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حمایتی  شرکت خدمات                                                           وزارت جهادکشاورزي                                                                               

 کشاورزي

 آگهی حراج
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان سمنان

 کیلوگرم مواد حاصل از 832/91شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 

بوجاري بذور گندم ازطریق حراج حضوري اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ شرایط و بازدید از 

 روز کاري ) در ساعات اداري به آدرس محل انبارهاي 6 ( به مدت 22/8/96 لغایت 15/8/96مورد حراج از تاریخ 

 شرکت واقع درآدرس هاي ذیل مراجعه نمایند  :

  جهاد کشاورزي انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزي.2سمنان ، بلوار بسیج جنب پل امیرکبیرداخل محوطه ساختمان شماره - 1

 - دامغان ، بلوار جمهوري ، نبش میدان فردوس رضا انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزي.2

 . مدیریت  جهاد کشاورزي انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزي2 تیر ، بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 7شاهرود ، میدان - 3

 ریال معادل ( سه میلیون و دویست هزارتومان ) به حساب 000/000/32در ضمن بابت تضمین شرکت در حراج مبلغ 

 نزد بانک ملی شعبه مرکزي بصورت نقدي و یا ضمانتنامه بانکی صادره توسط یکی از 2173972801004شماره 

 بانکهاي کشور که داراي اعتبار سه ماهه باشد به شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان سمنان تسلیم نماید .

 به آدرس سمنان جنب پل امیر کبیر داخل 24/8/96 صبح روز چهارشنبه 10تاریخ برگزاري حراج رأس ساعت 

خریداري  سازمان جهادکشاورزي انبار شرکت خدمات حمایتی خواهد بود و مورد معامله به 2محوطه ساختمان شماره 

 که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته شده و در مقابل فروش موضوع حراج وجه آن دریافت می گردد .

 ارائه کارت شناسایی معتبر ( ترجیحاً کارت ملی ) از سوي برنده الزامی است .

پرداخت کلیه هزینه هاي مرتبط ( بارگیري ، حمل و نقل و کیسه گونی ) و هر گونه مالیات و عوارض به عهده خریدار 

 برنده خواهد بود .

 به آدرس اینترنتی 023 – 33421958- 59 و 33421964همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 

   مراجعه فرمایید.WWW.assc.irشرکت 
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