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 KPE-AUC-OT-001شماره   مزایده فروش ضایعات

 

 

 

 مزایده فروش ضایعات

 شامل:

 

 ، التآهن آ ،گاوصندوق ، بشکه روغن  ، پالستیک و لوله پلیکا ،شاسی موتور حفاری سبک و متعلقات 

 وختهشده با رینگ ، روغن سالستیک سبک ، الستیک های متفرقه نصب ،  الستیک سنگین و نیمه سنگین

 

 

 

 KPE-AUC-OT-001شماره  اقالم ضایعاتی به مزایده 

  1401بهمن تاریخ : 
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   16/11/1401    تاريخ در "نور خوزستان  "  و "اطالعات"های روزنامه در شده درج عمومي مزايده آگهي به عطف

 زير مشروحه مشخصات با عمومي مزايده در تا گردد مي دعوت   جنابعالي / محترم شركت آن از بدينوسيله

 .نمايند شركت

 مزایده گزار : (  1

كوهستان ششم، پالک  اد،ينوبنميدان تهران،  يبه نشان )سهامی خاص( خدمات مهندسی نفت کیششرکت 

: ياست با شناسه مل دهيبه ثبت رس شيمنطقه آزاد ك در 741كه تحت شماره 1958963111: يپستو كد 12

) مدير عامل (  روح اله درويشي ياناآق يقانون يندگيبه نما 4111-4641-8977 یو كد اقتصاد10861523860

 (رهيمد اتي)عضو ه صادق خجسته ماه سايهو 

 :مزایده موضوع(  2 

 741به شماره ثبت خدمات مهندسی نفت کیش  شركت ضايعاتي اقالم فروش

 موضوع مزایده :   اقالم بازدید محل(  3

جاده  5كيلومتر استان خوزستان ، شهر اهواز ،   يارد كريت به نشاني :  ضايعاتي، اقالم بازديد نگهداری و   محل

 ماهشهر، جنب يارد پشتيباني شركت عمليات اكتشاف نفت

 : مزایده موضوع اقالم از بازدید مهلت(  4

الي  16/11/1401 يکشنبه روز 15صبح الي  9 ساعت راس يد در محل نگهداری اقالم ضايعاتيبازد مهلت

 .شد  خواهد انجام 3مندرج در بند  نشاني به فروشنده انبارهای محلدر  23/11/1401

 :ها پیشنهاد تسلیم محل نشانی(  5

خدمات مهندسي نفت  شركت -1958963111: يپستو كد 12 كوهستان ششم، پالک اد،ينوبنميدان تهران، 

 ( عامريان) آقای  بازرگاني مديريت – كيش

 :   ها پیشنهادمهلت ارسال (  6 

قيمتهای ارائه شده توسط خريدار  . در ساعات اداری مي باشد.  25/11/1401لغايت مورخ  16/11/1401 از تاريخ

اعتبار خواهد داشت. در صورت استنکاف خريدار از انجام معامله ضمن ضبط  پيشنهاد نرخروز از تاريخ  30بمدت 

 و فروش اقالم مزايده اقدام خواهد نمود.با نفر دوم مبلغ شركت در مزايده ، اين شركت نسبت به انعقاد قرارداد 

 مزایده :  در شرکت سپرده (  7

 بصورت خريد كلي مزايده موضوع كاالهای مبنای قيمت به توجه با مزايده در شركت تضمين مبلغ

 مي باشد :  ريال (پانصد ميليون )  000/000/500برابر
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  فروشنده نفع به شده تضمين بانکي چك-1

 214-115-10791165-1 شماره حساب به مزايده در شركت سپرده وجه نقدی پرداخت-2

 بانك نزد مهندسي نفت كيشخدمات   شركت نام به  IR 190570021411510791165001دارای شناسه شبا

  پاسارگاد 

مي   محسوب برنده توسط مزايده فرآيند كامل انجام و قرارداد انعقاد ضمانت بعنوان مزايده در شركت سپرده مبلغ

 گردد . 

 : پیشنهادات ارائه نحوه (  8

"ب" ،"الف" پاكات عناوين تحت شده مهر و الک جداگانه پاكت دو در بايد پيشنهادات  :گردد ارائه ذيل شرح به 

 تهيه فوق الذكر 7بند  های روش از يکي با مطابق بايست مي كه مزايده در شركت تضمين محتوی "الف" پاکت

 . گردد

"الف" پاكت عنوان تحت مزايده در شركت ضمانتنامه ارائه دمع  بدون لذا .بود خواهد گر مزايده انصراف منزله به 

 .شد خواهد حذف مزايده از گر مزايده ، ضمانتنامه پاكت ارائه

 

بصورت عدد و حروف و بدون ابهام  مي بايستي خريداركه  اقالم ضايعاتي پيشنهاد قيمتفرم محتوی   "ب"پاکت 

 دارای اعتبار باشد. تقويمي روز كه بمدت سي و قلم خوردگي

 : گران مزایده پیشنهادات قبول و رد(  9

 شركت سوی از اعتراضي هيچگونه و است مختار دليل ارائه لزوم بدون پيشنهادها از هريك قبول يا رد در شركت

 .باشد نمي وارد مزايده كنندگان در
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 اقالم ضایعاتی جدول پیشنهاد قیمت

 KPE-AUC-OT-001موضوع مزایده شماره 

  گروه
ی مازاد و شرح کاال

 ضایعاتی

مقدار 

 تقریبی
 واحد

بهای واحد 

 پیشنهادی
 جمع قیمت پیشنهادی

1 
شاسی موتور حفاری سبک 

 و متعلقات 
   تن 6

   تن 1 پالستیک و لوله پلیکا 2

   تن 1 بشکه روغن  3

   عدد 7 گاوصندوق  4

   تن 45 آهن آالت 5

6 
الستیک سنگین و نیمه 

 سنگین
   عدد 200

   عدد 55 الستیک سبک  7

8 
الستیک های متفرقه نصب 

 شده با رینگ 
   عدد 50

   لیتر 9000 روغن سوخته  9

 

 ) ريالي و مقداری( یمبلغ پيشنهاد

 شركت/ آقای ....................... 

 تاريخ :  
 
 


	1
	2

