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  دهــزايــي مـگهآ                                 
 

 با سالم    

      مستعملزاداقالم ما در نظر دارد واقع در بندر امام خمینی ) ره(  باستحضار میرساند شرکت پترو شیمی رازی،  "احتراما            

 ی آیدت بعمل ملذا از کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده دعو . مزایده عمومی به فروش برساندخود را بشرح جدول ذیل از طریق 

  : وزنامه جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمائید رآگهی نوبت دوم در  پس ازدرج

 لیست اقالم مزایده :  -

 

   )خریداران  اشند بمی لیمان و مسجدس از آنجائیکه بخشی از اقالم مورد مزایده در انبار ماهشهر )خارج از منطقه ویژه اقتصادی
مع می باشند نبار مجتاکه در  اقالمی د اقالم خود را خارج نمایند ولی در خصوص بدون پراخت هزینه دیماند گمرکی می توانن

 د.  پرداخت هزینه دیماند گمرکی خواهند بو خریدارن جهت خروج از منطقه ویژه اقتصادی موظف به 

  اقالم باشند لیه برای کت هاد قیمگیرنده پیشنبر الزم به ذکر است که تنها پیشنهاداتی در مزایده شرکت داده خواهند شد که در
. 

  06152262141و 2142و2361اداره فروش تلفن:   –محل مراجعه برای بازدید : پتروشیمی رازی 

  06152262427و2434پیمانها ی پتروشیمی رازی تلفن : محل مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده : امور 

  14-15:30بعد از ظهر  8-12صبح  –ساعات مراجعه   

 .قابل رویت است  WWW.RAZIP.COMفــوق در ووب سـایـت پتـــروشیمـی رازی به آدرس ،آگهـی “ضمنـا 

 شرکت سهامی پتروشیمی رازی

 تعداد شرح رديف

لوازم برق و تهویه شامل:)باتری،ترانسفورماتور،الکتروموتور،کمپرسور،  1

 یخچال،کولر..(
عدد  1973 آیتم                    105  

       آیتم                              11 مواد  شیمیایی 2

3 )ماشین آالت)چرثقیل و لیفتراک3          دستگاه 

دعد  1687                    آیتم   44 اقالم خدمات و رستوران 4  

5تن )تقریبی( 40 کابل برق و ابزاردقیق 

6 ها)صفحات مبدل،مبدل،بافل های تیوب و...(مبدل ددع     136    آیتم                    19   

ددع    307    آیتم                   75 قطعات مکانیک 7  

دعد 7849   آیتم                     59 قطعات ماشین آالت حساس و ساختمانی 8  

دستگاه 4 قطعات مکانیک  واحد جذب مسجد سلیمان 9  

و مخابرات قیقطعات ابزاردق 10 دعد   1579       آیتم              126   
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