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 کارکنان و استادان، ي دانشجویانتوزیع غذاپخت و تامین مواد اولیه و مناقصه  عمومی شرایط
 دانشگاه عالمه طباطبایی 

به  ی،اطبائدانشگاه عالمه طب تادانکارکنان و اس، و پخت و توزیع غذاي دانشجویان طبق اسناد پیوست تامین مواد اولیهموضوع مناقصه:  .1
 مناقصه شرایط اختصاصیشرح مندرج در 

دانشگاه عالمه طباطبایی واقع در تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، کد  اداره تغذیه معاونت دانشجوییواحد کار:  .2
 09903712063و  48390000و  44737510-19تلفن   1489684511پستی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی می باشد. مناقصه گزار .3

است که بایستی به یکی از صورت ریال( یک صد و چهل و نه میلیون تومان)  000/000/490/1   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .4
 .هاي ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت در بسته به مناقصه گزار تسلیم شود

  .طباطباییبنام سپرده دانشگاه عالمه تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزي 4001073506377595شماره حساب واریز نقدي به الف. 
 نامه بانکی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.ضمانتارائه ب. 
 ی.ئدر وجه دانشگاه عالمه طباطبا بانکی چک تضمین شده ج.

 است، پس از مشخص شدن نتیجه مناقصه، این ضمانتنامه با درخواست شرکت کنندگان مسترد خواهد شد. بدیهی
هزار تومان) به حساب  دویستریال، معادل  000/000/2میلیون ریال ( دوجهت اخذ اسناد مناقصه، مبلغ شرکت کنندگان در مناقصه الزم است  .5

واریز نموده و در ساعات اداري به همراه  یمتفرقه دانشگاه عالمه طباطبائهاي به نام درآمدبانک تجارت   98722920شماره 
ه ب ده روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه ایرانتا حداکثر  کارت شناسایی (کارت ملی)و  اصل فیش واریزي، معرفی نامه رسمی شرکت

 اداره تدارکات دانشگاه تحویل و رسید دریافت دارند.

  مکلفند مدارك خود را در سه پاکت به شرح زیر تحویل دهند:شرکت کنندگان  .6

 سپرده شرکت در مناقصهپاکت الف. 
گزارش حسابرسی دو سال ، مدارك مناقصه شامل قراردادو  احراز صالحیت شرکتپی  ، کسوابق شرکتمستندات،  مداركپاکت ب. 

 .و پیوست هاي شماره یک، دو و سه، اخیر
 .فرم پیشنهاد قیمتپاکت ج. 

 نشانی محل ارسال و تسلیم پیشنهادات:  .7

 44737510-19 تلفن  1489684511 پستی کد همت، شهید بزرگراه تقاطع المپیک، دهکده بلوار تهران، اداره تدارکات دانشگاه به نشانی
 د.ت کننده برسشرک(مندرج در آگهی تاسیس و آخرین تغییرات)  مجازء تمام اسناد مناقصه می بایستی به مهر و امضا 48390000 و

 موثر در ارزیابی شرکت کنندگان عبارتست از: شاخصهاي .8

 .رزومه و سوابق فعالیت شرکت (مرتبط با موضوع مناقصه)الف. 

  .آئین نامه انضباطی کار مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب.
 .گواهینامه ها و مجوزهاي قانونی ج.



 2 از 2 صفحه 

 .قیمت پیشنهادي د.
کمیسیون مناقصه در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعایت صرفه و صالح دانشگاه مختار است؛ بنابراین شرکت در  .9

 .ایجاد نخواهد کردمناقصه و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی را براي شرکت کنندگان 

پیشنهاد مصداق اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی و آگهی در مورد شرکت کنندگان باید داراي ماهیت حقوقی باشند و درهنگام ارائه  .10
 .دارندگان امضا مجاز شرکت کننده آخرین تغییرات را در پاکت قرارداده و تسلیم نمایند

ضاء مهمه صفحات اسناد مناقصه باید به امضاء صاحبان امضاء مجاز (مندرج در آخرین آگهی) برسد. همچنین ارائه گواهی امضاء صاحبان ا .11
 مجاز ضروري است. 

 شرکت کنندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را رعایت نمایند. .12

 .پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط، تکمیل و ارسال گردد .13

ف یشنهاد ناقص و مبهم تلقی گردیده و حذبه تقاضاهایی که داراي ابهام، نقص و قلم خوردگی باشد و یا مدارك مورد نیاز ارسال نگردد، پ .14
 .خواهد گردید

قیمت هاي ارائه شده می بایست تنها مربوط به مشخصات اعالم شده از طرف دانشگاه باشند و ارائه قیمت براي اقالم مشابه فاقد اعتبار می  .15
 باشد.

ل آن خوانا، مفهوم و واضح و به ریال نوشته و ذیمبلغ پیشنهادي شرکت کنندگان باید در فرم مربوط به مناقصه به عدد و حروف بصورت  .16
 را ممهور و امضا نمایند و از تحویل پیش فاکتور خودداري شود.

انجام روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به  10برنده مناقصه حداکثر یک هفته پس از اعالم نتیجه می بایستی نسبت به انعقاد قرارداد و حداکثر  .17
 صورت انصراف و عدم مراجعه، سپرده واریزي شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.اقدام نماید و در تعهدات

 .برنده مناقصه حق واگذاري مورد مناقصه را به غیر ندارد .18

ه نفع دانشگاه ضبط ب ایشانچنانچه براي برنده مناقصه منع قانونی وجود داشته باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده  .19
 .خواهد شد

دة تضمین ش یک فقره چکضمانتنامه بانکی یا به صورت  یک سالاز مبلغ قرارداد براي مدت  %10بابت گارانتی و حسن انجام کار معادل  .20
 می باشد.ایی مه طباطباداره تغذیه معاونت دانشجویی دانشگاه عالاز برنده مناقصه اخذ خواهد شد. استرداد ضمانت نامه منوط به تائید  بانکی

 هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه با برنده مناقصه است.  .21

ضمن مطالعه و قبول شرایط  ......................................................به عنوان مدیرعامل شرکت/شخصیت حقوقی............................................اینجانب 
تامین مواد اولیه و پخت و توزیع غذاي دانشجویان، مناقصه گانه پیوست شماره یک، متقاضی شرکت در  21مناقصه بر اساس بندهاي 

 .ممی باشم و با اطالع از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر به شرکت در مناقصه هست ،کارکنان و اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 نام و نام خانوادگی / تاریخ

 امضاي صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت / شخصیت حقوقی
 


