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

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

 تماس حاصل نمايند. 33696727-540
  .دستگاه موتورسيکفت يکو  سبك دستگاه خودروی  02تعداد  -1

 .04الي  6از ساعت  94/52/0455لغايت  99/52/0455روز اداری از تاريخ  3بمدت  شنهادات :یزمان بازديد و دريافت پ -2

 .90/52/0455شنبه مورخ  پنجروز  زمان انصراف : -3

 . 96/52/0455روز شنبه مورخ  اعالم نتايج :زمان بازگشايي پاکات و  -4

  .26اردبيل، ميدان بسيج، خيابان عطايي، ضفع جنوبي فرمانداری اردبيل، پالک  محل دريافت پیشنهادات : -5

********************************************************************************************************************************************************************************************************************* 
 

  : مراحل شرکت در مزايده 

 . ها بازديد خودروها در پاركينگ  – 0

سهايت سهتاد   )ورود بهه  دريافت فرم شركت در مزايده از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و مطالعه دقيق فرم مذكور  -0

 ( . )اصالحيلود  فرم پیشنهاد شرکت در مزايده خودرودان –بخش مزايده ها  – www.dchq.irمبارزه با مواد مخدر کشور

هدر خدودرو در وجده     قیمت پايه% 02مبلغ توسط متقاضي به  تهیه گردد(بانک ملي  تمامي شعبات)از  تهيه چك تضمي  بانکي -3

 . )الزامي مي باشد( بر روی چک 00220923011درج شماره شناسه ملي شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و 

 تکميل فرم پيشنهاد شركت در مزايده بصورت جداگانه )برای هر خودرو (به همراه يك چك تضمي  جداگانه.   -0

 ارائه فرم پيشنهاد شركت در مزايده و چك تضمي  تهيه شده به دبيرخانه شورا جهت شركت در مزايده .  -2

 

 :خريداران محترم قابل توجه

کلیه هزينه های جانبي از قبیل : عوارض ساالنه شهرداری، خالفي، مالیات نقل و انتقال، نگههداری، سرپرستي،شناسايي،کارشناسهي    .0

قیمت،حمل نقل،آگهي وساير هزينه های مربوط به برگزاری مزايده، تعويض اتاق ، تعويض موتور ، تغییر وضهعیت ،  و ارزيابي  اصالت

 تغییر رنگ ، اخذ پالکت و تعويض پالك و ... بر عهده برنده مزايده میباشد .

رزه با مواد مخهدر نیهازی بهه    بر اساس بخشنامه صادره از سوی پلیس راهور ناجا جهت تعويض پالك خودروهای واگذاری ستاد مبا .0

 شود. پرداخت خالفي نبوده و بدون پرداخت هزينه خالفي به خودروها خدمات رساني مي

ها و ساير بدهي ها خودروهها  را   شرکت کنندگان محترم قبل از ارائه هرگونه پیشنهادی در ابتدا استعالمات الزم اعم از خالفي مالیات .3

 يت نموده سپس پیشنهاد خودرا ارائه نمايند.به دقت از ادارات مربوطه اخذ و رو

درصد قیمهت پايهه ضهمیمه و     02مبلغ  ههر شرکت کننده مي بايست برای هر وسیله نقلیه يک فرم پیشنهادی و چک بانكي)تضمیني( ب .0

بهرای چنهد   نمايد . بديهي است پیشنهاداتي که از يک چک تجمیعهي  استان  مبارزه با مواد مخدر تحويل دبیرخانه شورای هماهنگي

 گردد. وسیله نقلیه استفاده شده مخدوش اعالم مي

و رعايهت  به منظور ورود به محوطه مزايده استفاده از ماسک ، دستكش، رعايت فاصله اجتماعي و اقالم شخصي مانند لوازم التحرير  .2

 ضروری و الزامي مي باشد.پروتكل های بهداشتي 

 گردد. ريدار ميکلیه خودروها بدون الشه پالك انتظامي تحويل خ .6

 

http://www.dchq.ir/


 اردبیل شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان 20/0022مزايده مطرح در لیست خودروهای 

 
 رديف

 رنگ مدل شماره انتظامي سیستم
هزينه های  )ريال(مبلغ پايه

 جانبي)ريال(

محل  هزينه پارکینگ

 پارکینگ

قابلیت 

 سرويس دهي
 توضیحات

 - دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/022 نقره ای 02 00ب002-90 026پژو 0

022پژو 0  - دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/362 مشكي 03 69ب90-166 

 موتورتعويضي دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/122 سفید 92 20ه001-90 سمند 3

 - دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/622 سفید 00 33ص010-31 سمند 0

 - دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/092 سفید 06 01ل662-02 پرايد 2

030پرايد 6  - دارد سبالن ندارد 222/122/0 222/222/022 سفید 09 60ه90-932 

1 
026پژو   31ه32-060 

 خاکستری 00
022/222/222 

دارای  1/0/99ازتاريخ  222/122/0

 حق پارکینگ مي باشد.

 موتورتعويضي دارد شريعتي

 026پژو 0
 آريان)دوگانه سوز (

 93د90-060
 سفید 92

222/222/122 
دارای  03/02/90ازتاريخ  222/122/0

 حق پارکینگ مي باشد.

 - دارد شريعتي

9 
022پژو   10و90-909 

 نقره ای 00
222/222/302 

دارای  00/9/99ازتاريخ  222/122/0

 پارکینگ مي باشد.حق 

 - دارد شريعتي

02 
30ص901-90 پیكان  

 سفید 03
222/222/002 

دارای  9/0/99ازتاريخ  222/122/0

 حق پارکینگ مي باشد.

 دارد خلخال
موتورتعويضي مراحل 

 اداری بر عهده خريدار

 مي باشد.

موتورسیكلت  00

 فالت
200-36130 

 زرد 92
222/222/002 

دارای  02/02/90ازتاريخ  222/222/3

 حق پارکینگ مي باشد.

 - دارد خلخال

 

 


