
 طباطبائیمزایده عمومی فروش ملک دانشگاه عالمهتجدید فراخوان 

 طباطبائیدانشگاه عالمه گزار:نام دستگاه مزایده -1

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

 44737555تلفن:  1489984511کدپستی: تدارکات، 

)طرح تجمیع دانشگاه عالمه  10/05/1384هیأت وزیران مصوب « ه 32772ت  28541»به استناد مصوبۀ شمارۀ  موضوع مزایده: -3

مترمربع  300طباطبائی(، فروش شش دانگ )چهار سند، هریک، یک و نیم دانگ مشاع( یک قطعه زمین شامل عرصه و اعیان به مساحت 

 000.000000.35. ت پایهقیم با 30اصلی بخش دو تهران به نشانی هفت تیر، خیابان صارم، پالک  6933فرعی از  2785پالک ثبتی 

 با شرایط ذیل: (توماند و پانصد میلیون ریال )سه میلیار

 .24/08/1379مورخ  46641یک ساله به شماره دارای گواهی پایان کار  .1

 ود.شلذا تنظیم سند انتقال برعهده برنده مزایده است که پس از واریز کامل مبلغ با برنده مزایده هماهنگ می ؛انتقال به صورت وکالتی .2

 شود.های مربوطه از جانب دانشگاه پرداخت میعوارض شهرداری و دارایی با ارائه فیش .3

 کل مبلغ به صورت نقد و دریک مرحله باید پرداخت شود. .4

 شود.ل ملک موضوع مزایده پس از واریز نقدی کل مبلغ، انجام میملک آماده تحویل است و تحوی .5

 کاربری ملک، مسکونی است. .6

 :های ذیل پاکت در بسته تسلیم شوداست که بایستی به یکی از صورت پنج درصد قیمت پایهنوع و مبلغ تضمین مزایده:  -4

 نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی طباطبائیبه نام سپرده دانشگاه عالمه  98532129 واریز نقدی به حساب شمارهالف. 

 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.

ریال، معادل دویست هزار تومان( به  000/000/2کنندگان در مزایده الزم است جهت اخذ اسناد مزایده، مبلغ دو میلیون ریال )شرکت -5

واریز نموده و در ساعات اداری به همراه  به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه عالمه طباطباییبانک تجارت   98722920حساب شماره 

اه به اداره تدارکات دانشگ ملی( حداکثر تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه ایرانشناسایی )کارت  کارتو  معرفی نامه رسمی شرکت

 را تحویل و رسید دریافت دارند. 6های بند مراجعه و فیش واریزی و پاکت

ه شرح ببایست بهای پیشنهادی خود را به صورت مشخص و بدون ابهام و غیر مشروط تصریح کرده و در سه پاکت دربسته متقاضیان می -6

 ( تحویل نمایند:2الذکر)بند به نشانی فوق اداره تدارکات دانشگاه ذیل به

 .4تضمین شرکت در مزایده به شرح بند  پاکت الف(

شخص حقیقی شرکت کننده در مزایده، امضا یا توسط صاحبان اسناد هویتی متقاضی به همراه برگ فراخوان مزایده که توسط  پاکت ب(

همچنین ارائه )مندرج در آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی( ممهور و امضا شده باشد. شخص حقوقیمجاز  امضای

 ضروری است.امضاء گواهی 

 شنهاد صریح، شفاف و غیر مشروط قیمت.پی پاکت ج(

 نماید.در نشانی یاد شده، پیشنهادها را قرائت و بررسی می 22/05/1397شنبه مورخ دوروز صبح  8دانشگاه در ساعت  -7

طابق منماید و دانشگاه کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمیشرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت -8

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

هرگونه توافق با شهرداری، وکالتی موضوع مزایده در دفتر اسناد رسمی و  ها اعم از آگهی فراخوان مزایده در روزنامه، انتقالکلیه هزینه -9

 باشد.برعهده برنده مزایده می

 گان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را رعایت نمایند.کنندشرکت -10

 تماس بگیرند. 44737555و کسب اطالع بیشتر با شماره از موضوع مزایده متقاضیان جهت بازدید  -11

 طباطبائیمزایده عمومی فروش ملک دانشگاه عالمهتجدید ، متقاضی شرکت در گانه 10بر اساس بندهای  مزایدهضمن مطالعه و قبول شرایط                     اینجانب

 هستم. مزایدهو با اطالع از مفاد مندرج حاضر به شرکت در هستم 
                     و نام خانوادگی / تاریخ نام                                                                                       

                 حقوقی امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت / شخص                                                                                         

 


