
  باسمه تعالیباسمه تعالی

غذای دانشجويان دانشگاه فساغذای دانشجويان دانشگاه فسا  برگ شرايط مناقصهبرگ شرايط مناقصه   

را دقیقاً مطالعه و شرايط عمومي و اختصاصي بايست موارد مندرج در طبخ و توزيع غذاي دانشگاه ميو  تامین مواد اولیهكنندگان در مناقصه شركت

طبق شرح زير و در موعد مقرر همراه با ساير و ج  ب ، ر پاكتهاي الفخود را بر اساس موارد ذكر شده، تنظیم سپس دبررسي نموده و پیشنهاد قیمت 

 دانشگاه تحويل نمايند.دبیرخانه مدارك مورد نیاز به 

 «الف»محتوای پاكت  -1
 چک تضمیني بانکي بهضمانت نامه بانکي يا ريال( كه بايد به صورت  میلیاردده )ريال  000/000/000/10به مبلغ تضمین شركت در مناقصه -1-1

 نفع كارفرما صادر شده باشد.

 «ب»محتوای پاكت  -2
 مناقصه كه تماماً به مهر و امضاء مجاز شركت رسیده باشد.  عمومي و اختصاصيبرگهاي شرايط  -2-1

ركت رسیده كه تماماً به مهر و امضاء مجاز شو موارد مندرج در شرايط عمومي  فرم فرم اطالعات شركت ها و مدارك خواسته شده مربوط به آن -2-2

 باشد.

 به مهر و امضاء مجاز شركت رسیده باشد. كهبرگ شرايط مناقصه   -2-3

 «ج»محتوای پاكت  -3
 ، خوردگي بصورت عددي و حروفي بطور كامالً خوانا و مشخص بدون  هر گونه خط نهايي كه مبلغبه همراه آنالیز غذايي  برگ( 4)پیشنهاد قیمت  برگ

 ر شده باشد.در آن ذك ،شرط و مخدوش بودن

 تذكرات مهم: -4
بايد به صورت در بسته و الك شده باشد و در داخل پاكت بزرگتري كه آن نیز الك و مهر شده و مشخصات  «ج»و  «ب»، «الف»هر سه پاكت  -4-1

 كامل شركت بر روي آن درج شده باشد، تحويل دانشگاه گردد.

بايست در اين دهندگان مي گردد. لذا پیشنهادموجب رد پیشنهاد ارائه شده مي «ب» و «الف» ينقص در هر يک از مدارك ذكر شده در پاكتها -4-2

 مبذول دارند. را كافي خصوص دقت الزم و

شده باشد ترتیب اثر داده  دريافتكه بعد از انقضاي مهلت مقرر به پیشنهادات مبهم، متناقض، مشروط، بدون تضمین، ناقص و يا پیشنهاداتي  -4-3

 نخواهد شد.

 باشد.برنده مناقصه ملزم به رعايت حقوق و مزاياي ناشي از اجراي قانون كار در رابطه با مستخدمین خود مي -4-4

 كسورات قانوني تعلق خواهد گرفت. ،هاي پیمانکاربه كلیه دريافتي -4-5

 ات مختار است.كمیسیون مناقصه در رد يا قبول هر يک از پیشنهاد -4-6

 كاري روز 7 مدت پس از تعیین نتیجه مناقصه توسط كمیسیون، مراتب توسط اداره تغذيه دانشگاه به نفر اول ابالغ و پیمانکار مکلف است ظرف -4-7

 10ارزش مانت نامه بانکي به نمودن ض از تاريخ ابالغ نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و همچنین با هماهنگي امور مالي دانشگاه نسبت به جايگزين

ضبط و اقدام نمايد. در غیر اين صورت مبلغ تضمین شركت در مناقصه به نفع دانشگاه  شركت در مناقصه به جاي چک تضمیني درصد كل قرارداد

 .مطابق مقررات عمل خواهد شد

پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت طبق شرح  تمام اسناد مناقصه، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهدآور  -4-8

 مندرج در برگه شرايط مناقصه تحويل كارفرما گردد.

با آنان رفتار  «نامه تشخیص صالحیت پیمانکارانآيین» 56اند، طبق ماده دهندگان با هم تباني كرده هرگاه اطالع حاصل شود كه پیشنهاد -4-9

 خواهد شد.

 باشد.ميتابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران ساير شرايط،  -4-10

 دبیرخانه دانشگاه فسا –دانشگاه فسا  -بهمن بیگي میدان  –شهید محب بلوار انتهاي   –فسا  -استان فارسنشاني محل تسلیم پیشنهادها: 

. 

 امضای مجاز پيمانكارمهر و                                                                   گذارامضای دستگاه مناقصه     


