شماره ................................... :

دااگشنه آزاد اسالمي

تاريخ .................................... :
پيوست ................................. :

واحد آزادشهر

آگهی مزایده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر در نظر دارد بوفه دانشجویی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان
می توانند جهت شرکت در مزایده حد اکثر تا تاریخ  8031/30/81نسبت به تکمیل فرم شرکت در مزایده و ارائه مبلغ پیشنهادي در
پاکت دربسته به دفتر حراست دانشگاه یا ارسال آن به شماره نمابر  38702718718اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:
 -8کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
 -1هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -0دانشگاه به جذب و استخدام کارکنان بوفه هیچ تعهدی ندارد و تمام مسئولیت به عهده برنده مزایده می باشد.
 -7پیمانکار جهت ورود و خروج خودبه محیط دانشگاه باید طی نامه نسبت به معرفی نیروهای خود به دانشگاه اقدام نمایدتا پس از
تایید صالحیت نامبردگان توسط دانشگاه پیمانکار برای بکار گیری آنان اقدام نماید.
 -2اخذ کارت بهداشت برای نیروهای جذب شده الزامی است.
 -6دانشگاه فقط فضای کار در اختیار پیمانکار قرار می دهد و تجهیز و خرید وسایل و موارد مصرفی برعهده پیمانکار می باشد.
 -7قرارداد منعقده فی ما بین دانشگاه و پیمانکار یکساله بوده و در صورت رضایت از عملکرد برای تمدید قرارداد پس از اخذ مجوز از
مراجع ذیصالح قابل تمدید می باشد.

 -1انواع قیمت غذاها جهت مصرف دانشجویان  ،کارکنان و اساتید  ٪13زیر قیمت اتحادیه صنف اغذیه فروشان شهرستان می باشد.
 -3واریز وارائه فیش مبلغ  0/333/333ریال به حساب سیبا شماره  3832618200337بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر بابت
ضمانت شرکت در مزایده الزامی است.

 -83دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.وشرکت کنندگان در مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایند.
 -88برندگان اول و دوم مزایده  ،هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 -81تاریخ بازگشایی قیمتهای پیشنهادی راس ساعت  87مورخه 8031/30/ 13

در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد،

متقاضیان در صورت تمایل می توانند در جلسه حضور داشته باشند.
*الزم بذکر است که تقویم آموزشی دانشگاه ( زمان برگزاری کالسها) به پیوست میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  38702713178معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی تماس حاصل

فرمائید.
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

فرم درخواست شرکت در مزایده:
اینجانب  ..................................فرزند  .............................به شماره شناسنامه /به شماره ثبت  .................................صادره از ........................
متولد  .........................شغل  ..........................به نشانی .................................................................................................................................. .............
تلفن  .........................بابت شرکت در مزایده اجاره بوفه دانشگاه به مبلغ پیشنهادي براي هر ماه مبلغ  ......................................ریال به
ازاي یکسال  ...............................................ریال را پیشنهاد می دهم.
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