
 استان كرمانشاه 10/0010مزايده شماره 

 

د اموال مشروحه ذيل خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برسااند  در نظر داردر استان كرمانشاه يك سازمان دولتي 

متقاضيان مي توانند جهت بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه و يا جهت كسب 

 تماس حاصل نمايند. 139- 93980983 -9با شماره تلفن بيشتر اطالعات

 

 دستگاه خودرو سبک و سنگین 3تعداد  -1

 باب ملک مسکونییکتعداد  -2

الی  0022از ساعت 11/22/1021مورخ  شنبه دوروز لغایت 11/22/1021مورخ  شنبه روز  روز اداري از 3زمان بازدید بمدت  -3

10022 

 كرمانشاه،دیزل آباد، خیابان زندان، روبروي شیشه اتومبیل رضا0 خودروهامحل بازدید -0

کهریز برخیابان به پالک کرمانشاه، بلوار کیهانشهر، شهرک  :تجاری وطبقه مسکونی  3محل بازدید ملک-5

 اصلی  71فرعی از 7551

 11/22/1021مورخ شنبهدوزمان و محل تسلیم پیشنهادات0تا پایان وقت اداري روز  -6

 22/22/1021مورخ  شنبه  سهاعالم انصراف روززمان -1

 17/21/7727مورخ  شنبهچهارروززمان بازگشایی پاکات:  -0

 11/21/7727مورخ  شنبه پنج اعالم برندگان مزایده: روز  -1

 

از و...و سایر بدهی ها، نقل و انتقاالت سند، ))کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، مالیات 

 بر عهده برنده مزایده می باشد(( جمیع جهات

 

بانک ازتضمین شده  چک پایه قیمت درصد 72 اموال از یک هر ازای به مزایده، در شرکت جهت 

 .شود اخذ و ضمیمه فرم شرکت در مزایده جداگانه بصورت

 
بخش استانها و   www.dchq.irضمنا بازدید كنند گان محترم جهت اطالع از زمان مزایده استانها میتوانند به وب گاه 

es.ir-www.mokhader  .مراجعه نمایند 

 

 

http://www.dchq.ir/
http://www.mokhader-es.ir/
http://www.mokhader-es.ir/


و  رديف

 کدخودرو
 نوع خودرو

شماره 

 انتظامي
 وضعيت مدل

قيمت 

 پايه)ريال(
 توضيحات

1 825i 111/111/181/22 پالک ميشود 2112 85ج885-99 بي ام و  
- 

 

 - 111/111/111/21 پالک ميشود  1858 58ع515-19 کاميون اف ام  2

 - 111/111/811 پالک ميشود 1858 22ب852-25 سمند 8

 

 استان كرمانشاه0010/0ليست اموال غيرمنقول مزايده 

 توضيحات قيمت پايه)ريال( سند وضعيت متراژ آدرس نوع مال رديف

1 

یکباب ملک مسککونی  
بککه مسککارت عر ککه   

متر و اعیکان كلیکه   116
طبقکککات مسککککونی و 

متککر  122تجککاري و... 
 مربع  

كرمانشککککککککککککککککاه،بلوار 
كهریکککز كیهانشهر،شکککهر  
 01از 1001برخیابککان پککال   

 ا لی
 

متکر و   116مسارت عر ه 
مسارت كل  اعیانی شکامل  

وارد ،راه پله، زیر زمکین و  3
تجاري جمعکا بکه مسکارت    

متربرابککککر ن ریککککه   122
 كارشناس رسمی  

پیگیککري هککاي اخکک  سککند  
مالکیت و رفع موانع و... می 
بایستی توسط برنده مزایکده  

  ورت پ یرد

222/222/322/71 
بصککورت مبایعنامککه ب ککرو    

 میر سد

 
 كرمانشاه،دیزل آباد، خیابان زندان، روبروي شیشه اتومبیل رضا خودروها:محل بازدید -7

 طبقه : کرمانشاه، بلوار کیهانشهر، شهرک کهریز بر خیابان اصلی 3محل بازدید ملک-1

به مدت 71/21/7727لغایت روز دو شنبه  مورخ  71/21/7727زمان بازدید و ارائه پیشنهادات: ازروز شنبه مورخ -3

 75:22الی  25:22ز ساعت روزاداری ا3

 12/21/7727زمان  اعالم انصراف: روز سه شنبه  مورخ -7

 17/21/7727زمان بازگشایی پاکات: روزچهارشنبه مورخ-5

 11/21/7727اعالم برندگان مزایده: روز پنجشنبه  مورخ -6

ند ، و ))کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، مالیات ، نقل و انتقاالت س

 سایر بدهی ها و...از جمیع جهات بر عهده برنده مزایده می باشد((

 

بانک تضمین شده از چک پایه قیمت درصد 72 اموال از یک هر ازای به مزایده، در شرکت جهت 

 .شود اخذ و ضمیمه فرم شرکت در مزایده جداگانه بصورت
 

بخا      www.dchq.irضمنا بازديد كنند گان محترم جهت اطاال  از زماان مزاياده اساتانها ميتوانناد باه و  گااه        

 مراجعه نمايند.  es.ir-www.mokhaderاستانها و 
 

 

http://www.dchq.ir/
http://www.mokhader-es.ir/

