
 3/0011آگهی مزایده شماره 

در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بهه رهروب برسهاند      گلستانيك سازمان دولتي در استان 

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريارت ررم شرايط شهرتت در مزايهده و ليسهت تامهل امهوال در زمهان و م هل        

 تماس حاصل نمايند 810با تد  59408423اعالمي مراجعه و يا جهت تسب اطالعات با شماره تلفن 

 ملک مسکونی  باب یک سیم کارت گرگان وعدد  دو،  وسنگین  سبکدستگاه خودرو  سی و نهتعداد

 14:88الي 82:88از ساعت  15/18/1488شنبهدولغايت 11/18/1488مورخ شنبهازاداري  روز 5بمدت زمان بازدید:

جنب   بعد از سنگ شكن -سعد آبادجاده -ابتداي ورودي شهر ازسمت تهران  -گرگان:تسلیم پیشنهاد و( وسايل نقليه)  محل بازدید

 وسايل نقليه و گوشي همراه  )ره(انبار تميته امداد امام خميني

 متري 0ررعي  -توچه جامي- 98واليت -خيابان امام خميني  -: آزادشهر محل بازدید ملک مسکونی

 14/18/1488شنبه سهروز :کتبی  تاریخ دریافت انصراف

 13/18/1488شنبه چهارروز:ها  زمان بازگشایی پاکت
 

 10/18/1488شنبه روزاعالم برندگان مزایده:

 : مراحل شرکت در مزایده 

)ورود به سایت از سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مطالعه دقیق فرم مذکور   ولیست اموال فرم شرکت در مزایده  دریافت -0

( . دانلود  فرم پیشنهاد شرکت در مزایده خودرو )اصالحی –بخش مزایده ها –ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور    

درج شماره شناسه در وجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اموال قیمت پایه% 01مبلغ تهیه چک تضمین بانکی توسط متقاضی به  -3

یک ازاموال به صورت جداگانه برای هر  بر روی چک)الزامی می باشد( 00115923011ملی   

تکمیل فرم پیشنهاد شرکت در مزایده بصورت جداگانه به همراه یک چک تضمین جداگانه.  -0  

به  ،عوارض ساالنه شهردارینقل و انتقال سند ،دارایی کلیه هزینه های جانبی از قبیل: ، ، مالیات )

 (عهده برنده مزایده خواهد بود 
 

 توجه:

 .الزامی میباشد و رعایت فاصله جهت ورود به محوطه مزایده استفاده از ماسک و دستکش

 

در صهحح   www.dchq.irتوانند به  سهايت   ضمنا بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزايده استانها مي

 بخش مزايده ، مناقص  مراجع  نمايند. -منو اصلي –اصلي 

http://www.dchq.ir/


استان گلستان 3/0011لیست اموال مزایده   

 مدل توضي ات
مبلغ  پيشنهادي 

 به ريال
 رديف سيستم شماره انتظامي سريال پالک نظريه

 
96ایران قابل سرویس  دهی 002222222 8731 26س012   8 پراید 

اعمال ماده -اتاق تعویض

وآگاهی72  
88تهران  قابل سرویس  دهی 001222222 8710 79ب828   0 پارس 

اعمال -اتاق تعویض ودستکوب

وآگاهی72ماده   
32ایران قابل سرویس  دهی 972222222 8717 79ص017   7 زانتیا 

 
96ایران قابل سرویس  دهی 309222222 8711 39س602   2 سمند 

 
06ایران قابل سرویس  دهی 731222222 8712 67د212   0 پراید 

 
96ایران قابل سرویس  دهی 202222222 8717 80و277   9 سمند 

-موتورتعویض-قیمتتقلیل 

دارای سابقه در سیستم شماره 

 گذاری

96ایران قابل سرویس  دهی 022222222 8710 06ط967  220پژو    3 

 8712 222/222/002 02ایران قابل سرویس  دهی  60ق070  220پژو   1 

 8769 222/222/322 90ایران قابل سرویس  دهی  60ق917  220پزو   6 

222/222/322 8762 دوگانه یده  سیقابل سرو  06ایران  19د099   82 پژوپارس 

 8716 222/222/712 02ایران قابل سرویس  دهی  02س270   88 وانت پیکان 

موتورتعویض وحک 

موتوربصورت مطابق انجام شده 

 است

8710 222/222/702 96ایران قابل سرویس  دهی  10ب018   80 سمند 

موتور تعویض و غیرفابریکوفاقد 

مشمول ماده -پالکت حک موتور

72 

8710 222/222/222 80ایران قابل سرویس  دهی  19ن088   87 پژوپارس 

 8760 222/222/902 33ایران قابل سرویس  دهی  29و289  220پژو   82 

 8769 222/222/822/8 96ایران قابل سرویس  دهی  18و979  029پژو   80 

 8711 222/222/202 96ایران قابل سرویس  دهی  03ط709   89 سمند 

 8712 222/222/702 96ایران قابل سرویس  دهی  78ص329   83 پژوپارس 

        
 8712 222/222/022 09ایران قابل سرویس دهی  86ج079  220پژو   81 

شاسی -موتور تعویض فابریک

 مطابق سند
8712 222/222/022/9 00ایران قابل سرویس دهی  90ع820   86 اتوبوس اسکانیا 

222/222/302 8768 موتور روغن ریزی دارد 32ایران قابل سرویس دهی  38ق326  220پژو   02 



 8716 222/222/202 60ایران قابل سرویس دهی  60ل010  220پژو   08 

 8712 222/222/12 96ایران قابل سرویس دهی  82ب106   00 پزوپارس 

 8762 222/222/002 70ایران قابل سرویس دهی  67ط300   07 پراید 

 8768 222/222/902 32ایران قابل سرویس دهی  00س171  220پزو   02 

مشمول ماده -ر تعویضموتو

قانون رسیدگی به تخلفات72  
8660 222/222/222/9 06ایران قابل سرویس دهی  70س179   00 کشنده ایویکو 

شماره موتور با سند مطابقت 

قانون 72مشمول ماده -ندارد

 رسیدگی به تخلفات

8716 222/222/202 96ایران قابل سرویس دهی  72س791  220پژو   09 

مشمول ماده -تعویض اتاق

رسیدگی به تخلفات72  
8732 222/222/32 96ایران قابل سرویس دهی  83ل233   03 پراید 

 8716 222/222/222 96ایران قابل سرویس دهی  70س317   01 پراید 

درصد92خسارات باالی   8713 222/222/70 70ایران اوراقی  83ق210  220پژو   06 

 8710 222/222/772 80ایران قابل سرویس دهی  36س868   72 پژو رو آ 

 8716 222/222/702 96ایران قابل سرویس دهی  32ب088   78 وانت پیکان 

 8768 222/222/002 00ایران قابل سرویس دهی  07ب270   70 پراید 

 8710 222/222/022 97ایران قابل سرویس دهی  10د066   77 وانت زامیاد 

        
 8711 222/222/222 80ایران قابل سرویس دهی  80س870   72 پراید 

 8710 222/222/022 80ایران قابل سرویس دهی  00ص820   70 پراید 

 8712 222/222/822 06ایران قابل سرویس دهی  17ب061  220پژو   79 

 8762 222/222/922 73ایران قابل سرویس دهی  73ب901  220پزو   73 

 8710 222/222/802 96ایران قابل سرویس دهی  70ب020   71 پراید 

 8711 222/222/222 37ایران قابل سرویس دهی  61ص937  220پژو   76 

 

 

 

 

 
222/922/08ب222/022/72-لفا  26880308013ب26888300619دو عدد سیم کارت الف  مزایده عمومی   22 



جهت هرچه بهتر برگوزار  عوارض شهرداري ، ، ماليات ،هزينه هاي نقل و انتقال سند ، به عهده برنده مزايده خواهد  بوود  ، : کلیه هزینه های جانبی

  -ورودي شوهر گرگوان امسومت تهوران     –گرگان :محل بازدیدنمائيد    اعالم 15001375351انتقادات و پيشنهادات خود را با شماره تلفن شدن مزايده 

 10135001090الی 91جاده روستاي سعد آباد بعد ام سنگ شكن جنب  انبار كميته امداد امام خميني  

 ،  10:11الي  10:11ام ساعت  11/11/1011دو شنبه لغايت 11/11/1011تاریخ بازدید: شنبه

 ،  10/11/1011سه شنبه:  زمان انصراف

  11/11/1011ار شنبهزمان بازگشایی پاکت:چه

 ميباشد11/11/1011شنبه: زمان اعالم برنده

 

 

 

 

 

 

 222/222/210/0  مزایده عمومی 

 02ملک مسکونی واقع در آزاد شهر خیابان امام خمینی والیت 

دارای سند بنام -متر012بمساحت-متری 1کوچه جامی فرعی 

 شورا

28 

 


