(خالصه شرایط عمومی قرارداد مدیریت امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه مراغه در سال تحصیلی )1398-99

 -1مبلغ ماهانه قرارداد حدود  50میلیون تومان می باشد.کل مبلغ قرارداد حدود  400میلیون تومان با توجه به کارکرد ماهانه خواهد
بود(.حدود  8ماه در طول سال تحصیلی با کسر تعطیالت مداوم)
 -2پیمانکار باید توانایی پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزایای کارگران زیر مجموعه را داشته باشد.
 -3تعداد شاغلین حداقل متغییر بین  12تا  15نفر و ممکن است در طول قرارداد تعداد نفرات شاغل کاهش را افزایش یابد.
 -4پرداخت مالیات و بیمه بر عهده پیمانکار خواهد بود .،مالیات بر ارزش افزوده نیز در صورت ارائه گواهی ثبت نام ،در پایان
قرارداد و ارائه گواهی مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت خواهد بود.
 -5پیمانکار باید  5درصد کل قرارداد با مدت اعتبار حداقل  3ماه ،ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نماید.
 -6پیمانکار باید ضمانت حسن انجام قرارداد به میزان  7درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی ،چک بانکی یا
سپردن وجه نقد هنگام عقد قرارداد با مدت اعتبار حداقل سه ماه پس از پایان قرارداد ارائه نماید.
 -7مدت قرارداد از شروع تا پایان سال تحصیلی  1398-99خواهد بود.
 -8دانشگاه اختیار دارد در صورت لزوم مبلغ قرارداد را  25درصد کاهش یا افزایش دهد.
 -9پیمانکاران نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  1337در معامالت دولتی باشند( اعضای هیات مدیره شرکت
نباید کارمند دولت باشند).
 -10ارائه صورت حساب سه ماهه گذشته از حساب جاری شرکت الزامی است.
 -11ارائه نمونه آنالیز پرداخت طبق اطالعات فوق برای  12نفر و با لحاظ مقررات قانون کار برای سال  98الزامی است ،لیکن مالک
تصمیم گیری برای اعالم برنده مناقصه ،پیشنهاد سود خالص متعارف مدیریت به ازای هر نفر شاغل بدون لحاظ مالیات ،بیمه و ...
خواهد بود.
 -12پیمانکار موظف است کارگران را در قبال حوادث محیط کار و همچنین از نظر مسئولیت مدنی کار فرما و پیمانکار بیمه نماید.
 -13پیمانکار کرایه حمل توزیع غذا را به تشخیص دانشگاه به راننده مربوطه پرداخت خواهد کرد ،که مبلغ پرداختی در صورت
وضعیت ماهانه لحاظ میشود.
 -14دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
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