
  مناقصه عمومي تجديد  آگهي

 

پخت و پز و توزيع غذاي دانشجويان  تهيه موادغذايي، نظر دارد امور مربوط به معاونت دانشجويي دانشگاه محقق اردبيلي در

  .از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد 1393 -94تحصيلي  سال در، را مغان و نمين  ،اين دانشگاه در اردبيل

  ايط مناقصهشر
 

  .خواهد بود  20/04/94لغايت  20/06/93تاريخ  قرارداد ده ماه از  مدت زمان  - 1

� ��اه� ���س ��ا� ��ز� �� ���� �� ازا� ه�
	�� ��دا�– تبصره ��  . ��د 

غن كه رو برنج و قلم اصلي شامل گوشت قرمز،سه از  به غير(موادغذايي اقالم و يهتهي عبارت است از واگذاريموضوع  -2

با كيفيت   صبحانه و شام، پخت و توزيع ناهار انتقال،آماده سازي و ،)توسط دانشگاه دراختيار پيمانكار قرارخواهد گرفت

 مديريت امور دانشجويي غذاها به عهده پرس كميت و تشخيص كيفيت. (درسه محل مذكور و انجام نظافت الزم مطلوب

  .)خواهد بود دانشگاه

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

   اردبيل سايت اصلي دانشگاه در غذاخوري مركزي دانشگاه واقع در –الف 

  دا����� اد��	ت و ز�	ن ه	� 
	ر�� ����غذاخوري  –ب 

����� ��	نغذاخوري  –ج  ��	� دا����� ��	ورز� و �

  .هد بودخوا17،889،793،943درحدود  مبلغ قرارداد كل برآورد اوليه-1تبصره  

  .خواهد بود سه محل هرموظف به ارايه خدمات درمناقصه  نده رب-2تبصره 

، لذا پيمانكار موظف )قرارداد3هماد 5طبق مفاد تبصره(خواهد بود نماينده كارفرماروزانه براساس آمار ارائه شده توسط  پرستعداد  – 3 تبصره

  .ين زمينه از طريق مقتضي اقدام نمايدي پيشنهاد نسبت به مطالعه و بررسي در ا است قبل از ارائه

  .شنبه شامل صبحانه، ناهار و شام خواهد بود چهار روزهاي كاري از شنبه تا -4

غذا انجام نخواهد شد ولي در صورت  پخت جمعه و ايام تعطيل رسمي تعطيل خواهد بود و پنج شنبه، هايغذاخوري در روز  – تبصره

  .خواهد بودقرارداد انجام وظايف در آن روزها با شرايط عادي پيمانكار موظف به  ،درخواست كارفرما

شماره  هايبا رعايت مفاد جدول )1شماره ( در جدول پيشنهاد قيمتهر پرس غذا   پيشنهادي بايستي براساس هايقيمت -5

  .داده شودبراي هريك از محلها به صورت جداگانه )1،2،3(

امور دانشجويي و ساير  مديريت كارگران پيمانكار بايستي مورد تأييداد تعدصالحيت اخالقي و مهارت كاري آشپزها و  -6

، و يا كافي نبودن خدمه مراجع ذيصالح دانشگاه قرار گيرد و درصورت تشخيص مبني بر عدم صالحيت هريك از كاركنان

  .نها اقدام نمايدآو يا افزايش پيمانكار موظف است به محض اعالم از سوي مديريت امور دانشجويان نسبت به تعويض 

 درهروضعيتي كه قرارداشته باشندتوسطكه  صنعتي موجودازتجهيزات به غير (كليه اموال و ابزار كار و مواد مصرفي  -7

  .شد تهيه خواهد پيمانكارتوسط ) قلم كاالي اصليسه  و خواهد گرفت قرار پيمانكار اختيار در كارفرما

شرايط (انكار براساس استاندارد پخت غذا در دانشگاهها و تشخيص معاونت دانشجوييتوسط پيمشده كار گرفته  تعداد نيروي به - 8

ي  گواهينامه مهارت كافي وداراي بايست  كادر به كار گرفته شده مي) سرآشپز(و سرپرست فني  خواهد بود )خصوصي پيمان

  .صالح در اين زمينه باشد رسمي از مراجع ذي

براي هركدام از محلها  1 جدولروي  مناقصه بر اسناد براساس مفاد و اين آگهي 4ه ماده پيشنهادي بايد با توجه ب هايقيمت -9

   .خواهد بودآن  نوع و غذاپرس  كه براساس هرشود درجبه صورت جداگانه 

، حمل ونقل غيرغذايي، و غذايي  مواد هزينه هاي خريد بايست به صورتي پيشنهاد گردد كه تمامي قيمت پيشنهادي مي –١٠

قانوني پرداخت  معقول و به صورت، هزينه هاي غيرقابل اجتناب ساير و حقوق و مزاياي قانوني كاركنان انرژي، ،ارينگهد



باشند از گردونه  هايي را كه معقول نمي ، قيمتيمختار است كه طبق محاسبات كارشناس مناقصه شود و در اين راستا كميسيون

  .ي را نخواهد داشتخارج نمايد و شركت كننده حق هيچگونه اعتراض

پيمانكار موظف است غذايي با كيفيت مطلوب تهيه نمايد و در صورتي كه كيفيت غذا مطلوب نباشد پيمانكار بايستي  -11

  .خسارت ناشي از آن را جبران نمايد

  .صورت يكطرفه لغو نمايد تواند قرارداد را به دانشگاه درصورت عدم رضايت مي -12

شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد ايجاد هيچگونه حق براي شركت كننده و هيچ نوع ايجاد تكليف و يا سلب اختيار  -13

  .نمايد و دانشگاه در قبول و يا رد كليه پيشنهادات مختار است براي دانشگاه نمي

 پرداخت حقوق به كارگران هاي مينهدر ز وسازمان تامين اجتماعي هاي وزارت كار و امور اجتماعي رعايت بخشنامه -14

هيأت  15/12/84مورخ   ه34613ت/84515ي  تصويب نامه شماره طرح طبقه بندي مشاغل وو 94و 93هاي  براي سال

  .باشد هاي مشابه الزامي مي وزيران و ساير بخشنامه

كار و امور اجتماعي براي  كل ادارههاي خدماتي كه صالحيت پيمانكاري در امور پخت و پز و توزيع غذا را از  شركت -15

مورخ    شنبه  پايان وقت اداري روز و تا  ي خودرابه ترتيب زير تهيه پيشنهاد پاكت توانند مي، داشته باشند1394و 1393سال

  .دانشگاه تحويل نمايند كزيدبيرخانه مربه    15/06/93

  )باشد امي ميالز زير به شرح آن محتويات و ها گذاري پاكت نام دستورالعمل رعايت( 

  :شامل) پاكت الف

بانك تجارت  به نام سپرده دانشگاه نزد 71613ريال به حساب شماره  000/000/900مبلغ ي بهواريزفيش ضمانت نامه بانكي يا 

  .شعبه دانشگاه

 :شامل )پاكت ب

پيش  ،4و3اي شماره فرمه(به مهرشركت  مستندات آن ممهور پذيرش شرايط مندرج درآگهي فراخوان مناقصه و قبول و اسناد

توانمندي هاي  مستندات مويد و جدول امتياز ماهانه فرم چك ليست و شرايط خصوصي مناقصه، نويس قرارداد،آگهي مناقصه،

روزنامه  اساسنامه و اجتماعي و امور و اداره كل كار كاري وتخصصي شركت وسوابق مربوط به همراه تصويرصالحيت از

 ).رسمي صاحبان امضاي شركت

  :شامل) ت ج پاك

جداول (واحدها ي سه گانه به صورت جداگانه يك از براي هر ذكر قيمت هاي پيشنهادي باشركت  به مهر ممهور فرمهاي

بايست صفحه به  ريالي آنها كه مي وزني و آناليز ليست و مربوط به قيمتهاي پيشنهادي غذاهاي موجود در 2و 1پرشده  شماره 

  .)مهر شوند ركت امضا وصفحه توسط صاحبان امضاي مجاز ش

  :پاكت چهارم 

  . مشخصات كامل شركت با به صورت مهروموم شده ج و ب،پاكت الف  سهشامل  

 محل دفتر در 11راس ساعت  16/06/93 مورخه ي   يكشنبه روز صورت كامل بودن مدارك در پيشنهادات ارائه شده متعاقباً

ه دانشگاه گشايش، بررسي و براساس مقررات موضوعه برنده مناقصه توسط كميسيون مناقص دانشگاه اداري و مالي معاونت 

  .مسترد خواهد شد شركتهايي كه برنده نشداه اندمشخص خواهد شد و سپرده 

نامه بانكي و متعاقباً عقد  موظف خواهد بود ظرف مدت يك هفته نسبت به ارائه ضمانت هريك از محلهاي سه گانه اول گانبرند

اول سپرده ايشان ضبط و درصورت صالحديد دانشگاه با  گانو درصورت انصراف و يا عدم مراجعه برند قرارداد اقدام نمايد

  .قرارداد منعقد خواهد شددر صورت وجود  هريك محلها سوم به ترتيب دوم و  برندگان 

روز 7به مدت روزنامه در تاريخ درج آگهي مناقصه ازتوانند براي دريافت اسناد مناقصه  در مناقصه مي  شركتعالقه مندان 

حساب شماره (             000/300فيش بانكي بابت خريد اسناد مناقصه به مبلغ رايه ابادردست داشتن مهرشركت و

دانشگاه  -خيابان دانشگاه –اردبيل  :به آدرس )به نام درآمد اختصاصي دانشگاه نزد بانك ملي شعبه مركزي 2177230826004

  .مراجعه نمايند ركزي دانشگاهغذاخوري م –محقق اردبيلي 



نامه بانكي در وجه  ضمانت ،و حسن انجام كار  اتمنظور تضمين اجراي تعهد بايست در ابتداي عقد قرارداد به برنده مناقصه مي -15

  .حسابهاي مربوط مسترد خواهد شددانشگاه ارائه نمايد كه با اتمام قرارداد و پس از ارائه مفاصا

  .به عهده ي برنده ي مناقصه خواهدبوددر روزنامه مناقصه  هاي يآگههزينه ها ي چاپ -16

  معاونت دانشجويي دانشگاه محقق اردبيلي

  


