دانشگاه آزاداسالمي همدان

مزایده
اجاره محل کافي نت و انتشارات
دانشگاه آزاداسالمي واحد همدان

آبان 1400

مجري  :دانشگاه آزاد اسالمي

باسمه تعالي
فرم شماره يك
دعوتنامه
شركت
آقاي
دان شگاه آزادا سالمي واحد همدان درنظر دارد اجاره محل کافي نت وانت شارات خود را بام شخ صات ذيل
به متراژ حدوداً  420متر مربع را به افراد واجد اال شرايط واگذارنمايد .در صورت تمايل حداکثر تا پايان وقت اداری روز
يک شنبه مورخ  1400/08/30بامراجعه به دبیر خانه دان شگاه آزادا سالمي واحد همدان ن سبت به دريافت و تحويل ا سناد
ومدارك مزايده اقدام نمائید .
 -1موضوع مزایده :
اجاره فضای فیزيکي به مساحت  194متر مربع به شرح ذيل جمعا با قیمت پايه سالیانه 1/ 500/000/000ريال جهت
ارائه خدمات کامپیوتری واينترنتي و کافي نت در ساختمان کتابفروشي و لوازم التحرير وانتشارات واقع در درب ورودی
-2مدت واگذاري :
مدت اين واگذاری از تاريخ عقد قرارداد به مدت يکسال کامل شمسي بوده وبا توافق طرفین قابلیت تمديد نیز دارد.
 -3پرداخت بیمه ومالیات وارزش افزوده سننننواتي( کلیه کسنننورات قانوني و عوارض شنننهرداری بعهده برنده مزايده
میباشد .
 -4قیمت پیشنهادشده از سوی برنده قیمت نهايي تلقي میشود وتا زمان تحويل هیچ گونه اضافه بها پرداخت نمي گردد .
 -5پیشنهادات بايد بطور صريح وروشن عنوان گرديده وکامال" خوانا وبدون خط خوردگي باشد.
 -6هرگونه پیشنهادی يا نوشته خارج از موضوع درخواست دربند پیشنهاد قیمت خالف محسوب گشته واز مزايده خارج مي
گردد.
 -7اسناد وپیشنهاد قیمت مي بايست حداکثر پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1400/08/30در دوپاکت الك ومهر شده
که روی آن نوشته شده باشد ( مربوط به اجاره کافی نت و انتشارات واقع در دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان در
قبال دريافت رسید تحويل اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسالمی همدان گردد.
 -8به پیشنهاداتي واصله بعد از تاريخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -9کارفرما در رد يا قبول يك يا کلیه پیشنهادات آزاد خواهد بود
 -10باز گشايي پاکتهای واصله در اولین جلسه کمیسیون معامالت واحد که زمان آن متعاقبا وبه نحو مقتضي اطالع رساني
خواهد شد انجام و برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

واجدین شرایط شرکت در مزایده :
 -1نداشتن تعهد خدماتي قانوني وخدمت نظام وظیفه
 -2دارا بودن گواهي عدم سوء پیشینه کیفری
 -3دارا بودن مجوز فعالیت شغلي ( مجوز از اتحاديه کتاب – لوازم التحرير – فتوکپي مرتبط جهت اشخاص حقیقي
 -4فعالیت کاری مرتبط ذکر شده در اساسنامه جهت اشخاص حقوقي ( قید فعالیت های مذکور
 -5داشتن مدرك تحصیلي حداقل لیسانس جهت اشخاص حقیقي

شرایط مزایده
 -1محل واگذار شننده جهت ارائه خدمات ياد شننده مي باشنند وبرنده مزايده حق اسننتفاده غیر از آنرا به هیچ وجه
نخواهد داشت
 -2برنده مزايده بايد مبلغ اجاره کل سال را به صورت يکجا قبل از تحويل محل اجاره به ح ساب دان شگاه واريز نمايد
و محل اجاره را تحويل بگیرد .
 -3دستگاه واگذار کننده در طول مدت قرارداد مي تواند بر ارائه خدمات و ...نظارت داشته باشد .
 -4تهیه وا ستفاده از لوازم ومواد م صرفي ا ستاندارد وبرخورد محترمانه ومنا سب با مراجعین تو سط کارکنان برنده
مزايده الزامي مي باشد .
 -5هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .
 -6برنده مزايده موظف ا ست خدمات عر ضه شده را بر ا ساس نرخنامه پیو ست عر ضه نمايد وچنانچه خالف آن
ثابت شود دانشگاه مي تواند يکطرفه قرارداد را فسخ وضمانتنامه را ضبط نمايد .
 -7کلیه نیروهای برنده مزايده بايد به تائید دانشگاه برسند .
 -8هزينه آب وبرق وگاز محل واگذار شده بر عهده برنده مزايده مي باشد .
 -9برنده مزايده مکلف است مقررات اداری وشئونات اسالمي محل کار را رعايت نمايد .
 -10برنده مزايده بايد از زمان شروع ساعت کاری دان شگاه تا اتمام ساعات کالس دان شجويان ( ساعت  8تا 20در
محل حضور داشته باشند .
 -11پاسخگويي تعزيرات وکلیه مسائل حقوقي به عهده برنده مزايده بوده وواگذار کننده هیچ گونه مسئولیتي ندارد.
 -12تامین تجهیزات مورد نیاز واحد در طول مدت قرارداد به عهده برنده مزايده بوده و واگذار کننده هیچ گونه
تعهدی در اين خصوص نخواهد داشت .
 -13تجهیزات موجود مطابق صورتجلسه تحويل برنده مزايده گرديده وعیناً در پايان قرارداد مسترد مي گردد.
 -14در پايان مدت قرارداد برنده مکلف اسننت به تخلیه وتحويل محل اقدام نموده واز اين بابت وبه منظور تضننمین
نگهداری وحرا ست و سايل تحويلي يك فقره ت ضمین معتبر به مبلغ  300/000/000ريال از برنده مزايده اخذ که
در پايان مدت قرارداد و يا حین فسنننخ وپس از تخلیه وتحويل محل واراده تسنننويه حسننناب بیمه ومالیات به وی
مسترد مي گردد .
 -15هزينه تع میرات جزئي سننناختمان به عهده برنده مزايده وهزينه تعمیرات کلي در صنننورت نیاز با واگذار کننده
خواهد بود .

 -16تامین پرسننننل مورد نیاز که در محل به کار گرفته مي شنننود با برنده مزايده بوده و هیچ گونه ارتباطي از نظر
حقوق و مزايا با دستگاه واگذار کننده نخواهد داشت .
 -17واگذار کننده هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام نیروهای بکارگیری شده نخواهد داشت .
 -18مسننئولیت حقوقي وجزائي ناشنني از قانون کار وتامین اجتماعي افراد به کار گیری شننده به عهده برنده مزايده
بوده ومزايده گزار در اين خصوص مسئولیتي نخواهد داشت .
 -19برنده مزايده به هیچ وج حق واگذاری موضوع قرارداد ومحل را به اشخاص حقیقي وحقوقي ديگر ندارد .
 -20چنانچه در اثر سهل انگاری وبي مباالتي خسارتي به امکانات فوق وارد آيد برنده مزايده موظف به جبران خسارت
وارده خواهد بود .
 -21برنده مزايده به هیچ وجه حق استفاده از ساير امکانات دانشگاه که در اختیار وی نیست را ندارد وهرگونه استفاده
از امکانات با مجوز وهماهنگي واحد اداری صورت پذيرد.
 -22پیشنهادات مي بايست در دو پاکت الف وب ارائه گردد.
 -23مستأجر مي بايستي کلیه خدمات ارائه شده به دانشگاه و دانشجويان را با نرخنامه پیوست ارائه کند ( و در صورتي
که خدمات ارائه شده در نرخنامه مشخص نشده باشد با بیست درصد تخفیف نسبت به نرخ اتحاديه مجاز به اخذ
مبلغ مي باشد .
 -24م ستاجر موظف ا ست جهت ارائه خدمات منا سب به دان شجويان در کافي نت و انت شارات  15سی ستم کامپیوتر و
حداقل  10دستگاه کپي مستقر نمايد.
 -25مستاجر مي بايستي مجوز انتشارات از اتحاديه مربوطه را داشته و در اسناد مزايده ارائه نمايد .
پاکت الف شامل :
جهت اشخاص حقوقي
 -1کلیه اسناد و شرايط مزايده که به مهر وامضاء ممهور شده باشد .
 -2فتوکپي روزنامه رسمي کشور مبني برتاسیس وآخرين تغییرات واساسنامه شرکت .
 -3ضمممانتنامه بانکي به مبلغ  40/000/000ريال  ( .واريز مبلغ مذکور به شممماره ابمما  0107300730004به نام
دانشگاه آزاد اسالمي وااد همدان يا چك تضمیني صادره از سوی بانك نیز مورد قبول است )
 -4مجوز انتشارات از اتحاديه کتا – لوازم التحرير – فتوکپي
جهت اشخاص حقیقي
 -1کلیه اسناد و شرايط مزايده که به مهر وامضاء ممهور شده باشد .
 -2کپي برابر اصل مدرک تحصیلي  ،کارت ملي و شناسنامه
 -3ضمممانتنامه به مبلغ  40/000/000ريال ( واريز مبلغ مذکور به شممماره ابمما  0107300730004به نام
دانشگاه آزاد اسالمي وااد همدان يا چك تضمیني صادره از سوی بانك نیز مورد قبول است ).
 -4مجوز انتشارات از اتحاديه کتا لوازم التحرير -فتوکپي
پاکت ب شامل :
برگ پیشنهادقیمت (فرم پیوست) اجاره محل .

نام ونام خانودگي
مهر وامضاء مجازتعهد آور

تذکرات
 -1داوطلب شرکت درمزايده بايد پیشنهادات خودرادريك پاکت سرببته که محتوی موارد زير مي باشدتنظیم ودرموعد
مقرر به دبیر خانه کمیبممیون ممامالت تبمملیم نمايند .درروی پاکت فوذ الذکر بايد موضممو مزايده ،نام ونشمماني
پی شنهاددهنده وتاريخ ت بلیم پی شنهاد نو شته شده ودرمهلت مقرر بااخذ ر سید ااوی تاريخ و ساعت و صول به
دانشگاه تبلیم گردد.
 -2اسنادومدارک مزايده که ازطرف دانشگاه آزاد اسالمي وااد همدان در اختیار داوطلبان مشارکت در مزايده قرارداده
اسممت بايدبرطبش شممرايط مزايده ودعوتنامه وهمچنین سمماير دسممتور الممل ها ومقررات تکمیل وتنظیم شممده وهمراه
سايرمدارک درخواستي درپاکت به دبیر خانه کمیبیون ممامالت دانشگاه تبلیم گردد.
 -3پیشممنهاد دهنده بايد تمام اسممناد ومدارک مزايده راکه ذکر شممده بدون تغییر ،اذف وياقراردادن شممرآ درآن تکمیل
وتنظیم ومهروامضاءنموده وبه اداره کل اراست دانشگاه تبلیم نمايد.
 -4کارفرما اش تغییر ياتجديد نظردراسممنادومش م صممات راقبل ازانقضممای مهلت پیشممنهاد برای خود محدو مي دارد
واگرچنین موردی پیش آمد مراتب به دعوت شممدگان ابالم مي شممود ودر صممورتیکه پیشممنهادی قبل از ابالم مراتب
مزبور ت بلیم شده با شد پی شنهاددهنده اش دارد تقا ضای ا سترداد آن رابنمايد.ازآنجا ئیکه ممکن ا ست.تجديد نظر
ياا صالح درا سناد وم ش صات م بتلزم تغییر مقادير ياق بمتها با شد دراين صورت کارفرما مي تواند آخرين مهلت
دريافت پی شنهاد ها رااعالم کتبي به پی شنهاد دهندگان به تمويش اندازد به نحوی که آنان فر صت کافي برای ا صالح
وتجديد نظر درپیشنهاد خودراداشته باشند.
 -5برنده مزايده بايداداکثر ده روز پس از ابالم کارفرما ن ببت به انمقاد پیمان مبادرت نمايد درغیر اين صورت ت ضمین
شرکت در مزايده بدون هیچ تشريدات قضائي به ندع کارفرما ضبط مي شود واش هیچگونه اعتراضي ندارد.
 -7درصممورتي که برنده مزايده درمهلت پیش بیني شممده ااضممر به انمقاد پیمان نبود ندردوم بمنوان برنده مزايده اعالم مي
شود وچنانچه اونیز باتوجه به موارد ياد شده باال اا ضر به انمقاد پیمان نبود ت ضمین اوهم به ندع کارفرما ضبط مي شود
وبه همین نحو درخصوص برنده سوم مزايده عمل خواهد شد.
 -8پس از تمیین ندرات اول ،دوم وسوم مزايده تضمین شرکت در مزايده ندرات بمدی بالفاصله مبترد مي شود.
 -9رقم پی شنهاد قیمت بايد دربرگ پی شنهاد نو شته شود .برای تمیین برنده مزايده ارقامي که به اروف نو شته شده مالک
عمل خواهد بودوپیشنهادی که قیمت کل به اروف نداشته باشد مردود است .
نام ونام خانودگي
مهر وامضاء مجازتعهد آور شرکت

باسمه تعالي
برگ پیشنهاد قیمت
امضننا ء کننده ذيل پس ازبررسنني وآگاهي کامل وپذيرش تعهد اجرا ومسننئولیت درمورد مطالب ومندرجات دعوتنامه
شرکت در مزايده  ،تعهدنامه اجرا وقبول مقررات وا سناد ومدارك عمومي مزايده وپیمان  ،تعهدنامه عدم م شمول قانون
منع مداخله کارمندان درمعامالت دولتي وبطور کلي تمام مدارك واسننناد مزايده راپس از بازديد کامل ازمحل کاربااطالع
کامل ازجمع شرايط وعوامل موجود ازلحاظ انجام کارهای مورد مزايده پیشنهاد مي نمايد که :

عمليات موضوع مزایده رابراساس شرایط ومشخصات مندرج دعوتنامه مزایده و براساس
اسننن ناد و مداری س يوسنننت از قرار هر ماه به م ب لغ...................................ر یال و
بحروف ....................................................ریال و مبلغ ساليانه .......................ریال انجام دهم .

نام ونام خانودگي
مهر وامضاء مجازتعهد آور

