
مبلغ ثابتدرصدی از قيمت پایه

صفحه اصلی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گيالننام دستگاه مزایده گزار3160کد دستگاه مزایده گزار

تایيد و امضاء شدهوضعيت مزایده5098003160000001شماره مزایده

98001002شماره مزایده مرجع

 متر مربع، با4000 متر مربع، در عرصه ای به مساحت حدود 345اجاره یک عدد سوله اسکلت فلزی به مساحت حدود عنوان مزایده

16:00ساعت1398/11/26تا تاریخ14:00ساعت1398/11/16از تاریختاریخ انتشار

14:00تا ساعت08:00روزانه از ساعت1398/11/19تا تاریخ1398/11/18از تاریخمهلت بازدید

بازدید با هماهنگی قبلی صورت می پذیرد. توضيحات

16:00ساعت1398/11/26تا تاریخ10:00ساعت1398/11/20از تاریخمهلت ارائه پيشنهاد

11:00ساعت1398/11/27تاریخزمان بازگشایی

11:20ساعت1398/11/28تاریخزمان اعالم برنده

 

 روز پس از اعالم به برنده3مهلت زمانی پذیرش برنده بودن (عقد قرارداد)

ریال0هزینه شرکت در مزایده (خرید اسناد)

 12:00 ساعت 1398/11/23تا تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده

نوع پرداخت ودیعه(تضمين شرکت در مزایده)

 

 درصد ارزش ریالی قيمت پایه مورد اجاره10

کارتابل اموال منقول

کارتابل اموال غيرمنقول

کارتابل اجاره

)٠مزایده ها (

)٠پيگيری مورد اجاره (

)٠بازگشایی مزایده ها (

)٠مشاهده پيشنهادها و اعالم به برنده (

)٠قرارداد (

کارتابل حراج

کارتابل ترک تشریفات

کارتابل ثبت معامالت

گزارش ها

سند راهنمای کاربر

مدیریت کارتابل

مشاهده جزئيات مزایده

اطالعات زمانی

اطالعات و شرایط دریافت اسناد مزایده

)١اسناد مزایده(

)٠آگهی روزنامه(

اطالعات مالی و مشخصات مورد اجاره

اطالعيه ها اخبار سواالت متداول امضای الکترونيکی قوانين و مقررات آموزشپيش نياز های سيستمی 
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فيش بانکیضمانت نامه          پرداخت الکترونيکی   روش پرداخت ودیعه(تضمين شرکت در مزایده)

 

وثيقه ملکیاوراق مشارکت فيش بانکی ضمانت نامه پرداخت الکترونيکی روش ارائه تضمين انجام تعهدات قرارداد

یادآوری: با توجه به محدودیت در سقف برداشت های الکترونيکی، پرداخت های باالی پانصد ميليون ریال از طریق ثبت فيش نقدی امکانپذیر خواهد شد.

فاطمه سجودیذیحساب  محمد حسينی خشک اسطلخیمقام تشخيص 

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد)

شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد)

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه اداره کل گيالن4052018707535564دریافت وجوه سپرده-شماره حساب واریز ودیعه(تضمين شرکت در مزایده)

916127752140520187075355641000شناسه واریز ودیعه(تضمين شرکت در مزایده)

- بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی320090418744071رد وجوه سپرده-شماره حساب عودت ودیعه(تضمين شرکت در مزایده)

- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه اداره کل گيالن4052018707535564دریافت وجوه سپرده-شماره حساب واریز تضمين انجام تعهدات

شناسه واریز تضمين انجام تعهدات

- بانک ملی ایران شعبه مرکزی2171874459005درآمدی-شماره حساب واریز وجه اجاره

شناسه واریز وجه اجاره

کاربر گرامی، در صورت ابطال مزایده مقدار فيلد شرح ابطال را وارد نمایيد.

 شرح ابطال

      

اطالعات مزایده گزار

اعضای کميسيون مزایده

نقش در سيستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

عامل ذیحسابحسابدارآسيه جدی فرد١

سایر اعضای کميسيون مزایدهرئيس اداره امور عمومیمازیار قوام٢

مقام تشخيصمدیرکلمحمد حسينی خشک اسطلخی٣

مدیر مالیریيس امور مالیفاطمه سجودی۴

٠ از 1صفحه ۴ از ۴ - ١نمابش 

اطالعات حسابها

)٠مستندات ابطال(

خروجبازگشت)١موردهای اجاره ()٠مستندات اصالحات(ارسال جهت اصالحات
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