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 شرایط مزایده

دانشگاه دامغان مطااب  باا ااطایی ای اان و      مهندسی و خوابگاه ابوذر-فضای فیزیکی بوفه دانشکده فنیموضوع مزایده عبارتست از واگذاری   (1

 قطارداد های  مطبوطه

اده  ینچک تض  ی،و اماکن ض انت نامه بانک یلو وسا یزاتحسن انجام کار و تعهدات و جبطان خسارات وارده به تجه ینتض  یبطاای انکار  (2

نزد بانک تجارت ااعبه دانشاگاه در     2909009096( به ا اره حساب یالر 000/000/6) یالر یلیونم اشبه مبلغ  یزیوار یشف یا یبانک

تا دوماه اس از ات ام قطارداد  ینتض  یندهد و کارفطما مختار است که خسارات خود را از محل ا یکارفطما قطار م یاراخت ررا د  "الف"ااکت 

 یدجبطان ن ا

 میلیون( ریال می باشد. شش)...0...60قیمت پایه موضوع مزایده ماهیانه  (3

 می باشد. 4/3331./31لغایت  6/3331./33مدت واگذاری از تاریخ  (4

 یده بایستی موضوع مزایده را روی پاکت های ارسالی، درج نماید.رکت کننده درمزاش (1

 مدارک الزم جهت شرکت در مزایده، شامل موارد زیر است که باید در یک پاکت دربسته  به شرح ذیل می باشد:  (6

 الف( فیش واریزی مبلغ تضمین  

در صدورت   -شرایط مزایده امضاشدده توسدط شدخ    یک نسخه  -ب( کپی اوراق هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه وکارت دانشجویی

 دارابودن اسنادی مبنی بر حسن انجام کار و یا گواهی تشویقی.

 ج( فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت  

 می باشد. 6/1333./ 13روز چهارشنبه مورخ  33ساعت مهلت تسلیم پیشنهادات  (1

دفتاط   -دانشاگاه دامغاان   -میدان دانشگاه   -محل تسلیم یا ارسال استی ایشنهادات دفتط معاونت دانشجویی دانشگاه دامغان به آدرس دامغان  (8

 معاونت دانشجویی می بااد.

طنده دوم وساوم  درصورتی که بطنده اول از تنظیم قطارداد منصطف اود، ض ن ضبی سپطده وی با تشخیص ک یسیون مزایده به تطتیب وضعیت ب (9

مورد بطرسی قطار خواهد گطفت و در صورت استنکاف بطنده بعدی سپطده وی نیز به نفع دانشگاه ضبی خواهد اد. بدیهی اسات اتخااذ تصا یم    

 اس از انجام مطاحل الزم بعدی بعهده ک یسیون مزایده خواهد بود. 

قی ت داده اده و فاقد سپطده و ایشنهاداتی که بعد از موعد واصل ااود   به ایشنهاد مشطوط و مبهم و بط اساس درصد اضافه یا نسبت به حداقل (10

 مطلقاً تطتیب اثط داده نخواهد اد.

از صطفاً اطکت و ارائه ایشنهاد، ایجاد ح  بطای اطکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار بطای دانشگاه دامغان ن ی ن اید و دانشاگاه مجا   (11

در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البطز جنوبی و با عنایت به صطفه و صالح دانشاگاه، هاط   می بااد در چهارچوب ضوابی مقطر 

 یک از ایشنهادها را قبول یا رد ن اید.

 .رعایت کلیه قوانین و مقطرات و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البطز جنوبی و نظام فنی و اجطائی کشور الزامی می بااد (12

 ای انکار متعهد می اود در قبال استفاده از امکانات و فضای کالبدی دانشگاه بطای ارائه خدمات در مکان هاای ماذکور ماهیاناه مبلغای را باه      (10

 حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز ن اید. بطنده مزایده کسی است که بیشتطین مبلغ را ایشنهاد ن اید.
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 جزء محاسبات زمان اطداخت اجاره بهاء نخواهد بود.صیلی و تعطیالت نوروز ج عا به مدت یک ماه ایام تعطیالت بین دو نی سال تح  (11

اولویت واگذاری موضوع مزایده با دانشجویان ااغل به تحصیل دانشگاه دامغان است که حداقل دو نی سال از دوره تحصیلی آنها بااقی ماناده     (11

 است.

 نهاد قی ت از محل اجطای قطارداد و با ه اهنگی قبلی بازدید ن اید.ایشنهاد دهنده می تواند قبل از ارائه ایش (16

 ایشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ ایشنهادی خود حقوق کارگطان را با توجه به مصوبات و مقطرات قانونی موجود لحاظ ن ایند. (19

یل داده خواهد اد و در اایان مهلت قاطارداد  کلیه وسایل موجود در خصوص ای ان طی صورتجلسه ای با ذکط کامل مشخصات به ای انکار تحو (18

 به ه ان صورت بازاس گطفته می اود.

ای انکار با آگاهی و اطالع از موضوع اجاره و مشاهده فضای موضوع ای ان، ادعایی در ایان رابطاه نخواهاد دااات و حا  اعتاطای در ایان         (19

 خصوص مس وع نخواهد بود.

 ی در خصوص موضوع ای ان و مکان در اختیار قطار داده اده با ای انکار است. تامین کلیه موارد و وسایل ای نی و بهداات  (20

 تجهیزات بکارگطفته اده توسی ای انکار بایستی استاندارد و بهدااتی بااند. (21

 معاونت دانشجویی به عنوان ناظط در این قطارداد خواهد بود که ای انکار موظف به ه کاری با ایشان می بااد.  (22

 ی ساعات مورد نظط ناظطین قطارداد را در فعال نگه دااتن مکان  مورد ای ان رعایت کند.ای انکار بایست (20

 ای انکار موظف می بااد ه کاری الزم را با ناظطین دانشگاه در موقع بازدید از مکان مورد ای ان بع ل آورد. (21

ام امور محوله به نحو احسن در اوقاتی که کارفطما اعالم می ای انکار متعهد است با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات الزم نسبت به انج (21

 ن اید اقدام کند. 

ای انکار موظف است صطفا خدمات و کاالهای ارائه اده متناسب با موضوع قطارداد را با نازل تطین قی ت و اجناس دارای اطوانه بهداات و  (26

 عالمت استاندارد عطضه کند.

 تهیه ، تأمین و تدارک وسایل و اقالم موردنیاز جهت ارائه ب وقع به دانشجویان بعهده ای انکار است.  (29

 نظافت مکان فطوش و فضای اططاف و ه چنین ج ع آوری زباله های آن بعهده ای انکار می بااد.  (28

ه متناسب بااد و فطوش هطنوع سیگار و مواد دخانی نوع خدمات و اقالم ارائه اده در بوفه ها می بایستی با فضای فطهنگی و عل ی دانشگا (29

 م نوع می بااد.درصورت مشاهده دانشگاه اختیارفسخ قطارداد را دارد.

 حفاظت ونگهداری از کلیه تجهیزات و تع یطات مطبوطه بعد از تحویل بعهده ای انکار می بااد.  (00

وارد گطدد، ای انکار موظف است نسبت به جبطان خسارات وارده طب  چنانچه خسارتی توسی ابواب ج عی ای انکار به تجهیزات واگذار اده  (01

 نظط کاراناس دانشگاه اقدام ن اید.

 بکارگیطی کارگطان با مشورت کارفطما و با رعایت موارد ذیل خواهد بود: (02

 الف( تابعه ایطان بااد.

 ب( اخطاجی از سایط ارگان ها و ادارات نبااد.

  اید و قبل از بکارگیطی به تأیید دانشگاه بطسد.ج( گواهی عدم سوء ایشینه ارائه ن

 د( از بی اری های مطتبی با خدمات غذایی)بی اری های عفونی و میکطوبی( مبطا بااد)ارائه کارت تندرستی الزامی است.(
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 ای انکار در بطابط ااخاص حقیقی و حقوقی مسئول بوده و کارفطما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد داات.  (00

 یه حوادث ناای از کار، نقص عضو و یا فوت کارگطان، در حین کار بطعهده ای انکار می بااد. کل (01

مسئولیت قانونی مقطرات کارگطی و تامین اجت اعی بعهده ای انکار می بااد و دانشگاه در قبال نیطوهای بکارگطفته اده هیچ گونه تعهدی  (01

 ندارد.

 اسالمی و اخالقی و ضوابی داخلی دانشگاه می بااند. عوامل ای انکار موظف به رعایت کامل ائونات  (06

ای انکار موظف است در صورت عدم رعایت موارد ذکط اده در بند فوق توسی هطیک از کارگطان با اعالم کارفطما نسبت به اصالح یا تعویض  (09

 آنان اقدام ن اید. 

 طه می بااند. کارگطان ای انکار ملزم به رعایت کامل موازین بهدااتی در محل های مطبو (08

تشخیص مطغوبیت کاالهای ارائه اده بطاساس نظط کاراناس منتخب معاونت دانشجویی تعیین و به ای انکار ابالغ می اود . ارائه مارک های  (09

 نامطغوب، تاریخ مصطف گذاته و گطان فطوای مش ول جطی ه خواهد اد. 

ن قطارداد یا ن ایندگان آنها حل و فصل می اود و درصورت عدم حصول هطگونه اختالف بوجود آمده در ابتدا توسی مذاکطه امضاءکنندگا (10

 تواف  با عنایت به قوانین جاری از ططی  مطاجع ذیصالح قانونی قابل ایگیطی است. 

 ای انکار ح  واگذاری موارد یاد اده در قطارداد را کالً یا جزئاً به غیط ندارد.  (11

ل اجطایی غطفه های مذکور از نظط قی ت کاال، ک یت و کیفیت اجناس و نحوه بطخورد با ای انکار بایستی نظارت کامل و دقی  بط عوام (12

 مشتطیان را دااته بااند. به هطصورت ای انکار جوابگوی مسائل فوق در قبال دانشگاه می بااد.

 تامین ن اید.  ای انکار بایستی جهت نگهداری اجناس متناسب با موضوع قطارداد، امکانات کافی و متناسب را خود اخصا (10

 کارفطما اختیار فسخ قطارداد را به مدت سه ماه از تاریخ عقد قطارداد بطای خود محفوظ می دارد. (11

 هزینه های مطبوط به بهای آب، بطق، گاز با توجه به موضوع قطارداد و تشخیص کارفطما محاسبه و از ای انکار قابل دریافت می بااد. (11

 

 کلیه موارد فوق مورد قبول است

 نام و نام خانوادگی مدیط عامل اطکت

 مهط و امضا
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 فرم پيشنهاد قيمت

 قی ت ایشنهادی ماهیانه به ریال اطح

  قی ت ایشنهادی به حطوف

  قی ت ایشنهادی به عدد

 

اساس کلیه اسناد مزایده اعالم ن اوده و  ض ن مطالعه اطایی مزایده و توان مالی ، قی ت ایشنهادی خود را بط  اینجانب                                        

متعهد می اوم در صورت بطنده ادن خود را مکلف بط امضای قطارداد مزایده و اجطای ضوابی و اطایی مندرج در اطایی مزایاده کاه جازء الینفاک     

 قطارداد مزایده است، می دانم.

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء :

 

 آدرس :

                                  -تلفن ثابت 
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  دانشگاه دامغان مهندسی و خوابگاه ابوذر -قرارداد اجاره بوفه دانشکده فنی  

کای و به منظور مشارکت و توسعه بخش غیط دولتی در ارائه خدمات بیشتط و گستطده تط به دانشجویان و دانشگاهیان و استفاده بهینه از فضای فیزی

که به اختصار در این  معاون دانشجویی دانشگاه دامغان مح د ابطیی آقای انشگاه دامغان  به ن ایندگقطارداد ذیل فی مابین د ،امکاناات موجود

به  ....................... از صادره.......................  ا اره ملیبه  .... فطزند ............. جناب آقای قطارداد موجط نامیده می اود از یک ططف و

 ملزم به رعایت نکات آن می بااند.که به اختصار مستاجط نامیده می اود از ططف دیگط منعقد و ططفین   .............................. نشانی

 ( موضوع قرارداد:3ماده 

جهت ارائه خدمات  عطضه و موجود  وسایل با دامغاندر محیی دانشگاه و خوابگاه ابوذر  یدانشکده فنی و مهندسواقع اجاره فضای فیزیکی بوفه 

 .اختیار مستاجط قطار می گیطد درساندویچ سطد و گطم  بصورت سالم  فطوش مواد غذایی سالم و بهدااتی و بسته بندی اده و ارائه

 ( مدت قرارداد:1ماده 

 می بااد.  11/01/1098لغایت  01/06/1099مدت این قطارداد اجاره از تاریخ 

 .ه انطوز دایط ن اید 20:00لغایت   6:00بوفه را از ساعت  مستاجط موظف است  ه ه روزه :3تبصره 

 .جزء محاسبات زمان اطداخت اجاره بهاء نخواهد بود و تعطیالت بین دو نی سال تحصیلیایام تعطیالت نوروز: 1تبصره 

 : مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت : 3ماده  

نازد   2199192988001هط ماه مبلغ مذکور را باه حسااب اا اره     انتهایبااد که مستأجط مکلف است ریال می                  مبلغ اجاره ماهیانه 

الزم باذکط اسات    تحویال ن ایاد.   معاونت دانشجویی مالی عامل بانک ملی مطکزی دامغان به نام درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و رسید آن را به 

هزینه بوفه هط ماه به مدت یک هفته می بااد در صورت تأخیط در اطداخت اس از موعد مقاطر مساتأجطموظف باه اطداخات     مهلت اطداخت واریز 

  هزینه اجاره ماهانه به ازای هط روز تأخیط خواهد بود. %1جطی ه به میزان 

 شرایط و ضوابط :

 اهد داات .مستاجط ح  واگذاری موضوع قطارداد را تحت هیچ عنوان به غیط نخو : 4ماده 

 مستاجط مکلف است مقطرات اداری و ائونات اسالمی محل و مقطرات صنفی مطبوطه را رعایت ن اید. :1ماده 

ناظطین تعیین اده از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه بطور مستقیم و غیط مستقیم و در هط زمانی که الزم بدانند بطقی ت فطوش اجناس،  : 6ماده 

نوع جنس فطوخته اده و موازین اخالقی و اسالمی بوفه و کارکنان و کالً به نحوه اجطای قطارداد نظارت دااته و درصورت  رعایت موازین بهدااتی،

ال مشاهده هطگونه تخلف به تشخیص خود و بدون مطاجعه به مطاجع قضایی به مسئول بوفه تذکط کتبی خواهند داد و یا نسبت به اجطای فطآیند اع 

 ایوست قطارداد اقدام خواهند ن ود.جطی ه بطاساس جدول 

تهیه و استفاده از رواوش سفید و نظیف و رعایت موازین بهدااتی در محل فطواگاه و هنگام عطضه مواد غذایی و بطخورد محتطمانه و  : 1ماده 

 .بااد ناظطین دانشگاهایید مناسب با مطاجعین توسی کارکنان مستاجط الزامی است و باید موارد فوق مورد ت

و رضایت مطاجعین بااد استفاده ن اید  ناظطین دانشگاهمستاجط موظف است  از مواد غذایی با کیفیت مطلوب و استاندارد که مورد تایید  :1ماده 

 فاقد استاندارد الزم را ندارد.وبه هیچ عنوان ح  فطوش دخانیات و مواد غذایی خارجی بدون تایید وزارت بهداات و غیط بهدااتی و 
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مستاجط موظف است کاالهای خود را به قی ت روی کاال و یا قی ت اایین تط ارائه ن اید و درصورتیکه بیشتط از قی ت تعیین اده دریافت  : 3ماده 

 ن اید از مصادی  تخلف محسوب گطدیده و مش ول جطی ه خواهد اد.

 کلیه اجناس باید دارای بطچسب قی ت قابل رویت توسی مشتطی بااند. :.3ماده 

 کلیه مواد غذایی باید دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضاء بوده و زمان مصطف آن نگذاته بااد. :33ماده 

ن ی تواند از نیطوهایی که تایید صالحیت توسی  اید. ویط باید کلیه نیطوهای خود را بطاساس قوانین و مقطرات موجط انتخاب ن جمستا : 31ماده 

کاری استفاده ن اید و چنانچه دانشگاه فطدی را فاقد صالحیت بطای کار درمحیی دانشگاه تشخیص دهد مستاجط موجط نشده اند حتی بطای یک روز 

 ملزم به تعویض آن در اسطع وقت خواهد بود.

ط هیچگونه مستاجط مکلف است کلیه قوانین و مقطرات وزارت کار و امور اجت اعی را نسبت به کارگطان خود رعایت و اجطا ن اید و موج : 33ماده 

 .ن مستاجط را به عهده نخواهد دااتمسئولیتی در مقابل بی ه درمانی و مالیات بطحقوق و دیگط مسائل اطسنلی ه کارا

مستاجط مکلف به جبطان کلیه خسارتی است که در مدت اجاره تا زمان تخلیه و تحویل مورد اجاره به عین مستاجطه و لواح  عطفیه آن :.  43ماده 

 .و باید در اسطع وقت و طب  نظط کاراناس اداره تغذیه نسبت به جبطان خسارات اقدام ن اید وارد می گطدد

مستاجط موظف است نسبت به اخذ کارت معاینه بهدااتی خود و ه کارانش اقدام ن وده و در محل مناسب در معطی دید ه گان نصب  : 31ماده 

 ن اید.

کلیه اطسنل مورد نیاز خود را از بین دانشجویان نیازمند و کم بضاعت دانشگاه دامغان انتخاب ن اید. مستاجط مستأجط موظف است  :36ماده 

قبل از اطوع بکار فطوانده یا فطواندگان را جهت تأیید صالحیت اخالقی و صحت سالمت جس ی به موجط معطفی ن اید و در صورت موظف است 

 د.تأیید موجط فعالیت خود را اطوع ن این

قانون اساسی بوده و متعهد است در طول  111مستاجط ن ی بایست مش ول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصل  :31ماده 

 مدت قطارداد به هیچ وجه ااخاص مذکور را در قطارداد سهیم و ذینفع نکند. 

فه و ت یزکطدن محیی سالن غذاخوری به ویژه در غیطاز ساعات توزیع غذا که ج ع آوری زباله های ناای از فطوش اقالم غذایی در بو : 31ماده 

 صطفاً خدمات بوفه ای صورت می اذیطد با مستاجط خواهد بود .

 .. مستاجط ح  ورود به دانشگاه و محیی های مورد اجاره را بعد از ساعات تعیین اده توسی حطاست دانشگاه ندارد: 33ماده 

هطگونه اختالف نظط در نحوه اجطای موضوع این قطارداد و تعهدات مطبوطه، تشخیص معاونت دانشجویی حجت خواهد  درصورت بطوز : .1ماده 

مستاجط بود و مستاجط ملزم و متعهد است تعهداتی را که ب وجب این قطارداد بعهده دارد اجطا ن اید در غیطاینصورت جبطان خسارات وارده به عهده 

 می بااد.  

کلیه تخلفات ذکط اده در موارد قبلی و درجدول ایوست مش ول جطی ه بطای مستاجط خواهد گطدید که از محل ودیعه حسن انجام کار  : 13ماده 

 یا مبلغ ض انتنامه کسط خواهد گطدید.

و مستاجط هیچ وجهی  و قانون مدنی می بااد 1096تابع قانون روابی موجط و مستاجط مصوب  ،رابطه استیجاری موضوع این قطارداد : 11ماده 

وجه ح  مطالبه  یچه هنگام انقضاء مدت اجاره و تخلیه مورد اجاره بهه بابت سطقفلی یا ح  کسب و ایشه تحت هیچ عنوانی به موجط نپطداخته و ب

 .و امثال آن ندارد هی بابت ح  کسب و ایشه یا سطقفلیوج



 

7 

 

تحویل ن اید. در غیط این صورت  ن اینده موجطمستاجط مکلف است در اایان قطرارداد ساخت ان و لوازم تحویلی را به صورت سالم به : 13ماده 

 موظف به اطداخت اجاره مطاب  اجطت ال س ی خواهد بود.

امور از معاونت دانشجویی ه کاری کامل را مستاجط موظف است با ناظطین امور بهدااتی از مطکز بهداات و درمان  و ناظطین سایط : 14ماده 

 بن اید.

 نسخه تهیه و تنظیم گطدیده است و اعتبار هطیک در نسخ در حکم واحد است. سه این قطارداد در 

 

 مستأجط                                                                                             : معاون دانشجوییموجط                              

                                                                        مح د ابطیدکتط                                   

 

                           به اکایاتمدیط امور حقوقی، قطاردادها و رسیدگی  : ناظطحقوقی                                                          

 دکتط مح د حسن حسنی                                                                                                      
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 میزان جریمه های تخلفات

 سوم تذکطمبلغ جطی ه بار  مبلغ جطی ه بار دوم تذکط مبلغ جطی ه باراول تذکط عنوان تذکط

ندااتن کارت بهداات  افطاد به ازای هط 

 نفط و به ازای هطروز
 ریال 110000 ریال 100000 ریال 10000

 ریال 110000 ریال 100000 ریال 10000 ندااتن رواوش

 ریال 010000 ریال 210000 ریال 110000 بطخورد بد با مشتطیان

 ریال 010000 ریال 210000 ریال 110000 رعایت نکطدن موازین بهدااتی توزیع

 ریال 200000 ریال 110000 ریال 100000 رعایت نکطدن بهداات فطدی اطسنل

 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000 گطانفطوای

 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000 کم فطوای

 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000 مواد غذایی تاریخ گذاته

 ریال 110000 ریال 100000 ریال 10000 قی ت کاال نداات بطچسب

 ریال 200000 ریال 110000 ریال 100000 ندااتن تاریخ تولید و انقضاء مواد غذایی

 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000 بکارگیطی نیطو غیطاز نیطوهای تعیین اده

 ریال 110000 ریال 100000 ریال 10000 حضور افطاد متفطقه در بوفه

 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000 فطوش اقالم م نوع اده توسی اداره تغذیه

ت یزنکطدن محیی داخل و اططاف بوفه 

 ازضایعات  مواد غذایی باقی انده
 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000

جبطان نکطدن خسارت وارده به بوفه در 

 زمان تعیین اده توسی کاراناسان
 ریال 110000 ریال 010000 ریال 210000

  

 

 مستأجط                                                                                         : معاون دانشجوییوجطم                                 

 محمد ابریدکتر                                       

 

                            مدیر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات: ناظرحقوقی                                                                      

 حسن حسنی                          دکتر محمد                                                                                                    


