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 2/1041شماره  آگهي مزايده

ريل  ماايل ع وملومي فله  لرو       را از ط مشروحه ذيل  در نظر دارد اموال خراسان رضویيك سازمان دولتي در استان

در زملان و ملل    و ليست كام  اموال  متقاضيان مي توانن  جهت فازدي  و دريا ت  رم شرايط شركت در مااي ع. فرسان 

 تماس حاص  نماين .830فا ك   50676883اطالوات فا شمارع تلفنا جهت كسب اوالمي مراجعه و ي
 

 ، ، سنگينٍخودرو سبك انواع دستگاع 80تع اد  -0

 ا ت مي فاش (يقاف  درwww.dchq.irدر سايت  جهت فازدي  )آدرس امالكملكفاب  0تع اد   -8

 و د فلوك سيماني  758تع اد  -5

 88:05الي80:58از ساوت  86/87/0080لغايت  83/87/0080از تاريخ   روزاداري 3بمدت زمان بازديد:

بعید از باسیلود دانیان بیابیان اود سیمت راسیت          –جاده شهرک صنعتی فردوسیی   –بعد از پیچ ساغروان  –جاده چناران 52کیلومتر محل بازديد:

 )وسائط نقليه (

 44::1الی 4::0می باشد. ساعت  محل پارکينگدر 40/40/1041شنبهدوتا: زمان و محل تسليم پيشنهادات

 در محل دبیر خانه شورا واقع در : 40/40/1041شنبهسه وقت اداري پايانتا : زمان انصراف-1

 برابر فرمت مخصوص می باشد. 33نبش رودکی  3پیروزی  -بلوار پیروزی

 10/40/1041:  زمان اعالم نتايج-2

در  www.dchq.irتوانن  فه سايت  اطالع از زمان مااي ع استانها ميگان ملترم جهت ضمنا فازدي  كنن 
 مراجعه نماين . ، مناقصهمااي ع فخش -منو اصلي –صفله اصلي 

 

کليه هزينه های جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداری، ماليات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزينه 

 به عهده برنده مزايده خواهد بود. اموال منقول و غير منقولمربوط به برگزاری مزايدههای 

 

استفاده از ماسک، دستکش و رعايت دستورالعمل های بهداشتي به منظور پيشگيری از شيوع ويروس کرونا در کليه مراحلل  * 

 مزايده اجباری مي باشد 

 
 

 

 

 

 

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


 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی 2/1041الف( ليست خودروهای مطرح درمزايده 

 توضيحات قيمت پايه )ريال( وضعيت مدل شماره انتظامي نوع خودرو کد

  888/888/888/8 اوراقي - هرات ل-0306 كشن ع اويکو 0

  اق  سيب  موتور 888/888/888/08 قاف  سرويس دهي 0506 35-80ع853 كاميون فاری  لای 8

موتور سنگ كر ته و  اق  شمارع  888/888/588/0 قاف  سرويس دهي 0507 08-57ع808 كاميونت كمپرسي 5
در صورت تعويض سيلن ر نو در -

نماين گي فا  اكتور مجاز قاف  
 خ مات

  888/888/588/5 قاف  سرويس دهي 0555 33-78ع630 كاميونت  وتون يخچال ار 0

  888/888/888/7 اوراقي - قااقستان-565 كشن ع اسکانيافهمراع كفي 3

  888/888/588/8 اوراقي - 005360   : كشن ع فنا آكسور 7

  888/888/888/8 اوراقي - 638038   : كشن ع فنا آكسور 6

كفي)نيمه ي ك دست  0
 ساز(

  888/888/588 اوراقي - -

  888/888/788/0 اوراقي 0570 07اردفي -00655 588اتوفوس فنا 5

  888/888/688 قاف  سرويس دهي 0503 38-07ب070 083پژو  08

  888/888/888/0 قاف  سرويس دهي 0550 87-53ط005 083پژو  00

  888/888/038 قاف  سرويس دهي 0503 75-80ص038 083پژو  08

  888/888/538 اوراقي 0508 30-00ق565 083پژو  05

  888/888/738 قاف  سرويس دهي 0500 58-57ق308 083پژو  00

  888/888/388 اوراقي 0560 53-05م555 083پژو  03

  888/888/588 اوراقي 0500 53-56ل000 083پژو  07

  888/888/538 قاف  سرويس دهي 0507 08-80ع563 تاكسي 083پژو  06

  888/888/388 قاف  سرويس دهي 0500 38-07ب053 سمن  00

  888/888/088 دهيقاف  سرويس  0507 58-05ط005 سمن  05

  888/888/088 اوراقي 0505 08-00ع553 سمن  تاكسي 88

  888/888/738 قاف  سرويس دهي 0500 08-80د330 سمن  80

  888/888/038 قاف  سرويس دهي 0558 57-06ص306 سمن  88

  888/888/538 قاف  سرويس دهي 0507 60-56س500 پراي  85

مل  پالكت اتاق زير صن لي  888/888/088 سرويس دهيقاف   0500 57-88ع058 پراي  80
-فري ع ش هو دارای فر  ورضي
در صورت تعويض اتاق نو در 
نماين گي فا  اكتور مجاز قاف  

 خ مات

  888/888/588 قاف  سرويس دهي 0503 08-03ب808 پراي  83

  888/888/838 اوراقي 0500 03-78ب506 پراي  87

  888/888/088 قاف  سرويس دهي 0506 57-80ق385 پراي  86

  888/888/838 قاف  سرويس دهي 0508 60-58د053 پي كي 80
 

 

 



 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی  2/1041ب:  ليست امالک مطرح در مزايده   

 

 شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی  2/1041: ليست اموال منقول مطرح در مزايده    ج

 توضيحات قيمت پايه )ريال( تعداد نوع کد
 سانتيمتر 03و فه ضخامت  83×78در افعاد  888/088/50 و د 758 فلوك سيماني 58

 

 قابل توجه:
فرافر افالغيه ادارع ك  حقوقي و املوال فل لي  شليوع ويلروس كرونلا و روايلت پروتکل  هلای فه اشلتي شلركت كننل گان ملي فايسلت  لرم               -0

ع هللا فخللش ماايلل  WWW.dchq.irشللركت در ماايلل ع  و  ليسللت امللوال ماايلل ع را از سللايت سللتاد مبللارزع فللا مللواد مخلل ر كشللور فلله آدرس  

 دريا ت نماين .

عوارض ساالنه شلهرداری ، خاليلي ، ماليلات مشلاغل ، نقلل و انتقلال سلند و سلاير هزينله هلای           :کليه هزينه های جانبي  از قبيل -2

 مربوط به برگزاری مزايده اموال منقول و غير منقول  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

 باشد. هوشمند خودروهای سنگين بعهده خريدار مياستعالم و پيگيری در امور در خصوص کارت  -:

شرکت کنندگان محترم قبل از ارائه هرگونه پيشنهادی در ابتلدا اسلتعالمات الزم اعلم از خاليلي مالياتهلا و سلاير بلدهي هلا ی          -0

 خودروها  را به دقت از ادارات مربوطه اخذ و رويت نموده سپس پيشنهاد خودرا ارائه نمايند.

 ان عوارض شهرداری و پايانکار و پروانه تجاری   امالک از شهرداری استعالم اخذ شود .در خصوص ميز-5

بر اساس بخشنامه صادره از سوی پليس راهور ناجلا جهلت تعلويال پلالک خودروهلای واگلذاری سلتاد مبلارزه بلا ملواد مخلدر            -0

 شود. ساني مينيازی به پرداخت خاليي نبوده و بدون پرداخت هزينه خاليي به خودروها خدمات ر

درصلد   14هر شرکت کننده مي بايست برای هر وسليله نقليله يلک يلرم پيشلنهادی و نلک بانکي)ت لميني( بمبلل           -0

قيمت پايه ضميمه و تحويل دبيرخانه شورای هماهنگي نمايد . بديهي اسلت پيشلنهاداتي کله از يلک نلک تجميعلي بلرای        

 .نند وسيله نقليه استفاده شده مخدوش اعالم ميگردد

به منظور ورود به محوطه مزايده استفاده از ماسک ، دسلتکش، رعايلت ياصلله اجتملاعي  و اقلالم شخصلي        -0

 مانند لوازم التحرير ضروری و الزامي مي باشد.

براساس بخشنامه صادره از سوی پليس راهور ناجلا جهلت تعلويال پلالک خودروهلای سلنگين واگلذاری سلتاد مبلارزه بلا ملواد             -9

 رداخت خاليي نبوده و بدون پرداخت هزينه خاليي به خودروها خدمات رساني مي شود .مخدر نيازی به پ

شورای هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان  451- 0000445:کننده محترم در صورت داشتن هرگونه پيشنهاد و يا انتقاد در مورد برگزاری مزايده با شماره تلفن  شرکت

 يروش اداره کل اموال و داراييها ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح نماييد.اداره  421-4::00:02رضوی و يا

 کليه خودروها بدون الشه پالک انتظامي تحويل خريدار ميگردد.

 توضيحات قيمت پايه )ريال( نوع سند اعيان عرصه  آدرس نوع ملک کد
خيافان شهي  قاسمي -مشه  مسکوني 85

خيافان -)فلوار وكي  آفاد 
 (0سرو 
 -053پالك

متر مرفع 838
 ورصه

مترمرفع  83/377
 طبقه 0اويان در

 طبقه مسکوني0 888/888/070/053 دارای سن  -

http://www.dchq.ir/

