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 » خرید غذاي آمادهشرایط مناقصه « 
 

 

(مبناي محاسبه  در طول مدت قرارداد می باشد. پرس  00007,به تعداد  حدوداً  خرید غذاي آماده : موضوع مناقصه -1

 مبلغ قرارداد تعداد غذاي تحویلی بر اساس آمار مورد تأیید ناظر دانشگاه می باشد .)

 . تعیین می گردد 31/04/7139لغایت   26/06/6139از تاریخ  : مدت قرارداد -2

و خوابگاههاي دانشجویی می  دانشگاه صنعتی ارومیهمحل انجام موضوع قرارداد کلیه رستوران هاي دانشگاه واقع در  -3

 باشد.

 .  می باشد صنعتی ارومیه مناقصه گزار دانشگاه  -4

که بایستی  به یکی از صورتهاي مشروحه ذیل واریز و می باشد  ریال  000/000/011مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه  -5

 . همراه با اسناد مناقصه در پاکت در بسته به مناقصه گزار تسلیم شود

 شعبه دانشگاه ملینزد بانک  صنعتی ارومیهدانشگاه  0200614149008شماره سپرده حساب ریز نقدي به الف: وا

 .ارومیه

 با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید براي سه ماه دیگر. صنعتی ارومیهب : ضمانت نامه بانکی بنفع دانشگاه 

 . دانشگاه ارائه گردد اداره تدارکاتبه  05/06/96شنبه یکپایان وقت اداري روز  بایستی حداکثر تا پیشنهادات  -6

 باید پیشنهادات خود را در سه پاکت مجزا به شرح ذیل تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مناقصه  -7

 حاوي ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریزي. -پاکت الفالف: 

مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و حاوي اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان  -پاکت بب: 

 مستندات موید توانمندي کاري و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط.

 قیمت پیشنهادي    -پاکت جج: 

بدون  صبح در محل دفتر معاونت اداري و مالی 10ساعت  07/06/6139مورخ  شنبهسه روز پیشنهادات واصله در  -8

پس از اعالم نظر کمیسیون به  سه روزحضور پیشنهاد دهندگان بازگشایی خواهد شد و نتایج مناقصه حداکثر ظرف مدت 

 صورت کتبی اعالم خواهد شد.

باید در پاکت الك و مهر شده تسلیم و قیمت طبق فرم هاي پیوست به شکل خرید غذاي آماده  پیشنهاد قیمت -9

با توجه به نوع  و  2بصورت میانگین براي کلیه غذاهاي ذکر شده در لیست پیوست شماره پیشنهادي باید براي هر پرس 



کیفیت و کمیت بصورت واضح و صریح قید گردد، هرگونه قلم خوردگی در قیمت و الك و مهر نشدن در پاکت مورد قبول 

 د.نخواهد بو

در صورت برنده شدن متقاضی در مناقصه و بمنظور حسن انجام تعهدات آتی هنگام عقد قرارداد ضمانت نامه بانکی   -10

 ریال باید توسط پیمانکار تهیه و نزد دانشگاه سپرده شود . 000/000/700بمبلغ 

د اقدام نماید و در صورت انصراف سپرده برنده مناقصه  مکلف است بالفاصله پس از اعالم نتیجه نسبت به انعقاد قراردا -11

 . بنفع  دانشگاه ضبط خواهد شد 5ماده  واریزي

عملکرد و سوابق قبلی شرکت در محیط کار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  -12

 . در صورت عدم رضایت پیشنهاد عیناً مسترد خواهد شد

 . هم و ناقص و مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شدبه پیشنهادات مب -13

 . هرگونه عوارض و کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه و ... بعهده پیشنهاد دهنده اي که برنده مناقصه باشد خواهد بود -14

اد از طرف کمیت و نوع غذاهاي مورد نیاز ( مطابق استانداردهاي مصوب وزارت علوم که هنگام عقد قرارد کیفیت  و-15

به تفکیک مشخص شده که پیشنهاد دهنده مکلف است آن را بطور دقیق مورد بررسی و مطالعه  کارفرما ابالغ خواهد شد )

قرار داده و با علم و آگاهی کافی و دقت الزم نسبت به ارائه قیمت اقدام نماید. بدیهی است هیچ گونه اعتراضی در آینده از 

 . وداین بابت مورد قبول نخواهد ب

قیمت جدول براساس گزارش سیستم اتوماسیون تغذیه خواهد بود که با توجه به  شده خریدمبناي محاسبه، غذاي  -16

 . پرداخت خواهد شد طبق قرارداد مورد توافق و تأیید ناظر محاسبه و

 . نداردپیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن حق واگذاري قرارداد را کالً یا جزئاً به اشخاص ثالث  -17

پیشنهاد دهنده با توجه به امکانات و تجهیزات و اماکن موجود در محل هاي انجام موضوع قرارداد که به رؤیت وي  -18

 . رسیده نسبت به ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نماید و هیچ گونه عذري بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود

هیچ گونه حقی براي متقاضی و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار براي دانشگاه صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد  -19

نخواهد کرد و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل آئین نامه مناقصه و مزایده و با رعایت صرفه و 

 . ، پیشنهادات را رد یا قبول نماید صالح

 . ) تأیید و ممهور به مهر و امضاء نماید مورد قبول است را با قید جمله (پیشنهاد دهندگان باید ذیل کلیه اوراق  -20

 . ) براساس قیمت تمام شده به عهده پیمانکار می باشد ، گاز ، برق آب  ژي (هزینه مصرف  حامل هاي انر -21

سایر موارد مطابق برنامه پیشنهاد دهندگان باید در همایشها، مراسم ها، اردوها، جشن ها و میهمانی هاي دانشگاه و  -22

 دانشگاه آمادگی همه گونه همکاري را داشته باشند.

پیشنهاد دهندگان باید مصدق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز و آخرین  -23

 ارائه نمایند.تغییرات را با فرم یا نامه تأیید صالحیت از وزارت کار وامور اجتماعی به ضمیمه مدارك 

 تخلیه چاههاي فاضالب و چربی گیر بعهده پیمانکار می باشد. - 24



اموال در طول مدت قرارداد طبق برآورد کارشناسی  خسارت وارده توسط پیمانکارو عوامل اجرایی به اماکن، تجهیزات، -25

 محاسبه و از پیمانکار دریافت خواهد شد.

رده طبق نظر ناظر  زیاد باشد از صورت وضعیت حسب تشخیص کارفرما کسر خواهد در پایان هر ماه چنانچه خسارت وا -26

 شد.

به منظور جلوگیري از بروز حوادث احتمالی مانند آتش سوزي، سرقت، نقص، عضو، فوت و ... باید تمهیدات الزم را  -27

حفاظت و ایمنی و تمهیدات داشته باشد تدبیر نماید، ضمناً چنانچه قبل از شروع قرارداد اماکن و تجهیزات نیاز خاصی به 

پیمانکار مکلف است مراتب را کتباً به کارفرما اعالم نماید. بدیهی است درصورت عدم اعالم مسئولیت تام به عهده پیمانکار 

 می باشد.

 نظافت و پاکسازي محیط اطراف رستوران بعهده پیمانکار میباشد . -28

ري، انبار ها و محوطه رستورانها با هماهنگی ناظر و در مواقعی که به تشخیص سم پاشی آشپزخانه، سالن هاي غذاخو -29

 . کارفرما الزم باشد. رعایت اصول بهداشتی دراین زمینه الزامی است

 . کلیه تعمیرات وسایل و تجهیزات و اموال تحویلی به عهده پیمانکار می باشد -30

 و بهداشت بعهده پیمانکار می باشد .تأمین محل طبخ غذا مطابق موازین اداره اماکن  -31

چنگال و  وبنماري ، گرمخانه ، کانتر ، قاشق یع غذاي گرم را با تجهیزات استاندارد شامل زاست تو پیمانکار موظف -32

  محل توزیع غذا را در اختیار ایشان قرار خواهد داد . "سردخانه انجام دهد و کارفرما صرفا

 عمومی، سلف ( این فراخوان )  آزادمندي دانشجویان و کارکنان بموازات سلف تجهت رضایالزم بذکر است دانشگاه در  -33

را نیز راه اندازي و به مناقصه می گذارد که شرکت کننده با علم و آگاهی دو سلف در مناقصه شرکت نموده و بعداً حق 

 هیچگونه اعتراضی را نسبت به این موضوع نخواهد داشت . 

دارند . و پیمانکار موظف است از برنج ایرانی مرغوب و گوشت گرم ضمناً شرکت کنندگان حق شرکت در هر دو مناقصه را 

 براي طبخ غذا استفاده نماید . 

 

نوع غذا براي هر  2پیمانکار موظف است براساس برنامه پیشنهادي کارفرما روزانه براي وعده هاي ناهار و شام حداقل  -34 

 ین نماید .وعده تأم

 
  

 نام و نام خانوادگی:
 

 سمت: 
 
 



 مهر و امضاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1(فرم
 خرید غذاي آمادهپیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه واگذاري  

 
به نشانی :     ............................................................................به شماره ثبت ...........................................................................................................سیله شرکت خدماتیبدینو

ل از شرایط با اطالع کام   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 شماره پیوست  



صه واگذاري امور طبخ و انجام موضوع مناق  مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در برگه شرایط آمادگی شرکت را جهت

اعالم می دارم و بر اساس شرایط  کارفرماپرس در کلیه قسمتهاي مورد نظر   000/70تعداد حدود به  توزیع غذا

  بحروف ............................................................................................................... عددب بطور میانگین اعالم شده مبلغ پیشنهادي خود را به ازاي هر پرس

 دارم.اعالم می ریال  .......................................................................................................................................................

ضمناً به ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارك ذکر شده در شرایط را که ممهور به مهر و امضاء               

 .امنموده

مندرجات دعوتنامه پیشنهاد فوق پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و اجرا مسئولیت در مورد مطالب 

شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله 

کارمندان در معامالت دولتی و بطور کامل تمامی مدارك و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع 

 جام کارهاي مورد مناقصه صورت پذیرفته است.کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در ان

 نمایم که :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می

کلیه امکانات و ملزومات و ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر  قراردادمدت مقرر در  طی:  الف

 ساخته و شروع بکار نمایم.

نیروهاي مورد نیاز خود را جهت گزینش به امور اداري دانشگاه  عقد قرارداد تمامیمدت یک هفته از تاریخ  طی:  ب

 معرفی نمایم و پس از تأیید آنها را بکارگیري نمایم.

 نمایم که کلیه اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر: تأیید می ج

 ام.نموده

 : اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهادها را ندارد. د

و مقررات اداره بهداشت  قانون تأمین اجتماعی ،و: این شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار 

بکارگیري خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و ...  راردادق که در موضوعو مکان براي پرسنل  محیط و اماکن

را  ، تواند اقدامات قانونی خود براي مطالبات کارکنانباشد و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور کارفرما میمی

 راساً انجام دهد.



 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور

 

 سمت:

 تاریخ :

 امضاء پیشنهاد دهنده :

 پیشنهاد دهنده :مهر 

 

 

 
 

  



79-96لیست غذاها و قیمت پیشنهادي توسط پیمانکار تغذیه در سال   
 

 قیمت به ریال منوي غذا

  چلو خورشت قورمه سبزي 1

  چلو خورشت قیمه+ سیب زمینی سرخ کرده و ماست  2
  چلو کباب + گوجه + سوپ جو + کره 3
  خوراك مرغ + چیپس + گوجه 4

  کباب با گوجه و دوغچلو جوجه  5
  استامبولی پلو و ماست 6
  ماکارونی + سس + خیارشور 7
  زرشک پلو با مرغ ( چلو مرغ ) 8

9 
  –عدد پیاز 2 –عدد سیب زمینی 2 –عدد تخم مرغ 2جیره خشک ( 

 میوه فصل )
 

  سبزي پلو با ماهی 10
  باقاال پلو با گوشت 11
  عدس پلو با گوشت 12
  قیمه بادمجان چلو خورشت 13
  گوجه و خیارشور –خوراك شنسل مرغ  14
  خیارشور و گوجه و سس –ساالد الویه المینو  15
  شویدپلو با تن ماهی و گوجه 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



                                                   
 

 
 »رویت مکان و امکانات فرم «   

 

 

اینجانب شرکت/ آقاي..................................... به شماره ثبت/ فرزند........................ به  

 غذاي دانشجوییتهیه و تأمین نمایندگی ....................................................................... که در مناقصه 

نمایم که در مورخ ام اقرار میشرکت نمودهصنعتی ارومیه دانشگاه و هیأت علمی  کارکنان

و چگونگی  موقعیتحضور یافته و از از طرف دانشگاه هاي مشخص شده ......................................... درمحل

، مکانهاي توزیع و سایر  محل کار، امکانات و تجهیزات موجود، وسایل و نحوه دسترسی به آنها

ي که از هر نظر در اجراي موضوع قرارداد موثر و مفید است آگاهی کافی و وافی نسبت به آن پیدا عوامل دیگر

و پرسش و هیچ گونه ابهامی ندارم و با  نیاز را از مسئولین ذیربط واحد نموده و کلیه جزئیات مورد

 کافی و در کمال صحت عقالنی و جسمانی مسئولیت اجراء را پذیرفته ام. آگاهیعلم و

 یهی است هرگونه اعتراض درخصوص موارد فوق را از خود سلب نموده و قابل رسیدگی نمی باشد.بد

 
 

 : نام و نام خانوادگی
 

 مهر و امضاء
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 شماره پیوست  



 
 

 
تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در « 

 » 22/10/1337معاهدات دولتی مورخ 
 صنعتی ارومیهدانشگاه  خرید غذاي آماده ( سلف آزاد )مربوط به مناقصه 

 
 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع وسیله تأیید میپیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این برگه ، بدین     

ه خالف این موضوع به اثبات باشد و چنانچنمی 1337مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه 

برسد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط 

 نماید.

شود که اگر در حین اجراي پیمان مشمول قانون مزبور گردد باید بالفاصله مراتب را به پیشنهاد دهنده متعهد می    

 کارفرما اعالم نماید.

پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در  ضمناً    

 باشد.هاي مربوط میصورت تخلف مستحق مجازات

 

 نام و نام خانوادگی :                               

 سمت :                               

 : و مهر امضاء                               
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