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 دانشگاه زنجان عاونت دانشجوییماجاره بوفه ها و فروشگاه های حوزه  استعالمشرایط 

 1398 در سال

 شرایط عمومی        -الف 

ضوع   -1 ستعالم مو ست از  ا سی ،      عبارت ا شکده مهند ستان واقع در دان شگاه مجتم اجاره بوفه گل شگاه    فرو سران و فرو ع خوابگاهی پ

 99 - 98در سال تحصیلی  خوابگاهی دختران مجتمع

 باشد.می شمسی کامل هجری ماه 11به مدت  31/05/1399لغایت  01/07/1398از تاریخ مدت  قرارداد:  -2

 مختار است.  مجاز وها در رد یا قبول پیشنهاد بر اساس مقررات آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه هادانشگاه  -3
 .رسمیت خواهد یافت متقاضی 3با پیشنهاد حداقل  استعالم -4

 باشد.می مستأجرپرداخت کلیه کسورات قانونی موضوع قرارداد به عهده  -5
 را اعالم کنند. کلیه متقاضیانقیمت پیشنهادی خود  www.setadiran.irبه آدرس بایست از طریق سامانه ستاد متقاضیان می -6

عالمی بایستی قیمت پیشنهادی و اسناد خود را بصورت فیزیکی و در سه پاکت مجزا )پاکت الف، ب و ج( ممهور به مهر پیشنهاد دهنده تا آخر مهلت ا

 به کارپردازی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

، سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط خواهد    استعالم گیرنده  پس از اعالم کتبی روز کاری 3از انعقاد قرارداد ظرف  استعالم ه در صورت استنکاف برند   -7

 شد.

 ریال به عنوان ودیعه )پول پیش(در زمان عقد قرارداد از مستأجر دریافت خواهد شد.   000/000/500مبلغ  -8

 %10 میزان به تعهدات اجرای حسن تضمین منظور به واریزی فیش ارائه و نقد وجه واریز یا و بانکی شدۀ تضمین چک بانکی، نامه ضمانت ارائه -9

 .است الزامی استعالم برندۀ توسط باشد،می تمدید قابل دانشگاه صالحدید با که یکساله انقضای تاریخ با پیشنهادی قیمت کل مبلغ

 

 
 ب . مدارک الزم

)پاکت  .بدون تاریخ و در وجه دانشگاه زنجان  درصد قیمت پیشنهادی متقاضی    %5معتبر )صیاد( حداقل  بانکی شامل چک   استعالم سپرده شرکت در    -1

 الف(

 )پاکت ب( برای اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل:ارائه مجوز و گواهی تائید صالحیت   -2

های مربوطه در صورت های صالحیتدار، سوابق کاری، رضایت نامهکپی شناسنامه و کارت ملی، مجوزهای مرتبط از دستگاه اشخاص حقیقی: -الف

بایست در دستگاههای دولتی )رسمی، پیمانی،قراردادی و شرکتی( شاغل می ای مرتبط )درصورت وجود(. اشخاص حقیقی نوجود، مدارک فنی و حرفه

 یاشند.

 3ارائه رونوشت حداقل کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل،  ای، ثبتی و روزنامه آگهی آخرین تغییرات رائه کپی اساسنامه،ااشخاص حقوقی:  -ب

، تأیید و امضاء تمام صفحات پیش نویس قراردادها آزاد ی دولتی یاو دانشگاه ها یدولت یشرکتها ای یدولت یدستگاههابا  مرتبطمورد قراردادهای منعقده 

 . )پاکت ب("مورد قبول است "ها و شرایط شرکت در استعالم با ذکر جمله پیوستو 

 .)پاکت ج(به صورت کتبی قیمت پیشنهادی -3

به سامانه تدارکات الکترونیکی   09/06/1398 شنبه مورخ توانند از ساعت روز می متقاضیان  :ستاد  از سایت  استعالم مهلت زمانی دریافت اسناد   -ج

 اقدام نمایند. استعالمدولت )ستاد( مراجعه و نسبت به شرکت در 

http://www.setadiran.ir/
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 12/06/1398 مورخ سه شنبهروز  11تا ساعت  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: -د

 1جنب سالن ورزشی شماره معاونت دانشجویی دفتر  13/06/1398 مورخ چهارشنبهروز  14ساعت  ها:زمان و محل بازگشایی پاکت -ی

ضی  :توجه ستاد انجام خواهد داد      متقا سامانه  سناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق  سامانه    عالوه بر، از زمان دریافت ا اقدام از 

صورت فیزیکی تا   های الف، ب و ج را میستاد، پاکت  ست به  شنبه مورخ اروز چه 11بای شجویی   به  13/06/1398 ر سئول کارپردازی حوزه معاونت دان م

 .نموده و رسید دریافت نمایندتحویل )آقای زلفخانی( 

 بانکی. معتبرحاوی چک پاکت الف:  -1

گر و مسننتندات موید توانمندی کاری و تخصننصننی  اسننتعالمو مسننتندات ممهور به مهر  اسننتعالمحاوی اسننناد قبول و پریرش شننرایط پاکت ب:  -2

 گر و سوابق مربوط. استعالم

 حاوی قیمت پیشنهادیپاکت ج:  -3

 

 تذکرات مهم :

بایستی قیمت پیشنهادی خود را به صورت قطعی، هم به ریال و هم به تومان به صورت عددی و هم به حروف در     استعالم کنندگان در شرکت  -1

 پاکت، الک و مهر شده ارایه نمایند. در صورت مغایرت بهای عددی با حروفی، قیمت حروفی درج شده مالک بررسی خواهد بود.

کند و دانشگاه مجاز  ای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمیو ارائه پیشنهاد، ایجاد حق بر استعالمصرفأ شرکت در  -2

 است در چار چوب ضوابط مقرر و صرفه و صالح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد کند.
 به مدارک ناقص و بدون رعایت شرایط درخواست شده ، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. -3
 گر قید گردد.استعالمها، مشخصات دقیق ی تمام پاکتدر رو -4
 . داشته باشند حضورها توانند با در دست داشتن معرفی نامه، در جلسه بازگشایی پاکتیا نمایندگان قانونی آنها می متقاضیان -5

 

 

 زلفخانیکارپرداز معاونت دانشجویی جناب آقای  09127433858و  02433052356شماره تماس جهت هماهنگی: 

 

 

 

 

 


