آگهي تجدید مزایده عمومي شماره 94/38
موضوع :فروش محصول  Light Endشرکت پتروشیمي نوری
شركت پتروشیمی نوری (سهامی عام) در نظر دارد محصول  Light Endتولیدی مجتمع خود بهشرح مشخصات جداول ذیل واقع در عسلوویه
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از متقاضیان محترم دعوت میشود جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده فلو از سلاعت 9
صبح الی  15بعداز ظهر از تاریخ  94/06/28لغایت  94/06/31به آدرس تهران – میدان هفت تیر– ساختمان شركت موی صلنایع پتروشلیمی –
طبقه دوم -دفتر شركت پتروشیمی نوری مراجعه و سپس جهت بازدید از محل ،هماهنگی الزم را معمول نمایند.

مقدار

سه ماهه

30،000 MT + %10

Quantity

سالیانه

120،000 MT + %10

ترم تحویل
Term of delivery

Exwork in Battery Limit of BPC complex

Price formula

Based on fob naphtha(As per Platt) + α $
α= fixed amount

Exchange rate

بر مبنای ارز آزاد محاسبه میگردد

نحوه پرداخت

100% Cash in advance for every month

فرمول قیمت
نرخ ارز

Term of payment

کیفیت

As per spec # 1,0

Quality

شرايط شرکت درمزايده:
-1

اشخاص حقیقی و حقوقی كه امکانات ،شلرای

و توانلايی انجلام

-4

بانکی معتبر و یا واریز وجه نقدی به مبول 10،000،000،000

خرید و شركت در مزایده را داشته و از لحاظ قانونی مجاز به
انجام معاموه باشند.
-2

داشتن توانایی الزم جهلت ارايله تيلمین شلركت در مزایلده

ریال (ده میویارد ریال) است.

-5

می باشد.

ارايه پیشنهاد قیمت در سه پاكت سربسته بهصلورت جدااانله،
پاكت الف(فیش واریزی /ضمانتنامه بانکی مربلو بله سلپرده
تيمین شركت در مزایده برای فروش محصلولLight End
به حساب  2661026610بانک تجارت شعبه پتروشیمی برزویه
به نام شركت پتروشیمی نوری) ،پاكت ب (ملدارك شناسلایی
شركت كننده در مزایده و اسناد مزایده امياء شلده) ،پاكلت
ج (برگ تکمیل شده پیشنهاد قیملت بلدون مالیلات بلرارزش
افزوده) حداكثر تا سلاعت  15بعلد از ظهلرروز شلنبه ملور
 94/07/04بلله دفتللر شللركت پتروشللیمی نللوری در تهللران

جدول مشخصات فنی( )specمحصول ملذكور در وب سلایت
شللللركت بلللله آدرس  www.bpciran.comدر دسللللترس

فروش محصول. Light End
-3

میزان سپرده تيمین شركت در مزایده بهصورت ضلمانتنامه

-6

شركت در رد یا قبول پیشنهاد هریک از متقاضیان اختیار دارد.

-7

هزینههای درج آاهی در روزنامه بلر عهلده برنلده مزایلده
خواهد بود.

-8

آدرس :استان بوشهر -عسوویه -منطقه ویژه اقتصادی انلريی
پارس  -شركت پتروشیمی نوری-كدپستی7511811366
توفلنهللای تمللاس  07737323250-4 :داخوللی 2257-2259

(اداره امور حقوقی و پیمانها)

تحویل نموده و رسید دریافت نمایند .پاكت ها و پیشلنهادهای
مالی دریافتی رأس ساعت  10:30صبح روز سهشلنبه ملور
 94/07/07در محل دفتر شركت پتروشیمی نوری در تهلران
با حيور پیشنهاد دهنداان مفتوح و قرايت شده و فرد برنده
در مزایده مذكور تعیلین ملی الردد .بله پیشلنهادهای ملبه ،
مشللرو  ،مخللدوش و فاقللد سللپرده قللانونی و هم نللین
پیشنهادهایی كه بعلد از انقيلای ملدت مقلرر در ایلن آاهلی
تحویل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری

