
 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 20/98شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند، ( 0200226200222220)خود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شمارهتعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
تماس حاصل  206-46004و مرکز تماس 206-46206403امضاي الکترونیکی:دفتر ثبت نام   ضاي الکترونیکی)توکن(با شمارهدريافت گواهی امثبت نام و ، کسب اطالعاتجهت شرکت در مزايده، توانند  متقاضیان می

  مراجعه نمايند. www.setadiran.irنمايند و يا به آدرس اينترنتی 

 66/0/00مورخ  نبهشروز  زمان انتشار آگهی در سامانه:

 06/0/00مورخ  شنبهسه روز  پايان وقت اداري ساعتلغايت  66/0/00 مورخ نبهش صبح روز 22/0از ساعت  مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :

 00/0/00مورخ شنبه چهار روز 22/62 ساعت زمان بازگشایی:

 00/0/00مورخ چهارشنبه  روز زمان اعالم به برنده:
 

 نکات قابل توجه :
، پیشنهاداتالذکر می باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه شرکت در مزايده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشايی  برگزاري مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق -6

 پذيريد. در بستر سامانه مذکور انجام می ،واريز وجه مزايده و اعالم برنده

 می گردد.منتشر  66/0/00روزنامه دنیاي اقتصاد مورخ  درمزايده فروش امالك مورد نظر  دوماول مزايده در روزنامه اطالعات نیز منتشر و آگهی نوبت نوبت آگهی  -0

 مراجعه فرمايند. WWW.EGFI.IRو يا به سايت تماس  ( 000)داخلی  00800082-3و  00340048 هاي براي هماهنگی بازديد و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن -0

  

اولنوبت   

http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/


 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 20/98شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند، ( 0200226200222220)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تحت شمارهخود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق تعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
تماس حاصل  206-46004و مرکز تماس 206-46206403امضاي الکترونیکی:دفتر ثبت نام   ضاي الکترونیکی)توکن(با شمارهدريافت گواهی امثبت نام و ، کسب اطالعاتجهت شرکت در مزايده، توانند  متقاضیان می

  مراجعه نمايند. www.setadiran.irنمايند و يا به آدرس اينترنتی 

 66/0/00مورخ  نبهروز ش زمان انتشار آگهی در سامانه:

 06/0/00مورخ روز سه شنبه  پايان وقت اداري ساعتلغايت  66/0/00صبح روز شنبه مورخ  22/0از ساعت  مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :

 00/0/00مورخ چهارشنبه  روز 22/62 ساعت زمان بازگشایی:

 00/0/00مورخ چهارشنبه  روز زمان اعالم به برنده:
 

 نکات قابل توجه :
، پیشنهاداتالذکر می باشد و کلیه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت وديعه شرکت در مزايده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشايی  برگزاري مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق -6

 پذيريد. در بستر سامانه مذکور انجام می ،واريز وجه مزايده و اعالم برنده

 درج و منتشر شده است . 0/0/00مورخ  و اطالعات در روزنامه ايران مزايده فروش امالك مورد نظر نوبت اول آگهی  -0

 مراجعه فرمايند. WWW.EGFI.IRو يا به سايت تماس  ( 000)داخلی  00800082-3و  00340048 هاي براي هماهنگی بازديد و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن -0

  

دومنوبت   

http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.egfi.ir/


 8/8/98 اطالعاتروزنامه 
 

 

 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 20/98شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند،  (0200226200222220)تحت شمارهخود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
  يند.مراجعه نما www.EGFI.ir و يا   www.setadiran.irبه آدرس اينترنتی بیشتر  کسب اطالعاتو جهت شرکت در مزايدهتوانند  متقاضیان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11/8/98 روزنامه دنیای اقتصاد
 

 آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت 

 20/98شماره  صندوق ضمانت صادرات ايران
 

به فروش برساند،  (0200226200222220) دولت تحت شمارهخود را با برگزاري مزايده عمومی از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی تعدادي از امالك و مستغالت در نظر دارد  صندوق ضمانت صادرات ايران
  مراجعه نمايند. www.EGFI.ir و يا   www.setadiran.irبه آدرس اينترنتی بیشتر  کسب اطالعاتو جهت شرکت در مزايدهتوانند  متقاضیان می
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