
 
 

 استان چهارمحال و بختیاري  01/95مزایده 
 

یک سازمان دولتی در نظر دارد اموال مشروحه ذیل خود را از طریق مزایده عمومی بفروش 
برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده در زمان و 

تماس  038-33348801محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 
 .حاصل نمایند

  
 دستگاه خودرو سبک...... 16........تعداد  -1
  دستگاه کامیونت ....... 2......تعداد  -2
لغایت  19/05/1395روز کاري از تاریخ  3بمدت: زمان بازدید و ارائه پیشنهادات  -3

  .بعداز ظهر  16صبح لغایت  9از ساعت  21/05/1395
جنب  –خرداد به سمت شهرکرد  15بلوار  –فرخ شهر : ئه پیشنهادات محل بازدید و ارا -4

  .  پارکینگ عمومی شهرداري فرخ شهر  –سیلوي فرخ شهر 
  

  :کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل: تذکر
عوارض شهرداري ، خالفی ، مالیات مشاغل و ارزش افزوده ، هزینه هاي نقل 

به برگزاري مزایده بعهده برنده  هزینه هاي مربوط و سایر ... و انتقال سند ، 
 .مزایده خواهد بود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  کمیسیون فروش استان چهارمحال و بختیاري  95/ 01مزایده شمارهفهرست 

نوع  کد
شماره  سیستم مال

 انتظامی
سریال 

 توضیحات وضعیت )ریال(مبلغ پایه   مدل  رنگ پالك

 13ایران 79ط423 پراید سواري 1
  - نقره اي 

رنگ فعلی 
 سفید

 پالك می شود 56,000,000 1386
خودرو توسط خریدار به رنگ نقره اي 

 .تبدیل شود 

  پالك می شود 77,000,000 1388 سفید 48ایران 36ج279 پراید سواري 2

  پالك می شود 49,000,000 1381 سفید 17ایران 32س312 پراید سواري 3

  پالك می شود 115,200,000 1383 نقره اي 24ایران 11ل622 206پژو  سواري 4

  پالك می شود 99,000,000 1387 خاکستري 84ایران 31ج154 206پژو  سواري 5

  پالك می شود 35,000,000 1377 مشکی 71ایران 54ب237 405پژو  سواري 6

 پالك می شود 49,500,000 1381 مشکی 49ایران 21ص862 405پژو  سواري 7
پالکت مشخصات اتاق غیر فابریک 

باشد  و سیر مراحل قانونی به  می
 .عهده خریدار 

  پالك می شود 49,500,000 1387 نقره اي 58ایران 22ط991 405پژو  سواري 8

 پالك می شود 45,500,000 1377 خاکستري 81ایران 12ص178 405پژو سواري 9
. شماره موتور نیاز به اصالح دارد 

 .سیر مراحل قانونی به عهده خریدار 

  پالك می شود 59,500,000 1381 خاکستري 73ایران 42ج198 405پژو سواري 10

 پالك می شود 91,000,000 1386 نقره اي 13ایران 78ج245 405پژو سواري 11
سیر . ریال دارد  12000000خالفی 

 .مراحل قانونی به عهده خریدار 

 شودپالك می  58,500,000 1383 سورمه اي 49ایران  34ب399 405پژو سواري 12

فاقد  –اتاق تعویضی می باشد 
تک  –پالکت مشخصات می باشد 

سیر مراحل . پالك انتظامی دارد 
 .قانونی به عهده خریدار 

 پالك می شود 20,700,000 1376 سفید 63ایران 52ص274 پیکان سواري 13
اتاق تعویضی ، پرچ پالکت ها غیر 

فابریک و حک دستکوب سیر مراحل 
 .خریدار قانونی و پیگیري با 

  پالك می شود 29,400,000 1382 سفید 13ایران 45ن949 پیکان سواري 14

 پالك می شود 28,800,000 1383 سفید 24ایران 41ي449 پیکان سواري 15

پرچ پالکت شاسی غیر فابریک ، 
حک شماره کف اتاق به علت 
پوسیدگی قابل بازخوانی نیست 
معرفی به نمایندگی جهت حک 

سیر مراحل قانونی  شماره کف اتاق 
 و پیگیري با خریدار

  پالك می شود 70,000,000 1389 سفید 83ایران 35ب616 پیکان وانت 16



 کامیونت 17
 -یخچالدار 

 الوند
  پالك می شود 525,000,000 1390 سفید 18ایران 66ع827

 کامیونت 18
-یخچالدار 
 ایسوزو

 شودپالك می  450,000,000 1387 سفید 14ایران 89ع699

اتاق فعلی خودرو باري فلزي می 
باشد که باید به یخچالدار تبدیل 

سیر مراحل قانونی و پیگیري . گردد 
 .با خریدار 

  
  

  : الزم به ذکر است 
خودروهاي اوراقی برابر مقررات قانونی  پس از فک پالك انتظامی ، پالك مشخصات و برش •

  .سقف به خریدار تحویل خواهد شد
  : قابل توجه خریداران محترم کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل •

عوارض شهرداري ، خالفی ، مالیات مشاغل و هزینه هاي نقل و انتقال سند و سایر هزینه هاي 
  .مربوط به برگزاري مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود 

  :زمان بازدید و دریافت پیشنهادات خودرو ها •
الی   9ساعت بازدید از )  سه روز کاري( 21/05/95لغایت پنج شنبه  19/05/95از روز سه شنبه  

  .می باشد   16
  :  محل بازدید و دریافت پیشنهادات خودروها •

پارکینگ عمومی  - جنب سیلوي فرخ شهر  –خرداد به سمت شهرکرد 15بلوار  –فرخ شهر 
اي مراجعه نموده و از ورود به فقط به قسمت مربوط به خودرو هاي مزایده ( شهرداري فرخ شهر  

  ) .قسمت هاي دیگر پارکینگ خود داري شود 
  038 – 33348801: تلفن دبیرخانه شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان                   

  
  
  : بازدید کننده محترم •

- 22901241 جهت هر چه بهتر برگزار شدن مزایده انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن
  ./اعالم نمایند      021

 


