
 

  (دوم)نوبت آگهی مزایده 

 بر نیازفروش اقالم مازاد  موضوع:

 

برساند. بدینوسیله از کلیه اشخاص  ه فروشبمازاد مشروحه ذیل را از طریق مزایده  اقالمدر نظر دارد )سهامی عام(  ماشین سازی اراکشرکت 
از تاریخ  15الی  9ساعت مزایده و بازدید از  اسنادشود با توجه به شرایط ذیل، جهت دریافت حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده دعوت می

ماشین سازی اراک، ساختمان شهید سرلک، امور  اراک، میدان صنعت، شرکتبه نشانی ( تعطیل روزهای)به غیر از روز  4 به مدتانتشار آگهی 
مزایده  اسنادضمنًا جهت دریافت  تماس حاصل نمایند. 08632172963بیشتر با شماره تلفن و یا برای کسب اطالعات حقوقی و قراردادها مراجعه 

 و بازدید، ارائه تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر جهت اشخاص حقوقی الزامی است.

 :شرح اقالم مازاد -الف

 
 مشخصات   حدود /مقدار تقریبی کاال ردیف

 A516ورق های  1
مطابق لیست پیوست اسناد 

 A516-70N مزایده

 ASTM - A216  - 150گازی کالس  عدد 1400 اینچ 2"شیرهای  2

3 Prefabricated Vertical 
Drains 

 Thk=5 * 100 AOS<0.075 Tens.Str.>0.4KN متر 50750
PVDs 

 آلومینای %40 عدد 15000 آجرنسوز 4
 میلیمتر 114*230*70ابعاد  عدد 5000 آجر عایق سبک 5
 میلیمتر 50تا  20دانه بندی Fe 60% گرمکیلو 90000 سنگ آهن 6

 

 شرایط شرکت در مزایده:  -ب
 :شرکت ر محل داداری  روز 5به مدت  انتشار آگهیهای دربسته پیشنهاد قیمت از تاریخ پاکت مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت

 متقاضی قابل تحویل خواهد بود.  از ماشین سازی اراک
 :روز از پایان مزایده خواهد بود. پانزدهحداکثر  زمان جلسه کمیسیون مزایده و بازگشایی پاکات 
 اری شماره به حساب ج نقدی یا واریز ریال( 500.000) ریال هزار پانصد مبلغمزایده:  اسناد مدارک مورد نیاز جهت تحویل

 .گزاربانک ملت شعبه ماشین سازی اراک به نام شرکت مزایده 70/95555
 برنده  مًا به عهدهدی تمابه هر مقص )به جز بارگیری در محل تحویل( های نقل و انتقال اقالم موضوع مزایده از محل مزایدهکلیه هزینه

 باشد.مزایده )خریدار( می
  مزایده را مطابق دستورالعمل مندرج در اسناد تکمیل نماید. اسنادداوطلب شرکت در مزایده باید 
  گرددو دریافت می اضافه مجموع مبلغ قیمت پیشنهادی بهمالیات ارزش افزوده  (%9) درصدنه. 
  شدباقابل قبول نمی بعدی گونه ادعایمشاهده به فروش خواهند رسید و هیچدر معرض کلیه اقالم با وضعیت موجود. 
 نمایدمزایده گزار ایجاد نمی شرکت درج این اگهی هیچگونه تعهدی برای. 
  یا رد هریک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بودشرکت در قبول و. 


