
  

2فرم شماره   

 آگهي مزايده عمومي شرکت شير پاستوريزه پاک پي 

زديد از اقالم شرکت شير پاستوريزه پاک پي شهرکرد در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان محترم مي توانند جهت با
ينان ، نبش گلستان آگهي در ساعات اداري به محل شرکت واقع در شهرکرد ، شهرک صنعتي ، ميدان صنعت ، بلوار کارآفر انتشار از پس کاري روز 5مذکور 

از طريق مراجعه  مراجعه فرمايند  و جهت دريافت فرم شرکت در مزايده و فرم پيشنهاد قيمت يا از طريق مراجعه حضوري به واحد بازرگاني شرکت پاک پي و يا 

 اقدام نمايند .  WWW.PAKDAIRY.COMبه وب سايت
 .در محل شرکت پاک پي ميباشد 71/71/7011مورخ  شنبهسه   پاکت هاي مزايده روز تاريخ بازگشايي

 تعداد شرح شماره رديف

 5 مبلغ سپرده

درصد قيمت 

 پيشنهادي 

مبلغ پيشنهادي 

 جزء،عدد،کيلو،دستگاه

ساخت شرکت نمونه715دستگاه بسته بندي دهانه  117 7 دستگاه0     

ساخت شرکت نمونه 55دستگاه بسته بندي دهانه  111 1 دستگاه 3     

57115دستگاه پيور پک با تجهيزات مربوطه به شماره سريال  113 3 دستگاه 7     

و فاقد سريال7337و  3510دستگاه فرم سيل به شماره سريال  110 0 دستگاه 3     

دستگاهSHPA 7دستگاه شيرينگ همراه ريل ساخت کوشش کاران  115 5    

BDTانکوباتور استيل با تجهيزات مربوط به تيپ  115 5 5557سريال   دستگاه 7     

نازله 1دستگاه روتومين با تابلو و تجهيزات  111 1 دستگاه 7     

7115تني کد شناسائي  3هموژن  113 3 دستگاه 7     

دستگاه 7 رديف کن دبه شرق صنعت بدون سريال با مخزن استيل 115 5    

ضايعاتيصندلي  177 71 عدد 75     

کترو کيلويي ) يک دستگاه با گيربکس و يک دستگاه با ال 511تانک استيل  171 77

  (گيربکس
دستگاه 1    

و يکي بدون سريال ( 51-71515مخزن باالنس دستگاه بسته بندي )شماره سريال  173 71 دستگاه 1     

حلقه 53 الستيک ماشين ضايعاتي 170 73    

07 مستعملدرب چوبي  175  عدد 51     

57 رمکيلوگ7111 ضايعات آهن آالت 175     

57 دستگاه 7 دستگاه بسته بندي چهارگوش ساخت شرکت نمونه 171     

17 دستگاه 1 تانک استيل يک تني 173     

37 دستگاه CIP 7شاسي استيل سيستم  175     

اصفهان حديد 1*0کانکس فلزي  111 75 دستگاه 7     

   دستگاه 7 تني وست فاليا 5سپراتور  117 11

   عدد1311 قطعات يدکي دستگاه فرمسيل 111 11

   عدد731 قطعات يدکي دستگاه کمپرسور گرام 113 13
 

 (133 -33331113)تلفن تماس 

   

http://www.pakdairy.com/

