فزم پیطٌْاد لیوت هشايذُ

داًطگاُ آساد
اسالهی ٍاحذ

سلف سرويس ،آشپسخانه ،سردخانه دانشگاه آزاد

الرستاى

ايٌجاًة الرستان
پیزٍ آگْی هزتَط تِ ٍاگذاري سلف سزٍيس تِ تخص خصَصیاسالمی
الرستانهلی  ....................تا
 ....................تا کذ
پذيزش کلیِ ضزايظ هٌذرج در اٍراق هشايذُ تا هغالعِ ضزايظ ٍ آضٌايی کاهل تا همزرات ٍ ضَاتظ داًطگاُ آساد
اسالهی لیوت پیطٌْادي خَد را اعالم هی دارم:
رديف

اهكاًات

ًام هال غیزهٌمَل

لیوت پايِ درهاُ تِ

لیوت درهاُ تِ

ريال
سلف سزٍيس

1

آضپشخاًِ ،سزدخاًِ ٍ

آضپشخاًِ
سزدخاًِ

لیوت در سال

ريال

30/000/000

سالي غذاخَري تا
اهكاًات آى عثك
صالحذيذ داًطگاُ

ضوٌا اصل فیص ضوارُ  ...........................تِ هثلغ

 10هیلیَى ريال تِ ضوارُ حساب

 0105590559005تاًک هلی تیوارستاى اهام رضا (ع) تِ

ضٌاسِ 21810104000043در ٍجِ داًطگاُ آساد اسالهی الرستاى جْت ضزکت درهٌالصِ کِ تِ اًضوام پاکت تزگِ پیطٌْادي تِ دتیزخاًِ داًطگاُ تحَيل گزدد.
تَضیحات :
.1

داًطگاُ آساد در رد ٍ لثَلی پیطٌْاد هختار است .

.2

کلیِ ضزايظ ٍ هفاد در اسٌاد هشايذُ هَجَد است تا پیطٌْاد ّاي هثْن ٍ هطزٍط تزتیة اثز ًخَاّذ داد .

.3

تزًذّوٌالصِ تايذ ظزف هذت سِ رٍس اس اس تاريخ اعالم داًطگاُ ًسثت تِ اًجام تطزيفات ٍ اًعماد لزار داد هَضَع آگْی الذام ًوايذ ٍ در صَرت عذم
حضَر در هَعذ همزر ٍ يا اًصزاف تزًذُ اس اًجام کار سپزدُ ٍاريشي ضزکت در هشايذُ ايطاى تذٍى ّیچ گًَِ ًطزيفات اداري يا حمَلی تِ ًفع داًطگاُ
آساد ٍاحذ الرستاى ضثظ ٍ ٍصَل گزدد .

.4

ّشيٌِ اًتطارات آگْی رٍسًاهِ خثز  ،هیالد الرستاى  ،فزّیختگاى ٍ سايت آى تِ عْذُ تزًذُ هٌالصِ خَاّذ تَد

.5

ّشيٌِ آب،تزق ٍگاس ٍ تلفي تا هستاجز هی تاضذ ٍلی داًطگاُ هی تَاًذ در ايي سهیٌِ تَافك ًیش ًوايذ

.6

لزارداد يک سالِ هی تاضذ

.7

اهكاًات (اهَال هٌمَل اس لثیل يخجال .هیش ٍ صٌذلی ٍ )....در حذ هعمَل سالن تحَيل ٍ در پاياى سالن تحَيل گزفتِ هیطَد

.8

جْت ضواًت چک تِ هثلغ  1/ 000/ 000/ 000ريال اخذ هیطَد.

.9

در هحل سلف ٍ سالي سلف عذا فمظ هختص داًطجَاياى ٍ کارکٌاى هی تاضذ

 .10استزاحت ٍ خَاتیذى پزسٌل آضپش در هحل سلف در ضة هوٌَع هی تاضذ
ٍ .11رٍد افزاد غیز داًطجَيی جْت استفادُ اس سالي سلف غذا هوٌَع هی تاضذ
 .12تزًذُ هشايذُ تايذ عثك ضزايظ ٍ همزارت لزارداد ايجادي فی هاتیي عول کٌذ
 .13کل ًیزٍّاي تكار گزفتِ ضذُ لثل اس ضَع تِ کار در آضپشخاًِ تايذ هَرد تايیذ داًطگاُ ٍ تْذاضت تاضٌذ
 .14ساعت کار در لزارداد تَافمی لیذ هی گزدد

آدرس::
ضوارُ تواس ثاتت ٍ ّوزاُ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی
اهضا ٍ اثز اًگطت

