
 مزايــــده عمومـــــي

 1/1011شماره

از طريق مزايده  رامصادره اي  /سنگیندستگاه خودروي سبك61يك سازمان دولتي در نظر دارد تعداد 

متقاضیان مي توانند جهت بازديد و شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي  ،عمومي بفروش برساند

 حاصل نمايند. 611- 33355333مراجعه، و يا جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

 63صبح لغايت  8از ساعت 36/62/6366لغايت 32/62/6366روزازتاريخ  3به مدت زمان بازديد و دريافت پاكات: 

 عصر

 66/68/6366تاريخ دريافت انصراف: روز  شنبه مورخ 

 63/68/6366شنبه مورخ دوتاريخ بازگشايي پاكات: روز 

 65/68/6366شنبه مورخ چهارتاريخ اعالم نتايج مزايده:روز 

يج پائین تر از مركز ترو -شهرك باباعباس -جاده كوهدشت  5كیلومتر  -محل بازديد خودروهاو تسلیم پیشنهادات: خرم آباد

 خدمات روستايي جهاد كشاورزي 

 سراب نیلوفر. 

سايت)ستاد( درصفحه،اصلي/بخش مزايده و مناقصه به  ضمنا بازديد كنندگان مي توانند جهت اطالع از زمان و شرايط  مزايده

 (WWW.dchq.ir)مراجعه نمايند.

:نكته 

مالیات نقل و انتقال سندوسهم هزينه خودروها از قبیل )عوارض سالیانه شهرداري، كلیه هزينه هاي جانبي -6

در مزايده  متقاضیان جهت شركت-3به عهده برنده مزايده خواهد بود. )آگهي وبنرها( هاي مربوط به مزايده

درصد قیمت پايه اعالمي را بصورت چك تضمین شده بانكي جداگانه 66براي هر مورد از اموال پیشنهادي 

ضمنآباتوجه به شیوع بیماري كرونا در كشورو به منظور پیشگیري ، ضمن رعايت پروتكل هاي بهداشتي و با عنايت به بهمراه پیشنهادارائه نمايند.* 

خدر به آدرس عدم ارائه فرم هاي شركت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيكي، جهت رعايت حال متقاضیان فرم و لیست خودروها در سايت ستاد مبارزه م

(WWW.dchq.ir) ش مزايده/مناقصه بارگذاري ودر دسترس عموم قرار دارد و شركت كنندگان  میبايست شخصآ تهیه نمايند.بخ 

 



شورای لرستان 1/1011لیست خودروهای مزايده   

 

های بهداشتي و با عنايت به عدم امکان ارائه با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و به منظور پیشگیری و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکل*

فرم های شرکت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي،  جهت رعايت حال متقاضیان ، فرم مربوطه و لیست خودروها در سايت ستاد مبارزه 

 متقاضیان مي بايست شخصاً تهیه نمايند.و بخش مزايده/مناقصه،  بارگذاری و در دسترس عموم قرار دارد   www.dchq.irبا موادمخدر به آدرس 

هاي جانبي از قبیل عوارض شهرداري، مالیات مشاغل ، هزينه سند و سهم هزينه هاي مربوط به مزايده )چاپ  كلیه هزينه -6
 باشد. آگهي در روزنامه ها و چاپ بنر(  به عهده خريدارمي

و پیگیري تعويض اتاق، تعويض موتور، تعويض رنگ، اخذ پالكت و  كارت هوشمند خودروهاي سنگیناستعالم درمورد -3
 باشد. كلیه هزينه هاي مربوطه به عهده خريدارمي

 پیگیري مراحل رفع توقیف از دستورات قضايي احتمالي، رفع رهن و لیزينگ به عهده خريدار مي باشد.  -3
 روز كاري 3به مدت   63الي 8از ساعت  36/62/6366 لغايت32/62/6366زمان بازديد و ارائه پیشنهادات : از تاريخ  -*
* تاريخ 63/68/6366* تاريخ بازگشايي پاكات : روزدوشنبه مورخ 66/68/6366تاريخ دريافت انصراف : روز شنبه مورخ  -*

 65/68/6366اعالم نتايج مزايده : روز چهارشنبه مورخ 
جاده كوهدشت شهرك باباعباس پايین تر از خدمات 5كیلومتر-آبادخرم -*محل بازديد خودروها و دريافت پیشنهادات : لرستان

 جهاد كشاورزي سراب نیلوفر
درصد قیمت پايه اعالمي سپرده بصورت چك تضمین شده بانكي 66*جهت شركت در مزايده، براي هر مورد از اموال، 

  جداگانه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمائید .


