
 

 

  01/95شماره   آگهی مزایده

یک سازمان دولتی در استان کردسـتان در نظـر دارد امـوال مشـروحه ذیـل را از طریـق مزایـده         
متقاضیان می توانند جهـت بازدیـد و دریافـت فـرم شـرایط شـرکت در       . عمومی به فروش برساند

مزایده و لیست کامل اموال  در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 
  .تماس حاصل نمایند 087با کد  33284331 -2تلفن 

 دستگاه خودرو سبک و سنگین  14تعداد  .1

 13الـی   8از ساعت  4/6/95لغایت   1/6/95بمدت چهار روز اداري از تاریخ  : زمان بازدید .2
  بعداز ظهر

جاده اصلی سنندج همدان نرسیده به جاده شـهرك نایسـر ، جنـب     –سنندج : محل بازدید .3
غرب استان ، پارکینگ شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پست فشار قوي برق منطقه 

  استان کردستان
خیابان بلوارشبلی باالتر از اداره کـل بهزیسـتی    –سنندج : زمان و محل تسلیم پیشنهادات  .4

استان نبش کوچه ستاد خبري ، دبیرخانه شوراي هماهنگی مبارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان     
 کردستان 

توانند به سایت  ترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها میضمنا بازدید کنندگان مح -
 ir.dchq.www   بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند - منو اصلی –در صفحه اصلی. 

عوارض ساالنه شهرداري، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و : کلیه هزینه هاي جانبی از قبیل -
 .سهم هزینه هاي مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بودانتقال سند و 

  



بلوارشبلی باالتر از اداره کل بهزیستی استان نبش کوچه ستاد خبري ، شوراي           هماهنگی مبارزه با  - خ  - سنندج :آدرس دریافت برگه شرکت در مزایده 
   087- 33284332و  33284331مواد مخدر استان کردستان تلفن    

همدان نرسیده به جاده شهرك نایسر  جنب پست فشار قوي برق منطقه غرب پارکینگ  -ج جاده اصلی سنند: سنندج  :آدرس پارکینگ خودروها جهت بازدید 
      شوراي کردستان                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعالم و در  021-22901241محترم جهت هرچه بهتر برگزار شدن مزایده، انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویايبازدید کننده 
 صورت نیاز به کسب اطالعات و مشخصات دقیق اموال مورد مزایده ، میتوانید به سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور قسمت برگزاري مزایده

  WWW.dchq.ir .مراجعه نمائید

  
  ) 4/6/95لغایت  1/6/95(   95 شهریورلیست اموال مزایده شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان 

  
  مدل  پ.ك.ش  مبلغ کارشناسی      وضعیت  مشخصه و شماره  نوع اموال  ردیف

  81  51198  ریال 000/000/603/1  قابلیت شماره گذاري  78ایران  38ع  FH12 334تریلر ولوو   1
  85  68409  ریال 000/000/55  قابلیت شماره گذاري  28ایران  33ق  983  پراید سواري  2
  72  56551  ریال 000/400/5  اوراقی  11ایران  45س  114  پیکان سواري  3
  80  59700  ریال 000/900/81  قابلیت شماره گذاري  51ایران  42ب  946  206پژو   4

موتور و اتاق تعویضی بوده و قابلیت شماره   51ایران  48ع  448  405پژو تاکسی   5
  79  58902  ریال 000/000/28  گذاري دارد

  83  58788  ریال 000/000/95  قابلیت شماره گذاري  51ایران  16د  243  سمند سواري  6
  89  60758  ریال 000/000/165  شماره گذاريقابلیت   51ایران  61د  GLX 765 405پژو   7
  81  60720  ریال 000/000/20  اوراقی  51ایران  97ج  162  سمند سواري  8
  88  60722  ریال 000/000/85  قابلیت شماره گذاري  61ایران  69س  963  پراید سواري  9
  81  70240  ریال 000/000/9  اوراقی  19ایران  81د  187  پیکان سواري  10
  82  61369  ریال 000/000/60  قابلیت شماره گذاري  51ایران  42د  881  سواريپراید   11
  82  70315  ریال 000/800/1  اوراقی  461 - 97359  موتورسیکلت  12
  82  70313  ریال 000/800/1  اوراقی  461 - 91344  موتورسیکلت  13
  88  70239  ریال 000/000/4  قابلیت شماره گذاري  461 - 19761  موتورسیکلت  14

 

 پارکینگ شورا


