عم
((آگهی مزایده ومی « -1م ))»69 -نوبت اول
بانک توسعه تعاون در نظر دارد اموال مستعمل و مستهلک خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت( )www.setadiran.irو با شماره مزایده -1م 69-به صورت الکترونیکی به فروش برساند .کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و
دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده  ،ارسال پیشنهاد قیمت ،گشایش پاکات  ،اعالم به برنده  ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در
بستر سامانه تدارکات الک ترونیکی دولت (ستاد) از این طریق امکان پذیر می باشد .عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست در صورت عدم

عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه  :ساعت  11:00روز شنبه مورخ 1969/00/11
مهلت بازدید از اقالم مزایده  :از روز یکشنبه مورخ  1969/00/19تا روز یکشنبه مورخ  1969/00/90از ساعت 06:00الی 19:00
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه :از تاریخ انتشار تا ساعت19:00روز یکشنبه مورخ 1969/00/90
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :از روز یکشنبه مورخ  1969/00/19تا ساعت 19:00روز چهارشنبه مورخ 1969/00/09
زمان گشایش پیشنهادات :ساعت  10:00روز دو شنبه مورخ 1969/00/00
زمان اعالم به برنده  :ساعت  11:00روز دو شنبه مورخ 1969/00/00
ردیف

نام کاال

قیمت پایه کارشناسی(به ریال)

1

اقالم مستهلک

 161،916،000ریال

1

انواع ضایعات آهن

به ازای هر کیلو  9،000ریال

9

انواع ضایعات آلومینیوم

به ازای هر کیلو90،000ریال

4

انواع ضایعات چدن

به ازای هر کیلو 9،000ریال

9

انواع ضایعات پالستیک

به ازای هر کیلو 19،000ریال

9

سیم و کابل تلفن و برق

به ازای هر کیلو  19،000ریال

سپرده شرکت در مزایده (به ریال)

90،000،000

اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص مزایده  :تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان بزرگمهر
ـ نبش خیابان برادران مظفر ـ پالک  14ـ بانک توسعه تعاون ـ امور مهندسی ـ پشتیبانی ـ اداره تدارکات و خدمات ـ دایره قراردادها  ،مناقصات و
مزایده اقدام نمایند .تلفن 91091149
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه  41694دفتر ثبت نام :
 00696090و 09169090

