
 

 1/1011آگهي مزايده شماره

متقاضيان مي توانندد هتدب بازديدد و دريافدب فدر       را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.  مشروحه ذيلدر نظر دارد اموال  البرز يك سازمان دولتي در استان

تماس حاصل  323با كد  43434343ا هتب كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن در زمان و محل اعالمي مراهعه و يو ليسب كامل اموال  شرايط شركب در مزايده

 نمايند.

 .سنگين و دستگاه خودرو سبک 11تعداد  (1

 .تن خميرمايه 11ميزان  (2

 و يا با مراهعه حضوري، قابل دريافب مي باشد(.www.dchq.irستاد به نشاني در سايب والام مشخصات)

 03:33الي  30:33از ساعب  30/30/0333لغايب   33/30/0333روز اداري از تاريخ   سهمدت ه ب :و ارائه پيشنهادات زمان بازديد

 30/30/0333روز سه شنبه تاريخ  زمان انصراف:

 03/30/0333روز چتارشنبه تاريخ  بازگشايي پاکات:

 پيا ، هنب مجتمع هاي مسکن متر.مترشتر، به سمب ماهدشب، بعد از فرودگاه محل بازديد:

 40كرج، رهايي شتر، بلوار انقالب، خيابان دو  غربي )شتيد نيکبخب( پالک محل تسليم پيشنهادات:

 .مراهعه نمايند مزايده، مناقصه بخش -منو اصلي –در صفحه اصلي  www.dchq.irتوانند به سايب  استانتا مي ساير بازديدكنندگان محتر  هتب اطالع از زمان مزايده ضمناً -

و هزينه هاي مربوط به برگزاري مزايده به عتده برنده مزايده خواهد  ، هزينه كارشناسيكليه هزينه هاي هانبي از قبيل: عوارض ساالنه شترداري، خالفي، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند -

 بود.

 

http://www.dchq.ir/
http://www.dchq.ir/


 مبلغ )به ريال( وضعيت مدل سريال پالک شماره انتظامي سيستم نوع مال رديف

 111/111/311 قابل سرویس دهی 7931 66ایران 71ل761 پژو پارس سواری 1

 111/111/611 قابل سرویس دهی 7922 22ایران 62ن692 پژو پارس سواری 2

 111/111/121 قابل سرویس دهی 7926 62ایران 76ع223 211پژو  تاکسی 3

 111/111/111 قابل سرویس دهی 7921 62ایران 23ت713 سمند تاکسی 0

 111/111/311 قابل سرویس دهی 7922 77ایران 17ص276 فوتون کامیونت 5

 111/111/111/6 قابل سرویس دهی 7327 19ایران 61ع166 بنز کامیون باری 1

 111/111/221 قابل سرویس دهی 7931 66ایران 12و621 سمند سواری 7

 111/111/611 قابل سرویس دهی 7922 67ایران 21ق111 211پژو  سواری 8

 111/111/271 قابل سرویس دهی 7931 62ایران 19ت276 پژو تاکسی سواری 1

 111/111/111 قابل سرویس دهی 7922 29ایران 71ن626 211پژو  سواری 11

 111/111/611 اوراقی 7926 66ایران 71ق191 پژو پارس سواری 11

 111/111/611 قابل سرویس دهی 7926 62ایران 27ت121 211پژو تاکسی 12

 111/111/621 قابل سرویس دهی 7926 66ایران 93ب122 رونیز شاسی 13

 111/111/161 قابل سرویس دهی 7921 66ایران 91ی217 پیکان وانت 10

 111/111/661 قابل سرویس دهی 7922 61ایران 26ط917 پارس سواری 15

 111/111/311 قابل سرویس دهی 7926 12ایران 71د621 مزدا وانت 11

 111/111/911/7 قابل سرویس دهی 7939 26ایران 11ق912 پژو پارس سواری 17

 111/111/211/6 قابل سرویس دهی 7932 91ایران 72د911 611پژو  سواری 18

 111/111/261/7 قابل سرویس دهی 7931 67ایران 22ی163 211پژو  سواری 11



  البرز استان 1/1011لیست اسامی برندگان اصلی و ذخیره مزایده شماره  

 مالحظات قيمت پيشنهادي  برنده ذخيره قيمت پيشنهادي برنده اصلي قيمت کارشناسي مشخصات خودرونوع  رديف

 - 333/333/303/0 اميرحسين اسماعيلي 333/433/120/0 بتزاد سليمي 333/333/033 03ل 23/031 پژو پارس 1

 - 333/333/343/0 افراسياب بيچرانلو 033/000/333/0 حسين مختاري 333/333/333 02ط33/410 پژو پارس 2

 - 333/333/103 حميدرضا  مظاهري 333/333/100 امير زماني خواه 333/333/313 33/ق20/311 333پژو  3

 - - - 000/000/003 حسين باقري 333/333/033 30ص 00/303 کامیونت نیسان ون 0

 - 333/333/103 حميد بابا 333/333/130 امير زماني خواه 333/333/333 30ن34/232 333پژو  5

 - 333/333/233 محمد متدوي فرد 333/000/230 محمد علي زارع نژاد 333/333/233 01ق23/141 پژو پارس 1

 - - - 333/333/333/0 محسن محبي الوارس 333/333/323/0 30ي 20/130 333پژو  7

 - - - 333/333/032/0 ناصر عباسي 333/333/033 03د33/203 وانب مزدا 8

 - - 333/333/032/0 ناصر عباسي پيمان آقازاده 333/333/333/3 33ع14/332 كاميون باري بنز 1

 - 003/000/130/4 حسين مختاري 333/333/103/4 مصطفي نوزعيم 333/333/333/2 40ب22/103 رونيز 11

 - 333/333/300/0 احمد زماني خواه 333/333/333/0 بتزاد سليمي 333/333/433/0 13ق33/413 پژو پارس 11

 - 333/333/300/0 ايمان خدادادي 333/333/200/0 افسانه فخري 333/333/003 13و33/201 سمند 12

 - 333/333/132/2 مسعود ثابتين دهنوي 333/333/011/2 محمد اسدزاده 333/333/313/2 03د43/433 231پژو  13



 - - شايان خدابخش 333/333/110 امير زماني خواه 333/333/313 23ن33/240 پژو پارس 10

 - 333/333/143 حميد بابا 000/000/130 ابراهيم حقوقي 333/333/123 41ي22/010 وانب پيکان 15

جمع 

 کل
15 111/111/101/21 15 178/171/171/31 12 - - 

  

 

 


