بسمه تعالی

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر درنظر دارد انتشارات دانشجويي خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
متقاضيان محترم مي توانند جهت شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  49/01/01نسبت به تكميل فرم شركت در مزايده و ارائه مبلغ
پيشنهادي در پاكت دربسته به دفتر حراست دانشگاه يا ارسال آن به شماره نمابر  10712710910اقدام نمايند.

شرايط شركت در مزايده
 -0اجراي عمليات به شرح ذيل مي باشد:
كارهاي اصلي :خدمات تكثير دانشجويي ،تكثيرهاي اداري ( كه در صورت نياز از طريق فرم مخصوص و تاييد حوزه معاونت هاي دانشگاه بالمانع
است) .سيمي كردن جزوات و صحافي و رايت كردن ...
 -1شرايط و نرخ تكثيرات بر اساس نرخ مصوب صنف مربوطه مي باشد.
 -1هزينه كليه خدمات بايستي بر اساس نرخ مصوب صنف در يک جدول تنظيم و در معرض ديد دانشجويان قرار گرفته و بر اساس آن نقدا
دريافت گردد.
 -9هزينه تكثير خدمات اداري توسط مستاجر طي ارائه فرمهاي تاييد شده محاسبه و بر اساس جدول تنظيمي به حوزه اداري مالي تحويل داده
شده و پس از تاييد در پايان هر ماه پرداخت مي گردد.
 -2كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد.
 -6هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده است.
 -7دانشگاه درقبال جذب و استخدام كاركنان انتشارات هيچگونه تعهدي ندارد و تمام مسئوليت به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -8پيمانكار براي جذب نيروي انساني و ساعت ورود و خروج آنها به محيط دانشگاه بايد بصورت مكتوب نسبت به معرفي نيروهاي خود به
دانشگاه اقدام نمايد.
 -4صالحيت اخالقي و عمومي كليه نيروهاي انساني پيمانكار بايد از طريق مراجع ذيصالح دانشگاه مورد تاييد قرار گيرد.
 -01دانشگاه صرفا فضاي كار در اختيار پيما نكار قرار مي دهد و تجهيز و خريد وسايل و تجهيزات مورد نياز برعهده پيما نكار مي باشد.
 -00م ستأجر موظف به رعايت كليه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي نسبت به كارگران خود مي باشد و دانشگاه در اين خصوص
هيچگونه مسئوليتي ندارد.
 -01قرارداد منعقده في ما بين دانشگاه و پيمانكار يكساله بوده و در صورت رضايت از عملكرد براي تمديد قرار داد پس از اخذ مجوز از مراجع
ذيصالح قابل تمديد مي باشد.
 -01واريز مبلغ  0111111ريال به حساب سيبا  1012680211116بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر بابت حسن شركت در مزايده
الزامي است.
 -09دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -02تاريخ و زمان بازگشايي قيمتهاي پيشنهادي راس ساعت  09مورخه  49/01/00در دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه ميباشد .متقاضيان
در
صورت تمايل مي توانند در جلسه حضور داشته باشند.



جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  10712712412معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي آزادشهر تماس حاصل فرمائيد.
كميسيون معامالت دانشگاه آزاد اسالمي آزادشهر

فرم درخواست شركت در مزايده
احتراماً ،اينجانب  ........................................فرزند  .............................به شماره شناسنامه ..................ضمن قبول شرايط شركت در مزايده
آمادگي خود را جهت اجاره انتشارات دانشجويي دانشگاه به مبلغ پيشنهادي كل  ....................................ريال بصورت ماهانه را اعالم مينمايم.
نام و نام خانوادگي
امضاء و مهر متقاضي
آدرس و شماره تلفن تماس:

