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 آگهی مناقصه عمومی

  

یع توز، نظافت و پخت و پز ،تهیه مواد اولیهدانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد امور مربوط به معاونت 

از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  0410-0412این دانشگاه را در سال تحصیلی  دانشجویان غذای

 واگذار نماید.به شرح ذیل 

  .ن نمینهای نویانشکده فناورید و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلینظافت و پخت و پز و  تهیه مواد اولیه، -0

 باشد.میمدت ده ماه به  21/14/0412لغایت  21/10/0410داد از رتاریخ قرا -2

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت خرید اسناد  22/14/0410تا تاریخ از تاریخ نشر این آگهی  توانندمیمتقاضیان  -3

  مراجعه نمایند.( (www.setadiran.irبه نشانی

در سامانه تدارکات الکترونیکی  01/15/0410 مورخ شنبهدوپایان وقت اداری روز  تا 22/14/0410از مورخ  ها بایدپیشنهاد -4

 فیزیکیبه صورت باید مذکور به صورت مهر و موم شده ضمن بارگذاری در سامانه بارگذاری شده و پاکت الف  دولت

 گردد. محقق اردبیلی تحویل دبیرخانه مرکزی دانشگاه

که  باشدمی ( ریال میلیون سیصدچهل و یک میلیارد و ) ریال 000/000/300/14سپرده شرکت در مناقصه میزان  -5

 یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه محقق اردبیلی اخذ گردد.  باید به صورت ضمانت نامه بانکی

 5حسن اجرای تعهدات  و (ریال میلیارد سیزدهچهارصد و ) ریال 000/000/000/143ولیه قرارداد ابر آورد میزان  -0

 .خواهد بود درصد قرارداد 01و ضمانت حسن انجام کار  دادردرصد مبلغ قرا

معاونت اداری مالی  دفتردر محل  قبل از ظهر 01ساعت  44/05/4104 هشنبسه روز تاریخ بازگشایی پیشنهادها -7

 خواهد بود. اردبیلی دانشگاه محقق

تواند در صورت وجود اعتبار بعد از سپری شدن سه ماه از شروع قرارداد تا سقف ده درصد از مبلغ قرارداد را به دانشگاه می -8

نامه معتبر بانکی به فروشنده پرداخت و مبلغ پیش پرداخت را طی زمان باقیمانده  عنوان پیش پرداخت در مقابل دریافت ضمانت

 .های پرداختی به فروشنده کسر نمایداز مدت قرارداد از صورتحساب

  گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.آهزینه نشر این  -2

 

بق نماید و موسسه طموسسه نمیرف ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی برای شرکت کننده یا سلب اختیار برای ص

 ضوابط مقرر و صرفه و صلاح دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
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