
 

 83شماره   آگهي مزايده
مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساااندم متضاااا ان   ماليك سازمان دولتي در استان خراسان جنوبي در نظر دارد   

مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده و ل ست كامل اموال در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب 

 تماس حاصل نمايندم  056با كد   32400002عات با شماره تلفن اطال

هکتااار و فرف اات  3بااه مساااحت -روستای سه فرساا -يك واحد پرورش مرغ تخم گذار واقع در شهرستان نهبندان -1

  هزار قطعه30

الااي    00:7از ساااعت  18/11/1400لغاياات    12/11/1400از تاااري    اداريروز  6 مهلت بازدياادب بماادت  -2

00:14  

 19/11/1400شنبه  سهزمان انصرافب تا پايان وقت اداری روز  -3

دب رخانه شورای هماهنگي مبارزه بااا مااواد -جنب شركت گاز استان-سايت اداری شهرستان-ب رجندتسل م پ شنهادات ب  محل   -4

 مخدر استان

تواننااد بااه سااايت يزمان برگزاری مزايده كل ااه اسااتانها م ل ست اموال وامنا بازديد كنندگان محترم جهت اطالع از -5

 www.dchq.ir   بخش مزايده، مناقصه مراجعه نمايندم -منو اصلي –در صفحه اصلي 

 

بخش مزایده، مي  -(  منو اصليwww.dchq.irتهیه فرم پیشنهادي شرکت در مزایده فقط از طریق سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به آدرس )

 فرم پیشنهادي در محیط برگزاري مزایده به صورت فیزیکي تحویل نخواهد شد.باشد و به منظور رعایت پروتکل هاي بهداشتي 

نقول و غيرمنقول  كليه هزينه هاي جانبي از قبيل: عوارض ساالنه شهرداري، ماليات و انتقال سند و سهم هزينه هاي مربوط به برگزاري مزايده اموال م 

   به عهده برنده مزايده خواهد بود. 
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 توضیحات قیمت پایه )ریال(  نوع سند مساحت  آدرس نوع ملک  کد 

واحد پرورش مرغ تخم  10459

 گذار 

-شهرستان نهبندان

نرسیده به روستای سه  

 فرسخ 

به جز  -زاتبه همراه کلیه امکانات و تجهی 000/000/195/100 دارای سند  هکتار  3

 مواد مصرفی وکود 

کلیه هزینه های جانبی و بدهی های ملک 

 بر عهده برنده مزایده می باشد. 

سند در رهن بانک کشاورزی و بدهی آن 

ریال         000/111/919/5مبلغ تقریبی 

 7می باشد که برنده موظف است حداکثر 

روز اداری پس از اعالم نتایج نسبت به 

د شده اقدام تسویه حساب با بانک یا

 نماید.

توجه: مبلغ بدهی عالوه بر مبلغ 

 پیشنهادی برنده مزایده می باشد.

 

 

 

 
 

 


