مزايده واگذاری به اجاره سالن تخم و پرورش مؤسسه تحقيقاتی طيور
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•

الزم به تذکر است که کليه صفحات اين دفترچه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور

پيشنهاد دهنده برسد وکليه جداول تكميل شده باشد .در غير اينصورت پيشنهاد دهنده از شرکت
در مزايده حذف مي گردد.
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فرم شماره 1
شرايط شرکت در مزايده
جهت شرکت در مزايده اين دانشگاه با قيمت پايه ماهانه يازده ميليون تومان رايج خواهشمند است در صورت تمايل با توجه به موارد زير
و با در دست داشتن فيش بانكي به ميزان يک درصد ازکل مبلغ پيشنهادی خود واريزشده به حساب جاري شماره  0105634086007به
نشاني بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر و بنام اين واحد دانشگاهي بعنوان تضمين شرکت در مزايده نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت با لحاظ شرايط
آگهي اقدام نمائيد.

 -1موضوع استعالم /مزايده عمومی :واگذاري به اجاره سالن تخم و سالن پرورش مؤسسه تحقيقاتي طيور.
 -2محل مورد مزايده :جاده صوفيان  .شبستر روبروي پمپ بنزين مؤسسه تحقيقاتي طيور دانشگاه آزاداسالمي واحد شبستر ميباشد.

 -3مدت زمان تحويل مورد مزايده:مدت زمان تحويل مورد مزايده از تاريخ اعالم برنده شدن وانعقاد قرارداد يك هفته خواهد بود.
 -4ساير شرايط:
الف -هزينه هاي آگهي اين مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط بعهده برنده مزايده مي باشد.
ب -اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت با سي روز اعتبار مي بايست حداکثر تا ساعت چهارده روزدوشنبه مورخ  1397/05/15در پاکتهاي الك و مهر شده
که روي آن نوشته شده باشد (مربوط به مزايده سالن مرغداري در قبال دريافت رسيد تسليم حراست واحددانشگاهي گردد).

هـ  -پيشنهادات بايد بطور صريح و روشن عنوان گرديده و کامال" خوانا و بدون خط خوردگي باشد.
و -هرگونه پيشنهادي و يا نوشتهاي خارج از موضوع درخواست در برگ فرم پيشنهاد قيمت پيوست خالف محسوب گشته و از مزايده خارج مي گردد.

 -5کليه شرکت کنندگان می بايست بهمراه پيشنهاد خود مدارك زير را تحويل نمايند:
 -5-1فيش بانكي ميزان يک درصد ازکل مبلغ پيشنهادی خود واريزشده به حساب جاري شماره  0105634086007به نشاني بانك
ملي شعبه دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر و بنام اين واحد دانشگاهي بعنوان تضمين شرکت در مزايده.
 -5-2فتوکپي روزنامه رسمي کشور حاوي آخرين تغييرات شرکت و اساسنامه شرکت در صورتي که شرکت کننده شخص حقوقي باشد.

 -5-3برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت با امضاء
 -6پيشنهادات واصله روز دوشنبه ساعت  14با حضور اختياري پيشنهاد دهنده ها باز و قرائت خواهد شد.
 -7دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر در رد يا قبول کليه پيشنهادات آزاد است.
 -8برنده پيشنهاد حداکثر ظرف مدت  3روز بعد از ابالغ مي بايست نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد.
 -9پيشنهادات مي بايست در دو پاکت الف و ب ارائه گردد.
اسنادپاکت الف شامل:
 -1فرم شماره يك که به مهر و امضاء شرکت کننده ممهور شده باشد.
 -2کليه اسناد مزايده با امضاء شرکت کننده.
 -3فتوکپي روزنامه رسمي کشور مبني بر تاسيس و آخرين تغييرات و اساسنامه شرکت در صورتي که شرکت کننده شخص حقوقي باشد.

 -4تعهدنامه (فرم شماره )3
اسناد پاکت ب شامل:
 برگ پيشنهاد قيمت (فرم شماره  )4با امضاء کننده
امضاي پيشنهاد دهنده
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فرم شماره 2

مشخصات و امکانات مورد مزايده
قابل توجه کليه شرکت کنندگان محترم
مورد مزايده دارای مشخصات کلی ذيل ميباشد.
رديف

امکانات

ظرفيت

1

سالن پرورش پولت

24هزار قطعه

2

سالن مرغ تخم گذار

24هزار قطعه

3

ساختمان کارگری و مديريت

يک باب

4

موتورخانه برق اضطراری

يک باب

5

انباردان و آسياب ميکسر

يک باب

6

انبارآب و تخم مرغ

يک باب

7

گاز،برق،تلفن،آب و غيره

دارد

8

قيمت پايه110000000 :ريال معادل يازده ميليون تومان رايج

قيمت پيشنهادی به عدد:
o

به حروف:

جهت دريافت اطالعات تکميلی با شماره تلفن  04142426968قسمت تدارکات در ساعات اداری تماس حاصل فرماييد.
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فرم شماره 3
تعهد نامه

بدينوسيله اعالم ميدارد اينجانب .........................................فرزند .....................................................کليه اسناد مزايده گزار را که
جهت استعالم بهاء در اختيار اين اينجانب گذاشته کامالً مورد بررسي و مطالعه قرار داده و قيمت
پيشنهادي خود را بر مبناي مشخصات مزبور ارائه نموده و متعهد ميشود که در صورت برنده شدن
در مزايده با مشخصات ارائه شده قرارداد اجاره را منعقد و مورد اجاره را تحويل گيرم .ضمناً متعهد
مي گردم در طول زمان قرارداد به هر علتي اعم از اينكه قيمت در بازار تغيير و يا افزايش يابد به
هيچ عنوان تقاضاي تعديل اجاره بها را از مزايده گزار ننمايم و کليه شرايط مربوط به کميت و
کيفيت موضوع مزايده جزو الينفك قرارداد مي باشد و رعايت مفاد آنها را برخود الزم و الزامي
دانستم.

نام و نام خانوادگي
امضاء
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فرم شماره4
برگ پيشنهاد قيمت
امضاء کننده زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات آگهي و شرايط
عمومي مزايده ،من جمله قيمت پايه که بميزان 110000000ريال معادل يازده ميليون تومان بطور ماهيانه از جانب مزايده گزار
تعيين شده است ،قيمت برآوردي خود را با قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مزايده ،تعهدنامه عدم شمول قانون منع
مداخله کارمندان در معامالت دولتي و بطور کلي تمامي مدارك و اسناد مزايده منضم را پس از بازديد کامل از محل موضوع
مزايده و با اطالع کامل از جميع شرايط و عوامل موجود و قيمت پايه پيشنهاد مي نمايد که:
 -1نسبت به موضوع مزايده فوق برابرشرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مزايده به قيمت کل  ....................................ريال
به حروف .......................................................................................................ريال بصورت تضميني پيشنهاد دارم.
 -2چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مزايده انتخاب شوم تعهد مي نمايم که:
الف  -موضوع مزايده را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مربوطه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداکثر
ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مزايده (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم و به انجام رسانم .
ب -به هنگام عقد قرارداد بـــه منظور حسن اجراي تعهدات يك فقره ضمانت نامه معتبر بانكي به ميزان  %1کل مبلغ قرارداد
(مهر و امضاء بانك) به مزايده گزار ارائه نمايم.
 -3تائيد مي نمايم که کليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.
 -4مبلغ واريزي در حساب مزايده گزار را تحت عنوان تضمين حسن شرکت در مزايده در صورت برنده شدن و امتناع از
تحويل موضوع مزايده با تشخيص مزايده گزار و به نفع وي در پاکت الف تقديم داشته ام.

نام و نام خانوادگي
امضاء
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