
 

خواهران بازارچه دانشجویی و بوفه خوابگاه بوفه  اجارهمزایده  شرایط

 دانشگاه کاشان

  1399-1400برای سال تحصیلی 

سالم و احترام،  روش اقالم م رد  یاز دا شاای نا  دا شااهاک شانااا  در  ار دارد ب  ه به آگاهی می رسااا    با 

) نرشت در مزان ک مذش ر  حق قینا ا راد حقیقی و  با نرانط زنر از طرنق مزان ک به ص رت اجارک به خ نش را

 :واگذار  مان در ص رت تمانل انشا  بالما ع است (  شانا  دا شی نا  دا شهاکبرای 

 عبارتست از : ( موضوع مزایده1ماده 

  .به صورت یک مجموعهبوفه بازارچه دانشجویی و بوفه خوابگاه خواهران واگذاری 

می  ماک 7بم ت با شسااار انام تلیی ی  31/4/1400لغانت  1/7/1399از تارنخ : ( مدت واگذاری2ماده 

 بان .

 ( موارد واگذاری:3ماده 

 .1مذش ر در مادک  ب  ه بازارچه دا شی نی و ب  ه خ ابهاک خ اهرا  به ص رت نک میم عه اجارک نامل:

صره سه ای با ذشر شامل مشخصات به پیما کار تح نل ش یه ساختما  و ( 1تب ص رتی  سانل داخل ب  ه ها طی  و

 .دادک خ اه  ن  و در پانا  مه ت قرارداد به هما  ص رت بازپس گر ته می ن د

 با قیمت مناسب در ش یه ب  ه ها الزامی است. و می کبسته بن ی دانتن  ا  ( 2تبصره 

نرانط م ج د  ست در  سته بن ی می ز دار ممن ع ب دک و الزم به نادآورن سنتی و مح ی ب و  ب ضه  ا  های  عر

نن   نتی می با ن ک و دارای می ز به ا سته بن ی  ستا  ارد ب نرانط ا صنلتی شه در  ن د از  ا  های  صیه می  ت 

 استفادک گردد.

 ( مبلغ قرارداد4ماده 

ضای شالب ی  ستفادک از امکا ات و   ن د در قبال ا شهاک برای ارائه خ مات در مکا  های پیما کار متله  می  دا 

ست که مذش ر ماهیا ه مب غی را به حساااد درآم های اختصاااصاای دا شااهاک وارنز  مان .  سی ا برنده مزایده ک

شگاه  شرایط الزم از جهت دان شترین مبلغضمن دارا بودن  شنهاد بوفه مذکور  2برای مجموع را  اجاره بها بی پی

  نماید.

 کارفرما( تعهدات 5ماده 



 شار رما مکا  الزم ب  ه ها را جهت اجرای مفاد قرارداد در اختیار پیما کار قرار می ده . (1

 هزننه های مرب ط به بهای آد، برق، گاز بله ک شار رما می بان . (2

 ( تعهدات پیمانکار6ماده 

 می ت ا ن  در مزان ک نرشت  مانن . واج  نرانطو ا راد حقیقی و حق قی دا شهاک شانا  ش یه دا شی نا   (1

ب  ه ها در ناارانط  ل ی با ت جه به ونروک شرو ا اجازک عرضااه و  روش هین گ  ه اقالم یذانی ییر بسااته  (2

  .بن ی و   ه و هین گ  ه سا  ونچی ییر بسته بن ی را   ار   

ضای ب  ه با  (3 سله  یزنکی   سبت به ت  شی نی   ست م نرنت دا  ص رت درخ ا ست در  پیما کار م ظف ا

 اارت م نرنت  نی اق ام  مان  و هزننه آ را با تانی  م نرنت  نی و م نرنت دا شی نی از محل اجارک ب  ه 

 .خ اه ن تامین 

 نتی بانن .تیهیزات بکارگر ته ن ک ت سط پیما کار بانستی استا  ارد و به ا (4

خ اه  ب د شه پیما کار م ظف به همکاری با انشا   دا شی نیام ر م نرنت  ، اظر شار رما در انن قرارداد (5

 می بان . 

 پیما کار بانستی ساعات م رد ار م نرنت دا شی نی را در  لال  هه دانتن ب  ه رعانت شن . (6

 ر م قع بازدن  از ب  ه بلمل آورد.پیما کار م ظف می بان  همکاری الزم را با  اظرنن دا شهاک د (7

پیما کار متله  اسااات با اساااتفادک از تیهیزات و ع امل و امکا ات الزم  سااابت به ا یام ام ر مح له بنح   (8

 احسن در اوقاتی شه شار رما اعالم می  مان  اق ام شن . 

سب با  یاز دا (9 ن ک در ب  ه ها را متنا ست، خ مات و شاالهای ارائه  شی نا ، ارزا  تر از پیما کار م ظف ا  

 قیمت بازار و از اجناک مارک دار و ملروف عرضه شن .

 تهیه،تامین و ت ارک وسانل و اقالم م رد یاز جهت ارائه بم قع به دا شی  بله ک پیما کار است.  (10

ضای اطراف و همچنین جمع آوری زباله های آ  (11 سیل زباله به تل اد م رد  یاز  اا ت ب  ه ها و    و تامین 

 .ه ک پیما کار می بان  بل

 و لباک  رم مخص ص برای  رونن گا  الزامی میبان  .استفادک از ماسک و دستکش و نی    (12

در ص رت مشاه ک عالنم نبه سرماخ ردگی و م ارد مشک ک دنهر ،پیما کار م ظف است در شمترنن  (13

 زما  ممکن در خص ص جانهزنن شرد   رونن ک اق امات الزم را مبذول  مانی  .

ن  و  (14 سب با شهاک متنا ضای  رهنهی و ع می دا  ستی با   ن ک در ب  ه ها می بان   ع خ مات و اقالم ارائه 

 . روش هر  ع سیهار و م اد دخا ی ممن ع می بان  



 حفاظت و هه اری از ش یه تیهیزات و تلمیرات مرب طه بله ک پیما کار می بان .  (15

هیزات واگذار ن ک وارد گردد، پیما کار م ظف است چنا چه خسارتی ت سط اب اد جملی پیما کار به تی (16

  سبت به جبرا  خسارات واردک طبق  ار شارنناک دا شهاک اق ام  مان .

 بکارگیری شارگرا  با مش رت شار رما و با رعانت م ارد ذنل خ اه  ب د: (17

 بان . دا شی ی دا شهاک شانا حتی االمکا  الف( 

  بان . د( اخراجی از سانر ارگا  ها و ادارات

ج( از بیماری های ییرمناسب با خ مات یذانی)بیماری های عف  ی و میکروبی و شرو ا( مبرا بان )ارائه 

 الزامی است.(  و گ اهی سالمتشارت تن رستی 

سبت به ثبت  ام و تکمیل  رم خ داظهاری م ج دد( پیما کار و  ی شا  بان    ساما ه وزارت  روهای ان در 

 و ارانه آ  در هنهام مراجله به دا شهاک  اق ام  مانن (  .irsalamat.gov ) به انت 

پیما کار مساال ل هرگ  ه تله  خ د  ساابت به انااخاص حقیقی و حق قی دنهر ب دک و شار رما از انن بابت  (18

 هین گ  ه تله ی  خ اه  دانت. 

ستفادک  مان  و ب  ه های برا (19 ست در ب  ه خ اهرا  از شارگرا  خا م ا درا  حق  روش  به پیما کار م ظف ا

  .خ اهرا  و باللکس را   ارد و در ص رت مالحاه تخ ف مشم ل جرنمه خ اه  ن 

 ش یه ح ادث  انی از شار،  قص عض  و نا   ت شارگرا ، در حین شار برعه ک پیما کار می بان .  (20

قبال  یروهای مساال لیت قا   ی مقررات شارگری و تامین اجتماعی بله ک پیما کار می باناا  و دا شااهاک در  (21

 بکارگر ته ن ک هین گ  ه تله ی   ارد.

 ع امل پیما کار م ظف به رعانت شامل نل  ات اسالمی و اخالقی و ض ابط داخ ی دا شهاک می بانن .  (22

با اعالم  ع املپیما کار م ظف است در ص رت ع م رعانت م ارد ذشر ن ک در بن    ق ت سط هرنک از  (23

 نض آ ا  اق ام  مان . شار رما  سبت به اصالح نا تل 

بر اسااااک  ار مسااال ل  و پروتکل های شرو انی پیما کار م زم به رعانت شامل م ازنن به اناااتی ع امل (24

 در یتخ ف گ  ه هر و طه می بانن  در محل های مربو ادارک به انت نهرستا  شانا    به انت دا شهاک

 . ب د خ اه  م اجه ینیسنه مهنجر با یبه انت ننم از خص ص

با ت جه به ناارانط حساااک به انااتی در زما  حاضاار بان   اا ت محل ب  ه به صاا رت روزا ه و با ج نت  (25

 ا یام گردد .



درنا ت هر گ  ه وجه  ق  در محل ب  ه ممن ع میبانااا  و بان  امکا ات الزم جهت پرداخت ییر  ق ی  (26

 ت سط پیما کار مهیا گردد .

ن  و در زما  عرضه شاال ها ورود ا راد متفرقه حتی ع امل پیما کار به ت (27 ل اد زناد در محل ب  ه ممن ع میبا

  رعانت گردد . بان  ضمن حفظ نل  ات ا راد  اص ه اجتماعی

پیما کار م زم به ارائه م اد یذانی مری د و نناخته ن ک می بان  و همچنین مسل لیت قا   ی ع م رعانت  (28

از مسم میت و ... بله ک پیما کار می بان ، ب نهی است شار رما   انیتله    ق اعم از بیماری و ع ارض 

 در ص رت مشاه ک هرگ  ه تخ ف  سبت به  سخ قرارداد و اخذ جرنمه با تشخیص خ نش اق ام  مان . 

تلیین و به پیما کار ابالغ می ناا د وپیما کار  اظرنن تشااخیص مری بیت شاالهای ارائه ناا ک براساااک  ار  (29

رک های م رد تانی  می بان . ارائه مارک های   امری د، تارنخ مصرف گذنته و گرا  مک ف به ارائه ما

  مشم ل جرنمه خ اه  ن .  اظرنن رونی به ازای هر م رد گزارش 

مذاشرک امضاءشنن گا  قرارداد نا  مانن گا  آ  ها حل و  صل می  اختالف ب ج د آم ک در ابت ا با هرگ  ه (30

ق با عنانت به ق ا ین جاری از طرنق مراجع ذنصالح قا   ی قابل پیهیری ن د و درص رت ع م حص ل ت ا 

 است. 

 پیما کار حق واگذاری م ارد ناد ن ک در قرارداد را شالً نا جزئاً به ییر   ارد.  (31

پیما کار بانساااتی  اارت شامل و دقیق بر ع امل اجرانی یر ه های مذش ر از  ار قیمت شاال، شمیت و  (32

ک برخ رد با مشترنا  را دانته بانن . به هرص رت پیما کار ج ابه ی مسائل   ق در شیفیت اجناک و  ح 

 قبال دا شهاک می بان .

ستم  روش  رونهاهی را در ارائه و  روش اقالم خ نش رعانت  مان ، ط رنکه  (33 سی ست  پیما کار م ظف ا

 روخته نااا ک  /و قیمت هر نک از اقالم خرن اری  ، وز  اشت ر خرن / روش صاااادرک از آ  مبین تل اد

 بان .

پیما کار بانساااتی جهت  هه اری و ارائه م اد یذانی، امکا ات شا ی و متناساااب با   ع م اد یذانی را در  (34

 محل ب  ه ها تامین  مان . 

کار ظرف دوماک اعالم قب  (35 ما  ته اعالم قب ی و ازطرف پی ی  ساااخ قرارداد از طرف شار رما ظرف نک هف

 بص رت شتبی با م ا قت شار رما میاز خ اه  ب د.



سارات واردک به تیهیزات واردک به تیهیزات و  (36 سن ا یام شار و تله ات و جبرا  خ ضمین ح پیما کار در ت

رنال بلن ا  ضااما ت در اختیار شار رما قرار می ده  و  200،000،000وسااانل و اماشن ناا ک چکی به مب   

 ات خ د را از محل انن تضمین جبرا   مان . شار رما مختار است شه خسار

سپردک جهت نرشت در  (37 ستی به حساد 20،000،000مزان ک هر مب    ن  شه بان  16090-55584رنال می با

ضما ت  امه با کی در وجه  ص رت  نا  وارنز و نا ب شهاک شا نلبه دا  نا   زد با ک تیارت  شهاک شا دا 

  دا شهاک شانا  صادر گردد.

پاکت دربسررته جداگانه به شرررل می  می  دومزایده، در  ی شرررکت دربرامدراک الزم  (38

 باشد:

ن ک ت سط نخص، الف( پاشت  نامل نرانط مزان ک امضا نخصی  شی نیاطالعات  برای  )تص نرشارت دا 

و  یش  ، تصا نرشارت ملا یت نا پانا  خ مت ساربازی)برای ییر دا شای نا (شارت م یتصا نر، (دا شای نا 

  .سپردک نرشت در مزان کپرداختی بابت 

  انن نرانط. 40م ض ع بن   مب   پیشنهادیتکمیل ن ک ج ول د( پاشت 

تحوی  دانشررگاه،  حراسررتمدیریت  به  29/6/99که حداکثر تا پایان وقت اداری روز شررنبه 

ساعت  . نمایند شرکت کنند گان در مزایده   صبح روز  10زمان گشایش پاکت های مدارک 

اعالم خواهد شد.   99تا اول مهر  کثرخواهد بود. برنده مزایده حدا 30/6/99شنبه مورخ یک 

به پیشنهادات مشروط و مبهم و براساس درصد و یا اضافه نسبت به حداق  قیمت داده شده و 

  فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد واص  شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 نرشت  مان . به تفکیک می ت ا   در نک نا تمام م ارد واگذاری گا  نرشت شنن ک  (39

 نرشت شنن ک درمزان ک بانستی م ض ع مزان ک را روی پاشت های ارسالی، درج  مان . (40

س ب اختیار برای  (41 نرشت شنن ک و انیاد تک یف و نا  شنهاد، انیاد حقی برای  نرشت در مزان ک و ارائه پی

 دا شهاک  می  مان . 

 ر رد نک نا تمام پیشنهادات مختار است. دا شهاک د (42

سی    (43 شخیص شمی سپردک وی با ت ضبط  ضمن  ن د،  صرف  ص رتی شه بر  ک اول از تنایم قرارداد من در

ستنکاف بر  ک  ص رت ا سی قرار خ اه  گر ت و در  س م م رد برر ضلیت بر  ک دوم و مزان ک به ترتیب و

ب نهی است اتخاذ تصمیم پس از ا یام مراحل الزم بل ی سپردک وی  یز به  فع دا شهاک ضبط خ اه  ن . 

 بل ی بله ک شمیسی   مزان ک خ اه  ب د. 



پیما کار مسل ل ش یه تله ات خ د  سبت به انخاص حقیقی و حق قی ب دک و دا شهاک هین تله ی در انن  (44

 خص ص   ارد. 

جزو ناارانط  ه ناارح ذنلب منشاا ر به انااتی، شاری، اخالقی و جرانم مرتبط با ب  ه های دا شااهاک شانااا  (45

 مزان ک ب  ه های دا شهاک شانا  ب دک و م رد پذنرش و قب ل مزان ک گرا  می بان :

 1399-1400زایده بوفه های دانشگاه کاشان سال تحصیلی اخالقی و جرایم مرتبط با مکاری، منشور بهداشتی، 

  1ماده:  

با حتی مجاز به عرضه ساندویچ  زمینه اقالم غذایی واگذار شده در بوفه های بواسطه رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با کرونا

 خواهند بود.نرعایت کلیه موازین بهداشتی عالوه بر خدمات بوفه 

  بوفه ها حق فروش هیچگونه مواد غذایی از قیبل ساندویچ سرد، اشترودل ، پیتزای سرد و پیراشکی، دونات را بدون اجازه 1تبصره :
باید نسبت به تهیه فر مخصوص و مورد تایید جهت گرم کردن  ،رفع وضعیت کروناییدر صورت کارشناس بهداشت دانشگاه ندارند و 

 این مواد اقدام نمایند.

 منوط به تایید ، در صورت رفع وضعیت کروناییممنوع است. : فروش هر نوع بستنی سنتی، آبمیوه  غیر بسته بندی ، فالوده، 2ه تبصر
 از طرف واحد بهداشت دانشگاه بوده و متصدی تنها در صورت صالحیت الزم حق فروش خواهد داشت. 

 آش، عدسی، شیر کاکائو ، ذرت در صورت هر گونه پخت و پز مواد غذایی و نوشیدنی گرم ، در صورت رفع وضعیت کرونایی: 3 تبصره(
این امر باید با مجوز واحد بهداشت محیط دانشگاه صورت گرفته و در غیر این صورت طبق جدول مشمول جریمه مکزیکی و ... ( 

 میگردد.

  روش آبمیوه طبیعی، آبگیری در محل بوفه انجام شده و در صورت صدور مجوز جهت ف، در صورت رفع وضعیت کرونایی: 4تبصره
 مواد اولیه و تجهیزات باید مورد تایید قرار گرفته و بوفه ها حق فروش آبمیوه آماده را ندارند.

  ی آبمیوه ، شیر موز ، شیر کاکائو باید بصورت تازه تهیه و متصدی در پایان روز حق نکهدار، در صورت رفع وضعیت کرونایی: 5تبصره
 باقی مانده را نداشته و باید نسبت به خارج نمودن آن اقدام نماید.

  شیر مورد استفاده در بوفه ها باید از مارک های معتبر بازار و مورد تایید کارشناس بهداشت ، در صورت رفع وضعیت کرونایی: 6تبصره
 دانشگاه باشد.

  2ماده:  
مراجعین  رضایت و دانشگاه کارشناس بهداشت تایید مورد که استاندارد و مطلوب کیفیت با غذایی مواد از است موظف طرف قرارداد 

 و فاقد بهداشتی غیر و بهداشت وزارت تایید بدون خارجی غذایی مواد و دخانیات فروش حق عنوان هیچ وبه نماید استفاده باشد
 .ندارد را الزم استاندارد

 عدم فروش نوعی ماده غذایی در بوفه ها طرف قرار داد حق فروش آن را نداشته و : در صورت اعالم ناظرین دانشگاه مبنی بر 1تبصره
 در صورت مشاهده طبق قرارداد جریمه خواهد گردید.

  متصدی به هیچ عنوان حق فروش شیرینی خامه ای ، شیرینی تر ، کلوچه محلی ، لواشک محلی و زولبیا بامیه و خرما را 2تبصره :
 دانشگاه نداشته و در صورت مشاهده نسبت به معدوم نمودن آن اقدام خواهد گردید. بصورت فله را در بوفه های

  3ماده :  
 رعایت اجناس، فروش برقیمت بدانند الزم که زمانی هر در و مستقیم غیر و مستقیم بطور دانشگاه سوی از شده تعیین ناظرین 

 و داشته نظارت قرارداد اجرای نحوه به کالً و کارکنان و بوفه اسالمی و اخالقی موازین و شده فروخته جنس نوع بهداشتی، موازین
 نسبت یا و داد خواهند کتبی تذکر بوفه مسئول به قضایی مراجع به مراجعه بدون و خود تشخیص به تخلف هرگونه مشاهده درصورت

 .نمودخواهند  اقدام قرارداد براساس و معدوم نمودن مواد غذایی جریمه اعمال فرآیند اجرای به

  4ماده : 



 دانشگاه به وابسته مراکز از مکان این اینکه بر مبنی اجاره مورد مکان محل، موقعیت، و کیف و کم از اطالع و علم با طرف قرارداد
 و نماید عمل جهات تمامی با اسالمی شعائر و موازین رعایت ضمن که است ملزم و متعهد و نموده اجاره به مبادرت باشد می کاشان

 .خواهدبود پاسخگو و ولمسئ موارد رعایت یاعدم تخلف صورت در

  5ماده : 
طرف قرارداد موظف می باشد با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات الزم نسبت به انجام امور محوله به نحو احسن در اوقاتی که 

  دانشگاه اعالم می نماید اقدام کند.
ثانوی نسبت به تجهیز نیرو های خود به ماسک ، دستکش و شیلد و همچنین لباس کار : پیمانکار موظف است تا اطالع 1تبصره 

 اقدام نماید. مناسب اقدام نموده و نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی

 در صورت نیاز به وسیله و تجهیزات خاص در خصوص پخت و پز و نگهداری و فرایند بهداشتی مواد غذایی و همچنین 2تبصره :
 وجمع آوری  پسماند بوفه،  این امر به عهده طرف قرارداد بوده و دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تهیه این موارد ندارد.نظافت 

  با توجه به شرایط ویژه موجود پیمانکار موظف است نسبت به تخلیه پسماند در هر شیفت کاری اقدام نموده و از نگهداری  : 3تبصره
 دپسماند و کارتن اجتناب نمای

 پیمانکار موظف است سطل مخصوصی را به عنوان سطل ماسک و دستکش های استفاده شده در محل بوفه قرار دهد. 4تبصره : 

  کلیه سطل ها باید مجهز به پالستیک زباله باشد. 5تبصره : 
 :6ماده 

 تعیین از قیمت بیشتر درصورتیکه و نماید ارائه تر پایین قیمت یا و کاال روی قیمت به را خود کاالهای خدمات و است موظف مستاجر
 .شد خواهد جریمه مشمول و گردیده محسوب تخلف مصادیق از نماید دریافت شده

 کلیه اجناس و کاالهای موجود باید از اجناس معروف و مرغوب و مورد تایید دانشگاه بوده و همچنین طرف قرارداد موظف 1تبصره :
 نده خودداری نموده و نان را روزانه تهیه نماید.است از عرضه میوه و سبزیجات نامرغوب و ما

  میوه ، سیفی جات و سبزیجات ارائه شده باید دارای قیمت مناسب بوده و نباید قیمت آنها  باالتر از بازار باشد.2تبصره : 

  7ماده : 
 قرارداد می باشد.تهیه ، تامین و تدارک وسایل و اقالم مورد نیاز جهت ارایه به موقع به دانشجو بر عهده طرف 

  8ماده : 
 اطراف در زباله گونه هر آوریجمع و غذایی اقالم کلیه عرضه و تهیه با رابطه در بهداشت کامل رعایت و بوفه و محیط اطراف نظافت 

 .باشدمی آن رعایت به ملزم قرارداد و طرف است ضروری زباله یکیسه یوسیله به هاآن بندیبسته و کار محل
طرف قرارداد به هیچ عنوان اجازه جمع آوری وسایل مازاد و زباله بازیافتی )کاغذ ،کارتن،سبد و...( در اطراف بوفه را نداشته و : 1تبصره

 باید نسبت به خروج روزانه آن از دانشگاه اقدام نماید
بوفه و اطراف آن نداشته و در : طرف قرارداد به هیچ عنوان اجازه نگهداری مواد تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف را در 2تبصره 

 صورت مشاهده نسبت به جریمه و معدوم نمودن مواد غذایی اقدام خواهد شد.
و تجهیزات خود اقدام نموده و ، درب و پنجره ها ضد عفونی روزانه محیط بوفه نظافت و: پیمانکار موظف است نسبت به  3تبصره 

 نسبت به انجام این امر بدلیل جلوگیری از شیوع بیماری متعهد باشد  
 : یخچال ، فر ، قفسه و میزها باید بصورت روزانه با محلول هیپوکلریت یا الکل ضد عفونی گردند 4تبصره 
های نگهداری ، ترازو و امثالهم ( ابزار ، تجهیزات از جمله میز کار، چاقو ، کاردک ،فرچه ، ظروف مورد استفاده میزها و قفسه  5تبصره 

 بصورت روزانه ضد عفونی گردند.
 : وسایل و تجهیزات نظافتی باید بعد از انجام کار ضدعفونی گردد.6تبصره 
: شستشو و ضد عفونی لباس کار در پایان روز الزامی است و پیمانکار باید در خصوص رعایت این موارد از سوی نیروهای  7تبصره 

 داشته باشد. خود نظارت کامل
: دریافت هرگونه وجه بصورت نقد ممنوع بوده و ترجیحا باید توسط وسایل الکترونیکی و کارتخوان توسط خود مشتریان  8تبصره 

 صورت پذیرد
  : رعایت فاصله تا یک متر با مشتریان در هنگام سفارش گیری و تحویل کاال الزامی می باشد9تبصره 

  9ماده: 



لیه تجهیزات و تعمیرات مربوطه و نیز سایر اقالم موجود در مکان های واگذار شده به عهده طرف قرارداد می حفاظت و نگهداری از ک
 باشد.

  10ماده: 
 موجب که عواملی از مراقبت وگازی و برقی وسایل نمودن خاموش به نسبت بوفه از استفاده عدم هنگام است موظف قرارداد طرف
 انجام دهد. را الزم اقدام شود سوزی می آتش

  11ماده:  

 طرف قرارداد و کارکنان  برای دیگری دلیل هر یا و فردی حفاظت رعایت عدم یا و ایمنی وسایل وجود عدم دلیل به ایحادثه چنانچه
  متوجه خسارتی چنانچه و داشت نخواهد مسوولیتی هیچگونه دانشگاه  و بوده طرف قرارداد متوجه آن مسوولیت آید پیش وی

  بود خواهد وارده مالی و جانی خسارات جبران مسوول طرف قرارداد شوددانشگاه. 

  12ماده: 

 و تست سالمت جسمی صحت و اخالقی صالحیت تأیید جهت را فروشندگان یا فروشنده بکار شروع از قبل است موظف طرف قراداد 
 .نمایند شروع را خود فعالیت نماینده دانشگاه تأیید صورت در و نماید معرفی دانشگاه به  پیش تشخیص کرونا

  مستاجر حق ندارد اتباع بیگانه را جهت کار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بکار گیرد: 1تبصره 

      در  مناسب محل در و نموده اقدام همکارانش و خود بهداشتی معاینه کارت اخذ به نسبت است موظف : طرف قرارداد2تبصره
 .نماید نصب همگان دید معرض

  پیمانکار موظف است بعد از مشخص شدن نتایج مزایده و قبل از شروع به کار نسبت به تشکیل پرونده و تحویل مدارک 3تبصره :
 مورد نیاز به بهداشت دانشگاه اقدام نماید.

  13ماده: 

  به اطالع رسانی این امر اقدام پیمانکار موظف است از اجتماع افراد ) نیروها یا مراجعین ( در محل بوفه ها جلوگیری نموده و نسبت
 نماید.

  تبصره یک : پیمانکار باید نسبت به تهیه و تجهیز بوفه ها به  ضد عفونی کننده های دست استاندارد و مورد تایید اقدام نماید و
 همیشه در دسترس مراجعین باشد.

  14ماده: 

 حشرات) آفات دفع سم گونه هر از استفاده و وده و سمپاشیبر علیه حشرات و جوندگان الزامی ب توسط طرف قرارداد سمپاشی دوره ای 
 .پذیرد صورت واحد این نظارت و محیط بهداشت مسئول اطالع با( جوندگان و

  15ماده: 

 ارائه گواهی نامه د و نهای فنی و اخالقی الزم از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشبایست صالحیتمستاجر و کلیه کارکنان وی می
 باشد.الزامی می در ابتدای قراردادتوسط کارکنان  آموزش بهداشت عمومی 

  16ماده: 

 ناظرین تایید مورد فوق موارد باید و است الزامی طرف قرارداد و کارکنان وی توسط و ناظرین مراجعین با مناسب و محترمانه برخورد 
اقدام   طرف قرارداد موظف است طبق صالحدید ناظرین نسبت به تعویض نیرو و در صورت مشاهده موارد مغایرت، باشد دانشگاه

 نماید.

  17ماده: 

 تایید صالحیت که نیروهایی از تواند نمی ،نموده انتخاب دانشگاه مقررات و قوانین براساس را خود نیروهای کلیه باید طرف قرارداد 
، قبل و حین کار برای صالحیت فاقد را فردی دانشگاه ناظر چنانچه و نماید استفاده کاری روز یک برای حتی اند نشده دانشگاه توسط

 .بود خواهد وقت اسرع در آن تعویض به ملزم طرف قرارداد دهد تشخیص دانشگاه درمحیط کار

  18ماده: 

 بنماید را کامل همکاری دانشگاه از امور سایر ناظرین و درمان و بهداشت مرکز از بهداشتی امور ناظرین با است موظف مستاجر. 

  19ماده: 



 و می باشند و هر گونه فعالیت بدون لباس کار  و تمیز ومرتب روشن رنگ کلیه افراد حاضر در بوفه ها ملزم به استفاده از لباس فرم به
 ممنوع می باشد. دستکش و ماسک

  20ماده: 

  را نداشته و در صورت مشاهده یا گزارش مشمول طرف قرارداد و کارکنان وی اجازه استعمال دخانیات در محل بوفه و اطراف آن
 جریمه خواهند گردید.

  21ماده: 

  طرف قرارداد یا نیروهای بکار گیری شده در بوفه ها موظفند در صورت ابتال به بیمار های واگیردار و عفونی از حضور در محل کار
 خودداری نموده و مراتب را به کارشناس بهداشت دانشگاه گزارش نمایند.

  22ماده: 

 قرارداد و کارکنان وی موظفند در حین کار از اتیکت شناسایی  استفاده نمایند. طرف 

  23ماده: 

  طرف قرارداد موظف است قیمت اقالمی نظیر میوه و سبزیجات ،نان و انواع ساندویچ و نوشیدنی را در تابلویی در معرض دید عموم
 ول جریمه خواهد گردید.نصب نماید و درصورت عدم اطالع رسانی قیمت ها مشم

   24ماده: 

   .طرف قرارداد مسئول هرگونه تعهد خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده و دانشگاه از این بابت هیچگونه تعهدی ندارد 

  25ماده: 

   واحد از باشند می...  و جعلی مجوز دارای یا و برداری بهره پروانه و مجوز فاقد که غذایی مواد لیست قرارداد موظف است  طرف 
 داشته توجه مواد غذایی انقضا و تولید تاریخ به کند و خودداری گذشته تاریخ اجناس و اقالم توزیع از.  بگیرند تحویل بهداشت محیط 

 باشد

  26ماده: 

  احتمالی به کارشناس طرف قرارداد موظف است در ابتدای قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیری و رفع موارد و نواقص
 بهداشت محیط دانشگاه معرفی نماید.

  27ماده: 

 .طرف قرارداد موظف است در ابتدای قرارداد نسبت به تهیه و تجهیز جعبه کمک های اولیه در محل کار اقدام نماید 

  28ماده: 

 گذشته را در محل نداشته و در  طرف قرارداد حق فروش و نگهداری هیچ گونه مواد غذایی بدون مجوز های الزم، فاسد یا تاریخ
 صورت مشاهده اجناس جمع آوری و معدوم میگردد و طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

  29ماده: 

  طرف قرارداد اجازه خروج هیچگونه تجهیزات و لوازم از سلف ها و قسمت های دیگر دانشگاه جهت استفاده در بوفه ها را بدون اخذ
 شگاه را دارا نمی باشد و در صورت مشاهده تخلف جریمه خواهد گردید.مجوز از دان

  30ماده: 

 کلیه حوادث ناشی از کار ،نقص عضو و یا فوت در هنگام کار کارگران بر عهده طرف قرارداد می باشد 

  31ماده: 

 قبال نیرو های بکار گیری شده  مسئولیت قانونی مقررات کارگری و تامین اجتماعی به عهده طرف قرارداد می باشد و دانشگاه در
 هیچگونه تعهدی ندارد.

  32ماده: 

 . در صورت وجود نداشتن نوع و مبلغ تخلف در قرارداد ، دانشگاه حق دارد نوع و مبلغ جریمه را با نظر کارشناس مربوطه اعمال نماید 

  33ماده: 

  دانشگاه ناظر بر کیفیت غذای ارایه شده می باشند و در  کارشناسان تغذیه و بهداشتطبخ غذا توسط پیمانکار ، به در صورت لزوم
 مرحله کارفرما حق دارد از طبخ غذا توسط طرف قرارداد جلوگیری نماید. 3صورت عدم رضایت ناظرین با ارایه گزارش کتبی طی 



  34ماده : 

 را مذکور قرارداد اعمال یا طبق صالحدید،ریال  000/000/5مبلغ جریمه را تا تواند می دانشگاه ناظر صورت عدم تغییر در عملکرد، در 
 حسن نامه ضمانت صورت آن در که .نماید اعالمطرف قرارداد  به قرارداد موضوع نمودن تعطیل جهت را مراتب و فسخ جانبه یک

  .داشت نخواهد را اعتراضی گونه هیچ حق مستاجر و خواهدشد ضبط دانشگاه نفع به وی تعهدات انجام

 تذکرات و جرائم:عناوین فهرست 

 مبلغ جریمه بار سوم مبلغ جریمه بار دوم مبلغ جریمه بار اول عنوان تذکر

 نداشتن کارت بهداشت افراد

 به ازای هر نفر و به ازای هر روز
 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50

 ریال 000/500 ریال 000/350 ریال 000/200 نداشتن لباس کار مناسب

 ریال  000/500/1 ریال  000/000/1 ریال 000/005 و....ماسک عدم استفاده از دستکش و کاله و 

 ریال 000/500 ریال 000/350 ریال 000/250 و ناظرین دانشگاه برخورد بد با مشتریان

 ریال   000/500/1 ریال  000/000/1 ریال   000/500 توزیع بهداشتی موازین نکردن رعایت

 ریال  000/500/1 ریال  000/000/1 ریال  000/500 پرسنل فردی بهداشت نکردن رعایت

 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250 گرانفروشی

 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250 فروشی کم

 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50 به ازای هر مورد گذشته تاریخ غذایی مواد

 ریال 000/200 ریال 000/150 ریال 000/100 غذایی مواد انقضاء و تولید تاریخ نداشتن

 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250 تعیین شده نیروهای از غیر نیرو بکارگیری

 ریال 000/200 ریال 000/150 ریال 000/100 بوفه در متفرقه افراد حضور

 ریال 000/500 ریال 000/400 ریال 000/300 ناظرین دانشگاه  توسط شده ممنوع اقالم فروش

 بوفه اطراف و داخل محیط نکردن تمیز

 باقیمانده غذایی مواد ضایعات از
 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 مواد غذایی خارج از قرارداد

 - قراداد فسخ ریال 000/000/5 روانگردانفروش دخانیات و مواد 

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 و زباله اطراف بوفه نکردن وسایل مازادجمع آوری 

 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50 عدم استفاده از اتیکت شناسایی

 ریال 000/000/1 ریال 000/750 ریال 000/500 بکار گیری نیروی فاقد صالحیت

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 عدم اطالع رسانی قیمت اقالم

مجوزهای فاقد فروش اجناس ممنوعه و غیر استاندارد و 

 بهداشتی
 ریال 000/550 ریال 000/450 ریال 000/350

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 ورود افراد متفرقه به داخل بوفه

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 نان نامرغوبفروش میوه و 

 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50 نبود جعبه کمک های اولیه

 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250 استعمال دخانیات در محل کار

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 بکار گیری نیروی بیمار

 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50 عدم شستشو و ضدعفونی صحیح سبزیجات 



 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 عدم شستشو و ضد عفونی تجهیزات مورد استفاده

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 وجود حشرات و جوندگان در محل بوفه

 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250 بدون اخذ مجوزاستفاده از تجهیزات دانشگاه 

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 چیدمان نامناسب و غیر ایمن وسایل و مواد غذایی

 عدم نگهداری از تجهیزات بوفه ها و توجه به

 تعمیرات و بهسازی های الزم 
 ریال 000/450 ریال 000/350 ریال 000/250

 ریال 000/200 ریال 000/150 ریال 000/100 استفاده از پالستیک زباله در سطل هاعدم 

 ریال 000/000/1 ریال 000/750 ریال 000/500 مشاهده حشرات و شیء خارجی در مواد غذایی

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 استفاده از روغن نامتناسب و غیر قابل استفاده

 ریال 000/200 ریال 000/150 ریال 000/100 تخته کار متناسبعدم استفاده از 

 ریال 000/200 ریال 000/150 ریال 000/100 استفاده از قند ، نبات ،آبنبات و ... بصورت فله 

 ریال 000/150 ریال 000/100 ریال 000/50 استفاده از یخ غیر بهداشتی در بوفه ها

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 تهیه مواد غذاییاستفاده از میوه ها و شیر یخ زده در 

 ریال 000/350 ریال 000/250 ریال 000/150 عدم تفکیک مناسب مواد غذایی در یخچال و فریزرها

 ریال 000/000/1 ریال 000/750 ریال 000/500 عدم توجه به تذکرات و رفع ایرادات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و حداکثر تا 22/6/1399از تاریخ  تحوی  اسررناد مزایدهپیمانکار موظف اسررت قب  از  (46

سانی خود 29/6/99مورخ  12ساعت  صاحبه و توجیه برنامه ها و آنالیز نیروی ان به  جهت م

 مراجعه نماید. 2262مدیریت امور دانشجویی دانشگاه کاشان داخلی 

 :جدول نرخ پیشنهادی به شرل می  می باشد (47

 مکان         
 
 

 قیمت پیشنهادی

بوفه بازارچه دانشجویی و بوفه خوابگاه خواهران به 

 صورت یک مجموعه

  به حروف )ریال(



  به عدد )ریال(

 

 مشخصات فرد: نام(                       نام خانوادگی(                                         نام پدر(                

 شماره تلفن ثابت(                                                 کدملی(                       آدرس(     

 شماره همراه(                           

 کلیه موارد فوق مورد قبول است

  نام و نام خانوادگی

                                                     مهر شرکت یاامضا و اثر انگشت   


