آگهی مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی استان قزوین
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین در نظر دارد امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
به گزارس روابط عمومی بانک کشاورزی استان قزوین  ،متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد مزایده  ،بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ  09/02/1397لغایت  19/02/1397همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت  8الی  ،14به آدرس قزوین،حد فاصل
چهارراه خیام و بوعلی،مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین مراجعه و یا با شماره تلفن های  4الی  02833320302تماس حاصل فرمایند.
این گزارش می افزاید آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت به همراه سایر مستندات ساعت 14روز چهارشنبه مورخ  19/02/1397و بازگشایی پاکت ها در تاریخ  22/02/1397در محل مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان قزوین صورت می گیرد .حضور شرکت
کنندگان اختیاری و منوط به ارائه رسید فیش واریزی مبلغ سپرده و  ...است.

فرم اطالعات امالک مازاد
ردیف

آدرس ملک

پالک ثبتی

کاربری

عرصه( مترمربع) اعیان(مترمربع)

1

قزوین-شهرستان بوئین زهرا،روستای حسین آباد

50/384

دامداری

3271/86

835

2

قزوین-شهرستان بوئین زهرا ،انتهای بلوار اصلی

47/1838

باغ

533/405

-

3

روستای طیوقچی-شهرستان ضیاءآباد

3/63

زمین زراعی

79327

-

77/84/492/75/602

مسکونی -ویالیی

187

336/60

وضعیت مالکیت
سه و سه چهارم دانگ از شش دانگ
یک دانگ و سه چهارم دانگ مشاع از شش

وضعیت
تصرف
متصرف

قیمت پایه(ریال)

360,000,000

توضیحات
دارای چاه آب عمیق و منبع هوایی با ظرفیت 6000لیتر
فروش با وضع موجود

شرایط پرداخت
نقد و اقساط

متصرف

560,000,000

دارای موقعیت مسکونی  -فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

متصرف

800,000,000

مستحدثات موجود -فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

متصرف

2,926,000,000

فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

5

دانسفهان،روستای ابراهیم آباد ،خیابان درافشانی ،بوستان 6

11/1013

زمین مسکونی

619/10

-

ششدانگ

تخلیه

160,000,000

فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

6

شهرستان بویین زهرا -ارداق-خیابان موسویها-کوچه 10

9/1825

زمین

200

-

ششدانگ

تخلیه

120,000,000

فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

7

بویین زهرا -ارداق،جاده اک به لیا،مزرعه مهدی آباد

9/1929

دامداری

7500/44

1136/9

دودانگ مشاع از ششدانگ

متصرف

672,000,000

کیلومتر7جاده بویین زهرا،بعدازعصمت آباد،نرسیده به

 25/7اصلی بخش  9بویین

4

8

9

قزوین-بلوارخرمشهر-نرسیده به میدان ولیعصر-کوچه
شهید نانکلی-کوچه زنبق-بعد ازکوچه  4فرعی-پالک90

صدرآبادوامامزاده سالن پرورش بوقلمون پویش
تاکستان خیابان امام خمینی ،پشت شهر بازی،زمینهای مشاعی
پالک 6055

زهرا
 1/6055بخش  7تاکستان

پرورش بوقلمون

زمین

4858
242سهم
از30000سهم

729

-

دانگ
پنج دانگ مشاع از ششدانگ
5/5پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ
دانگ عرصه و اعیان

چهاردانگ وبیست وسه صدم دانگ
ازششدانگ
242سهم از30000سهم

تخلیه

تخلیه

1,649,700,000
193,600,000

برق 3فاز و محل تامین آب از یک منبع هوایی به ظرفیت
8000لیتر -فروش با وضع موجود
سالن جوجه کشی،انبار،موتورخانه،دفترونگهبانی،منبع
هوایی وچاه عمیق،برق سه فاز،انبارسوله خرپا
زمین های مشاعی پالک 6055

نقد و اقساط

نقد و اقساط

نقد و اقساط

1/7085/7084/7081/70

10

تاکستان،کیلومتر دو جاده تاکستان  -قزوین  ،ضلع جنوبی
راه آهن  ،مجاور شرکت تکنوپارس

80/7079/7078/7077/7
/076/7075/7074/7073

زمین زراعی

259500

-

شش دانگ

تخلیه

9,680,000,000

6392/6391/6390/4537

 17قطعه زمین مجزا مجهزبه سیستم آبیاری تحت فشار(قطره
ای )باحقابه ازچاه آب کشاورزی برقی فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

4536/4481/
ابتدای شهرک صنعتی لیاءجنب شهرک معینی-جنب بانک

تاالر پذیرایی و

245/85

650

199/99سهم مشاع از  245/7سهم مشاع

متصرف

1,694,000,000

آشپزخانه و همکف و طبقه اول سالن پذیرائی و رستوران

12

کرج45،متری گلشهر،کوچه حسن زاده،پالک 17

169/1915

مسکونی ویالیی

560

494

25سهم از یکصد سهم

متصرف

2,400,000,000

فروش با وضع موجود

13

بویین زهرا -روستای سگز آباد

329/46

گلخانه

15000

12000

 1/187سهم از شش سهم

متصرف

870,500,000

14

خرمدشت  -روستای سیف آباد

145/374

15

روستای ناصر آباد خرمدشت

11

16

17

18

تجارت

قزوین-شهرک کوثر-فلکه دوم-بلوارشهیدمحالتی-خ
عترت النبی-کوچه دوم رشادت-پ11

25459

25459

شش دانگ

متصرف

/6/39بخش7خرمدشت

مزروعی

316962

_

ششدانگ

متصرف

3,000,000,000

یک قطعه زمین مزروعی

نقد و اقساط

43/94/95/3383

مسکونی

160

300

 2/5دانگ مشاع از ششدانگ

تخلیه

1,720,000,000

صنعتی

6200

3570

ششدانگ

متصرف

40,000,000,000

3158/171بخش  4قزوین

آپارتمان

_

85/93

ششدانگ

متصرف

1,718,600,000

1/7313/311/261/36قط

ساختمان سه

عه  6بخش  5قزوین

طبقه

197/36

473/66

 2/7از  6دانگ

متصرف

4,950,000,000

 5/7اصلی بخش

مرغداری نیمچه

7قزوین

گوشتی

خیابان صنعت

قطعه ششم شمالی -کدپستی
34158/37796پالک 3

20

قریه قرخبالغ مرغداری نیمچه گوشتی

21

آوج

سه فاز-فروش با وضع موجود

نقد و اقساط

440,000,000

قزوین-کیلومترپنج جاده تاکستان به قزوین-ابتدای

پالک 42

زمین مزروعی -

ساختمان مسکونی  -انباری  -دیوار کشی  -چاه آب  -برق

نقد و اقساط

فروش با وضع موجود

یک اصلی

قزوین-خ شهیدبابایی-کوچه (13شهیدبختیاری)

رستوران

نقد و اقساط

24762/5048فرعی از

قزوین-مالصدرا-خ میرداماد-بن بست یکم-
19

59/2/48/149

نقد و اقساط

 7/864اصلی بخش 10
قزوین

باغ هلو شلیل

دوطبقه اعیان با پیلوت-دارای انباری و پارکینگ -هرطبقه
یک واحد مسکونی

نقد و اقساط

واحدبسته بندی عسل دارای سالن تولید،انبار،ساختمان
اداری،آزمایشگاه،دیوارکشی،انشعاب برق وآب و گاز وچاه

نقد و اقساط

آب و...

دامداری

ششدانگ آپارتمان به انضمام انباری و فاقد پارکینگ

نقد و اقساط

مسکونی دارای اب وبرق وگازوآسانسورو سه باب انباری

نقد و اقساط

ساختمان سه طبقه برروی پیلوت درهرطبقه یک واحد

گرمایش موتورخانه وکولر گازی وکابینت

18973

6712

2814

2/5دانگ مشاع از ششدانگ

متصرف

1,050,000,000

ششدانگ

متصرف

3,500,000,000

سالن پرورش انباری موتورخانه ساختمان مدیریت
دیوارکشی برق منبع هوایی اسیاب میکسر
دامداری

نقد و اقساط

نقد و اقساط

