تاريخ ......................... :

داوشگاه آزاد اسالمی

شماره ........................ :

واحذ گچساران

پيوست ........................ :

وركة اسحػالم ةِاء (صياره )1
داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران در ٌظس دارد تخشی از ساختواى اداری قذین خَد (تخشی از ساختواى حسب قذین ) واكع
در ٌتش دیاةان ُای داٌضگاه و ُالل احيس را جِث اجاره یکسانَ ةَ ىشایره ةگزارد  .نزا از ىحلاضیان ىححسم دّاُضيٍر اسث  .ضيً
جکيیم و جحّیم اسٍاد ىشایره ،كیيث پیضٍِادی دّد را درج و حراکثس جا پایان وكث اداری روز

دٍشٌثِ  98/08/13ةَ حساسث

داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران ارائَ ٌيایٍر  .ضوٌا قیوت پایِ کارشٌاسی تِ ازای ّر هاُ اجارُ 200/000/000ریال هؼیي
گردیذ
ردیف

صرح ىزایده

1

اجاره یک دسحگاه سادحيان ةعّرت کاىم ةا
اٌضػاةات آب ،ةسق و گاز صِسی

جيع ىتهؼ سانیاٌَ

ىتهؼ پیضٍِادی ةصّرت اجاره
ىاُیاٌَ

ساختواى پشت دارٍخاًِ (سًََگرافی
فؼلی) جسء هسایذُ ًوی تاشذ.
جّضیحات:
جاکیر ىیگسدد سادحيان فّق انزکس دارای کارةسی اداری  /آىّزصی ةّده و فلط جِث کارةسد اداری  /آىّزصی ةَ ىشایره گزاصحَ صره و
.1
ىسئّنیث راه اٌرادحً ُس گٌَّ کسب و پیضَ ای در ایً ىحیط ىحّجَ صذط ىسحاجس ىیتاصر.
کهیَ ُشیٍَ ُای ىعسف حاىهِای اٌسژی صاىم آب ،ةسق ،گاز و ؽیسه ةس غِره ىسحاجس ىی ةاصر.
.2
داٌضگاه در رد یا كتّل ُس یک از پیضٍِادات ىذحار اسث.
.3
.4

قسوت ّای تجاری (شاهل هغازُ ّا ٍ دارٍخاًِ ٍ سٌَگرافی فؼلی) در قالة هَضَع ایي هسایذُ ًوی تاشذ.

.5
.6
.7

ُسگٌَّ جؾییسات در سادحيان ةا ىجّز ىریسیث داٌضگاه و ةا ُشیٍَ ىسحأجس اىکان پزیس اسث.
ىحلاضی ىی ةایسث دارای پسواٌَ کسب ةاصر ضيٍا ٌام ىحلاضی ةا ىانک پسواٌَ کسب ةایر یکی ةاصٍر.
ةَ پیضٍِادات ىذروش یا ىضسوط جسجیب اثس داده ٌيیضّد.

.8

ىحلاضی ىی ةایسث ىتهؼ  25,000,000/ -ریال ةَ غٍّان سپسده صسکث در ىشایره ةَ صياره حساب ٌ 0105458984005شد ةاٌک ىهی

ایسان ةَ حساب داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران واریش و یک ٌسذَ از فیش پسدادحی را ضيیيَ اسٍاد ىشایره ٌحّیم ٌيایر.
جهسَ ةازگضایی پاکحِا در حضّر حراکثس اغضای کيیسیّن ىػاىالت واحر ىیتاصر.
.9
کهیَ کسّرات كاٌٌّی از جيهَ ىانیات – ىانیات ةس ارزش افشوده – غّارض – ىانیات ةس ىضاؽم و ىانیات ةس درآىر – جسائو اداره جػشیسات
.10
حکّىحی ،ةیيَ و صتکَ ةِراصث  -اداره اىاکً صِسسحان ُشیٍَ ُای ىسةّط ةَ اىّر ظٍفی و ؽیسه ةس غِره صذط ىسحاجس ىی ةاصر.
کهیَ صسکث کٍٍرگان ىی ةایسث آدرس دكیق و صياره جهفٍی کَ در دسحسس ةاصٍر را روی پاکث جحّیهی كیر ٌيایٍر.
.11
صسکث کٍٍره ىتهؼ ىّرد ٌظس جِث ىشایره ظتق جرول پیّسث را در کيال ظحث و سالىحی غلم و روان پیضٍِاد ٌيّده اسث و در
.12
ظّرت ةسٌره صرن حاضس ةَ اٌػلاد كسارداد ىی ةاصر.
چٍاٌچَ ایً پیضٍِاد ىّرد كتّل كسار گیسد و ةَ غٍّان ةسٌره ىشایره اٌحذاب صّم جػِر ىی ٌيایو کَ :
.13
اسٍاد و ىرارك كسار داد را ةس اساس ىساجب ىٍررج در ىرارك ىشایره اىضاء ٌيّده و ُيساه جضيیً اٌجام جػِرات حراکثس ظسف ىرت سَ روز از
جاریخ اةالغ ةَ غٍّان ةسٌره ىشایره جسهیو ٌيایو .در ؽیس ایً ظّرت داٌضگاه ىی جّاٌر ٌفس دوم را ةَ غٍّان ةسٌره ىشایر ه ىػسفی ٌيایر و ضياٌحٍاىَ
صسکث در ىشایره را ةَ ٌفع دّد ضتط ٌيایر
وام شخص حقوقی  /شخص حقیقی

مهر وامضا

.....................................................تلفه:
آدرس.............................................................................................................................
.................................................
آدرس  :استان کهگیلویه و بویراحمذ،شهرستان گچساران ،داوشگاه آزاد اسالمی واحذ گچساران (مجتمع سایت داوشگاهی)کذپستی75818 -63876
فاکس 32332003 :تلفه 0742 3332033 – 23330317 :وب سایت www.iaug.ac.ir :پست الکتروویکیE-mail:info@iaug.ac.ir :

تاريخ ......................... :

داوشگاه آزاد اسالمی

شماره ........................ :

واحذ گچساران

پيوست ........................ :

وركة اسحػالم ةِاء (صياره )2
داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران در ٌظس دارد ساختواى قذین تؼاًٍی هصرف کارکٌاى خَد ّوراُ تا یک اًثاری
(دارٍخاًِ شثاًِ رٍزی فؼلی ) واكع در ٌتش دیاةان ُای داٌضگاه و ُالل احيس را جِث اجاره یکسانَ ةَ ىشایره ةگزارد  .نزا ا ز
ىحلاضیان ىححسم دّاُضيٍر اسث  .ضيً جکيیم و جحّیم اسٍاد ىشایره ،كیيث پیضٍِادی دّد را درج و حراکثس جا پایان وكث
اداری روز دٍشٌثِ  98/08/13ةَ حساسث داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران ارائَ ٌيایٍر  .ضيٍا قیوت پایِ کارشٌاسی تِ
ازای ّر هاُ اجارُ 200/000/000ریال هؼیي گردیذ.
صرح ىزایده

ردیف

ىتهؼ پیضٍِادی ةصّرت اجاره

جيع ىتهؼ سانیاٌَ

ىاُیاٌَ

اجاره یک دسحگاه سادحيان ةعّرت کاىم ةا
اٌضػاةات آب ،ةسق و گاز صِسی

1

ساختواى پشت دارٍخاًِ (سًََگرافی
فؼلی) جسء هسایذُ ًوی تاشذ.
جّضیحات:
.1
.2
.3

ىسئّنیث راه اٌرادحً ُس گٌَّ کسب و پیضَ ای در ایً ىحیط ىحّجَ صذط ىسحاجس ىیتاصر.
کهیَ ُشیٍَ ُای ىعسف حاىهِای اٌسژی صاىم آب ،ةسق ،گاز و ؽیسه ةس غِره ىسحاجس ىی ةاصر.
داٌضگاه در رد یا كتّل ُس یک از پیضٍِادات ىذحار اسث.

.4

قسوت هغازُ ّا ٍ هجتوغ پسشکاى تا سًََگرافی در قالة هَضَع ایي هسایذُ ًوی تاشذ.

.5
.6
.7

ُسگٌَّ جؾییسات در سادحيان ةا ىجّز ىریسیث داٌضگاه و ةا ُشیٍَ ىسحأجس اىکان پزیس اسث.
ىحلاضی ىی ةایسث دارای پسواٌَ کسب ةاصر ضيٍا ٌام ىحلاضی ةا ىانک پسواٌَ کسب ةایر یکی ةاصٍر.
ةَ پیضٍِادات ىذروش یا ىضسوط جسجیب اثس داده ٌيیضّد.

.8

ىحلاضی ىی ةایسث ىتهؼ  25,000,000/ -ریال ةَ غٍّان سپسده صسکث در ىشایره ةَ صياره حساب ٌ 0105458984005شد ةاٌک ىهی

ایسان ةَ حساب داٌضگاه آزاد اسالىی واحر گچساران واریش و یک ٌسذَ از فیش پسدادحی را ضيیيَ اسٍاد ىشایره ٌحّیم ٌيایر.
جهسَ ةازگضایی پاکحِا در حضّر حراکثس اغضای کيیسیّن ىػاىالت واحر ىیتاصر.
.9
کهیَ کسّرات كاٌٌّی از جيهَ ىانیات – ىانیات ةس ارزش افشوده – غّارض – ىانیات ةس ىضاؽم و ىانیات ةس درآىر – جسائو اداره جػشیسات
.10
حکّىحی ،ةیيَ و صتکَ ةِراصث  -اداره اىاکً صِسسحان ُشیٍَ ُای ىسةّط ةَ اىّر ظٍفی و ؽیسه ةس غِره صذط ىسحاجس ىی ةاصر.
کهیَ صسکث کٍٍرگان ىی ةایسث آدرس دكیق و صياره جهفٍی کَ در دسحسس ةاصٍر را روی پاکث جحّیهی كیر ٌيایٍر.
.11
صسکث کٍٍره ىتهؼ ىّرد ٌظس جِث ىشایره ظتق جرول پیّسث را در کيال ظحث و سالىحی غلم و روان پیضٍِاد ٌيّده اسث و در
.12
ظّرت ةسٌره صرن حاضس ةَ اٌػلاد كسارداد ىی ةاصر.
چٍاٌچَ ایً پیضٍِاد ىّرد كتّل كسار گیسد و ةَ غٍّان ةسٌره ىشایره اٌحذاب صّم جعُر ىی ٌيایو کَ :
.13
اسٍاد و ىرارك كسار داد را ةس اساس ىساجب ىٍررج در ىرارك ىشایره اىضاء ٌيّده و ُيساه جضيیً اٌجام جػِرات حراکثس ظسف ىرت سَ روز از
جاریخ اةالغ ةَ غٍّان ةسٌره ىشایره جسهیو ٌيایو .در ؽیس ایً ظّرت داٌضگاه ىی جّاٌر ٌفس دوم را ةَ غٍّان ةسٌره ىشایره ىػسفی ٌيایر و ضياٌحٍاىَ
صسکث در ىشایده را ةَ ٌفع دّد ضتط ٌيایر .
وام شخص حقوقی  /شخص حقیقی

مهر وامضا

.....................................................
آدرس.............................................................................................................................
تلفه................................................. :
آدرس  :استان کهگیلویه و بویراحمذ،شهرستان گچساران ،داوشگاه آزاد اسالمی واحذ گچساران (مجتمع سایت داوشگاهی)کذپستی75818 -63876
فاکس 32332003 :تلفه 0742 3332033 – 23330317 :وب سایت www.iaug.ac.ir :پست الکتروویکیE-mail:info@iaug.ac.ir :

تاريخ ......................... :

داوشگاه آزاد اسالمی

شماره ........................ :

واحذ گچساران

پيوست ........................ :

ضياٌحٍاىَ صركث در ىزایده ةخضی از ساخحيان حزب كدیو داٌضگاه آزاد اسالىی
واحد گچساران واكع در ٌتش خیاةان ُالل احير(ىزایده صياره )1
ًظر تِ ایٌکِ ایٌجاًة

تِ ًشاًی

هایل ّستن در هسایذُ ػوَهی ساختواى حسب قذین داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ گچساراى ٍاقغ در ًثش خیاتاى ّالل احور(هسایذُ شوارُ  )1شرکت ًواین
 .ایي ضواًتٌاهِ تِ هثلغ  25/000/000ریال تَدُ کِ تضویى ٍ تؼْذ هی ًواین چٌاًچِ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ گچساراى تِ ایٌجاًة اعالع دّذ کِ
پیشٌْاد شوا هَرد قثَل ٍاقغ شذُ ٍ ایٌجاًة از اهضاء پیواى هرتَعِ یا تسلین ضواًتٌاهِ اًجام تؼْذات پیواى استٌکاف ًواین  .تذٍى ایٌکِ احتیاج تِ اثثات
استٌکاف یا اقاهِ دلیل ٍ یا صذٍ ر اظْار ًاهِ یا اقذاهی از هجاری قاًًَی یا قضائی داشتِ تاشذ تیذرًگ ٍجِ ضواًتٌاهِ ترداشت گردد.
لغفا" هَارد ریل رػایت گردد :
)1

ضواًتٌاهِ ػاری از ّر گًَِ قیذ ٍ شرط تاشذ .

)2

هثلغ ضواًتٌاهِ  25/000/000ریال تاشذ.

 )3ضواًتٌاهِ خَاًا ٍ تذٍى خظ خَردگی تاشذ.
 )4هثلغ ضواًتٌاهِ صرفا ترای یک پیشٌْاد قاتل قثَل هی تاشذ
 )5در صَرت ػذم اًؼقاد قرارداد ترًذُ اٍل یا دٍم یا سَم داًشگاُ کلیِ سپردُ شرکت در هسایذُ آًاى را تِ ًفغ خَد ضثظ هی ًوایذ
 )6ضواًتٌاهِ را هی تَاى تِ صَرت ًقذی تِ حسا ب شوارُ ٍ 0105458984005اریس کرد ٍ .فیش ٍاریسی آى ّوراُ اٍراق هسایذُ تحَیل حراست
ٍاحذ گردد.

ٌام و ٌام خاٌّادگی صركث كٍٍده :
ٌضاٌی :
جهفً ثاةث :
جهفً ُيراه :
اىضاء و اثر اٌگضث:

تاريخ ......................... :

داوشگاه آزاد اسالمی

شماره ........................ :

واحذ گچساران

پيوست ........................ :

ضياٌحٍاىَ صركث در ىزایده ساخحيان جػاوٌی كدیو داٌضگاه آزاد اسالىی گچساران
داروخاٌَ فػهی(ىزایده صياره  )2واكع در نةش خیاةان ُالل احير
ًظر تِ ایٌکِ ایٌجاًة

تِ ًشاًی

هایل ّستن در هسایذُ ػوَهی ساختواى تؼاًٍی قذین (دارٍخاًِ فؼلی) داًشگاُ آزاد اسالهی گچساراى ٍاقغ در ًثش خیاتاى ّالل احور(هسایذُ شوارُ )2
شرکت ًواین  .ایي ضواًتٌاهِ تِ هثلغ 25/000/000ریال تَدُ کِ تضویي ٍ تؼْذ هی ًواین چٌاًچِ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ گچساراى تِ ایٌجاًة اعالع
دّذ کِ پیشٌْاد شوا هَرد قثَل ٍاقغ شذُ ٍ ایٌجاًة از اهضاء پیواى هرتَعِ یا تسلین ضواًتٌاهِ اًجام تؼْذات پیواى استٌکاف ًواین .تذٍى ایٌکِ احتیاج
تِ اثثات استٌکاف یا اقاهِ دلیل ٍ یا صذٍر اظْار ًاهِ یا اقذاهی از هجاری قاًًَی یا قضائی داشتِ تاشذ تیذرًگ ٍجِ ضواًتٌاهِ ترداشت گردد.
لغفا" هَارد ریل رػایت گردد :
)1

ضواًتٌاهِ ػاری از ّر گًَِ قیذ ٍ شرط تاشذ .

)2

هثلغ ضواًتٌاهِ  25/000/000ریال تاشذ.

 )3ضواًتٌاهِ خَاًا ٍ تذٍى خظ خَردگی تاشذ.
 )4هثلغ ضواًتٌاهِ صرفا ترای یک پیشٌْاد قاتل قثَل هی تاشذ
 )5در صَرت ػذم اًؼقاد قرارداد ترًذُ اٍل یا دٍم یا سَم ،داًشگاُ کلیِ سپردُ شرکت در هسایذُ آًاى را تِ ًفغ خَد ضثظ هی ًوایذ
 )6ضواًتٌاهِ را هی تَاى تِ صَرت ًقذی تِ حسا ب شوارُ ٍ 0105458984005اریس کرد ٍ .فیش ٍاریسی آى ّوراُ اٍراق هسایذُ تحَیل حراست
ٍاحذ گردد.

ٌام و ٌام خاٌّادگی صركث كٍٍده :
ٌضاٌی :
جهفً ثاةث :
جهفً ُيراه :
اىضاء و اثر اٌگضث:

تاريخ ......................... :

داوشگاه آزاد اسالمی

شماره ........................ :

واحذ گچساران

پيوست ........................ :

آگِی ىزایده غيّىی
داٌضگاه آزاد اسالمی واحد گچساران در ٌظر دارد ساخحيانُای
حزب كدیو (ىجحيع پزصکان فػهی

) و جػاوٌی كاركٍان

(داروخاٌَ فػهی ) ىحػهق ةَ ایً واحد داٌضگاُی واكع در
گچسارانٌ -تش خیاةان ُالل احير و خیاةان داٌضگاه

را از

ظریق ىزایده غيّىی ةَ صّ رت اجاره ىاُیاٌَ ةَ ىسحاجریً
واجد صرایط واگذار ٌياید ضيٍا ساخحياٌِا ىجزا ةّده و ُر
كدام ىجزا ةَ ىزایده گذاصحَ شده و كرارداد ةَ صّرت یکسانَ
ىٍػلد ىی گردد  .ىحلاضیان ىی جّاٌٍد جِث دریافث و جحّیم
اسٍاد ىزایده و یا كسب اظالغات ةیضحر حداكثر جا پایان وكث
اداری ىّرخَ  98/08/ 13ةَ اىّر حق وكی واحد واكع در
ساخحيان اداری داٌضگاه و یا ةَ سایث داٌضگاه آزاد اسالىی
واحد گچساران ىراجػَ فرىایٍد .ضيٍا ساخحيان پضث داروخاٌَ
(سٍّگرافی فػهی)جزء ُیچکدام از ىزایده ُا ٌيی ةاصد.

