
 مزايده اجاره محل جهت انجام امور خدمات تکثیر وانتشارات شرايط
 

 دانشگاه دامغان مزايده گزار: -1

انتشارات دانشگاه در دو مکان ساختمان  محل اجارهمبلغ برآورد )پایه(جهت اعالم قیمت  -1-1

بایسیت   وقیمت خدمات ارائه شده میی می باشد  ماهانه ریال 000/000/00خوارزمی وکتابخانه 

 مطابق لیست پیوست باشد 

مزایده گران می بایست پیشنهادهای خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل به دانشگاه تحویل 

 دهند

در مزاییده   رییال  000/000/00به مبلغ  تضمین شرکت حاوی ضمانت نامه بانکی یا -پاکت الف

تجیارت شیهبه    بانی   2709307392می بایست طی رسید بانکی جداگانه به حسیا  شیماره   

 دانشگاه دامغان واریز و به ضمیمه مدارك ارسال گردد.

 وآخیرین آگهیی تغیییرات شیرکت     / پروانیه کسی   اساسینامه )قبیول قابل حاوی اسناد -پاکت  

شرایط مندرج درآگهی فراخوان مزایده ومستندات ممهیور بیه مهیر    وپذیرش  (درروزنامه رسمی

وکپی شناسینامه وکیارت    وسوابق مربوطهصی مزایده گرومستندات موید توانمندی کاری وتخص

 ملی متقاضی

 حاوی قیمت پیشنهادی -پاکت ج

 باید در پاکت جداگانه و الك و مهر شده ارائه گردد. انتشاراتاجاره محل پیشنهاد قیمت 

به  10الی  8کلیه پیشنهادات صرفاً در ساعات اداری  از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  -1-2

  ویل گردد.دبیرخانه مرکزی دانشگاه تح

مزایده گزار در قبول یا رد هری  از پیشنهادات اختیار تیام داشیته و هییو گونیه ادعیا و       -1-3

 اعتراضی دراین زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.

 روز پس از انتشار آگهی می باشد. 10مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر  -1-4

صیرفه و صیالح دولیت اتخیاذ تصیمی       کمیسیون مزایده درتهیین برنده مزایده، با رعایت  -1-0

 خواهد نمود.

در پشت پاکت  پیشنهاد قیمت ، متقاضی مکلف است نام و نشانی و آدرس و تلفن تماس  -1-0

 خود را قید نماید.

 عهده برنده مزایده خواهد بود. در طول مدت اجاره برکسورات قانونی کلیه  -1-7

 خواهد بود هزینه درج وچاپ آگهی بههده برنده مزایده - 1-8

 پیشنهادات ناقص و مبه  مورد تأیید نبوده و ترتی  اثر داده نخواهد شد. -1-9



بایست ظرف مدت ی  هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزاییده بیرای انجیام    برنده مزایده می -1-10

مهامله حاضر شود در غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم مهامله خواهد 

 شد.

روز پس از پایان مهلیت در کمیسییون مزاییده کیه بصیورت       0کلیه پیشنهادات حداکثر -1-11

 غیرحضوری برگزار خواهد شد بازگشایی و نتایج اعالم خواهد شد.

متقاضی در صورت برنده شدن حق انتقال مورد اجاره را جزء یا کل به شخص دیگری را  -1-12

 ندارد

 صالحیت کارکنان بایستی به تایید حراست دانشگاه برسد – 1-13

 تهیه وتامین کلیه وسایل و ملزومات بههده متقاضی )برنده مزایده ( می باشد -1-14

 در صورت اعالم انصراف برنده مزایده، سپرده نامبرده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد  -1-10

ین ماه نیمی از مبلغ اجاره ودر ی  ماه که در فرودماه شمسی می باشد  12مدت اجاره  -1-10

 تابستان ی  سوم قرارداد اخذ می گردد.

 ساعت کار طبق ساعتی است که از طرف کارفرما ابالغ می گردد  -1-17

 فهالیت شرکت حتما باید درراستای موضوع مزایده باشد -1-18

 مزایده گر نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد -1-19

 به پیشنهاداتی که بهد از موعد واصل شود، مطلقا ترتی  اثر داده نخواهد شد. -1-20

و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و  مزایدهشرکت در  -1-21

 یاسل  اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

خدمات تکثیر برنده مزایده مکلف است همزمان قرارداد اجاره محل وانجام امور  -1-22

 وانتشارات دانشگاه را با دانشگاه منهقد نماید

تنظی  و هیو وجهی  1370اجاره بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصو  سال  -1-23

ه حقی در مورد دانشگاه از بابت سرقفلی دریافت نخواهد کرد و مستاجر به هنگام تخلیه هیچگون

 ندارد.  مکان های محل اجاره

 

بییه آدرس اینترنتییی متقاضیییان مییی تواننیید جهییت دریافییت فییرم شییرکت در مزایییده بییه      

www.du.ac.ir  .مراجهه نمائید 

اس حاصیل  تمی  023-30220090متقاضیان می توانند جهت کس  اطالعیات بیشیتربا شیماره    

 نمایند.
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