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عبارت است از فروش  -1

شهرستان آمل 153مفروزي از 

546314شماره  سند مالکیت

خ رسالت آمل : آدرس زمین -2

دانشگاه تخصصی فناوري هاي نوین آمل: مزایده گذار -3
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می تومان یک میلیارد و دویست و هفتاد و چهار میلیون معادل ) ریال 000/000/740/12( قطعه زمین موصوف

   . باشد

تعیین گردیده که متقاضی  میلیون تومان شصتمیلیون ریال معادل  ششصد مبلغ تضمین شرکت در مزایده - 5

هدایا و کمکهاي مردمی دانشگاه تخصصی میتواند بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب 

ضمانت نامه (  اقدام نماید  0109800419002 به شماره حساب آملشعبه  ملیبانک  ین آمل نزدفناوري هاي نو

  )الك و مهر شده ارسال شود  و یا فیش واریزي در پاکت جداگانه

فرم پیشنهاد قیمت باید بطور کامل، صریح، شفاف و بدون قلم خوردگی تکمیل و امضاء شده در پاکت  - 6

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

 هزینه هاي مربوط به نقل و انتقاالتهزینه کارشناسان رسمی دادگستري، هزینه چاپ آگهی در روزنامه،  - 7

  .بر عهده برنده مزایده می باشد )مربوط به انتقال سند هزینه هاي ثبتی و شهرداري و دارایی( سند مالکیت

و اثر و امضاء   باید به مهر و امضاء مجاز براي اشخاص حقوقیتمام اسناد مزایده از جمله فرم شرایط  - 8

  .براي اشخاص حقیقی برسدانگشت 

همچنین ) 07/10/1398(.پس از انتشار آخرین آگهی در جراید می باشد ده روزمهلت دریافت مدارك  - 9

به اداره حراست فرصت دارند تا پیشنهادات خود را  15/10/1398شنبه یکمتقاضیان تا پایان وقت اداري روز 

   .دانشگاه ارائه نموده و رسید دریافت نمایند

هاي پیشنهادي و رعایت صرفه و صالح دولت در   دانشگاه و کمیسیون مزایده با در نظر گرفتن قیمت -10

پیشنهادات مختار  تعیین برنده اختیار تام داشته و حتی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات قبل و یا بعد از بازگشایی

  .خواهد بود

اخذ استعالمات قانونی براي نقل و انتقال سند پس از قطعیت واریز وجه زمین بعهده برنده مزایده خواهد  -11

  .بود

به دستگاههاي مربوطه تا زمان فروش زمین بعهده دانشگاه ... هرگونه بدهی بابت عوارض و مالیات و  -12

  .خواهد بود

واضح باشد و پیشنهادات مشروط و مبهم و یا عدم ارائه مدارك و پیشنهادات ارائه شده باید کامالً  -13

  .مستندات و یا نداشتن تضمین مردود و مسترد خواهد شد

پس از ابالغ نتیجه مزایده جهت انجام معامله و واریز   برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته -14

ضبط و مراتب به نفرات  دانشگاهبه نفع  واریزيیا سپرده وجه حاضر شود در غیر اینصورت ضمانت نامه و 



  .اعالم خواهد شد بعدي

 8در ساعات اداري از  واحد حقوقی دانشگاهد با مراجعه حضوري به ناشخاص حقیقی و حقوقی می توان -15

مزایده   اسناد www.ausmt.ac.irروزهاي شنبه الی چهارشنبه و یا با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  15 الی

  .را دریافت نمایند

دانشگاه تحویل و  اداره حراستکلیه پیشنهاد دهندگان تا مهلت تعیین شده می توانند پیشنهادات خود را به  - 16

  .رسید دریافت دارند

لب اختیار براي کننده و ایجاد تکلیف و یا سشرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق براي شرکت  - 17

  .ددانشگاه نمی نمای

در صورت تمایل  و )18/10/1398تا (پس از آخرین مهلت  ظرف مدت یک هفته هکلیه پیشنهادات واصل - 18

اعالم  22/10/1398نتیجه مزایده در تاریخ  .حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون مزایده باز خواهد شد با متقاضیان

  .خواهد گردید

سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتیجه مزایده حاضر به تنظیم قرارداد - 19

برنده دوم در صورتی معرفی می شود که تفاوت قیمت . یا انجام معامله نباشد به نفع دانشگاه ضبط می شود

  .ه نفر اول باشدکمتر از مبلغ تضمین سپرد با برنده اول پیشنهادي وي

اکثر ظرف مدت یک ماه باید به وي مسترد شود، مگر اینکه در این رده شرکت در مزایده برنده دوم حدسپ- 20

در صورت استنکاف برنده دوم از . مدت براي انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی دانشگاه به وي ابالغ شود

  .دانشگاه ضبط می شودانجام معامله، سپرده او نیز به نفع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



     

  فرم تقاضاي شرکت در مزایده

    
صادره از ......................  ملیبه شماره .............................فرزند  ........................................اینجانب 

به ................................................................................................ به نشانی.............................. شغل ........................

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

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

  اثر انگشتمهر یا و  و نام خانوادگی و امضاء نام                                                                                
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ریال .................. (............................................................................................................................به حروف   

  .می باشد) ریال............................................................. (....................به عدد 
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