عنوان خدمت  :برگزاری مزایده ها
نوع خدمت:

شناسه خدمت 11111111111 :

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت :این فرآیند برای ارایه خدمت به صاحبان کسب و کار عالقمند به شرکت در مزایده الکترونیکی می باشد.
در این فرآیند مزایده گران در مدت  5روز با مراجعه به مراکز استانی بازدید حضوری خود را همراه با ارائه پیشنهاد در سامانه مزایده الکترونیکی انجام دهند.
مزایده گران برای شرکت در مزایده می بایست  15درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی (چک تضمین ،ضمانتنامه و
فیش نقدی) بپردازند .سازمان مزایده گزار بعد از اتمام مهلت مزایده ودایع غیرالکترونیکی را بررسی (تایید/عدم تایید) می نماید(.در صورت عدم تائید ودیعه فرد
در مزایده شرکت داده نمی شود).
سازمان مزایده گزار در زمان بازگشایی اقدام به رمزگشایی و اعالم برنده الکترونیکی می نماید .بعد از فرآیند اعالم برنده ،مزایده گران در مدت  3روز اداری
اقدام به واریز وجه مزایده به صورت الکترونیکی و تحویل کاال در استان مربوطه می نمایند در صورت عدم پرداخت واریز وجه مزایده توسط نفر (رتبه)
اول،ودیعه نفر اول ضبط و در صورت وجود فرد با رتبه دوم سازمان مزایده گزار اقدام به اعالم برنده به نفر دوم و ارائه مهلت قانونی جهت واریز وجه مزایده
می نماید که در این حالت نیز در صورت عدم پرداخت واریز وجه توسط فرد با رتبه دوم  ،ودیعه نفر دوم نیز ضبط می گردد.

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز :در ارائه خدمت به صورت الکترونیکی مدارک مورد نیاز نمی باشد.
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حدودا 11روز اداری در ماه

ساعات ارائه خدمت:

 22ساعته شبانه روز ( به غیر از بازدید و تحویل کاال )

تعداد بار مراجعه حضوری

حداقل  12بار در سال
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

در صورت برنده شدن نیم درصد هر تراکنش

اینترنتی :

نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیک :
تلفن گویا یا مرکز تماس:

123-43914

تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :

دفاتر پیشخوان خدمات

شماره حساب (های) بانکی

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

