
 

 10/11آگهی مزایده 

 

در استان آذربایجان غربی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برسااند  یک سازمان دولتی 

متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامال اماوال در زماان و ماال اع مای      

ت  اا  و یااا  355-00577553و355-00553333بااا شااماره ت  اا    بیشااتر اط عااا مراجعااه و یااا جهاات کساا   

 تماس حاصل نمایند .  33151515050همراه

 

 آرد 4کیلو گرم سوق مخلوط 14941و مقدار  سواری ،وانت،موتورسیکلتدستگاه خودرو  11تعداد  -1

 11:11الی  11:11بعداز ظهر ازساعت  و 11:11الی  19:11از ساعت   11/10/1411لغایت  19/10/1411روز اداری از تاریخ  1: بمدت بازدیدزمان -2
 روبروی شرکت اروم دشت . -نرسیده به زندان مرکزی –جاده دریا  –شهرستان ارومیه  –: استان آذربایجان غربی محل بازدید-1
 
  11/10/1411 همورخ 11:11در طول مزایده در آدرس فوق تا ساعت: زمان و محل تسلیم پیشنهادات-4

اول بلاوار ساربازان    –در آدرس :چهاار راه آپاداناا    1111تا ساعت  12/10/1411مورخه  سه شنبه: روز زمان و محل تسلیم فرم انصراف دهندگان -0

 باشد.می 11نبش کوی  -گمنام

 

  ًبازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها می توانند به سایت ضمنا     مناو اصالی  در صاححه اصالی )

 ، مناقصه مراجعه نمایند.بخش مزایده 

 

 

 بود مشاغل و نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده خواهد، مالیات ز قبیل : عوارض ساالنه شهرداری کلیه هزینه های جانبی ا. 

 

 

 

 

 



  10/11ای قابل فروش در مزایده عمومی لیست و مشخصات خودروهای مصادره

 وضعیت قیمت کارشناسی)ریال( رنگ مدل شماره انتظامی نوع خودرو ردیف

 قابل سرویس دهی 000/000/370 آبی 87 52-39ق399 نیسان وانت 1

 قابل سرویس دهی 000/00/500/5 خاکستری 38 18-83م332 پژو پارس 5

 قابل سرویس دهی 000/000/000/1 خاکستری 73 18-79طELX 549پژوپارس 9

 قابل سرویس دهی 000/000/000/1 خاکستری 72 31-14مELX 233پژوپارس 4

 قابل سرویس دهی 000/000/750 سفید 77 58-25م327 پژو پارس 2

 قابل سرویس دهی 000/000/350 خاکستری 72 27-14د172 پژو پارس 3

 قابل سرویس دهی 000/000/350 سفید 35 92-19ط195 سمند  8

 قابل سرویس دهی 000/000/200/1 اینقره 32 58-43م918 402پژو  7

 قابل سرویس دهی 000/000/070/1 سفید 39 98-92ق293  402پژو  3

 قابل سرویس دهی 000/000/800 اینقره 73 10-77ق289 402پژو  10

 قابل سرویس دهی 000/000/320 مشکی 73 58-13ل233 402پژو  11

 قابل سرویس دهی 000/000/400 اینقره 74 18-98ل543 402پژو  15

 قابل سرویس دهی 000/000/520 اینقره 30 58-81س117 402پژو  19

 قابل سرویس دهی 000/000/520 سبز یشمی 79 54-12ب739 402پژو  14

 قابل سرویس دهی 000/000/520 سبز یشمی 75 18-31س225 402پژو  12

 سرویس دهیقابل  000/000/500 مشکی 79 18-92م882 402پژو  13

 قابل سرویس دهی 000/000/530 زرد 73 58-93ع343 تاکسی 402پژو  18

 قابل سرویس دهی 000/000/390 اینقره 72 92-57ط811 503پژو  17

 قابل سرویس دهی 000/000/100/1 سفید 30 18-58ن992 ریو 13

 قابل سرویس دهی 000/000/180 اینقره 73 18-45م934 پژو روا 50

 قابل سرویس دهی 000/000/590 سبز یشمی 74 73-43ج128 پژو آردی  51

 قابل سرویس دهی 000/000/270 سفید 31 54-75ن234 پراید 55

 قابل سرویس دهی 000/000/470 اینقره 73 18-32ل318 پراید 59

 قابل سرویس دهی 000/000/420 سفید 31 18-97ط827 پراید 54

 قابل سرویس دهی 000/000/490 اینقره 78 58-33ط194 پراید 52

 قابل سرویس دهی 000/000/410 اینقره 73 18-78س832 پراید 53

 قابل سرویس دهی 000/000/570 اطلسی 73 98-21ب941 پراید 58

 قابل سرویس دهی 000/000/130 سفید 89 18-42ج391 پراید 57

 اوراقی 000/000/90 اینقره 83 18-31ق371 پراید 53

 قابل سرویس دهی 000/000/550 اینقره 72 92-19ه918 کیپی  90

 قابل سرویس دهی 000/000/70 سفید 73 33741-982 موتورسکیلت 91

 

 .باشد¬می مزایده اصلی برنده عهده بر ها¬هزینه سایر و سند انتقال و نقل مالیات، عوارض، از اعم جانبی های¬هزینه کلیه: توجه

 ویاا  144-11410010 هاای ¬تلحن شماره با را خود وپیشنهادات انتقادات هرگونه عمومی مزایده شدن برگزار بهتر جهت محترم بازدیدکنندگان

 نمایند اعالم 4311211-121


