
 

 

 دانشگاه صنعتي ارومیه خريد غذاي آمادهآگهي مناقصه 
 

 

 محدودطريق مناقصه از غذاي آماده مورد نیاز خود را  خريددر نظر دارد  صنعتی ارومیهدانشگاه  

 نمايد. با رعايت آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه واگذار واجد شرايط مجريبه 

 

دعوت بعمل  د صالحیت از وزارت كار و امور اجتماعیمتقاضیان داراي تأيیبدين وسیله از كلیه 

صنعتی دانشگاه آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و بازديد از امكانات و تجهیزات در ساعات اداري به می

و يا به سايت دانشگاه به  امور مالي )جهت دريافت اسناد مناقصه به دبیرخانه) در ابتداي جاده بندواقع  ارومیه

ضمناً تاريخ  مراجعه نمايند. (بازديد از اماكن و تجهیزات به مديريت سلف سرويس( -  www.uut.ac.irآدرس: 

 می باشد. 80/80/4931تحويل پیشنهاد تا آخر وقت اداري روز يكشنبه مورخ 

 اداره تداركات 94308919 تلفن تماس:
 

 

  و پشتیباني اداريمعاونت                    

 صنعتي ارومیهدانشگاه                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uut.ac.ir/


 

 

 

 
 

 

 «شرايط مناقصه خريد غذاي آماده » 
 

 

 در طول مدت قرارداد می باشد. پرس  .22...0خريد غذاي آماده به تعداد  حدوداً  :موضوع مناقصه -4

 ی گردد.تعیین م 0/0931./0.لغايت   0/0931./0.از تاريخ  :مدت قرارداد -9

 می باشد. و خوابگاههاي دانشجويی دانشگاه صنعتی ارومیهمحل انجام موضوع قرارداد كلیه رستوران هاي دانشگاه واقع در  -9

 می باشد.  صنعتی ارومیه مناقصه گزار دانشگاه  -1

حه ذيل واريز و كه بايستی  به يكی از صورتهاي مشرومی باشد  ريال  ..0/.../...مبلغ تضمین  شركت در مناقصه  -5

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

 شعبه دانشگاه. ملینزد بانك  صنعتی ارومیهدانشگاه  2178720025006حساب جاري  شماره به  ينقد الف: واريز

 راي سه ماه ديگر.با اعتبار سه ماهه و قابل تمديد ب صنعتی ارومیهنكی بنفع دانشگاه ب : ضمانت نامه با

 .به دبیرخانه امور مالی دانشگاه ارائه گردد 80/80/31پايان وقت اداري روز  بايستی حداكثر تا پیشنهادات -0

 بايد پیشنهادات خود را در سه پاكت مجزا به شرح ذيل تحويل نمايند. شركت كنندگان در مناقصه -1

 .اريزيضمانت نامه بانكی يا اصل فیش وحاوي  -پاكت الفالف: 

اسناد قبول و پذيرش شرايط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و حاوي  -پاكت بب: 

 مستندات مويد توانمندي كاري و تخصصی مناقصه گر و سوابق مربوط.

 قیمت پیشنهادي    -پاكت جج: 

بدون  صبح در محل دفتر معاونت اداري و مالي 3ساعت  0/0931./02روز يكشنبه مورخ پیشنهادات واصله در  -0

پس از اعالم نظر كمیسیون به صورت  سه روزشنهاد دهندگان بازگشايی خواهد شد و نتايج مناقصه حداكثر ظرف مدت حضور پی

 كتبی اعالم خواهد شد.

يك شماره پیوست  



 يی و صرفاً بصورت دستمزديطبق فرم هاي پیوست  به دو شكل خريد غذاي آماده )بامواد ( و بدون مواد غذا پیشنهاد قیمت -3

غذايی با توجه به نوع  و كیفیت و كمیت  ت پیشنهادي بايد براي هر پرس وعدهبايد در پاكت الك و مهر شده تسلیم و قیم

 بصورت واضح و صريح قید گردد، هرگونه قلم خوردگی در قیمت و الك و مهر نشدن در پاكت مورد قبول نخواهد بود.

اخذ خواهد شدكه  بانكی مبلغ كل قرارداد در هنگام عقد قرارداد ضمانت نامه %5اي تعهدات معادل بابت تضمین حسن اجر -48

 پس از پايان كار و تسويه حساب و ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان تأمین اجتماعی به پیمانكار مسترد خواهد شد.

عقاد قرارداد اقدام نمايد و در صورت انصراف سپرده برنده مناقصه  مكلف است بالفاصله پس از اعالم نتیجه نسبت به ان -44

 واريزي بنفع  دانشگاه ضبط خواهد شد.

عملكرد و سوابق قبلی شركت در محیط كار قبلی و فعلی قبل از بازگشايی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در  -49

 صورت عدم رضايت پیشنهاد عیناً مسترد خواهد شد.

 مبهم و ناقص و مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شد.به پیشنهادات  -49

 قانونی اعم از مالیات، بیمه و ... بعهده پیشنهاد دهنده اي كه برنده مناقصه باشد خواهد بود.و كسورات هرگونه عوارض  -41

ف است به تفكیك مشخص شده كه پیشنهاد دهنده مكل 1پیوست شماره كیفیت  و كمیت و نوع غذاهاي مورد نیاز در -45

آن را بطور دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با علم و آگاهی كافی و دقت الزم نسبت به ارائه قیمت اقدام نمايد. بديهی 

 است هیچ گونه اعتراضی در آينده از اين بابت مورد قبول نخواهد بود.

اهد بود كه در پايان هر ماه و با توجه به جدول گزارش سیستم اتوماسیون تغذيه خوخريد شده براساس غذاي  ،مبناي محاسبه -40

 قیمت مورد توافق و تأيید ناظر محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 پیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن حق واگذاري قرارداد را كالً يا جزئاً به اشخاص ثالث ندارد. -41

محل هاي انجام موضوع قرارداد كه به رؤيت وي رسیده  پیشنهاد دهنده با توجه به امكانات و تجهیزات و اماكن موجود در -40

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

صرف شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی براي متقاضی و ايجاد تكلیف و يا سلب اختیار براي دانشگاه  -43

هد كرد و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل آئین نامه مناقصه و مزايده و با رعايت صرفه و نخوا

 صالح، پیشنهادات را رد يا قبول نمايد.

 پیشنهاد دهندگان بايد ذيل كلیه اوراق را با قید جمله )مورد قبول است( تأيید و ممهور به مهر و امضاء نمايد. -98

 ژي ) آب، برق، گاز( براساس قیمت تمام شده به عهده پیمانكار می باشد.نه مصرف  حامل هاي انرهزي -94



پیشنهاد دهندگان بايد در همايشها، مراسم ها، اردوها، جشن ها و میهمانی هاي دانشگاه و ساير موارد مطابق برنامه دانشگاه  -99

 د.نآمادگی همه گونه همكاري را داشته باش

و آخرين تغییرات بايد مصدق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز  دهندگان پیشنهاد -99

 ارائه نمايند. را با فرم يا نامه تأيید صالحیت از وزارت كار وامور اجتماعی به ضمیمه مدارك

 تخلیه چاههاي فاضالب و چربی گیر بعهده پیمانكار می باشد. - 91

اموال در طول مدت قرارداد طبق برآورد كارشناسی  ت وارده توسط پیمانكارو عوامل اجرايی به اماكن، تجهیزات،خسار -95

 محاسبه و از پیمانكار دريافت خواهد شد.

در پايان هر ماه چنانچه خسارت وارده طبق نظر ناظر  زياد باشد از صورت وضعیت حسب تشخیص كارفرما كسر خواهد  -90

 شد.

نظور جلوگیري از بروز حوادث احتمالی مانند آتش سوزي، سرقت، نقص، عضو، فوت و ... بايد تمهیدات الزم را تدبیر به م -91

نمايد، ضمناً چنانچه قبل از شروع قرارداد اماكن و تجهیزات نیاز خاصی به حفاظت و ايمنی و تمهیدات داشته باشد پیمانكار 

 م نمايد. بديهی است درصورت عدم اعالم مسئولیت تام به عهده پیمانكار می باشد.مكلف است مراتب را كتباً به كارفرما اعال

 نظافت مناسب سرويس هاي بهداشتی عمومی و كاركنان و تأمین مواد شوينده مورد نیاز. -90

 نظافت و پاكسازي محیط اطراف رستوران. -93

رانها با هماهنگی ناظر و در مواقعی كه به تشخیص سم پاشی آشپزخانه، سالن هاي غذاخوري، انبار ها و محوطه رستو -98

 كارفرما الزم باشد. رعايت اصول بهداشتی دراين زمینه الزامی است.

 تعمیرات وسايل و تجهیزات و اموال تحويلی به عهده پیمانكار می باشد. كلیه -94

  

 

  

 نام و نام خانوادگي:

 

 سمت: 

 
 

 مهر و امضاء
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (0)فرم

 )دستمزدي( خريد غذاي آمادهشركت در مناقصه واگذاري  یمتپیشنهاد ق 

 
به نشاني :     ............................................................................به شماره ثبت ...........................................................................................................وسيله شركت خدماتيبدين

با اطالع كامل از شرايط    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

صه واگذاري امور طبخ و انجام موضوع مناق  مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در برگه شرايط آمادگي شركت را جهت

اعالم مي دارم و بر اساس شرايط  اكارفرمپرس در كليه قسمتهاي مورد نظر   000/220تعداد حدود به  توزيع غذا

          ................................................................................................ عددب بطور ميانگين اعالم شده مبلغ پيشنهادي خود را به ازاي هر پرس

 دارم.اعالم مي ريال  .......................................................................................................................................................  بحروف

ضمناً به ضميمه اين پيشنهاد كليه اسناد و مدارك ذكر شده در شرايط را كه ممهور به مهر و امضاء               

 .امنموده

از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد و اجرا مسئوليت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه  پيشنهاد فوق پس

شركت در مناقصه، شرايط مناقصه، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله 

كامل از محل كار و با اطالع كارمندان در معامالت دولتي و بطور كامل تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد 

 كامل از جميع شرايط و عوامل موجود در انجام كارهاي مورد مناقصه صورت پذيرفته است.

 نمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد مي

آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر  كليه امكانات و ملزومات و ماشين قراردادمدت مقرر در  طي:  الف

 ساخته و شروع بكار نمايم.

نيروهاي مورد نياز خود را جهت گزينش به امور اداري دانشگاه  عقد قرارداد تماميمدت يك هفته از تاريخ  طي:  ب

 معرفي نمايم و پس از تأييد آنها را بكارگيري نمايم.

2 شماره پیوست  



ارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نمايم كه كليه اسناد و مد: تأييد مي ج

 ام.نموده

 : اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گذار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها را ندارد. د

مقررات اداره بهداشت  و قانون تأمين اجتماعي ،و: اين شركت متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات قانون كار 

بكارگيري خواهند شد اعم از دستمزد، ايمني و ...  قرارداد كه در موضوعو مكان براي پرسنل  محيط و اماكن

را  ، تواند اقدامات قانوني خود براي مطالبات كاركنانباشد و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور كارفرما ميمي

 راساً انجام دهد.

 

 ي و امضاء مجاز تعهد آورنام و نام خانوادگ

 

 سمت:

 تاريخ :

 امضاء پيشنهاد دهنده :

 مهر پيشنهاد دهنده :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 «2فرم» 

 غذاخريد پیشنهاد قیمت پیوست اسناد مناقصه  

 
ء  /صاحبان امضا.............................. بعنوان نماينده صاحب..../ اينجانبان.................... اينجانب

 .........................شماره ثبت .............................. به ........................مجازشركت/واحد صنفی........................

ناقصه و دارد كه ضمن مطالعه دقیق شرايط و كلیه اسناد م. اعالم میبه نشانی .....................................................

از شرايط آن پیشنهاد قیمت خود را به نمايندگی از شركت براي هر پرس غذا به شرح ذيل اعالم می  آگاهی

 دارم.
ضمناً به ضميمه اين پيشنهاد كليه اسناد و مدارك ذكر شده در شرايط را كه ممهور به مهر و امضاء               

 .امنموده

مل و پذيرش تعهد و اجرا مسئوليت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه پيشنهاد فوق پس از بررسي و آگاهي كا

شركت در مناقصه، شرايط مناقصه، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله 

اطالع  كارمندان در معامالت دولتي و بطور كامل تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با

 كامل از جميع شرايط و عوامل موجود در انجام كارهاي مورد مناقصه صورت پذيرفته است.

 نمايم كه :تعهد مي ومچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب ش

ا در محل كار مستقر مدت مقرر در پيمان كليه امكانات و ملزومات و ماشين آالت و تجهيزات الزم ر طي:  الف

 ساخته و شروع بكار نمايم.

نيروهاي مورد نياز خود را جهت گزينش به امور اداري دانشگاه عقد قرارداد تمامي مدت يك هفته از تاريخ  طي:  ب

 معرفي نمايم و پس از تأييد آنها را بكارگيري نمايم.

اين پيشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر نمايم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك : تأييد مي ج

 ام.نموده

 كامل دارم كه دستگاه مناقصه گذار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها را ندارد. آگاهيهـ : 

2 شماره پیوست  



و مقررات اداره بهداشت  قانون تأمين اجتماعي ،و: اين شركت متعهد به رعايت كليه قوانين و مقررات قانون كار 

بكارگيري خواهند شد اعم از دستمزد، ايمني و ...  قرارداد كه در موضوعو مكان براي پرسنل  محيط و اماكن

را  ، تواند اقدامات قانوني خود براي مطالبات كاركنانباشد و در صورت عدم رعايت مقررات مذكور كارفرما ميمي

 . راساً انجام دهد

 
 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
تعداد كل در 

 طول قرارداد

 قیمت

 )بعدد و بحروف( 

 به ازاي هر پرس

 قیمت كل

    زرشك پلو با گوشت 0

    ماكاروني 2

    چلومرغ 9

    ساالد الويه 1

    استامبولي پلو با لوبیا سبز 1

    چلو خورشت قیمه سیب زمیني  0

    چلو كباب 0

    سبزي پلو با ماهي 8

    چلو خورشت قیمه بادمجان يا كدو 3

    چلو خورشت قورمه سبزي .0

    شويد پلو با تن ماهي 00

    سوپ جو 02

    چلو خورشت فسنجان 09

    جوجه كباب 01

    خوراك مرغ  01

    كشك بادمجان 00

    عدس پلو با گوشت 00

    شويد باقالپلو  با گوشت 08

    چلو خورشت كرفس  03

    آش رشته با كشك .2

    ك لوبیاخورا 20



    كتلت 22

    خوراك مرغ و سبزيجات 29

    املت 21

    پوره سیب زمیني 21

    عدسي 20

    كوكو مرغ  و سیب زمیني 20

    كوكو سبزي 28

    ساالد ماكاروني 23

    سوپ ورمیشل .9

    ساالد شیرازي 90

    ساالد فصل 92

    ساالد كلم 99

    چايحلو شكري+ كره +  91

+ كره + چايمربا 91     

+ كره + چايپنیر 90     

+ چايعدسي 90     

+ چاي خیار+ پنیر+ گوجه 98     

+ چاياملت 93     

+ چايپوره سیب زمیني .1     

+ كره + چايعسل 10     

+ چاي كره+شیر+عسل 12     

+ چايپنیر+خرما 19     

+ چايپنیر+تخم مرغ 11     

 سمت رقم كل قرارداد به طور دقیق محاسبه و باجمع كل ) در اين ق

ناي همین قیمت، سپرده يا ضمانت عدد و با حروف نوشته شود و بر مب

 نامه واريز يا ارائه شود.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نام خانوادگي:نام 

 

 سمت:                                                 

 تاريخ:                                                 
 



 :مهر و امضاء                                                  

 

 

 «یت مكان و امكانات ئروفرم »   
 
 

اينجانب شركت/ آقاي..................................... به شماره ثبت/ فرزند........................ به نمايندگی  

صنعتی دانشگاه  ................................................. كه در مناقصه تهیه و تأمین غذاي دانشجويی......................

از هاي مشخص شده نمايم كه در مورخ ......................................... درمحلام اقرار میشركت نمودهارومیه 

گی محل كار، امكانات و تجهیزات موجود، وسايل و نحوه و چگون موقعیتحضور يافته و از طرف دانشگاه 

دسترسی به آنها، انبار، سردخانه، مكانهاي توزيع و ساير عوامل ديگري كه از هر نظر در اجراي موضوع قرارداد 

نیاز را از مسئولین ذيربط  موثر و مفید است آگاهی كافی و وافی نسبت به آن پیدا نموده و كلیه جزئیات مورد

كافی و در كمال صحت عقالنی و جسمانی  آگاهیو پرسش و هیچ گونه ابهامی ندارم و با علم و واحد

 مسئولیت اجراء را پذيرفته ام.

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

 
 

 نام و نام خانوادگي:
 

 مهر و امضاء
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امه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در تعهد ن» 

 « 0990/.22/0معاهدات دولتي مورخ 

 صنعتي ارومیهمربوط به مناقصه خريد غذاي آماده دانشگاه 

 
 

ع نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منوسيله تأييد ميپيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين برگه ، بدين   

باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات نمي 7331مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه 

برسد كارفرما حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط 

 نمايد.

ن مشمول قانون مزبور گردد بايد بالفاصله مراتب را به شود كه اگر در حين اجراي پيماپيشنهاد دهنده متعهد مي   

 كارفرما اعالم نمايد.

پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در  ضمناً   

 . باشدهاي مربوط ميصورت تخلف مستحق مجازات

 

 نام خانوادگي : نام و                               

 سمت :                               

 : و مهر امضاء                               
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