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فرم شماره 1
 1ـ مورد اجاره :

« شرایط مزایده »

غرفه فروش مواد غذائی دانشگاه واقع در دانشکده دندان پزشکی

تبصره : 1ارائه خدمات تهیه و فروش مواد غذائی بوفه ای برعهده برنده مزایده می باشد لذا تهیه کلیه لوازم و وسایل شامل یخچـا
ملزومات کالً برعهده برنده مزایده می باشد
تبصره : 2داشتن تجربه مفید کاری در زمینه تهیه و توزیع مواد غذائی و ...و ارائـه سـوابق کـاری مربوهـه بـه اهـراه تلفـن و ودرش و م خصـات
کارفرمایان و محل اای مورد اجاره قبلی جهت اردو مورد الزامی می باشد در غیر اینصورت پی نهاد مربوهه مردود می باشد.
تبصره : 3افراد متقاضی ملزم و مکلف می باشند قبل از ارائه ارگونه پی نهاد اجاره بها ضهن بازدید و مراجعه به محل دان گاه از کم و کیف محـل
مورد اجاره تعداد دان جویان و  ...اهالع حاصل نهایند.
تبصره  : 4قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه محل مورد اجاره معادل مبلغ  0333333ریال ( سه میلیون ریال) تعیین گردیده است.
میـز و سـایر

 2ـ سپرده مزایده :
پرداخت مبلغ  03/333/333ریال بحساب سیبا  1113731373110بانک ملی بنام دان گاه وزاد اسالمی شیراز بابت سپرده مزایده می باشد.
 3ـ تهام اوراق شامل سپرده ( فیش واریزی ) فرم شرایط مزایده و فرم پی نهاد اجاره بها می بایست توسط متقاضی مهروامضـا شـده باشـد و در
یک پاکت سربسته و الک و مهرشده تحویل دان گاه گردد .در روی پاکت مذکور باید موضوع مزایده و محـل مـورد اجـاره و نـام و ن ـانی و تلفـن
متقاضی نوشته شده باشد و در موعد مقرر تحویل دان گاه گردد.
 0ـ به پی نهادات فاقد مهر و امضا بدون تلفن و ودرش مخدوش خط خورده مبهم و م روط و بدون سپرده ( فیش نقدی) و پی نهادات واصـله
بعد از انقضای مهلت مقرر در وگهی ترتیب اثر داده نخواادشد.
 -5دان گاه در رد یا قبو تهام یا اریک از پی نهادات واصله دارای اختیار تام می باشد.
 3ـ تعیین تعداد و چگونگی اعالم برندگان با نظر کهیسیون معامالت دان گاه بوده و در صورت انصراف اریک از شـرکت کننـدگان قبـل از اعـالم
نتیجه مزایده سپرده ونها به نفع دان گاه ضبط خوااد شد .
 7ـ چنانچه نفر او حاضر به انعقاد قرارداد اجاره با دان گاه نباشد سپرده وی به نفع دان گاه ضبط می گردد و با نفر دوم قـرارداد اجـاره منعقـد
خوااد شد و چنانچه نفر دوم از انعقاد قرارداد با دان گاه منصرف گردد سپرده او نیز به نفع دان گاه ضبط خوااد شد .
 8ـ سپرده اای مربوهه به شرکت کنندگان در مزایده بجز نفرات او و دوم و سوم پس از اعالم نتیجه و سپرده نفـر دوم و سـوم پـس از انعقـاد
قرارداد اجاره با نفر او بعد از انجام ت ریفات اداری و مالی از هریق امورمالی دان گاه هی یک فقره چک مسترد خواادشد .
 9ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف است قبل از شروع کار و انگام انعقاد قرارداد عالوه بر تحویل یک فقره چک ضهانت می بایست بابـت تضـهین
انجام تعهدات خود معاد  3ماه از اجاره بهای قرارداد را بحساب دان گاه واریز و فیش مربوهه را تحویل نهاید .
تبصره  :چک ضهانت و اهچنین سپرده اجاره (فیش واریزی) پس از اتهام قرارداد اجاره و انجـام تسـویه حسـاب بـا امـور مـالی و بـا تائیـد امـور
دان جویی مسترد خوااد شد  .ضهناً در صورتیکه مستاجر هبق مفاد قرارداد عهل ننهاید دان گاه چک و سپرده مذکور را بـه نفـع خـود توقیـف و
وصو خوااد نهود .
 11ـ مستاجر ( برنده مزایده ) موظف می باشد در پایان ار ماه اجاره بهای قرارداد را بحساب دان گاه واریز نهاید که به اهـین منظـور بـه تعـداد
مااهای اجاره (12ماه) از مستاجر  3فقره چک اخذ خواادشد و مستاجر ملزم به پاش نهودن چک اا در موعد مقرر(پایان ار دو ماه) خواادبود .
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11ـ مدت اجاره 6 :ماه شمسی از تاریخ  95/7/1لغایت  96/6/01می باشد .
12ـ تهیه و تامین کلیه وسایل و ملزومات 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 دان ـجویی و  %31پـایین تـر از نـرا بـازار
درمحل مربوهه اقدام نهاید و بایستی نرا فروش با سایر ساختهانهای دان گاه تفاوتی نداشته باشد .نظارت بـر نـرا فـروش بعهـده اموردان ـجویی
دان گاه می باشد .
 10ـ حفظ شئونات اسالمی و اخالقی و رعایت ضوابط و مقررات دان گاه و رفتار مناسب با دان جویان و کارکنان و اساتید دان ـگاه جـز تعهـدات
برنده مزایده می باشد  .ضهناً صالحیت اخالقی برنده مزایده ( مستاجر) و کلیه افرادی که در محل مورد اجاره م ـوو بـه کـار مـی گردنـد مـی
بایست مورد تایید حراست دان گاه باشد .
 15ـ پرداخت ار گونه حقوق دستهزد پاداش حق بیهه و  ...مربوط به پرسنل و کارگران شاغل در محل مورد اجاره بر اسـاش 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 دان گاه ایچ گونه مسئولیتی در این رابطه بر عهده ندارد.
 -13شرکت در مزایده و تکهیل و امضا اسناد و اوراق مزایده و ارائه پی نهاد قیهت (اجاره بهـا) بـه منزلـه قبـو و پـذیرش اختیـارات تکـالیف
ضو ابط و مقررات از جهله وئین نامه معامالت دان گاه وزاد اسالمی از هرف برنده مزایده خوااد بود.
 -17انعقاد قرارداد اجاره با برنده مزایده و شروع به کار مستأجر منوط به اخذ مجوز از کهیسیون معامالت استان یا سـازمان مرکـزی و اداره کـل
امور حقوقی دان گاه 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 الذکر تائید نگردد و یا مزایـده
ابطا گردد برنده مزایده حق ا یچ گونه ادعا شکایت و اعتراضی را نخوااد داشت و حق ارگونه اعتراض یـا شـکایتی را درایـن خصـو از خـود
سلب و ساقط نهوده است.
 -18پرداخت ازینه اای وب برق گاز مصرفی برعهده مستاجر می باشد.
 19ـ پرداخت ارگونه کسور قانونی و اهچنین ازینه درج وگهی (درروزنامه اای استانی و ک وری) برعهده برنده مزایده می باشد .
 21ـ محل دریافت و تسلیم اوراق مزایده به ودرش :شیراز ـ کیلومتر  5جاده صدرا ـ سایت پردیس ـ دان کده علوم ـ هبقه سوم ـ حـوزه ریاسـت
می باشد.

تذکر  :نوشتن ودرش و تلفن (ثابت و اهراه) بر روی ار دو فرم الزامی می باشد در غیراینصورت پی نهاد ارائه شده مردود می باشد.

نام و نام خانوادگی
امضا ـ اثرانگ ت ـ تاریخ
آدرس و تلفن متقاضی:
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فرم شماره 0

« فرم پیشنهاد اجاره بها »
اینجانب  :نام  .......................................نام خانوادگی  ..............................................فرزند  ................................... .....تاریخ تولد...................... :
شهاره شناسنامه  ......................................صادره از  .........................................ضهن قبو تهام شرایط مزایده ( فـرم شـهاره یـک) متقاضـی
اجـاره غرفه تهیه و توزیع مواد غذائی دانشگگاه واقگع ددانشگکده دنگدان پزشگکی بـا مبلـغ پی ـنهادی ماایانـه بـه عـدد
 ................................................ریا به حروف  ...........................................................ریا می باشم .
ضهناً اعالم می دارم :
 1ـ در صورتیکه پی نهاد اینجانب مورد قبو واقع گردد متعهد می باشم ظرف مدت یک افته از تـاریخ اعـالم دان ـگاه نسـبت بـه
ارائه تضهین انجام تعهدات (چک ضهانت و سپرده  3ماه اجاره) و انعقاد قرارداد اجاره و شروع کار اقدام نهایم در غیراینصـورت دان ـگاه
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 دارم که دان گاه وزاد اسالمی شیراز در قبو یا رد اریک یا تهام پی نهادات واصله دارای اختیار تام می باشد .
 3ـ یک قطعه فیش بانکی به شهاره  ..............................................................عهده بانک  .............................................. ...شـعبه  .....................بـه
مبلغ  ....................................................ریا بابت تضهین شرکت در مزایده ضهیهه می باشد .
تذکر :داشتن سابقه مفید کاری در زمینه تکثیر و ارائه تصویر سوابق مربوهه به اهراه تلفـن و ودرش و م خصـات کارفرمایـان و محـل
اای مورد اجاره قبلی الزامی می باشد در غیر اینصورت پی نهاد قیهت ارائه شده مردود خوااد بود.
نام و نام خانوادگی :
امضاء و اثرانگشت :
تاریخ :
آدرس و تلفن :
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