
     

 تخصصی فناوری های نوين آمل اطالعيه و شرايط مزايده فروش زمين دانشگاه 

 

قطعه  9بخش  اصلي 44فرعي از  48441قطعه زمين به شماره پالك ثبتي  یکعبارت است از فروش  موضوع مزايده:

با کاربری  8روبروی عدل  ، 81رسالت  ،واقع در خ رسالت )اسپه کال(شهرستان آمل  851مفروزی از  1شماره 

  - 343115شماره  ر مشخص در سند مالکيتمتر مربع برابر با حدود و ثغو 55/851  مساحتترتيب به به  مسکوني

روز با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس:  83عالقمندان به خرید مي توانند از تاریخ نشر آگهي به مدت  د./91

www.ausmt.ac.ir  از شرایط مزایده اطالع حاصل و اسناد مربوطه را دریافت و پس از  دفتر حقوقي دانشگاهو یا

تحویل و رسيد دریافت  اداره حراست دانشگاهبه  85/31/8433حداکثر تا تاریخ تکميل و رعایت مفاد مندرج در آن 

 . یندنما

 مزايده فروش زمينشرايط 
 .8،روبروی عدل  81رسالت  ،)اسپه کال(خ رسالت آمل : آدرس زمين -8

 15به آدرس بلوار طالقاني اباذر  دانشگاه تخصصي فناوری های نوین آملمزایده گذار:  -8

شدانگ شرسمي دادگستری قيمت پایه تعيين شده به ازای  انکارشناسهيات برابر اعالم نظر  قيمت پایه: -1

  مي باشد. تومان  هقتصد ميليونميليارد و  پنجمعادل ریال(  333/333/333/55) 1قطعه 

یده که تعيين گرد ميليون تومان دویستریال معادل دو ميليارد برای هر قطعه مبلغ تضمين شرکت در مزایده  -4

و کمکهای مردمي دانشگاه هدایا متقاضي ميتواند بصورت ضمانت نامه بانکي و یا واریز وجه نقد به حساب 

 .     اقدام نماید 3839133489338 به شماره حساب آملشعبه  مليبانک  تخصصي فناوری های نوین آمل نزد

 الك و مهر شده ارسال شود( ) ضمانت نامه و یا فيش واریزی در پاکت جداگانه

فرم پيشنهاد قيمت باید بطور کامل، صریح، شفاف و بدون قلم خوردگي تکميل و امضاء شده در پاکت  -5

 تسليم شود.)یا امضا شده( جداگانه و الك و مهر شده 

هزینه  ،ی مرحله اول و دوم داربست ها ها وبنر،  مرحله اول و دوم  هزینه چاپ آگهي در روزنامه -4

ر عهده بسند مالکيت، هزینه ثبتي و ماليات  هزینه های مربوط به نقل و انتقاالتکارشناسان رسمي دادگستری، 

 برنده مزایده مي باشد.

و اثر و امضاء   تمام اسناد مزایده از جمله فرم شرایط باید به مهر و امضاء مجاز برای اشخاص حقوقي -5

 برای اشخاص حقيقي برسد.انگشت 

 مي باشد. 85/31/8433شنبه دوروز  اداریپایان وقت تا مدت قبول پيشنهادات  -1

 

http://www.ausmt.ac.ir/


های پيشنهادی و رعایت صرفه و صالح دولت در  دانشگاه و کميسيون مزایده با در نظر گرفتن قيمت -9

پيشنهادات مختار  تعيين برنده اختيار تام داشته و حتي در رد یا قبول کليه پيشنهادات قبل و یا بعد از بازگشایي

 خواهد بود.

مات قانوني برای نقل و انتقال سند پس از قطعيت واریز وجه زمين بعهده برنده مزایده خواهد اخذ استعال -83

 بود.

وش زمين بعهده دانشگاه هرگونه بدهي بابت عوارض و ماليات و ... به دستگاههای مربوطه تا زمان فر -88

 و از قيمت پيشنهادی برنده مزایده کسر و به حساب دانشگاه واریز مي گردد. خواهد بود

پيشنهادات ارائه شده باید کامالً واضح باشد و پيشنهادات مشروط و مبهم و یا عدم ارائه مدارك و  -88

 مستندات و یا نداشتن تضمين مردود و مسترد خواهد شد.

پس از ابالغ نتيجه مزایده جهت انجام معامله و واریز  برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته -81

ی ضبط و مراتب به نفرات بعد دانشگاهنفع  یا سپرده واریزی بهوجه حاضر شود در غير اینصورت ضمانت نامه و 

 اعالم خواهد شد.

 1در ساعات اداری از  واحد حقوقي دانشگاهد با مراجعه حضوری به ناشخاص حقيقي و حقوقي مي توان -84

مزایده  اسناد www.ausmt.ac.irروزهای شنبه الي چهارشنبه و یا با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  18 الي

 را دریافت نمایند.

یل و دانشگاه تحو اداره حراستکليه پيشنهاد دهندگان تا مهلت تعيين شده مي توانند پيشنهادات خود را به  -85

 رسيد دریافت دارند.

لب اختيار برای شرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف و یا س -84

 د.دانشگاه نمي نمای

حضور پيشنهاد دهندگان در  باپس از آخرین مهلت و  روز 4کليه پيشنهادات واصل شده ظرف مدت  -85

 و برنده تعيين خواهد شد. کميسيون مزایده باز

سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتيجه مزایده حاضر به تنظيم قرارداد -81

یا انجام معامله نباشد به نفع دانشگاه ضبط مي شود. برنده دوم در صورتي معرفي مي شود که تفاوت قيمت 

 مبلغ تضمين سپرده نفر اول باشد.کمتر از  با برنده اول پيشنهادی وی

اکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه در این رده شرکت در مزایده برنده دوم حدسپ-89

مدت برای انجام معامله یا تنظيم قرارداد، پيشنهاد کتبي دانشگاه به وی ابالغ شود. در صورت استنکاف برنده دوم از 

 نيز به نفع دانشگاه ضبط مي شود.انجام معامله، سپرده او 
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 فرم تقاضای شركت در مزايده
  

...................... صادره از  مليفرزند .............................به شماره  اینجانب ........................................

...................................... به ........................شغل .............................. به نشاني..........................................................

با آگاهي کامل از  ..................... . و شماره تلفن همراه........................شماره تلفن ثابت ........................................

  در خواست شرکت در این مزایده را دارم.و دریافت اوراق مشخصات و شرایط معامله، شرایط مزایده 

 و اثر انگشت و نام خانوادگی و امضاء نام                                                                                
  

 

 

 8قطعه شماره  قيمت پيشنهادی

 
 44فرعي از  84414قطعه زمين به شماره پالك ثبتي ......... برای ...قيمت پيشنهادی اینجانب .........................

 متر مربع  55/851 به مساحت مسکوني با کاربری  شهرستان آمل 851مفروزی از  1قطعه شماره  9بخش  اصلي

 :8،روبروی عدل  81رسالت  ،)اسپه کال(خ رسالت واقع در آمل 

.......................... ریال به حروف )....................................................................................................................  
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