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 موضوع مضایذه (1ماده 

  داًطگبُ داهـبى2 ٍ 1ٍاگزاسی ًلیِ ثَكِ ّبی پشدیس ضوبسُ : هَؾَع هضایذُ ػجبستست اص 

 مذت واگزاسی (2ماده 

 . هی ثبضذ99/04/10لـبیت  98/06/20هذت ٍاگزاسی اص تبسیخ 

 :مواسد واگزاسی (3ماده 

ٍ آالچین   ٍاحذ خَاّشاى داًطگبُ داهـبى2 ٍپشدیس ضوبسُ 1اهَس ثَكِ ّبی  داخل هحَقِ پشدیس ضوبسُ: ضبهل

 .   خَاّذ ثَدثِ تلٌیي (خَاثگبُ اثَرس ٍخَاثگبُ پشدیس داًطگبُ آصاد)ٍ داًطٌذُ كٌی ٍهٌْذسی ٍ 

پیوبًٌبس ثب آگبّی ٍ اقالع اص هَؾَع اجبسُ ٍ هطبّذُ كؿبی ثَكِ ّب، ادػبیی دس ایي ساثكِ ًخَاّذ داضت ٍ ( 1تبصشه 

 .حن اػتشاؼ دس ایي خػَظ هسوَع ًخَاّذ ثَد

 مبلغ قشاسداد (4ماده 

پیوبًٌبس هتؼْذ هی ضَد دس هجبل استلبدُ اص اهٌبًبت ٍ كؿبی ًبلجذی داًطگبُ ثشای اسائِ خذهبت دس هٌبى ّبی 

 دسآهذّبی اختػبغی  IR 760100004001080303020708هزًَس هبّیبًِ هجلؾ هَسد اجبسُ سا ثِ حسبة

 . ثشًذُ هضایذُ ًسی است ًِ ثیطتشیي هجلؾ سا پیطٌْبد ًوبیذ.  ٍاسیض ًوبیذًضد ثبًي هشًضی داًطگبُ

: قیمت پایه بوفه ها: تبصشه

میلیون سیال 50ماهانه  (بوفه مشکضی) 1 بوفه پشدیس 

 ماهانه مبلغ شصت وپنج  میلیون سیال 2قیمت پایه بوفه های پشدیس 

قیمت آالچیق ده میلیون سیال می باشذ  

قیمت پایه بوفه فنی ومهنذسی ده میلیون سیال 

قیمت پایه بوفه پشدیس دانشگاه آصاد و خوابگاه ابورس مجموعا ده میلیون سیال 

 تعهذات کاسفشما (5ماده 

ًبسكشهب هٌبى ثَكِ ّب سا ًِ ثِ سؤیت پیوبًٌبس سسیذُ جْت اجشای هلبد هشاسداد دس اختیبس پیوبًٌبس هشاس  (1

 .هی دّذ

 تعهذات پیمانکاس (6ماده 

ٍثَكِ . ػالٍُ ثش خذهبت ثَكِ خَاٌّذ ثَد (سشد ٍ گشم)  ثَكِ هشًضی داًطگبُ هجبص ثِ ػشؾِ سبًذٍیچ (1

 ػالٍُ ثش خذهبت ثَكِ هی ثبضذ (سشد ٍ گشم)  خَاثگبُ خَاّشاى  هجبص ثِ ػشؾِ سبًذٍیچ

هَُْ ثب سػبیت استبًذاسد ّبی ثْذاضتی -  ثستٌی سٌتی  –ثَكِ آالچین كوف هجبص ثِ اسائِ آة هیَُ قجیؼی  (2

 هی ثبضذ (ثشادساى ٍخَاّشاى)ثػَست تلٌیٌی 
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 .تجْیضات ثٌبسگشكتِ ضذُ تَسف پیوبًٌبس ثبیستی استبًذاسد ٍ ثْذاضتی ثبضٌذ (3

هؼبًٍت اداسی ٍهبلی ٍداًطجَیی ثِ ػٌَاى ًبظش ًبسكشهب دس ایي هشاسدادّب خَاّذ ثَد ًِ  (4

 . پیوبًٌبس هَظق ثِ ّوٌبسی ثب ایطبى هی ثبضذ

 .پیوبًٌبس ثبیستی سبػبت هَسد ًظش ًبظشیي هشاسداد سا دس كؼبل ًگِ داضتي ثَكِ سػبیت ًٌذ (5

 .پیوبًٌبس هَظق هی ثبضذ ّوٌبسی الصم سا ثب ًبظشیي داًطگبُ دس هَهغ ثبصدیذ اص ثَكِ ثؼول آٍسد (6

پیوبًٌبس هتؼْذ است ثب استلبدُ اص تجْیضات ٍ ػَاهل ٍ اهٌبًبت الصم ًسجت ثِ اًجبم اهَس هحَلِ ثِ ًحَ  (7

 . احسي دس اٍهبتی ًِ ًبسكشهب اػالم هی ًوبیذ اهذام ًٌذ

پیوبًٌبس هَظق است ، خذهبت ٍ ًبالّبی اسائِ ضذُ دس ثَكِ ّب سا هتٌبست ثب ًیبص داًطجَیبى، ثب ًبصل  (8

 .تشیي هیوت ٍ اجٌبس داسای پشٍاًِ ثْذاضت ٍ ػالهت استبًذاسد ػشؾِ ًٌذ

 . تْیِ ، تأهیي ٍ تذاسى ٍسبیل ٍ اهالم هَسدًیبص جْت اسائِ ثوَهغ ثِ داًطجَیبى ثؼْذُ پیوبًٌبس است (9

 . ًظبكت ثَكِ ّب ٍ كؿبی اقشاف ٍ ّوچٌیي جوغ آٍسی صثبلِ ّبی آى ثؼْذُ پیوبًٌبس هی ثبضذ (10

ًَع خذهبت ٍ اهالم اسائِ ضذُ دس ثَكِ ّب هی ثبیستی ثب كؿبی كشٌّگی ٍ ػلوی داًطگبُ هتٌبست ثبضذ ٍ  (11

دسغَست هطبّذُ داًطگبُ اختیبسكسخ هشاسداد سا .كشٍش ّشًَع سیگبس ٍ هَاد دخبًی هوٌَع هی ثبضذ

 .داسد

 . حلبظت ًٍگْذاسی اص ًلیِ تجْیضات ٍ تؼویشات هشثَقِ ثؼْذُ پیوبًٌبس هی ثبضذ (12

چٌبًچِ خسبستی تَسف اثَاة جوؼی پیوبًٌبس ثِ تجْیضات ٍاگزاس ضذُ ٍاسد گشدد، پیوبًٌبس هَظق  (13

 .است ًسجت ثِ ججشاى خسبسات ٍاسدُ قجن ًظش ًبسضٌبس داًطگبُ اهذام ًوبیذ

 :ثٌبسگیشی ًبسگشاى ثب تبییذ ًبسكشهب ٍ ثب سػبیت هَاسد ریل خَاّذ ثَد (14

 .تبثؼِ ایشاى ثبضذ (الق

 .اخشاجی اص سبیش اسگبى ّب ٍ اداسات ًجبضذ (ة

 .گَاّی ػذم سَء پیطیٌِ اسائِ ًوبیذ ٍ هجل اص ثٌبسگیشی ثِ تأییذ داًطگبُ ثشسذ (ج

اسائِ ًبست )هجشا ثبضذ( ثیوبسی ّبی ػلًَی ٍ هیٌشٍثی)اص ثیوبسی ّبی هشتجف ثب خذهبت ؿزایی (د

 (.تٌذسستی الضاهی است

پیوبًٌبس دس ثشاثش اضخبظ حویوی ٍ حوَهی هسئَل ثَدُ ٍ ًبسكشهب اص ایي ثبثت ّیچ گًَِ تؼْذی ًخَاّذ  (15

 . داضت
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پیوبًٌبس هَظق است دس ثَكِ ّبی خَاّشاى الضاهب اص ًبسگشاى خبًن استلبدُ ًوبیذ ٍ ثَكِ ّبی  (16

ثشادساى حن كشٍش  ثِ خَاّشاى ٍ ثبلؼٌس سا ًذاسد ٍ دس غَست هالحظِ تخلق هطوَل جشیوِ 

 خَاّذ ضذ 

 . ًلیِ حَادث ًبضی اص ًبس، ًوع ػؿَ ٍ یب كَت ًبسگشاى، دس حیي ًبس ثشػْذُ پیوبًٌبس هی ثبضذ (17

هسئَلیت هبًًَی هوشسات ًبسگشی ٍ تبهیي اجتوبػی ثؼْذُ پیوبًٌبس هی ثبضذ ٍ داًطگبُ دس هجبل ًیشٍّبی  (18

 .ثٌبسگشكتِ ضذُ ّیچ گًَِ تؼْذی ًذاسد

 . ػَاهل پیوبًٌبس هَظق ثِ سػبیت ًبهل ضئًَبت اسالهی ٍ اخالهی ٍ ؾَاثف داخلی داًطگبُ هی ثبضٌذ (19

پیوبًٌبس هَظق است دس غَست ػذم سػبیت هَاسد رًش ضذُ دس ثٌذ كَم تَسف ّشیي اص ًبسگشاى ثب  (20

 . اػالم ًبسكشهب ًسجت ثِ اغالح یب تؼَیؽ آًبى اهذام ًوبیذ

 . ًبسگشاى پیوبًٌبس هلضم ثِ سػبیت ًبهل هَاصیي ثْذاضتی دس هحل ّبی هشثَقِ هی ثبضٌذ (21

تطخیع هشؿَثیت ًبالّبی اسائِ ضذُ ثشاسبس ًظش ًبسضٌبس هٌتخت هؼبًٍت اداسی ٍهبلی ٍ داًطجَیی  (22

اسائِ هبسى ّبی ًبهشؿَة، تبسیخ هػشف گزضتِ ٍ گشاى كشٍضی . تؼییي ٍ ثِ پیوبًٌبس اثالؽ هی ضَد 

 . هطوَل جشیوِ خَاّذ ضذ

ّشگًَِ اختالف ثَجَد آهذُ دس اثتذا تَسف هزاًشُ اهؿبءًٌٌذگبى هشاسداد یب ًوبیٌذگبى آًْب حل ٍ  (23

كػل هی ضَد ٍ دسغَست ػذم حػَل تَاكن ثب ػٌبیت ثِ هَاًیي جبسی اص قشین هشاجغ ریػالح هبًًَی 

 . هبثل پیگیشی است

 . پیوبًٌبس حن ٍاگزاسی هَاسد یبد ضذُ دس هشاسداد سا ًالً یب جضئبً ثِ ؿیش ًذاسد (24

پیوبًٌبس ثبیستی ًظبست ًبهل ٍ دهین ثش ػَاهل اجشایی ؿشكِ ّبی هزًَس اص ًظش هیوت ًبال، ًویت ٍ  (25

ثِ ّشغَست پیوبًٌبس جَاثگَی هسبئل كَم . ًیلیت اجٌبس ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب هطتشیبى سا داضتِ ثبضٌذ

 .دس هجبل داًطگبُ هی ثبضذ

پیوبًٌبس ثبیستی جْت ًگْذاسی ٍ اسائِ هَاد ؿزایی، اهٌبًبت ًبكی ٍ هتٌبست ثب ًَع هَاد ؿزایی سا دس  (26

 . هحل ثَكِ ّب تبهیي ًوبیذ

 .ًبسكشهب اختیبس كسخ هشاسداد سا ثِ هذت سِ هبُ اص تبسیخ ػوذ هشاسداد ثشای خَد هحلَل هی داسد (27

پیوبًٌبس ثشای تؿویي حسي اًجبم ًبس ٍ تؼْذات ٍ ججشاى خسبسات ٍاسدُ ثِ تجْیضات ٍ ٍسبیل ٍ اهبًي  (28

 دس اختیبس ًبسكشهب هشاس هی دّذ ٍ ًبسكشهب هختبس است ًِ یٌػذ هیلیَى سیبلؾوبًت ًبهِ ثبًٌی ثِ هجلؾ 

 . خسبسات خَد سا اص هحل ایي تؿویي تب دٍهبُ پس اص اتوبم هشاسداد ججشاى ًوبیذ
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 .ّضیٌِ ّبی هشثَـ ثِ ثْبی آة، ثشم، گبص ثِ ػْذُ پیوبًٌبس هی ثبضذ (29

 تؼییي هی ضَدًِ هی ثبیست ثِ غَست پٌجبُ هیلیَى سیبلهجلؾ سپشدُ جْت ضشًت دس هضایذُ  (30

 .ؾوبًت ًبهِ ثبًٌی دس ٍجِ داًطگبُ داهـبى غبدس گشدد

 .ّضیٌِ دسج آگْی ثِ ػْذُ ثشًذُ هضایذُ هی ثبضذ (31

پیوبًٌبس هَظق است هجلؾ اجبسُ ثْبءسا حذاًثش تب پبیبى ّوبى هبُ ثِ حسبة دسآهذّبی اختػبغی  (32

داًطگبُ داهـبى ٍاسیض ٍكیص ٍاسیضی سا ثِ اهَس هبلی تحَیل ًوبیذ پیوبًٌبس هَظق است ثِ اصای ّش 

 . سیبل جشیوِ پشداخت ًوبیذ300000سٍصتبخیش هجلؾ 

دس غَست قجخ ؿزا تَسف پیوبًٌبس ًبظش سلق سشٍیس ًبظش ثش ًیلیت ؿزا ی اسائِ ضذُ هی ثبضذ ٍدس  (33

 هشحلِ دس یي هبُ، ًبسكشهب حن داسد اص قجخ ؿزا 3غَست ػذم سؾبیت ًبظش ثب اسئِ گضاسش ًتجی قی 

 .تَسف پیوبًٌبس جلَگیشی ًوبیذ

 

مذساک الصم ششکت های پیشنهاد کننذه و اشخاص حقیقی دس مضایذه، دس یک پاکت  (34

 :دسبسته جذاگانه به ششح ریل می باشذ

 

.   دسیبكت كشم ضشًت دس هٌبهػِ ٍ ضشایف هَؾَع پیوبى  

 .ثبصدیذ اص هحل هَؾَع پیوبى ٍ ًست اقالػبت تٌویلی (35

ػالهوٌذاى ثِ ضشًت دس هٌبهػِ هی تَاًٌذ ثِ هٌظَس ثبصدیذ اص هَؾَع هٌبهػِ اص تبسیخ ًطش آگْی  (36

حذاًثش ثِ هذت دُ سٍص ثِ داًطگبُ هشاجؼِ ٍپس اص ثبصدیذ اص داًطگبُ پیطٌْبدات ٍهذاسى 30/4/1398

حبٍی ؾوبًت ًبهِ ثبًٌی ثِ هجلؾ پٌجبُ (پاکت الفالصم سا دس سِ پبًت دس ثستِ الى ٍهْش ضذُ،

ضبهل هذاسى ثجت ٍاسبسٌبهِ ضشًت،  ( ب)پاکتهیلیَى سیبل سیبل ثبثت سپشدُ ضشًت دس هٌبهػِ

هذاسى هشثَـ ثِ غالحیت اًجبم ًبس دس صهیٌِ ٍاگزاسی ، دٍ هَسد حسي اًجبم ًبس ، هْش ٍاهؿبی 

ضبهل كشم  (ج)پاکت (ثشای اكشاد حویوی)ًٍپی ضٌبسٌبهِ ًٍبست هلی  (ضشًت ّب )ضشایف هٌبهػِ 

 ثِ آدسس داًطگبُ داهـبى 14/5/98پیطٌْبدی ، آًبلیض دهین ّضیٌِ ّب ، ثب پست سلبسضی ٍحذاًثش تب تبسیخ 

  .ًوبیذدكتش هؼبًٍت اداسی ٍهبلی داًطگبُ داهـبى ٍاهغ دس هیذاى سؼذی اسسبل 
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ثِ پیطٌْبدّبی هجْن ٍهطشٍـ ثش اسبس دسغذ یب اؾبكِ ًسجت ثِ حذاهل هیوت دادُ ضذُ ٍكبهذ سپشدُ 

هذاسى اسسبلی هی )ٍپیطٌْبداتی ًِ ثؼذ اص هَػذ هوشس ٍاغل ضَد هكلوب تشتیت اثش ًخَاّذ ضذ 

(ثبیست هكبثن هَاسد هٌذسج دس كشم توبؾبی ضشًت دس هٌبهػِ ثبضذ   

ؾوبًت ًبهِ ثشًذُ اٍل ضشًت دس هٌبهػِ ًِ ظشف هذت یي ّلتِ پس اص اػالم ًتیجِ هٌبهػِ : 1تبصشه 

.                                حبؾش ثِ تٌظین هشاسداد ًجبضذ ثِ ًلغ داًطگبُ ؾجف خَاّذ ضذ  

ؾوبًت ًبهِ ًلشات دٍم ٍ سَم ثشًذُ هٌبهػِ تب پس اص اًؼوبد هشاسداد ًضد داًطگبُ ثبهی خَاّذ هبًذ :2 تبصشه

. سٍص پس اص ثبصضذى پبًت هٌبهػِ هستشد هیگشدد10ٍ الجبهی   

 .دانشگاه دس سد یا قبول پیشنهادهای سسیذه دس یک یا تمامی موضوع مناقصه مختاس و مجـاص میباشذ (37

پیطٌْبد ضشًت ّب ثبیذ ثِ اهؿبی هذیش ػبهل یب سییس ّیبت هذیشُ ضشًت سسیذُ ٍدس پبًت دسثستِ ثب  (38

رًش ًبم ضشًت ٍتػَیش اسبسٌبهِ ضشًت ٍآخشیي آگْی سٍصًبهِ سسوی ٍضوبسُ تللي توبس تحَیل 

 .اهَس اداسی داًطگبُ ٍیب ثِ آدسس داًطگبُ داهـبى اسسبل ًوبیذ

ثِ پیطٌْبدّبی خالف هَؾَع .هیوتْبی پیطٌْبدی ثِ غَست هوكَع ٍ ثشاسبس اًجبم ًبس تٌظین گشدد (39

 .                                                                                 تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ

 

 :ششکت های پیشنهاد دهنذه 

هذاسى ٍ ثجت ٍ اسبسٌبهِ ضشًت، ضشایف هضایذُ هْش ٍاهؿبء ضذُ تَسف ضشًت، آگْی آخشیي  (الق

 تـییشات ضشًت دس سٍصًبهِ سسوی ٍ كیص پشداختی ثبثت سپشدُ ضشًت دس هضایذُ 

 هجلؾ پیطٌْبدی  (ة

 :اشخاص حقیقی

ًبست هلی ٍ ضٌبسٌبهِ، ضشایف هضایذُ اهؿبضذُ تَسف ضخع، (اٍسام َّیت)ضبهل اقالػبت ضخػی  (الق 

كیص پشداختی ثبثت سپشدُ ضشًت دس هضایذُ ٍ دس غَست داساثَدى اسٌبدی هجٌی ثش حسي اًجبم ًبس ٍ یب 

  حسي سبثوِ ًست ًٍبس–گَاّی تطَیوی 

 هجلؾ پیطٌْبدی  (ة

 ثب پست سلبسضی ثِ 14/05/1398پایان وقت اداسی سوص دوشنبه موسخ ًِ هی ثبیست حذاًثش تب 

 تللي توبس 1داًطگبُ داهـبى سبختوبى ضوبسُ -دثیشخبًِ داًطگبُ،ثِ آدسس داهـبى، هیذاى سؼذی

ثِ پیطٌْبدات هطشٍـ ٍ هجْن ٍ ثشاسبس دسغذ ٍ یب اؾبكِ ًسجت ثِ حذاهل . اسسبل ًوبیٌذ(023)35220098

 . هیوت دادُ ضذُ ٍ كبهذ سپشدُ ٍ پیطٌْبداتی ًِ ثؼذ اص هَػذ ٍاغل ضَد، هكلوب تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ
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 .ضشًت ًٌٌذُ دسهضایذُ ثبیستی هَؾَع هضایذُ سا سٍی پبًت ّبی اسسبلی، دسج ًوبیذ (40

ضشًت دس هضایذُ ٍ اسائِ پیطٌْبد، ایجبد حوی ثشای ضشًت ًٌٌذُ ٍ ایجبد تٌلیق ٍ یب سلت  (41

 . اختیبس ثشای داًطگبُ ًوی ًوبیذ

 . داًطگبُ دس سد یي یب توبم پیطٌْبدات هختبس است (42

دسغَستی ًِ ثشًذُ اٍل اص تٌظین هشاسداد هٌػشف ضَد، ؾوي ؾجف سپشدُ ٍی ثب تطخیع ًویسیَى  (43

هضایذُ ثِ تشتیت ٍؾؼیت ثشًذُ دٍم ٍسَم هَسد ثشسسی هشاس خَاّذ گشكت ٍ دس غَست استٌٌبف ثشًذُ 

ثذیْی است اتخبر تػوین پس اص اًجبم هشاحل . ثؼذی سپشدُ ٍی ًیض ثِ ًلغ داًطگبُ ؾجف خَاّذ ضذ

 . الصم ثؼذی ثؼْذُ ًویسیَى هضایذُ خَاّذ ثَد

 کلیه مواسد فوق موسد قبول است

 

 نام و نام خانوادگی مذیش عامل ششکت

                                                        

 مهش و امضا
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 فشم پیشنهاد قیمت 

 1399- 98  سال  

       ارقام بِ ریال

 ياقع 1بًفٍ شمارٌ شرح 

 1در پردیس شمارٌ 

بًفٍ خًابگاٌ 

خًاَران ياقع در 

  2پردیس شمارٌ 

بًفٍ آالچیق ياقع در 

 1پردیس شمارٌ 

بًفٍ فىی يمُىدسی 

ياقع در پردیس 

 2شمارٌ 

بًفٍ خًابگاٌ ابًذر 

ي خًابگاٌ پردیس 

داوشگاٌ آزاد   

قیمت پیشىُادي 

بٍ حريف 

     

قیمت پیشىُادي 

بٍ عدد 

     

 

ضوي هطالعِ شرایط هزایدُ ٍ تَاى هالی ، قيوت پيشٌهادي خَد را بر اساس  ایٌجاًب                                        

كليِ اسٌاد هزایدُ اعالم ًوَدُ ٍ هتعهد هی شَم در صَرت برًدُ شدى خَد را هكلف بر اهضاي قرارداد هزایدُ ٍ اجراي 

. ضَابط ٍ شرایط هٌدرج در شرایط هزایدُ كِ جزء الیٌفك قرارداد هزایدُ است، هی داًن

 

: وام ي وام خاوًادگی

: امضاء 

 

: آدرس 

-                                  تلفه ثابت 

 

                 

 امضاء/ مهر


