شرایط و مشخصات مزایده

الف :موضوع مزایده عمومی:
 -1عبارت است از واگذاری مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه بصورت اجاره با امکانات مشروحه زیر:
 -1ساختمان استخر با مساحت  0022متر مربع و تاسیسات مربوطه ( که جزء الینفک قرارداد بوده به صورت امانت و در مدت معین در
ید برنده مزایده خواهد بود.
 -0ابعاد کاسه 11×00
 -3جکوزی آب گرم و سرد  102متر مربع
 -4سونا خشک و بخار هرکدام  11متر مربع
ب :شرایط مزایده عمومی :
 -1پس از برگزاری مزایده عمومی استخر و تعیین برنده و در هنگام انعقاد قرارداداجاره  ،طرفین در خصوص ایام و ساعات استفاده
آموزشی دانشجویی و اختصاصی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان از مجموعه استخر با یکدیگر متعاقباو در قالب قرارداد توافق و
تراضی خواهند نمود .
 -0قیمت پایه اجاره 422میلیون ریال در ماه است که به موجب 10فقره چک عهده بانک ملی توسط برنده پس از انعقاد قرارداد به
دانشگاه تحویل می گردد.
 -3پرداخت هزینه های آب و برق بر اساس کنتور و سوخت (گازوئیل )  ،تلفن  ،تعمیر و نگهداری تاسیسات بر عهده مستاجراست.
 -4تامین نیرو و ناجی غریق مورد نیاز برابر استانداردهای مورد نظر سازمان تربیت بدنی و پرداخت حقوق دستمزد  ،بیمه و مالیات بر
عهده مستاجر است.
 -0تامین کلر وضد عفونی آب  ،مواد شوینده و رعایت بهداشت مجموعه  ،بر عهده مستاجر است و مستاجر موظف است در این فقره
کلیه توصیه های مدیر عمرانی دانشگاه را دقیقاً رعایت و اجرا نماید .
 -6اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط جهت ادامه کار بر عهده مستاجر است.
 -1پرداخت هرگونه عوارض و مالیات مشاغل  ،شهرداری و دارایی بر عهده مستاجر است.
 -8اخذ مفاصا حساب از ادارات شهرداری و دارایی در زمان تخلیه ملک توسط مستاجر الزامی است.
 -9مستاجر مکلف است ضمانتنامه به مبلغ صد میلیون تومان جهت تخلیه ملک و تضمین حق اجرای تعهدات به اعتبار  10ماه به
دانشگاه تسلیم نماید .
 -12مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیر منقول موجود در عین مورد اجاره بعهده مستاجر
است که بصورت در اختیار مستاجر است و متعهد می گردد به محض خرابی یا نقص اموال ؛ تعویض و یا تعمیر با هماهنگی مدیر
عمرانی دانشگاه انجام پذیرد.
 -11مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به هر شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را به هر نحو از انحاء ندارد در صورت
انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید و مباشرت مستاجر شرط می باشد.
 -10مستاجر حق هیچ گونه تغییرات در ملک مورد اجاره را نخواهد داشت.
 -13مستاجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران وکارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و موجر درقبال مطالبات نیروی
انسانی مستاجر برای انجام موضوع قرارداد در زمینه کار  ،قانون اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مرتبط هیچ گونه مسئولیتی
ندارد.
 -14مستاجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد پرسنل و مجموعه را در برابر حوادث مترقبه و غیر مترقبه
نزد موسسات بیمه گر بیمه نموده و تصویر بیمه نامه را تحویل موجر نماید.
 -10در خصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد  ،مستاجر ضامن و مسئول می باشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه
موجر اعم از حقوقی و کیفری نمی باشد.
 -16مستاجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب طبق صورتجلسه تحویل و در زمان مقرر
تحویل موجر نماید.

 -11حفظ شئونات اسالمی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستاجر محسوب می گردد و هرگونه
تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد .بدیهی است کلیه پرسنل مستاجر
مکلف به رعایت نظامات و مقررات جاری موجر از لحاظ فنی و اخالقی می باشند.
 -18مستاجر اقرار می نماید در زمان انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء  ،نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی نمی باشد.
 -19مستاجر اقرار می نماید هیچ مبلغی را بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور مشابه یا سرقفلی یا حق کسب و
پیشه به موجر پرداخت ننموده و هرگونه ادعایی در خصوص موارد فوق را از خود سلب و ساقط می نماید.
 -02مستاجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و
همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود و مکان مورد اجاره رعایت
نماید .بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستاجر است.
 -01موجر می تواند در صورت ضرورت حسن اجرای قرارداد و رعایت مقررات عمومی عالوه بر شرایط مندرج در قرارداد شرایط
اختصاصی را که الزم می داند در زمان عقد قرارداد الحاق نماید.
 -00در صورتی که موجر تشخیص دهد که مستاجر در موضوع قرارداد قصور ورزیده یا مرتکب تقصیر شود و یا به هر دلیلی نسبت به
انجام موضوع قرارداد سرباز زند می تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود نسبت به الزام وی به ترک تخلفات و انجام
تعهدات و یا فسخ قرارداد مستقیماً و بدون الزام به کسب موافقت وی یا مراجعه به مراجع قانونی بصورت یک طرفه و با اعالم 10
روز قرارداد را فسخ نماید.
 -03فسخ یکطرفه در هر زمان از اجرای قرارداد در اختیار اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان می باشد.
 -04مبلغ مندرج در بند  9تعهدات مستاجر نخواهد بود و مستاجر ملزم به انجام تعهدات خود عالوه بر پرداخت مبلغ مزبور می باشد.
 -00سایر خسارات وارده به کارفرما از ناحیه مستاجر بطور مستقیم یاغیر مستقیم عالوه بر وجه التزام مزبور نیز قابل مطالبه خواهد بود.
 -06تضمین مزبور در صورت احراز هر گونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و پس از ابالغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید
و مستاجر حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 -01نظارت بر حسن انجام موضوع قراداد از طرف موجر به عهده مدیر عمرانی دانشگاه به عنوان ناظر می باشد و مستاجر ضمن
پذیرش  ،موظف به همکاری و هماهنگی های الزم با ناظر می باشد.
 -08در صورت ورود هرگونه خسارت جزئی به مورد معامله جبران آن با مستاجر است و در صورت ورود خسارات کلی جبران آن را منوط
به تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر اینکه خسارات وارده بواسطه استفاده نادرست نمی باشد با موجر است و در هر
صورت هزینه کارشناسی با مستاجر است.
 -09تعدی و تفریط در استفاده از مورد اجاره  :از مواردی که اداره کل حقوقی دانشگاه حق فسخ یک طرفه را اعمال می کند .در این
صورت ملزم به تعمیر و پرداخت خسارات وارده نیز خواهد بود.
 -32مستاجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نموده است.
 -31عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص اداره کل حقوقی دانشگاه از موارد فسخ قرارداد می باشد.
 -30چنانچه متقاضی شرکت در مزایده شخص حقیقی باشد  ،امضاء و اثر انگشت شخص مزبور  ،زیر کلیه اوراق و اسناد تعهدآور
الزامی است و چنانچه شخص حقوقی باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور می بایست به امضاء کسی باشد که طبق اساسنامه و
آخرین آگهی تغییرات دارای حق امضاء است  .ضمناً ممهور نمودن کلیه اوراق شرکت در مزایده به مهر شرکت یا موسسه الزامی
می باشد.
 -33کلیه اشخاص حقوقی می بایست مدارک مثبت شخصیت حقوقی و مقام دارای حق امضاء برابرآخرین آگهی را در پاکت الف قرارداده
و ارسال نمایند.
 -34برنده مزایده مکلف است نسبت به اخذ پروانه فعالیت همزمان با انعقاد قرارداد به میزان مدت قرارداد اقدام نماید.
 -30مکان  ،تجهیزات و تاسیسات منصوبه در آن  ،پس از عقد قرارداد طی صورتجلسه ای که جزء الینفک قرارداد و کلی ملک می باشد،
به برنده مزایده تحویل و در پایان مدت قرارداد بصورت سالم پس گرفته خواهد شد.

 -36انجام کلیه تعمیرات با نظر حوزه عمرانی دانشگاه بر عهده برنده مزایده می باشد که در هر مورد باید تایید کتبی مدیر عمرانی اخذ
گردد.
 -31تهیه و تامین هرگونه تجهیزات مرتبط و مورد نیاز مکان مورد مزایده در راستای موضوع قرارداد بر عهده برنده مزایده می باشد .
بدیهی است اذن کتبی موجر در این زمینه الزامی می باشد.
 -38کلیه موارد ذکر شده در شرایط شرکت در مزایده جزء الینفک قرارداد می باشد.
 -39برنده مزایده می بایست پس از انعقاد قرارداد و تحویل مکان هر ماه قبوض آب و برق و تلفن استخر را پرداخت و به دانشگاه
تحویل دهد.
 -42مستاجر متعهد می گردد  ،همکاری الزم را با بازرسین دانشگاه و مامورین نظارت و بهداشتی بعمل آورد.
 -41هر پیشنهادی که مطابق با شرایط مزایده حاضر نبوده و یا متضمن قیود و شرایط دیگری باشد در صورت تایید کتبی اداره کل
حقوقی دانشگاه مورد پذیرش طرفین است.
 -40کلیه تجهیزات و لوازم موجود در ساختمان استخر لیست برداری شده و بصورت امانت در اختیارمستاجر قرار می گیرد و مستاجر تا
پایان مدت قرارداد می بایست به صورت صحیح و سالم نگهداری و عیناً مسترد نماید مرجع احراز این بند مدیر عمرانی دانشگاه
(موجر ) است.
 -43بکارگیری پرسنل ماهر و مورد نیاز با پرداخت حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بر عهده مستاجر است.
 -44پس از بازگشائی پاکت (الف) و دستیابی به اینکه چه کسانی واجد صالحیت بوده و مدارک بدون نقص ارائه نموده اند  ،اقدام به
بازگشائی پاکت (ب) شده و با توجه به پیشنهاد قیمت و رعایت سایر مقررات مراتب تعیین برنده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -40کمیسیون معامالت دانشگاه حداکثر ظرف مدت  0روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول دانشگاه  ،نظر خود را کتباً به نفر
اول مزایده اعالم نموده و پس از آن سپرده شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به استثنای نفرات دوم و سوم مزایده  ،آزاد
خواهد شد.
 -46در صورتیکه برنده مزایده (نفراول) از انعقاد قرارداد و انجام کارخودداری نماید سپرده شرکت در مزایده او بدون نیاز به تشریفات
ادارای یا قضایی ضبط می گردد و چنانچه تفاوت قیمت نفر اول با نفر دوم بیشتر از  %0نباشد به برنده دوم مزایده و عقد قرارداد
مراجعه می گردد و چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط می گردد.
 -41برنده مزایده متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعالم مبلغ صد میلیون تومان ضمانتنامه بانکی بعنوان
حسن اجرای تعهدات برابر فرم مورد نظر دانشگاه با اعتبار  10ماه پیش از عقد قرارداد تسلیم و قرارداد مربوطه را امضا و مبادله
نماید در غیر این صورت سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط و از نفر دوم جهت عقد قرارداد دعوت بعمل می آید  .در صورت استنکاف
نفر دوم سپرده او نیز ضبط خواهد شد .بدیهی است سپرده حسن اجرای تعهدات تا  3ماه پس از پایان قرارداد نزد امور مالی
دانشگاه نگهداری و پس از تسویه حساب کامل به مستاجر مسترد می گردد.
 -48پس از تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و امضا و مبادله قرارداد سپرده شرکت در مزایده نفر دوم و سوم آزاد خواهد شد.
 -49مدت اجاره یک سال می باشد کمیسیون معامالت دانشگاه مرجع تمدید و یا عدم تمدید قرارداد حاضر است که در صورت تمدید
مبلغ  %10به اجاره بهاء افزوده خواهد شد.
 -02دستگاه مزایده گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار بوده و شرکت کنندگان در مزایده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند
داشت.
 -01به پیشنهادات مبهم  ،مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که با شرایط مزایده مغایرت داشته باشد و بیش از یک شخص حقوقی یا
حقیقی آن را امضا کرده باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -00دانشگاه به برنده مزایده مراتب را کتباً به نشانی که در پیشنهاد خود ذکر کرده است ابالغ می نماید.
 -03شرکت کننده در مزایده باید دارای نماینده مستقر و قابل دسترس باشد.
 -04پرداخت هزینه انتشار آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

 -00شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات دستگاه مزایده گذار بوده و مستاجر می بایست توان مالی موضوع مزایده
را داشته باشند.
 -06دانشگاه حق تغییر و یا اصالح و تجدید نظر در اسناد و مشخصات مزایده را دارد.

ج :شرایط متقاضیان
 -1التزام واعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  ،والیت فقیه و قانون اساسی و تابعیت ایران.
 -0گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  ،گواهی عدم اعتیاد و تایید صالحیت های فردی متقاضی از سوی مراجع نظارتی دانشگاه
 -3داشتن صالحیت فنی و تخصصی سوابق تخصصی ورزشی ،مدیریتی  ،مدیریت اماکن آبی  ،باشگاههای ورزشی رسمی دارای
مجوز  ،بازنشستگان وزارت ورزش و جوانان  ،فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی و
مدیریت  ،تعاونی های فعال ورزشی شرکت های ارائه دهنده خدمات ورزشی و هیاتهای ورزشی
 -4داشتن حداقل  00سال برای اشخاص حقیقی
 -0داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای اشخاص حقیقی
 -6دارا بودن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت سربازی
د :مدارک الزم جهت شرکت در مزایده
 -1پرداخت مبلغ  1/222/222ریال به حساب دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان جهت خرید اسناد مزایده به حساب
1012619026110واریز و ارائه فیش « به همراه مدارک دیگر در پاکت (الف) قرار گیرد
 -0سپرده شرکت در مزایده مبلغ بیست و چهار میلیون تومان است که می بایست بصورت نقد به حساب  1012619026110واریز
و یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در پاکت الف گذارده شود.
ه :مدارک الزم پاکت الف)
-

فیش های واریزی

-

اسناد و شرایط مزایده با مهر و امضای شرکت که می بایست توسط فرد یا افراد مجاز صاحب امضا برابر آخرین تغییرات شرکت و
آگهی روزنامه امضاء و به مهر شرکت مهمور گردد ( .اشخاص حقیقی می بایست ذیل کلیه اسناد را امضاء و اثر انگشت خود را ثبت
نمایند) .

-

اساسنامه و روزنامه آخرین تغییرات مصدق( اشخاص حقوقی)

-

تصویر گواهی حسن انجام کار از موسسات و دستگاههای طرف قرارداد در مدت  0سال گذشته

-

تصویر مصدق معرفی دارندگان حق امضاء در شرکت برابر آخرین تغییرات اساسنامه شرکت (اشخاص حقوقی)

-

تصویر مصدق تائید صالحیت صادره از سوی اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی در سال 1394در زمینه موضوع مزایده و برگهای
شرایط مزایده و فرم منع مداخله کارکنان دولت  ،فرم خود اظهاری  ،فرمهای ضمانت نامه بانکی  ،فرم پذیرش و مسئولیت  ،فرم
تعهد نامه بیمه کارهای اخذ شده از اداره بیمه و فرم رتبه بندی شرکتها اخذ شده از اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی توسط
پیمانکار(اشخاص حقوقی )

-

آدرس دقیق و تلفن محل کار و سکونت

-

تصویر مصدق مدارک شناسائی دارندگان حق امضا شرکت شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت بصورت
مصدق

-

تصویر سوابق فعالیتهای مشابه انجام شده شرکت یا افراد حقیقی در  0سال گذشته
توجه :اساسنامه و مدارک مصدق به معنی تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات که توسط مراجع ذیصالح برابر با اصل شده باشد.

-

اسناد و مدارک ارائه شده در پاکت الف نباید به هیچ عنوان حاوی پیشنهاد قیمت باشد.

و :پاکت«ب»
پاکت (ب) حاوی برگ پیشنهاد قیمت می باشد ( .عیناً فرم پیشنهاد قیمت دانشگاه )
ز :زمان و مکان مزایده
 -1زمان بازدید از تاریخ انتشار آگهی به مدت  12روز از ساعت  8الی  14بعد از ظهر می باشد.
 -0محل مزایده  :زاهدان – خیابان دانشگاه – مجتمع دانشگاهی واحد زاهدان می باشد و محل تحویل پیشنهادات دفتر حراست
دانشگاه طبقه دوم ساختمان مرکزی می باشد.

 -3آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  98/10/0می باشد.
 -4پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت دانشگاه باز و قرائت خواهد شد ..
نام شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت /شخص حقیقی
نشانی شرکت و تلفن:
تلفن همراه:
مهر و امضای شرکت:

نام و نام خانوادگی شخص حقیقی :
محل امضاء :
اثر انگشت:
تلفن همراه قابل دسترس شخص حقیقی :

برگ شرکت در مزایده مجموعه آبی سرپوشیده دانشگاه
(برگ پیشنهاد قیمت برای پاکت ب)
عطف به آگهی منتشره در خصوص مزایده مجموعه آبی سرپوشیده با مشخصات درج شده در موضوع
مزایده دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان از طریق مزایده عمومی اینجانب
به شماره شناسنامه
به شماره ثبت

دارای کد ملی

که در شهرستان

صادره از

فرزند
مدیر عامل شرکت

به ثبت رسیده است ودارای تائیدیه صالحیت شرکت می

باشم و یا فاقد شرکت می باشم و بعنوان شخص حقیقی ،ضمن اطالع و قبول کلیه شرایط و مشخصات
مزایده که به مهر و امضای اینجانب رسیده است با ارائه مدارک الزم از قبیل سوابق و رزومه  0سال کار
در موسسات دولتی یا خصوصی  ،تائیدیه مبادی ذیربط و گواهی حسن انجام کار مایل به شرکت در
مزایده بوده نظر به رویت و آمادگی خود را جهت اجاره ماهیانه مبلغ .........................ریال به حروف
 .................................................................و جمع کل یکسال...........................ریال اعالم می نمایم.
بطور خالصه تائید می نمایم که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت  ،مطالعات کافی بعمل آورده و هیچ نکته ای
باقی نمانده است که بتواند در مورد آن مستند به جهل و عدم اطالع خود کردم .ضمناً از قیمت پایه
(چهارصد میلیون ریال ) اطالع دارم.
کلیه شرایط اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان در مورد مزایده عمومی
استماع نموده و با امضای ذیل این ورقه پذیرش کامل آن را اعالم می نمایم.
نام شرکت:

نام و نام خانوادگی :
نشانی شرکت:
تلفن:
تلفن همراه :
نام و نام خانوادگی شخص حقیقی :
محل امضاء :
اثر انگشت:
تلفن همراه قابل دسترسشخص حقیقی :

مهروامضاء:

تاریخ:

