
 1398یک مرحله ایی غذای دانشجویی مدارک درخواستی مناقصه

 56دانشگاه هنر به نشانی : خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک  مناقصه گزار:         

 دانشگاه هنر واگذاری امور تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای حوزه معاونت دانشجویی موضوع مناقصه : 

 1398-1399درسال تحصیلی                                                  

 تضمین شرکت در مناقصه(    الف)  پاکت                         

به یکی از سه  (ریالمیلیون ه میلیاردونهصدوبیست و یکس) 000/000/921/3مبلغ به  ضمانت نامه -1

 صورت زیر:

 ماه سهبانکی قابل تمدید تا معتبرالف: ضمانت نامه 

  انکی)تضمینی(چک بب: ارائه 

نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی بنام سپرده جاری    10458129شماره ج: واریز به حساب 

 دانشگاه هنر

 اسناد مناقصه و شرکت شناسایی مدارک ( ب)  پاکت  
 رونوشت مصدق اساسنامه -1

لييت  و  شرکت مبنيی رير ابابيار اساسينامه ج موتودیيت شيرکت ج موايو    ا        آگهی روزنامه رسمیرونوشت  -2

 ) و نيز در صورت تغييرات ارائه آخرین آگهی (دارندگان امضاء مجاز آن  

  و م ابر در زمان مناقصه 99-98سال گواهينامه صالحيت از وزارت کار و امور اتامابی رونوشت  -3

 رونوشت کارت شناسایی اقاصادی ) کد اقاصادی دریا ای از سازمان امور مالياتی ( -4

 رونوشت شناسه ملی -5

 اخير انجام شده روسيله شرکت ماقاای حداقل طی سه سال  ) مکفی و مفيد (  سوارق خدماتی مشاره  هرست -6

 ميزان مبلغ و مدت قرارداد . بنوان دانشگاه یا موسسه  را ذکر

در طول سه سيال   مواو  قرارداد کپی حداقل یك قرارداد از قراردادهای قبلی شرکت ماقاای در زمينه امور  -7

  اليت همکاری را دانشگاهها و موسسات آموزش بالی (اخير ) اولویت  

 شرکت مرروط ره   الياهای اخير کپی راایت نامه  از سوارق خدماتی -8

  ضمائمآنالیز ها و و  طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاهتهیه مواد ،  قرارداد -9

 یک برگ تذکرات که شامل شرایط و نکات مربوط به شرکت در مناقصه می باشد. -10

ميورد قبيول    را امضاهای مجاز و مهر شيرکت و همچنين  رم تذکرات آن  هایپيوستو  ها رم مان قرارداد ه :توج

 ( در صورت حق امضا برای دو نفر در روزنامه رسمی ، امضا نمودن دو نفر الزامی است.) است 

 )  پاکت  ج  (  پیشنهاد قیمت 

در سربرگ ی موضوع مناقصه با عدد وحروف وبدون قید وشرط براو ساالنه جمع ماهانه با و هر پرس غذا پیشنهادیقیمت 

 ( پیشنهاد قیمت  محاسبات و برگه   طبق توضیحات) . شرکت تایب و ارائه گردد

پاکتهای  الف ، ب و ج می بایست در یک پاکت  با لفاف مناسب و الک و مهر شده  تا پایان وقت : توجه 

 نردانشگاه ه امور قراردادها اامور دانشجویی یدفتر به  30/60/8139  مورخ شنبهیکروز  اداری

                  و رسید دریافت نمائید .تحویل   56سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک  خیابان سرهنگ انی شبه ن 
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 گهی مناقصه عمومی (تکمیلی آ توضیحات )             
 1398-1399درسال تحصیلی  واگذاری امور تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای حوزه معاونت دانشجویی : موضوع مناقصه 

 تقاطع سرهنگ سخائی بعد از حافظ خ خیابانرس :تهران به آد دانشگاه هنر ) در تهران و کرج(  :دستگاه مناقصه گزار

 66733401-5 ستاد مرکزی دانشگاه  تلفن :  56پالک  ،سی تیر خ                           

 . است ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش شرایط موضوع مناقصه-1 
 .مردود میباشدر ،  و تحویل بعد از موعد مقر مشروط  -مبهم  - صناق -پیشنهادهای مخدوش -2
 هنر  شرایط عمومی مناقصه تابع ضوابط قانون برگزاری مناقصات  و آئین نامه مالی معامالتی دانشگاه -3

 روده ودانشگاه مجاز ره رد یا قبول کليه پيشنهاد ها می راشد.  

 و پاسخگوئی مکانها و آشنایی با امکانات ، آَشپزخانه ها ، بیشتر برای  هماهنگی به منظور کسب اطالعات

و   66973758معاونت دانشجویی ) به شمماره تلفمن     نماینده حبیب عابدینی جناب آقایبا  به سواالت،

 تماس حاصل فرمائید .    ( 09358459693همراه

 ( با معرفینامه) 16/5/98تا مورخ  روز  اداری7اوراق  مناقصه از انتشار اولین آگهی تا   اخذ تهیه و مهلت-4                  

 : (با معرفی نامه و رو نوشت آن جهت رسید) به دانشگاه پاکات مدارک مناقصهتحویل  و مکان مهلت-5

 یا دبیرخانه    قراردادها دانشجویی یا اموربه دفتر امور13 3/6/98مورخ  17تا ساعت 

صبح  10ساعت   05/06/1398شنبهکی0روز  در کمیسیون مناقصه برای بازگشائی پاکتهابرگزاری جلسه -6   

برگمزار  (  حوزه ریاست  ) اطاق جلسات  56خیابان سرهنگ سخائی بعد از خیابان سی تیر پالک محل  در

) حد نصاب اند، با  معرفینامه بالمانع می باشد.شرکتهائی که پیشنهاد ارائه نمودهمی شود و حضور نماینده 

  سه پیشنهاد است (برگزاری مناقصه حدااقل 

مدارک ارزیابی بایستی کامل باشد ) با توجه به یکسان بودن شرائط برای تمامی شمرکت کننمدگان ( در   -7

 پاکت ج صورت عدم هر یک از مدارک مذکور ) در پاکت ب ( ، تصمیم گیری در خصوص باز نمودن و یا رد 

 با کمیسیون مناقصه می باشد. 

ه ونفرات اول و دوم مناقصه اعالم ممی گمردد کمه    پیشنهادها از طرف دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت-8

 آزاد   شرکت کنندگان  سپرده بقیه  سپرده آنان تا پایان عقد قرارداد نزد دانشگاه ضبط خواهد شد و

می گردد وبالفاصله می توانند جهت اخذ مدارک وتضمین نامه خود به دفتر امور ممالی دانشمگاه مراجعمه    

 نمایند.

 مدارک مناقصه   و پیشنهاد آخرین روز تحویل پاکاتبعداز  کماه یا : زمان اعتبار پیشنهاد ه-9

تسملیم ضممانت    چنانچه پیشنهاد شرکت مورد قبول واقع شد وشرکت از امضای قرارداد مربوطمه یما   -10 

یما   ون اینکه نیازی به اثبات اسمتنکاف در مدت مقرر استنکاف نمود دانشگاه هنر بدحسن اجرای تعهدات 

یا تهیه اظهارنامه یا تسلیم دادخواست یا اقدامی از مجاری اداری یا قضائی داشته باشد اقامه هرگونه دلیل و

اعمالم نمایمد    و نفر دوم را بعنوان برندهمناقصه را به سود دانشگاه ضبط نماید  شرکت در می تواند تضمین

 .حق هرگونه اعتراضی را نسبت به مورد مذکور از خود سلب و اسقاط می نمایدبرنده شرکت  رهو

      می باشد.صه به عهده برنده مناق ها آگهیهزینه -11

 مورد قبول است                                                   
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