
 خودرو  1/1011آگهي مزايده شماره 

 در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. ایالم يك سازمان دولتي در استان

توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ليست كاملل املوال در زملان و مالل اع ملي       متقاضيان مي

 تماس حاصل نمايند.  480با كد  77773333مراجعه و يا جهت كسب اط عات با شماره تماس 

 دستگاه خودرو سبك  9تعداد  .1

تلا  10/11/1011تلاري    شهبه   روز اداري از روز سه  بله ملدت    زمان بازدید و محل دریافت پيشنهااد   .3

 11:11 صبح لغايت 10:11از ساعت 11/11/1011تاري  شبه دو

 10/11/1011تاریخ بازگشایي پاكتاا  11/11/1011تاریخ انصراف  .7

پاركينگ شلوراي هملاهنگي مبلارزه بلا      بلوار شهيد صدوقي، جنب پارک هفت تير ،  –اي م محل بازدید  .0

 اي ماستان مواد مخدر

از  11/11/1011تللاري  شههبه  دوتللا 10/11/1011تللاري   شههبه  : از روزمحننل دریافننت پيشننهااد  .5

 در مال پاركينگ.11:11 صبح لغايت 10:11ساعت

در کلی  مراحل مزايهده  ب  مبظور پیشگیری از شیوع ويروس کرونا و رعايت دستورالعمل های بهداشتي  * استفاده از ماسک

 اجهاری مي باشد و ب  افرادی ک  مسائل بهداشتي را رعايت نکببد هیچ خدماتي ارائ  نمي شود. 

 

ضمناٌ بازديد كنندگان ماترم جهت اط ع از زمان مزايده، دريافت ليست خودروها و فرم شركت در مزايده بايلد بله سلايت    

hq.irWWW.dc بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايند.  -منو اصلي -در صفاه اصلي 

هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و... بله جلز هزينله     كليه هزينه -

 خ في به عهده برنده مزايده خواهد بود.

ال آن از محل پارکینگ به مرکز شماره خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتق -

 گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

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


 1/1011ليست خودروهاي مزایده شماره 

سريال  نظريه قيمت پايه )ريال(

 پ ک

شماره 

 انتظامي
 رديف نوع مال سيستم

89ایران قابل سرويس دهي 06666666 19ل918   1 سواری پراید 

سرويس دهيقابل  096666666 89ایران  18ب111   9 سواری پژو 

98ایران قابل سرويس دهي 006666666 98ل970   9 سواری وانت پیکان 

89ایران قابل سرويس دهي 906666666 19ص099   0 سواری پراید 

91ایران قابل سرويس دهي 1066666666 00س798   0 سواری پژو پارس 

89ایران قابل سرويس دهي 866666666 98ب879  060پژو   0 سواری 

00ایران قابل سرويس دهي 916666666 01م708   7 سواری پراید 

01ایران قابل سرويس دهي 996666666 90س780   9 سواری پراید 

89ایران قابل سرويس دهي 106666666 10م979   8 سواری پیکان 

 


