
 

 

 

 ))  96-01 مزایده آگهی ((

شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازي ایران در نظر دارد اقالم مازاد بر نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مزایده             
انتشار این آگهی جهت  تاریخ زکاري اروز پانزدهمدت  ظرفانند عمومی به فروش برساند.داوطلبین محترم می تو

 بانک تجارت شعبه تراکتورسازي بنام 505391888حساب جاري شماره هزار ریال به  دویستمبلغ  دریافت اسناد مزایده
شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازي  يها پروژهمهندسی فروش و اموربه واریز و خدمات صنعتی تراکتورسازي شرکت 

یران مراجعه و درصورت نیاز با ات صنعتی تراکتورسازي اـشرکت خدم-جاده آذرشهر 5کیلومتر -تبریز :واقع در ،ایران
اسناد مزایده از طریق سایت شرکت به آدرس ضمناً تماس حاصل فرمایند.0413-4297101 و 34297054 شماره تلفن

www.itisco.ir  .قابل دریافت می باشد 

 خواهد بود. 13الی  11ازساعت  )دو شنبهزمان رویت کاالها روز (

 

 تعداد کارکرده تعداد نو مشخصات نام کاال ردیف
 2 0 دوار اره آتشی گرد بر  1
 4 0   آچار بکس بادی 2
 54 0   دریل برقی دستی 3
 10 0   دستگاه برش ریلی  4
 105 0   ماشین کف ساب بزرگ 5
 89 0   ماشین کف ساب کوچک 6
 1 0   دریل مکانیکی با پایھ مغناطیسی 7
 2 0   قاپان 8
 6 0   قیچي برقي بزرگ  9

 ET56 0 2 دریل ھیلتي بزرگ 10
 1 0 گرم ٥٠٠ ترازوي آزمایشگاھي  11
 1 0   دستگاه شارژ باطري 12
 1 0 لیتر  ١٠٠ كمپرسور ھواي فشرده تك پیستون 13
 KEMPPI RA550 0 3مارك CO٢دستگاه جوشكاري  14
 PARS-EL501P 18 دستگاه ترانس جوشكاري گام الكتریك 15
 1 0   دستگاه خم كاري میلگرد 16
 1 0 روسي  دستگاه جوش و برش 17
 KG 0 1 12 دستگاه قیر پاش با پیستولھ نو 18
 1 0 اینچ٢ پمپ آب بنزیني مارك روبین 19



 1 0   ژنراتور بنزیني مارك روبین 20
 34 0   انواع متھ ھلتی 21
 3 0   ترازوی دو کفھ ای بھ ھمراه وزنھ ھا 22
 18 0 سالم اھم متر انبری 23
 49 0 معیوب انواع اھم متر 24
 3 0   پرچ کن سر سیم دستی 25
 حدودا كیلو گرم ٣٠٠ 0   كابل برق  26
 22 0   چراغ قوه دوباطری و سھ باطری 27
 23 0   چراغ قوه قابل شارژ 28
 2 0   پرس کابلشو دستی در سایزھای مختلف 29
 1 0   دستگاه سیم پیچی بھ ھمراه قالب ھا 30
 38 0 انواع سایز قرقره بنائي  31
 3 0 اینچ٤ REXلولھ بر دستي  32
 6 0 اینچ٢ REXلولھ بر دستي  33
 3 0 اینچ٣ REXلولھ بر دستي  34
 3 0 اینچ٣ REXحدیده دستي 35
 4 0 اینچ٢ REXحدیده دستي 36
 2 سانتي ١٧فك  گیره رومیزي  37
 3 سانتي ١٥فك  گیره رومیزي  38
 4 سانتي ١٠فك  گیره رومیزي  39
 17 0 اینچ٤ آچار شالقي بزرگ  40
 20 0   آچارلولھ گیر دودستھ در اندازه ھای مختلف 41
 10kg 0 84 ھیتر الکترود دستی 42
 100kg 2 7 ھیتر الکترود یخچالی 43
 0 4 لیتری١ پیرموس فشنگی نفتی 44
 یك پالت 0 دو مانومتره رگالتور گاز 45
 20 0   دستھ پك برش  46
 10 0   خط کش صنعتی 47
 12 0   جرثقیل دستی جبم بالک 48
 0 6 تن١٠ جرثقیل زنجیري سقفي نو 49
 9 0 تن٣ جک ھیدرولیک 50
 TON 0 3 2 قالب مغناطیسي 51
 12 0 سھ طبقھ جعبھ ابزار فلزی 52
 150cm 0 12 گیره نجاری 53
 cm 0 20 70-35 گیره نجاری 54
 7 0   اره نجاري 55
 15 0   اره كماني 56
 4 0   قیچي میلگرد بر بزرگ و كوچك  57
 یك پالت مستھلك 0 متري  ٥٠ متر نواري  58
 1 0   كوچك قیچي ورق بر اھرمي  59
 2 0   قیچي ورق بر اھرمي بزرگ 60
 10 0   سھ نظام دریل برقی 61
 10 0   قیچی ورق بر دستی 62



 13 0   سھ نظام و چھار نظام تراش 63
 5 0   سھ پایھ چوبی  دوربین نقشھ برداری با شاخص 64
 3 0   دوربین نقشھ برداری 65
 2 0   آچار چرخ 66
 2 0   جك ھیدرولیك 67
 10 0 تن٤٠ جك ھیدرولیك  68
 20 0   ریل دستگاه برش فلزي 69
 13 0   ریل دستگاه برش آلومینیومي 70
 2 0   كپسول آتش نشاني 71
 17 0   كولیس 72
 19 0   قلم  73
 یك پالت 0   ضایعات آھني  74
 یك پالت 0   ابزار آالت مستھلك 75
 یك پالت 0   متھ كاركرده 76
 1 0   جك ماشین 77
 5 0   چسب زن آكواریوم 78
 3 0   تسمھ كش  79
 1 0   رنگ پاش برقي 80
 2 0   گریس پمپ 81
 1 0   دستگاه اره گردبر 82
 5 0   اره چكشي 83
 4 0   دژبر بادي 84
 4 0   بتن كوب 85
 2 0   خم كن لولھ مانسمان 86
 1 0   ملحقاتخم كن لولھ با  87
 1 0   نورد لولھ كشي  88
 2 0   فولي كش 89
 10 0   فنر لولھ بازكن 90
 20 0   گشتاور لولھ بازكن 91
 1 0   دستگاه سم پاش دیزلي 92
 یك پالت 0   كمربند ایمني  93
 یك پالت 0   زنجیر  94
 1 0   دستگاه فرز یونیورسال 95
 1 0   دستگاه دنده زنی ھونینگ 96
 0 1   RU٢٠٠سنگ زنی گردسایی  97
 1 0   سنگ زنی گردسایی  98
 0 1   TN٤٠ماشین تراش  99

 1 0   ٢٠٠٠ماشین تراش  100
 0 1   TN٤٠ماشین تراش  101
 TN٥٠B   0 1تراش  102
 1 0   فرز عمودی (رومانی) 103
 1 0   فرز عمودی (رومانی) 104
 1 0   فرز عمودی (رومانی) 105
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 FA٣AV   0 1فرز عمودی  106
 1 0   ماشین ھونینگ 107
 0 1   TN٥٠ماشین تراش  108
 0 1   TN٥٠ماشین تراش  109
 1 0   ماشین ھونینگ 110
 1 0   کوره القایی 111
 1 0   کیلویی ٦٥٠قاپان  112
 1 0   کوره خشک کن 113
 1 0   ماشین جوش 114
 1 0   خم کن ھیدرولیک روپس تاشو 115
 1 0   دستگاه پانچ ورقی 116
 1 0   اره مکانیکی 117
 1 0   دستگاه نورد (رول) 118
 1 0   سری تراش 119



 

 

 ))شرایط اختصاصی مزایده(( 

نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازي ایران در نظر دارد اقالم مازاد بر 
 طبق شرایط ذیل به فروش برساند:

 بایست میبه شرح لیست پیوستی می باشد که متقاضی  و مبلغ خرید اسناد مزایده  مبلغ سپرده شرکت در مزایده
بانک تجارت شعبه تراکتورسازي بنام شرکت خدمات صنعتی  505391888به حساب جاري شماره  را مبلغ این

 .دهد قرار تحویلی پیشنهادي پاکت در مربوطه را ورسیداکتورسازي واریز  تر

مبلغ مزایده را پرداخت کل روز پس از اعالم توسط فروشنده 7برنده مزایده موظف است ظرف مدت   .1
 و نسبت به حمل آن اقدام نماید.

خود اقدام ننماید، چنانچه برنده مزایده در مهلت مقرر و طبق شرایط مزایده نسبت به انجام تعهدات  .2
 را به نفع خود ضبط نماید. کنندهشرکت مجاز می باشد سپرده شرکت 

زایده را کالً بازدید نموده و از اقرار می نماید که اجناس مورد م شرکت کننده با امضاي این شرایط .3
 شرایط و وضعیت اجناس اطالع کامل دارد و حق هیچگونه اعتراض بعدي را نخواهد داشت.

د قیمت به فروش خواهد رسید و ابطور یکجا طبق لیست پیشنهدر هر گروه وع مزایده کاالي موض .4
 خریدار حق انتخاب گزینشی را نخواهد داشت.

به پیشنهادات مشروط، ناخوانا، بدون سپرده وبدون مهر و امضا و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاي  .5
 مهلت مقرر تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نگهداري و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد و سوم س از تعیین برنده مزایده سپرده نفر دوم پ .6
 شد.

 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. .7

به عهده خریدار می باشد و فروشنده  و انتقال  کلیه حفاظت هاي ایمنی هنگام حمل و بارگیري .8
 بال حوادث احتمالی نخواهد داشت.هیچگونه مسئولیتی در ق

به  مالیات بر ارزش افزودهدرصد  9، هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسیدرصد  2 ،بارگیري، حمل .9
 نده مزایده می باشد.رعهده ب

 کلیه شرایط فوق الذکر مورد قبول اینجانب ..........................................می باشد.
 

 هنده                                          شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازي ایران مهر و امضاي پیشنهاد د
 ها مهندسی فروش و پروژهامور                                                                                            


