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 :                               مهر یا امضاءپیمانکارنام و نام خانوادگی :    کلیه موارد فوق مورد قبول است

 پیمانشرایط 

مطابق با شرایط به تفکیک عبارتست از واگذاری فضای آرایشگاهی خوابگاهها، کانکس ظرف فروشی و لباس فروشی پیمان موضوع   (1

 پیمان و قرارداد های  مربوطه

 :قراردادها قیمت پایه (2

 می باشد. ریال ریال  1،000،000 ماهیانه آرایشگاه خوابگاه ابوذر  (.1)

 می باشد.ریال ریال  2،۰00،000ماهیانه  آرایشگاه خوابگاه پردیس (.2)

 می باشد.ریال  1،۰00،000آرایشگاه خوابگاه خواهران ماهیانه  (.3)

 می باشد.ریال  2،۰00،000کانکس ظرف فروشی ماهیانه  (.4)

 می باشد. 700،000کانکس لباس فروشی ماهیانه  (.۰)

 د.می باش با مبلغ تضمین ریال 10/04/88 لغایت  2۰/00/89 مدت واگذاری از تاریخ (3

 مدارک الزم  شامل موارد زیر است که باید در یک پاکت دربسته  به شرح ذیل می باشد: (4

امضاشکده   واگکذاری یکک نسک ه شکرایط     -)متقاضیان دانشجو(کارت دانشجویی -الف( کپی اوراق هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه 

 کارت مهارت فنی )م صوص آرایشگاهها( -تشویقی در صورت دارابودن اسنادی مبنی بر حسن انجام کار و یا گواهی -توسط ش ص

 ج( فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت  

 می باشد.   23/00/89 شنبه مورخ روز 12ساعت مهلت تسلیم پیشنهادات  (۰

 ی باشد.ممحل تسلیم یا ارسال پستی پیشنهادات دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان  (6

بدیهی است اتخاذ وسوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود به ترتیب وضعیت برنده دوم  (7

 خواهد بود.  معاونت دانشجوییتصمیم پس از انجام مراحل الزم بعدی بعهده 

و پیشنهاداتی که بعد از موعد واصل شود مطلقاً ترتیب  حداقل قیمت داده شدهرصد اضافه یا نسبت به به پیشنهاد مشروط و مبهم و بر اساس د (8

 اثر داده نخواهد شد.

از صرفاً شرکت و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه دامغان نمی نماید و دانشگاه مج   (9

در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و با عنایت به صرفه و صالح دانش گاه،   اتب ضوابط مقررمی باشد در چهارچو

 هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 الزامی می باشد. رعایت کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و نظام فنی و اجرائی کشور (11

 پیمانکار متعهد می شود در قبال استفاده از امکانات و فضای کالبدی دانشگاه برای ارائه خدمات در مکان های م ذکور ماهیان ه مبلغ ی را ب ه     (11

 کسی است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ریز نماید. برندهوا  IR 760100004001080303020708 حساب 

 تواند قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل اجرای قرارداد و با هماهنگی قبلی بازدید نماید.پیشنهاد دهنده می  (11
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 پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پیشنهادی خود حقوق کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات قانونی موجود لحاظ نمایند. (11

مشخصات به پیمانکار تحویل داده خواهد شد و در پایان مهلت قرارداد کلیه وسایل موجود در خصوص پیمان طی صورتجلسه ای با ذکر کامل  (11

 به همان صورت بازپس گرفته می شود.

پیمانکار با آگاهی و اطالع از موضوع اجاره و مشاهده فضای موضوع پیمان، ادعایی در این رابط ه نخواه د داش ت و ح ق اعت راا در ای ن        (11

 خصوص مسموع نخواهد بود.

 و وسایل ایمنی و بهداشتی در خصوص موضوع پیمان و مکان در اختیار قرار داده شده با پیمانکار است. تامین کلیه موارد   (16

 تجهیزات بکارگرفته شده توسط پیمانکار بایستی استاندارد و بهداشتی باشند. (17

 باشد.  معاونت دانشجویی به عنوان ناظر در این قرارداد خواهد بود که پیمانکار موظف به همکاری با ایشان می (18

 پیمانکار بایستی ساعات مورد نظر ناظرین قرارداد را در فعال نگه داشتن مکان  مورد پیمان رعایت کند. (19

م می پیمانکار متعهد است با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات الزم نسبت به انجام امور محوله به نحو احسن در اوقاتی که کارفرما اعال (11

 نماید اقدام کند. 

متناس ب ب ا   ی و ام اکن ض مانت نام ه ب انک     یلو وسا یزاتحسن انجام کار و تعهدات و جبران خسارات وارده به تجه ینتضم یبرا نکارپیما (11

تا دوماه پس از اتم ام ق رارداد    ینتضم یندهد و کارفرما مختار است که خسارات خود را از محل ا یکارفرما قرار م یاراخت ردموضوع پیمان 

 . یدجبران نما

پیمانکار موظف است صرفا خدمات و کاالهای ارائه شده متناسب با موضوع قرارداد را با نازل ترین قیمت و اجناس دارای پروانه بهداشت و  (11

 عالمت استاندارد عرضه کند.

 تهیه ، تأمین و تدارک وسایل و اقالم موردنیاز جهت ارائه بموقع به دانشجویان بعهده پیمانکار است.  (11

 روش و فضای اطراف و همچنین جمع آوری زباله های آن بعهده پیمانکار می باشد. نظافت مکان ف (11

دانشگاه اختیارفسخ قرارداد را هنگی و علمی دانشگاه متناسب باشد. درصورت تخلف نوع خدمات و اقالم ارائه شده می بایستی با فضای فر (11

 دارد.

 تحویل بعهده پیمانکار می باشد. حفاظت ونگهداری از کلیه تجهیزات و تعمیرات مربوطه بعد از  (16

چنانچه خسارتی توسط ابواب جمعی پیمانکار به تجهیزات واگذار شده وارد گردد، پیمانکار موظف است نسبت به جبران خسارات وارده طبق  (17

 نظر کارشناس دانشگاه اقدام نماید.

 بکارگیری کارگران با مشورت کارفرما و با رعایت موارد ذیل خواهد بود: (18

 تابعه ایران باشد.الف( 

 ب( اخراجی از سایر ارگان ها و ادارات نباشد.

 ج( گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نماید و قبل از بکارگیری به تأیید دانشگاه برسد.

 د( از بیماری های مرتبط با خدمات غذایی)بیماری های عفونی و میکروبی( مبرا باشد)ارائه کارت تندرستی الزامی است.(
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 ر برابر اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول بوده و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. پیمانکار د (19

 کلیه حوادث ناشی از کار، نقص عضو و یا فوت کارگران، در حین کار برعهده پیمانکار می باشد.  (11

 بال نیروهای بکارگرفته شده هیچ گونه تعهدی ندارد.و دانشگاه در ق بودهمسئولیت قانونی مقررات کارگری و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار  (11

 می باشند. موازین بهداشتی در محل های مربوطه و عوامل پیمانکار موظف به رعایت کامل شئونات اسالمی و اخالقی و ضوابط داخلی دانشگاه  (11

ا اعالم کارفرما نسبت به اصالح یا پیمانکار موظف است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در بند فوق توسط هریک از کارگران ب (11

 تعویض آنان اقدام نماید. 

مرغوبیت کاالهای ارائه شده براساس نظر کارشناس منتخب معاونت دانشجویی تعیین و به پیمانکار ابالغ می شود کیفیت خدمات و تشخیص  (11

 . ارائه مارک های نامرغوب، تاریخ مصرف گذشته و گران فروشی مشمول جریمه خواهد شد. 

هرگونه اختالف بوجود آمده در ابتدا توسط مذاکره امضاءکنندگان قرارداد یا نمایندگان آنها حل و فصل می شود و درصورت عدم حصول  (11

 توافق با عنایت به قوانین جاری از طریق مراجع ذیصالح قانونی قابل پیگیری است. 

 به غیر ندارد.  پیمانکار حق واگذاری موارد یاد شده در قرارداد را کالً یا جزئاً (16

پیمانکار بایستی نظارت کامل و دقیق بر عوامل اجرایی غرفه های مذکور از نظر قیمت کاال، کمیت و کیفیت اجناس و نحوه برخورد با  (17

 مشتریان را داشته باشند. به هرصورت پیمانکار جوابگوی مسائل فوق در قبال دانشگاه می باشد.

 متناسب با موضوع قرارداد، امکانات کافی و متناسب را خود شخصا تامین نماید. پیمانکار بایستی جهت نگهداری اجناس  (18

 کارفرما اختیار فسخ قرارداد را به مدت سه ماه از تاریخ عقد قرارداد برای خود محفوظ می دارد. (19

 نکار قابل دریافت می باشد.هزینه های مربوط به بهای آب، برق، گاز با توجه به موضوع قرارداد و تشخیص کارفرما محاسبه و از پیما (11
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 به تومان فرم پيشنهاد قيمت

 قیمت پیشنهادی ماهیانه به حروف قیمت پیشنهادی ماهیانه به عدد شرح

   کانکس ظرف فروشی

   کانکس لباس فروشی

   آرایشگاه خوابگاه ابوذر

   آرایشگاه خوابگاه پردیس

   آرایشگاه خوابگاه خواهران

 

و توان مالی ، قیمت پیشنهادی خود را بر اساس کلیه اسناد اعالم نموده و متعه د   پیمانضمن مطالعه شرایط                               اینجانب           

که جزء الینفک ق رارداد اس ت،    پیمانمی شوم در صورت برنده شدن خود را مکلف بر امضای قرارداد و اجرای ضوابط و شرایط مندرج در شرایط 

 نم.می دا

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء :

 

 آدرس :

        -تلفن ثابت 

 

 

 


