
 

مصرف کارکنان جنب تعاونی  خیابان دانشگاهمستقر در  واحد کتابفروشی و لوازم التحریرشرایط شرکت در مزایده 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 
 .واگذار نمایدزیر  و شرایط را با مشخصات واحد کتابفروشي دانشگاهدانشگاه محقق اردبيلي در نظر دارد 

                          ریال 18,000,000 شيکتابفرو ی ماهيانهاجاره قيمت پایه برای -

 حقق واگقذاری  ب بقه  يقر را      بردار()بهرهی مزایدهبوده و برنده یکسالبرای  01/07/98تا  01/07/97از  مدت قرارداد

 .خواهد بود بردار()بهرهمزایده یی برندهبر عهده  باشياء و لوازم  کتابفروشيمحل  مسئوليت حفظ و نگهداری ندارد.

 ی کارکناب دولت در معامالت دولتي باشد.پيشنهاددهنده نباید مشمول قانوب منع مداخله 

 بقه منظقور   30/05/97 شقنبه سقه تا پایاب وققت اداری روز   23/05/97توانند از مورّخ  عالقمنداب شرکت در مزایده، مي

 شگاه مراجعه نمایند.دان و پشتيبانيرفاه ی  مربوط و دریافت اسناد مزایده به اداره بازدید از محل

 بازدید فرمایند. فروشگاهکنندگان در مزایده حتماً قبل از پیشنهاد قیمت از محل توجه : شرکت   

 ًباشد. ی مدارک مزایدهدریافت کنندهبه نام   وجوه واریزی سپرده باید صرفا 

 پيشنهاد دهندگاب باید: 

را بقه شقماره حسقا      واحقد کتابفروشقي  بقرای  یه کارشناسي معادل قيمت پامبلغ سپرده شرکت در مزایده به مبلغ   -     

وجووه   الک و مهقر نماینقد.  قرار داده و « الف»را در پاکت  مربوطه فيش نموده وواریز  ملينزد بانك  2177230831008

   ي مدارک مزایده باشد.به نام دریافت کننده  واریزي سپرده باید صرفاً

 داده و الک و مهر نمایند. قرار«  »پاکت در امضاء تکميل وبعد از  رافرم پيشنهاد قيمت  -     

روز شقنبه مقورّخ    14الک و مهرحداکثر تا ساعت   ب را بعد ازدر پاکت گذاشته و را «  »و  «الف»سپس دو پاکت  -      

مهقر   و دوب الکهقای بق  پاکقت   دانشگاه محقق اردبيلي تسليم و رسيد اخذ نمایند.  ی رفاه و پشتيبانيادارهبه  03/06/97

   تحویل گرفته نخواهند شد.

 وده و دانشقگاه در  منارائه پيشنهاد قيمت، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف یا سلب اختيار برای دانشگاه ن

 رد یا قبول هریك از پيشنهادها مختار است.

 از بررسقي پيشقنهادات رسقيده     تشکيل و بعقد  04/06/97شنبه مورّخ یکروز   30/9ی کميسيوب مزایده ساعت  جلسه

 یقك هفتقه  ظقر  مقدت    ،ی مزایقده پقس از ابقال    ی  ب در اسرع وقت اعالم خواهد شد. در صورتي کقه برنقده  نتيجه

دعوت  نفر دوم برای عقد قرارداد  ضبط و در صورت صالح دید،او به نفع دانشگاه  یاقدام ننماید، سپردهعقد قرارداد درخصوص 

 خواهد شد.

  امکانات    و برق وگاز و تلفن بوده و هزینه های مربوط به عهده طر  قراداد خواهد بود.دارای واحد 

 و قبل از عقد قرارداد می بایست براي کل مبلغ قرارداد )مدت اجاره  نبرنده مزایده بعد از اعالم برنده شد

 .*قیمت پیشنهادي(ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدي ارائه نماید

 محقق اردبيلي مي باشد. ی الویت با دانشجویاب دانشگاه در شرایط مساو 

 

 
 دانشگاه محقق اردبیلیو پشتیبانی ي رفاه اداره                                                 


