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   تذكر:

ارائهه رهرم ههای    امکان های بهداشتي و با عنايت به عدم پروتکلبا توجه به شیوع بیماری كرونا در كشور و بمنظور پیشگیری و مقابله با آن  ضمن رعايت  .0

جهت رعايت حال شما عزيزان در سايت ستاد مبارزه با موادمخدر بخش مزايده و مناقصه بارگهذاری    ،شركت در مزايده و لیست خودروها بصورت ریزيکي

 و در دسترس عموم قرار دارد.   

 كلیه هزينه های جانبي از قبیل: .2

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. و... ض ساالنه شهرداری. ب( مالیات مشاغل. ت( نقل و انتقال سندالف( عوار

ارائه تهیه و  سپه و پست بانك –كشاورزی  -صرراً از بانك های مليدرصد قیمت پايه چك تضمیني برای هر مورد جداگانه 01،  جهت شركت در مزايده .3

 شود.

 00112773399شناسه ملي جهت دريارت چك: .0
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  توجه:

های بهداشتي و با عنايت به عدم امکان ارائه فرم ری و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکلبا توجه به شيوع بيماری كرونا در كشور و بمنظور پيشگي

بخش مزايده و  های شركت در مزايده و ليست خودروها بصورت فيزيکي،  جهت رعايت حال شما عزيزان در سايت ستاد مبارزه با موادمخدر در

 مناقصه بارگذاری و در دسترس عموم قرار دارد.  

 :ينه های جانبي از قبيلكليه هز

  و ... به عهده برنده مزايده خواهد بود.الف(عوارض ساالنه شهرداری پ(ماليات مشاغل ت(نقل و انتقال سند 

سپه و پست بانك تهيه و  –كشاورزی  -درصد قيمت پايه چك تضميني برای هر مورد جداگانه صرفاً از بانك های ملي06جهت شركت در مزايده ، 

 ارائه شود.

  محل بازديد:  پاركينگ شورا به آدرس: قزوين  انتهای بلوار نوروزيان بعد از پل اتوبان سمت چپ، پاركينگ كوثر

  آدرس تسليم پيشنهادات :  محل بازديد

  00:66الي  63:66از ساعت  0066/00/02سه شنبه  مورخه   زمان انصراف :  روز


