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                           باسالممدیریت محترم نمایندگی روزنامه بشیر                                          

ـ   ن احتراماً ، بدین وسیله اطالعیه آگهی مناقصه بشرح متن ذیل جهت درج آگهی در یک نوبت ارسال می گردد، خواهشمند است اقدام ونتیجه بـه ای
                                                  )120/97شماره مناقصهآگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي                                                        ( معاونت اعالم گردد.    

امور مربوط به تهیه مواداولیه وطبخ وتوزیع آشپزخانه مرکزي دانشگاه را با شرایط ذیل از طریق مناقصه دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظر دارد:
    عمومی به یکی از شرکتهاي ذیصالح واگذار نماید.

  براي(صبحانه، ناهار، شام، افطاري، سحري) . اقالم موادغذایی مورد نیاز وطبخ وتوزیع غذاي دانشگاهیان تهیه و ارائه موضوع مناقصه :- 1

براي(صبحانه، ناهار، شام،  تهیه و ارائه اقالم موادغذایی مورد نیاز وطبخ وتوزیع غذاي دانشگاهیانشرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار :  - 2
ا خوري سلف سرویس و یا خوابگاههاي برادران و خواهران و پردیس خودگردان طبق جدول پیوست دردانشگاه افطاري، سحري) .در سالن هاي غذ

  علوم پزشکی بابل.

  ) ماه 10مدت اجراي کار : ده ( – 4( حدود اعتبارات تقریبی.............................................. ریا ل )     مبلغ برآورد اولیه : - 3

دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی بابل                 –  7واحد نظارت : مدیریت اموردانشجوئی    - 6ا : معاونت دانشجوئی فرهنگی.  کار فرم - 5
  نشانی محل فروش اسناد : دبیرخانه معاونت دانشجوئی دانشگاه    - 8

ادل(دویست میلیون تومان)ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی ریال مع000/000/2000ارائه مبلغ  -تضمین شرکت در مناقصه :الف  - 9
  )14003138309وشناسه ملی411416917869بابل باحداقل سه ما ه اعتبار(کداقتصادي

  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 

  به فروش می رسد . 20/5/1397لغایت    13/5/1397اعتهاي اداري از تاریخاسناد مناقصه در س – 10

صـبح درسـالن فرهنـگ معاونـت     11سـاعت 21/5/97جلسه توجیهی طبخ وتوزیع تهیه مواد اولیه وطبخ وتوزیع سـلف وسـرویس روزیکشـنبه     – 11
  دانشجویی میباشد.

بانـک ملـی     2178455012008ریال معادل (سی هزار تومان ) است که باید بـه شـماره حسـاب جـاري      000/300قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -12
  خواهد بود.   28/5/97. مهلت تحویل پاکتها تاپایان وقت اداري 13شعبه مرکزي بابل بنام دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .  

  ی به عهده برنده مناقصه می باشد .                                                                                 . هزینه چاپ آگه-14

  سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل ()وWWW.spac.irاطالعات اولیه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس(
www.mubabol.ac.ir     .درج گردید(  

                
  دکترایمان جهانیان                                                                                                                                                                                                                                      

 معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه                                                                                                                                                               
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                                        1شرایط مناقصه عمومی                                                               فرم شماره 

  تهیه و ارائه اقالم موادغذایی مورد نیاز وطبخ وتوزیع غذاي صبحانه، ناهار، شام، افطاري، سحري  براي دانشگاهیان موضوع مناقصه :- 1

تهیه و ارائه اقالم موادغذایی مورد نیاز وطبخ وتوزیع غذاي صبحانه، ناهار، شام، افطاري، سحري  براي شرح مختصري از مشخصات و مقادیر کار :  - 2
لن هاي غذا خوري سلف سرویس و یا خوابگاههاي برادران و خواهران و پردیس خودگردان طبق جدول پیوست دردانشگاه علوم دانشگاهیان درسا
   ) ماه10مدت اجراي کار : ده ( – 4( حدود اعتبارات تقریبی.............................................. ریا ل )     مبلغ برآورد اولیه : -3پزشکی بابل    .

دستگاه مناقصه گذار : دانشگاه علوم پزشکی بابل                 –  7واحد نظارت : مدیریت اموردانشجوئی    - 6کار فرما : معاونت دانشجوئی فرهنگی.   - 5
  نشانی محل فروش اسناد : دبیرخانه معاونت دانشجوئی دانشگاه    - 8

ریال معادل(دویست میلیون تومان)ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی 000/000/2000ارائه مبلغ  -تضمین شرکت در مناقصه :الف  - 9
  )14003138309وشناسه ملی411416917869بابل باحداقل سه ما ه اعتبار(کداقتصادي

  بانک ملت شعبه سبز میدان بابل 1475777737یا ارائه فیش واریزي مبلغ فوق الذکر به شماره حساب جاري  –ب 

  به فروش می رسد . 20/5/1397لغایت    13/5/1397مناقصه در ساعتهاي اداري از تاریخ اسناد – 10

صـبح درسـالن فرهنـگ معاونـت     11سـاعت 21/5/97جلسه توجیهی طبخ وتوزیع تهیه مواد اولیه وطبخ وتوزیع سـلف وسـرویس روزیکشـنبه     – 11
  دانشجویی می باشد.

بانـک ملـی  شـعبه مرکـزي بابـل بنـام        2178455012008باید به شماره حساب جـاري   ریال است که 000/300قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -12
  خواهد بود.   28/5/97مهلت تحویل پاکتها تاپایان وقت اداري  -13دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز گردد .  

  د.    دانشگاه می تواندتمامی یابخشی از مطالبات شرکتهارااز محل اوراق قرضه اسالمی پرداخت نمای-14

دردفترمعاونت توسعه بازگشـائی میشـود. ودانشـگاه حـق دارد درصـورت حضـور حتـی        30/5/97صبح روزسه شنبه 11پاکتهاي مناقصه ساعت -15 
                                                             ینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشدهز  -16یکنفرازمناقصه گران واجدشرایط نسبت به بازگشائی پاکت اقدام نماید.  

ــه آدرس(     ــات بـ ــانی مناقصـ ــالع رسـ ــی اطـ ــاه ملـ ــه در پایگـ ــات اولیـ ــل   )وWWW.spac.irاطالعـ ــکی بابـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــایت دانشـ سـ
)www.mubabol.ac.ir     .درج گردید(  

                     .  
  دکترایمان جهانیان                                                                                                                                                                                                                                                 

  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه                                                                                                                                             
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  2فرم شماره                                                     مناقصه سایر شرایط

  مورد عمل قرار خواهد گرفت . مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه عالوه بر مراتبی که درشرایط عمومی  این

باید پیشنهاد خود را در پاکت سر بسته و الك و مهر شده که محتوي در پاکت جداگانه (الف) و (ب) و (ج)  می  مناقصهداوطلب مشارکت در  - 1
  گزار تسلیم نماید .   مناقصهباشد ،بترتیب بندهاي بعدي تنظیم ودر موعد مقرر به دستگاه 

است که حسب مورد درداخل یکی ازپاکت هاي (الف) یا (ب) یا  4و3و2، تمام اسناد و مدارك مشروحه دربند هاي  مناقصه منظور از پیشنهاد - 2
  (ج) قرار میگیرند .

  در پاکت (الف) اصل ضمانت نامه بانکی ویا اصل فیش واریزي قرارمیگیرد.  2- 1

  از :مدارك و اسنادي که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند  - 3

  باید طبق شرح مندرج در شرایط عمومی مناقصه تهیه گردد . مناقصهمدارك شرکت در  - 1-3 

وگواهی مجوزفعالیت رشته فوق ازسازمانها ومراجع  ارسال کپی برابر با اصل شرکت یاپروانه کسب معتبر وکپی کارت ملی مدیر موسسه -3- 2
  ذیصالح الزامی است.

  روزنامه رسمی .تصویر مصدق آگهی تاسیس در  -3- 3

  تصویر مصدق آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورتیکه شرکت تغییرات داشته باشد) . -3- 4

سوابق حسن انجام کار و ارائه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذاي دانشجویان در سلف سرویس هاي دانشجویی دانشگاه هاي وابسته به وزارت   -3- 5
  نفرالزامی است. 1000سال سابقه کارو با ظرفیت انجام خدمات دهی روزانه  حداقل  3زشکی باحداقل بهداشت درمان و آموزش پ

  آدرس قانونی شرکت با شماره تلفن و فاکس امضاء و مهر شده . - 6-3

  و پاکت  الف و ب و  ج  در پاکت بزرگ لفافه دارقرار داده شود . مناقصهکلیه مدارك ومستندات شرکت در -3- 7

شرکت هایی که  در طول مدت قرارداد با دانشگاه هاي علوم پزشکی یا با هرگونه مکان کار ي دیگر ، بنا به هر دلیل سابقه  فسخ قرارداد  –  3- 8
،  مجاز به شرکت در این مناقصه   ٢موجود در فرم شماره   3- 5داشته اند و یا داراي سوابق دعاوي حقوقی و قضائی باشند حتی با داشتن شرایط 

  اري نخواهند بود.گذ

  برگ پیشنهاد قیمت ومشخصات فنی  جزء الینفک مناقصه  می باشند.  )3

  ) کلیه اوراق ونمونه قرارداد باید باجمله (((روئیت شد ومورد قبول است )))به تائید شرکتهابرسد.4
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  مشخصات فنی  به شرح پیوست می باشد. ) 5

  است. مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار -ه  

که تمام صفحات توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد با  مناقصهونمونه قرارداد و برگ شرایط اختصاصی  مناقصه:  برگه شرایط عمومی  1تبصره
  . >>قرائت شد و مورد قبول است  <<قیدعبارت 

  :  یکبرگ مصدق تعیین صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی وسایرمراجع ذیصالح.2تبصره 

 مناقصهرا بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن پیش شرط آن را تکمیل ، نموده و به دستگاه  مناقصه: مناقصه گر باید تمام اسناد و مدارك 3تبصره 
  هد بود .خوا مناقصهگزار تسلیم نماید.چنانچه بعضی از اوراق سهواً مهر و امضاء نشده باشد بررسی پیشنهاد ناقص، و تعیین تکلیف آن با کمیسیون 

قرار داده شده است باید برطبق شرایط  مناقصهگزار در اختیار داوطلبان شرکت در  مناقصهکه از طرف دستگاه  مناقصه: اسناد و مدارك 4تبصره
گزار  مناقصهو سایر دستورا لعملها و مقررات تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارك در خواستی در پاکت (ب)قرارداد داده و به دستگاه  مناقصه

  تسلیم نماید .

باید از هر حیث کامل ، بدون قید و شرط  و هیچ نوع ابهام و عیب و نقص بوده و قلم خوردگی نداشته باشد . در  مناقصه: پیشنهاد هاي 5تبصره
  خواهد بود.  مناقصهیون باشد ، تصمیم باکمیس مناقصهیاارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و برخالف شرایط  مناقصهصورت وجود خدشه یا نقص در 

  گر اسناد و مدارك مازاد بر شرایط عمومی و اختصاصی را  باید در پاکت (ب)  قراردهد . مناقصه:  6تبصره

ر اسناد و مدارکی که باید در پاکت ( ج) قرار داده شود عبارتند از :قیمت پیشنهادي با عدد و حروف بصورت خوانا با امضاء مقام مجاز و مه - 4
  در فرم پیوستی تکمیل و مهر و امضاء شده باشد.(درصورت اختالف قیمت عددباحروف ، مالك اعالن قیمت باحروف می باشد). شرکت که

گزاراطالع داده وتقاضاي  مناقصهابهامی داشته باشندبایدپس ازخرید، مراتب رابه  مناقصهچنانچه مناقصه گران نسبت به مفهوم اسنادومدارك  - 5
                                                                                                                                                                                                                                                   توضیح نمایند.     

گزار اعالم و جزء  مناقصهو نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبا از سوي دستگاه  مناقصهضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد هرگونه تو -6
  مدارك پیمان منظور خواهد شد .

د محفوظ می دارد و اگر گزار حق تغییر اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهاد ها براي خو مناقصه - 7
گرحق  مناقصهگران ابالغ می شود و درصورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مذبورتسلیم شده باشد ،  مناقصهچنین موردي پیش آید مراتب به 

  دارد تقاضاي استرداداسنادنماید. 
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من ضبط وجه الضمان شرکت درمناقصه و اقدام قانونی علیه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشودص مناقصهدر صورتیکه برنده  - 8
  تجدید خواهد شد .      مناقصهاعالم می شود و چنانچه او نیز حاضر به انعقاد پیمان نشودسپرده وي ضبط و  مناقصهآن شرکت ، نفر دوم بعنوان برنده 

وضوع قرارداد برخورداربوده وچنانچه خریدار به هردلیلی نتواند تاشش شرکت اقرارواذعان می نماید که  ازمالئت فنی و مالی خوبی جهت انجام م - 9
   ماه نسبت به  پرداختی هاي وي اقدام نماید خللی در ارائه خدمات نامبرده بوجودنیاید و فروشنده هرگونه ادعایی راازخود سلب می نماید. 

                                  (((قرائت شد ومورد قبول است)))                                    

  نام ونام خانوادگی شخص/شرکت                                                         دکتر ایمان جهانیان

                       مهروامضاء                                                                    معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  
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