
 

 

 

 
 

 مهر و امضاء خریدار 5از  1صفحه  فروش کاالهای مستعمل شرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

 شرايط، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده دستورالعمل، 

  شركت پتروشیمی زاگرس مازادفروش كاالهای 

  ZPC 1400ز//50به شماره 
 

در  ، )عسلویه(مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی)فروشنده( شرکت پتروشیمی زاگرس 

از طریق  ،اسناد مزایده مطابق لیست مندرج در بخش دوم را،خود  مازادنظر دارد، برخی از کاالهای 

و آگاه به شرایط   واجد شرایط محترم متقاضیان لذا بدینوسیله از  .فروش برسانده عمومی ب مزایده

برگزار  زایدهفوق که طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک م مزایده  آید تا دری دعوت بعمل مگمرکی 

 :دنخود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نمای ی شنهادخواهد شد شرکت نموده و قیمت پی

 برنامه زمانبندی انجام مزایده: -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 فروش اسناد مزایده  1

از تاریخ  

13 /11 /1400   

 لغایت 

27 /11 /1400 

خیابان مالیات،  ،  بندر سیراف / محل:    16  -8ساعت:  

امور  پتروشیمی زاگرس،  اقامتی    مجتمع بلوار زاگرس،  

 ها حقوقی و پیمان 

با ارائه مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 بازدید از محل و اقالم مزایده  2
از تاریخ  

تا پایان    1400/ 11/ 16

25 /11 /1400 

هر روز به استثنای روزهای جمعه و    16-8از ساعت  

 تعطیل رسمی 

   ها امور حقوقی و پیمان / تحویل به  16تا ساعت   1400/ 11/ 30 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

اره  م اری شــ جــ باید به حســا  متقاضیان ریال است که  ( میلیون  يک )  1,000,000زایده اد م ـ اسن فروش قیمت  -2

را د آن رســی اصل  ، به نام شرکت پتروشیمی زاگرس واریز   ی بانک تجـارت شعبـه نخل تق  26935-  80105

از طریق باجــه    در طول ساعات اداری،   )واریز وجه،  . دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و به فروشنده 

 باشد.( پتروشیمی زاگرس نیز امکانپذیر می مستقر در محل مجتمع 

 : شرايط متقاضی -3

دولتی  حقوق و عوارض آگاهی از و ، قوانین گمرکی اقتصادی آشنایی کامل به مقررات مناطق ویژه  −

 .)معرفی نماینده واجد شرایط الزامی است( .ترخیص کاال از گمرکاتمربوط به 

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات  −

 .ه« و »انجام تعهدات«»شرکت در مزاید ه ضمانتنامه بانکیارائمالی جهت توانائی  −

مورد مزایده مازاد  اقالم کاالهای صنعتی وو آگاهی کامل از وضعیت  بازدید پس از  بایستمیمتقاضیان  -4

بخمم   ضمممیمه  مندرج در  ) فرم مربوطهقالب الذکر، پیشنهاد قیمت خود را در  شرایط ذیلمالحظه و 

 درج و ارائه نمایند. (مزايده  دوم اسناد
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باید پیشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهر شده کــه محتــوی  مزایدهداوطلـب شرکت در  -5

اسناد ممهممور بممه مهممر پی ممنهاد    »ب«، تضمین شركت در مزايده الف«» الک و مهر شده سـه پاکـت

، بــا درج مــوارد باشــد تنظــیم و در موعــد مقــررمی تکمیل شده برگ پی نهاد قیمت ج«»و  دهنده

در مهلت مقرر با اخذ رسید حــاوی ســاعت و تــاریخ بر روی پاکات،  مشخصات کامل مزایده و خریدار

 .فروشنده تحویل نمایدوصول به 

را در ذیــل    کامــل خــود را مهر و امضاء نموده و مشخصات   کتابچه مزایده کلیه صفحات متقاضیان بایستی  -6

 نخواهد شد. آن درج نمایند. به پیشنهادات ناقص و همچنین فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده  

قیمت پیشنهادی خود را در جدول و فرم مربوطه به صورت تفکیکی و بــا محاســبه جمــع  متقاضیان باید -7

، مبلــب بــه حــروف مغایرت در نگارش ارقاموجود در صورت . کل، به عدد و حروف درج و ارائه نمایند

 گیرد.مالک عمل قرار می

خدشــه، خــط خــوردگی و الک گرفتگــی تنظــیم و    پیشنهادهای دریافتی باید بدون قید و شرط، توضــیو و   -8

 تحویل شود؛ لذا در صورت مشاهده هریک از موارد فوق، پیشنهاد مردود و غیرقابل قبول خواهد بود. 

 دویســت و پنجــاه، مبلغــی معــادل بمنظور تضمین )سپرده( شرکت در مزایده الزم اســت متقاضــیان -9

شرکت پتروشیمی زاگــرس نــزد بانــک تجــارت، شــعبه   26935-80105شماره  ریال را به حسا میلیون 

نخل تقی واریز و اصل فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و همچنین مهر و امضــاء  

کلیه صفحات شرایط، مقررات و تعهدات شرکت کنندگان در مزایده )اسناد حاضر(، در یک پاکت در بســته  

حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمــت  آن  نمودن  قرار داده و پس از مهر و موم  

هــای شــرکت پتروشــیمی زاگــرس واقــع در منطقــه  به دفتر امور حقوقی و پیمان   1مندرج در جدول بند  

، تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پیشنهادات فاقــد  ( عسلویه جنوبی)  ویژه اقتصادی انرژی پارس 

 باشند. و قابل قبول و رسیدگی نمی   قی شده تضمین مردود تل 

واقــع در یــا انبــار  )فروشــنده(مجتمــع پتروشــیمی زاگرس، و کاالهای صنعتی مازادمحل تحویل اقالم  -10

نماینــد از . ـشــرکت کننــدگان اقــرار میباشــدمی عسلویه-قه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبیمنط

 باشند.یاحوال حاکم بر آن آگاه ممذکور بازدید کرده و از شرایط محلی و اوضاع و  محل

دریافتی با حضور مسئولین مربوطه در جلسه کمیسیون معامالت شرکت بازگشــایی و پــس   پیشنهادهای  -11

 از بررسی و انتخا  برنده یا برندگان مزایده، مراتب به صورت کتبی به اطالع ایشان خواهد رسید. 

مانتنامه انجام تعهدات تا پایان قرارداد و تضمین سپرده شرکت در مزایده برنده/برندگان، بعنوان ض -12

پــس از اتمــام کــار و درخواســت  اجرای کامل کار نزد شرکت پتروشیمی زاگرس باقی خواهد ماند و

 ، به ذینفع مسترد خواهد شد.کتبی، با تأیید ناظر

برنــده مزایــده قابــل امضاء قرارداد توســط پس از کلیه شرکت کنندگان  تضمین شرکت در مزایده -13

  باشد.استرداد می
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و یا انصــراف وی، تضــمین  12در بند در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شده  -14

مزایده به همین شیوه موضوع ضبط و اقالم )فروشنده(  پتروشیمی زاگرسبرنده به نفع شرکت 

ول بدیهی است هیچگونــه ادعــایی نیــز در ایــن زمینــه قابــل قبــ  .به نفر بعدی واگذار خواهد شد

 نخواهد بود.

از  شــده  تعیــین زمــان هــر و یا  از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد  ساعت  72خریدار موظف است ظرف مدت  -15

  9معرفی شده ازسوی فروشنده در بنــد را به صورت یکجا به حسا  قرارداد مبلب کل ، سوی فروشنده 

پــس از .  تحویــل نمایــد )دســتگاه نظــارت(  رسید بانکی مربوطه را به فروشنده  اصل واریز و  این شرایط 

مکلف است  (برنده مزایدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شرکت پتروشیمی زاگرس، واریز کل 

 و کاالهــای صــنعتی مــازاداقــالم کامــل به خــروج  سبتن متوالی تقویمی روز نودمدت ظرف حداکثر 

اقدام نماید. چنانچه در مدت تعیین شده برای اجرای کار، برنده مزایده بــه هــر دلیــل  موضوع مزایده 

  % 5مبلغــی معــادل  ،  تأخیـــر   هفتــه اقدام ننماید، به ازای هــر    و کاالهای صنعتی مازاد نسبت به خروج اقالم  

وجوه واریــزی بــه حســا   بعنوان جریمه تأخیر تعیین و از محل  را مزایده درصد( مبلب کل قرارداد  پنج ) 

بــدیهی اســت  . شد خواهد و یا به حسا  بدهکاری وی منظور انجام تعهدات کسر تضمین فروشنده و یا 

ضــمناچ چنانچــه کــل مــدت تــأخیر  درصد مبلب قرارداد تجاوز نخواهد کرد.  بیست جرائم متعلقه از سقف 

بــدون نیــاز بــه اقــدام   و  بصورت یکطرفــه روز گردد، فروشنده محق خواهد بود معامله را  28بیش از 

عالوه بر اعمال  به نفر بعدی واگذار نماید. در این صورت باقیمانده اقالم مورد مزایده را فسخ و  قضایی 

از طــرف  ی  ضبط و هیچگونه ادعای   فروشنده به نفع    قرارداد انجام تعهدات  تضمین  کل مبلب  ،  جرایم متعلقه 

 . و پذیرش نخواهد بود مورد قبول ، خریدار 

های متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات، تحویل اقالم، بــارگیری، حمــل و هزینه کلیه -16

 باشد.بعهده و مسئولیت برنده مزایده مینقل و غیـره و همچنیـن کلیه تشریفات قانونی و... 

بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایــت و هرگونــه هزینــه احتمــالی در ایــن متقاضیان می -17

 باشد.بعهده و مسئولیت برنده مزایده میط ارتبا

های مسئول دولتی، مالیات مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه -18

باشــد و های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بعهده خریدار میارزش افـزوده، هزینهبر 

علقــه راســاچ توســط ش است پرداخت کســورات قــانونی متچون این قرارداد یک قرارداد خرید و فرو

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت.خریدار انجام می

های اجــرای کــار بعهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و شــرکت  تأمین کلیه تجهیزات الزم و هزینه تهیه و  -19

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. زاگرس پتروشیمی 

کارکنان وی موظف به رعایت موازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه مقــررات ایمنــی و خریدار و  -20

 باشند.حراست می
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باشــد. خریــدار تعـهــد می قابــل افــــزایش یــا کــاهش %25مورد مزایـده، تا مـیــزان کاالهای مقـدار  -21

انجــام موضــوع نماید در صورت تغییر در تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مفاد این بـنــد، نســبت بــه می

یــن مزایده، با قیمت مندرج در جدول پیشــنهادی خــود اقــدام نمایــد. خریــدار هرگونــه ادعــایی در ا

 نماید.خصوص را از خود سلب و ساقط می

است و ارائه پیشنهاد شرکت در  مخیرد یا قبول هر یک از پیشنهادها شرکت پتروشیمی زاگرس در رَ -22

 هنده ایجاد نخواهد نمود.مزایده، هیچگونه حقی را برای پیشنهاد د

، برای پیشــنهاد قیمــت قرارداد ، کلیه شرایط و تعهدات، در قالبمعرفی برنده مزایدهتعیین و پس از  -23

 به امضاء متقابل طرفین رسیده و الزم االجرا خواهد بود. تنظیم و  ،مندرج در بخش دوم اسناد

خواهــد بــود. همچنــین شــرکت  هــا بــه عهــده برنــده مزایــدهلیه آگهیدرج کهای مربوط به هزینه -24

را کــه پیشنـهــاد دهـنــدگان بابــت تهیــه و یی هاه و هزینهوجه خرید اسناد مزاید زاگـرسپتروشیمی 

 نماید.ا پرداخت نمیتسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند ر
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 1شماره    پیوست

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده و كاالهای صنعتی مازاداقالم    لیست

 1400ZPC/ز/50 به شماره 

 



تعدادواحد کاالشرح کاالردیف

NO4کنترل بورد مربوط به دیزل ژنراتور1

5W150RJNO2بورد الکترونیکی مربوط به دیزل ژنراتور سیار مدل 2

RZ 071DNO2بورد الکترونیکی مربوط به دیزل ژنراتور سیار مدل 3

RL04.01NO3بورد الکترونیکی مربوط به دیزل ژنراتور سیار مدل 4

D06.01NO3بورد الکترونیکی مربوط به دیزل ژنراتور سیار مدل5

Messzusatz 081NO4بورد الکترونیکی مربوط به دیزل ژنراتور سیار مدل6

NO18 کیلویی50شیلنگ خاموش کننده پودر 7

BLOWERNO4داکت 8

9BUSHING(COUPLING) FRP 20" 150#NO2

10ELBOW 45° FRP 14" 150# SOCKET END ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

11ELBOW 45° FRP 16" 150# SOCKET END ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

12ELBOW 45° FRP 24" 150# LAMINATE JOINTNO1

13ELBOW 45° FRP 28" 150# LAMINATE JOINTNO1

14ELBOW 90° FRP 12" 150# ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO2

15ELBOW 90° FRP 14" 150# ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

16ELBOW 90° FRP 16" 150# ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO5

17ELBOW 90° FRP 18" 150# LAMINATE JOINTNO1

18ELBOW 90° FRP 40" 150# LAMINATE JOINTNO1

19TEE REDUCER 12"*4" FRPNO6

20TEE REDUCER 12"*2" FRPNO1

21CON REDUCER 12"*8" FRP ADHESIVE BONDED JOINTNO1

22CON REDUCER 14"*12" FRP ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

23CON REDUCER 16"*14" FRPNO1

24CON REDUCER 18"*14" FRP ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

25CON REDUCER 24"*16" FRP ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

26CON REDUCER 32"*28" FRP ADHESIVE BONDED JOINT SYSTEMNO1

27FLANG FRP 12" 150# PN-16-WITH SOCKET END FLANG HOLES DRILLED NO16

28WELDING NECK FLANGE FRP 8" 150#  PN-16 ,ASME B16.5 ,NO15

29WELDING NECK FLANGE FRP 12" 150#  PN-16 ,ASME B16.5 ,NO2

30WELDING NECK FLANGE FRP 14" 150#  PN-16 ,ASME B16.5 ,FNO2

31WELDING NECK FLANGE FRP 16" 150#  PN-16 ,ASME B16.5NO1

32WELDING NECK FLANGE FRP 18" 150#  PN-16 ,ASME B16.5NO6

33WELDING NECK FLANGE FRP 20" 150#  PN-16 ,ASME B16.5NO2

34WELDING NECK FLANGE FRP 24" 150#  PN-16 ,ASME B16.5 ,NO2

35WELDING NECK FLANGE FRP 26" 150# ASME B16.5 FLATE FACE NO10

36WELDING NECK FLANGE FRP 28" 150#  PN-16 ,ASME B16.47 SERIES:B ,FLATE FACENO2

37WELDING NECK FLANGE FRP 32" 150#  PN-16 ,ASME B16.47 SERIES:B NO2

38WELDING NECK FLANGE FRP 40" 150#  PN-16 ,ASME B16.47 SERIES:BNO1

1دستگاه4 متری شماره 12کانکس 39

1دستگاه6 متری شماره12کانکس 40



1دستگاه0007 متری شماره 12کانکس 41

1دستگاه0010 متری شماره 12کانکس 42

1دستگاه( دهنه4دستشویی سیار ) متری4کانکس 43

1دستگاه(حمام بهره برداری) متری2کانکس 44

1دستگاه(قبال با شرایط پوسیدگی کف و سقف تحویل پرسنل انبار یارد شده است)0009 متری شماره 6کانکس 45

1دستگاهچاپگرفیش حقوقی46

1دستگاه ولت380 فاز 3دستگاه اره آتش 47

48INSTRUMENTATION N2 BLANKETING REGULATOR O-RING 18B3438*012NO4

49INSTRUMENT SI CABLE 5*1MM^2 S.P FOR FLAME SCANERMT300

50ELECTRICAL CABLE. EBP BLACK XLPE/SWA/PVC 2*4MM 0.6/1VMT1200

51ELECTRICAL CABLE.  BLACK XLPE/SWA/PVC 2*4MM 0.6/1VMT104

52ELECTRICAL CABLE. BLACK 2*6MM 0.6/1VMT300

53ELECTRICAL CABLE. EBP BLACK PVC/SWA/PVC 2*10MM 0.6/1VMT1761

54ELECTRICAL CABLE. BLACK  2*35MM 0.6/1VMT100

55ELECTRICAL CABLE. EBP BLACK XLPE/SWA/PVC 2*70MM 0.6/1VMT440

56CABLE 2*16 PVC مفتولي بدون ارمرMT350

57ELEC  CABLE BLACK 1*2*1.5 SQMM 300-500V BS.PE.5006MT1455

58WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.25 MM سيم الكيKG29

WINDING WIRE DKG13=1.30سيم الكي ميليمتر 59

60WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , D=1.30 MM سيم الكيKG26

61WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.40MM , سيم ال كي فارسKG54

62WINDING WIRE ,GRADE 2 ,IEC-60317 ,D=1.45MMKG47

63WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.50MM , سيم ال كي فارسKG50

64WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.60MM , سيم ال كي فارسKG38

65WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.70 MM سيم الكيKG44

66WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.80 MM سيم الكيKG52

67WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=1.90MM , سيم ال كي فارسKG53

68WINDING WIRE , GRADE 2 , IEC-60317 , MAGNET WIRE AFG , D=2.00 MM سيم الكيKG56

WINDING WIRE DKG12=2.25سيم الكي ميليمتر 69

70HERNIS 8CORE كابل مربوط به دوربينهاي مدار بستهMT860

THERMOWELD MOULD FOR CONNECTION 70*70*25 MM2 CC-T CADWELDNO5قالب جوش احتراقي 71

72ELECTRICAL TERMINAL 250V 25A  يا سراميكي ترمينال چينيNO95

73HEATE SHRINK CABLE TAPE HIVOLTAGE چسب عايقي كابلNO7

74ELE.COVER FOR LADDER REDUCER 450*300MM THK.1.5MMNO10

75INS/ELEC.COVER FOR LADDER REDUCER 600*200MMNO40

76INS/ELC.COVER FOR LADDER REDUCER 450*900MM THK.1.5MMNO5

77ELEC LADDER EQUAL TEE 90° 300*12MM THK.1MMNO23

78ELEC LADDER EQUAL TEE 90° 450*12MM THK.1MMNO14

79ELEC LADDER EQUAL TEE 90° 900*12MM THK.1MMNO7

80ELECTRICAL  TEE REDUCER 300MMX450MM FOR LADDERNO10

81ELECTRICAL  TEE REDUCER 450MMX900MM FOR LADDERNO5

82ELECTRICAL  TEE REDUCER 450MMX150MM FOR LADDERNO12



83ELECTRICAL  REDUCER LADDER  150*600MMNO20

84ELECTRICAL  REDUCER LADDER  150*300MMNO15

85ELECTRICAL  REDUCER LADDER  300*600MMNO6

86INSTRUMENT/ELECTRICAL CABLE LADDER  VERTICAL BEND90° OUTSIDE  300MMNO25

87ELECTRICAL CABLE LADDER HORIZONTAL BEND 90° 300*100MMNO35

88ELECTRICAL CABLE LADDER HORIZONTAL BEND 90° 900*100MMNO20

89CLAMP FOR TRAY GALVANIZED 60*30*20*10MM THK:2MMNO2800

90ELECTRICAL COVER FOR TRAY 80*2000MMNO644

91ELECTRICAL COVER TRAY FOR HORIZONTAL BEND 45° 400MMNO20

92ELECTRICAL COVER TRAY FOR HORIZONTAL BEND 45° 500MMNO7

93ELECTRICAL COVER TRAY FOR HORIZONTAL BEND 45° 900MM FORNO38

94INS.COVER FOR HORIZONTAL BEND 90° 150MMNO50

95ELECTRICAL CABLE TRAY EQUAL TEE 300MMNO30

96ELECTRICAL CABLE TRAY EQUAL TEE 450MMNO27

ماكاروني (وارنيش)97  INSULATING SLEEVE 38MMNO20

ماكاروني (وارنيش)98  INSULATING SLEEVE 45MMNO20

99EARTHING TAG M20 (153) S.SNO3440

100EARTING TAG M25NO483

101EARTING TAG M32NO233

102EARTING TAG M40NO97

103EARTING TAG M50NO140

104EARTING TAG M63 (153)NO12

105MUFF 120NO100

106MUFF 150NO100

107ELECTRICAL CABLE GLAND PVC PG  13.5NO1

108ELECTRICAL CABLE GLAND PVC PG  20NO106

109UPS 6K:V.A Faratel1دستگاه

110UPS 10K:V.A Faratel1دستگاه

1دستگاه متر2*2سایز  (بدنه فلزی وسقف ساندویچ پانل)کانکس حراست 111



مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

BIOVITAKG50(zipak)ماده شيميايی بيوويتا1

KG2,000کربنات سديم2

KG250نيترات سديم3

KG50هيدروکسيد باريم4

5RESISTANT ALUMINA LUMPS-4" SK99 SIZE APPROX 60-90MM COVER HEAT SHIELD FOR R-1004KG7,475

KG50هيدرو اكسيد باريم6

7ARMOHIB 28KG180

8INSULATING CONCRETE(FIRELITE105L) (106055 ,6681) POS:4.03 ,1.03KG4,475

9FARCO TOP E303(EP2)KG212

10FARTEX 333 •KG733

11•FARTEX 2000KG5,000

12ABADUR 280KG105

KG6,000(CALCUM HYDROXID)آهک 13

14POLY ALUMINIUM CHLORID مايعKG1,400

NO65(چسب رازي)گرمي  250 قوطي PVCچسب 15

16COMPOUND JNL 1242 WITH VERY LOW GRANULES USABLE ON:WATER ,STEAM ,AIRCN60

17COMPOUND:JNL 1249 WITH VERY LOW GRANULES  USEABLE ON:ACIDS MAX PRESSURE:120BAR MAX TEMP:240°CCN15

18COMPOUND:JNL 1241 WITH LOW GRANULES  USABLE ON:HYDROCARBONS BY PRODUCTSCN73

19COMPOUND JNL 1241B WITH HIGH  GRANULES USABLE ON:HYDROCARBONS BY PRODUCTSCN36

20COMPOUND JNL 1245 WITH VERY LOW GRAUNLES USABLE ON:ALL PRODUCTS EXCEPT LIQUID , BUTADIENECN15

21COMPOUND JNL 1247 WITH VERY LOW GRANULES USABLE ON:HYDROCARBONS, BY PRODUCTSCN36

22COMPOUND:JNL 1243 WITHOUT GRANULES USABLE ON:ALL PRODUCTS EXCEPT OXYGENCN80


