
 دانشگاه صنعتی یرخدمات چاپ و تکث يمحدود واگذار یدهفرم شرکت در مزا

را با شرایط عمومی و اختصاصی ذیل به افراد  یدانشجوئ یردر نظر دارد خدمات چاپ و تکث یهاروم یدانشگاه صنعت یلهوس بدین      
 واگذار نماید .  95 - 96واجد صالحیت بصورت محدود در سالتحصیلی 

 : یدهمزا یعموم شرایط

 است . یدهرس يمجر یتمتر مربع که به روئ 80یبیواقع در داخل دانشگاه به مساحت تقر تکثیر و چاپ محل – 1

 باشد . یم يعهده مجره ب یرمحل چاپ و تکث تجهیز – 2

 م را داشته باشد .الز يرا دارا بوده و مجوزها یرچاپ و تکث ینهدر زم یسابقه اجرائ یستبا یم مجري - 3

 باشد . یم يعهده مجره ب و حامل هاي انرژي مربوط به محل يها ینههز تمامی  - 4

        شده از طرف دانشگاه یینو ظوابط تع ، اتحادیه مربوطه یمالمقررات مربوط به اداره کل ارشاد اس یهکل یتموظف به رعا مجري - 5
 باشد . یم

 : یدهمزا یاختصاص شرایط

و پرسنل دانشگاه  یانارائه به دانشجو يبرا یربه شرح ز یفیتک ینترباالو  یمتق ینبا کمتر یدانشجوئ یو صحاف یرخدمات تکث - 1
 بود . خواهد یهاروم یصنعت

 : لیذارائه خدمات چاپ و تکثیر با شرایط  اجاره محل چاپ و تکثیر دانشگاه جهت فروش نوشت افزار و : موضوع قرارداد -3ماده 

 پیمانکار باید بر اساس آن ارائه خدمات نماید :اي که تعرفه  -1-3

 ریال 650یکرو   A4نرخ تکثیر هر برگ -
 ریال 750دو رو   A4نرخ تکثیر هر برگ  -
 ریال 750یکرو   A4نرخ تکثیر هر برگ کتابی  -
 ریال A3 1000نرخ تکثیر هر برگ  -
 ریال 12000، طلق و شیرازه صحافی  -
 ریال 17000برگ  100صحافی فنر تا  -
 ریال A4 3700ترانسپارنت برگ -
 ریال  A4 750 نرخ هر برگ پرینت -

 خواهد بود . 01/6/96لغایت   01/7/95از مورخ شمسی ماه  11مدت قرارداد  - 2

 یهاروم یمنابع دانشگاه صنعت یربنام سا 0200614149008به حساب شماره  یالر 000/000/10مبلغ  یدهشرکت در مزا ینجهت تضم - 3
 آن به دانشگاه ارائه شود . یدو رس یزدانشگاه وار شعبه ینزد بانک مل

 از طرف دانشگاه در وجه شرکت کننده مسترد خواهد شد . يمجر یینبعد از تع 3: مبلغ بند  1 تبصره

 به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 3تضمین شرکت در مزایده ماده فیش واریز در صورت عدم ارائه  : 2تبصره 

 : به مبلغ اجاره ماهانه مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت و به دارائی پرداخت خواهد شد . 3تبصره 

 ریال می باشد . 000/000/8ت پایه براي واگذاري خدمات و محل فوق مبلغ مقی -4



 دد .دانشگاه ارائه گر اداره تدارکاتبه  یورشهر چهاردهمروز  يتا آخر وقت ادار یستیبا پیشنهادات -5

 باشد . دانشگاه در چهارچوب مقررات و آیین نامه مالی و معامالتی در رد یا قبول پیشنهادات مختار می -6

 : یشنهاديپ قیمت

 یرو تکث چاپیده مزا یطشرا یهاز کل یبا مطالعه و آگاه                          یبه شماره مل           فرزند                   ینجانبا یلهوس ینبد 
 . یمنما یم یشنهادپ 01/6/96 یتلغا 01/7/95 یخو از تار یانهرا به صورت ماه یالر                                ( به حروف ) مبلغ

 

 امضاء و مهر –ینام و نام خانوادگ                                                                                                                     


