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بسمهتعالی


برگ شرکت در مزایده (مرحله دوم)
جناب آقای/سرکارخانم /شرکت .........................................
احتراماً ،به استحضار می رساند دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان به استناد مجوز شماره  4265مورخ  54/01/8کمسیون
معامالت دانشگاه آزاد استان اصفهان در نظر دارد ،بخشی از ساختمان سلف سرویس و ساان ذاریرایی خاود را باه هماراه
محوطه و ذارکینگ آن ،از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت اجاره دهد .نرا جناب عاانی مایتوانیاد
حداکثر ده روز ذس از تاریخ انتشار آگهی روزنامه برای بازدید از محل و تهیه اوراق مزایده و ارائه ذیشنهاد قیمت به دانشگاه
مراجعه نمایید.

شرایط مزایده:
 -0قرارداد اجاره یکسانه و تمدید آن منوط به توافق کتبی طرفی واحد با مجوز از کمسیون معامالت دانشاگاه آزاد اساالمی
استان اصفهان با افزایش درصد ساالنه براساس کارشناسی عمرانی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان است.
 -6متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی مبلغ  31.111.111ریال (سی میلیون ریال) به عنوان سپرده شارکت در مزایاده و
مبلغ یکصد هزار ریال برای خرید اوراق مزایده به حساب  1602635236115بانک ملی شاعبه دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد
دهاقان به نام دانشگاه آزا د اسالمی واحد دهاقان واریز و فیش آن را به انضمام برگ ذیشنهاد قیمت در دو ذاکات دربساته و
جداگانه تحویل دبیرخانه دانشگاه نمایند.
 -3سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول در مهلت قانونی نزد دانشگاه باقی میماند و چنانچه به ترتیا
نفرات اول تا سوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنان به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.
 -5به ذیشنهادات رسیده حداکثر تا ده روز ذس از اتمام زمان تحویل ذیشنهادات ،رسیدگی و اعالم نظر میگردد.
 -4به ذیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و نیز خارج از زمان تعیی شده ترتی

اثر داده نخواهد شد.

 -2هزینه آگهی روزنامهها به عهده برنده مزایده است.
 -3کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان و بستگان درجه یک آنان مجاز به شرکت در مزایده نمیباشند.
 -8امضای ای برگ به منزنه قبول کلیه شرایط مزایده طبق آیی نامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
 -5قیمت ذایه کارشناسی براساس نامه شماره /52-05-24دها مورخ  52/0/02دبیرخانه هیأت امنای دانشاگاه آزاد اساالمی
استان اصفهان به شرح ذیل میباشد.
مکان

مبلغ ارزیابی ماهانه/ریال

بخشی از فضای سلفسرویس

 41.111.111ریال

هزینههای جاری که به عهده
مستأجر است (در طول دوره اجاره)
هزینه آب ،برق و گاز
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- 01کلیه هزینههای مربوط به صوت و نورذردازی مازاد و غیره در طول دوره اجاره به عهده مستأجر است.
- 00هزینههای تجهیزات و مبلمان اضافه بر آنچه در ساختمان فعلی موجود است به عهده مستأجر است.
- 06هرگونه هزینه مازاد بر وضعیت فعلی شامل زیباسازی ،بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری در طاول دوره اجااره باه عهاده
مستأجر است.
- 03کلیه هزینههای ذرسنلی ،حفاظت و حراست در طول دوره بهرهبرداری از ساختمان به عهده مستأجر است.
- 05اخر کلیه ی مجوزها و ذروانه فعانیت تاالر ذریرایی وآشپزخانه و ذرسنل مربوطه از مراجع قانونی باه عهادپ ذیمانکاار
طرف قرارداد میباشد.
- 04سان همکف به منظور غراخوری دانشجویان در ایام غیرتعطیل از ساعت  06انی  05در اختیار دانشگاه میباشد.
- 02زمان عقد قرارداد یکسال شمسی میباشد که ایام تعطیالت و عزا داری و ماه مبارک رمضان را نیز شامل میشود.
- 03دیگر موارد و نکات مبهم در ای برگ مزایده با نظر مؤجر و توافق طرفی در موقع عقد قرارداد قابل انجام است.
 -08ذیمانکار طرف قرارداد موظف است کلیه قوانی جاری از جمله قوانی ساازمان تاامی اجتمااعی در ماورد بیماه
کارگران و ذرسنل و قوانی سازما ن امور مانیاتی را رعایت نماید و مسونیت عدم رعایت قوانی مرکور بعهده ذیمانکاار
می باشد.
علی خدابخشی
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دهاقان

قیمت ذیشنهادی:
اینجانا ا

...................................فرزناااد ......................باااه شاااماره ملااای .....................................متوناااد........................

به آدرس:
تلف  ..............................:قیمت ذیشنهادی خود را با توجه به بازدید به عمل آمده و در نظر گرفت جمیع شرایط مشخص شده
...........................ریال به حروف  ...........................................برای یکسال اجاره اعالم مینمایم.
ضاامناً طاای فاایش شااماره  ................................مااورخ  ...........................مبلااغ ساای میلیااون ریااال بااه حساااب
شمارهی  1602635236115بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان واریز نمودم.
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