
                                          

 محدود واگذاری خدمات چاپ و تکثیر و انتشارات دانشگاه مزایدهدر   شرکتفرم 

( و انتشارات جاده بند تکثیر دانشجوئی ) داخل دانشگاه  و خدمات چاپدر نظر دارد جهت صنعتی ارومیه  بدین وسیله دانشگاه 

 می نماید . مزایده اقدام به برگزاری به صورت محدود از واجدین شرایط دانشگاه ) واقع در خیابان مدنی ( 

 :  مزایده شرایط عمومی

 .متر مربع که به روئیت مجری رسیده است  151مساحت تقریبی ه محل چاپ و تکثیر واقع در داخل دانشگاه ب – 1

 روئیت مجری رسیده است .  با امتیاز تجاری که به در دو طبقه متر مربع 251ه مساحت تقریبی بمحل انتشارات واقع در خیابان مدنی  – 2

 و انتشارات بعهده مجری می باشد . تکثیر  تجهیز محل چاپ و – 3

 مجری می بایست سابقه اجرائی در زمینه چاپ و تکثیر و انتشارات را دارا بوده و مجوزهای الزم را داشته باشد .  – 4

 .برای عموم می باشد  و نرم افزاری  التحریر و وسایل آموزشی ، کمک آموزشی و کتب دانشگاهی لوزامفروش های  هدر زمین فعالیت مجری مخیر به – 5

 بعهده مجری می باشد . ، به محل  مربوطی ها ههزین تمامی – 6

 می باشد .  تعیین شده از طرف دانشگاه و ظوابط مجری موظف به رعایت کلیه مقررات مربوط به اداره کل ارشاد اسالمی – 7

 :  مزایده  شرایط اختصاصی

کمترین قیمت و باالترین کیفیت به شرح زیر برای ارائه به دانشجویان و پرسنل دانشگاه صنعتی ارومیه خواهد  ادانشجوئی بو صحافی خدمات تکثیر  -1

 بود . 

 طرفین قابل تمدید خواهد بود .  سال بوده که هر ساله با توافق 3 حداکثر مدت قرارداد -2

بنام سایر منابع دانشگاه صنعتی ارومیه نزد بانک ملی   1211614165115  ریال به حساب شماره 111/111/5مبلغ مزایده جهت تضمین  شرکت در  - 3

 شعبه دانشگاه واریز و رسید آن به دانشگاه ارائه شود . 

 خواهد شد .  مستردبعد از تعیین مجری از طرف دانشگاه در وجه شرکت کننده  3 تبصره : مبلغ بند

 باشد .   مجری مکلف به چاپ و نشر کتب اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه می - 4

 .  ارائه گرددبه دبیرخانه امور مالی دانشگاه م شهریور دهتا آخر وقت اداری روز  بایستی پیشنهادات  – 5

  : قیمت پیشنهادی 

 مزایدهکلیه شرایط و آگاهی از با مطالعه                                    به شماره ملی                فرزند                               بدین وسیله اینجانب         

 پیشنهاد می نمایم .  1/7/65لغایت  1/7/64ریال را به صورت ماهیانه و از تاریخ                           مبلغ     چاپ و تکثیر و انتشارات در مجموع

                                                                                                                                                 

     مهر و امضاء  –نام خانوادگی  نام و                                                                                                                                                      


