واحد مالرد

اسناد و مدارك مربوط به شرايط

مزايده عمومی اجاره انتشارات دانشجويی
با استناد به مجوز شماره  1398/8/12163مورخ 1398/04/23
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران
مزايده گزار :اداره توسعه مديريت و منابع
ناظر :اداره دانشجويی و فرهنگی

تاریخ درج آگهی 1398/04/29 :در روزنامه های همشهری و فرهیختگان
فروش و تحویل اسناد :از تاریخ  1398/04/29لغایت 1398/05/10

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه و مهر و امضا شود.

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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-1موضوع مزایده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد كه از اين پس در اين اسناد موجر ناميده ميشود در نظر دارد از طريق مزايده
عمومي انتشارات خود را براي مدت  12ماه (يکسال شمسي) از طريق اجاره به پيمانکار واجد شرايط واگذار
نمايد .اين مزايده يك مرحلهاي است و پرداخت اجاره بهاء به صورت ماهيانه خواهد بود .رويت محل اجاره قبل
از ارائه پيشنهاد قيمت از طرف هر شركت كننده الزامي است و پس از اعالم نتيجه ،برنده مزايده حق هيچ گونه
اعتراضي نسبت به اين موضوع نخواهد داشت.
-2موجر
دانشگاه آزاد اسالمي -واحد مالرد
 – 3دستگاه نظارت

اداره دانشجويي و فرهنگي به عنوان ناظر و نماينده مزايده گزار
 -4شرایط مستاجر
مستاجر بايد داراي شرايط زير باشد:
الف -داراي گواهي ثبت شركتها و يا اشخاص حقيقي داراي رزومه معتبر و مورد تائيد دانشگاه.
ب -حسن شهرت و داشتن حداقل  2سال سابقه كاري در محيطهاي آموزشي.
ج -توانمندي مالي جهت تجهيز به لوازم مورد نياز .برنده مزايده مکلف است در صورت اعالم دانشگاه ظرف 72
ساعت نسبت به تأمين تجهيزات اضافي مورد نياز اقدام نمايد.
بديهي است مسئوليت حفظ و نگهداري وسايل ،لوازم و تجهيزات مربوطه در طول مدت قرار داد به عهده
مستأجر خواهد بود.
د -تامين نيروي انساني به تعداد الزم
 -5زمان و مكان دریافت اسناد مزایده
زمان دريافت اسناد مزايده از تاريخ  98/04/29لغايت  98/05/10به استثناء ايام تعطيل با مراجعه به نشاني :تهران-

مالرد – بلوار رسول اكرم(ص) – نرسيده به چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد

مالرد – ساختمان فني مهندسي  -طبقه سوم – دفتر مسئول امور اداري
 -6هزینه چاپ آگهی

هزينه چاپ آگهي از برنده مزايده بنا بر اعالم كتبي امور مالي دانشگاه در ماه اول شروع قرارداد اخذ خواهد شد.
-7هزینه خرید اسناد مزایده
هزينه خريد اسناد مزايده به مبلغ  500/000ريال (پنجاه هزار تومان) است كه بايدد بده حسداب 0218792220004
نزد بانك ملي شعبه سرآسياب كد  2382در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد جهت شركت در مزايده واريز و
اصل فيش واريزي در زمان خريد اسناد به همراه معرفي نامه تحويل امور اداري دانشگاه گردد.
قرائت شد و مورد قبول است.
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 -8مبلغ سپرده شركت در مزایده

متقاضيان ميبايست مبلغ  15/000/000ريال (پانزده ميليون ريال) را بعنوان سپرده جهت شركت در
مزايده به حساب  0218792220004نزد بانك ملي شعبه سرآسياب كد  2382در وجه دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مالرد واريز و يا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي به نام دانشدگاه آزاد اسدالمي واحدد
مالرد تهيه و رسيد آن را در پاكت (الف) قرار دهيد .چك شخصي و سفته مورد قبول نخواهد بود.
-9حداكثر تاریخ تحویل پاكتها
شركت كنندگان بايستي پاكتهاي تکميل شده مزايده را تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مدور  1398/05/10بده
اداره حراست دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد به نشاني :تهران -مالرد – بلدوار رسدول اكدرم(ص) – نرسديده بده

چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد – ساختمان فني مهندسي  -طبقده سدوم
تحويل داده و رسيد اخذ نمايند.
دانشگاه به پيشنهادات مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي ارائه
شود ترتيب اثر نخواهد داد.
 -10قیمت خدمات
قيمت انواع خدمات طبق نر مصوب و به روز اتحاديه و صنف مربوطه ميباشد و بايد به اطالع موجر نيز برسد.
 -11هزینههای برق و ...
هزينههاي برق به ميزان  %3كل قرارداد و ساير هزينههاي انتشارات به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -12حقوق پرسنل
پرداخت حقوق كليه عوامل اجرائي و پرسنل مستاجر به عهده برنده مزايده است و مسئوليت پاسخگويي به هر
گونه ادعايي اعم از حقوق و جزائي از سوي هر شخص اعم از حقيقي(دانشجو غير) حقوقي پس از انعقاد قرارداد
بر عليه برنده مزايده بوده و دانشگاه در اين خصوص هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.
 -13بیمه پرسنل
پرداخت بيمه ،م اليات و ساير كسورات قانوني به عهده برنده مزايده بوده و ايشان مکلف و متعهد ميشود كه پس
از تنظيم قرارداد نسبت به بيمه نمودن و پرداخت آن به كليه عوامل اجرائي خود برابر قانون سازمان تأمين
اجتماعي اقدام نمايد.
تبصره :در پايان قرارداد ،مستاجر مکلف به ارائه مفاصا حساب از سازمان مالياتي است .بديهي است كليه
تضمينات و تجهيزات متعلق به مستاجر در داخل دانشگاه تنها پس از تسويه حساب كامل و ارائه مفاصا حساب
از سازمان تامين اجتماعي امکان خروج از دانشگاه را خواهد داشت.
 -14عوارض و مالیات
پرداخت هرگونه عوارض و مالياتهاي دولتي كه از طريق سازمانهاي ذيربط اعالم شده يا خواهد شد به عهده
برنده مزايده خواهد بود.
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 -15قیمت پیشنهادی اجاره بهاء
ارائه قیمت پیشنهادی جهت اجاره انتشارات دانشگاه بایستی با در نظر گرفتن موارد زیر باشد:
 تعداد دانشجویان و موقعیت محلی

 تعداد روزهای تعطیلی رسمی(ایام نوروز ،اعیاد ،تعطیالت تابستانی و )...

 نوسان و كاهش حضور دانشجویان در فاصله بین دو نیمسال ،ایام امتحانات و تابستان .ضمناً
دانشگاه در قبال افت درآمد پیمانكار در ایام مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره :1مستاجر حق تعطيلي انتشارات را بدون اخذ مجوز كتبي از كارفرما ندارد و انتشارات دانشگاه در تمامي
روزهاي كاري سال بايستي فعال باشند .در غير اين صورت مستاجر موظف است به ازاي هر روز تعطيلي معادل
 %5كل اجاره بهاي يك ماه را به عنوان وجه التزام پرداخت نمايد.
تبصره  :2اجاره بهاي پيشنهادي از سوي شركت كنندگان به صورت ثابت براي كليه ماههاي سال بوده و مستاجر
حق اعتراض در خصوص كسر اجاره را در ماههايي كه افت درآمد دارد را نخواهد داشت.
توجه :دانشگاه در خصوص در اختيار نهادن انبار به برنده مزايده هيچ گونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
 -16نحوه انتخاب برنده مزایده
شركت كنندگان در مزايده ،ظرف مدت  7روز پس از بازگشايي پاكت الف از طرف مزايده گزار مورد راستي
آزمايي و ارزيابي قرار ميگيرند .چنانچه در نتايج بررسيها تشخيص داده شد كه شركت كننده در مزايده توانايي
و شرايط الزم براي انجام پيمان را ندارد ،پاكتهاي ب و ج به اين شركت كنندگان مسترد ميشود .برنده مزايده
از ميان شركت كنندگان واجد شرايط پس از بازگشايي پاكتهاي ب و ج مربوطه انتخاب ميگردد.
 -17مهلت عقد قرارداد
برنده مزايده موظف است حداكثر تا  10روز پس از اعالم برنده شدن به ايشان از سوي دانشگاه نسبت به مراجعه
جهت عقد قرارداد اقدام نمايد .در صورت انصراف برنده و يا عدم مراجعه در مهلت مقرر از برندگان رديفهاي
دوم و سوم دعوت به عمل خواهد آمد .در اين راستا سپرده نفر اول مزايده به نفع مزايدهگزار ضبط خواهد شد و
حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص ندارد.
سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده پس از اخذ مجوز از سازمان مركزي دانشگاه و عقد قرارداد با برندگان
رديف اول يا دوم يا سوم مزايده از سوي اداره توسعه مديريت و منابع واحد با ارائه تصوير فيش واريزي مسترد
خواهد شد.
-18حق فسخ قرارداد و یا واگذاری
نظر به اينکه شرايط مزايده بطور كامل در پيوستها قيد گرديده و شركت كنندگان با امضاء و مهر ذيل پيوست
هاي مذكور با آگاهي كامل موافقت خود از شرايط عنوان شده را تاييد كردهاند لذا برنده مزايده پس از انعقاد
قرارداد به هيچ عنوان حق فسخ قرارداد و يا واگذاري آن به شخص ديگري به صورت جزئي يا كلي را نخواهد
داشت .در صورت مشاهده و اثبات واگذاري بخش يا تمام مورد اجاره به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط
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برنده مزايده ،موجر ميتواند عالوه بر ضبط كليه تضمينات و سپردههاي مستاجر نزد دانشگاه ،قرارداد را به
صورت يك طرفه فسخ نمايد.
-19اختیار رد یا قبول برنده /برندگان مزایده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد در رد يا قبول برنده/برندگان مزايده مختار است و حتي پس از اعالم برنده تا
زماني كه قرارداد ابالغ نشده است دانشگاه ميتواند نسبت به ابطال مزايده اقدام نمايد و هيچ يك از شركت
كنندگان در مزايده حق هيچگونه ا عتراض و ادعائي را نخواهند داشت و از برندگان مزايده جهت انتخاب نهايي
افراد توسط كميته تخصصي دانشگاه مصاحبه بعمل خواهد آمد.
-20ضمانت نامه بانكی
در صورت برنده شدن ،مستاجر بايد يك فقره ضمانت نامه بانکي به ميزان ده درصد ( )%10كل قرارداد جهت
ضمانت حسن اجراي تعهدات و يك فقره چك به ميزان دو برابر كل مبلغ قرارداد جهت ضمانت تخليه و در
وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد ارائه نمايد.
-21پیش پرداخت سه ماه اجاره
در صورت برنده شدن ،مستاجر موظف است عالوه بر ارائه تضمين موضوع بند قبل ،معادل سه ماه اجاره
پيشنهادي را به عنوان پيش پرداخت به صورت نقد به حساب دانشگاه واريز نمايد كه مبلغ مذكور در پايان
قرارداد تسويه خواهد شد و يا معادل  6ماه اجاره ،ضمانت نامه معتبر بانکي به نفع دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مالرد ارائه نمايد .همچنين برنده مزايده موظف است  9فقره چك به ازاء  9ماه اجاره همزمان با انعقاد قرارداد به
دانشگاه تحويل نمايد.
تبصره  :چكهای ارائه شده به دانشگاه باید از حسابی تحویل گردد كه سابقه برگشت نداشته باشد.
-22برداشت تضامین
در صورت تخلف مستأجر از مفاد قرارداد موجر ميتواند وجوه التزام مقرره در اين قرارداد را رأساً و بدون اطالع
مستأجر ،از محل اين تضامين تدارك و استيفاء نمايد .ضمناً در پايان مدت اجاره در صورت عدم تخليه مورد
اجاره موجر ميتواند ضمن انجام اقدامات الزم به منظور تخليه برابر قرارداد ،كل مبلغ تضمين را به عنوان وجه
التزام رأساً و بدون مراجعه به داوري و محاكم برداشت نمايد.
-23حضور شخص مستاجر
حضور شخص مستاجر يا نماينده رسمي ايشان بطور تمام وقت در محل انتشارات به لحاظ كثرت دانشجو الزامي
است.
 -24معرفی و ارائه مدارك پرسنل
برنده مزايده مکلف است كليه مدارك پرسنل خود را به لحاظ ضرورت شناسايي(تاييد صالحيت) به همراه يك
برگ تصوير شناسنامه يا كارت ملي ايشان و گواهي عدم سوء پيشينه حداكثر تا  10روز پس از انعقاد قرار داد در
اخيتار دانشگاه قرار دهد.
قرائت شد و مورد قبول است.
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-25شرایط ظاهری ،پوشش و رفتار پرسنل
كليه عوامل اجرايي مستاجر بايد شرايط ظاهري ،پوشش و رفتاري هماهنگ با شئونات دانشگاه داشته باشند.
-26زمان ارائه خدمات
برنده مزايده مکلف است همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت  7:30لغايت  19به ارائه خددمات اقددام
نمايد.
-27سایر شرایط
الف– مستاجر هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان پيش پرداخت يا سرقفلي و غيره تاديه ننموده و در پايان مدت
قرارداد مکلف به تخليه و تحويل محل است و هيچ گونه حقي اعم از سرقفلي يا كسب و پيشه يا تجارت به وي
تعلق نميگيرد و هرگونه حق احتمالي و فرضي از وي ساقط است.
ب– مستاجر همزمان با امضاء قرارداد اجاره متعهد است تعهدنامه رسمي در يکي از دفاتر اسناد رسمي مبني بر
قبول موارد ذيل به موجر تسليم نمايد:
اينجانددب  ...........................................فرزنددد  ..............................داراي شناسددنامه  ..............................صددادره از
 ...........................بددددددده شدددددددماره ملدددددددي  ..........................................متولدددددددد .............................
سدداكن  ...............................................................................................................................................................بدده
عنوان مستاجر با طيب خاطر و رضاي كامل با امضاء و تسليم اين تعهدنامه متعهد و ملتزم ميگردم تا بدر اسدا
مواد و مفاد قرارداد به تمامي تعهدات خود اعم از پرداخت اجاره بهاء ،وصول چکهاي تسليمي ،فروش خددمات
به قيمت مصوب  ،تخليه به موقع و عدم فساد اخالقي از ناحيه خود و كليه پرسنل خدود و غيدره  ...بددون هديچ
گونه عذر و بهانهاي عمل نمايم در غير اين صورت موجر مجاز و مختار ميباشد وفق قرارداد راساً اقدام به تخليه
عين مستاجره (مال مورد اجاره) نموده و در صورت قفل آن ،موجر مجاز به فك قفل ميباشدد و مديتواندد كليده
اجنا و اقالم داخل عين مستاجره را صورت برداري و به محل تعييني خود منتقل نمايد.
چنانچه ظرف يك هفته تسويه حساب به عمل آمده باشد اجنا انتقالي تحويل اينجانب خواهد شد در غير
اينصورت موجر مختار است طبق نظر خود اجنا مذكور را تقويم و ارزيابي نموده و به نفع خود ضبط نمايد.
در اين خصوص ضمن رضايت به اين امر در كمال اراده ،شرايط مذكور را پذيرفته و قبول مينمايم و حق
هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايم.
تبصره  :ساير شرايط پيمانکاري تابع شرايط خصوصي و عمومي پيمان و ضوابط دانشگاه آزاد اسالمي در مفاد
قرارداد لحاظ ميگردد.
بااا توجااه بااه اینكااه تجهیااز انتشااارات واحااد بااه دسااتگاههای تكثیاار و  ...برعهااده برنااده مزایااده
میباشد لذا پیمانكار بایستی تواناییهای الزم را جهت اینكار داشته باشد به هماین منظاور بررسای رزوماه
كاری پیمانكار از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
 -28آدر واحد دانشگاهي و تعداد تقريبي دانشجو
ردیف
1

نام واحد

تعداد تقریبی

دانشگاهی

دانشجو

مالرد

2000

حداقل نیروی

نشانی

مورد نیاز

مالرد – بلوار رسول اكرم(ص) – بلوار شهید مرشدی

2

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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 -29مدارك و اسنادي كه بايد در هر يك از پاكتها قرار بگيرد:

پاكت الف:
(ضمانت نامه بانکي يا فيش واريز نقدي مربوط به شركت در مزايده به مبلغ 15.000.000
ريال (پانزده ميليون ريال)  -اسا

نامه شركت  -كپي شناسنامه  -كپي كارت ملي -اصل

رزومه و گواهي حسن انجام كار از سوي ادارات و سازمانهاي طرف قرار داد  -تکميل
فرمهاي مزايده)

پاكت ب:
فرم پيشنهاد قيمت

(مهم) در صورت نقص مدارک پاکت الف از بازگشایی پاکت ب خودداری بعمل خواهد آمد.

قرائت شد و مورد قبول است.
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قانون منع مداخله کارمندان در معامالت
تعهد نامه پیشنـهاد دهنـده در مورد عدم شمـول قانـون منـع مداخلـه کارمنـدان در معامـالت دولتـی مورخ 1377/10/22

این پیشننهاد دهننده بنا ام نال اینل اینن ردنه س بدینوسنی ه تامیند منی نمایند کنه مشنموو ممنو ینت من کور در
دننانون منننا مداخ ننه کارمننندان د لننت در معننامالت د لتننی م ننوب دیمنناه  1337مننی باشنند چنانالننه خننال
این موضوع به اثبنات برسند کارمرمنا ینا مهاینده گن ار دنک دارد کنه پیشننهاد ارامنه شنده بنرای مهاینده منو را
مرد د ت مین شرکت در مهایده را ضبط نماید .
همالنین دبوو تامید منی گنردد کنه هرگناه اینن پیشننهاد دهننده برننده مهاینده منو تشندیص داده شنود بنه
نننوان پیمانرننارس پیمننان مربننوا را ام ننا نماینند خننال

اخهننارات مننو در خننالو منندت پیمننان (تننا ت ویننل

مودننت) بننه اثبننات برسنند یننا چنانالننه امننرادی را کننه مشننموو ممنو یننت من کور در دننانون مننو هسننتند در ایننن
پیمننان سننهیم اینمننا نماینند یننا دسننمتی از کننار را بننه آن هننا م ننوو کننند کارمرمننا دننک خواهنند داشننت کننه
دننرارداد را مسننض ضننمانتنامه انجننا تعهنندات پیمانرننار را ضننبط خسننارت ارده در اثننر مسننض پیمننان
تاخیر اجرای کار را از امواو ا اخ نماید  .تعیین میهان خسارت ارده با تشدیص کارمرما می باشد .
ایننن پیشنننهاد دهنننده متعهنند مننی شننود چنانالننه در دننین اجننرای پیمننان بننه دلیننل ت ییننرات یننا انت ننابات در
دسنتگاه د لننت مشننموو دننانون من بور گننردد مراتننب را بالماصن ه بننه ا ننالع کارمرمننا برسنناند تننا بننک مقننررات
بننه پیمننان خاتمننه داده شننود س بنندیهی اسننت چناچننه ایننن پیشنننهاد دهنننده مراتننب مننو را بالماص ن ه بننه ا ننالع
نرسنناند نننه تنهننا کارمرمننا دننک دارد پیمننان را مسننض نمننوده ضننمانتنامه هننای مربننوا را ضننبط نماینند ب رننه
خسارات ناشنی از مسنض پیمنان ینا تناخیر در اجنرای کنار را نینه بننا بنه تشندیص خنود از امنواو اینن پیشننهاد
دهنده صوو خواهد نمود.
م اماً این که پیشنهاد دهنده ا ال می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متد مین از دانون مو آگاهی کامل دارد
در صورت تد ف مست ک مجازاتهای مربو ه می باشد .
تاريخ:
نام شرکت پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی  ،سمت ،امضای مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

قرائت شد و مورد قبول است.
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فرم مشخصات شرکت کننده :

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینه فعالیت شرکت

آدرس شرکت

شماره تلفن شرکت

شماره حساب شرکت

موضوع مزایده

شماره مجوز مزایده

مبلغ سپرده

مزایده عمومی اجاره انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد

با استناد به مجوز شماره  1398/8/12163مورخ 1398/04/23
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران

 15.000.000ریال (پانزده میلیون ریال)

نوع سپرده شرکت در مزایده

قرائت شد و مورد قبول است.
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بسمه تعالننی
تعهـد نامه اجـرا و پذيـرش مسئولیتهای ناشــی از مقررات و اسنـاد
و مـدارك عمومـی مزايده و پیمـان
مربوا بننه مهایده مومی :اجاره انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی ادد مالرد
الف  :بدینوسی ه تایید مینماید که مهر ام ال مجاز این پیشنهاد دهنده در آخنر ا را نشنان دهننده ا نالع
کامل این پیشنهاد دهنده از متن دوانینس م وباتس آییننامنههاس دستورالعم ها س بدشنامهها بطور ک ننی اسنناد
مدارک نامبرده شده دانشگاه آزاد اسالمنی شرایط بنند ج ایل میباشد.
ب  :همالنین بدینوسی ه تایید مینماید که اسناد مدارک موضوع بند ج ایل نیه جه اسناد مندارک اینن
مهایده پیمان است متن مماد ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباا با این مهایده پیمان س مورد دبنوو اینن
پیشنهاد دهنده بوده تمامی مسئولیتهای الز

نیه اجرای کامل آنها نیه بدینوسنی ه توسنط اینن پیشننهاد دهننده

تقبل تعهد می شود.
ج :مهرست مقررات اسناد مدارک مومنی مهایده پیمان :
 -1آمینن نامنه معامالت دانشگاه آزاد اسالمنی
 -2شرایط مومنی پیمنان م وبنه  1381/11/12شورای دانشگاه
 -3سایر مقررات جاری که به هر ن و در ارتباا با این مهایده پیمان اجرای آن میباشد.
 -4اسناد مدارک پیوست پیمان

قرائت شد و مورد قبول است.
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تعهـدنامــه
بدینوسی نه شرکت /شدص دقیقی .........................................بنا ام ال اینل ایننن تعهدنامننه تـیینند مننینماینند
ک ینه مشد ات مننی منورد نیناز موضوع مهایده را کامالً منورد بنررسنی مطالعننه دنرارداده دیمت پیشنهادی
مهایده را بنر مبنای مشد ات با ادتساب ک ینه ههیننه ها « وارض س مالیات ها س بیمه غینره » ارامننه نمننوده
متعهند منی گردد در صورت برننده شدن در مهایده بنا مشد ات ارامنه شنده قنند دننرارداد نمننوده

م ینات

موضوع پیمنان را اج رال نمایند در صورت خنودداری از مشد نات خواسنته شنده ک یننه خسنارات ارده بننر
هنده این شرکت منیبناشد ضمناً متعهند منی گردد در نوو زمنان اجنرای موضنوع دنرارداد بنه هنر تنی کنه
دیمتها ت ییر یا امهایش یابد یا مدت زمان اجرا موضوع با تـخیرات مجاز صورت گیرد به هیچ ننوان تقاضنای
تعدیل بهال از کارمرما نماییم جد و زمانبندی اجرای درارداد که جهل الینمک درارداد میباشد در هنگا قد
درارداد به دستگاه نظارت ارامه نموده مماد درارداد میمابین را الز االجرا خواهد دانست همالننین مسنئولیت
دماخت امواو خسارت ارده ا م ا ز مالی جانی به کارمرما اشندا

ثالنب بنر هنده اینن شنرکت بنوده

هیالگونه مسئولیتی (دقودی کیمری) به هده کارمرما ندواهد بود اینن امنر منورد دبنوو شنرکت منیباشند
همالنین مسئولیت ک یه اد اهای استددامی بیمه کارکنان مالیات های متع قه بنر هنده این شرکت خننواهد
بنود.
این شرکت تـیید مینمایند در صورت برننده شدن در مهاینده دننرارداد مننیمابیننن را بنه ام نال منیرساننند در
صورت خنودداری از ام ال این دک به دانشگاه داده میشود که سپرده شرکت در مهایده به نما دانشنگاه ضنبط
گردد.

قرائت شد و مورد قبول است.
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فرم بازديد
بدینوسییه ا المییی

یی گیید

الیننب یی ................................................. .دبینیید

.........................................................................................
ال شنوی

ال شگب آزال السی

وظبیف دبوط با زالید الجبر ال تشبرال
و ههچ گو ا حل البهب

ر ییور 98. ..... ...... .الز ال تشییبرال

والحد یر ببز ید بعدل آور
ال شنوی

یید

و ضدن توجها سب

ال شگب آزال السی

با ها

والحد یر  ،تعهد

ر رالبطا بب وضوع قدالر ال وجو خوالهد ال

.

م ل مهر ام ای شرکت کننده:
نا

نا خانوادگی:
تاریض:

قرائت شد و مورد قبول است.
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فرم پیشنهاد قیمت

(باید در پاکت ب درار داده شود)
بددا توجدده بدده كسددب اطددالع كامددل از شددرايط و مشخصددات

اينجانددب

فني منددرج در اسدناد مزايدده و قدرارداد بدراي مددت يکسدال شمسدي ( 12مداه كامدل) بدا احتسداب ايدام
تعطيددل و مقتضدديات كار(مدداه مبددارك رمضددان ،تعطدديالت عيددد و تددرم تابسددتان ،امتحانددات پايددانتددرم و
غيددره) ،متقاضددي شددركت در مزايددده اجدداره انتشددارات دانشددجويي دانشددگاه آزاد اسددالمي واحددد مددالرد
ميباشم و قيمت پيشنهادي خود را به شرح ذيل اعالم مينمايم:
 -1قیمت پیشنهادی:
قیمت پیشنهادی ماهیانه:
ریال

به عدد:
به حروف:
ریال

قیمت پیشنهادی سالیانه:
ریال

به عدد:
به حروف:
ریال

* قیمت درج شده در جدول فوق با احتساب هزينه مربوطه از جمله بیمه  ،مالیات ،بر ارزش افزوده و غیره میباشد.

 -2اینجانب

شماره شناسنامه

فرزند

ضمن

قبول كلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده متعهد میگردم در صورتیكه دانشگاه به هر نحوی از انجام
عملكرد كاری اینجانب راضی نبوده به محض اعالم دانشگاه نسبت به پرداخت جرایم اعالم شاده یاا
مبالغ اعالم شده توسط دانشگاه اقدام نمایم .بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خاود اماور
مالی دانشگاه مجاز میباشد از سپردهها و مبالغی كه نزد خود دارد برداشت الزم را صاورت دهاد و
حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارم.

محل مهر و امضاي شركت كننده:
نام و نام خانوادگي:
تاريخ:
قرائت شد و مورد قبول است.
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