
 

  95/02شماره   آگهی مزایده

یک سازمان دولتی در استان تهران در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی  
متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و . به فروش برساند

لیست کامل اموال  در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 
  .تماس حاصل نمایند 021با کد  -88754623

 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت 60تعداد -1

  13الی  9از ساعت  2/6/95لغایت   30/5/95روز اداري از تاریخ   4بمدت : زمان بازدید -2

 –جنب مخابرات مشهدي مهدي  –باالتر از میدان آقانور  –سه راه افسریه : محل بازدید -3
  و پارکینگ امیر جنب نمایندگی ولو

از   6/95/ 4الی   6/95/ 3روز اداري از تاریخ    2به مدت  : زمان دریافت پاکات پیشنهاد  -4
 عصر  14صبح تا  8ساعت 

 –نرسیده به خیابان سهروردي  –خیابان شهید مطهري  –تهران : محل دریافت پاکات -5
  طبقه اول   103پالك 

توانند به سایت  از زمان مزایده استانها می ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع
 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
 .مربوط به برگزاري مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بودانتقال سند و سهم هزینه هاي 

 

 



فاقد کارت 
 هوشمند

داراي کارت 
 هوشمند

 اوراقی

قابل 
سرویس 

 دهی

  ردیف نوع خودرو شماره انتظامی مدل )ریال(قیمت پایه 

  
 

    600.000.000  1382  8511  اتوبوس ولوو  22 - 36ع 

     580.000.000  2005  9722  هووکمپرسی   19 – 13ع  
     280.000.000  1388  2323  کامیونت فوتون  32 - 39ع 

     600.000.000  1970  6924  کامیون  12 – 35ع  
     700.000.000  1390  6725  کامیون کشنده  22 – 89ع  

     600.000.000  1390  5496  دانگ فنگ  44- 44ع 

     550.000.000  1389  1737  3مزدا  77- 17م 

     1.300.000.000  2011  493هیوندا   44 – 64بix55  8 

     850.000.000  2010  132هیوندا   55 -47قix55  9  
     2.350.000.000  2012  84410  پرادو  48 – 68ج 

     920.000.000  2010  846 11  آذرا  66-  39ق 

     240.000.000  1385  97212  زانتیا  55 – 19ل 

     230.000.000  1385  36613  زانتیا  22 -71ق  
     150.000.000  1388  95414  پژوپارس  77-35س  
     190.000.000  1389  17315  پژوپارس  33- 22ي  
     240.000.000  1392  81316  پژوپارس  68- 79ي 

     130.000.000  1385  21817  پژوپارس  77 – 42ج 

     250.000.000  1392  57318  پژوپارس  88 – 18ب  
     180.000.000  1389  46719  پژوپارس  66 – 17ب 

     240.000.000  1391  73220  پژوپارس  77 – 86ص  
     220.000.000  1390  42921  پژوپارس  88-  21ج  

     80.000.000  1382  27522  پژوپارس  33 -21س 

     152.000.000  1387  88623  206پژو   66 – 25ه 

     200.000.000  1390  35524  206پژو   66 -45ص 

     105.000.000  1384  18925  206پژو   77 -42ه  
     200.000.000  1390  24526  206پژو   44 -56ه 

     200.000.000  1390  73127  206پژو   66 -28ط 

     215.000.000  1391  47828  206پژو   77 -73ل  
     230.000.000  1391  55629  206پژو   77 - 72ن  
     170.000.000  1386  12230  90تندر   66 -61ل  
     240.000.000  1390  41231  90تندر   77 -91ق 

     100.000.000  1391  37732  ام وي ام  77 -63ص 

     100.000.000  1381  896 33  دوو سیلو  55 -32ي  
     470.000.000  2008  55434  تویوتا کرونا  77 -47ص  



 

 

 

 

 

 

     100.000.000  1385  55335  405پژو   75 -53ب 

     160.000.000  1390  82836  405پژو   33 -89ت 

     65.000.000  1382  72137  405پژو   55 - 34ي 

     80.000.000  1385  43338  405پژو   22- 75ط  
     105.000.000  1390  98639  پراید  41 -38س 

     105.000.000  1391  99540  پراید  77 - 25ن 

     110.000.000  1391  68941  پراید  77 - 71و  
     100.000.000  1390  31542  پراید  66 -92م  
     25.000.000  1373  38643  پراید  77 -84س  
     107.000.000  1390  44644  پراید  78 -73ب 

     85.000.000  1390  24945  وانت پیکان  53 -88ب 

     43.000.000  1385  31446  وانت پیکان  33 -14ط  
     60.000.000  1388  12447  وانت پیکان  44 - 18ي 

     100.000.000  1383  62948  مزداوانت   54 -54س  
     100.000.000  1386  99349  نیسان  66 -57ص  
     80.000.000  1390  79150  وانت پیکان  22 – 76ل 

     40.000.000  1382  26351  وانت پیکان  33 - 69ن 

     11.000.000  1390  96871- 118  52  موتور سیکلت 

     1.500.000  -  119305 - 2502   موتور سیکلت
  53  سوزوکی

     5.000.000  1392  79449- 123  54  موتور سیکلت 

     3.000.000  1388  64149- 111  55  موتور سیکلت 

     18.000.000  1390  38871- 118  56  موتور سیکلت 

     2.500.000  1385  28859- 112  57  موتور سیکلت  
     1.500.000  1384  49476- 121  58  موتور سیکلت  

     7.000.000  1390  16116- 587   سیکلت موتور
  59  آپاچی

     5.000.000  1391  34939- 121  60  موتور سیکلت 



 

  ظهر                          13صبح تا  9از ساعت  5/95/ 26الی   5/95/ 23روز اداري از تاریخ  4به مدت  : زمان بازدید 

جنب نمایندگی ولوو پارکینگ  –جنب مخابرات مشهدي مهدي  –باالتر از میدان آقانور  –سه راه افسریه : محل بازدید 
  امیر

 عصر  14صبح تا  8از ساعت   5/95/ 28الی   5/95/ 27روز اداري از تاریخ    2به مدت  : زمان دریافت پاکات پیشنهاد 

 .  طبقه اول 103پالك  –نرسیده به خیابان سهروردي  –خیابان شهید مطهري  –تهران : محل دریافت پاکات 

  .کلیه هزینه هاي برگزاري مزایده و هزینه هاي اموال مورد مزایده تا مرحله انتقال سند به عهده خریدار می باشد

بازدید کننده محترم جهت هرچه بهتر برگزار شدن مزایده ، انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن گویاي 
  اعالم نمائید  22901241-021

  .تماس حاصل نمائید  02188754623ونه راهنمایی در خصوص مزایده با شماره ضمنا جهت دریافت هر گ

  .لطفا پس از بازدید نسبت به تکمیل فرم نظر سنجی و تحویل آن به مسئولین برگزاري مزایده اقدام نمائید

  

 

 

 

 

 

 


