واحد مالرد

اسناد و مدارك مربوط به شرايط

مزايده عمومی اجاره پارکینگ 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.
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شرايط و اسناد مزايده اجاره پارکینگ دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد
موضوع :دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد (كه از اين پس در اين اسناد موجر ناميده ميشود) در نظر دارد
از طريق مزايده عمومي نسبت به انتخاب مستاجر جهت واگذاري محل پاركينگ دانشجويي واحد (به نشاني:
تهران -مالرد – بلوار رسول اكرم(ص) – نرسيده به چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مالرد) از طريق عقد اجاره با شرايط زير اقدام نمايد.
متقاضیان محترم میبایستی با در نظر گرفتن شرایط زیر اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نمایند.

 -1فضاي مورد نظر به مساحت  6000متر مربع ميباشد.
 -2هزينههاي تجهيز و ايمنسازي ،محصور كردن ،محوطهسازي و هر گونهه تیييهراد در محوطهه بهههده
مستاجر بوده و موجر هيچگونه وجهي در قبال هزينههاي مذكور پرداخت نخواهد كهرد .بهديهي اسهت
هر گونه تیييراد ميبايست با اخذ مجوز و رضايت موجر انجام شود.
 -3استفاده از سيستم مکانيزه ديجيتالي جهت كنترل و ثبت ورود و خروج وسايل نقليه الزامي ميباشد.
 -4دانشگاه در خصوص وسايل جانبي پاركينگ كه جهت اجراي كار از طرف مستاجر مهورد اسهتفاده قهرار
ميگيرد هيچگونه تههدي ندارد.
 -5اخذ مجوزهاي قانوني مهتبر جهت پاركينگ بر عهده مستاجر بوده و كليه تخلفاد و جرائم ناشي از آن
بر عهده مستاجر ميباشد.
 -6تامين امنيت محل اجاره و حفاظت از اموال مردم به عهده مستاجر است و موجر در خصوص سهرقت ،
آتش سوزي و يا خساراد احتمالي خودروهاي مربوط به پاركينگ هيچگونه مسئوليتي ندارد و مستاجر
جوابگوي كليه موارد ميباشد و الزم است مستاجر نسبت به بيمه حوادث محل در شرايط مزايده اقدام
نمايد.
 -7مستاجر حق واگذاري كار به شخص يا اشخاص ديگر را ندارد و كارگراني كه در اين خصوص بهه كهار
گرفته ميشوند بايستي ضمن مهرفي كتبي پرسنل از نظر جسمي و روحي داراي سالمت كامهل باشهند و
ارائه برگه عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به ناظر پيمان الزامي ميباشد و هرگونه تهويض و يا جابجهايي
آنها ميبايست با نظر ناظر قرارداد باشد.
 -8پرداخت كليه كسوراد قانوني اعم از مالياد و بيمهه و  ....بهر عههده مسهتاجر مهيباشهد و هيچگونهه
مسئوليتي از بابت تخلف و تخطي از آن بر عهده موجر نميباشد.
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 -9الزم است مستاجر نسبت به بيمه كليه كاركناني كه در مسير اجراي قرارداد به كار ميگيرد اقدام نمايد و
از اين بابت موجر هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 -10پرداخت حقوق و دستمزد و ساير پرداختهاي كارگران به كار گرفته شده جهت اجراي پيمهان بهه عههده
مستاجر ميباشد و دانشگاه هيچگونه تههدي دراين خصوص ندارد .مستاجر متههد ميگهردد حقهوق و
دستمزد تمام پرسنل بکار گرفته شده را مطابق با قوانين جاري كشور پرداخت و در پايان هر ماه تصوير
مفاصا حساب پرسنل را به موجر ارائه نمايد و كليه كسوراد قانوني اعم از بيمهه و ماليهاد را بهه موقهع
پرداخت نمايد.
 -11مستاجر حق استفاده حرفه ديگر در قبال مورد اجهاره را نهدارد و صهرفا در خصهوص موضهو مزايهده
فهاليت مينمايد.
 -12نظافت كلي پاركينگ و جمع آوري زبالهها و حفظ و حراست و نگهبهاني پاركينهگ بهه عههده مسهتاجر
ميباشد.
 -13مستاجر موظف است قبل از ورود دانشجويان به دانشگاه ،نيروهاي خود را در محلهاي مورد نظر مستقر
نمايد و تا خروج آخرين خودرو از پاركينگ حق ترك محل را ندارند.
 -14مستاجر موظف است هرگونه تیييراد در نحوه اداره پاركينگ را با ناظر قرارداد هماهنگي نمايد.
 -15ساعاد كار پاركينگ از  7صبح لیايت  19بهد از ظهر در كليه ايام هفته كه فهاليت آموزشي و اداري در
دانشگاه داير ميباشد بوده و در موارد ديگر با نظر ناظر قرارداد تهيين ميگردد.
 -16شركت كنندگان در مزايده مدارك به شرح ذيل را در پاكت (الف) قرار دهند:
 .1سپرده شركت در مزايده :شركت كننده گان در مزايده ميبايست مبلغ پانزده ميليون ريال مهادل يک
ميليون و پانصد هزار تومان به عنوان سپرده شركت در مزايهده بهه حسهاب  0218792220004نهزد
بانک ملي شهبه سرآسياب كد  2382در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد واريز و يا بصهورد
ضمانتنامه مهتبر بانکي به نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد تهيه و رسهيد آن را بهه همهراه سهاير
مدارك در پاكت الف قرار دهند.
 .2شركت كنندگان ميبايست متن كامل و صفحاد اسناد مزايده را پس از مطالهه به صهورد خوانها و
بدون خط خوردگي تکميل ،مهر و امضاء نموده (تمامي صفحاد)
 .3ارائه رزومه ،پروانه كار يا سابقه كاري مهتبر خود
 .4جواز صنفي مهتبر
 .5سوابق كاري و ساير مدارك
 .6درج آدرس ،تلفن ثابت و همراه و نشاني كامل شركت كننده در مزايده الزامي است.
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 -17شههركت كننههدگان در مزايههده مههيبايسههت فههرم پيشههنهاد قيمههت خههود را در پاكههت ب بههه دانشههگاه
تحويل نمايند.
 -18كليه مدارك فوق در پاكاد ((الف)) و ((ب)) بصورد جداگانه تهيه و الك و مهر شده حداكثر تا پايان
وقت اداري روز پنجشنبه مورخ  1398/05/10به آدرس :تههران -مهالرد – بلهوار رسهول اكهرم(ص) –
نرسيده به چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد – ساختمان فنهي و
مهندسي – طبقه سوم  -اداره حراست تحويل و رسيد اخذ نمايند.
 -19پيشنهاد قيمت ميبايست با در نظر گرفتن كليه كسوراد قانوني كه توسط برنده مزايده پرداخت خواهد
شد ارائه گردد و مسئوليت عدم محاسبه كسوراد قانوني بههده مسهتاجر بهوده و هيچگونهه مسهئوليتي
متوجه موجر نخواهد بود.
 -20قرارداد اجاره فضاي موجود پس از مشخص شدن برنده مزايده بصورد يکسال شمسي منهقد ميگردد.
 -21برنده مزايده موظف به پرداخت  2ماه اجاره به صورد پيش در زمان عقد قرارداد ميباشد.
 -22پيشنهاد قيمت اجاره بها بر اساس بررسي كامل و همه جانبه خواهد بود و سه ماه تابستان و فرجههههاي
بين ترم و هرگونه تهطيالتي نيز شامل پرداخت اجاره بها ميشود لذا مستاجر بايهد مبلیهي بهه صهورد
ثابت بهنوان اجاره ماهيانه در نظر گيرد كه مالك تشخيص برنده شدن مستاجر خواهد بود.
 -23موجر در رد يا قبول پيشنهاد قيمت مزايده مختار خواهد بود و اولويت بها شهركتهائي اسهت كهه در آن
زمينه تخصص و سابقه كاري دارند.
 -24به پيشنهادهاي مهيوب -ناقص -مخدوش -مبهم – مشروط و همچنين پيشنهادهايي كهه بههد از وقهت
مقرر و يا با مداد نوشته شود ترتيب اثر داده نمهيشهود و عينها بهه پيشهنهاد دهنهده مسهترد مهيشهود و
پيشنهاد دهنده از ادامه شركت در مزايده محروم ميگردد .چنانچه با تشخيص كميسيون مهامالد بهضي
از اوراق غير تههد آور سهوا مهر و امضا نشده باشد ،پيشنهاد دهنده در جلسه مزايده آن را مههر و امضها
نموده در غير اين صورد آن پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
 -25هزينه آگهي در دو روزنامه و كارشناسي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -26سپردههاي نفراد اول ،دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزايده نزد دانشگاه باقي خواهد ماند.
 -27چنانچه برنده مزايده حاضر به انهقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع موجر ضبط گرديهده و قهرارداد بها
نفر دوم منهقد خواهد شد و اگر نفر دوم نيز از انهقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده او نيز ضبط خواهد
گرديد و با نفر سوم قرارداد منهقد ميگردد.
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 -28مستاجر ميبايست در هنگام عقد قرارداد  12فقره چک به ازاي اجاره ماهيانه در وجه حسهاب شهماره
 0218792220004نزد بانک ملي شهبه سرآسياب كد  2382بنهام دانشهگاه آزاد اسهالمي واحهد مهالرد
صادر و تحويل موجر نمايد.
 -29مستاجر ميبايست يک فقره ضمانتنامه بانکي مههادل  %10كهل قهرارداد بابهت تضهمين حسهن انجهام
تههداد و يک فقره چک مهادل كل اجاره بهاء قرارداد بهنوان تضمين تخليه به موجر تحويل نمايد.
 -30دانشگاه اختيار دارد موضو قرارداد را تا ميزان  %25كاهش يا افزايش دهد.
 -31مستاجر در زمان برگزاري آزمونهاي دانشگاه آزاد اسالمي همکاري الزم با موجر داشته باشد.
 -32پس از امضا قرارداد مستاجر حق فسخ قرارداد تا پايان زمان قرارداد را ندارد.
 -33مستاجر و پرسنل او موظف به رعايت كليه مسائل شر عي و موازين اسالمي ميباشند.
 -34مستاجر حق واگذاري كل يا جزء پاركينگ را به غير ندارد و همچنين مسهتاجر نمهيتوانهد فهردي را بهه
عنوان نماينده يا جانشين مستاجر در محل كار مهرفي نمايد و مديريت امور را به ايشان محول نمايد.
 -35مستاجر در خصوص مسائل مالي ،حقوقي و قوانين وزارد كار و امور اجتماعي و بيمه كارگران موظف
به رعايت تمام قوانين مربوطه و جاري در ارتباط با تمام پرسنل به كارگرفته از محيط دانشگاه در ارتباط
با مواد پيمان ميباشد و هرگونه ادعاي مطروحه شده از طرف مستاجر بايستي پاسخ داده شهود و مهوجر
هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت.
 -36كارگران شاغل در دانشگاه ميبايست از نظر جسمي و روحي رواني داراي سالمت كامل باشند و ارائهه
كارد صحت مزاج از اداره بهداشت و برگه عدم سو پيشينه و عدم اعتياد به ناظر قرارداد الزامي ميباشد
و بکارگيري افراد بدون هماهنگي كتبي با ناظر پيمان و بدون داشتن تائيديهه سهالمت جسهمي و روانهي
تحت هر عنوان از طرف پيمانکار در محيط پاركينگ اكيدأ ممنو ميباشد.
 -37كارگران پيمانکار حق استهمال دخانياد در زمان حضور در دانشگاه را ندارند.
 -38مستاجر موظف است براي پرسنل شاغل در پاركينگ از لباس فرم متحد الشکل و كفش مناسب همراه با
درج مشخصه فردي پرسنل روي آن استفاده نمايد.
 -39مستاجر مکلف به بکارگيري عوامل انساني شاغل در محل كار به انضمام تصوير كارد ملي و يک قطهه
عکس پرسنلي  3*4جهت صدور كارد تردد از طرف ناظر پيمان ميباشد.
 -40قبل از بکارگيري نيروي انساني ميبايست تائيد صالحيت از حراست دانشگاه اخذ گردد.
 -41آدرس واحد دانشگاهي و تهداد تقريبي دانشجو
ردیف
1

نام واحد

تعداد تقریبی

دانشگاهی

دانشجو

مالرد

2000

حداقل نیروی

نشانی

مورد نیاز

مالرد – بلوار رسول اکرم(ص) – بلوار شهید مرشدی
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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 دننن ه بنا ام نال این اینن ردنه س ب ینوسنی ه تامین منی نماین کنه مشنموو ممنو ین من کور در
دننانون منننا م اک ننه کارمن ن ان د ا ن در معننامالت د اتننی م ننو دیمنناه  1337مننی باش ن

چنانالننه کننال

این موضوع به اثبنات برسن کارمرمنا ینا مهاین ه گن ار قند دارد کنه پیشننهاد ارامنه شن ه بنراه مهاین ه منو را
مرد د ت مین شرک در مهای ه را ضبط نمای .
نمالنین دبوو تامی منی گنردد کنه نرگناه اینن پیشننهاد دننن ه برنن ه مهاین ه منو تشندیو داده شنود بنه
نننوان پیمانرننارس پیمننان مربننوا را ام ننا نمای ن

کننال

اخهننارات مننو در کننالو م ن ت پیمننان تتننا ت وی ن

مودن ب بننه اثبننات برسن یننا چنانالننه امننراده را کننه مشننموو ممنو ین
پیمننان سننهیذ اینمننا نمای ن

من کور در دننانون مننو نسننتن در ایننن

یننا دسننمتی از کننار را بننه آن نننا م ننوو کنن کارمرمننا قنند کوان ن داشن

کننه

دننرارداد را مسننض ضننمانتنامه انجننا تعهنن ات پیمانرننار را ضننبط کسننارت ارده در اثننر مسننض پیمننان
تاکیر اجراه کار را از امواو ا اک نمای  .تعیین میهان کسارت ارده با تشدیو کارمرما می باش .
ایننن پیشنننهاد دنن ن ه متعه ن مننی شننود چنانالننه در قننین اجننراه پیمننان بننه دای ن ت ییننرات یننا انت ننابات در
دسنتگاه د ان

مشننموو دننانون من بور گننردد مراتننر را بالماهن ه بننه ارننالع کارمرمننا برسننان تننا ربنند م ننررات

بننه پیمننان کاتمننه داده شننود س ب ن یهی اس ن چناچننه ایننن پیشنننهاد دنن ن ه مراتننر مننو را بالماه ن ه بننه ارننالع
نرسننان نننه تنهننا کارمرمننا قنند دارد پیمننان را مسننض نمننوده ضننمانتنامه ننناه مربننوا را ضننبط نماینن ب رننه
کسارات ناشنی از مسنض پیمنان ینا تناکیر در اجنراه کنار را نینه بننا بنه تشندیو کنود از امنواو اینن پیشننهاد
دنن ه هوو کوان نمود.
م اماً این که پیشنهاد دنن ه ا ال می دارد که بر مجازاتهاه مترتر بر متد مین از دانون مو آگانی کام دارد
در هورت تد ف مست د مجازاتهاه مربوره می باش .
تاريخ:
نام شرکت پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی  ،سمت ،امضای مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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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 پارکینگ 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.
مهر و امضای پیمانکار
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بسمه تعااننی
تعهـد نامه اجـرا و پذيـرش مسئولیتهای ناشــی از مقررات و اسنـاد
و مـدارك عمومـی مزايده و پیمـان
مربوا بننه مهای ه مومی :اجاره پارکینگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اق مالرد
ااف  :ب ینوسی ه تایی مینمای که مهر ام ال مجاز این پیشنهاد دنن ه در آکنر ا را نشنان دننن ه ارنالع
کام این پیشنهاد دنن ه از متن دوانینس م وباتس آییننامنهناس دستورااعم ها س بدشنامهنا بطور ک ننی اسنناد
م ارک نامبرده ش ه دانشگاه آزاد اسالمنی شرایط بنن ج ای میباش .
 :نمالنین ب ینوسی ه تایی مینمای که اسناد م ارک موضوع بن ج ای نیه جه اسناد من ارک اینن
مهای ه پیمان اس

متن مماد ترتیبات م رر ش ه در آنها در ارتباا با این مهای ه پیمان س مورد دبنوو اینن

پیشنهاد دنن ه بوده تمامی مسئوایتهاه الز
تب

نیه اجراه کام آنها نیه ب ینوسنی ه توسنط اینن پیشننهاد دننن ه

تعه می شود.
ج :مهرس

م ررات اسناد م ارک مومنی مهای ه پیمان :

 -1آمینن نامنه معامالت دانشگاه آزاد اسالمنی
 -2شرایط مومنی پیمنان م وبنه  1381/11/12شوراه دانشگاه
 -3سایر م ررات جاره که به نر ن و در ارتباا با این مهای ه پیمان اجراه آن میباش .
 -4اسناد م ارک پیوس

پیمان

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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تعهـدنامــه
ب ینوسی نننه شننرک  /شنندو ق ی ننی .........................................بنننا ام ننال اینن اینننن تعه نامنننه ت ییننن
ال منننورد بنررسنننی مطااعننننه
منننی نمایننن ک ینننه مشد ننات مننننی منننورد نیننناز موضننوع مهاینن ه را کننام ً
دنننرارداده دیم ن پیشنننهاده مهای ن ه را بنننر مبننناه مشد ننات بننا اقتسننا ک ینننه نهیننننه نننا « ننوار ،س
ماایننات نننا س بیمننه

یننره » ارامنننه نمنننوده متعهننن منننیگننردد در هننورت برنننن ه شنن ن در مهاینن ه بنننا

مشد ننات ارامنننه شنن ه ننن دنننرارداد نمنننوده

م یننات موضننوع پیمنننان را اجننرال نمایننن

کننودداره از مشد ننات کواسننته شنن ه ک ینننه کسننارات ارده بنننر هننن ه ایننن شننرک

در هننورت

منننیبننناش ضننمناً

متعهن منی گردد در روو زمنان اجنراه موضنوع دنرارداد بنه ننر تنی کنه دیمن ننا ت یینر ینا امنهایب یابن
یننا م ن ت زمننان اجننرا موضننوع بننا ت ن کیرات مجنناز هننورت گیننرد بننه نننی
کارمرمننا نمنناییذ ج ن و زمانبن ن ه اجننراه دننرارداد کننه جننهل الینم ن

ن نوان ت اضنناه تع ن ی بهننال از
دننرارداد مننیباش ن در ننگننا

دننرارداد بننه دسننتگاه نرننارت ارامننه نمننوده ممنناد دننرارداد مننیمننابین را الز االجننرا کوانن دانسن
مسنئوای
شننرک

قماخن

ن

نمالنننین

امنواو کسنارت ارده ا نذ از مناای جنانی بنه کارمرمنا اشندال ثاانع بنر هن ه اینن

بننوده نیالگونننه مسننئوایتی تق ننودی کیمننرهب بننه ه ن ه کارمرمننا ندوان ن بننود ایننن امننر مننورد

دبننوو شننرک

مننیباشنن

متع ه بنر هن ه این شرک
ایننن شننرک

نمالنننین مسننئوای ک یننه اد اننناه اسننتد امی بیمننه کارکنننان ماایننات ننناه
کنوان بنود.

ت یینن مننینمایننن در هننورت برنننن ه شنن ن در مهاینن ه دنننرارداد منننیمابینننن را بننه ام ننال

مننیرسانننن در هننورت کنننودداره از ام ننال ایننن قنند بننه دانشننگاه داده مننیشننود کننه سننررده شننرک در
مهای ه به نما دانشگاه ضبط گردد.

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

یی گیید

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

.........................................................................................
ال شگب آزال السی

ال شنوی

وظبیف دبوط با زالید الجبر پبر هن
و ههچ گو ا حل البهب

م

ر ییور 98. ..... ...... .الز پبر هنیی

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

.

مهر ام اه شرک کنن ه:
نا

نا کانوادگی:
تاریض:

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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مدارک و اسنادی که باید در هر یک از پاکتها قرار بگیرد.

پاکت الف:
 .1ضمانت نامه بانکي يا چک تضمين شده بانکي يا فيش واريز نقدي مربوط به شركت در مزايده
 .2شركت كنندگان ميبايست متن كامل و صفحاد اسناد مزايده را پس از مطالهه به صهورد خوانها و
بدون خط خوردگي تکميل ،مهر و امضاء نموده (تمامي صفحاد)
 .3ارائه رزومه ،پروانه كار يا سابقه كاري مهتبر خود
 .4جواز صنفي مهتبر
 .5سوابق كاري و ساير مدارك
 .6درج آدرس ،تلفن ثابت و همراه و نشاني كامل شركت كننده در مزايده الزامي است.

پاکت ب:

 فرم پيشنهاد قيمت

تمهذب در هورت ن و م ارک پاک

ااف از بازگشایی پاک

کودداره بعم کوان آم .

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
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فرم پیشنهاد قیمت

تبای در پاک
اينجانههب

درار داده شودب

بهها توجههه بههه كسههب اطههال كامههل از شههرايط و مشخصههاد

فني منهدرج در اسهناد مزايهده و قهرارداد بهراي مهدد يکسهال شمسهي ( 12مهاه كامهل) بها احتسهاب ايهام
تهطيههل و مقتضههياد كار(تابسههتان،عيد ،تهطههيالد تههرم تابسههتان ،امتحانههاد پايههانتههرم و غيههره) ،متقاضههي
شههركت در مزايههده اجههاره پاركينههگ دانشههجويي دانشههگاه آزاد اسهالمي واحههد مههالرد مههيباشههم و قيمههت
پيشنهادي خود را به شرح ذيل اعالم مينمايم:
 -1قیمت پیشنهادی:
قیمت پیشنهادی ماهیانه:
ريال

به عدد:

ريال

به حروف:

قیمت پیشنهادی سالیانه:
ريال

به عدد:

ريال

به حروف:

* 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 کلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده متعهد میگردم در صورتیکه دانشگاه به هر نحوی از انجام
عملکرد کاری اینجانب راضی نبوده به محض اعالم دانشگاه نسبت به پرداخت جرایم اعالم شدده یدا
مبالغ اعالم شده توسط دانشگاه اقدام نمایم .بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خدود امدور
مالی دانشگاه مجاز میباشد از سپردهها و مبالغی که نزد خود دارد برداشت الزم را صدورت دهدد 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.
مهر و امضای پیمانکار
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