فرم شرکت در مزایده
موضوع مزایده:
عبارتست از واگذاری تعداد  4باب بوفه دانشجویی  :به صورت اجاره
الف  :شرایط عمومی
 -1به پیشنهادات فاقد تضمیی

مبهم مخدوش مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که با شرایط مزایده مغمایرت

داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2دانشگاه حق تغییر اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مزایده را دارد.
 -3ارائه پیشنهاد قییت به منزله قبول شرایط شرکت در مزایده و اختیارات دستگاه مزایده گذار ممی باشمد .پیشمنهاد
دهنده میبایست دردو پاکت جداگانه که پاکت «الف» ح اوی مدارک مربوط به صالحیت پیشنهاد دهنده و فیش های
واریزی وپاکت «ب» حاوی قییت پیشنهادی تحویل و در صورت نقص مدارک الزم در پاکت «المف» از بازگشمائی
پاکت «ب» خودداری میگردد.
 -4مستاجر هنگام عقد قرارداد می بایست به میزان اجاره بهاء یکساله  12فقره چک معتبر بانکی به دانشگاه تسلیم تا
بصورت ماهیانه بعنوان اجاره بهاء وصول شود.
 -5مستاجر هنگام عقد قرارداد بینظور تضیی حس انجام کار می بایست ضیانتنامه معتبمر بمانکی یما وجمه نقمدی
معادل  %33مبلغ کل قرارداد را به دانشگاه تسلیم و یا فیش واریزی را ارائه نیاید.
 -6هزینه های آب و برق و تا سیسات بر اساس میزان مصرف تعیی می گردد.و در صورت استفاده از وسایل برقی پمر
مصرف مثل کولر گازی یا بخاری برقی هزینه های برق به صورت جداگانه محاسبه می گردد.
 -7متقاضی اقرار می نیاید که با هیچ یک از کارکنان واحد دانشگاهی نسبت سببی و نسبی ندارد .در صورتی که خالف
آن ثابت گردد دانشگاه می تواند قرارداد را فسخ نیاید.
 -8کلیه مسئولیت های ناشی از رابطه حقوقی مستاجر و کارکنان وی اعم از استخدامی بییمه ای و ییمره بمر عهمده
مستاجر است و موجر در قبال هرگونه شکایت و ادعای کارکنان مستقر در عی مستاجره اعم از حقوقی و جزائی در
مورد قرارداد مسئولیتی نخواهد داشت و مستاجر مکلف است طبق ماده  38قانون سازمان تمامی اجتیماعی کلیمه
کارگران خود را بییه نیوده و حق بییه آنان را بطور مرتب واریز نیاید و در صورت عدم واریز حق بییمه عمالوه بمر
جرییه نقدی دانشگاه اقدام به فسخ قرارداد می نیاید.
 -9پس از بازگشائی پاکت (الف) و دستیابی به اینکه چه کسانی مدارک بمدون نقمص ارائمه نیموده انمد اقمدام بمه
بازگشائی پاکت (ب) شده و با توجه به قییت پیشنهادی و رعایت سایر مقررات مراتب تعیی برنده مورد بررسمی
قرار خواهد گرفت.
 -13مورد مزایده بنا به تشخیص دانشگاه به باالتری قییت پیشنهادی واگذار می گردد .بدی ترتیب قییت پیشنهادی
شرکت کنندگان درمزایده صرفاً برای یک بوفه مالک عیل برای تعیی برنده یا برندگان اول و دوم مزایده خواهمد
بود .برنده دوم مزایده شخصی است که اختالف قییت آن با نفر اول بیش از  %5نباشد.
 -11برنده مزایده موظف است پس از تنظیم صورتجلسه مزایده و ابالغ کتبی حداکثر ظرف ممدت  3روز جهمت تکییمل
مدارک و عقد قرارداد مراجعه نیایند.

 -12در صورتیکه برنده مزایده (نفراول) از انعقاد قرارداد خودداری نیاید سپرده شرکت در مزایمده او ضمبط

ممی

گردد و چنانچه تفاوت قییت نفر اول با نفر دوم بیشتر از  %5نباشد به برنده دوم مزایمده جهمت انعقماد قمرارداد
مراجعه می گردد و چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نیاید سپرده وی نیز به نفع دانشگاه می گردد.
 -13اگر قییت پیشنهادی دو نفر شرکت کننده یکسان باشد و نسبت به انعقاد قرارداد بی آنان توافمق حاصمل نشمود
برنده مزایده با نظر کییسیون معامالت واحد تعیی خواهد شد.
 -14کییسیون معامالت واحد حداکثر ظرف مدت  2روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول دانشگاه نظر خود
را کتباً به نفر اول مزایده اعالم نیوده و پس از آن سپرده شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به استثنای
نفرات دوم و سوم مزایده آزاد خواهد شد.
 -15کلیه هزینه های کارشناسی آگهی روزنامه و مالیات و هر گونه عوارض دیگر برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 -16در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره بهاء حداکثر تا ده روز از موعد مقرر تاخیر نیاید یا نسبت به همر یمک از
شرایط اجاره ت خلف نیاید موجر عالوه بر حق فسخ قرارداد و الزام مستاجر به تخلیه عی مسمتاجره حمق مطالبمه
اجور معوقه و  %23اجاره به عنوان خسارات ناشی از تخلف از شرط را خواهد داشت که از محل ضیانت نامه وصول
خواهد نیود.
 -17تعییرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عیمده ممی باشمد بمه عهمده مموجر بموده و
تعییرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره باشد به عهده مستاجر خواهد بود و در صورت نیاز به
تعییرات اساسی با اعالم مستاجر و احراز نیاز تعییر موجر مکلف به انجام آن خواهمد بمود ولمی در صمورتی کمه
مستاجر بدون اجازه کتبی موجر راساً نسبت به تعییرات اساسی اقدام نیاید حقی برای وصول هزینه ها نداشته و
در صورت ایراد خسارت به دانشگاه مستاجر مکلف به جبران آن خواهد بود در ییر ای صورت موجر ممی توانمد
میزان خسارت وارده را از محل تضیینات مستاجر برداشت نیاید.
-18مستاجر تحت هیچ ع نوان و بدون کسب اجازه کتبی موجر حق هیچ نوع تغییر تبدیل در شکل و مسماحت و نیمای
عی مستاجره را ندارد و در صورت تخلف موجر حق دارد :
اوالً :فسخ قرارداد را اعالم نیوده و مستاجر ملزم به تخلیه و تحویل عی مستاجره نیاید.
ثانیاً :جبران خسارت و زیانهای حاصله را از محل ضیانت نامه وصول نیاید.
 -91مستاجر اقرار می نیاید هیچ مبلغی را بعنوان ودیعه یا تضیی

یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور مشابه یا سرقفلی یا حق

کسب و پیشه به موجر پرداخت ننیوده و هرگونه ادعایی در خصوص موارد فوق را از خود سلب و ساقط می نیاید.

-23چنانچه ارائه خدمات از نظر کییت و کیفیت و قییت مصوبه مورد تایید دانشگاه نباشد بنا به تائید نماظر تما مبلمغ
2/333/333ریال برای هر مرحله جهت مستاجر جرییه نقدی در نظر گرفته میشود و مستاجرمکلف به پرداخمت آن
است  .در صورت عدم واریز مبلغ توسط مستاجر به حساب اعالمی دانشگاه در بانک یا عدم ارائمه اصمل فمیش
ضیانت نامه مبلغ جرییه از آن کسر خواهد شد که در اینصورت هیچ گونمه اعتراضمی از ناحیمه مسمتاجر مسمیوع
نخواهد داشت.
 -21مدیر امور دانشجویی معاونت دانشجویی یا نیایندگان تام االختیار دانشجویان که از طرف دانشگاه دارای ابالغ
کتبی و رسیی می باشند مسئ ولیت بازدید مستیر و منظم و ییر منظم از مغازه ها را خواهند داشت  .سماعت کمار
بوفه و پرسنل آن از ساعت  7صبح تا  19بعد از ظهر می باشد.
 -22مستاجر به طور کلی مسئول کلیه خسارات ناشی از انجام موضوع معاملمه بموده و مموجر از همر گونمه مسمئولیتی
مبراست .

 -23متقاضممیان شممرکت درمزایممده مممی بایسممت مبلممغ سیصممد هزارریممال جهممت خریداسممناد مزایممده بممه حسمماب
سیبا 3136216899338بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان واریز و فمیش مربوطمه را جهمت دریافمت
اسناد مزایده به سایت دانشگاه آزاد اسالمی یا دفتر حقوقی دانشگاه مراجعه نیایند.
 -24میزان سپرده جهت شرکت در مز ایده مبلغ بیست میلیون ریال است که می بایسمت بصمورت نقمدی بمه حسماب
دانشگاه واریز و فیش آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.
 -25دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله اختیارات تام داشته و شرکت کنندگان درمزایده حق هر گونه
اعتراضی را نخواهند داشت.
 -26برندگان بوفه ها می بایست از توانایی مالی و فنی کافی برخوردار بوده تا تجهیزات کامل و به روز تهیه و از ممواد
استاندارد و مریوب استفاده نیایند .
 -27برندگان اماک تایپ و تکثیر می بایست دستگاههای چاپ و تکثیر با تکنولوژی جدید و به روز تهیه نیایند بنحوی
که کلیه خدمات تکثیر ج زوات و پایان نامه های دانشجویی را چاپ صحافی و زرکوب نیایند بطوریکه دانشجویان
از مراجعه به اماک دیگر بی نیاز باشند.در ییر اینصورت قرارداد فسخ می گردد.
 -28برندگان اماک تایپ وتکثیری حق تهیه و تدوی پایان نامه های دانشجویی را ندارند در ییر اینصورت قرارداد لغو
می گردد.
 -29برنده محل کتابفروشی و لوازم التحریر ملزم می گردد کتب متعلق به دانشگاه آزاد را در اولویت فروش قرار دهد.
ب :شرایط متقاضیان
 -9التزام واعتقاد به نظام جیهوری اسالمی ایران والیت فقیه و قانون اساسی و تابعیت ایران.

 -2گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گواهی عدم اعتیاد و تایید صالحیت های فردی متقاضی از سوی مراجع
نظارتی دانشگاه
 -3داشت صالحیت فنی و تخصصی در زمینه کاری
 -4داشت حداقل  25سال و تاهل
 -5داشت مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای اشخاص حقیقی
 -6نداشت مشکل نظام وظیفه
 -7به هر یک از متقاضیان و برندگان مزایده صرفاً یک بوفه واگذار می گردد .لیک واگذاری واگذاری دو باب کپی
سنتر به یک برنده مزایده امکان پذیر است.
 -8عدم فروش مواد دخانی و یا استعیال دخانیات در محل کار
ج) :مدارک الزم جهت شرکت در مزایده(پاکت الف)
 -1تصویر تیام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 -2تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه
 -2فیش های واریزی به مبلغ سیصد هزار و بیست میلیون ریال بصورت جداگانه در دو برگ

 -3برگ شرایط و مشخصات مزایده به هیراه  2فقره فیش واریزی و تصویر مدارک خواسته شده می بایست در پاکت
(الف)بصورت الک و مهر شده در مهلت مقرر تحویل حراست دانشگاه گردد.
د :پاکت ( ب )
پاکت (ب) حاوی برگ پیشنهاد قییت
ه :زمان و مکان مزایده:
زمان شرکت در مزایده :از تاریخ انتشار آگهی به مدت 13روز
زمان بازدید  :از ساعت  8صبح الی  15بهد از ظهر در روزهای شنبه الی چهارشنبه
و محل مزایده  :زاهدان – خیابان دانشگاه –دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان می باشد .و محل تحویمل پیشمنهادات دفتمر
حراست واحد می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کییسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد .حضور شمرکت کننمدگان در جلسمه آزاد
است.
نام و نام خانوادگی :
آدرس محل کار :
آدرس محل سکونت :

امضاء:
تلف :
تلف :

پس از تعیین برنده  ،انعقاد قرارداد منوط به تا ئید برنده توسط دفتر حراست دانشگاه می باشد.

تاریخ:

باسمه تعالی
برگ شرکت در مزایده « پیشنهاد قیمت»
این برگ توسط متقاضی به طور کامل تکمیل گردد در غیر اینصورت معتبر نخواهد بود.

عطف به اطالعیه و آگهی منتشره در مورد واگذاری تعداد 4باب بوفه دانشجویی به صورت اجاره از طریق مزایده
فرزند:

اینجانب :

ضمن اطالع و قبوو کلیوه اورایط و

بشماره ملی:

مشخصات مزایده که به امضای اینجانب رسیده است با ارائه مدارک الزم مایل به اورکت در مزایوده بووده و
اعالم می نمایم که موضوع مزایده مذکور را که برگ ارایط و مشخصات ارکت در مزایده را به دقت مطالعوه
نموده و از مورد مزایده بازدید بعمل آورده ام  .با توجه به قیمت پایه به ارح زیر :
مبلغ پایه (به ریال)

ردیف

نام

موقعیت

متراژ

1

کپی سنتر شماره  1جنب مسجد

محوطه دانشگاه

33متر مربع

25/333/333

2

بوفه استخر

استخر

33متر مربع

5/333/333

3

کتابفروشی و لوازم التحریر

محوطه دانشگاه

 83متر مربع

33/333/333

4

بوفه خوابگاه خواهران

خوابگاه الزهرا

33متر مربع

15/333/333

قیمت پیشنهادی

قییت پیشنهادی خود را جهت اجاره ی یک باب بوفه ....................ماهیانه به مبلغ ...........................ریال به
حروف  ..................................................اعالم می دارم ( .درج قیمت در جدول فوق ضروری است)

نام و نام خانوادگی:
آدرس محل سکونت و شیاره تلف :
نشانی محل کار و تلف

تاریخ:

امضاء

