
     

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

 

قطعه  9بخش  اصلي 88فرعي از  08641قطعه زمين به شماره پالك ثبتي  یکعبارت است از فروش  موضوع مزايده:

با کاربری  0روبروی عدل  ، 01رسالت  ،واقع در خ رسالت )اسپه کال(شهرستان آمل  051مفروزی از  8شماره 

سامانه ستاد ایران عالقمندان به خرید مي توانند با مراجعه به . متر مربع  140  تقریبي مساحتبه  مسکوني

setadiran.ir  از شرایط مزایده اطالع حاصل و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکميل و رعایت مفاد مندرج در

 . در مزایده شرکت نمایندآن 

 مزايده فروش زمينشرايط 
 .0،روبروی عدل  01رسالت  ،)اسپه کال(خ رسالت آمل : آدرس زمين -0

 15به آدرس بلوار طالقاني اباذر  دانشگاه تخصصي فناوری های نوین آملمزایده گذار:  -1

ر متر مربع هرسمي دادگستری قيمت پایه تعيين شده به ازای  انکارشناسهيات قيمت پایه: برابر اعالم نظر  -1

صد و هشتاد ميليارد و  ششمعادل ریال(  111/111/411/60) 8ششدانگ قطعه دویست و بيست ميليون ریال و 

  مي باشد. تومان  ميليون و دو

یده که تعيين گرد ميليون تومان دویستریال معادل  دو ميلياردقطعه  اینبرای شرکت در مزایده  ودیعهمبلغ  -8

 الك در پاکت جداگانه اصل مدرك واریزی)  حساب اعالمي در ستاد ایران عمل نماید.بر اساس شماره متقاضي 

 (قبل از بازگشایي پاکت ها، تحویل حراست دانشگاه گرددو مهر شده 

 باشد.فرم پيشنهاد قيمت باید بطور کامل، صریح، شفاف و بدون قلم خوردگي  -5

هزینه کارشناسان  ،ی مرحله اول و دوم داربست ها ها وبنر،  مرحله اول و دوم  هزینه چاپ آگهي در روزنامه -6

ده مزایده بر عهده برنسند مالکيت، هزینه ثبتي و ماليات  هزینه های مربوط به نقل و انتقاالترسمي دادگستری، 

 مي باشد.

عيين تهای پيشنهادی و رعایت صرفه و صالح دولت در  دانشگاه و کميسيون مزایده با در نظر گرفتن قيمت -7

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

 بود.

اخذ استعالمات قانوني برای نقل و انتقال سند پس از قطعيت واریز وجه زمين بعهده برنده مزایده خواهد  -4

 بود.

 



وش زمين بعهده دانشگاه خواهد ... به دستگاههای مربوطه تا زمان فرهرگونه بدهي بابت عوارض و ماليات و  -9

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

پيشنهادات ارائه شده باید کامالً واضح باشد و پيشنهادات مشروط و مبهم و یا عدم ارائه مدارك و مستندات  -01

 مردود و مسترد خواهد شد.و یا نداشتن تضمين 

پس از ابالغ نتيجه مزایده جهت انجام معامله و واریز وجه  برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته -00

م ضبط و مراتب به نفرات بعدی اعال دانشگاهنفع  یا سپرده واریزی بهحاضر شود در غير اینصورت ضمانت نامه و 

 خواهد شد.

 هم براساس متر مربع و هم بصورت سرجمع باید اعالم نماید. متقاضي قيمت پيشنهادی را-01

اه دانشگ اداره حراستخود را به  مدرك واریز ودیعهکليه پيشنهاد دهندگان تا مهلت تعيين شده مي توانند  -01

 تحویل و رسيد دریافت دارند.

شگاه لب اختيار برای دانو یا سشرکت در مزایده و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف  -08

 د.نمي نمای

در صورتيکه متراژ زمين با وضع موجود تفاوت داشته باشد براساس زمين تحویلي به خریدار مبلغ دریافت -05

)در صورتيکه زمين از مساحت اعالمي کمتر باشد پس از محاسبه به خریدار عودت داده مي شود و در خواهد شد.

 ریدار دریافت مي گردد(.صورتيکه اضافه باشد از خ

سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نتيجه مزایده حاضر به تنظيم قرارداد -06

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

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

اکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه در این مدت رده شرکت در مزایده برنده دوم حدسپ-07

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

 ه نفع دانشگاه ضبط مي شود.معامله، سپرده او نيز ب

 

 

 

 

 

 

 



 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                                                                                
  

 

 

 4قطعه شماره  قيمت پيشنهادی

 
 88فرعي از  08641قطعه زمين به شماره پالك ثبتي ......... برای ...قيمت پيشنهادی اینجانب .........................

متر   140حدودی  به مساحت مسکوني با کاربری  شهرستان آمل 051مفروزی از  8قطعه شماره  9بخش  اصلي

به ازای هر متر مربع ...................................   :0،روبروی عدل 01رسالت  ،)اسپه کال(خ رسالت واقع در آمل  مربع

 .................................................. ریال( به عدد )............................................................ ریال و به صورت سرجمع

 مي باشد.ریال  (.....................................................................................به حروف )...........................................و 

 و اثر انگشت نام و نام خانوادگی و امضاء                                                                     


