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

اطالعات با شدماره تففد    جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب 

 3/01/78 تماس حاصل نمايند. 33696727-540

 .باب منزل مسکوني 1 -2

  .سبك دستگاه خودروی  6تعداد   -1

 .14الي  6از ساعت  50/56/1455لغايت  53/56/1455روز اداری از تاريخ  3بمدت  شنهادات :یزمان بازديد و دريافت پ -3

 .57/56/1455شنبه مورخ  پنجروز  زمان انصراف : -4

 52/56/1455شنبه مورخيکبازگشايي پاكات و روز  56/56/1455روز شنبه مورخ  زمان بازگشايی پاکات و اعالم نتايج : -5

 اعالم نتايج برندگان .

  .26اردبيل، ميدان بسيج، خيابان عطايي، ضفع جنوبي فرمانداری اردبيل، پالک  محل دريافت پیشنهادات : -6

: عوارض ساالنه شهرداری ، خالفي ،ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه  كفيه هزينه های جانبي از قبيل -6

 های مربوط به برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 

 .الزامی می باشد گرامی ان کل های بهداشتی توسط مراجعه کنندگرعايت پروت
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  : مراحل شرکت در مزايده 

 .و مفك مسکوني در محل ها بازديد خودروها در پاركينگ  – 1

)ورود به سايت ستاد دريافت فرم شركت در مزايده از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و مطالعه دقيق فرم مذكور  -2

خودرو امالک ودانلود  فرم پیشنهاد شرکت در مزايده  –بخش مزايده ها  – www.dchq.irمبارزه با مواد مخدر کشور

 ( . )اصالحی

هر خدودرو  مفك و  قیمت پايه% 11مبلغ توسط متقاضي به  تهیه گردد(بانک ملی  تمامی شعبات)از  تهيه چك تضمي  بانکي -3

بده صدورت    )الزامی می باشد( بر روی چک 17112923011درج شماره شناسه ملی در وجه شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و 

  جداگانه برای هر خودرو .

 تکميل فرم پيشنهاد شركت در مزايده بصورت جداگانه )برای هر خودرو (به همراه يك چك تضمي  جداگانه.  -3

 ارائه فرم پيشنهاد شركت در مزايده و چك تضمي  تهيه شده به دبيرخانه شورا جهت شركت در مزايده .  -7

 

 
 

 

 10/0011 نمونه آگهي مزايده

http://www.dchq.ir/


 

 اردبیل مبارزه با مواد مخدر استانشورای هماهنگی  11/1711مزايده مطرح در لیست خودروهای الف: 

ف
دي

ر
 

 قیمت پايه )ريال( شماره انتظامی مدل رنگ سیستم نوع خودرو
 قابلیت سرويس دهی

 توضیحات

 ندارد دارد

450پژو 1  سواری 
 62 خاكستری

 
62ی21-614  555/555/965  * 

 پارکینگ اقبالی اردبیل 

957پژو 9 555/555/37 01م266-10 - - سواری   - 
 سبالن اردبیل پارکینگ * )اوراقی(

 

555/555/130 16ی047-21 64 بژ سواری پرايد 3  * 
 پارکینگ خلخال 

450پژو  4 91ب132-06 23 نقره ای سواری   555/555/605  * 
 پارکینگ طبقاتی شريعتی اردبیل 

957پژو 0 47ج176-21 63 نقره ای سواری   555/555/905  * 
 پارکینگ طبقاتی شريعتی اردبیل 

555/555/455 03ج961-21 63 نقره ای سواری پژوپارس 7  * 
 سبالن اردبیل پارکینگ 

 

957پژو  6 555/555/205 11م630-22 23 سفيد سواری   * 
 پارکینگ طبقاتی شريعتی اردبیل 

97ق237-15 29 سفيد سواری پژو پارس 6  555/555/655 * 
 پارکینگ ايثار اردبیل 

 

 اردبیلشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان   11/1711 مطرح در مزايده امالکلیست :  ب

 

 قیمت پايه )ريال( نوع سند اعیان عرصه  آدرس نوع ملک رديف

منزل  1

 مسکوني

اصالندوز،خيابان امام)ره(،كوچه شهيد 

 متری 0جواني، ب  بست 

 555/555/655/3 رسمي مترمربع 25 مترمربع 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استان اردبیل 1/1711لیست اسامی برندگان مزايده شماره 
 

 

 نام برنده مزایده ردیف

 کد مال مورد مزایده

 توضیحات
 ملک وسیله نقلیه 

سایر اموال 

 منقول

 0 سولماز مهرآوران 1
شهرستان _ملک مسکونی

 اصالندوز
  1/000فروش آبان مزایده  0

 1/000مزایده فروش آبان  0 0 004پژو  بهمن کریمی 2

 1/000فروش آبان مزایده  0 0 202پژو  میالد  آقایی 3

 1/000فروش آبان مزایده  0 0 202پژو  علی هاشمی 4

 1/000فروش آبان مزایده  _اوراقی 0 0 202پژو  عباس حسن زاده  2

 1/000فروش آبان مزایده  0 0 پژو پارس سهیال باقری 7

 1/000آبان مزایده فروش  0 0 004پژو  میالد آقای 8

 1/000فروش آبان مزایده  0 0 پژو پارس حسن لوایی 9

 1/000فروش آبان مزایده  0 0 پراید آرین شهبازی 10

 

 


