
                                                                                                                                            
 دانا داروسازی شرکتاقالم ضایعاتی  آگهی مزایده

 

توانند از تاریخ انتشار . عالقمندان میداقدام نمای 1397سال در شرکت داروسازی دانا در نظر دارد نسبت به فروش اقالم ضایعاتی 

 15محل کارخانه واقع در کیلومتر یا مراجعه به و  (www.daanapharma.comبا مراجعه به وب سایت)روز  15آگهی به مدت 

نموده و قیمت  اقدام ،مزایده اسناد و ضایعاتی اقالم لیست دریافترویت و  جهت، پشت جنگلبانی قزلجه میدان تهران، –جاده تبریز

جهت کسب اطالعات  ظرف مدت مقرر بصورت کتبی طبق شرایط تعیین شده در اسناد مزایده ارسال نمایند.را های پیشنهادی 

در تهران با واحد فروش تماس حاصل  021-88540626-633در تبریز و  0413-6300586-9توانند با شماره تلفنهای بیشتر می

فرمایند. 

درصد مجموع قیمت پیشنهادی بوده که بایستی به حساب شرکت واریز شده  25ن سپرده نقدی شرکت در مزایده میزا -1

و در پاکت دربسته)شامل پاکت جداگانه سپرده واریزی و پاکت مشخصات و پیشنهاد قیمت بوده( به آدرس فوق تحویل 

دارک واریز سپرده، پاکت قیمت بازگشایی شده و رسید دریافت گردد. الزم به توضیح است در صورت عدم ارائه م

 نخواهد شد. 

پس از تعیین برنده سپرده نفرات اول و دوم نگهداری شده و سپرده سایر شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد. در  -2

صورت انصراف برنده و یا عدم اقدام وی به نهایی کردن معامله ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتایج، سپرده وی بنفع 

شرکت ضبط و نفر بعدی جایگزین خواهد شد. 

ظهر روزهای شنبه تا چهار شنبه خواهد  12الی  9ساعات مراجعه به شرکت جهت بازدید و دریافت فرم مزایده ار ساعت  -3

بود. 

روز  بعد از اتمام مدت زمان شرکت در مزایده خواهد بود.  15اعالم نتایج  -4

ده نخواهد شد. ضمنا شرکت داروسازی دانا در رد و یا پذیرش هر یک از به پیشنهادهای مخدوش و مبهم ترتیب اثردا -5

پیشتهادها مختار بوده و  هزینه آگهی نیز برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

ارزش افزوده نیز اعمال خواهد شد.   %9به قیمتهای پیشنهادی  -6

ده اخذ خواهد گردید.در صورت برنده شدن، چک تضمین معادل ارزش محموله قابل تحویل از برن -7

 

 نام و نام خانوادگی :

 مبلغ واریزی : 

 آدرس دقیق : 

 تلفن تماس ) ثابت و موبایل ( : 

 شناسه ملی برای اشخاص حقوقی :                                 شماره اقتصادی :                          

 کد ملی برای اشخاص حقیقی: 

 بانک ملی)سیبا( 0100532430004دانا : شماره حساب شرکت داروسازی 

 

 

 

 

 



 داروسازی دانا 1397اقالم ضایعاتی سال 

 قیمت پیشنهادی)ریال (   واحد    مقدار ساالنه   نام کاال  ردیف

   کیلوگرم 50,000 ضایعات آهن آالت و چدن  1

   کیلوگرم 2,000 ضایعات استیل  2

   کیلوگرم 2,000 ضایعات کن آلومینیومی 3

   کیلوگرم 2,000 ضایعات مس 4

   کیلوگرم 2,000 ضایعات باتری 5

   کیلوگرم 10,000 ضایعات کیسه نایلونی 6

   عدد 5,000 پالت چوبی سالم 7

   کیلوگرم 5,000 ضایعات تخته و چوبی مستعمل 8

   کیلوگرم 10,000 ضایعات بلیستر  9

   کیلوگرم 50,000 ضایعات شیشه شکسته 10

   کیلوگرم 20,000 شیشه سالم ضایعاتی 11

   کیلوگرم 30,000 ضایعات پارافین 12

   کیلوگرم 2,000 ضایعات پانل ساندویجی 13

   کیلوگرم 50,000 ضایعات ژالتین 14

   کیلوگرم 20,000 پودری  ضایعات کربن اکتیو 15

   عدد 5,000 لیتری  220بشکه فلزی سالم   16

   عدد 1,000 لیتری 220بشکه مستعمل فلزی  17

   عدد 1,000 لیتری   60بشکه فلزی سالم  18

   عدد 2,000 لیتری  20بشکه فلزی سالم  19

   عدد 1,000 لیتری  220بشکه پالستیکی   20

   عدد 2,000 لیتری 60بشکه پالستیکی  21

   عدد 5,000 لیتری 20بشکه / سطل پالستیکی  22

   کیلوگرم 500 ضایعات پالستیکی  23

   عدد 1,000 بشکه فیبری 24

   کیلوگرم 10,000 ضایعات کارتن, کاغذ باطله و مقوا 25

   عدد 20,000 کارتن سالم مواد اولیه  26

   عدد 20,000 کارتن سالم رابر  27

   عدد 10,000 کارتن سبز سالم ایرانی 28

   کیلوگرم 50,000 اتانول بازیافتی  29

   کیلوگرم 100,000 ایزوپروپیل الکل بازیافتی  30

 


