
 دااگشنه آزاد اسالمی                                                                  

 واحد مشهد                                                            

 صفحه يك از  هس                                                                                                                              «عمومی هزايدشرایط شرکت رد م »            اراضی كشاورزي و گلخاهن اهي رپديس نيب الملل گلبهاراجاره                              
شده در دوپاکت  خواستههمراه ساير مدارک پیشنهاد قیمت ) فرم استعالم ( را به بايد برگ  زايدهمتقاضیان شرکت در م (1

 تحويل اداره تدارکات نمايند :  به شرح زير  26/80/1310 شنبه مورخيك تاپايان وقت اداری روزدربسته حداکثر 

 پاکت الف : 

در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  يا ضمانت  )پنجاه میلیون ريال( ريال0808880888چك بین بانكي رمزدار به مبلغ  الف(-1

 . هضمانت شرکت در مزايد نامه بانكي معتبر به عنوان

بانك ملي بنام دانشگاه  8183068306888به حساب شماره ريال )پانصد هزار ريال ( 0880888به مبلغ الف(فیش واريزی -2

 .مزايده  يد اسنادخر بابت 1888189011111 آزاداسالمي مشهد با شناسه پرداخت

 ه امضاء و مهر شرکت کننده رسیده باشد.و همین برگه)صفحه يك( که ب اختصاصي مزايده)صفحه دوم(برگ شرايط الف(-3

  پاکت ب :
 مطابق مشخصات ارائه شده نوشته شود .  سوم( )صفحه اعالم قیمتپیشنهاد قیمت ها بر روی برگه مخصوص  ب(-1

 «  زایدهسایر شرایط شرکت در م»  

دانشگاه ضبط به نفع  اجارههزينه های درج آگهي و خسارت واختالل در امر  کل مبلغ سپرده بابت در صورت انصراف برنده مزايده-1

نفر سوم قرارداد  ابمنصرف شود سپرده وی ضبط و  اجارهونسبت به انعقاد قرارداد بانفر دوم اقدام خواهد شد ، چنانچه نفر دوم از 

 ر مورد نفر سوم نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد .منعقد خواهدشد و د

 خواهد بود .  نه درج آگهي به عهده برنده مزايدههزي-2

 منزله قبول کلیه شرايط فوق مي باشد . به شرکت در مزايده-3

 اجاره بهاء جديد تعیین خواهدشد. اجاره بهای تعیین شده برای مدت يك سال است و در صورت تمايل به تمديد-9

 قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .يا دانشگاه در رد -0

 مهر وامضاء شود .   شرکت کنندهبايستي مانند ساير مدارک توسط  فرم شرايط شرکت در مزايده-6

  .نخواهدشدداده مشروط و فاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد از تاريخ مقرر واصل شود ترتیب اثر –ه پیشنهاد مبهم ب-7

 ردخواهد شد .  در مزايده هاد شرکتنعدم تحويل چك تضمین شده بانكي پیش درصورت-0

 ي خواهد شد .) ب ( بازگشاي پیشنهاد قیمت پاکت ، شرکت کنندهپس از بازگشايي پاکت الف و تائید صالحیت -1

درغیراين صورت دانشگاه ، اقدام نمايد اجارهانجام مراحل عقدقراردادساعت نسبت 29برنده مزايده موظف خواهدبودظرف مدت-18

 مي تواندضمن ضبط سپرده ، به نفر دوم واگذارنمايد.

پاسخ استعالم فقط برروی اسناداستعالم و يا تصوير آن وبدون خط خوردگي فابل قبول است.لذا از تايپ مجددوارائه به شكل ديگر -11

 مطالب خود را ضمیمه فرمايید.خودداری شود.درصورت نیاز به توضیحات غیرمشروط وفضای بیشتر درجدول فوق، 

که شرط يا شرايطي در آن قیدشده باطل  يهیچ گونه شرط يا شرايطي ازجانب شرکت کنندگان موردقبول نمي باشد وپاسخ هاي-12

 .خواهندشد

  کنندهشرکت امضاء  مهر                                                                                            

 



 

 

 

 

 صفحه دو از سه

آزاد اسالمي مشهد دانشگاه و گلخانه هاي مزايده عمومي اجاره اراضي كشاورزي شرايط اختصاصيبرگ   

پرديس بين الملل گلبهار(و گلخانه هاي )اراضي كشاورزي   

-شهر جديد گلبهارو دو باب گلخانه را به آدرس:  هكتار زمين زراعي 6با عنايت به اين كه دانشگاه آزاداسالمي مشهد در نظر دارد 
ازطريق  يا سه سال )در صورت تمايل دانشگاه( سايت مجتمع آموزشي دانشگاه آزاداسالمي مشهد واقع در گلبهار به مدت يك سال

عمومي شركت شرايط برگ  اين برگه و و با شرايط زيربرگزاري مزايده عمومي و مطابق آيين نامه معامالت دانشگاه در قالب اجاره 
 اجاره دهد. در مزايده

 تعيين شده است. )ششصدو سي ميليون ريال(ريال 606.666.666شامل اراضي و گلخانه ها :  قيمت پايه اجاره بهاء ساليانه-1
 د. چك از مستاجر دريافت خواهد كر دانشگاه جهت ضمانت تخليه ملك سفته يا-2
 مستاجرخواهد بود. پرداخت ماليات بردرآمد ومشاغل بر عهده-0
 دانشگاه حق نظارت بر فعاليت مستاجر مبني بر حسن انجام كار را خواهد داشت.-4
 ندارد. به غير واگذاري ملك رامستاجر حق -5
 اجاره بهاي تعيين شده براي مدت يك سال است و در صورت تمديدقرارداد، اجاره بهاء جديد تعيين خواهدشد.-6
 بصورت :  تامين خواهد شد (موجردانشگاه )نياز فضاي سبز و ساختمان توسط  آب مكفي از مازاد آب مورد-7

 كشت پاييزه : شش آب براي كشت زمستانه مثل گندم به مدار سه شبانه روز براي مقدار سه هكتار كشت پاييزه. –الف 

 كشت بهاره : به مدار هفت ، سه شبانه روز براي كشت بهاره به ميزان سه هكتار.-ب
 حضور دانشجويان در امر آموزش و تحقيقات با هماهنگي مستاجر و نظارت بخش كشاورزي دانشگاه الزامي است. اجازه -8
خارج از اين استعالم بوده و در صورت نياز مستاجر مي بايست قرارداد مجزا به  ،خدمات مكانيزه و ماشين آالت موجود در محل-9

 ات و اداره حقوقي منعقد شود.صورت توافقي براساس قيمت روز با هماهنگي تدارك
 گلخانه كوانست داراي سيستم آبياري و گرمايش توربو گازي مي باشد.-16
 داراي سيستم آبياري و سيستم سرمايشي پد و فن و سيستم گرمايشي هيتر گازي و گازوئيلي مي باشد. Aگلخانه كالس -16
 ، آن معامله روسا آيين نامه معامالت دانشگاه كه در 06 تبصره ماده، مشمول  دهنده با امضاي اين برگه تعهد مي نمايد پيشنهاد-11

 نمي باشد.      آنها با دانشگاه ممنوع است، دو منسوبين درجه يك و اسالمي و كاركنان دانشگاه آزاد اعضاي هيات علمي و ، معاونين

اراضي كشاورزي و گلخانه  اراي كد ملي به شماره.................................................فرزند.......................... د...............................اينجانب.
هاي پرديس بين الملل گلبهار متعلق به دانشگاه آزاد اسالمي مشهد را كه بازديد نمودم ، آمادگي خود راجهت اجاره اراضي مذكور 

 ايط مندرج در اين برگه اعالم مي نمايم.طبق شرايط مندرج در برگ شرايط عمومي مزايده و شر
 ................................................................................................................................................................آدرس.............

  ..........................................................................................................................................شماره تلفن ثابت و همراه 
 

 نام ونام خانوادگي...........................................................
                                                                                      

 امضاء                                                                                              

 



                31......../.........../.......... تاريخ تكميل استعالم بهاء :                                                                                  ......................................................................................................................................................................محترم                                    

 روز  .....................................................................................: مدت اعتبار استعالم بهاء                                                                                          ..............................................................................................................................................................فروشگاه محترم  

 روز ............................................................. مدت تحويل اقالم درخواست                                                                                                                              

ري اراضی كشاورزي و گلخاهن اهي رپديس نيب الملل گلبهار                                                                                صفحه هس ازهس                                              ربگ پيشنهاد قيمت مزايده عمومی واگذا
 قالم / دستمزد كارهاي مشروحه ذيل را اعالم نمائيد تا در صورت امكان نسبت به خريد / اجراء اقدام گردد . با سالم ، خواهشمند است قيمت ا   

ردتعدا  شرح رديف  ريال(يك سال ) مبلغ     كل اجاره بهاء  )ريال(مبلغ     اجاره بهاء يك ماه واحد /مقدا

هكتاري پرديس  022يك قطعه زمين كشاورزي ازاراضي  1

گلبهار فقط جهت انجام عمليات زراعي طبق بين الملل 

)مبلغ پايه اجاره بهاء هر  شرايط مندرج در برگ پيوستي .

 ريال(0002220222هكتار ساالنه 

   هكتار )شش( 6

)مبلغ پايه اجاره  مترمربع 022گلخانه كوانست  به متراژ  1

 ريال(0002220222بهاء ماهيانه 
   باب  يك

   مترمربع0222  سقف شيشه اي به متراژ  Aگلخانه كالس 2

 ريال (0202220222)مبلغ پايه اجاره بهاء ماهيانه 
   باب يك

  جمع كل اجاره بهاء براي يكسال

  جمع كل اجاره بهاء براي سه سال

 :  )شرايط عمومي واختصاصي مزايده(با شرايط زيرو شرايط مندرج در برگ هاي پيوستي

 داراي سيستم آبياري و گرمايش توربو گازي مي باشد.گلخانه كوانست -1  

 داراي سيستم آبياري و سيستم سرمايشي پد و فن و سيستم گرمايشي هيتر گازي و گازوئيلي مي باشد. Aگلخانه كالس -2  

 مستاجر موظف است در امر آموزش و تحقيقات با گروه كشاورزي همكاري نمايد.-3   

 

 ي باشم. قيمت هاي)اجاره بهاء( مشروحه فوق توسط اينجانب..................................... نوشته شده و آماده انعقاد قرارداد اجاره آن م

 .................................... :.......................................................................................................آدرس و شماره تلفن 

 مهر و امضاء شركت كننده در مزايده                                                                                                                 

 ( قيمت ها خوانا و واضح و بدون خدشه نوشته شود .          1

 است .                 ختاررد يا قبول پيشنهاد م ( دانشگاه در 2

 نوشته شود ." حتما شركت كننده در مزايده( آدرس و تلفن  3

 تداركات دانشگاه تماس گرفته شود . 651-30031661ه اشكال و يا ابهام با شماره تلفن ( براي رفع هر گون 4

 
 
 
 
 
 
 
 



 دااگشنه آزاد اسالمی                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                         واحد مشهد                                                                    

 

 0از  يك  صفحه                                                                                                                                                       « زايدهشرکت رد م عمومی شرایط »                    مالكاظم  اراضي كشاورزي كالتهمي  مزايده عمو

تاپايان شده در دوپاکت دربسته حداکثر  همراه ساير مدارک خواستهه ب بايد برگ پیشنهاد قیمت ) فرم استعالم ( را متقاضیان شرکت در مزايده

 : به شرح ذيل تحويل اداره تدارکات نمايند (کاریروز18)مدت 26/80/1310 مورخشنبه يك وقت اداری روز

 پاکت الف : 

ريال )پنجاه میلیون ريال( در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  يا ضمانت نامه بانكي 0808880888بانكي رمزدار به مبلغ الف( چك بین -1

 . معتبر به عنوان ضمانت شرکت در مزايده

ه آزاداسالمي مشهد بانك ملي بنام دانشگا 8183068306888ريال )پانصد هزار ريال ( به حساب شماره 0880888الف(فیش واريزی به مبلغ -2

 بابت خريد اسناد مزايده . 1888189011111با شناسه پرداخت 

 الف(برگ شرايط اختصاصي مزايده)صفحه دوم( و همین برگه)صفحه يك( که به امضاء و مهر شرکت کننده رسیده باشد.-3

 پاکت ب :              
 ارائه شده نوشته شود.  )صفحه سوم ( بر روی برگه مخصوص استعالم بهاء پیشنهاد قیمت( ب-1

 «  هزایدسایر شرایط شرکت در م»  
دانشگاه ضبط ونسبت به نفع  مزايدههزينه های درج آگهي و خسارت واختالل در امر  ه کل مبلغ سپرده بابتدر صورت انصراف برنده مزايد-1

نفر سوم قرارداد منعقد خواهدشد  ابمنصرف شود سپرده وی ضبط و اجاره کردن به انعقاد قرارداد بانفر دوم اقدام خواهد شد ، چنانچه نفر دوم از 

 و در مورد نفر سوم نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

 خواهد بود .  به عهده برنده مزايده مزايده هزينه درج آگهي-2

 منزله قبول کلیه شرايط فوق مي باشد . ه بهزايدشرکت در م-3

 .  سال کامل شمسي خواهد بود قرارداد به مدت يكمدت -9

 قبول پیشنهادات واصله مختار خواهد بود .يا دانشگاه در رد -0

 مهر وامضاء شود . يستي مانند ساير مدارک توسط شرکت کننده در مزايده ه بافرم شرايط شرکت در مزايد-6

  .نخواهدشدداده ل شود ترتیب اثرمشروط و فاقد سپرده وپیشنهاداتي که بعد از تاريخ مقرر واص –به پیشنهاد مبهم -7

 هاد شرکت ردخواهد شد . نپیش هفروش اسناد مزايدفیش و هش واريزی بابت ضمانت شرکت درمزايدورت عدم تحويل فیدرص-0

 پاکت ) ب ( بازگشائي خواهد شد .  گشايي پاکت الف و تائید صالحیت شرکت کننده توسط دانشگاه ،پس از باز-1

برروی اسناداستعالم و يا تصوير آن وبدون خط خوردگي فابل قبول است.لذا از تايپ مجددوارائه به شكل ديگر خودداری پاسخ استعالم فقط -18

 شود.درصورت نیاز به توضیحات غیرمشروط وفضای بیشتر درجدول فوق، مطالب خود را ضمیمه فرمايید.

 د.که شرط يا شرايطي در آن قیدشده باطل خواهندش يد وپاسخ هايگان موردقبول نمي باشهیچ گونه شرط يا شرايطي ازجانب شرکت کنند-11

 کننده در مزايده :امضاء شرکت مهر                                                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 0از  0صفحه 

 دانشگاهشرايط اختصاصي مزايده عمومي اجاره اراضي كشاورزي 

 )اراضي كشاورزي كالته مالكاظم(
آيين نامه معامالت دانشگاه كه 06پيشنهاددهنده با امضاي اين برگه تعهد مي نمايد، مشمول تبصره ماده-1

درآن معامله روسا،معاونين،اعضاي هيات علمي وكاركنان دانشگاه آزاداسالمي ومنسوبين درجه يك ودوآنها با 
 .دانشگاه ممنوع است،نمي باشد

 دانشگاه هيچ مسئوليتي در زمينه استخدام و امور بيمه اي مستاجر ندارد.-2

مستاجر مي بايست پنجاه درصد مبلغ اجاره ساليانه پيشنهادي خود را همزمان با عقد قرارداد و مابقي مبلغ -0
 ماه از يكديگر به دانشگاه تحويل دهد. 0فقره چك به فواصل زماني  2اجاره را طي 

بايست يك فقره چك تخليه بدون تاريخ و مبلغ به عنوان ضمانت تخليه همزمان با عقد قرارداد  مستاجر مي-4
 اجاره تحويل دانشگاه نمايد.

)در برگ اعالم قيمت اجاره مدت اجاره از تاريخ اعالم برنده و عقد قرارداد مدت يك سال تعيين مي گردد.-5
 يد تا در صورت تمايل دانشگاه اقدام شود(سه ساله نيز پيش بيني شده است ؛ اعالم قيمت فرماي

مستاجر ملزم به همكاري با دانشگاه در اجراي طرح هاي پژوهشي حداكثر تا سطح دو هكتار در سال مي -6
 باشد كه جزئيات آن در قرارداد اجاره پيش بيني خواهد شد.

با كشاورزي و بدون تغيير  دانشگاه يك نفر ناظر جهت نظارت بر عملكرد مستاجر و اينكه صرفا در ارتباط-7
 كاربري زمين فعاليت نمايد تعيين و معرفي خواهد كرد.

توضيح مهم : با توجه به آبياري اراضي از محل پساب فاضالب ، مستاجر حق كاشت محصوالتي كه  -8
 مستقيما خوراك انساني دارد را ندارد.

داراي كد ملي به  ..............................................فرزند .................................................................اينجانب
اراضي كشاورزي مذكور را كه بازديد نمودم ، آمادگي خود راجهت اجاره ......................................................................شماره

اعالم  شرايط عمومي مزايده و شرايط مندرج در اين برگه برگاراضي مذكور طبق شرايط مندرج در 
 مي نمايم.

 ......................................................................................................................................................................................................................................... آدرس :
 .......................................................................................................................................................................... شماره تلفن ثابت و همراه :

 امضاء      ...........................................................نام ونام خانوادگي                                    
 

 



 

 

 

0از  0صفحه   

همومي اجاره اراضي كشاورزي دانشگابرگ اعالم قيمت مزايده ع  

 )اراضي كشاورزي كالته مالكاظم(
بدون  ت(هكتار قابل كش22هكتار زمين زراعي) 01مشهد در نظر دارد با عنايت به اين كه دانشگاه آزاداسالمي 

-جاده گاز-قبل از روستاي پركند آباد-سه راه دانش -جاده قديم قوچانبا كاربري كشاورزي را به آدرس: آب
 يا سه سال )در صورت تمايل دانشگاه( به مدت يك سال اراضي دانشگاه آزاداسالمي مشهد -كالته مالكاظم

،  اين برگه گاه در قالب اجاره و با شرايط زيرازطريق برگزاري مزايده عمومي و مطابق آيين نامه معامالت دانش
 شركت در مزايده عمومي اجاره دهد.عمومي وبرگ شرايط  برگ شرايط اختصاصي مزايده

 د. كردانشگاه جهت ضمانت تخليه ملك سفته يا چك از مستاجر دريافت خواهد  -1
 ات بردرآمد ومشاغل بر عهده مستاجرخواهد بود.پرداخت مالي -2

 دانشگاه حق نظارت بر فعاليت مستاجر مبني بر حسن انجام كار را خواهد داشت. -0

 به غيرندارد. مورد اجاره را مستاجر حق واگذاري -4

معادل  )چهارصدشصت وپنج ميليون ريال(ريال465.666.666قيمت پايه اجاره بهاء ساليانه  -5
 تعيين شده است. پانصد هزار تومانچهل و شش ميليون و 

 ......................................................................داراي كد ملي به شماره ..............................................فرزند .................................................................اينجانب

  به دو صورت: آمادگي خود راجهت اجاره اراضي واراضي كشاورزي مذكور را كه بازديد نمودم 

 ريال ...................................................................................اجاره بهاء در صورت قرارداديك سالهمبلغ -0

 ريال ...................................................................................سه ساله اجاره بهاء در صورت قراردادمبلغ -0
  مي نمايم. و شرايط مندرج در اين برگه اعالم ، شرايط اختصاصي عمومي مزايدهطبق شرايط 

 ......................................................................................................................................................................................................................................... آدرس :
 .......................................................................................................................................................................... شماره تلفن ثابت و همراه :

 ...........................................................نام ونام خانوادگي
 امضاء                                                           

 


