
 (سوم نوبت  عمومی آگهی مزایده)
 

از مصوبات بیست و چهارمین جلسهه از دور سهوم أیه ت  سی و دومبه استناد مصوبه دستور دانشگاه بیرجند در نظر دارد 

وزیران و مصهوبه أیات  13/10/1399مورخ ک 57631ت/115975 أای منطقه شمال شرق، تصویب نامه شمارهمنای دانشگاها

أها و مسسسهات آمهوزا یهالی  شهور نسهبت بهه  هروا طبق آیین نامه مالی و معامالتی دانشهگاهرئیسه دانشگاه بیرجند أیات

در  متهر12یهر و دارای  (بهرجنهوبی  دو  -موقعیت شهمالیبا  48پالک ، 6 ، مدرسخیابان مدرسواقع در  دانشخوابگاه 

در دو مرحله  مابقی  –نصف نقد )استثنایی پرداختبا شرایط  تجاری و مسکونیبا  اربری  متری 16حاشیه خیابان 

به سازمان مر هزی و ارائه قیمت پیشنهادی توانند جهت اخذ اسناد مزایده مزایده اقدام نماید. متقاضیان میاز طریق  (س  ماه 

 www.birjand.ac.irو یها بهه پایگهاه اینترنتهی دانشهگاه بیرجنهد (  معامالتدانشگاه بیرجند  دبیرخانه  میسیون 

 مراجعه و پس از تکمیل اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه  میسیون نمایند. 
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 انباری زیرزمین:

 مسکونیتجاری و همکف:

 مسکونی طبق  اول:

 مسکونیطبق  دوم:

 -شمالی

 جنوبی

 (بر  دو 

 ............................. قیمت پایه مزایده ملک

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده
 )سه میلیارد(ریال3.000.000.000

 حساب سپرده دانشگاه 483546017به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب مبلغ تضمین شرکت در مزایده

دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده  نفعبانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به 

 .بیرجند بانکی در وجه دانشگاه

و یا سلب اختیار برای موسسه  هاد، ایجاد حق برای شر ت  ننده، ایجاد تکلیفشر ت در مزایده و ارائه پیشن-

  ند و موسسه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی به صر ه و صالح موسسهنمی

 تصمیم بگیرد.
 11/01/1400 لغایت 23/12/1399از تاریخ  زمان دریافت اسناد مزایده :

 15/01/1400تاریخ  8ساعت تا  زمان تحویل پیشنهادها :

 15/01/1400تاریخ  صبح 9ساعت زمان بازگشایی پیشنهادها: 

 05631021071شماره تماس : 
 هزین  درج آگهی ب  عهده برنده مزایده می باشد.

 
 

 دانشگاه بیرجند معامالتدبیرخان  کمیسیون 

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

