شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی
آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی اداره کل فرودگاه های آذربایجان شرقی)
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران(اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی)در نظر دارد نسبت به واگذاری و فروش اموال اسقاطی به اشخاص
حقيقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی( براساس قانون برگزاری مناقصات ومزایده مصوب سال  1383و مصوبه شماره / 84136ت 2356
مورخ  85/7/16هيئت وزیران ) بشرح ذیل اقدام نماید.
)1

مزایده گذار  :شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران(اداره کل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی)

 )2موضوع مزایده :فروش اموال اسقاطی (شامل ضایعات فلزی وغير فلزی  ،ضایعات ملزومات اداری  ،کابل برق و مخابراتی ،موتور ژنراتور  ،سرب
باطری  ،ضایعات شيشه سکوریت و سایرملزومات )
 )3مبلغ سپرده شرکت در مزایده :مبلغ  150.000.000ریال به صورت واریز نقدی به شماره حساب شبای  IR 870100004001068406371896بنام
تمرکز وجوه سپرده اداره کل خزانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه واریز
 933280520100000000000031003010مورد پذیرش خواهد بود.
 )4تاریخ دریافت اسناد از سامانه  :مهلت خرید اسناد از سامانه و بارگذاری آن در سامانه از تاریخ  99/10/29لغایت  99/11/13می باشد .
 )5زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت 10صبح روز سه شنبه تاریخ  99/11/ 14در دفتر اداره کل فرودگاههای استان خواهد بود.
 )6زمان بازدید از اموال اسقاطی از ساعت  10صبح تا ساعت  14از تاریخ 99/11/04لغایت ( 99/11/08انبار فرودگاه) خواهد بود.
 )7شرکتها جهت بازدید در خصوص موضوع مزایده می توانند با شماره تلفن  ، 04132606124کارپردازی فرودگاه تبریز تماس حاصل نمایند .
کليه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
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