
اجاره محل جهت انجام امور آگهي مزايده 

 خدمات تکثیر وانتشارات

 

محل جهت اجاره  در نظر دارد دامغاندانشگاه 

خود را انجام امور خدمات تکثیر وانتشارات 

ه عالق از طريق مزايده عمومي برگزار نمايد،

توانند از تاريخ مندان به شركت در مزايده مي

 خودرا قیمت روز پیشنهاد 01مدت ه نشر آگهي ب

دفتر معاونت اداری ومالی در ساعات اداري به 

 .تحويل نمايندنشگاه دا

شرايط مزايده به سايت دانشگاه جهت دريافت  

 مراجعه فرمائید. www.du.ac.irبه آدرس اينترنتی

 

مديريت امور                            

 و پشتیبانی اداري
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 مزايده اجاره محل جهت انجام امور خدمات تکثیر وانتشارات شرايط

 

 دانشگاه دامغان مزايده گزار: -1

جهه  االه ق مت ه  انرشهاران دانشهگاه در دو ماهان نهاور ان وه ار م           مبلغ برآورد )پايه(   -1-1

بايسه  ماهابل ستسه      ومت   ودمان ارائ( شهده مه   م  باشد  ماهان( ريال 000/000/00وکرابخان( 

 پت ن  باشد 

 مزايده گران م  بايس  پتشنهادهای و د را در ن( پاک  مجزا ب( شرح ذيل ب( دانشگاه تح يل دهند

           در مزايهده   ريهال  000/000/00به( مبلهغ    تضه ت  شهرک    حاوی ض ان  نامه( بهانا  يها    -پاک  اسف

تجهارن شههب( دانشهگاه     بانه   2709007192م  بايس  ط  رنتد بانا  جداگان( ب( حساب شه اره  

 دامغان واريز و ب( ض ت ( مدارك ارنال گردد.

دررو نامه(   وآوري  آگهه  تغتتهران شهرک     / پروان( کسباناننام()مب لمابل  حاوی انناد -پاک  ب

 و مسهرندان م هه ر به( مههر مزايهده گهر       شرايط مندرج درآگه  فراوه ان مزايهده و  وپذيرش   رن  

 وکپ  شناننام( وکارن مل  مرقاض  ن ابل مرب ط( وص  مسرندان م يد ت ان ندی کاری وتخص

 حاوی مت   پتشنهادی -پاک  ج

 بايد در پاک  جداگان( و الك و مهر شده ارائ( گردد. انرشارانپتشنهاد مت   

به(   10اسه    8کلت( پتشنهادان صهرفا  در نهاالان اداری  ا  شهنب( سغايه  شهارشهنب( ا  نهاال         -1-2

   يل گردد.دبتروان( مرکزی دانشگاه تح

مزايده گزار در مب ل يا رد هري  ا  پتشنهادان اورتار تاق داشر( و ههت  گ نه( ادالها و االرراضه       -1-0

 دراي   متن( مابل پذيرش نخ اهد ب د.

 رو  پس ا  انرشار آگه  م  باشد. 10مهل  ارنال پتشنهادان حداکثر  -1-9

صرف( و صه ح دوسه  اتخهاذ تصه تا و اههد      ک تست ن مزايده درتهتت  برنده مزايده، با رالاي   -1-0

 ن  د.

در پش  پاک   پتشنهاد مت   ، مرقاض  مالف ان  ناق و نشان  و آدرس و تلف  ت اس و د را  -1-0

 متد ن ايد.

 الهده برنده مزايده و اهد ب د. در ط ل مدن اجاره برکس ران مان ن  کلت(  -1-9



 و اهد ب د هزين( درج وشاپ آگه  بههده برنده مزايده - 1-8

 پتشنهادان نامص و مبها م رد تأيتد نب ده و ترتتب اثر داده نخ اهد شد. -1-7

بايس  ظرف مدن ي  هفر( ا  تاريخ اال ق نرتج( مزايده بهرای انجهاق مهامله(    برنده مزايده م  -1-10

 حاضر ش د در غتر اينص رن نپرده برنده ضبط و طبل مقرران با نفر دوق مهامل( و اهد شد.

رو  پس ا  پايان مهل  در ک تست ن مزايده ک( بص رن غترحض ری  0کلت( پتشنهادان حداکثر -1-11

 برگزار و اهد شد با گشاي  و نرايج اال ق و اهد شد.

 مرقاض  در ص رن برنده شدن حل انرقال م رد اجاره را جزء يا کل ب( شخص ديگری را ندارد -1-12

 ص حت  کارکنان بايسر  ب( تايتد حران  دانشگاه برند – 1-10

 تهت( وتامت  کلت( ونايل و ملزومان بههده مرقاض  )برنده مزايده   م  باشد -1-19

 در ص رن اال ق انصراف برنده مزايده، نپرده نامبرده ب( نفع دانشگاه ضبط و اهد شد  -1-10

ي  مهاه نت ه  ا  مبلهغ اجهاره ودر يه  مهاه       ک( در فهرود ماه ش س  م  باشد  12مدن اجاره  -1-10

 تابسران ي  ن ق مرارداد اوذ م  گردد.

 ناال  کار طبل ناالر  ان  ک( ا  طرف کارفرما اب غ م  گردد  -1-19

 فهاست  شرک  حر ا بايد دررانرای م ض ع مزايده باشد -1-18

 مزايده گر نبايد مش  ل مان ن منع مداول( کارکنان دوس  باشد -1-17

 ب( پتشنهادات  ک( بهد ا  م الد واصل ش د، مالقا ترتتب اثر داده نخ اهد شد. -1-20

و ارائ( پتشنهاد، ايجاد حق  برای شهرک  کننهده و ايجهاد تالتهف و يانهلب       مزايدهشرک  در  -1-21

 اورتار برای دانشگاه ن   ن ايد.

وهدمان تاثتهر وانرشهاران    برنده مزايده مالف ان  ه زمان مرارداد اجاره محل وانجهاق امه ر    -2-21

 دانشگاه را با دانشگاه منهقد ن ايد

 

  www.du.ac.irبه( آدرس اينررنره    مرقاضتان م  ت انند جه  درياف  فرق شرک  در مزايهده به(    

 مراجه( ن ائتد.

 اس حاصل ن ايند.ت  020-00220070مرقاضتان م  ت انند جه  کسب اط الان بتشرربا ش اره 
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 انتشاراتفرم پیشنهاد قیمت مزايده 

 

 

.................... بههههه( شههههه اره ......................... فر نهههههد/ شهههههرک  .....................اينجانهههههب .......................

............... مر سد نال ........................ ب( ش اره ثب  ........................ صادره ا  .............. ........................شناننام(

ا  شهرايط   ........................ ب( نشان .............................................................................. با اطه ع کامهل  ....شغل .....

شهرک  در مزايهده انرشهاران    قاضه   مزايده  و مب ل مفاد آن ک( ب( پت ن  فرق پتشنهاد مه  باشهد مر  

 نامه(  ............... منهدرج در رو ........ مه ر  ............ ...............م ض ع آگهه  مزايهده شه اره ............    انشگاه د

شهده به( مبلهغ     باشا و پتشنهاد مت   و د را براناس م ارد اال ق....... م ....................................................

 ................................ اال ق م  ن ايا....................)ب( حروف  .................... ريال)ب( الدد ......................

 تههد م  ن ايا: ،شنانچ( پتتشنهاد اينجانب  م رد مب ل مرار گترد

ی و انهرقرار دنهرگاهها ووهدمان دهه  به(      راه اندا  ظرف مدن حداکثر ي  هفر( امدامان ال ق جه 

 را انجاق دها. دانشج يان وکارکنان واناتتد

 تأيتد م  ن ايا کلت( ض ائا انناد و مدارك مزايده جزء الينف  اي  پتشنهاد محس ب م  ش د.

 ب( هري  ا  پتشنهادها را ندارد. م رد مزايدهاط ع کامل دارق ک( دنرگاه مزايده گزار اسزام  برای 

 

 

 مضاء مرقاض :ا

 تاريخ:

 

 

 

 

 


