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 ( موضوع مزایده1ماده 

 دانشگاه دامغان 2و  1از : واگذاری کلیه بوفه های پردیس شماره  موضوع مزایده عبارتست

 ( مدت واگذاری 2ماده 

 می باشد.10/4/1402لغایت 1401 /29/6مدت واگذاری از تاریخ 

 ( موارد واگذاری: 3ماده 

 شامل: امور بوفه های  

  1پردیس شماره داخل محوطه   -1

  واحد خواهران دانشگاه دامغان 2 ه ارشمپردیس   -2

 دانشکده فنی ومهندسی    -3

 خوابگاه پردیس دانشگاه آزاد  -خوابگاه ابوذر   -4

 شرکت نماید تمامی موارد یکی ویا که یک شرکت ویا فرد می تواند در خواهد بود.    به تفکیک   

ا، ادعایی در این رابطه نخواهد داشت و  پیمانکار با آگاهی و اطالع از موضوع اجاره و مشاهده فضای بوفه ه(  1تبصره  

 سموع نخواهد بود. م وصحق اعتراض در این خص 

 ( مبلغ قرارداد 4ماده 

پیمانکار متعهد می شود در قبال استفاده از امکانات و فضای کالبدی دانشگاه برای ارائه خدمات در مکان های  

ماهیانه   حساب مذکور  به  را  اجاره  مورد  آمدهای  در IR 470 10000 4001 0749 0637 7730مبلغ 

 ید. برنده مزایده کسی است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد نماید.  مان واریز نزد بانک مرکزی اختصاصی دانشگاه

 بوفه ها:  قیمت پایهتبصره: 

 میلیون ریال   نود  ماهانه ( بوفه مرکزی) 1بوفه پردیس  

 ل یار میلیون   یکصد وبیستمبلغ  بصورت ماهانهخواهران  پردیس بوفه های قیمت پایه 

 میلیون ریال سیهندسی نی ومقیمت پایه بوفه ف 

 میلیون ریال  و دانشگاه آزاد پنجاه ابوذرقیمت پایه بوفه 

 

 ( تعهدات کارفرما 5اده م

جهت اجرای مفاد قرارداد در  یت پیمانکار رسیده را که به رؤامکانات  بدون بوفه ها مکان فقط کارفرما  (1

 اختیار پیمانکار قرار می دهد. 
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 انکار عهدات پیم( ت 6ماده 

 بود.ت بوفه خواهند  عالوه بر خدما  )سرد و گرم(   یچ به عرضه ساندودانشگاه مجاز    مرکزیبوفه   (1

خواهران   خوابگاه  ساندویچ   وبوفه  عرضه  به  گرم(   مجاز  و  معاونت   )سرد  هماهنگی  با  غذا  طبخ  و 

 عالوه بر خدمات بوفه می باشد   دانشجویی

 بایستی استاندارد و بهداشتی باشند. ر کاه شده توسط پیمانتجهیزات بکارگرفت (2

ومعاونت   (3 ومالی  عنوان  اداری  به  قراردادناظدانشجویی  این  در  کارفرما  پیمانکار   هار  که  بود  خواهد 

 موظف به همکاری با ایشان می باشد. 

 کند.را در فعال نگه داشتن بوفه رعایت   ردادن قرا ناظرینظر  وردپیمانکار بایستی ساعات م (4

 ری الزم را با ناظرین دانشگاه در موقع بازدید از بوفه بعمل آورد.می باشد همکا پیمانکار موظف (5

نحو  ه  پیمانکار متعهد است با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات الزم نسبت به انجام امور محوله ب (6

 اید اقدام کند.  ا اعالم می نماتی که کارفرماحسن در اوق

با نیاز دانشجویان،  های ارائه شد ، خدمات و کاال  است  پیمانکار موظف (7 با نازل ه در بوفه ها را متناسب 

 عرضه کند.دارای پروانه بهداشت و عالمت استاندارد و اجناس  ترین قیمت

 بعهده پیمانکار است.   یانجوبموقع به دانشتدارک وسایل و اقالم موردنیاز جهت ارائه و مین تأ ، تهیه (8

  .جمع آوری زباله های آن بعهده پیمانکار می باشدین مچنفضای اطراف و ه نظافت بوفه ها و  (9

سب باشد و  نوع خدمات و اقالم ارائه شده در بوفه ها می بایستی با فضای فرهنگی و علمی دانشگاه متنا (10

سیگار هرنوع  می  و   فروش  ممنوع  مش.اشدب  مواد دخانی  دانشدرصورت  قرارداداهده  اختیارفسخ  را    گاه 

 دارد.

 یرات مربوطه بعهده پیمانکار می باشد. یه تجهیزات و تعمت ونگهداری از کلاظحف (11

موظف   (12 پیمانکار  گردد،  وارد  واگذار شده  تجهیزات  به  پیمانکار  ابواب جمعی  توسط  چنانچه خسارتی 

 دام نماید.اس دانشگاه اق است نسبت به جبران خسارات وارده طبق نظر کارشن

 بود:د ذیل خواهد ا رعایت موارما و بکارفر تایید بکارگیری کارگران با  (13

 الف( تابعه ایران باشد.

 ب( اخراجی از سایر ارگان ها و ادارات نباشد.

 یید دانشگاه برسد.به تأج( گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نماید و قبل از بکارگیری 
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های   بیماری  از  غذای   مرتبطد(  خدمات  های  با  باشد)اری)بیماری  مبرا  میکروبی(  و  کارت  عفونی  ائه 

 لزامی است.(تندرستی ا

بوده و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد   مسئولاشخاص حقیقی و حقوقی پیمانکار در برابر  (14

 داشت. 

ی برادران  اید و بوفه ها از کارگران خانم استفاده نم  الزاما  پیمانکار موظف است در بوفه های خواهران  (15

 ل جریمه خواهد شد  حظه تخلف مشمود و در صورت مالنداررا  و بالعکس فروش  به خواهرانحق 

 کلیه حوادث ناشی از کار، نقص عضو و یا فوت کارگران، در حین کار برعهده پیمانکار می باشد.  (16

های  در قبال نیرو  اشد و دانشگاه مسئولیت قانونی مقررات کارگری و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار می ب (17

 هدی ندارد. بکارگرفته شده هیچ گونه تع

 موظف به رعایت کامل شئونات اسالمی و اخالقی و ضوابط داخلی دانشگاه می باشند.   یمانکارعوامل پ (18

پیمانکار موظف است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در بند فوق توسط هریک از کارگران با   (19

 اقدام نماید.    یا تعویض آنانسبت به اصالح اعالم کارفرما ن

 موازین بهداشتی در محل های مربوطه می باشند. امل یت کار ملزم به رعاکارگران پیمانک (20

  دانشجویی  اداری ومالی و  معاونتمنتخب  تشخیص مرغوبیت کاالهای ارائه شده براساس نظر کارشناس   (21

شته و گران فروشی  ریخ مصرف گذنامرغوب، تا  یتعیین و به پیمانکار ابالغ می شود . ارائه مارک ها

 اهد شد.  جریمه خومشمول 

اخ (22 بوجوهرگونه  امضاءتالف  مذاکره  توسط  ابتدا  در  آمده  آند  نمایندگان  یا  قرارداد  و  کنندگان  ها حل 

فصل می شود و درصورت عدم حصول توافق با عنایت به قوانین جاری از طریق مراجع ذیصالح قانونی  

 .  قابل پیگیری است

 یا جزئاً به غیر ندارد.    موارد یاد شده در قرارداد را کالًق واگذاری پیمانکار ح (23

پیمانکار بایستی نظارت کامل و دقیق بر عوامل اجرایی غرفه های مذکور از نظر قیمت کاال، کمیت و  (24

فوق رصورت پیمانکار جوابگوی مسائل  ه  کیفیت اجناس و نحوه برخورد با مشتریان را داشته باشند. به

 د. انشگاه می باشدر قبال د

نات کافی و متناسب با نوع مواد غذایی را در  ی و ارائه مواد غذایی، امکاپیمانکار بایستی جهت نگهدار  (25

 محل بوفه ها تامین نماید.  

 قرارداد برای خود محفوظ می دارد. عقد  ماه از تاریخ  سهرا به مدت قرارداد کارفرما اختیار فسخ  (26
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ت و وسایل جبران خسارات وارده به تجهیزا  ار و تعهدات ون حسن انجام کتضمی  برایپیمانکار   (27

در اختیار کارفرما قرار می دهد و کارفرما    میلیون ریال  پانصدمبلغ  ضمانت نامه بانکی به  و اماکن  

 جبران نماید. تا دوماه پس از اتمام قرارداد مختار است که خسارات خود را از محل این تضمین 

 .می باشد پیمانکارعهده ه  هزینه های مربوط به بهای آب، برق، گاز ب (28

ضمانت  که می بایست به صورت  شودمی  تعیین    پنجاه میلیون ریالهت شرکت در مزایده  سپرده ج مبلغ   (29

 صادر گردد. در وجه دانشگاه دامغاننامه بانکی 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. (30

است   (31 موظف  بهاپیمانکار  اجاره  اختء مبلغ  درآمدهای  حساب  به  ماه  همان  پایان  تا  حداکثر  صاصی  را 

هر   ازای  به  است  موظف  پیمانکار  نماید  تحویل  مالی  امور  به  را  واریزی  وفیش  واریز  دامغان  دانشگاه 

 ریال جریمه پرداخت نماید. 300000روزتاخیر مبلغ 

کیفیت غذا ی ارائه شده می باشد ودر    در صورت طبخ غذا توسط پیمانکار ناظر سلف سرویس ناظر بر (32

مرحله در یک ماه، کارفرما حق دارد از طبخ غذا    3کتبی طی    گزارشصورت عدم رضایت ناظر با ارئه  

 توسط پیمانکار جلوگیری نماید.

 

مدراک الزم شرکت های پیشنهاد کننده و اشخاص حقیقی در مزایده، در یک پاکت   (33

 : دربسته جداگانه به شرح ذیل می باشد

 

     دریافت فرم شرکت در مناقصه و شرایط موضوع پیمان.

 وضوع پیمان و کسب اطالعات تکمیلی.محل مبازدید از  (34

عالقمندان به شرکت در مناقصه می توانند بههه منظههور بازدیههد از موضههوع مناقصههه از تههاریخ نشههر آگهههی  (35

نهادات ومههدارک الزم را در نشههگاه پیشهه حداکثر به مدت ده روز به دانشگاه مراجعه وپس از بازدید از دا

 سه پاکت در بسته الک ومهر شده،

 بابت سپرده شرکت در مناقصه ریالپنجاه میلیون ریال  مبلغ ضمانت نامه بانکی به حاویپاکت الف( 

شامل مدارک ثبت واساسنامه شرکت، مدارک مربوط بههه صههالحیت انجههام کههار در زمینههه   ب(   ) پاکت

 ) شرکت ها(  مهر وامضای شرایط مناقصهام کار ، واگذاری ، دو مورد حسن انج 

 افراد حقیقی(ی وکپی شناسنامه وکارت ملی )برا
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تهها تههاریخ وحههداکثر  بهها پسههت سفارشههی شههامل فههرم پیشههنهادی ، آنههالیز دقیههق هزینههه ههها ، ( جپاکتتت)  

 یدفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه دامغان واقع در میههدان سههعد  به آدرس دانشگاه دامغان  24/6/1401

  نماید. ارسال

حداقل قیمت داده شده وفاقد سپرده   ت بهبه پیشنهادهای مبهم ومشروط بر اساس درصد یا اضافه نسب

وپیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر نخواهد شد )مدارک ارسالی می بایست  

 مطابق موارد مندرج در فرم تقاضای شرکت در مناقصه باشد (

جههه مناقصههه نتی نامه برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعههالمضمانت    :1تبصره  

 حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.                                

د ماند  قی خواه :ضمانت نامه نفرات دوم و سوم برنده مناقصه تا پس از انعقاد قرارداد نزد دانشگاه با2  تبصره

د. گردروز پس از بازشدن پاکت مناقصه مسترد می 10و الباقی   

 باشد.انشگاه در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده در یک یا تمامی موضوع مناقصه مختار و مجتاز مید  (36

باید به امضای مدیر عامل یا رییس هیات مدیره شرکت رسیده ودر پاکههت دربسههته بهها   شرکت ها  پیشنهاد (37

ویههل س تح تصویر اساسنامه شرکت وآخرین آگهی روزنامه رسمی وشههماره تلفههن تمههاشرکت و  ذکر نام

 امور اداری دانشگاه ویا به آدرس دانشگاه دامغان ارسال نماید.

های پیشنهادی به صورت مقطوع و براساس انجام کار تنظیم گردد.به پیشنهادهای خههالف موضههوع قیمت (38

                                                                        ترتیب اثر داده نخواهد شد.          

 

 کلیه موارد فوق مورد قبول است 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

                                                         

 امهر و امض 
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 فرم پیشنهاد قیمت  

 1402  -1401سال    

 ریال ارقام به       

واقع   1بوفه شماره  شرح

 1در پردیس شماره  

واقع  خوابگاه خواهرانبوفه  

  2در پردیس شماره  

بوفه فنی ومهندسی واقع  

 2در پردیس شماره  

بوفه خوابگاه ابوذر و  

پردیس  خوابگاه 

 دانشگاه آزاد   

قيمت پيشنهادي  

 به حروف 

    

قيمت پيشنهادي  

 عدد  به

    

 

مت پيشنهادي خود را بر اساس  ضمن مطالعه شرایط مزایده و توان مالی ، قي            اینجانب                               

خود را مكلف بر امضاي قرارداد مزایده و اجراي  كليه اسناد مزایده اعالم نموده و متعهد می شوم در صورت برنده شدن  

 ی دانم. شرایط مزایده كه جزء الینفك قرارداد مزایده است، م ضوابط و شرایط مندرج در

 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء : 

 

 آدرس : 

                                   تلفن همراه:    /-ثابت تلفن  

 

                  

 مهر/ امضاء


