
شرایط شرکت در مزایده واحد کتابفروشی و لوازم التحریر مستقر در خیابان دانشگاه جنب تعاونی مصرف کارکنان 
دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد واحد کتابفروشی دانشگاه را با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید.
قیمت پایه برای اجارهی ماهیانه کتابفروشی ١٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال                          -

مدت قرارداد از ٩٧/٠٧/٠١ تا ٩٨/٠٧/٠١ برای یکسال بوده و برندهی مزایده(بهرهبردار) حق واگذاری آن به غیر را  
ندارد. مسئولیت حفظ و نگهداری محل کتابفروشی اشیاء و لوازم آن بر عهدهی برندهی مزایده(بهرهبردار) خواهد بود.

پیشنهاددهنده نباید مشمول قانون منع مداخلهی کارکنان دولت در معامالت دولتی باشد. 
عالقمندان شرکت در مزایده، میتوانند از مورّخ ٩٧/٠٥/٢٣ تا پایان وقت اداری روز سهشنبه ٩٧/٠٥/٣٠به منظور  

بازدید از محل مربوط و دریافت اسناد مزایده به ادارهی رفاه و پشتیبانی دانشگاه مراجعه نمایند.
توجه : شرکتکنندگان در مزایده حتماً قبل از پیشنهاد قیمت از محل فروشگاه بازدید فرمایند.  

وجوه واریزی سپرده باید صرفاً به نام دریافت کنندهی مدارک مزایده باشد. 
پیشنهاد دهندگان باید: 

     -  مبلغ سپرده شرکت در مزایده به مبلغ معادل قیمت پایه کارشناسی برای واحد کتابفروشی را به شماره حساب 
٢١٧٧٢٣٠٨٣١٠٠٨ نزد بانک ملی واریز نموده و فیش مربوطه را در پاکت «الف» قرار داده و الک و مهر نمایند. وجوه 

واریزی سپرده باید صرفاً به نام دریافت کنندهی مدارک مزایده باشد. 
     - فرم پیشنهاد قیمت را بعد از تکمیل وامضاء در پاکت «ب» قرار داده و الک و مهر نمایند.

      - سپس دو پاکت «الف» و «ب» را در پاکت گذاشته و آن را بعد از الک و مهرحداکثر تا ساعت ١٤ روز شنبه مورّخ 
٩٧/٠٦/٠٣ به ادارهی رفاه و پشتیبانی دانشگاه محقق اردبیلی تسلیم و رسید اخذ نمایند.   پاکتهای بدون الک و مهر 

تحویل گرفته نخواهند شد. 
ارائه پیشنهاد قیمت، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دانشگاه ننموده و دانشگاه در  

رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
جلسهی کمیسیون مزایده ساعت ٩/٣٠ روز  یکشنبه مورّخ ٩٧/٠٦/٠٤ تشکیل و بعد از بررسی پیشنهادات رسیده  

نتیجهی آن در اسرع وقت اعالم خواهد شد. در صورتی که برندهی مزایده پس از ابالغ، ظرف مدت یک هفته 
درخصوص عقد قرارداد اقدام ننماید، سپردهی او به نفع دانشگاه ضبط و در صورت صالح دید، نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت 

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

برنده مزایده بعد از اعالم برنده شدن و قبل از عقد قرارداد می بایست برای کل مبلغ قرارداد (مدت اجاره  

*قیمت پیشنهادی)ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ارائه نماید.
در شرایط مساوی الویت با دانشجویان دانشگاه  محقق اردبیلی می باشد. 

                                                 ادارهی رفاه و پشتیبانی دانشگاه محقق اردبیلی


