
 بسمه تعالی

  یآگهی مزایده عموم

 یل ذبه شرح  متعلق به این اداره کل ستگاه خودرویک داداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در نظر دارد 

ه به شننمار "سننتاد"تدارکات الکترونیکی دولت و با جزئیات مندرج در اسننناد مزایده را با بهره ریری از سننامانه 

 فروش برساند. به صورت الکترونیکی به 1000002133000001مزایده

 00:00ساعت  32/00/1200زمان انتشار در سایت      

  10:00ساعت  - 02/02/00آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  

 : 11:00ساعت  06/02/1200زمان بازرشایی          

  11:00ساعت  1200 /07/02زمان اعالم به برنده   

 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

ل مراحل فرایند مزایده شامبررزاری مزایده صنرفا از رریق سنامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه   -1

ز وجه واری اعالم به برنده   کتهابازرشایی پا  ارسنال پیشنهاد قیمت  پرداخت تضنمین شنرکت در مزایده دودیعه    

 مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.

پسورد به دفاتر خدمات الکترونیک  رمز و عالقمندان به شنرکت در مزایده می بایسنت جهت ت ت نام و دریافت  -3

 .مراجعه نمایند www.setadiran.ir ینترنتیا آدرس به ای و دولت

 17بلوار -به آدرس سمنان 12لغایت 10از ساعت قیمت جهت بازدید ق ل از ارائه پیشنهاد پیشننهاد می رردد   -2

یا با شننماره  مراجعه و به آقای محمد پیوندی یا آقای حسننین قاسننمی آموزش فنی وحرفه ای شننهریور اداره کل 

 .تماس حاصل فرمائید 22063200-3تلفن

ن ای استان سمنا آموزش فنی وحرفهاصل فیش سپرده شرکت در مزایده را در مهلت مقرر به دبیرخانه اداره کل -2

 .تحویل نمائید

 .باشد ریال می20.000.000 تضمین شرکت در مزایده م لغ -6

 د. شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندار-7

از نظر فنی سالم  کاری وی بوده ومراه اتاق عقب ه بهمتالیک  آبی سرمه ای رنگ و1200مدل  خودروی موردنظر-0

 .رردد تحویل میروشن  و

 است.عدم خالفی  خودرو دارای معاینه فنی و هزینه نقل وانتقال بعهده خریدار بوده و-0
 

 

 

 

 

 
 

 روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

 www.semnantvto.irپایگاه اینترنتی : 

http://www.setadiran.ir/
http://www.semnantvto.ir/

