شركت مادر تخصصي فرودگاههاي كشور
اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان
آگهي مزايده عمومي شماره A121-79-11-1

سامانه ستاد ايران ()www.setadiran.ir
شماره مزايده در سامانه ستاد ايران111791141211111:
موضوع مزايده :
پارت اول :فروش اموال اسقاط و ضايعات فلزي و غیر فلزي شامل ( انواع آهن آالت ،چدن ,آلومینیوم،
استیل،لوازم اداري ،پالستیکي و)...
پارت دوم  :فروش 3دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون 1300KVA
زمان انتشار در سامانه ستاد ايران :از روزسه شنبه مورخ 1379/11/16
مهلت دريافت اسناد  :از روز سه شنبه مورخ  1379/11/16ساعت  9:11صبح لغايت روز سه شنبه مورخ  1379/11/23ساعت 14:11
آخرين مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد :روز يکشنبه مورخ  1379/12/11ساعت 14:11
تاريخ بازديد :روز شنبه مورخ  1379/11/29ساعت  11:11صبح  ،روز يکشنبه مورخ  1379/11/28ساعت  11:11صبح و روزدوشنبه
مورخ  1379/11/27ساعت  11:11صبح  ،همراه داشتن معرفي نامه رسمي و کارت شناسايي معتبر الزامیست.

زمان بازگشايي پاکات :

روز دو شنبه  1379/12/16ساعت  11صبح

زمان اعالم به برنده :روز چهارشنبه مورخ 1379/12/18
مبلغ تضمین پارت اول :فروش اموال اسقاط و ضايعات فلزي و غیر فلزي شامل ( انواع آهن آالت،چدن ,آلومینیوم،
استیل،لوازم اداري ،پالستیکي و )...به مبلغ

مبلغ تضمین پارت دوم:

 121/111/111ريال .،

مبلغ تضمین شرکت در پارت مربوط به مزايده  3دستگاه موتور ژنراتورمستعمل مدل

روستون 1300kvaبه مبلغ  191/111/111ريال مي باشد ،که به صورت واريز سپرده نقدي شماره حساب  4111168416391876به نام
تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران يا به صورت ضمانت نامه بانکي در وجه اداره کل فرودگاه بین المللي
شهید بهشتي اصفهان.


برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir :مي باشد وکلیه مراحل خريد و
دريافت اسناد مزايده ((درصورت وجود هزينه مربوطه)) پرداخت تضمین شرکت در مزايده ((وديعه)) ،ارسال پیشنهاد قیمت
،بازگشايي پیشنهادها ،اعالم به برنده ،واريز وجه مزايده در بستر سامانه امکان پذير میباشد.



شرکت کننده گان عالوه بر بارگذاري ضمانت نامه در سامانه نسبت به تحويل اصل ضمانت نامه بانکي تا تاريخ 1379/12/11
ساعت  14:11به اداره کل فرودگاه بین المللي شهید بهشتي اصفهان -اداره امور مالي اقدام نمايند.



متقاضیان مي توانند به دلخواه در يک پارت يا هر دو پارت مزايده شرکت نمايند.



عالقمندان به شرکت در مزايده در صورت عدم عضويت قبلي  ،میبايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي امضاي
الکترونیکي((توکن)) با شماره تلفن  121-41734تماس حاصل نمايند.



هزينه نشر آگهي روزنامه برعهده برنده مزايده مي باشد.
اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

