
از طریق شرکت ها و مراکز خرید خودروهای   دستگاه خودرو اوراقی، فرسوده و اسقاطی 6استانداری لرستان در نظر دارد 

 مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه فرسوده دارای مجوز اسقاط از طریق

 .به صورت الکترونیکی به فروش برساند  setadiran.ir  ارکات الکترونیکی دولتتد

 صبح 9ساعت  5/08/1399زمان انتشار در سامانه الکترونیکی: از روز دوشنبه تاریخ 

 13ساعت  15/8/1399مهلت دریافت اسناد مزایده: تا روز پنجشنبه تاریخ  *

با  13:30صبح تا  8وزانه از ساعت ر 14/8/1399 مورخ چهارشنبه روز تا 5/8/1399  تاریخ بازدید: از روز دوشنبه مورخ

-33191198 نشانی خرم آباد میدان استانداری واحد نقلیه استانداری به شماره تماس مراجعه به استانداری لرستان به

066 

 مورخ پنجشنبه روز 13 ساعت تا 6/8/1399  صبح روز سه شنبه مورخ 8مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از ساعت  *

15/8/1399 

 صبح 11ساعت 17/8/1399شایی و اعالم به برنده: روز شنبه مورخ زمان بازگ

 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است

مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد  برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه -1

واریز وجه  هاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده ،مزایده )ودیعه(، ارسال پیشن مزایده ، پرداخت تضمین شرکت در

 مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه امکان پذیر می باشد

به حساب  ریال را000/000/10شرکت کنندگان در مزایده می بایست به ازای هر خودرو مبلغ  -2

پرده نزد با نک مرکزی) وجوه س بنام رد  IR370100004166011352735087یا شبای 4166011352735087

 .شرکت در مزایده واریز نمایند بانک ملی ( بنام استانداری لرستان بابت تضمین

 فیزیکی انجام خواهد شد و ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست به صورت بازگشایی به صورت الکترونیکی و -3

 .الکترونیکی در سامانه ستاد الزامی می باشد

 .ز ارائه پیشنهاد قیمت به منظور اطالع از وضعیت فعلی از خودرو ها بازدید نماییدتوصیه می شود قبل ا -4

کلیه هزینه های نقل و انتقال و سایر  هزینه های ، باسکول، انتقال به مراکز اسقاط ، عوارض شهرداری ، مالیات ، -5 

 .هزینه های به عهده برنده می باشد

 یا 4001000901013939 حساب به را مزایده شده اعالم مبلغ مزایده می بایست  برنده-6

خودروهای فرسوده نزد بانک  بنام درآمد حاصل از رده خارج کردن  IR780100004001000901013939شبای

ایشان به نفع نمایند در صورت انصراف نفر اول تضمین شرکت در مزایده  مرکزی )بانک ملی( بنام استانداری لرستان واریز

 .و از نفر دوم دعوت بعمل خواهد آمد دولت ضبط

بعد از مشخص شدن برنده فقط یک هفته مهلت برای انتقال خودرو ها از انبار های استانداری به واحد اسقاط کننده  -7

 .داده خواهد شد



، قابل مشاهده و بررسی و کلیه اطالعات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده -8

 .انتخاب می باشد

 13در سایت و غیره و اخذ کمیسیون ماده  برنده موظف است نسبت به انجام کلیه امور مربوط به اسقاط از قبیل: ثبت -9

 .و مدارک مربوطه را تحویل نماید اقدام و نتیجه را به استانداری اعالم

هت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست ج -10

 .تماس حاصل نمایند

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه -. 41934-021مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :  -11

www.setadiran.ir 

 .ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است "بخش 

امور اداری و مالی استانداری  اداره کل066-33191198و 33191158اطالعات بیشتر با شماره های  جهت کسب -11

 .نمایید اقدام نقلیه واحد لرستان

 


