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

دااگشنه آزاد اسالمي

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

واحد آزادشهر

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر در نظر دارد پارکینگ دانشجویی خود را از طریق مزایده به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.
لذامتقاضيان مي توانند جهت شرکت در مزایده حد اکثر تا تاریخ  8011/30/81نسبت به تكميل فرم شرکت در مزایده و ارائه
مبلغ پيشنهادي در پاکت دربسته به دفتر حراست دانشگاه یا ارسال آن به شماره نمابر  38702718718اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مزایده
 -1دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.وشرکت کنندگان در مزايده حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمايند.
 -2کسورات قانونی بر عهده برنده مزايده می باشد.
 -3هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد.
 -4حداقل ظرفيت پارکينگ  151دستگاه خودرو بوده و اين تعداد در صورت نياز قابل افزايش است.
 -5واريز وارائه فيش مبلغ  3/111/111ريال به حساب سيبا  1115501533114بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر بابت حسن شرکت در مزايده الزامی است.
 -5دانشگاه در قبال شرکت يا فرد برنده مزايده و کارکنانش هيچگونه تعهد استخدامی ندارد.
 -7برنده مزايده جهت شروع به کار نيروهای خود را به دانشگاه معرفی می کند که پس از تاييد صالحيت افراد توسط حراست دانشگاه ،می توانند مشغول بکار
شوند.
 -0ساعت شروع به فعاليت برنده مزايده بر اساس تقويم ثبت نام هر ترم توسط دانشگاه به پيمانکار اعالم می گردد و پيمانکار مجاز به فعاليت در آن محدوده می
باشد.
 -9دانشگاه در قبال خسارت و عواقب ناشی از سرقت خودروها و هر گونه اتفاق ديگر هيچگونه مسئوليتی ندارد.
 -11پارکينگ فقط برای استفاده دانشجويان در زمان فعاليت ترم می باشد و در ايام تعطيل فعاليت ندارد و رعايت آن بر عهده برنده مزايده و حراست دانشگاه
می باشد.
 -11ميزان دريافتی از هر خودرو يک روز کامل  1111تومان ميباشد.
 -12برنده مزايده مکلف است مبالغ مصوب را در مکان مناسب که قابل رويت دانشجويان می باشد نصب نمايد.
 -13ساير شرايط تابع قوانين دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
 -14برندگان اول و دوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -15تاريخ و زمان بازگشايی قيمتهای پيشنهادی راس ساعت 14مورخه  1390/13/ 21در دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه می باشد .متقاضيان در
صورت تمايل می توانند در جلسه حضور داشته باشند.
*الزم بذکر است که تقويم آموزشی دانشگاه ( زمان برگزاری کالسها) به پيوست ميباشد.
* جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  11735729041معاونت دانشجويی دانشگاه آزادشهر تماس حاصل فرمائيد.
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فرم درخواست شرکت در مزایده:
اینجانب  ..................................فرزند  .............................به شماره شناسنامه /به شماره ثبت  .................................صادره از ........................
متولد  .........................شغل  ..........................به نشاني ............................................................................................................................ ...................
تلفن  .........................بابت شرکت در مزایده اجاره پارکينگ دانشجویي به مبلغ پيشنهادي براي هر ماه مبلغ  ......................................ریال
به ازاي یكسال  ...............................................ریال را پيشنهاد مي دهم.
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