




مشاهده جزییات مزایده

 ۳ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اداره کل آموزش فنی و حرفهنام دستگاه مزایده گزار :۳۱۶۰کد مزایده گزار :

مزایده عمومینوع برگزاری مزایده :۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۷شماره مزایده :

۹۷۰۰۰۸شماره مزایده مرجع :

فروش مقداری انواع آهن آالت قراضه به شرح اسناد مزایدهعنوان مزایده :

اطالعات زمانی

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۲تا تاریخ۰۸:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۱از تاریختاریخ انتشار :

۱۴:۰۰تا ساعت۰۹:۰۰روزانه از ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۷تا تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۱۳از تاریخمهلت بازدید :

فروش مقداری انواع آهن آالت قراضه به شرح اسناد مزایدهتوضیحات :

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۲تا تاریخ۰۹:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۸از تاریخمهلت ارائه پیشنهاد :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۳تاریخزمان بازگشایی :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۴تاریخزمان اعالم برنده :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی پذیرش برنده بودن :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه :

روز پس از اعالم به برنده۴اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پیشنهادی :

% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد۰.۰جريمه ديرکرد واريز مبلغ پیشنهادی :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۳مهلت زماني دريافت کاالها از انبار بدون جريمه :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۲۰آخرين مهلت زماني دريافت کاالها از انبار :

% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد۲۰.۰جریمه دیرکرد دریافت کاالها از انبار :

روز پس از صدور حواله خروج کاال از انبار توسط مامور فروش۷مدت زمان اعتبار حواله خروج :

اطالعات و شرایط دریافت اسناد

۰ ریالهزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد) :

۱۲:۰۰تا ساعت :۱۳۹۷/۱۰/۱۵تا تاریخ :مهلت دریافت اسناد مزایده :



 ۳ ۲ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اطالعات مالی

نوع ودیعه دریافتی :

۱۰.۰ درصد از ارزش ریالی کل پارتیدرصدی از قیمت پایه

فیش بانکی-ضمانت نامه-روش پرداخت ودیعه :

فیشروش پرداخت وجه مزایده :

بعد از تحویل کاال به نفر اولانتخاب روش عودت ودیعه نفر دوم

اطالعات مزایده گزار

محمد حسینی خشک اسطلخیمقام تشخیص :

امیرحسین زاهدپورذیحساب :

اعضای کمیسیون مزایده

نقش در سیستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

عامل ذیحساب حسابدار آسیه جدی فرد ۱

سایر اعضای کمیسیون مزایده حسابدار مازیار قوام ۲

ذیحساب ذیحساب امیرحسین زاهدپور ۳

مقام تشخیص مدیرکل محمد حسینی خشک اسطلخی ۴



 ۳ ۳ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اطالعات حسابها

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده :

دریافت وجوه سپرده-2171874402005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز ودیعه :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت ودیعه :

درآمدی-2171874459005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز وجه مزایده :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت وجه مزایده :

-شرح ابطال :



مشاهده جزییات مزایده

 ۳ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اداره کل آموزش فنی و حرفهنام دستگاه مزایده گزار :۳۱۶۰کد مزایده گزار :

مزایده عمومینوع برگزاری مزایده :۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۶شماره مزایده :

۹۷۰۰۰۷شماره مزایده مرجع :

فروش حدود 2500 کیلوگرم ماهی پرورشی گرمابی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) رشتعنوان مزایده :

اطالعات زمانی

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۰تا تاریخ۰۸:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۰از تاریختاریخ انتشار :

۱۴:۰۰تا ساعت۰۸:۰۰روزانه از ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۶تا تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۱۲از تاریخمهلت بازدید :

فروش حدود 2500 کیلو گرم ماهی پرورشی به شرح اسناد مزایدهتوضیحات :

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۰تا تاریخ۱۰:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۱۷از تاریخمهلت ارائه پیشنهاد :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۱تاریخزمان بازگشایی :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۱۰/۲۲تاریخزمان اعالم برنده :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی پذیرش برنده بودن :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه :

روز پس از اعالم به برنده۴اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پیشنهادی :

% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد۱۵.۰جريمه ديرکرد واريز مبلغ پیشنهادی :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۳مهلت زماني دريافت کاالها از انبار بدون جريمه :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۵آخرين مهلت زماني دريافت کاالها از انبار :

% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد۱۲.۰جریمه دیرکرد دریافت کاالها از انبار :

روز پس از صدور حواله خروج کاال از انبار توسط مامور فروش۳مدت زمان اعتبار حواله خروج :

اطالعات و شرایط دریافت اسناد

۰ ریالهزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد) :

۱۲:۰۰تا ساعت :۱۳۹۷/۱۰/۱۹تا تاریخ :مهلت دریافت اسناد مزایده :



 ۳ ۲ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اطالعات مالی

نوع ودیعه دریافتی :

۱۰.۰ درصد از ارزش ریالی کل پارتیدرصدی از قیمت پایه

فیش بانکی-ضمانت نامه-روش پرداخت ودیعه :

فیشروش پرداخت وجه مزایده :

بعد از تحویل کاال به نفر اولانتخاب روش عودت ودیعه نفر دوم

اطالعات مزایده گزار

محمد حسینی خشک اسطلخیمقام تشخیص :

امیرحسین زاهدپورذیحساب :

اعضای کمیسیون مزایده

نقش در سیستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

عامل ذیحساب حسابدار آسیه جدی فرد ۱

سایر اعضای کمیسیون مزایده حسابدار مازیار قوام ۲

ذیحساب ذیحساب امیرحسین زاهدپور ۳

مقام تشخیص مدیرکل محمد حسینی خشک اسطلخی ۴



 ۳ ۳ از صفحه:

۱۳۹۷/۱۰/۰۹ تاريخ تهیه گزارش:

محمد حسینی خشک اسطلخی کاربر تهیه کننده:

اطالعات حسابها

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده :

دریافت وجوه سپرده-2171874402005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز ودیعه :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت ودیعه :

درآمدی-2171874459005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز وجه مزایده :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت وجه مزایده :

-شرح ابطال :







مشاهده جزییات مزایده

 ۳ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اداره کل آموزش فنی و حرفهنام دستگاه مزایده گزار :۳۱۶۰کد مزایده گزار :

مزایده عمومینوع برگزاری مزایده :۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۲شماره مزایده :

۹۷۰۰۰۲شماره مزایده مرجع :

فروش حدود 2000 کیلوگرم شلتوک برنج هاشمیعنوان مزایده :

اطالعات زمانی

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۴تا تاریخ۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۷/۲۳از تاریختاریخ انتشار :

۱۴:۰۰تا ساعت۰۸:۰۰روزانه از ساعت۱۳۹۷/۰۷/۳۰تا تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۲۵از تاریخمهلت بازدید :

شلتوک برنج هاشمی تولیدی مرکز آموزش کشاورزی امام خمینی (ره) رشت حدود 2000 کیلوتوضیحات :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۴تا تاریخ۰۸:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۱از تاریخمهلت ارائه پیشنهاد :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۵تاریخزمان بازگشایی :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۶تاریخزمان اعالم برنده :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی پذیرش برنده بودن :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه :

روز پس از اعالم به برنده۴اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پیشنهادی :

% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد۵.۰جريمه ديرکرد واريز مبلغ پیشنهادی :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۳مهلت زماني دريافت کاالها از انبار بدون جريمه :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۵آخرين مهلت زماني دريافت کاالها از انبار :

% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد۵.۰جریمه دیرکرد دریافت کاالها از انبار :

روز پس از صدور حواله خروج کاال از انبار توسط مامور فروش۵مدت زمان اعتبار حواله خروج :

اطالعات و شرایط دریافت اسناد

۰ ریالهزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد) :

۱۲:۰۰تا ساعت :۱۳۹۷/۰۷/۳۰تا تاریخ :مهلت دریافت اسناد مزایده :



 ۳ ۲ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اطالعات مالی

نوع ودیعه دریافتی :

۱۰.۰ درصد از ارزش ریالی کل پارتیدرصدی از قیمت پایه

فیش بانکی-ضمانت نامه-روش پرداخت ودیعه :

فیشروش پرداخت وجه مزایده :

بعد از تحویل کاال به نفر اولانتخاب روش عودت ودیعه نفر دوم

اطالعات مزایده گزار

رحیم عطائی پورمقام تشخیص :

امیرحسین زاهدپورذیحساب :

اعضای کمیسیون مزایده

نقش در سیستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیص معاون آموزش و پژوهش رحیم عطائی پور ۱

عامل ذیحساب حسابدار آسیه جدی فرد ۲

سایر اعضای کمیسیون مزایده حسابدار مازیار قوام ۳

ذیحساب ذیحساب امیرحسین زاهدپور ۴



 ۳ ۳ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۳ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اطالعات حسابها

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده :

دریافت وجوه سپرده-2171874402005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز ودیعه :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت ودیعه :

درآمدی-2170094438004- بانک ملی ایران شعبه مرکزی رشتشماره حساب واریز وجه مزایده :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت وجه مزایده :

-شرح ابطال :



مشاهده جزییات مزایده

 ۳ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اداره کل آموزش فنی و حرفهنام دستگاه مزایده گزار :۳۱۶۰کد مزایده گزار :

مزایده عمومینوع برگزاری مزایده :۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۳شماره مزایده :

۹۷۰۰۰۳شماره مزایده مرجع :

فروش دو راس گاو محلی به پیوست اسناد مزایدهعنوان مزایده :

اطالعات زمانی

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۷تا تاریخ۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۷/۲۵از تاریختاریخ انتشار :

۱۴:۰۰تا ساعت۰۸:۰۰روزانه از ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۳تا تاریخ۱۳۹۷/۰۷/۲۸از تاریخمهلت بازدید :

فروش دو راس گاو محلی به پیوست اسناد مزایدهتوضیحات :

۱۴:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۷تا تاریخ۰۸:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۴از تاریخمهلت ارائه پیشنهاد :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۸تاریخزمان بازگشایی :

۱۳:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۸/۰۹تاریخزمان اعالم برنده :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی پذیرش برنده بودن :

روز پس از اعالم به برنده۴مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه :

روز پس از اعالم به برنده۴اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پیشنهادی :

% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد۵.۰جريمه ديرکرد واريز مبلغ پیشنهادی :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۳مهلت زماني دريافت کاالها از انبار بدون جريمه :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۵آخرين مهلت زماني دريافت کاالها از انبار :

% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد۵.۰جریمه دیرکرد دریافت کاالها از انبار :

روز پس از صدور حواله خروج کاال از انبار توسط مامور فروش۳مدت زمان اعتبار حواله خروج :

اطالعات و شرایط دریافت اسناد

۰ ریالهزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد) :

۱۲:۰۰تا ساعت :۱۳۹۷/۰۸/۰۳تا تاریخ :مهلت دریافت اسناد مزایده :



 ۳ ۲ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اطالعات مالی

نوع ودیعه دریافتی :

۱۰.۰ درصد از ارزش ریالی کل پارتیدرصدی از قیمت پایه

فیش بانکی-ضمانت نامه-روش پرداخت ودیعه :

فیشروش پرداخت وجه مزایده :

بعد از تحویل کاال به نفر اولانتخاب روش عودت ودیعه نفر دوم

اطالعات مزایده گزار

رحیم عطائی پورمقام تشخیص :

امیرحسین زاهدپورذیحساب :

اعضای کمیسیون مزایده

نقش در سیستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

مقام تشخیص معاون آموزش و پژوهش رحیم عطائی پور ۱

عامل ذیحساب حسابدار آسیه جدی فرد ۲

سایر اعضای کمیسیون مزایده حسابدار مازیار قوام ۳

ذیحساب ذیحساب امیرحسین زاهدپور ۴



 ۳ ۳ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تاريخ تهیه گزارش:

رحیم عطائی پور کاربر تهیه کننده:

اطالعات حسابها

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده :

دریافت وجوه سپرده-2171874402005- بانک ملی ایران شعبه مرکزیشماره حساب واریز ودیعه :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت ودیعه :

درآمدی-2170094438004- بانک ملی ایران شعبه مرکزی رشتشماره حساب واریز وجه مزایده :

رد وجوه سپرده-320090418744071- بانک توسعه تعاون شعبهشماره حساب عودت وجه مزایده :

-شرح ابطال :



تایید فیش نقدی

 ۱ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۱۶ تاريخ تهیه گزارش:

امیرحسین زاهدپور کاربر تهیه کننده:

۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱شماره مزایده :منقولنوع مزایده :

۵۵۲۶۲۰عنوان مزایده :

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالجمع مبالغ ودیعه پارتی ها/مال ها :محمدرضا همتی سیاه لرزنام مزایده گر :

۵۵۲۶۲۰شماره فیش :

-شماره درخواست :۹۷۰۷۱۲duha۰۰۶۱شماره پیگیري :

-سند برداشت :۱۳۹۷/۰۷/۱۲تاريخ پرداخت :

۰ ریالمبلغ مانده اعتبار :۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ پرداختی به عدد :

پنج میلیون  ریالمبلغ پرداختی به حروف :

۲۱۷۱۸۷۴۴۰۲۰۰۵شماره حساب مزايده گزار :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالننام دستگاه مزايده گزار :

گلسارنام شعبه مبدا :ملی ایراننام بانک مبدا :

مرکزینام شعبه مقصد :ملی ایراننام بانک مقصد :

محمدرضا همتی سیاه لرزنام پرداخت کننده :تایید شدهوضعیت فیش نقدی :

-توضیحات :

لیست پارتی ها / مال ها

وضعیت پیشنهاد قیمت قیمت پایه مبلغ ودیعه شهر استان شماره پارتی / مال مرجع شماره پارتی / مال

پیشنهاد ارسال شده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ آستارا گیالن - ۱۱۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱



کد اقتصادی:نام دستگاه: ۳۳۷۲۱۵۴۵-۰۱۳اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن شماره تلفن:-

۴۱۶۴۸۷۴۳۱۹

گیالن - رشت - گسار نبش خ ۱۱۵

شماره نمابر: کد پستی:

نشانی کامل:

۰۱۳-۳۳۷۲۱۵۴۶

گیالن - آستارا -  مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهید اشجعی آستارا به آدرس جاده آستارا به تالش جنب هتل اسپینانسمحل تحویل کاال:

۱حواله خروج از انبار ۲ازصفحه

اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان گیالن

۱۷۱۹۷۰۳۱۶۰۰۰۰۰۱

۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۳:۵۹:۰۹

-

-

شماره مزایده:۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱

ریالقیمت پایه پارتی:۵۰,۰۰۰,۰۰۰شماره پارتی:

نام انبار:

شناسه انبار:

تاریخ:

شماره:

دبیر خانهحوالهنام دستگاه:

۱۱۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱

 شماره مزایده مرجع :۹۷۰۰۰۱

- شماره پارتی مرجع :

گیالناستان پارتی:

۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳:۲۴:۱۷ تاریخ انقضای اعتبار:

-

خیابان سردار جنگل-کوچه طالقانی-پالک ۲۷

شماره تلفن همراه:

ماهیت:

شماره نمابر:

۵۷۰۹۹۱۳۴۴۸

-

۴۳۸۴۱۴۷۵۱۹ نشانی کامل:

کد خریدار:

- کد اقتصادی:حقیقی نام شخص:

نام نماینده:

کدپستی:

۰۱۳-۴۴۶۲۴۰۸۱

شماره ثبت/شماره ملی:

-شماره وکالت: ۵۷۰۹۹۱۳۴۴۸

محمدرضا همتی سیاه لرز

۰۹۱۱۱۳۸۴۶۸۸ شماره تلفن:

۱۳:۵۹:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲تاریخ حواله:شماره حواله: ۱۷۱۹۷۰۳۱۶۰۰۰۰۰۱

مقدارشرح واحدشماره کاالی مرجع قیمت کلردیف قیمت پایه

فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی و فرسوده بصورت آهن قراضه۱
حدواً ۲تن کیلوگرم- ۲۰۰۰.۰۲۵,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مسئول فروش تحویل گیرندهتحویل دهنده رحیم , عطائی پور



۲۲صفحه از

۱۷۱۹۷۰۳۱۶۰۰۰۰۰۱ ۹۷۰۰۰۱ تاریخ حواله:استان پارتی : شماره مزایده مرجع: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ شماره پارتی مرجع :
۱۳:۵۹:۰۹

شماره حواله: -گیالن

جمع مبلغ کاال(قیمت پیشنهادی مزایده گر):

۵۱,۰۰۰,۰۰۰مبلغ حواله:

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰ مبلغ مالیات بر ارزش افزوده:

مسئول فروش تحویل گیرندهتحویل دهنده رحیم , عطائی پور



مجوز خروج کاال از انبار

 ۲ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تاريخ تهيه گزارش:

رحيم عطائی پور کاربر تهيه کننده:

۱۷۰۹۷۰۳۱۶۰۶۷۴۶۷شماره مجوز خروج:

-تاریخ صدور:محمدرضا همتی سياه لرزنام مزایده گر:

فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی و فرسوده بصورتعنوان مزایده:۱۰۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱شماره مزایده:

فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی و فرسوده بصورتشرح پارتی:۱۱۰۹۷۳۱۶۰۰۰۰۰۰۱شماره پارتی:

۱۳۹۷/۰۷/۱۸تاریخ اعالم به مزایده گر:۱۳۹۷/۰۷/۱۷تاریخ بازگشایی پيشنهادات:

گيالن - رشت - گسار نبش خ ۱۱۵محل دستگاه:

گيالن - آستارا -  مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهيد اشجعی آستارا به آدرس جاده آستارا به تالش جنب هتل اسپينانسمحل تحویل کاال:

ردیف

۱

شرح کاالشماره کاالي مرجع

فروش سه دستگاه خودروی اسقاطی و فرسوده بصورت آهن قراضه حدواً
2تن

تعداد/ مقدار

۲۰۰۰.۰

واحد شمارش

کيلوگرم



مورد تایيد می باشد.توضيحات تایيد / عدم تایيد اول :

-توضيحات تایيد / عدم تایيد دوم :
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