
 عمومی آگهی مزایده
 

بیسو    ششو) م مبعوبص مصوببه یویسویبم داووو  موبر         به استناد مصوببه دسوتبر   دانشگاه بیرجند در نظر دارد    

ها   مبسسوات مموبزع عوا      منای دانشگاههیأت ا د ماز د ر  از صبرتجلسه پنجوین نشس  عادی ( 32/4/9211

فر ع سه) دانشگاه بیرجند از ملک مقوای علو  ییهوام د سو      مبن  بر  32/4/9211مبر   استام خراسام جنبب 

ملک مرحوم آقای علی کیهاا   مشاعی یک سوم نسب  به فور ع   مقررات ما     معامالت  طبق  ،گنج 

یبچوه   –خیابام سوونگام، خیابوام شوهید مهران وبر      تهرام، اقع در دوست گنجی متعلق به دانشگاه بیرجند 

طرف شووال بوه خیابوام اصول  ممهران وبر(   از       از   (بر سهجنبب م -مبقعی  شوا  با  ممنزل نبش(3پالک  –یک) 

باا رارایا اساتینایی     مسوکبن  بوا یواربری   متوری   2سو  غرب یبچه ده متری   از سو  جنبب بوه یبچوه   

از طریق مزایده اقدام نواید. متقاعیام م  تباننود جهو     (در دو مرحله سه ماههمابقی  –نقد 3/1)پرداخت

  یا به پایگاه اینترنتو  دانشوگاه   (  معامالتاخذ اسناد مزایده به سازمام مریزی دانشگاه بیرجند مدبیرخانه یویسیبم 

مراجعه   پس از تکویل اسناد، مدارک را تحبیول دبیرخانوه یویسویبم    www.birjand.ac.irبیرجند 

 نوایند. 

 نام ملک و نشانی

تقریبی  مساحت

زیربنای کل 

 طبقات

 ()متر مربع

مساحت عرصه 

 ملک )مترمربع(

 متراژدر مسیر

 ملک تعریض
 شرایط پرداخت

 تعداد طبقات و

 کاربری آن
 موقعیت ملک

 مپارتوام مسکبن 

 -سونگامخیابام 

خیابام شهید 

یبچه  -مهران بر

 یک)

 منزل نبش -

متر  052

 کلنگی
 2 مترمربع313

 نقد 3/1-

مابقی در دو  -

 مرحله سه ماهه

 مسکبن  همکف:

 مسکبن  طبقه اول:

 

 -رمالی

 -جنوبی

 غربی

 (بر سهم 

 ( ریالمیلیارد  شصت و دو) 00066606660666 قیمت پایه مزایده ملک

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده
 (ریالصد میلیونو  میلیارد سه)0006606660666

محساب س رده دانشگاه بانک 422645394به صبرت  اریز  جه نقد به شواره حساب مبلغ تضمین شرکت در مزایده

دانشگاه بیرجند   یا چک تضوین شده بانک  در  جه  نفعتجارت شعبه دانشگاه بیرجند(   یا اراوه عوانتنامه بانک  به 

 .بیرجند دانشگاه

هاد، ایجاد حق برای شری  یننده، ایجاد تکلیف   یا سلب اختیار برای مبسسه نو  یند   شری  در مزایده   اراوه پیشن-

 مبسسه مجاز اس  در چارچبب عبابط مقرر در میین نامه ما     معامالت  به صرفه   صالح مبسسه تصوی) بگیرد.

 11/10/1333 لغایت 3/10/1333 از تاریخ زمان دریافت اسناد مزایده :

 11/10/1333تاریخ  10ساعت تا  زمان تحویل پیشنهادها :

 11/10/1333تاریخ  13ساعت زما  بازگشایی پیشنهادها: 

 25031201251رماره تماس : 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می بارد.

 
 

 دانشگاه بیرجند معامالتدبیرخانه کمیسیو  

http://www.birjand.ac.ir/

