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 شرایط  عمومی مناقصه خرید، طبخ و تامین غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود -1-1

 : موضوع مناقصه

به شرح   1397 - 98 مناقصه واگذاری طبخ ، توزیع و تامین مواد اولیه غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برای سال تحصیلی -1

 مندرج در اوراق مناقصه

 

 : گزارنام و نشانی دستگاه مناقصه  -2

 

 3332204-9تلفن:  – 3619995161. کدپستی :  316دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در شاهرود، بلوار دانشگاه ، صندوق پستی 

 مدارک مناقصه: -3

 ارائه اوراق و فرم های قبول شرایط عمومی و خصوصی و نیز قرارداد و شرح کار و سایر اسناد شرکت در مناقصه -1-3

 ارائه قیمت پیشنهادی به صورت تکمیل دقیق،خوانا و کامل در فرم پیشنهاد  قیمت مربوط به مناقصه  -2-3 

سه ماه که سه ماه قابل تمدید باشد به درخواست شخص حقوقی متقاضی جهت اعتبار ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با تاریخ حداقل  -3-3

و یا واریز نقدی، معادل اعالم به به نام دانشگاه صنعتی شاهرود   شرح کار مناقصه 3بند اعالم شده در شرکت در مناقصه معادل مبلغ 

 دانشگاهشعبه  تجارت، نزد بانک  دانشگاه صنعتی شاهرودبه نام سپرده  2923673752 حساب شماره

 رتبه بندی سازمان های مربوطه و یا استانداردهای الزم -4-3

اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت گواهی رتبه بندی و ظرفیت،، کار و رفاه اجتماعی، تعاونارائه تاییدیه صالحیت از وزارت  -5-3

به سوابق کاری و تخصصی و زمینه های مربوط  کلیه مدارک ، آخرین آگهی تغییرات در خصوص تغییرات و دارندگان حق امضاء 

 فعالیت از سازمان های مختلف.

 1396ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی، مربوط به سال مالی  -6-3

 : سایر شرایط عمومی -4

سپرده نفرات اول ودوم تا زمان عقد قرارداد نزد دانشگاه باقی خواهد ماند و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعالم برنده  -1-4 -

 د خواهد بود.مناقصه با درخواست رسمی ایشان قابل استردا

حداکثر مدت بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه و ابالغ آن، یک هفته پس از پایان مهلت جمع آوری و تشکیل جلسه  -2-4 -

 کمیسیون معامالت خواهد بود.

ا برای دانشگاه در مورد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است، لذا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی ر -3-4 -

 شرکت کنندگان در بر نخواهد داشت.

دانشگاه پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر برسد را بررسی نخواهد  -4-4 -

 نمود.

له مراجعه نکنند برندگان ) دو نفر اول( به ترتیب اولویت چنانچه حداکثر تا مدت یک هفته پس از ابالغ برای انجام معام -5-4 -

 بعنوان امتناع از انجام معامله محسوب ، و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه آنان بر حسب مورد بنفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

 برنده حق واگذاری موضوع مناقصه را به غیر ندارد. -6-4 -

به آدرس قید  16/4/97وقت اداری روز تا پایان شرکت کنندگان در مناقصه الزم است پیشنهاد و مدارک اوراق مناقصه را  -7-4 -

 مناقصه تحویل نمایند. شرایط عمومی 2طبق بند شده 
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باز و قرائت و نتیجه بررسی ها و ابالغ مصوبات   17/4/97پیشنهادهای واصله با حضور اعضای کمیسیون معامالت در  -8-4 -

 کمیسیون حداکثر یک هفته پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون معامالت خواهد بود. 

چنانچه برای برنده مناقصه ، منع قانونی وجود داشته باشد، هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود وسپرده ایشان به نفع  -9-4 -

 د.دانشگاه ضبط خواهد ش

 هزینه های ناشی از آگهی مناقصه، به عهده برنده یا برندگان خواهد بود. -10-4 -

عملکرد و سوابق قبلی شرکت در محیط کار قبلی و فعلی قبل از بازگشایی پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و  -11-4 -

 در صورت عدم رضایت پیشنهاد عینا مسترد خواهد شد.

 ی جهت شرکت در مناقصه :نحوه اعالم قیمت پیشنهاد

 شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را در سه پاکت دربسته به شرح ذیل تسلیم کنند. -1-5

 شرایط عمومی مناقصه دانشگاه 3-3پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه بر اساس بند 

اوراق تایید شده مناقصه، اعم از نمونه قراردادها ، شرایط عمومی مناقصه و  5-3و  4-3مدارک مثبته الزم قید شده در موارد  -پاکت ب

 شرح کار و کلیه ضمایم مربوطه به آنها

 (1-2)پیوست  پاکت ج: قیمت پیشنهادی بر اساس شرح فعالیتها و طبق فرم پیشنهاد قیمت  شرکت در مناقصه

 

شرکت..................................متقاضی انجام فعالیت پخت و توزیع و تهیه مواد اولیه اینجانب ................... نماینده قانونی 

 دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود با مطالعه دقیق و اطالع کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه مذکور هستم.

 

 

 

 مهر و امضاء مقامات مجاز شرکت / تاریخ

 

 

 

 


