ثسوِ تعبلی
"شرایظ هسایده اجاره اهور بوفه دانشجوئی سایت هرکسی "
 -1تجْیع هحل ثَـِ ثِ یرچبلٍ ٍ ،سبیل هَضز ًیبظ زض حسی وِ پبسرگَی ًیبظّبی زاًطجَیبى ثبضس ثِ
عْسُ ثطًسُ هعایسُ هیثبضس .تَضیح ایٌىِ تعسازی اظ اهَال ـَق زض ثَـِ زاًطگبُ تَسظ زاًطگبُ آظاز
اسالهی ـیطٍظوَُ تبهیي ضسُ است وِ عی غَضتجلسِ ای زض اذتیبض ثطًسُ هعایسُ لطاض زازُ ذَاّس ضس.
 -2اضائِ هَاز ؼصائی هجبظ ٍ سبلن هبًٌس سبًسٍیچ ،آةهیَُ ،ثیسىَئیت ٍ  ...ثب لیوت هػَة ازاضُ ثبظضگبًی ٍ
تععیطات ٍ تَلیسوٌٌسگبى هعتجط ٍ غبحت ًبم وِ هَضز تبئیس ٍظاضتربًِّب ٍ هؤسسبت شیػالح زض ایي
ظهیٌِ ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ـیطٍظوَُ ثبضس.
 -3ویفیت وبض اضائِ ضسُ ثبیس هغلَة ٍ هَضز پسٌس زاًطجَیبى ثبضس (تبئیس ویفیت وبض اضائِ ضسُ تَسظ اهَض
زاًطجَئی زاًطگبُ اًجبم هیپصیطز).
ً -4ظبـت سبلي ٍ هیعّب ٍ هطتت ًوَزى غٌسلی ٍ هیع زض ثَـِّب ٍ هحَعِ آى ثِ عْسُ پیوبًىبض هیثبضس
(ضرػی وِ هحل ثَـِ ضا اجبضُ هیًوبیس).
 -5زض سبعبت حضَض زاًطجَ زض زاًطگبُ ،حتوبً ثبیس ثَـِ زایط ٍ ضرػی پبسرگَی اضائِ ذسهبت ثِ
زاًطجَیبى ثبضس.
 -6جْت ضعبیت ضئًَبت اسالهی ،هیثبیست ـطز ضبؼل زض لسوت زاًطجَیبى زذتط ،ذبًن ٍ ـطز ضبؼل زض
لسوت زاًطجَیبى پسط ،آلب ثبضس.
 -7اـطازی وِ زض ثَـِ هطؽَل ثِ وبض هیضًَس ثبیس اظ گَاّی سالهت ٍ سَء پیطیٌِ ویفطی ثطذَضزاض ثبضٌس
ٍ اسبهی پطسٌل ذَز ضا ثِ حطاست ٍاحس اضائِ ًوبیٌس.
 -8ولیِ ًىبت ثْساضتی زض هحل ثَـِ ٍ اضائِ ذسهبت ثبیس ضعبیت گطزز.
 -9پطزاذت ّعیٌِ آة ،ثطق ٍ گبظ هػطـی ثِ عْسُ ثطًسُ هعایسُ هیثبضس.
 -10زاًطگبُ ـمظ هحل ثَـِ ضا زض اذتیبض ثطًسُ هعایسُ لطاض ذَاّس زاز ٍ ّیچگًَِ هسئَلیتی زض لجبل تجْیع
یب ثِ وبضگیطی اـطاز ضبؼل زض هحل ثَـِ ثِ عْسُ ًرَاّس زاضت.
 -11پطزاذت ولیِ وسَض لبًًَی اعن اظ هبلیبت تىلیفی ،هبلیبت ثط اضظش اـعٍزُ ٍ عَاضؼ ،ثیوِ تبهیي
اجتوبعی ثِ عْسُ پیوبًىبض هیجبضس.
 -12پطزاذت حمَق ٍ هعایب ٍ حك ثیوِ ٍ هبلیبت اـطاز ضبؼل زض ثَـِ ثِ عْسُ پیوبًىبض هیثبضس ٍ زاًطگبُ
ّیچگًَِ هسئَلیتی زض ایي ذػَظ ثِ عْسُ ًرَاّس زاضت.
 -13زاٍعلجبى ضطوت زض هعایسُ ثبیس لیوت پیطٌْبزی ذَز ضا زض ـطم پیطٌْبز لیوت ٍاضز ًوَزُ ٍ زض پبوت
زضثستِ زض هْلت همطض تعییي ضسُ زض آگْی ضٍظًبهِ ـطّیرتگبى ثِ زثیطذبًِ ٍاحس ّوطاُ ثب تبئیس ضطایظ
هعایسُ تحَیل ًوبیٌس ٍ چٌبًچِ هساضن ذَاستِ ضسُ ًبلع ٍ یب هجْن ثبضس ٍ یب زض هْلت همطض اضائِ ًطَز
ٍ یب ـبلس سپطزُ ثبًىی ثبضس ،ثِ پیطٌْبز اضائِ گطزیسُ تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس.

 -14ولیِ ازعبّبی ثیوِ ای ،استرساهی ٍ هبلی عَاهل اجطائی ثِ عْسُ پیوبًىبض ثَزُ ٍ زاًطگبُ زض ایي
ذػَظ ّیچ هسئَلیتی ًساضز.
 -15تسَیِ حسبة وبهل ٍ عَزت ضوبًتٌبهِ هٌَط ثِ اضائِ هفبغب حسبة تبهیي اجتوبعی تَسظ پیوبًىبض
هیثبضس.
 -16ـطز ثطًسُ زض ظهبى اًعمبز لطاضزاز ثبیس یه ـمطُ ضوبًتٌبهِ هعتجط ثبًىی ثِ هیعاى حسالل  %50اظ ول
هجلػ لطاضزاز ثِ جْت تضویي حسي اًجبم وبض ٍ تعْسات ثِ ٍاحس تحَیل ًوبیٌس.
-17الظم ثِ شوط است هجلػ پیطٌْبزی ثب احتسبة تعغیلی ایبم عیس (ـطٍضزیي هبُ) ،هبُ هجبضن ضهضبى ٍ
تبثستبى (هطزاز هبُ) ٍ ؼیطُ لحبػ گطزز.
 -18زاًطگبُ زض ضز یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبزات هرتبض است.
 -19ضطوتوٌٌسگبى زض هعایسُ ثبیس هجلػ  10/000/000ضیبل (یه هیلیَى تَهبى) زض ٍجِ زاًطگبُ آظاز
اسالهی ٍاحس ـیطٍظوَُ جْت تضویي ضطوت زض هعایسُ ثِ حسبة سیجبی ثبًه هلی ثِ ضوبضُ
 0216252026001ثِ ًبم هتفطلِ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ـیطٍظوَُ ٍاضیع ٍ ـیص آى ضا ثِ ّوطاُ ـطم
پیطٌْبزی زض پبوت زضثستِ تحَیل زثیطذبًِ ٍاحس ًوبیٌس.
 -20چٌبًچِ هساضن ذَاستِ ضسُ ًبلع ثبضس ٍ یب زض هْلت همطض اضائِ ًطَز ،ثِ پیطٌْبز اضائِ گطزیسُ تطتیت
اثط زازُ ًرَاّس ضس.
 -21چٌبًچِ ـطز ثطًسُ زض هعایسُ اظ اًجبم تعْسات ٍ یب اظ اًعمبز لطاضزاز استٌىبؾ ٍضظز ،هجلػ ضوبًتٌبهِ ثبًىی
یبز ضسُ زض ثٌس  18ثِ ًفع زاًطگبُ ٍغَل ذَاّس ضس ٍ ـطز ثطًسُ حك ّطگًَِ اعتطاضی ضا اظ ذَز سلت ٍ
سبلظ ًوَزُ است.
 -22ثطًسُ هعایسُ حساوثط ظطؾ هست یه ّفتِ ثعس اظ اثالغ وبضـطهب هیثبیس ًسجت ثِ اهضبء ٍ اًعمبز لطاضزاز
السام ًوبیس.
 -23هست لطاضزاز یىسبل ذَاّس ثَز ،ثسیْی است پس اظ پبیبى هست هجسزاً هعایسُ ثطگعاض ذَاّس ضس.
 -24الظم ثِ شوط است تبضید تحَیل ولیِ اسٌبز تب سبعت  15:00ضٍظ چْبضضٌجِ هَضخ  96/7/19هیثبضس ٍ ثِ
پیطٌْبزات ذبضج اظ تبضید هصوَض تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس.
-25پیطٌْبز ٍاغلِ ثبیس زض زٍ پبوت جساگبًِ وِ پبوت(الؿ) حبٍی هساضن هطثَط ثِ ـیص ثبًىی ٍ پبوت
(ة) حبٍی لیوت پیطٌْبزی هیثبضس(عجك تَضیحبت هحتَی پبوت).
 -26الظم ثِ شوط است هتي لطاضزاز اجبضُ ثَـِ زاًطگبُ تیپ سبظهبًی ٍ ـطهت هیثبضس ٍ ـطز حك تؽییط زازى
زض هفبز لطاضزاز ضا ًرَاّس زاضت.

 -27ضطوتوٌٌسگبى زض هعایسُ ثبیس زض غَضت اهىبى ضظٍهِ وبضی ذَز ضا زض اهَض ثَـِ ٍ گَاّی حسي اًجبم
وبض اظ هحلْبی اًجبم وبض ذَز ضا زض پبوت لطاض زٌّس.
-28پطزاذت حمَق ٍ هعایب ٍ حك ثیوِ ٍ هبلیبت اـطاز ضبؼل زض ثَـِ ثِ عْسُ پیوبًىبض هیثبضس ٍ زاًطگبُ
ّیچگًَِ هسئَلیتی زض ایي ذػَظ ثِ عْسُ ًرَاّس زاضت.
هحتوای پاکت الف
ـیص ثبًىی ثِ هجلػ  10/000/000ضیبل (هعبزل یه هیلیَى تَهبى) زض ٍجِ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس
ـیطٍظوَُ جْت ضطوت زض هعایسُ اجطای اهَض ثَـِ زاًطجَئی زض سبذتوبًْبی زاًطگبُ وپی اسبسٌبهِ ٍ آگْی
ضٍظًبهِ ضسوی (آگْی تأسیس ٍ آذطیي تؽییطات) ثجت ضسُ زض ضطوت ثب تعییي زاضًسگبى اهضبی هجبظ
پیطٌْبز زٌّسُ ثطای اسٌبز هبلی ٍ تعْسآٍض زض ظهبى تسلین پیطٌْبز .یه ًسرِ تػَیط اظ ضٌبسٌبهِ ٍ وبضت
هلی ٍ وبضت پبیبى ذسهت ـطز ضطوت وٌٌسُ زض هعایسُ.
تبصره :شرکتهایی هیتوانند در این هسایده شرکت نوایند که هوضوع فعالیت آنها در اساسناهه
هرتبظ با هوضوع هسایده باشد.
هحتوای پاکت ب
اسٌبز هعایسُ ضبهل -1 :ضطایظ هعایسُ  -2ـطم ضوبضُ زٍ ٍ سِ ّوطاُ ثب اهضبء ٍ اثط اًگطت
( ٍ زض هَضز اضربظ حمَلی ّوطاُ ثب هْط ٍ اهضبء ضرع هجبظ ٍ زض هَضز اضربظ حمیمی ثبیس زاضای جَاظ
وست هطتجظ زاضای تبضید اعتجبض)
تبصره :الزم به توضیح هجدد است که تواهی اسناد هسایده ( اعن از هدارک هربوط به شرکت
کننده و نیس اسناد و هدارک تحویلی از دانشگاه ) باید به ههر و اهضاء هجاز تعهدآور پیشنهاد
دهنده برسد.
ثطي پیطٌْبز لیوت وِ ثِ اهضبء ٍ اثط اًگطت ٍ یب هْط ـطز ضطوت وٌٌسُ زض هعایسُ تبئیس هیگطزز.
هَاضز  30ثٌسی ثبال هَضز تأییس ایٌجبًت  ..............................................هیثبضس.

نام و نام خانوادگی........................................ :
اهضاء:

