
 96/  199:  شماره      وزارت کشور                                                                                                                              
  1396/  09/  29:  تاریخ      استان خراسان جنوبی                                                                                                                

  رددا: پیوست                                          شهرستان سرایان                                                                                   
  بخش سه قلعه              
  

 زنگوئی

))  1385مدل  – نامی 125 موتور سیکلتآگهی مزایده ((    

.نمایدمربوطه تسلیم شده به واحدددر پاکت الك و مهر خوامضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد تکمیل وستی برگ مزبور را پس از مطالعه ،پیشنهاد دهندگان بای - 1 .  

بجز روزهاي تعطیل  به  08/10/1396لغایت  29/09/1396ساعات اداري از تاریخ  درپیشنهاد دهندگان می توانند براي رویت و بازدید از اقالم مورد مزایده  -2
و فرم پیشنهاد قیمت خود از دبیرخانه .   مراجعه نمایید 05632894353 :تلفن -خیابان معلم  – بخش سه قلعه– شهرستان سرایان  –  خراسان جنوبیآدرس 

.دریافت نماید  فرمانداري سرایان بخشداري یا از آدرس اینترنتی  

www.sk-sarayan.ir. 

.می باشد به عهده برنده مزایده ..و آگهی روزنامه  قانونی،اخذ خالفی،مالیات، عوارض ، کارشناس دادگستري،حمل و نقل،بارگیري صدور سند ، کلیه هزینه هاي–  3  

باشدمسئولیت جبران کلیه خسارات وارده ناشی از بی احتیاطی در هنگام بارگیري و تحویل و خروج اقالم مورد مزایده به عهده برنده مزایده می -4  

:مدارك الزم جهت ارائه  -5  
تحویل گرددامور مالی واحد مزایده گزار به ) فیش واریزي حق شرکت در مزایده با مشخصات کامل(  در مزایدهارائه رسید تضمین شرکت : پاکت الف  

که ذیل آن مهر و امضاء شده باشد کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه مشخصات تلفن و فرم قیمت  برگ شرایط و مشخصات مزایده فروش :پاکت ب
.پیشنهادي   

 چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد فرد مذکور از لیست شرکت کنندگان حذف خواهد گردید: 2تبصره

واحد مربوطه تحویل گردد به 07/10/1396شنبه  مورخ  پنجالك و مهر شده حداکثر تا پایان  وقت اداري روز هاي پیشنهادات بایستی در پاکت  - 6  

.بازگشایی ونتایج اعالم خواهد شد ،روز پس از پایان مهلت در کمیسیون مزایده که به صورت غیر حضوري برگزار خواهد شد 10کلیه پیشنهادات حداکثر -7  

.کمیسیون مزایده در تعیین برنده مزایده با رعایت صرفه وصالح دهیاري اتخاذ تصمیم خواهد نمود- 8  

 جهت هماهنگی و انجام) که به صورت تلفنی به نامبرده اطالع رسانی خواهد شد(روز پس از اعالم نتایج 7برنده مزایده ملزم می باشد حداکثرظرف مدت  -9
.در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد به امور مالی واحدمربوطه مراجعه نماید معامله  

پس از انجام امور هماهنگی به شماره حساب  تعیین شده روز 7را ظرف مدت  3غ پیشنهادي و هزینه هاي ماده برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج مبل -10
.واریز  و ضمن  اخذ مجوز خروج  نسبت به تحویل و تخلیه اقالم اقدام نماید   سه قلعهشعبه  کشاورزيتوسط امور مالی نزد بانک   

ماید سپرده شرکت در ننسبت به انجام امور هماهنگی،  واریز وجه بحساب مربوطه و انتقال کاالها از محل اقدام نماده هاي فوق  مزایده در زمان هاي مقرر درچنانچه برنده  -11
عامله حاضر نشود سپرده روز از اعالم به وي ، براي انجام م 3واگذار خواهد شد  و برنده دوم نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت نفر دوم به  ضبط و اقالم مزایده گزار به نفع مزایده 

  .خواهد شدشرکت در مزایده  وي نیز ضبط 
به پیشنهادات مبهم،مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثري نخواهد مزایده کمیسیون  - 12  

 13- تضمین  شرکت  در مزایده فوق مبلغ 200.000 ریال می باشد

)1(.  



 بسمه تعالی

>>مزایـده  بـرگ پیشنهاد و تعهـدنامه شـرکت در   <<<  

 

:مشخصات فردي    

:نام و نام خانوادگی  :شماره شناسنامه  :محل تولد    

:نام پدر :شماره ملی   :شماره تلفن ثابت    

:آدرس  :1شماره تلفن همراه    

:2شماره تلفن همراه    

  
:مشخصات دستگاه  

 قیمت پایه
)ریال(  

نوع 
 سوخت

تعداد 
 چرخ

تعداد 
 محور

تعداد 
 سیلندر

وضعیت  مدل ظرفیت سیستم
 بیمه

نوع  رنگ شماره انتظامی
 خودرو

تک  2 2 بنزین 1.500.000
 سیلندر

125نامی   

CG 

موتور  قرمز  3بیرجند 2738 ندارد 1385 یک نفر
 سیکلت

 

دقیق شرایط شرکت در مزایده به شرح فوق و قبول کلیه شرایط بدون قید و شرط         اینجانب پس از رویت کامل اقالم مورد مزایده و مطالعه 

   .و با اطالع از کم وکیف کاالهاي مذکور پیشنهاد خود را ارائه نموده ام      

بنام دهیاري زنگوئی کشاورزي سه قلعهبانک  262108029شماره حساب جهت واریز وجه شرکت در مزایده   

:                                      تاریخ                      

       اثر انگشت/ مهر و امضاء       

))        می باشد  ............................ ....به نام ............... کد بانک...................نزد بانک  .........:...........................................شماره حساب جهت استرداد سپرده ((          

)2(  

)ریال (  قیمت پیشنهادي به حروف )ریال (  –قیمت پیشنهادي به عدد    

  



 96/  130:  شماره      وزارت کشور                                                                                                                              
  1396/ 09/  29:  تاریخ      استان خراسان جنوبی                                                                                                                

  دارد: پیوست                                         شهرستان سرایان                                                                                    
  بخش سه قلعه              
  

 بسطاق

))  1387مدل – آگهی مزایده بکهو لودر کشویی هیدرولیکی سنو پارس ((    

.الك و مهر شده به واحد مربوطه تسلیم نمایدامضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت مزبور را پس از مطالعه ،تکمیل وپیشنهاد دهندگان بایستی برگ  -1  

بجز روزهاي تعطیل  به  08/10/1396لغایت  29/09/1396 ساعات اداري از تاریخ درپیشنهاد دهندگان می توانند براي رویت و بازدید از اقالم مورد مزایده  -2
و فرم پیشنهاد قیمت خود از دبیرخانه .   مراجعه نمایید 05632894353 :تلفن -خیابان معلم  – بخش سه قلعه– شهرستان سرایان  –  خراسان جنوبیآدرس 

.دریافت نماید  فرمانداري سرایان بخشداري یا از آدرس اینترنتی  

www.sk-sarayan.ir 

به عهده برنده مزایده  می  ... و آگهی روزنامه  مالیات، عوارض قانونی،اخذ خالفی،کارشناس دادگستري ،  حمل و نقل،بارگیري ، صدور سند ، کلیه هزینه هاي–  3
.باشد  

باشدمسئولیت جبران کلیه خسارات وارده ناشی از بی احتیاطی در هنگام بارگیري و تحویل و خروج اقالم مورد مزایده به عهده برنده مزایده می -4  

:مدارك الزم جهت ارائه  -5  
تحویل گرددامور مالی واحد مزایده گزار به ) فیش واریزي حق شرکت در مزایده با مشخصات کامل(  رسید تضمین شرکت در مزایده ارائه: پاکت الف  

که ذیل آن مهر و امضاء شده باشد کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه مشخصات تلفن و فرم قیمت  برگ شرایط و مشخصات مزایده فروش :پاکت ب
.دي پیشنها  

 چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد فرد مذکور از لیست شرکت کنندگان حذف خواهد گردید: 2تبصره

واحد مربوطه تحویل گردد به 07/10/1396شنبه  مورخ  پنجالك و مهر شده حداکثر تا پایان  وقت اداري روز هاي پیشنهادات بایستی در پاکت  - 6  

.روز پس از پایان مهلت در کمیسیون مزایده که به صورت غیر حضوري برگزار خواهد شد، بازگشایی ونتایج اعالم خواهد شد 10حداکثر  کلیه پیشنهادات-7  

.کمیسیون مزایده در تعیین برنده مزایده با رعایت صرفه وصالح دهیاري اتخاذ تصمیم خواهد نمود- 8  

 جهت هماهنگی و انجام) که به صورت تلفنی به نامبرده اطالع رسانی خواهد شد(روز پس از اعالم نتایج 7برنده مزایده ملزم می باشد حداکثرظرف مدت  -9
.در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد به امور مالی واحدمربوطه مراجعه نماید معامله  

پس از انجام امور هماهنگی به شماره حساب  تعیین شده روز 7را ظرف مدت  3غ پیشنهادي و هزینه هاي ماده برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج مبل -10
.واریز  و ضمن  اخذ مجوز خروج  نسبت به تحویل و تخلیه اقالم اقدام نماید  شعبه سه قلعه  کشاورزيتوسط امور مالی نزد بانک   

ماید سپرده شرکت در ننسبت به انجام امور هماهنگی،  واریز وجه بحساب مربوطه و انتقال کاالها از محل اقدام نماده هاي فوق  مزایده در زمان هاي مقرر درچنانچه برنده  -11
روز از اعالم به وي ، براي انجام معامله حاضر نشود سپرده  3واگذار خواهد شد  و برنده دوم نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت نفر دوم به  ضبط و اقالم مزایده گزار به نفع مزایده 

  .خواهد شدشرکت در مزایده  وي نیز ضبط 
به پیشنهادات مبهم،مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثري نخواهد مزایده کمیسیون  - 12  

 13- تضمین  شرکت  در مزایده فوق مبلغ 22.500.000 ریال می باشد

)1(.  



 بسمه تعالی

>>بـرگ پیشنهاد و تعهـدنامه شـرکت در مزایـده    <<<  

 

:مشخصات فردي    

:نام و نام خانوادگی  :شماره شناسنامه  :محل تولد    

:نام پدر :شماره ملی   :شماره تلفن ثابت    

:آدرس  :1شماره تلفن همراه    

:2شماره تلفن همراه    

  
:مشخصات دستگاه  

 قیمت پایه
)ریال(  

نوع 
 سوخت

تعداد 
 چرخ

تعداد 
 محور

تعداد 
 سیلندر

وضعیت  مدل ظرفیت سیستم
 بیمه

شماره 
 انتظامی

نوع  رنگ
 خودرو

 سنوپارس 4 2 4 گازوئیل 450.000.000
Sp 100 

بکهو لودر  زرد ---  دارد 1387 -- 
کشویی 

 هیدرولیکی

 

)ریال (  قیمت پیشنهادي به حروف )ریال (  –قیمت پیشنهادي به عدد    

  

    اینجانب پس از رویت کامل اقالم مورد مزایده و مطالعه دقیق شرایط شرکت در مزایده به شرح فوق و قبول کلیه شرایط بدون قید و شرط     

   .و با اطالع از کم وکیف کاالهاي مذکور پیشنهاد خود را ارائه نموده ام      

بانک کشاورزي شعبه سه قلعه بنام دهیاري بسطاق 262098257شماره حساب جهت واریز وجه شرکت در مزایده   

:                                      تاریخ                      

       اثر انگشت/ مهر و امضاء       

))        می باشد  ................................ به نام ............... کد بانک...................نزد بانک  .........:...........................................شماره حساب جهت استرداد سپرده ((          

)2(  

 



 131/96:  شماره                                                        وزارت کشور                                                                            
  29/09/1396:  تاریخ      استان خراسان جنوبی                                                                                                                

  دارد: پیوست                                                                                                             شهرستان سرایان                
  بخش سه قلعه              
  

 بسطاق

))  1386مدل – پیشتاز  125آگهی مزایده موتور سیکلت ((    

.مربوطه تسلیم نمایدد در پاکت الك و مهر شده به واحدبه ضمیمه پیشنهاد خومطالعه ، تکمیل و امضاء نموده و پس ازهاد دهندگان بایستی برگ مزبور راپیشن- 1 .  

بجز روزهاي تعطیل  به  08/10/1396لغایت  29/09/1396 ساعات اداري از تاریخ  درپیشنهاد دهندگان می توانند براي رویت و بازدید از اقالم مورد مزایده  -2
و فرم پیشنهاد قیمت خود از دبیرخانه .   مراجعه نمایید 05632894353 :تلفن -خیابان معلم  – بخش سه قلعه– شهرستان سرایان  –  جنوبیخراسان آدرس 

.دریافت نماید  فرمانداري سرایان بخشداري یا از آدرس اینترنتی  

www.sk-sarayan.ir 

.می باشد به عهده برنده مزایده ..و آگهی روزنامه  مالیات، عوارض قانونی،اخذ خالفی،کارشناس دادگستري،،صدور سند ، حمل و نقل،بارگیري کلیه هزینه هاي–  3  

شدبامسئولیت جبران کلیه خسارات وارده ناشی از بی احتیاطی در هنگام بارگیري و تحویل و خروج اقالم مورد مزایده به عهده برنده مزایده می -4  

:مدارك الزم جهت ارائه  -5  
تحویل گرددامور مالی واحد مزایده گزار به ) فیش واریزي حق شرکت در مزایده با مشخصات کامل(  ارائه رسید تضمین شرکت در مزایده: پاکت الف  

که ذیل آن مهر و امضاء شده باشد کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی به همراه مشخصات تلفن و فرم قیمت  برگ شرایط و مشخصات مزایده فروش :پاکت ب
.پیشنهادي   

 چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد فرد مذکور از لیست شرکت کنندگان حذف خواهد گردید: 2تبصره

واحد مربوطه تحویل گردد به 07/10/1396شنبه  مورخ  پنجشده حداکثر تا پایان  وقت اداري روز الك و مهر هاي پیشنهادات بایستی در پاکت  - 6  

.روز پس از پایان مهلت در کمیسیون مزایده که به صورت غیر حضوري برگزار خواهد شد بازگشایی ونتایج اعالم خواهد شد 10کلیه پیشنهادات حداکثر -7  

.مزایده با رعایت صرفه وصالح دهیاري اتخاذ تصمیم خواهد نمودکمیسیون مزایده در تعیین برنده - 8  

 جهت هماهنگی و انجام) که به صورت تلفنی به نامبرده اطالع رسانی خواهد شد(روز پس از اعالم نتایج 7برنده مزایده ملزم می باشد حداکثرظرف مدت  -9
.رده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شددر غیر اینصورت سپ به امور مالی واحدمربوطه مراجعه نماید معامله  

تعیین شده   پس از انجام امور هماهنگی به شماره حسابروز 7را ظرف مدت  3برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج مبلغ پیشنهادي و هزینه هاي ماده  -10
.اخذ مجوز خروج  نسبت به تحویل و تخلیه اقالم اقدام نماید   واریز  و ضمن کشاورزي شعبه سه قلعه  نزد بانکتوسط امور مالی   

ماید سپرده شرکت در ننسبت به انجام امور هماهنگی،  واریز وجه بحساب مربوطه و انتقال کاالها از محل اقدام نمزایده در زمان هاي مقرر در ماده هاي فوق چنانچه برنده  -11
روز از اعالم به وي ، براي انجام معامله حاضر نشود سپرده  3واگذار خواهد شد  و برنده دوم نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت نفر دوم به  ضبط و اقالم مزایده گزار به نفع مزایده 

  .خواهد شدشرکت در مزایده  وي نیز ضبط 
به پیشنهادات مبهم،مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثري نخواهد مزایده کمیسیون  - 12  

 13- تضمین  شرکت  در مزایده فوق مبلغ 200.000 ریال می باشد

)1(.  



 بسمه تعالی

>>بـرگ پیشنهاد و تعهـدنامه شـرکت در مزایـده    <<<  

 

:مشخصات فردي    

:نام و نام خانوادگی  :شماره شناسنامه  :محل تولد    

:نام پدر :شماره ملی   :شماره تلفن ثابت    

:آدرس  :1شماره تلفن همراه    

:2شماره تلفن همراه    

  
:مشخصات دستگاه  

 قیمت پایه
)ریال(  

نوع 
 سوخت

تعداد 
 چرخ

تعداد 
 محور

تعداد 
 سیلندر

وضعیت  مدل ظرفیت سیستم
 بیمه

نوع  رنگ شماره انتظامی
 خودرو

تک  2 2 بنزین 1.500.000
 سیلندر

پیشتاز 
125 

CG 

موتور  نقره اي  47- مشهد 2218 ندارد 1386 یک نفر
 سیکلت

 

)ریال (  پیشنهادي به حروفقیمت  )ریال (  –قیمت پیشنهادي به عدد    

  

    اینجانب پس از رویت کامل اقالم مورد مزایده و مطالعه دقیق شرایط شرکت در مزایده به شرح فوق و قبول کلیه شرایط بدون قید و شرط     

   .نموده ام و با اطالع از کم وکیف کاالهاي مذکور پیشنهاد خود را ارائه      

بانک کشاورزي سه قلعه بنام دهیاري بسطاق 262098257شماره حساب جهت واریز وجه شرکت در مزایده   

:                                      تاریخ                      

       اثر انگشت/ مهر و امضاء       

))        می باشد  ................................ به نام ............... کد بانک...................نزد بانک  .........:...........................................شماره حساب جهت استرداد سپرده ((          

)2(  

 



 96/  517:  شماره                                                        وزارت کشور                                                                            
  1396/  09/  29:  تاریخ      استان خراسان جنوبی                                                                                                                

  دارد: پیوست                                                                                                                   شهرستان سرایان          
  بخش سه قلعه              
  

 دوست آباد

)) 1385تن مدل  6آگهی مزایده کامیون کمپرسی آمیکو ((    

.مربوطه تسلیم نمایدد در پاکت الك و مهر شده به واحدبه ضمیمه پیشنهاد خومطالعه ،تکمیل و امضاء نموده و را پس ازیشنهاد دهندگان بایستی برگ مزبورپ - 1 .  

بجز روزهاي تعطیل  به  08/10/1396لغایت  29/09/1396 ساعات اداري از تاریخ  درپیشنهاد دهندگان می توانند براي رویت و بازدید از اقالم مورد مزایده  -2
و فرم پیشنهاد قیمت خود از دبیرخانه .   مراجعه نمایید 05632894353 :تلفن -خیابان معلم  – بخش سه قلعه– شهرستان سرایان  –  خراسان جنوبیآدرس 

.دریافت نماید  فرمانداري سرایان بخشداري یا از آدرس اینترنتی  

www.sk-sarayan.ir. 

می به عهده برنده مزایده  .و آگهی روزنامه  مالیات، عوارض قانونی،اخذ خالفی،کارشناس دادگستري ،  حمل و نقل،بارگیري ، صدور سند ، هزینه هايکلیه –  3
.باشد  

مزایده می باشدمسئولیت جبران کلیه خسارات وارده ناشی از بی احتیاطی در هنگام بارگیري و تحویل و خروج اقالم مورد مزایده به عهده برنده -4  

:مدارك الزم جهت ارائه  -5  
تحویل گرددامور مالی واحد مزایده گزار به ) فیش واریزي حق شرکت در مزایده با مشخصات کامل(  ارائه رسید تضمین شرکت در مزایده: پاکت الف  

شناسنامه و کارت ملی به همراه مشخصات تلفن و فرم قیمت که ذیل آن مهر و امضاء شده باشد کپی صفحه اول برگ شرایط و مشخصات مزایده فروش  :پاکت ب
.پیشنهادي   

 چنانچه مدارك شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد فرد مذکور از لیست شرکت کنندگان حذف خواهد گردید: 2تبصره

واحد مربوطه تحویل گردد به 07/10/1396مورخ شنبه   پنجالك و مهر شده حداکثر تا پایان  وقت اداري روز هاي پیشنهادات بایستی در پاکت  - 6  

.روز پس از پایان مهلت در کمیسیون مزایده که به صورت غیر حضوري برگزار خواهد شد، بازگشایی ونتایج اعالم خواهد شد 10کلیه پیشنهادات حداکثر -7  

.خواهد نمودکمیسیون مزایده در تعیین برنده مزایده با رعایت صرفه وصالح دهیاري اتخاذ تصمیم - 8  

 جهت هماهنگی و انجام) که به صورت تلفنی به نامبرده اطالع رسانی خواهد شد(روز پس از اعالم نتایج 7برنده مزایده ملزم می باشد حداکثرظرف مدت  -9
.واهد شددر غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خ به امور مالی واحدمربوطه مراجعه نماید معامله  

ب  تعیین شده پس از انجام امور هماهنگی به شماره حساروز 7را ظرف مدت  3برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج مبلغ پیشنهادي و هزینه هاي ماده  -10
.قدام نماید واریز  و ضمن  اخذ مجوز خروج  نسبت به تحویل و تخلیه اقالم ا شعبه سه قلعه  کشاورزينزد بانک توسط امور مالی   

ماید سپرده شرکت در ننسبت به انجام امور هماهنگی،  واریز وجه بحساب مربوطه و انتقال کاالها از محل اقدام نمزایده در زمان هاي مقرر در ماده هاي فوق چنانچه برنده  -11
روز از اعالم به وي ، براي انجام معامله حاضر نشود سپرده  3نانچه حداکثر ظرف مدت واگذار خواهد شد  و برنده دوم نیز چنفر دوم به  ضبط و اقالم مزایده گزار به نفع مزایده 

  .خواهد شدشرکت در مزایده  وي نیز ضبط 
به پیشنهادات مبهم،مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثري نخواهد مزایده کمیسیون  - 12  

 13- تضمین  شرکت  در مزایده فوق مبلغ 7.000.000 ریال می باشد

)1(.  



 بسمه تعالی

>>بـرگ پیشنهاد و تعهـدنامه شـرکت در مزایـده    <<<  

 

:مشخصات فردي    

:نام و نام خانوادگی  :شماره شناسنامه  :محل تولد    

:نام پدر :شماره ملی   :شماره تلفن ثابت    

:آدرس  :1شماره تلفن همراه    

:2شماره تلفن همراه    

  

:مشخصات دستگاه  

 قیمت پایه
)ریال(  

نوع 
 سوخت

تعداد 
 چرخ

تعداد 
 محور

تعداد 
 سیلندر

وضعیت  مدل ظرفیت سیستم
 بیمه

نوع  رنگ شماره انتظامی
 خودرو

تن 6 آمیکو 4 2 6 گازوئیل 140.000.000 75ج 131 -12 ندارد 1385  سفید  
 روغنی

کامیون 
 کمپرسی

 

)ریال (  قیمت پیشنهادي به حروف )ریال (  –قیمت پیشنهادي به عدد    

  

    اینجانب پس از رویت کامل اقالم مورد مزایده و مطالعه دقیق شرایط شرکت در مزایده به شرح فوق و قبول کلیه شرایط بدون قید و شرط     
   .و با اطالع از کم وکیف کاالهاي مذکور پیشنهاد خود را ارائه نموده ام      

نک کشاورزي سه قلعه بنام دهیاري دوست آبادبا 262098359شماره حساب جهت واریز وجه شرکت در مزایده   

:                                      تاریخ                      

                                                                                                      اثر انگشت/ مهر و امضاء       

))        می باشد  ................................ به نام ............... کد بانک...................نزد بانک  .........:...........................................جهت استرداد سپرده شماره حساب ((      

)2(  

 



 به نام خدا 

 

  ))مزایده فروش ماشین آالت دهیاريآگهی ((

بخش سه قلعه شهرستان سرایان  خراسان جنوبی  
 

 19/05/1382آیین نامه مالی دهیاري ها مصوب  25 طبق ماده و زنگوئی بسطاق، دوست آباد  هاي دهیاري
با نظر شوراي اسالمی روستا وقیمت گذاري توسط کارشناس رسمی دادگستري در نظر  )فروش اموال دهیاري(

شرکت در  عالقمندان .جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساندبه شرح را  خود ماشین آالتدارند 
اداري به روز جهت بازدید وارائه پیشنهاد قیمت در ساعت 10به مدت  29/09/1396 مزایده می توانند از تاریخ

.شهرستان سرایان بخش سه قلعه خیابان معلم مراجعه نمایید-بخشداري سه قلعه به آدرس خراسان جنوبی  

یا دبیرخانه بخشداري  فرمانداري سرایانمزایده به سایت  و مدارك الزم شرکت در دریافت شرایطجهت ضمنا  
عه فرماییدسه قلعه مراج  

www.sk-sarayan.ir 

 
 

)ریال(قیمت پایه   ردیف دهیاري نوع دستگاه 

1385مدل - تن 6کامیون کمپرسی آمیکو  140.000.000  1 دوست آباد 

1387مدل  - بکهو لودر کشویی هیدرولیکی سنو پارس 450.000.000  2 بسطاق 

1386مدل  1.500.000 CG 125 3 بسطاق موتورسیکلت پیشتاز 

1385مدل  1.500.000 CG 125  نامیموتورسیکلت  4 زنگوئی 


