آگهي مزايده اجاره
اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاي بالاستفاده خودرا از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در
اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( )setadiran.irبه شرح ذيل اقدام نمايد.
نام مزايده

مهلت دريافت

پايان زمان

تاريخ انتشار

اسناد تا تاريخ

ارسال

1401/06/19

1401/07/06

تاريخ بازگشائي

شماره مورد اجاره

شماره مزايده در سامانه

پيشنهادقيمت

واگذاری مرکز تلک آباد اردستان
به مساحت تقريبي  850مترمربع

1401/07/18

1401/07/19

5101003343000044

5001003343000008

واگذاری فضای خدماتي در مرکز
برادران نجف آباد به مساحت

1401/06/19

1401/07/06

1401/07/18

1401/07/19

5101003343000046

5001003343000008

تقريبي  36مترمربع
واگذاری کارگاه در مرکز
فناوريهای نوين اصفهان به

1401/06/19

1401/07/06

1401/07/18

1401/07/19

5101003343000043

5001003343000008

مساحت تقريبي  48مترمربع
واگذاری مجموعه زمينهای
ورزشي در مرکز شهيد رجائي به

1401/06/19

1401/07/06

1401/07/18

1401/07/19

5101003343000045

5001003343000008

مساحت تقريبي  13000مترمربع

تذکر مهم:
-1كليه شركت كنندگان بايد حداكثر تا تاريخ مهلت دريافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام ومورد اجاره منتخب خود را به كارتابل اجاره
جهت انجام مراحل بعد منتقل نمايند .در غير اينصورت امكان شركت در مزايده نخواهد بود.
-2کليه مزايده گران الزاما" بايد قبل از واريز وديعه وپيشنهاد قيمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهي مزايده عمومي و شرايط
اختصاصي اقدام نمايند.
 -3کليه مزايده گران بايد دارای صالحيت و مدارک تعيين شده در آگهي عمومي مزايده باشند.
 -4در صورتي که برنده مزايده فاقد مدارک خواسته شده در آگهي مزايده باشد وديعه شرکت در مزايده وی به نفع مزايده گذار ضبط خواهد شد.
 -5فقط رشته های اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و در آگهي عمومي مزايده مورد تائيد مزايده گذار مي
باشد.
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است:
 -1برگزاری مزايده صرفا ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بوده وکليه مراحل فرآيند مزايده شامل مشاهده ودريافت اسناد
مزايده  ،بارگزاری مستندات مزايده گران  ،پرداخت تضمين شرکت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت
برنده بودن مزايده گران محترم ازاين طريق امکان پذير مي باشد.
 -2کليه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده  ،بررسي و انتخاب مي باشد.
 -3عالقه مندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام ودريافت گواهي الکترونيکي (توکن)با شماره  021 -41934مرکز
پشتيباني وراهبری سامانه تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سايت سامانه(  )setadiran.irبخش ثبت نام /پروفايل مزايده گر موجود است.
جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن  36693157اداره کل آموزش فني وحرفه ای استان اصفهان واحد برونسپاری تماس
حاصل نمائيد.

