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را با برگزاري  بوفه ستاد دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد 

میتوانند با رعایت شرایط ذیل در استعالم ) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی  (به اجاره واگذار نماید متقاضیان استعالم
  :شرکت نمایند 

  

  

  
  

  
واقع در بلوار رسالت کوي اورژانس ستاد دانشگاه علوم پزشکی و بوفه اي محل ارایه خدمات ( ستاد دانشگاه  بوفهم امور انجا 

 )مترمربع  می باشد 24به مساحت حدود  جنب گلخانه ستادخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
  .به مستاجر اجاره داده خواهد شداي خدمات بوفه جهت استفاده و انجام امور  "مورد اجاره صرفا :توجه 

   

  

  
 مربوطو سایر موارد  بوفه ستادکلیه خدمات مربوط به 

  
 

  

   ناظر قرارداد و توافق انجام گرفته با بر اساس درخواست 
  

  
  

  
 .باشدمی  ال شمسیـیکس   بمدت  31/05/1398 لغایت    01/06/1397    از تاریخ 

، پیمانکار مکلف است تا انعقاد قرارداد جدید کماکان تا سه ماه دیگر با همین شرایط به  الم گذاراستعبنا به اعالم کتبی  :تبصره 
  ) بدیهی است این مدت بیشتر از سه ماه نخواهد بود . (کار مبادرت  نماید 

 :استعالمموضوع  - 1

  »»  بسمه تعالیبسمه تعالی« « 

  ””دانشگاه دانشگاه   ستادستاد  بوفهبوفهواگذاري واگذاري “ “ 
  

 : مدت قرارداد -4

 :اختصاصی شرایط 
 

 :کار  واحد - 2

 :حجم کار  - 3

  اولمرحله 
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اقالم رفی اعم از تجهیزات الزم می بایست توسط برنده استعالم در محل مذکور مستقر و تهیه و تامین کلیه مواد مص کلیه .5

 .و کلیه تعمیرات جزئی و کلی دستگاهها بر عهده طرف قرارداد می باشد... و ؛ مواد خوراکی ) فست فود(اغذیه
در کلیه حاالت باید آماده کار باشد و در صورت لزوم تعمیرات می بایست دستگاه جایگزین  ي مستقر در بوفهدستگاه ها .6

  .موجود باشد
 .باشد ناظر قراردادبایست داراي کیفیت عالی مطابق نظر  می مواد مصرفی و خوراکی .7
و اقدام به ارائه  ذخیرهستاد دانشگاه  بوفهالزم در محل  میزانمربوطه را به  کلیه مواد خوراکی و مصرفیطرف قرارداد  .8

  .خدمات می نماید
در محـل   ناظر قراردادست طبق اعالم مکلف ا پیمانکار بوده و در ایام تعطیل و سایر موارد 16:00الی  07:30از  ساعات کار .9

 .و عدم رعایت برنامه اعالمی مستلزم جریمه لحاظ شده در ماده جرایم خواهد بود کار حضور یابد
اسـتعالم  که توسط   استعالم گذاربه تأسیسات یا ساختمانهاي )  عمداً یا سهواً (جبران و پرداخت خسارات وارده احتمالی  .10

اظر قـرارداد   میزان و مبلغ خسارت توسـط  ، پذیر استاستعالم صورت پذیرد با  دتحت پوشش خوکارگران پذیر و  کـه   ـن
استعالم پـذیر  حق دارد در صورت عدم تأمین آن از طرف  استعالم گذار ، گرددنماید مشخص می تعیین می استعالم گذار

 .کسر نمایداستعالم پذیر یا سایر مطالبات  محل ضمانتنامهخسارات مورد نظر را از 
بالفاصله نسبت بـه   تجهیزات آشپزخانه ايدر هریک از  بروز هر گونه آسیبپذیر مکلف است در صورت خرابی و استعالم  .11

از  اعمـال و  جایگزین آن اقدام نماید و درغیر اینصورت به ازاء هر مورد گزارش بر اساس جدول جرایم ، جریمـه مربوطـه  
 .پذیر بدواً حق اعتراض را از خود سلب می نماید ستعالم اجهت جبران خسارت کسر خواهد شد و محل ضمانتنامه 

نماید که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس و       پذیر اقرار میاستعالم  .12
ي نمی باشند و ضمناً تعهد مینماید که تـا پایـان اجـرا    1337کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دیماه 

قرارداد و تسویه حساب با دانشگاه به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفـع  
پیمان را فسخ نموده و خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجراي کـار را   استعالم گذارنسازد و در غیر اینصورت 

 . دهنده وصول خواهد نمود هادنیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشن
پذیر ملزم به رعایت موازین استعالم کلیه کارکنان و استعالم پذیر در طول مدت قرارداد مسئول کامل کارکنان خود بوده  .13

باشند و درصورت تخلف هـر یـک از   هاي اداري و امثالهم میآئین نامه ، سایر قوانین ،بهداشتی ، مقررات ایمنی  ،شرعی 
ساعت فرد واجد شرایط دیگـري را   24ادامه کار آنها جلوگیري بعمل آمده و پیمانکار موظف است ظرف مدت کارکنان از 
 .معرفی نماید جایگزین و

پـذیر مـی   اسـتعالم  با رعایت مقررات قانونی برابر مقررات جاري کشور بر عهده  استعالم پذیر  کارگرانپرداخت دستمزد  .14
نداشته و در مورد ادعاي آتی آنان  استعالم گذارذیر ، هیچگونه رابطه استخدامی با پاستعالم باشد و بدیهی است کارکنان 

 .پذیر مسئول می باشد استعالم 
   .می باشدپذیر استعالم کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات بر عهده   .15
 .اطالع کامل دارد نمایدکه از مشخصات کارمورد معامله و مقتضیات محل انجام کارپذیر اقرار میاستعالم  .16
 :کسورات مربوط به عدم انجام امور بصورت جدول زیر محاسبه و منظور خواهد شد  .17
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  توضیحات  میزان جریمه  امور

 به گزارش ناظر قرارداد  ریال 000/500  عدم رعایت مفاد قرارداد به ازاء هر مورد گزارش  1

  عدم برخورد مناسب پیمانکار و یا   2
 به گزارش ناظر قرارداد  ریال 000/500به ازاء هر مورد گزارش   واحدها و کارکنان لیننماینده وي با مسئو

عدم رعایت موازین و مقررات بهداشتی و نظافتی   3
 به گزارش ناظر قرارداد  ریال 000/500  و سایر موارد به ازاء هر مورد

عدم رعایت ساعات برنامه کاري تعیین شده از   4
 به گزارش ناظر قرارداد  ریال 000/500  هر مورد به ازاء ناظر قراردادسوي 

 به گزارش ناظر قرارداد  ریال 000/000/1 غیبت روزبه ازاء هر   ) هر مورد درخواست(به ازاء هر روز غیبت   5

می تواند نسبت به صدور اخطار  استعالم گزارپذیر به تعهد خود بر اساس مواد قرارداد عمل ننماید  استعالم در صورتی که  .18
 اسـتعالم گـزار  جریمه مطابق جدول جرایم  اقدام نماید و در صورت صدور بیش از سـه اخطار در طول مـدت قـرارداد    و

 .مختار است ضمن فسخ قرارداد مبلغ ضمانت نامه قرارداد را نیز به نفع خود ضبط نماید
 .داشت مربوطه نخواهد فست فودهزینه هاي هیچگونه تعهـدي بابت افزایش مبلغ  استعالم گذار .19
با خط خوانا و بدون )   1شماره  طبق پیوست( بررسی دقیق موارد ، پیشنهادات خود را  پیشنهاد دهندگان موظفند پس از .20

نماینـد ،   امضاء و ممهور به مهر شـرکت خوردگی و هیچگونه قید و شرطی و به عدد و به حروف درج و توسط افراد مجاز قلم 
 .ن اعداد و حروف نوشته شده ، حروف مناط عمل قرار خواهد گرفتبدیهی است در صورت بروز اختالف بی

جهت اجاره و کمتـرین قیمـت    با توجه به مراحل بررسی و نحوه بازگشایی پاکت باالترین ترین قیمت کل پیشنهاد دهنده .21
 .خواهد شد  ، پس از تایید اعضاء جلسه مطابق مقررات و قوانین مربوطه برنده بوده و کتباً به وي ابالغ جهت اغذیه

پذیر حق واگذاري مورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط به اشخاص حقیقـی و حقـوقی دیگرحتـی    استعالم   .22
پذیر با امضـاء  استعالم ندارد و درغیر اینصورت قرارداد بطور یکطرفه فسخ ، و ..... بصورت وکالت ، صلح نامه ، عقدنامه و 

 . نماید این خصوص را از خود سلب می برگ شرایط حق هر گونه اعتراض در
پذیر باید قبل از عقـد  استعالم  )2برابر با پیوست شماره ( و صیانت از کلیه اموال تحویلی  به منظور حسن اجراي تعهدات .23

بعنوان حسن انجام تعهدات یا همان مبلغ را به صورت وجـه نقـد بـه     ریال 000/000/30مبلغ نامه بانکی به  قرارداد ضمانت
)  کلیه شعب بانک صادرات قابل واریز می باشد (بانک صادرات   0103034747002حساب سپرده دانشگاه به شماره جاري 

 .مـاه واریز نماید 12با اعتبار 
 . بدیهی است ضمانت نامه ارائه شده باید قابلیت تمدید تا ارائه تسویه حساب هاي قانونی قرارداد را دارا باشد :تبصره 

استعالم باشد و پذیر میاستعالم در طول مدت قرارداد به عهده  قیمت مواد مصرفی و خوراکیناشی از افزایش کلیه وجوه  .24
 .هیچگونه تعهدي در این مورد ندارد گذار

دانشگاه علوم پزشکی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصـله مطـابق آئـین نامـه مـالی و معـامالتی دانشـگاه و         .25
 .نمایدهیچگونه تعهدي را براي دانشگاه ایجاد نمیاستعالم مجاز میباشد و تحویل شرایط  موسسات آموزش عالی

در محل مورد نظر  روز 3به مدت  18/05/97لغایت  15/05/97تاریخ مورد استعالم از  بوفهمتقاضیان میتوانند جهت رویت  .26
 . بازدید بعمل آورند 

  20/05/1397حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ  صورت الك و مهر شده شرکت کنندگان می بایست پاکتهاي پیشنهاد خود را ب .27
 .نمایند دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه تحویل به 
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دانشـگاه   امور پشتیبالنی و رفاهیمدیریت دفتر در محل   22/05/1397مورخه  دوشنبهروز   صبح 09ساعت در استعالم  جلسه .28
 .خواهد شد در فرصت مقتضی اعالم تشکیل و نتیجه آن

 وياز نحـوه عملکـرد    استعالم گـذار مربوطه در طول مدت قرارداد رضایت بخش بوده و  استعالم پذیرچنانچه عملکرد  .29
قیمـت  ، قرارداد فوق با تمامی مفاد و بندها و تبصره هاي موجود بـا   رضایت کامل داشته باشد بنا به توافق طرفین قرارداد

 . ابل تمدید خواهد بودبه مدت یکسال دیگر ق کارشناسی جدید
وي نسبت به  فسخ  قرارداد حصول اطمینان از اطالع  واستعالم پذیر می تواند با اعالم کتبی یک ماهه به  استعالم گذار .30

 . اقدام نماید
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  مبلغ پیشنهادي به ریال  شرح   
  به حروف  به عدد

      هزینه یک عدد ساندویچ همبرگر با یکعدد سس

      با یکعدد سس کالباسهزینه یک عدد ساندویچ 

      با یکعدد سس سوسیسهزینه یک عدد ساندویچ 

      یکعدد سسبا  کباب لقمههزینه یک عدد ساندویچ 

     دو قرص نان با مرغ  جگر پرس خوراكهزینه یک 

     دو قرص نان با بندري  پرس خوراكهزینه یک 

     هزینه یک پرس خوراك لوبیا با دو قرص نان

     هزینه یک پرس املت با دو قرص نان

      هزینه یک پرس نیمرو با دو قرص نان
   

  .عرضه نخواهد شد ج شده روي کاال سایر مواد خوراکی و مصرفی بیش از قیمت در *
  )بحروف( ..............................................................................) بعدد(..................................   :مبلغ پیشنهادي جهت اجاره محل انجام کار  *

  .................................................:سمت .......................................................................: مجاز  صاحبان امضاء/نام و نام خانوادگی صاحب

  ...........................................: صاحبان امضاء/تلفن همراه صاحب  .......................................: نمابر .........................................: تلفن ثابت

  ..............................................................................................................................................................................................: آدرس شرکت

  ....................................................................................................................................................................... : اي مجازامضاه/امضاءمهر و 

  1پیوست شماره 

  : : استعالماستعالم  د قیمتد قیمتبرگ پیشنهابرگ پیشنها
   ::  مورخمورخ                                     ::  شمارهشماره                                    ستاد دانشگاه ستاد دانشگاه   بوفهبوفهخدمات خدمات واگذاري واگذاري 
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  »»  لیست اموال موجود و تحویلی در بوفه ستاد دانشگاهلیست اموال موجود و تحویلی در بوفه ستاد دانشگاه« « 

  
  

  دستگاه یک                   بزرگ                    ترینیوییخچال -1
  دستگاه یک             کوچک                       ویترینییخچال -2
  دستگاه یک          فرساندویچی                                        -3
  عدد کی           اجاق گازسه شعله                                -4
  عددسه             میزفلزي                                             -5
  عدد یک                  صندلی چوبی                               -6
  دستگاه یک           گوشی تلفن                                        -7
  

  .ر قرارداد فی مابین درج خواهد شدمشخصات کامل اموال تحویلی د:  توضیحات
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  

  ...................................................................... :نام پیشنهاد دهنده............... ...............................................................   :تاریخ
  
  
  ...................................................: و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده  بان امضاءصاح نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء 

...................................................................................................................................................................................................  

 2پیوست شماره 


