مزايده واگذاري
محل انتشارات وکتابفروشی
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کاشان

1ـ دعوتنامه
2ـ تعهد نامه
3ـ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان
4ـ شرايط عمومي مزايده
5ـ برگ پيشنهاد قيمت
الزم به ذكر است كه كليه صفحات اين دفترچه ميبايست به مهر و امضاي مجاز و تعهد آور شركت پيشنهاددهنده
برسد .در غير اين صورت پيشنهاددهنده از شركت در مزايده حذف ميگردد.

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

محل هاي انجام خدمات فتوكپي ،صحافي ،تايپ ،پرينت وهمچنين كتابفروشي

پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط مزايده تنظيم و حداكثر ظرف مدت  10روز پس از چاپ آگهياس ناد مربوطه را تحويل دبيرخانه دانشگاه و يا از طريق پست پيشتاز به آدرس :كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد
پستي 8715998151:صندوق پستي 87135/433:ارسال نمايند.
 -5پرداخت بيمه و ماليات (كليه كسور قانوني) و ماليات بر ارزش افزوده به عهده پيمانکار ميباشد.
 -6مدارك مورد نياز جهت شركت در مزايده
-1-6ارائه مدارك شناسايي براي اشخاص حقيقي و سوابق ثبتي براي اشخاص حقوقي و سابقه كاري قبلي
 -2-6پروانه كسب و يا مجوز فعاليت از صنف مربوطه
 -3-6برگ تکميل شده پيشنهاد قيمت در پاكت ب

 -4-6واريز فيش پانصد هزار ريال به حساب سيبا  0202120212000به نام دانشـگاه آزاد اسـیمي واحـد كاشـان
عهده بانك ملي شعبه دانشگاه آزاد اسیمي واحد كاشان بابت خريد اسناد
 -5-6تضمين شركت درمزايده مبلغ  18/000/000ريال ( هجده ميليون ريال) خواهد بود كه بايستي ضمانت نامـه
معتبر بانکي به نفع دانشگاه آزاداسیمي واحد كاشان داراي حداقل اعتبار  2ماهه يا فيش بانکي واريز به حساب سيبا
 0202120212000به نام دانشگاه آزاد اسیمي واحد كاشان عهده بانك ملـي شـعبه دانشـگاه آزاد اسـیمي واحـد
كاشان كه ضمانت نامه يا فيش را درون پاكت الف بگذاريد و سپس تحويل دبيرخانه داده شود .
 -6-6پيشنهادات مي بايست در دو پاكت الف و ب ارائه گردد.
تضمين شركت درمزايده و فيش خريد اسناد
اسناد مزايده كه امضاء و مهر شده باشد ،رزومه ،پروانه كسب و ساير مدارك
برگ پيشنهاد قيمت
 -7دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
 -8برنده مزايده حداكثر ظرف مدت  48ساعت بعد از ابیغ مي بايست نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمايد

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

مراحل ارجاع كار به برنده مزايده
 -8-1شركت در مزايده و تسليم پيشنهاد توسط شركت كننده در مزايده  ،به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد
مزايده ميباشد لذا پس از ابیغ كتبي به برنده مزايده  ،وي بايد ظرف مدت  48ساعت پس از ابیغ جهت عقد قرارداد و
حداكثر  7روز كاري براي تسليم تضمين انجام تعهدات حاضر شود تا متعاقباً پس از تسليم تضمين مزبور  ،تضمين شركت در
مزايده برنده اول و دوم آزاد گردد در غير اينصورت و چنانچه برنده اول از پيشنهاد خود عدول نمايد يا تضمين انجام تعهدات
را ارائه ننمايد تضمين شركت در مزايده وي ضبط خواهد شد.
 – 8 -2در حالت فوق به برنده دوم ابیغ مي شود كه براي انعقاد قرارداد ظرف مدت فوق االشاره به منظور ارائه تضمين
انجام تعهدات و امضاء قرارداد ،حاضر گردد تا تضمين شركت در مزايده وي آزاد گردد ،بديهي است در صورت عدول وي از
پيشنهاد خود و امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات ( و يا انعقاد قرارداد) تضمين شركت در مزايده وي نيز ضبط خواهد شد.
تبصره :سپرده شركت درمزايده برنده دوم مزايده حداكثر ظرف مدت يك ماه به وي مسترد ميشود0

 -9پس از تعيين نفرات اول تا سوم مزايده تضمين شركت در مزايده نفرات بعدي مسترد خواهد شد.
موارد ضبط تضمين شركت در مزايده به ترتيب زير مي باشد:
 -9-1تضمين ش ركت در مزايده شركت كنندگاني كه در حين بر گزاري مزايده و پس از بازگشايي پاكت هاي اوليه  ،از ادامه
مزايده  ،صرف نظر نمايند.
 -9-2تضمين شركت در مزايده برنده اول مزايده در صورت ارجاع كار به وي و امتناع برنده ياد شده از ارائه تضمين انجام
تعهدات و يا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر .
 -9-3تضمين شركت در مزايده برنده دوم يا سوم مزايده در صورت ارجاع كار به وي (عنداللزوم ) و امتناع وي از ارائه
تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد

 -10هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -11هزينه آب و برق  ،گاز مصرفي بعهده مستاجر مي باشد كه در پايان هر ماه يا پايان قرارداد محاسبه و مطابق با
تعرفه هاي مربوطه از مستاجر دريافت خواهد شد .
 -12مستاجرموظف است ظرف مدت مقرر در پيمان تجهيزات و وسايل الزم پس از تائيد ناظر پيمان دانشگاه از
لحاظ موازين فني و كليه شرايط ارائه شده را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايد و كليه كارهاي
موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مزايده به اتمام برساند.
 -13پس از امضاء قرارداد پيمانکار حق فسخ قرارداد را تا پايان زمان قرارداد ندارد.
 -14به پيشنهادهاي معيوب  -ناقص مخدوش مبهم  ،مشروط و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از وقت مقرر و
يا با مداد نوشته شود ترتيب اثر داده نميشود و عينا به پيشنهاد دهنده مسترد مي شود و پيشنهاد دهنده از ادامـه
شركت در مزايده محروم مي گردد  .چنانچه با تشخيص كميسيون معامیت بعضي از اوراق غير تعهد آور سهواً مهـر
و امضاء نشده باشد  ،پيشنهاد دهنده در جلسه مزايده آن را مهر و امضاء نموده در غير اين صورت آن پيشنهاد ناقص
و مردود خواهد بود.
 -15ساعات كار از ساعت  7صبح لغايت  18به صورت يکسره ميباشد .هرگونه تأخير در شروع يـا اتمـام كـار و يـا
تعطيلي بايستي با مجوز كتبي ناظر پيمان باشد.
نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

توضيح :اجاره بهاء پيشنهادي بر اساس مدت كل قرارداد به صورت  12ماه محاسبه و دريافت مي گردد.
 -16ارائه ليست كتبي كاركنان به همراه گواهي عدم سوء پيشينه و ديگر مدارك الزم به ناظرپيمان قبل از شـروع
كار پيمانکار و كاركنان او الزامي است.
 -17پيمانکار و پرسنل او موظف به رعايت كليه مسائل شرعي و موازين اسیمي ميباشند.
 -18پرداخت كليه كسورات قانوني به عهده مستاجرمي باشد ( .ماليات و بيمه و ماليات بـر ارزش افـزوده و كسـور
قانوني اجناس كه از طرف مستاجرتهيه مي گردد)  ،و هيچگونه ادعائي بر خیف آن پذيرفته نيست.
 -19مستاجرحق واگذاري كل يا جزء موضوع قرارداد را به غير ندارد وهمچنين مستاجرنمي تواند فردي را به عنوان
نماينده يا جانشين پيمانکاردر محل كار معرفي نمايد و مديريت امور را به ايشان محول نمايد.
 -20مستاجر در خصوص مسائل مالي ،حقوقي و قوانين وزارت كار  ،رفاه و امور اجتماعي و بيمه كارگران موظف به
رعايت تمام قوانين مربوطه و جاري كشور در ارتباط با تمام پرسنل به كارگرفته در محل موضوع مزايده مي باشد و
هرگونه ادعاي مطروحه توسط هر فردي را برنده مزايده بايستي پاسخ داده و دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در ايـن
زمينه نخواهد داشت .
 -21كارگران شاغل در دانشگاه مي بايست از نظر جسمي و روحي رواني داراي سیمت كامل باشند .
 - 22كارگران مستاجرحق استعمال دخانيات در زمان حضور در دانشگاه راندارند.
 -23ارائه يك نسخه قرارداد منعقده پيمانکار با كارگران به دفتر امور حقوقي دانشگاه الزامي است.
 -24ارائه ليست بيمه پرداختي ماهيانه به همراه صورت وضعيت هرماه به دفتر امور حقوقي دانشگاه الزامي است.
 -25مستاجربه هيچ عنوان حق و اجازه ندارد در خريدها از بازار از اعتبار و نام دانشگاه استفاده نمايد و در صورت
مشاهده با مستاجرشديداً برخورد مي شود.
 -26تأمين كليه وسايل از قبيل  ،قفسه  ،ميز و صندلي و غيره بعهده پيمانکار با نظر كارفرما ميباشد
 -27مستاجربايستي كليه مقررات اداره كار و تأمين اجتماعي و طرح طبقه بندي مشاغل را درباره كاركنان خود
اجرا نمايد.
 -28صیحيت كاركناني كه قرار است توسط مستاجربه كار گرفته شوند بايد از طرف دانشگاه تأييد شود و ارائه
گواهي عدم سوء پيشينه  ،كارت پايان خدمت براي يکايك افراد بکار گرفته شده به دانشگاه قبل از شروع كار الزامي
است.
 -29مستاجرمجاز به استقرار وسايل كار مستعمل و غيرقابل تاييد ناظر نمي باشد
-30هر يك از شركت كنندگان بايد فهرستي از دستگاههاي الزم جهت انجام امـور قـرارداد را بـا مشخصـات كامـل
همراه برگه پيشنهاد قيمت ارائه نمايد (.توجه شـود كـه قبـل از بررسـي برگـه پيشـنهاد و قيمـت  ،كيفيـت و نـوع
دستگاهها بررسي خواهد شد و اگر از نظر كارفرما اين دستگاهها فاقد كارائي الزم باشند بـه برگـه پيشـنهاد قيمـت
ترتيب اثر داده نخواهد شد )
-31تامين نيروي انساني  ،نگهداري وانجام تعميرات ،الزم  ،انجام كارهاي تکثيروصحافي ومواد مصرفي شامل كاغـذ
،تونر،طلق وشيرازه ،كالينگورو .....بعهده مستاجرمي باشد
نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

 -32مستاجر موظف است عیوه بر محـل اصـلي انتشـارات حسـب مـورد نيـاز در مکانهـاي كـه دانشـگاه مشـخص
كردخواهند نمود دستگاه تکثير همراه با اپراتورمستقر نماييد .
 -33تامين محل استقرار بعهده دانشگاه خواهد بود وجابجايي آن در محل دانشگاه ويا چند شعبه بودن آن به اختيار
دانشگاه بوده وطرف مقابل ملزم به اجرا مي باشد .
-34مستاجر ملزم به ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد به قيمت هاي پيشنهادي خود در تمام طول قرارداد
مي باشد و ليست قيمت خدمات خود را با خط درشت و خوانا در ديد مشتري نصب كند.
-35قيمت هاي پيشنهادي در اين قرارداد تا پايان قرارداد ثابت بوده و پيمانکار به هيچ وجه مجاز به افزايش انها بـه
هر دليل و بدون هماهنگي و مجوز كميسيون معامیت دانشگاه نمي باشد.
 -36مستاجرموظف است به رعايت ساعات كاري طبق برنامه تنظيمي از طرف كارفرما مي باشد
 -37مستاجرملزم به انجام امور مربوط به تکتير اوراق امتحاني برابر مقررات حراست دانشگاه و همچنين تکثير اوراق
مربوط به اموراداري و آموزشي و دانشگاه برابر بافرم هاي مربوطه با اخذ تائيديه هاي الزم مي باشد.
 -38مستاجر موظف است به سرويس و تعمير به مواقع تجهيزات خود جهت جلوگيري از خرابي و وقفه در كار مي باشد.
 -39درصورتيکه دراثرعدم مواظبت وسهل انگاري خسارتي به ساختمان محل مورد اجاره يـا تاسيسـات وتجهيـزات
كارفرما وارد گردد كليه خسارات وارده راساً و به تشخيص كارفرما ازمحل تضمين وهرگونه مطالبات مسـتاجرمطالبه
وكسرمي گردد.
 -40مستاجر شخصا مسئول حفظ وحراست ازاموال خود و مکان هاي تحويلي مي باشد
 -41تکثيرجزوات واوراق موردنيازدانشجويان به شکل خوانا وبااستفاده ازكاغذمرغوب
 -42مستاجر موظف است اصل تمام جزوات درسي دانشگاه رادرپايان قرارداد باهماهنگي ناظر تحويل پيمانکاربعـدي
نموده وهزينه آن را دريافت نمايد
 -43جريمه عدم استفاده از كاغذهاي مرغوب جهت تکثيرهربار حداقل يك ميليون ريال
 -44جريمه تعطيلي كارو عدم ارائه خدمات به ازاء هرروز حداقل يك ميليون ريال
 -45جريمه گرانفروشي اجناس هربارتخلف حداقل يك ميليون ريال
 -46سايرجرايم وتخلفات باتشخيص حوزه هاي معاونت دانشجويي واداري مالي تعيين مي گردد
 -47درصورتي كه تخلف ازنوع امنيتي  ،مانند لو رفتن سواالت امتحاني يا موارد غير اخیقي باشد موضوع ازطريق
حراست وكارفرما درمراجع قضايي پيگيري خواهد شد
 -48مستاجر مکلف است جهت بکارگيري عوامل انساني شاغل در محل كار  ،نسبت به ارائه تصوير كارت ملي و
يك قطعه عکس پرسنلي  3*4جهت صدور كارت تردد از طرف ناظرپيمان اقدام نمايد.
 -49مستاجر متعهد مي گردد قبل از به كارگيري نيرو  ،تائيد صیحيت از دستگاه نظارت را اخذ نمايد.
 -50برنده مزايده بايد هنگام عقد قرارداد ضمانت نامه بانکي به مبلغ  100/000/000ريال در وجه دانشگاه آزاد
اسیمي كاشان براي مدت يکسال جهت تضمين حسن انجام تعهدات ارائه نمايد .

 -51پس از تحويل محل مربوطه  ،تعميرات جزئي آن در طول قرارداد به عهده مستاجر مي باشد.
-52دانشگاه در قبول يا رد تك تك يا تمام پيشنهادهاي واصله بدون اينکه احتياج به ذكر دليل باشد مختاراست.
 –53رعايت پوشش وپيرايش مطابق بامقررات دانشگاه توسط مستاجر و پرسنل مرد و زن الزامي است

 –54درصورت عدم اجراي هركدام ازبندهاي فوق الذكر ،مستاجر مشمول جريمـه معـادل 10درصـدالي 25درصـد
ازمبلغ كرايه ماهيانه به تشخيص ناظرپيمان مي باشد.
 -55در صورت عدم مراجعه مستاجر جهت امضاء قرارداد بعد از تاريخ تعيين شده كارفرما حق ضبط ضمانت شركت
در مزايده را دارد و پيمانکار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.
 -56قيمت كتاب ها ولوازم التحرير ميبايست بر مبناي نرخهاي مصوب صنف مربوطه ارائه گردد .

قيمت پيشنهادي خود را بر مبناي
بدينوسيله اعیم مي دارد شركت /اينجانب
اطیع دقيق از شرايط مورد نظردانشگاه ارائه نموده و متعهد مي گردد كه در صورت برنده شدن در مزايده و اخذ
تائيديه فني از حوزه معاون دانشجوئي دانشگاه  ،ظرف مدت  48ساعت عقد قرارداد نموده و نسبت به اجراي پيمان
اقدام نمايد .در غير اينصورت ضمانت شركت در مزايده به نفع كارفرما ضبط گردد ،ضمناً متعهد مي گردد در طول
زمان اجراي پيمان به هيچ عنوان تقاضاي تعديل بها از كارفرما ننمايد و مفاد قرارداد في ما بين را الزم االجرا بداند

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی

بدينوسيله پيشنهاد دهنده با امضاء اين ورقه  ،تاييد مي نمايـد كـه مشـمول ممنوعيـت مـذكور در قـانون مداخلـه
كارمندان دانشگاه آزاد اسیمي برابر تبصره ماده  36آئين نامه كميسيون معامیت نمي باشد و چنانچـه خـیف ايـن
موضوع به اثبات رسد  ،كارفرما يا مزايده گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مردود و تضـمين
شركت در مزايده را ضبط نمايد.
همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنـده مزايـده فـوق تشـخيص داده شـد و بعنـوان
مستاجرپيمان مربوط را امضاء نمايد و خیف اظهارات فوق در خیل مدت پيمان ( تا تحويل موقت ) به اثبات برسد
يا چنانچه فرد يا افرادي را كه مشمول ممنوعيت در قانون فوق هستند  ،در اين پيمان سهيم و ذينفع گردانـد و يـا
قسمتي از كار را به آنان محول نمايد  ،كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامـه انجـام تعهـدات
مستاجررا ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال مستاجراخذ نمايد
.تذكر  :تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد مي گردد چنانچه در حين اجراي پيمان بـه دليـل تغييـرات و يـا انتصـابات در دسـتگاه
مشمول قانون ذكر شده گردد  ،بیفاصله مراتب را به كارفرما اطیع دهد تا كارفرما برابر مقـررات نسـبت بـه پيمـان
خاتمه داده شود .بديهي است چنانچه پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بیفاصله بـه اطـیع كارفرمـا نرسـاند نـه تنهـا
كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلکه خسارات ناشي از فسخ پيمان و
يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافا اين پيشنهاد دهنده اعیم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب به متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل داشـته و
در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

برگ پيشنهاد قيمت
مربوط به مزايده واگذاري محل انتشارات و کتابفروشی

متولد:

بشماره شناسنامه:
فرزند:
شماره تلفن همراه:
شماره كد اقتصادي :
داراي كد ملي:

اينجانب:
شماره تلفن ثابت :
داراي مدرك تحصيلي :
به آدرس:
در كليه امور تام االختيار بوده و حق امضاء مدارك و قرارداد را دارم .كه پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهـد اجـرا و
مسووليت در مورد مطالب و مندرجات آگهي دعوت مزايده و بازديد از محل مورد نظـر و اطـیع از سـاعات كـاري ،چگـونگي
انجام كار در انتشارات و كتابفروشي دانشگاه آزاد اسیمي واحد كاشان و با اطیع از جميع شـرايط و عوامـل موجـود از لحـاظ
انجام كارهاي مورد مزايده:

قيمت پايه :حداقل مبلغ پايه ماهانه جهت اجاره محل هاي انتشارات و كتابفروشي  30,000,000ريال مي باشد.
ماهيانه از زمان تنظيم قرارداد براي هر دو محل انتشـارات و كتابفروشـي مبلـغ  ......................................................ريـال و (بـه
حروف  )...............................................................بابت يك ماه و به مدت  12ماه شمسي مبلغ  ...........................................ريال (و به
حروف) ...........................................................................را جهت اجاره بها پيشنهاد مينمايم .

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

( جدول پيشنهاد قيمت خدمات کپی  ،تکثير ،پرينت ،اسکن  ،تايپ )
توجه :كليه مبالغ پيشنهادي ميبايست معادل و يا كمتر از نرخ هاي مندرج در تعرفه ابیغي اتحاديه صنف شهرستان
كاشان باشند.
ردیف

نـــــــــــــــــوع خـــــــــــــدمــــــــات

1

هربرگ تكثير يك رو  A5مشكي

2

هربرگ تكثير دورو A5مشكي

3

هر برگ تكثير يك رو  A 4مشكي

4

هر برگ تكثير دو رو  A 4مشكي

5

هر برگ تكثير يك رو  B 4مشكي

6

هر برگ تكثير دو رو  B 4مشكي

7

هر برگ تكثير يك رو  A 3مشكي

8

هر برگ تكثير دو رو  A 3مشكي

9

هر برگ تكثير با شمارگان  500الي  1000برگ يك روA 4

10

هر برگ تكثير با شمارگان  500الي  1000برگ دو روA 4

11

هر برگ تكثير با شمارگان  1000به باال برگ يك روA 4

12

هر برگ تكثير با شمارگان  1000به باال برگ دو روA 4

13

هر برگ کپي روی ترانس پرنت

14

هر برگ کپي از کتاب

15

هر برگ کپي روی کاغذ رنگي

16

صحافي با شيرازه و طلق تا  20برگ

17

صحافي با شيرازه و طلق تا  40برگ

18

صحافي با شيرازه و طلق تا  60برگ

19

صحافي با شيرازه و طلق تا  100برگ

20

صحافي سخت

21

هر برگ تكثير از کتاب

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

پیشنهاد قیمت به ریال

ردیف

نـــــــــــــــــوع خـــــــــــــدمــــــــات

22

هربرگ تايپ ساده

23

هر برگ جدول وفرمول نويسي

24

هربرگ نمودار

25

هربرگ پرينت

26

هربرگ پرينت اينترنتي

27

هر عدد رايت سي دی

28

هر برگ اسكن

29

هر برگ تايپ فارسي والتين

30

هربرگ تايپ عربي

31

تنظيمات هر ساعت

32

هربرگ تايپ کامل التين

33

هربرگ صفحه آرايي

34

هربرگ پرينت رنگي A4

35

هربرگ پرينت رنگي A3

36

خدمات عمده وساير خدمات توافقي

37

هربرگ تكثير A4يكرو جهت استفاده دانشگاه *

38

هربرگ تكثير A4دورو جهت استفاده دانشگاه *

* موارد37و 38جهت سفارشات دانشگاه مي باشدكه در سال حدود  200/000برگه كپي مي باشد .

نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء تعهد آور

پیشنهاد قیمت به ریال

