
 4/0411آگهی مزایده شماره 

 

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

به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و 

ليست كامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمايند.810با كد  59408423

، اموال ملک مسکونی باب  0سیم کارت گرگان وعدد 0،  وسنگین  سبکدستگاه خودرو 01تعداد .0

 غیره.....، فلزی و لوله پالستیکی -کمد–میز –مستعمل از قبیل ، فایل 

از ساعت  83/19/1488 شنبهپنچ لغايت 85/19/1488مورخ شنبه سهازروزاداري  5بمدت  زمان بازدید:

 88:14الي 82:88

ورودي جاده روستاي -جاده سرخن كالته–جاده آق قال -گرگان :تسلیم پیشنهادو( نقليهوسايل )  محل بازدید

 فوجرد.

 متري 0فرعي  -كوچه جامي- 98واليت -خيابان امام خميني  -: آزادشهر محل بازدید ملک مسکونی

 80/19/1488شنبهروز :کتبی  تاریخ دریافت انصراف

 80/19/1488شنبه يك روز:ها  زمان بازگشایی پاکت
 82/19/1488شنبه دوروزاعالم برندگان مزایده:

 : شرکت در مزایده  مراحل

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

دانلود  فرم پیشنهاد شرکت در  –بخش مزایده ها –)ورود به سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور  مذکور 

 ( . مزایده خودرو )اصالحی

 

 



استان گلستان 4/0411لیست اموال مزایده عمومی  شماره   

 

 توضيحات
مبلغ  پايه 

 )ريال(
 نوع مال سيستم شماره انتظامي سريال پالک نظريه مدل

 رديف كد

 
24ایران قابل سرویس دهی 0811 0111111111 24ق696  416پژو   0 0 سواری 

 
42ایران قابل سرویس دهی 0812 611111111 24ق986  416پژو   4 4 سواری 

 
14ایران قابل سرویس دهی 0891 411111111 82د110   8 8 سواری پراید 

درصد64تصادفی بیش از  14ایران اوراقی 4102 4111111111  04س441   2 2 سواری هیوندا 

موتور تعویض میباشد اعمال 

81ماده  
69ایران قابل سرویس دهی 0819 241111111 22ل492   4 4 سواری پارس 

موتورتعویض —تیپ عقاب

 مراحل قانونی طی گردید
41ایران قابل سرویس دهی 0818 2111111111 08ع480   6 6 اتوبوس اسکانیا 

 
98ایران قابل سرویس دهی 0812 611111111 26ط824  214پزو   2 2 سواری 

69ایران01و064-پالک تبدیل 69ایران قابل سرویس دهی 0811 841111111  66ب268   1 1 سواری پراید 

 
69ایران قابل سرویس دهی 0819 241111111 21ط418   9 9 سواری پراید 

 
04ایران قابل سرویس دهی 0814 811111111 64ی682   01 01 سواری سمند 

 
69ایران قابل سرویس دهی 0818 441111111 44ص224   00 00 سواری پراید 

 
21ایران قابل سرویس دهی 0818 441111111 81ص064  214پژو    04 04 سواری 

 
69ایران قابل سرویس دهی 0814 611111111 08ط211   08 08 سواری سمند 

49ایران قابل سرویس دهی 0890 611111111  62س621   02 02 سواری پراید 

 81اعمال ماده-موتورتعویض

 گردید
69ایران قابل سرویس دهی 0814 861111111 49ط698  214پژو   04 04 سواری 

اعمال -موتور و اتاق تعویض

81ماده  
22ایران قابل سرویس دهی 0818 241111111 86ص418   06 06 سواری زانتیا 

04ایران قابل سرویس دهی 0814 492111111  29س090   

 

 

 

 02 02 سواری پژو روآ

69ایران قابل سرویس دهی 0821 441111111  29س412   01 01 سواری  پراید 

ریال111/111/041  میز و غیره....–لوله پالستیکی –فایل -از قبیل کمد   01    09 09 اموال مستعمل   

ریال111/211/02   09   41 41 سیم کارت 19004240412 

 2441111111 
-متری 1کوچه جامی فرعی  41ملک مسکونی واقع در آزاد شهر خیابان امام خمینی والیت 

دارای سند بنام شور-متر411بمساحت  
40 40    41 

 
 

 

 



سند ، به عهده برندده مزايدده اواهدد  بدود       : عوارض شهرداري ، ، ماليات ،هزينه هاي نقل و انتقالکلیه هزینه های جانبی

 نمائيد    اعالم 14046274221انتقادات و پيشنهادات اود را با شماره تلفن شدن مزايده جهت هرچه بهتر برگزار ،

 فوجرد.ورودي جاده روستاي -جاده سرخن كالته–جاده آق قال  -گرگان:محل بازدید خودروها 

 متري 0فرعي  -كوچه جامي- 98واليت -خيابان امام خميني  -آزادشهر: محل بازدید ملک مسکونی

 10624411414الی 6  

 ،  20:33الی  30:33از ساعت  30/21/2033پنچشنبه  لغايت 30/21/2033تاریخ بازدید:سه شنبه

 ،  30/21/2033شنبه:  زمان انصراف

  30/21/2033زمان بازگشایی پاکت: یکشنبه

 .باشد می30/21/2033دو شنبه : زمان اعالم برنده

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی توسط بازدیدکنندگان الزامیی میباشد.درغیراینصیورت از   

 گردد.   دریافت پیشنهاد خود داری می

 

و اطالع از زمان برگزاري  لیست اموال  و فرم پیشنهاد قیمتضمناً متقاضيان شركت در مزايده مي بايست جهت تهيه 
.مراجعه نمايندمزايده  www.dchq.irاستانها  به سايت 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/
http://www.dchq.ir/

