
 

 صنعتی ارومیه محدود واگذاري بوفه دانشگاهمزایده فرم شرکت در

افراد واجد با شرایط عمومی و اختصاصی ذیل به را  در نظر دارد محل بوفه دانشجوییدانشگاه صنعتی ارومیه دینوسیله ب       
 واگذار نماید. 96-97محدود در سالتحصیلی  مزایدهصالحیت بصورت 

 : مزایده شرایط عمومی

 یت پیمانکار رسیده است .ئمتر مربع که به رو 150ت مساحه محل بوفه ب -1

آن نیز در اقالم ریز خواهد رسید و یت پیمانکار ئه روبکه از نظر سالم بودن میز و صندلی ، انواع یخچال ، فر ساندویچ و سماور برقی  تجهیزات شامل -2
 .  رت سالیانه در قراراداد قید خواهد گردیداستهالك تجهیزات به صو "و ضمنا قرارداد قید خواهد گردید

 . باشد یبعهده پیمانکار ممحل ي حاملهاي انرژهزینه  -3

 باشد. خدمات اغذیه بعهده پیمانکار میمین کننده أایمنی و بهداشت مطابق موازین و مقررات اماکن تمسائل  تعمیر و نگهداري و رعایت -4

 به کارفرما الزامی می باشد .ارائه غیره براي پیمانکار جهت  و بهداشت ، از قبیل اماکنارائه مجوزها  -5

 : مزایدهشرایط اختصاصی 

 اشد بدانشگاه  تدارکاتو حراستاداره یید أپرسنل باید مورد تهمه و پیمانکار الزامی بوده  توسطشئونات اسالمی متناسب با محیط دانشگاهی رعایت  -1

 مدت قرارداد دایر و فعال باشد . در طولبه طور کامل محل بوفه بایستی  -2

و یید وزارت بهداشت أکه به ت رایجو تنقالت  نوشیدنی هاي گرم و سرد  ،خدمات مجاز از قبیل ساندویچ هاي سرد و گرم ف به ارائه ظپیمانکار مو -3
 رسیده باشد .درمان هماره با نظارت دانشگاه 

 %15سرد و گرم وساندویچ ها ) بمیزان  ویی را شامل می شود پیمانکار مکلف به ارائه خدمات (با توجه به کسرت مراجعین به بوفه که جمعیت دانشج -4
 شود . زیر قیمت هاي مصوب اتحادیه اغذیه فروشان می

 ارائه هرگونه محصوالت دخانی و غیر مجاز ممنوع بوده و در صورت مشاهده از طریق مراجع قضایی قابل پیگرد می باشد . - 5

بنام سایر منابع دانشگاه صنعتی ارومیه نزد بانک ملی   0200614149008ریال به حساب شماره  000/000/25مبلغ  مزایدهجهت تضمین  شرکت در  - 6
 شعبه دانشگاه واریز و رسید آن به دانشگاه ارائه شود . 

 خواهد شد .  ستردمبعد از تعیین مجري از طرف دانشگاه در وجه شرکت کننده  6بلغ بند : م 1تبصره 

 به پیشنهاد ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .   6: در صورت عدم ارائه فیش واریزي تضمین شرکت در مزایده ماده  2تبصره 

 : به مبلغ اجاره ماهانه مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت و به دارائی پرداخت خواهد شد . 3تبصره 

 ریال بصورت ماهیانه تعیین گردیده است . 000/000/25خدمات و محل فوق قیمت پایه براي واگذاري  - 7

 .  ارائه گردد اداره تدارکات دانشگاهبه  شهریور پنجمآخر وقت اداري روز تا بایستی ات پیشنهاد – 8

  دانشگاه در چهار چوب مقررات و آئین نامه مالی و معامالتی در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . – 9

با مطالعه و آگاهی از کلیه شرایط                                             به شماره ملی               فرزند                         بدین وسیله اینجانب             
 پیشنهاد می نمایم .  1/6/97لغایت  1/6/96ه و از تاریخ ریال را به صورت ماهیان                                    ( به حروف )در مجموع مبلغ  مزایده

 

 و امضاء اثر انگشت  –نام و نام خانوادگی                                                                                                     


