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شرايط و مناقصه عمومي خريد و توزيع غذا
-7موضوع مناقصه

خريد غذاي دانشجويي و كارمندي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيي (حزدود ( 150/000يكصزد و پنجزاه
هيار) پرس در سال) با احتساب  %25افيايش يا كاهش
-2مدت

مدت پيش بيني شده جهت انجام موضوع مناقصه به مدت يكسال شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد است.
-9محل اجراي قرارداد

تامين محل و مكان آشپيخانه با كليه تجهييات الزم و مسئوليت تمام فرآينزد تهيزه اقزالمم آمزاده سزازي و بز خ و
رعايت نكات بهداشتي و كيفيت بر عهده خريدار خواهد بود و محزل بز خ و تحويزل غزذاها آشزپيخانه واقز در
مجتم واليت (سوهانك) مي باشد.
-4خريدار

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركيي
-5دستگاه نظارت

اداره كل امور دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركيي
-6مبلغ تضمین شركت در مناقصه

م لغ تضمين شده در مناقصه  000/000/000ريال (معادل نود ميليون تومان) است كه بايزد بزه يكزي از رو هزاي
زيرم همراه با اسناد مناقصه در پاكت (الف) به دستگاه مناقصه گيار تسليم شود .تضمين شركت در مناقصه به منظور
حصول ابميان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد شركت در مناقصه و اجراي تعهداتي كه به وسزيله پيشزنهاد دهنزده در
مورد انجام موضوع مورد مناقصه و امضاء قرارداد شده است اخذ مي گردد.
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انواع ضمانت هاي مورد قبول:
الف :ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به نف دستگاه مناقصه گيار
ب :رسيد بانكي واريي وجه نقد به حساب شماره  0110011102000بانك ملي شع ه قنات كوثر به نام دانشگاه آزاد
اسالمي واحد تهران مركيي
ت صره :به پيشنهاد فاقد سپردهمسپرده هاي مخدو م سپرده هاي كمتر از مييان فوق الذكرم ضمانت نامه هاي بزانكي
كه در زمان بازگشايي فاقد اعت ار باشدم چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -1-0تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهنده اي كه در مناقصه برنده مي شود تا تاريخ امضاي قرارداد و تسزليم
ضمانت نامه اجراي تعهدات توسط دانشگاه مسترد نخواهد شد.
 -2-0تضمين شركت در مناقصه پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها در مرت ه دوم و سوم قزرار مزي گيرنزد نيزي تزا
امضاي قرارداد و ارائه ضمانتنامه اجراي تعهدات (توسط نفر اول) مسترد نخواهد شد و تضمين شركت در مناقصزه
ساير پيشنهاد دهندگان و يا در صورتي كه تضمين بصورت سپرده نقدي باشد مسترد خواهد شد.
ت صره  :1مدت زمان انجام مناقصهماخذ مجوز از مراج ذيصالح و تعيين برنده حداقل دو ماه زمان مي برد.
-3-0در صورتيكه از جانب دانشگاه جهت عقد قرارداد براي نفر اول كت ا دعوت بعمل آيدمبرنده مناقصه مليم است
حداكثر ظرف مدت  0روز پس از ابالغ كت ي به نشاني خيابان آزادي خيابان اسكندري شمالي ن ش خيابان فرصزت
شيرازي پالك  53ب قه اول اداره كل امور حقوقي حضور بهم رسانده و اسناد مربوبه را امضاء و ضمانتنامه اجراي
تعهدات را نيي ارائه نمايد .در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه وي بزدون نيزاز بزه هينگونزه تشزريفات
قضائي به نف دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركي ض ط خواهد شد و برنده مذكور حز هينگونزه اعتزرا
ادعا نخواهد داشت.
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و

 -1دستور العمل و برنامه غذايي

-1-0منوي غذايي بصورت ماهانه (ضميمه) توسط خريدار به فروشنده اعالم تا ب

آن م ادرت به بز خ و توزيز

غذا نمايد( .پيوست شماره )1
-2-0نوع و مقدار مواد اوليه مورد نياز جهت ب خ هر پرس غذا ب

پيوست شماره ( )2مي باشد.

 قابل توجه:
استفاده از برنج ايراني مرغوب و مورد تاييد خريدارگوشت گرم و مرغ تازه با قيمت مصوب اليامي است.-3-0غذاي تعيين شده در منوي ابالغي از سوي نماينده خريدار بايستي ب

آمار ارائه شده بزا كيفيزت مولزوب و

رعايت كامل نكات بهداشتي و بصورت بسته بندي شده در ظروف يك ار مصرف فويلي (هر هشت پرس بصزورت
وكيوم شده در كارتن) همه روزه راس ساعت  10الي  10:30ص ح جهت انتقال به مراكي تعيين شزده بز خ و آمزاده
تحويل باشد( .ظروف به عهده پيمانكار مي باشد)
-9آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات

-1-8پيشنهاد دهندگان بايد پيشنهاد خود را در پاكت هاي در بسته و مهر شده بزه صزورت جداگانزه و بزه ترتيزب
تعيين شده در اين شرايطم حداكثر تا روز يكشن ه سزاعت  10مزور  00/10/30بزه نشزاني خيابزان آزادي خيابزان
اسكندري شمالي ن ش خيابان فرصت شيرازي پالك  53ب قه همكف اداره حقوقي تسليم و رسيد دريافت نماينزد.
همننين تمام صفحات اسناد مناقصه به مهر و امضاي مجاز و تعهد آور پيشزنهاد دهنزده رسزيده و همزراه بزا فزرم
پيشنهاد قيمت تسليم شود.
-2-8هرگونه پاك شدگيمقلم خوردگي يا تغيير در ع ارات و ارقام پيشنهاد قيمت بايزد بزه امضزاء پيشزنهاد دهنزده
رسيده و مورد تاييد قرار گيرد.
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-8گشايش پیشنهادات

پاكت هاي محتوي پيشنهادات به ترتيب مذكور در بند  11اين شرايطمدر كميسيون معامالت دانشزگاه آزاد اسزالمي
واحد تهران مركيي گشوده و بررسي خواهد شد.
-71قبول يا رد پیشنهادات

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركيي در رد يا ق ول هر يك از پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دليلي باشد
مختار است همننين تا زمانيكه قرارداد مربوبه با برنده مناقصه منعقد نشده و اسناد تكميل نشده است و قرارداد به
برف برنده ابالغ نشده است خريدار (دانشگاه) مي تواند بدون ذكر هرگونه دليل نسز ت بزه ابوزال مناقصزه اقزدام
نمايد .برنده مناقصه و ساير شركت كنندگان ح هرگونه اعترا

و ادعايي را از خود سلب و ساقط نمودند.

-77نحوه ارائه پیشنهادات

 -1-11داوبلب شركت در من اقصه بايد پيشنهاد خود را در يك نسخه تهيه و در پاكتي در بسته و الك و مهر شزده
كه محتوي سه پاكت جداگانه (الف)م (ب) و (ج) اسزت .بزه ترتيزب بنزدهاي بعزدي تنظزيم و حزداكثر تزا تزاريخ
 00/10/30به آدرس خيابان اسكندري شمالي ن ش خيابان فرصت شيرازي ساختمان ستادي شزماره يزك دانشزگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركيي ب قه همكف اداره حقوقي تسليم و رسيد دريافت نمايد .روي پاكزت فزوق الزذكر
بايد موضوع مناقصهم نامم نشاني و تلفن پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم نوشته شود.
 -2-11منظور از پيشنهاد مناقصهم تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  12است كه حسب مورد داخل يكي از سه
پاكت قرارداد داده مي شود.
 -3-11اسناد و مدارك مناقصه كه از بري مناقصه گيار در اختيار داوبلب شركت در مناقصه قزرار داده مزي شزود
بايد بر ب

شرايط مناقصه تكميل و تنظيم شده و همراه با ساير مدارك درخواستي به شزرح زيزر در پاكزت هزاي

(الف) م(ب) و (ج) تسليم گردد.
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-72اسناد و مدارك مناقصه:

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرار داده شوند ع ارتند از:
-1تضمين شركت در مناقصه كه بايد ب

شرح مندرج در بند  0اين شرايط تهيه گردد.

 اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شوند ع ارتند از:
-1اسناد مناقصه كه ع ارت قرائت شد و مورد ق ول استمدر ذيل آن درج و به مهر و امضاء پيشنهاد دهنزده رسزيده
باشد.
-2مشخصات مناقصه گر شامل نامم آدرسم شماره تلفنمكد پستي و كد ملي.
ت صره :پيشنهاد دهنده در زمان ارائه پيشنهاد بايستي تمامي مواردي را كه در آگهي منتشزر شزده در روزنامزه هزا و
همننين شرايط مناقصه و ضمائم آن ذكر شده به صورت كامل مدنظر قرار دهد.
 -3برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون من مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي و عدم
وابستگي به مسئولين و كاركنان دانشگاه.
-1كپي اساسنامه و اظهارنامه ث ت شركت ها و آخرين آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاء مجزاز بزراي
اسناد مالي و تعهد آور در زمان تسليم اسناد اين مناقصه.
-5ارائه سواب كار مرت ط با محيط هاي آموزشي يا دانشگاهي.
 -0گرد

مالي سه سال شركت و يا مفاصا حساب بيمه و دارايي.

-0رضايت نامه از اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص سابقه همكاري پيمانكار.
-8تكميل فرم هاي مناقصه مربوط به پاكت الف.
 -0برگ تعهد نامه مناقصه در خصوص پيشنهاد قيمت.
اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (ج) قرارداده شود ع ارتند از:
-1فرم پيشنهاد قيمت موضوع مناقصه به همراه آناليي قيمت پيشنهاد.ي
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-79قبول تمام شرايط مناقصه

پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند ( )12ذكر شده بدون تغييرم حذف و يا قرار دادن شرط
در آن تكميلم تنظيم و مهر و امضا نموده و پاكت ها را در لفاف مناسب و الك و مهر شده قزرار داده و بزه دسزتگاه
مناقصه گيار تسليم نمايد .چناننه بعضي از اوراق مهر و امضا نشده باشد دستگاه مناقصه گيار ارائه پيشزنهاد را بزه
منيله ق ول تمام اسناد و شرايط مناقصه تلقي مي نمايد.
-74پیشنهاد بدون ابهام – خدشه – عیب – نقص و قلم خوردگي

-1-11پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهاممخدشه معيب منقز
قلم خوردگي نداشته باشد .در صورت وجود خدشه يا نق

و

در اسناد و مدارك مناقصهم يا ارائه پيشزنهاد مشزروطم

م هم و خالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود تلقي گرديده و به پيشنهاد دهنده مسزترد
ميگردد.
 -2-11در زمان تعيين شده (براي اولين تاريخ گشايش) ابتدا پاكتي كه به عنوان (الف) مشخ

گرديده است باز و

رسيدگي خواهد شد.
-3-11هرگاه محتواي پاكت (الف) به ترتيب تعيين شده در اين شرايط ن اشدم پيشنهاد مذكور مردود و پاكت هزاي
(ب) و (ج) مربوط به آن پيشنهاد به نماينده شركت مذكور عودت مي گردد .چناننه محتويات پاكزت الزف كامزل
باشدم پاكت ب مفتوح و محتويات آن از لحاظ شكلي و موابقت با موارد خواسته شده در اسناد مناقصه بررسزي و
در خصوص سواب ارائه شده جهت راستي آزمايي به حوزه هاي ذيزربط ارجزاع و حزداكثر ظزرف مزدت  10روز
نتيجه بررسي در جلسه آتي كميسيون معامالت گيار

خواهد شد.

 -1-11پس از بازگشايي پاكت هاي (ج) پيشنهاديم برنده مناقصه با توجه به تجييه و تحليل جداول آنزاليي و ريزي
قيمت هاي ارائه شده و مدارك پاكات الف در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده از نظر كميسيون مناقصزه عادلزه
تشخي

داده شودم تعيين مي گردد.

 -5-15پيشنهاد قيمت بايستي با در نظر گرفتن مييان و حجم مواد اوليه استفاده شده در هر پرس غذا (باتوجزه بزه
جدول مندرج در پيوست شماره  )2و همننين سود در نظرگرفته شده جهت فروشنده محاس ه و اعالم گزردد( .در

0

صورتيكه مشخ

گردد پيمانكار فقط بعلت برنده شدن اقدام به ارائه قيمت پايين تر از بهاء واقعي نموده اسزت و

در زمان ارائه يا با كم فروشي و يا با فرو

غذاي بي كيفيت درصدد ج ران مزي باشزد بالفاصزله اقزدام بزه فسزخ

قرارداد و ض ط كليه تضمين هاي پيمانكار خواهد شد( .ضمنا قيمت فوق تا پايان قرارداد ثابزت بزوده و هينگونزه
افيايشي به هر دليل به آن تعل نخواهد گرفت).
-75بازديد از مجموعه حداكثر  9روز بعد از خريد اسناد مناقصه

چناننه هر يك از پيشنهاد دهندگان مناقصه كه نس ت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهزامي داشزته باشزند و يزا
اينكه نياز باشد از محل هاي توزي غذا بازديد نمايندمبايد حداكثر تا  3روز پس از خريد اسزناد و مزدارك مناقصزه
مراتب را كت ا به مناقصه گيار ابالع دهد.
-76تغییر ،اصالح يا تجديدنظر در اسناد

دستگاه مناقصه گيار ح تغييرم اصالح يا تجديزد نظزر در اسزناد و مشخصزات را ق زل از انقضزاي مهلزت تسزليم
پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگرچنين موردي پيش آيد مراتب به دعوت شدگان ابزالغ مزي شزود و در
صورتي كه پيشنهادي ق ل از ابالغ مراتب ميبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده ح استرداد آن را دارد.
از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستليم تغيير مقادير يا قيمت ها باشزد در ايزن
صورت دستگاه منا قصه گيار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كت ي بزه پيشزنهاد دهنزدگان بزه
تعوي اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديدنظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.
-71بررسي اسناد مناقصه توسط پیشنهاد دهنده و اعالم انتقاد يا پیشنهاد بصورت كتبي

پيشنهاد دهنده مي بايست به دقت اسناد و مدارك مناقصه را بررسي نموده و كامال از كليه شرايط و موضوعاتي كزه
مي تواند به هر صورت در كار يا هيينه هاي آن موثر باشد ابالع يابد .هرگاه پيشنهاد دهنزده اختالفزي در اسزناد و
مدارك مناقصه مالحظه كند يا متوجه از قلم افتادن مشخصات و يا  ...گردد .بايد در اسزرع وقزت دسزتگاه مناقصزه
گيار را به صورت كت ي مول نمايد.
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-79تعیین مناقصه در بند 74

برنده مناقصه بر اساس موارد مندرج در بند  11فوق تعيين مي گردد .قيمت هاي پيشنهادي در برگ پيشنهاد قيمزت
و همننين جدول آناليي قيمت ها بايد بر حسب ريال (به حروف و به عدد) درج گردد.
-78تباني در مناقصه

هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به زيان مناقصه گيار ت اني كرده انزدم مناقصزه بابزل
شده و گيار

امر را با نام پيشنهاد دهندگاني كه در ت اني شركت داشته اند به مراج ذيصالح اعالم خواهد نمود.

-21نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

-1-20رقم پيشنهاد قيمت براي كل كار به عدد و حروف در برگ پيشنهاد نوشته شودم در صورت تغيير ارقزام بزين
عددي و حروفي براي تعيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود .قيمت هايي كه
در برگ پيشنهاد قيمت كل و جدول ريي قيم ت ها درج مزي گزردد و قسزمتي از فزرم پيشزنهاد مناقصزه را تشزكيل
مي دهد بايستي به بور كامل ارز

كليه اجياء مشروحه به انضمام تمام قيمت ها و هيينه هاي ممكن در رابوزه بزا

موضززوع مناقصززه مشززروحه را در برگيززرد .بززه عززالوه قيمززت هززاي مززذكور بايززد شززامل هيينززه هززاي ناشززي از
مخابراتمتعهدات و مسئوليت هاي ناشي از شرايط مندرج در اسناد مناقصه نيي باشد (ارز

افيوده و )....

-2-20در ارائه قيمت پيشنهادي بايد همه موارد زير در نظر گرفته شود:
الف) قيمت پيشنهادي بايد به ازاي هر پرس غذا ب

منوي ارائه شده از سوي دانشگاه به بور متوسط بزراي كليزه

غذاها برآورد و ارائه شود.
ب) تعداد پرس غذاي ساليانه (ب

بند يك)

ج) قيمت پيشنهادي بايستي بر اساس آناليي مواد اوليه پيوست  2و با در نظر گزرفتن سزود پيمانكزار و يزا ضزرايب
محاس ه و اعالم شده باشد.
 -3-20پيشنهاد قيمت هر پرس غذا با در نظر گرفتن روزهاي ماه م ارك رمضان و همننين تعويالت رسمي و غير
رسمي مانند عيد نوروز و غيره و نيي در نيمسال تابستانم تعويالت بين دو ترم و ساير زمان هايي كه سلف تعويزل
است ارائه شود( .مالك تعداد پرس ب خ ساليانه برابر بند )1
 -1-20هرگونه آماده سازي و فراهم آوردن ساير امكانات و تجهييات به منظور ب خ غذا به عهده فروشنده است.
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 -5-20نحوه پرداخت صورت حساب هاي ماهانه فروشنده بر اساس تعداد غذاي فروخته شده روزانه پس از تاييد
ناظر قرارداد و پس از محاس ات مالي است.
 -0-20حسب االقتضاء پرداخت ماليات بر ارز

افيوده خدمات موضوع قرارداد صورت خواهزد گرفزت در ايزن

راستا الزم است در قيمت پيشنهادي منظور گردد (قيمت خال

 +ارز

افزيوده) م پرداخزت م لزغ يزاد شزده بزه

فروشنده م در صورتي امكان پذير خواهد بود كه پيمانكار مدارك مث ته م ني بر ث ت نام در نظزام ماليزات بزر ارز
افيوده و تاييديه عدم مشكالت قانوني پرداخت از سوي سزازمان مزذكور را بزه كارفرمزا ارائزه نمايزد( .در قيمزت
پيشنهادي قيمت خال

افيوده نيي بصورت جدگانزه نوشزته و

بصورت جداگانه نوشته شود و  %0ماليات بر ارز

با قيمت جم گردد) (قيمت ميانگين يك پرس با ذكر انواع)
-27واگذاري به نفر دوم بعد از  71روز

-1-21برنده مناقصه بايد حداكثر  0روز پس از ابالغ خريدار به او با سپردن تضمين حسن اجراي تعهدات به انعقاد
قرارداد م ادرت نمايد در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه مبدون نيزاز بزه رعايزت هينگونزه تشزريفات
قضائي به نف دستگاه مناقصه گيار ض ط مي شود و ح هينگونه اعتراضي ندارد .در صورتيكه برنزده مناقصزه در
مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چناننه او نيزي
با توجه به موارد ياد شده باال حاضر به انعقاد قرارداد نشودمتضمين شركت در مناقصه او هم به نف دستگاه مناقصه
اعالم مي شود و چناننه نفر دوم نيي با توجه به موارد ياد شده حاضر به انعقاد قرارداد نشزود متضزمين شزركت در
مناقصه او هم به نف دستگاه مناقصه گيار ض ط شده و با نفر سوم نيي ب

مراحل فوق برخورد خواهد شد.

 -2-21پيشنهاد قيمت ارائه شده توسط پيشنهاد دهنده در بول مدت قرارداد قوعي است.
 -3-21پس از تعيين نفرات اول و دوم و سوم مناقصه م تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي مسترد ميشود.
-1-21برنده مناقصه موظف است ظرف مدت  0روز پس از دريافت اعالم ك تي دستگاه مناقصه گيار معزادل م لزغ
( 2/000/000/000دو ميليارد ريال) ضمانت نامه بانكي به عنوان تضمين اجراي تعهدات به خريدار ارائزه دهزد كزه
پس از پايان مدت قرارداد و با تاييد دستگاه نظارت به فروشنده مسترد مي گردد .ضمناً تضمين شركت در مناقصزه
برنده در مقابل تسليم ضمانت نامه اجراي تعهدات قرارداد مسترد مي گردد.
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-5-21فروشنده تاييد مي نمايد كه از جمي قوانين و مقررات مربوط به ارز

افيوده و قوانين كار و امور اجتماعي

كامال مول بوده و متعهد است همه آنها را رعايت نمايد.
-0-21خريدار اختيار دارد مقدار موضوع مورد مناقصه را در بول قرارداد تا  %25افيايش يا كاهش دهد.
 -0-21مييان جرائم تأخير و خسارت مواب فرم قرارداد ضميمه اسناد مناقصه انجام تعهدات است.
 -8-21برنده مناقصه ح واگذاري تمام يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كت ي خريدار به ديگري ندارد.
 -22ساير شرايط

تهيه كليه مواد اوليه الزم جهت ب خ غذاي دانشگاه برعهده فروشنده است .اين مواد اوليه بايستي از مراكي مجزاز و
مورد تأييد نمايندهي خريدار با برندهاي شناخته شده داراي بسته بنزدي مناسزبم مهزر اسزتانداردم تزاريخ توليزد و
انقضاء م مشخصات كامل محصولم پروانه بهره برداريم ساخت و كدبهداشتي از وزارت بهداشت باشد .
تهيه ح وبات مصرفي به شرط مرغوبيتم سالمت و درجه يك بودن كاال پس از تاييد ناظر خريدار به صورت فلهبالمان است.
گوشت قرمي و مرغ كشتار روز و ماهي بايد از منابعي تهيه گردد كه كيفيت آنها مورد تاييد خريدار ميباشد. -هر پرس غذاي ناني بايستي همراه با  1قرص نان لوا

سرو شود كه پيمانكار مسئول تهيه آن است.

كليه پرسنل پيمانكار كه در اين مناقصه مشغول بكار ميباشند ميبايست داراي كارت بهداشت از مراكي ذيصالح باشند.-فروشنده موظف مي باشد در پخت غذا از مواد اوليه با كيفيت و استاندارد الزم و بزا ماركهزاي مشزخ

شزده در

پيوست  1استفاده نمايد و هر زمان و مرحلهاي دانشگاه متوجه گردد كه غذا از كيفيزت الزم برخزوردار نمزيباشزد
مجاز به فسخ يكورفه قرارداد و به اجرا گذاشتن كليه تضمينهاي فروشنده مزي باشزد و فروشزنده حز هينگونزه
اعتراضي نخواهدداشت.
ت صره :كليه اقالم مورداستفاده شامل برنج؛ گوشت؛ مرغ؛ مزاهي وروغن؛كره؛لپه؛لوبيا؛ادويزه جزات ؛ليمزو وآبليمزو؛
گوجه؛زعفران؛ عدس؛ آلو؛كشمش؛ زرشك؛ سيب زميني؛پياز؛س ييجات؛بادمجان؛ كدو؛انواع خاللهاي خشك ار؛نان؛
انواع ظروف يك ارمصرف پايه گياهي ذرت وآلمينيومي ؛قاش وچنگال و دستمال كاغذي؛ خزالل دنزدان؛ نمزك؛
ليوان وكليه مواد مورد استفاده ديگربعهده پيمانكار مي باشد مي بايستي از نوع مرغوب و درجه يزك مورداسزتفاده
قرارگيرد؛ ضمناً درتهيه غذاي پرسنل و دانشجويان استفاده از برنج ايرانزي و ظزروف آلمينيزومي بصزورت پرسزي
اليامي است.
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 چناننه غذاي ب خ شده ايجاد مسموميت نمايد پيمانكار موظف به پرداخت كليه هيينه هاي درماني و پاسخگوييبه مراج قانوني بوده و دراين راستا متعهد به عملكرد خود مي باشد .
 درصورتيكه به هردليل پيمانكار كمتراز آمار كارفرما غذا ب خ نمايد م مي بايستي بالفاصله غذا تهيه و خريداري وتحويل قسمت مربوبه نمايد تا از ايجاد مشكالت حاشيه اي پيشگيري نمايد .
پيمانكار به بوركلي مسئول كليه ادعاهاي استخدامي م بيمه و ماليات خود و پرسنل زير مجموعه خود خواهدبودوكارفرما دراين خصوص مسئوليتي درق ال هرگونه شكايت و ادعايي اعم از حقوقي و جيايي نخواهد داشت .
*قابل توجه:
دربول مدت قرارداد بازديد از آشپيخانه بصورت سرزده انجام خواهد شد. در بول مدت قرارداد يك نفر ناظر مقيم از برف دانشگاه در آشپيخانه حضور دائم خواهد داشت. فروشنده موظف است تصويري از كارت بهداشت عوامل شاغل در آشپيخانه را در اختيار دانشگاه قرار دهد. غذا در ظروف يك ار مصرف جهت حمل به دانشگاه سرو ميشود.ت صره :تهيه ظروف يك ار مصرف بر عهده فروشنده ميباشد.
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بسمهتعالي
برگ تعهدنامه مناقصه در خصوص پیشنهاد قیمت

اينجانب امضاء كننده زير پس از آگاهي كاملم با بررسي شرايط مناقصهم مشخصات ذكر شده و كليه مدارك مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركيي پس از بررسي دقي موضوع مناقصه و با ابزالع كامزل از كليزه شزرايط و
عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مينمايم كه :موضزوع مناقصزه را بزر اسزاس شزرايط و
مشخصات مربوبه و مدارك مناقصه بررسي نمودم و قيمت درج شده در پاكت ج بابت پخزت غزذا و فزرو

بزه

دانشگاه به شرح آناليي پيوست متعهد ميگردم .چناننه اين پيشنهاد بابت ميانگين م لزغ پخزت غزذاهاي پيشزنهادي
مورد ق ول قرار گيرد:
الف -قرارداد را بر اساس فرم منقسم به اسناد و مدارك مناقصه امضاء مينمزايم و همزراه تضزمين حسزن اجزراي
تعهدات حداكثر ظرف مدت  3روز از تاريخ ابالغ آنرا تسليم كارفرما نمايم.
ب -كل موضوع مناقصه را ظرف مدت يك سال  130 / /انجام دهم.
 -1تاييد مينمايم كه كليه ضمائمم اسناد مدارك مناقصه جيء الينفك اين پيشنهاد محسوب ميگردد.
 -2ابالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گيار هيچ اليامي براي واگذاري كار به هيچ يك از پيشنهادات را ندارد.
 -3بدينوسيله موافقت و تائيد ميكنم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد ق ول دستگاه مناقصزه قزرار گيزرد تزا زمزاني كزه
قرارداد مربوبه تنظيم و م ادله نشده است اين پيشنهاد ابالغ ق ولي به عنوان يك تعهزد الزم االجزرا بزراي پيشزنهاد
دهنده تلقي ميگردد.
 -1براي تضمين شركت در مناقصه يك برگ ضمانت نامه صادره از بانك  ....................بزه شزماره  ....................و
به م لغ  ....................ريال به نف مناقصه گيار با يك برگ فيش وارييي به شماره  ....................م ني بر واريي م لزغ
 ....................ريال به حساب شماره  0110011102000بانك ملي شع ه قنات كوثر بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحزد
تهران مركيي را تقديم ميدارم.
تاريخ مهر و امضاء پيشنهاد دهنده

نام دانشگاه:

سمت امضاء كننده

نشاني دانشگاه:
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پاكت الف
 )1-2قانون من مداخله كارمندان در معامالت
«تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون من مداخله كارمندان در معامالت دولتي مور »1330/10/22
اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقهم بدينوسيله تاييد مينمايد كه مشزمول ممنوعيزت مزذكور در قزانون منز
مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  1330ميباشد و چناننه خالف اين موضوع بزه اث زات
برسد خريدار يا مناقصه گذار ح دارد پيشنهاد ارائه براي مناقصه فوق را مردود و تضزمين شزركت در مناقصزه را
ض ط نمايد.
همننين ق ول وتاييد ميگردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده م برنده مناقصه فزوق تشزخي

داده شزود و بزه عنزوان

فروشندهم قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد به اث ات برسد يزا چناننزه
افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهيم و ذينف نمايد و يا قسمتي از كار
را به آنها محول كند ح خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ض ط و خسارت
وارده رادر اثر فسخ قرارداد و تاخير اجراي موضوع قرارداد را از اموال او اخذ نمايد .تعيين مييان خسارت وارده بزا
تشخي

خريدار ميباشد.

اين پيشنهاد دهنده متعهد ميشود چناننه در حين اجراي قرارداد به دليل تغييزرات و يزا انتصزابات در دانشزگاه مشزمول
قانون ميبور گردد مراتب را بالفاصله به ابالع خريدار ميرساند تا ب مقررات به قرارداد خاتمه داده شود بديهي اسزت
چناننه اين پيشنهاد دهنزده مراتزب فزوق را بزه ابزالع نرسزاند نزه تنهزا خريزدار حز دارد قزرارداد را فسزخ نمزوده و
ضمانتنامههاي مربوط را ض ط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ قرارداد و يا تاخير در اجراي كار را نيي بنا به تشزخي
خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .مضافا اين كه پيشنهاد دهنده اعالم ميدارد كه بر مجازاتهاي مترتب
بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف م مستح مجازاتهاي مربوبه ميباشد.
تاريخ:
نام شركت پيشنهاد دهنده:
نام و نام خانوادگي ،سمت ،امضاي مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:
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پاكت ب
 )2-2فرم ضمانتنامه شركت در مناقصه
در محل (*) نام پيمانكار نوشته شود.
نمونه ضمانتنامه شماره  2شركت در مناقصه
نظر به اينكه (*)

مايل است در مناقصه مربوط به
در مقابل شركت/نهاد/سازمان... /

شركت نمايدم لذا اين بانك از (*)

براي م لغ  ....................ريال ( ....................ريال) تعهد مينمايد چناننه شركت/نهاد/سازمان... /
به اين بانك ابالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نام رده مورد ق ول واق شده و مشاراليه از امضاي پيمزان
مربوبه يا تسليم ضمانتنامه حسن اجراي پيمان در مدت مقرر استنكاف نموده است .م لغ  ....................ريال مرقوم
را به محض دريافت اولين تقاضاي كت ي بدون اينكه احتياجي به اث ات استنكاف يا اقامه هينگونه دليل و يا صدور
اظهارنامه يا اقدامي از مجراي اداري يا قضايي داشته باشدم بالدرنگ در وجه شرك/نهاد/سازمان.../
اين تعهد تا آخر ساعت اداري روز

بپردازد.

معت ر بوده و بنا به درخواست شركت/نهاد/سازمان.../

براي مدتي كه درخواست و قابل تمديد خواهد بود و در صورتيكه بانك نتواند يا نخواهد مدت اين تعهزد
را تمديد كند و يا (*) موج ات تمديد را فراهم نسازد و بانك را مواف با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهزد
است بدون اينكه احتياجي به موال ه مجدد باشد .م لغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد شركت/نهزاد/سزازمان.../
پرداخت كند.
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پاكت ج
)3-2فرم پيشنهاد قيمت تهيه مواد اوليه و ب خ و توزي غذا (فرو

غذا)

شركت ..........................................................
تعهد اجرا و مسئوليت در مزورد موالزب و منزدرجات

امضاء كنندگان زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذير

دستورالعمل به پيشنهاد ده ندگانم شرايط عمومي مناقصهم شرايط خصوصي مناقصزهم مشخصزات فنزي و عمزوميم
جداول و قيمتهام تعهد نامه اجرا و ق ول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصزه و قزراردادم تعهزد نامزه عزدم
شمول قانون من مداخله كارمندان در معامالت دولتي و بوور كلي تمامي مدارك و اسناد منقاصه اجزراي خزدمات
موضوع مناقصه را پس از موالعه كامل از محل كار و با ابالع كامل از جمي شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام
كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مينمايم كه:
كل عمليات موضوع مناقصه فوق را براساس شرايط و مشخصات فني مندرج در اسناد مناقصه قرارداد براي مزدت
يكسال شمسي( 12ماه كامل) با احتساب ايام تعويل و مقتضيات كار( تابستانم عيدم امتحاناتم ماه م زارك رمضزانم
پايان ترم و  )...و كليه هيينههاي مربوبه مانند ماليات بر ارز

افيوده را انجام و تحويل خريدار نمايم .بزه منظزور

كاهش بهاي تمام شده هر پرس غذام قيمت مواد اوليه و دستميد ب خ هر پرس به تفكيك اعالم ميگردد.
« پيشنهاد قيمت»

اينجانب  .................................مديرعامل شركت  .................................كد اقتصادي ..........................
به نشاني ................................................................... :تلفن................................................... :
با توجه به آگاهي كامل از كليه شرايط مناقصه حاضرم ب خ غذاهاي دانشجويي و كارمندي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركيي را بر ب

آناليي مواد غذايي مورد نياز انواع غذاها برحسب گرم به

شرح آناليي پيوست يك و دو ) با قيمت پيشنهادي ذيل را انجام نمايد:
بابت خريد هر پرس غذا  %0ارز
ماليات بر ارز

افيوده  +..................قيمت خال

افيوده  + ................قيمت خال

 ........... +ريال (حروف )%0

) .....................
تاريخم مهر و امضاء پيشنهاد دهنده
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 )1-2فرم خود اظهاري اعالم كارهاي دردست اجرا و ظرفيت آماده به كار
فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار و برگ مشخصات مناقصه و پيمانكار
الف) مواب ماده  18آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي به جهت شركت در مناقصه شركت
امضاء كننده زير اعالم مي دارد كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح ذيل ميباشد
و باآگاهي از ظرفيت هاي اجرايي پايه و رشته مربوط از نظر م لغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا ظرفيت آماده بزه
كار براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با م لغ تعيين شده دارا ميباشد.

رديف

نام پروژه

رشته كار
پيمان كار

نام دستگاه
اجرايي برف
قرارداد

م لغ قرارداد

م لغ كاركرد

ظرفيت پايه در

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

چناننه دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركيي ظرفيت آماده بكار مزذكور را تأييزد ننمايزدم مسزئوليت تزأخير در
اجراي موضوع مناقصه به عهده فروشنده است و مواب دستورالعمل رسيدگي به تخلفزات ناشزي از عزدم رعايزت
ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار ميگردد.
نام شركت/شخ

حقيقي:

مشخصات مورد مناقصه:
نام دستگاه اجرايي:
-1نام پروژه:
-2محل اجرا:
-3م لغ برآورد:
مهر و امضاي مجاز
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پاكت الف
 )5-2فرم قراردادهاي در دست اجرا بي سال جاري
رديف

شرح كار

كارفرما/خريدار

محل

مدت

م لغ

تاريخ

تاريخ

اجرا/تحويل

قرارداد

قرارداد

شروع

پايان

18

توضيحات

پاكت الف
 )0-2فرم مشخصات شركت كننده
نام شركت
نام مديرعامل
آدرس شركت
شماره تلفن شركت
شماره حساب شركت
نوع سپرده شركت در مناقصه
موضوع مناقصه
شماره مناقصه/استعالم
م لغ سپرده
زمينه فعاليت شركت

10

پاكت الف
 )0-2فرم مشخصات عمومي شركت كننده
نام شركت:

كد پستي:

نام اختصاري:

آخرين رت ه از سازمان مديريت و برنامهرييي:

تابعيت:

تلفن مديرعامل:

شماره ث ت:

آدرس پست الكترونيك:

سال تأسيس:

اسامي ق لي شركت:

كارفرما:

آدرس محل سكونت مديرعامل:

شماره قرارداد:

آدرس دفتر مركيي:

مشخصات مديرعاملم هيأت مديره و سهامداران شركت:
رديف

نام و نام
خانوادگي

سمت

نام پدر

شماره
شناسنامه

كد ملي

تاريخ

محل

تولد

تولد

آخرين
مدرك

مييان سهام

تحصيلي

1
2
3
1
5
0
0
8
0
10

سابقه قراردادها (حداكثر چهار مورد)
رديف

نام محل يا دستگاه

آدرس محل فعاليت تاريخ شروع قرارداد تاريخ اتمام قرارداد

1
2
3
1
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نوع فعاليت

مربوط به مناقصه :مناقصه خريد غذا
الف :فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:
 -1آيين نامه معامالت دانشگاه آزاد اسالمي
 -2شرايط عمومي پيمان مصوبه  1381/11/21شوراي دانشگاه
 -3ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارت اط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن ميباشد.
 -1اسناد و مدارك پيوست پيمان
ب :بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اوراق نشان دهنده ابالع كامزل ايزن
پيشنهاد دهنده از متن قوانينم مصوباتم آيين نامههام دستورالعملهام بخشنامهها و بوور كلي اسناد و مدارك مناقصه
گيار -دانشگاه آزاد اسالمي -و شرايط بند الف ميباشد.
ج :همننين بدينوسيله تاييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع بند الف جيو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمزان
است و متن و مفاد و ترتي ات مقرر شده در آنها در ارت اط با اين مناقصه و پيمان مورد ق زول ايزن پيشزنهاد دهنزده
بوده و تمامي مسئوليتهاي الزم و نيي اجراي كامل آنها بدينوسيله توسط اين پيشنهاد دهنده تق ل و تعهد ميشود.

مهرو امضاي مجاز تعهدآور شركت
قرائت شد و مورد ق ول است
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پاكت الف
بسمه تعالي
 )0-2تعهد نامه
بدينوسيله شركت  .......................با امضاء ذيل اين تعهدنامه تاييد مي نمايد كليه مشخصات فني مورد نياز موضزوع
مناقصه راكامالً مورد بررسي و موالعه قرارداده و قيمت پيشنهادي مناقصه را بر م ناي مشخصات و با احتساب كليه
هيينهها ارز

افيوده و  ...ارائه نموده و متعهدميگردد در صورت برنده شدن در مناقصه با مشخصات ارائزه شزده

عقد قرارداد نموده و عمليات موضوع قرارداد رااجرا نمايد و در صورت خودداري از مشخصات خواسته شده كليه
خسارات وارده بر عهده اين شركت ميباشد .ضمناً متعهد مي گردد در بول زمان اجراي موضوع به هزر علتزي كزه
قيمت تغيير يا افيايش يابد و يا مدت زمان اجرا موضوع با تأخيرات مجاز صورت گيزرد بزه هزيچ عنزوان تقاضزي
تعديل بهاء از كارفرما ننمايم و جدول زمان ندي اجراي قرارداد جيء الينفك قرارداد ميباشد .در هنگام عقد قرارداد
به دستگاه نظارت ارائه نموده و مفاد قرارداد فيمابين را الزم الرعايه دانسته و همننين مسئوليت حفاظت از اموال و
خسارات وارده اعم از مالي و جاني به خريدار و اشخاص ثالث بر عهده اين شزركت بزوده و هينگونزه مسزئوليتي
(حقوقي و كيفري) به عهده خريدار نخواهد بود و اين امر مورد ق ول شركت ميباشد و همننزين مسزئوليت كليزه
ادعاهاي استخدامي و بيمه كاركنان و مالياتهاي متعلقه بر عهده اين شركت خواهد بود.
اين شركت تعهد مينمايد در صورت برنده شدن در مناقصه قرارداد فيمزابين را بزه امضزاء رسزانده و در صزورت
خودداري از امضاء اين ح به دانشگاه داده ميشود كه سپرده شركت درمناقصه به نف دانشگاه ض ط گردد.
مهر و امضاء مجاز تعهدآور شركت
قرائت شد و مورد ق ول است
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«پيوست»1
(منوي غذاي ماهانه)

-1چلو جوجه ك اب

هفته اول

-2چلوخورشت قيمه سيب زميني

//

-3زرشك پلو با مرغ

//

-1عدس پلو با گوشت

//

-5چلوك اب كوبيده

//

-0خوراك شنيسل مرغ

//

-0چلو خورشت قرمه س يي

هفته دوم

-8س يي پلو با ماهي

//

-0چلوخورشت قيمه بادمجان

//

-10چلوجوجه ك اب

//

-11باقلي پلو با مرغ

//

-12عدس پلو با گوشت

//

-13چلو خورشت فسنجان

هفته سوم

-11چلوك اب كوبيده

//

-15چلوخورشت قرمه س يي

//

-10چلو جوجه ك اب

//

 -10چلوخورشت قرمه س يي

//

-18زرشك پلو با مرغ

//

-10س يي پلو با ماهي

هفته چهارم

-20چلوخورشت قيمه بادمجان

//

 -21زرشك پلو با مرغ

//

 -22چلوك اب كوبيده

//
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-23چلو جوجه ك اب

هفته چهارم

-21عدس پلو با گوشت

هفته چهارم

«پيوست »2
*نوع و ويژگيهاي مورد نظر جهت مواد اوليه مورد استفاده در آشپزخانه دانشگاه :
 برنج :ايراني مرغوب و مورد تأيید كارفرما(هاشمي،صدري و طارم)

 روغن مناسب سرخ كردن و طبخ :بهارم الدن باليي
 رب گوجه فرنگي :همدانيانم آتام يك و يك
 گوشت گوساله و گوسفندي :گوشت قرمي گرم تهيه شده از مناب مورد تاييددانشگاه آزاد( واحد ورامين)
 مرغ :تازه كشتار روز تهران تهيه شده از مناب مورد تائيد دانشگاه ( واحد ورامين )
 سبزيجات :تازه بستهبندي شده.
 زعفران :بستهبندي شده با آرم استاندارد و برند معت ر.

 استفاده از مواد غذايي با در نظر گرفتن بهترين تاريخ مصرف اليامي است.
 توضيح :وزن برنج پخته شده هر پرس غذا مقدار  350گرمم كوبيده 110گزرمم خورشزت  200گزرمم مزرغ
 350گرم؛ جوجه  180گرمم ماهي  250گرم و گوشت خورشتي  00گرم
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