
موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

A1 متر ، پنوماتیکی ، مدل 12یک دستگاه فیکسچر و جوش اتومات تیر ورق به طول KHF 100کارکرده 1395  کارا

A2متر ، مدل 12،  یک دستگاه ماشین تیر ورق ساز اتوماتیک KHBA 1500کارکرده 1395  کارا

A3
 11 کیلووات با موتور جابجایی 4 متر ، همراه با پاور پک 12یک دستگاه ماشین اچ صاف کن ، 

 کاراK.HSH800.Tکیلو وات ، مدل 
کارکرده 1394

A4 1چهار دستگاه بوم و ستون جوشکاری زیر پودری نوعFکارکرده 1395 کارا

A5کارکرده 1395 سه دستگاه مجموعه یونیت هیدرولیک همراه با لوله کشی و اتصاالت کارا

A6 کارکرده 1395  متر کارا2شش دستگاه میز ترانسفر تیر ورق ، طول

A7 کارکرده 1395  درجه کارا180-0چهار دستگاه میز گردان ، مدل

A8 سه دستگاه میز گردانH کارکرده 1395 درجه کارا90-0 ، مدل

A9 هشت دستگاه میز گردانH کارکرده 1395 درجه کارا45-0 ، مدل

A10 کارکرده 1395 متر ، سه رول کارا12سیزده عدد میز کانوایر تیر ورق متناسب با طول

A11 کارکرده 1395 متر ، چهار رول کارا12هفت عدد میز کانوایر تیر ورق متناسب با طول

A12 چهار دستگاه رکتیفایر جوش ، مدلTCR 1250کارکرده 1395 کارا

B 1
 متر 12 کیلووات ، 3 آمپر ، موتور هیدرولیک 40دو دستگاه ماشین مونتاژ خط باکس ، سه فاز ، 

KBA1012، مدل 
کارکرده 1395

B کارکرده KBC1395 متر ، مدل 1.5 آمپر ، جابجایی عمودی هد 210 متر ، 12دو دستگاه ماشین جوش الکترواسلگ دو نازله ، 2

B کارکرده KGWTB1395 متر، مدل 3.8 متر ، جابجایی عمودی 1.2 آمپر ، جابجایی عرضی 200یک دستگاه جوش زیر پودری دروازه ای ، 3

B کارکرده 1395دو دستگاه مجموعه یونیت هیدرولیک با لوله و اتصاالت مربوطه4

B کارکرده 1F1395 آمپر ، مدل 40چهار دستگاه بوم و ستون جوشکاری زیر پودری ، 5

B کارکرده 1395هشت عدد میز کانوایر سه رول6

B کارکرده 1395ده عدد میز کانوایر چهار رول7

B کارکرده H&BOX1395 متر ، مدل 1.5 آمپر ، طول 50دوازده عدد میز ترانسفر تیر ورق ، سه فاز ، 8

B کارکرده 1395 درجه180-0 ، مدل Hشانزده عدد میز گردان 9

مزایده عمومی

2B95,000,000,0004,750,000,000

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

1A70,000,000,0003,500,000,000
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

 متر ، با 8 ، طول میز KSHW.2215 توربینه ، مدل 8یک دستگاه شات بالست خطی ، 

متعلقات کامل ، همراه با پست برق
19,000,000,000950,000,000کارکرده 1394

700,000,00035,000,000کارکرده 1394 متری17یک دستگاه جوش زیر پودری ، 

450,000,00022,500,000کارکرده 1389 متری17یک دستگاه جوش زیر پودری ، 

350,000,00017,500,000کارکرده 1386 متری17یک دستگاه جوش زیر پودری ، 

400,000,00020,000,000اسقاط متری17چهار دستگاه جوش زیر پودری ، 

1,000,000,00050,000,000کارکرده 1395 گام الکتریکMGSC 2001 ، مدل CO2پنج دستگاه جوش میگ مگ 

850,000,00042,500,000کارکرده 1394 گام الکتریکMGSC 2001 ، مدل CO2پنج دستگاه جوش میگ مگ 

640,000,00032,000,000کارکرده 1393 گام الکتریکMGSC 2001 ، مدل CO2چهار دستگاه جوش میگ مگ 

600,000,00030,000,000کارکرده 1392 گام الکتریکSC 603 W ، مدل CO2چهار دستگاه جوش میگ مگ 

280,000,00014,000,000کارکرده 1389 گام الکتریکSC 603 W ، مدل CO2دو دستگاه جوش میگ مگ 

9
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

260,000,00013,000,000کارکرده 1388 گام الکتریکSC 603 W ، مدل CO2دو دستگاه جوش میگ مگ 

160,000,0008,000,000کارکرده 1386 گام الکتریکSC 603 W ، مدل CO2دو دستگاه جوش میگ مگ 

960,000,00048,000,000کارکرده 1394 شرکت صباMIN V 551 ، مدل CO2شش دستگاه جوش میگ مگ 

600,000,00030,000,000کارکرده 1393 شرکت صباMIN V 551 ، مدل CO2چهار دستگاه جوش میگ مگ 

140,000,0007,000,000کارکرده 1390 شرکت صباMIN V 551 ، مدل CO2یک دستگاه جوش میگ مگ 

220,000,00011,000,000کارکرده 1395 شرکت کاراCK 514 ، مدل CO2یک دستگاه جوش میگ مگ 

50,000,0002,500,000کارکرده آمپر400یک دستگاه ترانس جوشکاری 

75,000,0003,750,000کارکرده PD80 L1395 درجه ، مدل 400 کیلووات ، 4خشک کن الکترود ، تکفاز ، - یک دستگاه آون 

65,000,0003,250,000کارکرده CD 2501395 درجه ، مدل 400 کیلووات ، 3.5خشک کن الکترود ، تکفاز ، - یک دستگاه آون 

110,000,0005,500,000کارکردهخشک کن الکترود ، گام الکتریک- دو دستگاه آون 

21

22
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

10,000,000500,000کارکردهخشک کن الکترود ، گام الکتریک- یک دستگاه آون 

450,000,00022,500,000کارکردهیک دستگاه رنگ پاش ایرلس

600,000,00030,000,000خرابچهار دستگاه رنگ پاش ایرلس ، مارک گراکو

100,000,0005,000,000کارکردهدو دستگاه همزن برقی ، مارک محک

4,500,000,000225,000,000کارکرده 1395 ، مارک کاراKSC مدل ، 30000*1200 نازله ، کارگیر 9یک دستگاه برش راسته بر ورق ، 

3,500,000,000175,000,000کارکرده 1395 ، مارک کاراKCCM/F&P ، مدل 2500*6000 ، کارگیر CNCیک دستگاه برش پالسما 

2,500,000,000125,000,000کارکرده 1392 ، کاراKSC میل مدل 100 ، ضخامت 2400*6200 نازله 6یک دستگاه برش راسته بر ورق 

2,000,000,000100,000,000کارکرده 1393 ، کاراCNC ، 6200*2400 نازله 9یک دستگاه برش راسته بر ورق 

3,000,000,000150,000,000کارکرده 1386 آلمانMESSER ، مارک2000*6000 نازله، کارگیر 6یک دستگاه برش راسته بر 

600,000,00030,000,000کارکردهدوازده دستگاه برش ریلی پرتابل

27

28

29

30

31

32
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

 کیلو وات ، مارک 9 ، 32 ، آمپر MMB 500 25/50مدل  (کونیک زن)یک دستگاه پخ زن ورق 

GE R IMA

کامالً نو1395   

 تنها از جعبه باز

شده

6,500,000,000325,000,000

350,000,00017,500,000کارکردهCHP21G میل ، مدل 50، پرتابل ، ضخامت  (کونیک زن)یک دستگاه پخ زن ورق 

600,000,00030,000,000کارکرده 1394 کاره5یک دستگاه پانچ دستی ، 

900,000,00045,000,000کارکرده 1386 کاره5دو دستگاه پانچ دستی ، 

900,000,00045,000,000کارکرده 1377 کاره ، مارک پدینگ هاوس آلمان5یک دستگاه پانچ دستی ، 

600,000,00030,000,000کارکرده 1386دو دستگاه پانچ دستی تک کاره

 متر ، همراه با کلیه قالب ها و 5 تن ، 400/260نوع لنگ ،  (پرس پرک)یک دستگاه پانچ ساعتی 

 آمریکاCINCINNATIمتعلقات دستگاه مارک 
7,000,000,000350,000,000کارکرده 1355

SHARK میل بر ، مارک 25 متری ضخامت 6یک دستگاه گیوتین هیدرولیک ، 
کارکرده1382   

نیاز به تعمیر
7,500,000,000375,000,000

5,000,000,000250,000,000کارکرده 1388 میل بر ، پایا برش25 متری ، ضخامت 3یک دستگاه گیوتین هیدرولیک ، 

7,000,000,000350,000,000کارکرده 1394 میل بر ، پایا برش15 متری ، ضخامت 6یک دستگاه گیوتین هیدرولیک ، 

39

40

41

42
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

6,500,000,000325,000,000کارکرده 1354 میل بر ، ولهیمزبرگ12 متری ، ضخامت 6دو دستگاه گیوتین پنوماتیکی ، 

3,500,000,000175,000,000خراب 1363 میل بر ، ولهیمزبرگ15 متری ، ضخامت 3یک دستگاه گیوتین پنوماتیکی ، 

800,000,00040,000,000کارکرده 1371 میل بر4 متری ، ضخامت 2یک دستگاه گیوتین برقی 

 سه KPADMTCH ، همراه با تعویض ابزار ، مدل CNCیک دستگاه دریل اتوماتیک پلیت ، 

 آمپر ، کارا48فاز 
12,000,000,000600,000,000کارکرده 1395

1,100,000,00055,000,000کارکرده Z3040 1211387یک دستگاه دریل رادیال ، سه فاز ، مدل 

700,000,00035,000,000کارکرده 1386یک دستگاه دریل رادیال ، سه فاز ، ماشین سازی تبریز

800,000,00040,000,000کارکرده 1372 مارک مته سنگین ایرانGR-516یک دستگاه دریل رادیال ، سه فاز ، مدل 

250,000,00012,500,000کارکرده 1362 ، مارک ماشین سازی تبریزM32Aدو دستگاه دریل ستونی مدل 

100,000,0005,000,000کارکرده 1375 ، مارک فلکسZ4050یک دستگاه دریل ستونی ، مدل 

500,000,00025,000,000کارکرده 1395سه دستگاه دریل پایه مگنت

51

52
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50
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44
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

1,500,000,00075,000,000کارکرده 1393 کولتی ، نیمه اتوماتیک4یک دستگاه ماشین رولینگ نامیرا ، 

750,000,00037,500,000کارکرده 1381 ، ماشین سازی تبریزTN50 متری ، مدل 1یک دستگاه تراش 

850,000,00042,500,000کارکرده 1366 ، ماشین سازی تبریزTN50 متری ، مدل 2یک دستگاه تراش 

1,000,000,00050,000,000کارکرده 1367 ، ماشین سازی تبریزTN50 متری ، مدل 2.5یک دستگاه تراش 

1,500,000,00075,000,000کارکرده 1371 متری ، ماشین سازی تبریز3یک دستگاه تراش 

1,500,000,00075,000,000کارکرده 1386 ، ماشین سازی تبریزFP4Mیک دستگاه فرز ، مدل 

700,000,00035,000,000کارکرده 1386 سانت80یک دستگاه صفحه تراش ، کورس 

550,000,00027,500,000کارکرده 1367 ، مارک آذرخشSPD40 متر ، مدل 1یک دستگاه سنگ مغناطیس ، کارگیر 

350,000,00017,500,000کارکرده 13881388 میل ، روسی سال 15 متر ، ضخامت 2یک دستگاه نورد ورق ، سه غلطکه ، طول 

1,000,000,00050,000,000کارکرده 1395یک دستگاه اره نواری آلمانی

57
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60

61

62

53

54

55

56
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

500,000,00025,000,000کارکرده 1386یک دستگاه اره نواری ترک

100,000,0005,000,000کارکرده 1382یک دستگاه اره لنگ

200,000,00010,000,000کارکرده ، فاقد موتور الکتریکیHیک دستگاه پرس هیدرولیک ، بدنه 

250,000,00012,500,000کارکردهAZAR 1250یک دستگاه کوره آبکاری ، مدل 

50,000,0002,500,000کارکردهیک عدد تسمه کش بزرگ

50,000,0002,500,000کارکرده HPC 1801394یک دستگاه کمپرسور هوا ، پیستونی ، مدل 

30,000,0001,500,000خراب   1394 یک دستگاه کمپرسور هوا ، پیستونی ، مارک اطلس

15,000,000750,000کارکرده 1376 لیتری200 سیلندر ، 2یک دستگاه کمپرسور هوا ، پیستونی ، 

10,000,000500,000کارکرده 1394لیتری ، فاقد موتور150یک دستگاه کمپرسور هوا ، پیستونی ، 

9,000,000,000450,000,000کارکرده 1388 متر ، مارک پیالن25 تن ، دو پل ، دهانه 16دو دستگاه جرثقیل سقفی ، 

69

70

71

72

63

64

65

66

67

68
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موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

4,000,000,000200,000,000کارکرده 1387 متر ، مارک فیروزا25 تن ، دو پل ، دهانه 10یک دستگاه جرثقیل سقفی ، 

2,750,000,000137,500,000کارکرده 1372 متر25 تن ، دو پل ، دهانه 10یک دستگاه جرثقیل سقفی ، 

10,000,000,000500,000,000کارکرده 1363 متر ، مارک فیروزا25 تن ، دو پل ، دهانه 10چهار دستگاه جرثقیل سقفی ، 

1,500,000,00075,000,000کارکرده 1358 متر ، مارک فیروزا25 تن ، دو پل ، دهانه 10یک دستگاه جرثقیل سقفی ، 

2,500,000,000125,000,000کارکرده 1358 متر ، مارک اطلس25 تن ، دو پل ، دهانه 7دو دستگاه جرثقیل سقفی ، 

4,500,000,000225,000,000کارکرده 1376 متر ، مدل کاوات ، مارک دماگ25 تن ، دو پل ، دهانه 5دو دستگاه جرثقیل سقفی ، 

 متر ، مدل کاوات ، مارک دماگ25 تن ، دو پل ، دهانه 5دو دستگاه جرثقیل سقفی ، 
کارکرده 

1373و1371
4,000,000,000200,000,000

700,000,00035,000,000کارکرده متر6 تن ، تک پل ، دهانه 2یک دستگاه جرثقیل سقفی ، 

350,000,00017,500,000کارکرده 1382  تن3دو دستگاه جرثقیل سقفی ، برقی زنجیری ، 

100,000,0005,000,000کارکرده 1364یک دستگاه جرثقیل زنجیری

80

81

82

74

75

76

77

78

79

73
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

 120 متر با ریل حرکتی 10 متر ، ارتفاع 25 تن ، دهانه 16یک دستگاه جرثقیل دروازه ای ، 

متر ، مارک پیالن
4,000,000,000200,000,000کارکرده 1388

2,000,000,000100,000,000کارکرده 1376 تن5یک دستگاه جرثقیل دروازه ای ، 

3,000,000,000150,000,000کارکرده 1366 تن5دو دستگاه جرثقیل دروازه ای ، 

1,800,000,00090,000,000کارکرده 1393 متر8 تن ، طول بازو 2چهار دستگاه جرثقیل بازویی ، وینچ برقی ، 

350,000,00017,500,000کارکرده 1388 متر8 تن ، طول بازو 2یک دستگاه جرثقیل بازویی ، وینچ برقی ، 

750,000,00037,500,000کارکرده 1364 متر8 تن ، طول بازو 2سه دستگاه جرثقیل بازویی ، وینچ برقی ، 

80,000,0004,000,000کارکردهیک دستگاه باالبر وینچ دستی

20,000,0001,000,000اسقاطیک دستگاه ترولی جرثقیل

10,000,000500,000اسقاطیک دستگاه موتور حرحت طولی جرثقیل

86

87

88

89

90

91

83

84

85
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

C 1
 ، ZR 3A ، مارک اطلس کوپکو ، نوع OIL FREEیک دستگاه کمپرسور هوای اسکرو ، 

 بار8/5 کیلو وات 132 لیتر بر ثانیه ، موتور 304ظرفیت 
کارکرده 1363

C 2
 بار ، 10 متر مکعب در دقیقه ، فشار کاری 17/5یک دستگاه کمپرسور هوای اسکرو با ظرفیت 

 کیلو وات ، ساخت شرکت هواسازان پارس132توان 
کارکرده 1393

C کارکرده متر مکعب در دقیقه ، ساخت اطلس کوپکو17/5یک دستگاه کمپرسور با ظرفیت 3

C کارکرده متر5یک عدد جرثقیل زنجیری با مسی حرکتی به طول 4

C کارکرده کیلو وات132 متر مکعب بر دقیقه و توان 17/5 کمپرسور با ظرفیت Air Endیک عدد 5

C کارکرده تن2یک عدد جک پالت دستی 6

C 7
 لیتر 200 متر و دبی 200 کیلو وات و هد 2/2دو عدد بوستر پمپ خنک کاری کمپسور با توان 

بر دقیقه
کارکرده

C کارکردهدو عدد برج خنک کن8

D1کارکردهیک عدد دیگ آبگرم فوالدی با مشعل مارک گرم ایران

D2 کارکرده لیتر بر دقیقه250 متر و دبی 6 کیلو وات با موتور زیمنس و هد 3یک عدد بوستر پمپ

D3 کارکرده لیتری1000یک عدد دیگ آبگرم فوالدی کویل دار

D4 کارکرده لیتری6000یک عدد مخزن گازوئیل

D5 کارکرده آمپر و تابلو برق کلید اصلی400 سلوله شامل دو عدد کلید 2یک عدد تابلو برق

600,000,00030,000,000اسقاطLITOSTORJ - S3LT01 تن ، مدل 8یک دستگاه لیفتراک 

500,000,00025,000,000اسقاطV069Y280یک دستگاه لیفتراک کماتسو مدل 

400,000,00020,000,000اسقاط تن3یک دستگاه لیفتراک کوماتسو ، 

94

95

96

93D650,000,00032,500,000

92c9,000,000,000450,000,000
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

1,000,000,00050,000,000اسقاط تن5دو دستگاه لیفتراک کوماتسو ، 

1,000,000,00050,000,000کارکرده گالن1000 اینچ ، ظرفیت 41 اینچ ، قطر 193 ، طول 250psiسه عدد مخزن گاز مایع 

300,000,00015,000,000کارکردهیک دستگاه پانچ دستی تک کاره

500,000,00025,000,000کارکردهیک دستگاه پانچ دستی پنج کاره

150,000,0007,500,000کارکرده میلیمتر2 متر ، 2یک دستگاه خمکن دستی کیاستی ، 

200,000,00010,000,000کارکرده 1374یک دستگاه خمکن برقی میلگرد ، مارک آب ایست

50,000,0002,500,000کارکرده1500upsیک دستگاه شارژر 

40,000,0002,000,000کارکردهدو دستگاه باطری شارژ کن

400,000,00020,000,000کارکردهیک دستگاه کمپرسور هوای موبایل جهت سندبالست

5,000,000250,000کارکردهیک دستگاه سیم بکسل جمع کن 106

100

101

102

103

104

105

97

98

99
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

100,000,0005,000,000کارکرده لیتری20000یک عدد مخزن گازوییل 

60,000,0003,000,000کارکرده لیتری8000یک عدد مخزن گازوییل 

300,000,00015,000,000کارکردهشابلون های پانچ ساعتی

10,000,000500,000کارکردهیک دستگاه سنگ رو میزی محک

1,850,000,00092,500,000کارکرده متری ، مارک صبا17یک دستگاه جوش زیر پودری 

350,000,00017,500,000کارکردهیک دستگاه جوش زیر پودری اسقاط

1,000,000,00050,000,000کارکرده متری17 ساز ، Hپنج دستگاه قالب پنوماتیکی 

2,000,000,000100,000,000کارکرده متر ، وینچ هوندا18 تن دو پل دهانه 5یک دستگاه جرثقیل سقفی 

400,000,00020,000,000کارکرده متر ، بدون وینچ8 تن ، طول بازو 2چهار دستگاه جرثقیل بازویی ، 

1,100,000,00055,000,000کارکرده ، ساخت کشور چکF1DR03یک دستگاه دریل رادیال مدل 

115

116

109

110

111

112

113

114

107

108
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

150,000,0007,500,000کارکردهیک دستگاه دریل ستونی ، مارک ماشین سازی تبریز

100,000,0005,000,000کارکردهیک دستگاه میلگرد بر

80,000,0004,000,000کارکردهیک دستگاه اره آتشین

150,000,0007,500,000کارکردهیک دستگاه دریل مگنت ، مارک مهر

350,000,00017,500,000کارکردهعدد کپسول اکسیژن 73

50,000,0002,500,000مستهلکعدد کپسول اکسیژن 36

600,000,00030,000,000کارکرده متر100 متر ، با موتور و گیربکس مربوطه جمعاً به طول 2میز کانوایر عرض 

150,000,0007,500,000کارکرده متر120 متر ، جمعاً به طول 1/5میز کارگاهی ، عرض 

150,000,0007,500,000کارکرده متر2 متر ، عرض 6یک دستگاه ترولی ، طول 

80,000,0004,000,000کارکرده متر1 متر ، عرض 3یک دستگاه ترولی ، طول 

121

122

123

124

125

126

117

118

119

120
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نام و نام خانوادگی و امضاء پیشنهاد دهنده



موضوعردیف
سال ساخت و 

وضعیت
(ریال) مبلغ پایه %5(ریال)مبلغ پایه 

قیمت پیشنهادی مزایده 

(ریال)گر به عدد 

قیمت پیشنهادی    

(ریال)مزایده گر به حروف

مزایده عمومی

لیست ماشین آالت و تاسیسات شرکت سولیران و برگه پیشنهاد قیمت

کد

70,000,0003,500,000کارکرده متر1 متر ، عرض 2یک دستگاه ترولی ، طول  127
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