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باشرايط و مشخصات زير  2001003536000003كل به شماره  اين اداره )فروش يك قطعه زمين (  منقول غير اموال

نه ستاد در ساما مزايده و مربوط به و ضوابط مندرجقوانين و مقررات كامل پيشنهاد قيمت خود را بارعايت  وكت نموده شر

  .بارگذاري نماييد 

  . دستگاه مزايده گذار اداره كل شيالت استان كرمانشاه  مي باشد:  دستگاه مزايده گذار – 1

قيمـت كارشناسـي پايـه     يـك قطعـه زمـين بـا     شـامل  ،رحلـه اي  عمومي يك م مزايده : ) سوممرحله (مزايده  شرح –2

مـي  ريال الزامـي   3.1010.000.000  از طرف شركت كنندگان در مزايده به مبلغضمانت و مبلغ وديعه  ريال 62.020.000.00

 15/9/1401درتـاريخ   پايـه مزايـده ،   تعيـين قيمـت  هيئت محترم كارشناسان رسمي دادگستري پيرامـون  نظريه (  . باشد

  )واعالم گرديد  ، تكميل بروزرساني

حق آبه به ميزان و متر مربع  221.500يك قطعه زمين به مساحت :  مورد مزايده) زمين ( و مشخات ملك محل  – 3

زمين واقع در  .مي باشد  p4ه بقصرشيرين ، موسوم شهرستان طرح پرورش ماهي شهداي  درثانيه ، واقع برليتر  ونيم سه

يت تك برگ بنام دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي اداره كل كي قصرشيرين ، داراي سند مالمنطقه آزاد تجار

مي ) برنده مزايده ( شيالت استان كرمانشاه ، بدون معارض ودرتصرف اين اداره كل ، كامال تخليه و آماده تحويل به خريدار 

. ده و توسط اداره امور حقوقي پيگيري و برطرف مي گردد حقيقي يا حقوقي بر عهده اين اداره كل بو رفع هرنوع.  باشد

بايستي با هماهنگي و نظر كارشناسان اداره كل شيالت استان كرمانشاه نسبت به اجراي طرح ) برنده مزايده ( خريدار 

  . اقدام نمايد )  كشاورزي –شيالتي ( تلفيقي 

بجز روزهاي  14/10/1401  لغايت 30/9/1401ز جهت بازديد شرايط و مشخصات زمين ا : بازديدمحل ومهلت  – 5

اداره شيالت شهرستان قصر  ،جاده خسروي  5متر لوشهرستان قصرشيرين ، كي در ساعات اداري بايستي به و  تعطيل

امضاي اداره شيالت شهرستان قصر شيرين در سامانه مهر ومراجعه و ضمن بازديد زمين ، فرم مربوطه را پس از   شيرين

  . نمايندبارگذاري 

فقط در سامانه ستاد در دسترس بوده و  20/10/1401 لغايت 30/9/1401اين مزايده از تاريخ  :زمانبندي مزايده   - 6

رابارگذاري قيمت اسناد آن رايگان است كه اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرايط مي توانند پيشنهاد قيمت خود 

  . دنماين درمزايده شركت وبارعايت قوانين مربوط ، 
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ار در رد يا قبول هر يك ذمزايده گ. تمام اسناد و مدارك بايد به مهر وامضاي مجاز تعهد آور رسيده و بارگذاري گردد  – 7

  . از پيشنهادها ي رسيده مختار است

  .هرگاه اطالع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان باهم تباني كرده اند طبق قانون با آنان رفتار خواهد شد   –8 

اداره  083342425006اداره اموال و   08338453726با تلفن  ،كت كنندگان محترم در صورت هرگونه پرسش شر  – 9

  .شيالت قصر شيرين ، تماس گرفته يا به اداره كل شيالت استان كرمانشاه مراجعه نمايند 

معامالت مزايده و مرتبط با  مندرج وتابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران و قوانين و ضوابط ساير شرايط  -10

  . مي باشد  دولتي
  

  

  

  

  :پيشنهاد دهنده قيمت  مهر وامضاء                :                          ار زگ مزايدهدستگاه نماينده امضاء  مهر و 

  : تاريخ                                                                                       : تاريخ                      

  

  

  

  

  

  فرامرزي : كاربر سامانه  رضايي                            : اداره امور حقوقي 

  امضاء                                                 امضاء                               

  

  

  .ايده مي باشد تكميل ، امضا و بارگذاري اين فرم جزء شرايط مز: مهم *


