شماره مزایده :

1400/3

تاریخ انتشار 1400/07/20 :

«آگهی مزایده عمومی فروش خودرو»
بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در نظردارد تعداد  2دستگاه خودروی سواری و  2دستگاه وانت نیسان
مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به متقاضیان واگذار نماید :
سپرده تودیعی شرکت

ردیف

نوع خودرو

مدل

شماره انتظامی

قیمت پایه (ریال)

1

خودروی سواری پژو  405بنزینی

1389

 17ایران  389 -س 56

800.000.000

80.000.000

2

خودروی سواری پژو  405بنزینی

1389

 17ایران  393 -س 56

800.000.000

80.000.000

3

وانت زامیاد گازوئیلی

1390

 17ایران  314 -ص 13

1.700.000.000

170.000.000

4

کامیونت ون نیسان دوگانه سوز

1386

 17ایران  224 -س 64

1.250.000.000

125.000.000

در مزایده(ریال)

متقاضیان می توانندجهت کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد مزایده همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) از
ساعت  8صبح الی  16بعد از ظهر به نشانی ارومیه خیابان کاشانی –برج سپهر آذربایجان –مدیریت شعب بانک صادرات
آذربایجان غربی –طبقه  6دایره تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره تلفن های  33488001 – 33488003تماس
حاصل نمایند و پاکات حاوی پیشنهادات را حداکثر تا قبل از ساعت 16:00روز دوشنبه مورخ  1400/08/03به دفتر معاون
مالی و اداری تسلیم و رسید اخذ نمایند  .پاکات پیشنهادات ارائه شده روز چهارشنبه مورخ  1400/08/05راس ساعت 12:00
صبح در خیابان کاشانی –برج سپهر آذربایجان – طبقه  9در حضور اعضای کمیته معامالت مفتوح و قرائت خواهد شد  .حضور
شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد .
توضیحات :
 -1متقاضیان می توانند جهت بازدید از خودروها و خرید اسناد ،از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ  1400/08/01و در مهلت
تعیین شده (غیر از ایام تعطیل)از ساعت  9الی  14به نشانی ارومیه – خیابان آیت اله کاشانی-ساختمان اداره مرکزی
بانک صادرات مراجعه نمایند .
 -2مبلغ سپرده تودیعی شرکت در مزایده مربوط به هر یک از ردیف های مزایده می باشد که الزاماً می بایست به شماره
حساب ( 0103422815000شماره شبا)IR 6001900000001034222815000بنام دایره حسابداری و بودجه بانک
صادرات آذربایجان غربی (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک صادرات ایران ) واریز گردد  .ضمن ًا ارائه فیش واریزی به
مبلغ  500.000ریال جهت دریافت اسناد مزایده به حساب یاد شده الزامی می باشد
 -3مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازدید از خودروها قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان الزامی
می باشد .
 -4بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار می باشد .
 -5قیمت های فروش صرف ًا بصورت نقدی می باشد .
 -6قطعیت معامله منوط به موافقت بانک صادرات ایران (تهران) می باشد .

