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 فراخوان عمومی برون سپاری اداره گاوداری دانشگاه ارومیه به بخش خصوصی

 

می باشد. 29/7/98تا  23/7/98تاریخ توزیع شرایط فراخوان  از   

ده سرو دانشگاه ارومیه باالتر از کیلومتری جا11محل توزیع برگه های شرایط: اداره تدارکات دانشگاه ارومیه به نشانی 

32752736مسجد دانشگاه ، اداره تدارکات شماره تماس  

کیلومتری جاده سرو  11با هماهنگی آقای پورمحمود  به آدرس ارومیه    12ساعت   29/7/98زمان بازدید: مورخ 

31942265گروه دامپروری، شماره تماس   –دانشگاه ارومیه   

کیلومتری جاده سرو دانشگاه  11به حراست دانشگاه ارومیه به آدرس   6/8/98مورخ  تحویل برگه های شرایط: تا

طبقه همکف  -ساختمان مرکزی –ارومیه   

 هزینه چاپ آگهی برعهده برنده است

 

  تفاهم نامه نمونه

حاضر فی مابین دانشگاه ارومیه به نمایندگی معاونت برنامه و بودجه  و مالی  دانشگاه  بعنوان کارفرما  تفاهم نامه

قد منع ذیلطبق شرایط  تفاهم نامهکه از این پس پیمانکار نامیده می شود به منظور انجام موضوع  ------و 

 میگردد  

 واگذاری اداره گاوداری دانشگاه ارومیه  موضوع: -

 ---: تفاهم نامهمدت  -

دانشگاه در خصوص ایجاد تسهیالت از جمله ایاب و ذهاب و تامین غذای پیمانکار و پرسنل وی  -

 مسئولیتی ندارد.



 

دانشگاه  می تواند در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برآورد قیمت نموده )توسط نماینده  -

شده وی و در صورت عدم کفاف از طرق  قانونی کارفرما( و آنرا از مطالبات پیمانکار و تضمین   سپرده 

 دیگر وصول نماید و پیمانکار در این خصوص ، حق اعتراض را از خود سلب می نماید.

 را یکطرفه فسخ و بکار خاتمه تفاهم نامه، تفاهم نامهدانشگاه می تواند در صورت ورشکسته شدن طرف  -

دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد و در صورت ورود خسارت، دانشگاه حق مطالبه خسارت 

 را )با برآورد دانشگاه( بر خود محفوظ می دارد.

، پیمانکار مرتکب جرم شود و یا صالحیت وی از سوی مراجع قانونی  تفاهم نامههر گاه در طول مدت  -

را فسخ و کلیه حق و حقوق خود را از محل  تفاهم نامهاخته شود، دانشگاه مختار خواهد بود ، مردود شن

مطالبات پیمانکار یا بطرق قانونی دیگر تامین نماید  و پیمانکار در این خصوص حق هرگونه اعتراض و 

  شکایت را از خود سلب می کند.

تفاهم مختار است  تفاهم نامهر هر مرحله از در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار،  دانشگاه د -

حق هیچگونه ادعایی در خصوص  تفاهم نامهفسخ نماید و پیمانکار پس از فسخ  را بطور یکجانبه نامه

 جبران خسارت احتمالی و مبلغ آن نخواهد داشت.

خرابی ، پیمانکار موظف به اقدام ترمیم خسارت یا تفاهم نامهدرصورت بروز خسارت به واحد مورد  -

 خواهد بود طوری که مورد تایید نماینده کارفرما  و کارشناسان دانشگاه قرارگیرد.

ی و ندارد مگر مواردی که با هماهنگ پیمانکار حق هیچ تغییر درسیستم تاسیساتی و فضای فیزیکی را-

 اطالع نماینده کارفرما به تایید کتبی دانشگاه )کارفرما(برسد. 

 بعهده پیمانکاراست. تجهیزاتموال و جبران خسارت وارده به ا -

 با پرسنل خود براساس قوانین مربوطه اقدام نماید. قرارداد پیمانکارموظف است  نسبت به عقد -

 ،اطالع رسانی به نماینده کارفرما  ضمن پیمانکار موظف است در صورت بروز مشکالت تاسیساتی-

 مبادرت به رفع مشکالت با هزینه خود نماید.

د ش ، تحویل پیمانکار خواهدای توسط نماینده کارفرما ، طی صورتجلسه موضوع واگذاری کلیه اموال  -

جبران  وشد  تحویل گرفته خواهد ،طی صورتجلسه ،نیز صحیح و سالمفی مابین  تفاهم نامهپایان  و در

 هرگونه خسارت برعهده پیمانکاراست. 

مکاری می کنند، جزو پرسنل پیمانکار بوده و هیچگونه تعهدی کلیه افرادی که در این رابطه با پیمانکار ه -

 برای دانشگاه نخواهد داشت.



 

را مستقیم یا غیرمستقیم و یا به نحوی از انحاء و تحت هیچ  تفاهم نامهپیمانکار حق واگذاری موضوع  -

ین بفی ما تفاهم نامه ،شرایط و عنوانی به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری ندارد در غیر این صورت

 فسخ و خسارت متعلقه نیز از محل ضمانت و دیگر مطالبات پیمانکار قابل برداشت خواهد بود. 

رعایت اصول ایمنی بر عهده پیمانکار بوده و مسئولیت حوادث بر عهده وی خواهد بود و دانشگاه در این  -

 مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

به عهده پیمانکار می باشد و  تفاهم نامهبه این  پرداخت کلیه کسورات قانونی و هرگونه هزینه مربوط -

 کسورات قانونی کلیه پرداخت ها را شامل می شود.

نسبت به امضای آن اقدام  تفاهم نامهپیمانکار متعهد می شود با علم و آگاهی کامل از مشخصات موضوع  -

از جانب  نامه تفاهمنموده و هیچگونه عذری از بابت عدم اطالع از مشخصات و موارد دیگر موضوع 

 وی پذیرفته نخواهد بود .

ایمنی، قانون کار و دیگر موارد مربوطه را در ، پیمانکار متعهد می گردد کلیه موارد استاندارد و امور فنی  -

 و مسئول و پاسخگو خواهد بود.رعایت نماید  تفاهم نامهخصوص موضوع 

قانون  141و اصل  1337پیمانکار اقرار مینماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت  مصوب - -

به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر  تفاهم نامهاساسی نمیباشد و متعهد است در طول مدت 

  واهد شد.طبق قانون با وی رفتار خ، سهیم و شریک نخواهد نمود در غیر این صورت  تفاهم نامهدر 

 یجار نیدر قبال قوان تفاهم نامه نیکارکنان موضوع ا یگونه ادعا هر ییمسئول پاسخگو مانکاریپ - -

 خصوص نیکارفرما در ا مقررات حاکم بوده و و نیقوان ری، سایاجتماع نیمنجمله قانون کار، تام کشور

دستگاه ،حفظ اسرار جزء تعهدات  یمقررات نظام جار تیرعا - .نخواهد داشت یتیمسئول چگونهیه

 باشد یم مانکاریپ

ه ب تفاهم نامه، آتش سوزی ، حوادث درشروع  یمدن تیمسئول مهیب به ارائه متعهد  مانکاریپ -

مسئول و مکلف  دهد،ی که رخ م یدر مقابل حوادث و سوانح مانکاریلذا پ نماینده کارفرما است .

 .نخواهد داشت  یو تعهد تیمسئول نهچگویو کارفرما ه باشدی به جبران خسارت م

 به مواد ادیعدم اعت یو گواهکیفری  نهیشیعدم سوء پ یگواه یدارا ستیبا یم مانکاریپ یروهاین هیکل-

 تفاهم نامهالزم را به ناظر  یها یگواه مانکاریپ ،  تفاهم نامهپس از انعقاد  کماهیمخدر باشند  لذا تا 

رفتیدانشگاه را خواهدپذ میتصم نصورتیرایدر غ دینما لیتحو  

 را به جای دیگر ندارد. تفاهم نامهپیمانکار حق جابجایی تجهیزات و اموال مربوط به مکان -



 

 .و تجهیزات مربوطه برعهده پیمانکاراست  تفاهم نامهحفاظت از محل موضوع -

 .درا بدون اخذ دستور کتبی از کارفرما ندار تفاهم نامهپیمانکارحق تعطیلی مکان موضوع -

اهم تفدر صورت بروز اختالف در نحوه اجرا و تعبیر و تفسیر هریک از مواد این   حل اختالف : -

، مذاکره و حل و فصل خواهد شد  تفاهم نامهابتدا با حضور نمایندگان تام االختیار طرفین  نامه

و در صورت عدم حصول توافق با تنظیم صورتجلسه عدم حصول توافق ، موارد اختالف به مراجع 

 ذیصالح قانونی اعالم خواهد گردید.

می باشد که در صورت تغییر آدرس می بایست  تفاهم نامهاقامتگاه قانونی پیمانکار به نشانی مندرج در -

متگاه اقا تفاهم نامهبه دانشگاه اعالم گردد و در غیر این صورت اقامتگاه مندرج در سریعا بصورت کتبی 

 قانونی تلقی می گردد و کلیه مکاتبات به نشانی مذکور ابالغ شده تلقی می گردد.

 ملزم به اجرای آن می باشند. تفاهم نامهبوده و طرفین   تفاهم نامهشرایط اختصاصی پیوست -

ذکر نگردیده تابع شرایط و مقررات جاری کشور و آیین نامه  تفاهم نامهمواردی که در این  وسایر شروط  -

 مالی و معامالتی دانشگاه خواهدد بود.



 برای مدت معین فراخوان واگذاری گاوداری دانشگاه به بخش خصوصیشرایط اختصاصی 

سال به بخش  7در نظر دارد محل گاوداری و گاوهای موجود در آن را حداکثر برای مدت در راستای مدیریت بهینه منابع خود دانشگاه ارومیه 

خصوصی واگذار نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و تخصص در این زمینه می توانند با مطالعه دقیق تعهدات دانشگاه و 

برای شرکت در فراخوان و  اضیان شرکت در فراخوان مذکور، مکلفند در کنار تقاضامتق، اقدام به مشارکت در این فراخوان نمایند. تعهدات پیمانکار

  پذیرش شرایط مطالعه شده، مستندات معتبر دال بر اثبات صالحیت و تخصص خود در این زمینه را نیز ارائه نمایند.

 طرف واگذاری گاوداری: معاونت برنامه،بودجه و مالی دانشگاه

 دفتر اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاهناظر قرارداد واگذاری: 

 تعهدات دانشگاه(1

 .است خواهدموجود گاوداری که به روُ یت متقاضی شرکت در فراخوان فضای  واگذاری .1

 براساس جدول ذیل: در اختیار گذاردن جمعیت دامی فعلی موجود در گاوداری .2

 

 تعداد مشخصات گاو ها ردیف

 13 گاو شیری دوشا 1

 2 گاو شیری خشک 2

 12 تلیسه 3

 9 گوساله ماده 4

 13 گوساله نر 5

 2 گوساله فیستول گذاری شده 6

 1 گاو نر گله 7

 52 تعداد کل راس گاو موجود

 

 ساخت خوراک  موجود در موارد نیاز اعم از ماشین آالت و تجهیزات  ماشین آالت و تجهیزاتامکانات از  امکان استفاده پیمانکار تأمین .3

دانشگاه در طول مدت قرارداد ادعایی درخصوص استفاده از اماکن مرتبط با گاوداری را بدون مذاکره و کسب رضایت پیمانکار به هر  .4

 دلیل نخواهد داشت. 

  تعرفه دانشگاه با هزینه پیمانکاربا  با تایید ناظر قرارداد کار دانشجویینفر  4حداقل تأمین امکان استفاده از  .5

طبق توافق با اعضای هیات  امکان استفاده از نیروی متخصصقرار دانشکده دامپزشکی و گروه علوم دامی در دانشگاه، با توجه به است .6

 علمی

 با پرداخت تعرفه های مربوط امکان استفاده از امکانات آزمایشگاهی گروه علوم دامی و آزمایشگاه مرکزی  .7

 رت تأیید توسط ناظر قراردادامکان استفاده از برند دانشگاه در عرضه محصوالت در صو .8

 تأمین امکان فروش محصوالت به کارکنان دانشگاه به عنوان یک بازار مصرف مطمئن .9

مسائل بهداشتی و درمانی برای اداره و ،خوراک هیچ تعهدی به تامین نیروی کارگری،علوفه،تبصره: دانشگاه 

 نگهداری از گاوداری ندارد.



 پیمانکارتعهدات (2

ارزشگذاری   با معادل سازی به گاوهای تلیسه پای کل یا تلیسه آبستن مشمول واگذاریدر ابتدای قرارداد مجموعه دام های  .1

در انتهای مدت قرارداد به ، مجموعه دام های واگذار شده  خواهند شد لذا، پیمانکار متعهد می گردد، به میزان معادل تعیین شده 

آبستن به دانشگاه مسترد نماید. استاندارد سازی ارزش مجموعه دامی فعلی با معادل تلیسه پای صورت تلیسه پای کل یا تلیسه 

  کل و آبستن با توافق بین پیمانکار و ناظر قرارداد تعیین خواهد شد.

 نماید.پیمانکار متعهد می گردد در مجموعه گاوداری دانشگاه صرفا مبادرت به پرورش گاو اصیل   .2

اقدامات قرنطینه ای و بهداشتی الزم جهت جلوگیری از انتقال بیماری به  خروج دام،گردد در زمان ورود و پیمانکار متعهد می  .3

داخل محموعه دانشگاه را رعایت نماید. در غیراینصورت پیمانکار مسوول جبران ضرر و زیان وارده به سایر مجموعه های فعال 

 پژوهشی علوم دامی خواهد بود.-در مزرعه آموزشی

 نکار می تواند درصورت رعایت موارد بهداشتی مبادرت به پرواربندی گوساله های خریداری شده در مجموعه دانشگاه نماید. پیما .4

اقدام به واگذاری   حداقل با انتخاب ناظر قرارداد  رداد )در انتهای هر سال قرارداد(،پیمانکار متعهد می گردد، از سال سوم قرا .5

 نماید. اهدا به دانشگاه  به صورت رایگانای پرورش یافته در مجموعه گاوداری را بخشی از گوساله ه

 مجموع سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  نوع گوساله/سال 

ماهه  4تعداد راس گوساله 

 تلیسه

 

 

 راس 25 7 6 5 4 3

 

 را به صورت آماده استفاده به دانشگاه مسترد نماید.پیمانکار متعهد می گردد در انتهای مدت قرارداد، مجموعه گاوداری  .6

ای، تولیدی، تولیدمثلی، بهداشتی و انجام مکاتبات و هماهنگی های الزم تأمین کلیه هزینه های موردنیاز برای فرایندهای تغذیه .7

و دانشگاه تعهدی در این خصوص با مراجع ذیربط به منظور واکسیناسیون دام، دریافت اقالم خوراکی و .... بر عهده پیمانکار بوده 

 نخواهد داشت.

رعایت موارد بهداشتی، جلوگیری از ورود افراد غیرمرتبط، رعایت قرنطینه و عدم ایجاد تداخل کاری با فعالیت های گروه علوم  .8

 پژوهشی علوم دامی بر عهده پیمانکار خواهد بود. -دامی و سایر واحدهای پرورشی فعال در مجموعه مزرعه آموزشی

انجام تعمیرات برای ماشین آالت و تجیزات موجود و یا تغییر در ساختمان ها و تأسیسات موجود در گاوداری صرفا پس از هماهنگی  .9

 با ناظر قرارداد و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

پزشکی واقع شده و محل پیمانکار متعهد می گردد، با توجه به این که گاوداری دانشگاه در مجاورت گروه علوم دامی و دانشکده  .10

تردد دانشجویان و کارکنان دانشگاه است، اقدامات الزم جهت نظافت، جلوگیری از انباشت کود و رفع هرگونه بو و نخاله های 

 مزاحم را در دستور کار قرار دهد.

ن در گاوداری برای انجام طه آموزشی و باتوجه به حضور دانشجویاوگردد باتوجه به قرارگیری گاوداری در محپیمانکار متعهد می .11

 وارد اخالقی به انجام برساند. مرعایت دانشجویی، رعایت ادب و  نفعالیت های آموزشی و پژوهشی، اقدامات الزم را جهت حفظ شأ

می رأس( به انجام  4پیمانکار متعهد می گردد زمینه الزم برای انجام فعالیت های پژوهشی با استفاده از گوساله های فیستوالدار ) .12

رسد که فرایند فیستوالگذاری و آماده سازی آنها به عهده گروه علوم دامی بوده و وظیفه مراقبت و خوراکدهی با نظارت ناظر 

 قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.



نیاز برای پیمانکار متعهد می گردد در طول اجرای قرارداد خوراک موردنیاز برای تغذیه گوساله های فیستوالدار و خوراک مورد .13

انجام فعالیت های پژوهشی را در حد خوراک معمول مورد استفاده در دامداری تأمین نماید. بدیهی است تأمین موارد خوراکی 

 خاص برای انجام طرح های پژوهشی برعهده مجری طرح خواهد بود.

 و کارآموزی را با نظارت ناظر قرارداد یپیمانکار متعهد می گردد در طول اجرای قرارداد فعالیت های آموزشی، پژوهشی و کارورز .14

 رایجترینزمینه حضور دانشجویان گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه را برای انجام فعالیت های آموزشی فراهم نماید. اجرا نموده و 

ارزیابی   ضعیت دام،ارزیابی رفتار و وها، تأسیسات و ابنیه، ارزیابی و بازدید از ساختمانفعالیت های آموزشی در گاوداری شامل 

ساخت  نظارت بر اقالم خوراکی مورد استفاده و نمونه برداری از آنها به منظور آنالیز ترکیبات،آخور و سنجش فرایند خوراکدهی، 

ای، آشنایی با اصول نگهداری کنسانتره ها و علوفه ها، خوراک کامل، خرد کردن علوفه، آسیاب غالت و ساخت مخلوط کنسانتره

ارزیابی فعالیت جویدن و نشخوار، ارزیابی فعالیت ، ارزیابی پس آخور، مدیریت آخور،دهی دام، نظارت بر مصرف خوراکخوراک 

مصرف خوراک، آماده سازی دام برای ورود به شیردوشی، راه بردن  هدایت دام، شستشو و یا تمیز کردن پستان، اتصال و جداسازی 

 .می باشد ی دام در شیردوشی، نظافت و نگهداری ماشین شیردوش و متعلقات آننظارت بر اندام های حرکتماشین شیردوش، 

  پیمانکار انجام خواهد گرفت. ای آموزشی در صورت درخواست گروه و توافقسایر موارد فعالیت ه

اهد وخ گروه آموزشی درخواست دهندهتبصره:  زمان انجام فعالیت های فوق الذکر طبق توافق با پیمانکار و 

 بود.

در خصوص استفاده از گوساله ها در سنین مختلف و یا گاوهای علوم دامی گروه ی پژوهشی مدنظر در ارتباط با سایر فعالیت ها .15

مورد  پیشنهاده طرح توسط گروه، آن را  مولد گله در وضعیت های مختلف فیزیولوژیکی، پیمانکار متعهد می گردد پس از ارایه

نسبت به فراهم نمودن شرایط اجرای طرح  پس از اخذ تایید ناظر قراردادو توافق پیمانکار و  امکان  در صورتبررسی قرار داده و 

  اقدام نماید.

ساختمان ها و تأسیسات گله باشد، انجام این امور بر عهده پیمانکار نخواهد  درر یچنانچه انجام طرح پژوهشی مستلزم تغی تبصره:

 بود.

واگذار شده به به منظور حسن انجام تعهدات پیمانکار، دانشگاه از پیمانکار پذیرفته شده برای انعقاد قرارداد، بابت اموال و امکانات  .16

به ارزش ده میلیارد ریال معادل یک   ضمانت بانکی معتبری انکار در طول زمان اجرای قرارداد،و تعهدات پیمایشان 

 در زمان انعقاد قراردادمیلیارد ریال در رهن دانشگاه،  12به ارزش حداقل  میلیارد تومان  یا وثیقه ملکی

 دریافت خواهد نمود.

 می باشد. پیمانکار، برای 5و  1بندهای ات مورد اشاره شده در کلیه مزایای فروش شیر و فروش گاو و گوساله به غیر از تعهد .17

 (نحوه انتخاب پیمانکار:3

کلیه متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست تقاضای شرکت در فراخوان را در دو پاکت در بسته حاوی پاکت الف 

شامل مشخصات متقاضی، آدرس و شماره تماس، مدارکی دال بر اثبات اهلیت و تخصص در زمینه فعالیت گاوداری 

گاوداری  و پاکت ب حاوی پذیرش شرایط و  مدارکی دال بر اثبات تمکن مالی برای پذیرش مسئولیت اداره محل 

معیار  دانشگاه ارائه نمایند. حراست  مدیریتاز قسمت تعهدات پیمانکار به  5مندرج در فراخوان و پیشنهاد برای بند 

انتخاب  نهایی برنده فراخوان از بین متقاضیان، عالوه بر بررسی اهلیت و تخصص و تمکن مالی 

ماهه تلیسه را   4 که بیشترین تعداد گوسالهخواهد بود براساس مستندات ارائه شده ، متقاضی 



بنابراین، متقاضیان باید جدول زیر را برای انتخاب  به صورت رایگان به دانشگاه اعطا نماید.

 نهایی برنده با دقت تکمیل نمایند.
 

سال  سال سوم  

 چهارم

 مجموع سال هفتم سال ششم سال پنجم

 25 7 6 5 4 3 درخواستی دانشگاه

       پیشنهاد متقاضی شرکت در فراخوان

 

 


