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 مستعمل و مازاد اقالم فروش  دهــزايــي مـگهآ
 

ریق طخود را بشرح ذیل از  ل و مازاد مستعمشرکت پتروشیمی رازی در نظر دارد اقالم       

 مزایده واگذار نماید . 
 ليست اقالم مزايده : 

 

 شرایط شرکت در مزایده : 
با توجه به لزوم ثبت کلیه فروشها ی  شرکت پتروشیمی رازی در سامانه ثامن ، خریدار موظف است -1

  WWW.tax.gov.ir ونیکی مودیان مالیاتی  به آدرس مراحل ثبت نام خود را در سامانه عملیات الکتر

خود را به اداره فروش ارائه نمائید در غیر اینصورت  انجام داده و پرینت گواهی ثبت نامه و اخذ کد رهیگری 

 هیچ گونه تسویه حسابی با خریدار صورت نمی گیرد. 

 ود . ه اقتصادی موظف به پرداخت هزینه دیمانه گمرکی خواهند بم از منطقه ویژخریداران جهت خروج اقال-2

اد قیمت است که تنها پیشنهاد اتی در مزایده شرکت داده خواهند شد که در بر گیرنده پیشنه الزم به ذکر -3

 آیتم باشند.   7برای هر 

 

 

 

 شرح اقالم ردیف

تنی ،کولر،دستگاه های تهویه ، آبسردکن ، 50وسائل برق و تهویه)شامل: الکتروپمپ،کمپرسور 1

 الکتروموتور و .... (

 ی رام،ماوس،کیبرد و....(قطعات مختلف کامپیوتر)شامل:کیس،مانیتور،پاور،چاپگر،سی د 2

 بنز آتشنشانی،دامپر،کمپرسور مدل هولمن  و...(کامیون ،  ماشین آالت )شامل:چرثقیل، 3

فیشر  ،شار، وسائل ابزاردقیقی و مخابراتی )شامل: فاکس،رادیوهای قدیمی موتورال، گیج فشار،رگوالتور ف 4

 و....(

 آب ژاول ، قطعات خودرو ، تیوب ، پلیت های قطعات مختلف مکانیکی)تیوپ شیت کاپر نیکل،مخزن 5

 رول شده، کرن سقفی، درام کولر  و درام درایر   و....(

 میز  و صندلی و...،میز پالیش و اقالم آزمایشگاهی بازرسی فنی،فیلمهای رادیوگرافی و... 6

د ضوسائل آتشنشانی)شامل:خاموش کننده،سیلندر اکسیژن،شیلنگ هوا،پنل سیستم اطفاء حریق ،کاله  7

 اسید و ...(
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 06152262142لفن ت –اداره فروش  –محل مراجعه برای بازدید :   پتروشیمی رازی 

                                    –محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : امور پیمانهای پتروشیمی رازی 

  06152262427و 06152262434تلفن 

 صبح 30/12الی  8ساعت مراجعه : 

 

 .قابل رویت است  WWW.RAZIP.COMب سـایـت پتـــروشیمـی رازی به آدرس ،آگهـی فــوق در و“ضمنـا 

                                                                                                                             

 شرکت سهامی پتروشیمی رازی
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