واحد مالرد

اسناد و مدارك مربوط به شرايط

مزايده عمومی اجاره بوفه دانشجويی
با استناد به مجوز شماره  1398/8/12163مورخ 1398/04/23
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران
مزايده گزار :اداره توسعه مديريت و منابع
ناظر :اداره دانشجويی و فرهنگی

تاریخ درج آگهی 1398/04/29 :در روزنامه های همشهری و فرهیختگان
فروش و تحویل اسناد :از تاریخ  1398/04/29لغایت 1398/05/10

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه و مهر و امضا شود.
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد(كه از اين پس در اين اسناد موجر ناميده ميشود) در نظر دارد از طريق مزايده
عمومي نسبت به انتخاب مستاجر جهت واگذاري محل بوفه واحد از طريق عقد اجاره با شرايط زير اقدام نمايد.
-1موضوع مزایده
واگذاري(اجاره) بوفه ،در محل طبقه همکف سوله دانشجويي واحد مالرد كه رويت محل آن از طرف هر شرركت
كننده الزامي است.
-2موجر
دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد مالرد
-3دستگاه نظارت
اداره دانشجويي و فرهنگي به عنوان ناظر و نماينده مزايده گزار
-4نوع مزایده
دو مرحلهاي
-5مدت قرارداد
قرررارداد اجرراره بوفررههررا برره رررورل سرراليانه برروده و پردا ررت اجرراره بهررا ماهيانرره بررراي مرردل  12مرراه
است .ضمناً زمان ياد شده به تشخيص دانشگاه قابل تغيير واهد بود.
-6محل اجاره
طبقه همکف سوله دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد
-7تعداد بوفهها
يک باب بوفه كه به دو قسمت واهران و برادران تقسيم شده است.
-8شرایط مستاجر
مستاجر بايد داراي شرايط زير باشد:
الف -داراي گواهي ثبت شركتها و يا اشخاص حقيقي داراي رزومه معتبر و مورد تائيد دانشگاه.
ب -حسن شهرل و تجربه كافي.
ج -توانمندي مالي جهت تکميل تجهيزال و لوازم مورد نياز مربوط به بوفه.
د -توانايي مالي جهت تامين نيروي انساني به تعداد الزم.
تبصره  :1شرايط داوطلبان در مرحله اول مزايده با بررسي رزومه و مستندال ارائه شرده در «پاكرت الرف» راسرتي
آزمايي واهد شد.
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تبصره  :2متقاضيان بايد كليه فرمهاي پيوست اسناد را به طور كامل تکميل نموده و بايستي مهر و امضا نمايند و
در پاكت «الف» قرار دهند.
تبصره  :3پاكت سپرده شركت در مزایده(پاكت ب) و پیشنهاد قیمت(پاكت ج) در صورت تشخیص دانشگگاه
و دعوت به مرحله دوم دریافت خواهد شد لذا پاكتهای ب و ج در این مرحله نبایستی تحویل دانشگاه گردد.
 -9سوابق و تجربه كاری شركت كنندگان
شركت كنندگان در مزايده بايد حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با مراكز آموزشي داشته باشند و كليه مدارك و
سوابق شركت اعم از رزومه كاري ،رضايت نامه از اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد ،تصوير اساس نامه و
روزنامه رسمي شركت و يا كپي جواز كسب شغل مرتبط را در پاكت «الف» قرار داده و ارائه كنند.
 -10زمان دریافت اسناد مزایده
زمان دريافت اسناد مزايده از تاريخ  98/04/29لغايت  98/05/10به استثنا ايام تعطيل واهد بود.
-11محل دریافت اسناد مزایده
تهران -مالرد – بلوار رسول اكرم(ص) – نرسيده به چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد اسالمي
واحد مالرد – سا تمان فني مهندسي  -طبقه سوم – دفتر مسئول امور اداري
-12هزینه چاپ آگهی
هزينه چاپ آگهي در دو روزنامه از محل سپرده شركت در مزايده برنده مزايده پردا ت واهد شد.
-13هزینه خرید اسناد مزایده
هزينه ريد اسناد مزايده به مبلغ  500/000ريال (پنجاه هزار تومان) است كه بايرد بره حسراب 0218792220004
نزد بانک ملي شعبه سرآسياب كد  2382در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد جهت شركت در مزايده واريز و
ارل فيش واريزي در زمان ريد اسناد به همراه معرفي نامه تحويل امور اداري دانشگاه گردد.
 -14مبلغ سپرده شركت در مزایده

متقاضيان در رورل دعول در مرحله دوم مزايده مبلغ  15/000/000ريال (پرانزده ميليرون ريرال) را
بعنوان سپرده جهت شركت در مزايده به حساب  0218792220004نزد بانک ملي شرعبه سرآسرياب
كد  2382در وجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد واريز و يا بصورل ضمانتنامه معتبر بانکي به نرام
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد تهيه و رسيد آن را در پاكت (ب) قرار داده به همراه ساير پاكتهرا
به اداره حراست دانشگاه تحويل نمايد .چک شخصي و سفته مورد قبول نخواهد بود.

قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
3

 -15مدارك ناقص
دانشگاه به پيشنهادال مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مهلرت مقررر در آگهري ،ارائره
شود ترتيب اثر نخواهد داد.
-16حداكثر تاریخ تحویل پاكتها
شركت كنندگان بايستي پاكتهاي تکميل شده مزايده را تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مرور  1398/05/10بره
اداره حراست دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد به نشاني :تهران -مالرد – بلروار رسرول اكررم(ص) – نرسريده بره
چهارراه مالرد  -بلوار شهيد مرشدي  -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد – سا تمان فني مهندسي  -طبقره سروم
تحويل داده و رسيد ا ذ نمايند.
-17هزینههای برق ،گاز و آب
هزينههاي برق ،گاز و آب به ميزان  %4كل مبلغ قرارداد و ساير هزينههاي بوفه به عهده برنده مزايده واهد بود.
 -18تعداد پرسنل مورد نیاز
برنده مزايده موظف است تعداد پرسنل ود را به طور جداگانه معرفي نمايد.
 -19پرداخت حقوق و خسارات احتمالی
پردا ت حقوق كليه عوامل اجرائي و پرسنل مستاجر به عهده برنده مزايده واهد بود و هرگونه ادعايي اعم از
حقوقي و جزائي كه پس از انعقاد قرارداد بر عليه برنده مزايده مطرح گردد مسئوليت پاسخگويي آن به عهده
مستاجر بوده و دانشگاه در اين صوص هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت.
كليه ساراتي كه در محل اجاره به هر شخص وارد آيد بر عهده مستاجر واهد بود و بايد عهدهدار مسئوليتهاي
حقوقي و جزائي سارال احتمالي به اشخاص باشد.
 -20بیمه
پردا ت بيمه ،ماليال و ساير كسورال قانوني به عهده برنده مزايده بوده و ايشان مکلف و متعهد ميشود كره پرس
از تنظيم قرارداد نسبت به بيمه نمودن و پردا ت آن به كليه عوامل اجرائي ود برابر قوانين سازمان تأمين اجتماعي
اقدام نمايد.
تبصره :در پايان قرارداد ،مستأجر موظف به ارائه مفارا حساب از سازمان تأمين اجتماعي ميباشد .بديهي است
كليه تضمينال و تجهيزال متعلق به مستاجر در دا ل دانشگاه پس از ارائه مفارا حساب بيمه ،امکان روج از
دانشگاه را واهد داشت.
 -21عوارض و مالیات
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پردا ت هر گونه عوارض و ماليالهاي دولتي كه از طريق سازمانهاي ذيربط اعالم شده يا واهد شرد بره عهرده
برنده مزايده واهد بود.
 -22تجهیزات
مسئوليت بررسي نياز بوفه به تجهيزال به عهده برنده مزايده بوده و مکلف به تکميل نواقص موجرود و يرا تجهيرز
كامل بوفه است.
تبصره  :1انبار
دانشگاه در صوص در ا تيار نهادن انبار به برنده مزايده هيچ گونه تعهد و مسئوليتي ندارد.
تبصره  :2نگهداری وسایل
مسئوليت حفظ و نگهداري وسايل ،لوازم و تجهيزال مربوطه در طول مدل قرارداد به عهده مستأجر واهد بود.
تبصره  :3تجهیزات اضافی
برنده مزايده مکلف است در رورل اعالم دانشگاه ظرف  72ساعت نسبت به تأمين تجهيزال اضرافي مرورد نيراز
اقدام كند.
تبصره  :4برنده مزايده مکلف به حفظ و حراست از كليه تجهيزال تحويلي توسط دانشگاه بره نرامبرده بروده و در
پايان قرارداد ميبايستي كليه تجهيزال به همان رورل كه در ابتداي قرارداد تحويل داده شد ،عودل شود .به همين
منظور مستاجر مکلف به ارائه تضمين الزم و كافي مورد قبول دانشگاه واهد بود.
 -23بازدید از بوفه
قبل از اعالم پيشنهاد قيمت ،متقاضي شركت در مزايده بايستي از بوفه موجود جهت ارائه دمال در دانشرگاه آزاد
اسالمي واحد مالرد بازديد به عمل آورده و پس از اعالم نتيجه ،برنده مزايده حق هيچ گونه اعتراضي نسبت به اين
موضوع را نخواهد داشت.

 -24نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی اجاره بهاء
متقاضیان باید برای محاسبه و تعیین اجاره بهای ماهیانه و سالیانه پیشنهادی بوفه با توجه به موارد زیگر
اقدام نموده و پس از تعیین قیمت مورد نظر آن را در فرم پیشنهاد قیمت درج نمگوده و در پاكگت «ج»
قرار دهند.
 تعداد كل دانشجویان دانشگاه
 تعداد روزهای تعطیلی رسمی(ایام نوروز ،اعیاد ،ماه مبارك رمضان ،تعطیالت تابستانی و )...
 موقعیت محلی
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 نوسان و كاهش حضور دانشجویان در فاصله بین دو نیمسال ،ایام امتحانات و تابستان .ضمناً دانشگاه
در قبال افت درآمد مستاجر در ایام مزبور مسئولیتی نخواد داشت.
تبصره  :1مستاجر حق تعطيلي بوفه را بدون ا ذ مجوز كتبي از موجر ندارد و بايد در تمامي روزهاي كاري سرال،
بوفه فعال باشد .در غير اين رورل مستاجر موظف است به ازاي هر روز تعطيلي معادل  %5كل اجاره بهراي يرک
ماه را به عنوان وجه التزام پردا ت نمايد.
تبصره  :2قيمت ارائه شده توسط پيمانکار به رورل ثابت براي كليه ماه هاي سال اعم از عادي يا تابستان و يرا در
ماه رمضان واهد بود و پيمانکار حق اعتراض در صوص كسر اجاره را در ماههاي افت درآمد نخواهد داشت.
 -25مهلت عقد قرارداد
برنده مزايده موظف است حداكثر تا  10روز پس از اعالم برنده شدن به ايشان از سوي دانشگاه نسبت بره مراجعره
جهت عقد قرارداد اقدام نمايد .در رورل عدم مراجعه در مهلت مذكور موضوع به منزله انصرراف نفرر اول تلقري
شده و موجر با برنده دوم مزايده قرارداد عقد واهد نمود .در ضمن برنده اول مزايده حق هيچ گونه اعتراضري در
اين صوص را ندارد .در اين راستا سپرده نفر اول مزايده به نفع مزايده گزار ضبط واهد شد.
 -26انصراف برندگان مزایده و ضبط سپرده به نفع دانشگاه
در رورل انصراف برنده مزايده ،سپرده شركت در مزايده وي كالً به نفع مزايده گزار ضبط واهد شد و به ترتيب
از برندگان رديف هاي دوم و سوم دعول به عمل واهد آمد .در رورل انصراف آنها از عقد قرارداد ،سپرده
نفرال دوم و سوم نيز به نفع مزايده گزار ضبط واهد شد .سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده پس از ا ذ
مجوز از سازمان مركزي و عقد قرارداد با برندگان رديف اول يا دوم يا سوم مزايده از سوي اداره كل امور مالي
واحد با ارائه تصوير فيش واريزي مسترد واهد شد.
-27حق فسخ قرارداد و یا واگذاری
برنده مزايده پس از انعقاد قرارداد به هيچ عنوان حق فسخ قرارداد و يا واگذاري آن به شرخص ديگرر بره ررورل
جزئي يا كلي را نخواهد داشت .در رورل مشاهده واگذاري مورد اجاره به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي موجر
ميتواند عالوه بر ضبط كليه سپردههاي برنده مزايده ،قرارداد را به رورل يک طرفه فسخ نمايد.
 -28پذیرش شرایط
برگه پذيرش شرايط مزايده در پيوست شماره  1اسناد مزايده شامل آدرس بوفه ،جمعيت واحد دانشگاهي و تعداد
پرسنل مورد نياز و همچنين ليست قيمت مصوب ضميمه است و برنده مزايده با امضا و مهر ذيل پيوست مذكور
شرايط فوق را پذيرفته و نسبت به آن آگاهي كامل داشته و موافقت نموده است.
 -29اختیار رد یا قبول برنده /برندگان مزایده
قرائت شد و مورد قبول است.
مهر و امضای پیمانکار
6

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد در رد يا قبول برنده/برندگان مزايده مختار است و حتي پس از اعالم برنده تا
زماني كه قرارداد اجاره را ساً توسط دانشگاه به طرف مقابل ابالغ نشده ،هيچ الزامي براي دانشگاه جهت ارائه محل
وجود ندارد و هيچگونه تکليفي از هيچ بابت دانشگاه ندارد و هرگونه اعتراض و ادعائي از سوي شركت كنندگان
در مزايده سلب و ساقط شده فرض ميشود.
تبصره :شركت در مزايده و دادن پيشنهادال از سوي متقاضي به منزله قبول شرايط مزايده و همچنين قبول
ا تيارال دانشگاه و تکاليف شركت كننده در مزايده ميباشد.
 -30ضمانت نامه بانكی
در رورل برنده شدن ،مستاجر بايد يک فقره ضمانت نامه بانکي به ميزان ده دررد ( )%10كل قرارداد جهت
ضمانت حسن اجراي تعهدال و يک فقره چک به ميزان دو برابر كل مبلغ قرارداد جهت ضمانت تخليه در وجه
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد ارائه نمايد.
-31پیش پرداخت سه ماه اجاره
در رورل برنده شدن ،مستاجر موظف است عالوه بر ارائه تضمين موضوع بند قبل ،معادل سه ماه اجاره پيشنهادي
را به عنوان پيش پردا ت به رورل نقد به حساب دانشگاه واريز نمايد كه مبلغ مذكور در پايان قرارداد تسويه
واهد شد و يا معادل  6ماه اجاره ضمانت نامه معتبر بانکي بنفع دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالرد ارائه نمايد.
همچنين برنده مزايده موظف است  9فقره چک با ظهر نويسي ضامن معتبر به ازا  9ماه اجاره همزمان با انعقاد
قرارداد به دانشگاه تحويل نمايد.
تبصره :چک هاي ارائه شده به دانشگاه بايد از حسابي تحويل گردد كه سابقه برگشت نداشته باشد.
 -32برداشت تضامین
در رورل تخلف مستأجر از مفاد قرارداد موجر ميتواند وجوه التزام مقرره در اين قرارداد را رأساً و بدون اطالع
مستأجر ،از محل اين تضامين استيفا نمايد .ضمناً در پايان مدل اجاره در رورل عدم تخليه مورد اجاره موجر
ميتواند ضمن انجام اقدامال الزم به منظور تخليه برابر قرارداد ،كل مبلغ تضمين اين ماده را به عنوان وجه التزام
رأساً و بدون مراجعه به داوري و محاكم و شوراي حل ا تالف و  ...برداشت نمايد.
 -33سایر شرایط
الف– مستا جر هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان پيش پردا ت يا سرقفلي و غيره تاديه ننموده و در پايان مدل
قرارداد مکلف به تخليه و تحويل محل است و هيچ گونه حقي اعم از سرقفلي يا كسب و پيشه يا تجارل به وي
تعلق نميگيرد و هرگونه حق احتمالي و فرضي از وي ساقط است.
ب– مستاجر همزمان با امض ا قرارداد اجاره متعهد است تعهد نامه رسمي در يکي از دفاتر اسناد رسمي مبني بر
قبول موارد ذيل به موجر تسليم نمايد:
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اينجانررب  ...........................................فرزنررد  ..............................داراي شناسررنامه  ..............................رررادره از
سراكن

 ...........................به شماره ملي  ..........................................متولد .............................

 ...............................................................................................................................................................بررره عنررروان
مستاجر با طيب اطر و رضاي كامل با امضا و تسليم اين تعهدنامه متعهد و ملتزم ميگردم تا برر اسراس مرواد و
مفاد قرارداد به تمامي تعهدال ود اعم از پردا ت اجاره بها  ،ورول چکهاي تسليمي ،فروش دمال به قيمرت
مصوب ،تخليه به موقع و عدم فساد ا القي از ناحيه ود و كليه پرسنل ود و غيره  ...را بدون هيچ گونه عرذر و
بهانهاي عمل نمايم در غير اين رورل موجر مجاز و مختار ميباشد وفق قرارداد راساً اقدام به تخليه عين مستاجره
(مال مورد اجاره) نموده و در رورل قفل آن ،موجر مجاز به فک قفل ميباشد و ميتوانرد كليره اجنراس و اقرالم
دا ل عين مستاجره را رورل برداري و به محل تعييني ود منتقل نمايد.
چنانچه ظرف يک هفته تسويه حساب به عمل آمده باشد اجناس انتقالي تحويل اينجانب واهد شد در غير
اينصورل موجر مختار است طبق نظر ود اجناس مذكور را تقويم و ارزيابي نموده و به نفع ود ضبط نمايد .
در اين صوص ضمن رضايت ب ه اين امر در كمال اراده ،شرايط مذكور را پذيرفته و قبول مينمايم و حق هرگونه
ادعا و اعتراضي را از ود سلب و ساقط مينمايم.
تبصره :ساير شرايط پيمانکاري تابع شرايط صوري و عمومي پيمان و ضوابط دانشگاه آزاد اسالمي در مفاد
قرارداد لحاظ ميگردد.
 -34حضور شخص مستاجر
حضور شخص مستاجر يا نماينده رسمي ايشان بطور تمام وقت به لحاظ كثرل دانشجو و سركشي الزامي است.
 -35مهلت تحویل مدارك پرسنل
برنده مزايده مکلف است كليه مدارك پرسنل ود را به لحاظ ضرورل شناسايي(تأييد رالحيت) ،گواهي عدم
سو پيشينه و سالمت بهداشتي ،را قبل از امضا قرارداد و شروع فعاليت در ا تيار دانشگاه قرار دهد .در رورل
عدم ارائه مدارك مذكور طبق بندهاي مربوطه در قرارداد مستاجر به ازاي هر نفر در مرحله اول به مبلغ 1/000/000
ريال جريمه واهد شد .در مرحله دوم ( 15روز بعد) در رورل عدم ارائه مدارك مذكور مجددا جريمه فوق
رورل واهد گرفت و مستاجر حق اعتراض ندارد و در رورل عدم توجه بعد از  15روز از ورود افراد فاقد
كارل بهداشتي به دانشگاه جلوگيري واهد شد.
 -36زمان خدمات
برنده مزايده مکلف است همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت  7:30ربح لغايت  19به ارائه دمال
اقدام نمايد .در رورل تأ ير غير موجه و ترك غير موجه موجب تعلق گرفتن جريمهاي معادل  500/000ريال
(پانصد هزار ريال) براي هر ساعت واهد گرديد.
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 -37كیفیت و قیمت خدمات
نحوه عرضه كاال از لحاظ قيمت و كيفيت بايد بر اساس شرايط ذيل باشد:
الف .كليه كاالهاي بستهبندي شده بايد داراي عالمت استاندارد ،تاريخ توليد و انقضا و درج قيمت كاال باشد.
ب .كليه كاالهاي فاقد بستهبندي بايد از لحاظ كيفيت كامال مرغوب ،تازه و بهداشتي بوده و قيمت آنهرا برر اسراس
مصوبه ابالغ شده به پيمانکار باشد.
ج .وزن اقالم اغذيه مانند انواع ساندويچ ،همبرگر و  ...بايد مطابق آناليز مواد مصرفي در رنف اغذيه باشد.
تبصره  :1رعايت موارد فوق از سوي مستاجر الزامي است و درج قيمت به رورل برچسب يا دست نويس توسط
مستاجر ممنوع است.
تبصره  :2مستاجر موظف به ارائه فاكتور فروش به ريداران از مبلغ  50000ريال به باال است.
د .مستاجر موظف است ليست اقالم قابل عرضه طبق اتحاديه و تاييد ناظر قرارداد ارائه نمايد.
 -38خسارت ناشی از عدم رعایت موازین بهداشتی
مسئوليت هرگونه سارل ناشي از عدم رعايت موازين بهداشتي و يا رنفي به عهده مستاجر است.
 -39جریمه خدمات غیرمطلوب
ارائه دمال مربوط به دانشگاه و اشخاص ثالث بر اساس نر مصوب كه با همراهنگي و نظرر مسرئولين و كميتره
نظارل تعيين شده انجام ميپذيرد و همچنين مسئولين مربوطه برر كيفيرت و عرضره ،نظرارل واهنرد داشرت .در
رورل عدم توجه مستأجر پس از يک مرتبه تذكر كتبي در رورل تکرار جريمه بار اول معادل  3/000/000ريرال
و بار دوم  5/000/000ريال و بار سوم فسخ قرارداد و تحويل مورد اجاره واهد بود .موجر مجراز اسرت از محرل
فروش وسايل و تجهيزال مستأجر نسبت به تأمين اجاره و دريافت جريمه و سارل اقدام نمايد.
 -40نظافت و بهداشت و لوازم آن
نظافت محوطه بوفه و تأمين مواد الزم جهت نظافت و بهداشت محوطه پخت و پز بوفه و فضاي غذا وري
دانشجويان همچنين لوازم بهداشتي مورد نياز كاركنان در طول قرارداد و عدم استفاده از ساير محيطهاي واحد و
جمع آوري هرگونه زباله در اطراف محل كار به عهده مستاجر واهد بود.
 -41شرایط ظاهری ،پوشش و رفتار مناسب
كاركنان و كليه عوامل اجرايي بايد شرايط ظاهري  ،پوشش و رفتار مناسب تعيين شده از طرف دانشرگاه را رعايرت
نمايند.
 -42تأخیر اجاره بهاء
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تأ ير در پردا ت اجاره بها ماهيانه در رورتي كه متجاوز از  10روز از موعد مقرر باشد موجب حق فسخ اجاره
توسط موجر واهد بود و مستأجر عالوه بر اجاره بها براي هر روز تأ ير مبلغ  3/000/000ريال به عنوان وجه
التزام تأ ير تاديه به موجر پردا ت نمايد.
 -43تجهیزات و لوازم كار در بوفه:
ظروف مورد استفاده در طبخ مواد غدايي يا آمادهسازي مواد وراكي در بوفه بايد داراي شرايط زير باشد:
 استفاده از ظروف استيل جهت حمل و نگهداري و پخت و تهيه غذا الزامي است. وسايل مورد نياز آشپز انه از جنس مناسب بهداشتي باشد و استانداردهاي الزم را داشته باشند. در رورل استفاده از گاز شهري يا كپسول گاز مايع ،كنترل مستمر لولهها  ،بستها و شيرآالل از نقطه نظر ايمنيو جلوگيري از نشت گاز و همچنين آلودگي هوا در فضاي بسته ضروري است.
 نصب پرده در پشت پنجره جهت جلوگيري از نور مستقيم آفتاب ضروري است. -44تعهدات عمومی مستاجران:
 مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را كالً يا جزئاً به غير ندارد .همچنين حق تغييرر نروع اسرتفاده ذكرر شرده درموضوع قرارداد را نخواهد داشت.
 تهيه لوازم و وسايل از قبيل يخچال و اجاقها و وسايل پخت و پز و غيره كه جزو ضروريال قرارداد ميباشدكالً به عهده مستاجر ميباشد و تهيه آن امري اجباري واهد بود.
 مستاجر با علم و اطالع از موقعيت ،محل و مکان مورد اجاره مبني بر اينکه اين مکان از مراكز وابسته به دانشگاهآزاداسالمي ميباشد مبادرل به اجاره بوفه نموده است و متعهد ميشود كه ضمن رعايت موازين و شعائر
اسالمي در رورل تخلف يا عدم رعايت موارد ذكر شده در تمام مفاد قرارداد و منطبق بر تعهدال ويش
مسئول و پاسخگو باشد.
 انجام تعميرال جزئي به عهده مستاجر و تعميرال كلي و اساسي به عهده دانشگاه ميباشد.-

روج هرگونه زباله مربوط به بوفه بر عهده مستاجر ميباشد.

 مستاجر بايد براي بوفهها به تفکيک جنسيت از فروشندگان واهر و برادر استفاده نمايد. مستاجر موظف است تعداد كافي پرسنل براي راهاندازي كليه طوط توزيع و سالندار در ا تيار داشته باشد. مستاجر موظف به بکارگيري يک نفر مسئول و نظارل كننده بر بهداشت و كاركرد ررحيح پرسرنل ردماتي وسالن داران ميباشد.
 استعمال و فروش د انيال و كليه اجناس از هر نوع وراكي ،نوشيدني و يا هرگونه اجناسي كه موجبال عردمسالمت دانشجو عدم رعايت شئونال دانشجو و دانشرگاه را فرراهم آورد ،توسرط مسرتاجر و نيروهراي تحرت
سرپرستي او ممنوع ميباشد.
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 هيچ يک از پرسنل مستاجر حق اقامت شبانه در محل موضوع قرارداد را ندارند. مستاجر حق استفاده از اتباع ارجي و غيرمسلمان را ندارند. ساعت مجاز حضور مستاجر و پرسنل وي جهت طبخ و توزيع غذا متناسب با نياز و هماهنگي دانشگاه ميباشد. مستاجر موظف به رعايت كليه ارول و نکال بهداشتي و همکاري با بازرس بهداشت واحد ميباشد. مستاجر حق وارد كردن و ارج نمودن هيچ گونه مواذ غذايي را بدون اجازه كتبي مسئولين دانشگاه ندارد. مستاجر موظف است نيروهاي شاغل ود را بيمه موضوع قانون كار و بيمه حوادث شغلي نمايد. مستاجر مکلف مي باشد در شروع قرارداد ليست اسامي پرسنل تحت سرپرستي ود را با ذكر مسئوليت مربوطهو نوع كار و آدرس آن به كارفرما اعالم نموده و در رورتيکه قصد هرگونه برنامه تغيير پرسنل همکرار رود را
دارد بايستي به ارج از ترم دانشگاهي موكول نمايد و انجام مراتب را كتباً به موجر گزارش نمايد.
 مستاجر موظف است در شروع قرارداد نسبت به تهيه كارل شناسايي مورد تاييد دانشگاه جهرت پرسرنل روداقدام نمايد.
 مستاجر موظف است ليست غذايي و قيمت مربوطه را بر روي بنر يا لمينت در ابعاد بزرگ چاپ و در محلبوفه در معرض ديد دانشجويان قرار دهد.
 پخت هرگونه مواذ غذايي ارائه شده از طرف دانشجو ممنوع بوده و پذيرش سفارش ارج از ليست مصوبممنوع است.
 مستاجر مجاز به فروش كاال بر اساس قيمت درج شده بر روي اقالم ميباشد و فروش بره مبلرغ براالتر ممنروعميباشد.
 ساعت مجاز حضور و ارائه دمال مربوطه مستاجر متناسب با نياز و هماهنگي دانشگاه تنظيم ميگردد. -45برداشت وجوه التزام توسط دانشگاه
در رورل تخلف مستأجر از مفاد قرارداد موجر ميتواند وجوه التزام در اين قرارداد را رأساً از محل اين تضامين
تدارك و استيفا نمايد .ضمناً در پايان مدل اجاره در رورل عدم تخليه مورد اجاره موجر ميتواند ضمن انجام
اقدامال الزم به منظور تخليه ،كل مبلغ تضمين اين ماده را طبق قرارداد به عنوان وجه التزام رأساً و بدون مراجعه
به داوري و محاكم برداشت نمايد.
 -46آدرس واحد دانشگاهي و تعداد تقريبي دانشجو
ردیف
1

نام واحد

تعداد تقریبی

دانشگاهی

دانشجو

مالرد

2000

حداقل نیروی

نشانی

مورد نیاز

مالرد – بلوار رسول اكرم(ص) – بلوار شهید مرشدی

2
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قانون منع مداخله کارمندان در معامالت
تعهد نامه پیشنـهاد دهنـده در مورد عدم شمـول قانـون منـع مداخلـه کارمنـدان در معامـالت دولتـی مورخ 1377/10/22

این پیشننهاد دننن ه بنا ام نال این اینن ردنه س ب ینوسنی ه تامین منی نماین کنه مشنموو ممنو ین من کور در
دننانون منننا م اک ننه کارمن ن ان د ا ن در معننامالت د اتننی م ننو دیمنناه  1337مننی باش ن

چنانالننه کننال

این موضوع به اثبنات برسن کارمرمنا ینا مهاین ه حن ار دنک دارد کنه پیشننهاد ارامنه شن ه بنرا مهاین ه منو را
مرد د ت مین شرک در مهای ه را ضبط نمای .
نمالنین دبوو تامی منی حنردد کنه نرحناه اینن پیشننهاد دننن ه برنن ه مهاین ه منو تشندیو داده شنود بنه
ن نوان پیمانکننارس پیمننان مربننوم را ام ننا نمای ن

کننال

ارهننارات مننو در کننالو م ن ت پیمننان تننا ت وی ن

مودن ب بننه اثبننات برسن یننا چنانالننه امننراد را کننه مشننموو ممنو ین
پیمننان سننهیذ اینمننا نمای ن

من کور در دننانون مننو نسننتن در ایننن

یننا دسننمتی از کننار را بننه آن نننا م ننوو کنن کارمرمننا دننک کوان ن داشن

کننه

دننرارداد را مسننض ضننمانتنامه انجننا تعهنن ات پیمانکننار را ضننبط کسننارت ارده در اثننر مسننض پیمننان
تاکیر اجرا کار را از امواو ا اک نمای  .تعیین میهان کسارت ارده با تشدیو کارمرما می باش .
ایننن پیشنننهاد دنن ن ه متعه ن مننی شننود چنانالننه در دننین اجننرا پیمننان بننه دای ن تغییننرات یننا انت ننابات در
دسنتگاه د ان

مشننموو دننانون من بور حننردد مراتننب را بالماان ه بننه ادننالع کارمرمننا برسننان تننا دبننک م ننررات

بننه پیمننان کاتمننه داده شننود س ب ن یهی اس ن چناچننه ایننن پیشنننهاد دنن ن ه مراتننب مننو را بالماا ن ه بننه ادننالع
نرسننان نننه تنهننا کارمرمننا دننک دارد پیمننان را مسننض نمننوده ضننمانتنامه نننا مربننوم را ضننبط نماینن ب کننه
کسارات ناشنی از مسنض پیمنان ینا تناکیر در اجنرا کنار را نینه بننا بنه تشندیو کنود از امنواو اینن پیشننهاد
دنن ه اوو کوان نمود.
م اماً این که پیشنهاد دنن ه ا ال می دارد که بر مجازاتها مترتب بر متد مین از دانون مو آحانی کام دارد
در اورت تد ف مست ک مجازاتها مربوده می باش .
تاريخ:
نام شرکت پیشنهاددهنده:
نام و نام خانوادگی  ،سمت ،امضای مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:
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فرم مشخصات شرکت کننده :

نام شرکت

نام مدیر عامل

زمینه فعالیت شرکت

آدرس شرکت

شماره تلفن شرکت

شماره حساب شرکت

موضوع مزایده

شماره مجوز مزایده

مبلغ سپرده

مزایده عمومی اجاره بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالرد

با استناد به مجوز شماره  1398/8/12163مورخ 1398/04/23
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران

 15.000.000ریال (پانزده میلیون ریال)

نوع سپرده شرکت در مزایده

قرائت شد و مورد قبول است.
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بسمه تعااننی
تعهـد نامه اجـرا و پذيـرش مسئولیتهای ناشــی از مقررات و اسنـاد
و مـدارك عمومـی مزايده و پیمـان
مربوم بننه مهای ه مومی :اجاره بومه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اد مالرد
ااف  :ب ینوسی ه تایی مینمای که مهر ام ال مجاز این پیشنهاد دنن ه در آکنر ا را نشنان دننن ه ادنالع
کام این پیشنهاد دنن ه از متن دوانینس م وباتس آییننامنهناس دستورااعم ها س بدشنامهنا بطور ک ننی اسنناد
م ارک نامبرده ش ه دانشگاه آزاد اسالمنی شرایط بنن ج ای میباش .
 :نمالنین ب ینوسی ه تایی مینمای که اسناد م ارک موضوع بن ج ای نیه جه اسناد من ارک اینن
مهای ه پیمان اس

متن مماد ترتیبات م رر ش ه در آنها در ارتبام با این مهای ه پیمان س مورد دبنوو اینن

پیشنهاد دنن ه بوده تمامی مسئوایتها الز
تب

نیه اجرا کام آنها نیه ب ینوسنی ه توسنط اینن پیشننهاد دننن ه

تعه می شود.
ج :مهرس

م ررات اسناد م ارک مومنی مهای ه پیمان :

 -1آمینن نامنه معامالت دانشگاه آزاد اسالمنی
 -2شرایط مومنی پیمنان م وبنه  1381/11/12شورا دانشگاه
 -3سایر م ررات جار که به نر ن و در ارتبام با این مهای ه پیمان اجرا آن میباش .
 -4اسناد م ارک پیوس

پیمان

قرائت شد و مورد قبول است.
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تعهـدنامــه
ب ینوسی نه شرک  /شدو د ی ی .........................................بنا ام ال این ایننن تعه نامننه تـیینن مننینماینن
پیشنهاد

ک ینه مشد ات مننی منورد نیناز موضوع مهای ه را کامالً منورد بنررسنی مطااعننه دنرارداده دیم

مهای ه را بنر مبنا مشد ات با ادتسا ک ینه نهیننه نا « وارض س ماایات نا س بیمه غینره » ارامننه نمننوده
متعهن منیحردد در اورت برنن ه ش ن در مهای ه بنا مشد ات ارامنه شن ه نن دننرارداد نمننوده
موضوع پیمنان را اجرال نماین
هن ه این شرک

در اورت کنوددار از مشد نات کواسنته شن ه ک یننه کسنارات ارده بننر

منیبناش ضمناً متعهن منی حردد در دنوو زمنان اجنرا موضنوع دنرارداد بنه ننر تنی کنه

دیم نا تغییر یا امهایش یاب

یا م ت زمان اجرا موضوع با تـکیرات مجاز اورت حیرد به نیچ ننوان ت اضنا

تع ی بهال از کارمرما نماییذ ج و زمانبن

اجرا درارداد که جهل الینمک درارداد میباش در ننگا

درارداد به دستگاه نظارت ارامه نموده مماد درارداد میمابین را الز االجرا کوان دانس
دمار

امواو کسارت ارده ا ذ از ماای جانی به کارمرما اشندا

نمالننین مسنئوای

ثاانب بنر هن ه اینن شنرک بنوده

نیالگونه مسئوایتی د ودی کیمر ب به ه ه کارمرما ندوان بود اینن امنر منورد دبنوو شنرک
نمالنین مسئوای

م ینات

ک یه اد انا استد امی بیمه کارکنان ماایات نا متع ه بنر هن ه این شرک

منیباشن
کننوان

بنود.
این شرک

تـیی مینماین در اورت برنن ه ش ن در مهاین ه دننرارداد مننیمابیننن را بنه ام نال منیرساننن در

اورت کنوددار از ام ال این دک به دانشگاه داده میشود که سپرده شرک

در مهای ه به نما دانشنگاه ضنبط

حردد.

قرائت شد و مورد قبول است.
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فرم بازديد
بدینوسییه ا المییی

یی گیید

الیننب یی ................................................. .دبینیید

.........................................................................................
ال شگب آزال السی

ال شنوی

و ههچ گو ا حل الب ب

م

ر یییور 98. ..... ...... .الز بوفیییا

والحد یر ببز ید بعدل آور

وظبیف دبوط با زالید الجبر بوفا ال شنوی

یید

و ضدن توجها سب

ال شگب آزال السیی

با ها

والحید ییر ت دع ید

ر رالبطا بب وضوع قدالر ال وجو خوالهد ال

.

مهر ام ا شرک کنن ه:
نا

نا کانوادحی:

تاریض:

قرائت شد و مورد قبول است.
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مدارک و اسنادی که باید در هر یک از پاکتها قرار بگیرد.

مرحله اول مزایده
در مرحله اول صرفا باید پاكت الف (شامل موارد ذیل) به صورت مهر و الك شده تحویل شود.
پاكت الف:
(اساس نامه شركت -كپي شناسنامه -كپي كارل ملي -ارل رزومه و گواهي حسن انجام كار از سوي
ادارال و سازمانهاي طرف قرار داد -تکميل فرمهاي مزايده مربوط به پاكت الف)

مرحله دوم مزایده
*** شرکت کنندگان موظفند صرفا پاکت "الف" (حاوی مدارک فوق) را در تاریخ مذکور
تحویل حراست نمایند و پس از بررسی رزومه و تائید صالحیت ،هماهنگی الزم جهت ارائه
ضمانتنامه شرکت در مزایده(پاکت ب) و پیشنهاد قیمت(پاکت ج) به عمل خواهد آمد.

پاكت ب:
ضمانت نامه بانکي يا فيش واريز نقدي مربوط به شركت در مزايده

پاكت ج:
فرم پيشنهاد قيمت

قرائت شد و مورد قبول است.
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فرم پیشنهاد قیمت

بای در پاک
اينجانررب

ج درار داده شودب

بررا توجرره برره كسررب اطررالع كامررل از شرررايط و مشخصررال

فني منردرج در اسرناد مزايرده و قررارداد برراي مردل يکسرال شمسري ( 12مراه كامرل) برا احتسراب ايرام
تعطيررل و مقتضرريال كار(مرراه مبررارك رمضرران ،تعطرريالل عيررد و ترررم تابسررتان ،امتحانررال پايررانترررم و
غيره) ،متقاضي شركت در مزايرده اجراره بوفره دانشرجويي دانشرگاه آزاد اسرالمي واحرد مرالرد مريباشرم
و قيمت پيشنهادي ود را به شرح ذيل اعالم مينمايم:
 -1قیمت پیشنهادی:
قیمت پیشنهادی ماهیانه:
ريال

به عدد:

ريال

به حروف:

قیمت پیشنهادی سالیانه:
ريال

به عدد:

ريال

به حروف:

* قیمت درج شده در جدول فوق با احتساب هزينه مربوطه از جمله بیمه  ،مالیات ،بر ارزش افزوده و غیره میباشد.

 -2اینجانب

شماره شناسنامه

فرزند

ضمن

قبول كلیه شرایط مندرج در اسناد مزایده متعهد میگردم در صورتیكه دانشگاه به هر نحوی از انجام
عملكرد كاری اینجانب راضی نبوده به محض اعالم دانشگاه نسبت به پرداخت جرایم اعالم شگده یگا
مبالغ اعالم شده توسط دانشگاه اقدام نمایم .بدیهی است در صورت عدم انجام تعهدات خگود امگور
مالی دانشگاه مجاز میباشد از سپردهها و مبالغی كه نزد خود دارد برداشت الزم را صگورت دهگد و
حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارم.

محل مهر و امضاي شركت كننده:
نام و نام انوادگي:
تاريخ:
قرائت شد و مورد قبول است.
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