
عنوانردیف
واحد سنجش 

(اصلی)
توضیحاتقیمت پیشنهادیانبار اقالم(اصلی)مانده 

گلستان7,000عدداسپیسر1

گلستان1عددABS 220*168اسکیمر جنس 2

گلستان75عددHKV M10*40انکر مکانیکی 3

گلستان205عددHKV M8*30انکر مکانیکی 4

گلستان160عددHSA M10 20/10انکر مکانیکی 5

گلستان35عددHSA M12*100انکر مکانیکی 6

گلستان2عددHST3 M16*145 45/25Xانکر مکانیکی 7

گلستان1,000عدد16-20بست چنگالی 8

گلستان400عدد36-38بست چنگالی بلند 9

گلستان1عدد125بست دیواری  سایز 10

گلستان7عدد160بست دیواری  سایز 11

گلستان90عددبست روکا دستشویی12

گلستان50عدد1"بست روکش دار دو طرف پیچ لینک سایز 13

گلستان34عدد1.2"بست روکش دار دو طرف پیچ لینک سایز 14

گلستان260عدد20بست روکش دار سوپر پایپ  سایز 15

گلستان38عدد160بست سقفی  سایز 16

گلستان146عدد125بست سقفی  قابل تنظیم سایز 17

گلستان105عدد50بست سقفی قابل تنظیم  سایز 18

گلستان8عدد90بست سقفی قابل تنظیم  سایز 19

گلستان1,000عدد20بست عایق دار سایز 20

گلستان960عدد میل40 گالوانیزه به همراه مهره و واشر دور 2"بست کرپی  سایز21

گلستان50عدد2.1/2"بست کرپی  سایز22

گلستان15عدد1 1.2"بست کرپی سایز 23

گلستان20عددمیل12 با ضخامت 12"بست کرپی سایز 24

گلستان29عدد3"بست کرپی گالوانیزه به همراه مهره و واشر سایز 25

گلستان335عدد اینچ1.2بست لوله یک طرف پیچ سوپر پایپ 26

گلستان1,474عدد اینچ1 1.4بست لوله یک طرف پیچ سوپر پایپ سایز 27

گلستان1عدد2"بوشن استنلس استیل سایز 28
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گلستان8عدد20بوشن پرسی سوپر پایپ سایز 29

گلستان42عدد32بوشن پرسی سوپر پایپ سایز 30

گلستان7عدد1 1.4"بوشن توپی گالوانیزه سایز 31

گلستان17عدد3.4"بوشن جوشی سیتکو سایز 32

گلستان15عدد1.2"بوشن جوشی مانیسمان سایز 33

گلستان4عدد1 1.2"بوشن جوشی مانیسمان سایز 34

گلستان10عددPCVU _ 125بوشن چسبی سایز 35

گلستان4عددPCVU _ 50بوشن چسبی سایز 36

گلستان20عددPCVU _ 63بوشن چسبی سایز 37

گلستان1عددPCVU _ 75بوشن چسبی سایز 38

گلستان11عددPCVU _ 90بوشن چسبی سایز 39

گلستان4عددPCVU _ 75*2 1.2"بوشن یکسر دنده سایز 40

گلستان1عددPCVU _ 63*2"بوشن یکسر دنده سایز 41

گلستان21عددPCVU _ 25*3.4بوشن یکسر دنده سایز 42

گلستان39عددMM-R13-63پایه ریل هیلتی 43

گلستان855عددپرچ آلومینیومی44

گلستان5عدد(بلت) 15*16پیچ انکر 45

گلستان50عددM6*6پیچ چهارسو گالوانیزه 46

گلستان1بسته سانت5پیچ خودکار گالوانیزه 47

گلستان1,330عددM8*40پیچ سوپر پایپ سایز 48

گلستان170عددM8*6پیچ شش گوش 49

گلستان2,499عددM8*70پیچ شش گوش 50

گلستان19عدد سانتی متر10پیچ شش گوش شیروانی به طول 51

گلستان39عددM10*5پیچ شش گوش گالوانیزه 52

گلستان50عددM12*60پیچ گالوانیزه  سایز  53

گلستان69عددM6*6CMپیچ گالوانیزه چهارسو سایز 54

گلستان100عددM8*6CMپیچ گالوانیزه چهارسو سایز 55

گلستان47عددM14*6پیچ و مهره شش گوش گالوانیزه 56
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گلستان9عددسانتی7 10پیچ و مهره و واشر سایز57

گلستان750عددپیچ و مهره و واشر سینی کابل58

گلستان3عددتابلو برق فلزی کارگاهی59

گلستان12عدد32*25تبدیل پرسی سوپر پایپ 60

گلستان2عدد25*16تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 61

گلستان3عدد16*20تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 62

گلستان4عدد25*20تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 63

گلستان1عدد32*20تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 64

گلستان27عدد70 به  50تبدیل پوش فیت سایز 65

گلستان10عدد100*70تبدیل پوش فیت سایز 66

گلستان1عدد1 1.4*1"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 67

گلستان4عدد1*1.2"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 68

گلستان3عدد1 1.2*1.2"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 69

گلستان2عدد2 1.2*2"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 70

گلستان7عدد1*3.4"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 71

گلستان20عدد1.2*3.4"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 72

گلستان15عدد1 1.4*3.4"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 73

گلستان2عدد5*4"تبدیل توپی گالوانیزه سایز 74

گلستان5عدد  پلی اتیلن75*110تبدیل جوشی 75

گلستان2عدد  پلی اتیلن110*125تبدیل جوشی 76

گلستان6عدد  پلی اتیلن50*63تبدیل جوشی 77

گلستان6عدد  پلی اتیلن50*75تبدیل جوشی 78

گلستان6عدد  پلی اتیلن63*75تبدیل جوشی 79

گلستان1عدد اینچ8*2 1.2تبدیل جوشی سایز 80

گلستان1عدد اینچ5*4تبدیل جوشی سایز 81

گلستان8عدد1 1.2*1 1.4"تبدیل جوشی مانیسمان سایز 82

گلستان3عددPVCU _ 40*32تبدیل چسبی سایز 83

گلستان10عددPVCU _ 63*32تبدیل چسبی سایز 84
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گلستان51عددPVCU _ 63*40تبدیل چسبی سایز 85

گلستان11عددPVCU _ 75*63تبدیل چسبی سایز 86

گلستان2عددPVCU _ 90*63تبدیل چسبی سایز 87

گلستان8عددPVCU _ 90*75تبدیل چسبی سایز 88

گلستان9عددPVCU _ چسبی 25*20تبدیل سایز 89

گلستان30عدد50*100تبدیل سایلنت پوش فیت سایز90

گلستان1عدد70*100تبدیل سایلنت پوش فیت سایز91

گلستان4عدد100*125تبدیل سایلنت پوش فیت سایز92

گلستان2عدد پلی اتیلن32*25تبدیل فیتینگی سایز 93

گلستان1عدد5*2 1.2"تبدیل گالوانیزه سایز 94

گلستان1عدد5*2"تبدیل گالوانیزه سایز 95

گلستان15متر میلی متر2*30تسمه استنلس استیل به ابعاد 96

گلستان245متر مربع1توری پالستیکی درجه 97

گلستان6عدد40*40 میل و چشمه 4توری گالوانیزه با ضخامت 98

گلستان60عدد روکار20*25جعبه تقسیم پالستیکی 99

گلستان15عدد12*15جعبه تقسیم پالستیکی روکار سایز 100

گلستان2عدد250چراغ سوله ای با المپ گازی 101

گلستان5عددخمیر لوله102

گلستان3عدد125درپوش تست پلی اتیلن جوشی سایز 103

گلستان3عدد75درپوش تست پلی اتیلن جوشی سایز 104

گلستان21عدد100درپوش تست کرم رنگ پوش فیت سایلنت سایز105

گلستان27عدد125درپوش تست کرم رنگ پوش فیت سایلنت سایز106

گلستان21عدد1 1.2"درپوش گالوانیزه توپی سایز 107

گلستان1عدد4"درپوش گالوانیزه توپی سایز 108

گلستان70عدد50دریچه بازدید پوش فیت سایز109

گلستان31عدد  پلی اتیلن110دریچه بازدید جوشی 110

گلستان110عدد50رابط بوگیر پوش فیت سایز111

گلستان20عدد25*1رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ سایز 112
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گلستان167عدد32*1رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ سایز 113

گلستان10عدد32*11.4رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ سایز 114

گلستان124عدد25*3.4رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ سایز 115

گلستان16عدد25 سایز T2رابط سوپر والو مدل 116

گلستان130شاخهریل چنگالی117

گلستان2عددPVCU _ 125رینگ سایز 118

گلستان1عددPVCU _ 75رینگ سایز 119

گلستان1عدد75رینگ گالوانیزه سایز 120

گلستان12عدد50 درجه پوش فیت سایلنت سایز45زانو 121

گلستان9عدد75 درجه پوش فیت سایز 87زانو 122

گلستان20عدد32*32زانو پرسی سوپر پایپ 123

گلستان5عدد50*50زانو پرسی سوپر پایپ سایز 124

گلستان11عدد1.2"زانو توپی گالوانیزه سایز 125

گلستان5عدد1 1.2"زانو توپی گالوانیزه سایز 126

گلستان10عدد1 1.4"زانو توپی گالوانیزه سایز 127

گلستان7عدد2"زانو توپی گالوانیزه سایز 128

گلستان3عدد پلی اتیلن25*3.4"زانو توپیچ سایز 129

گلستان4عدد  پلی اتیلن125 درجه 45زانو جوشی 130

گلستان18عدد  پلی اتیلن75 درجه 45زانو جوشی 131

گلستان4عدد6" درجه سایز 45زانو جوشی درزدار 132

گلستان2عدد1" درجه سایز 90زانو جوشی درزدار 133

گلستان31عدد1 1.2" درجه سایز 90زانو جوشی درزدار 134

گلستان5عدد1 1.4" درجه سایز 90زانو جوشی درزدار 135

گلستان1عدد6" درجه سایز 90زانو جوشی درزدار 136

گلستان18عدد1"زانو جوشی درزدار سایز 137

گلستان3عدد1 1.2"زانو جوشی درزدار سایز 138

گلستان10عدد1 1.4"زانو جوشی درزدار سایز 139

گلستان2عدد اینچ1 1.4زانو جوشی سایز 140
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گلستان2عدد اینچ3زانو جوشی سایز 141

گلستان8عدد1.2"زانو جوشی مانیسمان سایز 142

گلستان1عدد3.4"زانو جوشی مانیسمان سایز 143

گلستان5عدد1.2" درجه سایز 90زانو چپقی گالوانیزه 144

گلستان2عدد2" درجه سایز 90زانو چپقی گالوانیزه 145

گلستان32عدد16*1/2زانو دیواری پرسی توپیچ سوپر پایپ سایز 146

گلستان1عددPCVU _ چسبی 125-45زانو سایز 147

گلستان2عددPCVU _ چسبی 75-45زانو سایز 148

گلستان5عددPCVU _ چسبی 125-90زانو سایز 149

گلستان7عددPCVU _ چسبی 25-90زانو سایز 150

گلستان10عددPCVU _ چسبی 75-90زانو سایز 151

گلستان17عدد125 درجه پوش فیت سایز45زانو سایلنت 152

گلستان5عدد160 درجه پوش فیت سایز45زانو سایلنت 153

گلستان77عدد70 درجه پوش فیت سایز87زانو سوکت بلند سایلنت 154

گلستان4عدد50 درجه نمره 87زانو کوتاه پوش فیت  155

گلستان2عدد4" استیل آسا سایز 40زانو مانیسمان رده 156

گلستان9عدد1" درجه سایز 45 بنکن 40زانو مانیسمان رده 157

گلستان5عدد2 1.2" درجه سایز 45 بنکن 40زانو مانیسمان رده 158

گلستان8عدد1" بنکن سایز 40زانو مانیسمان رده 159

گلستان6عدد3" بنکن سایز 40زانو مانیسمان رده 160

گلستان7عدد5" بنکن سایز 40زانو مانیسمان رده 161

گلستان4عدد8" بنکن سایز 40زانو مانیسمان رده 162

گلستان16عدد1"سردنده جوشی درزدار سایز 163

گلستان8عدد1 1.2"سردنده جوشی درزدار سایز 164

گلستان6عدد2 1.2"سردنده جوشی درزدار سایز 165

گلستان12عدد1 1.4"سردنده جوشی درزدار سایز 166

گلستان6عدد2"سردنده جوشی سایز 167

گلستان14عدد50 درجه پوش فیت سایلنت سایز45سه راه 168
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گلستان7عدد70 درجه پوش فیت سایز87سه راه بازدید  169

گلستان9عدد پلی اتیلن110 درجه سایز 90سه راه بازدید جوشی 170

گلستان9عدد70 درجه پوش فیت سایز87سه راه بازدید سایلنت  171

گلستان22عدد100 درجه پوش فیت سایز90سه راه بازدید سایلنت 172

گلستان92عدد16سه راه پرسی سوپر پایپ سایز 173

گلستان15عدد20سه راه پرسی سوپر پایپ سایز 174

گلستان16عدد32سه راه پرسی سوپر پایپ سایز 175

گلستان1عدد100 درجه سایز 45سه راه پوش فیت 176

گلستان30عدد32*25*32سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ 177

گلستان15عدد20*16*16سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 178

گلستان2عدد25*16*16سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 179

گلستان7عدد20*20*16سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 180

گلستان4عدد20*16*20سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 181

گلستان42عدد25*20*20سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 182

گلستان5عدد25*16*25سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 183

گلستان6عدد32*25*25سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 184

گلستان1عدد25*32*25سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 185

گلستان9عدد32*16*32سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 186

گلستان16عدد40*25*32سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز 187

گلستان2عدد40*32*32سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ سایز188

گلستان3عدد70*50 درجه 87سه راه تبدیل پوش فیت 189

گلستان3عدد1 1.4*1"سه راه تبدیل توپی گالوانیزه سایز 190

گلستان1عدد2*1"سه راه تبدیل توپی گالوانیزه سایز 191

گلستان3عدد3.4*1.2"سه راه تبدیل توپی گالوانیزه سایز 192

گلستان1عدد2*1 1.4"سه راه تبدیل توپی گالوانیزه سایز 193

گلستان3عدد1 1.4*3.4"سه راه تبدیل توپی گالوانیزه سایز 194

گلستان2عدد  پلی اتیلن63*32سه راه تبدیل جوشی سایز 195

گلستان8عدد1*3.4"سه راه تبدیل جوشی مانیسمان سایز 196
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گلستان3عدد اینچ1.2*1سه راه تبدیل جوشی مانیسمان سایز 197

گلستان6عدد1 1.2*1 1.4"سه راه تبدیل درزدار سایز 198

گلستان15عدد2*3"سه راه تبدیل درزدار سایز 199

گلستان2عددPVCU _ چسبی 63*32سه راه تبدیل سایز 200

گلستان10عددPVCU _ چسبی 90*63سه راه تبدیل سایز 201

گلستان9عدد100*125 درجه پوش فیت سایز45سه راه تبدیل سایلنت 202

گلستان4عدد100*160 درجه پوش فیت سایز45سه راه تبدیل سایلنت 203

گلستان2عدد50*100 درجه پوش فیت سایز87سه راه تبدیل سایلنت 204

گلستان15عدد50*70 درجه پوش فیت سایز87سه راه تبدیل سایلنت 205

گلستان4عدد32*20*32سه راه تبدیل سوپر پایپ سایز 206

گلستان1عدد3.4*1.2"سه راه تبدیل سیاه مانیسمان سایز 207

گلستان3عدد2*1 1.4" بنکن سایز 40سه راه تبدیل مانیسمان رده 208

گلستان3عدد1"سه راه توپی گالوانیزه سایز 209

گلستان2عدد1 1.2"سه راه توپی گالوانیزه سایز 210

گلستان2عدد1 1.4"سه راه توپی گالوانیزه سایز 211

گلستان4عدد2"سه راه توپی گالوانیزه سایز 212

گلستان8عدد  پلی اتیلن110*75*110 درجه 45سه راه جوشی 213

گلستان36عدد  پلی اتیلن110*110*110 درجه 90سه راه جوشی 214

گلستان3عدد2"سه راه جوشی درزدار سایز 215

گلستان18عدد3"سه راه جوشی درزدار سایز 216

گلستان4عدد1"سه راه جوشی مانیسمان سایز 217

گلستان1عدد1.2"سه راه جوشی مانیسمان سایز 218

گلستان2عددPVCU _ چسبی 125-90سه راه سایز 219

گلستان6عددPVCU _ چسبی 20-90سه راه سایز 220

گلستان3عددPVCU _ چسبی 32-90سه راه سایز 221

گلستان4عددPVCU _ چسبی 40-90سه راه سایز 222

گلستان14عددPVCU _ چسبی 63-90سه راه سایز 223

گلستان9عددPVCU _ چسبی 75-90سه راه سایز 224
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عنوانردیف
واحد سنجش 

(اصلی)
توضیحاتقیمت پیشنهادیانبار اقالم(اصلی)مانده 
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لیست اقالم مزایده

گلستان8عددPVCU _ چسبی 90-90سه راه سایز 225

گلستان26عدد100 درجه پوش فیت سایز45سه راه سایلنت 226

گلستان29عدد70 درجه پوش فیت سایز45سه راه سایلنت 227

گلستان1عدد اینچ2 1.2سه راه سیاه درزدار سایز 228

گلستان5عدد اینچ8سه راه سیاه درزدار سایز 229

گلستان4عدد1.2"سه راه گالوانیزه ایرانی سایز 230

گلستان1عدد3" بنکن سایز 40سه راه مانیسمان رده 231

گلستان9عددPVCU _ 63*2"سه راه ناف دنده سایز 232

گلستان19عدد70سیفون جدید یک تکه  سایلنت پوش فیت سایز233

گلستان23عدد100سیفون جدید یک تکه سایلنت پوش فیت سایز234

گلستان4عدد سانتی متر50 به طول 1" دنده 1" مهره 15شلنگ شیالن 235

گلستان11عددPVCU _ 50شیر توپی مهره دار سایز 236

گلستان1عددPVCU _ 63شیر توپی مهره دار سایز 237

گلستان24عددS3شیر سوپر والو مدل 238

گلستان7عدد1 1.2" سایز 150 ژاپن کالس KITZشیر فلکه سوزنی برنجی 239

گلستان3عدد1.2" ایتالیا سایز LCIMشیر فلکه کشویی 240

گلستان1عدد1 1.2" ایتالیا سایز LCIMشیر فلکه کشویی 241

گلستان4عدد2 1.2" ایتالیا سایز LCIMشیر فلکه کشویی 242

گلستان6عدد1 1.2" سایز 150 ژاپن کالس KITZشیر فلکه کشویی برنجی 243

گلستان5عدد2" سایز 150 ژاپن کالس KITZشیر فلکه کشویی برنجی 244

گلستان3عدد1" ایتالیا سایز LCIMشیر فلکه کشویی سنگین 245

گلستان1عدد2"شیر گازی سایز 246

گلستان2عدد1 1.2" سایز 150 ژاپن کالس KITZشیر یکطرفه دریچه ای 247

گلستان4عدد1"شیرگازی سایز 248

گلستان60متر3.4شیلنگ درین فن کویل سیم دار سایز 249

گلستان2عدد1 1.2" سایز 150 ژاپن کالس KITZصافی دنده ای برنجی 250

گلستان25عدد میلی متر73صفحه دیواری تک فوالدی سایز 251

گلستان57عدد میلی متر153صفحه دیواری فوالدی دوبل سایز 252
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(اصلی)
توضیحاتقیمت پیشنهادیانبار اقالم(اصلی)مانده 
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لیست اقالم مزایده

گلستان12عدد میلی متر250صفحه دیواری فوالدی قوس دار سایز 253

گلستان1عدد70متر سیم مسی بدون روکش 10 میلیمتر یه همراه 660*660*3صفحه مسی 254

گلستان93متر مربع(80اکسون مت )عایق صدای کوبه ای 255

گلستان256متر9*16عایق لوله ای کایفلکس سایز 256

گلستان74متر9*20عایق لوله ای کایفلکس سایز 257

گلستان40عدد19*22عایق لوله ای کایفلکس سایز 258

گلستان36متر19*28عایق لوله ای کایفلکس سایز 259

گلستان10عدد9*32عایق لوله ای کایفلکس سایز 260

گلستان36متر19*35عایق لوله ای کایفلکس سایز 261

گلستان2متر9*35عایق لوله ای کایفلکس سایز 262

گلستان16متر9*48عایق لوله ای کایفلکس سایز 263

گلستان80متر9*76عایق لوله ای کایفلکس سایز 264

گلستان3عدد100عصایی پشت بام پوش فیت سایز265

گلستان5عدد زون220فالشر 266

گلستان1عدد  پلی اتیلن75فلنج جوشی 267

گلستان9عددPN16/2 1.2"فلنج جوشی کور ایتالیا سایز 268

گلستان1عددPN16/6"فلنج جوشی کور ایتالیا سایز 269

گلستان8عددPN 16/ 1 1.4"فلنج جوشی گلودار سایز 270

گلستان12عددPN 16/ 2"فلنج جوشی گلودار سایز 271

گلستان18عددPN 16/ 2 1.2"فلنج جوشی گلودار سایز 272

گلستان13عددPN 16/ 3"فلنج جوشی گلودار سایز 273

گلستان6عددPN 16/ 4"فلنج جوشی گلودار سایز 274

گلستان17عددPN 16/ 5"فلنج جوشی گلودار سایز 275

گلستان2عددPN 16/ 8"فلنج جوشی گلودار سایز 276

گلستان2عددPVCU _ 125فلنچ سایز 277

گلستان1عددPVCU _ 75فلنچ سایز 278

گلستان2عددCH-AF 216فن کویل سقفی توکار مدل 279

گلستان1عددCH-AF 220فن کویل سقفی توکار مدل 280
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عنوانردیف
واحد سنجش 

(اصلی)
توضیحاتقیمت پیشنهادیانبار اقالم(اصلی)مانده 
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لیست اقالم مزایده

گلستان2عددCH-AF 222فن کویل سقفی توکار مدل 281

گلستان4عددCH-AF 224فن کویل سقفی توکار مدل 282

گلستان60کیلو گرم(پلی کربو کسیالتی )فوق روان کننده زودگیر 283

گلستان4عددقاب چراغ سوله ای کارگاهی284

گلستان10عددقاب مهتابی285

گلستان52عدد سانتی4 با مهره و واشر 8 مفتول 1 1.2"کورپی سایز 286

گلستان70عدد سانتی4 با مهره و واشر 8 مفتول 2 1.2"کورپی سایز 287

گلستان10عدد سانتی4 با مهره و واشر 8 مفتول 1 1.4"کورپی سایز 288

گلستان30عدد سانتی4 با مهره و واشر 10 مفتول 4"کورپی سایز 289

گلستان5عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 1کورپی سایز 290

گلستان10عدد میل3 سانتی و ضخامت 5 با مهره و واشر 10 اینچ مفتول 1 1.2کورپی سایز 291

گلستان60عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 2 1.2کورپی سایز 292

گلستان88عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 2کورپی سایز 293

گلستان19عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 3کورپی سایز 294

گلستان47عدد میل3 سانتی و ضخامت 5 با مهره و واشر 10 اینچ مفتول 3کورپی سایز 295

گلستان10عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 4کورپی سایز 296

گلستان5عدد میل3 سانتی و ضخامت 5 با مهره و واشر 10 اینچ مفتول 4کورپی سایز 297

گلستان15عدد10 اینچ با میله و مهره نمره 5کورپی سایز 298

گلستان5عدد میل3 سانتی و ضخامت 5 با مهره و واشر 10 اینچ مفتول 5کورپی سایز 299

گلستان20عدد12 اینچ با میله و مهره نمره 8کورپی سایز 300

گلستان3عدد8"گپ جوشی سایز 301

گلستان4عدد12"گپ جوشی گود سایز 302

گلستان4عددPCVU _ 75گپ چسبی سایز 303

گلستان7عددPCVU _ 90گپ چسبی سایز 304

گلستان1عددBL72 مارک زرد فلنج دار مهار دار PN10 بالدری 5"لرزه گیر الستیکی باقطر نامی 305

گلستان3شاخه50سانتی متری سایز200لوله پوش فیت دوسر سوکت  306

گلستان4شاخه100سانتی متری سایز200لوله پوش فیت دوسر سوکت  سایلنت 307

گلستان25شاخه100سانتی متری سایز100لوله پوش فیت دوسر سوکت ساده 308
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عنوانردیف
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(اصلی)
توضیحاتقیمت پیشنهادیانبار اقالم(اصلی)مانده 
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لیست اقالم مزایده

گلستان6شاخه100سانتی متری سایز300لوله پوش فیت دوسر سوکت ساده 309

گلستان18شاخه100سانتی متری سایز50لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت  310

گلستان26شاخه100سانتی متری سایز100لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 311

گلستان8شاخه125سانتی متری سایز100لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 312

گلستان2شاخه160سانتی متری سایز100لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 313

گلستان5شاخه125سانتی متری سایز200لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 314

گلستان4شاخه160سانتی متری سایز200لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 315

گلستان23شاخه125سانتی متری سایز300لوله پوش فیت دوسر سوکت سایلنت 316

گلستان6شاخه70سانتی متری سایز 300لوله پوش فیت یکسر سوکت ساده 317

گلستان7شاخه125سانتی متری سایز300لوله پوش فیت یکسر سوکت سایلنت 318

گلستان20شاخه70سانتی متری سایز300لوله پوش فیت یکسر سوکت سایلنت 319

گلستان40شاخه100سانتی متری سایز50لوله پوش فیت یکسر سوکت سایلنت 320

گلستان12شاخه125سانتی متری سایز50لوله پوش فیت یکسر سوکت سایلنت 321

گلستان120شاخه70سانتی متری سایز50لوله پوش فیت یکسر سوکت سایلنت 322

گلستان16شاخه70 سانتی متر نمره 100لوله دو سر سوکت پوش فیت 323

گلستان14شاخه70 سانتی متر نمره300لوله دو سر سوکت پوش فیت 324

گلستان5مترPVCU _ PN16 _ 125لوله سایز 325

گلستان20مترPVCU _ PN16 _ 32لوله سایز 326

گلستان20مترPVCU _ PN16 _ 40لوله سایز 327

گلستان20متر20لوله سوپر پایپ سایز 328

گلستان45متر25لوله سوپر پایپ سایز 329

گلستان3شاخه1"لوله سیاه مانیسمان جوشی اهواز سایز 330

گلستان1شاخه1.2"لوله گالوانیزه سایز 331

گلستان2شاخه1"لوله گالوانیزه مانیسمان سنگین ساوه سایز 332

گلستان1شاخه میل3 به ضخامت 1 1.2"لوله گالوانیزه مانیسمان سنگین ساوه سایز 333

گلستان40بسته30*8لیبل کابل 334

گلستان5عدد شاخه صنعتی4مادگی 335

گلستان21عدد اینچ گالوانیزه1مغزی 336
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لیست اقالم مزایده

گلستان18عدد گالوانیزه1 1.4مغزی 337

گلستان21عدد1"مغزی توپی گالوانیزه سایز 338

گلستان3عدد2"مغزی توپی گالوانیزه سایز 339

گلستان4عدد3"مغزی توپی گالوانیزه سایز 340

گلستان4عدد5"مغزی توپی گالوانیزه سایز 341

گلستان1عدد3.4" سایز 3000مغزی جوشی فشار قوی 342

گلستان26عدد1.2"مغزی گالوانیزه توپی سایز 343

گلستان2عدد1 1.2"مغزی گالوانیزه توپی سایز 344

گلستان5عدد2 1.2"مغزی گالوانیزه توپی سایز 345

گلستان18عدد1 1.4"مغزی گالوانیزه توپی سایز 346

گلستان10عدد3.4"مغزی گالوانیزه توپی سایز 347

گلستان2عدد4"مغزی گالوانیزه توپی سایز 348

گلستان37عدد1.2"مغزی نیو پایپ سایز 349

گلستان505عددM8مهره سوپر پایپ سایز 350

گلستان1,890عددM8مهره شش گوش 351

گلستان46عددM12مهره شش گوش گالوانیزه 352

گلستان264عددM10مهره شش گوش گالوانیزه سایز 353

گلستان50عددM12مهره گالوانیزه  سایز  354

گلستان2عدد1.2"مهره ماسوره برزیلی سایز 355

گلستان5عدد2 1.2"مهره ماسوره برزیلی سایز 356

گلستان1عدد2"مهره ماسوره برزیلی سایز 357

گلستان6عدد3.4"مهره ماسوره برزیلی سایز 358

گلستان1عددPVCU _ 1 1.2"مهره ماسوره چسبی سایز 359

گلستان20عدد10 میلیمتر نمره 3 سانتیمتر و ضخامت 1.5مهره و واشر تخت با دور خارجی 360

گلستان20عدد10 میلیمتر نمره 3 سانتیمتر و ضخامت 5مهره و واشر تخت با دور خارجی 361

گلستان114عدد14 میلیمتر نمره 3 سانتیمتر و ضخامت 5مهره و واشر تخت با دور خارجی 362

گلستان4عدد  پلی اتیلن75موفه بلند جوشی 363

گلستان5عدد  پلی اتیلن50موفه کوتاه جوشی 364
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لیست اقالم مزایده

گلستان5عدد  پلی اتیلن75موفه کوتاه جوشی 365

گلستان28عددHS M10میخ آویز 366

گلستان76عددنبشی مهتابی367

گلستان38عددMM-A 90نبشی هیلتی 368

گلستان1,042عددMM-S M10نگهدارنده بست لوله هیلتی 369

گلستان996عددMM-S M8نگهدارنده بست لوله هیلتی 370

گلستان26رول میل3 میل و ضخامت 30نوار چسب درزگیر االستومریک عرض 371

گلستان8حلقه میل3 میل و ضخامت 50نوار چسب درزگیر االستومریک عرض 372

گلستان6کیلو گرم2"نوار سرجوش آلتن سایز 373

گلستان40عددM12واشر تخت گالوانیزه  سایز  374

گلستان364عدد سانتی مترM10*3واشر تخت گالوانیزه 375

گلستان1,956عدد8واشر سوپر پایپ سایز 376

گلستان20عددM12واشر فنری گالوانیزه  سایز  377

گلستان180عددM8واشر فنری گالوانیزه  سایز  378

گلستان4عدد8"واشر کلین گریت سیم دار مشکی سایز 379

گلستان2,110عددM10واشر هیلتی 380

سرو12.00متر3/4"لوله گالوانیزه سایز 381

سرو12.00متر1"لوله گالوانیزه سایز 382

سرو6.00متر1 1/2"لوله گالوانیزه سایز 383

سرو57.00متر2"لوله گالوانیزه سایز 384

سرو27.00متر2 1/2"لوله گالوانیزه سایز 385

سرو2.70متر11/4"لوله گالوانیزه سایز 386

سرو10.20متر4"لوله گالوانیزه سایز 387

سرو3.00مترجوشی مانیسمان1/2"لوله 388

سرو6.00متر جوشی درزدار1"لوله 389

سرو18.70مترجوشی مانیسمان1 1/4"لوله 390

سرو21.00مترجوشی مانیسمان1 1/2"لوله 391

سرو20.10مترجوشی  درزدار2 1/2"لوله 392
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لیست اقالم مزایده

سرو13.30متر جوشی درزدار3"لوله 393

سرو20.50متر جوشی مانیسمان4"لوله 394

سرو6.00متر جوشی مانیسمان3/4"لوله 395

سرو11.00متر جوشی مانیسمان1"لوله 396

سرو13.30مترجوشی مانیسمان1 1/4"لوله 397

سرو13.00مترجوشی درزدار1 1/2"لوله 398

سرو16.50متر جوشی درزدار2"لوله 399

سرو26.80مترجوشی مانیسمان2 1/2"لوله 400

سرو6.50متر جوشی مانیسمان 3"لوله 401

سرو6.00متر جوشی درزدار4"لوله 402

سرو7.60متر جوشی مانیسمان8"لوله 403

سرو6.00متر جوشی مانیسمان5"لوله 404

سرو27.30متر جوشی مانیسمان2"لوله 405

سرو7.00متر3/4"لوله گالوانیزه سایز 406

سرو9.00متر جوشی مانیسمان1"لوله 407

سرو4.30متر جوشی درزدار8"لوله 408

سرو13.40متر جوشی مانیسمان11/2"لوله 409

سرو8.30متر جوشی درزدار11/4"لوله 410

سرو13.80متر جوشی مانیسمان2"لوله 411

سرو21.90متر جوشی مانیسمان21/2"لوله 412

سرو56.40متر11/4"لوله گالوانیزه سایز 413

سرو5.50متر2"لوله گالوانیزه سایز 414

سرو7.30متر جوشی درزدار3"لوله 415

سرو8.50متر جوشی مانیسمان3"لوله 416

سرو5.70متر جوشی مانیسمان11/4"لوله 417

سرو9.50متر جوشی مانیسمان1"لوله 418

سرو4.00متر جوشی درزدار2"لوله 419

سرو5.60متر21/2"لوله گالوانیزه سایز 420
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(اصلی)
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لیست اقالم مزایده

سرو14.00متر جوشی درزدار3/4"لوله 421

سرو4.60متر جوشی درزدار4"لوله 422

سرو17.00متر12"لوله دودکش فلنج دار سایز 423

سرو3.00عدد12"زانو دودکش فلنج دار سایز 424

سرو2.30متر10"لوله جوشی مانیسمان سایز 425

سرو12.00متر8"لوله جوشی درزدار سایز 426

سرو6.00متر4"لوله جوشی درزدار سایز 427

سرو12.00متر5"لوله جوشی درزدار سایز 428

سرو6.00متر5"لوله جوشی مانیسمان سایز 429

سرو18.00متر110لوله پلی اتیلن سایز 430

سرو27.30متر63 سایز upvcلوله 431

سرو13.50متر75 سایز pvcلوله 432

سرو5.00متر6"لوله جوشی درزدار سایز 433

سرو6.00متر11/2"لوله جوشی درزدار سایز 434

سرو4.50متر1"لوله جوشی درزدار سایز 435

سرو3.10متر5"لوله جوشی مانیسمان سایز 436

سرو2.7متر11/4"لوله گالوانیزه سایز 437

سرو1عدد21/2"بوشن جوشی سایز 438

سرو2عدد11/4"بوشن جوشی سایز 439

سرو1عدد2"*1"سه راهی گالوانیزه 440

سرو1.30متر جوشی درزدار8"لوله 441

سرو1.50متر جوشی مانیسمان 6"لوله 442

سرو1.00عدد20*20پلیت 443

سرو1.00عدد2"گپ جوشی 444

سرو1.00عدد2 1/2"گپ جوشی 445

سرو1.00عدد2" درجه جوشی  90زانو 446

سرو1.00عدد 1" درجه جوشی 90زانو 447

سرو2.00عدد1 1/4" درجه جوشی90زانو 448
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سرو2.00عدد2 1/2" درجه جوشی 90زانو 449

سرو1.00عدد1"سردنده جوشی  450

سرو1.00عدد3"* 2"تبدیل جوشی درزدار سایز 451

سرو1.00عدد2 1/2" * 2"تبدیل جوشی درزدار 452

سرو1.00عدد2 1/2"بوشن گالوانیزه سایز 453

سرو3.00عدد1"بوشن جوشی سایز 454

سرو1.00عدد8"گپ جوشی 455

سرو1.00عدد1"بوشن جوشی 456

سرو1.00عدد21/2"*1"سه راهی جوشی 457

سرو1.00عدد21/2"گپ جوشی 458

سرو1.00عدد3"گپ جوشی 459

سرو2.00عدد21/2"*2"تبدیل جوشی 460

سرو1.00عدد3/4"بوشن جوشی 461

سرو2.00عدد 1"زانو جوشی سایز 462

سرو1.00متر جوشی مانیسمان6"لوله 463

سرو1.00عدد1"سه راهی جوشی 464

سرو2.00عدد 21/2"زانو جوشی سایز 465

سرو2.00عدد11/2"زانو جوشی سایز 466

سرو1.00عدد1"بوشن جوشی سایز467

سرو1.00عدد21/2"*1"سه راهی جوشی 468

سرو1.00عدد2"سردنده جوشی 469

سرو1.00عدد11/2"سردنده جوشی 470

سرو1.00عدد11/4"سردنده جوشی 471

سرو1.00عدد1"سردنده جوشی 472

سرو2.00عدد63 سایز upvcسه راهی 473

سرو2.00عدد63*32 سایز upvcتبدیل 474

سرو3.00عدد63 سایز upvcبوشن 475

سرو13.50متر75 سایز pvcلوله 476
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سرو4.70متر 63لوله پلی اتیلن سایز 477

سرو3.50متر125 سایز upvcلوله 478

سرو6.20متر40 سایز upvcلوله 479

سرو1.50متر32 سایز upvcلوله 480

سرو1.00عدد75 سایز upvcزانو 481

سرو1.50متر75 سایز upvcلوله 482

سرو1.20متر6"لوله جوشی مانیسمان سایز 483

سرو1.00عدد3"*11/4"تبدیل جوشی سایز 484

سرو1.00عدد11/4"*1"تبدیل جوشی سایز 485

سرو2.00عدد2"زانو جوشی سایز 486

سرو1.00عدد11/2"زانو جوشی سایز 487

سرو1.00عدد21/2"*1"سه راهی جوشی سایز 488

سرو13.60متر6"لوله جوشی درزدار سایز 489

سرو3.10متر8"لوله جوشی درزدار سایز 490

سرو3.00متر1"لوله جوشی مانیسمان سایز 491

سرو4.60متر21/2"لوله جوشی مانیسمان سایز 492

سرو9.50متر4"لوله جوشی مانیسمان سایز 493

سرو4.60متر8"لوله جوشی مانیسمان سایز 494

سرو1.00عدد75 سایز upvcزانو 495

سرو2.00متر2"لوله گالوانیزه سایز496

سرو2.80متر3"لوله جوشی درزدار سایز 497

سرو1.50متر2"لوله جوشی مانیسمان سایز 498

سرو1.00عدد11/4"بوشن جوشی سایز499

سرو1.00عدد21/2"*2"تبدیل جوشی سایز 500

سرو1.00عدد2"زانو جوشی سایز 501

سرو4.00عدد3"زانو جوشی سایز 502

سرو1.00عدد2"*1"سه راهی جوشی 503

سرو1.00عدد2"*11/2"تبدیل جوشی سایز 504
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سرو1.00متر11/4"لوله جوشی مانیسمان سایز 505

سرو1.00عدد11/4"زانو گالوانیزه سایز506

سرو1.00متر1"لوله جوشی درزدار سایز 507

سرو4.00متر32 سایز p.pلوله 508

سرو4.60متر75لوله پلی اتیلن سایز 509

سرو3.00متر32لوله پلی اتیلن سایز 510

سرو2.00متر1"لوله گالوانیزه سایز511

سرو1.00عدد21/2"بست پایه دار سایز 512

:آدرس ها جهت بازدید اقالم

 7روبروی کوچه ارغوان پالک  (گلستان شمالی)تهران اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان شهید قاسمی : انبار گلستان 

68خیابان سرو شرقی، پالک  (شهید تهرانی مقدم)تهران سعادت آباد، میدان کاج : انبار سرو 

. جهت دریافت پاکات شرکت در مزایده و معرفی به مکان بازدید مراجعه نمایید3 واحد 4لطفا قبل از بازدید اقالم فوق به آدرس این شرکت تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، کوچه شریفی، پالک : توجه 
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