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  یئطباطبادانشگاه عالمه فراخوان مزایده عمومی فروش زمین

  

 یئطباطباگزار: دانشگاه عالمهنام دستگاه مزایده -1

گزار: تهران، دهکده المپیک، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه دوم، معاونت توسعه و مدیریت منابع، اداره نشانی دستگاه مزایده -2

  44737555تلفن:  1148998451کدپستی: ، و پشتیبانی تدارکات

 موضوع مزایده:  -3

 10/5/1384هـ مورخ 28541/32772و  5/5/1382هـ مورخ 29043/ت24180به استناد مصوبات ی ئطباطباانشگاه عالمهد -3-1

شش در نظر دارد  31/5/1389مورخ امناي دانشگاه  هیأتهیأت وزیران و دستور یازدهم مصوبه اولین نشست دوره پنجم 

شرح ذیل را از ، به غربی 24و  22تهران، سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، بین کوچه واقع در  قطعه زمین دانگ چهار

 طریق مزایده به فروش رساند:

  مساحت سند  پالك ثبتی  قطعه

  (متر مربع) 

مساحت در اتوبان و 

  معابر (متر مربع)

  ماندهمساحت باقی

  (متر مربع) 

804  496/72  1000  87/387  13/615  

805  497/72  1000  26/395  74/604  

806  498/72  1000  41/499  59/500  

809  501/72  1000  0  1000  

  2720.46  1279.54  4000  جمع

شده و هاي فوق در اتوبان و معابر واقعمتر مربع پالك 4000متر مربع از مجموع  54/1279با عنایت به موارد فوق، مقدار  -3-2

و  شدهمحصور با ورق و پروفیل فلزي ،زمین در دو سمت شرقی و جنوبیپالك فوق است.  4مانده متر مربع باقی 46/2720

 است. صورت کارگاه ساختمانی غیرفعال درآمدههاي کارگاهی در حد شرقی و جنوبی بهبا نصب کانکس

اي (پهنه تجاري، اداري، خدمات و مسکونی محورهاي مختلط زیر منطقه  M113ملک موردنظر در وضعیت فعلی در پهنه  -3-3

 یه و محله) قراردارد. کاربري ملک طبق طرح تفصیلی قدیم؛ آموزشی بوده است. ناح

متر  46/2720فقط رفسنجانی و معابر مربوطه قرارگرفته و متر مربع در طرح اتوبان هاشمی 54/1279اینکه مقدار باتوجه به -3-4

  مزایده باملک خود را در قالب دانشگاه عالمه طباطبائی قصد دارد که  است،مانده زمین، قابل مزایده باقیمربع 

 به فروش برساند. تومان و پانصد میلیون میلیاردچهل و نه  ریال معادل 495.000.000.000قیمت پایه

) متعلق به 500/72و  499/72قطعه الباقی( 2دانشگاه و  برايقطعه آن  4که قطعه است  6زمین مورد نظر،  -3-5

 ه) است.ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ر
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 د:بسته تسلیم شوکت درپا در است که بایستی به یکی از صورت هاي ذیل درصد قیمت پایه پنج ع و مبلغ تضمین مزایده:نو -4

بانک تجارت شعبه سپهبد در وجه  دانشگاه عالمه طباطبایی حساب سپرده 98532129 واریز نقدي به شمارهالف. 

  .209کد  قرنی

  نامه بانکی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.ارائه ضمانتب. 

  چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه عالمه طباطبائی. ج.

ده روز از تاریخ  )،فراخواناین  2گزار(مندرج در بند به نشانی مزایده کنندگانهاي پیشنهادي شرکتآخرین مهلت تحویل اسناد و بسته - 5

 باشد.می ایرانروزنامه ار آگهی در انتش

به را به صورت مشخص و بدون ابهام و غیر مشروط تصریح کرده و در سه پاکت دربسته خود بایست بهاي پیشنهادي متقاضیان می -6

 یل اداره تدارکات دانشگاه نمایند:، تحو)2الذکر(بند فوقنشانی 

 ه.ها یا سپرده نقدي شرکت در مزایدنامهضمانت پاکت الف)

خریدار توسط مورد  هردوکه  برگ فراخوان مزایده -و تصویري از اسناد هویتی متقاضی. ثانیاً شرحی از سوابق - اوالً پاکت ب)

در  آخرین تغییراتآگهی سیس و أمندرج در آگهی ت(مجاز  صاحبان امضايتوسط شخص حقیقی و در اشخاص حقوقی، 

 ممهور و امضا شده باشد.  رسمی) روزنامه 

 شفاف و غیر مشروط قیمت که همچون پاکت ب توسط اشخاص مجاز ممهور و امضا شده باشد. ،پیشنهاد صریح ج)پاکت 

غیر قابل  حسابریال) به  000/000/1بایست مبلغ صد هزار تومان معادل (اشخاص واجد شرایط جهت خرید اسناد مزایده می -7

بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی وجه در دانشگاه  درآمدهاي اختصاصیحساب  98722920شماره  برداشت

، اصل فیش (درصورت شخص حقوقی بودن)واریز نموده و در ساعات اداري به همراه معرفی نامه رسمی شرکت  209کد 

 دانشگاه مراجعه نمایند.  و پشتیبانی واریزي و کارت شناسایی (کارت ملی) به اداره تدارکات

نماید و کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه نمیبراي شرکتایجاد حق  ،شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد -8

 دانشگاه مطابق مقررات و با توجه به صرفه و صالح دانشگاه در پذیرفتن یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.

  در نشانی  30/14ساعت  14/9/1396شنبه مورخ جلسه بررسی پیشنهادات ارائه شده و گشودن پاکات، در روز سه -9

 شود.) فقط با حضور اعضاي کمیسیون معامالت برگزار میفراخواناین  2گزار(مندرج در بند مزایده

 نتایج را اعالم خواهد نمود. ،دانشگاه ظرف یک هفته از پایان مهلت شرکت در مزایده -10

برعهده نامه و سایر موارد مطروحه در مبایعه ندانتقال سهاي مزایده در روزنامه و تمامی هزینهفراخوان  آگهیها اعم از کلیه هزینه -11

 باشد.برنده مزایده می

 کنندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را رعایت نمایند.شرکت -12

  تماس بگیرند. 44737555اطالع بیشتر با شماره متقاضیان جهت بازدید و کسب  -13

 


