
 مناقصه عمومي آگهي

 

پخت و پز و  موادغذايی، قسمتی از تهيه نظر دارد امور مربوط به دانشجويی دانشگاه محقق اردبيلی درفرهنگی ومعاونت 

از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد  1396 -97تحصيلی  سال در، را نمين  و اردبيلتوزيع غذاي دانشجويان اين دانشگاه در 

 واگذار نمايد.شرايط 

 شرايط مناقصه

 

 .خواهد بود  15/04/97لغايت  15/06/96تاريخ  ده ماه از حدود قرارداد  مدت زمان  -1

 اسناد مناقصه ( 1) طبق مفاد فرم . بود شده خواهد عپرس غذاي توزي تی صرفا به ازاي هرمبلغ پرداخ– تبصره 
روغن که توسط  برنج و قلم اصلی شامل گوشت قرمز،سه از  )به غيرموادغذايی اقالم و يهتهي عبارت است از واگذاريموضوع  -2

با کيفيت   صبحانه و شام، ناهار وعده هاي پخت و توزيع انتقال،آماده سازي و ،دانشگاه دراختيار پيمانكار قرارخواهد گرفت(

 مديريت امور دانشجويی غذاها به عهده پرس کميت و . )تشخيص کيفيتمحل مذکور دودر و انجام نظافت الزم مطلوب

 خواهد بود.( دانشگاه

 محل به شرح ذيل خواهد بود. دو در محل اجراي قرارداد-3

 . اردبيل سايت اصلی دانشگاه در غذاخوري مرکزي دانشگاه واقع در –الف 

 . نمين  فناوری های نوین دانشكدهغذاخوري  –ب 

 خواهد بود. ريال   000/000/000/23      درحدود مبلغ قرارداد کل برآورد اوليه-1تبصره 

 .خواهد بود محلدوهرموظف به ارايه خدمات درمناقصه  نده رب-2تبصره 
)در صورت راه انداري غذا خوري دانشكده علوم کشاورزي مغان و ابالغ معاونت فرهنگی و دانشجويی واقع در شهرستان پارس 

 آباد ،برنده مناقصه موظف به ارايه خدمات در آن محل نيز خواهد بود ( 
، لذا قرارداد(3هماد5بق مفاد تبصره)طخواهد بود نماينده کارفرماروزانه براساس آمار ارائه شده توسط  پرستعداد  – 3 تبصره

 ي پيشنهاد نسبت به مطالعه و بررسی در اين زمينه از طريق مقتضی اقدام نمايد.پيمانكار موظف است قبل از ارائه
 شنبه شامل صبحانه، ناهار و شام خواهد بود.چهار روزهاي کاري از شنبه تا -4

غذا انجام نخواهد شد ولی  پخت ايام تعطيل رسمی تعطيل خواهد بود وجمعه و  پنج شنبه، هايغذاخوري در روز  – تبصره
 خواهد بود.قرارداد پيمانكار موظف به انجام وظايف در آن روزها با شرايط عادي  ،در صورت درخواست کارفرما

با رعايت مفاد  (1فرم شماره( در جدول پيشنهاد قيمتومجموع تعداد درخواستی هر پرس غذا   قيمت پيشنهادي براساس -5

 .شود ارائه (2،3،4شماره ) هايجدول

امور  مديريتو  اداره تغذيه دانشگاه کارگران پيمانكار بايستی مورد تأييدتعداد صالحيت اخالقی و مهارت کاري آشپزها و  -6

و يا کافی  دانشجويی و ساير مراجع ذيصالح دانشگاه قرار گيرد و درصورت تشخيص مبنی بر عدم صالحيت هريك از کارکنان

 آنها اقدام نمايد.و يا افزايش نسبت به تعويض  اداره تغذيه، پيمانكار موظف است به محض اعالم از سوي نبودن خدمه

 کارفرما درهروضعيتی که قرارداشته باشندتوسطکه  صنعتی موجودازتجهيزات ی )به غير کليه اموال و ابزار کار و مواد مصرف -7

 .شد تهيه خواهد پيمانكار( توسط قلم کاالي اصلیسه  و خواهد گرفت قرار پيمانكار اختيار در

 شماره



)شرايط معاونت دانشجويیتوسط پيمانكار براساس استاندارد پخت غذا در دانشگاهها و تشخيص شده کار گرفته تعداد نيروي به -8

ي گواهينامه مهارت کافی وداراي بايست و سرپرست فنی )سرآشپز( کادر به کار گرفته شده می خواهد بود خصوصی پيمان(

 .صالح در اين زمينه باشدرسمی از مراجع ذي

 که براساس هرشود درج 1 جدولروي  مناقصه بر اسناد براساس مفاد و اين آگهی 5قيمت پيشنهادي بايد با توجه به ماده  -9

  .خواهد بودآن  نوع و غذاپرس 

رعايت مفاد شرايط خصوصی مناقصه در طول قرارداد الزامی بوده و شرکت موظف به انجام بررسی وپيش بينی  الزم  – 10

 جهت انجام آنها می باشد .

، حمل ونقل غيرغذايی، و غذايی  مواد هزينه هاي خريد بايست به صورتی پيشنهاد گردد که تمامیقيمت پيشنهادي می –11
قانونی پرداخت شود و  معقول و به صورت، هزينه هاي غيرقابل اجتناب ساير و حقوق و مزاياي قانونی کارکنان انرژي، ،نگهداري

برندگان اول، دوم و سوم مناقصه را بر اساس آيين نامه نحوه ي  درصورت نياز دستگاه مناقصه گزار مختار استدر اين راستا 
دعوت به دفاع از قيمت ارايه شده و تجزيه و  مناقصه کميسيونانجام مالی و معامالتی دانشگاه ها و ديگر مقررّ ات و حسب نياز 

ج نمايد و شرکت کننده حق هيچگونه باشند از گردونه خارهايی را که معقول نمیمختار است قيمتتحليل آن بنمايد و دانشگاه 
 اعتراضی را نخواهد داشت.

پيمانكار موظف است غذايی با کيفيت مطلوب تهيه نمايد و در صورتی که کيفيت غذا مطلوب نباشد پيمانكار بايستی  -12

 خسارت ناشی از آن را جبران نمايد.

 يكطرفه لغو نمايد.صورت تواند قرارداد را بهدانشگاه درصورت عدم رضايت می -13

شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد هيچگونه حق براي شرکت کننده و هيچ نوع ايجاد تكليف و يا سلب اختيار  -14

 نمايد و دانشگاه در قبول و يا رد کليه پيشنهادات مختار است.براي دانشگاه نمی

 پرداخت حقوق به کارگرانهاي در زمينه سازمان تامين اجتماعی و اجتماعی رفاهکار و تعاون ،هاي وزارت رعايت بخشنامه -15

هيأت وزيران  15/12/84مورخ  ه34613/ت84515ي تصويب نامه شماره طرح طبقه بندي مشاغل وو 97و 96هاي براي سال

 باشد.هاي مشابه الزامی میو ساير بخشنامه

و کارت سالمت بهداشتی براي تمامی کادر شاغل در برنده مناقصه موظف می باشد نسبت اخذ پايان دوره بهداشت  – 16

 غذاخوري دانشگاه با هزينه شرکت اقدام نموده و قبل از شروع قرارداد به اداره تغذيه ارائه نمايد .

اجتماعی براي  رفاهکار و تعاون،غذا را از اداره کل  هاي خدماتی که صالحيت پيمانكاري در امور پخت و پز و توزيعشرکت -17

  مورخ شنبه   سه پايان وقت اداري روزو تا  ي خودرابه ترتيب زير تهيه پيشنهاد پاکت  توانند می دارند،1397و 1396سال

 تحويل نمايند. محقق اردبيلی دانشگاه کزيدبيرخانه مربه    07/06/1396

 باشد(الزامی می زير به شرح آن محتويات و هاگذاري پاکتنام دستورالعمل )رعايت 

 :شامل( پاکت الف

به حساب شماره  ( ريال  يك ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون ) 000/000/150/1 مبلغ ي بهواريزفيش ضمانت نامه بانكی يا 

 .بانك تجارت شعبه دانشگاه به نام سپرده دانشگاه نزد 71613

 :شامل (پاکت ب



پيش  ،4و3)فرمهاي شماره به مهرشرکت  مستندات آن ممهور پذيرش شرايط مندرج درآگهی فراخوان مناقصه و قبول و اسناد

اداره  مربوط به همراه تصويرصالحيت از کاري و سوابقفرم چك ليست  شرايط خصوصی مناقصه، نويس قرارداد،آگهی مناقصه،

 (.امضاي شرکت مجازروزنامه رسمی صاحبان  اساسنامه و اجتماعی و امور و کل کار

 :شامل( پاکت ج 

مربوط به قيمتهاي پيشنهادي غذاهاي  2و 1پرشده  شماره جداول ) ذکر قيمت پيشنهادي باشرکت  به مهر ممهور فرمهاي

مهر  وبايست صفحه به صفحه توسط صاحبان امضاي مجاز شرکت امضا  ريالی آنها که می وزنی و آناليز ليست و موجود در

 .(شوند

 پاکت چهارم :

 . مشخصات کامل شرکت با به صورت مهروموم شده ج و ب،پاکت الف  سهشامل  

راس                               08/06/1396  مورخ  شنبهچهار  روز صورت کامل بودن مدارک در پيشنهادات ارائه شده متعاقبا  

توسط کميسيون مناقصه دانشگاه گشايش، بررسی و براساس مقررات  ،دانشگاه اتاق معاونت اداري و مالی   محل  در 11ساعت 

 مسترد خواهد شد. اند شرکتهايی که برنده نشدهموضوعه برنده مناقصه مشخص خواهد شد و سپرده 

نامه بانكی و متعاقبا  عقد قرارداد اقدام نمايد و درصورت به ارائه ضمانت موظف خواهد بود ظرف مدت يك هفته نسبت اول هبرند

در صورت  سوم  يابه ترتيب دوم  اول سپرده ايشان ضبط و درصورت صالحديد دانشگاه با برندگان  هانصراف و يا عدم مراجعه برند

 قرارداد منعقد خواهد شد.،وجود 

 روز10به مدت                          18/05/1396تاريخ  ازاي دريافت اسناد مناقصه برتوانند در مناقصه می شرکتعالقه مندان 

)حساب شماره   ريال000/500فيش بانكی بابت خريد اسناد مناقصه به مبلغ رايه ابادردست داشتن مهرشرکت و

خيابان دانشگاه انتهاي  –اردبيل  به آدرس: به نام درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانك ملی شعبه مرکزي( 2177230826004

 .مراجعه نمايند دانشگاه ساختمان سبالن طبقه همكف امور مالی معاونت فرهنگی ودانشجويی –محقق اردبيلی دانشگاه  -

نامه بانكی در وجه ضمانت ،منظور تضمين اجراي تعهدات و حسن انجام کار  بايست در ابتداي عقد قرارداد بهبرنده مناقصه می -18

 حسابهاي مربوط مسترد خواهد شد. دانشگاه ارائه نمايد که با اتمام قرارداد و پس از ارائه مفاصا

 .بود به عهده ي برنده ي مناقصه خواهددر روزنامه  )تقريبا يكصد ميليون ريال ( مناقصه هاي آگهیهزينه ها ي چاپ -19

 

 اردبیلی محققدانشجويی دانشگاه فرهنگی وعاونت م

 


