باسمه تعالي

« شرايط شركت در مزايده اجاره محل آژانس تاكسی تلفنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كازرون»
 )1موضوع مزايده  :اجاره محل آژانس تاكسی تلفنی واقع در مجتمع ورزشی اماا لیای ) ب ان مر ارر ارا ان
خدمات ایاب و ذهاب دانشجریی در قالب تاکسی تیفری.
 )2مدت قرارداد :یكسال تما کامل هجری شمسی
3ب دانشگاه در رد یا قبرل پيشرهادات و یا انعقاد قرارداد مختار می اشد).مبالغ متعارف مررد قبرل خراهد ردب
4ب ن پيشرهادات مبهم مشروط و فاقد سپرده یا دارای قیمخرردگی یا واصین پس از انقضای مهیا

مقارر ترتياب ادار داده

نخراهد شد.
5ب پرداخ

کیين کسررات قانرنی) ماليات ر درآمد مشاغل و مساتالتت لارارو و يمان ب ان لهاده مسات جر

می اشد.

 6ب متقاضی در صررت رنده شدن حق انتقال مررد اجاره را جز اً یا کتً ن شخص دیگر ندارد.
 7ب رنده مزایده مكیف ن ارا ن خدمات ایاب و ذهاب ن دانشجریان خرا گاه در شب ا هماهرگی مسئرلين مر رطان
و در سایر مرارد ا حداقل  11درصد تخفيف مصرب صرف مر رطن خراهد رد )حداکثر ماهيانن  11ميیيرن ریال ب
کن می ایس
8ب صتحي

مرضر در قيم

پيشرهادی مست جر لحاظ گردد.

کارکران و رانردگان اید ن ت یيد حراس

دانشگاه رسد.

 9ب كارگيری کارکران و رانردگان مررط ن اخذ گراهی ستم
 11ب دانشگاه حق سرکشی سرزده و ن ارت ر کمي

هداشتی از مراجع صالحن می اشد.

قيمتها کيفي

ارا ان خادمات فار و نگارنگی لمیكارد

کارکران و رانردگان شاغل در تاکسی تیفری را ) راساس قرارداد فی ما ينب خراهد داش
ذکر شده مررد ت یيد مقامات مسئرل نباشد ا درخراس

و نرانچن احدی از افراد

کتبی دانشگاه طرف قرارداد مرظف ن خاتمن همكااری اا

وی خراهد رد.
 11ب تهين و نصب کانكس )اتاقک سيارب و میزومات مرردنياز الم از خط تیفن و  ...ن لهده مست جر خراهد رد.
 12ب پرداخ

های )آب و گاز و ر مصرفیب آژانس ن لهده مست جر می اشد.

 13ب مستد}ر مكیف اس

در صررت درخراس

سرویس درون شهری یا ارون شاهری ترساط دانشاگاه وسايین

مراسب ا تخفيف  21درصدی در اختيار دانشگاه قرار دهد.

14ب حفظ ن اف

و ایمری آن ن لهده مست جر اس .

محيط اطراف تاکسی تیفری همچرين هداش

15ب استعمال دخانيات ترسط پرسرل در حين کار ممرر اس .
16ب زمان انعقاد قرارداد مبیغ سی ميیيرن ریال) 31/111/111/-ميیيرن ریالب ان لراران ودیعان از مسات جر اخاذ
خراهد شد مقتضی اس

«متقاضی ا محاسبن این مبیغ ن لرران ودیعن رهن قيم

پيشرهادی خرد را الت دارد».

17ب در صررت الت انصراف رنده مزایده نک دریافتی ن نفع دانشگاه ضبط خراهد شد.
18ب تا زمان انعقاد قرارداد کیين سپردهی تردیعی در حساب دانشگاه اقی خراهد ماند.
19ب شرک

در مزایده و ارا ن پيشرهاد ن مرزلن قبرلی تما اختيارات و تكاليف مقرر در آ يننامن کميسيرن معامتت دانشاگاه

می اشد.
21ب مستآجر می ایس

مال االجاره را در مرلد مقرر و حداکثر تا پرجم ماه عد پرداخ

نماید فاي

امرر مالی نماید در غير این صررت دانشگاه مختار می اشد ا فسخ یک طرفن قرارداد نسب
اقدا و نسب

آن را تحریال

ن تعطيیی محل اجاره

ن جبران خسارت از محل تضميرات مست جر اقدا نماید.

 21ب متقاضی اید دارای حساب انكی معتبر رده و ارا ن گراهی انكی در این خصرص الزامی اس .
22ب متقاضی ایستی اید دارای .پروانن )مجرزب ت سيس تاکسی تیفری از مراجع ذیصتح اشد .ارا ن فتارکپی شراسارامن و
کارت میی و مدارك الز الزامی اس .
23ب اجاره های تعييری ماههای فروردین -تير و مرداد های تعييری سایر ماههای سال می اشد) .قيم
 24ب در صررت انعقاد قرارداد فسخ از ناحين مست جر تح

هر شرایطی قا ل قبرل نيس

یكسانب

در صررت الت فسخ یا

انصراف دانشگاه مختار می اشد از تضميرات مست جر کیين خسارات قانرنی ن لتوه اجاره های زمان اقيماناده را
وصرل نمرده و از خروج ت سيسات كار گرفتن شده ترسط مست جر جیرگيری ن لمل آورد) .ایان راد مساتثراز از
امرر فررسماژور می اشد.ب.
25ب هزیرن درج آگهی ن لهده رنده مزایده می اشد.

26ب حداقل قیمت پايه كارشناسی جهت اجاره هر ماه  11میلیون ريال می باشد.

 27ب مقتضی اس

متقاضی فر درخراس

مهرشده در پاک

ب و اورا شرایط شرک

مزایده ) فر بب را از سای

دانشاگاه دریافا

در مزایده ) فر الفب ن همراه تصریر مجرز ت سيس تاکسی تیفری از

مراجع صالحن کپی شراسرامن و کارت میی ن انضما یک فقره نک ضمان
پاک

الف ب ن صررت سر ستن ن دفتر حراس

و اا تكميال و الك و

ن مبیاغ دویسا

دانشگاه تحریل نمرده و رسيد دریاف

ميیيارن ریاال )در

دارند.

 28ب رگزاری الت رنده و انعقاد قرارداد مطا ق آ ين نامن معامتت دانشگاه آزاد استمی انجا می گردد و پيشرهاد
دهرده از محل مررد مزایده و شرایط حاکم ر آن اطت دقيق دارد.
29ب دانشگاه در رد یا قبرل پيشرهادات مختار می اشد.و از این ا

حقی رای پيشرهاد دهرده رجرد نمی آید.

31ب ن پيشرهادها و تقاضاهایی کن عد از این تاریخ تحریل گردد ترتيب ادری داده نخراهد شد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده
امضاء و اثر انگشت
تاريخ

