دانشگاه آزاد

فرم پیشنهاد قیمت مسایده آپارتمان

اسالمی واحد
الرستان

دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

پیزو آگهی هزتوط ته انتطارات دانطگاه اینجانة  ............................تا کذ هلی  .................................تا پذیزش کلیه ضزایظ هنذرج در اوراق
هشایذه تا هغالؼه ضزایظ و آضنایی کاهل تا همزرات و ضواتظ دانطگاه آساد اسالهی لیوت پیطنهادی خود را اػالم هی دارم:
ردیف

هکاى

1

آپارتمان سه خواب

لیوت پیطنهادی
هاهیانه

لیوت پایه
تا اهکانات

تذوى اهکانات

 5/000/000ریال

*

لیوت پیطنهادی
سالیانه

لیوت فوق تا احتساب کلیه کسورات لانونی هیثاضذ

اهکانات آپارتواى _1 :کولز سانتزال 3دستگاه .2کاتینت آضپشخانه

.3پنکه سمفی

ضونا اصل فیص ضواره  ...........................ته هثلغ  10هیلیوى ریال ته ضواره حساب  0105590559005تانک هلی
تیوارستاى اهام رضا (ع)ته ضناسه 21810104000043در وجه دانطگاه آساد اسالهی الرستاى جهت ضزکت در هشایذه
که ته انضوام پاکت تزگه پیطنهادی ته دتیزخانه دانطگاه تحویل گزدد.
توضیحات :
 .1دانطگاه آساد در رد و لثولی پیطنهاد هختار است .
 .2کلیه ضزایظ و هفاد در اسناد هشایذه هوجود است تا پیطنهاد های هثهن و هطزوط تزتیة اثز نخواهذ داد .
 .3تزنذه هشایذه تایذ ظزف هذت سه روس اس اس تاریخ اػالم دانطگاه نسثت ته انجام تطزیفات و انؼماد لزار داد
هوضوع آگهی الذام نوایذ و در صورت ػذم حضور در هوػذ همزر و یا انصزاف تزنذه اس انجام کار سپزده واریشی
ضزکت در هشایذه ایطاى تذوى هیچ گونه نطزیفات اداری یا حمولی ته نفغ دانطگاه آساد واحذ الرستاى ضثظ و
وصول گزدد .
 .4هشینه انتطارات آگهی روسناهه خثز  ،هیالد الرستاى  ،فزهیختگاى و سایت تا تزنذه هشایذه خواهذ تود.
 . 5لزار داد یکساله هیثاضذ و پس اس آى آگهی هشایذه جذیذ صادر هیگزدد.
 .6یک چک جهت اهانت وضص چک جهت پزداخت هال االجاره اخذ خواهذ ضذ
 .7هشینه آب و تزق تزػهذه و ػوارض و هالیات تزػهذه هستاجز خواهذ تود.
.8تؼویزات جشئی تزػهذه هستاجز و تؼویزات کلی تزػهذه هوجز هی تاضذ.
.9لزارداد هال االجاره عثك ضزایظ دانطگاه تنظین خواهذ ضذ
10هثلغ پول پیص جهت اجاره واحذ توافمی هی تاضذ
آدرس
:

نام و نام خانوادگي(اهضاء و اثز انگطت)

