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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
  .و يك دستگاه موتورسيکفت  سبك دستگاه خودروی  62تعداد  -1

 .04الي  6از ساعت  30/50/0450لغايت  92/50/0450روز اداری از تاريخ  3بمدت  شنهادات :یزمان بازديد و دريافت پ -2

 .50/59/0450شنبه مورخ  پنجروز  زمان انصراف : -3

 54/59/0450شنبه مورخ يکروز  اعالم نتايج :زمان بازگشايی 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  – 1

)ورود به  اهايت اهتاد    دريافت فرم شركت در مزايده از سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور و مطالعه دقيق فرم مذكور  -6

 ( . )اصالحیدر مزايده خودرو لود  فرم پیشنهاد شرکتدان –بخش مزايده ها  – www.dchq.irمبارزه با مواد مخدر کشور

هدر خدودرو در وجده     قیمت پاي % 11مبلغ توسط متقاضي به  تهی  گردد(بانک ملی  تمامی شعبات)از  تهيه چك تضمي  بانکي -3

 . )الزامی می باشد( بر روی چک 17116923011درج شماره شناا  ملی شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و 

 تکميل فرم پيشنهاد شركت در مزايده بصورت جداگانه )برای هر خودرو (به همراه يك چك تضمي  جداگانه.   -7

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

 

 :خريداران محترم قابل توج 

الن  شهرداری، خالفی، مالیات نقل و انتقال، نگههداری، ارپراتی،شنااايی،کارشنااهی   کلی  هزين  های جانبی از قبیل : عوارض اا .1

و ارزيابی قیمت،حمل نقل،آگهی وااير هزين  های مربوط ب  برگزاری مزايده، تعويض اتاق ، تعويض موتور ، تغییر وضهعیت ،   اصالت

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

بر اااس بخشنام  صادره از اوی پلیس راهور ناجا جهت تعويض پالك خودروهای واگذاری اتاد مبارزه با مواد مخهدر نیهازی به      .6

 شود. پرداخت خالفی نبوده و بدون پرداخت هزين  خالفی ب  خودروها خدمات راانی می

ها و ااير بدهی ها خودروهها  را   عالمات الزم اعم از خالفی مالیاتشرکت کنندگان محترم قبل از ارائ  هرگون  پیشنهادی در ابتدا اات .3

 ب  دقت از ادارات مربوط  اخذ و رويت نموده اپس پیشنهاد خودرا ارائ  نمايند.

درصد قیمهت پايه  ضهمیم  و     11مبلغ   هر شرکت کننده می بايست برای هر وایل  نقلی  يک فرم پیشنهادی و چک بانكی)تضمینی( ب .7

نمايد . بديهی اات پیشنهاداتی ک  از يک چک تجمیعهی بهرای چنهد    ااتان  مبارزه با مواد مخدر رخان  شورای هماهنگیتحويل دبی

 گردد. وایل  نقلی  ااتفاده شده مخدوش اعالم می

و رعايهت  ب  منظور ورود ب  محوط  مزايده ااتفاده از مااک ، داتكش، رعايت فاصل  اجتماعی و اقالم شخصی مانند لوازم التحرير  .2

 ضروری و الزامی می باشد.پروتكل های بهداشتی 

         جابجايی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ ب  مراکز  و کلی  خودروها بدون الش  پالك انتظامی تحويل خريدار می گردد .2

 شماره گذاری در کلی  نقاط کشور بر عهده خريدار می باشد.

 

 

http://www.dchq.ir/


 اردبیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ااتان 11/1711مزايده مطرح در لیست خودروهای 

 

 هزين  پارکینگ )ريال(مبلغ پاي  رنگ مدل شماره انتظامی ایستم رديف
محل 

 پارکینگ

قابلیت 

ارويس 

 دهی

 توضیحات

 - دارد ابالن ندارد 111/111/921 افید 93 11ه231-20 پژو پارس 1

 - دارد ابالن ندارد 111/111/031 افید 96 91ج399-30 پژو پارس 6

612پژو 3  - دارد ابالن ندارد 111/111/011 خاکستری 91 91ج00-732 

712پژو 7  - دارد ابالن ندارد 111/111/211 نقره ای 02 33ل91-731 

 - دارد ابالن ندارد 111/111/921 افید 97 91د160-12 امند 2

 - دارد ابالن ندارد 111/111/121 افید 03 12ص271-22 پرايد 2

 - دارد ابالن ندارد 121/111/111 خاکستری 91 99ق111-91 پرايد 1

 - دارد ابالن ندارد 111/111/221 افید 91 31ط396-91 پرايد 0

 - دارد ابالن ندارد 111/111/711 افید 01 22و126-61 پرايد 9

12ق610-91 وانت پیكان 11  - دارد ابالن ندارد 111/111/721 افید 91 

پیكانوانت  11 20م33-031   - دارد ابالن ندارد 111/111/321 افید 01 

712پژو 16 70ب91-229   - دارد ابالن ندارد 111/111/921 نقره ای 97 

16ی221-91 پژو پارس 13  111/111/221 افید 01 
دارای حق  11/16/90ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

12ه129-91 وانت پیكان 17  111/111/761 افید 09 
دارای  10/17/99ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

23ق127-91 پرايد 12  111/111/611 افید 11 
دارای حق  10/19/99ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

712پژو 12 17ج99-763   111/111/721 نقره ای 02 
دارای حق  11/17/99ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

712پژو 11 72ق31-079   111/111/111 نقره ای 91 
دارای  99/ 10/11ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

712پژو 10 06و91-023   111/111/211 نقره ای 01 
دارای حق  17/11/99ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

712پژو 19 60ط91-093   111/111/221 نقره ای 91 
دارای 67/12/90ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.
 - دارد شريعتی

37ل719-91 پرايد 61  111/111/671 افید 01 
دارای  66/12/90ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.

پارکینگ وطن 

 - دارد بیل  اوار

36ص971-91 پیكان 61  111/111/00 افید 03 
دارای حق  9/0/99ازتاريخ 

 باشد.پارکینگ می 
 دارد خلخال

موتورتعويضی 

مراحل اداری بر 

 عهده خريدار

 می باشد.

72ج132-91 امند 66  111/111/211 نقره ای 02 
دارای 12/16/1711ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 کوثر
 - دارد

37ن216-91 امند 63  111/111/601 مشكی 01 
دارای 13/12/1711ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 کوثر
 - دارد

23ج122-91 نیسان 67  111/111/121/1 آبی 09 
دارای 11/17/1711ازتاريخ 

 حق پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 کوثر
 - دارد

63ل629-72 امند 62  111/111/211 افید 91 
دارای حق 12/10/90ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 گرمی
 - دارد

77ه213-16 پرايد 62  111/111/061 افید 92 
دارای حق  11/11/99ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 گرمی
 - دارد

61 
موتورایكلت 

 رهرو
19227-169  111/111/11 قهوه ای 97 

دارای حق  11/13/1711ازتاريخ 

 پارکینگ می باشد.

شهراتان 

 مشگین شهر

پارکینگ 

 نگهبان محل 

 داردن

فروش ب  صورت 

 اوراقی

 


