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 یئهای دانشگاه عالمه طباطبامزایده بوفهعمومی اختصاصی و شرایط 

های دانشجوئی دانشگاه عالمه طباطبائی با وسایل و امکانات موجود فعلی در محل عبارتست از واگذاری بوفه موضوع مزایده: _1

 هر یک از بوفه های دانشگاه.

مسئولین خوابگاهها حسب مورد به عنوان نماینده ناظر، بر دانشکده ها و دانشجوییامور ،  اداره تغذیه، مرکز بهداشت، حراست -2

 تذکرصدور رعایت موازین اسالمی و اخالقی نظارت خواهند نمود. در صورت وجود هر گونه مشکل اقدام به قیمت فروش اجناس، 

فروش اجناس اقدام به ابالغ قیمت  اداره تغذیه دانشگاه در صورت نیاز در خصوص قیمتخواهند نمود. و یا اعمال جرائم، کتبی

 که 4یک و جدول جرائم شماره جدول قیمت فروش به پیوست شماره نمونه )خواهند نمود.   4مطابق پیوست شماره  فروش

  باشد.(میپیمانکار موظف به اجرای آن خواهد بود 

،ارائه انواع مختلف ساندویچ، صبحانه وغذای دوم و طبیعیملزم به ارائه انواع آب میوه ودیگر نوشیدنی های مجاز پیمانکار -3

درکنارغذای اصلی دانشگاه، ارائه ساالدفصل، سبزیجات و میوه جات به قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به تشخیص کارفرما، 

 شد می باشد.زیباسازی محیط بوفه و نیز سایر اقدامات مشابه دیگر مطابق دستورالمعل اجرائی که توسط اداره تغذیه ابالغ خواهد 

و دستکش کاله روپوش، کفش ،: )اخذ کارت معاینه بهداشتی، گواهی نامه آموزش بهداشت و استفاده از لباس شامل   -4

 مناسب جهت انجام فعالیت در بوفه ضروری است.  مخصوص(

 باشد: شرح زیر میهدانشگاه بهای های قرار گرفتن بوفهمحل -5

 آدرس  نام بوفه ردیف 

 انتهای بزرگراه شهید همت، دهکده المپیک پردیس مرکزیبوفه  1

 سعادت آباد، روبروی دانشگاه امام صادق)ع(خیابان عالمه، دانشکده ادبیات بوفه دانشکده ادبیات 2

 خیابان شریعتی ، سه راه ضربخانه، کوچه گل نبی بوفه دانشکده علوم اجتماعی 3

 بهشتی،نبش خیابان احمد قصیرخیابان شهید  بوفه دانشکده اقتصاد 4

 خیابان وزراء کوچه هفتم بوفه موسسه بیمه اکو 5

 خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت بوفه مرکز تخصصی آزاد 6

 بزرگراه جالل آل احمد، انتهای سمت چپ پل آزمایش بوفه خوابگاه شهید همت 7

 کریمخان، خیابان به آفرین، باالتر از بیمارستان فیروزگرخیابان  مطهریبوفه خوابگاه شهید 8

 خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، کوچه سروستان هفتم بوفه خوابگاه شهیدورامینی 9

 غربی 17سعادت آباد، سرو غربی، خیابان شهرداری ، خیابان بخشایش ، انتهای کوچه بوفه خوابگاه شهیدگلعذاری 10

 غربی 18سعادت آباد،سرو شرقی، خیابان عالمه،انتهای کوچه  شهیدسالمتبوفه خوابگاه  11

 غربی 18سعادت آباد،سرو شرقی، خیابان عالمه جنوبی ،انتهای کوچه  بوفه خوابگاه شهیدفرهمند 12

 45خیابان کریمخان زند، خ عضدی جنوبی نبش صارمی پالک  بوفه خوابگاه شهید عضدی 13

14 
بوفه دانشکده تربیت بدنی 

 دانشگاه
 روبروی درب ورودی غربی ورزشگاه آزادی

 انتهای بزرگراه شهید همت، دهکده المپیک بوفه رستوران اساتید و کارکنان 15
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 واگذاری بوفه ها به شرح زیر خواهدیود. -6

است برای هر یک از ردیف های باید سپرده یا چند یا همه ردیف های زیر مزایده شرکت نماید. بدیهی متقاضی می تواند در یک 

 شرکت در مزایده و قیمت جداگانه ارائه نماید.

  و بوفه رستوران اساتید و کارکنان. دانشگاه به همراه بوفه خوابگاه شهید گلعذاری دانشکده تربیت و مرکزی  بوفه پردیس -1

 فرهمند.بوفه دانشکده ادبیات به همراه بوفه خوابگاه شهید سالمت و شهید  -2

 وابگاه شهید عضدی ردیس تخصصی آزاد به همراه بوفه خبوفه پ -3

 و خوابگاه شهید معینیان  بوفه دانشکده اقتصاد به همراه بوفه موسسه بیمه اکو -4

 بوفه دانشکده علوم اجتماعی به همراه بوفه خوابگاه شهید ورامینی)سروستان( -5

 هری بوفه خوابگاه شهیدهمت به همراه بوفه خوابگاه شهید مط -6

 

 ر طبقه همکف و اولپیمانکار بوفه ی مجموعه شماره یک ) بوفه پردیس مرکزی، تربیت بدنی و ......( موظف است د -7

در مواقع توزیع غذا در وعده ناهار نماید. اقالم   رستوران اساتید و کارکنان، اقدام به راه اندازی بوفه و دایر نمودن آن

د شامل انواع نوشیدنی های مجاز، دسرها، میوه ی بسته بندی شده تک نفره، قابل فروش با رعایت کلیه مفاد قراردا

ماست، ماست موسیر ، انواع ترشی و لیته، انواع زیتون، ........ و سایر اقالمی که توسط کارشناسان اداره تغذیه ابالغ می 

یاز توسط خود پیمانکار و با نظر شود خواهد بود. قیمت فروش آنها نیز مطابق لیست ابالغی می باشد. تجهیزات مورد ن

 کارفرما تهیه خواهد شد. 

سالم مطابق پیوست شماره دو در بوفه های پردیس مرکزی،  ۀپیمانکار موظف به اجرای دستورالعمل ارائه ی صبحان  -8

دانشکده تربیت بدنی، دانشکده اقتصاد، دانشکده ادبیاتف دانشکده علوم اجتماعی و خوابگاه های شهید سالمت، همت و 

اختیاری و بر اساس قیمت های ابالغی در دستورالعمل مذکور می  -مطهری مطابق منوی صبحانه ی اجباری، اجباری

 باشد. 

-میلیون تومان( است که بایستی به یکی از صورت دهریال )معادل  000,000,100 مبلغ تضمین شرکت در مزایده -9

 .های ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت در بسته به مزایده گزار تسلیم شود

نزد بانک تجارت شعبه سپهبد  به نام سپرده دانشگاه عالمه طباطبایی 98532129 واریز نقدی به حساب شمارهالف. 

 قرنی

 نامه بانکی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه که سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.ارائه ضمانتب. 

 چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه عالمه طباطبائی. ج.

 سترد خواهد شد.بدیهی است، پس از مشخص شدن نتیجه مزایده، این ضمانتنامه با درخواست شرکت کنندگان م

حساب ریال( به  000/000/1بایست مبلغ صد هزار تومان معادل )واجد شرایط جهت خرید اسناد مزایده می اشخاص  -10

واریز نموده و در ساعات   209حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد  98532129شماره 

اداری به همراه معرفی نامه رسمی شرکت، اصل فیش واریزی و کارت شناسایی )کارت ملی( به اداره تدارکات دانشگاه 

 مراجعه نمایند. 
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 شرکت کنندگان مکلفند مدارک خود را در سه پاکت به شرح زیر تحویل دهند:   -11

 سپرده شرکت در مزایدهپاکت الف. 

های انفورماتیکی و مدارک فنی و مستندات، سوابق شرکت، کپی گواهینامه رتبه بندی و احراز صالحیت شرکتمدارک پاکت ب. 

 مزایده شامل قرارداد و پیوست های شماره یک، دو و سه

 فرم پیشنهاد قیمتپاکت ج. 

 نشانی محل ارسال و تسلیم پیشنهادات:   -12

-19 تلفن  1489684511 پستی کد همت، شهید بزرگراه تقاطع المپیک، دهکده بلوار تهران، اداره تدارکات دانشگاه به نشانی

تمام اسناد مزایده می بایستی به مهر و امضاء مجاز )مندرج در آگهی تاسیس و آخرین تغییرات( شرکت 48390000 و 44737510

 کننده برسد.

یت صرفه و صالح دانشگاه مختار کمیسیون معامالت در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعا  -13

 است؛ بنابراین شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی را برای شرکت کنندگان برنخواهد داشت.

 .برسد گرمزایده( راتییتغ نیآخر و سیتاس یآگه در مندرج) مجازمقام  امضاء و مهر بهباید  مزایده اسناد تمام -14

 مداخله کارکنان دولت در معامالت را رعایت نمایند.کنندگان باید قانون منع شرکت  -15

 .پیشنهادات باید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط، تکمیل و ارسال گردد -16

تقاضاهایی که دارای ابهام، نقص و قلم خوردگی باشد و یا مدارک مورد نیاز اعم از آگهی تاسیس و آخرین اصالحات  -17

 .ناقص و مبهم تلقی گردیده و حذف خواهد گردیدگر ارسال نگردد، پیشنهاد مزایده

کنندگان باید در فرم مربوط به مزایده به عدد و حروف بصورت خوانا، مفهوم و واضح و به ریال مبلغ پیشنهادی شرکت -18

 نوشته و ذیل آن را ممهور و امضا نمایند و از تحویل پیش فاکتور خودداری شود.

روز پس از انعقاد  10حداکثر می بایستی نسبت به انعقاد قرارداد و  عالم نتیجهحداکثر یک هفته پس از ابرنده مزایده  -19

نسبت به انجام تعهدات اقدام نماید و درصورت انصراف و عدم مراجعه، سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع  قرارداد

 .دانشگاه ضبط خواهد شد

 .برنده مزایده حق واگذاری مورد مزایده را به غیر ندارد -20

چنانچه برای برنده مزایده منع قانونی وجود داشته باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آن ها  -21

 .به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد

 .به عهده برنده مزایده خواهد بود در روزنامه آگهی مزایدهۀ انتشار هزینه -22

 نام و نام خانوادگی / تاریخ

 و مهر شرکت / شخصیت حقوقی امضای صاحبان امضاء مجاز

 


