
 2/0011آگهی مزایده شماره 

 

در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بهه رهروب برسهاند      گلستانيك سازمان دولتي در استان 

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريارت ررم شرايط شهرتت در مزايهده و ليسهت تامهل امهوال در زمهان و م هل        

 تماس حاصل نمايند 810با تد  59408423اعالمي مراجعه و يا جهت تسب اطالعات با شماره تلفن 

 

 ، سنگین ، موتورسیکلت، گوشی تلفن همراه ،  سیم کارت گرگان وملک مسکونی   سبکدستگاه خودرو 22د تعدا

 88:14الي 82:88از ساعت  84/80/1488شنبه سه لغايت 81/80/1488شنبهمورخازروزاداري  5بمدت زمان بازدید:

بعهد از   -جاده سهعد ببهاد  -ابتداي ورودي شهر ازسمت تهران  -گرگان:تسلیم پیشنهادو(  وسايل نقليه و گوشي همراه)  محل بازدید

 وسايل نقليه و گوشي همراهجنب انبار تميته امداد امام خميني    سنگ شكن

 متري 0ررعي  -توچه جامي- 98واليت -خيابان امام خميني  -: بزادشهر محل بازدید ملک مسکونی

 83/80/1488شنبه چهارروز :کتبی  تاریخ دریافت انصراف

 80/80/1488شنبه پنچ روز:ها  زمان بازگشایی پاکت
 

 82/80/1488شنبه يكروزاعالم برندگان مزایده:

 : مراحل شرکت در مزایده 

)ورود به سایت از سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مطالعه دقیق فرم مذکور   ولیست اموال فرم شرکت در مزایده دریافت -0

( . دانلود  فرم پیشنهاد شرکت در مزایده خودرو )اصالحی –بخش مزایده ها –ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور    

درج شماره شناسه در وجه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اموال قیمت پایه% 01مبلغ تهیه چک تضمین بانکی توسط متقاضی به  -2

یک ازاموال به صورت جداگانه برای هر  وی چک)الزامی می باشد(بر ر 00112922011ملی   

تکمیل فرم پیشنهاد شرکت در مزایده بصورت جداگانه به همراه یک چک تضمین جداگانه.  -0  

 .(به عهده برنده مزايده خواهد بود  ،عوارض ساالنه شهردارينقل و انتقال سند ،دارايي ماليات  كليه هزينه هاي جانبي از قبيل:)

 

 :توجه

  الزامي ميباشد جهت ورود به م وطه مزايده استفاده از ماسك و دستكش و رعايت راصله

 

بخهش   -منو اصهلي  –در صف ه اصلي www.dchq.irتوانند به سايت ضمنا بازديد تنندگان م ترم جهت اطالع از زمان مزايده استانها مي

 مزايده ، مناقصه مراجعه نمايند 

 

http://www.dchq.ir/


 

 

 مدل توضي ات
مبلغ  پيشنهادي 

 ب ريال
 رديف سيستم شماره انتظامي سريال پالک نظريه

 
96ایران قابل سرویس  دهی 004444444 7831 73ص680   7 پراید 

 
83ایران قابل سرویس  دهی 044444444 7838 96ل898  040پزو   8 

 
96ایران قابل سرویس  دهی 804444444 7813 06س830   8 پراید 

اعمال ماده -اتاق تعویض

وآگاهی84  
77تهران  قابل سرویس  دهی 984444444 7838 89ب707   0 پارس 

 
76د198 مشهد قابل سرویس  دهی 884444444 7838  0 آردی 

اعمال -اتاق تعویض ودستکوب

وآگاهی84ماده   
10ایران قابل سرویس  دهی 144444444 7838 89ص038   9 زانتیا 

 
96ایران قابل سرویس  دهی 304444444 7833 19س680   1 سمند 

G083LA 7864 87044444444 00ایران قابل سرویس  دهی 10ع098   3 کشنده اسکانیا 

 
06ایران قابل سرویس  دهی 084444444 7830 68د030   6 پراید 

 
3گرگان اوراقی 9444444 7838  74 موتورسیکلت توریست 8879 

 
79ایران قابل سرویس  دهی 7444444444 7867 08ق977  040پژو   77 

 
 78 موتورسیکلت انرژی 90707 060 قابل سرویس  دهی 00444444 7867

0308فراز 06ایران قابل سرویس  دهی 77444444444 7864  89ع076   78 کشنده هوو  

 
96ایران قابل سرویس  دهی 044444444 7838 78و088   70 سمند 

قیمتتقلیل  96ایران قابل سرویس  دهی 7888444444 7864  99س906   70 مزدا 

یل قیمتتقل 06ایران قابل سرویس  دهی 708444444 7837  87س080   79 پیکان 

60ایران قابل سرویس  دهی 664444444 7868 تقلیل قیمت 80ل330  040پژو    71 

10ایران قابل سرویس  دهی 644444444 7836 تقلیل قیمت 93ج191  64رنو ال    73 

یل قیمتتقل 96ایران قابل سرویس  دهی 004444444 7833  88ص869   76 پراید 

96ایران قابل سرویس  دهی 004444444 7830 تقلیل قیمت 08و681  040پژو   84 

-موتورتعویض-تقلیل قیمت

دارای سابقه در سیستم شماره 

 گذاری

96ایران قابل سرویس  دهی 004444444 7830 06ط968  040پژو    87 

60ایران قابل سرویس  دهی 814444444 7833 تقلیل قیمت 03ب678  707پراید   88 

 تقلیل قیمت

 

 

 

 

 

 

10ایران قابل سرویس  دهی 8804444444 7860 98ب001   88 ام وی ام 

 مزایده عمومی 0978444444 
 84ملک مسکونی واقع در آزاد شهر خیابان امام خمینی والیت 

دارای سند بنام -متر834بمساحت-متری 3کوچه جامی فرعی 

 شورا

80 

دستگاه گوشی موبایل مصادره ای 3  مزایده عمومی 7334444   80 

444/444/80ب444/444/83-الف  46778187831ب46777100639دو عدد سیم کارت الف  مزایده عمومی   89 

 444/014/81 دستگاه گوشی تلفن  همراه توقیفی 713 مزایده عمومی   81 



 

جهت هرچه بهتر برگوزار  : عوارض شهرداري ، ، ماليات ،هزينه هاي نقل و انتقال سند ، به عهده برنده مزايده خواهد  بوود  ، کلیه هزینه های جانبی

  -ورودي شوهر گرگوان ازسومت تهوران     –گرگان :محل بازدیدنمائيد    اعالم 12001272221انتقادات و پيشنهادات خود را با شماره تلفن شدن مزايده 

 10122001090الی 91جاده روستاي سعد آباد بعد از سنگ شكن جنب  انبار كميته امداد امام خميني  

 ،  00:11الي  10:11از ساعت  10/10/0011شنبه  سه لغايت 10/10/0011تاریخ بازدید: شنبه

 ،  10/10/0011 چهارشنبه شنبه:  زمان انصراف

  10/10/0011  زمان بازگشایی پاکت:پنچ شنبه

 ميباشد10/10/0011شنبهیک: زمان اعالم برنده

 با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی توسط بازدیدکنندگان الزامی میباشد.درغیراینصورت از دریافت پیشنهاد خود داری

 میگردد.  

 ه سهايت و اطالع از زمان برگزاري مزايده اسهتانها  به   لیست اموال  و فرم پیشنهاد قیمتضمناً متقاضيان شرتت در مزايده مي بايست جهت تهيه 

www.dchq.ir   بخش مزايده / مناقصه مراجعه نمايند 

 

 

http://www.dchq.ir/

