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مرکز آموزشی و   )پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه(واگذاری امور آشپزخانه  عمومی یک مرحله ای کليه شرکت کنندگان در مناقصه

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال

لعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرایط قيد بایستی شرایط ذیل را دقيقاً مطا (آشپزخانهحقوقی دارای صالحیت در زمینه مشاغل امور  اشخاص) 

 خلخال علوم پزشکیکده دبير خانه ستاد مرکزی دانشو در پاکت سربسته ، الك و مهر شده به شده در اسناد و پس از رویت و اطالع کامل تکميل نموده 

  تسليم و رسيد دریافت دارند.

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال وزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه()پخت وپزتهیه وتواگذاری امور آشپزخانهموضوع مناقصه:  -1

رکز آموزشی و م )پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه(واگذاری امور آشپزخانه شرح مختصری از مشخصات و مقادير کار: -2

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال

 ( 22از   21الی   34) صفحه   2و  1های شماره و پيوست ( 22از  33الی  33) صفحه   3و  2و  1 ول شمارهابه شرح جد

 میدان بسیج  –شهریور  71مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال بلوار محل اجرای کار:  -3

جداول شماره ی غذایی ارائه شده و تعداد پرس های غذایی اعالمی در و با توجه به برنامه ها )ساالنه( پيشنهاد قيمت به صورت کلی نحوه ارائه قیمت: -4

 (22از   21الی  34) صفحه   2و  1های شماره ( و پيوست 22از 33الی  33) صفحه   3و  2و 1

 شمسی ماهدوازده    مدت اجرای کار: -5

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالکار فرما:   -3

   مرکز آموزشی و درمانی امام خمينی )ره( خلخال  دستگاه نظارت: -7

   خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانش: مناقصه گزاردستگاه  -8

بره مبلرر  هيئرت وزیررران  22/5/53ه مررور  42245/ت 123322تصرروین نامره شرماره  2برر اسرراس مراده  مبلغ  ضمغغمیر شغرکت در مناقصغغه: -9

که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در   ريال( ت میلیون وهشتصدوهشتادوپنجچهل وهش)  ريال000/885/48

 تسليم شود: مناقصه گزاربه دستگاه  الف پاکت

علروم پزشرکی و خردمات  کدهدانشربنرام   302152222222213522291224IRفرو بره مبلر   ) نسخه صاحب حساب (ارائه فيش واریزی  -الف

باید حرداقل  فو   مدت اعتبار تضمين ؛  خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانشضمانتنامه بانکی به نفع  -ب  خلخالو درمانی  بهداشتی

ه گرزار، ل توسط مناقصوهر گونه شرط و محدودیت در متن ضمانت نامه در زمان درخواست وص دوجوسه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد 

 موجن عدم گشایش پاکتهای ب و ج پيشنهاد دهنده در فرایند مناقصه می شود.

 هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. -ج

 .گردد در غير اینصورت در کميسيون مناقصه پذیرفته نخواهد شد دانشکده علوم پزشکی خلخالممهور به مهر باید کليه اسناد مناقصه  -د

باید جمعراً در  جو  بو  الفو بصورت سربسته و الك و مهر شده به شرح زیر تهيه و تحویل گردد. پاکتهای  جو  بو  الفپيشنهاد باید در سه پاکت  -10

 پاکت سربسته دیگری گذاشته شده و الك و مهر گردد و روی پاکت نوشته شود:

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال هیه وتوزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه()پخت وپزتواگذاری امور آشپزخانهپيشنهاد برای مناقصه »

 به اضافه نام و نشانی پيشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پيشنهاد.  

 پاکتهای الف و ب و ج بايد محتوی مدارک زير باشد:

مرکز آموزشی و درمانی     )پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه(واگذاری امور آشپزخانه  ای شرایط شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله 

 امام خمینی )ره ( خلخال
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 ((گذاشته شود:الفاسناد و مدارکی که بايد در پاکت))  -10-1

شررایط  5) بره شررح بنرد   )چهل وهشت میلیون وهشتصدوهشغتادوپنج ريغال(  ريال000/885/48مبل به شرکت در مناقصه  ينتضم -

 شرکت در مناقصه(

 گذاشته شود:((  ب))اسناد و مدارکی که باید در پاکت   -10-2

 ( 22از  3الی  1صفحه برگ ) 3شرایط شرکت در مناقصه به تعداد  -

 (22از 12الی  4صفحه برگ ) 2عداد نمونه قرارداد به ت -

 (  22از  34الی  11صفحه برگ )  24شرایط اختصاصی به تعداد  -

بررگ  1تعرداد  بره  22/12/1339فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مور   -

 ( 22از  32صفحه )

 ( 22از  39صفحه برگ ) 1دید از محل اجرای کار نمونه فرم رویت و باز -

 ( 22از  32الی  30از صفحه برگ ) 4به تعداد  1،2،3،3،4نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه های  -

 ( 22از  33الی  33از صفحه برگ )   2 به تعداد، سه  دو ،  یکشماره  جداول -

 ( 22از  30الی 33از صفحه برگ )   4به تعداد ( انهعملکرد پيمانکار آشپزخ چک ليست  ارزیابی) 1شماره پيوست  -

 ( 22از  40الی 35از صفحه)برگ 12به تعداد  آناليز غذای پيشنهادی () 2پيوست شماره  -

 هر نوع ضمایم و مدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال یا درخواست شده باشد. -

 مهر و امضاء شود.  69و  69سالبوط به اجتماعی مر رفاهو تعاون  ،کپی تائيد صالحيت اداره کار -

 گواهی سوابق کاری و رضایت کاری از فعاليتهای مشابه در سایر موسسات وسازمانهای دولتی وخصوصی در صورت فعاليت -

 رونوشت مصغدق اصلروزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجراز و  رونوشت مصدق اصلاساسنامه شرکت و  رونوشت مصدق اصل -

بایرد  رسغیده باشغد( يا دفاضر دادگاهها رونوشت بايد به ضأيید يکی از دفاضر رسمی ثبت اسناد اصل)تغييرات شررکت  آگهی  آخرین

 تسليم دارند. مناقصه گزارهمراه با سایر مدارك در پاکت ))ب(( به  وضميمه باشد 

 مصد  برابر اصل ابرازی یا مشروط مورد قبول نمی باشد. -

 گذاشته شود: (( ج)) باید در پاکت اسناد و مدارکی که   -10-6

 ( 22از  22صفحه برگ ) 1برگ پيشنهاد قيمت به تعداد  -

بايد به مهر و اممای مجاز   ج،ب،الفدر پاکت های  مناقصه گزارکلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دريافت شده از  -ضبصره 

نشغده و پیشغنهاد مربو غه  گشايش جدارای نقص باشند پاکت   ب و الف شرکت پیشنهاد دهنده رسید ه باشد. در صورضیکه پاکتهای

 مردود خواهد بود.

 می شود. واگذار 22/6/97مورخه  سه شنبهروز  14000ساعت لغایت  8/6/97مورخه   سه شنبهاسناد مناقصه در ساعتهای اداری از روز  -11

  پرسرش هرای خرود رااز طریرق شرماره تلفرنمری تواننرد بهرامی داشرته باشرند هر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصره ا -12

  در میان گذاشته و پاسخ دريافت دارند04562423301

 اعرالم و مناقصه گرزارهر گونه توضيح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها کتباً از سوی دستگاه  -16

 منظور خواهد شد. مناقصهسناد و مدارك جزء ا
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حق تغيير ، اصالح یا تجدید نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضای مهلت تسليم پيشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد و اگرر چنرين  مناقصه گزار -14

غ مراتن مزبور تسليم شرده باشرد پيشرنهاد دهنرده حرق دارد موردی پيش آید مراتن به شرکت کنندگان ابالغ می شود و در صورتی که پيشنهادی قبل از ابال

 تقاضای استرداد آن را بنماید.

 :نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه -15

واحد امور قرار داد های ستاد مرکزی دانشکده علوم  –دانشکده علوم پزشکی خلخال  –خیابان شهید مظفر عزيزی  –خلخال 

  پزشکی خلخال

به دستگاه  61/6/97مورخه پنجشنبهروز  16000 ز دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نيستند، مراتن را تا ساعتپس ا شرکتهایی که -13

 مناقصه گزار اطالع دهند.

 می باشد. 29/6/97مورخه  سه شنبهروز 00014ساعت : آخرير مهلت ضسلیم پیشنهادها -17

 :نشانی محل ضسلیم پیشنهادها -18

 دبیر خانه  –دانشکده علوم پزشکی خلخال  –هید مظفر عزيزی خیابان ش –خلخال 

 اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحن شرکت یا نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. -19

 ز دستگاه مناقصه گذار اسناد دریافت نموده باشند . مورد بررسی قرار می گيرد که امناقصه پيشنهادهای واصله اشخاصی در کميسيون گشایش  – 20

خیابان شهید مظفر  –خلخال در کميسيون مناقصه به نشانی :  2/4/97مورخه  شنبهقبل از ظهر روز  00011 پيشنهاد های واصله در ساعت -21

 گشايش و خوانده خواهد شد دانشکده علوم پزشکی خلخال  –عزيزی 

. 

 ر رد و یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است.د مناقصه گزاردستگاه  -22

 نوشته شود.  ماهانه و ساالنه باید به صورت مجزا در برگ پيشنهاد قيمت ) پاکت ج (رقم پيشنهاد قيمت  -26

 قراردادنهادی خود به انعقاد با سپردن تضمين اجرای تعهدات بر اساس قيمت پيش ، روز پس از ابالغ کارفرما  (20) بیستاقصه باید حداکثر تا برنده من -24

 بدون هيچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد. او اینصورت تضمين شرکت در مناقصه مبادرت نمایند. در غير

نشود نفرر دوم برر اسراس آئرين نامره مرالی و معرامالتی در صورتيکه برنده مناقصه اعالم گردیده و او با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پيمان  -25

کت در مناقصه او هرم بره دانشگاهها به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شر

 نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه تجدید خواهد شد.

 بعد مسترد می شود. هفته سه، سایر مناقصه گرانن نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شرکت در مناقصه پس از تعيي -23

 و آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاه می باشد.کشور  سازمان مدیریت و برنامه ریزیسایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ایران و  -27

مرتکرن یکری از اعمرال منردرج در برنده مناقصه ، در صورتيکه  22/12/1303-ه22393/ت93399ئت وزیران به شماره به استناد تصوین نامه هي -28

 4مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده بره مردت  مناقصه گزاربندهای ماده یک آئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی شوند 

 سال نمی باشد.

و سرایر مفراد  01واگذار شده مذکور یا ناقص بودن اسناد و مدارك درخواستی در بند  آشپزخانهر صورت مغایرت اساسنامه شرکت با موضوع امور د غ 92

 دهندگان حذف خواهد شد.  شرایط مناقصه،شرکت مذکور از فهرست پيشنهاد
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خرود را تعيرين و مهرر و امضراء پيشرنهاد قيمرت مور مورد درخواست واحد مربوطره ر پيشنهاد دهنده باید با خط خوانا و بدون قلم خوردگی برای تمامی ا 01

 نماید.

و مناقصه گر اقرار و متعهد به صحت و سقم تمامی اطالعات و مدارك در طول مناقصه مذکور را نموده و در صورت اثبرات هرگونره فسراد اطالعراتی  غ 17

 عواقن قانونی آنرا به عهده می گيرد.  مغایرت در ارائه مدارك و اطالعات ارسالی مسئوليت و

اعی و بانک مبل  ماهانه قرارداد پس از ارائه ليست پرداخت حقو  و دستمزد کارگران ) طبق قانون کار ( که ممهور به مهر و امضاء سازمان تأمين اجتم غ 19

  عامل پرداخت کننده خواهد بود و پس از تائيد کارفرما پرداخت خواهد شد . 

 می باشد. مناقصه گزاردادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتکاليف تعيين شده واحد  ت در مناقصه وشرک غ 11

یرا حسرن تصرميم  سرکونت دارد و انجام کرار شهرستان  بود که در محل صورت مساوی بودن مبال  پيشنهادی حق تقدم با برنده مناقصه ای خواهد در -13

 شد. تصميم خواهد انشگاه اتخاذبا رعایت صرفه و صالح د کميسيون و

 شد. محتویات پاکات گشایش شده تحت هيچ عنوانی به مناقصه گران )شرکت کنندگان( مسترد نخواهد -13

ریافت ماه هزینه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات قانونی کارگران را بدون د دومتعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  برنده مناقصه  -13

 .  وجهی از کارفرما دارا می باشد

 خاتمه می یابد .                                      شروع و در تاریخ                        تاریخ شمسی می باشد که از  ماه دوازدهمدت زمان انجام قرارداد – 11

به عمل آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سوء پيشينه و گواهی عدم اعتياد به مواد  موظف است در گزینش افراد شاغل خود نهایت دقت را برنده مناقصه -18

 ، ليست اسامی آنها را بانضمام مدارك الزم به کارفرما ارائه نماید. بکار گماردن  قبل از و گواهيهای صالحيت حرفه ای  مخدر

 نمی شوند. شرکت هایی که اعضای هيئت مدیره مشترك دارند، در مناقصه شرکت داده  – 12

 )بيست وپنج درصد( حجم ومبل  قرارداد را با محاسبات فنی در صورت صالحدید درهرزمان افزایش ویا کاهش دهد .% 52می تواند درصورت نياز مناقصه گزار – 30

تائيد امورمالی واحد مربوطه همزمان در  متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تأمين اجتماعی را پس از برنده مناقصه -37

نيرز بارگرذاری نمروده   http://karkonan.behda.sht.gov.irسایت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بره آدرس 

 واطالعات تکميلی مورد نياز را وارد نمایند . 

 . بود خواهد مناقصه برنده  شرکت عهده به مناقصه آگهی هزینه -24

 انجام قبال در قرارداد پایان در و داری نگه مرکز مالی امور نزد و کسر ماهيانه کار انجام حسن سپردة عنوان به آن % 01 ميزان شرکت به پرداخت هر از -20

 . شد خواهد مسترد شرکت به ذیربط مسئولين از کار انجام حسن گواهی اخذ و حساب تسویه

 خسرارات ویرا آن ناجبرر بابرت وجهی پرداخت بدون و یکطرفه بطور که دارد اختيار بداند صالحمرکز آموزشی درمانی امام )ره( خلخال  که زمان هر -22

 هرگونره حرق ، شررکت مناقصره عمرومی شررایط یرشپرذ با و نماید بالاثر و لغو را مابين فی قرارداد مناقصه این برنده شرکت به قرارداد لغو از ناشی احتمالی

 . نماید می صلن خود از را اعتراضی

 به منظور رسیدگی سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ضرضیب خواسته شده ارائه نمائید. :ضوجه

گی چسغبهای حرارضغی هنگغام مهغر کغردن به جای الکهای شمعی و شکننده استفاده گردد ، به جهت بی رن و ژله ای بهتر است از چسب حرارضی

 روی آنها از استامپ استفاده شود.

 دستگاه مناقصه گزار
 نام و نام خانوادگی اعمای مجاز

 ضعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  قرارداد 

بشماره .......تاریخ ...... مابين واحد...........به نمایندگی آقای  دانشکده علوم پزشکی خلخالصورتجلسه کميسيون گشایش مناقصه  به استناد باقرارداد حاضر     

به شماره ثبت...............به نمایندگی .........باسمت ...............به نشانی ..............تلفن تماس............ بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت پخت و پز ............

...... کد ملی ...............  صادره از .......به نشانی..................... کد پستی ومسئوليت آقای/خانم..................باسمت............................. دارای شماره شناسنامه 

 ................... و تلفن تماس.................... بعنوان پيمانکار از طرف دیگر بشرح زیر منعقد می گردد :

 ( موضوع قرارداد :  1ماده  

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال آشپزخانه   واگذاری امورموضوع قرارداد عبارت است از 

 ( مدت قرارداد :2ماده 

 شمسی خواهد بود. ماهدوازده به مدت                                               لغایت                                   مدت قرارداد از تاریخ    

 ( محل اجرای قرارداد :  3ماده

در محل  آشپزخانه و محل های مورد نظر درخواستی کارفرما می باشد که پيمانکار اقرار نمود از محل موضوع قرارداد اطالع کافی  موضوع قرارداد نجام ا    

  و کامل دارد .

 ( مبل  کل قراردادو نحوه پرداخت :  4ماده 

 شرام ( مطرابق برنامره هرای تنظيمری توسرط کارفرمرا  –ناهرار  –ده در سره وعرده ) صربحانه مبل  قرارداد با مواد و لوازم اوليه به ازای هر پرس غذای تهيه ش   

 بشرح زیر می باشد . بصورت تقریبی و برآوردی 

 وعده غذایی 

 )ماهانه ( غذا و قیمت پیشنهادی  میانگین تعداد پرس

 مبلغ ماهانه بر حسب ریال

 ) غذای بیماران و پرسنل (  
تعداد غذای 

 بیماران

ت هر پرس بر قیم

 حسب ریال    

پرسنل تعداد غذای 

 بیمارستان 

قیمت هر پرس بر حسب 

 ریال    

 ریال  ریال  5161  0613 صبحانه

 ریال  ریال  0033  0566 ناهار 

 مهر و اممای کلیه اوراق دريافتی از مناقصه گزار ضوسط شرکت فراموش نشود. ضوجه :

 .فراموش نشود« لفاف  – ج –ب  –الف » الک و مهر هر چهار پاکت 
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 ریال  ریال  0211  0305 شام 

 انوووووا  آ 

 )سوپ(

1520  
 ریال ریال --

 ریال  ریال  --  -- ساالد 

 ال ری ریال  --  -- دسر 

 ریال ریال --  -- نوشيدنی ها 

جمع کل مبل  

 ماهانه

 
 ریال    

 ریال (....... .......................................................... ریال به حروف )................................................جمع کل ماهانه به عدد ...

 ریال (....... ...................................................ریال به حروف )....... ...................................................جمع کل به عدد 

 ( ضمانت اجرای قرارداد :  5ماده

شرعبه  ...............بانرک  ......................قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بره حسراب شرماره  )ده درصد( مبل  کل % 63موظف است  پيمانکار     

قرارداد یک فقره ضمانت نامه معتبر برانکی بره شرماره ..........  کل)ده درصد( مبل   % 63واریز و فيش آن را به کارفرما تحویل نماید ، یا معادل  .................. 

 از تاریخ عقد قرارداد به کارفرما تحویل نمایند .   ماه 63ل  ..........ریال به حروف ..........بااعتبار تاریخ ......... بانک ............شعبه ........... به مب

 ( ضعهدات کارفرما :  6

 کارفرما هيچ مسئوليتی در قبال افزایش قيمت مواد اوليه و دستمزد در طول مدت قرارداد ندارد .  – 1 – 6

 يمانکاروخودپيمانکار هيچ ارتباطی به کارفرما ندارد .  ایاب و ذهاب و تغذیه کارکنان پ– 1 – 5

)بيست وپنج درصد( حجم ومبل  قرارداد را برا محاسربات فنری در صرورت صرالحدید درهرزمران افرزایش ویرا % 52کارفرما می تواند درصورت نياز - 0-1 

 کاهش دهد . 

 د . ا توسط نگهبانان خود بازرسی نمایزوم در زمان ورودو خروج کارگران آنها رکارفرما مجاز است که از لحاظ امور حفاظتی و ایمنی در صورت ل –1– 2

کارفرما هيچگونه تعهدی درخصوص استخدام و پرداخت حقو  و مزایای حين کرار عوامرل و کارکنران موضروع قررارداد را نردارد و از هرر گونره  –1 – 2

قرانون کرار در اسرتخدام  60ده پيمانکار خواهد بود و کليه کارگران شاغل در قرارداد طبق ماده مسئوليتی در این مورد مبرا بوده و کليه تعهدات ذیربط به عه
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ار ، ترامين پيمانکار بوده و هيچکدام از آنها رابطه کارگری و کارفرمائی با کارفرما نخواهرد داشرت و پيمانکرار متعهرد مری گرردد تمرامی مقرررات قرانون کر

، دستمزد ، عيدی ، ایاب و ذهاب ، پاداش ، سنوات ، حق بيمه ، ماليات و...را در مورد کارگران خود اعمال نمایرد و  اجتماعی و پرداخت به موقع کليه حقو 

 کارفرما هيچگونه مسئوليتی دراین زمينه به جزء موضوع تبصره یک ماده سيزده قانون کار ندارد . 

الزم به تذکر اسبه شده و پيمانکار متعهد به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد. هزینه آب،  بر  و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط مح -2-2

به عنوان هزینه آب، بر  و گاز در نظر گرفته شده  پرداخت ماهانه)یک درصد( مبل  %1ن نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصدر صورتی  است

استا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهایی شدن مبل  مورد نظر هزینه را به حساب اعالمی از که پرداخت آن بر عهده پيمانکار می باشد. در این ر

 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحویل نماید. امورمالیطرف کارفرما )غير قابل برداشت دانشگاه( واریز و فيش واریزی را به 

غذای تحویلی توسط پيمانکار و بر مبنای برنامه تنظيمی و آمار روزانه توسرط کارشرناس تغذیره  یهاپرداخت حق الزحمه ماهانه بر اساس تعداد پرس – 1 – 7

 تعهرداتپيمانکار و استرداد ضمانت حسرن انجرام  کارکردیانماینده کارفرماتائيد و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد و نيز آخرین پرداخت صورت 

و پرداخت حقو  و مزایای کرارگران و ارائره گرواهی حسرن انجرام و اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی تأمين اجتماعی  منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان

 کار و سایر مدارك مورد نياز درخواست شده از سوی کارفرما می باشد . 

 ( ضعهدات پیمانکار :  7

 رفين الزم االجرا می باشد . شرایط اختصاصی قرارداد جزء الینفک این قرارداد بوده و برای ط -6-7

 قرراردادخواهد برود و پيمانکرار موظرف اسرت کره در ایرام   3طبق جدول شماره  نفر( پنج) 5تعداد افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه حداقل – 7 – 5

 پيش نياید .   کارفرماطوری برنامه ریزی نماید که خللی در امور تغذیه 

 انجام گيرد.  هاای بکارگيری شده را قبالً به کارفرما معرفی نماید تا مراحل گزینش آنپيمانکار موظف است نيروه -0-7

 تهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی بهداشتی جزء تعهدات الزامی پيمانکار است و می بایست قبل از شروع به کار دارای – 7 – 2

 کارت بهداشت نباشند اجازه حضور در محل کار را نخواهند داشت. کارت بهداشتی باشند افرادی که به هر نحو دارای

 داشتن کارت بهداشتی حتی برای نيروهایی که به طور آزمایشی مشغول به کار می شوند الزامی است.-4-9

 هزینه های مربوط به اخذ کارت بهداشتی بصورت شش ماهه بعهده پيمانکار می باشد.-2-9

ت همراه  با تاسيسات برودتی و ساختمانی در ليستی جداگانه تحویل پيمانکار می گردد . پيمانکار موظف به نگهداری و فهرست لوازم و تجهيزا – 7- 7

قرارداد باید تعمير وسایل و تجهيزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پيمانکار تحویل می گردد و در پایان 

ه ای سالم تحویل کارفرما نماید. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اثر سهل انگاری خسارتی وارد آید پيمانکار طبق صورتجلس

از،اجا  موظف به جبران خسارت در اولين زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زیر صفر و باالی صفر )با طبقات( فرگ
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يرد و در پایان ز،کباب پز و تاسيسات مربوط به ساختمانها و هر آنچه از امين اموال طی صورت جلسه ای دریافت کرده باشد، در اختيار پيمانکار قرار می گگا

 قرارداد بایستی سالم مسترد گردد.

 نکار ميباشد . وغيره ... بعهده پيما اجرای قرارداد اعم ازبيمه،مالياتکليه کسورات قانونی ناشی از –7 –0

هزینه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات قانونی کارگران را بدون دریافت  ماه دوپيمانکار متعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  – 7– 1

 .وجهی از کارفرما دارا می باشد 

اقصه و قرارداد را نمروده و در صرورت اثبرات هرر گونره فسراد اطالعراتی و اقرار و متعهد به صحت و سقم اطالعات و مدارك در طول من پيمانکار –7 – 63

 مغایرت در ارائه مدارك و اطالعات ارسالی مسئوليت و عواقن قانونی آن را در هر زمان به عهده می گيرد . 

به طور کلی یا جزئی عمل ننماید کارفرما مراتن  باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه هریک از تعهدات خود – 7 – 66

و مبل  فراکتور  %23به اضافه هزینه  مبل را به پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و 

از طررف کارفرمرا رتی که اخطارهای صادرشده از سه فقرره تجراوز نمایرد قررارداد خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکار کسر نماید و در صو

  پيمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .فسخ و تضمين حسن انجام تعهدات 

 می باشد . ن 6007پيمانکار متعهد می گردد مشمول ممنوعيت های قانونی ناشی از قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی مصوب  –7 – 65

کليه کارگران تحت امر پيمانکار بایستی دارای کارت پایان خردمت ، یرا معافيرت و سرالمت بروده و هيچگونره تعهرد خردمتی دیگرر در ادارات و  – 7– 60

ررات جاری اداری می باشرند د و کليه کارکنان و عوامل ملزم به رعایت شئونات اخالقی ، اسالمی ، ایمنی ، اصول بهداشتی و مقنسازمانهای دیگر نداشته باش

ورت کليه و در صورت عدم رضایت کارفرما از هریک ازافراد شاغل ، پيمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به اخراج فرد مورد نظر اقدام که در این ص

 سایر واحدهای دانشگاه ندارد .  و مطالبات قانونی متعلقه به فرد اخراجی به عهده پيمانکار است و پيمانکار حق بکارگيری وی را در  مزایا

 بارگيری ، تخليه و جابجایی کليه مواد غذایی خریداری شده اعم از برنج ، روغن و ... کالً بر عهده پيمانکار می باشد .  – 7 -62

قانون کار به طور کامل  اضافه کار و ... ( مطابق با -شيفت گردان -سنوات –عيدی -حقو  و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقو  – 7 – 62

 کنان می باشد.حداکثر تا پایان هرماه پرداخت گردد. بدیهی است که تایيد صورتحساب پيمانکار هرماه منوط به ارائه ليست بانکی پرداخت حقو  و بيمه کار

ه اجتمراعی در قيمرت پيشرنهادی مناقصره مری پيمانکار موظف به لحاظ افزایش حداقل حقو  دستمزد کارگران اعالمی از وزارت کار، تعاون و رفا - 12-9

 باشد.

 پيمانکار به هيچ عنوان حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات مورد قرارداد رابغير ندارد .  – 7 – 67

ار مکلف است حداکثر تا سه ماه تا پس از اتمام قرارداد چنانچه به هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جدید با تاخير مواجه شود پيمانک – 63-7

 تعيين پيمانکار جدید طبق شرایط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.
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د نموده پيمانکار موظف است حداکثر تا ده روز پس از عقد قرارداد با تمامی افرادی که به انجام امور مربوطه بکار خواهد گرفت قرارداد کار منعق - 7 - 61

شريفت  –را به اداره کار و امور اجتماعی و یک نسخه نيز به کارفرما  تسليم نماید و ضمناً کليه مزایای مربوطه شغلی از قبيل ) اضافه کاری  و یک نسخه از آن

 ( به عهده پيمانکار ميباشد.  و ...گردانی 

 د پس از تائيد کارفرما صورت خواهد گرفت .نظارت بر اجرای کل قرارداد بر عهده کارفرما بوده و کليه پرداختهای موضوع قراردا - 7 - 53

 پيمانکار اقرار نمود از شرح وظایف امور موضوع قرارداد اطالع کافی داشته و به بهانه عدم اطالع نميتواند مدعی گردد .  - 7 - 56

حقوقی و جزائی ناشی از عدم رعایت قروانين و  پيمانکار موظف به رعایت کليه قوانين و مقررات جاری در انجام موضوع قرارداد بوده و مسئوليت - 7 – 55

 مقررات مزبور بعهده پيمانکار ميباشد .

هر گونه افزایش حقو  و دستمزد کارکنانی که جهت اجرای موضوع قرارداد به کار گماره ميشوند و همچنين پاداش عيدی و سنوات به صرورت  - 7 – 50

 رداد به عهده پيمانکار ميباشد . تناسبی ) بر مبنای ميزان کارکرد ( در طول مدت قرا

اطالع کامل داشته و در جریان مفاد قرارداد هر گونه ادعرائی مبنری برر عردم  و شرایط اختصاصی پيمانکار بر کليه بندهای ذکر شده در این قرارداد –7– 52

 قابل قبول نبوده و با رضایت کامل اقدام به امضای قرارداد نموده است . ، اطالع از موضوع 

پيمانکار کليه خيارات قانونی من جمله خيارات غبن فاحش و سایر خيارات را از خود سراقط و هرر گونره مسرئوليت حقروقی و جزائری حاصرله از  – 7 – 52

 اجرای موضوع قرارداد به عهده ایشان می باشد .  

از پرداخت حقو  و مزایای کارگران تحت امر در طول مردت ضمن عقد خارج الزم ، پيمانکار به کارفرما وکالت می دهد که در صورت امتناع  – 7 – 51

و  تضرمينه نيابرت از پيمانکرار از محرل   و مزایا کارگران و سایر کسورات قانونی کارفرمرا بروقرارداد طبق آخرین دستورالعمل های ابالغی درخصوص حق

در   مورخه   وکالت نامه بالعزل به شماره مطالبات پيمانکار پرداخت نماید به همين منظور قبل از عقد قرارداد پيمانکار 

 تنظيم و تحویل کارفرما نموده است .   شهرستان   دفترخانه اسنادرسمی 

متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تأمين اجتماعی را پس از تائيد امورمالی واحد مربوطه همزمران در  پيمانکار -42-2

نيرز بارگرذاری نمروده   http://karkonan.behda.sht.gov.irکل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بره آدرس  سایت اداره

 واطالعات تکميلی مورد نياز را وارد نمایند . 

راساً اقدام نماید مبل   ریسهل انگاری نماید و کارفرما ناگز رد هریک از بندهای قرارداددر صورتی که پيمانکار در خصوص تعهدات خود در مو-20-9

مبل  فاکتور از مطالبات ماهانه پيمانکار کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر یک از تعهدات خود تخطی نماید و  %32هزینه شده به اضافه 

کارفرما راساً اقدام و یک درصد از مطالبات همان ماه پيمانکار کسر خواهد کرد. بدیهی است اجرای این بند در این خصوص جریمه ای مشخص نشده باشد 

 نافی از اجرای سایر جرایم و موارد قانونی نخواهد بود. 

 

 (  سايرشروط :  8ماده

انکار موظف است نسبت به تهيه به پيمانکار کمتر باشد، پيمدر صورتيکه تعداد غذای توزیع شده به دليل سهل انگاری پيمانکار از آمار ارائه شده  -1-0

، مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات پيمانکار کسر می هر وعده غذایی که نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و بعالوه به ازای  غذای توزیعی

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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آمار اعالم شده به پيمانکار باشد، پيمانکار حق فروش هيچگونه غذای اضافه را گردد. چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به دليل کاهش آمار  کمتر از 

 ندارد و باید مازاد غذا را به کارشناس تغذیه تحویل نماید.

بره آدرس اقامتگاه پيمانکاروشماره تلفن همان است که درنامه اعالم قيمت وعنوان قراردادذکرشده است وهرگونه نامه ومکاتبه پسرتی ویراازطریق دیگر-5-3

سراعت  23 قانونی پيمانکار ارسال گردد ابالغ شده تلقی ميگرددوپيمانکارمتعهد است درصورت تغييرمحل ویاشماره تلفن مراتن رابه کارفرما حرداکثرظرف

 پس ازجابجائی وتغييرمحل اعالم نماید.

 ( فسخ قرارداد :  9ماده 

آئين  53نماید طرف اول می تواند بعد از ارجاع موضوع به کميته موضوع ماده چنانچه طرف دوم از هر یک از مفاد این قرارداد تخطی  -1-5

 53دانشگاه و در صورت تصوین کميته مذکور ، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه بانکی اقدام نماید . حسن ماده  نامه مالی و معامالتی

 االجرا می باشد .  آئين نامه فو  االشاره ، تصميم کميته مذکور برای طرفين ، الزم

آئين نامه  53چنانچه طرف اول خواهان فسخ قرارداد به هر دليلی غير از قصور طرف دوم باشد ، موضوع ابتدائاً در کميته موضوع ماده  -2-5

اول و  مالی و معامالتی دانشگاه مطرح و کميته مجدداً با کسن نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که یک نفر کارشناس منتخن طرف

یک نفر کارشناس منتخن نفر دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفين باشند ، نسبت به برآورد خسارت طرف دوم اقدام و طرف اول حسن 

نظر کميته فو  الذکر ، اقدام به پرداخت خسارت به طرف دوم می نماید . در صورت عدم توافق طرفين برای انتخاب کارشناس مرضی الطرفين 

 انتخاب خواهد شد .کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط  ، شخص اخير

 ( نحوه حل اختالف:70ماده 

پيش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عمليات موضوع قرارداد و یا تغيير و تفسير هرر یرک از مروارد شررایط  پيمانکاردر صورتی که اختالفی بين کارفرما و 

آیين نامه مالی و معامالتی دانشرگاه  12وضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، موضوع به کميسيون موضوع ماده عمومی آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند م

 ارجاع و نظر کميسيون برای طرفين الزم االتباع است .

 ( فورس ماژور ) بروز حوادث قهری ( :  11ماده 

نه حادثه یا واقعه غيرقابل پيش بينی و خرارج از اراده طررفين اسرت کره اجررای قررارداد یرا منظور از موارد غيرپيش بينی و فورس ماژور عبارت است از هرگو

 لحه خواهد بود . انجام تعهد را به طور دائم یا موقت غير ممکن می سازد و مرجع تشخيص دانشگاه بوده و یا درصورت عدم تحصيل نتيجه نهایتاً با دادگاه صا

 د : ( مواد و ضبصره های قراردا 12ماده 

صرفحه در  پرنج نسرخه تنظريم و جرزء  61صفحه و شرایط شرکت در مناقصره و پيوسرت هرای قررارداد در 1 بند در 07ماده و  65این قرارداد مشتمل بر      

 الینفک قرارداد می باشد و هر کدام حکم واحد  را دارا می باشد و پس از امضاء طرفين قرارداد الزم االجرا می باشد . 

 مهر و امماء کارفرما      ء پیمانکار مهر و امما
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  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  شرايط اختصاصی 
ه و هرگونه عایت کردتهيه مواد اوليه، طبخ و توزیع کليه مواد غذایی موضوع قرارداد بعهده پيمانکار بوده و باید کليه موازین و استانداردهای بهداشتی را ر

رئيس امور عمومی فعاليت پيمانکار در خصوص قرارداد  باید به تایيد کارفرما  رسيده باشد . نظارت مستقيم بر کار پيمانکار بر عهده کارشناسان تغذیه  و 

جویی و امور مالی و  حراست واحد می باشد. همچنين نظارت عاليه به طور کلی و از جميع جهات بر عهده کميته ای متشکل از نماینده معاونت دانش

ه منزله نقض وکارشناس تغذیه  می باشد و پيمانکار مکلف به اعمال نظرات ناظرین و کميته موصوف می باشد. لذا عدم اجرای تذکرات ناظرین و یا کميته ب

 تعهد است و ميتواند منتهی به اعمال ضمانت اجرایی قراردادی  و یا قانونی گردد.

وست جهت نظارت کامل بر انجام امور توسط کارفرما بصورت روتين کامل ميگردد بدیهی است امتيازات داده شده در : چک ليست پي تبصره

، موضوع در کميته نظارت مطرح و متناسن با آن به   02تایيد گواهی کار پيمانکار  تاثير مستقيم دارد .درصورت پایين بودن متوسط امتيازات از 

 ، یک درصد از کل پرداختی همان ماه کسر می گردد.02تر از ازای هر یک امتياز پایين 

پيمانکار یا نماینده پيمانکار موظف است در صورت دعوت از ایشان در جلسات موضوع قرارداد حضور یابند و صورتجلسات را امضاء نموده و  -1

 مصوبات جلسات مربوط به موضوع قرارداد را اجراء نماید.

 گردد. غذاس از عقد قرارداد و حداقل یک هفته قبل از شروع به کار توسط پيمانکار وارد محل طبخ و توزیع کليه مواد اوليه مورد نياز پ -2

در صورت صالحدید کارفرما در مواقع ضروری مانند تعميرات یا سم پاشی آشپزخانه، بهتر است پيمانکار مکانی برای جابجایی داشته باشد در  -3

ا  تعيين ميگردد باید نقل مکان نماید و تهيه کليه امکانات مورد نياز جهت پخت در محل جدید به عهده غير اینصورت به محلی که توسط کارفرم

 پيمانکار می باشد.

و مورد تایيد نماینده  هندی مرغوب ( %50ايرانی درجه يک اعال هاشمی و  %50) برنج تهيه شده توسط پيمانکار الزاماً باید  -3

عدم تایيد برنج توسط کارفرما پس از یک مرتبه تذکر کتبی مبنی بر تعویض نوع برنج، در صورت رعایت کارفرما باشد. بدیهی است درصورت 

کارفرما مجاز است کل هزینه برنج مصرفی را کسر نماید و در صورت تکرار ضمانت های اجرایی دیگر قرارداد و یا قانونی ، نکردن تذکر 

 اعمال می گردد.

کارفرما تصميم به استفاده از برنج خارجی به هر نسبت بگيرد پيمانکار موظف به اجرا می باشد.)در صورت اجراء تبصره: در صورتيکه به هر دليل 

 بایستی مبل  تفاوت از کل مبل  هر یک کم شود. (

نمی باشد، مگر در  خالمرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلاز پيمانکار به هيچ وجه مجاز به خروج مواد اوليه غذایی یا غذای تهيه شده  -4

ر غير موارد استثنایی که مواد اوليه مورد تایيد کارفرما نباشد، در اینصورت با برگ خروج و مجوز می تواند آن مواد غذایی را خارج نماید و د

جرای سایر الزامات مربوط به ایفاء اینصورت به ازاء هر بار مشاهده مبل  پنج ميليون ریال از دریافتی پيمانکار کسر ميگردد. این وجه التزام مانع ا

 تعهدات نمی باشد.

می باشد ليکن چنانچه به هر دليلی از جمله  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالآشپزخانه  ،محل آماده سازی مواد اوليه و طبخ غذا -2

اشد، به هرحال پيمانکار مکلف است غذای مرکز را در محل قطع گاز یا بر  و ... امکان آماده سازی و یا طبخ درآشپزخانه محل تعيين شده،  نب

 مناسن دیگری تامين و طبق روال معمول توزیع نماید.
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نين به غير پيمانکار حق استفاده از آشپزخانه را به منظور نگهداری و آماده سازی مواد اوليه و طبخ غذا برای خارج از مفاد قرارداد را ندارد، همچ -9

ق ندارد غذاهایی که در جای دیگر پخت شده را در محل تعيين شده توسط کارفرما توزیع نماید و در صورت انجام این از موارد فو  الذکر ح

 انه پيمانکار کسر ميگردد.ینه غذای آن وعده از پرداختی ماهعمل کل هز

ینده پيمانکار تحویل ميگردد و هرگونه تغيير در آمار ميزان غذایی که پيمانکار موظف به تهيه آن می باشد، قبل از پخت توسط واحد تغذیه به نما -0

 ساعت قبل از پخت توسط کارفرما بالمانع می باشد. 23برنامه طی 

 : حجم بسته بندی مواد اوليه مانند رب گوجه یا روغن مایع به گونه ای باشد که پس از باز شدن، در کمترین زمان ممکن به مصرف رسد.1تبصره

 کميت غذا توسط کارشناس تغذیه انجام ميگردد. : نظارت بر کيفيت و 2تبصره

الزم به تذکر هزینه آب،  بر  و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط محاسبه شده و پيمانکار متعهد به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.  -5

هانه به عنوان هزینه آب، بر  و گاز در نظر ما پرداخت)یک درصد( مبل  %1ن نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصدر صورتی  است

را به گرفته شده که پرداخت آن بر عهده پيمانکار می باشد. در این راستا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهایی شدن مبل  مورد نظر هزینه 

مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره (  لیامورما( واریز و فيش واریزی را به دانشکدهحساب اعالمی از طرف کارفرما )غير قابل برداشت 

 تحویل نماید. خلخال

به پيمانکار  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال برنامه غذایی هفتگی شامل نوع غذای روزهای مختلف هفته توسط واحد تغذیه -12

سان تغذیه دارد . در صورتيکه در موارد خاص به هر دليل یک ابالغ می گردد. تکرار یک نوع غذا در برنامه غذایی هفتگی بستگی به نظر کارشنا

در غير وعده غذا طبق برنامه برای پيمانکار مقدور نباشد تغيير برنامه آن وعده صرفاً با هماهنگی قبلی و اعالم موافقت کارفرما بالمانع است. 

د ضمن تذکر کتبی مبل  آن غذا محاسبه نمی گردد. ارائه اینصورت هرگاه غذای جایگزین )بدون مجوز کارفرما( توسط پيمانکار توزیع شو

 قيمت پيشنهادی غذاها در مناقصه  توسط پيمانکار هيچ گونه تعهدی برای کارفرما مبنی بر گنجاندن در برنامه هفتگی نمی باشد.

ید کارفرما راساً نسبت به تهيه غذا اقدام در صورتی که پيمانکار در خصوص تهيه غذا در هر وعده غذایی یا ميان وعده به تعهدات خود عمل ننما -11

نقض تعهدات،  سایر جریمه هایهزینه همان غذا  از مطالبات شرکت کسر ميگردد. این امر مانع از اعمال  %42نموده و کليه هزینه ها به اضافه 

 نمی باشد.

در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نوسانات قيمتی حاکم پيمانکار مکلف است قيمت پيشنهادی را با توجه به شرایط یاد شده از جميع جهات و با  -12

تمام مناقصه بر بازار کاالهای مورد نياز در نظر بگيرد، لذا پيش بينی نر  تورم و افزایش احتمالی  قيمت ها بر عهده وی می باشد. بنابراین پس از ا

 .طابق قيمت پيشنهادی اوليه به انجام برساند و انعقاد قرارداد پيمانکار ملزم است تا پایان مدت قرارداد تعهدات خود را م

در فهرست آناليز آمده است بدیهی است در صورت اعالم توسط کارفرما، پيمانکار موظف به طبخ و توزیع غذا  دانشکدهکليه غذاهای مورد نياز  -13

 قيمت مناقصه می باشد.بوده و مبنای محاسبه با توجه به قيمت پایه و قيمت اعالم شده توسط پيمانکار در برگ پيشنهاد 

های انجام شده نوع و چيدمان برنامه غذایی را انتخاب و یا حذف  : کارفرما اختيار دارد که از بين ليست غذای پيشنهاد شده بسته به نظر سنجی1تبصره 

 نماید و مالك پرداخت، نوع غذا و تعداد غذای سفارش داده شده می باشد.

در راستای برنامه اعتبار بخشی واحد تغذیه که  مبنی بر پخت چند نوع غذا در یک وعده به صورت همزمان : در صورت تقاضای کارفرما 2تبصره 

 باشد، پيمانکار موظف به تهيه و توزیع همزمان می باشد.

 ه تهيه  و توزیع آن است.داشته باشد، پيمانکار موظف ب ) مراسمات ( : چنانچه کارفرما جدا از آناليز اعالم شده نياز به تهيه غذای خاص 3تبصره 
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: در صورت صالحدید کارفرما نسبت به کاهش یا افزایش آناليز مواد اوليه مصرفی در تهيه غذاها پيمانکار موظف است طبق نظر کارفرما   3تبصره

 عمل نماید.

 .پيمانکار مکلف می باشد توزیع وعده های غذایی را در ساعات اعالم شده از طرف کارفرما  رعایت نماید -13

 می باشد  که کيفيت فنی آنها می بایست مورد تایيد کارفرما باشد.  3جدول شماره تبصره: تعداد نيرو بر اساس 

 طبق قرارداد و قوانين و مقررات که اهم آن در جدول ذیل آمده است به انجام رساند. ت راپيمانکار متعهد است امور مرتبط با نيروی انسانی شرک

  

 مرتبط با نيروی انسانی شرح وظایف موضوع ردیف
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 مدارك پرسنلی

کپی شناسنامه، کپی کارت پایان خدمت، برگ عدم اعتياد به مواد مخدر، گواهی سالمت روحی و جسمی، نشانی  -

و پرسنل بر مبنای  پيمانکارمحل سکونت و سمت آنان را تحویل گرفته و نتيجه را به همراه یک برگ قرارداد فيمابين 

 امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به کارفرما تحویل نماید.قوانين کار و 

داشتن گواهينامه بهداشت عمومی ) از آموزشگاه اصناف ( که جزء الزامات شاغلين در واحد های صنفی از قبيل  -

 رستورانها و سایر محلهای طبخ مواد غذایی می باشد الزامی است.

 

2 

 

وضعيت 

 کارکنان

کامل و  و جسمی ه توسط پيمانکار می بایست آموزش دیده و از سالمت  روحیافراد بکار گرفته شد -

 همچنين حسن اخال  و رفتار برخوردار بوده و مورد تائيد کارفرما باشند.

  با پيشنهاد و صالحدید کارفرما می باشد .افراد بکارگيری شده توسط پيمانکار  جنسيت -

محل کار از جمله پوشيدن لباس متحدالشکل وسایر  الزم است کليه شئونات اداری، اسالمی و مقررات -

 موارد مشابه را به دقت رعایت نمایند.

هر یک از کارکنان پيمانکار می بایست ظرف ، ضمناً در صورت عدم رضایت کارفرما واعالم پایان کار  -

ت امور آشپزخانه ساعت نسبت به جایگزینی فرد مزبور با  تائيد کارفرما اقدام نماید و فرد جایگزین جه 30مدت 

 توجيه شده باشد.

پيمانکار نمی تواند از یک پرسنل در دو محل کاری استفاده نماید و پرسنل می بایست در ساعت کاری  -

 آشپزخانه در همان آشپزخانه  مشغول بکار شود.

ه و در کليه مراحل آماده سازی غذا، حضور و تردد افراد غير مسئول به محيط آشپزخانه اکيداً ممنوع بود -

 پيمانکار موظف است از آن جلوگيری نماید.

 



 

 36 از  14 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :
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نيروی متخصص 

 سرآشپز و آشپز

موظف است سرآشپز و آشپز های خود را از بين نيروهای تخصصی و آموزش دیده )دارای  پيمانکار -

فرایند  مدرك فنی و حرفه ای یا سازمان حج و زیارت ( و با تجربه کاری مفيد انتخاب نماید و کارفرما حق دارد بر

 انتخاب آنها نظارت دقيق داشته ویا امتحان عملی بگيرد.

 مهارت های سرآشپز و آشپز، باید به تائيد کارشناس تغذیه برسد. -

د فرایند پخت نپایان پخت غذای شام در محل آشپزخانه حضور داشته و حق ندار تاآشپز یا آشپز باید سر -

 ه را ترك کنند.غذای شام را به کارگران واگذار نموده و آشپزخان

 د.نکارگران خدمات آشپزخانه، بطور همزمان حق دخالت در امور طبخ و توزیع غذا را ندار -

باید وظایف تخصصی سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، کارگر آشپزخانه ،کارگر آبدارخانه و توزیع غذا و  -

نها به تائيد کارشناس کارگر نظافتچی محيط آشپزخانه،  از هم تفکيک گردد و ليست نيروها و شرح وظایف آ

 تغذیه برسد.

پيمانکار موظف به معرفی نيروی جایگزین با لحاظ تمامی شرایط اعالمی در مناقصه در صورت  -

درخواست کارفرما باشد.در هر صورت مجموع نيروهای به کار گيری شده توسط پيمانکار بایستی مطابق با جدول 

 باشد. 3شماره 
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 نماینده پيمانکار

ت بر حسن اجرای قرارداد،پيمانکار می بایست نماینده تام االختيار خود را که دارای صالحيت و آموزش های جهت نظار

الزم بوده و آشنا با عملکرد سيستم خدمات تغذیه و بهداشت محيط می باشد، کتباً به کارفرما معرفی نماید. فرد مزبور می 

حداقل سه بار در هفته( و نظارت بر عملکرد کارگران آشپزخانه،  بایست ضمن حضور موثر و بازدیدهای دوره ای )الزاماً 

 حضور یابد. انجام موضوع قرارداددر مواقع لزوم در محل 
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 کارت بهداشتی

است و  پيمانکارتهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی بهداشتی جزء تعهدات الزامی  -

بهداشتی باشند افرادی که به هر نحو دارای کارت بهداشت نباشند  می بایست قبل از شروع به کار دارای کارت

 اجازه حضور در محل کار را نخواهند داشت.

 داشتن کارت بهداشتی حتی برای نيروهایی که به طور آزمایشی مشغول به کار می شوند الزامی است. -

 باشد. بعهده پيمانکار می، هزینه های مربوط به اخذ کارت بهداشتی بصورت شش ماهه  -
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حفظ ایمنی 

 کارکنان

عهده دار تامين وسایل و پوشش ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر یک از  پيمانکار -

کارکنان وی پيش آید مستقيماً عهده دار پاسخگویی به مقامات ذیصالح بوده و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در این 

 رابطه نخواهد داشت.



 

 36 از  15 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ه ها باید تحت پوشش بيمه حوادث شناور به تعداد کافی قرار گيرند.پرسنل آشپزخان -

 تهيه، نصن و شارژ کپسولهای آتش نشانی در محل آشپزخانه برعهده کارفرما می باشد. -
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حقو  و مزایای 

 پرسنل

اضافه کار و ... (  -شيفت گردان -سنوات –عيدی -حقو  و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقو  -

با قانون کار به طور کامل حداکثر تا پایان هرماه پرداخت گردد. بدیهی است که تایيد صورتحساب پيمانکار  مطابق

 هرماه منوط به ارائه ليست بانکی پرداخت حقو  و بيمه کارکنان می باشد.

 اعالمی از وزارت کار، تعاون و، افزایش حداقل حقو  دستمزد کارگران  نمودن پيمانکار موظف به لحاظ -

 رفاه اجتماعی در قيمت پيشنهادی مناقصه می باشد.

0 

 

انتخاب نيروهای 

 آشپزخانه

یک قرارداد کامالً حجمی بوده و تمامی مسئوليتهای  ناشی از عملکرد  واگذاری امورآشپزخانهقرارداد  -

 کارگران آشپزخانه مستقيماً برعهده پيمانکار است.

 ارای صالحيت و تائيدیه هسته گزینش باشند .  نيروهای به کار گيری شده در آشپزخانه باید د -
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 لباس پرسنل

متعهد می باشد جهت پرسنل آشپزخانه و کارگران توزیع غذا، لباس جداگانه و روپوش مناسن  پيمانکار -

 همرا با اتيکت وبا تائيد کارشناس ناظر تهيه نماید.

 منوع می باشد.استفاده از دمپایی و لباس کار آشپزخانه در هنگام توزیع غذا م -

 دست لباس برای پرسنل آشپزخانه تهيه گردد. 2ماه یکبار  2حداقل هر  -
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اختيارات 

کارفرما در 

پرداخت 

 دستمزد

در صورتيکه پيمانکار در انجام تعهدات خود در قبال نيروهای آشپزخانه و پرداخت حقو  و دستمزد  -

قانون  13خت آنها خودداری نماید، کارفرما در اجرای ماده وکسور تامين اجتماعی مربوط ناتوان گردد و یا از پردا

کار با توجه به وکالت بالعزل ارئه شده از سوی پيمانکار مختار است راساً نسبت به پرداخت حقو  و دستمزد 

 قانونی و ليست بيمه اقدام نموده و این مبال  را از صورت وضعيتهای پيمانکار کسر نماید.

ریال ) یک ميليون ریال( ماهانه به عنوان جریمه از  222/222/1هر نفر مبل  در این صورت، به ازای  -

 مطالبات پيمانکار کسر می گردد. 
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حجم نيروی 

 انسانی

 تعداد نيروی انسانی مورد نياز طبق شرایط اختصاصی ارزیابی می شود. -

ی جهت اجرای برنامه غذایی پيمانکار موظف به تامين نيروی کاف) به صالحدید کارفرما ( در ایام تعطيل  -

 مورد تایيد کارفرما بوده و تغيير برنامه غذایی به دليل کمبود نيرو در ایام تعطيل مجاز نمی باشد.

رعایت بهداشت اوليه و بهداشت محيط توسط پرسنل به عهده پيمانکار بوده و در صورت عدم رعایت در صورت  بهداشت فردی 



 

 36 از  13 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 تی از مبل  صورت وضعيت کسر خواهد شد.د غير بهداشرمشاهده شدن موا  12

ایمنی کارفرما تعهدی در قبال امنيت مکان یا وسایل واگذار شده به پيمانکار ندارد لذا وظيفه حفظ و نگهداری اموال، مواد موجود و نيز رعایت  -14

 و جبران هرگونه خسارت در این رابطه بر عهده پيمانکار می باشد.

شد. )دو( ماه داشته با 2به مدت حداقل ت، پيمانکار بایستی توان مالی پرداخت کليه هزینه های قرارداد را در صورت دیرکرد پرداخت مطالبا -12

 انه پيمانکار به هر دليلی که باشد مانعی برای پرداخت دستمزد ماهانه کارگران از سوی پيمانکار نمی باشد.تاخير کارفرما در پرداخت ماه

ه هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جدید با تاخير مواجه شود پيمانکار مکلف است حداکثر تا سه قرارداد چنانچه بمدت پس از اتمام  -19

 ماه تا تعيين پيمانکار جدید طبق شرایط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

و یا مراسم خاص  پرسنل ، ميهمانان ذا برای انتخابی غ فهرست غذایپيمانکار موظف می باشد با توجه به صالحدید کارفرما در خصوص ارائه  -10

 همکاری الزم را داشته باشد.

 کسورات قانونی قرارداد برعهده پيمانکار خواهد بود.کليه پرداخت  -15

ی صنایع غذایی تکنولوژ یا کارشناس صنایع غذایی کنترل کيفيتیا پيمانکار بایستی از ابتدای قرارداد یک نفر نماینده ترجيحاً کارشناس تغذیه -22

ه شيمی مواد غذایی )الزامًا مورد تایيد کارفرما باشد(را تعيين و به کارفرما معرفی نماید، نامبرده باید دارای اطالعات بهداشتی و تغذییا مواد غذایی

مسئول و پاسخگو بوده  ای الزم، کافی و مورد تایيد کارفرما باشد، در مقابل انجام تعهدات مندرج در قرارداد بعنوان نماینده پيمانکار در هر مورد

. این موضوع در هر حال رافع مسئوليت پيمانکار نخواهد بود. ضمناً کليه ابالغ های کتبی و و می بایست کمبودها و نيازها را برطرف نماید

را بازدید نموده و گزارش  شفاهی به نماینده شرکت به منزله ابالغ به پيمانکار خواهد بود. کارفرما در هر ساعت از شبانه روز می تواند آشپزخانه

 حاصل از آن را به رویت مدیریت و نماینده پيمانکار برساند.

 نماینده باید حداقل یک شيفت کاری و نيز در ساعات مورد نياز حسن نظر کارفرما درمحل آشپزخانه حضور داشته باشد. :1تبصره

 نيروهای موجود معرفی نماید.پيمانکار موظف است یک نفر را به عنوان انبار دار از بين  :2تبصره

نماینده مستقر در آشپزخانه موظف است تمامی اهتمام و همکاری خویش را با کارفرما در انجام و اجرای امورات محوله به عمل آورده  :3تبصره

 در صورت عدم همکاری در کميته تغذیه در این خصوص تصميم گيری خواهد شد.

 اجراء می باشد. و تصميم اخذ شده توسط پيمانکار قابل 

موظف است هر ماه یکبار و هر بار دو ساعت کالسهای آموزشی مورد نيازهای تحت پوشش را در خصوص مسائل بهداشتی و تغذیه  پيمانکار -21

ای برگزار نماید.)تامين مدرس الزم در این خصوص بعهده پيمانکار می باشد(در صورت عدم مشاهده مستندات مربوط به تشکيل کالسها به 

های ابالغ شده به پيمانکار به ازای هر مورد مبل  پانصد هزار  ای هر ماه مبل  یک ميليون ریال و در صورت عدم آگاهی پرسنل از دستورالعملاز

 کسر ميگردد. پيمانکارریال از حساب 



 

 36 از  17 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

برای کليه پرسنل الزامی می باشد و  ماه پس از شروع بکار از مراکز مورد تائيد دوساعت( حداکثر  32ارائه گواهينامه آموزش بهداشت عمومی ) -22

 برخورد خواهد شد. پيمانکاردر صورت سهل انگاری با 

و پيمانکار موظف است طی ليستی اسامی کليه پرسنل آشپزخانه را در بدو شروع قرارداد به کارفرما معرفی نماید. کليه پرسنل آشپزخانه در بد -23

گواهی معاینات دوره ای سالمت و گواهی عدم اعتياد را ارائه نمایند. بکارگيری نيروی شروع قرارداد باید کارت بهداشت از مرکز بهداشت و 

نکار جدید در حين کار توسط پيمانکار، پس از تایيد کارفرما و منوط به ارئه گواهی های مورد اشاره و رضایت کارفرما ميباشد در صورتيکه پيما

ک از پرسنل آشپزخانه بدون گواهی در هر روز ضمن تذکر کتبی، مبل  دو ميليون ریال از در این رابطه سهل انگاری نماید به ازای حضور هر ی

 دریافتی پيمانکار کسر می گردد.

کليه کارگران پيمانکار موظف به حفظ نظافت شخصی، کوتاه بودن مو و ناخن، عدم استفاده از زیوراالت در هنگام کار با مواد غذایی و  -23

ملزم به پوشيدن لباس کار متحدالشکل که از طرف کارفرما  پيمانکارو اتو کشيده می باشد. همچنين نيروهای همچنين لباس تميز، غير چرك 

ت . تعيين می گردد  با آرم شرکت بوده و اتيکت نام و نام خانوادگی داشته باشد ، ضمناً رعایت نظافت و بهداشت و مرتن بودن لباس الزامی اس

 ب 

 فرم بشرح زیر می باشد:پيمانکار موظف به تهيه لباس  -24

 ماسک  –چکمه مخصوص به رنگ سفيد و دستکش ساقه بلند خانگی  –دمپایی  –پيشبند  –کاله  –شلوار  –آشپز: پيراهن سرآشپز و الف: 

 ماسک –دستکش یکبار مصرف  –کفش  –پيشبند  –کاله  –شلوار  –ب: توزیع کننده غذا: پيراهن 

 دستکش ظرفشویی، همه به رنگ مورد تائيد کارفرما –چکمه  –پيشبند چرمی ضد آب  –کاله  –شلوار  –پ: ظرفشو: پيراهن 

 دستکش ظرفشویی، همه به رنگ مورد تایيد کارفرما –چکمه  –پيشبند  –کاله  –شلوار  –ی : پيراهن چت: کارگر نظافت

 چاقو -دمپایی  –دستکش  –کاله  –شلوار  –ج: تخته کار : پيراهن 

آشپز، کمک آشپز و نظافتچی آشپزخانه و پرسنل توزیع  سرآشپز ، ف است حداقل هر سه ماه نسبت به تعویض لباس پرسنلپيمانکار موظ –تبصره 

شد غذا اقدام نماید. چنانچه در بعضی شرایط به صالحدید کارفرما نياز به تعویض زودتر وسایل حفاظت فردی و لباسهای کار پرسنل آشپزخانه با

 ت اقدام نماید.پيمانکار باید در اسرع وق

 بهداشت ضجهیزات و مکان : 

جابجایی و تغيير کاربری هر یک از فضاهای آشپزخانه بدون هماهنگی کارفرما ممنوع می باشد. نظافت، ضدعفونی و شستشوی کليه قسمتهای  -22

یر محل های مورد نظر کارفرما و دیوار و کف و سقف آشپزخانه،شيشه ها، ناهار خوری، انبار، یخچالها، و سردخانه های داخل آشپزخانه و سا

 موضوع قرارداد و وسایل و تجهيزات با توجه به مقررات و نظر کارشناس مربوطه  و تامين سطل زباله بزرگ قابل شستشو درب دارو پدال دار و

زا یک ميليون ریال از مطالبات کيسه زباله مناسن آن بعهده پيمانکار می باشد . در صورت عدم رعایت به ازای هر بار مشاهده برای هر مورد مج

پيمانکار کسر ميگردد. کليه ظروفی که پيمانکار حسن تذکر ناظرین قرارداد مکلف به تعویض آن می باشد، چنانچه در مهلت تعيين شده اقدام 
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ت پيمانکار کسر نماید. آخر مبل  فاکتور های خریداری شده از مطالبا %32نشود کارفرما می تواند وسایل را خریداری و مبل  آن را به عالوه 

 مطالبات ماهانههفته باید شستشو و نظافت کامل آشپزخانه انجام گردد و در صورت گزارش ناظر در خصوص عدم رعایت این بند قرارداد، از 

 پيمانکار به مبل  دو ميليون ریال کسر می گردد. بخصوص شستن هر هفته هود ها باید به طور کامل انجام شود.

نياز به انجام آزمایش روی مواد اوليه جهت اطمينان از سالمت آن ها ، پيمانکار موظف است هزینه آزمایشات را پرداخت کرده و در صورت  -29

از فاکتورهای مورد نظر از مطالبات  %32همکاری های الزم را به عمل آورد . در غير این صورت کارفرما رأساً اقدام و کليه هزینه ها به اضافه 

 سر می گردد . این مهم به تشخيص واحد بهداشت محيط صورت می پذیرد . ک پيمانکار

اقالمی از قبيل چای، ادویه جات ، حبوبات و کليه مواد غذایی مصرفی باید در بسته بندی های مناسن و دارای پروانه ساخت، در صورت اعالم کارفرما  -20

ر صورت عدم رعایت این بند نوع غذای پخته یا توزیع شده محاسبه نمی گردد. ضمناً مهر استاندارد، تاریخ انقضاء و کليه مجوزهای بهداشتی باشد. د

 نمونه اقالم قبل از خرید بایستی توسط کارشناس تغذیه تایيد گردد. 

اشد، در غير تبصره: تاریخ توليد مواد گوشتی منجمد که دارای تاریخ مصرف بلند مدت هستند می بایست دارای تائيدیه شرکت پشتيبانی امور دام ب

 اینصورت عودت داده می شود.

 انجام می گردد.  پيمانکار بعد از توزیع غذا توسط پرسنل حين و جمع آوری سينی ها و زباله ها از قبيل )ظروف یکبار مصرف، نان و...(  -25

 ه کسر ميگردد.در صورت استفاده از مواد غذایی فاقد مجوزهای قانونی و یا عدم تایيد کارفرما کل هزینه غذایی آن وعد -32

 پيمانکار موظف به خریداری و نصن جعبه کمک های اوليه و شارژ مستمر آن در آشپزخانه می باشد. -31

از رنگ  پيمانکار در طبخ غذا مجاز به استفاده از رنگ های خوراکی نمی باشد و موظف است طبق آناليز از زعفران استفاده نماید. در صورت استفاده -32

کسر می گردد. بدیهی است چنانچه در اثر  پيمانکارریال از مطالبات و سيصد هزار ميليون  یکمبل  ر مورد گزارش مستند به ازای ههای غير مجاز 

 استفاده از این مواد خساراتی به فرد یا افرادی وارد گردد پيمانکار ملزم به پاسخگویی و جبران آن می باشد.

و با تایيد نامبرده تخليه گردد و قبل از انتقال  ) ساعات اداری (  در ساعات حضور کارشناس تغذیهکليه مواد غذایی مصرفی آشپزخانه موکداً می بایست  -33

غذایی به  به انبار پيمانکار موظف است به کارفرما اطالع داده تا مواد فو  الذکر توسط نماینده کارفرما تائيد شود. بدیهی است در صورت حمل مواد

 پنج ميليون ریال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد.انبار بدون تایيد کارفرما مبل  

ده پيمانکار می تهيه مواد شوینده ضدعفونی کننده، ابزار و لوازمات شوینده، سطلهای زباله و انتقال زباله به محل نگهداری زباله  بصورت بهداشتی به عه -33

وری نصن شده داخل کانال آبرو آشپزخانه اقدامی ننماید و یا بصورتی باشد. در صورتيکه پيمانکار در جلوگيری از خروج مواد غذایی بزرگتر از ت

کسر خواهد شد.در صورت مشاهده حمل دستی  پيمانکارباعث تخرین توری ها بشود به ازای هر بار نقص در چربی گير دو ميليون ریال از مطالبات 

کسر می  پيمانکارخانه به ازای هر بار مشاهده مبل  پانصد هزارریال از مطالبات زباله تا جایگاه یا کمبود سطل یا گذاردن کيسه زباله در بيرون از آشپز

 گردد.
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روز یک بار توسط پرسنل پيمانکار صورت  14تخليه چربی گير آشپزخانه در مسير ورود به فاضالب بر عهده پيمانکار می باشد و این امر حداقل هر  -34

 می گيرد .

د بهداشتی و به صورت بسته بندی شده تک نفری تحویل داده شوند و در غير اینصورت هزینه آن از مطالبات کليه سبزیجات باید طبق دستورالعمل واح -32

کسر می گردد. بدیهی است چنانچه این امر موجن مسموميت و بروز خسارتی برای مصرف کننده گردد مسئوليت حقوقی و قضایی آن  پيمانکار

 برعهده پيمانکار خواهد بود.

در مواقع لزوم انجام پذیرد. تخته گوشت  توسط پيمانکار  آشپزخانه، تخته گوشت و سایر لوازم باید طبق دستورالعمل واحد بهداشتگندزدائی محيط  -39

 الیه برداری گردد. طبق نظر کارفرما 

ف کارفرما و در انبار و سردخانه ( در ظروف مورد تائيد از طرو ...  : پيمانکار موظف است کليه مواد غذایی را از قبيل )حبوبات، ادویه جات تبصره -30

 مواد غذایی قراردهد.

 تهيه مواد شوینده مربوط به بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه )شامپو، صابون، حوله وغيره( بعهده پيمانکار می باشد. -35

اشد،انجام سمپاشی آشپزخانه و در صورتيکه محلی از آشپزخانه و سلف جهت مبارزه با حشرات، جوندگان و خزندگان و ... نياز به سمپاشی داشته ب -32

سلف سرویس طبق درخواست کارفرما به عهده پيمانکار می باشد.تعيين زمان سمپاشی و نوع سم و نظارت بر عهده کارشناس بهداشت محيط بوده و 

 ه عهده پيمانکار می باشد.سمپاشی باید توسط شرکت های تخصصی مورد تائيد کارفرما انجام گيرد. بدیهی است مسئوليت سوء عملکرد در سمپاشی ب

 ثبت دما و رطوبت کليه یخچالها، سردخانه ها و انبارها بصورت روزانه انجام گردد. -31

 نظم و چيدمان وسایل مورد استفاده باید در آشپزخانه رعایت گردد. -32

 کليه ترالی ها بایستی سالم و تميز باشند. -33

 باشد.در انبارها و سردخانه ها بایستی دمپایی مجزا وجود داشته  -33

 کليه سيخهای کباب بایستی استيل باشد. -34

 پيمانکار استعمال دخانيات ممنوع می باشد) در صورت استعمال دخانيات در محيط آشپزخانه و یا در حين توزیع غذا مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات -32

 کسر خواهد شد. (

 ا آبخون باشد.در سردخانه نباید شيرابه مواد غذایی مانند شيرابه سبزیجات، گوشت ی -39

 صورت گيرد.در انبار مواد غذایی استفاده از کارتن ممنوع ميباشد و نگهداری ظروف روغن، مربا و ... باید با استفاده از سبدها یا سطوح طبقه بندی  -30

 .تعميرات جزئی شامل : نظافت شيشه، تعویض توری و سائيدن تخته ها ) مخصوص گوشت و سبزیجات( بعهده پيمانکار می باشد -35
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نظافت و شستشوی مرتن و به موقع چر  گوشت، سيخهای کباب و سایر وسایل الزامی است. همچنين وسایل آشپزی مانند دیگ ها، ماهی تابه،   -42

رون آن صافی، قابلمه، کتری استيل، تخته گوشت، سيخ کباب، انواع مالقه و آب گردان و کليه لوازم مربوط به آشپزی و غيره باید هميشه داخل و بي

م تميز و سفيد بوده دودزده نباشند ضمناً در صورت نقص در وسایل و مستهلک شدن، سریعاً نسبت به خروج وسایل آشپزی و جایگزینی ابزار اقدا

ر مبل  فاکتور به عنوان وجه التزام از مطالبات پيمانکار کس %32گردد. در صورت عدم رفع نقص کارفرما راساً خریداری و هزینه آن را به عالوه 

 ميگردد.

باشد . در اقالمی از فبيل چای ، ادویه جات وسایر مواد غذایی باید دارای پروانه ساخت ، مهر استاندارد ، تاریخ انقضاء و کليه مجوزهای بهداشتی  -41

  صورت استفاده از مواد غذایی فاقد مجوزهای بهداشتی کل وعده غذایی کسر ميگردد. 

 بيمارستان ( به13 الی 32/9 )از ساعت اداری در ساعات بایستپيمانکار مؤکداً می توسط و غيره مواد مصرفی و کليه ، برنج، مرغ، گوشتماهی  - -42

در  ستا کارفرما تأیيد شود. بدیهی نماینده تا مواد  فوِ  الذکر توسط داده کارفرما اطالع به است انبار پيمانکار موظف به از انتقال شود و قبل آورده

غير قابل مصرف اعالم و هزینه داده شده جهت مواد اوليه به عهده پيمانکار است و چنانچه   شده ورده آکليه مواد غذائی بند این نکردن رعایت صورت

  غذا استفاده گردد هزینه غذاهای توزیع شده پرداخت نمی گردد.  ازاین مواد اوليه در پخت

در صورت عدم گردد .تهيه  سينی  بر عهده پيمانکارميباشد  (  انجامیا استيل شستشو  )پالستيکی قابل غذا با سينی وزیعت هر وعده بایستالزاماً می -43

 هزارتومان از مطالبات شرکت کسر ميگردد. پنجاهاستفاده از سينی در هنگام توزیع غذا به ازاء هر بار مشاهده مبل  

 مانند) رژیمی دسر و( شود طبخ باید  که رژیمی غذاهای سایر و نمکبی هایرژیم ر سوپ مانند) رژیمی غذاهای زیعتو و طبخ ،تهيه به ملزم پيمانکار -43

 وکل میرژی غذای مبل  ورزدکل امتناع رژیمی دسر یا و رژیمی غذای  توزیع از پيمانکار که دليل هر به است بدیهی. باشدمی بيماران برای...( و ساالد

 . گردد می کسر پيمانکار دریافتی از روز ان رژیمی دسر مبل 

 پالستيکی درسطلهای را نظر مورد هایزباله  و تهيه آشپزخانه هایزباله جهت سياه رنگ با ضخيم نوع از پالستيکی زباله کيسه است موظف پيمانکار -44

 این مفاد نکردن رعایت صورت در ضمناً. دهد انتقال بيمارستانی هایزباله  نگهداری  محل   به  و  آوریجمع  جداگانه  شستشو  وقابل دار درب بزرگ

 .شد خواهد عمل قرارداد مفاد اساس بر  اخطار صدور به نسبت بند

 کسر هزارتومانپنجاه  هربار ازاء به مشاهده رصورتد.است ممنوع متفرقه افراد ورود و بوده آشپزخانه ورود به مجاز پيمانکار شده معرفی کارگران فقط -42

 .ميگردد

 رفع به نسبت باید لزوم ودرصورت باشد میو پرسنل   بيماران جهت اشپزخانه کار ساعات تمامی در جوش آب تهيه و سماور تامين به موظف پيمانکار -49

 .نماید توزیع رانبيما جهت جوش آب است موظف نيازپيمانکار صورت در ضمناً. نماید اقدام آن نقص

 بخشها به کننده گرم دستگاه به مجهز رادرتراليهای شده طبخ غذای است موظف پيمانکار است پيمانکار بعهده بخشها کليه برای نياز مورد ترالی تهيه -40

 ترالی مدل تعيين است بدیهی شود  گزارده وبيماران پرسنل دراختيار مخصوص ظروف تهيه وبا گرم بصورت شده طبخ غذای کلی وبطور دهد انتقال

 اقدام بازسازی به نسبت ازاعالم پس روز4 حداکثر است موظف  پيمانکار تعمير به نياز درصورت ميباشد بهداشت کارشناس بعهده آن از استفاده وتائيد

 .گرددمي کسر شرکت ازحساب ریالیک ميليون  مبل  تاخير هرروز ازای به باال ازموارد هرکدام رعایت عدم درصورت نماید
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 توزیع هنگام همچنين ، گردد استفاده نان باحجم متناسن بزرگ دار درب استيل ظروف از باید اشپزخانه در  نان ونگهداری  ازبيرون نان حمل جهت -45

 ریال422222 هربارمشاهده ازاء  به  فو    موارد  رعایت  عدم  صورت در گردد  استفاده  باید  تائيد از پس نان مخصوص ظروف نيز دربخشها غذا

 تأیيد مورد کيفيت طبق مرغوب نان ازنوع فریزر کيسه داخل هرنفر غذابرای همراه به روزانه مصرفی نان توزیع و تهيه. کسرميگردد شرکت ازحساب

 ظروف در  باید نانها گردد خارج نهآشپزخا از باید مانده نانهای شود اورده وتازه گرم وعده هر در باید بيمارستان باشدنانمی پيمانکار بعهده کارفرما

 کيفيت خصوص در تخلف موارد یا غيربهداشتی حمل مشاهده درصورت.  گردد حمل باشد محيط بهداشت کارشناس تائيد مورد که مناسن دار درب

 نان وبازیافت آوری جمع ضمنا ، گردد نمی محاسبه وعده آن نان و ميگردد کسر تومان هزارپنجاه  مبل  هربارتخلف ازای به  آنها نبودن تازه یا و نان

 ) نان پيشنهادی لواش می باشد ( .مبباشد ممنوع هرعنوان تحت

 معدوم و ضبط مشاهده صورت در و ميباشد ممنوع مطلقاً  ها سردخانه در اضافی غذایی مواد سایر و استخوان ، مانده غذاهای ، وگردن بال نگهداری - -22

 .ميگردد کسر شرکت مطالبات از تومان هزار پنجاه مبل  دتخلفمور مشاهده بار هر ازاء به و ميگردد

 ومحلی فصلی ازغذاهای لزوم ودرصورت قرارداده وارزیابی موردبررسی یکبار ماه خودراهرسه منوغذائی صالحدید درصورت تواند می بيمارستان -21

 .باشد می تغذیه وکميته تغذیه کارشناس نظریه براساس آن وتوزیع اجراوپخت به وپيمانکارملزم نماید جایگزین

 

 الزامات مربوط به ايمنی: 

 غذايی: یايمن -الف

یا پرسنل و یا هر شخصی بر اثر استفاده از غذای طبخ شده توسط پيمانکار دچار مسموميت و بيماری و یا فوت شوند، قيمت غذای  بيمارانچنانچه  39

کسر می گردد. در ضمن کليه مسئوليتهای قضایی و جبران خسارات  پيمانکاراز مبل  ماهانه  %22آن وعده محاسبه نمی گردد و ضمن اخطار کتبی 

 و پرداخت دیه اشخاص آسين دیده ویا فوت شده بر عهده پيمانکار است.

پيمانکار حق استفاده مجدد از غذای اضافی را در وعده بعد نخواهد داشت و در صورت مشاهده، هزینه کل غذای توزیع شده، محاسبه نمی شود.  30

 صورت نگهداری باقيمانده مواد غذایی در آشپزخانه به ازاء هر بار مشاهده دو ميليون ریال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد. در

 ايمنی و سالمت شغلی کارکنان : ) بهداشت حرفه ای( -ب

 ره کار را داشته باشد.آیين نامه ایمنی امور پيمانکاران از ادا 3و  2پيمانکار باید تایيدیه ایمنی شرکت را طبق ماده  35

 پيمانکار موظف به رعایت کليه نکات ایمنی درمورد کارگران خود و محيط کار می باشد. بدیهی است هرگونه خسارت جانی و مالی در این زمينه 42

 به عهده پيمانکار می باشد که می بایست توسط پيمانکار جبران شود و کارفرما هيچگونه تعهدی در این زمينه ندارد.

یض و جابجایی کارگران توسط پيمانکار مجاز نيست مگر با اطالع قبلی کارفرما که پس از تائيد صالحيت گزینشی و جسمی و کاری وی تعو 41

جایگزینی فرد جدید صورت پذیرد در صورتی که کارفرما عدم صالحيت کارگری را اعالم کرد در اسرع وقت فرد نامبرده باید آشپزخانه را 



 

 36 از  22 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

ی دو ر مسئول کليه اعمال و رفتار کارگران خود در محيط کار می باشد در صورت عدم رعایت بند فو  ضمن تذکر کتبترك نماید. پيمانکا

 کسر می گردد. پيمانکارانه ميليون ریال از مطالبات ماه

ر انجام داده و وسایل حفاظت پيمانکار موظف است پيگيری کارکنان خود را جهت انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای و واکسيناسيون و تيت 42

 مورد نياز برای حضور در آشپزخانه مانند دستکش خانگی و نسوز، ضد برش، پيش بندچرمی و یا پالستيکی، ماسک، چکمه و ... تهيه نموده و بر

کسر می  پيمانکارز مطالبات استفاده از موارد فو  نظارت نماید . در صورت عدم پيگيری موارد فو  به ازای هر مورد مشاهده یک ميليون ریال ا

 گردد.

 تامين امور رفاهی نيروهای شرکتی طرف قرارداد طبق مقررات مربوطه به عهده پيمانکار می باشد. 43

 ضعمیرات:

و فهرست لوازم و تجهيزات همراه  با تاسيسات برودتی و ساختمانی در ليستی جداگانه تحویل پيمانکار می گردد . پيمانکار موظف به نگهداری  43

عمير وسایل و تجهيزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پيمانکار تحویل می گردد و در پایان ت

سالم تحویل کارفرما نماید. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اثر سهل انگاری ، قرارداد باید طبق صورتجلسه ای 

زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زیر صفر  سریع تریند آید پيمانکار موظف به جبران خسارت در خسارتی وار

ه و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،اجا  گاز،کباب پز و تاسيسات مربوط به ساختمانها و هر آنچه از امين اموال طی صورت جلسه ای دریافت کرد

 تيار پيمانکار قرار می گيرد و در پایان قرارداد بایستی سالم مسترد گردد.باشد، در اخ

 وظائف ضوزيع غذا:

آشپز کامال مجرب جهت امور آشپزی بوده و سر آشپز و پيمانکار موظف به استفاده از نيروهای کار آزموده و مجرب می باشد خصوصا نيروهای  44

ميليون ریال از پرداختی همان ماه به  سهآشپز مورد تایيد کارفرما مبل   سرآشپز یا بدون حضور در صورت عدم رعایت بند فو  به ازاء هر مورد طبخ

 کسر می گردد تامين پرسنل کافی جهت توزیع غذا بعهده پيمانکار ميباشد و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در این خصوص ندارد. پيمانکار

 ساعت شروع و خاضمه ضوزيع غذا : 

 ساعت توزیع غذا 42

  توزیع می گردد. اتا  بيماران و بخش ها به طور معمول در سه وعده صبحانه ، نهار، شام، در بيماران و پرسنل  ف: غذای ال

دو نوبت افطار و سحری در ماه مبارك رمضان و طی برنامه تنظيم شده کارفرما قابل تهيه و  پرسنل در غذایعالوه بر توزیع غذای بيماران ب: 

 توزیع است.

 .باشد بایستی در ساعتهای تعيين شده توسط کارفرما و بر حسن فصول سال و شرایط خاص قابل توزیع پ: غذا 



 

 36 از  26 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

(   15تا 10( ، شام بيماران ) 13تا 13( ، نهار پرسنل بيمارستان ) 12تا  13صبح ( ، نهار بيماران )  2تا  4غذای صبحانه بيماران و پرسنل ) ساعت  49

 می گردد . توزیع (  22تا  15و شام پرسنل ) 

 ضائیديه کمی و کیفی کارفرما :

اشد تشخيص کيفيت مواد غذایی، بر اساس استاندارهای تغذیه بعهده مسئول تغذیه می باشد. تعدادی از عواملی که ميتواند روی کيفيت غذا موثر ب 40

برنج، پخت زیادی غذا که سبن له شدن  خرد شدن و یا دم نکشيدن برنج یا له شدن –جا نيفتادن غذاها و یا خورش  -شامل: عدم پختگی غذا

در مورد کيفيت غذا و عدم  1ذیل بند 1اعضا کميته تغذیه بعنوان داور طبق تبصره شود گوشت و یا سبزیجاتی مانند کدو یا بادمجان و... می 

 این خصوص ندارد. پرداخت هزینه اظهار نظر می نمایند. لذا حکم این کميته مورد پذیرش پيمانکار است و حق هيچ اعتراضی در

: در صورت مشاهده هر گونه جسم خارجی در غذا کارفرما مجاز است در هر مورد پنج ميليون ریال از مطالبات آن  ماه پيمانکار کسر  تبصره

واهد نماید در صورتيکه  وجود جسم خارجی منجر به مخاطرات جانی و یا فوت شود، پيمانکار مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت دیه خ

 .داشت بود و به مراجع قانونی و قضایی ذیصالح معرفی خواهد شد. بدیهی است کارفرما هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات فو  نخواهد 

غذایی مورد مصرف موادتشخيص کميت مواد غذایی در جداول پيوستی خواهد بود و جداول مذکور جزء الینفک قرارداد ميباشد که مقدار و نوع  45

 غذا ها باید به رویت نماینده کارفرما برسد. در کليه

 در مورد کمیت غذايی :

راتن باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه هریک از تعهدات خود به طور کلی یا جزئی عمل ننماید کارفرما م 30

مبل   %23رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و مبل  هزینه به اضافه  را به پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند

رداد از فاکتور و خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکار کسر نماید و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقره تجاوز نماید قرا

 به نفع کارفرما ضبط خواهد شد . طرف کارفرما فسخ و تضمين حسن انجام تعهدات پيمانکار

ه تهيه در صورتيکه تعداد غذای توزیع شده به دليل سهل انگاری پيمانکار از آمار ارائه شده به پيمانکار کمتر باشد، پيمانکار موظف است نسبت ب 31

ی ، مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات غذای توزیعی پرس غذا که نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و به عالوه به ازای هر وعده غذای

حق پيمانکار کسر می گردد. چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به دليل کاهش آمار  کمتر از آمار اعالم شده به پيمانکار باشد، پيمانکار 

 فروش هيچگونه غذای اضافه را ندارد و باید مازاد غذا را به کارشناس تغذیه تحویل نماید.

 وازم:ابزار و ل

 کليه غذا های توزیع شده در سلف سرویس ميبایستی بصورت گرم و با دمای استاندارد که از طرف واحد تغذیه اعالم ميشود توزیع گردد. ضمناً 22

در خصوص توزیع غذاهایی که ميبایستی بصورت سرد ارائه گردد پيمانکار ميبایست تمهيدات الزم ) رعایت زنجيره سرد غذایی( در این خصوص 

 پيمانکارا در نظر بگيرد . در صورت سهل انگاری به هر دليل به ازاء هر بار مشاهده عدم رعایت موارد مذکور مبل  دو ميليون ریال از مطالبات ر

 کسر ميگردد.



 

 36 از  24 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 تهيه کليه تجهيزات مصرفی آشپزخانه و ظروف یکبار مصرف مورد تائيد کارفرما برعهده پيمانکار می باشد. 23

  :بعهده پيمانکار می باشد به شرح ذیلمورد تائيد کارفرما تامين اقالم مصرفی  23

 

 وسایل مصرفی مورد نياز ماهانه

 ردیف نام کاال مقدار مصرف ماهانه واحد  

 1 تی الستيکی 1 عدد  

 2 تی نخی 1 عدد  

 3 تی جارویی 1 عدد  

با در نظر گرفتن سينی جهت توزیع غذای 

 بيماران

 3 مایع ظرفشویی 122 ليتر

 4 مایع دستشویی)صابون مایع( 3 ليتر  

 2 گرمی ( 302)پودر لباسشویی دستی 22 قوطی  

 9 گرمی ( 302)پودر لباس شویی ماشين 12 قوطی  

 0 پرکلرین 2 ليتر  

 5 سفيد کننده وجرم گير 12 ليتر  

 12 سيم ظرفشویی 32 عدد  

 11 اسفنج  22 عدد  

 12 پارچه تنظيفات 22 متر  

 13 سطل اشغال درب دار سن نيازبرح   

 13 کيسه زباله 32 کيلو  

 14 سطل  برحسن نياز   



 

 36 از  25 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 12 چاقو 1 عدد  

 19 سفره یک بار مصرف 1 رول پنجاه متری 

 10 جارو 1 عدد  

 15 قاشق سلولوزی 12222 عدد فقط برای بيماران

 22 چنگال سلولوزی 2222 عدد  

 21 آبکش برحسن نياز   

 22 تشت نيازبرحسن    

 23 نایلکس برحسن نياز   

 24 دستکش سا  بلند 14 جفت  

 24 دستکس التکس 222 جفت  

 22 دستکش یکبار مصرف 12 بسته  

 

 نظارت برمواد غذايی : 

 دورچين و مخلفات همراه غذا باید بصورت زیبا و با چيدمان مناسن در ظرف غذا قرار داده شود. 24

ی مواد الزم برای انجام موضوع قرارداد از اختيارات پيمانکار است ولی در هر صورت پيمانکار موظف است کليه تشخيص زمان خرید و نگهدار 22

ر مواد اوليه مورد نياز را متناسن با ميزان مصرف و مدت زمان نگهداری و ماهيت و نوع مواد غذایی حداقل یک هفته قبل از پخت غذا در انبا

 مصرف مواد اوليه غذائی بایستی از نوع مرغوب و مورد تائيد نماینده کارفرما باشد. نگهداری نماید. ضمناً در هنگام

ره نيز باشد که هر باید از نوع یک نف، سس گوجه فرنگی، سس ساالد  پيمانکار باید قادر به توزیع کره، مربا، عسل، حلواشکری، پنير، نمک، سما  29

 زمان کارفرما تقاضا کرد توزیع شود.

 ده نباید به هيچ عنوان در طبخ غذا استفاده گردد. روغن حرارت دی 20

و  با توجه به اینکه سرو بموقع غذا و گرم بودن آن اهميت بسزایی دارد، لذا مقتضی است پيمانکار در این خصوص پيش بينی نيروهای مورد نياز 25

 لوازم مربوطه را انجام دهد.



 

 36 از  23 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

در ساعات تعيين شده توسط کارفرما   پرسنلنحوی خواهد بود که غذای گرم در اختيار تهيه غذا در افطاری و سحری در ایام ماه مبارك رمضان به  92

 قرارداده شود.

( گرم42هرنفر) مرغوب ازخرمای بایست پيمانکارمی که.گردد می محسوب صبحانه وعده یک کارکنان افطاری دادن رمضان مبارك درماه 91

 کند . ارائه( یاکاسترد فرنی) شير ليوان یک باضافه

 ضذکر

 مخلوط شده باشد. 32/13مواد اوليه کتلت ) برای وعده شام( باید تا ساعت الف ( 

در صورت سفارش کارفرما از کباب گوشت مخلوط، عدم استفاده از گوشت گوسفند در کباب کوبيده گوشت قرمز سبن کسر هزینه آن ب ( 

 وعده می گردد.

اشد. جهت سر  کردن مواد غذایی از روغن مایع مخصوص سر  کردن غذا روغن مصرفی آشپزخانه باید طبق نظر کارشناس تغذیه بج ( 

 شد.استفاده شود. هر جا روغن زیتون الزم بود پيمانکار باید تهيه نماید. بدیهی است باید در روغن مصرفی آشپزخانه اسيد چرب ترانس، صفر با

 قابل تحویل باشد. سبزیجات بایستی بصورت آماده در بسته بندی های مورد تائيد کارفرماد ( 

 استفاده از پيازی که از قبل پوست شده است ممنوع ميباشد. برای هر وعده باید تازه پوست کنده شود. (ر

نگهداری گوشت چر  کرده در سردخانه های باال و زیر صفرممنوع است و چنانچه غذایی نياز به گوشت چر  کرده داشته باشد فقط در ز ( 

آشپزخانه باید چر  گردد. در غير این صورت مورد تائيد نمی باشد و غذایی که با این گوشت پخته شود محاسبه  حضور کارشناس تغذیه یا ناظر

نمی گردد. گوشت کليه خورشت ها و یا هر ماده غذایی الزاماً باید در حضور ناظر یا کارشناس تغذیه شروع به پخت گردد. هرگونه گوشت 

 ن غذا می گردد.پخته شده از شن قبل سبن عدم محاسبه آ

 پيمانکار ملزم به تهيه ظروف درب دار برای نگهداری مواد غذایی در یخچال و یا آشپزخانه ميباشد.ذ ( 

 ماهی(  –چلو گوشت  –کوبيده  –مواد گوشتی به صورت تکه باید روی چلو قرار گيرد.) مانند جوجه کباب  92

 زیر می باشد:منظور از خالص که در آناليز مواد غذائی درج شده به قرار 

 بدون پر، بال، گردن، امعاء، احشاء و پوست و چربی مرغ خالص : یعنی

 .پاك شده بدون چربی، بدون استخوان، دنبه، غضروف و هر جزئی که نام گوشت نداشته باشد گوشت خالص : یعنی

 گوشت ماهی : منظور از فيله ماهی  بدون سر، دم، پوست و استخوان می باشد .

ورد استفاده در غذا بر طبق نظر کارفرما از قسمت ران یا سردست و درجه یک باشد و پيمانکار باید از آوردن گوشتهای چرب گوشت م    -93

 ماننده قلوه گاه و غيره جداً خوداری نماید.



 

 36 از  27 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

فر و قرار دادن آن در هرگونه گوشت باید مراحل انجماد زدایی را بگذراند. انجماد زدایی یعنی بيرون آوردن گوشت از سردخانه زیر ص -93

 ساعت. 23سردخانه باالی صفر به مدت 

منظور از سينه مرغ کامالً بدون بال و گردن و پوست می باشد. منظور از ران یعنی ران کامل با ته ران بدون پوست. وزن مرغ های مصرفی  -94

 گرم باشد. 2222گرم تا  1422باید بين 

ه تهيه شود. مستقيماً از کشتارگاههای مجاز و با رعایت شرایط بهداشتی در بسته بندی هایی با وزن مرغ جوجه کباب باید فقط از قسمت سين -92

 استاندارد حمل شود.

رفرما کليه مواد غذایی که در سردخانه قرار دارد باید دارای تاریخ ورودی باشد و نحوه چيدمان و جداسازی مواد غذایی باید کامالً زیر نظر کا 99

 باشد.

 ط به سلف سرويس :امور مربو

 و محل های مورد نظر کارفرما اداره سلف سرویس بعهده پيمانکار بوده و پيمانکار موظف به نظافت و نگهداری و توزیع غذا در سلف سرویس 90

 ) محل توزیع و سرو غذای پرسنل (ميباشد 

 نياز است بعهده پيمانکار ميباشد. تهيه دستمال کاغذی، روميزی، برای هر ميز و سایر لوازم مصرفی که در سلف سرویس مورد 95

 تامين مایع صابون و جای دستمال کاغذی و نظافت سلف سرویس بعهده پيمانکار ميباشد. 02

 پرسنل توزیع کننده غذا در سلف سرویس موظف به جمع آموری ظروف در مدت زمان سرو غذا و نظافت مرتن ميزها در سلف سرویس ميباشند. 01

 با مواد شوینده مناسن و مورد تائيد بعهده پيمانکار است. پرسنل وبيماران  شستشوی ظروف 02

 پيمانکار موظف است در صورت وجود غذای مازاد نسبت به توزیع آن طبق صالحدید کارفرما اقدام نماید. 03

دامات پيمانکار موظف است در خصوص شرکت کليه نيروهای تحت خدمت خود در کالسهای الزامی آموزشی و تشکيل پرونده های پرسنل اق 03

 در صورت عدم رعایت این مهم تذکر کتبی ارائه ميگردد. دهدالزم را انجام 

معتبر از پيمانکار موظف است کليه مایحتاج آشپزخانه از قبيل مواد غذایی و لوازم مورد نياز را از شرکتها و فروشگاههایی که دارای مجوز الزم و  04

لذکر را به نماینده کارفرما تحویل نماید. بدیهی است از ورود کليه اقالم خریداری شده مراجع قانونی هستند خریداری نموده و مجوزهای فو  ا

 فاقد مجوز به آشپزخانه جلوگيری بعمل خواهد آمد.

 و کارکنان داشته باشند.بيماران  پيمانکار و نيروهای تحت خدمت بایستی رعایت تکریم ارباب رجوع نموده و برخورد محترمانه با  02

راساً اقدام نماید مبل   سهل انگاری نماید و کارفرما ناگزیر پيمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هریک از بندهای قرارداددر صورتی که  09

مبل  فاکتور از مطالبات ماهيانه پيمانکار کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر یک از تعهدات خود  %32هزینه شده به اضافه 



 

 36 از  28 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

این خصوص جریمه ای مشخص نشده باشد کارفرما راساً اقدام و یک درصد از مطالبات همان ماه پيمانکار کسر خواهد کرد.  تخطی نماید و در

 بدیهی است اجرای این بند نافی از اجرای سایر جرایم و موارد قانونی نخواهد بود. 

قرارداد و سایر ضمانت اجراهای قراردادی و  9-20و  9-11ه مانع از اجرای ماد شرایط اختصاصیاعمال جرایم مالی پيش بينی شده در بندهای  00

 قانونی نخواهد گردید.

 خاص غذاهای رژیمی روش تعدیل قيمت و فروش آزاد:شرایط  05

که خارج از آمار اعالمی و پرسنل غير شيفت موظفی( به صورت روز فروش  پرسنل و ميهمانان پيمانکار می تواند برای افراد متقاضی غذا)شامل 

صالحدید کارفرما تعيين و ابالغ می شود ژتون غذای آزاد، صادر نماید.شایان ذکر است که تهيه و فروش ژتون غذای آزاد، انحصاراً توسط  طبق

 نمایندگان مورد اعتماد کارفرما انجام می شود.

 ، رسیدگی و ضايید صورت وضعیت پیمانکارپیمانکارفرايند نظارت بر عملکرد 

 عمال کسور ناشی از کنترل کيفی طبق جدول ذیل صورت خواهد گرفت.نظارت بر قرارداد و ا 52

 توضيحات موضوع ردیف

 رئيس اداره تغذیه -رئيس امور عمومی مدیریت نظارت کننده 1

کارشناس ناظر و  2

 نماینده کارفرما

 معاونت توسعه  –رئيس امور اداری 

 کارشناس تغذیه  –رئيس امور عمومی  واحدهای همکار 3

ه نظارت و تهيه نحو 3

 اسناد نظارتی 

، گزارش بازدید های به عمل آمده از پرسنل و بيماران براساس چک ليست های پيوست، فرمهای نظر سنجی 

 آشپزخانه و مصوبات کميته تغذیه

نحوه اعمال کسور  4

 ناشی از کنترل کيفی

 ورتجلسه کسور جدول شماره )ب(اعمال کسور ناشی از کنترل کيفی به ميزان جدول شماره )الف( و بر اساس ص

گزارشات دوره ای  2

اعضای شورای صنفی 

 و رابطين غذا 

 چک ليست های تنظيم شده رابطين تغذیه ساکن خوابگاهها 

 )عالوه بر موارد ذکر شده در بندهای قبلی ( لیست جرائم و کسور ناشی از کنترل کیفی

 ميزان جریمه)ریال( واحد امور  بند ردیف



 

 36 از  29 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 اد خوراکی و غير خوراکیکيفيت مو 

 

 

 

 

 الف

مغایرت کيفيت مواد اوليه غذایی ) گوشت، مرغ، برنج، روغن و ...( با  1

 موارد ذکر شده در قرارداد و مورد تایيد کارشناس تغذیه

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

 صورت وضعيت همان روز 3%

به ازاء هر مورد  ردن مواد غذاییاستفاده از روغن مایع معمولی یا روغن جامد برای سر  ک 2

 گزارش مستند

222/922 

به ازاء هر مورد  نگهداری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 3

 گزارش مستند

222/922 

قرار دادن مواد غذایی خصوصاً مواد پروتئينی در کف آشپزخانه و روی  3

 زمين حتی در هنگام شستشو و آماده سازی اوليه

به ازاء هر مورد 

 رش مستندگزا

222/322 

مغایرت کيفيت مواد مصرفی غير خوراکی ) شوینده ها، دستمال کاغذی،  4

 ظروف و ...( با موارد ذکر شده در قرارداد

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/322 

کيفيت پایين پخت غذا) پخت نامناسن برنج، مرغ، گوشت، حبوبات،  2

 سبزیجات و...(

به ازاء هر مورد 

 مستند گزارش

222/322/1 

نداشتن شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسن ) در اثر عدم مصرف  9

 پياز داغ، چاشنيها و سر  نشدن، عدم مهارت و کم کاری(

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

الی  222/0به ازای هر پرس غذا 

ریال ) بسته به نظر  222/14

 کارشناس تغذیه(

 

 

 

 

 

 

 

به ازاء هرمورد  ا تندی غذاشور، تلخ و ی 0

 گزارش مستند

الی  222/0به ازاء هر پرس غذا 

ریال ) بسته به نظر  222/14

 کارشناس تغذیه(

به ازاء هر مورد  جانيفتادن غذا) زنده بودن و وارفتگی برنج، سوپ و خورشتها و خوراك( 5

 گزارش مستند

الی  222/0به ازاء هر پرس غذا 

ظر ریال ) بسته به ن 222/14

 کارشناس تغذیه(

به ازاء هر مورد  استفاده از مواد زاید و دورریختنی در طبخ غذا 12

 گزارش مستند 

222/322/1 

الی  222/0به ازاء هر پرس غذا به ازاء هر مورد  سوختگی غذا در برنج، خورشت و کباب 11



 

 36 از  60 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 الف

ریال ) بسته به نظر  222/14 گزارش مستند

 کارشناس تغذیه(

به ازاء هر مورد  اصول رفع انجماد مواد پروتئينی مرغ ، گوشت و ماهی هر بار عدم رعایت 12

 گزارش مستند

222/922 

به ازاء هر مورد  نگهداری غذای مازاد و اضافه کردن آن به غذای روز بعد هر بار 13

 گزارش مستند

222/922 

ر مورد به ازاء ه جایگزینی مواد غذایی بر خالف جدول آناليز مواد غذایی 13

 گزارش مستند

222/922 

اضافه نمودن مواد غير مجاز به غذا ) اعم از رنگ های خوراکی به جای  14

 زعفران ، آرد برای تغليظ خورشتهایی از جمله فسنجان و ...(

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/322/1 

مورد  به ازاء هر با کيفيت مواد مثل فيله و راسته گوشت  یجداسازی اجزا 12

 گزارش مستند

222/922 

به ازاء هر مورد  استفاده مجدد از روغن جهت طبخ غذا و سس مانده  19

 گزارش مستند

222/222/3 

عدم استفاده از نمک ید دار تصفيه شده دارای پوشش رنگی مقاوم و  10

 دارای پروانه بهره برداری 

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/922 

احتياطی و موجود نبودن مواد مورد نياز به مدت حداقل یکماه عدم ذخيره  15

 در سرد خانه ها و انبار نگهداری مواد غذایی

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/322/1 

 کیفیت ارائه خدمات 

 

 

 ب

موجود نبودن ماست تک نفره و دوغ تک نفره همراه با غذای مقرر در  1

 برنامه غذایی

به ازاء هر مورد 

 رش مستندگزا

ریال و به ازای  222/222/3

الی  222/0هر پرس مبل  

ریال )مطابق با قيمت  222/12

به روز ماست و دوغ تک نفره ( 

از صورت وضعيت ماهيانه کسر 

 گردد.



 

 36 از  61 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

به ازاء هر مورد  درجه در هر بار( 23گرم نبودن غذا به هر دليل) دما کمتر از  2 

 گزارش مستند

 الی 222/3به ازای هر پرس 

 ریال 222/12

به ازاء هر مورد  موجود نبودن غذا پيش از پایان ساعت توزیع مقرر در شرایط مناقصه  3

 گزارش مستند

222/922 

 222/322/1 به ازاء هر جلسه عدم انجام پذیرایی هماهنگ شده 3

به ازاء هر مورد  موجود نبودن نان به صورت بسته بندی تک نفره 4

 گزارش مستند

222/142 

 222/922 به ازاء هر جلسه تاخير بيش از سی دقيقه در پذیرایی و توزیع غذا 2

نظافت غير قابل قبول کف، دیوار، سقف، آبدارخانه، آشپزخانه و فضای  9

 جانبی و سلف سرویس و یا سم پاشی نامطلوب

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/322/1 

به ازاء هر مورد  توزیع نان بيات شده 0

 گزارش مستند

222/322 

 ب

به ازاء هر مورد  عدم طبخ و توزیع غذای رژیمی مطابق با درخواست کارشناس تغذیه 5

 گزارش مستند

222/922 

 222/922 به ازاء هر گزارش توزیع اشتباه غذای رژیمی 12

ورد به ازاء هر م است طبخ و توزیع مواد غذایی که قبالً به تایيد کارشناس تغذیه نرسيده 11

 گزارش مستند

 برابر ارزش مواد طبخ شده

به ازاء هر مورد  تغيير در برنامه غذایی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس تغذیه 12

 گزارش مستند

 %3به ازای هر روز عدم اجرا 

 همان روز کارکردصورت 

برگشت مواد غذایی توزیع شده برای مصرف از آشپزخانه به سردخانه و  13

 ون اطالع ناظرانبار بد

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/922 

نظافت نامناسن انبار خشک و سردخانه نگهداری مواد غذایی و یا بی  13

 نظمی و چيدمان نامناسن آنها

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/322/1 

 222/322به ازاء هر مورد وضعيت نامناسن نظافت تجهيزات آشپزخانه) چر  گوشت و سردخانه ها  14



 

 36 از  62 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 گزارش مستند و ... ( و یخچال ها

به ازاء هر مورد  آسين رساندن به اموال وتجهيزات کارفرما در اثر سهل انگاری و قصور 12

 گزارش مستند

تعمير یا خرید وسيله آسين 

 دیده

 222/322/1 به ازاء گزارش مستند مصرف بی رویه آب، بر ، گاز و عدم صرفه جویی و مصرف بهينه 19

جایگزین  در زمان طبخ فرد عدم حضور سرآشپز یا آشپز و عدم حضور  10

و  پایان پخت غذای شام مواد های غذایی و ترك آشپزخانه زودتر از

 سپردن فرایند طبخ شام به کارگران

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

222/222/3 

 وجود اشياء خارجی در غذای طبخ شده به ازاء هرمورد    

 

 

 ج

خردشيشه، ميخ، سوزن، منگنه، ریگ، نخ و سيم ظرفشویی،  1

تکه سيگار، تکه کاغذ یا مقوا، ضایعات گوشتی )مو و پوست(، 

 و ... پر مرغ

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

222/222/2 

به ازاء هر مورد گزارش  مشاهده فضله موش ویا فضوالت حيوانی  2

 مستند

) ضمن معدوم نمودن  222/222/2

 ذای محتوی آن پرس غذا(غ

به ازاء هر مورد گزارش  وجود حشرات و یا الروها 3

 مستند

222/222/2 

 کميت مواد غذایی و پذیرایی 

مغایرت کميت مواد غذایی در مقایسه با آناليز ذکر شده  1 ح

 پيوستی 

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

222/222/2 

 موارد مرتبط با نيروی انسانی  

 

 

 

 

 222/922 به ازاء هر گزارش نامرتن یا کثيف بودن لباس و اتيکت در حين توزیع غذا 1

 222/922 به ازاء هر گزارش نداشتن کارت بهداشتی و یا رعایت نکردن در بهداشت فردی  2

 222/922 به ازاء هر گزارش عدم  تمدید به موقع کارت بهداشتی 3

 222/322 گزارش به ازاء هر نداشتن پرونده پرسنلی 3



 

 36 از  66 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 د

بعد از توالت یا عدم تفکيک مایع عدم استفاده از صابون  4

 دمپایی در دستشویی

 222/322 به ازاء هر گزارش

 222/142 به ازاء هر گزارش عدم استفاده از دستکش، کاله، چکمه مناسن 2

 222/322 به ازاء هر گزارش عدم استفاده از دمپایی جدا در سردخانه 9

 222/322 به ازاء هر گزارش یخ زدایی به موقع و نظافت محيط و قفسات سردخانهعدم  0

عدم برچسن گذاری مواد غذایی ) گوشت، مرغ و ...( شامل  5

 تاریخ ورود و سایر اطالعات مربوطه

 222/922 به ازاء هر گزارش

عدم کنترل ثبت روزانه دما در سردخانه و انبار نگهداری مواد  12

 غذایی

 222/322 زاء هر گزارشبه ا

شستشوی وسایل نظافت مثل جارو و دسته تی در ظروف آماده  11

 سازی و پخت وسينک ظرفشویی به ازای هر بار

 222/322 به ازاء هر گزارش

 222/322 به ازاء هر گزارش استعمال دخانيات در محيط آشپزخانه  12

 222/922 به ازاء هر گزارش رایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسن در محيط کا 13

 222/322 به ازاء هر نفر ورود افراد متفرقه و غير مسئول به محيط آشپزخانه 13 د

 موارد مدیریتی

 

 

 

 

 

 

رعایت نکردن تعهد پرداخت به موقع حقو  وبيمه کارگران  1

 تحت امر

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

222/222/9 

نسانی به فراخور حجم کار و عدم بکارگيری تعداد نيروی ا 2

 مطابق با تعداد نيروی ارزیابی شده در مفاد شرایط مناقصه

ریال و بکارگيری سریع  222/222/9 به ازاء هر مورد گزارش

نيروها به تعداد ارزیابی شده در مفاد 

 مناقصه 

عدم رعایت عوامل ایمنی محل آشپزخانه و کارکنان تحت  3

 پوشش پيمانکار

ورد گزارش به ازاء هر م

 مستند

222/322/1 

 222/222/3 به ازای هر هفتهبکارگيری سرآشپز و آشپزی که مهارتهای حرفه ای وی توسط  3



 

 36 از  64 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کارشناس تغذیه مورد تایيد قرار نگرفته است ی

به ازاء هرگزارش  عدم رعایت ساعت اعالمی کارفرما در برنامه کاری آشپزخانه 4

 کارشناس ناظر

222/222/3 

 222/222/1  درخواست وجه اعم از پول نقد، چک، سفته و ... هرگونه 2

تغيير برنامه شيفت کاری پرسنل بدون هماهنگی کارشناس  9

 تغذیه

 222/222 هر مورد گزارش مستند

عدم برگزاری کالسهای آموزشی مهارت افزایی و جلسات  0

توجيهی ماهيانه برای پرسنل آشپزخانه با هماهنگی کارشناس 

 تغذیه

 222/222/1 ه ازاء هر ماهب

 عدم حضور نماینده در آشپزخانه  5

 

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

222/222 

به ازاء هر گزارش  عدم انجام مفاد صورتجلسات در تاریخ های مقررشده 12

 کارشناس ناظر

222/322/1 

پاسخگو نبودن پيمانکار یا نماینده تام االختيار وی در موارد  11

 مدهپيش آ

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

222/322/1 

به ازاء هر گزارش  عدم انجام بازدید های دوره ای و عدم ارائه گزارشات مربوطه  12

 کارشناس ناظر

222/322/1 

تعلل در رفع مشکالتی که به پيمانکار تذکر داده شده است  13

 عدم توجه به تذکرات شفاهی و کتبی ناظر قرارداد

هر گزارش  به ازاء

 کارشناس ناظر

222/222/3 

ایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسن و ایجاد فضای منفی در  13

 محيط کار در دوره بحران

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

222/222/3 

به ازاء هر مورد گزارش  عدم توجه پيمانکار یا کارگران وی به امنيت و ایمنی غذا 14

 مستند

222/222/9 

 



 

 36 از  65 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 



 

 36 از  63 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 صورضجلسه جرائم و کسور ناشی از کنترل کیفی

 پيرو بازدید به عمل آمده در تاریخ                    از عملکرد و خدمات ارائه شده توسط پيمانکار در محل 

 طبق گزارش واصله از واحد              و براساس بررسی های به عمل آمده و با عنایت به قرارداد فيمابين به شماره 

 محرز گردید:                              پيمانکارموارد ذیل به عنوان قصور          مور  

 قرارداد مذکور....... شرایط اختصاصی /  بند ........ مغایر با بند  -1

 مغایر با بند ....... شرایط اختصاصی /  بند ........ قرارداد مذکور -2

 ....... قرارداد مذکورمغایر با بند ....... شرایط اختصاصی /  بند . -3

3-.......................................... 

شرایط اختصاصی مناقصه که جزء الینفک قرارداد محسوب می  53مذکور در جدول ذیل ماده  –لذا طبق جدول کسور ناشی از کنترل کيفی 

ماه                                سال جاری                                                کارکردجرائمی به شرح ذیل به پيمانکار تعلق می گيرد که از صورت  –شود 

 کسر خواهد شد:

 شرایط اختصاصی مناقصه 53مبل                               ریال طبق ردیف               جدول ذیل ماده -1

 شرایط اختصاصی مناقصه 53جدول ذیل ماده          مبل                              ریال طبق ردیف       -2

 شرایط اختصاصی مناقصه 53مبل                             ریال طبق ردیف                 جدول ذیل ماده -3

3- .................................. 

 .................................. می باشد ........ جمع کل مبل  جرائم و کسور ناشی موارد عدم انطبا  در کنترل کيفيت

 

 .....................ر عمومی ورئیس ام                ..........................کارشناس ضغذيه                       مدير 

 

ساعت بعد نسبت  92ربوط به این صورتجلسه، حداکثر تا توضيح: چنانچه پيمانکار نسبت به جرائم اعمال شده اعتراضی دارد می تواند پس از دریافت نامه م

 به ارائه اعتراض خود به صورت کتبی اقدام نماید.

 



 

 36 از  67 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22/10/1667ضعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی ضاريخ 

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال   ی بیماران وپرنسل بامواداولیه()پخت وپزتهیه وتوزیع غذاواگذاری امور آشپزخانه مربوط به 

معامالت دولتی  این پيشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه، بدینوسيله تائيد می نماید که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در

حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مناقصه فو  را  مناقصه گزاراین موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا نمی باشد و چنانچه خالف  1339مصوب دی ماه 

 مردود و تضمين شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

را امضراء نمایرد و خرالف  همچنين قبول و تایيد می گردد که هرگاه این پيشنهاددهنده برنده مناقصه فو  تشخيص داده شود و بعنوان پيمانکار، پيمان مربوطه

ایرن پيمران  اظهارات فو  در خالل مدت پيمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فرو  هسرتند، در

و ضرمانتنامه انجرام تعهردات پيمانکرار را ضربط و  سهيم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ

 خسارت وارده را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص کارفرما می باشد.

دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراترن را بالفاصرله  این پيشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حين اجرای پيمان بدليل تغييرات و یا انتصابات در

الع نرسراند نره تنهرا به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پيشنهاد دهنده مراتن فرو  را بالفاصرله بره اطر

را ضبط نماید، بلکه خسارت ناشی از فسخ پيمان و یا تاخير در اجرای کار را نيرز بره تشرخيص کارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط 

 خود از اموال این پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

تهای مربوطره مضافا این پيشنهاددهنده اعالم می دارد که به مجازاتهای مترتن بر متخلفين از قانون فو  آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

 می باشد.

 

 

 ضاريخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگی و سمت واممای صاحبان مجاز و ضعهدآورو مهر پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  68 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجرای کار

 

 خلخالدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی و خدانشکده به : 

 از : شرکت 

 

مرکز آموزشی و  )پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرنسل بامواداولیه(واگذاری امور آشپزخانه احتراماً بدیوسيله گواهی می شود این شرکت از محل  

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال
دقت مورد بررسی قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقردام نمروده اسرت . بردیهی موجود مربوطه را به  اسنادبازدید کامل بعمل آورده و  

 است متعاقباً این شرکت هيچ گونه ادعایی در مورد عدم اطالع از جزئيات کار نخواهد داشت.

 

 

 ضاريخ  مهر و اممای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  69 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

ع کارضمانتنامه شرکت در فرايند ارجا  

 ) کار برگ شماره يک( 

 

 باشناسه حقيقی / حقوقی                            به نشانی                      کد پستی       متقاضی نامنظر به اینکه   

 شرکت نماید.         کار ارجاع موضوعمایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده   

 نامبه     ذینفع / کارفرما نامبرابر مبل                      ریال / ارزتضمين تعهد می نماید چنانچه     ذینفع فرما/ کار نامقابل   در م  متقاضی ناماز     ضامن نام

شده و اطالع دهد که پيشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج    ضامن

 کارفرما/ نام هر مبلغی را کهمشاراليه از امضای پيمان مربوط با تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا ميزان                       ریال / ارز 

تياجی به اثبات استنکاف یا اقامه دليل و یا صدور اینکه اح     ذینفع کارفرما/ ناممطالبه نماید، به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی   ذینفع

 بپردازد.     ذینفع کارفرما/ ناماظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد                         

 معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست کتبی پيشنهاد تحویل تاریخ آخرین تا ماه سهمدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

 نامنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا    ضامن نامبرای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتيکه       ذینفع کارفرما/ نام

متعهد است بدون اینکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ، مبل     ضامن نامفق به تمدید ننماید، را مو  ضامن نامموجن این تمدید را فراهم نسازد و  متقاضی

 پرداخت کند.ذینفع فرما/ کار نامدرج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد 

ه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است مطالبه نشود، ضمانتنام   ذینفع فرما/ کار نامچنانچه مبل  این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی   

 ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

خواهد بود. در صورت در صورتيکه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر کارفرما با اعالم در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثيراالنتشار ميسر 

 موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.ضبط ضمانت نامه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  40 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه انجام ضعهدات 

 ) کار برگ شماره دو( 

 

 باشناسه حقيقی / حقوقی                                  به نشانی                   کد پستی  متقاضی نامنظر به اینکه  

 نامکه موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده را با     قرارداد موضوعصد انعقاد قرارداد  اطالع داده است ق ضامن نامبه

د یاد شده به برای مبل                      ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موجن قراردا  /ذینفع فرما کار نامدر مقابل     متقاضی نامدارداز  /ذینفع فرما کار

اطالع دهد که                  متقاضی نامکتباً و قبل از انقضای سررسيد این ضمانتنامه به   ذینفع کارفرما/ نامعهده می گيرد تضمين و تعهد می نماید در صورتی که  

... ریال / ارز ، هر مبلغی را که                 ..........................  از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تاميزان     متقاضی نام

با تایيد وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدون       ذینفع / کارفرما ناممطالبه کند به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی        ذینفع / کارفرما نام

 بپردازد.    ذینفع / کارفرما ناممه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد   آنکه احتياجی به صدور اظهار نا

ی روز تعيين قبل از پایان وقت ادار     ذینفع کارفرما/ ناممدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                است و بنا به درخواست کتبی واصله 

    متقاضی نامنتواند یا نخواهد  مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا     ضامن نامشده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

ه احتياجی به مطالبه مجدد باشد مبل  درج متعهد است بدون آنک  ضامن نامرا حاضر به تمدید نماید      ضامن نامموجن این تمدید را فراهم نسازد ونتواند

 پرداخت کند. ذینفع کارفرما/ نام  شده در باال را در وجه یا حواله کرد                                     

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت برنامه ریزی کشوری برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه(

 

 با شناسه حقيقی / حقوقی                      به نشانی                                   کد پستی                  متقاضی نامنظر به اینکه 

مناقصات / معامالت درج شده را با                                  که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رسانی   قرارداد موضوعاطالع داده است که قرارداد   ضامن  نامبه  

متعهد است در  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضی ناممنعقد نموده است و قرار است مبل                    ریال / ارز به عنوان پيش پرداخت به   ذینفع کارفرما/ نام

است هر   متقاضی ناماطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبل  پيش پرداخت داده شده به   ضامن  نام                   کتباً به   ذینفع کارفرما/ نامصورتی که 

بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت   کارفرما/ذینفع ناممبلغی تاميزان پيش پرداخت مستهلک نشده رابه محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله ازسوی

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعيين   ذینفع کارفرما/ ناماست و بنا به درخواست کتبی                                                                              اداری روز

  متقاضی ناممدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا  نتواند یا نخواهد   ضامن  نامشده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که 

متعهد است بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد،   ضامن  نامرا حاضر به تمدید نماید   ضامن  نامموجن این تمدید را فراهم نسازد و نتواند              

 پرداخت کند.   ذینفع کارفرما/ نام           مبل  درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد                   

که باید  ذینفع کارفرما/ نامکه در آن مبل  پيش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی   متقاضی ناممبل  این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

در مورد مبل  پيش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقليل داده می   ذینفع کارفرما/ نامبه   ضامن  نامحداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم 

 اعالم نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضی نامضمانتنامه معادل مبلغی که   ذینفع کارفرما/ نامشود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی 

ین ضمانتنامه واریز گردد و مبل  آن به صفر تقليل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود در صورتی که تمام مبل  این پيش پرداخت به ترتين تعيين شده در ا

 باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد. 

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  42 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 انتنامه استرداد کسور حسر انجام کارضم

 )کاربرگ شماره چهار(

 

 با شناسه حقيقی / حقوقی                      به نشانی                                 کد پستی                  متقاضی نامنظر به اینکه 

به عنوان استرداد کسور حسن انجام   ذینفع کارفرما/ نامریال/ ارز از طرف      اطالع داده است که مقرر است مبل                       ضامن  نامبه  

پرداخت شود از این رو پس از   متقاضی نامکه موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده به     قرارداد موضوعقرارداد

کتباً و قبل از انقضای سر رسيد این ضمانتنامه    ذینفع کارفرما/ ناممتعهد است در صورتی   ضامن  نام           ،               متقاضی نامپرداخت وجه مزبور به 

ه از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبل                      ریال / ارز ، هر مبلغی را ک  متقاضی ناماطالع دهد که    ضامن  نامبه

بدون آنکه احتياجی به صدور   ذینفع کارفرما/ ناممطالبه کند، به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی                           ذینفع کارفرما/ نام

. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت بپردازد  ذینفع کارفرما/ نام  اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعيين شده، برای   ذینفع کارفرما/ ناماداری روز                       است و بنا به درخواست کتبی                                    

 نامنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا    ضامن  ناممدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که  

متعهد است بدون آنکه احتياجی به   ضامن  نامرا حاضر به تمدید نماید                     ضامن  نامموجن تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند                متقاضی

 پرداخت کند.   ذینفع کارفرما/ نامل  درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد   مطالبه مجدد باشد، مب

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  46 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 ضايید مطالبات به جای ضمانتنامه

 )کاربرگ شماره پنج(

 

 حقيقی / حقوقی                      به نشانی                                  کد پستی                با شناسه   متقاضی نامنظر به اینکه 

که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج      قرارداد موضوعپذیرد که مبل  تایيد شده زیر به عنوان ضمانتنامه          می

کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد   ذینفع کارفرما/ ناماز مطالبات تایيد شده و پرداخت نشده وی  از  ذینفع کارفرما/ نام                       شده نزد     

 مطابق ضوابط آیين نامه تضمين معامالت و شرایط قراردادی است. 

 

 هر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور نام و نام خانوادگی ، م                        متقاضی نام

 

  ذینفع کارفرما/ نام

 موضوع قرارداد مرتبط با معامالت :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

 شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

 :  متقاضی نام  پرداخت های قبلی به                        کل مبل  کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:   

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور : 

 مانده پرداخت پس از کسور پيش پرداخت و علی الحساب و ... به حروف : 

 مانده پرداخت پس از کسور پيش پرداخت و علی الحساب و ... به عدد : 

 امضاء و تایيد مقام مجاز کارفرما : 

 مضاء و تایيد ذیحساب : ا

 اير کاربرگ در دو نسخه ضهیه شده يک نسخه در ذيحسابی و يک نسخه در مجری  رح ضمیمه اسناد مربوط گردد. 

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  44 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  1جدول شماره 

 

 برنامه غذايی ارائه شده نمونه 

               

 وعده غذایی

 ایام هفته

 شام بیمار و پرسنل ناهار بیمار و پرسنل صبحانه بیمار و پرسنل

  +سوپميوه فصل+ نان + خوراك مرغ +سوپچلوکباب کوبيده + دوغ حلواشکری -چای  -شير-نان شنبه

 +سوپترشی+  کوفته ریزه + نان +سوپچلوخورشت قيمه + ماست پنير –چای  –شير  –نان  یکشنبه

 +سوپ+ميوه فصل  خوراك گوشت + نان چلو ماهی + زیتون کره مربا –چای  –شير  –نان  دوشنبه

 +سوپ+ماست چلوخورشت  بادمجان +سوپچلوخورشت قورمه سبزی + ماست پنير –چای  –شير  –نان  سه شنبه

 +سوپ+ميوه فصل + نان ك مرغخورا +سوپیا ليموترش چلوجوجه کباب + نارنج تخم مرغ –چای  –شير  –نان  چهارشنبه

 +سوپ+ ماست چلوگوشت +سوپچلوخورشت آلو + ماست پنير –چای  –شير  –نان  پنج شنبه

  +سوپ+ ماست عدس پلو با گوشت +سوپماست زرشک پلو+چلومرغ + کره مربا –چای  –شير  –نان  جمعه

 ضوجه : در وعده ناهار ، نان به مقدار مورد نیاز ضوزيع خواهد شد .

 

 

 

 میانگیر ضعداد پرس های غذايی)يک ماهه( 2جدول شماره 

 دورچیر ها شام(-نهار–میانگیر ماهانه )صبحانه 

 نوشیدنی ها دسر ساالد انواع)آش( شام)پرس( نهار)پرس( صبحانه)پرس(

3075 3300 3321 3246 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 36 از  45 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 6جدول شماره 

 مورد نیاز ضعداد نیروی انسانی

 ردیف خانوادگی نام نام دتعدا شرح وظایف توضيحات

نظارت برکيفيت و فرایند پخت و توزیع، مدیریت آشپزخانه و  

هماهنگی بين کارشناس تغذیه و پرسنل و تقسيم غذا در زمان 

 توزیع)شام  و ناهار(

 1 سر آشپز 

 2 آشپز  پخت و پز )زیر نظر سر آشپز( و تقسيم غذا در ساعات مقرر 

 3 کمک آشپز  تقسيم غذا در ساعات مقررکمک به آشپز در تهيه غذا و  

شستشوی سالن  –انجام امور مربوط به نظافت شامل ظرفشویی  

 ها  و نظافت و جمع آوری سينی ها ........

 3 کارگر ساده تنظيفات 

 4 تخته کار  تحویل اقالم طبق برنامه و اقدام به اماده سازی آن  

 

  1پیوست شماره 

 پيمانکار آشپزخانه عملکرد چک ليست  ارزیابی

 ضعيف
متوسط 

 امتياز 2224

 خوب

 امتياز 224 

عالی 

 امتياز1
 عنوان

 1 همکاری با رئيس واحد تغذیه    

 2 غذا تهيه و توزیع زمان تغذیه در کارشناس حضور    

    
 از اقدام پس ساعت 48 ظرف کارفرما تأیيد افراد مورد با خاطی پرسنل جایگزینی عدم

 کارفرما کتبی
3 

 3 با کارفرما پيمانکارحس همکاری  پرسنل     

 4 بهداشتی های سرویس و آشپزخانه در شوینده مواد بودن مکفی    

 2 غذا تهيه و توزیع زمان در پيمانکار نماینده حضور    



 

 36 از  43 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 9 مطابقت غذا با امار داده شده    

 0 اجرای صحيح و بی نقص برنامه ارائه شده    

 5 يزات توزیع بعد از اتما م توزیعجمع آوری تجه    

    
 غذایی مواد اوليه کيفيت بر پيمانکار تغذیه و کارشناس نماینده ر حضو عدم یا نظارت عدم

 شده خریداری
12 

    
 درخواست به بنا آنها تخليه ننمودن و ها سردخانه و انبار در مواد اوليه نگهداری زمان مدت رعایت

 کارفرما
11 

 12 رئيس بخش تغذیه در اجرای برنامه اعتبار بخشی بخش تغذیه همکاری با    

 13 کاری سرویس و تعمير موقع به انجام عدم    

 13 مقرر درساعات غذا ها وعدم توزیع سلف سرویس یا و خوابگاهها به غذا رسيدن دیر    

 14 محوطه در زباله پراکندگی    

 12 ر ارتقاء کيفيت خدمات غذاییتعامل و همکاری با واحد بهداشت محيط د    

 19 اجرای ضوابط بخش تغذیه در محدوده خدمات غذایی و تالش در رفع مشکالت و نواقص موجود    

 10 پيمانکار نماینده تام االختيار مؤثر و فعال حضور عدم    

 15 در زمان مرخصی جایگزین ونداشتن سرآشپز حضور عدم    

    
 سلف و به آشپزخانه کارفرما نماینده تأیيد مورد فاقد پوشش مسئول یا و مسئول غير افراد ورود

 سرویسها
22 

 21 نيرو کار ضعف یا فقدان دليل به غذا محل توزیع در متعارف غير و طوالنی صف ایجاد    

 22 دانشجویان ، بيماران و  با پرسنل پيمانکار نيروهای نحوه برخورد    

 23 تلفن و گاز ، ر ب ، آب استفاده بهينه     

 23 ها سرویس سلف نيرو در چيدمان    

 24 تغذیه با ناظرین پيمانکار نيروهای ناشایست برخورد    

 22 تغذیه کارشناس نظر اساس بر برنج کيفيت    



 

 36 از  47 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 29 مختلف غذایی مواد و مواد پروتئينی انجماد رفع کيفيت     

 20 مواد غذایی طبخ شده کيفيت    

 25 اوليه های کمک جعبه يت شارژ وضع    

 32 غذایی ویدسربا تابل و غذا اوليه مواد کميت و کيفيت تطابق    

 31 و..( شيرین جوش ليمو، جوهر )مانند غذا به مجاز غير غذایی مواد نمودنن اضافه    

 32 تاریخ گذشته غذایی مواد از استفاده یا و نگهداری    

 33 محصول برچسن کامل مشخصات ارا نبودند و شوینده مواد کيفيت    

 33 غذاها( برای پایين دمای و برای دسرها باال )دمای غذا وضعيت دمای سرو    

 34 غذایی مواد اوليه اصولی شدن پاك و جداسازی    

 32 نان وضعيت و کيفيت توزیع    

 39 بهداشتی کارت بودن دارا    

 30 پرسنل پيمانکار بلند بلند و ریش و موی ناخن داشتنن    

 35 غذا سرو و تهيه ؛پخت در بهداشتی اصول رعایت    

 32 کنارهم در پخته و خام غذایی مواد نگهداریعدم     

 31 غذایی مواد زدایی انجماد بهداشتی هنگام موازین و اصول رعایت    

 32 غذا توزیع و آشپزی کمک آشپزی، در امور نظافت مخصوص نيروهای از استفادهعدم     

 33 آشپزخانه کف در مواد پروتئينی خصوصاً  غذایی؛ مواد دادنن قرار    

 33 غذا توزیع زمان در مناسن از پوشش توزیع بخش کارکنان استفاده    

 34 (  کفش و پيشبندو....... شلوار، ؛ روپوش ؛ و بهداشتی )کاله مناسن کار لباس از استفاده    

 32 ها سرویس آشپزخانه وسلف وسایل و اتتجهيز نظافت    

 39 ها ،انبار ها، سلف سرویس آشپزخانه های سردخانه داخلی محيط نظافت وضعيت    



 

 36 از  48 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 30 ها سردخانه و انبار وضعيت چيدمان    

 35 یخچالها ها و سردخانه در پخته غذایی مواد نگهداریعدم     

 42 و پوشش بدر بدون روفظ در غذایی مواد نقل و نگهداری وحملعدم     

 41 وضعيت وانت حمل غذا    

 42  غذا توزیع فرآیند و پخت بين فرآیند زمانی فاصله حداقل رعایت    

 43 (... و ناخن مو، ریزه، )سنگ غذا در خوراکی غير و زائد مواد وجودعدم     

 43 غذا سرو در ظروف آلودگی نوع هر و رطوبت مشاهدهعدم     

    
 آماده مواد و سبزیجات، مرغ گوشت، آماده سازی برای مجزا، کار ميزهای يکتفک

 خام و مصرف
44 

 42 در محل کار... و دست در شده یا باندپيچی باز زخم بيمار ، دارای کارکنان حضورعدم     

 49 کار محيط پيمانکار در کارکنان توسط دخانيات استعمالعدم     

 40 غذا نظافت سينی های وضعيت     

    
پروانه ساخت و بهره  –تاریخ انقضاء  -د ها)مهر استاندار چاشنی و جات ادویه کيفيت

 برداری(
45 

 22 شستشوی تجهيزات نظافت در داخل ظروف آشپزیعدم     

    

 شده خریداری تازه شده یا انجماد رفع پروتئينی مواد وضعيت نگهداری

 ساعت( 3 از بيش مدت به نهآزاد آشپزخا فضای ***)عدم نگهداری در
21 

 22  آشپزخانه صحيح پرسنل  با  تجهيزات آشنایی وضعيت    

 23 دسرها و غذایی مواد اوليه صحيح وضدعفونی شستشو    

 23 بعد  روز غذای در مازاد غذایعدم استفاده از     

 24 زباله سطل های وضعيت    



 

 36 از  49 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22 معتبر توليد تاریخ با غذایی مواد از استفاده    

 29 پرسنل آشپزخانه عمومی وضعيت بهداشتی سرویسهای    

 20  منجمد غذایی مواد انجماد از شرایط بهداشتی برای خروج    

 25 ها زباله صحيح تفکيک وضعيت    

 92 کيفيت روغن مورد استفاده    

 91 دارا بودن گواهينامه دوره های آموزشی و بهداشتی     

 92 ینده پيمانکار در محل آشپزخانهنماحضور     

 93 غذا حمل خودروهای نظافت    

 93 نظافت آبروها    

 94 بهداشتی های سرویس و ها سردخانه رود به و جهت مجزا دمپایی از استفاده    

    

 کمتر باشد  02****حداقل امتياز کسن شده نباید از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2پیوست شماره 

 نهادی آنالیز غذای پیش

 



 

 36 از  50 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت قورمه سبزي

 توضيحاتمقدارالزم براي هرنفر )گرم( مواد مورد نياز رديف

 برای خورشت 53 روغن مايع 1

  53 پياز 2

  گرم 2 ليمو عماني 5

 لوبياچيتي 4

 لوبيا قرمز 

23 

23 

 

بدون استخوان و چربي 53 گوشت قرمز 3

 ايراني%33هندی / %33 173 برنج 6

پاک و خرد شده43 سبزی  7

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 5

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون يد 9

 اختياری   3 دنبه تازه 13

 اختياری به مقدار الزم رب گوجه 11

 

 چلو خورشت  قیمه

 ضوضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز رديف



 

 36 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 رب گوجه 1

  53 پياز 2

 خالص 63 سين زمينی 5

  23 لپه 4

  53 گوشت قرمز 3

 برای خورشت 53 روغن مایع 6

 یرانیا%33/  یهند%33  173 برنج 7

 اختياری به مقدار الزم تمرهندی، آبغوره، آبليمو، گرد ليمو 5

   1.3 ليمو عمانی 9

 برای برنج 7 روغن مایع 13

  مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 11

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

 اختياری  33 گوجه 12

 چلو جوجه کباب



 

 36 از  52 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضوضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز رديف

 برنج  11 روغن مایع 1

  گرم 13 پياز 2

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 5

4 

 فيله مرغ 153 گوشت  مرغ

 با استخوان 523 گوشت  مرغ

  گرم 4 آبليمو 3

  گرم 3 نمک تصفيه شده بدون ید 6

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 7

  گرم  13 کره حيوانی 5

  مثقال  3.333 زعفران 9

 اختياری به مقدار الزم ماست 13

 اختياری به مقدار الزم فلفل دلمه  11

 

 

 

 

 

 

 چلو کباب کوبیده



 

 36 از  56 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوضیحات ی هرنفر )گرم(مقدارالزم برا مواد مورد نیاز رديف

  11 روغن مایع 1

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 2

  43 پياز 5

بدون استخوان53 گوشت قرمز 4

قلوه گاه43 گوشت قرمز 3

 اختياری 13 دنبه تازه 6

  13 کره حيوانی 7

  به مقدار الزم سما  5

  به مقدار الزم آبليمو 9

  مثقال 3.331 زعفران 13

  به مقدار الزم دویه جات مجازا 11

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 12

 زرشک پلو با مرغ



 

 36 از  54 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

  

 عدس پلو با گوشت

 ضوضیحات )گرم(مقدارالزم برای هرنفر   مواد مورد نیاز رديف

 ضوضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز رديف

  23 رب گوجه 1

 53 پياز 2

  573 مرغ 5

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 4

  الزمبه مقدار  نمک تصفيه شده بدون ید 3

  53 روغن مایع 6

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 7

  4 زرشک 5

  3 هویچ 9

  3 فلفل دلمه ای 13

   3 آبليمو 11

 مخصوص برنج مثقال  3.331 زعفران 12

   2 سير 15

   3.2 هل یا برگ بو و زنجبيل 14



 

 36 از  55 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 سر  کردنی 53 روغن مایع 1

2 
 برنج

173 

 

 یرانیا%33/  یهند33%

  53 پياز 5

  23 رب گوجه 4

  43 عدس 3

 چر  کرده 73 گوشت قرمز 6

  3 دنبه تازه 7

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 5

  به مقدار الزم آبليمو 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 از  53 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خوراک مرغ

 ضوضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( یازمواد مورد ن رديف

  3 فلفل دلمه ای 1

  573 مرغ 2

  53 پياز 5

  به مقدار الزم آبليمو 4

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 3

  23 هویج 6

  23 رب گوجه 7

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلوخورشت بادمجان

 توضیحات قدار الزم برای هر نفر )گرم(م مواد مورد نیاز ردیف



 

 36 از  57 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 برای خورشت 65 روغن مایع 1

  20 رب 2

  65 پیاز 6

 هندی  %5ایرانی     %50 170 برنج 4

  85 گوشت 5

 برای برنج 7 روغن 3

 

 

 

 خوراک گوشت

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  65 روغن مایع 1

  20 رب 2

  60 یازپ 6

  100 سیب زمینی 4

  90 گوشت 5

 

 

 

 

 

 چلوخورشت آلو

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف



 

 36 از  58 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 برای برنج 7 روغن مایع 1

  20 رب گوجه 2

  65 پیاز 6

  20 لپه 4

  85 گوشت قرمز 5

 برای خورشت 65 روغن مایع  3

 هندی %50ایرانی  % 50 170 برنج 7

  10 آلو 8

  مقدار الزم نمک ، ادویه جات 9

 

 

 سبزی پلو با ماهی

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  65 روغن مایع 1

  600 ماهی 2

  100 سبزی )مثل شوید( 6

  50 نارنج 4

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده 5

 هندی %50ایرانی  % 50 170 برنج 3

  10 رهک 7

 

 کوفته ریزه



 

 36 از  59 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  65 روغن مایع 1

  50 سیب زمینی  2

  20 سبزیجات 6

  20 رب 4

  90 گوشت  5

  1 تخم مرغ 3

  60 لپه  7

  50 پیاز 8

 

 چلوگوشت 

 تتوضیحا مقدار الزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  65 روغن مایع 1

 هندی %50ایرانی  % 50 170 برنج 2

  100 گوشت 6

  7 روغن  4

  به مقدار الزم نمک وادویه جات 5

  20 رب 3

  20 هویج 7

  65 پیاز 8

 



 



 

 36 از  30 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

،  تنامه شرکت در مناقصهامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالن و مندرجات دعواینجانن ، 

 در معامالت دولتی و به طورکلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه جهت  تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  

ط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه و اینکه هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع از جميع شرای 

 مناقصه خواهدبود پيشنهاد می نمایم که:

 عمليات موضوع مناقصه فو  را بر اساس مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبل  کل: -1

 نوع غذا
ضعداد ضقريبی 

 ماهانه 

هر پرس به مبل  پیشنهادی برای 

 ريال
 يک ماهمبل  پیشنهادی برای 

   1214 حلواشکری -چای  -شیر-نان

   1214 پنیر –چای  –شیر  –نان 

   1214 مربا کره – چای – شیر – نان

   1214 پنیر – چای – شیر – نان

   1214 مرغ تخم – چای – شیر – نان

   533 دوغ+  کوبیده چلوکباب

   533 ماست+  قیمه چلوخورشت

   533 زیتون+  ماهی چلو

   533 ماست+  سبزی قورمه چلوخورشت

   533 یا لیمو تر  نارنج+  کباب چلوجوجه

   533 ماست+  آلو چلوخورشت

   533 ماست+  چلومرغ

   1124 +دوغ  گوشت با پلو عدس

   1124 + ماست  چلوگوشت

   1124 + نانمرغ خوراک

 برگ پیشنهاد قیمت 



 

 36 از  31 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

   1124 بادمجان  چلوخورشت

   1124 نان+  گوشت راکخو

   1124 نان+  ریزه کوفته

   2233 (سوپ) آ  انوا 

     ماهی با پلو سبزی

    جمع کل مبل  ماهانه

 ضقريبغی هغای پرس ضعدادو  3300پرس ، ضعداد پرس های ضقريبی در  وعده نهار  3075ضعداد پرس ها ی ضقريبی در وعده صبحانه 

برای واحد های ديالیز ، ديابتی های بخش داخلی ، زنان ، آی سی يو و ا فال  در صورت نیاز د . برآورد میشو 3321شام  وعده  در

 پرس ضوزيع خواهد شد   70بعد از ظهر به ضعداد ضفريبی روزانه  4صبح و  10و پیشنهاد کارفرما میان وعده غذايی در ساعات 

 دسر و میوه جات 

 مواد مورد نیاز رديف
مقدارالزم برای 

 ر )گرم(هرنف
 ضوضیحات

قیمت پیشنهادی برای هر پرس به 

 ريال 

   33 خيارشور 1

  گرم133ليموسنگی  33 ليموترش 2

   133 ترشی 5

   163-233 سين درختی 4

   133-123 سين گالب 3

693-113 خيار   

   163-233 پرتقال 7

   133-133 نارنگی 5

   123-133 ليموشيرین 9

   123-163 هلو 13



 

 36 از  32 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

   53-113 هلو انجيری 11

   143-163 گالبی 12

  دو تا سه عدد 53-123 آلو قطره طال 15

   53-133 کيوی 14

   133-123 شبرنگ 13

   133-123 شليل 16

  دو تا سه عدد 53-123 زردآلو 17

 43 سبزی خوردن  15
پاك شده و بسته بندی شده 

 کارخانه ایی آماده سرو

 

   دعد 1 چای کيسه ای 19

  بسته بندی تک نفره  53-33 زیتون سبز یا پرورده 23

 عدد 1  ساده شير یک نفره  21
با بسته بندی کارخانه ای 

 سی سی 233)استریليزه(  

 

 عدد 1 آب ميوه یک نفره 22
با بسته بندی کارخانه ای 

 سی سی 233

 

 133 ماست یک نفره  25
با بسته بندی کارخانه ای با % 

 چربی 5-3/2

 

 عدد 1 دوغ یک نفره 24
 -با بسته بندی کارخانه ای

 سی سی  233

 

  عدد 5تا  2 13-23 مغز گردو کامل 23

  عدد 5تا  2 53-33 خرما 26

   33-73 زولبيا 27



 

 36 از  36 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

   43-63 باميه 25

   33-63 گوجه خام )دورچين( 29

   133-123 گوجه کبابی 53

   133 ترشی هفت بيجار 51

   133  ساالد 52

   233 خوراك عدسی  55

   عدد 4هر نفر  بيسکویت ساقه طالیی ساده 54

 

 ريال.........................................................................................      )به عدد(مبل  ماهانه 

انجام  ريال .........................................................................................................................................................................     )به حروف(مبل  ماهانه 

 دهم.

 ريال................. ........................................................................     )به عدد(ماه (  ............)  کلمبل  

انجرام  ريال..................................................................................... ......................................................     )به حروف( ماه (  .............کل ) مبل  

 دهم.

 . کل پیشنهادی می باشد مالک عمل در ضعییر و انتخاب  قیمت

 ضاريخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امماء مجاز وضعهدآور

 

 


