
 21فرم شماره 

 

 1/1041آگهي مزايده
 
 

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

بازديد و درياف  فرم شرايط شرك  در مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه و يتا جهت  ك تط اطالعتا  بتا شتماره ت فت         

 3/01/78تماس حاصل نمايند. 77056333-320

 موتور سيک  ./دستگاه خودرو / سبك/ سنگي  62تعداد  -1

 .17الي 9از ساع  73/35/1031لغاي   22/35/1031از تاريخ روز اداري  7بمد  و دريافت پشنهادات :زمان بازديد -2

 .71/35/1031شنبه مورخ پنج روز زمان انصراف : -3

 .32/33/1031مورخ  شنبهروزپاکات:زمان بازگشايي  -4

ستامانه مزايتده و   –با مراجعه به ساي  ستاد مبتارزه بتا متواد م تدر      35/33/1031شنبه مورخ چهارروز زمان اعالم نتايج: -6

 مناقصا  .

 شوررا  پارکینگ اختصاصي –جاده قديم دندي –جنط پ يس راه زنجان بيجار –جاده بيجار 6كي ومتر –زنجان محل بازديد : -6

 . هماهنگي مبارزه با مراد مخدر استان زنجان

دبيرخانته  – 173پتال    –جنط اداره كتل استتاندارد   –روبروي استانداري –ميدان قائم  -زنجانمحل دريافت پیشنهادات : -7

 شوراي هماهنگي مبارزه با مواد م در استان زنجان.

  اتاق ، تعويض موتور ، تعويض رنگ ، اخذ پالكت   استعالم در مورد كار  هوشمند خودروهاي سنگي  و پيگيري تعويض

 و ... به همراه ك يه هزينه هاي مربوط به خودروهاي مزايده اي بر عهده خريدار مي باشد.

 سهم هزينه  ... ونقل و انتقال سند و، هاي جانبي از قبيل : عوارض ساالنه شهرداري، خالفي، ماليا  مشاغل  ك يه هزينه

 هاي مربوط به برگزاري مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.

 

 .الزامي مي باشد گرامي ان کل ها  بهداشتي ترسط مراجعه کنندگرعايت پروت

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

 

  : مراحل شرکت در مزايده 

 بازديد خودروها در پاركينگ .  – 1

)ورود به سايت ستاد درياف  فرم شرك  در مزايده از ساي  ستاد مبارزه با مواد م در كشور و مطالعه دقيق فرم مذكور  -6

 ( . دانلرد  فرم پیشنهاد شرکت در مزايده خردرو )اصالحي –بخش مزايده ها –مبارزه با مراد مخدر کشرر 



هر خودرو در وجه شوراي  قیمت پايه% 14مبلغ تهيه چك تضمي  بانکي)ترجيحا از بانك م ي تهيه گردد( توسط متقاضي به  -3

به صور  جداگانه براي هر  بر رو  چک)الزامي مي باشد( 10446923011شماره شناسه ملي  درجهماهنگي مبارزه با مواد م در و 

 خودرو .

 تکميل فرم پيشنهاد شرك  در مزايده بصور  جداگانه )براي هر خودرو (به همراه يك چك تضمي  جداگانه.  -3

 جه  شرك  در مزايده .  ارائه فرم پيشنهاد شرك  در مزايده و چك تضمي  تهيه شده به دبيرخانه شورا -0
 

 1/1041لیست خردروها  مزايده 

 )شررا  هماهنگي مبارزه با مراد مخدر استان زنجان( 

 کد

 
رو
رد
خ

 

 شماره انتظامي مدل رنگ سیستم نرع خردرو
 قیمت پايه

 )ريال(

 

 ترضیحات

  333/333/063 35ج653-23 1720 سفيد پيکان وان   1

  333/333/663 37ب591-72 1725 نقره اي پژو پارس سواري 2

 ريال 333/503/73هزينه پاركينگ  333/333/723 73ق227-99 1722 سفيد پرايد سواري 7

  333/333/563 55س213-33 1793 سفيد  پرايد سواري 0

  333/333/563 27و273-77 1793 سفيد 235SDپژو  سواري  6

  333/333/113 25902 -021 1796 قرمز متي   موتور سيک   5

  333/333/133 97215-021 1796 مشکي ساوي  موتور سيک   3

  333/333/132 70373-021 1790 قرمز رهرو موتور سيک   2

 اوراقي 333/333/16 22951-021 1796 مشکي  ساوي  موتور سيک   9

 اوراقي 333/333/16 69203-021 1727 مشکي  هندا  موتور سيک   13

 اوراقي 333/333/323/1 11ع295-57 1727 سفيد هيونداي كاميون   11

 اوراقي 333/333/56 20ج026-93 1722 سفيد پرايد سواري 12

 اوراقي 333/333/56 12ص026-23 1733 سفيد پرايد سواري  17

 اوراقي 333/333/56 19ص560-23 1735 سفيد پرايد سواري  10

 اوراقي 333/333/23 15ن222-22 1723 طوسي RDپژو  سواري  16

 اوراقي 333/333/33 22ل013-13 1722 سفيد پرايد  سواري 15

 اوراقي 333/333/23 22د297-23 1737 سفيد پرايد سواري 13

 اوراقي 333/333/26 77ب237-63 1727 سفيد پرايد سواري 12

 اوراقي 333/333/23 96س252-05 1722 مشکي پرايد سواري 19

 اوراقي 333/333/56 79هت011-32 1723 سبز RDپژو  سواري 23

 اوراقي 333/333/33 76ع252-23 1727 زرد سمند كرايه-سواري 21

 اوراقي 333/333/26 52ص213-23 1732 خاك تري پرايد سواري 22

 اوراقي 333/333/63 37ج262-23 1736 سفيد پرايد هاچ بك سواري 27

 اوراقي 333/333/66 22ق532-21 1723 سفيد پيکان سواري 20

 اوراقي 333/333/66 20ص262-23 1736 بژ -كرم پرايد هاچ بك سواري 26

 اوراقي 333/333/63 20ج265-23 1735 سفيد پرايد هاچ بك سواري 25

 


