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 شرايط  عمومي مناقصه خريد، طبخ و تامين غذاي دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود -1- 1

 
عبارت است از انجام واگذاري طبخ ، توزيع و خريد مواد اوليه غذاي دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود  موضوع مناقصهـ 1

  به شرح مندرج در اسناد مناقصه  1400-1401براي سال تحصيلي 
، پرديس و فناوري هاي نوين دانشگاه صنعتي شاهرود واقع در ميدان هفتم تير ، پرديس مهندسي اجراي موضوع مناقصهمحل ـ  2

  .بسطام، كليه خوابگاه ها و واحدهاي تابعه دانشگاه خواهد بود 

   20/04/1401لغايت  15/06/1400مدت اجراي كار از تاريخ ـ  3

  .مي باشد  دانشگاه صنعتي شاهرودـ مناقصه گزار  4

است كه بايستي به يكي از صورتهاي ذيل همراه با اسناد ريال  )ميليارد شش( 000/000/000/6  ـ مبلغ تضمين شركت در مناقصه  5
  .مناقصه در پاكت درب بسته به مناقصه گزار تسليم شود 

  تاريخ اعتبار سه ماهضمانتنامه بانكي بنفع دانشگاه صنعتي شاهرود با : الف

  .بنام دريافت و پرداخت سپرده بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي شاهرود 2923673752نقدي به حساب شماره واريز  :ب

  .خواهد بود  02/06/1400 مورخ شنبه هس روز   13 ساعتـ آخرين مهلت تسليم پيشنهادات 6

  : به شرح زير ارائه نمايند دهندگان مكلفند مدارك خود را در سه پاكت پيشنهاد

  )طبق نمونه كاربرگ مورد تأييد هيأت محترم وزيران به شرح فايل پيوست(حاوي ضمانت نامه بانكي يا تضمين مورد نظر: پاكت الف 

حاوي اسناد قبول و پذيرش شرايط مندرج در آگهي فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه گر و مستندات مؤيد : پاكت ب
ابق مربوط به همراه آناليز قيمت انجام شده، گواهي تأييد صالحيت ،  گواهي رتبه بندي از توانمندي كاري و تخصصي مناقصه گر و سو

  اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس ، آخرين تغييرات

  حاوي قيمت پيشنهادي: پاكت ج

جاز به انتشارات دانشگاه صنعتي شاهرود واقع در جهت دريافت پاكت هاي متحدالشكل مخصوص مناقصه در محدوده زماني م: 1تبصره
   .به پيشنهاداتي كه در پاكت هاي مخصوص قراردارند ترتيب اثر داده خواهد شد منحصراً .دانشگاه مراجعه نماييد

باز نخواهد شد و ) قيمت پيشنهاد دهنده ( درصورتي كه مستندات مورد اشاره در پاكت هاي الف و ب كامل نباشد، پاكت ج  :2تبصره
  .درخواست مناقصه گر رد مي شود

شهرستان شاهرود ـ ميدان هفتم تير ـ دانشگاه صنعتي شاهرود ـ سازمان مركزي ـ  :نشاني محل ارسال و محل تسليم پيشنهاداتـ 7
  .مقتضي است پس از ارائه پيشنهاد، رسيد مربوطه نيز از دبيرخانه دانشگاه دريافت گردد. دبيرخانه مركزي مي باشد

مبلغ پيمان را بصورت حروف  ستباي رسد و ميـ تمام اسناد مناقصه از جمله همين فرم بايد به مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده ب 8
  .اعالم نمايد  آناليز قيمت انجام شدهاساس كل هزينه ماهيانه و براي كل مدت اجراي كار در پيشنهاد خود به همراه  بر
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تكليف و يا ـ پيشنهاد دهندگان بايد واقف باشند كه صرف شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد 9
و دانشگاه مجاز مي باشد در چارچوب ضوابط مقرر در دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده ، سلب اختيار براي دانشگاه نمي نمايد

و با عنايت به صرفه و صالح دانشگاه هر يك از ) قابل دسترسي در سايت دانشگاه (آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه  48موضوع ماده 
  .ها را قبول يا رد نمايدپيشنهاد

، بن، و اياب و ذهاب، )دوبار در سال(هاي اجرايي اعم از دستمزد كارگران، بيمه، ماليات، هزينه لباس پيشنهاد دهنده بايد كليه هزينه -10
مناً رعايت كليه ض. گونه تغييري در قيمت اعالم شده پذيرفته نخواهد شد سنوات، عيدي و كليه مزاياي قانوني را محاسبه نمايد و هيچ

  .باشد مقررات اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگران الزامي مي
  .ـ پيمانكار موظف است سابقه كار نيروهاي تحت پوشش را در قيمت خود لحاظ نمايد 11
تماعي، حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و پيشنهاد دهنده بايد از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار، تامين اج -12

  . عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها باشد
ـ كليه پيشنهاد دهندگان بايد داراي ماهيت حقوقي باشند و در هنگام ارائه پيشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمي و 13

را در پاكت قرار داده و تسليم  قبلو نيز صورت هاي مالي حسابرسي شده سال پيشنهاد دهنده آگهي در مورد دارندگان امضاء مجاز 
  .)در صورت تغييرات، مستندات آخرين تغييرات آنها نيز ضميمه گردد. (نمايند

 مختص(صالحيت ايمني كارگاهها و شركتها ، تمديد صالحيت، گواهي تأييد صالحيتـ پيشنهاد دهندگان الزاماً بايد 15
را از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي  )گواهي رتبه بندي شركت(و رعايت سقف قرارداد براي هر شركت ) شركتهاي خدماتي

  .دريافت و ضميمه مدارك ارسال دارند بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي هاي فوق تقاضا ناقص تلقي و رد خواهد شد
  .قراردادن هرگونه شرايط، تكميل و ارسال شود ـ پيشنهادات بايد بدون تغيير، حذف و يا16
خوردگي باشد و يا مدارك مورد نياز ارسال نگردد پيشنهاد ناقص و مبهم تلقي و حذف خواهد  تقاضاهايي كه داراي ابهام، نقص و قلم ـ 17
  .شد
در صورت انصراف سپرده واريزي بنفع دولت ضبط ـ برنده مناقصه بالفاصله پس از اعالم نتايج بايد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و 18

  .خواهد شد
  .ـ پيشنهاد دهندگان بايد شرايط انجام كار از نظر كميت و كيفيت و نيروي با تجربه و ملزومات را داشته باشند 19

را بعنوان ضمانتنامه اد ده درصد مبلغ قراردـ پيشنهاد دهندگان بايد از لحاظ مالي توان ارائه ضمانت نامه معتبر و قانوني معادل 20
  .حسن اجراي تعهدات يا معامله داشته باشند

مكلف به تأمين  حسب تشخيص كارفرمادر صورت نياز به نيروي انساني موقت براي انجام موضوع پيمان طرف قرارداد  -21
  .نيروي انساني مورد نياز خواهد بود

برنده مناقصه بايستي حداقل ت مطالبات در موعد مقرر با توجه به نوسانات تخصيص اعتبار و احتمال عدم پرداخ -22
در صورت عدم تحويل به موقع ليست  .توانايي پرداخت دوماه حقوق و مزاياي پرسنل و تأمين مواد اوليه را داشته باشد

  .و عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل، پيمانكار موظف به پرداخت جريمه طبق قرارداد منعقده با كارفرما است
  .قانون اساسي باشند 141متقاضيان شركت كننده در مناقصه نبايد مشمول اصل  -23
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كليه متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست شناسايي دقيقي از محيط كار و اماكني كه پرسنل تحت پوشش در آنجا كار  -24
طالع كافي حاصل نمايند و هيچ خواهند نمود داشته باشند و همچنين از وضعيت موجود، ساعات كار و ساير شرايط محيطي ا

  .گونه عذري بعد از انعقاد قرارداد مسموع نخواهد بود
  ..اين قرارداد همه اماكن تحت پوشش دانشگاه را شامل مي گردد -25
پيشنهاد دهنده بايد در شروع كار نسبت به تهيه كارت شناسايي عكسدار براي پرسنل خود اقدام و در حين انجام وظيفه  -26

  .حت پوشش بر روي لباس خود الصاق نمايندپرسنل ت
  .پيمانكار مي بايست نيروهاي خود را جهت گزينش به كارفرما معرفي و گواهي عدم سوء پيشينه آنها را ارائه نمايد -27
تعيين و ساعات كار اين قرارداد مطابق نظر كارفرما برابر برنامه ابالغي براي هر قسمت و با توجه به شرايط زماني و مكاني  -28

  .ابالغ خواهد شد
و مطابق با ) دوبار در سال( پوشش لباس يك دست و مناسب با آرم شركت طرف قرارداد براي كليه پرسنل تحت پوشش  -29

  .الزامي مي باشد... ) اعم از راننده، نگهبان، تأسيسات و (شرايط كاري نيروهاي تحت پوشش 
و پيمانكار طبق مفاد قرارداد موضوع توسط دفتر حقوقي دانشگاه بررسي و  در صورت بروز هرگونه اختالف بين كارفرما  -30

  .اتخاذ تصميم خواهد شد
. الزحمه آن جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد گردد حق در صورتيكه اموري خارج از موضوع پيمان به پيمانكار محول -31

مي باشد و هيچ گونه ادعايي از سوي پيمانكار  مطلقاً با كارفرماتشخيص آن كه  تابع شرايط خاص بودهفاً اجراء اين بند صر
  .قابل رسيدگي نخواهد بود

رعايت مقررات دانشگاه، درخصوص ساعات كار، مرخصي و ساير قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاه در مورد پرسنل عالوه   -32
  .بر مقررات كار و تأمين اجتماعي الزامي است

بلي شركت در محيط كار قبلي و فعلي قبل از بازگشايي پيشنهادات مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در عملكرد و سوابق ق -33
  .صورت عدم رضايت پيشنهادعيناً مسترد خواهد شد

نموده و با اطالع  را... شركت مكلف است بررسي همه جانبه درخصوص وضعيت مكانها، ساعات كار، تعداد نيرو، حجم كار و  -34
  .به ارائه قيمت اقدام نمايد و هيچ گونه اعتراضي في الحال و آينده مسموع نخواهد بود كافي نسبت

انجام داده و قيمت دقيق   99در پيشنهاد قيمت، پيشنهاد  دهنده بايد مطالعه الزم و بررسي دقيق را مطابق عملكرد سال  -35
بديهي است هيچ گونه اعتراضي  بعد از انعقاد . ايدارائه نم 1400بر اساس ضريب افزايش حقوق و دستمزد سال و منطقي را 

  .مي باشد قيمت زمان مناقصههمچنين در خصوص تأمين مواد اوليه نيز مالك، . قرارداد مسموع نخواهد بود

كارت حضور و غياب پرسنل تحت پوشش محاسبه و برابر نرخ پيشنهادي كه به تصويب  پرداخت حق الزحمه براساس: تبصره
  . كميسيون معامالت  برسد پرداخت خواهد شد

پيشنهاد دهنده مكلف است در محاسبه قيمت پيشنهادي  براساس طرح طبقه بندي مشاغل وزارت كار به كارگران حق  -36
بديهي است در . اخت نمايد و ضمناً در فهرست بيمه آنان نوع شغل و مسئوليت آنان بايد حتماً قيد گرددالزحمه و حقوق پرد

  .صورت عدم اجراء اين بند كارفرما راساً اقدام قانوني بعمل خواهد آورد
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شگاه در محل دفتر معاونت اداري و مالي دان 03/06/1400شنبه مورخ راهچروز  صبح 10ساعتپيشنهادات واصله در  -37
  . و نتيجه بررسي و ابالغ مصوبات كميسيون حداكثر ظرف ده روز خواهد بود. بازگشايي و قرائت خواهد شد

  .هزينه هاي آگهي از برنده مناقصه دريافت مي شود -38
در صورت اضافه شدن و يا تغيير محل پخت و توزيع غذا ، پيمانكار مي بايست در محل جديد و طبق همان شرايط طبخ و -39

.توزيع غذا را انجام دهد
سرآشپز، آشپز، و (ي بوده و پيمانكار مي بايست پيش بيني نيروي انساني يارائه وعده ي غذايي شام و ناهار بصورت دو منو -40

  .را لحاظ نمايد... ) 
  .كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد-41

نامه و مدارك مثبته دال بر ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده از  ماليات بر ارزش افزوده در قبال ارائه گواهي: تبصره 
  .سوي دانشگاه پرداخت خواهد شد

در صورت تقاضاي دانشگاه مبني بر طبخ و توزيع غذا براي همايش ها و سمينارها چه در ايام تعطيل و چه در ايام غير -42
  .خواهد بود ورت توافقيبه صتعطيل پيمانكار ملزم به اجراي آن بوده كه قيمت، 

  .سرويس و نگهداري كليه تجهيزات حرارتي و برودتي به عهده پيمانكار مي باشد -43
پيمانكار موظف است كليه اقالم مربوط به نظافت آشپزخانه، محل هاي توزيع و ظروف غذاخوري از قبيل مواد پاك كننده،  -44

را ....تي، سطل زباله، كيسه زباله، تنظيف، شلنگ،  انداز، انواع جارو، سفيد كننده، جرم زدا، مايع دستشويي و ظرفشويي، خاك
  .تهيه نمايد

  . مي باشد حمل غذا از محل پخت به محل توزيع در خوابگاهها و ساير سلف ها و توزيع آن به عهده پيمانكار-45
  .ماه يكبار به عهده پيمانكار مي باشد 2سمپاشي و ضدعفوني رستوران ها حداقل هر  -46
اخذ كارت معاينه بهداشتي و كارت گواهينامه آموزش بهداشت از مراكز مورد تاييد دانشگاه براي كليه كاركنان تحت امر -47

  .پيمانكار به عهده پيمانكار مي باشد
به همان  انجام برنامه هاي غذايي ويژه ماه مبارك رمضان و نيز برنامه هاي غذايي ويژه ايام خاص مثل ايام امتحانات و غيره-48

  .قيمت غذاي روزهاي عادي خواهد بود
 )اقالم ستاره دار ذكر شده در جدول پيشنهاد قيمت(تهيه، آماده سازي و طبخ و توزيع دورچين هاي همراه غذا   -49

-ميمطابق برنامه غذايي اعالم شده از سوي دانشگاه به عهده پيمانكار مي باشد و دانشگاه بابت آن دستمزد جداگانه پرداخت ن

  . نمايد
پيمانكار بايد در محاسبات دستمزد هر پرس غذا، هزينه حامل هاي انرژي، تعمير و سرويس تجهيزات و تامين ملزومات  -50

  .و حمل و نقل غذا را لحاظ نمايد...) كفگير، آبكش ، مالقه، كارد، آبگردان، توري سرخ كن،(موضوع قرارداد
موجود در سلف سرويس طي صورتجلسه اي به پيمانكار تحويل داده خواهد شد  تمامي لوازم تحويلي براي طبخ و توزيع -51

عدد چنگال  4000قاشق و عدد  4000همچنين پيمانكار موظف است تعداد  .كه در پايان قراداد مكلف به استرداد آنها مي باشد
  .در ابتداي قرارداد تحويل گرفته و در پايان قرارداد استرداد نمايد
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ي ناهار در خوابگاههاي تابعه خويش را در هر زمان و به هر مدت داشته باشد دانشگاه قصد توزيع وعدهدر صورتيكه -52
  .مان قيمت مي باشده پيمانكار موظف به پخت و توزيع در محل هايي  كه كارفرما تعيين مي كند و به

و پيمانكار مكلف است در قيمت پيشنهادي  .قرارداد طبخ و توزيع و تامين مواد اوليه به صورت جداگانه منعقد مي گردد -53
  .اين موضوع را لحاظ نمايد

با توجه به شيوع ويروس كرونا و تعطيلي دانشگاهها،اجراي قرارداد منوط به حضور دانشجويان و مطابق مصوبات ستاد ملي -54
  .مقابله با كرونا و تصميمات وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشد

بيماري كرونا توزيع عذا در ظروف يك بار مصرف الومينيومي يا گياهي با كيفيت مرغوب همراه با قاشق با توجه به شيوع -55
  .درصد مبلغ دستمزد كسر مي گردد 20ضمناً در صورت توزيع غذا در ظروف يكبار مصرف  .يك بار مصرف مي باشد

  
 


