
 

 

 
 

 CSCO/10/99: مـزایده عمومی شماره  آگهی

شرکت تولیدی چدن سازان در نظر دارد اقالم مستعمل و ضایعاتی خود را از قبیل آهن آالت ، 

بر اساس شرایط  اداری ک ، الکتـریکی وـدن ، استیـل ، مـس ، آلـومینیوم ، پالستیــچ

 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . ذی ربط مندرج در اسناد

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت 

در بخش تأمین کنندگان قسمت  ) WWW.CSROLL.COMبه آدرس تولیدی چدن سازان شرکت 

 ه نمایند .عمراجو یا بصورت حضوری به آدرس ذیل (  مزایدات
 

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها 

 می باشد . 51/90/5900شنبه مورخ ودروز  51آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 

 تسلیم پیشنهادها دریافت اسناد و نشانی محل

ان ، شهرک صنعتی جــی ، خیــابان چهــارم ، شرکت تولیـــدی چــدن ســازان ، ــاصفه

و  99591155999، تلفن  1551511105کــد پستی  –، واحد تأمین  سجاد احمدیجناب آقای 

  99591155339دورنگار 

 بازدید اقالم موضوع مزایده

مزایده و دریافت اسناد  موضوعاز اقالم د ـیزدبا جهت نندامیتو شرکت کنندگان در مزایده

 لغایت 91/90/00 تاریخ از جمعه و پنجشنبهو سمی ر تعطیل میاا جز به روزه همه ،ربط ذی

)واحد تأمین (  سجاد احمدیبا هماهنگی قبلی با جناب آقای  51 لیا صبح 1 ساعت از 51/90/00

 .نمایند جعهامر به این شرکت 90991155510 به شماره تلفن همراه 

 توجه :

ارائه پیشنهاد در مزایده از طرف مزایده گر هیچ تعهدی برای مزایده گزار ایجاد نمی کند و 

 قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .مزایده گزار در رد و یا 



 

 

 

 

 

 

 زایده عمومیـماد ــاسن

فروش ضایعات شرکت تولیدی چدن سازان از قبیل آهن آالت ، چدن ، 

 و اداریپالستیک ، الکتـریکی  ، ومینیومـس ، آلـل ، مـاستی

 

 (CSCO/10/99:  مزایـــدهاره ـ)شم

 گزار : شرکت تولیدی چدن سازان مزایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 0999 ماه آذر
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سازان از قبیل آهن آالت ، ضایعات شرکت تولیدی چدن مـزایده عمومی فروش 

 اداری، الکتـریکی و ، مـس ، آلـومینیوم ، پالستیک  چدن ، استیـل
 

 

 مهر و امضاء :      تاریخ :                      نام و نام خانوادگی مدیرعامل)صاحبان امضای مجاز( :                                
 

 5از  1صفحه 

 CSCO/10/99شماره  مزایـدهعمومی شرکت در ط ـشرای

  مزایدهموضوع  -1

فروش ضایعات شرکت تولیدی چدن سازان از قبیل آهن آالت ، چدن ، استیـل ، مـس ، آلـومینیوم ، پالستیک ، 

 اداریالکتـریکی و 

 اعتبار پیشنهاد ها -2

 حداقل برای مدت یک ماه از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند. نظراز هر  بایدپیشنهادها  

 ار گز مزایده-9

  شرکت تولیدی چدن سازان 

 دریافت اسناد مزایده  -4

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد به سایت شرکت تولیدی چدن 

) در بخش تأمین کنندگان قسمت مزایدات ( و یا بصورت حضوری  WWW.CSROLL.COMسازان به آدرس 

، جناب آقای  ازانــدن ســدی چـــارم ، شرکت تولیــابان چهــی ، خیــان ، شهرک صنعتی جــاصفهبه آدرس 

مراجعه   03836558330و دورنگار   03836558330، تلفن  1856855618کــد پستی  –سجاد احمدی، واحد تأمین

 نمایند .

  مزایدهتضمین شرکت در  -5

) دویست میلیون (  000,000,500) دو میلیارد ( ریال معادل  000,000,000,5مبلغ  به مزایده در شرکت تضمین

تولیدی  شرکت در وجه به این مبلغ را معتبر چک فقرهیک  گر باید مزایدهکه  باشد می گر مزایدهاز طرف تومان 

، تضمین  مزایدهنماید. بدیهی است پس از اعالم برنده  تحویل زمال ارکمد سایر اهبههمر و دهنمو تهیه سازان چدن

از انجام  به هر دلیلی مزایدهعودت می گردد و در صورتیکه برنده  مزایدهکنندگان در  به شرکت مزایدهشرکت در 

 .چک مذکور به نفع خود اقدام نمایدگزار مختار است نسبت به ضبط  مزایدهانصراف دهد  مزایدهموضوع 
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 5از  2صفحه 

 پاکت های الف و ب  -6

 و مزایده، موضوع  مزایدهروی پاکت ها شماره بر بسته مهر گردد و در پاکت های درپاکت های الف و ب باید 

 همچنین نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود .

 .اشدپاکت های الف و ب باید محتوی مدارک ذیل ب

 . اسناد و مدارکی که باید در پاکت ) الف ( گذاشته شود -6-0

 ( مزایدهشرایط شرکت در   1) مطابق بند  مزایدهتضمین شرکت در چک 

 .( گذاشته شود  باسناد و مدارکی که باید در پاکت )  -6-2

  و  مهر گر مزایده مجاز آن باید توسط صاحبان صفحات کلیهبرگ که  88به تعداد  مزایدهشرایط شرکت در

 اقالم ضایعاتی شرکت فهرستبرگ  5شامل  مزایدهپیوست های شرایط شرکت در  )امضا گردیده باشد.

 ( چدن سازان تولیدی

  و امضا گردیده  مهرگر  مزایدهباید توسط صاحبان مجاز که برگ  یکبه تعداد تکمیل شده فرم پیشنهاد قیمت

در صورت مخدوش . بدیهی است حروفی در فرم مذکور درج گرددقیمت ها باید به صورت عددی و  باشد.

 دستناا قابل و معتبر باشد هشد نوشته وفحر یا دعد با ینکها از عما دیپیشنها غـمبل االترینـببودن قیمت ها ، 

 .شد می باقیمت واحد یک کیلوگرم جمع کل اقالم  مزایدهذکر است معیار برنده شدن در  شایان .دبو هداخو

 آگهی خرینآ اصل برابر کپی حقوقی اشخاص برای و یملّ کارت اصل برابر کپی ارسال حقیقی اشخاص برای 

 .باشد می الزامی مجاز یامضا صاحبان جمله از شرکت ثبتی تغییرات

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها  -7

 می باشد . 85/01/8311مورخ  شنبهدوروز  86ساعت پیشنهادها آخرین مهلت تسلیم 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها -8

، سجاد احمدیجناب آقای ،  ازانــدن ســدی چـــارم ، شرکت تولیــابان چهــی ، خیــان ، شهرک صنعتی جــاصفه

  03836558330و دورنگار   36558330038تلفن  ، 1856855618 د پستیــک –واحد تأمین

اه پیشنهاد همربه مجاز پیشنهاد دهنده برسد و صاحبان از جمله این شرایط باید به مهر و امضای  مزایدهاسناد  کلیه-1

 قیمت تسلیم شود .
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 5از  3صفحه 

 سمیر تعطیل میاا جز به روزه همه ،اقالم مورد مزایده از  دـیزدبا جهت نندامیتو مزایدهشرکت کنندگان در  -80

آقای جناب با هماهنگی قبلی با  86 لیا صبح 1 ساعت از 85/01/11 لغایت 01/01/11 تاریخ از جمعه و پنجشنبهو 

 . نمایند جعهامر به این شرکت 01301655551 همراه تأمین ( به شماره تلفن واحد) سجاد احمدی

 کثراحدمی توانند  باشند شتهدا بهامیاپرسش یا  مناقصه ارکمد و دسناا ممفهو به نسبت که متقاضیان از یک هر -88

و یا از طریق آدرس الکترونیکی  کتباً را خوددرخواست  ، رمقر مهلت نپایا از قبل ساعت 31

CSROLL.Procurement@gmail.com  نمایند کتبی توضیح یتقاضا و درخواست واحد تأمین مناقصه گزار.  

در رد  ارگز مزایدهگزار ایجاد نمی کند و  مزایدهگر هیچ تعهدی برای  مزایدهاز طرف  مزایدهارائه پیشنهاد در  -85

 و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

رقم پیشنهاد قیمت برای کل و  تکمیل خوانا صورت به و فارسی خط با را قیمت پیشنهاد جدول دبای گر مزایده -83

 زایدهمذکر است معیار برنده شدن در  شایان . نماید درجبه عدد و به حروف در برگ پیشنهاد قیمت  مزایدهموضوع 

 .می باشد اقالم جمع کل قیمت واحد یک کیلوگرم 

 از افرـنصا اـی دیپیشنها مبلغ تغییر جهت جعهامر حق جهو هیچ به تپاکا تحویل از پس نهندگاد دپیشنها -83

 .شتدا هندانخو را دخو دنهاـپیش

 شتهدا تمغایر هم با وفحر و دعد به مزایدهدر  نکنندگا شرکت از یک هر دیپیشنها مبلغ تیکهرصو در -86

 .دبو هداخو دستناا قابل و معتبر باشد هشد نوشته وفحر یا دعد با ینکها از عما دیپیشنها غـمبل االترینـب دـباش

 مزایده مورد بهاء کل پرداخت به نسبت کاری روز(  پنج )6 مدت ظرف ابالغ، بمحض باید مزایده برنده -85

او  مزایدهدر غیر این صورت تضمین شرکت در   .نماید اقدام افزوده ارزش بر مالیات %1 و پیشنهادی شامل قیمت

 حق هیچگونه اعتراضی ندارد .پیشنهاد دهنده بدون تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و 

،  دنگرد خریدحاضر به  50ند ب در با توجه به موارد یادشده مزایدهبرنده د و اعالم گرد مزایدهدر صورتیکه برنده  -85

و  شود اعالم می مزایدهبه عنوان برنده  تولیدی چدن سازان دوم بر اساس آیین نامه معامالت شرکت گر مزایده

تجدید  ایدهمزشود و  نیز به نفع کارفرما ضبط میاو  مزایدهنشد تضمین شرکت در  خریدچنانچه او نیز حاضر به 

 خواهد شد .

ه ب بعدکاری روز  هفتنفرات بعدی ،  مزایده، تضمین شرکت در  مزایدهپس از تعیین نفرات اول و دوم -81

 مسترد می گردد.گر  مزایده

mailto:CSROLL.Procurement@gmail.com
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 گیردخو قلم و نقص ،عیب ،خدشه م،بهاا هیچ و باشد طشر و قید ونبد و کامل حیث هر از باید هادپیشنها -81

 یا و مبهم و وطمشر دپیشنها ئهارا یا مزایده ارکمد و دسناا در نقص یا خدشه دجوو رتصو در و باشند تهـشاند

 دـموع از یرترد که هاییدپیشنها به. ددمیگر دمستر ههندد دپیشنها به عیناً و دودمر دپیشنها آن ،کافی مینـتض تنـشاند

 .  شد هدانخو داده ثرا ترتیب آن نظایر و رمقر انمیز از کمتر یهادهسپر به همچنین و باشند هشد  تـیافدر ررـمق

 .... به عهده برنده مزایده خواهد بود .عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و  %1کلیه کسورات قانونی از قبیل -50

عهده  بر بارگیری و محل در جایی جابهدر خصوص  مربوطه آالت ماشین ، تجهیزات ، مصرفی مواد ابزار، تأمین-58

 نیروی ، (... و لودر کمرشکن، ، تریلر ، نظیرترانزیتتجهیزات و ماشین آالت ) و شرکت تولیدی چدن سازان

تولیدی  شرکت از خارج به کاال نگهداری محل از حمل های هزینه پرداخت و ها مسئولیت کلیه و نیاز مورد انسانی

 .بود خواهد مزایده برنده عهده بر ،چدن سازان 

 واحد اینکه به توجه با  .باشد می مزایده در کنندگان شرکت کلیه عهده بر مزایده نتیجه پیگیری مسئولیت -55

 اعالم مزایده برنده به کتبی صورته ب را مزایده نتیجه معامالت، کمیسیون از مزایده ابالغیه دریافت محض به تأمین

 صورت در لذا باشد می ایشان شده اعالم همراه های تلفن شماره مزایده برنده به دسترسی وسیله تنها و دارد می

 مزایده در برنده به را مزایده نتیجه تواند نمی تأمین واحد همراه ، تلفن بودن دسترس در عدم یا بودن خاموش

  .نماید رسانی اطالع

 تحویل و فروش فرآیند جریان در که شرایطی سایر و طبیعی اتفاقات و نشده بینی پیش موارد بدلیل چنانچه -53

تولیدی  شرکت یا و گردد ملغیچدن سازان  تولیدی شرکت معامالت کمیسیون توسط کاال فروش و آید کاالپیش

 داشت نخواهد را اعتراضی هیچگونه حق برنده نگردد مقرر موعد در مزایده مورد اقالم تحویل به قادر چدن سازان

 .شد نخواهد پرداخت مزایده برنده به خسارتی گونه هیچ راستا این در و

یک هفته پس از ابالغ برنده شدن و پرداخت کل بهاء موضوع  مدت ظرف حداکثر است مکلف مزایده برنده -53

 نامه و اخطار ضمندر غیر اینصورت مزایده گزار  .نماید خارج نگهداری محل از را مزایده مورد اقالم ، مزایده

 خواهد حقواحد تأمین  ، مزایده برنده توسط مقرر موعد در کاال حمل عدم صورت در مزایده، برنده به کتبی

 بر مبنی مزایده برنده کتبی درخواست دریافت یا مجدد بارگیری شروع تا کتبی اخطار اولین تاریخ از داشت

 تولیدی شرکت توسط آن نرخ که انبارداری هزینه مذکور کاالهای انبارداری بابت مزایده فعالیت ادامه از انصراف

 مطابق اول کتبی اخطار از بعد روز سه ، تذکرات به اعتنا عدم صورت در و منظور گردد می محاسبه چدن سازان

 .اقدام خواهد شد 51 بند
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 واحد تأمین ، ننماید اقدام مزایده مورد اقالم نمودن خارج به نسبت مقرر مدت ظرف مزایده برنده چنانچه -56

 و مطالبه چدن سازانتولیدی  شرکت نفع به را مزایده برنده سپرده فیمابین، قرارداد فسخ ضمن داشت خواهد حق

 .نماید ضبط

 نمود مشاهده مغایرتی بارگیری حین در که صورتی در کاال خروج از قبل تا باشد داشته نظر در مزایده برنده -55

 کل یا کاال از مقداری خروج و حمل بارگیری، صورت در نماید اقدام آمده بوجود مشکل رفع به نسبت تواند می

 یا مغایرت دارای شده خروج و حمل کاالی اینکه بر مبنی یادعای هیچگونه ،چدن سازان تولیدی  شرکت از کاال

 قابل غیر و رد مزایده برنده شکایت و ادعا چدن سازانتولیدی شرکت  نظر از و باشد داشته نمیتواند بوده ناخالصی

 .باشد می قبول

 می چدن سازانتولیدی  شرکت های نامه آیین و مقررات کلیه قبول بمنزله پیشنهاد ارائه و مزایده در شرکت -55

 بود خواهد چدن سازانتولیدی  شرکت مقررات و ها نامه آیین مالک، اختالفی هرگونه بروز درصورت و باشد

 .مینماید سلب خود از را اعتراضی هرگونه حق رابطه این در مزایده برنده و

 مورد اقالم از تأمین کارشناس معیت در قیمت، پیشنهاد ارائه از قبل موظفند مزایده در کنندگان شرکت  -51

 تأمین کارشناس حضور بدون و راساً چنانچه .است الزامی مزایده مورد اقالم از بازدید آورند عمله ب بازدید مزایده

 ایشان از ای بهانه و عذر هیچگونه شدن برنده صورت در است بدیهی نمایند، مزایده مورد اقالم از بازدید به اقدام

 موارد سایر و کیف و کم و مزایده موضوع از که مینماید اقرار دهنده پیشنهاد ترتیب بدین و باشد نمی پذیرفته

 .است داشته کامل اطالع مرتبط

 مزایده موضوع کاالی حمل پایان و ادامه بارگیری، شروع محل تعیین بارگیری، قابل کاالی اولویت تعیین -51

 چدن سازان تولیدی شرکت تأمین واحد عهده به است رسیده مزایده در کنندگان شرکت اطالع به قبل از که

 .داشت نخواهد را اعتراضی هیچگونه حق مزایده برنده و باشد می انجام مزایده بر نظارت دستگاه عنوان هب

 چنانچه واست  بوده حدودی و تقریبی بصورت مزایده آگهی های ردیف کلیه برای شده اعالم های وزن  -30

 شده اعالم تقریبی اوزان یا تعداد از یا بیشتر کمتر کاال حمل پایان در مزایده مورد اقالم اعالمی اوزان از یک هر

ضمناً مالک وزن موضوع مزایده باسکول  .داشت نخواهد را اعتراضی هیچگونهحق  خریدارباشد  مزایده آگهی در

 باشد. مورد تأیید شرکت تولیدی چدن سازان می

 



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                      15عدد2چراغ قوه بزرگ اسقاطی1

کیلوگرم                       3عدد2 اسقاطی1/2واحد مراقبت 2

کیلوگرم                        4عدد1دسته پیکور اسقاطی3

کیلوگرم                       3عدد6کارتریج اسقاطی4

کیلوگرم                        1عدد4دسته بریکر اسقاطی5

کیلوگرم                     0.5عدد1پریز تلفن روکار اسقاطی6

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی7

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی8

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی9

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی10

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی11

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی12

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی13

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی14

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی15

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی16

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی17

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی18

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی19

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی20

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی21

کیلوگرم                     0.5عدد1تلفن دیجیتال اسقاطی22

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-DT333تلفن دیجیتال پاناسونیک 23

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-DT333تلفن دیجیتال پاناسونیک 24

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 25

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 26

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 27

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 28

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 29

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 30

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 31

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 32

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 33

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 34

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 35

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 36

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 37

CSCO/99/01:  مـزایده عمومی شمـاره  

فهرست ضایعات شرکت تولیدی چدن سازان از قبیل آهن آالت ، چدن ، استیـل ، مـس ، آلـومینیوم ، پالستیک ، الکتـریکی و اداری

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 1 صفحه



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 38

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 39

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 40

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 41

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 42

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-T7665تلفن دیجیتال پاناسونیک 43

کیلوگرم                     0.5عدد1 مستعملKX-DT346تلفن دیجیتال پاناسونیک 44

کیلوگرم                     0.5عدد1 اسقاطی7940تلفن دیجیتال آی پی فون 45

کیلوگرم                      30عدد3 اسقاطیF115کنتاکتور 46

کیلوگرم                        6عدد1 اسقاطی0/75درایو 47

کیلوگرم                        2عدد5کلید مینیاتوری اسقاطی48

کیلوگرم                        1عدد2 اسقاطیD80کنتاکتور 49

کیلوگرم                        1عدد1منبع تغذیه اسقاطی50

کیلوگرم                        1عدد3 اسقاطی20*20فن 51

52SCR کیلوگرم                      15عدد31اسقاطی

کیلوگرم                       3عدد10دیود دم دار اسقاطی53

کیلوگرم                        1عدد3کیبورد اسقاطی54

کیلوگرم                     0.5عدد1 اسقاطی32کلید مینیاتوری سه فاز 55

کیلوگرم                     0.5عدد2 اسقاطیLEDچراغ 56

کیلوگرم                       3عدد4فیوز فست اسقاطی57

کیلوگرم                     0.5عدد1پروب ترمومتر اسقاطی58

کیلوگرم                     0.5عدد1کنترل فاز اسقاطی59

کیلوگرم                     0.5عدد1ترانس مهتابی اسقاطی60

کیلوگرم                        6عدد12تریستور اسقاطی61

کیلوگرم                     0.5عدد1اهمتر اسقاطی62

کیلوگرم                     0.5عدد1کارت زاویه آتش اسقاطی63

کیلوگرم                     0.5عدد2آداپتور اسقاطی64

کیلوگرم                     0.5عدد01-1کلید سلکتوری اسقاطی65

کیلوگرم                        1عدد3امرجنسی اسقاطی66

کیلوگرم                     0.5عدد1آرمیچر اسقاطی67

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی Novita (2217)مانیتور 68

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی LG (4994)مانیتور69

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی LG (5715)مانیتور 70

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی LG (4450)مانیتور 71

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی LG (2227)مانیتور 72

کیلوگرم                       5عدد1اسقاطی LG (2352)مانیتور 73

کیلوگرم                      15عدد501*60*25تابلو برق فلزی 74

کیلوگرم                      30عدد302*40*50تابلو برق فلزی 75

کیلوگرم                       10عدد1بخاری بدون دودکش دیوار مستعمل76

کیلوگرم                       10عدد1بخاری بدون دودکش دیوار مستعمل77

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 2 صفحه



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                      50عدد1 مستعمل و ضایعاتی7000کولرآبی 78

کیلوگرم                     100عدد3 مستعمل و ضایعاتی7000کولرآبی 79

کیلوگرم                      20عدد1  ضایعاتی2000کولرآبی 80

کیلوگرم                    300عدد1 کیلوکالری مستعمل100000بخاری گازی اخگر 81

کیلوگرم                    600عدد350کفی قفسه فلزی مستعمل82

کیلوگرم                  1,000عدد202قفسه پیچ و مهره ای  مستعمل (پایه)نبشی83

کیلوگرم                      60عدد1پایه کلید دو طرفه84

کیلوگرم                       10عدد1اجاق گاز رومیزی سه شعله85

کیلوگرم                     100عدد1سبد سیب زمینی و پیاز دو طبقه86

کیلوگرم                       5عدد1آبکش رویی ضایعاتی87

کیلوگرم                       5عدد1سینی رویی کوچک88

کیلوگرم                    150عدد4اجاق گاز فشار قوی89

کیلوگرم                    500عدد1فر یک طبقه90

کیلوگرم                    500عدد1فر یک طبقه91

کیلوگرم                      20عدد1چهارپایه مخصوص دیگ92

کیلوگرم                       5عدد3چهارپایه فلزی کوچک93

کیلوگرم                    200عدد60کاسه المپ سقفی مستعمل94

کیلوگرم                    400جامبوبگ1المنت عملیات حرارتی مستعمل95

کیلوگرم                  1,000عدد4شافت های مستعمل96

کیلوگرم                      60عدد1همزن برقی کوچک رنگسازی مستعمل97

کیلوگرم                      50عدد1 متر1/5درب فلزی ضایعاتی قطر 98

کیلوگرم                     100عدد1مشعل گاز اسقاطی99

کیلوگرم                     100عدد1بخاری کارگاهی قدیمی100

کیلوگرم                        2عدد1گیره رومیزی اسقاطی101

کیلوگرم                        1عدد1 اسقاطی1 و 1/4شیر یکطرفه 102

کیلوگرم                        1عدد3 اسقاطی1 و 1/2شیر ربع گرد 103

کیلوگرم                       5عدد1قالب وینچ زنجیری اسقاطی104

کیلوگرم                        1عدد3چرخ ریل اسقاطی105

کیلوگرم                        2عدد1پایه موتور اسقاطی106

کیلوگرم                        2عدد1پایه دوربین سانتریفیوژ اسقاطی107

کیلوگرم                       5عدد10پیچ مخروط مبرد اسقاطی108

کیلوگرم                        2عدد10فلوسوئیچ اسقاطی109

کیلوگرم                        1عدد1پیستوله اسقاطی110

کیلوگرم                        1عدد1قفل درب اسقاطی111

کیلوگرم                       3عدد5اتصاالت آب اسقاطی112

کیلوگرم                        1عدد1 اسقاطی1/2شیر گازی 113

کیلوگرم                        1عدد1بشکه گیر اسقاطی114

کیلوگرم                        1عدد1پدال خم کن خاموت اسقاطی115

کیلوگرم                        2عدد1 اینچ اسقاطی8فالنج 116

کیلوگرم                       10عدد1گاردان اسقاطی117

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 3 صفحه



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                        1عدد1 اسقاطی100*100لوال 118

کیلوگرم                        1عدد1پانچ اسقاطی119

کیلوگرم                        1عدد2شیر ژوپن اسقاطی120

کیلوگرم                        1عدد1 اسقاطی1/2فلو کنترل 121

کیلوگرم                     0.5عدد2منگنه زن اسقاطی122

کیلوگرم                     0.5عدد1 اسقاطی1/2شیر برقی 123

کیلوگرم                     0.5عدد1گیج فشار اسقاطی124

کیلوگرم                     0.5عدد1قفل درب آهنی اسقاطی125

کیلوگرم                     0.5عدد2بست لوله اسقاطی126

کیلوگرم                     0.5عدد1 اسقاطی4زانو جوشی 127

کیلوگرم                     0.5عدد1پروانه پمپ اسقاطی128

کیلوگرم                        2عدد20پیچ و مهره اسقاطی129

کیلوگرم                        1عدد1اجاق گاز کوچک اسقاطی130

کیلوگرم                     0.5عدد1 اینچ اسقاطی3فالنج جوشی 131

کیلوگرم                        6عدد2 اینچ اسقاطی3شیر یکطرفه 132

کیلوگرم                      40عدد8 اینچ اسقاطی3شیر فلکه 133

کیلوگرم                       10عدد1 اینچ اسقاطی4شیر فلکه 134

کیلوگرم                      30عدد2مخزن رزین اسقاطی135

کیلوگرم                      15عدد2چراغ قوه بزرگ اسقاطی136

کیلوگرم                 3,000دستگاه1دستگاه نورد نوسازی مستعمل137

کیلوگرم                  1,200عدد6چرخ سانتریفیوژ مستعمل138

کیلوگرم                  1,500جامبوبگ3ضایعات فلزی139

کیلوگرم                       10عدد1صندلی ضایعاتی140

کیلوگرم                       10عدد1صندلی ضایعاتی141

کیلوگرم                    500عدد2چرخ سانتریفیوژ دوبل مستعمل142

کیلوگرم                    300عدد2مخزن رزین بزرگ143

کیلوگرم                    300عدد1آب پاش کوئینچ عملیات حرارتی144

کیلوگرم                20,000عدد2کوره عملیات حرارتی المنتی سدید145

کیلوگرم                    600عدد3 اینچ مستعمل12شیر فلکه 146

کیلوگرم                      15عدد3کاسه لنت ترمز جرثقیل اسقاطی147

کیلوگرم                        1عدد1 بار اسقاطی50پرشر گاز 148

کیلوگرم                        2عدد1 اسقاطی1 و 1/2فالنج هیدرولیک 149

کیلوگرم                        2عدد10اتصاالت هیدرولیکی ضایعاتی150

کیلوگرم                       5عدد1پمپ هیدرولیک اسقاطی151

کیلوگرم                        1عدد1 اینچ اسقاطی1شیر گاز 152

کیلوگرم                      30عدد2گیربکس پاتیل اسقاطی153

کیلوگرم                      60دستگاه1چرخ گوشت مستعمل154

کیلوگرم                      50عدد100کاسه استیل مستعمل155

کیلوگرم                      60عدد141بشقاب استیل مستعمل156

کیلوگرم                      70عدد123دیس استیل مستعمل157

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 4 صفحه



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                        1عدد1بن ماری مستعمل158

کیلوگرم                        6عدد3 اینچ اسقاطی2فالنج استیل 159

کیلوگرم                      70دستگاه1آبسرد کن اسقاطی160

کیلوگرم                       10عدد1(1947)سماور ضایعاتی161

کیلوگرم                  2,000جامبوبگ4کابل ضایعاتی162

کیلوگرم                  1,200عدد6(غیر قابل استفاده)صفحه سنگ ساب دستگاه راف163

کیلوگرم                    150عدد3(غیر قابل استفاده)صفحه سنگ برش دستگاه راف164

کیلوگرم                    400عدد194(غیر قابل استفاده)6/5 *60 * 500صفحه سنگ برش آویز 165

کیلوگرم                  4,000جامبوبگ15ضایعات متفرقه166

کیلوگرم                    300کارتن15تختال نسوز مستعمل و ضایعاتی167

کیلوگرم                    400جامبوبگ2فیلتر غبارگیر مستعمل و ضایعاتی168

کیلوگرم                     100عدد50جامبوبگ های خالی ضایعاتی169

کیلوگرم                      50عدد150باکس گلدان مسی تبلیغاتی مستعمل170

کیلوگرم                      30عدد150پایه باکس گلدان مسی تبلیغاتی مستعمل171

کیلوگرم                     100عدد150کیف سنتی مستعمل172

کیلوگرم                  1,200عدد54تختال نسوز سرامیکی مستعمل173

کیلوگرم                     100عدد2 تن مستعمل2مدل چوبی کوره 174

کیلوگرم                    200جامبوبگ2شیلنگ ضایعاتی175

کیلوگرم                    150عدد1مدل کوکیل فایبرگالس مستعمل176

کیلوگرم                      20عدد1مخزن رزین ضایعاتی177

کیلوگرم                      15حلقه3شیلنگ آتشنشانی اسقاطی178

کیلوگرم                     100عدد9لنت ترمز جرثقیل اسقاطی179

کیلوگرم                       5عدد50درام کارتریج پرینتر اسقاطی180

کیلوگرم                      15عدد3باطری اسقاطی181

کیلوگرم                       10عدد1 تن اسقاطی80لنت ترمز 182

کیلوگرم                     100عدد1 متر ضایعاتی30 اینچ طول 2-1/2شیلنگ هیدرولیک بیلی 183

کیلوگرم                     100عدد1 متر ضایعاتی30 اینچ طول 2شیلنگ هیدرولیک بیلی 184

کیلوگرم                     100عدد1 متر ضایعاتی20 اینچ طول 1شیلنگ هیدرولیک بیلی 185

کیلوگرم                    200جامبوبگ1شیلنگ ضایعاتی186

کیلوگرم                 3,000دستگاه1کوره تونلی اسقاطی187

کیلوگرم                    200کیلوگرم200سنگ سنباده ضایعاتی188

کیلوگرم                      50کیلوگرم50سنگ سنباده کاسه ای ضایعاتی189

کیلوگرم                     100جامبوبگ1سنباده اکشن آزمایشگاه ضایعاتی190

کیلوگرم                    200متر160پارچه آزبست191

کیلوگرم                  1,000دستگاه2000V AC1 خازنی 11بانک خازنی 192

کیلوگرم                    500عدد1ارت لیک کوره (چوک)ترانس193

کیلوگرم                    300عدد1 با متعلقات داخل کوره100*60*200تابلو کوبیکل فلزی 194

کیلوگرم                     100عدد2 سه فاز4kw همراه موتور 80*80فن 195

کیلوگرم                    500عدد380v 50HZ1 تن دماگ 2وینچ 196

کیلوگرم                    500عددkw1 0/25 - 1/6 دو دور MAN تن 2وینچ 197

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 5 صفحه



واحدمقدارشرح کاالردیف
 مقدار 

(حدودی)وزنی
واحد

کیلوگرم                 5,000عدد1 مستعمل1250ترانس 198

کیلوگرم                    500عدد1 صنعت کوشان مستعمل1250تابلو کوره 199

کیلوگرم                    400عدد7 مستعمل85*85فن 200

کیلوگرم                      30عدد1 مستعمل60*60فن 201

کیلوگرم                    500جامبوبگ1فن های ضایعاتی202

کیلوگرم                    300عدد3کلید دژنکتور مستعمل203

کیلوگرم                    600عدد1 تن آلمانی مستعمل5وینچ جرثقیل 204

کیلوگرم                      20عدد1 مستعملA واگن برقی سالن 50*50*30تابلو برق 205

کیلوگرم                  4,000عدد1 تن مستعمل همراه با کالسکه16وینچ جرثقیل 206

کیلوگرم                 3,500عدد1 تن مستعمل همراه با درام25وینچ جرثقیل 207

کیلوگرم                      40عدد1پمپ آب اسقاطی208

کیلوگرم                       5عدد1مینی سنگ اسقاطی209

کیلوگرم                    600عدد11فن های مختلف اسقاطی و مستعمل210

کیلوگرم                      15عدد1دریل هیلتی اسقاطی211

کیلوگرم                      15عدد1دریل هیلتی اسقاطی212

کیلوگرم                       10دستگاه1 وات پرتابل اسقاطی250موتور جوش 213

کیلوگرم                      15عدد1کمپرسور کولر اسقاطی214

کیلوگرم                       10عدد1سنگ فرز اسقاطی215

کیلوگرم                      70دستگاه1کولر گازی ایستاده اسقاطی216

کیلوگرم                       10دستگاه1(4012)ترازوی دیجیتال اسقاطی217

کیلوگرم                       8عدد1(4950)بکس برقی اسقاطی 218

کیلوگرم                        4عدد1(6896)مینی سنگ بوش ضایعاتی 219

کیلوگرم                        4عدد1(3715)مینی سنگ ماکیتا ضایعاتی220

کیلوگرم                        4عدد1(4017)مینی سنگ ضایعاتی 221

کیلوگرم                       10عدد1سنگ فرز ضایعاتی222

کیلوگرم                    250عدد1موتور وینچ بلغاری223

کیلوگرم                    150عدد1 دور3000 کیلو وات 3فن حلزونی 224

کیلوگرم                    500عدد2صفحه مدل آلومینیومی225

کیلوگرم                       3عدد1بکس بادی اسقاطی226

کیلوگرم                       3عدد1بکس بادی اسقاطی227

کیلوگرم                       3عدد1بکس بادی اسقاطی228

کیلوگرم                       5عدد1پروانه آلومینیوم اسقاطی229

کیلوگرم                       10عدد9مخزن قیرپاش آلومینیومی مستعمل230

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل

6 از 6 صفحه



واحدمقدارشرح ردیف

1

ضایعات شرکت تولیــدی چدن سازان از قبیــل آهن آالت ، چــــدن ، استیـل ، مـس ، 

 برگ فهرست 6 ردیف مندرج در 230مطابق  )آلـومینیوم ، پالستیک ، الکتـریکی و اداری 

(پیوست اسناد مزایده 

کیلوگرم

CSCO/99/01: اسنــاد مـزایده عمومی شمـاره  

فروش ضایعات شرکت تولیدی چدن سازان از قبیل آهن آالت ، چدن ، استیـل ، مـس ، آلـومینیوم ، پالستیک ، الکتـریکی و اداری

:توجه 

.معیار برنده شدن در مزایده قیمت واحد یک کیلوگرم جمع کل اقالم می باشد - 1

وزن های اعالم شده برای کلیه ردیف های آگهی مزایده بصورت تقریبی و حدودی بوده است و چنانچه هر یک از اوزان اعالمی اقالم موضوع مزایده در پایان حمل کاال کمتر - 2

ضمناً مالک وزن موضوع مزایده باسکول مورد تأیید شرکت . یا بیشتر از تعداد یا اوزان تقریبی اعالم شده در آگهی مزایده باشد خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت

.تولیدی چدن سازان می باشد

.عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی اضافه خواهد شد و پرداخت آن در تعهد خریدار می باشد% 9کسورات قانونی از قبیل -  3

قیمت هر کیلو اقالم ضایعاتی 
(                                                                            ): مبلغ به عدد 

(                                                                           ): مبلغ به حروف 

:مهر و امضاء :مزایده گر  (صاحبان امضای مجاز)نام و نام خانوادگی مدیرعامل
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