
مشاهده جزییات مزایده

 ۳ ۱ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تاريخ تهیه گزارش:

غالمرضا منتظری کاربر تهیه کننده:

سازمان جهاد کشاورزینام دستگاه مزایده گزار :۳۵۸۴کد مزایده گزار :

مزایده عمومینوع برگزاری مزایده :۱۰۰۹۷۳۵۸۴۰۰۰۰۰۲شماره مزایده :

۲شماره مزایده مرجع :

اموال اسقاطیعنوان مزایده :

اطالعات زمانی

۱۲:۳۰ساعت۱۳۹۷/۰۴/۱۰تا تاریخ۱۰:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۳/۲۲از تاریختاریخ انتشار :

۱۲:۳۰تا ساعت۰۸:۰۰روزانه از ساعت۱۳۹۷/۰۴/۰۶تا تاریخ۱۳۹۷/۰۳/۲۳از تاریخمهلت بازدید :

-توضیحات :

۱۲:۳۰ساعت۱۳۹۷/۰۴/۱۰تا تاریخ۰۸:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۳/۳۱از تاریخمهلت ارائه پیشنهاد :

۱۰:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۴/۱۱تاریخزمان بازگشایی :

۱۰:۰۰ساعت۱۳۹۷/۰۴/۱۲تاریخزمان اعالم برنده :

روز پس از اعالم به برنده۷مهلت زمانی پذیرش برنده بودن :

روز پس از اعالم به برنده۷مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه :

روز پس از اعالم به برنده۷اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پیشنهادی :

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

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۷مهلت زماني دريافت کاالها از انبار بدون جريمه :

روز پس از اعالم مجوز خروج کاال۷آخرين مهلت زماني دريافت کاالها از انبار :

% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد۰.۰جریمه 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) :

۱۲:۳۰تا ساعت :۱۳۹۷/۰۴/۰۶تا تاریخ :مهلت دریافت اسناد مزایده :



 ۳ ۲ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تاريخ تهیه گزارش:

غالمرضا منتظری کاربر تهیه کننده:

اطالعات مالی

نوع ودیعه دریافتی :

۵.۰ درصد از ارزش ریالی کل پارتیدرصدی از قیمت پایه

فیش بانکی-ضمانت نامه-روش پرداخت ودیعه :

فیشروش پرداخت وجه مزایده :

بعد از پرداخت وجه مزایدهانتخاب روش عودت ودیعه نفر دوم

اطالعات مزایده گزار

غالمرضا منتظریمقام تشخیص :

بهزاد زارع عموئیذیحساب :

اعضای کمیسیون مزایده

نقش در سیستم پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

جانشین مقام تشخیص معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی غالمرضا منتظری ۱

ذیحساب ذی حساب بهزاد زارع عموئی ۲

سایر اعضای کمیسیون مزایده مدیر پشتیبانی حمیدرضا جهان بخش ۳



 ۳ ۳ از صفحه:

۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تاريخ تهیه گزارش:

غالمرضا منتظری کاربر تهیه کننده:

اطالعات حسابها

--شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده :

دریافت وجوه سپرده-2174201061009- بانک ملی ایران شعبه گلشنشماره حساب واریز ودیعه :

رد وجوه سپرده-2164201023008- بانک کشاورزی شعبه جهادشماره حساب عودت ودیعه :

درآمدی-4001000901000480- بانک ملی ایران شعبه گلشنشماره حساب واریز وجه مزایده :

رد وجوه سپرده-2164201023008- بانک کشاورزی شعبه جهادشماره حساب عودت وجه مزایده :

-شرح ابطال :


