
 

 97 از  1 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 بیمارانتوزیع غذای تهیه )امور پخت و پز و آشپزخانه  مربوط بهاموردر نظر دارد  شهرستان خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانش

و به صورت مناقصه  را از طریق برگزاری 9911 - 9911درسال  (نوبت دوم )مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال و پرسنل با مواد اولیه

)   به شرکت های واجد شرایط  www.setadiran.ir  به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (لکترونیکی و از طریق ا

عه و پیشنهادات خود را منطبق بایستی شرایط ذیل را دقیقاً مطالفوق الذکر  مناقصه اشخاص حقوقی ( واگذار نماید . لذا کلیه شرکت کنندگان در

  با شرایط قید شده در اسناد تکمیل نمایند . 

)امور پخت و پز وتهیه و توزیع غذای بیماران و پرسنل با  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالواگذاری امور آشپزخانه موضوع مناقصه:  -1

 نوبت دوم  مواد اولیه ( 

رکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره م بامواداولیه( سنل)پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرواگذاری امور آشپزخانه ار:شرح مختصری از مشخصات و مقادیر ک -2

 ( خلخال

 میدان بسیج  –شهریور  91مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال بلوار محل اجرای کار:  -3

   قرارداد 5صفحه و با توجه به برنامه های غذایی ارائه شده و تعداد پرس های غذایی اعالمی در  )ساالنه( لیپیشنهاد قیمت به صورت ک نحوه ارائه قیمت: -4

 شمسی ماهدوازده    مدت اجرای کار: -5

 خلخال کز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره (مرکار فرما:   -6

   امام خمینی )ره( خلخال یمرکز آموزشی و درمان  دستگاه نظارت: -7

   دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخالدانشکده علوم پزشکی خلخال: مناقصه گزاردستگاه  -8

می ( ال رینهصدوبیست وپنجهزاروچهارصدوچهل میلیون و دوبیست وپانصدریال ) 444/925/522 مبلغ :مناقصهمبلغ تضمین شرکت در  -9

دستورالعمل تضمین  6بر اساس ماده  گزار تسلیم شود:مناقصه  به دستگاه الف در پاکتمناقصه همراه با اسناد باشدکه باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر 

کمیته فنی و تخصصی مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش  05/03/5331/د مورخ 585/505معامالت دانشگاههای علوم پزشکی به شماره 

زیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادر و 05/50/5331 – 5523/500پزشکی و نامه شماره 

پانصدوبیست دو میلیون ونهصدوبیست ریال ) 444/925/522شده از تمام شعبات بانک اقتصاد نوین سراسر کشور ( به مبلغ  

 به نشانی ارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در سامانه تد( ال ریوپنجهزاروچهارصدوچهل 

www.setadiran.ir     گزار تسلیم شود:مناقصهبه دستگاه  پاکت الفدر «  اصل آن » بارگذاری و 

بنکام   زد بانکک صکادرات  ن  580530000000550385285002IRبه شماره حساب فوقبه مبلغ  ) نسخه صاحب حساب (ارائه فیش واریزی  -الف

  خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانش

باید حداقل سه ماه بوده و برای سه مکاه   فوق  مدت اعتبار تضمین ؛  خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانشضمانتنامه بانکی به نفع  -ب 

 ل توسکط مناقصکه گکزار، موجکم عکدم گشکایش      وط و محدودیت در متن ضمانت نامه در زمان درخواست وصک هر گونه شر دوجودیگر نیز قابل تمدید باشد 

 .سامانه خواهدشد.پاکتهای ب و ج پیشنهاد دهنده در وقرائت فایلهای مربوط به

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

امام خمینی )ره ( و درمانی  مرکز آموزشی ) غذای بیماران وپرسنل بامواداولیه واگذاری امور آشپزخانه  )پخت وپزتهیه وتوزیع یامرحله یک یط شرکت در مناقصه عمومی شرا

 11-11نوبت دوم سال  خلخال
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به صورت الکترونیکی و از طریق « ج » و « ب » ، « الف » ک خود را در سه پاکت ) فایل ( جداگانه  پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد و مدار - -د

 ارائه نمایند :  به شرح ذیل  www.setadiran.ir به نشانی درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (

 الف و ب و ج  باید محتوی مدارک زیر باشد:فایلهای مربوط به پاکتهای 

 (( گذاشته شود: الفاسناد و مدارکی که باید در  فایل مربوط به پاکت  ))   -14

پانصدوبیست دو میلیون ونهصدوبیست وپنجهزاروچهارصدوچهل ریال ) 444/925/522 سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ -50-5

، عالوه بر ارائه از طریق سامانه تدارکات  اصل سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کارحاوی « الف » تبصره : پاکت (ال ری

می بایست به صورت سربسته و الک و مهر شده به نشانی :    www.setadiran.ir به نشانی الکترونیکی دولت ) ستاد (

تسلیم و رسید دریافت نموده  خلخال علوم پزشکی دانشکدهدبیرخانه ستاد مرکزی  –خیابان شهید مظفر عزیزی  – خلخال

 و روی پاکت نوشته شود :  

 بیمارانتوزیع غذای  تهیه و)امور پخت و پز و مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی خلخال واگذاری امور آشپزخانه  مربوط به مناقصه« الف » پاکت » 

 به اضافه نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پاکت .  9911 – 9911 (درسالو پرسنل با مواد اولیه

 اسناد و مدارکی که باید در فایل مربوط به پاکت )) ب ((  گذاشته شود:-14-2

 ( 13از  5الی  5صفحه برگ ) 5شرایط شرکت در مناقصه به تعداد  -

 ( 13از  55الی  6صفحه برگ ) 6نمونه قرارداد به تعداد  -

 (  13از  36الی  55صفحه برگ )  30شرایط اختصاصی به تعداد  -

بکرگ   5بکه تعکداد     55/50/5331فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولکت در معکامالت دولتکی مکورخ      -

 ( 13از  31صفحه )

 ( 13از  38صفحه برگ ) 5نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار  -

 ( 13از  23الی  33از صفحه برگ ) 5به تعداد  5،5،3،2،5نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه های  -

 ( 13از  28الی  22از صفحه برگ )   5جداول شماره یک ، به تعداد  -

 ( 13از  15 الی 23از صفحه )برگ  51به تعداد  آنالیز غذای پیشنهادی () 5پیوست شماره  -

 (13از 11الی 16برگ )صفحه 5تعداد لیست دسرهابه -

 13از 18برگ صفحه  5لیست میان وعده غذا  -

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

 مهر و امضاء شود. به بعد1996اجتماعی مربوط به سال  رفاهو تعاون  ،کپی تائید صالحیت اداره کار -

 ی و رضایت کاری از فعالیتهای مشابه در سایر موسسات وسازمانهای دولتی وخصوصی در صورت فعالیتگواهی سوابق کار -

 رونوشت مصددق  اصلروزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجکاز و   رونوشت مصدق اصلاساسنامه شرکت و  رونوشت مصدق اصل -

رسدمی ببدت اسدناد یدا دفداتر دادگاههدا رسدیده        رونوشت بایدد بده تیییدد یکدی از دفداتر       )اصلآگهی  آخرین تغییرات شرکت 

پاککت  فایکل مربکوط بکه    باید ضمیمه باشد و همراه با سایر مدارک در (واستفاده شود  قید"ازجمله کپی/ رونوشت برابراصل است وصرفاباشد

 ))ب(( به مناقصه گزار تسلیم دارند.
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 مصدق برابر اصل ابرازی یا مشروط مورد قبول نمی باشد. -

 .  تبصره : ارائه اصل مدارک فوق در هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد

 گذاشته شود: (( ج)) اسناد و مدارکی که باید در پاکت   -14-9

 ( 13از   13صفحه برگ ) 5برگ پیشنهاد قیمت به تعداد  -

باید به مهر   ج،ب،الفپاکت های  فایل مربوط بهکلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دریافت شده از مناقصه گزار در -تبصره 

فایل مربدوط   دارای نقص باشند  ب و الف پاکتهای فایل مربوط به نده رسید ه باشد. در صورتیکهو امضای مجاز شرکت پیشنهاد ده

 گشایش نشده و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود. جپاکت  به

اره تلفکن  پرسکش هکای خودراازطریکق شکم    هر یک از شرکت کنندگان که نسکبت بکه مفهکوم اسکناد و مکدارک مناقصکه ابهکامی داشکته باشکند مکی توانند           -11

  درمیان گذاشته وپاسخ دریافت دارند . 02535256605

زار اعکالم و  هر گونه توضیح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گک  -12

 جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.

ق تغییر ، اصالح یا تجدید نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ مکی دارد و اگکر چنکین    مناقصه گزار ح -19

حکق دارد   موردی پیش آید مراتم به شرکت کنندگان ابالغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتم مزبور تسلیم شکده باشکد پیشکنهاد دهنکده    

 اضای استرداد آن را بنماید.تق

 :نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه -14

 مورخه شنبه پنجروز 12ساعت لغایت  49/49/98مورخه  شنبههریک از مناقصه گران می توانند فایل اسناد مناقصه را  از روز  

 دریافت نمایند .  www.setadiran.ir  به نشانی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( 21/49/98

به دستگاه  24/49/1998مورخه  شنبه یکروز 14:44شرکتهایی که پس از دریافت اسناد مناقصه ، مایل به شرکت در آن نیستند ، مراتم را تا ساعت  -15

 گزار اطالع دهند مناقصه

 می باشد.   03/50/38مورخه   وشنبهدروز 52:ساعت : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها -16

 :نشانی محل تسلیم پیشنهادها -51

 14:44سداعت  مناقصه گران باید پیشنهاد خود را منطبق با شرایط قید شده در اسناد مناقصه و پس از رویت و اطالع کامل تکمیل نمکوده و تکا   

ارائکه نماینکد .      www.setadiran.ir بکه نشکانی   ) سکتاد ( از  طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولکت   49/14/98مورخه  شنبه دوروز 

 می بایست تا تاریخ فوق به دبیرخانه ستادمرکزی دانشکده تسلیم گردد .پاکت الف بدیهی است 

در کمیسیون  45/14/98مورخه  شنبه پنج قبل از ظهر روز 14:94پیشنهاد های واصله ) فایل های بارگذاری شده ( راس ساعت  -18

و از طریق سامانه تدارکات  و خدمات بهداشتی شهرستان خلخال علوم پزشکی دانشکده – خیابان شهید مظفر عزیزی –خلخالمناقصه به نشانی : 

 خوانده می شود.  گشایش و  www.setadiran.ir به نشانی  الکترونیکی دولت ) ستاد (

 دستگاه مناقصه گزاردرردیاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست- 53

 ) پاکت ج ( نوشته شود. به صورت عددی وحروفیرقم پیشنهاد قیمت ماهانه و ساالنه باید به صورت مجزا در برگ پیشنهاد قیمت  -24
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ما ،  با سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود به انعقاد قکرارداد  روز پس از ابالغ کارفر (24بیست )برنده مناقصه باید حداکثر تا  -21

 . در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.نماید مبادرت

توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پیمان نشود نفکر دوم بکر اسکاس آئکین نامکه مکالی و معکامالتی         در صورتیکه برنده مناقصه اعالم گردیده و او با -22

کت در مناقصه او هکم بکه   دانشگاهها به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شر

 بط می شود و مناقصه تجدید خواهد شد.نفع کارفرما ض

 بعد مسترد می شود. هفته سه، سایر مناقصه گرانپس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه  -29

های علوم التی دانشگاهو آئین نامه مالی و معامکشور  سازمان مدیریت و برنامه ریزیسایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ایران و  -24

 می باشد. پزشکی

مرتکم یکی از اعمال منکدرج در بنکدهای   برنده مناقصه ، در صورتیکه  55/55/5383-ه50312/ت13311به استناد تصویم نامه هیئت وزیران به شماره  -25

سال نمکی   5عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت مجاز به  مناقصه گزارماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی شوند 

 باشد.

و سکایر مفکاد    50واگذار شده مذکور یا ناقص بودن اسناد و مدارک درخواسکتی در بنکد    آشپزخانهدر صورت مغایرت اساسنامه شرکت با موضوع امور  د  26

 دهندگان حذف خواهد شد.  شرایط مناقصه،شرکت مذکور از فهرست پیشنهاد

 خود را تعیین و مهر و امضاء نماید.پیشنهاد قیمت ک پیشنهاد دهنده باید با خط خوانا و بدون قلم خوردگی برای تمامی امور مورد درخواست واحد مربوطه  51

سکاد اطالعکاتی و   ک مناقصه گر اقرار و متعهد به صحت و سقم تمامی اطالعات و مدارک در طول مناقصه مذکور را نمکوده و در صکورت اابکات هرگونکه ف      58

 مغایرت در ارائه مدارک و اطالعات ارسالی مسئولیت و عواقم قانونی آنرا به عهده می گیرد. 

اعی و بانکک  مبلغ ماهانه قرارداد پس از ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ) طبق قانون کار ( که ممهور به مهر و امضاء سازمان تأمین اجتمک ک   53

  ده خواهد بود و پس از تائید کارفرما پرداخت خواهد شد . عامل پرداخت کنن

 می باشد. مناقصه گزاردادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف تعیین شده واحد  ک شرکت در مناقصه و 30

یکا حسکم تصکمیم     سککونت دارد و  ککار  انجکام  شهرسکتان   بود که در محل صورت مساوی بودن مبالغ پیشنهادی حق تقدم با برنده مناقصه ای خواهد در -35

 شد. تصمیم خواهد اتخاذ کدهبا رعایت صرفه و صالح دانش کمیسیون و

 شد. محتویات پاکات گشایش شده تحت هیچ عنوانی به مناقصه گران )شرکت کنندگان( مسترد نخواهد -35

زینه تهیه مواد اولیه و دستمزد و کسورات قانونی کارگران را بدون دریافکت  ماه ه دومتعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  برنده مناقصه  -33

 .  وجهی از کارفرما دارا می باشد

 خاتمه می یابد .           ............شروع و در تاریخ   ......... شمسی می باشد که از تاریخ  ماه  دوازده  مدت زمان انجام قرارداد – 32

است در گزینش افراد شاغل خود نهایت دقت را به عمل آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مکواد  موظف  برنده مناقصه -35

 ، لیست اسامی آنها را بانضمام مدارک الزم به کارفرما ارائه نماید. بکار گماردن  قبل از و گواهیهای صالحیت حرفه ای  مخدر

 مدیره مشترک دارند، در مناقصه شرکت داده نمی شوند.  شرکت هایی که اعضای هیئت – 36

%)بیست وپنج درصد( حجم ومبلغ قرارداد را با محاسبات فنی در صکورت صکالحدید درهرزمکان افکزایش ویکا       55می تواند درصورت نیاز مناقصه گزار – 31

 کاهش دهد .
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ئه به سازمان بیمه تأمین اجتماعی را پس از تائید امورمالی واحد مربوطه همزمکان در  متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارا برنده مناقصه -38

نیکز بارگکذاری نمکوده      http://karkonan.behda.sht.gov.irسایت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمکان و آمکوزش پزشککی بکه آدرس     

 ات تکمیلی مورد نیاز را وارد نمایند . واطالع

 %بیشترازمبلغ برآورداولیه نسبت به اعالم برنده مناقصه اقدام نماید  55مناقصه گزار مجازاست با در نظر گرفتن حداکثر  -33

 خواهدشد. انجامبابرنده مناقصه قراردادبصورت دستمزدی وخریدمصالح  -20

 انجکام  قبکال  در قرارداد پایان در و داری نگه مرکز مالی امور نزد و کسر ماهیانه کار انجام حسن سپردة عنوان به نآ%  50 میزان شرکت به پرداخت هر از -25

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

 خسکارات  ویکا  آن جبکران  بابکت  وجهکی  پرداخکت  بدون و یکطرفه بطور که ددار اختیار بداند که مرکز آموزشی درمانی امام )ره( خلخال صالح زمان هر -25

 هرگونکه  حکق  شکرکت   ،مناقصکه  عمکومی  شکرایط  پکذیرش  با و نماید بالاار و لغو را مابین فی قرارداد مناقصه این برنده شرکت به قرارداد لغو از ناشی احتمالی

 . نماید می صلم خود از را اعتراضی

 ریع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتیب خواسته شده ارائه نمائید.به منظور رسیدگی س :توجه

به جای الکهای شمعی و شکننده استفاده گردد ، به جهت بی رنگی چسدبهای حرارتدی هنگدام مهدر کدردن       و ژله ای بهتر است از چسب حرارتی

 .روی آنها از استامپ استفاده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه مناقصه گزار
 وادگی اعضای مجازنام و نام خان

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 مهر و امضای کلیه اوراق دریافتی از مناقصه گزار توسط شرکت فراموش نشود. توجه :

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  قرارداد 
بشماره .......تاریخ ...... مابین واحد...........به نمایندگی آقای  دانشکده علوم پزشکی خلخالجلسه کمیسیون گشایش مناقصه صورت به استناد باقرارداد حاضر     

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

دره از .......به نشانی..................... کد پستی ومسئولیت آقای/خانم..................باسمت............................. دارای شماره شناسنامه ...... کد ملی ...............  صا

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

 ( موضوع قرارداد :  1ماده  

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالواگذاری امور آشپزخانه موضوع قرارداد عبارت است از 

 ( مدت قرارداد :2ماده 

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

 ( محل اجرای قرارداد :  9ماده

 حل موضوع قرارداد اطالع کافی و کامل دارد . در محل  آشپزخانه و محل های مورد نظر درخواستی کارفرما می باشد که پیمانکار اقرار نمود از م موضوع قرارداد انجام      

 و نحوه پرداخت :  ( مبلغ کل قرارداد 4ماده 

بصکورت تقریبکی و    شام ( مطکابق برنامکه هکای تنظیمکی توسکط کارفرمکا        –ناهار  –مبلغ قرارداد با مواد و لوازم اولیه به ازای هر پرس غذای تهیه شده در سه وعده ) صبحانه    

 ر می باشد . بشرح زیبرآوردی 

 وعده غذایی

 ماهانه  به تومان  قیمتبرآورد میانگین تعداد پرس غذا و 

 قیمت کل متوسط قیمت جمع کل پرسنل بیماران

   0013 0933 9913 صبحانه

   0190 0033 9090 ناهار

   0933 0133 0033 شام

   033 -- 033 رژیم مایعات )سوپ(

   9033 -- 9033 میان وعده

   93033 0133 0033 دسر

   جمددددددددددع کل قیمت غذا
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  نفر 0 حقوق ودستمزدکارگران( اعم از حقوق ، سنوات ، عیدی و پاداش ، بیمه و ...

   جمع کل مبلغ ماهانه)دستمزدومصالح (

   

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

 ریال (                                    جمع کل ماهانه حقوق ودستمزد به عدد                         ریال به حروف )                                                     

 ریال                                                       به حروف :  ریالساالنه قرارداد)حقوق ودستمزدومصالح (به عدد :                         کل مبلغ

عهکدات بکه حسکاب شکماره     قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام ت % )ده درصد( مبلغ کل 50موظف است  پیمانکار     ( ضمانت اجرای قرارداد :  5ماده

قکرارداد یکک فقکره     ککل % )ده درصکد( مبلکغ    50واریز و فیش آن را به کارفرما تحویل نماید ، یکا معکادل    .................. شعبه  ...............بانک  ......................

از تاریخ عقد قکرارداد    ماه 58شعبه ........... به مبلغ ..........ریال به حروف ..........بااعتبار ضمانت نامه معتبر بانکی به شماره .......... تاریخ ......... بانک ............

 به کارفرما تحویل نمایند . 

 ( تعهدات کارفرما :  6

 کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد در طول مدت قرارداد ندارد .  – 6 – 5

 ذهاب و تغذیه کارکنان پیمانکاروخودپیمانکار هیچ ارتباطی به کارفرما ندارد .  ایاب و – 6 – 5

%)بیست وپنج درصد( حجم ومبلغ قکرارداد را بکا محاسکبات فنکی در صکورت صکالحدید درهرزمکان افکزایش ویکا           55کارفرما می تواند درصورت نیاز - 3-6 

 کاهش دهد . 

 د . ا توسط نگهبانان خود بازرسی نمایاظتی و ایمنی در صورت لزوم در زمان ورودو خروج کارگران آنها رکارفرما مجاز است که از لحاظ امور حف –6– 2

کارفرما هیچگونه تعهدی درخصوص استخدام و پرداخت حقوق و مزایای حکین ککار عوامکل و کارکنکان موضکوع قکرارداد را نکدارد و از هکر گونکه           –6 – 5

قکانون ککار در اسکتخدام     53لیه تعهدات ذیربط به عهده پیمانکار خواهد بود و کلیه کارگران شاغل در قرارداد طبق مکاده  مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و ک

ار ، تکامین  پیمانکار بوده و هیچکدام از آنها رابطه کارگری و کارفرمائی با کارفرما نخواهکد داشکت و پیمانککار متعهکد مکی گکردد تمکامی مقکررات قکانون کک          

د و داخت به موقع کلیه حقوق ، دستمزد ، عیدی ، ایاب و ذهاب ، پاداش ، سنوات ، حق بیمه ، مالیات و...را در مورد کارگران خود اعمال نمایک اجتماعی و پر

 کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین زمینه به جزء موضوع تبصره یک ماده سیزده قانون کار ندارد . 

 الزم به تذکر استاساس کنتورهای مربوط محاسبه شده و پیمانکار متعهد به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد. هزینه آب،  برق و گاز آشپزخانه بر  -6-6

به عنوان هزینه آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که  پرداخت ماهانه%)یک درصد( مبلغ 5م نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصدر صورتی 
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نکار می باشد. در این راستا پیمانکار موظف است همه ماهه پس از نهایی شدن مبلغ مورد نظر هزینه را به حساب اعالمی از طرف پرداخت آن بر عهده پیما

 تحویل نماید. مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره( دانشکده امورمالی( واریز و فیش واریزی را به شکدهکارفرما )غیر قابل برداشت دان

غذای تحویلی توسط پیمانکار و بر مبنای برنامه تنظیمی و آمار روزانکه توسکط کارشکناس تغذیکه      یحق الزحمه ماهانه بر اساس تعداد پرسهاپرداخت  – 6 – 1

 تعهکدات پیمانکار و استرداد ضمانت حسکن انجکام    کارکردیانماینده کارفرماتائید و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد و نیز آخرین پرداخت صورت 

و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و ارائه گواهی حسن انجکام   اداره دارائیتعاون و  واداره کار  ،از سازمان تأمین اجتماعی  بیمه منوط به ارائه مفاصاحساب

 کار و سایر مدارک مورد نیاز درخواست شده از سوی کارفرما می باشد .

 ( تعهدات پیمانکار :  7

 د جزء الینفک این قرارداد بوده و برای طرفین الزم االجرا می باشد . شرایط اختصاصی قراردا -5-1

 قکرارداد خواهکد بکود و پیمانککار موظکف اسکت ککه در ایکام          1طبق جدول شماره  نفر( پنج) 5تعداد افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه حداقل – 1 – 5

 نیاید .  پیش  کارفرماطوری برنامه ریزی نماید که خللی در امور تغذیه 

 انجام گیرد.  هاپیمانکار موظف است نیروهای بکارگیری شده را قبالً به کارفرما معرفی نماید تا مراحل گزینش آن -3-1

 تهیه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی بهداشتی جزء تعهدات الزامی پیمانکار است و می بایست قبل از شروع به کار دارای – 1 – 2

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

 داشتن کارت بهداشتی حتی برای نیروهایی که به طور آزمایشی مشغول به کار می شوند الزامی است.-5-1

 ر می باشد.هزینه های مربوط به اخذ کارت بهداشتی بصورت شش ماهه بعهده پیمانکا-6-1

و فهرست لوازم و تجهیزات همراه  با تاسیسات برودتی و ساختمانی در لیستی جداگانه تحویل پیمانکار می گردد . پیمانکار موظف به نگهداری  – 1- 1

دد و در پایان قرارداد باید تعمیر وسایل و تجهیزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پیمانکار تحویل می گر

مانکار طبق صورتجلسه ای سالم تحویل کارفرما نماید. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اار سهل انگاری خسارتی وارد آید پی

ر و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،اجاق موظف به جبران خسارت در اولین زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زیر صف

گیرد و در پایان  گاز،کباب پز و تاسیسات مربوط به ساختمانها و هر آنچه از امین اموال طی صورت جلسه ای دریافت کرده باشد، در اختیار پیمانکار قرار می

 قرارداد بایستی سالم مسترد گردد.

 وغیره ... بعهده پیمانکار میباشد .  اعم ازبیمه،مالیاتاجرای قرارداد کلیه کسورات قانونی ناشی از –1 –8

هزینه تهیه مواد اولیه و دستمزد و کسورات قانونی کارگران را بدون دریافکت   ماه دوپیمانکار متعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  – 1– 3

 .وجهی از کارفرما دارا می باشد 
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به صحت و سقم اطالعات و مدارک در طول مناقصه و قکرارداد را نمکوده و در صکورت اابکات هکر گونکه فسکاد اطالعکاتی و         اقرار و متعهد  پیمانکار –1 – 50

 مغایرت در ارائه مدارک و اطالعات ارسالی مسئولیت و عواقم قانونی آن را در هر زمان به عهده می گیرد . 

صورتی که پیمانکاربه هریک از تعهدات خود به طور کلی یا جزئی عمل ننماید کارفرما مراتکم  باتوجه به اهمیت انجام به موقع و دقیق امورات در  – 1 – 55

و % مبلکغ فکاکتور   20به اضافه هزینه  مبلغرا به پیمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتیجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و 

از طکرف کارفرمکا   ه و مطالبات پیمانکار کسر نماید و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقکره تجکاوز نمایکد قکرارداد     خسارت وارده را از اجرت ماهان

  پیمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .فسخ و تضمین حسن انجام تعهدات 

 نمی باشد .  5331ه کارکنان در معامالت دولتی مصوب پیمانکار متعهد می گردد مشمول ممنوعیت های قانونی ناشی از قانون منع مداخل –1 – 55

کلیه کارگران تحت امر پیمانکار بایستی دارای کارت پایکان خکدمت ، یکا معافیکت و سکالمت بکوده و هیچگونکه تعهکد خکدمتی دیگکر در ادارات و            – 1– 53

ی ، اسالمی ، ایمنی ، اصول بهداشتی و مقررات جاری اداری می باشکند  د و کلیه کارکنان و عوامل ملزم به رعایت شئونات اخالقنسازمانهای دیگر نداشته باش

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

 ر است و پیمانکار حق بکارگیری وی را در سایر واحدهای دانشگاه ندارد .  و مطالبات قانونی متعلقه به فرد اخراجی به عهده پیمانکا مزایا

 بارگیری ، تخلیه و جابجایی کلیه مواد غذایی خریداری شده اعم از برنج ، روغن و ... کالً بر عهده پیمانکار می باشد .  – 1 -52

اضافه کار و ... ( مطابق با قانون کار به طور کامل  -شیفت گردان -سنوات –عیدی -حقوق و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقوق – 1 – 55

 کنان می باشد.حداکثر تا پایان هرماه پرداخت گردد. بدیهی است که تایید صورتحساب پیمانکار هرماه منوط به ارائه لیست بانکی پرداخت حقوق و بیمه کار

رگران اعالمی از وزارت کار، تعکاون و رفکاه اجتمکاعی در قیمکت پیشکنهادی مناقصکه مکی        پیمانکار موظف به لحاظ افزایش حداقل حقوق دستمزد کا - 56-1

 باشد.

 پیمانکار به هیچ عنوان حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات مورد قرارداد رابغیر ندارد .  – 1 – 51

یمانکار جدید با تاخیر مواجه شود پیمانکار مکلف است حداکثر تا سه ماه تا پس از اتمام قرارداد چنانچه به هر دلیلی برگزاری مناقصه و انتخاب پ – 58-1

 تعیین پیمانکار جدید طبق شرایط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

رارداد کار منعقد نمکوده  پیمانکار موظف است حداکثر تا ده روز پس از عقد قرارداد با تمامی افرادی که به انجام امور مربوطه بکار خواهد گرفت ق - 1 - 53

شکیفت   –) اضافه کاری و یک نسخه از آن را به اداره کار و امور اجتماعی و یک نسخه نیز به کارفرما  تسلیم نماید و ضمناً کلیه مزایای مربوطه شغلی از قبیل 

 ( به عهده پیمانکار میباشد.  و ...گردانی 

 رما بوده و کلیه پرداختهای موضوع قرارداد پس از تائید کارفرما صورت خواهد گرفت .نظارت بر اجرای کل قرارداد بر عهده کارف - 1 - 50

 پیمانکار اقرار نمود از شرح وظایف امور موضوع قرارداد اطالع کافی داشته و به بهانه عدم اطالع نمیتواند مدعی گردد .  - 1 - 55
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در انجام موضوع قرارداد بوده و مسئولیت حقوقی و جزائی ناشی از عدم رعایکت قکوانین و    پیمانکار موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری - 1 – 55

 مقررات مزبور بعهده پیمانکار میباشد .

هر گونه افزایش حقوق و دستمزد کارکنانی که جهت اجرای موضوع قرارداد به کار گماره میشوند و همچنین پاداش عیدی و سنوات بکه صکورت    - 1 – 53

 بر مبنای میزان کارکرد ( در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار میباشد . تناسبی ) 

اطالع کامل داشته و در جریان مفاد قرارداد هکر گونکه ادعکائی مبنکی بکر عکدم        و شرایط اختصاصی پیمانکار بر کلیه بندهای ذکر شده در این قرارداد –1– 52

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

   پیمانکار کلیه خیارات قانونی من جمله خیارات غبن فاحش و سایر خیارات را از خود سکاقط و هکر گونکه مسکئولیت حقکوقی و جزائکی حاصکله از ا        – 1 – 55

         جرای موضوع قرارداد به عهده ایشان می باشد .  

     

، پیمانکار به کارفرما وکالت می دهد که در صورت امتناع از پرداخت حقوق و مزایای کارگران تحت امر در طکول مکدت    ضمن عقد خارج الزم – 1 – 56

و  تضکمین ه نیابکت از پیمانککار از محکل    ق و مزایا کارگران و سایر کسورات قانونی کارفرمکا بک  وقرارداد طبق آخرین دستورالعمل های ابالغی درخصوص حق

در   مورخه   رداخت نماید به همین منظور قبل از عقد قرارداد پیمانکار وکالت نامه بالعزل به شماره مطالبات پیمانکار پ

 تنظیم و تحویل کارفرما نموده است .   شهرستان   دفترخانه اسنادرسمی 

پس از تائید امورمالی واحکد مربوطکه همزمکان در     متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظیم شده جهت ارائه به سازمان بیمه تأمین اجتماعی را پیمانکار -51-1

نیکز بارگکذاری نمکوده      http://karkonan.behda.sht.gov.irسایت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بکه آدرس  

 .  واطالعات تکمیلی مورد نیاز را وارد نمایند

راساً اقدام نماید مبلغ هزینه  ریسهل انگاری نماید و کارفرما ناگز در صورتی که پیمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هریک از بندهای قرارداد-58-1

خود تخطی نماید و در این  % مبلغ فاکتور از مطالبات ماهانه پیمانکار کسر می گردد و در صورتیکه پیمانکار در خصوص هر یک از تعهدات20شده به اضافه 

د نافی از خصوص جریمه ای مشخص نشده باشد کارفرما راساً اقدام و یک درصد از مطالبات همان ماه پیمانکار کسر خواهد کرد. بدیهی است اجرای این بن

                                                           اجرای سایر جرایم و موارد قانونی نخواهد بود. 

 (  سایرشروط :  8ماده

انکار موظف است نسبت به تهیه غذای اد غذای توزیع شده به دلیل سهل انگاری پیمانکار از آمار ارائه شده به پیمانکار کمتر باشد، پیمدر صورتیکه تعد -5-8

د. ، مبلغ پانصد هزار ریکال از مطالبکات پیمانککار کسکر مکی گکرد      هر وعده غذایی که نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و بعالوه به ازای  توزیعی

ضافه را ندارد و چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به دلیل کاهش آمار  کمتر از آمار اعالم شده به پیمانکار باشد، پیمانکار حق فروش هیچگونه غذای ا

 باید مازاد غذا را به کارشناس تغذیه تحویل نماید.

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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عنوان قراردادذکرشده است وهرگونه نامه ومکاتبه پسکتی ویکاازطریق دیگربکه آدرس    اقامتگاه پیمانکاروشماره تلفن همان است که درنامه اعالم قیمت و-5-8

سکاعت   28 قانونی پیمانکار ارسال گردد ابالغ شده تلقی میگرددوپیمانکارمتعهد است درصورت تغییرمحل ویاشماره تلفن مراتم رابه کارفرمکا حکداکثرظرف  

 پس ازجابجائی وتغییرمحل اعالم نماید.

 رارداد : ( فسخ ق 9ماده 

آئین  32چنانچه طرف دوم از هر یک از مفاد این قرارداد تخطی نماید طرف اول می تواند بعد از ارجاع موضوع به کمیته موضوع ماده  -5-3

 32ه و در صورت تصویم کمیته مذکور ، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه بانکی اقدام نماید . حسم ماد کدهدانش نامه مالی و معامالتی

 آئین نامه فوق االشاره ، تصمیم کمیته مذکور برای طرفین ، الزم االجرا می باشد . 

آئین نامه  32چنانچه طرف اول خواهان فسخ قرارداد به هر دلیلی غیر از قصور طرف دوم باشد ، موضوع ابتدائاً در کمیته موضوع ماده  -5-3

کسم نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که یک نفر کارشناس منتخم طرف اول و ه مطرح و کمیته مجدداً با کدمالی و معامالتی دانش

یک نفر کارشناس منتخم نفر دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین باشند ، نسبت به برآورد خسارت طرف دوم اقدام و طرف اول حسم 

صورت عدم توافق طرفین برای انتخاب کارشناس مرضی الطرفین نظر کمیته فوق الذکر ، اقدام به پرداخت خسارت به طرف دوم می نماید . در 

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

 ( نحوه حل اختالف:14ماده 

تفسیر هکر یکک از مکوارد شکرایط     پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا تغییر و  پیمانکاردر صورتی که اختالفی بین کارفرما و 

کده آیین نامه مالی و معامالتی دانش 32عمومی آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، موضوع به کمیسیون موضوع ماده 

 ارجاع و نظر کمیسیون برای طرفین الزم االتباع است .

 ( :  مترقبهغیر( فورس ماژور ) بروز حوادث  11ماده 

ی قکرارداد یکا   منظور از موارد غیرپیش بینی و فورس ماژور عبارت است از هرگونه حاداه یا واقعه غیرقابل پیش بینی و خکارج از اراده طکرفین اسکت ککه اجکرا     

 هایتاً با دادگاه صالحه خواهد بود . بوده و یا درصورت عدم تحصیل نتیجه ن کدهانجام تعهد را به طور دائم یا موقت غیر ممکن می سازد و مرجع تشخیص دانش

 ( مواد و تبصره های قرارداد :  12ماده 

صفحه در  پنج نسخه تنظیم و جزء الینفکک   56صفحه و شرایط شرکت در مناقصه و پیوست های قرارداد در 6 بند در 38ماده و  55این قرارداد مشتمل بر      

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

 مهر و امضاء کارفرما      مهر و امضاء پیمانکار 
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  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  شرایط اختصاصی                                         
و توزیع کلیه مواد غذایی موضوع قرارداد بعهده پیمانکار بوده و باید کلیه موازین و استانداردهای بهداشتی را رعایت کرده و هرگونه  تهیه مواد اولیه، طبخ

کز آموزشی مدیر مرفعالیت پیمانکار در خصوص قرارداد  باید به تایید کارفرما  رسیده باشد . نظارت مستقیم بر کار پیمانکار بر عهده کارشناسان تغذیه  و 

و امور مالی و  حراست  مرکز ک مدیرمی باشد. همچنین نظارت عالیه به طور کلی و از جمیع جهات بر عهده کمیته ای متشکل از نماینده  درمانی واحد

و یا کمیته به منزله نقض وکارشناس تغذیه  می باشد و پیمانکار مکلف به اعمال نظرات ناظرین و کمیته موصوف می باشد. لذا عدم اجرای تذکرات ناظرین 

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

کامل میگردد بدیهی است امتیازات داده شده در  معمول: چک لیست پیوست جهت نظارت کامل بر انجام امور توسط کارفرما بصورت  تبصره

، موضوع در کمیته نظارت مطرح و متناسم با آن به   80دارد .درصورت پایین بودن متوسط امتیازات از  تایید گواهی کار پیمانکار  تاایر مستقیم

 ، یک درصد از کل پرداختی همان ماه کسر می گردد.80ازای هر یک امتیاز پایین تر از 

ور یابند و صورتجلسات را امضاء نموده و پیمانکار یا نماینده پیمانکار موظف است در صورت دعوت از ایشان در جلسات موضوع قرارداد حض -5

 مصوبات جلسات مربوط به موضوع قرارداد را اجراء نماید.

 گردد. غذاکلیه مواد اولیه مورد نیاز پس از عقد قرارداد و حداقل یک هفته قبل از شروع به کار توسط پیمانکار وارد محل طبخ و توزیع  -5

ند تعمیرات یا سم پاشی آشپزخانه، بهتر است پیمانکار مکانی برای جابجایی داشته باشد در در صورت صالحدید کارفرما در مواقع ضروری مان -3

ده غیر اینصورت به محلی که توسط کارفرما  تعیین میگردد باید نقل مکان نماید و تهیه کلیه امکانات مورد نیاز جهت پخت در محل جدید به عه

 پیمانکار می باشد.

و مورد تایید نماینده  % هندی مرغوب (54% ایرانی درجه یک اعال هاشمی و 54) الزاماً باید  برنج تهیه شده توسط پیمانکار -2

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

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

 اعمال می گردد.

جراء تبصره: در صورتیکه به هر دلیل کارفرما تصمیم به استفاده از برنج خارجی به هر نسبت بگیرد پیمانکار موظف به اجرا می باشد.)در صورت ا

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

نمی باشد، مگر در  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالاز پیمانکار به هیچ وجه مجاز به خروج مواد اولیه غذایی یا غذای تهیه شده  -5

اید و در غیر موارد استثنایی که مواد اولیه مورد تایید کارفرما نباشد، در اینصورت با برگ خروج و مجوز می تواند آن مواد غذایی را خارج نم

وط به ایفاء اینصورت به ازاء هر بار مشاهده مبلغ پنج میلیون ریال از دریافتی پیمانکار کسر میگردد. این وجه التزام مانع اجرای سایر الزامات مرب

 تعهدات نمی باشد.

می باشد لیکن چنانچه به هر دلیلی از جمله  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالآشپزخانه  ،محل آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا -6

حل قطع گاز یا برق و ... امکان آماده سازی و یا طبخ درآشپزخانه محل تعیین شده،  نباشد، به هرحال پیمانکار مکلف است غذای مرکز را در م

 مناسم دیگری تامین و طبق روال معمول توزیع نماید.

نظور نگهداری و آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا برای خارج از مفاد قرارداد را ندارد، همچنین به غیر پیمانکار حق استفاده از آشپزخانه را به م -1

از موارد فوق الذکر حق ندارد غذاهایی که در جای دیگر پخت شده را در محل تعیین شده توسط کارفرما توزیع نماید و در صورت انجام این 

 انه پیمانکار کسر میگردد.ی ماهینه غذای آن وعده از پرداختعمل کل هز
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ییر در آمار میزان غذایی که پیمانکار موظف به تهیه آن می باشد، قبل از پخت توسط واحد تغذیه به نماینده پیمانکار تحویل میگردد و هرگونه تغ -8

 ساعت قبل از پخت توسط کارفرما بالمانع می باشد. 52برنامه طی 

 نند رب گوجه یا روغن مایع به گونه ای باشد که پس از باز شدن، در کمترین زمان ممکن به مصرف رسد.: حجم بسته بندی مواد اولیه ما5تبصره

 : نظارت بر کیفیت و کمیت غذا توسط کارشناس تغذیه انجام میگردد. 5تبصره

الزم به تذکر های مربوطه می باشد.  هزینه آب،  برق و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط محاسبه شده و پیمانکار متعهد به پرداخت هزینه -3

ماهانه به عنوان هزینه آب، برق و گاز در نظر  پرداخت%)یک درصد( مبلغ 5م نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصدر صورتی  است

یی شدن مبلغ مورد نظر هزینه را به گرفته شده که پرداخت آن بر عهده پیمانکار می باشد. در این راستا پیمانکار موظف است همه ماهه پس از نها

مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره (  امورمالی( واریز و فیش واریزی را به دانشکدهحساب اعالمی از طرف کارفرما )غیر قابل برداشت 

 تحویل نماید. خلخال

به پیمانکار ابالغ  و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالمرکز آموزشی  برنامه غذایی هفتگی شامل نوع غذای روزهای مختلف هفته توسط واحد تغذیه -50

می گردد. تکرار یک نوع غذا در برنامه غذایی هفتگی بستگی به نظر کارشناسان تغذیه دارد . در صورتیکه در موارد خاص به هر دلیل یک 

قبلی و اعالم موافقت کارفرما بالمانع است. در غیر وعده غذا طبق برنامه برای پیمانکار مقدور نباشد تغییر برنامه آن وعده صرفاً با هماهنگی 

اینصورت هرگاه غذای جایگزین )بدون مجوز کارفرما( توسط پیمانکار توزیع شود ضمن تذکر کتبی مبلغ آن غذا محاسبه نمی گردد. ارائه 

 در برنامه هفتگی نمی باشد. قیمت پیشنهادی غذاها در مناقصه  توسط پیمانکار هیچ گونه تعهدی برای کارفرما مبنی بر گنجاندن

قدام در صورتی که پیمانکار در خصوص تهیه غذا در هر وعده غذایی یا میان وعده به تعهدات خود عمل ننماید کارفرما راساً نسبت به تهیه غذا ا -55

نقض تعهدات،  سایر جریمه هایل % هزینه همان غذا  از مطالبات شرکت کسر میگردد. این امر مانع از اعما50نموده و کلیه هزینه ها به اضافه 

 نمی باشد.

بر  پیمانکار مکلف است قیمت پیشنهادی را با توجه به شرایط یاد شده از جمیع جهات و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نوسانات قیمتی حاکم -55

عهده وی می باشد. بنابراین پس از اتمام مناقصه و  بازار کاالهای مورد نیاز در نظر بگیرد، لذا پیش بینی نرخ تورم و افزایش احتمالی  قیمت ها بر

 .انعقاد قرارداد پیمانکار ملزم است تا پایان مدت قرارداد تعهدات خود را مطابق قیمت پیشنهادی اولیه به انجام برساند 

یمانکار موظف به طبخ و توزیع غذا در فهرست آنالیز آمده است بدیهی است در صورت اعالم توسط کارفرما، پ بیمارستانکلیه غذاهای مورد نیاز  -53

 بوده و مبنای محاسبه با توجه به قیمت پایه و قیمت اعالم شده توسط پیمانکار در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه می باشد.

ی را انتخاب و یا حذف های انجام شده نوع و چیدمان برنامه غذای : کارفرما اختیار دارد که از بین لیست غذای پیشنهاد شده بسته به نظر سنجی5تبصره 

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

در راستای برنامه اعتبار بخشی واحد تغذیه که  : در صورت تقاضای کارفرما مبنی بر پخت چند نوع غذا در یک وعده به صورت همزمان 5تبصره 

 می باشد.باشد، پیمانکار موظف به تهیه و توزیع همزمان 

 داشته باشد، پیمانکار موظف به تهیه  و توزیع آن است. ) مراسمات ( : چنانچه کارفرما جدا از آنالیز اعالم شده نیاز به تهیه غذای خاص 3تبصره 

طبق نظر کارفرما عمل : در صورت صالحدید کارفرما نسبت به کاهش یا افزایش آنالیز مواد اولیه مصرفی در تهیه غذاها پیمانکار موظف است   2تبصره

 نماید.

 پیمانکار مکلف می باشد توزیع وعده های غذایی را در ساعات اعالم شده از طرف کارفرما  رعایت نماید. -52

 می باشد  که کیفیت فنی آنها می بایست مورد تایید کارفرما باشد. 5جدول شماره تبصره: تعداد نیرو بر اساس 



 

 97 از  14 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 طبق قرارداد و قوانین و مقررات که اهم آن در جدول ذیل آمده است به انجام رساند. ت راروی انسانی شرکپیمانکار متعهد است امور مرتبط با نی

  

 شرح وظایف مرتبط با نیروی انسانی موضوع ردیف
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 مدارک پرسنلی

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

و پرسنل بر مبنای  پیمانکارمحل سکونت و سمت آنان را تحویل گرفته و نتیجه را به همراه یک برگ قرارداد فیمابین 

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

احد های صنفی از قبیل داشتن گواهینامه بهداشت عمومی ) از آموزشگاه اصناف ( که جزء الزامات شاغلین در و -

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

 کارکنان

کامل و  و جسمی افراد بکار گرفته شده توسط پیمانکار می بایست آموزش دیده و از سالمت  روحی -

 همچنین حسن اخالق و رفتار برخوردار بوده و مورد تائید کارفرما باشند.

  با پیشنهاد و صالحدید کارفرما می باشد .افراد بکارگیری شده توسط پیمانکار  تجنسی -

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

 موارد مشابه را به دقت رعایت نمایند.

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

ساعت نسبت به جایگزینی فرد مزبور با  تائید کارفرما اقدام نماید و فرد جایگزین جهت امور آشپزخانه  28مدت 

 توجیه شده باشد.

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

 آشپزخانه  مشغول بکار شود. آشپزخانه در همان

در کلیه مراحل آماده سازی غذا، حضور و تردد افراد غیر مسئول به محیط آشپزخانه اکیداً ممنوع بوده و  -

 پیمانکار موظف است از آن جلوگیری نماید.

 



 

 97 از  15 صفحه 
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 شماره :
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 پيوست :
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نیروی متخصص 

 سرآشپز و آشپز

ی و آموزش دیده )دارای موظف است سرآشپز و آشپز های خود را از بین نیروهای تخصص پیمانکار -

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

 انتخاب آنها نظارت دقیق داشته ویا امتحان عملی بگیرد.

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

د فرایند پخت نپایان پخت غذای شام در محل آشپزخانه حضور داشته و حق ندار تا آشپز یا آشپز بایدسر -

 غذای شام را به کارگران واگذار نموده و آشپزخانه را ترک کنند.

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

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

کارگر نظافتچی محیط آشپزخانه،  از هم تفکیک گردد و لیست نیروها و شرح وظایف آنها به تائید کارشناس 

 تغذیه برسد.

پیمانکار موظف به معرفی نیروی جایگزین با لحاظ تمامی شرایط اعالمی در مناقصه در صورت  -

هر صورت مجموع نیروهای به کار گیری شده توسط پیمانکار بایستی مطابق با جدول  درخواست کارفرما باشد.در

 باشد. 3شماره 
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 نماینده پیمانکار

جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد،پیمانکار می بایست نماینده تام االختیار خود را که دارای صالحیت و آموزش های 

ذیه و بهداشت محیط می باشد، کتباً به کارفرما معرفی نماید. فرد مزبور می الزم بوده و آشنا با عملکرد سیستم خدمات تغ

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

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

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

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

 اجازه حضور در محل کار را نخواهند داشت.

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

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

 کارکنان

عهده دار تامین وسایل و پوشش ایمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حاداه ای برای هر یک از  پیمانکار -

ید مستقیماً عهده دار پاسخگویی به مقامات ذیصالح بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این کارکنان وی پیش آ

 رابطه نخواهد داشت.
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 شماره :
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 پيوست :

 

 پرسنل آشپزخانه ها باید تحت پوشش بیمه حوادث شناور به تعداد کافی قرار گیرند. -

 تهیه، نصم و شارژ کپسولهای آتش نشانی در محل آشپزخانه برعهده کارفرما می باشد. -
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حقوق و مزایای 

 پرسنل

اضافه کار و ... (  -شیفت گردان -سنوات –عیدی -حقوق و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقوق -

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

 وق و بیمه کارکنان می باشد.هرماه منوط به ارائه لیست بانکی پرداخت حق

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

 رفاه اجتماعی در قیمت پیشنهادی مناقصه می باشد.
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انتخاب نیروهای 

 آشپزخانه

ی مسئولیتهای  ناشی از عملکرد یک قرارداد کامالً حجمی بوده و تمام واگذاری امورآشپزخانهقرارداد  -

 کارگران آشپزخانه مستقیماً برعهده پیمانکار است.

 نیروهای به کار گیری شده در آشپزخانه باید دارای صالحیت و تائیدیه هسته گزینش باشند .   -
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 لباس پرسنل

وپوش مناسم متعهد می باشد جهت پرسنل آشپزخانه و کارگران توزیع غذا، لباس جداگانه و ر پیمانکار -

 همرا با اتیکت وبا تائید کارشناس ناظر تهیه نماید.

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

 دست لباس برای پرسنل آشپزخانه تهیه گردد. 5ماه یکبار  6حداقل هر  -
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اختیارات 

کارفرما در 

پرداخت 

 دستمزد

در انجام تعهدات خود در قبال نیروهای آشپزخانه و پرداخت حقوق و دستمزد در صورتیکه پیمانکار  -

قانون  53وکسور تامین اجتماعی مربوط ناتوان گردد و یا از پرداخت آنها خودداری نماید، کارفرما در اجرای ماده 

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

 قانونی و لیست بیمه اقدام نموده و این مبالغ را از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر نماید.

ریال ) یک میلیون ریال( ماهانه به عنوان جریمه از  000/000/5در این صورت، به ازای هر نفر مبلغ  -

 مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 
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حجم نیروی 

 انسانی

 سانی مورد نیاز طبق شرایط اختصاصی ارزیابی می شود.تعداد نیروی ان -

پیمانکار موظف به تامین نیروی کافی جهت اجرای برنامه غذایی ) به صالحدید کارفرما ( در ایام تعطیل  -

 مورد تایید کارفرما بوده و تغییر برنامه غذایی به دلیل کمبود نیرو در ایام تعطیل مجاز نمی باشد.

ایت بهداشت اولیه و بهداشت محیط توسط پرسنل به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم رعایت در صورت رع بهداشت فردی 
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 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 د غیر بهداشتی از مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.رمشاهده شدن موا  55

مواد موجود و نیز رعایت ایمنی و  کارفرما تعهدی در قبال امنیت مکان یا وسایل واگذار شده به پیمانکار ندارد لذا وظیفه حفظ و نگهداری اموال، -55

 جبران هرگونه خسارت در این رابطه بر عهده پیمانکار می باشد.

شد. )دو( ماه داشته با 5به مدت حداقل در صورت دیرکرد پرداخت مطالبات، پیمانکار بایستی توان مالی پرداخت کلیه هزینه های قرارداد را  -56

 به هر دلیلی که باشد مانعی برای پرداخت دستمزد ماهانه کارگران از سوی پیمانکار نمی باشد.انه پیمانکار تاخیر کارفرما در پرداخت ماه

قرارداد چنانچه به هر دلیلی برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جدید با تاخیر مواجه شود پیمانکار مکلف است حداکثر تا سه مدت پس از اتمام  -51

 ارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.ماه تا تعیین پیمانکار جدید طبق شرایط قر

و یا مراسم خاص  پرسنل ، میهمانان انتخابی غذا برای  فهرست غذایپیمانکار موظف می باشد با توجه به صالحدید کارفرما در خصوص ارائه  -58

 همکاری الزم را داشته باشد.

 کسورات قانونی قرارداد برعهده پیمانکار خواهد بود.کلیه پرداخت  -53

صنایع غذایی تکنولوژی  یا کارشناس صنایع غذایی کنترل کیفیتیا بایستی از ابتدای قرارداد یک نفر نماینده ترجیحاً کارشناس تغذیهپیمانکار  -50

ذیه شیمی مواد غذایی )الزاماً مورد تایید کارفرما باشد(را تعیین و به کارفرما معرفی نماید، نامبرده باید دارای اطالعات بهداشتی و تغیا مواد غذایی

سخگو بوده ای الزم، کافی و مورد تایید کارفرما باشد، در مقابل انجام تعهدات مندرج در قرارداد بعنوان نماینده پیمانکار در هر مورد مسئول و پا

ی کتبی و . این موضوع در هر حال رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود. ضمناً کلیه ابالغ هاو می بایست کمبودها و نیازها را برطرف نماید

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

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

 رد نیاز حسم نظر کارفرما درمحل آشپزخانه حضور داشته باشد.نماینده باید حداقل یک شیفت کاری و نیز در ساعات مو :5تبصره

 پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان انبار دار از بین نیروهای موجود معرفی نماید. :5تبصره

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

 در صورت عدم همکاری در کمیته تغذیه در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

 و تصمیم اخذ شده توسط پیمانکار قابل اجراء می باشد. 

موظف است هر ماه یکبار و هر بار دو ساعت کالسهای آموزشی مورد نیازهای تحت پوشش را در خصوص مسائل بهداشتی و تغذیه ای  پیمانکار -55

رگزار نماید.)تامین مدرس الزم در این خصوص بعهده پیمانکار می باشد(در صورت عدم مشاهده مستندات مربوط به تشکیل کالسها به ازای ب

های ابالغ شده به پیمانکار به ازای هر مورد مبلغ پانصد هزار ریال  هر ماه مبلغ یک میلیون ریال و در صورت عدم آگاهی پرسنل از دستورالعمل

 کسر میگردد. پیمانکاراب از حس
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 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

ماه پس از شروع بکار از مراکز مورد تائید برای کلیه پرسنل الزامی می باشد و  دوساعت( حداکثر  20ارائه گواهینامه آموزش بهداشت عمومی ) -55

 برخورد خواهد شد. پیمانکاردر صورت سهل انگاری با 

در بدو شروع قرارداد به کارفرما معرفی نماید. کلیه پرسنل آشپزخانه در بدو پیمانکار موظف است طی لیستی اسامی کلیه پرسنل آشپزخانه را  -53

 شروع قرارداد باید کارت بهداشت از مرکز بهداشت و گواهی معاینات دوره ای سالمت و گواهی عدم اعتیاد را ارائه نمایند. بکارگیری نیروی

ه ارئه گواهی های مورد اشاره و رضایت کارفرما میباشد در صورتیکه پیمانکار جدید در حین کار توسط پیمانکار، پس از تایید کارفرما و منوط ب

 در این رابطه سهل انگاری نماید به ازای حضور هر یک از پرسنل آشپزخانه بدون گواهی در هر روز ضمن تذکر کتبی، مبلغ دو میلیون ریال از

 دریافتی پیمانکار کسر می گردد.

حفظ نظافت شخصی، کوتاه بودن مو و ناخن، عدم استفاده از زیوراالت در هنگام کار با مواد غذایی و همچنین  کلیه کارگران پیمانکار موظف به -52

ملزم به پوشیدن لباس کار متحدالشکل که از طرف کارفرما تعیین می  پیمانکارلباس تمیز، غیر چرک و اتو کشیده می باشد. همچنین نیروهای 

 ام و نام خانوادگی داشته باشد ، ضمناً رعایت نظافت و بهداشت و مرتم بودن لباس الزامی است . ب گردد  با آرم شرکت بوده و اتیکت ن

 پیمانکار موظف به تهیه لباس فرم بشرح زیر می باشد: -55

 ماسک  –چکمه مخصوص به رنگ سفید و دستکش ساقه بلند خانگی  –دمپایی  –پیشبند  –کاله  –شلوار  –آشپز: پیراهن سرآشپز و الف: 

 ماسک –دستکش یکبار مصرف  –کفش  –پیشبند  –کاله  –شلوار  –ب: توزیع کننده غذا: پیراهن 

 دستکش ظرفشویی، همه به رنگ مورد تائید کارفرما –چکمه  –پیشبند چرمی ضد آب  –کاله  –شلوار  –پ: ظرفشو: پیراهن 

 رفشویی، همه به رنگ مورد تایید کارفرمادستکش ظ –چکمه  –پیشبند  –کاله  –شلوار  –ی : پیراهن چت: کارگر نظافت

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

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

ایط به صالحدید کارفرما نیاز به تعویض زودتر وسایل حفاظت فردی و لباسهای کار پرسنل آشپزخانه باشد غذا اقدام نماید. چنانچه در بعضی شر

 پیمانکار باید در اسرع وقت اقدام نماید.

 بهداشت تجهیزات و مکان : 

و شستشوی کلیه قسمتهای  جابجایی و تغییر کاربری هر یک از فضاهای آشپزخانه بدون هماهنگی کارفرما ممنوع می باشد. نظافت، ضدعفونی -56

دیوار و کف و سقف آشپزخانه،شیشه ها، ناهار خوری، انبار، یخچالها، و سردخانه های داخل آشپزخانه و سایر محل های مورد نظر کارفرما و 

ب دارو پدال دار و موضوع قرارداد و وسایل و تجهیزات با توجه به مقررات و نظر کارشناس مربوطه  و تامین سطل زباله بزرگ قابل شستشو در

بات کیسه زباله مناسم آن بعهده پیمانکار می باشد . در صورت عدم رعایت به ازای هر بار مشاهده برای هر مورد مجزا یک میلیون ریال از مطال

تعیین شده اقدام پیمانکار کسر میگردد. کلیه ظروفی که پیمانکار حسم تذکر ناظرین قرارداد مکلف به تعویض آن می باشد، چنانچه در مهلت 

% مبلغ فاکتور های خریداری شده از مطالبات پیمانکار کسر نماید. آخر 20نشود کارفرما می تواند وسایل را خریداری و مبلغ آن را به عالوه 
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 بات ماهانهمطالهفته باید شستشو و نظافت کامل آشپزخانه انجام گردد و در صورت گزارش ناظر در خصوص عدم رعایت این بند قرارداد، از 

 پیمانکار به مبلغ دو میلیون ریال کسر می گردد. بخصوص شستن هر هفته هود ها باید به طور کامل انجام شود.

در صورت نیاز به انجام آزمایش روی مواد اولیه جهت اطمینان از سالمت آن ها ، پیمانکار موظف است هزینه آزمایشات را پرداخت کرده و  -51

% از فاکتورهای مورد نظر از مطالبات 20مل آورد . در غیر این صورت کارفرما رأساً اقدام و کلیه هزینه ها به اضافه همکاری های الزم را به ع

 کسر می گردد . این مهم به تشخیص واحد بهداشت محیط صورت می پذیرد .  پیمانکار

ذایی مصرفی باید در بسته بندی های مناسم و دارای پروانه ساخت، اقالمی از قبیل چای، ادویه جات ، حبوبات و کلیه مواد غدر صورت اعالم کارفرما  -58

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

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

غیر  تبصره: تاریخ تولید مواد گوشتی منجمد که دارای تاریخ مصرف بلند مدت هستند می بایست دارای تائیدیه شرکت پشتیبانی امور دام باشد، در

 اینصورت عودت داده می شود.

 انجام می گردد.  مانکار پیبعد از توزیع غذا توسط پرسنل حین و جمع آوری سینی ها و زباله ها از قبیل )ظروف یکبار مصرف، نان و...(  -53

 در صورت استفاده از مواد غذایی فاقد مجوزهای قانونی و یا عدم تایید کارفرما کل هزینه غذایی آن وعده کسر میگردد. -30

 پیمانکار موظف به خریداری و نصم جعبه کمک های اولیه و شارژ مستمر آن در آشپزخانه می باشد. -35

ز رنگ های خوراکی نمی باشد و موظف است طبق آنالیز از زعفران استفاده نماید. در صورت استفاده از رنگ پیمانکار در طبخ غذا مجاز به استفاده ا -35

کسر می گردد. بدیهی است چنانچه در اار  پیمانکارریال از مطالبات و سیصد هزار میلیون  یکمبلغ به ازای هر مورد گزارش مستند های غیر مجاز 

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

و با تایید نامبرده تخلیه گردد و قبل از انتقال  ) ساعات اداری (  کلیه مواد غذایی مصرفی آشپزخانه موکداً می بایست در ساعات حضور کارشناس تغذیه -33

ه تا مواد فوق الذکر توسط نماینده کارفرما تائید شود. بدیهی است در صورت حمل مواد غذایی به به انبار پیمانکار موظف است به کارفرما اطالع داد

 انبار بدون تایید کارفرما مبلغ پنج میلیون ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ل نگهداری زباله  بصورت بهداشتی به عهده پیمانکار می تهیه مواد شوینده ضدعفونی کننده، ابزار و لوازمات شوینده، سطلهای زباله و انتقال زباله به مح -32

ورتی باشد. در صورتیکه پیمانکار در جلوگیری از خروج مواد غذایی بزرگتر از توری نصم شده داخل کانال آبرو آشپزخانه اقدامی ننماید و یا بص

کسر خواهد شد.در صورت مشاهده حمل دستی  پیمانکارالبات باعث تخریم توری ها بشود به ازای هر بار نقص در چربی گیر دو میلیون ریال از مط

کسر می  پیمانکارزباله تا جایگاه یا کمبود سطل یا گذاردن کیسه زباله در بیرون از آشپزخانه به ازای هر بار مشاهده مبلغ پانصد هزارریال از مطالبات 

 گردد.

روز یک بار توسط پرسنل پیمانکار صورت می  55انکار می باشد و این امر حداقل هر تخلیه چربی گیر آشپزخانه در مسیر ورود به فاضالب بر عهده پیم -35

 گیرد .
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البات کلیه سبزیجات باید طبق دستورالعمل واحد بهداشتی و به صورت بسته بندی شده تک نفری تحویل داده شوند و در غیر اینصورت هزینه آن از مط -36

امر موجم مسمومیت و بروز خسارتی برای مصرف کننده گردد مسئولیت حقوقی و قضایی آن کسر می گردد. بدیهی است چنانچه این  پیمانکار

 برعهده پیمانکار خواهد بود.

در مواقع لزوم انجام پذیرد. تخته گوشت  توسط پیمانکار  گندزدائی محیط آشپزخانه، تخته گوشت و سایر لوازم باید طبق دستورالعمل واحد بهداشت -31

 برداری گردد. الیه طبق نظر کارفرما 

( در ظروف مورد تائید از طرف کارفرما و در انبار و سردخانه و ...  : پیمانکار موظف است کلیه مواد غذایی را از قبیل )حبوبات، ادویه جات تبصره -38

 مواد غذایی قراردهد.

 یمانکار می باشد.تهیه مواد شوینده مربوط به بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه )شامپو، صابون، حوله وغیره( بعهده پ -33

ه و در صورتیکه محلی از آشپزخانه و سلف جهت مبارزه با حشرات، جوندگان و خزندگان و ... نیاز به سمپاشی داشته باشد،انجام سمپاشی آشپزخان -20

شت محیط بوده و سلف سرویس طبق درخواست کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.تعیین زمان سمپاشی و نوع سم و نظارت بر عهده کارشناس بهدا

 د.سمپاشی باید توسط شرکت های تخصصی مورد تائید کارفرما انجام گیرد. بدیهی است مسئولیت سوء عملکرد در سمپاشی به عهده پیمانکار می باش

 انجام گردد.توسط پرسنل پیمانکار  باید ابت دما و رطوبت کلیه یخچالها، سردخانه ها و انبارها بصورت روزانه  -25

 ن وسایل مورد استفاده باید در آشپزخانه رعایت گردد.نظم و چیدما -25

 کلیه ترالی ها بایستی سالم و تمیز باشند. -23

 در انبارها و سردخانه ها بایستی دمپایی مجزا وجود داشته باشد. -22

 کلیه سیخهای کباب بایستی استیل باشد. -25

 پیمانکاره و یا در حین توزیع غذا مبلغ پانصد هزار ریال از مطالبات استعمال دخانیات ممنوع می باشد) در صورت استعمال دخانیات در محیط آشپزخان -26

 کسر خواهد شد. (

 در سردخانه نباید شیرابه مواد غذایی مانند شیرابه سبزیجات، گوشت یا آبخون باشد. -21

 از سبدها یا سطوح طبقه بندی صورت گیرد.در انبار مواد غذایی استفاده از کارتن ممنوع میباشد و نگهداری ظروف روغن، مربا و ... باید با استفاده  -28

 تعمیرات جزئی شامل : نظافت شیشه، تعویض توری و سائیدن تخته ها ) مخصوص گوشت و سبزیجات( بعهده پیمانکار می باشد. -23

ماهی تابه،  نظافت و شستشوی مرتم و به موقع چرخ گوشت، سیخهای کباب و سایر وسایل الزامی است. همچنین وسایل آشپزی مانند دیگ ها،  -50

رون آن صافی، قابلمه، کتری استیل، تخته گوشت، سیخ کباب، انواع مالقه و آب گردان و کلیه لوازم مربوط به آشپزی و غیره باید همیشه داخل و بی

نی ابزار اقدام تمیز و سفید بوده دودزده نباشند ضمناً در صورت نقص در وسایل و مستهلک شدن، سریعاً نسبت به خروج وسایل آشپزی و جایگزی



 

 97 از  21 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

% مبلغ فاکتور به عنوان وجه التزام از مطالبات پیمانکار کسر 20گردد. در صورت عدم رفع نقص کارفرما راساً خریداری و هزینه آن را به عالوه 

 میگردد.

و کلیه مجوزهای بهداشتی باشد . در اقالمی از فبیل چای ، ادویه جات وسایر مواد غذایی باید دارای پروانه ساخت ، مهر استاندارد ، تاریخ انقضاء  -55

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

  بیمارستان  ( به53  الی 30/1  )از ساعت  اداری  در ساعات  بایست پیمانکار مؤکداً می  توسط  و غیره  مواد مصرفی  و کلیه  ، برنج ، مرغ ، گوشت ماهی  - -55

در   است  کارفرما تأیید شود. بدیهی  نماینده  تا مواد  فوِق الذکر توسط  داده  کارفرما اطالع  به  است  انبار پیمانکار موظف  به  از انتقال  شود و قبل  ردهآو

یه به عهده پیمانکار است و چنانچه غیر قابل مصرف اعالم و هزینه داده شده جهت مواد اول  شده ورده آکلیه مواد غذائی بند  این  نکردن  رعایت  صورت

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

ظروف یکبار مصرف اعم از ظروف مورد استفاده گردد .تهیه     انجام  ظروف یکبار مصرف از نوع سلولوزیغذا با   توزیع  هر وعده  بایست الزاماً می -53

 . بر عهده پیمانکارمیباشدظروف مورد استفاده جهت دسر و میان وعده ها   اواژ ،لیوان کاغذی ،پیاله گیاهی ،برای گ

 مانند)  رژیمی دسر و( شود  طبخ باید   که  رژیمی  غذاهای سایر و  نمک بی  های رژیم ک  سوپ مانند)  رژیمی  غذاهای  توزیع و  طبخ ، تهیه  به  ملزم پیمانکار -52

 وکل رژیمی غذای مبلغ ورزدکل  امتناع  رژیمی دسر یا و  رژیمی  غذای   توزیع از پیمانکار  که  دلیل هر  به  است  بدیهی. باشد می  بیماران  برای...( و ساالد

 . گردد می کسر پیمانکار دریافتی از روز ان رژیمی دسر مبلغ

 پالستیکی درسطلهای را نظر مورد  های زباله  و تهیه آشپزخانه های زباله جهت  سیاه  رنگ اب  ضخیم  نوع از  پالستیکی  زباله  کیسه  است  موظف پیمانکار -55

  این مفاد  نکردن  رعایت  صورت در ضمناً. دهد  انتقال  بیمارستانی  های زباله   نگهداری   محل   به  و   آوری جمع   جداگانه  شستشو  وقابل دار درب بزرگ

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

 کسر هزارتومانپنجاه  هربار ازاء به مشاهده درصورت. است  ممنوع  متفرقه افراد ورود و  بوده  آشپزخانه ورود  به مجاز پیمانکار  شده  معرفی  کارگران  فقط -56

 .میگردد

 در سه وعده با استفاده از فالکس استیل ترالی دار  می باشد رسنل آبجوش و توزیع آن برای بیماران ، همراهان و پ تامین به موظف پیمانکار -51

 بخشها به کننده گرم دستگاه به مجهز رادرترالیهای شده طبخ غذای است موظف پیمانکار است پیمانکار بعهده بخشها کلیه برای نیاز مورد ترالی تهیه -58

 ترالی مدل تعیین است بدیهی شود  گزارده وبیماران پرسنل دراختیار صوصمخ ظروف تهیه وبا گرم بصورت شده طبخ غذای کلی وبطور دهد انتقال

 اقدام بازسازی به نسبت ازاعالم پس روز5 حداکثر است موظف  پیمانکار تعمیر به نیاز درصورت میباشد بهداشت کارشناس بعهده آن از استفاده وتائید

 .میگردد کسر شرکت ازحساب ریالیک میلیون  مبلغ تاخیر هرروز ازای به باال ازموارد هرکدام رعایت عدم درصورت نماید

 توزیع هنگام همچنین ، گردد استفاده نان باحجم متناسم بزرگ دار درب استیل ظروف از باید اشپزخانه در  نان ونگهداری  ازبیرون نان حمل جهت -53

 ریال500000 هربارمشاهده ازاء  به  فوق   موارد  رعایت  معد  صورت در گردد  استفاده  باید  تائید از پس نان مخصوص ظروف نیز دربخشها غذا

 تأیید مورد  کیفیت  طبق مرغوب نان ازنوع فریزر کیسه داخل هرنفر غذابرای  همراه  به  روزانه  مصرفی  نان  توزیع و  تهیه. کسرمیگردد شرکت ازحساب

 ظروف در  باید نانها گردد خارج آشپزخانه از باید مانده نانهای شود اورده وتازه مگر وعده هر در باید بیمارستان باشدنان می پیمانکار  بعهده کارفرما
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 پيوست :

 

 کیفیت خصوص در تخلف موارد یا غیربهداشتی حمل مشاهده درصورت.  گردد حمل باشد محیط بهداشت کارشناس تائید مورد که مناسم دار درب

 نان وبازیافت آوری جمع ضمنا ، گردد نمی محاسبه وعده آن نان و میگردد کسر تومان ارهزپنجاه  مبلغ هربارتخلف ازای به  آنها نبودن تازه یا و نان

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

 معدوم و بطض مشاهده صورت در و میباشد ممنوع مطلقاً ها سردخانه در اضافی غذایی مواد سایر و استخوان ، مانده غذاهای ، وگردن بال نگهداری - -60

 .میگردد کسر شرکت مطالبات از تومان هزار پنجاه مبلغ موردتخلف مشاهده بار هر ازاء به و میگردد

 ومحلی فصلی ازغذاهای لزوم ودرصورت قرارداده وارزیابی موردبررسی یکبار ماه خود را هر منوغذائی صالحدید درصورت تواند می بیمارستان -65

 .باشد می تغذیه وکمیته تغذیه کارشناس نظریه براساس آن وتوزیع اجراوپخت به وپیمانکارملزم نماید جایگزین

 الزامات مربوط به ایمنی: 

 غذایی: یایمن -الف

یا پرسنل و یا هر شخصی بر اار استفاده از غذای طبخ شده توسط پیمانکار دچار مسمومیت و بیماری و یا فوت شوند، قیمت  بیمارانچنانچه  - 65

کسر می گردد. در ضمن کلیه مسئولیتهای قضایی و  پیمانکار% از مبلغ ماهانه 50نمی گردد و ضمن اخطار کتبی  غذای آن وعده محاسبه

 جبران خسارات و پرداخت دیه اشخاص آسیم دیده ویا فوت شده بر عهده پیمانکار است.

هده، هزینه کل غذای توزیع شده، محاسبه نمی پیمانکار حق استفاده مجدد از غذای اضافی را در وعده بعد نخواهد داشت و در صورت مشا - 63

 شود. در صورت نگهداری باقیمانده مواد غذایی در آشپزخانه به ازاء هر بار مشاهده دو میلیون ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

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

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران از اداره کار را داشته باشد. 3و  5اده پیمانکار باید تاییدیه ایمنی شرکت را طبق م 62

پیمانکار موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی درمورد کارگران خود و محیط کار می باشد. بدیهی است هرگونه خسارت جانی و مالی در این  65

 و کارفرما هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارد. زمینه به عهده پیمانکار می باشد که می بایست توسط پیمانکار جبران شود

تعویض و جابجایی کارگران توسط پیمانکار مجاز نیست مگر با اطالع قبلی کارفرما که پس از تائید صالحیت گزینشی و جسمی و کاری  66

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

آشپزخانه را ترک نماید. پیمانکار مسئول کلیه اعمال و رفتار کارگران خود در محیط کار می باشد در صورت عدم رعایت بند فوق ضمن 

 کسر می گردد. پیمانکارانه ی دو میلیون ریال از مطالبات ماهتذکر کتب

ان خود را جهت انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای و واکسیناسیون و تیتر انجام داده و وسایل پیمانکار موظف است پیگیری کارکن 61

حفاظت مورد نیاز برای حضور در آشپزخانه مانند دستکش خانگی و نسوز، ضد برش، پیش بندچرمی و یا پالستیکی، ماسک، چکمه و ... 

د . در صورت عدم پیگیری موارد فوق به ازای هر مورد مشاهده یک میلیون ریال از تهیه نموده و بر استفاده از موارد فوق نظارت نمای

 کسر می گردد. پیمانکارمطالبات 
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 تامین امور رفاهی نیروهای شرکتی طرف قرارداد طبق مقررات مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. 68

 تعمیرات:

ی در لیستی جداگانه تحویل پیمانکار می گردد . پیمانکار موظف به نگهداری فهرست لوازم و تجهیزات همراه  با تاسیسات برودتی و ساختمان 63

و تعمیر وسایل و تجهیزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پیمانکار تحویل می گردد و در 

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

زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه  سریع ترینانگاری خسارتی وارد آید پیمانکار موظف به جبران خسارت در 

اختمانها و هر آنچه از امین اموال طی صورت جلسه های زیر صفر و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،اجاق گاز،کباب پز و تاسیسات مربوط به س

 ای دریافت کرده باشد، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و در پایان قرارداد بایستی سالم مسترد گردد.

 وظائف توزیع غذا:

مجرب جهت امور آشپزی آشپز کامال سر آشپز و پیمانکار موظف به استفاده از نیروهای کار آزموده و مجرب می باشد خصوصا نیروهای  10

میلیون ریال از  سهآشپز مورد تایید کارفرما مبلغ  سرآشپز یا بوده و در صورت عدم رعایت بند فوق به ازاء هر مورد طبخ بدون حضور

لیتی در این کسر می گردد تامین پرسنل کافی جهت توزیع غذا بعهده پیمانکار میباشد و کارفرما هیچگونه مسئو پیمانکارپرداختی همان ماه به 

 خصوص ندارد.

 ساعت شروع و خاتمه توزیع غذا : 

 ساعت توزیع غذا 15

  توزیع می گردد. اتاق بیماران و بخش ها به طور معمول در سه وعده صبحانه ، نهار، شام، در بیماران و پرسنل  الف: غذای 

مبارک رمضان و طی برنامه تنظیم شده کارفرما قابل تهیه و دو نوبت افطار و سحری در ماه  پرسنل در غذایعالوه بر توزیع غذای بیماران ب: 

 توزیع است.

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

(   53تا 58( ، شام بیماران ) 52تا 53تان )( ، نهار پرسنل بیمارس 55تا  53صبح ( ، نهار بیماران )  6تا  5غذای صبحانه بیماران و پرسنل ) ساعت  15

 توزیع می گردد . (  50تا  53و شام پرسنل ) 

 تائیدیه کمی و کیفی کارفرما :

تشخیص کیفیت مواد غذایی، بر اساس استاندارهای تغذیه بعهده مسئول تغذیه می باشد. تعدادی از عواملی که میتواند روی کیفیت غذا موار  13

خرد شدن و یا دم نکشیدن برنج یا له شدن برنج، پخت زیادی غذا که سبم له  –جا نیفتادن غذاها و یا خورش  -غذا باشد شامل: عدم پختگی



 

 97 از  24 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

در مورد کیفیت غذا و  5ذیل بند 5اعضا کمیته تغذیه بعنوان داور طبق تبصره شود شدن گوشت و یا سبزیجاتی مانند کدو یا بادمجان و... می 

 می نمایند. لذا حکم این کمیته مورد پذیرش پیمانکار است و حق هیچ اعتراضی در این خصوص ندارد.عدم پرداخت هزینه اظهار نظر 

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

اطرات جانی و یا فوت شود، پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت دیه خواهد نماید در صورتیکه  وجود جسم خارجی منجر به مخ

 .داشت بود و به مراجع قانونی و قضایی ذیصالح معرفی خواهد شد. بدیهی است کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات فوق نخواهد 

غذایی مورد موادکور جزء الینفک قرارداد میباشد که مقدار و نوع تشخیص کمیت مواد غذایی در جداول پیوستی خواهد بود و جداول مذ 12

 مصرف در کلیه غذا ها باید به رویت نماینده کارفرما برسد.

 در مورد کمیت غذایی :

رما باتوجه به اهمیت انجام به موقع و دقیق امورات در صورتی که پیمانکاربه هریک از تعهدات خود به طور کلی یا جزئی عمل ننماید کارف 75

ه مراتم را به پیمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتیجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و مبلغ هزینه ب

% مبلغ فاکتور و خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پیمانکار کسر نماید و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقره 20اضافه 

 تجاوز نماید قرارداد از طرف کارفرما فسخ و تضمین حسن انجام تعهدات پیمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .

ه در صورتیکه تعداد غذای توزیع شده به دلیل سهل انگاری پیمانکار از آمار ارائه شده به پیمانکار کمتر باشد، پیمانکار موظف است نسبت ب 76

ه نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و به عالوه به ازای هر وعده غذایی ، مبلغ پانصد هزار ریال از تهیه غذای توزیعی پرس غذا ک

مطالبات پیمانکار کسر می گردد. چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به دلیل کاهش آمار  کمتر از آمار اعالم شده به پیمانکار باشد، 

 افه را ندارد و باید مازاد غذا را به کارشناس تغذیه تحویل نماید.پیمانکار حق فروش هیچگونه غذای اض

 ابزار و لوازم:

کلیه غذا های توزیع شده در سلف سرویس میبایستی بصورت گرم و با دمای استاندارد که از طرف واحد تغذیه اعالم میشود توزیع گردد.  11

دد پیمانکار میبایست تمهیدات الزم ) رعایت زنجیره سرد غذایی( در ضمناً در خصوص توزیع غذاهایی که میبایستی بصورت سرد ارائه گر

این خصوص را در نظر بگیرد . در صورت سهل انگاری به هر دلیل به ازاء هر بار مشاهده عدم رعایت موارد مذکور مبلغ دو میلیون ریال از 

 کسر میگردد. پیمانکارمطالبات 

 کبار مصرف مورد تائید کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.تهیه کلیه تجهیزات مصرفی آشپزخانه و ظروف ی 18

    :بعهده پیمانکار می باشد به شرح ذیلتامین اقالم مصرفی مورد تائید کارفرما  13

 وسایل مصرفی مورد نیاز ماهانه

 ردیف نام کاال مقدار مصرف ماهانه واحد  
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 5 تی الستیکی 5 عدد  

 5 تی نخی 5 عدد  

 3 تی جارویی 5 عدد  

 2 مایع ظرفشویی 500 لیتر با در نظر گرفتن سینی جهت توزیع غذای بیماران

 5 مایع دستشویی)صابون مایع( 3 لیتر  

 6 گرمی ( 280)پودر لباسشویی دستی 50 قوطی  

 1 گرمی ( 280)پودر لباس شویی ماشین 50 قوطی  

 8 پرکلرین 5 لیتر  

 3 سفید کننده وجرم گیر 50 لیتر  

 50 سیم ظرفشویی 20 عدد  

 55 اسفنج  50 عدد  

 55 پارچه تنظیفات 50 متر  

 53 سطل اشغال درب دار برحسم نیاز   

 52 کیسه زباله 30 کیلو  

 55 سطل  برحسم نیاز   

 56 چاقو 5 عدد  

 51 سفره یک بار مصرف 5 رول پنجاه متری 

 58 جارو 5 عدد  

 53 سلولوزیقاشق  50000 عدد فقط برای بیماران

 50 چنگال سلولوزی 5000 عدد  
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 55 آبکش برحسم نیاز   

 55 تشت برحسم نیاز   

 53 نایلکس برحسم نیاز   

 24 دستکش ساق بلند 55 جفت  

 55 دستکس التکس 500 جفت  

 56 دستکش یکبار مصرف 50 بسته  

 51 ظرف غذای یکبارمصرف  5000 عدد  

 

 نظارت برمواد غذایی : 

 رچین و مخلفات همراه غذا باید بصورت زیبا و با چیدمان مناسم در ظرف غذا قرار داده شود.دو 80

تشخیص زمان خرید و نگهداری مواد الزم برای انجام موضوع قرارداد از اختیارات پیمانکار است ولی در هر صورت پیمانکار موظف است  85

دت زمان نگهداری و ماهیت و نوع مواد غذایی حداقل یک هفته قبل از پخت غذا در کلیه مواد اولیه مورد نیاز را متناسم با میزان مصرف و م

 انبار نگهداری نماید. ضمناً در هنگام مصرف مواد اولیه غذائی بایستی از نوع مرغوب و مورد تائید نماینده کارفرما باشد.

ره نیز باشد باید از نوع یک نف، سس گوجه فرنگی، سس ساالد  پیمانکار باید قادر به توزیع کره، مربا، عسل، حلواشکری، پنیر، نمک، سماق 85

 که هر زمان کارفرما تقاضا کرد توزیع شود.

 روغن حرارت دیده نباید به هیچ عنوان در طبخ غذا استفاده گردد.  83

یش بینی نیروهای مورد نیاز با توجه به اینکه سرو بموقع غذا و گرم بودن آن اهمیت بسزایی دارد، لذا مقتضی است پیمانکار در این خصوص پ 82

 و لوازم مربوطه را انجام دهد.

در ساعات تعیین شده توسط  پرسنلتهیه غذا در افطاری و سحری در ایام ماه مبارک رمضان به نحوی خواهد بود که غذای گرم در اختیار  85

 کارفرما  قرارداده شود.

( گرم50هرنفر) مرغوب ازخرمای بایست پیمانکارمی که.گردد می محسوب صبحانه وعده یک کارکنان افطاری دادن رمضان مبارک درماه 86

 کند . ارائه( یاکاسترد فرنی) شیر لیوان یک باضافه

 تذکر
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 مخلوط شده باشد. 30/53مواد اولیه کتلت ) برای وعده شام( باید تا ساعت الف ( 

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

 وعده می گردد.

روغن مصرفی آشپزخانه باید طبق نظر کارشناس تغذیه باشد. جهت سرخ کردن مواد غذایی از روغن مایع مخصوص سرخ کردن غذا ج ( 

 مصرفی آشپزخانه اسید چرب ترانس، صفر باشد. استفاده شود. هر جا روغن زیتون الزم بود پیمانکار باید تهیه نماید. بدیهی است باید در روغن

 سبزیجات بایستی بصورت آماده در بسته بندی های مورد تائید کارفرما قابل تحویل باشد.د ( 

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

ای باال و زیر صفرممنوع است و چنانچه غذایی نیاز به گوشت چرخ کرده داشته باشد فقط در نگهداری گوشت چرخ کرده در سردخانه هز ( 

 حضور کارشناس تغذیه یا ناظر آشپزخانه باید چرخ گردد. در غیر این صورت مورد تائید نمی باشد و غذایی که با این گوشت پخته شود محاسبه

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

 پخته شده از شم قبل سبم عدم محاسبه آن غذا می گردد.

 پیمانکار ملزم به تهیه ظروف درب دار برای نگهداری مواد غذایی در یخچال و یا آشپزخانه میباشد.ذ ( 

 ماهی(  –چلو گوشت  –کوبیده  –ر گیرد.) مانند جوجه کباب مواد گوشتی به صورت تکه باید روی چلو قرا 81

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

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

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

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

گوشت مورد استفاده در غذا بر طبق نظر کارفرما از قسمت ران یا سردست و درجه یک باشد و پیمانکار باید از آوردن گوشتهای چرب     -13

 اید.ماننده قلوه گاه و غیره جداً خوداری نم

هرگونه گوشت باید مراحل انجماد زدایی را بگذراند. انجماد زدایی یعنی بیرون آوردن گوشت از سردخانه زیر صفر و قرار دادن آن در  -12

 ساعت. 52سردخانه باالی صفر به مدت 

ران بدون پوست. وزن مرغ های مصرفی  منظور از سینه مرغ کامالً بدون بال و گردن و پوست می باشد. منظور از ران یعنی ران کامل با ته -15

 گرم باشد. 5000گرم تا  5500باید بین 
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مرغ جوجه کباب باید فقط از قسمت سینه تهیه شود. مستقیماً از کشتارگاههای مجاز و با رعایت شرایط بهداشتی در بسته بندی هایی با وزن  -16

 استاندارد حمل شود.

د باید دارای تاریخ ورودی باشد و نحوه چیدمان و جداسازی مواد غذایی باید کامالً زیر نظر کارفرما کلیه مواد غذایی که در سردخانه قرار دار 11

 باشد.

 امور مربوط به سلف سرویس :

 و محل های مورد نظر کارفرما اداره سلف سرویس بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف به نظافت و نگهداری و توزیع غذا در سلف سرویس 18

 محل توزیع و سرو غذای پرسنل ( )میباشد 

 تهیه دستمال کاغذی، رومیزی، برای هر میز و سایر لوازم مصرفی که در سلف سرویس مورد نیاز است بعهده پیمانکار میباشد. 13

 تامین مایع صابون و جای دستمال کاغذی و نظافت سلف سرویس بعهده پیمانکار میباشد. 80

میزها در سلف سرویس نمودن  مرتمو ف به جمع آوری ظروف در مدت زمان سرو غذا و نظافت پرسنل توزیع کننده غذا در سلف سرویس موظ 85

 میباشند.

 پرسنل با مواد شوینده مناسم و مورد تائید بعهده پیمانکار است. وبیماران  شستشوی ظروف 85

 ماید.پیمانکار موظف است در صورت وجود غذای مازاد نسبت به توزیع آن طبق صالحدید کارفرما اقدام ن 83

پیمانکار موظف است در خصوص شرکت کلیه نیروهای تحت خدمت خود در کالسهای الزامی آموزشی و تشکیل پرونده های پرسنل اقدامات  82

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

مورد نیاز را از شرکتها و فروشگاههایی که دارای مجوز الزم و معتبر از پیمانکار موظف است کلیه مایحتاج آشپزخانه از قبیل مواد غذایی و لوازم  85

شده مراجع قانونی هستند خریداری نموده و مجوزهای فوق الذکر را به نماینده کارفرما تحویل نماید. بدیهی است از ورود کلیه اقالم خریداری 

 فاقد مجوز به آشپزخانه جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 و کارکنان داشته باشند.بیماران  وهای تحت خدمت بایستی رعایت تکریم ارباب رجوع نموده و برخورد محترمانه با پیمانکار و نیر 86

راساً اقدام نماید مبلغ  سهل انگاری نماید و کارفرما ناگزیر در صورتی که پیمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هریک از بندهای قرارداد 81

لغ فاکتور از مطالبات ماهیانه پیمانکار کسر می گردد و در صورتیکه پیمانکار در خصوص هر یک از تعهدات خود % مب20هزینه شده به اضافه 

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

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

قرارداد و سایر ضمانت اجراهای قراردادی و  1-58و  1-55مانع از اجرای ماده  شرایط اختصاصیاعمال جرایم مالی پیش بینی شده در بندهای  88

 قانونی نخواهد گردید.
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 خاص غذاهای رژیمی روش تعدیل قیمت و فروش آزاد:شرایط  83

که خارج از آمار اعالمی و پرسنل غیر شیفت موظفی( به صورت روز فروش  پرسنل و میهمانان ند برای افراد متقاضی غذا)شامل پیمانکار می توا

ط طبق صالحدید کارفرما تعیین و ابالغ می شود ژتون غذای آزاد، صادر نماید.شایان ذکر است که تهیه و فروش ژتون غذای آزاد، انحصاراً توس

 تماد کارفرما انجام می شود.نمایندگان مورد اع

 ، رسیدگی و تایید صورت وضعیت پیمانکارپیمانکارفرایند نظارت بر عملکرد 

 نظارت بر قرارداد و اعمال کسور ناشی از کنترل کیفی طبق جدول ذیل صورت خواهد گرفت. 30

 توضیحات موضوع ردیف

 رئیس اداره تغذیه -رئیس امور عمومی مدیریت نظارت کننده 5

ناس ناظر و کارش 5

 نماینده کارفرما

 معاونت توسعه  –رئیس امور اداری 

 کارشناس تغذیه  –رئیس امور عمومی  واحدهای همکار 3

نحوه نظارت و تهیه  2

 اسناد نظارتی 

، گزارش بازدید های به عمل آمده از پرسنل و بیماران براساس چک لیست های پیوست، فرمهای نظر سنجی 

 یته تغذیهآشپزخانه و مصوبات کم

نحوه اعمال کسور  5

 ناشی از کنترل کیفی

 اعمال کسور ناشی از کنترل کیفی به میزان جدول شماره )الف( و بر اساس صورتجلسه کسور جدول شماره )ب(

گزارشات دوره ای  6

اعضای شورای صنفی 

 و رابطین غذا 

 چک لیست های تنظیم شده رابطین تغذیه ساکن خوابگاهها 

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

 میزان جریمه)ریال( واحد امور  بند ردیف

 کیفیت مواد خوراکی و غیر خوراکی 

مغایرت کیفیت مواد اولیه غذایی ) گوشت، مرغ، برنج، روغن و ...( با  5 

 اس تغذیهموارد ذکر شده در قرارداد و مورد تایید کارشن

% صورت وضعیت 3 به ازاء هر مورد گزارش مستند

 همان روز
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 الف

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند استفاده از روغن مایع معمولی یا روغن جامد برای سرخ کردن مواد غذایی 5

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند نگهداری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 3

مواد غذایی خصوصاً مواد پروتئینی در کف آشپزخانه و روی قرار دادن  2

 زمین حتی در هنگام شستشو و آماده سازی اولیه

 000/300 به ازاء هر مورد گزارش مستند

مغایرت کیفیت مواد مصرفی غیر خوراکی ) شوینده ها، دستمال کاغذی،  5

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

 000/300 ارش مستندبه ازاء هر مورد گز

کیفیت پایین پخت غذا) پخت نامناسم برنج، مرغ، گوشت، حبوبات،  6

 سبزیجات و...(

 000/300/5 به ازاء هر مورد گزارش مستند

نداشتن شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسم ) در اار عدم مصرف  1

 پیاز داغ، چاشنیها و سرخ نشدن، عدم مهارت و کم کاری(

به ازای هر پرس غذا  مورد گزارش مستند به ازاء هر

 000/55الی  000/8

ریال ) بسته به نظر 

 کارشناس تغذیه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف

به ازاء هر پرس غذا  به ازاء هرمورد گزارش مستند شور، تلخ و یا تندی غذا 8

 000/55الی  000/8

ریال ) بسته به نظر 

 کارشناس تغذیه(

به ازاء هر پرس غذا  به ازاء هر مورد گزارش مستند رفتگی برنج، سوپ و خورشتها و خوراک(جانیفتادن غذا) زنده بودن و وا 3

 000/55الی  000/8

ریال ) بسته به نظر 

 کارشناس تغذیه(

 000/300/5 به ازاء هر مورد گزارش مستند  استفاده از مواد زاید و دورریختنی در طبخ غذا 50

به ازاء هر پرس غذا  به ازاء هر مورد گزارش مستند ابسوختگی غذا در برنج، خورشت و کب 55

 000/55الی  000/8

ریال ) بسته به نظر 

 کارشناس تغذیه(
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 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند عدم رعایت اصول رفع انجماد مواد پروتئینی مرغ ، گوشت و ماهی هر بار 55

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند وز بعد هر بارنگهداری غذای مازاد و اضافه کردن آن به غذای ر 53

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند جایگزینی مواد غذایی بر خالف جدول آنالیز مواد غذایی 52

اضافه نمودن مواد غیر مجاز به غذا ) اعم از رنگ های خوراکی به جای  55

 جان و ...(زعفران ، آرد برای تغلیظ خورشتهایی از جمله فسن

 000/300/5 به ازاء هر مورد گزارش مستند

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند با کیفیت مواد مثل فیله و راسته گوشت  یجداسازی اجزا 56

 000/000/3 به ازاء هر مورد گزارش مستند استفاده مجدد از روغن جهت طبخ غذا و سس مانده  51

دار تصفیه شده دارای پوشش رنگی مقاوم و عدم استفاده از نمک ید  58

 دارای پروانه بهره برداری 

 000/100 به ازاء هر مورد گزارش مستند

عدم ذخیره احتیاطی و موجود نبودن مواد مورد نیاز به مدت حداقل یکماه  53

 در سرد خانه ها و انبار نگهداری مواد غذایی

 000/300/5 به ازاء هر مورد گزارش مستند

 یت ارائه خدماتکیف 

 

 

 ب

موجود نبودن ماست تک نفره و دوغ تک نفره همراه با غذای مقرر در  5

 برنامه غذایی

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

ریال و به ازای هر  000/000/3

 000/50الی  000/8پرس مبلغ 

ریال )مطابق با قیمت به روز 

ماست و دوغ تک نفره ( از 

صورت وضعیت ماهیانه کسر 

 .گردد

به ازاء هر مورد  درجه در هر بار( 63گرم نبودن غذا به هر دلیل) دما کمتر از  5 

 گزارش مستند

الی  000/3به ازای هر پرس 

 ریال 000/50

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

 گزارش مستند

000/100 

 000/300/5 به ازاء هر جلسه نگ شدهعدم انجام پذیرایی هماه 2

 000/550به ازاء هر مورد  موجود نبودن نان به صورت بسته بندی تک نفره 5
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 گزارش مستند

 000/100 به ازاء هر جلسه تاخیر بیش از سی دقیقه در پذیرایی و توزیع غذا 6

نظافت غیر قابل قبول کف، دیوار، سقف، آبدارخانه، آشپزخانه و فضای  1

 انبی و سلف سرویس و یا سم پاشی نامطلوبج

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/5 

به ازاء هر مورد  توزیع نان بیات شده 8

 گزارش مستند

000/300 

 ب

به ازاء هر مورد  عدم طبخ و توزیع غذای رژیمی مطابق با درخواست کارشناس تغذیه 3

 گزارش مستند

000/100 

 000/100 به ازاء هر گزارش رژیمی توزیع اشتباه غذای 50

به ازاء هر مورد  است طبخ و توزیع مواد غذایی که قبالً به تایید کارشناس تغذیه نرسیده 55

 گزارش مستند

 برابر ارزش مواد طبخ شده

به ازاء هر مورد  تغییر در برنامه غذایی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس تغذیه 55

 گزارش مستند

% 3هر روز عدم اجرا به ازای 

 همان روز کارکردصورت 

برگشت مواد غذایی توزیع شده برای مصرف از آشپزخانه به سردخانه و  53

 انبار بدون اطالع ناظر

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/100 

نظافت نامناسم انبار خشک و سردخانه نگهداری مواد غذایی و یا بی  52

 انظمی و چیدمان نامناسم آنه

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/5 

وضعیت نامناسم نظافت تجهیزات آشپزخانه) چرخ گوشت و سردخانه ها  55

 و یخچال ها و ... (

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

به ازاء هر مورد  آسیم رساندن به اموال وتجهیزات کارفرما در اار سهل انگاری و قصور 56

 گزارش مستند

تعمیر یا خرید وسیله آسیم 

 دیده

 000/300/5 به ازاء گزارش مستند مصرف بی رویه آب، برق، گاز و عدم صرفه جویی و مصرف بهینه 51

جایگزین  در زمان طبخ فرد عدم حضور سرآشپز یا آشپز و عدم حضور  58

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

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/000/3 
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 د طبخ شام به کارگرانسپردن فراین

 وجود اشیاء خارجی در غذای طبخ شده به ازاء هرمورد    

 

 

 ج

خردشیشه، میخ، سوزن، منگنه، ریگ، نخ و سیم ظرفشویی،  5

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

 و ... پر مرغ

رش به ازاء هر مورد گزا

 مستند

000/000/5 

به ازاء هر مورد گزارش  مشاهده فضله موش ویا فضوالت حیوانی  5

 مستند

) ضمن معدوم نمودن غذای  000/000/5

 محتوی آن پرس غذا(

به ازاء هر مورد گزارش  وجود حشرات و یا الروها 3

 مستند

000/000/5 

 کمیت مواد غذایی و پذیرایی 

ی در مقایسه با آنالیز ذکر شده مغایرت کمیت مواد غذای 5 ح

 پیوستی 

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/5 

 موارد مرتبط با نیروی انسانی  

 

 

 

 

 

 

 د

 000/100 به ازاء هر گزارش نامرتم یا کثیف بودن لباس و اتیکت در حین توزیع غذا 5

 000/100 ء هر گزارشبه ازا نداشتن کارت بهداشتی و یا رعایت نکردن در بهداشت فردی  5

 000/100 به ازاء هر گزارش عدم  تمدید به موقع کارت بهداشتی 3

 000/200 به ازاء هر گزارش نداشتن پرونده پرسنلی 2

بعد از توالت یا عدم تفکیک مایع عدم استفاده از صابون  5

 دمپایی در دستشویی

 000/200 به ازاء هر گزارش

 000/550 به ازاء هر گزارش اله، چکمه مناسمعدم استفاده از دستکش، ک 6

 000/200 به ازاء هر گزارش عدم استفاده از دمپایی جدا در سردخانه 1

 000/200 به ازاء هر گزارش عدم یخ زدایی به موقع و نظافت محیط و قفسات سردخانه 8



 

 97 از  34 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

عدم برچسم گذاری مواد غذایی ) گوشت، مرغ و ...( شامل  3

 یر اطالعات مربوطهتاریخ ورود و سا

 000/100 به ازاء هر گزارش

عدم کنترل ابت روزانه دما در سردخانه و انبار نگهداری مواد  50

 غذایی

 000/200 به ازاء هر گزارش

شستشوی وسایل نظافت مثل جارو و دسته تی در ظروف آماده  55

 سازی و پخت وسینک ظرفشویی به ازای هر بار

 000/300 به ازاء هر گزارش

 000/300 به ازاء هر گزارش استعمال دخانیات در محیط آشپزخانه  55

 000/100 به ازاء هر گزارش ایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسم در محیط کار 53

 000/200 به ازاء هر نفر ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به محیط آشپزخانه 52 د

 موارد مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 ی

تعهد پرداخت به موقع حقوق وبیمه کارگران رعایت نکردن  5

 تحت امر

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/1 

عدم بکارگیری تعداد نیروی انسانی به فراخور حجم کار و  5

 مطابق با تعداد نیروی ارزیابی شده در مفاد شرایط مناقصه

ریال و بکارگیری سریع  000/000/1 به ازاء هر مورد گزارش

ه تعداد ارزیابی شده در مفاد نیروها ب

 مناقصه 

عدم رعایت عوامل ایمنی محل آشپزخانه و کارکنان تحت  3

 پوشش پیمانکار

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/300/5 

بکارگیری سرآشپز و آشپزی که مهارتهای حرفه ای وی توسط  2

 کارشناس تغذیه مورد تایید قرار نگرفته است

 000/000/2 به ازای هر هفته

به ازاء هرگزارش  عدم رعایت ساعت اعالمی کارفرما در برنامه کاری آشپزخانه 5

 کارشناس ناظر

000/000/2 

 000/000/5  هرگونه درخواست وجه اعم از پول نقد، چک، سفته و ... 6

تغییر برنامه شیفت کاری پرسنل بدون هماهنگی کارشناس  1

 تغذیه

 000/500 هر مورد گزارش مستند



 

 97 از  35 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

عدم برگزاری کالسهای آموزشی مهارت افزایی و جلسات  8

توجیهی ماهیانه برای پرسنل آشپزخانه با هماهنگی کارشناس 

 تغذیه

 000/000/5 به ازاء هر ماه

 عدم حضور نماینده در آشپزخانه  3

 

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/600 

به ازاء هر گزارش  قررشدهعدم انجام مفاد صورتجلسات در تاریخ های م 50

 کارشناس ناظر

000/300/5 

پاسخگو نبودن پیمانکار یا نماینده تام االختیار وی در موارد  55

 پیش آمده

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/300/5 

به ازاء هر گزارش  عدم انجام بازدید های دوره ای و عدم ارائه گزارشات مربوطه  55

 کارشناس ناظر

000/300/5 

تعلل در رفع مشکالتی که به پیمانکار تذکر داده شده است  53

 عدم توجه به تذکرات شفاهی و کتبی ناظر قرارداد

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/000/3 

ایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسم و ایجاد فضای منفی در  52

 محیط کار در دوره بحران

به ازاء هر گزارش 

 ناظرکارشناس 

000/000/3 

به ازاء هر مورد گزارش  عدم توجه پیمانکار یا کارگران وی به امنیت و ایمنی غذا 55

 مستند

000/000/1 

 

 



 

 97 از  36 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 صورتجلسه جرائم و کسور ناشی از کنترل کیفی

  پیرو بازدید به عمل آمده در تاریخ                    از عملکرد و خدمات ارائه شده توسط پیمانکار در محل

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

 محرز گردید:                              پیمانکارمورخ          موارد ذیل به عنوان قصور 

 مذکور قرارداد....... شرایط اختصاصی /  بند ........ مغایر با بند  -5

 مغایر با بند ....... شرایط اختصاصی /  بند ........ قرارداد مذکور -5

 مغایر با بند ....... شرایط اختصاصی /  بند ........ قرارداد مذکور -3

2-.......................................... 

صاصی مناقصه که جزء الینفک قرارداد محسوب می شرایط اخت 33مذکور در جدول ذیل ماده  –لذا طبق جدول کسور ناشی از کنترل کیفی 

ماه                                سال جاری                                                کارکردجرائمی به شرح ذیل به پیمانکار تعلق می گیرد که از صورت  –شود 

 کسر خواهد شد:

 شرایط اختصاصی مناقصه 33بق ردیف               جدول ذیل ماده مبلغ                              ریال ط-5

 شرایط اختصاصی مناقصه 33مبلغ                             ریال طبق ردیف                جدول ذیل ماده -5

 مناقصه شرایط اختصاصی 33مبلغ                            ریال طبق ردیف                 جدول ذیل ماده -3

2- .................................. 

 ......................................... می باشد . جمع کل مبلغ جرائم و کسور ناشی موارد عدم انطباق در کنترل کیفیت

 

 .....................ومی ر عمورئیس ام                ..........................کارشناس تغذیه                       مدیر 

 

ساعت بعد نسبت به  15توضیح: چنانچه پیمانکار نسبت به جرائم اعمال شده اعتراضی دارد می تواند پس از دریافت نامه مربوط به این صورتجلسه، حداکثر تا 

 ارائه اعتراض خود به صورت کتبی اقدام نماید.

 



 

 97 از  39 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22/14/1997ن منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی تاریخ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانو

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال   بامواداولیه( سنل)پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرواگذاری امور آشپزخانه مربوط به 

که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی  این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه، بدینوسیله تائید می نماید

حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را  مناقصه گزارنمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اابات برسد، کارفرما یا  5331مصوب دی ماه 

 مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

نمایکد و خکالف   چنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار، پیمان مربوطه را امضکاء  هم

تند، در ایکن پیمکان   اظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اابات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فکوق هسک  

مانککار را ضکبط و   سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضکمانتنامه انجکام تعهکدات پی   

 ده با تشخیص کارفرما می باشد.خسارت وارده را در اار فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وار

اتکم را بالفاصکله   این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مر

شنهاد دهنده مراتم فکوق را بالفاصکله بکه اطکالع نرسکاند نکه تنهکا        به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پی

ا نیکز بکه تشکخیص    کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار ر

 خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ه پیشنهاددهنده اعالم می دارد که به مجازاتهای مترتم بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطک مضافا این 

 می باشد.

می شکرایط درج شکده در آن   کلیه بند ها و تبصره های مربوط به قرارداد و شرایط واگذاری مناقصه  را به دقت مطالعه نموده و از آنها اطالع کافی داشته و تما

 مورد قبول شرکت می باشد .  

 

 

 نام پیشنهاددهنده:                   تاریخ:                                               

 

 نام و نام خانوادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  38 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 اجرای کار نمونه فرم رویت و بازدید از محل

 

 خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده به : 

 از : شرکت 

 

مرکز آموزشی و  بامواداولیه( رسنل)پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپواگذاری امور آشپزخانه احتراماً بدیوسیله گواهی می شود این شرکت از محل  

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال
موجود مربوطه را به دقت مورد بررسی قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقکدام نمکوده اسکت . بکدیهی      اسنادبعمل آورده و  بازدید کامل 

 است متعاقباً این شرکت هیچ گونه ادعایی در مورد عدم اطالع از جزئیات کار نخواهد داشت.

 

 

 تاریخ  مهر و امضای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  37 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار
 ) کار برگ شماره یک( 

 

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

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

 نامبه     ذینفع / کارفرما نامبرابر مبلغ                     ریال / ارزتضمین تعهد می نماید چنانچه     ذینفع فرما/ کار نامدر مقابل     متقاضی ناماز     ضامن نام

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

 کارفرما/ نام هر مبلغی را کهمشارالیه از امضای پیمان مربوط با تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا میزان                       ریال / ارز 

اینکه احتیاجی به اابات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور      ذینفع کارفرما/ ناماز سوی  مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله  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 پیشنهاد تحویل تاریخ آخرین تا ماه سهتا آخر ساعت اداری روز  مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و

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

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ    ضامن نامرا موفق به تمدید ننماید،   ضامن نامتمدید را فراهم نسازد و  موجم این متقاضی

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

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است    ذینفع فرما/ کار نامچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی   

 ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

میسر خواهد بود. در صورت در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما با اعالم در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) کار برگ شماره دو( 

 

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

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

ز به منظور انجام تعهداتی که موجم قرارداد یاد شده به برای مبلغ                     ریال/ار  /ذینفع فرما کار نامدر مقابل     متقاضی نامدارداز  /ذینفع فرما کار

اطالع دهد که                  متقاضی نامکتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به   ذینفع کارفرما/ نامعهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که  

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

فرما بدون با تایید وزیر یا باالترین مقام کار      ذینفع / کارفرما ناممطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی        ذینفع / کارفرما نام

 بپردازد.    ذینفع / کارفرما نامآنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد   

قبل از پایان وقت اداری روز تعیین      ذینفع ارفرما/ک 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

متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج   ضامن نامید نماید   را حاضر به تمد   ضامن نامموجم 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه(

 

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

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

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

است هر   متقاضی ناماطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به   ضامن  نام                   کتباً به   ذینفع کارفرما/ نامرتی که صو

تبار این ضمانتنامه تا آخر وقت بپردازد. اع  کارفرما/ذینفع ناممبلغی تامیزان پیش پرداخت مستهلک نشده رابه محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین   ذینفع کارفرما/ ناماداری روز                                 است و بنا به درخواست کتبی                                             

  متقاضی نامنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا    ضامن  نامر صورتی که شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و د

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

 پرداخت کند.   ذینفع کارفرما/ نامدر وجه یا حواله کرد                               مبلغ درج شده در باال را

که باید  ذینفع کارفرما/ نامکه در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی   متقاضی ناممبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می   ذینفع کارفرما/ نامبه   ضامن  نامامه استعالم حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل ن

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

این پیش پرداخت به ترتیم تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود  در صورتی که تمام مبلغ

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  42 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار(

 

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

به عنوان استرداد کسور حسن انجام   ذینفع کارفرما/ نامست که مقرر است مبلغ                         ریال/ ارز از طرف اطالع داده ا  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 رسید این ضمانتنامه    ذینفع کارفرما/ ناممتعهد است در صورتی   ضامن  نام،                          متقاضی ناموجه مزبور به پرداخت 

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

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

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

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین 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  نامت شود قابل تمدید است و در صورتی که  مدتی که درخواس

ون آنکه احتیاجی به متعهد است بد  ضامن  نامرا حاضر به تمدید نماید                     ضامن  نامموجم تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند                متقاضی

 پرداخت کند.   ذینفع کارفرما/ ناممطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  43 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

 ()کاربرگ شماره پنج

 

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

نی مناقصات / معامالت درج که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رسا     قرارداد موضوعپذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه           می

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

 مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معامالت و شرایط قراردادی است. 

 

 نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور                         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  حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت های قبلی به کل مبلغ کارکرد یا

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور : 

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

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

 امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما : 

 امضاء و تایید ذیحساب : 

 این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  44 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 1جدول شماره 

 مورد نیاز تعداد نیروی انسانی

 ردیف خانوادگی نام نام تعداد شرح وظایف توضیحات

نظارت برکیفیت و فرایند پخت و توزیع، مدیریت آشپزخانه و  

هماهنگی بین کارشناس تغذیه و پرسنل و تقسیم غذا در زمان 

 توزیع)شام  و ناهار(

 5 سر آشپز 5

 5 آشپز 5 ذا در ساعات مقررپخت و پز )زیر نظر سر آشپز( و تقسیم غ 

 3 کمک آشپز 5 کمک به آشپز در تهیه غذا و تقسیم غذا در ساعات مقرر 

شستشوی سالن  –انجام امور مربوط به نظافت شامل ظرفشویی  

 ها  و نظافت و جمع آوری سینی ها ........

 2 کارگر ساده تنظیفات 5

 5 تخته کار 5 آن تحویل اقالم طبق برنامه و اقدام به اماده سازی  

 

  1پیوست شماره 

 عملکرد پیمانکار آشپزخانه چک لیست  ارزیابی

 ضعیف
متوسط 

 امتیاز 0255

 خوب

 امتیاز 025 

عالی 

 امتیاز5
 عنوان

 5 همکاری با رئیس واحد تغذیه    

 5 غذا تهیه و توزیع زمان تغذیه در کارشناس حضور    

    
 از اقدام پس ساعت 48 ظرف کارفرما تأیید موردافراد  با خاطی پرسنل جایگزینی عدم

 کارفرما کتبی
3 

 2 با کارفرما پیمانکارحس همکاری  پرسنل     

 5 بهداشتی های سرویس و آشپزخانه در شوینده مواد بودن مکفی    

 6 غذا تهیه و توزیع زمان در پیمانکار نماینده حضور    

 1 مطابقت غذا با امار داده شده    



 

 97 از  45 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 8 اجرای صحیح و بی نقص برنامه ارائه شده    

 3 جمع آوری تجهیزات توزیع بعد از اتما م توزیع    

    
 مواد اولیه کیفیت بر پیمانکار تغذیه و کارشناس نماینده ر حضو عدم یا نظارت عدم

 شده خریداری غذایی
50 

    
 به بنا آنها خلیه ننمودنت و ها سردخانه و انبار در مواد اولیه نگهداری زمان مدت رعایت

 کارفرما درخواست
55 

 55 همکاری با رئیس بخش تغذیه در اجرای برنامه اعتبار بخشی بخش تغذیه    

 53 کاری سرویس و تعمیر موقع به انجام عدم    

 52 مقرر درساعات غذا ها وعدم توزیع سلف سرویس یا و خوابگاهها به غذا رسیدن دیر    

 55 محوطه در الهزب پراکندگی    

 56 تعامل و همکاری با واحد بهداشت محیط در ارتقاء کیفیت خدمات غذایی    

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

 موجود
51 

 58 پیمانکار نماینده تام االختیار مؤار و فعال حضور عدم    

 53 در زمان مرخصی جایگزین داشتنون سرآشپز حضور عدم    

    
 و به آشپزخانه کارفرما نماینده تأیید مورد فاقد پوشش مسئول یا و مسئول غیر افراد ورود

 سرویسها سلف
50 

 55 نیرو کار ضعف یا فقدان دلیل به غذا محل توزیع در متعارف غیر و طوالنی صف ایجاد    

 55 دانشجویان ، بیماران و  رسنلبا پ پیمانکار نیروهای نحوه برخورد    

 53 تلفن و گاز ، برق ، آب استفاده بهینه     

 52 ها سرویس سلف نیرو در چیدمان    

 55 تغذیه با ناظرین پیمانکار نیروهای ناشایست برخورد    



 

 97 از  46 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 56 تغذیه کارشناس نظر اساس بر برنج کیفیت    

 51 مختلف غذایی مواد و مواد پروتئینی انجماد رفع کیفیت     

 58 مواد غذایی طبخ شده کیفیت    

 53 اولیه های کمک جعبه وضعیت شارژ     

 30 غذایی ویدسربا تابل و غذا اولیه مواد کمیت و کیفیت تطابق    

 35 و..( شیرین جوش لیمو، جوهر )مانند غذا به مجاز غیر غذایی مواد نمودنن اضافه    

 35 تاریخ گذشته غذایی مواد از هاستفاد یا و نگهداری    

 33 محصول برچسم کامل مشخصات دارا نبودن و شوینده مواد کیفیت    

 32 غذاها( برای پایین دمای و برای دسرها باال )دمای غذا وضعیت دمای سرو    

 35 غذایی مواد اولیه اصولی شدن پاک و جداسازی    

 36 نان وضعیت و کیفیت توزیع    

 31 بهداشتی کارت بودن رادا    

 38 پرسنل پیمانکار بلند و ریش و موی بلند ناخن داشتنن    

 33 غذا سرو و تهیه ؛پخت در بهداشتی اصول رعایت    

 20 کنارهم در پخته و خام غذایی مواد نگهداریعدم     

 25 غذایی مواد زدایی انجماد بهداشتی هنگام موازین و اصول رعایت    

 25 غذا توزیع و آشپزی کمک آشپزی، در امور نظافت مخصوص نیروهای از استفادهم عد    

 23 آشپزخانه کف در مواد پروتئینی خصوصاً غذایی؛ مواد دادنن قرار    

 22 غذا توزیع زمان در مناسم از پوشش توزیع بخش کارکنان استفاده    

 25 (  کفش و پیشبندو....... شلوار، ؛ وپوشر ؛ و بهداشتی )کاله مناسم کار لباس از استفاده    



 

 97 از  49 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 26 ها سرویس آشپزخانه وسلف وسایل و تجهیزات نظافت    

 21 ها ،انبار ها، سلف سرویس آشپزخانه های سردخانه داخلی محیط نظافت وضعیت    

 28 ها سردخانه و انبار وضعیت چیدمان    

 23 یخچالها و ها سردخانه در پخته غذایی مواد نگهداریعدم     

 50 و پوشش بدر بدون ظروف در غذایی مواد نقل و نگهداری وحملعدم     

 55 وضعیت وانت حمل غذا    

 55  غذا توزیع فرآیند و پخت بین فرآیند زمانی فاصله حداقل رعایت    

 53 (... و ناخن مو، ریزه، )سنگ غذا در خوراکی غیر و زائد مواد وجودعدم     

 52 غذا سرو در ظروف آلودگی نوع هر و رطوبت مشاهده عدم    

    
 آماده مواد و سبزیجات، مرغ گوشت، آماده سازی برای مجزا، کار میزهای تفکیک

 خام و مصرف
55 

 56 در محل کار... و دست در شده یا باندپیچی باز زخم بیمار ، دارای کارکنان حضورعدم     

 51 کار محیط پیمانکار در ارکنانک توسط دخانیات استعمالعدم     

 58 نظافت سینی های  غذاوضعیت     

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

 برداری(
53 

 60 شستشوی تجهیزات نظافت در داخل ظروف آشپزیعدم     

    

 شده خریداری تازه ه یاشد انجماد رفع پروتئینی مواد وضعیت نگهداری

 ساعت( 3 از بیش مدت به آزاد آشپزخانه فضای ***)عدم نگهداری در
65 

 65  آشپزخانه صحیح پرسنل  با  تجهیزات آشنایی وضعیت    

 63 دسرها و غذایی مواد اولیه صحیح وضدعفونی شستشو    



 

 97 از  48 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 62 بعد  روز غذای در مازاد غذایعدم استفاده از     

 65 زباله طل هایس وضعیت    

 66 معتبر تولید تاریخ با غذایی مواد از استفاده    

 61 پرسنل آشپزخانه عمومی وضعیت بهداشتی سرویسهای    

 68  منجمد غذایی مواد انجماد از شرایط بهداشتی برای خروج    

 63 ها زباله صحیح تفکیک وضعیت    

 10 کیفیت روغن مورد استفاده    

 15 ودن گواهینامه دوره های آموزشی و بهداشتی دارا ب    

 15 نماینده پیمانکار در محل آشپزخانهحضور     

 13 غذا حمل خودروهای نظافت    

 12 نظافت آبروها    

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

    

 کمتر باشد  80****حداقل امتیاز کسم شده نباید از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  47 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 2پیوست شماره 

 آنالیز غذاهایی پیشنهادی برای وعده صبحانه

 

 تخم مرغ + شیر تک نفره + چای + قند

 توضیحات (یا سی سی مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

 یک عدد لواش )بسته بندی در داخل کیسه فریزر( 124 نان 1

 یک عدد متوسط 84-74 تخم مرغ آب پز شده 2

 بسته بندی سی سی 244 شیر تک نفره 9

 یک عدد 5 چای کیسه ای 4

 حبه2 7 قند بسته بندی 5

 

 

 

 

 کره + مربا + شیر تک نفره + چای + قند

 توضیحات (یا سی سی مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

 ریزر(یک عدد لواش )بسته بندی در داخل کیسه ف 550 نان 5

 تک نفره 55 کره 5

 تک نفره 30 مربا 3

 بسته بندی سی سی 500 شیر تک نفره 2

 یک عدد 5 چای کیسه ای 5

 حبه5 1 قند بسته بندی 6

 

 

 

 

 



 

 97 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کره + عسل + شیر تک نفره + چای + قند

 توضیحات (یا سی سی مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

 سته بندی در داخل کیسه فریزر(یک عدد لواش)ب 550 نان 5

 تک نفره 55 کره 5

 تک نفره 30 عسل 3

 بسته بندی سی سی 500 شیر تک نفره 2

 یک عدد 5 چای کیسه ای 5

 حبه5 1 قند بسته بندی 6

 

 

 

 پنیر + شیر تک نفره + چای + قند

 توضیحات (یا سی سی مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

 یک عدد لواش)بسته بندی در داخل کیسه فریزر( 550 نان 5

 تک نفره پاستوریزه 30 پنیر 5

 بسته بندی سی سی 500 شیر تک نفره 3

 یک عدد 5 چای کیسه ای 2

 حبه5 1 قند بسته بندی 5

 

 

 

 

 

 حلواشکری + شیر تک نفره + چای + قند

 یحاتتوض (یا سی سی مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف



 

 97 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 یک عدد لواش)بسته بندی در داخل کیسه فریزر( 550 نان 5

 تک نفره 50 حلواشکری 5

 بسته بندی سی سی 500 شیر تک نفره 3

 یک عدد 5 چای کیسه ای 2

 حبه5 1 قند بسته بندی 5

 

 

 کنجد عسلی + شیر تک نفره + چای + قند

 توضیحات (ییا سی س مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

 یک عدد لواش)بسته بندی در داخل کیسه فریزر( 550 نان 5

 تک نفره 50 کنجد عسلی 5

 بسته بندی سی سی 500 شیر تک نفره 3

 یک عدد 5 چای کیسه ای 2

 حبه5 1 قند بسته بندی 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنالیز غذاهایی پیشنهادی برای وعده ناهار

 



 

 97 از  52 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت قورمه سبزي

 توضيحات مقدارالزم براي هرنفر )گرم( مورد نيازمواد  رديف

 پخته خام

 برای خورشت - 52 روغن مايع 1

  9 52 پياز 5

 يک سوم عدد متوسط  1 ليمو عماني 5

  چيتي لوبيا 4

 يا

 پختهلوبيا قرمز 

 

52 

 

42 

 

 

بدون استخوان و چربي  22 گرم گوسالهگوشت  2

 ني%ايرا22%هندی / 22 422 182 برنج 6

پاک و خرد شده 8242 خورش پاک شده و خرد شده سبزی  7

   به مقدار الزم ادويه جات مجاز 8

   به مقدار الزم دار نمک تصفيه شده يد 9

   به مقدار الزم رب گوجه 12

 يک عدد   ظرف يکبار مصرف گياهي درب دار دوخانه 11

   طبق ليست دسر 15

  



 

 97 از  53 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 زمینیسیب  چلو خورشت  قیمه

رد

 یف

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

 پخته خام

   50 رب گوجه 5

  3 35 پیاز 5

  35 10 سیم زمینی 3

  20 50 لپه 2

   50 گوشت قرمز 5

   35 روغن مایع 6

1 
 برنج

/  ی%هند50  250 580

 یرانی%ا50

   به مقدار الزم آبغوره، آبلیمو، گرد لیمو 8

   5 لیمو عمانی 3

   مقدار الزم دار نمک تصفیه شده ید 55

   به مقدار الزم ادویه جات مجاز 50

 یک عدد   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار دوخانه 55

   طبق لیست دسر 55

 چلو جوجه کباب



 

 97 از  54 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 پخته خام

 برنج   50 مایع روغن 5

   گرم 50 پیاز 5

 یرانی%ا50/  ی%هند50 250 580 برنج 3

 فیله مرغ 530 520 گوشت  مرغ 2

   گرم 2 آبلیمو 5

   گرم 5 دارنمک تصفیه شده ید 6

   به مقدار الزم ادویه جات مجاز 1

 تک نفره  گرم  50 کره حیوانی 8

   مثقال  02005 زعفران 3

   مقدار الزمبه  فلفل دلمه  55

   طبق لیست دسر 55

 یک عدد   خانهتک ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار  53

 یک عدد متوسط  500 گوجه فرنگی کبابی 52

  

 

 

 چلو کباب کوبیده



 

 97 از  55 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 پخته خام

   50 روغن مایع 5

 یرانی%ا50 / ی%هند50 250 580 برنج 5

   30 پیاز 3

بدون استخوان 10 گرم گوسالهگوشت  2

قلوه گاه 30 گرم گوسالهگوشت  5

  80 500 گوجه کبابی 6

 تک نفره  50 کره حیوانی 1

 یک عدد تک نفره  5 سماق 8

   50 لیمو 3

   به مقدار الزم آبلیمو 50

   مثقال 02005 زعفران 55

   ار الزمبه مقد ادویه جات مجاز 55

   به مقدار الزم دارنمک تصفیه شده بید 53

   طبق لیست دسر 52

 یک عدد   خانهتک ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار  55

 زرشک پلو با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  پخته خام 



 

 97 از  56 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 عدس پلو با گوشت

 توضیحات (خام مقدارالزم برای هرنفر  )گرم مواد مورد نیاز ردیف

   30 فرنگی رب گوجه 5

  3052 پیاز 5

  284 300 )ران ، سینه بدون پوست( مرغگوشت  3

   به مقدار الزم ادویه جات مجاز 2

   به مقدار الزم نمک تصفیه شده بدون ید 5

   35 روغن مایع 6

1 
 برنج

/  ی%هند50 250 580

 یرانی%ا50

   5 زرشک 8

   50 هویچ 3

    50 فلفل دلمه ای 50

    5 آبلیمو 55

 برنجمخصوص   مثقال  02005 زعفران 55

53طبق لیست دسر   

تک ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار  52

 خانه

 یک عدد  



 

 97 از  59 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 سرخ کردنی 35 روغن مایع 5

5 
 برنج

560 

 

 یرانی%ا50/  ی%هند50

  20 سرخ کرده پیاز 3

  55 رب گوجه 2

  20 سعد 5

 بدون چربی 50 گرم چرخ کرده بدون استخوانگوشت  6

  به مقدار الزم دارید  نمک تصفیه شده 1

  به مقدار الزم آبلیمو 3

   50 کشمش پلویی 50

  طبق لیست دسر 55

 یک عدد  ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 55

 

 

 

 

 

 

 

 پلو با گوشت استمبلی

 توضیحات (خام ارالزم برای هرنفر  )گرممقد مواد مورد نیاز ردیف



 

 97 از  58 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 سرخ کردنی 35 روغن مایع 5

5 
 برنج

550 

 

 یرانی%ا50/  ی%هند50

  20 سرخ کرده پیاز 3

  55 رب گوجه 2

 لیوان پخته 5/5 500 لوبیا سبز 5

 بدون چربی 50 گرم چرخ کرده بدون استخوانگوشت  6

  به مقدار الزم دارید  نمک تصفیه شده 1

  5 یموآبل 3

  50 هویج 50

  60 سیم زمینی 55

  طبق لیست دسر 55

 یک عدد  ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 55

 

 

 

 

 

 

 بادمجانقیمه چلوخورشت 

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



 

 97 از  57 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 برای خورشت 53 روغن مایع 1

  22 گوجه فرنگی رب 2

  53 پیاز 5

 %  هندی3% ایرانی    32 182 برنج 4

  32 گرم گوساله بدون استخوان گوشت 3

 سرخ کرده 122 بادمجان 6

  62 گوجه فرنگی 7

  52 لپه 8

  3 ابلیمو 9

  1 لیمو عمانی 12

  طبق لیست دسر 11

  یک عدد ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار دو خانه 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبزی پلو با ماهی



 

 97 از  61 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 اد مورد نیازمو ردیف
 مقدار الزم برای هر نفر )گرم

 (خام
 توضیحات

  42 روغن مایع 1

  222 قزل اال کبابی ماهیفیله  2

 یک چهارم لیوان  12 )شوید(پلویی خرد شده سبزی  5

  22 یا لیموترش نارنجلیمو ،  4

  به مقدار الزم یددار نمک تصفیه شده 3

 % هندی32% ایرانی  32 182 برنج 6

  12 کره 7

  به مقدار الزم آرد سوخاری   8

  طبق لیست دسر 9

   به مقدار الزم زعفران 12

  به مقدار الزم آبلیمو ، ادویه جات 11

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 12

 

 

 

 

 

 

 

 کرفسچلوخورشت 



 

 97 از  61 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

  12 معمولی مایعروغن  1

  52 نعناع و جعفری تازه پاک شده 2

  52 پیاز 5

 %  هندی3% ایرانی    32 182 برنج 4

  32 گرم گوساله بدون استخوان گوشت 3

  122 کرفس پاک شده و خرد شده 6

  23 روغن مایع سرخ کردنی 7

  3 ابلیمو 8

  به مقدار الزم نمک و ادویه 9

  طبق لیست دسر 12

  یک عدد ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار دو خانه 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  62 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 چلوخورشت آلو

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

  12 رب گوجه 1

  12 رب انار 2

  53 پیاز 5

  22 لپه 4

  32 گرم گوساله بدون استخوانگوشت  3

 برای خورشت 53 روغن مایع  6

 % هندی32% ایرانی  32 182 برنج 7

  12 آلو 8

  مقدار الزم نمک ، ادویه جات 9

  طبق لیست دسر 12

  یک عدد ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار دو خانه 11

 

 

 

 

 

 

 

 آنالیز غذاهایی پیشنهادی برای وعده شام

 

 



 

 97 از  63 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 خوراک مرغ

 توضیحات (خام مقدارالزم برای هرنفر)گرم مواد مورد نیاز ردیف

  50 لفل دلمه ایف 5

  300 مرغ 5

  30 پیاز 3

  5 آبلیمو 2

  به مقدار الزم دارید نمک تصفیه شده  5

  50 هویج 6

  55 رب گوجه 1

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 8

 دوعدد لواش بصورت بسته بندی 520 نان  3

  30 روغن مایع 50

 سرخ کرده 500 سیم زمینی  55

  طبق لیست دسر 55

 یک عدد  ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 53

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  64 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 راگوخوراک 

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

  53 روغن مایع 1

  22 گوجه فرنگی رب 2

  52 پیاز 5

  122 سیب زمینی 4

  32 گرم بدون استخوان گوشت 3

  32 هویج 6

  42 فلفل دلمه ای 7

  52 گوجه 8

  82 لوبیا سبز 9

  طبق لیست دسر 12

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 11

 دوعدد نان لواش بسته بنذی 242 نان 12

 

 

 

 

 

 

 

 برنجیکوفته 

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



 

 97 از  65 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 (خام

  53 روغن مایع 1

  13 آلو بخارا 2

  22 سبزیجات 5

  22 گوجه فرنگی رب 4

  62 گرم بدون استخوان و چربیگوشت  3

  22 تخم مرغ 6

  52 لپه  7

  32 پیاز 8

  13 برنج پخته 9

  طبق لیست دسر 12

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 11

 دوعدد نان لواش بسته بندی 242 نان 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوکو سیب زمینیخوراک 



 

 97 از  66 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 توضیحات (خام مقدار الزم برای هر نفر )گرم مورد نیازمواد  ردیف

  53 روغن مایع 1

  132 سیب زمینی 2

 یک عدد 82 تخم مرغ 5

 دوعدد نان لواش بسته بندی 242 نان 4

  طبق لیست دسر 3

  به مقدار الزم ادویه  6

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 7

   ک خانهظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار ت 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  69 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 جوجه کباب خوراک

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 پخته خام

 برنج   50 روغن مایع 5

   گرم 50 پیاز 5

3 
 نان

دو عدد لواش بسته   550

 بندی

2 
  525 560 قطعه 1جوجه کبابی بدون استخوان 

 وانبا استخ 300 350 گوشت  مرغ

   گرم 2 آبلیمو 5

   گرم 5 دارنمک تصفیه شده ید 6

   به مقدار الزم ادویه جات مجاز 1

 یک عدد متوسط  500 گوجه فرنگی کبابی 8

   مثقال  02005 زعفران 3

 یک چهارم یک عدد  55 فلفل دلمه  50

   طبق لیست دسر 55

ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار  55

 خانهتک 

 یک عدد  

  

 



 

 97 از  68 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شنیسل سینه مرغخوراک 

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

  53 سرخ کردنی روغن مایع 1

 بدون استخوان 182 سینه مرغ  2

 یک سوم عدد 52 تخم مرغ 5

 دوعدد نان لواش بسته بندی 242 نان 4

  طبق لیست دسر 3

  به مقدار الزم ادویه  6

  به مقدار الزم صفیه شده یددارنمک ت 7

  13 آبلیمو 8

  23 آرد سوخاری 9

  221/2 زعفران 12

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 11



 

 97 از  67 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ماکارونیخوراک 

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

  52 روغن مایع 1

 یک دوم متوسط 32 سیب زمینی 2

  32 گوشت گرم گوساله بدون چربی 5

  13 فلفل دلمه 4

  طبق لیست دسر 3

  132 ماکارونی 6

  52 رب گوجه فرنگی 7

  52 پیاز 8

  22 هویج 9

  به مقدار الزم ادویه  6

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 7

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  91 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ت چرخ کرده با سیب زمینیگوشخوراک 

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

  52 روغن مایع 1

 یک عدد متوسط 122 سیب زمینی 2

 چرخ کرده 32 گوشت گرم گوساله بدون چربی 5

 242 نان 4
دو عدد نان لواش بسته 

 بندی

  طبق لیست دسر 3

  42 گوجه فرنگی 6

  52 فرنگی رب گوجه 7

  22 پیاز 8

  12 آبلیمو 9

  52 سبزیجات )جعفری ، کاهو ، هویج( 12

  به مقدار الزم ادویه  11

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 12

  طبق لیست دسر 15

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 8

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  91 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 کباب کوبیده خوراک

 توضیحات برای هرنفر )گرم( مقدارالزم مواد مورد نیاز ردیف

 پخته خام

   11 روغن مایع 1

   244 نان 2

   94 پیاز 9

بدون استخوان 64 گرم گوسالهگوشت  4

قلوه گاه 94 گرم گوسالهگوشت  5

  84 144 گوجه کبابی 6

سبزیجات )کاهو ، کلم ،  7

 جعفری (خرد شده

14   

 یک عدد تک نفره  2 سماق 8

   24 لیمو 9

   به مقدار الزم آبلیمو 14

   مثقال 40441 زعفران 11

   به مقدار الزم ادویه جات مجاز 12

   به مقدار الزم دارنمک تصفیه شده بید 19

   طبق لیست دسر 14

ظرف یکبار مصرف  15

گیاهی درب دار تک 

 خانه

 یک عدد  



 

 97 از  92 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ساالد الویهخوراک 

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

  32 خیارشور 1

 یک عدد  متوسط 122 سیب زمینی 2

  62 گوشت مرغ بدون استخوان 5

 242 نان 4
دو عدد نان لواش بسته 

 بندی

  طبق لیست دسر 3

 نصف عدد 42 تخم مرغ 6

  12 نخود سبز 7

  22 پیاز 8

  12 هویج 9

  62 سس مایونز 12

  زمبه مقدار ال ادویه  11

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 12

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 15

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  93 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 تن ماهیخوراک 

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

 یک قوطی 122 تن ماهی 1

 242 نان 2
دو عدد نان لواش بسته 

 بندی

  طبق لیست دسر 5

 

 

 

 کتلت گوشتوراک خ

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

  53 روغن مایع 1

  122 سیب زمینی 2

 یک  سوم عدد 52 تخم مرغ 5

  22 آرد سوخاری 4

 بدون چربی 62 گوشت گرم چرخ کرده  3

 دوعدد نان لواش بسته بندی 242 نان 4

  طبق لیست دسر 3

  مقدار الزم به ادویه  6

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 7

   ظرف یکبار مصرف گیاهی درب دار تک خانه 8



 

 97 از  94 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 آنالیز رژیم مایعات

 

 سوپ جو

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

  23 جو 1

  12 سیب زمینی 2

  12 گوشت مرغ بدون استخوان 5

  3 جعفری 4

  13 یازپ 3

  12 آبلیمو 6

  12 نخودفرنگی 7

  12 هویج 8

  12 رب گوجه فرنگی 9

  به مقدار الزم ادویه  12

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 11

   پیاله یکبار مصرف گیاهی درب دار 12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  95 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 سوپ ورمیشل

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

  13 ورمیشل 1

  52 سیب زمینی 2

  13 گوشت مرغ بدون استخوان 5

  12 جعفری 4

  13 پیاز 3

  12 آبلیمو 6

  12 هویج 9

  12 رب گوجه فرنگی 12

  به مقدار الزم ادویه  11

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده یددار 12

   پیاله یکبار مصرف گیاهی درب دار 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  96 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 الیست دسره

 

 لیست دسر جهت ناهار و شام به انتخاب کارشناس تغذیه به شرح ذیل می باشد:

 و به انتخاب کارشناس تغذیه خواهد بود )برای هر وعده فقط یک نوع دسر سرو میگردد

) 

 انواع ماست ها و دوغ

 100ماست تکنفره پروبیوتیک )  گرم(100ماست تکنفره کم چرب ) 

 گرم(

 گرم( 100ماست موسیر )

 + نعناع یک گرم( 10+ پیاز 00+ خیار  100است خیار)ماست م
 cc000دوغ تکنفره 

 

 انواع ساالد ها 

 (+ سس تک نفره + نعناع یک گرم00+ آبغوره 00+ پیاز 00+ گوجه 00: ) خیار 000ساالد شیرازی

 (+ سس تک نفره 00+ کلم بنفش 00+ کلم سفید 00+ کاهو00+ گوجه 00: ) خیار 000ساالد فصل 

 

 ، نوشیدنی انواع میوه ها/ آبمیوه/ ترشیجات

 گرم 100ترشی مخلوط  گرم 000میوه فصل 

 گرم( 00) زیتون پرورده تکنفره گرم 000هندوانه/ خربزه/طالبی 

 cc000دلستر 
 



 

 97 از  99 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ماه مبارک رمضان )معادل یک عدد دسر در وعده های عادی(افطار در انواع پاغذایی 

  یم مایعات(سوپ ورمیشل) طبق انالیز رژ

 + زعفران به میزان الزم(گرم0+ روغن مایع گرم0+ خالل بادام گرم00+ شکر گرم00شله زرد) برنج 

 ) طبق انالیز رژیم مایعات(گرم 000 جو سوپ

 (00+ شکر 10+ آرد برنج  000فرنی) شیر پاستوریزه 

گرم +آرد گندم  10لوبیا سفیدگرم +  10گرم + عدس 10گرم + لوبیا چیتی 10نخودگرم +  00آش رشته)رشته 

 گرم +سبزی آش)اسفناج ،تره، جعفری، نعناع خشک(به مقدار الزم00

 

زولبیا و  : یک عدد نزیک ، پنیر تک نفره یک عدد ، سه عدد خرمای بسته بندی یا )مخصوص پرسنل( پک افطاری

 ، یک عدد چای کیسه اینفره گرم شکر بسته بندی تک  00بامیه ) یک عدد زولبیا متوسط و دو عدد بامیه ( ، 

 (محاسبه خواهد شد )معادل یک پرس صبحانه معمولی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  98 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 لیست میان وعده ها:

جهت بیماران دیابتی ، بیماران دیالیزی ، اطفال ،مادران باردار و شیرده با نظر کارشناس تغذیه دو میان وعده در روز در 

 یان وعده یکی از موارد زیر داده میشود.()در هر منظر گرفته می شود که به شرح ذیل می باشد

 میان وعده 

 سی سی160یا آبمیوه سه چهارم لیوان  گرم 000میوه 

 گرم  00بیسکویت / ویفر / کیک دوقلو مرغوب 

 سی سی 000شیر تکنفره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 97 از  97 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

،  در مورد مطالم و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصهامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت اینجانم ، 

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

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

ر و با اطالع از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه و اینکه هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده و پس از بازدید کامل از محل کا 

 مناقصه خواهدبود پیشنهاد می نمایم که:

 :عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به مبلغ کل

 وعده غذایی

 ریالبه   قیمتبرآورد د پرس غذا و میانگین تعدا

 پرسنل بیماران
کل تعداد  

 ماهانه 
 کل ساالنه تعداد

متوسط 
 قیمت

 ساالنه قیمت  ماهانه قیمت 

    19903 0013 0933 9913 صبحانه

    11900 0190 0033 9090 ناهار

    19033 0933 0133 0033 شام

    1333 033 -- 033 رژیم مایعات )سوپ(

    90033 9033 -- 9033 میان وعده

    900033 93033 0133 0033 دسر

 غذا ماهانه مبلغ کل جمع
   

    )حقوق ودستمزدکارگران( اعم از حقوق ، سنوات ، عیدی و پاداش ، بیمه و ...

    جمع کل مبلغ ماهانه)دستمزدومصالح (

 

 حروف  بهو  ریال                                         مبلغ کل ماهانه قرارداد)حقوق ودستمزدومصالح (به عدد
 

                                                                                                                                                                                 و به حروفریال                                         مبلغ کل ساالنه قرارداد)حقوق ودستمزدومصالح (به عدد

 انجام دهم.  

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

 ده شرکتپیشنهاددهن                                                                     تاریخ :                                               

 نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

 

 

 قیمت برگ پیشنهاد 

 


