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 شرایط مزایده

 دانشگاه دامغان مطابق با شرایط پیمان و قرارداد های  مربوطه فروش لباس خوابگاههای خواهرانموضوع مزایده عبارتست از واگذاری کانکس   (1

ضم  یبرا مانکارپی (2 سارات وارده به تجه   ینت سن انجام کار و تعهدات و جبران خ سا  یزاتح ضمانت نامه بانک  یلو و ضم  ی،و اماکن  شده   نیچک ت

نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه در پاکت     2909009092( به شماره حساب   یالر 000/500) یالر پانصد هزار به مبلغ  یزیوار یشف یا یبانک

سارات خود را از محل ا    یکارفرما قرار م یاراخت ررا د  "الف" ست که خ ضم  یندهد و کارفرما مختار ا تا دوماه پس از اتمام قرارداد جبران  ینت

 . یدنما

 ( ریال می باشد.پانصد هزار)5000000قیمت پایه موضوع مزایده ماهیانه (3

 می باشد. 35/04/3331لغایت  33/00/3331مدت واگذاری از تاریخ  (4

 یده بایستی موضوع مزایده را روی پاکت های ارسالی، درج نماید.رکت کننده درمزاش (5

 مدارک الزم جهت شرکت در مزایده، شامل موارد زیر است که باید در یک پاکت دربسته  به شرح ذیل می باشد:  (0

 الف( فیش واریزی مبلغ تضمین  

شجویی      سنامه وکارت دان شنا شامل کارت ملی،  سخه   -ب( کپی اوراق هویتی  شخص       یک ن سط  شده تو ضا صورت    -شرایط مزایده ام در 

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

 ج( فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت  

 می باشد. 00/1333/ 13شنبه مورخ چهارروز  33ساعت مهلت تسلیم پیشنهادات  (1

شگاه دامغان به آدرس دامغان            (8 شجویی دان شنهادات دفتر معاونت دان ستی پی سال پ سلیم یا ار شگاه    -محل ت شگاه دامغان  -میدان دان فتر  د -دان

 معاونت دانشجویی می باشد.

سوم              (9 سپرده وی با تشخیص کمیسیون مزایده به ترتیب وضعیت برنده دوم و شود، ضمن ضبط  درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت استنکاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بدیهی است اتخاذ تصمیم پس           

 ل الزم بعدی بعهده کمیسیون مزایده خواهد بود. از انجام مراح

شود               (10 صل  شنهاداتی که بعد از موعد وا سپرده و پی شده و فاقد  سبت به حداقل قیمت داده  ضافه یا ن صد ا ساس در شروط و مبهم و بر ا شنهاد م  به پی

 مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه دامغان نمی نماید و دانشگاه مجاز می     صرفاً شرکت و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده     (11

شگاه، هر یک        شگاههای منطقه البرز جنوبی و با عنایت به صرفه و صالح دان شد در چهارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی دان ز ا با

 پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

 و مقررات و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و نظام فنی و اجرائی کشور الزامی می باشد. رعایت کلیه قوانین (12

ساب  ح پیمانکار متعهد می شود در قبال استفاده از امکانات و فضای کالبدی دانشگاه برای ارائه خدمات در مکان های مذکور ماهیانه مبلغی را به     (10

 دانشگاه واریز نماید. برنده مزایده کسی است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد نماید.درآمدهای اختصاصی 

 جزء محاسبات زمان پرداخت اجاره بهاء نخواهد بود.ایام تعطیالت بین دو نیمسال تحصیلی و تعطیالت نوروز جمعا به مدت یک ماه   (11
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شگاه         (15 صیل دان شاغل به تح شجویان  ضوع مزایده با دان صیلی آنها باقی مانده      اولویت واگذاری مو سال از دوره تح ست که حداقل دو نیم دامغان ا

 است.

 پیشنهاد دهنده می تواند قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل اجرای قرارداد و با هماهنگی قبلی بازدید نماید. (12

 قانونی موجود لحاظ نمایند.پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پیشنهادی خود حقوق کارگران را با توجه به مصوبات و مقررات  (19

کلیه وسایل موجود در خصوص پیمان طی صورتجلسه ای با ذکر کامل مشخصات به پیمانکار تحویل داده خواهد شد و در پایان مهلت قرارداد به         (18

 همان صورت بازپس گرفته می شود.

شت و حق اعتراض در این خصوص   پیمانکار با آگاهی و اطالع از موضوع اجاره و مشاهده فضای موضوع پیمان، ادعایی د      (19 ر این رابطه نخواهد دا

 مسموع نخواهد بود.

 تامین کلیه موارد و وسایل ایمنی و بهداشتی در خصوص موضوع پیمان و مکان در اختیار قرار داده شده با پیمانکار است.   (20

 تجهیزات بکارگرفته شده توسط پیمانکار بایستی استاندارد و بهداشتی باشند. (21

 نشجویی به عنوان ناظر در این قرارداد خواهد بود که پیمانکار موظف به همکاری با ایشان می باشد. معاونت دا (22

 پیمانکار بایستی ساعات مورد نظر ناظرین قرارداد را در فعال نگه داشتن مکان  مورد پیمان رعایت کند. (20

 از مکان مورد پیمان بعمل آورد. پیمانکار موظف می باشد همکاری الزم را با ناظرین دانشگاه در موقع بازدید (21

م می نماید پیمانکار متعهد است با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات الزم نسبت به انجام امور محوله به نحو احسن در اوقاتی که کارفرما اعال (25

 اقدام کند. 

با نازل ترین قیمت و اجناس دارای پروانه بهداشت و عالمت پیمانکار موظف است صرفا خدمات و کاالهای ارائه شده متناسب با موضوع قرارداد را  (22

 استاندارد عرضه کند.

 تهیه ، تأمین و تدارک وسایل و اقالم موردنیاز جهت ارائه بموقع به دانشجویان بعهده پیمانکار است.  (29

 نظافت مکان فروش و فضای اطراف و همچنین جمع آوری زباله های آن بعهده پیمانکار می باشد.  (28

خدمات و اقالم ارائه شده در بوفه ها می بایستی با فضای فرهنگی و علمی دانشگاه متناسب باشد و فروش هرنوع سیگار و مواد دخانی ممنوع  نوع (29

 می باشد.درصورت مشاهده دانشگاه اختیارفسخ قرارداد را دارد.

 ار می باشد. حفاظت ونگهداری از کلیه تجهیزات و تعمیرات مربوطه بعد از تحویل بعهده پیمانک (00

چنانچه خسارتی توسط ابواب جمعی پیمانکار به تجهیزات واگذار شده وارد گردد، پیمانکار موظف است نسبت به جبران خسارات وارده طبق نظر  (01

 کارشناس دانشگاه اقدام نماید.

 بکارگیری کارگران با مشورت کارفرما و با رعایت موارد ذیل خواهد بود: (02

 الف( تابعه ایران باشد.

 ب( اخراجی از سایر ارگان ها و ادارات نباشد.

 ج( گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نماید و قبل از بکارگیری به تأیید دانشگاه برسد.

 د( از بیماری های مرتبط با خدمات غذایی)بیماری های عفونی و میکروبی( مبرا باشد)ارائه کارت تندرستی الزامی است.(

 ی و حقوقی مسئول بوده و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت. پیمانکار در برابر اشخاص حقیق (00
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 کلیه حوادث ناشی از کار، نقص عضو و یا فوت کارگران، در حین کار برعهده پیمانکار می باشد.  (01

 دی ندارد.رگرفته شده هیچ گونه تعهمسئولیت قانونی مقررات کارگری و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار می باشد و دانشگاه در قبال نیروهای بکا (05

 عوامل پیمانکار موظف به رعایت کامل شئونات اسالمی و اخالقی و ضوابط داخلی دانشگاه می باشند.  (02

پیمانکار موظف است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در بند فوق توسط هریک از کارگران با اعالم کارفرما نسبت به اصالح یا تعویض  (09

 نماید. آنان اقدام 

 کارگران پیمانکار ملزم به رعایت کامل موازین بهداشتی در محل های مربوطه می باشند.  (08

تشخیص مرغوبیت کاالهای ارائه شده براساس نظر کارشناس منتخب معاونت دانشجویی تعیین و به پیمانکار ابالغ می شود . ارائه مارک های  (09

 جریمه خواهد شد. نامرغوب، تاریخ مصرف گذشته و گران فروشی مشمول 

ا بهرگونه اختالف بوجود آمده در ابتدا توسط مذاکره امضاءکنندگان قرارداد یا نمایندگان آنها حل و فصل می شود و درصورت عدم حصول توافق  (10

 عنایت به قوانین جاری از طریق مراجع ذیصالح قانونی قابل پیگیری است. 

 را کالً یا جزئاً به غیر ندارد.  پیمانکار حق واگذاری موارد یاد شده در قرارداد (11

 نپیمانکار بایستی نظارت کامل و دقیق بر عوامل اجرایی غرفه های مذکور از نظر قیمت کاال، کمیت و کیفیت اجناس و نحوه برخورد با مشتریا (12

 را داشته باشند. به هرصورت پیمانکار جوابگوی مسائل فوق در قبال دانشگاه می باشد.

 ت نگهداری اجناس متناسب با موضوع قرارداد، امکانات کافی و متناسب را خود شخصا تامین نماید. پیمانکار بایستی جه (10

 کارفرما اختیار فسخ قرارداد را به مدت سه ماه از تاریخ عقد قرارداد برای خود محفوظ می دارد. (11

 محاسبه و از پیمانکار قابل دریافت می باشد.هزینه های مربوط به بهای آب، برق، گاز با توجه به موضوع قرارداد و تشخیص کارفرما  (15

 

 کلیه موارد فوق مورد قبول است

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

 مهر و امضا
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 فرم پيشنهاد قيمت

 قیمت پیشنهادی ماهیانه به ریال شرح

  قیمت پیشنهادی به حروف

  قیمت پیشنهادی به عدد

 

سناد مزایده اعالم نموده و           اینجانب                                         ساس کلیه ا شنهادی خود را بر ا شرایط مزایده و توان مالی ، قیمت پی ضمن مطالعه 

ه که جزء الینفک قرارداد متعهد می شوم در صورت برنده شدن خود را مکلف بر امضای قرارداد مزایده و اجرای ضوابط و شرایط مندرج در شرایط مزاید

 مزایده است، می دانم.

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء :

 

 آدرس :

                                  -تلفن ثابت 
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 دانشگاه دامغانفضا جهت فروش پوشاک مورد نياز  در سایت خوابگاهی خواهران  قرارداد اجاره

تفاده سبه منظور مشارکت و توسعه بخش غیر دولتی به ویژه پتانسیل دانشجویان در ارائه خدمات بیشتر و گسترده تر به دانشجویان و فرهیختگان و ا 

قرارداد موجر  ینکه به اختصار در ا محمد ابریبهینه از فضای فیزیکی و امکانات موجود قرارداد ذیل فی مابین دانشگاه دامغان  به نمایندگی آقای دکتر 

به نشانی  ........................به شماره ملی   ...................فرزند  ...................به شماره دانشجویی  ....................دانشجو نامیده می شود از یک طرف و 

 ملزم به رعایت نکات آن می باشند.از طرف دیگر منعقد و طرفین که به اختصار مستاجر نامیده می شود   B خوابگاه خواهران سایت -دانشگاه دامغان

 ( موضوع قرارداد:3ماده  

ن اموال با حضور امیبا کلیه لوازم موجود که جزء اموال دانشگاه می باشد ر محوطه پردیس خوابگاهی خواهران اجاره فضای فیزیکی اتاقک  فلزی واقع د

ستاجر می     سه تنظیمی تحویل  م صورتجل صورت      گردد. طبق  شد در غیر این ستاجر می با ست نگهداری لوازم مذکور طی مدت قرارداد به عهده  م بدیهی ا

 دانشگاه برای تعمیر لوازم اقدام نموده و هزینه آنرا از مستاجر دریافت خواهد نمود.

 ( مدت قرارداد:1ماده 

 . باشدمی 15/01/1098لغایت  01/02/1099از تاریخ مدت این قرارداد اجاره 

را فسخ نماید باید با اعالم کتبی و تعیین مهلت دوماهه، این قرارداد را فسخ نماید ولی موجر می تواند  مستاجر درصورتیکه بخواهد قرارداد :3تبصره 

 بدون تعیین و مهلت و با اعالم کتبی و یک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قانونی دیگر موضوع قرارداد را فسخ نماید.

 مستأجرموظف است همه روزه فروشگاه را باز نماید.  :1تبصره 

 ایام تعطیالت بین دو نیمسال تحصیلی و تعطیالت نوروز جزء ایام محاسبه اجاره ماهیانه نبوده و استثناء می باشد.: 3تبصره 

مکلف اسددت ابتدای هر ماه مبلغ مذکور را به حسدداب شددماره   باشددد که مسددتأجر ریال( می .....................ریال ) ........................مبلغ اجاره ماهیانه 

  نزد بانک ملی مرکزی دامغان به نام درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و رسید آن را به امور مالی تحویل نماید. 2199192988001

 شرایط و ضوابط :

 .می باشد و مقررات قانون مدنی 1092این قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

 مستاجر موظف به ارائه پوشاک با کیفیت مناسب برای دانشجویان ساکن در سایت خوابگاهی خواهران بر اساس نرخ های مصوب می باشد.: 4ماده 

 عهدی نسبت بهمستاجر موظف به فراهم آوردن امکانات و تجهیزات الزم برای انجام خدمات مورد توافق در این قرار داد می باشد و موجر هیچ ت: 5ماده 

 حمایت مادی و معنوی در خصوص تجهیزات مورد استفاده مستاجر در ارائه خدمات ندارد.

 مستاجر حق واگذاری موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان به غیر نخواهد داشت. : 0ماده 

 ماید.مستاجر مکلف است مقررات اداری و شئونات اسالمی محل و مقررات صنفی مربوطه را رعایت ن :1ماده 

داد رناظرین تعیین شده از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه بطور مستقیم و غیر مستقیم و در هر زمانی که الزم بدانند بر خدمات قابل ارائه قرا : 1ماده 

 د.نظارت داشته و درصورت مشاهده هرگونه تخلف به تشخیص خود و بدون مراجعه به مراجع قضایی به مستاجر تذکر کتبی خواهند دا

مستاجر موظف است خدمات خود را با نرخ مصوب خدمات این بخش به دانشجویان ارائه نماید و در صورتیکه بیشتر از قیمت تعیین شده  : 3ماده 

 دریافت نماید از مصادیق تخلف محسوب گردیده و مشمول جریمه خواهد شد.
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 توسط مشتری را داشته باشند. کلیه اجناس قابل ارائه باید دارای برچسب قیمت قابل رویت :30ماده 

 مستاجر باید کلیه نیروهای خود را براساس قوانین و مقررات موجر انتخاب نموده نمی تواند از نیروهایی که تایید صالحیت توسط موجر نشده :33ماده 

ن ض آیاند حتی برای یک روز کاری استفاده نماید و چنانچه موجر فردی را فاقد صالحیت برای کار درمحیط دانشگاه تشخیص دهد مستاجر ملزم به تعو

  در اسرع وقت خواهد بود.

مستاجر مکلف به جبران کلیه خسارتی است که در مدت اجاره تا زمان تخلیه و تحویل مورد اجاره به عین مستاجره و لواحق عرفیه آن وارد :.  31ماده 

 .نسبت به جبران خسارات اقدام نماید ناظرینمی گردد و باید در اسرع وقت و طبق نظر 

ظف است قبل از شروع بکار فروشنده یا فروشندگان را جهت تأیید صالحیت اخالقی و صحت سالمت جسمی به موجر معرفی نماید مستأجر مو :33ماده 

  و در صورت تأیید مراجع ذیصالح فعالیت خود را شروع نمایند.

 باشد.انجام کلیه خدمات نظافتی داخل مکان مورد اجاره بعهده مستأجر می : 34ماده 

 حتی برای یک دقیقه ممنوع می باشد. فروشگاهحضور افراد متفرقه و غیرمسئول به هر نحو و برای هر امری در محل  :35ماده 

درصورت بروز هرگونه اختالف نظر در نحوه اجرای موضوع این قرارداد و تعهدات مربوطه، تشخیص موجر حجت خواهد بود و مستاجر ملزم  : 30ماده 

 بموجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیراینصورت جبران خسارات وارده به عهده مستاجر می باشد.   و متعهد است تعهداتی را که

 کلیه تخلفات ذکر شده در موارد قبلی مشمول جریمه به تشخیص موجر برای مستاجر خواهد گردید. : 31ماده 

 کاری کامل را بنماید.مستاجر موظف است با ناظرین امور خوابگاههای خواهران هم: 31ماده 

 جر هیچ تعهدی نسبت به حقوق، مزایا و بیمه افراد شاغل در فضای واگذار شده به مستاجر را ندارد.: مو33ماده 

 نسخ در حکم واحد است. ازماده و سه نسخه تهیه و تنظیم گردیده است و اعتبار هریک   33این قرارداد در سه صفحه و 

 

 

 مستأجر                                                                                                      موجر: معاون دانشجویی                      

                                           محمد ابریدکتر                           

 

 قراردادها و رسیدگی به شکایاتمدیر امور حقوقی، : ناظرحقوقی             

 دکتر محمد حسن حسنی     

 


