
 4/0411شماره   آگهي مزايده
 

 

يك سازمان دولتي در نظر دارد اموال مشروحه ذيل خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند متقاضياان ميي   

توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب اطالعات 

 3/01/78تماس حاصل نمايند. 320-77056333با شماره تلفن 

 موتور ساکلت./دستگاه خودرو / سبك/ سنگان 41تعداد  -1

 .37الي 9از ساعت 31/33/3033لغايت  37/33/3033از تاريخ روز اداري  6بمدت و دريافت پشنهادات :زمان بازديد -2

 .39/33/3033شنبه مورخ  سهروز زمان انصراف : -3

 .23/33/3033مورخ  شنبهچهارروز  زمان بازگشايي پاکات: -4

 سامانه مزايده و مناقصات .–با مراجعه به سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر  27/33/3033روزشنبه مورخ زمان اعالم نتايج: -6

شورای هماهنگي پارکینگ اختصاصي –جاده قديم دندي –جنب پلاس راه زنجان باجار –جاده باجار 6كالومتر –زنجان محل بازديد : -6

 . مبارزه با مواد مخدر استان زنجان

دبارخانيه شيوراي   – 373پيال    –جنب اداره كيل اسيتاندارد   –روبروي استانداري –مادان قائم  -زنجانمحل دريافت پیشنهادات : -7

 هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان.

  ، تعويض موتور ، تعويض رنگ ، اخذ پالكيت و ... بيه   استعالم در مورد كارت هوشمند خودروهاي سنگان و پاگاري تعويض اتاق

 همراه كلاه هزينه هاي مربوط به خودروهاي مزايده اي بر عهده خريدار مي باشد.

 سيهم هزينيه هياي     ... ونقل و انتقال سند و، هاي جانبي از قبال : عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، مالاات مشاغل  كلاه هزينه

 ه عهده برنده مزايده خواهد بود.مربوط به برگزاري مزايده ب
 

 .الزامي مي باشد گرامي ان کل های بهداشتي توسط مراجعه کنندگرعايت پروت

********************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

 

  : مراحل شرکت در مزايده 

 ها در پاركانگ .بازديد خودرو  – 0

)ورود به سايت ستاد مبارزه با دريافت فرم شركت در مزايده از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و مطالعه دقاق فرم مذكور  -2

 ( . دانلود  فرم پیشنهاد شرکت در مزايده خودرو )اصالحي –بخش مزايده ها –مواد مخدر کشور 

هر خودرو در وجه شوراي هماهنگي  قیمت پايه% 01مبلغ نك ملي تهاه گردد( توسط متقاضي به تهاه چك تضمان بانکي)ترجاحا از با -3

 به صورت جداگانه براي هر خودرو . بر روی چک)الزامي مي باشد( 04112923011درج شماره شناسه ملي مبارزه با مواد مخدر و 

 تکمال فرم پاشنهاد شركت در مزايده بصورت جداگانه )براي هر خودرو (به همراه يك چك تضمان جداگانه.  -3

 ارائه فرم پاشنهاد شركت در مزايده و چك تضمان تهاه شده به دبارخانه شورا جهت شركت در مزايده .  -4

 

 
 



 14/0411 لیست خودروهای مزايده
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 توضیحات قیمت پايه)ريال( شماره انتظامي مدل رنگ سیستم نوع خودرو

  111/111/091 32ط271-08 0371 نقره ای پرشیا سواری 0

  111/111/811 78ج130-37 0371 آبی نیسان باری 1

  111/111/021 29ب028-98 0373 سفید پراید سواری 3

  111/111/221 89د821-78 0370 نقره ای سمند سواری 0

  111/111/711 28هـ397-90 0372 سفید پرشیا سواری 2

  111/111/071 00ط202-87 0370 بژ سمند سواری 7

  111/111/311 01ص897-98 0377 سفید پراید سواری 8

  111/111/121 87د790-37 0387 سبز پژو سواری 7

  111/111/311 32د379-78 0371 نقره ای سمند سواری 9

  111/111/271 99د101-08 0372 خاکستری سمند سواری 01

  111/111/711 77ج380-78 0377 نقره ای پرشیا سواری 00

  111/111/311 17ل008-01 0371 سفید پراید سواری 01

  111/111/181 20ع327-78 0373 زرد سمند کرایه-سواری 03

  111/111/221 73ص000-78 0378 نقره ای 012پژو  سواری 00

  111/111/321 87ق790-31 0370 نوک مدادی پراید سواری 02

  111/111/271 13ل008-90 0378 خاکستری 012پژو  سواری 07

  111/111/311 39ق870-12 0373 مشکی پراید سواری 08

  111/111/321 70س107-78 0370 سورمه ای پراید سواری 07

  111/111/011 72س201-78 0377 نقره ای پراید سواری 09

  111/111/711 83ج791-78 0378 نقره ای 012پژو  سواری 11

  111/111/701 17س720-32 0372 نقره ای پژو پارس سواری 10

  111/111/171 89ج830-89 0372 مشکی پراید سواری 11

  111/111/831 87و171-77 0391 نقره ای 012پژو سواری 13

  111/111/721 30و301-00 0378 سفید پژو پارس سواری 10

  111/111/081 00ط123-33 0377 مشکی پراید سواری 12

 کارت هوشمند غیر فعال 111/111/011/9 80ع792-83 0977 کرم 9811اینترناش کشنده 17

  111/111/011 11719-071 0399 مشکی cc111متین  موتورسیکلت 18

  111/111/81 80779-070 0390 مشکی CDI012متین  موتورسیکلت 17

  111/111/71 71970-070 0392 مشکی CDI021متین  موتور سیکلت 19

 اوراقی 111/111/71 27و727-77 0371 کرم سیر پی کی سواری 31

 سوخته –اوراقی  111/111/11 27د280-31 0391 نقره ای 012پژو  سواری 30

 اتاق سفید –اوراقی  111/111/101 29ن297-83 0393 خاکستری 012پژو  سواری 31

 اوراقی 111/111/021 92س771-07 0371 مشکی پراید سواری 33

 اوراقی 111/111/72 39هـ000-87 0371 سبز RDپژو  سواری 30

 اوراقی 111/111/011 32ع171-78 0373 زرد سمند کرایه-سواری 32

 اوراقی 111/111/071 77ص708-78 0381 خاکستری پراید سواری 37

 اوراقی 111/111/031 83ج127-78 0382 سفید پراید هاچ بک سواری 38

 اوراقی 111/111/011 11ق787-10 0371 سفید پیکان سواری 37

 اوراقی 111/111/021 10ص127-78 0382 بژ -کرم پراید هاچ بک سواری 39

 اوراقی 111/111/021 70ج127-78 0387 سفید پراید هاچ بک سواری 01

 


