
 

 

بھره گیری از سامانھ  جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با باخود  اقالم مورد مزایده صندوق بیمھ سرمایھ گذاری فعالیت ھای معدنی 
  بھ صورت الکترونیکی بھ فروش میرساند. ١٠٠٩٧١٠٢٧٠٠٠٠٠٣تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" و با شماره مزایده 

              97/11/13تاریخ   13ساعت آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:             97/10/29 تاریخ  صبح 8 ساعت زمان انتشار در سایت :

                       ٩٧/١١/١٣   تاریخ    ١٥ ساعت  زمان اعالم برنده:                           ٩٧/١١/١٣تاریخ   ١٥ ساعت زمان بازگشایی:

    
  ردیف

فراوري پودر شرح تجهیزات  
  میکرونیزه

  (ریال)قیمت پایه

با   60*40ســنگ شــکن فکی ســایز  1
  الکترو موتور مربوطه

400,000,000  

سک       2 سپراتور با قطر دی سیاب   5/1ا
با الکترو موتور    132متر دو روتوره 

  کاوا، فاقد الکترو موتور

900,000,000  

دســتگاه ســپراتور بال میل بزرگ با   3
  الکترو موتور مربوطه 

600,000,000  

سپراتور بال میل کوچک با     4 ستگاه  د
  الکترو موتور مربوطه 

500,000,000  

با          5 ــرامیکی  یل سـ بال م گاه  ــت دسـ
  متعلقات مربوطه

850,000,000  

دســتگاه بال میل بزرگ بدون گلوله     6
وبلبرینگ با الکترو موتور و گیر بکس  

  مربوطه

850,000,000    

ارکینگ پ -نرسیده به بازار گل امام رضا(ع)-گردنه تنباکویی-جاده پاکدشت-تهران آدرس محل بلزدید: جھت بازدید از ماشین آالت معدنی بھ آدرس 
 ازگ پمپ از بعد-سراجھ پاالیشگاه جاده-قمبازدید از تجهیزات فراوري پودر میکرونیزه به آدرس جهت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و 

 ، مراجعھ نمایید. صنعت ارشیا شرکت پارکینگ-بام آریا شرکت جنب -)قنوات جاده ١٠ کیلومتر(قنوات

  ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است: 

لیھ و ک صرفا از طریق سامانھ تدارکات الکترونیکی دولت ماشین آالت معدنی و تجھیزات فراوری پودر میکرونیزه برگزاری مزایده -١
وجھ  ،اعالم بھ برنده،واریزپیشنھاداتنھاد قیمت،بازگشایی مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعھ)،ارسال پیش

  مزایده و تحویل کاال در بستر سامانھ مذکور انجام می شود.

میبایست جھت ثبت نام و دریافت امضای ماشین آالت معدنی و تجھیزات فراوری پودر میکرونیزه عالقمندان بھ شرکت در مزایده -٢
تماس حاصل نمایید؛یا بھ آدرس ٠٢١-٤١٩٣٤و مرکز تماس  ٨٥١٩٣٧٦٨و  ٨٨٩٦٩٧٣٧ر ثبت نام با شماره ھای دفت الکترونیکی(توکن)

  مراجعھ نمایید. www.setadiran.irاینترنتی 

  ع مزایده  بازدید بھ عمل آورید.پیشنھاد میگردد با توجھ بھ تنوع کاال ھای مطرح شده در مزایده ،قبل از ارائھ پیشنھاد از اقالم موضو-٣

، از طریق ماشین آالت معدنی و تجھیزات فراوری  درصد مبلغ پایھ بھ عنوان سپرده شرکت در مزایده 5جھت ارائھ پیشنھاد قیمت میزان  -٤

نزد بانک ملت شعبھ بلوار ناھید  ١٩٢٢٢٢٢٢٣٣بھ حساب جاری شماره صندوق بیمھ سرمایھ گذاری فعالیت ھای معدنی  نامبھ ، سامانھ ستاد
  واریز می گردد. ٦٥٢٧٦کد 

اولویت در خرید تجھیزات فرآوری با شرکت کننده ای ھست کھ کلیھ اقالم مورد مزایده را بصورت یک جا خریداری نماید.جھت اخذ  -٥
  آقای مھندس اسدزاده تماس حاصل نمایید. ٠٢١٢٣٥٩١١١٩و  ٠٩١٢٣٨٨٣١٧٨راھنمایی ھای الزم با شماره ھای 

راه شرح دستگاه هاي معدنی و   ردیف
  سازي

  (ریال)قیمت پایه

لدوزر چرخ زنجیري    1 مدل   TY350بو
2008  

2,100,000,000  

لدوزر چرخ زنجیري    2 مدل   TY230بو
2008  

1,900,000,000  

  6,900,000,000   2010مدل  W270Bلودر نیو هلند   3

http://www.setadiran.ir

