
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1/1411شماره   آگهي مزايده

 

ريق مزايده عمومي به فروش را از ط مشروحه ذيلدر نظر دارد اموال  تهران يك سازمان دولتي در استان 

 ا جهت كسب اطالعاتدر زمان و محل اعالمي مراجعه و ي خودروهاتوانند جهت بازديد متقاضيان مي . برساند

 تماس حاصل نمايند.(  5 و 4داخلي  )129 – 66196619 -2 با شماره تلفن بيشتر

 

 موتور سيکلتو سبك  دستگاه انواع خودرو های سنگين، 45تعداد  -

 

 روز كاری3بمدت  94الي  6از ساعت  11/16/9419لغايت  15/16/9419 از تاريخ : وارائه پيشنهادات زمان بازديد -

 

 حرفه ایروبروی هنرستان فني و-شهرک صدف-به سمت انديشه-سپاهزيرگذر-: شهرياردريافت پيشنهادات و محل بازديد -

 

 ميباشد. 16/16/9419مورخ  شنبهسه مهلت زمان انصراف تا پايان وقت اداری روز  -

 

 باشد.مي 93/16/9419مورخ شنبه يکبرندگان مزايده روز  و اعالم 11/16/9419شنبه مورخ  چهار بازگشايي پاكات روز -

 

 برگزاری اطالع از زمانتهيه ليست خودروها و فرم پيشنهاد قيمت و جهت مي بايست  شركت در مزايده متقاضيان ضمناً -

. همچنين  به منظور رعايت پروتکل های مراجعه نمايند مناقصه/  مزايده بخش   www.dchq.irمزايده استانها  به سايت 

 .تحويل نخواهد شدفرم پيشنهادی در محيط برگزاری مزايده به صورت فيزيکي بهداشتي 

 

  .ميباشدبه عهده برنده مزايده  ...سند و ماليات مشاغل، هزينه شهرداری، كليه هزينه های جانبي از قبيل عوارض  -

 

قاط خودرو فاقد پالک تحويل مي گردد و جابجايي و نقل و انتقال آن از محل پاركينگ به مراكز شماره گذاری در كليه ن -

 .كشور بر عهده خريدار مي باشد

 

 و ليزينگ به عهده خريدار است. پيگيری مراحل رفع توقيف از دستورات قضايي ، رفع رهن -

 

كارت هوشمند ناوگان خودروهای سنگين و پيگيری تعويض اتاق، تعويض موتور، تعويض رنگ، اخذ  استعالم در مورد -

 پالكت و ... به همراه كليه هزينه های مربوطه بر عهده خريدار مي باشد.

 
 

 

 

 

 

 

http://www.dchq.ir/


 استان تهران 1/1411لیست خودرو های مزايده 
کد     

 خودرو
 توضیحات قابلیت سرويس دهي قیمت پايه )ريال( مدل شماره انتظامي نوع خودرو

 ندارد دارد 

   * 000/000/200/22 1237 37ایران 74ع233 کشنده ولوو 1

نیمه یدک  3
 چادری

 خدمات ندارد *  000/000/200/1 ندارد فاقد پالک

نیم یدک  2
 چادری

 * 000/000/000/3 1231 43ایران 43ع342
  

 * 000/000/000/33 1231 14ایران 17ع343 کامیون بنز 7
  

کامیون بنز  1
 خاور

 اوراقی *  000/000/730 1343 17ایران 23ع323

 * 000/000/210/2 1234 43ایران 44ع311 کامیونت فوتون 2
 کامیون یخچالدار 

 * 000/000/321/3 1232 71ایران 37ع133 کامیونت آمیکو 4
 باری فلزی بغل بازشو 

 * 000/000/000/10 3013 11ایران 0 تویوتا لندکروز 3
 GXR 0444 

 * 000/000/031/3 1233 11ایران 22ل211 مگان 3
  

 * 000/000/200/1 1232 23ایران 33ن432 ام وی ام 10
پس از طی مراحل  -موتور تعویضی 

 20اعمال ماده قانونی و

 * 000/000/300/1 1233 23ایران 43ل342 زانتیا 11
  

 * 000/000/200/7 1234 10ایران 13ی413 رنو ساندرو 13
  

 * 000/000/230 1237 17ایران 27س113 ریو 12
  

 * 000/000/300 1231 22ایران 13ل132 ریو 17
  

 * 000/000/300/3 1232 33ایران 11د141 30ال  11
  

 * 000/000/210/3 1231 33ایران 31ی313 30ال  12
  

 * 000/000/210/3 1233 33ایران 42ج172 پژو پارس 14
  

 * 000/000/410/1 1234 30ایران 33ن432 302پژو  13
  

 * 000/000/200/1 1230 22ایران 74س411    302پژو 13
  

 * 000/000/310 1230 71ایران 12ج312 701پژو  30
  

 * 000/000/310 1230 73ایران 13ل337 701پژو  31
  

 * 000/000/310 1230 71ایران 23م431 701پژو  33
  

 * 000/000/110 1231 33ایران 42ی371 701پژو 32
  

 * 000/000/710 1233 33ایران 33ت211 پژو روآ تاکسی 37
  



 

 * 000/000/123 1230 20ایران 22ل334 پژو آردی 31
  

کد 
 خودرو

 توضیحات سرويس دهي قابلیت قیمت پايه )ريال( مدل شماره انتظامي نوع خودرو
 ندارد دارد 

 * 000/000/320 1232 30ایران 37ن123 پژو آردی   32
  

 * 000/000/310/1 1233 33ایران 13ص222 رانا 34
  

 * 000/000/210 1231 33ایران 71ل222 سمند 33
  

 اوراقی *  000/000/110 1233 31ایران 72ج424 سمند 33

 * 000/000/700 1234 77ایران 33ع171 سمند تاکسی 20
  

 اوراقی *  000/000/120 1233 44ایران 33م111 پراید 21

 * 000/000/340 1237 31ایران 13د132 پراید 23
  

 * 000/000/210 1231 33ایران 73ص231 پراید 22
  

 * 000/000/300/1 1233 30ایران 33ل172 پراید 27
  

 * 000/000/710 1233 10ایران 47د112 پراید 21
  

 * 000/000/300 1233  12ایران 33د113 پراید 22
  

 * 000/000/110 1233 22ایران 13م221 وانت پیکان 24
  

 * 000/000/300/1 1237 23ایران 73س723 نیسان وانت 23
  

موتور سیکلت  23

 هوندا

 * 000/000/100 1234 72تهران  41772
  

موتور سیکلت  70

 رهرو

 * 000/000/110 1232 134ایران 12731
  

موتور سیکلت  71

 گالکسی

 * 000/000/110 1231 113ایران 33237
  

موتور سیکلت  73

 سیوان

 * 000/000/310 1233 133ایران 31243
  

موتور سیکلت   72

 پالس

 اوراقی *  000/000/300 1230 113ایران 31232

موتور سیکلت  77

 آپاچی

 اوراقی *  000/000/113 1233 131ایران 31214

موتور سیکلت  71

 تی وی اس

 * 000/000/130 1230 121ایران 21272
  



 مالحظات :  

های بهداشتي با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و بمنظور پیشگیری و مقابله با آن  ضمن رعايت پروتکل -

و با عنايت به عدم امکان ارائه فرم های شرکت در مزايده و لیست خودروها بصورت فیزيکي،  جهت رعايت 

حال متقاضیان ، فرم مربوطه و لیست خودروها در سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس  

www.dchq.ir  و متقاضیان مي بايست  بخش مزايده/مناقصه،  بارگذاری و در دسترس عموم قرار دارد

 شخصاً تهیه نمايند.

عوارض ورود خودروها به طرح های جانبی از قبیل عوارض شهرداری،  استعالم و پرداخت کلیه هزینه -

 باشد ، مالیات مشاغل ، هزینه سند و ... به عهده خریدار می ترافیک

 به عهده خریدار می باشد. پیگیری مراحل رفع توقیف  از دستورات قضایی احتمالی ، رفع رهن و لیزینگ -

استعالم درموردکارت هوشمند خودروهای سنگین و پیگیری تعویض اتاق، تعویض موتور، تعویض رنگ،  -

اخذپالکت و استعالمات الزم در خصوص خودروهای تاکسی و طی کلیه مراحل قانونی به همراه کلیه 

 باشد. هزینه های مربوطه به عهده خریدارمی

روز  3به مدت  41الی  8از ساعت   50/50/1051الی   50/50/1051پیشنهادات : از تاریخ زمان بازدید وارائه  -

 کاری

و اعالم  50/50/1051، بازگشایی پاکات چهارشنبه  50/50/1051مهلت انصراف تا پایان وقت اداری مورخ  -

 11/50/1051نتایج 

  –به سمت اندیشه   –زیر گذر سپاه   –محل بازدید خودروها و دریافت پیشنهادات :  شهریار  

 روبروی هنرستان فنی و حرفه ای  -شهرک صدف 

درصد قیمت پایه اعالمی ، سپرده بصورت چک 41جهت شرکت در مزایده، برای هر مورد از اموال،  -

 تضمین شده بانکی جداگانه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه نمائید .

اطاق و شماره محرمانه  –ء پالکت ها و حذف شماره شاسی پس از فک وامحا خودروهای اوراقی سبک، -

زیر صندلی ، برش سقف و ستونها ، سوراخ نمودن موتور و اخذ تعهد محضری تحویل برنده مزایده می 

 گردد. 

دیفرانسیل و  -قسمت و معدوم نمودن انژکتور 2، پس از برش شاسی از خودروهای اوراقی سنگین  -

 اسی و موتور و اخذ تعهد محضری تحویل برنده مزایده می گردد. گیربکس و سنگ گرفتن شماره ش

بازدید كننده محترم جهت كسب اطالعات بیشتر و ارائه انتقادات و پیشنهادات خود با شماره   -

 تلفن

   .نمائید تماس حاصل(  0 و 0 داخلی) 561 – 00010001و   00010006     

 


