
 42آگهی مزایده شماره 

.  ددر نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برسان بوشهريك سازمان دولتي در استان 

ضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ليست كامل اموال در زمان و محل امتق

 د .نتماس حاصل نماي 700با كد  33338935شماره تلفن  اعالمي مراجعه و يا جهت كسب اطالعات با

 دستگاه خودروي سبك  8تعداد -1

و روز آخر  13:77الي  79:77از ساعت  11/12/1577تا  15/12/1577روز اداري از تاريخ  3بمدت زمان بازديد : -2

 15:77الي  79:77از ساعت 

 19/12/1577تاريخ اعالم نتايج:   19/12/1577تاريخ بازگشايي پاكات:  10/12/1577تاريخ انصراف:  -3

 روبروي باغ صفوي-كوي سرتل-بوشهرمحل بازديد:  -5

 روبروي كوچه مسجد ابوالفضل )ع(-خيابان مدرس-خيابان شهيد مطهري–بوشهر محل تسليم پشنهادات : -3

ليست خودروها و ، زايدهزمان م بازديد كنندگان محترم جهت اطالع ازرعايت پروتکل هاي بهداشتي اًبه منظورضمن

 سامانه-سامانه ها وخدمات بخش-در منوي اصليwww.dchq.ir سايتبه تهيه فرم پيشنهادي شركت در مزايده 

 نمايند . مراجعه ها مزايدهها و مناقصه 

 یادآوری:

كليه هزينه هاي جانبي از قبيل : عوارض ساالنه  شهرداري ، خالفي ،ماليات مشاغل و نقل انتقال سند و سهم -1

 مزايده به عهده برنده مزايدهخواهد بود.هزينه هاي مربوطه به برگزاري 

 باشد.به منظور ورود به محوطه مزايده استفاده از ماسك و دستکش و رعايت فاصله اجتماعي ضروري مي -2

 فرم پيشنهادي در محيط برگزاري مزايده به صورت فيزيکي تحويل داده نخواهد شد.-3 

خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد و جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ به مركز شماره گذاري در -5

 .كليه نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد

 بعهده خريدار مي باشد استعالم كارت هوشمند خودروهاي سنگين -3

 

 

 



 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر 42لیست خودروهای مزایده شماره 

 توضیحات قیمت پایه )ریال( نوع خدمات مدل سریال پالک شماره انتظامی نوع خودرو ردیف

204پژو 1 22ص472  77ایران   1734 
قابل سرویس 

 دهی
24000000000  

204پژو 4 41د312  72ایران   1731 
قابل سرویس 

 دهی
30000000000  

204پژو  7 71ق 373  70ایران    1732 
قابل سرویس 

 دهی
42000000000 

موتور ورنگ 

تعویض)مراحل قانونی طی 

 شده است(

43ط  743 سمند 2 72ایران    1734 
قابل سرویس 

 دهی
44000000000 

موتور تعویضی)شماره 

مغایرت دارد(مراحل 

بعهده و قانونی طی نشده 

 می باشدخریدار

204پژو 4 71ط777  42ایران   1732 
قابل سرویس 

 دهی
73700000000  

44ق  732 پراید 2 24ایران    1730 
قابل سرویس 

 دهی
23000000000 - 

174پراید 7 72ب227  42ایران   1737 
قابل سرویس 

 دهی
24000000000  

41س237 پراید 3 41ایران   1734 
قابل سرویس 

 دهی
24000000000  

204پژو 3 43ل227  41ایران   1737 
قابل سرویس 

 دهی
27000000000 

موتور خودرو باز ودر 

صندوق عقب خودرو 

 گذاشته شده است 

 

 


