
 های رفاهی ـ دانشجویی مستقر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و خوابگاه حافظ آگهی مزایده واگذاری غرفه

دانشگاه و خوابگاه حافظ را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده  خدمات رفاهی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نظر دارد ارائه

 صالحیت واگذار نماید:  عمومی به اشخاص واجد

 سپرده شرکت در مزایده غرفه رفاهی محل و نشانی غرفه رفاهی نام غرفه رفاهی ردیف

 خشکشویی 1

 تهران ـ لویزان ـ خ شهید شعبانلو ـ 

 دبیر شهید رجاییدانشگاه تربیت 

 ریال 000/000/100

 ریال 000/000/150 بوفه عمومی ـ بوفه خوابگاه حافظ 2

 ریال 000/00/50 بوفه استخر 3

 ریال000/000/20 صحافی 4

 ریال 000/000/100 انتشارات 5

 ریال 000/000/10 خیاطی 6

 ریال000/000/10 آرایشگاه مردانه 7

 ریال 000/000/20 تعمیرات کیف و کفش 8

 ریال 000/000/50 نانوایی 9

 ریال 000/000/50 مکانیکی و تعمیرات خودرو  10

 فروشگاه حافظ 11
 تقاطع خ جمهوری اسالمی و حافظ

 ریال 000/000/350

 ریال 000/000/200 انبار حافظ 12

 

ها و دریافت اسناد طی ساعات اداری از تاریخ غرفهتوانند جهت کسب اطالعات شرکت در مزایده و بازدید از محل متقاضیان می

 مراجعه نمایند.  021-22970024به دفتر مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه به شماره تماس  27/4/97لغایت  23/4/97

 شرایط مزایده : 

ی قابل وصول در یکی از شعب بانک بایست به صورت یک فقره چک تضمین شده بانکسپرده شرکت در مزایده برای هر غرفه می -1

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی واریز و سپرده آباد بانک تجارت به نام حسیننزد شعبه  214120526مربوطه و یا به حساب شماره 

اصل فیش یا چک تضمین شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده همزمان با ارائه قیمت پیشنهادی به دفتر مدیریت امور اداری 

 تحویل نماید. 

 باشد.هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مزایده می -2

 است.دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار  -3

باشد در اسرع وقت با مهر و امضاء و یا اثر متقاضیان مکلفند کلیه اسناد دریافت شده را که لزومًا حاوی مهر مدیریت امور اداری می -4

 و امضاء خویش به مدیریت مذکور عودت نمایند. انگشت 

بانکی مربوط به سپرده شرکت در مزایده، و یا کسانیکه عمداً یا سهواً حسب مورد از واریز و ارائه اصل فیش یا چک تضمین شده  -5

عودت اسناد خریداری شده سرباز زده و یا آنها را بدون مهر و امضاء و یا اثر انگشت و امضاء عودت نمایند بی درنگ از دور مزایده کنار 

 گذاشته خواهد شد.



جهت عقد قرارداد به مدیریت امور اداری دانشگاه  ساعت 48برنده مزایده باید به محض اطالع از برنده شدگان حداکثر ظرف مهلت  -6

مراجعه تا اقدام بعدی صورت پذیرد. در صورت عدم مراجعه برنده، ضمن ضبط وجه سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه، از نفر دوم 

اتخاذ تصمیم خواهد  ن خصوص رأساًاز زند، دانشگاه در ای. چنانچه نفر دوم نیز از مراجعه سربآمدخواهد بعمل برای عقد قرارداد دعوت 

 نمود.

با ارائه قیمت موردنظر را اسناد و مدارک مربوط به سوابق تجربی و کاری الزم در ارتباط با غرفه  ندمتقاضیان هر غرفه مکلف -7

 نمایند.تسلیم پیشنهادی 

 لف : فیش واریزی یا اصل چک تضمین شده بانکی.پاکت ا

  .اسناد مزایده تکمیل شده و امضاء شدهپاکت ب : مدارک و سوابق کاری و 

 .پاکت ج : قیمت پیشنهادی 

 

 مدیریت امور اداری و منابع انسانی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

 

 اجاره بهای پیشنهادی :

 به شماره ملی                                                 فرزند                                      اینجانب                         

 ریال                                     عدد  را ماهیانه به            با اطالع کامل از شرایط و امکانات موجود آمادگی دارم غرفه                

 ریال اجاره کرده و پرداخت نمایم. (                                                                    )به حروف 

  

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء و مهر:

 آدرس و شماره تلفن ) همراه و ثابت ( :

  



 

 آگهی مزایده

 

دانشجویی خود را در محل دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی مربوط،  –دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در نظر دارد غرفه های رفاهی 

-مکانیکی و تعمیرات خودرو  –تعمیرات کیف و کفش  –صحافی  –خیاطی  –انتشارات  –نانوایی  –خشکشویی  –شامل بوفه ها 

 ص واجد صالحیت واگذار نماید.انبار سرپوشیده و فروشگاهی واقع در خیابان حافظ را از طریق مزایده عمومی به اشخا –آرایشگاه 

  23/4/97متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید از محل های مورد نظر، طی ساعات اداری از تاریخ 

، طبقه دوم به دفتر مدیریت امور اداری دانشگاه، به نشانی : تهران ، لویزان ، خیابان شهید شعبانلو، ساختمان اداری   27/4/97لغایت  

و با شماره تلفن   www.sru.ac.irمدیریت امور اداری و منابع انسانی و یا جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی  

 نمایند.تماس حاصل  22970024

 تذکر :

 دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. -1

 قیمت پیشنهادی متقاضیان منوط به کسب حد نصاب امتیازات از حیث اخالقی و تخصصی خواهد بود.بازگشایی پاکت  -2

 بود. گاه بر عهده برندگان مزایده خواهدهزینه درج آگهی مزایده با تشخیص دانش -3

 

 

 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 

http://www.sru.ac.ir/

