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فرم شماره 1
 1ـ مورد اجاره :

« شرایط مزایده »

غرفه تکثیر و زیراکس پردیس دانشگاه واقع در کیلومتر  5جاده صدرا – محوطه مقابل نمازخانه پردیس

تبصره :1ارائه خدمات تکثیر و زیراکس ،پرینت ،صحافی ،زرکوب برعهده برنده مزایده می باشد لـاا تهیـه کییـه لـواز و وسـای شـام زیـراکس،
پرینترو صحافی کالً برعهده برنده مزایده می باشد،
تبصره :2داشتن تجربه مفید کاری در زمینه تکثیر  ،زیراکس ،صحافی ،تایپ ،پرینت و ...و ارائه سوابق کـاری مربوهـه بـه اهـراه تیفـن و در و
مشخصات کارفرمایان و مح اای مورد اجاره قبیی جهت اردو مورد الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مربوهه مردود می باشد.
تبصره :3افراد متقاضی میز و مکیف می باشند قب از ارائه ارگونه پیشنهاد اجاره بها ،ضهن بازدید و مراجعه به مح دانشگاه از کم و کیف محـ
مورد اجاره  ،تعداد دانشجویان و  ...اهالع حاص نهایند.
 2ـ سپرده مزایده :
پرداخت مبیغ  00/000/000ریال بحساب سیبا  1113731373110بانک میی بنا دانشگاه زاد اسالمی شیراز بابت سپرده مزایده می باشد.
 3ـ تها اوراق شام سپرده ( فیش واریزی ) ،فر شرایط مزایده و فر پیشنهاد اجاره بها می بایست توسط متقاضی مهروامضـا شـده باشـد و در
یک پاکت سربسته و الک و مهرشده تحوی دانشگاه گردد .در روی پاکت ماکور باید موضوع مزایده و محـ مـورد اجـاره و نـا و نشـانی و تیفـن
متقاضی نوشته شده باشد و در موعد مقرر تحوی دانشگاه گردد.
0ـ به پیشنهادات فاقد مهر و امضا بدون تیفن و در  ،مخدوش ،خط خورده ،مبهم و مشروط و بدون سپرده ( فیش نقدی) و پیشنهادات واصـیه
بعد از انقضای مهیت مقرر در گهی ،ترتیب اثر داده نخواادشد.
 -5دانشگاه در رد یا قبول تها یا اریک از پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد.
 3ـ تعیین تعداد و چگونگی اعال برندگان با نظر کهیسیون معامالت دانشگاه بوده و در صورت انصراف اریک از شـرکت کننـدگان قبـ از اعـال
نتیجه مزایده  ،سپرده نها به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 7ـ چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد اجاره با دانشگاه نباشد سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط می گردد و با نفر دو  ،قـرارداد اجـاره منعقـد
خوااد شد و چنانچه نفر دو از انعقاد قرارداد با دانشگاه منصرف گردد سپرده او نیز به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 8ـ سپرده اای مربوهه به شرکت کنندگان در مزایده  ،بجز نفرات اول و دو و سو پس از اعال نتیجه و سپرده نفـر دو و سـو پـس از انعقـاد
قرارداد اجاره با نفر اول بعد از انجا تشریفات اداری و مالی از هریق امورمالی دانشگاه هی یک فقره چک مسترد خواادشد .
9ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف است قب از شروع کار و انگا انعقاد قرارداد عالوه بر تحوی یک فقره چک ضهانت می بایست بابـت تضـهین
انجا تعهدات خود  ،معادل  3ماه از اجاره بهای قرارداد ( حد اق پنجاه میییون ریال ) را بحساب دانشگاه واریز و فیش مربوهه را تحوی نهاید .
تبصره  :چک ضهانت و اهچنین سپرده اجاره (فیش واریزی) پس از اتها قرارداد اجاره و انجـا تسـویه حسـاب بـا امـور مـالی و بـا تائیـد امـور
دانشجویی مسترد خوااد شد  .ضهناً در صورتیکه مستاجر هبق مفاد قرارداد عه ننهاید دانشگاه چک و سپرده ماکور را بـه نفـع خـود توقیـف و
وصول خوااد نهود .
 11ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف می باشد در پایان ارماه اجاره بهای قرارداد را بحساب دانشگاه واریز نهاید که بـه اهـین منظـور بـه تعـداد
مااهای اجاره (20ماه) از مستاجر 12فقره چک اخا خواادشد و مستاجر میز به پا نهودن چک اا در موعد مقرر(پایان ار دو ماه) خواادبود .
11ـ مدت اجاره 02 :ماه شمسی از تاریخ  55/7/1لغایت  57/6/00می باشد .
12ـ تهیه و تامین کییه وسای و میزومات موردنیاز کار بعهده متقاضی ( مستاجر) می باشد
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13ـ متقاضی (برنده مزایده) موظف است نسبت به ارائه خدمات و فروش با توافق و اهاانگی بـا امـور دانشـجویی و  %31پـایین تـر از نـرا بـازار
درمح مربوهه اقدا نهاید و بایستی نرا فروش با سایر ساختهانهای دانشگاه تفاوتی نداشته باشد .نظارت بـر نـرا فـروش بعهـده اموردانشـجویی
دانشگاه می باشد .
 10ـ حفظ شئونات اسالمی و اخالقی و رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و رفتار مناسب با دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشـگاه جـز تعهـدات
مـی
برنده مزایده می باشد  .ضهناً صالحیت اخالقی برنده مزایده ( مستاجر) و کییه افرادی که در مح مورد اجـاره مشـلول بـه کـار
گردند می بایست مورد تایید حراست دانشگاه باشد .
15ـ پرداخت ار گونه حقوق ،دستهزد ،پاداش ،حق بیهه و  ...مربوط به پرسن و کارگران شاغ در مح مورد اجاره بر اسـا قـوانین و مقـررات
کار و تأمین اجتهاعی کالً بر عهده و با ازینه مستأجر(برنده مزایده) می باشد و پاسخگویی به ار نوع ادعـا و شـکایتی در ایـن خصـو بـر عهـده
مستأجر خوااد بود و دانشگاه ایچ گونه مسئولیتی در این رابطه بر عهده ندارد.
 -13شرکت در مزایده و تکهی و امضا اسناد و اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد قیهت (اجاره بهـا) بـه منزلـه قبـول و پـایرش اختیـارات  ،تکـالیف،
ضوابط و مقررات از جهیه ئین نامه معامالت دانشگاه زاد اسالمی از هرف برنده مزایده خوااد بود.
 -17انعقاد قرارداد اجاره با برنده مزایده و شروع به کار مستأجر  ،منوط به اخا مجوز از کهیسیون معامالت استان یا سـازمان مرکـزی و اداره کـ
امور حقوقی دانشگاه و تائید صالحیت مستاجر از سوی حراست واحد شیراز می باشد و صرف برنده شدن در مزایده  ،ایچ گونه حـق و حقـوقی را
برای برنده مزایده به اهراه نخوااد داشت و چنانچه صالحیت برنده مزایده یا مزایده برگزار شده از سوی مراجع فوق الاکر تائید نگردد و یا مزایـده
ابطال گردد ،برنده مزایده حق ایچ گونه ادعا  ،شکایت و اعتراضی را نخوااد داشت و حق ارگونه اعتراض یـا شـکایتی را درایـن خصـو از خـود
سیب و ساقط نهوده است.
 -18پرداخت ازینه اای ب ،برق ،گاز مصرفی برعهده مستاجر بوده و مستاجر میز به استقرار اسپییت برای تامین سرمایش و گرمایش غرفه می
باشد .
 19ـ پرداخت ارگونه کسور قانونی و اهچنین ازینه درج گهی (درروزنامه اای استانی و کشوری) برعهده برنده مزایده می باشد .
 -00هزینه تکمیل آالچیق های محل غرفه  ،با سازه های تعیین شده از سوی معاونت عمرانی دانشگاه  ،به عهده مستاجر می باشد .لذا
این هزینه کرد جزء تعهدات مستاجر است و کل ساخته های مستاجر در مالکیت دانشگاه در می آید و مستاجر هیچگونه حقی در این خصوص
نسبت به هزینه و تاسیسات ایجاد شده ندارد.

 21ـ مح دریافت و تسییم اوراق مزایده به در  :شیراز ـ کییومتر  5جاده صدرا ـ سایت پردیس ـ دانشکده عیو ـ هبقه سو ـ حـوزه ریاسـت
می باشد.

تذکر  :نوشتن در

و تیفن (ثابت و اهراه) بر روی ار دو فر الزامی می باشد در غیراینصورت پیشنهاد ارائه شده مردود می باشد.

نا و نا خانوادگی
امضا ـ اثرانگشت ـ تاریخ
آدرس و تلفن متقاضی:

______________________________________________________________________________________________________________________________________
www.iaushiraz.ac.ir
نشانی  :شیراز – کیلومتر  5جاده شهر صدرا – پردیس دانشگاه آزاد اسالمی – صندوق پستی  31117-1تلفن  ) 1317(1411141-44 :نمابر ) 1317( 1411151 :

شماره -------------- :
تاریخ -------------- :
پیوست -------------- :

فرم شماره 0

« فرم پیشنهاد اجاره بها »
ینجانب  :نا  .......................................نا خانوادگی  ..............................................فرزند  ........................................تاریخ تولد...................... :
شهاره شناسنامه  ......................................صادره از  .........................................ضهن قبول تها شرایط مزایده ( فـر شـهاره یـک) متقاضـی
اجاره غرفه تکثیر و زیراکس پردیس دانشگاه واقع در کیلومتر  5جاده صدرا با مبیغ پیشنهادی ماایانه

به عـدد

 ............. ...................................ریال به حروف ............ ...........................................................ریال  ،به عالوه هزینه های تکمیلل آالچیلق
غرفه) َ ،می باشم .
ضهناً اعال می دار :
 1ـ در صورتیکه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گردد  ،متعهد می باشم ظرف مدت یک افته از تـاریخ اعـال دانشـگاه  ،نسـبت بـه
ارائه تضهین انجا تعهدات (چک ضهانت و سپرده  3ماه اجاره) و انعقاد قرارداد اجاره و شروع کار اقدا نهایم در غیراینصـورت دانشـگاه
مجاز خوااد بود که سپرده شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نهاید و با نفر بعدی مزایده قرارداد اجاره منعقد نهاید .
 2ـ اذعان دار که دانشگاه زاد اسالمی شیراز  ،در قبول یا رد اریک یا تها پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد .
 3ـ یک قطعه فیش بانکی به شهاره  ..............................................................عهده بانک  .......................... .......................شـعبه  .....................بـه
مبیغ  ....................................................ریال بابت تضهین شرکت در مزایده ضهیهه می باشد .
تاکر :داشتن سابقه مفید کاری در زمینه تکثیر و ارائه تصویر سوابق مربوهه به اهراه تیفـن و در

و مشخصـات کارفرمایـان و محـ

اای مورد اجاره قبیی الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد قیهت ارائه شده مردود خوااد بود.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ :
آدرس و تلفن :
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فرم شماره 1
 1ـ مورد اجاره :

« شرایط مزایده »

غرفه فروش محصوالت الکترونیک و تعمیرات موبایل پردیس دانشگاه واقع در کیلومتر  5جاده صدرا – محوطه مقابل نمازخانه پردیس

تبصره : 1ارائه خدمات فروش تجهیزات مجاز الکترونیک و موبای و لواز جانبی ن و نر افزاراای مجاز و تعهیرات موبای برعهده برنده مزایده می
باشد لاا تهیه کییه لواز و وسای مورد نیاز کالً برعهده برنده مزایده می باشد،
تبصره :2داشتن تجربه مفید کاری در زمینه فروش و تعهیرات تجهیزات الکترونیک و موبای و ...و ارائه سوابق کـاری مربوهـه بـه اهـراه تیفـن و
در و مشخصات کارفرمایان و مح اای مورد اجاره قبیی جهت اردو مورد الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مربوهه مردود می باشد.
تبصره :3افراد متقاضی میز و مکیف می باشند قب از ارائه ارگونه پیشنهاد اجاره بها ،ضهن بازدید و مراجعه به مح دانشگاه از کم و کیف محـ
مورد اجاره  ،تعداد دانشجویان و  ...اهالع حاص نهایند.
 2ـ سپرده مزایده :
پرداخت مبیغ  00/000/000ریال بحساب سیبا  1113731373110بانک میی بنا دانشگاه زاد اسالمی شیراز بابت سپرده مزایده می باشد.
 3ـ تها اوراق شام سپرده ( فیش واریزی ) ،فر شرایط مزایده و فر پیشنهاد اجاره بها می بایست توسط متقاضی مهروامضـا شـده باشـد و در
یک پاکت سربسته و الک و مهرشده تحوی دانشگاه گردد .در روی پاکت ماکور باید موضوع مزایده و محـ مـورد اجـاره و نـا و نشـانی و تیفـن
متقاضی نوشته شده باشد و در موعد مقرر تحوی دانشگاه گردد.
0ـ به پیشنهادات فاقد مهر و امضا بدون تیفن و در  ،مخدوش ،خط خورده ،مبهم و مشروط و بدون سپرده ( فیش نقدی) و پیشنهادات واصـیه
بعد از انقضای مهیت مقرر در گهی ،ترتیب اثر داده نخواادشد.
 -5دانشگاه در رد یا قبول تها یا اریک از پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد.
 3ـ تعیین تعداد و چگونگی اعال برندگان با نظر کهیسیون معامالت دانشگاه بوده و در صورت انصراف اریک از شـرکت کننـدگان قبـ از اعـال
نتیجه مزایده  ،سپرده نها به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 7ـ چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد اجاره با دانشگاه نباشد سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط می گردد و با نفر دو  ،قـرارداد اجـاره منعقـد
خوااد شد و چنانچه نفر دو از انعقاد قرارداد با دانشگاه منصرف گردد سپرده او نیز به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 8ـ سپرده اای مربوهه به شرکت کنندگان در مزایده  ،بجز نفرات اول و دو و سو پس از اعال نتیجه و سپرده نفـر دو و سـو پـس از انعقـاد
قرارداد اجاره با نفر اول بعد از انجا تشریفات اداری و مالی از هریق امورمالی دانشگاه هی یک فقره چک مسترد خواادشد .
9ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف است قب از شروع کار و انگا انعقاد قرارداد عالوه بر تحوی یک فقره چک ضهانت می بایست بابـت تضـهین
انجا تعهدات خود  ،معادل  3ماه از اجاره بهای قرارداد ( حد اق پنجاه میییون ریال ) را بحساب دانشگاه واریز و فیش مربوهه را تحوی نهاید .
تبصره  :چک ضهانت و اهچنین سپرده اجاره (فیش واریزی) پس از اتها قرارداد اجاره و انجـا تسـویه حسـاب بـا امـور مـالی و بـا تائیـد امـور
دانشجویی مسترد خوااد شد  .ضهناً در صورتیکه مستاجر هبق مفاد قرارداد عه ننهاید دانشگاه چک و سپرده ماکور را بـه نفـع خـود توقیـف و
وصول خوااد نهود .
 11ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف می باشد در پایان ارماه اجاره بهای قرارداد را بحساب دانشگاه واریز نهاید که بـه اهـین منظـور بـه تعـداد
مااهای اجاره (20ماه) از مستاجر 12فقره چک اخا خواادشد و مستاجر میز به پا نهودن چک اا در موعد مقرر(پایان ار دو ماه) خواادبود
11ـ مدت اجاره 02 :ماه شمسی از تاریخ  55/7/1لغایت  57/6/00می باشد .
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12ـ تهیه و تامین کییه وسای و میزومات موردنیاز کار بعهده متقاضی ( مستاجر) می باشد.
13ـ متقاضی (برنده مزایده) موظف است نسبت به ارائه خدمات و فروش با توافق و اهاانگی بـا امـور دانشـجویی و  %31پـایین تـر از نـرا بـازار
درمح مربوهه اقدا نهاید و بایستی نرا فروش با سایر ساختهانهای دانشگاه تفاوتی نداشته باشد .نظارت بـر نـرا فـروش بعهـده اموردانشـجویی
دانشگاه می باشد .
 10ـ حفظ شئونات اسالمی و اخالقی و رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و رفتار مناسب با دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشـگاه جـز تعهـدات
مـی
برنده مزایده می باشد  .ضهناً صالحیت اخالقی برنده مزایده ( مستاجر) و کییه افرادی که در مح مورد اجـاره مشـلول بـه کـار
گردند می بایست مورد تایید حراست دانشگاه باشد .
15ـ پرداخت ار گونه حقوق ،دستهزد ،پاداش ،حق بیهه و  ...مربوط به پرسن و کارگران شاغ در مح مورد اجاره بر اسـا قـوانین و مقـررات
کار و تأمین اجتهاعی کالً بر عهده و با ازینه مستأجر(برنده مزایده) می باشد و پاسخگویی به ار نوع ادعـا و شـکایتی در ایـن خصـو بـر عهـده
مستأجر خوااد بود و دانشگاه ایچ گونه مسئولیتی در این رابطه بر عهده ندارد.
 -13شرکت در مزایده و تکهی و امضا اسناد و اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد قیهت (اجاره بهـا) بـه منزلـه قبـول و پـایرش اختیـارات  ،تکـالیف،
ضوابط و مقررات از جهیه ئین نامه معامالت دانشگاه زاد اسالمی از هرف برنده مزایده خوااد بود.
 -17انعقاد قرارداد اجاره با برنده مزایده و شروع به کار مستأجر  ،منوط به اخا مجوز از کهیسیون معامالت استان یا سـازمان مرکـزی و اداره کـ
امور حقوقی دانشگاه و تائید صالحیت مستاجر از سوی حراست واحد شیراز می باشد و صرف برنده شدن در مزایده  ،ایچ گونه حـق و حقـوقی را
برای برنده مزایده به اهراه نخوااد داشت و چنانچه صالحیت برنده مزایده یا مزایده برگزار شده از سوی مراجع فوق الاکر تائید نگردد و یا مزایـده
ابطال گردد ،برنده مزایده حق ایچ گونه ادعا  ،شکایت و اعتراضی را نخوااد داشت و حق ارگونه اعتراض یـا شـکایتی را درایـن خصـو از خـود
سیب و ساقط نهوده است.
 -18پرداخت ازینه اای ب ،برق ،گاز مصرفی برعهده مستاجر بوده و مستاجر میز به استقرار اسپییت برای تامین سرمایش و گرمایش غرفه می
باشد .
 19ـ پرداخت ارگونه کسور قانونی و اهچنین ازینه درج گهی (درروزنامه اای استانی و کشوری) برعهده برنده مزایده می باشد .
 -00هزینه تکمیل آالچیق های محل غرفه  ،با سازه های تعیین شده از سوی معاونت عمرانی دانشگاه  ،به عهده مستاجر می باشلد .للذا ایلن
هزینه کرد جزء تعهدات مستاجر است و کل ساخته های مستاجر در مالکیت دانشگاه در می آید و مستاجر هیچگونه حقلی در ایلن خصلوص
نسبت به هزینه و تاسیسات ایجاد شده ندارد.

 21ـ مح دریافت و تسییم اوراق مزایده به در  :شیراز ـ کییومتر  5جاده صدرا ـ سایت پردیس ـ دانشکده عیو ـ هبقه سو ـ حـوزه ریاسـت
می باشد.

تذکر :نوشتن در

و تیفن (ثابت و اهراه) بر روی ار دو فر الزامی می باشد در غیراینصـورت پیشـنهاد ارائـه شـده مـردود

مـی

باشد.

نا و نا خانوادگی
امضا ـ اثرانگشت ـ تاریخ
آدرس و تلفن متقاضی:
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فرم شماره 0

« فرم پیشنهاد اجاره بها »
اینجانب  :نا  .......................................نا خانوادگی  ..............................................فرزند  ........................................تاریخ تولد...................... :
شهاره شناسنامه  ......................................صادره از  .........................................ضهن قبول تها شرایط مزایده ( فـر شـهاره یـک) متقاضـی
اجاره غرفه فروش محصوالت و خدمات الکترونیکی و تعمیرات موبایل پردیس دانشگاه واقع در کیلومتر  5جاده صلدرا بـا
مبیغ پیشنهادی ماایانه به عدد .............. ................................ریال به حروف  . ...........................................................ریال  ،به علالوه هزینله
های تکمیل آالچیق غرفه) َ ،می باشم .
ضهناً اعال می دار :
 1ـ در صورتیکه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گردد  ،متعهد می باشم ظرف مدت یک افته از تـاریخ اعـال دانشـگاه  ،نسـبت بـه
ارائه تضهین انجا تعهدات (چک ضهانت و سپرده  3ماه اجاره) و انعقاد قرارداد اجاره و شروع کار اقدا نهایم در غیراینصـورت دانشـگاه
مجاز خوااد بود که سپرده شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نهاید و با نفر بعدی مزایده قرارداد اجاره منعقد نهاید .
 2ـ اذعان دار که دانشگاه زاد اسالمی شیراز  ،در قبول یا رد اریک یا تها پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد .
 3ـ یک قطعه فیش بانکی به شهاره  ..............................................................عهده بانک  .......................... .......................شـعبه  .....................بـه
مبیغ  ....................................................ریال بابت تضهین شرکت در مزایده ضهیهه می باشد .
تاکر :داشتن سابقه مفید کاری در زمینه تکثیر و ارائه تصویر سوابق مربوهه به اهراه تیفـن و در

و مشخصـات کارفرمایـان و محـ

اای مورد اجاره قبیی الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد قیهت ارائه شده مردود خوااد بود.
نام و نام خانوادگی :

تاریخ :
آدرس و تلفن :
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فرم شماره 1
 1ـ مورد اجاره :

« شرایط مزایده »

غرفه تاکسی تلفنی پردیس دانشگاه واقع در کیلومتر  5جاده صدرا – محوطه مقابل نمازخانه پردیس

تبصره : 1ارائه خدمات تاکسی سرویس و تیفنی برعهده برنده مزایده می باشد لاا تهیه کییه لواز و وسای کالً برعهده برنده مزایده می باشد،
تبصره :2داشتن تجربه مفید کاری در زمینه تاکسی سرویس و تیفنی و ارائه سوابق کاری مربوهه به اهراه تیفن و در و مشخصات کارفرمایان و
مح اای مورد اجاره قبیی جهت اردو مورد الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مربوهه مردود می باشد.
تبصره :3افراد متقاضی میز و مکیف می باشند قب از ارائه ارگونه پیشنهاد اجاره بها ،ضهن بازدید و مراجعه به مح دانشگاه از کم و کیف محـ
مورد اجاره  ،تعداد دانشجویان و  ...اهالع حاص نهایند.
 2ـ سپرده مزایده :
پرداخت مبیغ  00/000/000ریال بحساب سیبا  1113731373110بانک میی بنا دانشگاه زاد اسالمی شیراز بابت سپرده مزایده می باشد.
 3ـ تها اوراق شام سپرده ( فیش واریزی ) ،فر شرایط مزایده و فر پیشنهاد اجاره بها می بایست توسط متقاضی مهروامضـا شـده باشـد و در
یک پاکت سربسته و الک و مهرشده تحوی دانشگاه گردد .در روی پاکت ماکور باید موضوع مزایده و محـ مـورد اجـاره و نـا و نشـانی و تیفـن
متقاضی نوشته شده باشد و در موعد مقرر تحوی دانشگاه گردد.
0ـ به پیشنهادات فاقد مهر و امضا بدون تیفن و در  ،مخدوش ،خط خورده ،مبهم و مشروط و بدون سپرده ( فیش نقدی) و پیشنهادات واصـیه
بعد از انقضای مهیت مقرر در گهی ،ترتیب اثر داده نخواادشد.
 -5دانشگاه در رد یا قبول تها یا اریک از پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد.
 3ـ تعیین تعداد و چگونگی اعال برندگان با نظر کهیسیون معامالت دانشگاه بوده و در صورت انصراف اریک از شـرکت کننـدگان قبـ از اعـال
نتیجه مزایده  ،سپرده نها به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 7ـ چنانچه نفر اول حاضر به انعقاد قرارداد اجاره با دانشگاه نباشد سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط می گردد و با نفر دو  ،قـرارداد اجـاره منعقـد
خوااد شد و چنانچه نفر دو از انعقاد قرارداد با دانشگاه منصرف گردد سپرده او نیز به نفع دانشگاه ضبط خوااد شد .
 8ـ سپرده اای مربوهه به شرکت کنندگان د ر مزایده  ،بجز نفرات اول و دو و سو پس از اعال نتیجه و سپرده نفـر دو و سـو پـس از انعقـاد
قرارداد اجاره با نفر اول بعد از انجا تشریفات اداری و مالی از هریق امورمالی دانشگاه هی یک فقره چک مسترد خواادشد .
9ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف است قب از شروع کار و انگا انعقاد قرارداد عالوه بر تحوی یک فقره چک ضهانت می بایست بابـت تضـهین
انجا تعهدات خود  ،معادل  3ماه از اجاره بهای قرارداد ( حد اق پنجاه میییون ریال ) را بحساب دانشگاه واریز و فیش مربوهه را تحوی نهاید .
تبصره  :چک ضهانت و اهچنین سپرده اجاره (فیش واریزی) پس از اتها قرارداد اجاره و انجـا تسـویه حسـاب بـا امـور مـالی و بـا تائیـد امـور
دانشجویی مسترد خوااد شد  .ضهناً در صورتیکه مستاجر هبق مفاد قرارداد عه ننهاید دانشگاه چک و سپرده ماکور را بـه نفـع خـود توقیـف و
وصول خوااد نهود .
 11ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف می باشد در پایان ارماه اجاره بهای قرارداد را بحساب دانشگاه واریز نهاید که بـه اهـین منظـور بـه تعـداد
مااهای اجاره (20ماه) از مستاجر 12فقره چک اخا خواادشد و مستاجر میز به پا نهودن چک اا در موعد مقرر(پایان ار دو ماه) خواادبود .
11ـ مدت اجاره 02 :ماه شمسی از تاریخ  55/7/1لغایت  57/6/00می باشد .
12ـ تهیه و تامین کییه وسای و میزومات موردنیاز کار بعهده متقاضی ( مستاجر) می باشد.
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13ـ متقاضی (برنده مزایده) موظف است نسبت به ارائه خدمات و فروش با توافق و اهاانگی با امور دانشجویی و  %31پایین تـر از
نرا بازار درمح مربوهه اقدا نهاید و بایستی نرا فروش با سـایر سـاختهانهای دانشـگاه تفـاوتی نداشـته باشـد .نظـارت بـر نـرا فـروش بعهـده
اموردانشجویی دانشگاه می باشد .
 10ـ حفظ شئونات اسالمی و اخالقی و رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه و رفتار مناسب با دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشـگاه جـز تعهـدات
برنده مزایده می باشد  .ضهناً صالحیت اخالقی برنده مزایده ( مستاجر) و کییه افرادی که در مح مورد اجـاره مشـلول بـه کـار مـی گردنـد مـی
بایست مورد تایید حراست دانشگاه باشد .
15ـ پرداخت ار گونه حقوق ،دستهزد ،پاداش ،حق بیهه و  ...مربوط به پرسن و کارگران شاغ در مح مورد اجاره بر اسـا قـوانین و مقـررات
کار و تأمین اجتهاعی کالً بر عهده و با ازینه مستأجر(برنده مزایده) می باشدو نیـز مستاجر ملزم به ارائه کپی برابر اصل از بیمه نامله هلای
معتبر اتومبیل ها و گواهی نامه های رانندگان مشغول به کار در غرفه خود به امور دانشجوئی و حراست دانشگاه بوده و پاسخگویی به
ار نوع ادعا و شکایتی در این خصو بر عهده مستأجر خوااد بود و دانشگاه ایچ گونه مسئولیتی در این رابطه بر عهده ندارد.
 -13شرکت در مزا یده و تکهی و امضا اسناد و اوراق مزایده و ارائه پیشنهاد قیهت (اجاره بهـا) بـه منزلـه قبـول و پـایرش اختیـارات  ،تکـالیف،
ضوابط و مقررات از جهیه ئین نامه معامالت دانشگاه زاد اسالمی از هرف برنده مزایده خوااد بود.
 -17انعقاد قرارداد اجاره با برنده مزایده و شروع ب ه کار مستأجر  ،منوط به اخا مجوز از کهیسیون معامالت استان یا سـازمان مرکـزی و اداره کـ
امور حقوقی دانشگاه و تائید صالحیت مستاجر از سوی حراست واحد شیراز می باشد و صرف برنده شدن در مزایده  ،ایچ گونه حـق و حقـوقی را
برای برنده مزایده به اهراه نخوااد داشت و چنانچه صالحیت برنده مزایده یا مزایده برگزار شده از سوی مراجع فوق الاکر تائید نگردد و یا مزایـده
ابطال گردد ،برنده مزایده حق ایچ گونه ادعا  ،شکایت و اعتراضی را نخوااد داشت و حق ارگونه اعتراض یـا شـکایتی را درایـن خصـو از خـود
سیب و ساقط نهوده است.
 -18پرداخت ازینه اای ب ،برق ،گاز مصرفی برعهده مستاجر بوده و مستاجر میز به استقرار اسپییت برای تامین سرمایش و گرمایش غرفه می
باشد .
 19ـ پرداخت ارگونه کسور قانونی و اهچنین ازینه درج گهی (درروزنامه اای استانی و کشوری) برعهده برنده مزایده می باشد .
 -00هزینه تکمیل آالچیق های محل غرفه  ،با سازه های تعیین شده از سوی معاونت عمرانی دانشگاه  ،به عهده مستاجر می باشلد .للذا ایلن
هزینه کرد جزء تعهدات مستاجر است و کل ساخته های مستاجر در مالکیت دانشگاه در می آید و مستاجر هیچگونه حقلی در ایلن خصلوص
نسبت به هزینه و تاسیسات ایجاد شده ندارد.
 -01محل پارک خودرو ها در بیرون درب دانشگاه وجود دارد  ،در صورت مشخص شدن محلی در داخل دانشگاه  ،هزینه اجاره محل مذکور به
مبلغ بهای اجاره اضافه خواهد گردید .

 22ـ مح دریافت و تسییم اوراق مزایده به در  :شیراز ـ کییومتر  5جاده صدرا ـ سایت پردیس ـ دانشکده عیو ـ هبقه سو ـ حـوزه ریاسـت
می باشد.

تذکر  :نوشتن در

و تیفن (ثابت و اهراه) بر روی ار دو فر الزامی می باشد در غیراینصورت پیشنهاد ارائه شده مردود می باشد.

نا و نا خانوادگی
امضا ـ اثرانگشت ـ تاریخ
آدرس و تلفن متقاضی:
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شماره -------------- :
تاریخ -------------- :
پیوست -------------- :

فرم شماره 0

« فرم پیشنهاد اجاره بها »

اینجانب  :نا  .......................................نا خانوادگی  ..............................................فرزند  ........................................تاریخ تولد...................... :
شهاره شناسنامه  ......................................صادره از  .........................................ضهن قبول تها شرایط مزایده ( فـر شـهاره یـک) متقاضـی
اجاره غرفه تاکسی سلرویس و تلفنلی پلردیس دانشلگاه واقلع در کیللومتر  5جلاده صلدرا بـا مبیـغ پیشـنهادی ماایانـه
به عدد  ............................. ...................ریال به حروف ............ ...........................................................ریال  ،به علالوه هزینله هلای تکمیلل
آالچیق غرفه) َ ،می باشم .
ضهناً اعال می دار :
 1ـ در صورتیکه پیشنهاد اینجانب مورد قبول واقع گردد  ،متعهد می باشم ظرف مدت یک افته از تـاریخ اعـال دانشـگاه  ،نسـبت بـه
ارائه تضهین انجا تعهدات (چک ضهانت و سپرده  3ماه اجاره) و انعقاد قرارداد اجاره و شروع کار اقدا نهایم در غیراینصـورت دانشـگاه
مجاز خوااد بود که سپرده شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نهاید و با نفر بعدی مزایده قرارداد اجاره منعقد نهاید .
 2ـ اذعان دار که دانشگاه زاد اسالمی شیراز  ،در قبول یا رد اریک یا تها پیشنهادات واصیه دارای اختیار تا می باشد .
 3ـ یک قطعه فیش بانکی به شهاره  ..............................................................عهد ه بانک  .................................................شـعبه  .....................بـه
مبیغ  ....................................................ریال بابت تضهین شرکت در مزایده ضهیهه می باشد .
تاکر :داشتن سابقه مفید کاری در زمینه تکثیر و ارائه تصویر سوابق مربوهه به اهراه تیفـن و در

و مشخصـات کارفرمایـان و محـ

اای مورد اجاره قبیی الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد قیهت ارائه شده مردود خوااد بود.
نام و نام خانوادگی :

تاریخ :
آدرس و تلفن :
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