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: استعالم بها

) )مجتمع پرديساز : دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

 به : مديريت محترم شركت : ...............................

دانشكده بوفه محلصادره در نظر دارد 31/02/1398مورخه 2435/98/111مجوزشماره با استناد معاونت دانشجويي فرهنگي احتراماً

، کارکنان واعضای محترم ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان به منظور را با شرايط زير به مدت يكسال به اشخاص واجد شرايط پزشكي

و تائيد آن اقدام فرمائيد:؛نمايد واگذار ھيت علمی  لذا خواهشمند است نسبت به ارائه قيمت پيشنهادي خود در جدول مربوطه

 واگذاري بوفه مجتمع دانشگاهي پرديس كمالوندبه منظور ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان وكاركنان واعضاي هيت علمي موضوع:

 شرايط كار:

.د به رعايت كليه شئوناتهمتعپيمانكار–1  اخالقي واسالمي است

2–.  داشتن كارت بهداشتي متصدي بوفه درمحل مورد نظرالزامي است

 بكارگيري افراد به عنوان همكار در بوفه دانشجويي توسط مستاجر باهماهنگي وتاييد موجرامكان پذيراست.–3

)توسط مستاجر درمحل بوفه مغاير بااخالق-4 .پخش هرگونه موسيقي غير مجاز(مبتذل  وشئونات اسالمي است

مستاجر ملزم به رعايت حقوق مصرف كنندگان است وقيمت گذاري اجناس براساس قوانين وضوابط سازمان صنعت معدن وتجارت ونظارت-5
.  سازمان بازرسي برقيمتها تعيين مي گردد

6-.  مستاجر موظف به پرداخت اجاره درابتداي هرماه است
.درصورت نياز واعالم موجر-7  ملزم به ارئه خدمات درايام تعطيل است
. حسن انجام تعهداتتضمين به عنوان ضمانت نامه بانكي يالر000/200/13/-تسليم مبلغ-8  ازطرف مستاجرالزامي است
9-.  متصديان بوفه هيچ گونه تعهد استخدامي براي موجر

تامين اجتماعي بعهده مستاجر است وموجر هيچگونه تعهديون كارپرداخت هرگونه حقوق ودستمزد كارگران بوفه مطابق مقررات قانو-10
.  دراين زمينه نخواهد داشت

و مهارت كارگر بايد به تاييد ناظر رسيده باشد-11 ، ميزان توانايي و مهارت الزم استفاده كند  پيمانكار بايستي از كارگران با توانائي
و مال– 12 (اعم از بيمه  يات وغيره...) به عهدهكليه كسورات قانوني

 پيمانكار مي باشد.
، مختار است.–13  دانشگاه در رد يا پذيرش هر يك از استعالم ها
.25دانشگاه نسبت به افزايش يا كاهش مقدار موضوع قرارداد به ميزان– 14 ، اختيار تام دارد  درصد
. نظارت مستمر واعزام كارشناس بهداشت برعملكرد متصدي-15  بوفه برعهده مستاجراست
وكارمندان دولت در معامالتسراجع به منع مداخله وزرا ونمايندگان مجل«پيمانكار اقرار مي نمايد مشمول ممنوعيت موضوع قانون- 16

، كارفرما داراي حق فسخ» 1337دولتي وكشوري مصوب ديماه  ؛ در صورت اثبات ممنوعيت پيمانكار از ورود به معامالت دولتي ، نمي باشد
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. و خواهد توانست خسارات خود را از تضمينات يا مطالبات پيمانكار جبران نمايد  است

.پيمانكار حق واگذاري امو- 17 ، جزئاً يا كالً به غير ندارد ر را
و به نفـع خـود- 18 ، از محل تضمينات وي كسر ، به ميزان خسارت وارده كارفرما مجاز است در صورت ايراد هرگونه خسارت توسط پيمانكار

 ضبط نمايد.
و تحويل- 19 .پيمانكار متعهد است موضوع قرارداد را مطابق مشخصات مورد نظر كارفرما تهيه  نمايد
و دارد- 20 ، اطالع كامل داشته  پيمانكار اقرار مي نمايد از مقتضيات محل
(اعم از : دستمزد- 21 و مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان بر-كارفرما هيچ نوع مسئوليتي در برابر كاركنان پيمانكار نخواهد داشت و...) بيمه

.  عهده پيمانكار خواهد بود
.پيمانكار موظف- 22 ، مي باشد  به همكاري با ناظر قرارداد
23 -. و نكات ايمني مي باشد ، حفظ اسرار (كارفرما)  پيمانكار موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه واگذاركننده
و به صورت كتبي به اطالع- 24 (پيمانكار) تا اتمام قرارداد ميبايست فوراً . هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد  كارفرما برسد
درصورت نارضايتي كاركنان ،دانشجويان واعضاي هيت علمي ازنظر كيفيت مواد غذايي وبهداشتي ازطرف كارفرما تذكر كتبي داده مي شود-26

 چنانچه پس ازدوفقره تذكر كتبي براي بارسوم كارفرما مي تواند قرارداد رايكطرفه فسغ وبه فردديگري نماييد . 
وب-27 .هزينه آب  رق تلفن محل بوفه بعهده پيمانكار مي باشد كه ماهيانه طبق فيش صادره پرداخت نماييد
، آن را تا پايان وقت اداري-28 امـور عمـومي مجتمـع، تحويـل27/03/98مورخ شنبهدوروزالزم است پيمانكاران پس از تكميل فرم حاضر

 نمايند. پرديس كمالوند
در-29 مي5پرداخت اجاره بها به ازاي هر روز تاخير شود كه مستاجر متعهد است % از مبلغ اجاره بهاي ماهانه به عنوان جريمه دير كرد تعيين

 به انضمام اجاره بها ماهانه به موجر پرداخت نمايد.
ق-30 و نيز پرداخت به موقع اجاره ماهانه يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد در اختيار موجر دهد تا درصورت رارميمستاجربابت تخليه محل

 آن استيفا نمايد. تخلف مستاجر تعهدات مذكور موجر بتواند مطالبات خودرا با وصول
(خرم آباد كيلومتر  جاده خرم آباد بروجرد)3نشاني مجتمع آموزشي پرديس كمالوند

ــغ تضــمين شــركت در مناقصــه ــه شــماره حســاب000/600/6مبل ــه صــورت وجــه نقــد ب ــال ميباشــد كــه ب 0111296716004ري
و ارائه گردد.معاونت دانشجويي فرهنگي.بانك ملي شعبه آزادي بنام  واريز

(ريال)  جدول پيشنهاد قيمت قيمت پيشنهادي

و حروف .................................. ريالمبلغ ماهانه به عدد  .......................... ريال

 مبلغ ساليانه..................................................................ريال

 قيمت فوق بدون مالحظه ماليات بر ارزش افزوده اعالم مي شود.
و و تلفن:نام ونام خانوادگي مهر  امضاء پيمانكار با ذكر نشاني دقيق


