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 قرارداد مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

قانون مدنی که مقرر میدارد قرارداد های خصوصی نسبب  ببه کسبانی کبه ان را م  قبد       01قرارداد بر اساس توافق طرفین و طبق ماده این 

 نموده اند در صورتی که مخالف نص صریح قانون نباشد نافذ اس  ت ظیم و برای طرفین الزم االجراس .

 ( طرفین قرارداد 1ماده 

ب  بوان مبدیر مامب  و    .................................بشبماره میبی   ...........................ببه نمای بد ی اقایبان     ................................این قرارداد فی مابین شرک  

رارداد شرک  نامیده می شود ب  بوان طبرا اوو و   ب  وان رئیس هیئ  مدیره که در این ق..................................بشماره میی  ..................................

ب  وان رئیس دانشگاه کبه در ایبن قبرارداد باخرصبار دانشبگاه نامیبده         ..................................دانشگاه شهید مدنی اذربایجان به نمای د ی اقای 

 فاد و شرایط به اجرای کییه م درج در ان می باش د.  میشود ب  وان طرا دوم،  با شرایط زیر م  قد میگردد و طرفین میزم و مر هد م

 ( موضوع قرارداد 2ماده 

مشارک  در احداث نیرو اه خورشیدی با ظرفی  یکصد مگا وات در مح  دانشگاه شهید مدنی اذربایجان. نحوه مشارک  دانشگاه به صبورت  

 گاه بصورت اسریجاری مطابق نقشه پیوسری می باشد.هکرار از اراضی دانش 211هکرار قاب  افزایش تا  021وا ذاری حق انرفاع 

در صورت توافق طرفین، از سایر م ابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی الکرریکی در داخ  اراضی مذکور براسباس شبرایط ایبن     :1تبصره

 قرارداد نیز می توان اسرفاده نمود.

تک بر ی نیس  لذا امکان ای که اس اد به صورت دقیق با اراضی مورد مشبارک    با توجه به ای که اس اد مالکی  دانشگاه به صورت :2تبصره 

 م طبق نباشد وجود دارد.

 ( مبلغ قرارداد و قدر السهم دانشگاه 3ماده 

دسبرمزد و هزی به هبای     –شرک  مکیف میباشد قدر السهم دانشگاه را ماهانه از درامد خالص دریافری که پس از کسر هزی به هبای حقبو    

و هزی ه های ت میر و نگهداری )که جم ا این هزی ه حداکثر از .................. درصد فروش انرژی نیرو اه بیشرر نخواهبد شبدب ببه شبر       قانونی

ساله وزارت نیرو که بحساب شرک  واریز خواهد  21ذی  به دانشگاه بپردازد و این پرداخرها از وجوه دریافری از مح  قرارداد خرید تضمی ی 

تسویه می  ردد. بدیهی اس  که پرداخ  قدر السهم دانشگاه مر اسب با دریافرهای شرک  از وزارت نیرو خواهد بود و تقبدم و تباخر     ردید

 در واریزها مشموو  هیچگونه هزی ه ای برای شرک  نخواهد نمی باشد.

 هزی ه های قانونی نمی باشد. سود پرداخری به بانکها از باب  اخذ وام و یا هر نوع سرمایه  ذاری مشموو :3تبصره 

.... قدرالسهم دانشگاه از درامد نیرو اه: در چهار ساو اوو به میزان ........ درصد در امد نیرو اه، در چهار ساو دوم ببه میبزان ..........   :4تبصره 

ساو چهارم به میزان .............. درصد نیرو باه و در  درصد درامد نیرو اه، در چهار ساو سوم به میزان ............... درصد درامد نیرو اه، در چهار 

 چهار ساو پ جم به میزان ................ درصد درامد نیرو اه می باشد.

 ( مدت قرارداد4ماده 

ه ف الیب   مدت این قرارداد با توجه به شرایط مشارک  و سرمایه  ذاری و بر اساس قرارداد خرید تضمی ی وزارت نیرو تا زمانیکبه نیرو باه بب   

خود ادامه میدهد بیس  ساو می باشد. ب د از اتمام زمان قرارداد در صورت توافق مجدد طرفین و بر اساس شرایط زمانی جدید قرارداد مبی  

 تواند تجدید  ردد.

 ( تعهدات طرفین 5ماده 

 الف: تعهدات شرکت 

 0-5-مگا وات  پس از اخذ مجوزهای الزم و تحوی  زمین از سوی دانشگاه  011احداث نیرو اه انرژی خورشیدی با ظرفی   -الف 

 2-5-ت ریف کییه راهکارهای ممیی و اجرایی برای پروژه های مشررک نیرو اهی و پروژه های مرتبط مشبارکری  مبرتبط ببا      -الف

 موضوع 

 باسمه  تعالی
 تاريخ .........................

 شماره .........................

 پيوست .........................
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 3-5-برنامه ریزی و مدیری  بازاریابی و فروش و امار و  زارشات ممییاتی    -الف 

 4-5- تامین م ابع مالی برای پروژه و طر  های مرتبط  -الف 

 5-5-ف ی، نیروی انسانی مرخصص، کارک ان و مدیری  تبشش  در زمی ه های مورد نیاز به همکاری و مشارک  مان د امکانات  -الف

 خواهد  ردید از امکانات دانشگاه بیشرر اسرفاده  ردد.

 6-5-نموده و حبداکثر تبا    شرک  مر هد می  ردد حداکثر یکماه ب د از امضاء این قرارداد نسب  به اخذ مجوزهای الزم اقدام -الف

شرک  مر هد می  ردد ظرا سه ماه از امضبای قبرارداد و    را اغاز نماید. همچ یندو ماه ب د از اخذ مجوز ممییات ساخ  نیرو اه 

تحوی  زمین و اس اد مربوطه )قرارداد وا ذاری حق انرفاعب و صدور مجوز شبروع ممییبات اجرایبی از سبوی دانشبگاه ودر صبورت       

بدیهی اس  شبرک  بایسبری حبداکثر تبا      د.مسامد بودن شرایط جوی,  ممییات اماده سازی زمین را برای اجرای پروژه اغاز  نمای

بصبورت یکطرفبه مبی    ب د از امضاء قرارداد، مجوزهای الزم برای احداث نیرو اه را اخذ نماید، در غیر ای صبورت دانشبگاه    شش ماه

   تواند قرارداد را فسخ ک د.

 7-5-مگبا   25از اوو نیرو اه به ظرفی  شرک  مر هد اس  حداکثر در مدت زمان یکساو ب د از دریاف  مجوزهای مربوطه، ف -الف

مگبا واتبیب را حبداکثر ظبرا مبدت سبه سباو )از زمبان اخبذ           011وات نیرو اه را اماده بهره برداری نموده و ک  پروژه )نیرو اه 

 مگا واتی دیگر به بهره برداری کام  برساند. چ انکه ب د از مبدت یکسباو از اخبذ مجوزهبای     35مگاواتی و  41مجوزهاب در دو فاز 

مربوطه، شرک  نرواند فاز اوو نیرو اه را اماده بهره برداری نمایبد دانشبگاه بصبورت یکطرفبه مبی توانبد قبرارداد را فسبخ نمایبد.          

ماه تاخیر داشره باشد دانشگاه می تواند  6همچ ین در صورتیکه اجرا و بهره برداری هر یک از فازهای دوم و سوم به مدت بیش از 

ماید. حق اسرفاده از بخشی از اراضی که نیرو اه در ان نصب شده کماکان طبق قرارداد باقی خواهبد ببود   قرارداد را یکطرفه فسخ ن

 هکرار با شرک  های دیگر وارد قرارداد شده یا برای هر کاربری دیگری اسرفاده نماید. 211و دانشگاه می تواند در خصوص مابقی 

 8-5-ی سباخ  و تولیبد تمبام یبا بخشبی از تجهیبزات مرببور ببه نیرو باه          شرک  مر هد می  ردد در جه  انرقاو ف باور  -الف

 خورشیدی به داخ  کشور و در مح  کانون انرژی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان تشش نماید.

 9-5-مضوی  یک نفر نمای ده م رفی شده از طرا دانشگاه در هیات مدیره شرک  )نیرو اهب–الف 

 01-5-بور به نیرو اه موضوع این قرارداد می باشد.زمی ه ف الی  شرک  صرفاًمر -الف 

 ب: تعهدات دانشگاه  

 0-5-هکربار ببرای نیرو باه     211هکربار قابب  افبزایش تبا      021وا ذاری حق اسرفاده از زمین مورد نیاز پروژه حداق  بمیزان  -ب

او نیبرو )مطبابق کروکبی و    مگا واتی با محدوده مشخص و از دسررسررین  م طقه نزدیک به پس  انرق 011خورشیدی تا ظرفی  

نقشه پیوسریب. بدیهی اس  که دانشگاه صرفاً حق اسرفاده از زمین مذکور را برای احداث نیرو اه در اخریار شرک  قرار می دهد و 

 مالکی  زمین مر یق به دانشگاه می باشد.

 2-5- مان د )اس اد زمین، مشخصات اب، ببر ،  باز   ارائه تمامی اطشمات و اس اد مرتبط با با پروژه با توجه به نیازهای شرک   -ب

و.. ب. بدیهی اس  که کییه هزی ه ها و پیگیری های الزم برای اخذ انش ابات مربور به اب، بر ،  از و ... جه  اسرفاده در نیرو باه  

 بر مهده شرک  می باشد.

 3-5- وج به محوطه نیرو اه مسبرق  از درب  اخرصاص ورودی و محدوده خاص برای م طقه نیرو اهی به نحوی که ورود و خر -ب

 ورودی اصیی دانشگاه باشد.

 5-5-همکاری در اخذ کییه مجوزهای مورد نیاز احداث پروژه نیرو اه تا مرحیه راه اندازی  از جمیه مکاتبات الزم با سبازمانها و  –ب

 نهادهای ذیربط

 ( حق واگذاری و انتقال 6ماده 

 باسمه  تعالی
 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........

 



   

 

3 

 

 هیچ یک از طرفین بدون رضای  طرا دیگر نمیرواند این قرار داد و م ضمات و مر یقات انرا به دیگری وا ذار نماید.

 ( فورس ماژور 7ماده 

ی و با توجه به ای که این نیرو اه الزاماً بایسری از بدو شروع و اجرایی شدن تمامی داراییهای خود را نزد یکی از م ربرترین بیمبه هبای رسبم   

قانونی کشور برای تمامی حوادث  و اتفاقات بیمه نماید دره گام فورس ماژور)در شرایط غیر مادی و خارج از ک ربرو ارادی طبرفینبو وقبوع    

ث غیر مررقبه حق بیمه مر یق به شرک  بوده و دانشگاه فقط زمی های میکبی خبود را صباحب خواهبد  ردیبد و هبر  ونبه قط بات و         حواد

سیسرمها و ماشین االت و دسرگاهها و هر مورد فیزیکی غیر از زمین نیرو اه مر یق به شرک  خواهد بود.چون مجری و صاحب امریاز پروژه 

ها و امریازات م  وی و سایر مر یق به شرک  میباشد و دانشگاه فقط مالبک زمبین ببوده لبذا در صبورت مبدم       شرک  بوده و و  کییه  مجوز

ف الی  و تولید بر  توسط نیرو اه به هر دلییی مالکی  حقوقی و م  وی این مجوزها و امریازات به شرک  مر یق میباشد و دانشگاه در ایبن  

 مورد بهیچوجه مدمی نخواهد بود.  

، این قبرارداد  7در حال   فورس ماژور و مدم امکان ف الی  و تولید بر  در صورت توافق طرفین با در نظر  رفرن توضیحات ماده  :5تبصره 

 فسخ و از امربار ساقط خواهد  ردید.  

قرارداد ببه ف الیب    در صورت رفع شرایط فورس ماژور و امکان ف الی  مجدد با توافق طرفین نیرو اه میرواند تح  شرایط اصیی  :6تبصره 

 خود ادامه دهد هر  ونه تغییر در شرایط جدید با توافق طرفین خواهد بود.  

 ( جرایم 8ماده 

پرداخرهای سهم الشرکه دانشگاه بر مب ای پرداخرهای وزارت نیرو و یبا هر ونبه دریبافری از محب  فبروش انبرژی خواهبد ببود و تباخیر در          

 ریمه دیرکرد برای شرک  نخواهد  ردید. پرداخرهای مشرریان و خریداران مشموو ج

درصبد کب  مبیب      2در صورتیکه تاخیر در پرداخ  سهم دانشگاه از طرا شرک  باشد به ازای هر ماه تاخیر در پرداخ  م بادو   :7تبصره 

 سهم مذکور مشوه بر پرداخ  اص  سهم، توسط شرک  به دانشگاه بایسری پرداخ   ردد.

از طرفین هر  ونه اقدامی خارج از قرارداد مان د کارشک ی در امور تولید و ورود و خروج انجام دهد که م جر در صورتیکه هر یک  :8تبصره 

به توقف تولید و یا کاهش درامد و یا افزایش هزی ه ها  ردد و موجب ضرر و زیان برای نیرو باه  بردد. مسببب ایبن ضبرر و زیبان بایسبری        

 درصدد جبران مافات  ردد.

 قرارداد ( فسخ 9ماده 

مدولهریک از طرفین از مواد قرارداد و ت هدات خود م جر به فسخ قرارداد و پرداخ  خسارت وارده به طرا مقابب  میگبردد و هبیچ یبک از      

 زطرفین نمیروان د قرارداد را بطور یکطرفه فسخ نمای د. بدیهی اس  م ظور از مدوو انصراا ارادی از قرارداد اس  و شام  مواردی که یکی ا

 طرفین به حکم مراجع قانونی به خروج از قرارداد میزم می شود نمی شود.

 هر  ونه فسخ قرارداد م جر به تضییع حقو  طرفین و مواد م درج در ب دهای فو  نمیگردد. :9تبصره 

مکیبف میباشبد مبشوه ببر     در صورت انصراا طرفین از ادامه مشارک  و همکاری با یکدیگر به هر دلی  وفق قرارداد فو ، مسبب  :11تبصره 

مازاد بر هزی ه هبای مبذکور بابب  ضبرر و زیبان و       %05هزی ه های صورت  رفره براساس قیم  تمام شده به نرخ روز مورد قطع همکاری , 

 حقو  م  وی و سایر حقو  مر یقه به طرا مقاب  پرداخ  نماید.

 ( نظارت 11ماده 

از سوی دانشگاه و یک فر از سوی شرک  بصورت رسبمی م رفبی شبده و مبورد     رفی شذه نمای ده م  نظارت بر مهده هیئ  نظارت که یک فر

قبوو طرفین میباشد بر اساس امار واق ی و رسمی صورت خواهد  ردید و هیئ  نظارت حق هیچ  ونه دخال  در امر مدیری  ف ی و تولیبد  

د نمود و کارکرد انها فقط بصورت پاداش شش ماهه درنظبر  رفربه   را نداشره و فقط  زارشات خود را ماهانه به شرک  و دانشگاه ارائه خواه 

الزم به ذکر اس  که نمای ده داش گاه می تواند جه  نظارت بر مفاد قرارداد از مشاورین امور ف ی و امور مبالی و محبیط زیسب      خواهد شد.

 م رفی و اسرفاده نماید.

 ( حل اختالف 11ماده 

 باسمه  تعالی

 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........
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هر ونه اخرشا حادث در امر اجرا و قراردادها و تفسیر از طریق مذاکره ح  خواهد  ردید و در صورتی که مشک  پیش امبده حب  نگبردد     

 طرفین موضوع را به هیات داوری ارجاع خواهرد داد تا بر اساس مقررات موضومه در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم شود. 

 امر تولید را سبب نخواهد  ردید و در غیر این صورت مسبب اخرشو در امر تولید میزم به  هیچ اخرشفی بامث توقف و یا کاهش در

 پرداخ   ضرر و زیان پیش امده خواهد بود.

 ( اقامتگاه 12ماده 

  ادرس اقامرگاه شرک : 

 

 ادرس اقامرگاه دانشگاه:   

 اذرشهر، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان -جاده تبریز 35کییومرر 

 مها و اصالحیه ها(متم 13ماده

هر ونه مرمم قرارداد و یا اصشحیه در این قرارداد بایسری با موافق  طرفین و بدون تغییر در ماهی  اصیی موضوع و شبرایط اصبیی قبرارداد    

 باشد.

 ( تعداد و نسخ قرارداد 14ماده 

 تبصره و  چهار نسخه که هر یک حکم واحد را دارند ت ظیم  و با امضای طرفین م  قد و الزم االجراس . 01ماده و  04این قرارداد  در

 

 پیمانکار                            

 کارفرما                                                             شرکت                                 

 شهيدمدنی آذربايجاندانشگاه                                                                       

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه  تعالی
 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........
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       1فرم شماره   

 (عمومی جذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی مزايده در تقاضانامه شرکت)                                        

 

 آذربايجان شهید مدنیمالی دانشگاه  معاون محترم اداری و

 احترام باسالم و

 روزنامه ی آذربايجان دانشگاه درآن  6131 ماه دی 42 مورخآگهی مزايده عطف به 

استحضارمی ه بجذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی  عمومیه مزايد در خصوص

 : رساند

، توضیحات نماينده آن دانشگاه درجريان جلسه توجیهی وبازديد حضوری متن فرم قرارداد 

مورد مطالعه  و با آگاهی کامل اينجانبان به دقتتوسط اينجانب/4وشرايط مرقوم درفرم شماره 

 وبررسی قرارگرفت.

و با پذيرش  مزايدهاداری وحقوقی موضوع  ،ولیتهای مالیلذا با آگاهی کامل ازمسؤ 

تقاضای  4فرم شماره  شرايط اعالمی آن دانشگاه و با تقديم مدارک مورد درخواست در

به اينجانب /  « ج» را براساس قیمت پیشنهادی درپاکت  واگذاری ملک موضوع مزايده

 دارم. اينجانبان اين شرکت 

 

 آرزوی توفیق الهی با

 ......................................................................:     پیشنهاد دهنده
 مهر .........................................................................:شرکت

 صاحبان امضاء :
 امضاء ...............................................................سمت...............................................................:نام خانوادگی و  نام

 امضاء..................................................................سمت. .............................................................:نام خانوادگی نام  و
 ............................................. کدپستی............................: ...........................................................................................................................آدرس 

 ....................................................................................................................................................................................... تلفن تماس:
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 ....................................تاريخ .............

 ........................................شماره ..........

 ...............................................پيوست 

 

 باسمه  تعالی
 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........
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    4فرم شماره 
 

 (جذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدیعمومی  ))شرايط شرکت در مزايده
 :«الف » محتويات پاکت 

دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه نیروی هوايی تبريز بابت تضممین   (801070005)شماره حساب بهتومان  سی میلیونمبلغ ضمانت نامه يا فیش بانکی به 

 می گردد. از انعقاد قرارداد يا امضای سند رسمی و يا اثبات فقد شرايط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبطکه در صورت برنده شدن و استنکاف  مزايدهشرکت در 

 ضمانت نامه بايد اعتبار سه ماه قابل تمديد داشته باشد.   در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی،  تذکر:
 

 :«ب » محتويات پاکت 

 اشخاص حقیقی 
 کپی شناسنامه   -1

 کپی کارت ملی -2

 کپی کارت پايان خدمت   -3

 صورت حساب سه ماهه حساب بانکی شخص متقاضی که به تأئید بانک مربوطه رسیده باشد. -4

 اشخاص حقوقی
 .A2تصوير آگهی تأسیس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره  -1

 .A2تصوير آخرين تغییرات و تصمیمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره  -2

 .A2تصوير شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -3

 .4و1مهر و امضاء شده فرم های  شماره  -4
 

 :«ج » محتويات پاکت 

 . ( با خود کارآبی  و بدون قلم خوردگی صفحه ای2تکمیل و امضاء و مهرشده تمام صفحات فرم قرارداد )      

 باالترين عدد حاکم خواهد بود.درصورت اختالف میان مبلغ عددی و حروفی ، )قیمت پیشنهادی حتماًًًً درفرم قراردادبا تمام حروف نوشته شود.: مهم تذکر

 

 او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگری باشد در مزايده شرکت داده نمی شود.   که مدارک ارسالیمتقاضی  -1توضیحات: 

کیلمومتر   03محمل ممورد مزايمده واقمع در     در 03/13/69مورخ  شنبهروز11ساعت جهت شرکت در جلسه توجیهی و بازديد از محل موضوع قمرارداد رسس   -2

شرکت درجلسه توجیهی برای تماامی شارکت کننادگان     )حضور داشته باشیدفناوری  تبريز مراغه سه راهی ممقان دانشگاه شهید مدنی آذربايجان دفتر معاونت پژوهش و

 (.الزامی است

 می باشد.12/11/16مورخ شنبهروز 10ساعتآخرين مهلت تحويل پاکت به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تا  -0

 .  ترتیب اثرداده نخواهدشد.شود پس ازموعد مقررواصلکه به تقاضا يا تقاضا هايی توجه :

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايمراد در تممام يما هريمک      بمتقاضی متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت   -4

 از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

عمومی جذب مزايده )و روی آن نوشته شود کرده وممهور را چسبانده  را در يک  پاکت گذاشته و درب آن «ج » و « ب » ،« الف » پاکت های  -3

 (سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی

ه تشمکیل  محل اتاق جلسه معاونت اداری و مالی دانشمگا  در ظهر 14ساعت12/11/16مورخ روز شنبه جلسه بررسی پیشنهادهای شرکت کنندگان  -9

 در جلسه حضور داشته باشند. قرائت قیمت های پیشنهادیر مرحله و يا نمايندگان آنها می توانند با ارائه  معرفی نامه د خواهد شد و شرکت کنندگان

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپیشنهادها مختار خواهد بود. -7

 شد. اقدام خواهدامضاء قرارداد اقدام نمايد در غیر اين صورت برابر مقررات  رف يک هفته با انجام مراحل مقدماتی نسبت به انعقاد واست است حداکثر ظمکلف  مزايدهبرنده  -8

 دانشگاه ها هزينه آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.  مالتیآيین نامه مالی و معا 37ماده  4 تبصره یبه استناد  -6
 

 

 سمت........................................................نام خانوادگی /شرکت نام و شدپذيرش می با وقبول  مورد بررسی گرديد و به دقت مطالعه و توضیحات فوق الذکر شرايط و

 مهروامضاء .................................... ....................................................:

 باسمه  تعالی
 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........
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 « برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مزايده »                     

 جذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی

 معاونت محترم اداری  و مالی دانشگاه 

 ؛ احترامباسالم و 

در آذربايجممان آن دانشممگاه در روزنامممه 1316ماااه دی  24مممورخ مزايممده  عطممف بممه آگهممی     

به پیوسمت يمک   جذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی عمومی  مزايده خصوص

که توسط اينجانب /اينجانبان / ايمن شمرکت /   طغری پاکت حاوی اسناد مربوط به مزايده 

 تکمیل شده است، ارسال می گردد. ................................................................................... موسسه 

 خواهشمند است از نتیجه اينجانب / اين شرکت را مطلع دارند.  
 

 باآرزوی توفیق الهی                                                                                     
 

 ........................................................................شرکت 

 نام ونام خانوادگی
........................................................................ 

 ........................................................................سمت 

 امضاء و مهر          

 «هشرکت در مزايد گواهی تحويل اسناد»                                          
 ( عمومی جذب سرمايه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی)

 

اسناد مذکور توسط ..................................................... به نمايندگی آقای/  :بدينوسیله گواهی می شود

روز  13خانم ................................................... در يک طغری پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت

و تحت شماره ی ........................... به  تحويل دبیرخانه مرکزی دانشگاه گرديد 11/1069/ 14شنب مورخ 

                            ثبت رسیده است.

 مسؤول دبیرخانه مرکزی دانشگاه                                                                                    

 

 ................تاريخ .............

 .................شماره ..........

 .........................پيوست 

 

 باسمه  تعالی


