مزایده سراسری تجهیزات و ماشینآالت

س��ازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اس�لامي در نظر دارد تجهیزات و ماشینآالت
کارخانه پنبه پاککنی نظام آباد س�ابق را با وضع موجود در ش�هر گنبد ،اس�تان گلس�تان ،از طریق
مزای�ده عموم�ی ب�ا ش�رایط وی�ژه (بهص�ورت اقس�اط بلند م�دت و ب�دون کارم�زد) واگ�ذار نماید.
متقاضی�ان محت�رم میتوانن�د از تاری�خ  1399/12/11لغای��ت  1399/12/24هم�ه روزه بهج�ز ای�ام
تعطیل از س�اعت  8:30الی  14:30جهت اخذ اطالعات و بازدید از تجهیزات و دریافت فرم ش�رکت
در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به آدرسهای ذیل مراجعه فرمایند.
آدرس

شماره تماس

گرگان ،خیابان پنجم آذر ،روبهروی آذر  ،8اداره کل اموال و امالک
32222891و32238721و017-32238722
استان گلستان
گنبد ،خیابان طالقانی ،جنب اداره آموزش و پرورش ،دفتر نمایندگی اموال
33228444و017-33294243
و امالک گنبد

شرایط شرکت در مزایده (رعایت مفاد ذیل الزامی میباشد):
 1اخ�ذ پاکته�ای پیش�نهادی بههم�راه چ�ک تضمین�ی (بانک�ی) بهمبل�غ  11.080.000.000ریال،
بهعنوان س�پرده ش�رکت در مزایده ،در وجه س�ازمان اموال و امالک بنیاد مس�تضعفان بهشماره
شناسه ملی  10100171920همه روزه بهجز ایام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
(چک بانکی صرف ًا چک تضمینی که از بانکهای عامل اخذ میشود خواهد بود).
 2پیش�نهادات دریافت ش�ده رأس س�اعت  10:30صبح روز دوش�نبه  1399/12/25در محل دفتر
ردیف

نام
دستگاه

1

پنکه
وشکش

2

سپراتور

3

خشک کن

4

کوره
هوای گرم

5

حالجی

6

میز فرمان

توضیحات

سازنده

پنکه وشکش دارای دو دمنده حلزونی گریز از مرکز به ابعاد
هر یک به قطر یک مترمربع و عرض  50سانتی متر مربع و
کانالهای انتقال مربوطه و پولی و تسمه ده ردیفه و الکتروموتور  ASEAسوئد
 110کیلووات  ASEAسه فاز و  50هرتز و  1480دور بر دقیقه به
شماره سریال  6526270ساخت سوئد
سپراتور ساخت شرکت  Continental moss gordonبا
Continental
سیستم چرخ دنده ای و پولی و تسمه ( )pulley & beltو دارای
moss gordon
موتو درایو ساخت  REEVESبا سرعت متغیر بین 1425-725
آمریکا
دور بر دقیقه سه فاز ساخت رالینس الکتریک آمریکا کالس  Bبه
ابعاد قاعده  1.5*1.5مترمربع و ارتفاع حدود  7متر
خشک کن ساخت شرکت  Continental moss gordonدارای
Continental
هفت طبقه با دریچه بازدید و مدل  50و به شماره سریال  2580و
moss gordon
کانال گالوانیزه جهت ورود و خروج هوای گرم به قطر
آمریکا
 50سانتیمتر
کوره تولید هوای گرم شامل مشعل نفتی تولید حرارت با
الکتروموتور و پولی و تسمه ( )pulley & beltدو ردیفه،
ساخت شرکت  HAUCKلبنان مدل  10793و  PRN10805و
تابلو برق مربوطه دارای ترانسفورماتور کنترل سری  Aو  HAUCK 250لبنان
آمپر و محفظه احتراق و لوله رابط و فن انتقال هوای گرم دارای
الکتروموتور و پولی و تسمه ( )pulley & beltشش ردیفه
ساخت ASEA
دستگاه حالجی الیاف پنبه ساخت شرکت
Continental
 Continental moss gordonمدل  BM948879و به شماره
moss gordon
سریال  3753دارای الکتروموتور 3فاز 15کیلوبایت ساخت
آمریکا
شرکت  ASEAسوئد و  960دور بر دقیقه و مدل M180L48-6
میز فرمان کنترل ماشین آالت ساخت شرکت زیمنس به ابعاد
حدود  1*1.5متر به ارتفاع  1.2متر با ترانسفورماتور کاهنده 240
زیمنس
به  120و  480به  240ساخت جنرال الکتریک آمریکا و  15کیلووات
و شماره سریال  912189133و مدل HJ

7

فن

الکتروفن به همراه مکنده و کانال گالوانیزه جهت انتقال ضایعات

 ASEAسوئد

8

تابلوهای
قدرت

مجموعه تابلوهای قدرت مجموعه  18سلولی شامل کلید و
فیوزهای قدرت ساخت زیمنس به همراه شستی های استپ و
استارت و چراغ سیگنال و کنتاکنتور و ساخت زیمنس آلمان

زیمنس

ماشین پنبه پاک کنی ( )cotton GINجهت جداسازی الیاف
پنبه از دانه مدل  commanderساخت شرکت
 Continental moss gordonتایپ  94مدل  BM 948908و
شماره سریال  7025و تایپ  C-94و شماره سریال  9070و مدل
 BM B948428و نوع  16Dو شماره سریال  6641و مدل
 BM 948403و به عرض 2.5متر و ارتفاع 3متر و طول 5متر با
سیستم محرک پولی و تسمه  4ردیفه

10

جین

11

صندوق
زاپاس

12

پرس

13

تابلو برق
پرس

14

پمپ روغن پرس به ابعاد  3*2متر طول و ارتفاع  1.2متر طول
و شامل مولتی فیلتر مدل  MS150.G5B.B3ساخت شرکت
پمپ روغن  AMBACآمریکا و با موتور القایی مدل 5K365AK381V
پرس به شماره سریال  KJ464به قدرت  50اسب بخار و ساخت شرکت
جنرال الکتریک و  970دور در دقیقه و  3فاز و مدل  Kو کالس
عایقی  Fو شیرآالت مربوطه

ردیف
19
20

21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

مجموعه الکترومکنده های انتقال ضایعات چین با الکتروموتور
ساخت شرکت  Continental moss gordonمدل 35/40
و شماره سریال  23115و  23111و  23110و مدل  50/45به شماره
Continental
سریال  23141و  3دستگاه الکتروموتورهای ساخت  ASEAو یک moss gordon
دستگاه الکتروموتور ساخت چین و  3فاز به سال ساخت 1975
آمریکا
مدل  J02-82-4و 55اسب و شماره سریال  8118و  1470دور در
دقیقه و کالس کاری  Eبه همراه پولی و تسمه  4ردیفه

9

نمایندگی اموال و امالک شهرستان گنبد بازگشایی خواهد شد.
 3پیش�نهادات فاقد س�پرده و یا مخدوش و مبهم و مش�روط از درجه اعتبار س�اقط و رعایت مفاد
شرایط شرکت در مزایده الزامی میباشد .ضمن ًا امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
 4پیش�نهاد متقاضی باید بهصورت مکتوب و با خط خوانا تکمیل ،و درصورت داش�تن ش�خصیت
حقوق�ی ،متقاض�ی بایس�تی ف�رم را پس از امض�ا ،ممهور به مهر ش�رکت ذیربط نم�وده و بهصورت
دربسته تحویل مسؤول دفتر نموده و رسید دریافت نماید.
 5سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 6اخ�ذ اطالع�ات از دفات�ر مزای�ده و بازدی�د از تجهی�زات الزم و ضروری میباش�د .بدیهی اس�ت
درصورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسؤولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
 7یک درصد رقم پیشنهادی بهعنوان هزینه مزایده همزمان با انعقاد قرارداد از برندگان نقد ًا
دریافت میگردد که پیشنهاد دهنده با علم به این موضوع نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام و هیچ
ادعایی در این خصوص پذیرفته نخواهد بود.
 8برندگان محترم مزایده ملزم به ارائه تأییدیه ثبتنام ابالغ الکترونیک قضایی (سامانه ثنا)،
چ�ک صی�اد ،و ارائه گردش حس�اب بانکی خ�ود خواهند بود .بدیهی اس�ت درصورت ع�دم ارائه،
امکان انعقاد قرارداد وجود نداشته و تبعات و خسارات وارده بهعهده برنده مزایده خواهد بود.
(سپرده متقاضی ضبط خواهد شد).
 9چکهای صادره جهت اقس�اط ثمن معامله میبایس�ت متعلق به ش�خص خریدار باشد و صدور

Continental
moss gordon
آمریکا

مخزن ذخیره پنبه اضافی جهت تغذیه دستگاه های جین به ابعاد Continental
حدود  3*3*2متر طول و ساخت شرکت
moss gordon
Continental moss gordon
آمریکا
پرس اتوماتیک ساخت شرکت Continental moss gordon
Continental
شامل الواتور پرس و الکتروموتور مربوطه و میز فرمان و کانوایر
moss gordon
اتوماتیک مایل به طول 6متر و عرض  1متر مدل  BM 9197200به
آمریکا
شماره سریال  3168و پرس به ابعاد  2*2.5و  2*1متر طول
تابلو برق  6سلولی شامل کلید و فیوزهای قدرت ساخت زیمنس
زیمنس
به همراه شستی های استپ و استارت و چراغ سیگنال و
کنتاکنتور و ساخت زیمنس آلمان

33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

دستگاه حالجی بخش فوقانی دستگاه های جین با سیستم پولی و Continental
تسمه  3ردیفه مدل  50و به شماره سریال  4716ساخت شرکت moss gordon
Continental moss gordon
آمریکا
پمپ باد ساخت شرکت  Championدو سیلندر با تانک
 250لیتری و متعلقات مدل  P2080Dسال ساخت  1971دارای
الکتروموتور و پولی و تسمه دو ردیفه و الکتروموتور
آمریکا
 15اسب بخار و مدل  Tو  1460دور در دقیقه و ساخت
یو اس الکتریک آمریکا

15

حالجی
جین

16

پمپ باد

17

پمپ باد

پمپ باد ساخت شرکت  Championسه سیلندر با تانک
 250لیتری و متعلقات مدل  P2080Dسال ساخت  1974دارای
الکتروموتور و پولی و تسمه دو ردیفه و الکتروموتور  20اسب
بخار و کالس  Aو  1500دور در دقیقه و تحت لیسانس نیومن
انگلیس به شماره سریال  J12104057ساخت آمریکا

آمریکا

18

تابلو برق
اصلی

تابلو برق اصلی شامل کلید و فیوزهای قدرت ساخت زیمنس به
همراه شستی های استپ و استارت و چراغ سیگنال و کنتاکنتور
و ساخت زیمنس آلمان

زیمنس

46
47

نام
دستگاه
کانوایر
انتقال 30
کانال
گالوانیزه
قطر 50
کانال
گالوانیزه
قطر 70

توضیحات
کانوایر انتقال پنبه با ماردون به عرض  30سانتی متر ساخته
شده از ورق فوالد به همراه الکتروموتور  5.5کیلووات
کانال ساخته شده از ورق گالوانیزه به قطر خارجی  50سانتی متر
و بست به فاصله هر 0.5متر
کانال ساخته شده از ورق گالوانیزه به قطر خارجی  50سانتی متر
و بست به فاصله هر 0.5متر

پرس دستی عدل پنبه ساخته شده از فوالد با شاسی از تیرآهن
پرس
 14و به ابعاد قاعده  1*2متر و ضخامت ورق  3سانتی متر دارای
دستی
درب بازشو از کنار جهت تخلیه
دستگاه لردگیر با کلیه متعلقات
لردگیر
سیلوی ذخیره تخم پنبه به ابعاد حدود 8متر و عرض 5متر و
سیلو
ارتفاع 6متر طول و الکتروگیربکس مربوطه
تخم پنبه
پرس النتر عدل بندی دارای دو دستگاه پرس و میز گردان
پرس
360درجه و تابلو کنترل ساخت شرکت مهداد صنعت به سال
عدلبندی
ساخت  1377و تابلو برق
پمپ روغن پمپ روغن پرس به ابعاد  3*2متر طول و ارتفاع  1.2متر طول
پرس
و شامل مولتی فیلتر مدل  MS150.G5B.B3ساخت شرکت
عدلبندی
 AMBACآمریکا
مخزن کمپرسور باد  300لیتری
مخزن باد
میزان 100
یک دستگاه میزان  100کیلو گرمی کفی
کیلوگرمی
میزان 500
یک دستگاه میزان  500کیلوگرمی کفی
کیلوگرمی
دستگاه بوجاری با الک  4طبقه به ابعاد  2.5*4*2متر به ظرفیت
بوجاری
 3تن
ترازوی دیجیتال مکانیزه جهت توزین و تغذیه خط تولید و بوجاری
ترازوی
ساخت آمریکا به همراه الواتور  7متری و دارای ساعت فرمان و
دیجیتال
رله فایندر و سایر متعلقات
هامر دارای درام پانچی استوانه ای گردان به قطر  1.2متر و طول
بدنه  7.5*1.5*2متر به همراه کانوپی -دستگاه از خط خارج
هامر
شده و نیاز به اورهال دارد.
لنتر گیر ساخت شرکت  CARVERآمریکا دارای الکتروموتور و
لنتر گیر1
پولی و تسمه  6ردیفه به همراه کانال کشی های مربوطه
لنترگیر ساخت شرکت  Kubrosبه همراه کانال کشی های
لنتر گیر 2
مربوطه
لنتر گیر ساخت شرکت مشهد تکنیک به همراه کانال کشی های
لنتر گیر3
مربوطه
لنت کلینتر روغن کشی دارای سه طبقه و  7مارپیچ و
لنت کلیتر
الکتروموتور و پولی و تسمه
فن هالر فن هالر بیتر با الکتروموتور  50اسب بخار چینی به سال ساخت
 1987و قطر  1.5متر و عرض  0.5متر
بیتر
دستگاه هالر  50تن ساخت شرکت کوشا
هالر
دیگ پخت  6مرحله ای ساخت شرکت  MIAGآلمان شامل گیج
دیگ پخت کنترل و دریچه بازدید به طول  3.5متر و قطر 2متر به همراه
و پرس پرس ساخت  MIAGآلمان به ابعاد  1.2مترطول و الکتروموتور
ساخت  AEGبه سال ساخت 1966
دیگ پخت  6مرحله ای به همراه پرس ساخت ایران دارای
دیگ پخت
الکتروموتور و پولی و تسمه  8ردیفه
و پرس
بیتر دستگاه هالر با باسکول و الکتروموتور و دارای سیکلون به
بیتر
ارتفاع سه متر و دهانه مخروط  1.2متر
جرثقیل جرثقیل سقفی یک تنی جهت حمل اره تیز کن با ریل مربوطه از
تیر آهن
سقفی
اره تیز کن ساخت شرکت  CARVERآمریکا مدل
اره تیز کن
 TRU-LINE GUMMERبه شماره سریال 8327
الواتور به ارتفاع  8متر با الکتروموتور در نقاط مختلف
الواتور
سیلو
ذخیره
مخزن بار
آسیاب
شده
مخزن
روغن

مهداد صنعت

49

آسیاب

آسیاب ایرانی ساخت شرکت کوشا با چرخ لنگر به قطر  1.1متر و
عرض  30سانتی متر و پولی و تسمه  8ردیفه با الکتروموتور
 50کیلووات

50

هواکش

فن حلزونی گریز از مرکز به قطر پروانه  1متر

51

فیلتر
پرس

فیلتر پرس ساخت شرکت کوشا به ظرفیت  200تن در شبانه روز
با تمامی متعلقات به سال ساخت 1376

دیگ بخار  22500پوندی ساخت شرکت ماشین سازی اراک با
مشعل گازی مدل  390101452و الکتروفن به شماره سفارش
دیگ بخار
 PO3506Aو شماره قطعه  363708770به سال ساخت 1372

ردیف

نام
دستگاه

توضیحات

53

سختی گیر

سختی گیر نیمه اتوماتیک رزینی یک تنی با مخزن ذخیره نمک
 200لیتری

54

دی اریتور

دی اریتور  3000لیتری

55

مخزن

مخزن  2000لیتری ورق فوالدی

56

بوستر
پمپ

بوستر پمپ با کلیه متعلقات و الکترو موتور به همراه
هیت اکسچنجر

57

ژنراتور

دیزل ژنراتور  6سیلندر ساخت کشور چکوسالواکی سابق 860
کیلو ولت آمپر و به وزن  6.22تن به سال ساخت  1950به شماره
سریال  75802به همراه تابلو فرمان و نشانگر های آنالوگ ولتاژ
و جریان

58

پمپ باد

پمپ باد  2سیلندر  200لیتری

60

62
63
64

هند
ایران

حفاظ
نردهای
جرثقیل
سقفی
کانوایر
انتقال 30
مخزن
ذخیره
گازوییل
لوله کشی
بخار

ماشین سازی
اراک

لوله کشی بخار با سایزهای مختلف

67

الکترو
موتور

الکترو موتور موتوژن  7.5کیلو وات نو بدون کارکرد
قطعات مستعمل شامل رگوالتور گاز و چرخ لنگر و چرخ دنده و
بوشن و جک هیدرولیک و انواع پیچ و رزوه و تسمه های الستیکی
و یاتاقان

68
69

تست عایق

دستگاه مکر جهت تست عایق کابل
شمشیر ک جین

تله بخار

تله بخار شرکت  JKسایز  A 20مدل JKD_FD

72

ترانس

ترانس  6کیلووات فاراتل

73

تیغ اره

تیغ اره جین  6اینچی ساخت  KOMETیونان

74

شیر یکطرفه ساخت شرکت  sperry vickersآمریکا

75
76
77

یاتاقان SN612
فرز دستی metaboo
مینی فرز AEG

78

کالر واقع در طبقه فوقانی انبار یدک

80
81
82
83

میزان 100
کیلوگرمی

یک دستگاه میزان  100کیلو گرمی کفی

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

الستیک لیفتراک
بشکه  220لیتری
قفسه فلزی با پایه و صفحه
پروانه وش کش
پمپ آمریکایی ساخت  P&Hو  3فاز و  3اسب و  1800دور در
دقیقه به شماره سریال 205059
موتور  3فاز اسقاط آلمانی
آچاردستی روغن کشی
ترانس جوش
میز کار آهنی با گیره و سنگ و پایه دریل رومیزی
حفاظ دستگاه
چهارپایه چوبی
چهارپایه فلزی
کابل برق رشته فشار قوی
شلنگ  3اینچ مستعمل
جرثقیل دستی  4چرخ
نردبان فلزی  9پایه

96

ضایعات آهنی

97

گاری حمل کپسول هواگاز

98

کپسول هواگاز با شلنگ و فشار سنج

84

کوشا

مخزن ذخیره گازوییل  50000لیتری

66

79
CARVER

کانوایر انتقال با ماردون به عرض  30سانتی متر ساخته شده از
ورق فوالد به همراه الکترو موتور  5.5کیلو وات 330متر طول

نوار نقاله

71

کوشا

جرثقیل سقفی جهت استفاده برای تعمیرات ژنراتورها

نوار نقاله الستیکی به عرض  40سانتی متر و قطر یک سانتی متر

70

ایران

حفاظ نرده ای با لوله پروفیل

قطعات
اسقاط

آمریکا

سازنده

اره تیز کن اره لنت کلینر با شافت کامل و سه عدد شافت با اره تعویض شده

قطعات اسقاط ماشین آالت پنبه پاک کنی و روغن کشی شامل
الکتروموتور  55کیلووات و کانوایر حمل وش و فن های مربوطه
و یک فن حلزونی به قطر  1متر و بیست عدد کاوایر انتقال و
ماردون اسقاطی و پره های وشکش

65

مخزن روغن اولیه با الکتروموتور مربوطه

48

11.080.000.000

221.600.000.000

 40درصد مبلغ
پیشنهادی

 60درصد مبلغ
پیشنهادی

 24ماهه

61

مخزن بار آسیاب شده با فلیک با الکتروگیربکس و تمامی
متعلقات به ابعاد3.6*2.4

تابلو برق

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه
تجهیزات (ریال)

درصد پرداخت
نقدی اولیه

درصد پرداخت الباقی
ثمن بهصورت اقساط

دوره
اقساط

59

سیلوی ذخیره دانه سیاه تخم پنبه به ابعاد حدود طول  8متر و
عرض  5متر و ارتفاع  6متر طول و الکتروگیربکس مربوطه

تابلو برق  4سلولی به ابعاد 3*2

52

سازنده

چک شخص ثالث به هیچ وجه مورد قبول نمیباشد.
 10حضور متقاضی مزایده با در دس�ت داش�تن مدارک شناسایی جهت شرکت در مزایده الزامی
میباشد .چنانچه متقاضی نمایندهای جهت حضور در مزایده معرفی مینماید نماینده باید وکالت
رسمی از متقاضی بههمراه داشته باشد.
 11فروش تجهیزات بهصورت یکجا میباشد و بهصورت تفکیک شده امکانپذیر نمیباشد.
 12چنانچه خریدار ،متقاضی تقس�یط ثمن مورد معامله بهش�رح ذیل باشد میبایست ضمانتنامه
معتب�ر به ارزش کل اقس�اط اعم از وثیقه ی�ا ضمانتنامه معتبر بانکی ن�زد این نهاد جهت تضمین
پرداخت اقساط به ودیعه بگذارد.
 13بازگش�ایی و انتقال ماش�ینآالت و تجهیزات موجود ک ًال بهعهده خریدار بوده و فروش�نده هیچ
تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 14خریدار ملزم اس�ت پس از انعقاد قرارداد حداکثر ظرف یک ماه کاری نس�بت به بازگش�ایی و
انتقال ماشینآالت و تجهیزات اقدام نماید.
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