
 

 
 

 

 2/0011عمومي شماره  مزايده

يك سازمان دولتي در استان خراسان شمالي در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده 
 جهت دريافت فرم شركت در مزايده به سايت توانند يمعمومي به فروش برساند. متقاضيان 

auctiontender.dchq.ir نمايند و يا جهت  مراجعه( فرم مزايده خودرو _ها فرم)قسمت
 تماس حاصل نمايند. 385 داخلي 50008885-850كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

 خودرو دستگاه 0تعداد 

لغايت  33/30/3088تاريخ  چهارشنبهاز روز روز،  6زمان بازديد و تحويل پيشنهادات: به مدت 
 36/30/3088تاريخ  شنبهدو روز

 35صبح الي  0ساعت بازديد:

جاده روستاي لنگر بعد  _كنارگذر مشهد به گلستان() كمربنديمحل بازديد و ارائه پيشنهادات: 
 )روبروي امامزاده لنگر( 36از پادگان شهيد نوري مركز نگهداري و درمان ماده 

 36/30/3088تاريخ  دوشنبهزمان انصراف: تا پايان وقت اداري روز 

قيمت پايه چك تضميني از بانك  درصد 38وال جهت شركت در مزايده، به ازاي هر يك از ام
 بصورت جداگانه ارائه شود.

چهارشنبه برندگان روز  اعالم ،30/30/3088تاريخ  سه شنبهزمان بازگشايي پاكات: روز 
 31/30/3088پنج شنبه  چهارشنبهتحويل اموال  و 30/30/3088

، نگهداري، وانتقال نقلجانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، ماليات  يها نهيهزكليه 
 يها نهيهز ريسا و يآگه نقل، حمل اصالت و ارزيابي قيمت، يكارشناس ،ييشناسا سرپرستي،

مربوط به برگزاري مزايده، تعويض اتاق، تعويض موتور، تغيير وضعيت، تغيير رنگ، اخذ پالكت و 
 .باشد يمتعويض پالك و ... بر عهده برنده مزايده 

 يها بخشنامهآن منوط به اخذ معاينه فني برابر  يگذار شمارهخودروهاي در مرز سن فرسودگي، 
 .باشد يمپليس راهور ناجا 

 به سايت توانند يم ها استانمحترم جهت اطالع از زمان مزايده  دكنندگانيبازد ضمناً

auctiontender.dchq.ir .مراجعه نمايند 
توجه: جهت ورود به محوطه مزايده و محل ارائه پيشنهادات استفاده از ماسك و رعايت 

 .باشد يمبهداشتي الزامي  يها پروتکل
 



 

 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالي 2/0011لیست مزايده 

 

 شنبهدو روز لغايت 00/02/0011 تاريخچهارشنبه  روز از روز 6 مدت به: پیشنهادات تحويل و بازديد زمان

 06/02/0011 تاريخ

 01 الي صبح 8:بازديد ساعت

 پادگان از بعد لنگر روستای جاده _(گلستان به مشهد كنارگذر) كمربندی: پیشنهادات ارائه و بازديد محل

 (لنگر امامزاده روبروی) 06 ماده درمان و نگهداری مركز نوری شهید

 02/0011/ 06 تاريخدوشنبه  روز اداری وقتپايان  تا: انصراف زمان

 توجه:قابل 
بهداشتي  هاي پروتکلشيوع ويروس كرونا و رعايت  دليل بهبرابر ابالغيه اداره كل حقوقي و اموال  .3

فرم شركت در مزايده و ليست اموال مزايده را از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر  بايست مي كنندگان شركت

 دريافت نمايند. (فرم مزايده خودرو _ها  قسمت فرم)auctiontender.dchq.irكشور به آدرس 

 سرپرستي، نگهداري، ،وانتقال نقل ماليات خالفي، شهرداري، ساالنه عوارض: قبيل از جانبيهاي  هزينه كليه .0
 مزايده، برگزاري به مربوطهاي  هزينه ساير و آگهي ،ونقل حمل قيمت، ارزيابي و اصالت كارشناسي شناسايي،

 مزايده برندهعهده  بر...  و پالك تعويض و پالكت اخذ رنگ، تغيير وضعيت، تغيير موتور، تعويض اتاق، تعويض
 باشد مي

 باشد. خريدار مي عهده بهاستعالم و پيگيري در امور در خصوص كارت هوشمند خودروهاي سنگين  .5

ها و ساير  خالفي ماليات محترم قبل از ارائه هرگونه پيشنهادي در ابتدا استعالمات الزم اعم از كنندگان شركت .0
 ارائه نمايند. را خودد نموده سپس پيشنها رؤيتاز ادارات مربوطه اخذ و  دقت بهرا  خودروها ها بدهي

بر اساس بخشنامه صادره از سوي پليس راهور ناجا جهت تعويض پالك خودروهاي واگذاري ستاد مبارزه با  .5
 شود. مي رساني خدماتمواد مخدر نيازي به پرداخت خالفي نبوده و بدون پرداخت هزينه خالفي به خودروها 

 38 مبلغ بهتضميني( ) بانکيبراي هر وسيله نقليه يك فرم پيشنهادي و چك  بايست مي كننده شركتهر  .6
درصد قيمت پايه ضميمه و تحويل دبيرخانه شوراي هماهنگي نمايد. بديهي است پيشنهاداتي كه از يك چك 

 .گردد ميمخدوش اعالم  شده استفادهتجميعي براي چند وسيله نقليه 
ده از ماسك، دستکش، رعايت فاصله اجتماعي و اقالم شخصي مانند ورود به محوطه مزايده استفا منظور به .0

 .باشد ميضروري و الزامي  التحرير لوازم

 گردد. ميبدون الشه پالک انتظامي تحويل خريدار  صورت خاموش و به كلیه خودروها

 

دهیخدمات
قیمتپایه

کارشناسی
رنگ مدل سریال شمارهپالک خودرونوع ردیف

  .3 پرايد 00 د 535 00ايران  3518 سفيد 008888888 دهي قابل سرويس

دهي قابل سرويس   .0 سمند 03 ص 000 06 ايران 3518 سفيد 108888888 

دهي سرويسقابل    .5 تيبا 35 م 550 06ايران  3515 سفيد 168888888 

دهي قابل سرويس   .0 كاميونت 36 ع 000 03ايران  3518 سفيد 6188888888 

دهي قابل سرويس   .5 پرايد 00 ج 005 06ايران  3500 نوك مدادي 508888888 

دهي قابل سرويس   .6 پرايد 30 م 000 06ايران  3500 سفيد 608888888 

دهي سرويسقابل    .0 سمند 61 ص 655 06ايران  3518 سفيد 108888888 


