مشایده واگذاری
بوفه دانشجویی و انتشارات دانشجویی
دانشگاه آساد اسالمی
واحد نورآباد ممسنی
تیز ماه 1395

« فهرست»
-1دػَتٌاهِ ٍ ضشایظ ػوَهی هضایذُ
-2تؼْذًاهِ
-3تؼْذًاهِ پیطٌْاد دٌّذُ دسهَسد ػذم ضوَل لاًَى هٌثغ هذاخلِ واسهٌذاى
-4تشي پیطٌْاد لیوت
الصم تِ روش است وِ ولیِ غفحات ایي دفتشچِ هی تایست تِ هْش ٍ اهضای
تؼْذآٍس ٍ اثش اًگطت پیطٌْاد دٌّذُ تشسذ .دس غیشایٌػَست پیطٌْاد دٌّذُ اص
ضشوت دس هضایذُ حزف هی گشدد.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء تعهد آور

دعوتنامه و شزایط عمومی مشایده
هَضَعٍ:اگزاسی یه تاب تَفِ داًطجَیی ٍ اًتطاسات داًٌطجَیی تِ غَست هجضا
هحل :داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ ًَسآتاد هوسٌی
هذت لشاسداد اجاسُ 12:هاُ ضوسی
ضشایظ ػوَهی هضایذُ :
 )1داًطگاُ دس سد یا لثَل پیطٌْادات ٍ یا اًؼماد لشاس داد هختاس هی تاضذ .
 )2تِ پیطٌْادات هثْن هطشٍط ٍ فالذ سپشدُ یا داسای للن خَسدگی یا ٍاغلِ پس اص اًمضای هْلت همشس تشتیة اثش دادُ
ًخَاّذ ضذ .
- )3پشداخت تیوِ ٍ هالیات )ولیِ وسَس لاًًَی( ٍ هالیات تش اسصش افضٍدُ تِ ػْذُ پیواًىاس هی تاضذ.
 )4هتماضی دس غَست تشًذُ ضذُ حك اًتمال هَسد اجاسُ سا جضئاً یا والً تِ ضخع دیگش ًذاسد .
 )5لیوت فشٍش اجٌاس حذالل  %5صیش لیوت تاصاس تاضذ .
 )6غالحیت واسوٌاى تایذ تِ تاییذ حشاست داًطگاُ تشسذ ( فؼالیت دس تَفِ ٍ اًتطاسات هٌَط تِ اخز غالحیت اص ًاحیِ
داًطگاُ هی تاضذ .
 )7واسوٌاى تَفِ ٍ اًتطاسات تایذ اص جْت سالهت جسوی ٍ سٍاًی هَسد تاییذ پضضه هؼتوذ داًطگاُ تاضٌذ .
 )8هتماضی داسای سَاتك واسی تا اسائِ گَاّی ساتمِ هی تَاًذ داسای اٍلَیت تاضذ.
 )9داًطگاُ حك ًظاست تش ویفیت هَاد غزایی ٍ تْذاضت ػوَهی ٍ چگًَگی ػولىشد واسوٌاى تَفِ سا داسد .
 )10پشداخت تْای آب تَفِ ٍ اًتطاسات تِ ػْذُ داًطگاُ هی تاضذ ٍ تْای تشق هػشفی عثك تَافك تِ ػْذُ هستاجش
هی تاضذ.
 )11واسوٌاى تَفِ ٍ اًتطاسات تایذ داسای واست هخػَظ تَدُ ٍ اضخاظ دیگش حك فؼالیت دس تَفِ سا ًذاسًذ.

لشائت ضذ هَسد لثَل هی تاضذ
اهضاء ٍ اثش اًگطت

 )12حفظ ًظافت تَفِ ٍ اًتطاسات ٍ هحیظ جلَی آى ّوچٌیي تْذاضت ایوٌی تَفِ ٍ اًتطاسات تِ ػْذُ هستاجش است .
 )13فشٍش تٌمالت غیشتْذاضتی ٍ دخاًیات اویذاً هوٌَع است  .استؼوال دخاًیات تَسظ پشسٌل دس حیي واس
هوٌَع است .
 )14صهاى اًؼماد لشاس داد هثلغ چْل هیلیَى سیال (  ) 40/000/000تِ ػٌَاى ٍدیؼِ اص هستاجش اخز خَاّذ ضذ همتضی است «
هتماضی تا هحاسثِ ایي هثلغ تِ ػٌَاى ٍدیؼِ سّي لیوت پیطٌْادی خَد سا اػالم داسد».
 )15دس غَست اػالم اًػشاف تشًذُ هضایذُ سپشدُ ًاهثشدُ تِ ًفغ داًطگاُ ضثظ خَاّذ ضذ .
 )16تا صهاى اًؼماد لشاس داد ولیِ سپشدُ تَدیؼی دس حساب داًطگاُ تالی خَاّذ هاًذ .
 )17ضشوت دس هضایذُ ٍ دادى پیطٌْاد تِ هٌضلِ لثَلی توام اختیاسات ٍ تىالیف همشس دس آئیي ًاهِ وویسیَى هؼاهالت داًطگاُ
هی تاضذ.
 )18هستاجش هی تایست جْت پشداخت هال االجاسُ هاّیاًِ  ،ضص فمشُ چه دس ٍجِ داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هوسٌی غادس
ٍ تحَیل ًوایذ  ( .اسائِ گَاّی اهضاء اص دفتشخاًِ الضاهی است ) ضوي اػالم ضواسُ حساب خَد دس فشم دسخَاست  ،چه
ّای غادسُ فمظ اص ّویي حساب لاتل لثَل خَاّذ تَد .
 )19هستاجش هی تایست هال االجاسُ سا دس هَػذ همشس ٍ حذاوثش تا پٌجن هاُ تؼذ پشداخت ًوایذ فیص آى سا تحَیل اهَس هالی
ًوایذ دس غیش ایٌػَست داًطگاُ هختاس هی تاضذ تا فسخ یه عشفِ لشاس داد ًسثت تِ تؼغیلی هحل اجاسُ الذام ٍ ًسثت تِ
جثشاى خساسات اص هحل تضویٌات هستاجش الذام ًوایذ .
 )20هتماضی تایذ داسای حساب تاًىی هؼتثش تَدُ ٍ اسائِ گَاّی تاًىی دس ایي خػَظ الضاهی است.
 )21هتماضی تایذ هتاّل تاضذ  .اسائِ فتَوپی ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلی تِ اًضوام پیطٌْاد الضاهی است.
 )22پشداخت هثلغ  20/000/000سیال تاتت ضشوت دس هضایذُ دس ٍجِ داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هوسٌی تِ حساب ضواسُ
ً 0105885393006ضد تاًه هلی داًطگاُ الضاهی است  ( .هثلغ فَق تشای تَفِ ٍ اًتطاسات تِ غَست هجضا
پشداخت ضَد )
 )23اجاسُ تْای هاّْای فشٍسدیي ٍ تیش ٍ هشداد اجاسُ تْای تؼییٌی سایش هاّْا هی تاضذ .

لشائت ضذ هَسد لثَل هی تاضذ
اهضاء ٍ اثش اًگطت

 )24دس غَست اًؼماد لشاس داد  ،فسخ اص ًاحیِ هستاجش تحت ّش ضشایغی لاتل لثَل ًیست دس غَست اػالم فسخ یا اًػشاف
داًطگاُ هختاس هی تاضذ اص تػویٌات هستاجشولیِ خساسات لاًًَی تِ ػالٍُ اجاسُ تْای صهاى تالیواًذُ سا ٍغَل ًوَدُ ٍ اص
خشٍج اجٌاس ٍ ٍسایل داخل تَفِ ٍ اًتطاسات تَسظ هستاجش جلَگیشی تِ ػول آٍسد  ( .ایي تٌذ هستثٌاء اص اهَس فَسس
هاطٍس هی تاضذ
 )25ظشف هْلت یه ّفتِ پیطٌْادات لشائت ٍ تشًذُ هٌالػِ اػالم هی گشدد ٍ چٌاًچِ پس اص هؼشفی ٍ اعالع تِ ضخع تشًذُ ،
ًاهثشدُ ظشف یه ّفتِ پس اص اعالع ًسثت تِ اًؼماد لشاس داد ٍ یا اػالم اًػشاف وتثی تِ داًطگاُ هشاجؼِ ًٌوایذ ًفش دٍم
تؼٌَاى تشًذُ اػالم ٍ سپشدُ تَدیؼی تِ ًفغ داًطگاُ ضثظ خَاّذ ضذ .
 26چٌاًچِ ًفش اٍل حاضش تِ اًؼماد لشاس داد اجاسُ تا داًطگاُ ًثاضذ سپشدُ ٍی تِ ًفغ داًطگاُ ضثظ هی گشدد ٍ تا ًفش دٍم لشاس
داد اجاسُ هٌؼمذ خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ ًفش دٍم اص اًؼماد لشاس داد تا داًطگاُ هٌػشف گشدد سپشدُ اٍ ًیض تِ ًفغ داًطگاُ ضثظ
خَاّذ ضذ .
 - 27هذت اجاسُ  12هاُ ضوسی هی تاضذ  .ضوٌاً تؼغیالت داًطگاُ ضاهل تؼغیالت ًَسٍص – تاتستاى – تیي تشم

– اهتحاًات ٍ

هاُ هثاسن سهضاى ًیض جضٍ هذت لشاس داد تَدُ ٍ اجاسُ تْا تغَس واهل دسیافت خَاّذ ضذ .
 -28تْیِ ٍ تاهیي ولیِ ٍسایل ٍ هلضٍهات هَسد ًیاص تؼْذُ هتماضی ( هستاجش ) هی تاضذ.
-29تِ پیطٌْادّای هؼیَب ًالع هخذٍش هثْن  ،هطشٍط ٍ ّوچٌیي پیطٌْادّایی وِ تؼذ اص ٍلت همشس ٍ یا تا هذاد ًَضتِ ضَد.
تشتیة اثش دادُ ًوی ضَد ٍ ػیٌا تِ پیطٌْاد دٌّذُ هستشد هی ضَد ٍ پیطٌْاد دٌّذُ اص اداهِ ضشوت دس هضایذُ هحشٍم هی گشدد .
 -30پیواًىاس تِ ّیچ ػٌَاى حك ٍ اجاصُ ًذاسد دس خشیذّا اص تاصاس اص اػتثاس ٍ ًام داًطگاُ استفادُ ًوایذ ٍ دس غَست هطاّذُ تا
پیواًىاس ضذیذا تشخَسد هی ضَد.
ٍ-31اسیض فیص سیػذ ّضاس سیال تـِ حسـاب سـیثا  0105885393006تـِ ًـام داًطـگاُ آصاد اسـال هی ٍاحـذ ًَساتاد هوسٌی ًضد
تاًه هلی تاتت خشیذ اسٌاد هضایذُ (تِ غَست هجضا)

لشائت ضذ هَسد لثَل هی تاضذ.
اهضاء ٍ اثش اًگطت

-32دس غَستیىِ پیطٌْاد ایٌجاًة هَسد لثَل ٍالغ گشدد  ،هتؼْذ هی تاضن ظشف هذت 10سٍص اص تاسیخ اػالم داًطگاُ ًسثت تِ
اًؼماد لشاس داد اجاسُ ٍ ضشٍع واس الذام ًواین دس غیشایٌػَست داًطگاُ هجاص خَاّذ تَد وِ سپشدُ ضشوت دس هضایذُ سا تِ ًفغ خَد
ضثظ ًوایذ ٍ تا ًفش تؼذی هضایذُ لشاس داد اجاسُ هٌؼمذ ًوایذ .
-33ارػاى داسم وِ داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ هوسٌی دس لثَل یا سد ّش یه یا توام پیطٌْادات ٍاغلِ داسای اختیاستام هی تاضذ .
-34ولیِ هَاسد ٍ ضشایغی وِ دس اسٌاد هضایذُ روش ًگشدیذُ ٍ دس لشاسداد هی تاضذ سا لثَل داسم .
- 35پیطٌْادات هی تایست دس دٍ پاوت الف ٍ ب اسائِ گشدد .
پاكت الف شامل:
* -فیص تاًىی هَؼٍع تٌذ ( 22سپشدُ ضشوت دس هضایذُ)
*-فیص تاًىی هَؼٍع تٌذ ( 31خشیذ اسٌاد)*-تؼْذ ًاهِ ٍ هاتمی اسٌاد هضایذُ ،
* -سصٍهِ واسی ٍ یا پشٍاًِ وسة ٍ یا هذاسن ضشوت (اختیاسی هی تاضذ)
پاكت ب شامل:
 : -تشي پیطٌْاد لیوت

لشائت ضذ هَسد لثَل هی تاضذ.
اهضاء ٍ اثش اًگطت

تعهد نامه
تذیٌَسیلِ اػالم هی داسد ضشوت /ایٌجاًة
لیوت پیطٌْادی خَد سا تش هثٌای اعالع دلیق اصضشایظ هَسد ًظشداًطگاُ اسائِ
ًوَدُ ٍ هتؼْذ هی گشدد وِ دس غَست تشًذُ ضذى دس هضایذُ ظشف هذت دُ سٍص
ػمذ لشاسداد ًوَدُ ٍ ًسثت تِ اجشای پیواى الذام ًوایم .ضوٌاً هتؼْذ هی گشدم
دس عَل صهاى اجشای پیواى تِ ّش ػلتی لیوتِا تغییش ٍ یا افشایص یاتذ تِ ّیچ
ػٌَاى تماضای تؼذیل تْا اص واسفشها ًٌواین ٍ هفاد لشاسدادفی ها تیي سا الصم
االجشا تذاًن.

ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضاء ٍ اثش اًگطت

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي
تذیٌَسیلِ ایي پیطٌْاد دٌّذُ تا اهضاء ایي ٍسلِ  ،تاییذ هی ًوایذ وِ هطوَل هوٌَػیت هزوَس دس لاًَى هذاخلِ
واسهٌذاى داًطگاُ آصاد اسالهی تشاتش تثػشُ هادُ  36آئیي ًاهِ وویسیَى هؼاهالت ًوی تاضذ ٍ چٌاًچِ خالف ایي
هَضَع تِ اثثات سسذ  ،واسفشها یا هضایذُ گضاس حك داسد وِ پیطٌْاد اسائِ ضذُ تشای هضایذُ فَق سا هشدٍد ٍ
تضویي ضشوت دس هضایذُ سا ضثظ ًوایذ.
ّوچٌیي لثَل ٍ تاییذ هی گشدد وِ ّش گاُ ایي پیطٌْاد دٌّذُ تشًذُ هضایذُ فَق تطخیع دادُ ضذ ٍ تؼٌَاى
پیواًىاس پیواى هشتَط سا اهضاء ًوایذ ٍ خالف اظْاسات فَق دس خالل هذت پیواى ) تا تحَیل هَلت ( تِ اثثات
تشسذ یا چٌاًچِ فشد یا افشادی سا وِ هطوَل هوٌَػیت دس لاًَى فَق ّستٌذ  ،دس ایي پیواى سْین ٍ ریٌفغ
گشداًذ ٍ یا لسوتی اص واس سا تِ آًاى هحَل ًوایذ  ،واسفشها حك خَاّذ داضت وِ لشاسداد سا فسخ ٍ ضواًت ًاهِ
اًجام تؼْذات پیواًىاس سا ضثظ ٍ خساست ٍاسدُ دس اثش فسخ پیواى ٍ تاخیش اجشای واس سا اص اهَال پیواًىاس اخز
ًوایذ.
تزوش  :تؼییي هیضاى خساست ٍاسدُ تا تطخیع واسفشها هی تاضذ.
ایي پیطٌْاد دٌّذُ هتؼْذ هی گشدد چٌاًچِ دس حیي اجشای پیواى تِ دلیل تغییشات ٍ یا اًتػاتات دس دستگاُ
هطوَل لاًَى روش ضذُ گشدد  ،تالفاغلِ هشاتة سا تِ واسفشها اعالع دّذ تا واسفشها تشاتش همشسات ًسثت تِ پیواى
خاتوِ دادُ ضَد .تذیْی است چٌاًچِ پیطٌْاد دٌّذُ هشاتة فَق سا تالفاغلِ تِ اعالع واسفشها ًشساًذ ًِ تٌْا
واسفشها حك داسد پیواى سا فسخ ًوَدُ ٍ ضواًتٌاهِ ّای هشتَعِ سا ضثظ ًوایذ تلىِ خساسات ًاضی اص فسخ پیواى
ٍیا تاخیش دس اجشای واس سا ًیض تٌا تِ تطخیع خَد اص اهَال ایي پیطٌْاد دٌّذُ ٍغَل خَاّذ ًوَد.
هضافا ایي پیطٌْاد دٌّذُ اػالم هی داسد وِ تش هجاصاتْای هتشتة تِ هتخلفیي اص لاًَى فَق آگاّی واهل داضتِ
ٍدس غَست تخلف هستحك هجاصاتْای هشتَعِ هی تاضذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضاء ٍ اثش اًگطت

« فزم پیشنهادات اجاره بها »
ایٌجاًة ً :ام ً......................................ام خاًَادگی .........................:فشصًذ .................:تاسیخ تَلذ ..............:ضواسُ ضٌاسٌاهِ .......................:
غادسُ اص  ......................... :ضوي لثَل توام ضشایظ هضایذُ ( فشم ضواسُ یه ) هتماضی اجاسُ ٍ ........................الغ دس داًطگاُ اصاد اسالهی
ٍاحذ هوسٌی ..تا هثلغ پیطٌْادی هاّیاًِ تِ ػذد ............................................سیال تِ حشٍف ..............................................هی تاضن.
 - 1آدسس دلیك ٍ تلفي :

تزوش ّ : 1یچ گًَِ تؼغیالتی اص هذت لشاس داد وسش ًخَاّذ ضذ .
ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضاء ٍ اثش اًگطت
تاسیخ :

لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
محل تایید اعضا کمیسیون معامالت در روز بازکشایی پاکت

