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آگهی مزایده

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
( مزایده شماره یک امداد استان کرمانشاه) نوبت اول

اداره کل امداد استان کرمانشاه در نظر دارد 9فقره از امالک مسکونی ،اداری و زمین های با کاربری آمده
در جدول ذیل متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت

 )5متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به ُمهر و امضاء
مسئولینذیربطبرسانند.

کارمزد به فروش برساند.

 )6حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه

لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری

شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.

مزایده و اخذ برگ ش�رایط شرکت در مزایده و اس�ناد مزایده از تاریخ  1397/6/19لغایت 1397/6/26
همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت  8: 00لغایت  14:00به اداره تدارکات کمیته امداد استان کرمانشاه

 )7مذکورا ً توصیه می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و

ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتم ًا بازدید به عمل آورند.

واقع در کرمانشاه  -بلوار شهیدبهشتی -مقابل زیباپارک -اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره

 )8دریافت اقساط طی چک های صادره طرح صیاد (چک های جدید) از سوی بانک ها ( به جز صندوق

پشتیبانی وتدارکات مراجعه فرمایند و یا مدارک و فرم های مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند.

قرض الحسنه ) قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حساب های قدیمی و سفته معذور

مالحظات :

می باشیم.

 )1متقاضیان برای ش�رکت در مزایده می بایس�ت سپرده ای به میزان 5درصد قیمت پایه مزایده ملک

 )9درصورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول  15درصد تخفیف به ماخذ سال خواهد شد.

مورد نظر خود را طی چک بانکی در وجه کمیته امداد استان تهیه و تحویل اداره امور مالی امداد نموده

 )10درصورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت  5روز کاری عودت داده خواهد

و رسید دریافت نمایند .

شد.

)2متقاضیان می بایست رسید سپرده ماخوذه ( قرمز رنگ ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت

مهم  :اداره کل کمیته امداد استان کرمانشاه به نشانی  :کرمانشاه– بلوار شهیدبهشتی -مقابل زیباپارک-

و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج

اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پشتیبانی وتدارکات

فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود.

تلفن های تماس  38239483 -8 :یا 083- 38226961

 )3فروشنده در ر ّد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن

آدرس اینترنتیhttp://www.emdadimam.ir :

به هر شکل مجاز و مختار است.

زمان برگزاری  :سه شنبه 1397/6/27-ساعت ده صبح

 )4پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد

محل برگزاری مزایده  :کرمانشاه – بلوار شهیدبهشتی -مقابل زیباپارک -اداره کل کمیته امداد امام

فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است.

خمینی(ره)

شماره پالک

عرصهمترمربع

اعیانمترمربع

نوع ملک

کاربری

شرایط پرداخت

نحوه انتقال سند

قیمت پایه
( ریال )

200

126

ویالئی

مسکونی

50درصد نقد الباقی در6قسط یک ماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس از وصول
100درصد ثمن

2،822،000،000

352

552

واحد ویالئی

اداری  -انتظامی

 50درصد نقد الباقی در 6قسط یک ماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصد ثمن

12،000،000،000

250

واحدویالئی

مسکونی

50درصد نقد الباقی در12قسط یکماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصد ثمن

17،664،750،000

زمین

گردشگری

80درصد نقد الباقی در2قسط یکماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصد ثمن

1،583،706،000

کشاورزی

50درصد نقد الباقی در12قسط یک ماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصد ثمن

9،450،000،000

زراعی

80درصد نقد الباقی در2قسط یک ماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصد ثمن

693،960،000

ردیف

شهر

نشانی

1

کرمانشاه

شهرک پرواز

6764

2

کرمانشاه

خیابان شهید جعفری
کوچه فاستونی چی

78/43

3

کرمانشاه

خیابان شهید رحمانی
کوچه ثبت
مقابلکالنتری

2114/8

392،55

4

کرمانشاه

ماهیدشت ورودی
ماهیدشت

عادی

558،78

---

5

کرمانشاه

الهیه

93/515

27000

--

زمین در داخل
محدوده شهر

6

اسالم آباد

ورودی شهر

عادی

9650

---

زمین –بربلوار

7

اسالم آباد

بلوارشهیدفتاحی
خیابان شهید احمدیان
کوی جهاد16
ساختمان امداد

18/3596

172،72

390

ویالئی

مسکونی

50درصد نقد الباقی در6قسط یکماهه وتحویل
پس از وصول100درصدثمن

پس ازوصول
100درصدثمن

4،903،520،000

8

سنقر

جاده سنقر به فارسینج

عادی

3022

---

زمین

زمین

80درصد نقد الباقی در2قسط یکماهه وتحویل
پس از وصول100درصد ثمن

پس ازوصول
100درصدثمن

332،900،000

9

هرسین

پشت کانون فرهنگی
امداد

عادی

200

---

زمین

زراعی

80درصد نقد الباقی در2قسط یکماهه وتحویل
پس از وصول100درصد ثمن

پس ازوصول 100درصد

80،000،000

اداره کل کمیته امداد استان کرمانشاه

