
بسمه تعالی

))شرایط شرکت در مزایده بوفه مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوري((

شرایط عمومی متقاضی:- الف

تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران(مومن و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران)-1

تدین به یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی -2

داشتن صالحیت اخالقی و نداشتن سوء پیشینه کیفري برابر تایید مراجع صالحیتدار-3

نداشتن ممنوعیت قانونی در انجام معامالت،پیمان ها و قرار دادها-4

ورت وجودمرتبط با موضوع مزایده در صهاي قبلیارائه گواهی حسن انجام کار-5

داشتن استطاعت مالی و قدرت انجام وظیفه محوله در رابطه با موضوع مربوطه-6

داشتن اهلیت الزم و قانونی براي شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد-7

قبل از ارائه مدركاقدامات ضروري شرکت کنندگان - ب

موقعیت و محل مورد  نظر حضورا کسب نماید.متقاضی شرکت در مزایده بایستی اطالعات جامع و کامل خود را در خصوص 

شرایط اختصاصی- ج

ریـال  000/000/10بـانکی بـه مبلـغ    چکمتقاضی می بایستی مشخصات کامل و میزان مبلغ پیشنهادي خود را با عنایت به مدت یاد شده را نوشته و یکبرگ -1
واریـز نمـوده و اصـل ان را در پاکـت پیشـنهادي قـرارداده و کپـی آن را نـزد خـود          ملـت دانشگاه نـزد بانـک  3222445219بابت پیشنهادات به حساب شماره 

نگهدارد.سپرده به صورت ضمانتنامه بانکی نیز مورد قبول می باشد.

بسته تا زمان نهاد با خط خوانا درج و سپس کلیه اسناد بایستی در پاکت سرشبهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و پی-2
مقرر،تحویل امور دانشجویی شود.

فقط محل را در اختیار برنده مزایده قرار خواهد داد.بدیهی است در مؤسسهبه منظور سهولت در اجراي قرارداد اجاره که بعدا با برنده مزایده منعقد می شود،-3
هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نداشته و مؤسسهبایی و قابلیت صنفی را افزایش می دهد،مورد وسایل و لوازم مورد نیاز و تزئین و دکور و هر هزینه اي که جنبه زی

تهیه آن با برنده مزایده خواهد بود.

قابل تغییر خواهد بود و با توجه به دو ساله بودن مؤسسهیص زمان یاد شده به تشخسال شمسی)می باشد(دوماه (24مدت قرارداد منعقده با برنده به مدت -4
%در نظر گرفته میشود.)10رارداد مبلغ پیشنهادي صرفا براي سال اول قرارداد بوده و براي سال دوم اضافه بها مدت ق

وجه یا مالی به عنوان پیش پرداخت یا سر قفلی و غیره تادیه ننموده و در پایان مدت قرارداد مکلف به تخلیه و تحویـل محـل اسـت و هـیچ     مستاجر هیچ گونه -5
حق سر قفلی یا کسب پیشه یا تجارت به وي تعلق نمی گیرد و هرگونه حق فرض احتمالی و متصوره از وي ساقط است.گونه حقی اعم از



رارداد شـمال بنـد   برنده مزایده می بایست بر اساس نرخنامه اي که از سوي امور دانشجویی به او ابالغ میشود اقدام به فروش اجناس نماید در غیر اینصـورت قـ  -6
خواهد گرفت.فسخ قرار 

و آیین نامه هاي مربوط و پرداخت حـق بیمـه مربوطـه بـه عهـده مسـتاجر       پرداخت کلیه هزینه هاي ناشی از اجراي قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی و قوانین -7
خواهد بود.

رد به تشخیص موجر،قرارداد فسخ و اجاره مدت مستاجر بدون کسب اجازه کتبی موجر،حق واگذاري قرارداد را مطلقا به غیر ندارد در صورت بروز این موا-8
باقیمانده به عنوان خسارت از محل ضمانت نامه وصول خواهد شد.

.پرداخت هزینه آب،برق و گاز مصرفی در صورت انشعاب آن و همچنین تلفن در صورت وجود خط تلفن به عهده مستاجر است-9

مراجعه و اقدام نماید،در غبر اینصورت و یا انصراف از انعقـاد قـرارداد سـپرده    مؤسسهامضاء قرارداد به ساعت پس از ابالغ موظف است جهت 48برنده مزایده -10
ضبط خواهد شد و برنده مزایده حق هیچ گونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت و از نفر بعدي جهـت عقـد قـرارداد    مؤسسهشرکت در مزایده وي به نفع 

دعوت بعمل خواهد آمد.

خواهد بود و به پیشنهاداتی که پس از تاریخ 27/04/96مورخ دوشنبهروز 13دت قبول پیشنهادات واصله شرکت در مزایده تا پایان وقت اداري ساعت م-11
مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

امور دانشـجویی طبقـه اول   -سه آموزش عالی اقبال الهوريموس-9محل تسلیم پیشنهادات شرکت در مزایده امور دانشجویی واقع در مشهد خ سرافرازان -12
می باشد.

در قبول پیشنهاد ها و انعقاد قرارداد حتی پس از اعالم برنده مزایده و یا رد یک یا همگی ایشان بدون ذکر دلیل داراي اختیار تام است.مؤسسه-13

و تکالیف شرکت کننده در مزایده می مؤسسهشرکت در مزایده و دادن پیشنهادات از سوي متقاضی به منزله قبول شرایط مزایده و همچنین قبول اختیارات -14
باشد.

به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد.مؤسسه-15

مزایده می باشد.هزینه درج آگهی بعهده برنده-16

سپرده نفرات دوم و سوم مزایده پس از تنظیم و عقد قرارداد با نفر اول به پیشنهاد دهندگان ذیربط عودت داده خواهد شد.-17

قرارداد مسترد می گردد.نظیماتسپرده شرکت در مزایده نفر اول پس از تنظیم قرارداد و ارائه ت-18

هادات متقاضی می بایست به عدد و حروف بدون قلم خوردگی باشد.پیشن-19

درج تلفن و نشانی کامل شرکت کننده در مزایده الزامی است.همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه در پاکت ارسالی الزامی است.-20

گردد.نتیجه آن متعاقبا به اطالع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید.باز و قرائت میمؤسسهپاکتهاي واصله پس از پایان مهلت از سوي امور دانشجویی -21

به ویژه آئین نامه معامالت دانشگاه خواهد بود.مؤسسهمقررات حاکم بر این مزایده مقررات،آئین نامه ها و ضوابط -22

اسناد رسمی مبنی بر قبول موارد ذیل به موجر تسلیم نماید:مستاجر همزمان با امضاء قرارداد اجاره متعهد است تعهد نامه رسمی در یکی از دفاتر -23



ا طیب خاطر و رضاي کامل با امضاء و تسلیم اینجانب ......فرزند.......داراي شماره شناسنامه.......صادره از .....به شماره ملی......متولد......ساکن........به عنوان مستاجر ب
تا براساس مواد و مفاد قرارداد به تمامی تعهدات خود اعم از پرداخت اجاره بها،وصول چک هاي تسلیمی،فروش خدمات به این تعهد نامه متعهد و ملتزم می گردم 

ن صورت موجر مصوب،تخلیه به موقع و عدم فساد اخالقی از ناحیه خود و کلیه پرسنل خود و غیره....بدون هیچ گونه عذر و بهانه اي عمل نمایم در غیر ایقیمت
می تواند مختار می باشد وفق قرارداد راسا اقدام به تخلیه عین مستاجره(مال مورد اجاره)نموده و در صورت قفل آن،موجر مجاز به فک قفل می باشد ومجاز و 

مده باشد اجناس کلیه اجناس و اقالم داخل عین مستاجره را صورت برداري و به محل تعیینی خود منتقل نماید.چنانچه ظرف یک هفته تسویه حساب به عمل آ
ط نماید.در این انتقالی تحویل اینجانب خواهد شد در غیر اینصورت موجر مختار است طبق نظر خود اجناس مذکور را تقویم و ارزیابی نموده و به نفع خود ظب

تراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم.خصوص ضمن رضایت به این امر در کمال اراده،شرایط مذکور را پذیرفته و قبول می نمایم و حق هر گونه ادعا و اع

و اعطاي مهلت یک ماهه (برنده شرکت در مزایده)در طول مدت قرار داد حق خواهد داشت در هر زمان با اعالن کتبی به طرف دوممؤسسه(مزایده گذار)-24
رارداد ممانعت نماید.نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام و از ورود طرف دوم به محل موسسه در راستاي اجراي این ق

با ریال(پنج میلیون تومان)50,000,000به مبلغ سفتهیک فقره پیش پرداخت خسارت احتمالی و حسن انجام کار متعهد است بابت برنده مزایده(پیمانکار)-25
هرگونه ضرر و زیان وارده از سفته قابل برداشت و و که پس از پایان قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد تسلیم نمایدمؤسسهظهر نویسی ضامنین (دو نفر)به 

پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.

میلیون تومان)دو(ریال20,000,000هزینه اجاره بوفه ساختمان مرکزي:مبلغ پایه پیشنهادي -25

سایر شرایط:-د

در محل بوفه به دانشجویان عزیز و همکاران محترم ارائه خواهد شد به تصویب رسیده است و توسط برنده مزایده مؤسسهمی که توسط مواد غذائی و تمامی اقال-1
ین مورد بازدید ناظرمؤسسهکه به پیوست می باشد ارائه گردد و اجناس و اقالم مستاجر در زمان ورود به مؤسسهبایستی از نظر کیفیت و قیمت برابر مصوبات 

از ورود اقالم متفرقه جلوگیري خواهد شد.مؤسسهقرار خواهد گرفت و در صورت عدم تامین مارك هاي مورد نظر مؤسسه
خدمات براي خانم ها باید بوسیله کارگر زن و براي آقایان بوسیله کارگر مرد باید انجام شود.-2
صبر نمایند و حق اعتراض ندارند.مؤسسهکت کنندگان بایستی تا اعالم نتیجه از سوي بررسی و انتخاب برنده مزایده مستلزم زمان کافی می باشد و شر-3
و یا معرفی برنده مزایده موظف است از شروع تا پایان فعالیت روزانه بوفه شخصا در محل بوفه حضور داشته باشد و تحت هیچ شرایطی حق واگذاري به غیر-4

.نماینده را ندارد 
بوفه تعطیل خواهد بود.در ماه مبارك رمضان -5
عدم حضور دانشجو یا حضور حداقل دانشجو در فصل تابستان موجب تعدیل اجاره بها نخواهد شد.-6
بهاي پیمـان در مـاه   در تابستان به دلیل تشکیل ترم تابستانی بوفه ها دایر خواهد بود و برنده مزایده موظف به ارائه سرویس می باشد.ضمنا مستاجر از پرداخت-7

%(صد در صد)اجاره ماهیانـه دریافـت خواهـد    100مبارك رمضان معاف نبوده و بنابراین در ترم تابستان(تیر؛مرداد و شهریور ماه)و همچنین فروردین ماه به میزان 
شد.

رر؛رعایت شئونات اسالمی توسط چنانچه مستاجر به هر علت به تعهدات خود در قرارداد اعم از فروش اجناس به نرخ مصوب؛پرداخت اجاره بها در مواعد مق-8
ایی نسبت به مستاجر با کارگران وي و رعایت بهداشت و غیره عمل ننماید و این موضوع توسط ناظر قرارداد اعالم گردد؛موجر مختار است بدون تشریفات قض

جر ظرف سه روز نسبت به تحویل این اجناس اقدامی تخلیه عین مستاجره اقدام و کلیه اجناس مستاجر را در محلی به تشخیص خود دپو نماید و چنانچه مستا
دعوي و ننماید موجر هیچ گونه مسئولیتی در قبال فاسد شدن اجناس مصرفی و خراب شدنی و تجهیزات مستاجر ندارد و در این خصوص مستاجر حق هرگونه 

شکایت را از خود سلب و ساقط می نماید.
پذیرفته و در صورت شرکت هیچگونه اعتراضی از ناحیه وي پذیرفته نخواهد سناد مزایده را مطالعه و شرایط آن راشرکت کننده اقرار می نماید کلیه مندرجات ا-9

بود.



محتویات پاکت ها(دو پاکت الف و ب)و نحوه تکمیل و ارائه مدارك به شرح ذیل می باشد:-ه
پاکت الف شامل:

(همین برگه ها)شخص متقاضی رسیده باشد.فرم کامل شرایط مزایده که تمام صفحات آن به امضاي -1

اصل فیش واریزي یا ضمانتنامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مزایده-2

تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی(از تمام صفحات)-3

هاي قبلی مرتبط با موضوع مزایده در صورت وجودگواهی حسن انجام کار-4

مسئول مجموعهارائه گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد-5

تصویر مدرك تحصیلی -6

فرم پرشده ارزیابی شرکت در مزایده(فرم پیوست)-7

که در پاکت قرار می دهد یک نسخه تصویر نیز تهیه کرده و به عنوان رسید نزد )مزایدهه(سپرده شرکت در درچک صاضمنا فرد پیشنهاد دهنده بایستی عالوه بر 
ست در صورت برنده نشدن جهت استرداد مبلغ سپرده،شرکت کننده بایستی رسید مذکور را ارائه نماید.خود نگهداري نماید.الزم به توضیح ا

پاکت ب شامل:فرم تکمیل شده ذیل:
با توجه به کسب اطالع کامل از شرایط و نحوه انجام وظیفه،متقاضی شرکت در مزایده بوفه به شرح ذیل می باشم:

پیشنهادي ماهیانه:بوفه دانشکده ساختمان مرکزي:     -1

ریال

هـد مـی گـردم در صـورتیکه     متعاینجانب                 فرزند         شماره شناسنامه                  متولد       ضمن قبول کلیه شـرایط منـدرج در اسـناد مزایـده     
شـده توسـط دانشـگاه    دانشگاه به هر نحوي از انجام عملکرد کاري اینجانب راضی نبوده به محض اعالم دانشگاه نسبت به پرداخت جرایم اعالم شده یا مبالغ اعالم

ها و مبالغی که نزد خود دارد برداشت الزم را صورت دهـد و  اقدام نمایم.بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خود امور مالی دانشگاه مجاز می باشد از سپرده 
حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص ندارم.

نام و نام خانوادگی:            امضاء و تاریخ:


