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 شماره                                                                                                                                  

 تاریخ                                                                                                                                

 بسمه تعالی

 دانشگاه فساشرایط عمومی شرکت در مناقصه قراردادهای 

 

برنده مناقصه متعهد می گردد حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ اعالم برنده ی مناقصه هنگاام انعاااد قارارداد     -1

تعهدات تهیه و تسلیم کارفرما نماید تاا   کل مبلغ ساالنه قرارداد بابت حسن اجرای %10وجه ناد یا ضمانت نامه بانکی معادل

خسارات گردد از مبلغ فوق جبارا  شاود در ریار     بروزچنانچه به تعهدات خود به طور جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجب 

مه در پایا  مدت قرارداد در صورت داشتن رضایت کارفرما به برناده مناقصاه مساترد خواهاد شاد       نا اینصورت مبلغ ضمانت

برنده مناقصه موظف به انجام کلیه مفاد قرارداد می باشد و در صورت عدم اجرای قرارداد به صورت صایی  پاا از    همچنین

نامه برنده مناقصه به نفع دولت ضبط  به طور یک طرفه فسخ و ضمانتارسال حداکثر سه اخطار کتبی توسط کارفرما قرارداد 

 خواهد شد  

منوط به ارائه تسویه حساب از کارفرما و ساازما  تاامین اجتمااعی و اداره اماور      نامه حسن انجام کار آزاد نمود  ضمانت -2

 اقتصاد و دارایی و برگ تسویه حساب کارگرا  می باشد  

می باشد و در صورت  توسط کارفرما بر اساس پایش عملکرد موضوع قراردادمالک پرداخت مبلغ ماهیانه به برنده مناقصه  -3

مای   از صورت حساب ماهیانه برنده مناقصه کسار  مربوط قرارداد توسط پیمانکار جریمه هایوجود مشکالت در انجام صیی  

 گردد  

 پرداخت عوارض، مالیات و سایر کسورات قانونی مربوط به قرارداد بر عهده برنده مناقصه می باشد    -4

کااهش  کاهش و یا افزایش دهد   %25کارفرما مجاز خواهد بود حجم عملیات قرارداد و به تبع آ  مبلغ ریالی قرارداد را تا  -5

 مبلغ قرارداد با موافات پیمانکار مجاز خواهد بود و در صورت عدم توافق، پیما  خاتمه می یابد  %25بیش از 

، مالیات، عوارض، حااوق و مزایاای کاارگرا  تیات پوشاش از      به حق بیمه در طی اجرای قرارداد افزایشی نسبتچنانچه  -6

عمال آ  هزینه از طرف خاود  پیمانکار موظف به ا ،تی انجام گیردماعی، دارایی و دیگر نهادهای دولسوی اداره کار و امور اجت

همچنین کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به   خواهد بود و حق هیچگونه ادعایی نسبت به افزایش مبلغ قرارداد نخواهد داشت

سارویا ایااب و اهااب و     نیروهاای تیات      ز مسکن، رذا، ت رفاهی اعم ااپرداخت حاوق و مزایا و اضافه کار و تامین امکان

 پوشش پیمانکار را ندارد  

بهداشت ، برنده مناقصه اقرار می نماید که از جمیع قوانین و ماررات ناظر بر اجرای این قرارداد از جمله قوانین مربوط به -7

ه رعایت آنهاا نسابت باه پرسانل خاود مای باشاد و        مالیات، عوارض، بیمه و اداره کار و امور اجتماعی مطلع بوده و متعهد ب

 متوجه کارفرما نمی باشد  مسئولیت عدم اجرا به عهده وی می باشد و مسئولیتی 

ت و تجهیزاتی توسط کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد در اختیار برنده مناقصه قرار گیرد برناده مناقصاه   اچنانچه امکان -8

طور امانی در اختیار وی قرار می گیرد به نیو احسن نگهداری و حفاظت نماید و جز برای موظف می باشد از امکاناتی که به 

جهت نگهداری و حفظ آنها ضمانتنامه معتبر معادل مبلغ ریاالی اماوال   و انجام موضوع قرارداد از آنها استفاده دیگری ننماید 

  و تیویل کارفرما نماید کارفرما تعیین می گردد تهیه تیویلی که توسط
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ل ایمنی و نبود وسایل ایمنی متوجه هار یاک از نیروهاای تیات     و مالی که در اثر عدم رعایت مسائ گونه حادثه جانیهر -9

  برنده مناقصه گردد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال آ  نخواهد شد 

اشد و افراد حق استفاده از آ  را ندارناد  لاذا در صاورت    تبصره: باالبر موجود در آشپزخانه مخصوص جابه جایی ظروف می ب

  بروز هر گونه مشکلی در این خصوص مسئولیت آ  به عهده پیمانکار می باشد 

ساازما    ،مسئولیت های حاوقی و جزائی ناشی از جمیع قوانین و ماررات از جمله قوانین وزارت کاار و اماور اجتمااعی    -10

و نهاد های دولتی دیگر که به نوعی مرتبط با موضوع قرارداد می باشد به عهده برناده مناقصاه   تامین اجتماعی، اداره دارائی 

ل برنده مناقصه را عهده بوده و در این زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیت اعم از استخدامی، دعاوی در میاکم نسبت به پرسن

به عهده پیمانکار می باشاد  بادیهی اسات ایان امار رافاع        و از هرگونه مسئولیتی مبرا بوده و انجام کلیه تعهدات دار نیست 

 مسئولیت های شخصی افراد در ماابل قوانین حاوقی و جزائی نمی باشد  

تمایل و یا توانایی الزم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشاد مای   در صورتی که برنده مناقصه به دالیلی  -11

رده حسن انجام کاار وی  پهی است که کارفرما نسبت به ضبط سبه کارفرما اعالم نماید بدی بایست سه ماه قبل مراتب را کتبا

اقدام می نماید همچنین کارفرما می تواند در صورت صالحدید نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید   دانشگاهبه نفع 

جهیزات را به مدت یک ماه پا از تاریخ فسخ ، باه  در صورت فسخ قرارداد از جانب کارفرما، پیمانکار موظف است وسایل و ت

 صورت امانت جهت بهره برداری در اختیار کارفرما قرار دهد و از این بابت پرداختی به او صورت نخواهد گرفت  

ق کارفرماا حا  در ریر ایان صاورت     برنده مناقصه به هیچ عنوا  نمی تواند کل یا جزئی از قرارداد را به ریر واگذار نماید-12

بط ضمانتنامه به نفع دولت اقدام و خسارت وارده را از برنده مناقصه دریافت اشت ضمن فسخ یک جانبه قرارداد و ضخواهد د

 نماید 

 نمی باشد  10/1337/ 29   برنده مناقصه اعالم و تائید می نماید که مشمول قانو  منع مداخله کارکنا  دولت مصوب -13

ل ماورد مناقصاه و   یشرایط مورده و یا توجه به میل مورد مناقصه بازدید به عمل آ د که ازبرنده مناقصه قبول می نمای -14

مطلع بود  از قوانین و ماررات وزارت کار و امور اجتماعی و دارائی و سازما  تامین اجتماعی و شرایط کارفرما ارائاه قیمات   

و از شرایط و نیاوه انجاام قارارداد ماذکور اطاالع      نموده است و در جلسه توجیهی برگزار شده توسط کارفرما شرکت نموده 

 کامل و کافی دارد 

هار   ) اعم از آتش سوزی، سیل و     ( که تمام یا قسمتی از قرارداد قابل اجرا نباشاد و در مواقع بروز حوادث ریر مترقبه -15

ا از رفع حادثه ریر مترقبه طرفین طرفین نتواند به تعهدات خود عمل نماید مفاد قرارداد به قوت خود باقی بوده و پیک از 

 د نخود می باشبه انجام تعهدات قرارداد متعهد 

طرفین قرارداد کوشش خواهد نمود اختالف ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد را حل نموده در ریر این صورت موضوع باه   -16

دگی گردد که برای طارفین الزم االجارا   در صورت عدم نتیجه از طریق مراجع قضایی رسیارجاع و دانشگاه فسااداره حاوقی 

   خواهد بود 

مناول و ریر مناول از قبیال وساایل و   برنده مناقصه و پرسنل تیت پوشش او به اموال  ،هرگاه در اثر فعل یا ترک فعل -17

شاپزخانه و  تجهیزات پزشاکی و آ  موتوری، مخابراتی، صوتی و تصویریلوازم و ملزومات اداری، بهداشتی، درمانی، تاسیساتی، 

خساارت مای    ریره خسارتی وارد شود و یا به سرقت رود مسئولیت آ  به عهده برنده مناقصه بوده و وی متعهاد باه جبارا    

میزا  خسارت وارده توسط کارشناس ایصالح میاسبه و توسط کارفرما از مبلغ قابل پرداخت به برناده مناقصاه یاا از      باشد

 سپرده وی کسر خواهد شد  
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ضمن ضبط ضمانتنامه حسن انجام کاار،   ،می تواند در صورت انیالل، ورشکسته شد ، عدم توانایی مالی شرکت کارفرما-18

قرارداد را یک جانبه فسخ و به کار برنده مناقصه خاتمه دهد و برنده مناقصه هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و در صاورت  

سط کارشناس ایصالح میاسبه و عین خسارت را از برناده مناقصاه   بروز خسارت کارفرما می تواند میزا  خسارت وارده را تو

 دریافت نماید 

یا عدم رعایت شئونات و اخالق اسالمی و اجتمااعی، عادم    کارفرما می تواند در صورت هر نوع تخلف اداری یا ریر اداری-19

از جاناب   دانشگاهکنا  و مراجعین به دانشجویا ، کار ،و رعایت نکرد  حاوق اساتید دانشگاهرعایت ماررات اداری وانتظامی 

بط ضمانتنامه حسن انجام کار و کسر طار کتبی نسبت به فسخ قرارداد و ضبرنده مناقصه و پرسنل تیت پوشش وی ضمن اخ

 خسارت وارده از مطالبات برنده مناقصه اقدام نماید 

اقل حاد  بایاد هر ماه ایشاا    مناقصه در پایا پرداخت مطالبات برنده  عدم  با توجه به نوسا  تخصیص اعتبار و احتمال -20

 موضوع قرارداد را داشته باشد  به تیت پوشش و هزینه های مربوط پرسنلمین و پرداخت سه ماه حاوق و مزایای أتوانایی ت

ید ه کار گیری نیروی جداال از بااار در مراکز دانشگاهی قبات کاد با توجه به حساسیاه موظف می باشااابرنده مناقص -21

کارفرما انجام دهد و در صورتیکه صاالحیت یاا تواناایی    کار یا جابجایی و تعویض پرسنل قدیمی مراتب را با هماهنگی قبلی 

ساعت نسبت به تعویض آنها اقادام   48مدت می بایستی ظرف  گیردن مورد تائید قرار دانشگاهجسمی و روحی پرسنل توسط 

و پیمانکار موظف باه تشاکیل پروناده پرسانلی      خودداری نمایید دانشگاهی تابعه نماید و از بکارگیری آنا  در دیگر واحد ها

   خود در اداره تغذیه دانشگاه فسا می باشد جهت کلیه نیروهای 

برنده مناقصه موظف می باشد قبل از به کار گیری نیرو در موضوع قرارداد نسبت به گازینش آناا  باا همااهنگی دفتار       -22

ام نماید در ریر این صورت مسئولیت ناشی از عدم گزینش آنها متوجه برنده مناقصه بوده و کارفرما اقد دانشگاه فساحراست 

 هیچ مسئولیتی به عهده نمی گیرد  

پیمانکار تعهد می نماید بدو  هیچ قید و شرطی تمام دستورات بهداشتی نماینده کارفرما را در زمیناه اماور مرباوط باه      -23

 ری و سایر مکانهای مرتبط با موضوع پیما  را در تمام ساعات شبانه روز کامالً اجرا نماید بهداشت آشپزخانه، سالن رذا خو

نماینده کارفرما و کارشناس تغذیه مجاز است از هر نوع ماده رذایی )چه بصورت پخته و چه بصاورت خاام ( و نیاز ماواد      -24

شاگاه ارساال نمایاد  در صاورت مااومات پیمانکاار،       بدو  ارائه دلیل جهت آزمایش نمونه گیری نماوده و آنارا باه آزمای    ،اولیه

  کارشناس می تواند رأساً و بدو  هماهنگی موارد فوق را اجرا نماید

یاک و کیساه زبالاه     هدرجا ماواد  از ناوع   ،لیتری چرخ دار 80پیمانکار موظف است از سطلهای زباله پلی اتیلن درب دار  -25

   قراردهداستفاده هر مکا  دانشگاه صالح بداند مورد و در مناسب با گنجایش سطلها از نوع رنگی درجه یک 

پیمانکار موظف است کارکنا  خود را قبل از اشتغال به کار همراه با مدرک )فتوکپی شناسنامه ، گاواهی عادم اعتیااد و     -26

 سوء پیشینه، فتوکپی پایا  خدمت، سه قطعه عکا ( به کارفرما جهت مصاحبه و تأیید معرفی نماید 

کار موظف است کارکنا  خود را از بین افراد مسلما  که رعایت کننده فرایض دینی هستند انتخاب نماید بطوریکه پیمان -27

به آداب طهارت و پاکی و نجاست واقف باشد  کارفرما می تواند صرفاً به تشخیص خود از پیمانکار بخواهد افرادی را که رعایت 

پیمانکار موظف  یی نداشته و یا مؤدب و خوش برخورد نباشند از کار اخراج نماید انجام فرایض ننموده اند و یا به طهارت آشنا

ساعت جایگزین وی را تاأمین نمایاد   حال و فصال مشاکالت       48به اجرای بالدرنگ این دستور بوده و بایستی ظرف مدت 

 مرتبط با اداره کار به عهده پیمانکار می باشد 
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الح بداند کارکنا  شاارل پیمانکاار را معایناه پزشاکی نماوده و در صاورت       کارفرما به تشخیص خود در هر زما  که ص -28

سالمت مجوز اشتغال آنها را تمدید خواهد نمود   فردی که مجوز اشتغال به علت عدم سالمت تمدیاد نگاردد، حاق اشاتغال     

صادور گاواهی    ساعت جایگزین وی را تاأمین نمایاد )هزیناه هاای مرباوط باه       48ندارد و پیمانکار موظف است ظرف مدت 

 ( تندرستی بعهده پیمانکار می باشد

هزینه های مربوط به )پیمانکار به هیچ عنوا  نمی تواند حتی برای لیظه ای از افراد فاقد گواهی تندرستی استفاده نماید -29

 ( صدور گواهی تندرستی بعهده پیمانکار می باشد

 أیید نماینده کارفرما آنرا در میل کار نصب نمایند  پیمانکار موظف است پا از اخذ گواهی تندرستی کارکنا  خود و ت -30

پیمانکار نمی تواند به تشخیص خود قبل از آنکه جایگزین را با شرایط فوق معرفی نمایاد هار یاک از کارکناا  خاود را       -31

 اخراج نماید 

ش استفاده نمایند کارکنانی که زخم یا بریدگی در دست دارند می بایست آنرا با چسب زخم بسته و بهنگام کار از دستک -32

 و در صورت چرکی بود  زخم دست،  کارگر مربوطه به هیچ عنوا  با مواد رذایی تماس نداشته باشد 

را همراه سایر مدارک رؤیت نموده و  و درما  بهداشتمرکزهای بهداشتی صادره از پیمانکار اعالم می نماید دستورالعمل -33

 لعملهای صادره بعد از انعااد پیما  می باشد موظف به اجرای دستورالعملهای مذکور و دستور ا

پیمانکار موظف به ارائه گواهی های الزم و یا مدارک معتبری مبنی بر تأیید مهارت و تجربه سرآشپز و آشپز ها قبال از   -34

 شروع به کار می باشد 

م رعایات شارایط،   در صورت تشخیص کارفرما مبنی بر تعویض نماینده و یا هریک از کارکنا  پیمانکار به دلیل عاد  -35

پیمانکار موظف است نسبت به اخراج و معرفی پرسنل جدید و واجد الشرایط با موافات و تأیید کارفرما حداکثر ظرف مادت  

 ساعت اقدام نماید  پیمانکار موظف است در هر صورت در مواقع لزوم کارفرما، کارکنا  را جهت سرویا دهی نگه دارد  48

و استخدام افراد شاارل و بازنشساته کلیاه ادارات و موسساات وابساته باه دولات و         برنده مناقصه حق به کارگیری -36

کارکنا  بازخرید شده و همچنین افرادی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند و افراد دارای ساباه میکومیت کیفاری  

ل اتباع کشورهای خارجی نیز می موثر در میاکم قضائی در موضوع مورد قرارداد را به هیچ عنوا  ندارند  این ممنوعیت شام

 باشد 

براساس مصوبه هیات میترم دولت برنده مناقصه موظف می باشد حکم اجرای طباه بندی مشارل و فیش حااوقی   -37

رایانه ای که شامل حاوق و مزایای ) حق مسکن، بن، حق تاهل، و    ( و کسورات قانونی برابر قانو  کار می باشاد را تهیاه و   

تیویل نموده و حاوق پرسنل تیت  اداره تغذیه دانشگاهتیت پوشش خود قرار دهد و یک نسخه از آ  را به دراختیار پرسنل 

پوشش خود را   حداکثر تا پنجم هر ماه پرداخت نماید و در صورت تاخیر در پرداخت حاوق ماهیاناه و عادم اجارای ماوارد     

 می تواند قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید  از مبلغ قابل پرداخت هما  ماه کارفرما  %5فوق عالوه بر کسر 

 شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مناقصه جزء الینفک قرارداد می باشد  -38

انجام امورمورد مناقصه کالً به عهده برنده مناقصه می باشد و وی موظف است جهات  اجارای وظاایف میولاه باه نیاو       -39

هر تعداد نیرو و وسایل و ابزار الزم را که نیاز است تهیه و به کارگیری نمایاد باه   ی دانشگاه  یاحسن بنا به اعالم امور دانشجو

 نیوی که انجام کارها به طور شایسته صورت گرفته و وقفه ای در امور پیش نیاید  



 

 امضاء مدیر عامل و مهرشرکت                                                                               وق قرائت شد و مورد تائیداستموارد ف
 

                                     
5 

اختصاصای اعاالم شاده    یط برنده مناقصه متعهد می گردد که ساعات کار پرسنل تیت پوشش خود را مطابق با  شرا -40

الزم به اکر است که ساعات کاری کارکنا  رسمی دانشاگاه و واحادهای تابعاه مالکای جهات        فرما تنظیم نمایدتوسط کار

 صیت کار انجام گرفته پرسنل تیت پوشش برنده مناقصه نمی باشد 

د برنده مناقصه باید نیروهای تیت پوشش خود را با هماهنگی و دستورات نماینده کارفرما طوری تامین و چیدما  نمای -41

که در آینده هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید و در این راستا در صورت شکایت کارگر به مراجع ایصاالح کلیاه مسائولیت    

 های حاوقی به عهده برنده مناقصه می باشد 

ا واحد فعالیت پرسانل تیات پوشاش برناده مناقصاه باا       یزما  فعالیت و مکا  ، تعیین نوع فعالیت، تخصیص نوع کار -42

 باشد و در این راستا پرسنل و یا برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی ندارند  کارفرما می 

برنده مناقصه موظف به انجام معاینات و تائیدیه پزشکی ) تهیه کارت تندرستی هر شش ماه یک بار( و واکسیناسایو    -43

نظر کارفرما می باشد و افرادی که به  بر علیه بیمارهای هپاتیت ب ، کزاز، دیفتری ) هر ده سال یکبار( با هزینه پیمانکار زیر

هر نیوی دارای کارت بهداشت نباشند اجازه حضور در میل را نخواهد داشت این مورد در خصوص کارگرا  جانشاین نیاز   

 الزامی می باشد  

 به پیشنهاد هایی که بعد از موعد مارر تیویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد   -44

تعهد به رعایت اصول امانت داری در حفاظ مکاتباات، اساناد و دساتگاهها و تجهیازات      برنده مناقصه و کارکنا  وی م -45

موجود در میل اجرای قرارداد می باشند و حق انتاال آمار، اسناد و مدارک و اطالعات دستگاه به هایچ فارد یاا گروهای را     

 برخوردخواهد شد  مسئولیت آ  با برنده مناقصه بوده و با وی طبق ماررات  ،در صورت مشاهده  ندارند

برنده مناقصه باید در حضور وریاب یا مرخصی پرسنل خود نسبت به تامین نیروی جاایگزین کاه قابال صاالحیت وی      -46

در ریر این صورت مسئولیت آ  با برنده مناقصه بوده و با وی طبق   مورد تائید دفتر حراست دانشگاه قرار گرفته اقدام نماید

 ماررات برخورد خواهد شد  

ت کننده در مناقصه باید کلیه مدارک خواسته شده را به ترتیب زیر در سه پاکت جداگانه قارار داده و در مهلات   شرک -47

تیویل و رسید آ  را دریافت نمایاد و در صاورتی کاه هار یاک از مادارک        دبیرخانه دانشگاهمارر به صورت درب بسته به 

اکت حاوی پیشنهاد قیمت، شرکت کننده از دور مناقصه خارج خواسته شده ناقص باشد در روز مناقصه و قبل از باز شد  پ

 می شود:

 حاوی تضمین سپرده شرکت در مناقصه می باشد   -پاکت الف -

شرایط عمومی واختصاصی شرکت در مناقصه که کلیه صفیات نمونه قرارداد خام و   مربوط به شامل برگه های -پاکت ب -

مدارک مرباوط باه    ، ت و سایر امضاء های مجاز تعهد آور مسئولین شرکت باشدممهور به مهر و امضای مدیر عامل شرکآ  

تعیین صالحیت شرکتها شامل اساسنامه، سوابق، و حسن انجام کار شرکت، تائیاد صاالحیت اداره کاار و اماور اجتمااعی و      

 می باشد  فعالیت های قبلی و همچنین آگهی تاسیا، آگهی اجرایی تغییرات، آگهی روزنامه رسمی

 حاوی فرم پیشنهاد قیمت   -پاکت ج -

پیمانکار متعهد می شود برای شستشوی روزانه البسه کارکنا  خود تمهیداتی بیاندیشد و در صورت لزوم اقدام به تهیه  -48

 ماشین لباسشویی و مواد شوینده الزم نماید 

تأیید نماینده کارفرما باشد  ه موردمسئولیت نظافت عمومی و فردی و آراستگی ظاهری کلیه کارکنا  پیمانکار به نیوی ک

 به عهده پیمانکار خواهد بود  
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 هیچ یک از کارکنا  پیمانکار در هنگام انجام وظیفه مجاز به کشید  سیگار نیستند  -49

کارکنا  پیمانکار موظف هستند اصول بهداشتی منجمله جدا بود  کفش کاار،کفش دستشاویی و اساتفاده ماداوم از      -50

 د بطوریکه کارکنا  پیمانکار مجاز به استفاده از لباس شخصی نمی باشند نیال را رعایت نمایصابو  مایع آنتی باکتر

 ت نگهداری نماید ویپیمانکار موظف است کارتهای بهداشت کارکنا  را به تاریخ روز در لوحهای قابل ر -51

آگهای  یاک مااه قبال از     کت به تاریخ حاداقل ل پرینت عملیات بانکی شریمدارک مربوط به توانایی مالی شرکت از قب -52

مناقصه، گواهی موسسات اعتباری یا بانکی در مورد سرمایه شرکت به تاریخ حداقل سه روز قبل از صدور گواهی و    نیز ارائه 

 نمایند   

برنده مناقصه موظف است پا از پایا  قرارداد در صورت عدم انعااد قرارداد جدید توسط کارفرما حداکثر به مدت سه  -53

 با شرایط و مبلغ قبلی به قرارداد خود ادامه دهد  ماه دیگر 

 در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود   دانشگاه فسا  -54

سپرده شرکت کنندگا  در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پا  ،پا از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه  -55

 نفر دوم نیز پا از امضاء قرارداد با برنده اول مسترد خواهد گردید  سپرده و  از طی مراحل قانونی مسترد می گردد

روز اداری حاضر به انعااد قرارداد نگردد سپرده  7ر صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت د -56

 ابالغ می گردد  ضبط و مراتب به برنده دوم جهت عاد قرارداد به نفع دانشگاه شرکت در مناقصه وی 

یش با اعالم نفر دوم مناقصه مشروط به آ  است که تفاوت قیمت پیشنهادی او با قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه   -57

 ناقصه نباشد  ماز مبلغ سپرده شرکت در 

 پیشنهاد قیمت شرکت ماردود اعاالم مای    دانشگاه فساشرکت توسط کمیته مناقصات  در صورت عدم تائید صالحیت  -58

 شود 

پا از تیویل مدارک شرکت در مناقصه به کارفرما هیچ یاک از شارکت کننادگا  حاق درخواسات باازپا گارفتن          -59

 د  نجهت اصالح ، تکمیل و یا     را ندار مدارک

 اخذ خواهد شد   اومناقصه می باشد که در هنگام انعااد قرارداد از  برندهبه عهده مناقصه گهی ینه درج آهز -60

را به  قبلوع قرارداد از اداره کار و امور اجتماعی درسال گواهی صالحیت کار در موض باید هشرکت کنندگا  در مناقص  -61

   همراه مدارک ارسالی در پاکت )) ب(( ارائه نمایند

 در صورت عدم  جود تفاوت معنادار در قیمت های پیشنهادی، شرکتهای بومی در اولویت می باشند  -62

 
   


