
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

  مرکز آموزشی ودرمانی روانپزشکی ایران

 شرایط اختصاصی -بوفه فراخوان واگذاري 

  

براساس  دانشگاه  مرکز را برابر مقررات وبارعایت آئین نامه مالی و معامالتی بوفه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران درنظر دارد 

با رعایت موارد مشروحه ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران ذیصالح و واجد شرایط دعوت  زایده اسناد م

، قیمت پیشنهادي خود را به همراه  19/11/98لغایت   14/11/98از تاریخ  مزایدهدریافت اسناد  مراجعه جهت  می نماید ضمنبعمل 

تحویل و رسید دریافت  به دبیرخانه مرکز روزهاي کاري  ساعت اداري 29/11/98 تاریختا حداکثر مدارك مربوطه درخواستی 

  نمایند.

 متر مربع  30مساحت تقریبی   -1

 امکانات آب ، برق ، گاز شهري و تلفن داخلی  -2

  گاز فردار جهت طبخ فست فود -3

 :  شرح ذیل مدارك الزم به

مدارك هیات –درمورد اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت –کپی شناسنامه و کپی کارت ملی  :  شخص حقیقی–الف 

  گواهی صالحیت –مدیره ومدیرعامل 

   بوفه گواهی تعیین صالحیت  -ب

  )٩٢-٩٧(در سال هاي گذشته مورد گواهی رضایت از کار از موسسات و ادارات   3ارائه حداقل   –پ 

  کپی اساسنامه شرکت  -ث

   کارت بهداشت معتبر متصدي فروش  - چ

   



 » مزایده شرایط عمومی شرکت در «

بوفه واگذاري خدمات   

حقوقی واجد شرایط واگذار حقیقی و سال به اشخاص  1را با شرایط زیر براي مدت  بوفه خدمات امور در نظر دارد  مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 

     نماید.

    :مزایدهاشخاص حقیقی مجاز به شرکت در 

  را داشته باشند .خدمات بوفه پیشینه کارکرد در زمینه می بایست داراي یا شرکت  تمام افراد  

  اشخاص حقوقی مجاز به شرکت در مزایده:

   را داشته باشند . خدمات بوفه کارکرد در زمینه  سابقهکه  شرکت هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی 

 بندي برگزاري مزایده : جدول زمان-1

 شروع توزیع اسناد
  پایان مهلت

 توزیع اسناد  

پایان مهلت  ارائه 

 پیشنهادات
 بازگشایی پاکات 

  صبح 9ساعت 

 14/11/98دوشنبه 

  14ساعت 

 19/11/98شنبه 

  14ساعت 

 29/11/98سه شنبه 

  صبح8ساعت 

 30/11/98چهارشنبه 

 

مرکز  –سرکمربندي آزادگان شمال  –جاده مخصوص کرج  7کیلومتر شده به آدرس  بایست پس از تکمیل مدارك خواسته  متقاضیان می

 مراجعه و تحویل داده و رسید دریافت نمایند.دبیرخانه  - ساختمان اداري -آموزشی درمانی روانپزشکی ایران 

 

                     ط ومقررات دانشگاه متبوع براي شرکت در مزایده فوق نیازي به ضمانت نامه باتوجه به مقررات معامالت متوس: )الف(اکت ** پ

  نمی باشد

 : محتویات پاکت( ب)

  مدارك مورد نیاز اشخاص حقیقی   

  سوابق کاري تصویر تمام صفحات شناسنامه و تصویر پشت و رو کارت ملی متقاضی و تصویر مدارك تحصیلی مرتبط، پروانه دائم منضم به - 

، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد با مزایده شرایط عمومی  -

  قید عبارت (قرائت شده، مورد قبول است)

  سال اخیر 5مربوط به مورد گواهی حسن انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد  3ارائه  -

 وزارت کار تأیید صالحیت از  - 

  مدارك مورد نیاز اشخاص حقوقی

رسمی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی  تغییرات جدید، آگهی تأسیس، روزنامه همدارك مربوط به ثبت شرکت، آخرین اساسنامه به همرا -

  پروانه کسب -(که امضا کنندگان مجاز و سهامداران در آن مشخص باشد.)، آدرس قانونی، کد اقتصادي، شناسه ملی

  سال اخیر 5مورد گواهی حسن انجام کار مشابه از کارفرمایان قبلی منضم به قرارداد مربوط به  3ارائه -

شرایط عمومی مزایده، نمونه قرارداد به همراه پیوست ها و جداول که تمامی صفحات توسط شرکت کننده ممهور به مهر و امضاء شده باشد  -

 با قید عبارت ( قرائت شده، مورد قبول است)

 .اشخاص حقوقی برنده مزایده موظف به معرفی مسئول فنی مجاز می باشند 



  براي اعضاي  مزایدهدر هر مرحله از  مزایدهدر صورتیکه عدم صحت مدارك ارائه شده از سوي هر یک از متقاضیان شرکت در  :1تذکر مهم

پیشنهاد دهنده  متخلف و طرح شکایت علیه شرکت مذکور  مزایده مختار به رد پیشنهاد ارائه شده، ضبط سپرده شرکت در مرکز کمیسیون محرز گردد، 

 در دادسرا می باشد.

  شرکت کنندگان باید داراي پروانه کسب از اتحادیه بوفه داران وسینماداران باشند.-

  پاکت (ج):محتویات 

حاوي پیشنهاد قیمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی براي انجام کار با ذکر مبالغ به شرح جدول فرم پیشنهاد قیمت پیوست به حروف و به 

  در بسته با لفاف مناسب باشد. رقم که بایستی ممهور به مهر شرکت در پاکت

  سایر شرایط :

  گونه ترتیب اثري داده نخواهد شد .  به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده هیچ  - 1

 کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.  -  2

 مدارك ارسالی مسترد نخواهد شد.  - 3

هر گونه نقص در مدارك ارسالی موجب حذف پیشنهاد دهنده از دور رقابت خواهد شد، لذا در تهیه، تکمیل و ارسال اسناد مزایده و   - 4

 مدارك خواسته شده دقت کافی صورت گیرد. 

 ماه می باشد. 3مدت اعتبار پیشنهادات   -  5

 خواهد شد.به پیشنهاد مشروط و مخدوش وهمچنین بعداز تاریخ مقرر ترتیب اثر داده ن  - 6

بایست از محل بازدید و اطالعات الزم را از مسوولین  ها و شرایط کارفرما می متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در قرارداد، پیوست  -  7

  ذیربط کسب نماید، بدیهی است در صورت برنده شدن در مزایده هر گونه عذر عدم اطالع از نحوه، میزان و شرایط کار مسموع نخواهد بود. 

گونه منع قانونی براي انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون  باید اهلیت معامله داشته باشد و هیچمزایده  متقاضی شرکت در  - 8

 منع مداخله کارکنان دولت نباشد. 

 . باشد سال می 1مدت قرارداد   - 9

بوده و باید ممهور به مهر  مزایدهها، جزءالینفک اوراق  تمامی اوراق قرارداد، شرایط اختصاصی، شرایط عمومی، جداول و پیوست  -  10

 شرکت و امضاء مجاز باشد. 

کننده باشد کمیسیون در بازگشایی پاکت ج  حائز شرایط(حداقل ممکن) یک شرکت کنندگان شرکتدر صورتی که تعداد   - 11

مزایده  تواند نسبت به انتخاب ایشان به عنوان برنده بوده و در صورتی که قیمت پیشنهادي مناسب باشد کمیسیون می کننده مختار شرکت

 اقدام نماید. 

                     باتوجه به مقررات معامالت متوسط ومقررات دانشگاه متبوع براي شرکت در مزایده فوق نیازي به ضمانت نامه   - 12

درصورت برنده شدن در مزایده و عمل نکردن به تعهدات مربوط، جهت درج در سوابق مزایده گران،  به صورت  .( ولینمی باشد

  .)مکتوب به واحدهاي دانشگاه متبوع اطالع رسانی خواهدشد

  % از کل قراراد ضمانتنامه حسن انجام کار دریافت خواهد شد.10از برنده مزایده مبلغ   - 13

روز به استثنا ایام  20موظف است از تاریخ ابالغ، ظرف مدت ه مزایده ابالغ خواهد شد و برنده  مناقصهنتیجه کمیسیون به برنده   - 14

اقدام و قرارداد مورد اشاره را امضاء نمایند، در غیر این صورت سپرده )نامه بانکی تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله(ضمانت

گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مزایده تجدید  د با برنده دوم منعقد میبه نفع دانشگاه ضبط و قراردا مزایدهشرکت در 

 خواهدشد.

 بیمارستان :اطالعات ثبتی  -15
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