
 21فرم شماره 

 

 1011-1آگهي مزايده

 
 

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

اجعه و يا جهت كسب توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي مر

تماس حاصل  627-66337633مراجعه نمايند.ويا با شماره تلفن  www.dchq.ir اطالعات به آدرس اينترنتي

 نمايند.

 دستگاه خودرو سبك 22تعداد   -1

 .دستگاه موتورسیکلت  6تعداد  -2

 66:67از سااتت   60/60/2066لغايت  66/60/2066روز اداري از تاريخ  6زمان بازديد : بمدت  -3

 66:26الي 

 63/60/2066تاريخ انصراف: -4

محل بازديدو تسلیم پیشنهادات:پاركینگ شورا به آدرس: قزوين  انتهاي بلاوار نوروزياان بعاد از پال       -5

 اتوبان سمت چپ، پاركینگ كوثر  

 

   تذكر:

ارائه فرم های امکان های بهداشتي و با عنايت به عدم با توجه به شیوع بیماری كرونا در كشور و بمنظور پیشگیری و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکل .1

جهت رعايت حال شما عزيزان در سايت ستاد مبارزه با موادمخددر بخدم مزايدده و منا صده       ،شركت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي

 بارگذاری و در دسترس عموم  رار دارد.   

 كلیه هزينه های جانبي از  بیل: .2

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. و... انتقال سند الف( عوارض ساالنه شهرداری. ب( مالیات مشاغل. ت( نقل و

 ارائه شود.از بانك های عامل تهیه و درصد  یمت پايه چك تضمیني برای هر مورد جداگانه 11جهت شركت در مزايده،  .3

 10112923011شناسه ملي جهت دريافت چك: .0

 

http://www.dchq.ir/


 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان  زوين 1011-1مزايده شماره

 13:11الي 10:11ساعت بازديد از  1011/12/12لغايت سه شنبه مورخ  1011/12/13تاريخ بازديد روز يك شنبه مورخ 

 نوع خودرو كد
شماره 

 انتظامي

سری 

 پالک
 توضیحات وضعیت  یمت پايه )ريال( شماره شاسي شماره موتور مدل

 988,888,888 998811 21533883388 2831 14ایران 54ب112 پارس 1

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

-گلگیر عقب بازسازی
کف صندوق عقب 

 تعویض

 814,888,888 8838282841 38218891 2838 22ایران 15ی532 182پژو 2

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

گلگیر عقب راست 
تعویض و بازسازی 

معرفی به شرکت جهت 
ساخت پالکت 

 مشخصات

 228,888,888 485818 21533841818 2831 52ایران 12ل339 584 3

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 428,888,888 123149 21533229119 2833 91ایران 44د293 584پژو 0

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 44,888,888 31881931 1881394 2831 91ایران 22ب211 584پژو 2

اصالت         
ندارد         

غیر قابل 
 سرویس دهی

ارکان اصالت ندارد.عقب 
تکه گذاری و غیر 

فابریک 
.اوراق.موتوربابرگ اوراق 
واگذاری قابل استفاده 

 می باشد

 588,888,888 8521118812158 5553188 2818 91ایران 99ط521 پراید 6

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 228,888,888 2521131283225 88442889 2831 91ایران 94د325 پراید 1

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 238,888,888 2521138819482 82823333 2838 14ایران 53د222 پراید 0

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 888,888,888 2521132811258 2141222 2832 52ایران 91ل335 پراید 9

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 838,888,888 2521133128214 1152143 2833 23ایران 11ی814 پراید 11

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 284,888,888 2521138918235 88142311 2838 11ایران 21ه829 پراید 11

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

فاقد زوج پالک 
جلو سمت چپ -انتظامی

تصادفی بازسازی شده 
 است

 238,888,888 854292 2828282341 2835 23ایران 23و942 رنو 12
اصالت         

دارد         
___ 



قابل سرویس 
 دهی

 44,888,888 1422822 822325 2814 414 91418 هوندا 13

اصالت         
دارد         

قابل سرویس 
 دهی

___ 

 41,888,888 1522252 2852498 2815 414 81943 هوندا 10

در صورت     
تعویض 

انجین اصالت 
 دارد

موتور سنگ گرفته شده 
استعالم -و مخدوش

آگاهی به جهت سرقت 
احتمالی در صورت عدم 
وجود سابقه و زیر شماره 

احتمالی مشروط به 
تعویض انجین بالمانع 

 است

 2,288,888 319151 2118 2831 فاقد پالک موتورسیکلت 12
غیر قابل 

 سرویس دهی

اوراقی برابر 
ضوابط و مقررات 

 راهور

 

 

 

 

 

 

 


