
 

 1/1011شماره   آگهي مزايده

 

 

 

. ريق مزايده عمومي به فروش برساندرا از ط مشروحه ذيلدر نظر دارد اموال  تهران يك سازمان دولتي در استان

با شماره  بيشتر ا جهت كسب اطالعاتدر زمان و محل اعالمي مراجعه و ي خودروهامتقاضيان مي توانند جهت بازديد 

 تماس حاصل نمايند.(  5 و 4داخلي  )129 – 66196619 -2 تلفن

 

 

 موتور سيکلتو سبك  دستگاه انواع خودرو های سنگين، 44تعداد  -

 روز كاری4بمدت  94الي  6از ساعت  21/11/9411لغايت  91/11/9411 از تاريخ : وارائه پيشنهادات زمان بازديد -

روبروی هنرستان فني -شهرک صدف-به سمت انديشه-سپاهزيرگذر-: شهرياردريافت پيشنهاداتومحل بازديد -

 حرفه ایو

 ميباشد. 29/11/9411مورخ  چهارشنبهمهلت زمان انصراف تا پايان وقت اداری روز  -

 باشد.مي 26/11/9411مورخ شنبه برندگان مزايده روز دو و اعالم 24/11/9411شنبه مورخ بازگشايي پاكات روز  -

 اطرالع از زمران  تهيه ليست خودروها و فررم پيشرنهاد قيمرت و    جهت مي بايست  شركت در مزايده متقاضيان ضمناً -

. همچنرين  بره منظرور    مراجعه نماينرد  مناقصه/  مزايده بخش   www.dchq.irمزايده استانها  به سايت  برگزاری

 .تحويل نخواهد شدفرم پيشنهادی در محيط برگزاری مزايده به صورت فيزيکي رعايت پروتکل های بهداشتي 

سهم هزينه های مربوط به سند و ماليات مشاغل، هزينه شهرداری، كليه هزينه های جانبي از قبيل عوارض  -

  .ميباشدبه عهده برنده مزايده  برگزاری مزايده

خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد و جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ به مراكز شماره گذاری در كليه  -

 نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 کد

 خودرو

 توضیحات قابلیت سرويس دهي قیمت پايه )ريال( مدل شماره انتظامي نوع خودرو
 ندارد دارد

71ایران 11ع777 کشنده دانگ فنگ 1  1931 111/111/011/11     محور 2بهمراه یدک کفی  

اینترناشکشنده  2 92ایران 37ع319   1300 111/111/771     محور 2بهمراه یدک کمپرسی  

10ایران 73ع307 کشنده ماک 9  1973 111/111/211/9     محور 2بهمراه یدک کفی  

39ایران 19ع233 کامیون بنز 3  1379 111/111/711     

11ایران 37ع320 کامیون بنز خاور 7  1912 111/111/371     

بنز خاورکامیون  1 73ایران 02ع001   1911 111/111/311     

00ایران 17ق199 مورانو  7  2110 111/111/271     چپی -تصادفی  

121لیفان  0 33ایران 93ب929   1931 111/111/112/1     

11ایران  10طSX 171زانتیا  3  1903 111/111/371     

929مزدا  11 90ایران 72ل193   1970 111/111/317     

39ایران 71ی379 مگان 11  1903 111/111/711     

31ال  12 27ایران 71ص311   1900 111/111/211     

01ایران 71س219 رانا 19  1933 111/111/127/1     رهن دارد –توقیف دارد  

33ایران 21د032 پژو پارس 13  1931 111/111/027     

13ایران 73ط373 پژو پارس 17  1903 111/111/911     فاقد خدمات –اطاق دو تیکه  

317پژو  11 99ایران 72م991   1901 111/111/331     

317پژو  17 33ایران 72و337   1931 111/111/117     

317پژو  10 19ایران 90م917   1900 111/111/311    رهن دارد 

317پژو  13 90ایران 23ی179   1909 111/111/321     

317پژو  21 10ایران 19ج717   1907 111/111/313     

317پژو  21 11تهران 99ص337   1971 111/111/197     

تاکسی 317پژو  22 99ایران 33ت737   1903 111/111/731     

211پژو  29 10ایران 77د321   1901 111/111/171     

211پژو  23 11ایران 21و017   1907 111/111/191    توقیف دارد 

211پژو  27 77ایران 97ص913   1900 111/111/731     

39ایران 22ب293 سمند  21  1932 111/111/131     

37ایران 73ق030 سمند 27  1931 111/111/301     

37ایران 37ل710 ساینا 20  1931 111/111/731    رهن دارد 



 

 مالحظات :  

های بهداشتي و با با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و بمنظور پیشگیری و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکل -

متقاضیان  عنايت به عدم امکان ارائه فرم های شرکت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي،  جهت رعايت حال

 ، مناقصهبخش مزايده/  www.dchq.ir مخدر به آدرس  در سايت ستاد مبارزه با مواد، فرم مربوطه و لیست خودروها 

 و متقاضیان مي بايست شخصاً تهیه نمايند. بارگذاری و در دسترس عموم قرار دارد

 باشد می هده خریدارهای جانبی از قبیل عوارض شهرداری، مالیات مشاغل ، هزینه سند و ... به ع کلیه هزینه -

 .عهده خریدار می باشد هرهن و لیزینگ برفع ، احتمالی  پیگیری مراحل رفع توقیف  از دستورات قضایی -

 پالکت واق، تعویض موتور، تعویض رنگ، اخذموردکارت هوشمند خودروهای سنگین و پیگیری تعویض اتاستعالم در -

 باشد. میهزینه های مربوطه به عهده خریداربه همراه کلیه استعالمات الزم در خصوص خودروهای تاکسی 

 روز کاری 4به مدت 41الی  8از ساعت   07/77/1077الی 71/77/1077ارائه پیشنهادات : از تاریخ زمان بازدید و -

 02/77/1077اعالم نتایج و  00/77/1077شنبه بازگشایی پاکات، 01/77/1077پایان وقت اداری مورخ مهلت انصراف تا  -

  شهرک صدف   –به سمت اندیشه   –ه زیر گذر سپا  –محل بازدید خودروها و دریافت پیشنهادات :  شهریار   -

 روبروی هنرستان فنی و حرفه ای

اعالمی سپرده بصورت چك تضمین شده  درصد قیمت پایه11 برای هر مورد از اموال، جهت شرکت در مزایده، -

 .نمائید ارائه  به همراه پیشنهاد قیمت جداگانه بانکی

 انتقادات و پیشنهادات خود با شماره تلفن و ارائه كسب اطالعات بیشتربازديد كننده محترم جهت   -

   .نمائید تماس حاصل(  5 و 0 داخلی) 701 – 22812971 و  22812970     

 

33ایران 73ج701 پراید 23  1931 111/111/171    رهن دارد 

11ایران 01ب737 پراید 91  1937 111/111/197     

21ایران 22ص179 پراید 91  1937 111/111/721    توقیف دارد 

11ایران 72ل717 پراید 92  1903 111/111/911     

11تهران 97ه072 پراید 99  1901 111/111/121     

22ایران 29م117 پراید 93  1901 111/111/231     

99ایران 00ب117 وانت پیکان 97  1903 111/111/121     

21ایران  93د  713 پیکان وانت 91  1900 111/111/913     

193ایران 71701 موتور سیکلت 97  1937 111/111/121     

191ایران 73723 موتور سیکلت 90  1937 111/111/131     

127ایران 01977 موتور سیکلت آپاچی 93  1903 111/111/131     

97تهران  17302 موتورسیکلت هوندا 31  1901 111/111/72     

197ایران 03177 موتورسیکلت هوندا 31  1933 111/111/71     

127ایران 31107 موتورسیکلت راکز 32  1939 111/111/111     

111/111/911 - - تیغه بولدوزر 39     


