه و ضمانت نامه : 

 ریال          520،656،000مبلغ ضمانت نامه جهت ضایعات آهن                                              .1

 ریال             63،546،000مبلغ ضمانت نامه جهت کابینت های گالوانیزه ضایعاتی                          .2

 ریال    26،781،000ضمانت نامه آلومینیوم ضایعاتی                                              مبلغ  .3

 ریال 32،000،000   مبلغ ضمانت نامه درب های چوبی حمام و سرویس های بهداشتی ضایعاتی .4

 ریال    24،297،000گرمکن مستعمل                                                بمبلغ ضمانت نامه آ .5



ضمنا مبلغ ضمانتنامه در صورت برنده شدن به عنوان حسن انجام تعهدات تا پایان مراحل مزایده در حساب 

 شرکت نگهداری خواهد شد. 

برای هر یک از اقالم مزایده ارائه نمایند در غیر مزایده گران می بایست قیمت را با آنالیز قیمت تفکیکی  .6

 ه نمی شود.اینصورت پیشنهاد قیمت پذیرف

 واهد شد.خپیشنهاد قیمت بازگشایی  3مزایده با حداقل  .7

درج آدرس صحیح پستی و شماره تلفن های ثابت و همراه متقاضیان بر روی پاکت الزامی است و  .8

روز  14آخرین مهلت اعالم آمادگی مزایده گران جهت دریافت پاکات قیمت و ضمانتنامه شرکت مزایده 

 اشدپس از درج آگهی دوم می ب

 کل هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 WWW.SHANA.IR      WWW.FAJRJAM.IR     آدرس اینترنتی : 

 بوشهر شهرستان جم شرکت پاایش گاز فجر جم استانآدرس : 

 07737623000    0771253078تلفن : 

http://www.shana.ir/
http://www.fajrjam.ir/
http://www.fajrjam.ir/

