
 

 

 529-98-08شماره   گهي مزايده عموميآ

    
ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی وارده  و زیدورر روغن هایدر نظر دارد انرژی خلیج فارس فجر شركت 

لذا از كلیه  .از طریق مزایده عمومی به فروش برساند به واحد پساب مجتمع خود در طول مدت یکسال بشرح ذیل را 

یکصد و شصت )  ریال 420,005,160به مبلغ ه شركت در مزایده توان تهیه ضمانتنام كهصالحیت  واجدمتقاضیان 

روز پس  پنجلغایت آگهی  نیدرج اتاریخ از كه دعوت میشود ، ارندد را ریال ( و پنج هزار و چهارصد و بیست میلیون

اظت محیط زیست استان محل مجوزهای مربوط به اداره حف -1 شامل: نسبت به ارائه مدارک از درج آگهی نوبت دوم 

آگهی تاسیس شركت  – HSE   3مورد تائید  مجوز بهره برداری روغن های دورریز و فرآیند تولید – 2 شركت فعالیت

بندر امام خوزستان، به نشانی :  معرفی نامه تحویل گیرنده اسناد مزایده  – 5  آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره – 4

اقدام  امور حقوقی و پیمانها شركت فجر انرژی خلیج فارس،  2پتروشیمی ، سایت ، منطقه ویژه اقتصادی خمینی )ره(

. مزایده گران پس از رویت كاالی مورد مزایده در صورت تمایل به شركت در مزایده و اسناد مزایده را دریافت نمایند

بانک ملت به ( به حساب  الی) پانصد هزار ر الیر 500ر000به مبلغ  یپرداخت شفی اصلمی بایست نسبت به ارائه 

 نسبت به 200008073191 زیبا شناسه وار 1261011484حساب شماره  ای IR 140120000000001261011484 ی شباشماره 

:  های متقاضیان میتوانند بمنظور كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن "ضمنا خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

     061-52171394و فکس مستقیم  061 - 52171395و  061-52171920و   061-52171919و  061 -52171918

و   www.fepg.ir فارس  جیخل یشركت فجر انرژپایگاههای اینترنتی . ضمنٌا آگهی فوق در تماس حاصل فرمایند

 www.pgpic.ir   قابل مشاهده خواهد  بود. 

   انهیسال تن 83 تقریبی مواد روغنی و هیدروكربورهای ضایعاتی حاصل از فرآیند تصفیه پساب به مقدارالف : 

 %40ب : میزان آب همراه روغن های دورریز ارسالی بطور متوسط 

  سالیانه  تن 8/34روغن تعویضی تجهیزات دوار به مقدار حدودی ج(

 %83 به میزان د( دانسیته روغن ها
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