دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

شرايط مزايده اجاره فروشگاه و اغذيه فروشي
مجتمع بیمارستاني شهید بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کاشان  ،در نظر دارد در راستاي اجراي مواد  33و  88قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت  ،فروشگاه مواد غذایي و اغذیه فروشي مجتمع پزشكي  ،آموزشي و درماني شهيد دکتر بهشتي خود را در
قالب قرارداد واگذاري به شكل اجاره مكان با در نظر گرفتن باالترین قيمت به اشخاص حقوقي و حقيقي واجد شرایط
طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.
شرايط عمومي:
-1برنده مزایده مي بایست داراي صالحيت عمومي(عدم سوء پيشينه ،عدم اعتياد ،متدین به ادیان رسمي و تابعيت ایراني)
باشد.
 -2برنده مزایده مي بایست مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه  1331در معامالت دولتي نبوده و تا پایان
قرارداد از سهيم و ذینفع نمودن آنان خودداري نماید در غير اینصورت قرارداد فسخ گردیده و تضمين هاي وي به نفع
مزایده گزار ضبط مي گردد.
-3مدت واگذاري:
مدت واگذاري از تاریخ امضاء و مبادله قرارداد ،یكسال مي باشد.
 -4متقاضيان مي بایست برگ شرایط مزایده را دقيقاً مطالعه و تمامي اوراق آنها را با عنوان مورد قبول است بدون قيد و
شرط  ،مهر و امضاء نموده و به پيوست اسناد ارسال نمایند.
 -5ارائه تصویر مصدق اساسنامه ،آگهي تاسيس و آگهي آخرین تغييرات ثبتي متقاضي) در خصوص اشخاص حقوقي(به
همراه اسناد واگذاري الزامي است.در برگ مذکور آدرس و تلفن و شماره نمابر دقيق متقاضي نوشته شود.
-6مبلغ تضمين شرکت در مزایده برابر با  250/000/000است که باید بصورت ذیل در پاکت الف به مزایده گزار تسليم شود:
الف –واریز به حساب شماره  61155165بانك رفاه مرکزي به نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
کاشان
ب -ضمانتنامه بانكي در وجه مزایده گزار به ميزان مبلغ فوق در وجه )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
کاشان).
مدت اعتبار تضمين فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد و
عالوه برآن ضمانتنامه بانكي باید طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود.
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تبصره  :تضمين هاي شرکت در مزایده مي بایست در خصوص اشخاص حقوقي به نام شرکت ودر خصوص اشخاص
حقيقي به نام متقاضي باشد.
 -1همزمان با عقد قرارداد با برنده مزایده  ،یك فقره ضمانت نامه معتبر بانكي مورد تایيد مزایده گزار به ميزان  10درصد
مبلغ پيشنهادي بابت تضمين حسن انجام تعهدات از برنده مزایده اخذ مي گردد ،به نحوي که به هيچ وجه در ارائه و استمرار
خدمات توسط مستاجر خللي ایجاد نشود .بدیهي است در صورت بروز اختالل در خدمات ،عالوه بر ضبط تضمين مذکور،
پاسخگوئي به مراجع ذي صالح بر عهده مستاجر خواهد بود.
-8چنانچه پس از تسليم اسناد واگذاري ،مایل به مشارکت در آن نيستيد  ،مراتب را تا آخر وقت اداري روز دوشنبه
مورخ1355/10/20بطور مكتوب به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،به آدرس:کاشان-ميدان  15خرداد -ابتداي خيابان
اباذر-روبروي دبيرستان امام خميني –حراست مرکزي ستاد دانشگاه علوم پزشكي اطالع دهيد.
-5آخرین مهلت تسليم پيشنهادها  ،پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  1355/10/21مي باشد.
 -10نشاني محل تسليم پيشنهادها :کاشان-ميدان 15خرداد-ابتداي خيابان اباذر-روبروي دبيرستان امام خميني-حراست مرکزي
دانشگاه علوم پزشكي کاشان
-11متقاضيان باید مبلغ پيشنهادي خود را صرفاً طبق فرم پيشنهاد قيمت که به پيوست این اسناد دریافت نموده اندتكميل
نماید .اضافه مي نماید رقم پيشنهاد قيمت باید براي  12ماه ،به عدد و حروف در برگ پيشنهاد قيمت نوشته شود .براي
تعيين برنده مزایده ارقامي که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود ،ذکر آدرس و تلفن دقيق در برگ مذکور
الزامي است.
تبصره: 1قيمت پيشنهادي متقاضيان باید حداقل تا  3ماه پس از افتتاح پيشنهادها اعتبار داشته باشد چنانچه عقد قرارداد در اثر
تشریفات قانوني از سوي مزایده گزار طوالني شود ایام مذکور به مدت اعتبار یاد شده افزوده خواهد شد.
تبصره: 2پيشنهاد قيمت متقاضياني که مبلغ پيشنهادي آن ها از قيمت پایه مزایده که بصورت محرمانه در نزد مزایده گزار
موجود است و روز مزایده بازگشایي مي شود کمتر باشد ،رد مي شود.
-12متقاضيان باید پيشنهاد خود را در یك پاکت سربسته الك و مهر شده که محتوي سه پاکت جداگانه) الف( )ب (و
( ج) باشد ،بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به مزایده گزار تسليم نماید .در روي پاکت فوق الذکر باید
موضوع مزایده  ،نام ونشاني پيشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پيشنهاد نوشته شود و درمهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و
تاریخ وصول  ،به مزایده گزار تسليم گردد.
 -13مدارك و اسنادي که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از:
تضمين شرکت در مزایده که باید طبق شرح مندرج در بند  6شرایط مزایده تهيه گردد.
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 -14مدارك و اسنادي که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از :فرم هاي تكميل شده  1-4پيوست اسناد مزایده به
همراه مدارك ذیل :
* مجوز معتبر از صنف مربوطه به نام متقاضي
*تصویر مصدق اساسنامه ،آگهي تاسيس و آگهي آخرین تغييرات ثبتي شرکت
*تصویر مصدق برگ اظهار نامه شرکت
*فرم تكميل شده عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي مطابق پيوست 1
*شرایط مزایده که باید توسط صاحبان مجاز به امضاء برابر آخرین تغييرات ثبتي مهر و امضاء شود.
تبصره  :در پاکت) ب ( هيچگونه صورت قيمتي نباید قرار گيرد در غير اینصورت پاکت(ج)بازگشایي نخواهد شد/.
 -15اسناد ومدارکي که باید در پاکت ج قرارداده شود عبارتند از:
* برگ پيشنهاد که باید طبق پيوست  3تكميل شده و در داخل پاکت گذاشته شود.
 -16کليه کسورات قانوني قرارداد در صورت شمول تماماً به عهده برنده واگذاري خواهد بود و برنده باید در قيمت خود
لحاظ نموده باشد وحق هيچ گونه ادعایي در این خصوص نخواهد داشت.
-11پيشنهاد دهنده بایدتمام اسناد ومدارك مزایده را بدون تغيير  ،حذف و یا قراردادن شرط در آن ،تكميل  ،تنظيم و مهر
وامضاء نموده و به مزایده گزار تسليم نماید ،چنانچه با تشخيص کميسيون واگذاري ،بعضي از اوراق غير تعهدآور سهواً ،
مهر و امضاء نشده باشند ،پيشنهاد دهنده در جلسه واگذاري آنها را مهر و امضاء خواهد کرد .در غير اینصورت ،آن پيشنهاد
ناقص و مردودخواهد بود.
 -18پيشنهاد هاي واگذاري باید از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام  ،خدشه  ،عيب  ،نقص و قلم
خوردگي نداشته باشد .در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد ومدارك مزایده ،یا ارائه پيشنهاد مشروط ،مبهم و بر
خالف شرایط واگذاري و یا نداشتن تضمين کافي ،آن پيشنهاد مردود است وصرفاً تضمين مربوطه عودت مي گردد و سایر
اسناد مسترد نخواهد شد.
-15برنده واگذاري حداکثر تا  12ساعت پس از ابالغ مزایده گزار به وي ،مي بایست با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات
معادل  10درصد کل مبلغ پيشنهادي خود نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد در غير اینصورت تضمين شرکت در
واگذاري وي بدون هيچ تشریفاتي به نفع مزایده گزار ،ضبط مي شود.
-20مزایده گزار در رد یا قبول هر یك از پيشنهادها مختار است.
-21برنده دوم در صورتي اعالم خواهد شد که تفاوت مبلغ پيشنهادي وي با نفر اول کمتر از مبلغ تضمين شرکت در
واگذاري باشد.
-22پس از تعيين نفرات اول و دوم مزایده ،تضمين شرکت در واگذاري به نفرات بعدي بالفاصله مسترد مي گردد.
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-23تضمين شرکت در واگذاري شرکت هاي اول و دوم تا هنگام عقد قرارداد نفر اول نزد مزایده گزار باقي مي ماند که
پس از عقد قرارداد با نفراول تضمين نفر دوم مسترد خواهد شد(.تكميل فرم پيوست شماره 2الزامي است)
 -24درصورتي که برنده واگذاري در مهلت پيش بيني شده  ،حاضر به انعقاد پيمان نشود ،نفر دوم در صورت وجود به
عنوان برنده اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد یاد شده باال ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود  ،تضمين شرکت در
مزایده او هم به نفع مزایده گزارضبط مي شود و واگذاري تجدید خواهد شد.
 -25هرگونه توضيح یا تجدید نظر یاحذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مزایده و نحوه تغيير و تسليم آن ها ،کتباً از
سوي مزایده گزاراعالم و جزو اسناد مدارك قرارداد منظور خواهد شد.
-26پاسخگوئي به سئواالت راجع به واگذاري ،توسط اداره امور قراردادهاي مدیریت خدمات پشتيباني دانشگاه ،صورت مي
گيرد .
 -21متقاضيان قبل از اعالم پيشنهاد ميبایست ضمن بازدید از محل ارائه خدمات با هماهنگي بيمارستان مربوطه از تعداد ،
نوع لوازم و تجهيزات مورد نياز  ،اطالع کامل حاصل نماید.
 -28مزایده گزار حق تغيير ،اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود
محفوظ مي دارد و اگر چنين موردي پيش آید مراتب به شرکت کنندگان ابالغ مي شود و در صورتي که پيشنهادي قبل از
ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید .از آنجا که ممكن است تجدید
نظریااصالح دراسنادومشخصات مستلزم تغييرمقادیر باشد  ،دراین صورت مزایده گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت
پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافي براي اصالح و تجدیدنظر در
پيشنهاد خود را داشته باشند.
-25هزینه چاپ آگهي  ،به عهدة برنده است.
شرايط اختصاصي:
-1مستاجر بایستي جهت انجام امور موضوع قرارداد ،داراي مجوز فعاليت از صنف مربوطه بوده و نسبت به نصب آن در فروشگاه
اقدام نماید.
-2مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران کسر و انكسار درب،پنجره و شيشه ،قفل و سایر متعلقات
مورد اجاره مي باشد .بطور کلي مسئوليت حفاظت اموال و تجهيزات و ملزومات موضوع قرارداد به عهده مستاجر است و موجر
هيچ گونه تعهدي در این خصوص ندارد.
-3مستاجر حق واگذاري و انتقال مورد اجاره را بصورت کلي و جزیي به غير اعم از حقيقي یا حقوقي حتي بصورت مشارکت،
نمایندگي  ،صلح حقوق ،وکالت و  ...ندارد.
-4مبلغ ماهيانه اجاره بها طي  12فقره چك در وجه مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي با سررسيد  25هر ماه بایستي تحویل موجر
گردد.
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تبصره  :1در صورتيكه هر یك از چك ها با گواهي عدم پرداخت بانك مواجه شود ،مستاجر به موجر اذن مي دهدهر زمانيكه
بخواهد و به هر نحو ممكن از تضمين مربوطه کسر و به نفع خود اخذ نماید و نيز موجر اذن دارد که وارد عين مستاجره شده و
نسبت به ضبط اموال مستاجر بدون قيد و شرط به نفع خود اقدام نماید و مستاجر حق هرگونه اعتراضي را دراین خصوص از خود
سلب نمود .ضبط اموال مانع از ضبط تضمينات و مطالبات مستاجر توسط موجر نبوده و عالوه بر موارد فوق  ،موجر مي تواند
قرارداد را نيز آني و یكطرفه فسخ نماید.در صورت عدم تكافوي اموال مذکور در این تبصره  ،مستاجر مي بایست باقيمانده بدهي
را به انضمام خسارات وارده در طول مدت اجاره به هر شكل پرداخت نماید .
تبصره :2پرداخت و هزینه انشعاب (آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن و  )....بر عهده مستاجر مي باشد و مبلغ آن بصورت توافقي برآورد و
به مبلغ کل قرارداد اضافه مي گردد که مستاجر هر ماهه با مبلغ اجاره پرداخت خواهد نمود.
تبصره  :3چنانچه در حين قرارداد به هر علت یا قصوریا تخلف مستاجر ،قرارداد فسخ گردد موجر اجاره بهاي تا آخر سال را از
مستاجر اخذ خواهد نمود و خسارات خود را از محل تضمينات مستاجر برداشت نموده و در صورت عدم تكافوي تضمينات ،
مستاجر مكلف به پرداخت مابقي خسارات است و در این خصوص حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت .
 -5مستاجر مكلف است در زمان تخليه ،مورد اجاره را به همان وضعي که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسيد دریافت
نماید .در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستاجره از طرف مستاجر ،موجر مي تواند هزیه خسارات را بعالوه % 15بعنوان
جریمه از محل تضمين انجام تعهدات و سایر مطالبات مستاجر تامين نماید.
-6مسئوليت هزینه تعميرات جزیي و تعميرات ضروري احتمالي جهت استفاده بهينه و تجهيز فروشگاه و اغذیه فروشي بعهده
مستاجر مي باشد.
 -1مستاجر مسئول جبران خسارات وارده به موجر و اشخاص ثالث مي باشد.
-8مستاجر مكلف است قبل از ارائه پيشنهاد قيمت به محل مراجعه و بعد از بازبيني امكانات و شرایط موجود و با بررسي کامل
نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید بدیهي است پس از انعقاد آن هيچگونه اعتراضي پذیرفته نخواهد شد
-5مستاجر متعهد مي گردد از فروش مواد غير مجاز و هرگونه مواد دخاني خودداري نماید.
 -10موجر مي تواند هر ماه با مامورین اداره تعزیرات حكومتي از محل موضوع قرارداد بازدید نموده و قيمت مندرج در اجناس
آنها را بر اساس نرخ هاي مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده بررسي نماید.
-11مسئوليت تهيه و هزینه تجهيزات مورد نيازفروشگاه و اغذیه فروشي بر عهده مستاجر مي باشد.
 -12در صورتيكه مستاجر از سوي مراجع قضایي از جمله اداره تعزیرات جكومتي مجازات شود در صورتيكه مجازات مذکور
جریمه نقدي باشدمي بایست راسا نسبت به پرداخت آن اقدام نموده و کپي فيش را به موجر تحویل دهد .در هر صورت تكليفي
در این رابطه بر عهده موجر نمي باشد.
-13کليه اجناس و مواد عرضه شده در فروشگاه و اغذیه فروشي (مصرفي  ،خوراکي  ،آشاميدني و )...بایستي داراي برچسب
فروش  ،کاالي معتبر و داراي استاندارد ملي و برند و مارك معتبر باشند.
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-14مستاجر بایستي تمامي مواد و لوازم ارائه شده فروشگاه را طبق قيمت مصوب با سود مصوب اداره تعزیرات ،اماکن و ...به
مشتري عرضه نماید ..لكن اتيكت فروش براي هر محصول و منو غذایي مصوب و مورد توافق با موجر نيز بایستي براي
محصوالت زده شود و به مشتري نيز ارائه گردد.
-15ارائه فاکتور فروش با قيمت مصوب از طرف مستاجر به خریدار الزامي است .
-16تنوع در محصوالت عرضه شده نيز از شرایط الزامي مستاجر براي فروشگاه و اغذیه فروشي است .این تنوع محصول بایستي
با محصوالت برند و مارك معتبر و داراي تاریخ مصرف باال باشد.
-11مستاجر متعهد مي گردد زباله هاي مرتبط با بوفه را در محل سالن نریزد و انبار نكند و راساً نسبت به جابجایي آن به خارج از
بيمارستان اقدام نماید
-18مستاجر تحت هيچ عنواني در زمان بروز اختالف  ،حق تعليق در انجام موضوع قرارداد و اجراي تعهدات خود را ندارد.
 -15براي هر کدام از تخلفات و عدم رعایت مواد احصایي و مد نظر موجر ،جریمه اي معادل جدول مربوطه توسط موجر از
ضمانت نامه بانكي مستاجر راسا کسر و اخذ خواهد شد .در صورتيكه مجموع تخلفات مستاجر از هر نوع به  2تخلف برسد،
ضمن اخطار کتبي یا شفاهي  10 ،درصد از ضمانت نامه بانكي کسر و در صورت سومين تخلف عالوه بر کسر جریمه مطابق
جدول تخلفات 15 ،درصد از کل باقيمانده ضمانت نامه بانكي راساً از مستاجر بدون مراجعه به مراجع قضایي یا اداري در حق
موجر کسر و اخذ و ضبط خواهد شد و در صورتيكه مجموع تخلفات مستاجر به  4برسد 20 ،درصد از مبلغ کل باقيمانده
ضمانت نامه در حق موجر ضبط خواهد شد .علي ایحال چنانچه مجموع تخلفات مستاجر در هر زمان به عدد  5برسد موجر مجاز
است ضمن فسخ قرارداد  ،مابقي ضمانت نامه را در حق خود ضبط و اخذ نماید.
نوع تخلف

مقدار جریمه قابل کسر از ضمانت نامه

نداشتن بيمه مسئوليت خود و هریك از عوامل

 250000تومان

نداشتن بيمه حوادث

 350000تومان

وصول شكایت جهت عدم پرداخت بيمه تامين اجتماعي  350000تومان
پرسنل
عدم پرداخت ماليات و عوارض

به ميزان اعالم شده از طرف مراجع ذیربط

عدم ارائه مفاصا حساب

به ميزان اعالم شده از طرف مراجع ذیربط

گرانفروشي (به ازاي هر مورد )

 500000تومان

نداشتن تنوع محصول مورد نظر موجر

براي هر اخطار  350000تومان

عدم درج قيمت

براي هر اخطار  350000تومان

عدم توجه به چيدمان فروشگاه و بهم ریختگي فروشگاه

براي هر اخطار  350000تومان

فروش مواد غير بهداشتي

براي هر اخطار 500000تومان
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فروش مواد فاسد شده

براي هر اخطار 500000تومان

فروش مواد تاریخ گذشته

براي هر اخطار 500000تومان

تعطيل ساعتي فروشگاه

مطابق جریمه مندرج در شرایط مزایده

فروش مواد و اجناس غير معتبر

براي هر اخطار 500000تومان

تاخير در پرداخت اجاه بها به ازاي هر روز

مطابق جریمه مندرج در شرایط مزایده

رفتار ،برخورد و پوشش غير متناسب مستاجر و عواملش

براي هر اخطار 250000تومان

عدم تكریم ارباب رجوع و اعالم کتبي نارضایتي و براي هر اخطار 150000تومان
اعتراض ایشان
عدم رعایت بهداشت و نظافت محيط در اختيار

براي هر اخطار 350000تومان

-20ارائه گواهي عدم سوء پيشينه ،کارت بهداشت و سالمت مستاجرو عوامل مربوطه قبل از شروع بكار به موجر الزامي است.
 -21مستاجر بدون اخذ مجوز کتبي موجر  ،حق تعطيلي فروشگاه را حتي براي چند ساعت ندارد  .درغير اینصورت ضمن اعمال
حق فسخ قرارداد ،مستاجر مكلف به پرداخت  5ميليون ریال برابر با هر ساعت تعطيلي فروشگاه بوده و در صورت تعطيلي بيش
از  2روز کل ضمانت نامه بانكي ضبط و قرارداد نيز فسخ خواهد شد.
-22کليه پرسنل مستاجر مكلف به الصاق کارت شناسایي خوانا بر روي لباس فرم متحد الشكل خود مي باشند.
-23مسئوليت حفظ و حراست از اموال و اجناس فروشگاه و اغذیه فروشي بر عهده مستاجر مي باشد.
 -24نظافت و بهداشت فضاي فروشگاه و اغذیه فروشي بر عهده مستاجر مي باشد.
-25مستاجر موظف به ارائه و فروش کاالهاي مرغوب داراي استاندارد ،حك قيمت و تاریخ انقضا و با قيمتي برابر یا کمتر از
نرخ عادي (مصرف کننده) در اغذیه فروشي و فروشگاه مي باشد و بایستي ليست قيمت را درمعرض دید مراجعين قرار دهد.
-26مستاجر مكلف است به محض اتمام مدت اجاره و یا اعالم نياز موجر به محل در حين قرارداد(با مهلت یكماهه)عين
مستاجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضا تخليه
کامل ننمایدو یا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نماید  ،ضمن ضبط ضمانت نامه مي بایست روزانه معادل  50ميليون
ریال معادل  5ميليون تومان بعنوان اجرا المثل ایام تصرف پرداخت نماید.
 -21تامين تجهيزات کافي جهت ارائه خدمات  ،ميز  ،قفسه و لوازم اداري و کاري مورد نياز  ،رنگ کاري و بازسازي و تعميرات
داخلي فروشگاه و اغذیه فروشي با مستاجر مي باشد.
-28مستاجر موظف است عوامل خود را بيمه حوادث و مسئوليت نماید و موجر دراین خصوص پاسخگو نمي باشد.
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مستاجر موظف است کليه وسایل ایمني را در اختيار کارگران شاغل خود در محل قرار دهد بدیهي است چنانچه حادثه¬اي
براي هر یك از کارگران به دليل عدم وجود وسایل ایمني و یا سایر موارد و به هر دليلي رخ دهد مسئوليت متوجه برنده بود و
مرکز از هر گونه مسئوليتي مبرا خواهد بود .
-25مستاجر موظف است به هزینه خود براي عوامل بكارگيري شده  ،وسایل و لباس فرم متحد الشكل تهيه نماید.
 -30در صورتيكه که موجر طي مدت قرارداد به محل واگذار شده نياز داشته باشد  ،مستاجر متعهد است حداکثر ظرف مدت
یكماه پس از اعالم موجر  ،ملك مزبور را تخليه و تحویل نماید.
 -31چنانچه در حين قرارداد و بنا به قصور مستاجر قرارداد فسخ گردد ،موجر اجاره بهاي تا آخر سال را از مستاجر اخذ خواهد
نمود.
 -32کليه حقوق نيروهاي بكارگيري شده در فروشگاه توسط مستاجر اعم از حقوق و مزایا  ،عيدي  ،بن  ،پاداش  ،ماليات ،بيمه
 ،سنوات ،خدمات رفاهي و  ....بر عهده وي بوده وموجر هيچگونه مسئوليتي در قبال اینگونه افراد نخواهد داشت .کنترل
ورود و خروج کليه پرسنل نيز بر عهده مستاجر مي باشد.
-33برنده مزایده تعهد مي نماید افرادي را بكار گمارد که از سالمت جسمي و روحي برخوردار باشند و ارائه کارت
سالمت افراد مذکور به مزایده گزار الزامي مي باشد.در صورت عدم رضایت موجر از عملكرد پرسنل بهر دليل و اعالم کتبي ،
مستاجر موظف به تعویض این افراد ظرف مدت یك هفته مي باشد.
تبصره  :صالحيت عمومي نيروهاي بكارگيري شده از طرف مستاجر بایستي از طرف حراست و هسته گزینش دانشگاه مورد
تایيد قرار بگيرد.
 -34هرگونه تغيير یا جابجایي افراد با هماهنگي و اعالم قبلي از سوي مستاجر و تایيد و موافقت موجر بایستي صورت پذیرد.
-35نيروهاي بكارگيري شده  ،تحت مسئوليت برنده مزایده بوده و هيچگونه رابطه اي از نظر حقوقي و استخدامي و ...با
مزایده گزار ندارند.
 -36مسئوليت اداري  ،حقوقي و کيفري ناشي ازاجرا  ،مدیریت ،ارائه خدمات وعملكرد نيروهاي بكارگيري شده در محل
موضوع واگذاري،به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-31برنده مزایده مسئول جبران خسارتي است که از جانب او و کارکنان وي به مزایده گزار یا کارکنان مزایده گزار و
یامراجعين وارد مي شود .بدیهي است مسئوليت برنده مزایده به نحو مذکور رافع مسئوليت هاي حقوقي و جزایي کارکنان
مذکور درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضایي نخواهد بود.
-38هيچگونه وجهي از سوي برنده مزایده بابت سرقفلي به مزایده گزار پرداخت نخواهد شد و در پایان مدت و یا حين
الفسخ برنده مزایده در این خصوص حقي نخواهد داشت.
-35همزمان با عقد قرارداد،جهت الزام به تخليه مورد اجاره در موعد مقرر یك فقره ضمانت نامه معتبر بانكي به
مبلغ 2/000/000/000ریال ریال از مستاجر اخذ مي شود که در پایان مدت قرارداد یا حين الفسخ پس از تخليه و تحویل
کليه وسایل و همچنين ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي و اداره کار و امور اجتماعي محل مورد اجاره ،به وي
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مسترد مي گردد . .تمدید قرارداد منوط به رضایت طرفين ميباشد که در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلغ
کارشناسي جدید و شرایط تعيين شده در قرارداد و در صورت مجوزهاي قانوني قابل تمدید ميباشد.
 -40تهيه و تامين غذا و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مستاجر ،به عهده برنده مزایده مي باشد.
-41مستاجر حق ندارد اتباع بيگانه را جهت کار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بكار گيرد.
-42مستاجر در ورود و خروج کاال و پرسنل خود ملزم به رعایت کليه آئين¬نامه¬ها  ،ضوابط و مقررات مجتمع پزشكي
آموزشي درماني شهيد بهشتي که بعنوان موجر شناخته ميشود ،مي¬باشد .
-43نظر به محدودیت فضاي بيمارستان ورود خودروهاي سنگين و کاميون جهت تخليه اجناس ممنوع مي باشد و مستاجر لزوماً
مي بایست از خودروهاي وانت استفاده نماید بطوریكه به محل تردد بيماران و همراهان خللي وارد نياورد.
 -44طرف قرارداد اذعان مي نماید که از جميع قوانين ومقررات مربوط به کار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني و
همچنين قوانين مربوط به مالياتها وعوارض کامال مطلع بوده ومتعهد است همه آنها را رعایت کند در هر حال مسئوليت عدم
اجراي قوانين ومقررات فوق الذکر متوجه واگذار کننده نخواهد بود.
 -45موجر در ابتداي قرارداد نسبت به معرفي ناظرین قرارداد به منظور نظارت بر حسن اجراي امور توسط مستاجر اقدام مي
نماید.
 -46در صورتي که اختالفي بين موجرو مستاجر پيش آید اعم از اینكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد و یا تغيير و
تفسير هریك از موارد شرایط آن باشد  ،چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند موضوع به دفتر
حقوقي دانشگاه ارجاع و نظر آن دفتر نافذ و در صورت اعتراض  ،نظر دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه الزم
االجراو غير قابل اعتراض مي باشد.
دکتر مهرداد فرزندی پور
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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پیوست شماره :1
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتي مورخ 1331/10/22
این پيشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ،بدینوسيله تأیيد مي نماید که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  1331نمي باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد ،کارفرما یا مناقصه گزار
حق دارد که پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شرکت در مناقصه را ضبط نماید.
همچنين قبول و تأیيد مي گردد که هر گاه این پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار ،پيمان
مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که
مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در این پيمان سهيم و ذینفع نماید و یا قسمتي از کار را به آنها محول کند کارفرما
حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير
اجراي کار را از اموال او اخذ نماید .تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص کارفرما مي باشد .این پيشنهاد دهنده متعهد مي شود
چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به
اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود .بدیهي است چنانچه این پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به
اطالع کارفرما نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلكه خسارات ناشي
از فسخ پيمان و یا تأخير در اجراي را نيز بنا به تشخيص خود از اموال این پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً این پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد که بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي کامل دارد و در صورت تخلف
مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
تاریخ :

نام پیشنهاد دهنده:
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نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان مجاز وتعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

پیوست شماره :2

بسمعه تعالي
« اعالم شماره حساب جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه  /سپرده حسن انجام تعهدات /سپرده حسن انجام کار »
اینجانب/اینجانبان ..............................................................سمت .................................... :صاحب امضاء  /صاحبان امضاء مجاز
شرکت  ..........................................................شماره حساب بانكي خود را جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه  /سپرده
حسن انجام تعهدات/سپرده حسن انجام کار به شرح ذیل اعالم مي-نمایم.
شماره حساب شرکت ..................................................................... :
نام بانك  .............................................. :شعبه .............................................. :
بنام .......................................................................................... :

نام و نام خانوادگي :
مهر و امضاء :
تاریخ :

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

پیوست شماره : 3
فرم پيشنهاد قيمت مخصوص پاکت (ج)

اینجانب .....................................فرزند...............با کد ملي ......................بعنوان  ...............................................شرکت
 ..........................................داراي مجوز فعاليت به شماره  ...................مورخ ...................و به نشاني
 .................................................................................................بدینوسيله ضمن مطالعه دقيق اسناد مزایده و اطالع کامل از
شرایط آن  ،پيشنهاد قيمت خود را جهت مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشي مجتمع بيمارستاني شهيد دکتر بهشتي ماهيانه
به عدد ...........................و به حروف .......................................ریال ومبلغ کل ساليانه....................................اعالم مي دارم.
مهر و امضاء مجاز پيشنهاد دهنده

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

فرم شماره  :1اطالعات کلي و صالحيت متقاضي
مشخصات پيمانكار
نام پيمانكار:

تاریخ تاسيس شرکت/دفتر:

شماره ثبت:

محل ثبت:

شناسه ملي:

کد اقتصادي:

نشاني دفتر :

تلفن:

دورنگار:

کد پستي:

پست الكترونيك:

اسامي سهامداران  ،مدیر عامل یا هيئت مدیره :

گواهي رتبه بندي و صالحيت ( :کپي گواهينامه هاي مربوط ضميمه شود)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

مهر و امضاي مزایده گر
فرم شماره :2اعالم تجربه (سابقه اجرائي) در زمینه مورد نظردر  5سال گذشته و ارزيابي حسن سابقه در كارهای قبلي

ردیف عنوان پروژه

محل اجرا

کارفرما

مبلغ قرارداد مدت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

قرارداد
1
2
3
4
5
براي هر یك از قراردادهایي که معرفي ميشوند باید تصویر موافقتنامه و نامه ابالغ کارفرما ضميمه باشد.
- 2اطالعات مربوط به تمام قراردادها یي که متقاضي در پنج سال گذشته قرارداد آنها را منعقد نموده است باید در این
فرم ذکر شوند.
- 3چنانچه تعداد قراردادها در پنج سال گذشته بيش از تعداد ردیفهاي فرم باشد ،این فرم به تعداد مورد نياز تكثير شده
و اطالعات تمام قراردادها در آنها درج ميشود.
- 4در ستون شماره  1عنوان دقيق قرارداد نوشته ميشود.
- 5در ستون شماره  2استان و شهرستان محل اجراي قرارداد درج ميشود.
- 6در ستون شماره 3عنوان دقيق ،نشاني و تلفن دستگاه کارفرمائي نوشته ميشود .اطالعات درج شده در این قسمت
باید به روز شده باشد.
مهر و امضاي مزایده گر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

فرم شماره  :3كفايت كادر فني و عناصر كلیدی از نظر دانش و تجربه

ردیف

نام و نام خانوادگي اعضاي مدرك تحصيلي

سابقه کار

هيئت مدیره

مهر و امضاي مزایده گر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

فرم شماره  :4توان مالي متقاضي
- 1مالياتهاي قطعي یا علي الحساب پرداخت شده درپنج سال گذشته
ردیف

مبلغ ماليات پرداخت شده

سال پرداخت ماليات

1
2
3
4
5
-2صورت وضعيتهاي قطعي شده درپنج سال گذشته
ردیف عنوان پروژه

کارفرما

مدیر طرح

مشاور

تاریخ

صورت مبلغ صورت

وضعيت قطعي
1
2
3
4
5

وضعيت قطعي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

-3دارائيهاي ثابت مطابق اظهارنامه مالياتي یا گواهي بيمه دارائيها درپنج سال گذشته
ردیف

سال

مبلغ اظهارنامه مالياتي

1
2
3
4
5

- 4بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده قطعي یا علي الحساب در پنج سال گذشته
ردیف

سال

مبلغ بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده بصورت قطعي یا علي الحساب

مهر و امضای مزایده گر

