
 آگهی مزایده عمومی فروش خودرو

یق مزایده عمومی به فروش برساند ، از طرمشروحه ذیل را  هایخودرودستگاه  2اداره کل دامپزشکی استان گیالن در نظر دارد 

 .تماس حاصل نمایند  آقای همت پور 63داخلی  313-33333333-7متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 

 13لغایت   0، از ساعت  23/30/1330لغایت  23/30/1330از تاریخ :  ساعت بازدید خودروهازمان و 

 –اداره کل دامپزشککی اسکتان گکیالن     –روبروی پلی کلینیک فوق تخصصی والیت  –خیابان نامجو  –رشت :  محل بازدید 

 واحد نقلیه

  13/33/1330لغایت  33/30/1330تاریخ از :  ستاد در سامانه زمان تسلیم پیشنهاد قیمت

لغایکت   33/30/1330از تکاریخ  از سامانه دانلود گردیده و همراه مهر و امضاء شرکت یا صاحب امضاء  «شرایط مزایده  »برگ  

   .بجز روزهای تعطیل به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی گیالن تحویل گردد  13الی  0، از ساعت  13/33/1330

خیابان  –رشت :  «شرایط مزایده  »برگ  3و مستندات در خواستی ذکر شده در بند  (تضمین ) الف پاکت تسلیم و زمان محل 

از .  دبیرخانه – 1ساختمان شماره  –اداره کل دامپزشکی استان گیالن  –روبروی پلی کلینیک فوق تخصصی والیت  –نامجو 

 یلبجز روزهای تعط 13الی  0، از ساعت  13/33/1330لغایت  33/30/1330تاریخ 

در سالن جلسات  با حضور اعضا کمیسیون فروش 16/33/1330شنبه مورخ پنجصبح روز  3ساعت :  پیشنهاداتتاریخ بازگشایی 

 .حضور مزایده گران در جلسه بالمانع می باشد  .اداره کل دامپزشکی استان گیالن  2ساختمان شماره 

 مبلغ تضمین وضعیت شماره انتظامی سال ساخت نوع خودرو ردیف

 ریال 333/333/63 قابل شماره گذاری 12 الف 333 – 63ایران 1306  نیسان دی ایکس 1

 ریال 333/333/23 قابل شماره گذاری 13الف  323 - 63رانیا 1303 پراید 2

 :شرایط 

 .شنهاد مختار می باشد این اداره کل در قبول یا رد پی – 1

 .هر شخص می تواند برای تمامی خودروهای قابل شماره گذاری پیشنهاد قیمت جداگانه بدهد  – 2

نزد بانک ملی  2173036633331سپرده شرکت کنندگان می بایست مبلغ تضمین در مزایده را به صورت نقدی به حساب  – 3

بدیهی است چک تضمینی مورد پذیرش نمکی  . رشت به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل دامپزشکی واریز نمایند شعبه مرکزی 

 .باشد

 .شرکت کارکنان دولتی در مزایده منع قانونی ندارد  – 6

     اداره کل دامپزشکی استان گیالن              


