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 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

)امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان  دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه  عمومی یک مرحله ای کليه شرکت کنندگان در مناقصه

نهادات خود را منطبق با شرایط بایستی شرایط ذیل را دقيقاً مطالعه و پيش (آشپزخانهحقوقی دارای صالحيت در زمينه مشاغل امور  اشخاص) وو پرسنل با مواد اولیه ( 

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

  دریافت دارند.

  ور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه ( )ام دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه موضوع مناقصه:  -1

)امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و    دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه  شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: -7

 ( 22از   21الی   42) صفحه   2و  1های شماره و پيوست ( 22از 41الی  40) صفحه   3و  2و  1ول شماره ابه شرح جد پرسنل با مواد اولیه ( 

 ( دانشکده علوم پزشکی خلخال ) آشپزخانه معاونت آموزشیمحل اجرای کار:  -3

)   3و  2و 1جداول شماره  و با توجه به برنامه های غذایی ارائه شده و تعداد پرس های غذایی اعالمی در )ساالنه( پيشنهاد قيمت به صورت کلی نحوه ارائه قیمت: -4

 ( 22از   21الی   42) صفحه   2و  1های شماره ( و پيوست 22از  41الی  40صفحه 

 شمسی ماه 12   مدت اجرای کار: -5

  خلخالو خدمات بهداشتی و درمانی علوم پزشکی  دانشکدهکار فرما:   -6

 خلخالزشکی علوم پ دانشکدهمعاونت آموزشی دانشجویی حوزه   دستگاه نظارت: -2

 خلخالدرمانی  وعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشکده: مناقصه گزاردستگاه  -8

 ) ریرال  000/000/12بره مبلر  هيئت وزیرران  22/5/54ه مورخ 00605/ت 123402تصویب نامه شماره  6بر اساس ماده  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -9

 تسليم شود: مناقصه گزاربه دستگاه  الف کی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکتکه باید به ی  (ه ميليون وپانصدهزارریال هفد

 دانشرکدهبنرام  نزدبانک صادرات شعبه شهرستان خلخرال 400150000000213506021000IR فوقبه مبل   ) نسخه صاحب حساب (ارائه فيش واریزی  -الف

 لخالخعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی 

باید حداقل سه ماه بوده و برای سره مراه دیگرر نيرز قابرل  فوق  مدت اعتبار تضمين ؛ خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشکدهضمانتنامه بانکی به نفع  -ب

م گشایش پاکتهای ب و ج پيشرنهاد دهنرده ل توسط مناقصه گزار، موجب عدوهر گونه شرط و محدودیت در متن ضمانت نامه در زمان درخواست وص دوجوتمدید باشد 

 در فرایند مناقصه می شود.

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

 گردد در غير اینصورت در کميسيون مناقصه پذیرفته نخواهد شد. دانشکده علوم پزشکی خلخال  ممهور به مهرباید کليه اسناد مناقصه  -د

باید جمعاً در پاکت سربسته  جو  بو  الفو بصورت سربسته و الك و مهر شده به شرح زیر تهيه و تحویل گردد. پاکتهای  جو  بو  الفباید در سه پاکت پيشنهاد  -11

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

بره  )امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل باا ماواد اولیاه (  ال دانشکده علوم پزشکی خلخواگذاری امور آشپزخانه پيشنهاد برای مناقصه »

 اضافه نام و نشانی پيشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پيشنهاد.

 پاکتهای الف و ب و ج باید محتوی مدارک زیر باشد:

 ((گذاشته شود:الفاسناد و مدارکی که باید در پاکت))  -11-1

 و پرسنل با مواد اولیه ( دانشجويان)امور پخت و پز و توزيع غذاي  دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاري امور آشپزخانه شرايط شرکت در مناقصه عمومی يک مرحله اي 
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 شرایط شرکت در مناقصه( 5) به شرح بند   (ریالوپانصدهزار ده میلیونهف) ریال  000/000/12ل مببه شرکت در مناقصه  تضمين -

 گذاشته شود:((  ب))اسناد و مدارکی که باید در پاکت   -11-7

 ( 22از  4الی  1صفحه برگ ) 4شرایط شرکت در مناقصه به تعداد  -

 ( 22از  10الی  0صفحه برگ ) 6نمونه قرارداد به تعداد  -

 (  22از  32الی  11صفحه برگ )  20شرایط اختصاصی به تعداد  -

از  33صرفحه برگ ) 1تعداد  به  22/10/1332فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مورخ  -

22 ) 

 ( 22از  34ه صفحبرگ ) 1نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار  -

 ( 22از  35الی  30از صفحه برگ ) 0به تعداد  1،2،3،4،0نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه های  -

 ( 22از  41الی  40از صفحه برگ )   2 به تعداد، سه  دو ،  یکشماره  جداول -

 ( 22از  46الی  42از صفحه برگ )   0به تعداد ( عملکرد پيمانکار آشپزخانه چک ليست  ارزیابی) 1شماره پيوست  -

 ( 22از  21الی 42از صفحه )برگ  22به تعداد  آناليز غذای پيشنهادی () 2پيوست شماره  -

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

 شود.مهر و امضاء  5931اجتماعی مربوط به سال  رفاهو تعاون  ،کپی تائید صالحیت اداره کار -

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

آگهی  آخرین  رونوشت مصدق اصلروزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجاز و  رونوشت مصدق اصلاساسنامه شرکت و  رونوشت مصدق اصل -

"ازجمله کپیه رکنوشت ه کوصارفارسایده باشد یا دفاتر دادگاهها به تأیید یکی از دفاتر رسمی ثبت اسنادرونوشت باید  اصل)تغييرات شررکت 

 تسليم دارند. مناقصه گزارهمراه با سایر مدارك در پاکت ))ب(( به  وباید ضميمه باشد  (واستفادهک تدککقیدبرابراصلکاس ک

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

 گذاشته شود: (( ج)) اسناد و مدارکی که باید در پاکت   -11-3

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

باید به مهر و امضاای مجااز شارکت   ج،ب،الفدر پاکت های  مناقصه گزارکلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دریافت شده از  -تبصره 

 نشده و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود. گشایش جدارای نقص باشند پاکت   ب و الف ر صورتیکه پاکتهایپیشنهاد دهنده رسید ه باشد. د

 می شود. واگذار 77/3/92مورخه  سه شنبهروز  14:11ساعت لغایت  8/3/92  مورخه سه شنبهاسناد مناقصه در ساعتهای اداری از روز  -11

 04032426601پرسرش هرای خودراازطریرق شرماره تلفرن مری توانندوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند هر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفه -17

  درميان گذاشته وپاسخ دریافت دارند .

جرز  اسرناد و  اعرالم و قصه گزارمناهر گونه توضيح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها کتباً از سوی دستگاه  -13

 منظور خواهد شد. مناقصهمدارك 

ی پريش حق تغيير ، اصالح یا تجدید نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضای مهلت تسليم پيشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنين مرورد مناقصه گزار -14

 ه پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.آید مراتب به شرکت کنندگان ابالغ می شود و در صورتی ک

  دانشکده علوم پزشکی خلخال  خلخال خیابان شهیدمظفرعزيزي واحدقراردادهاي:نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه -15
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به دستگاه مناقصه گزار  31/3/92مورخه پنجشنبهروز  13011 ه شرکت در آن نيستند، مراتب را تا ساعتپس از دریافت اسناد مناقصه، مایل ب شرکتهایی که -16

 اطالع دهند.

 می باشد. 79/3/92مورخه  سه شنبهروز 01114ساعت : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها -12

 :نشانی محل تسلیم پیشنهادها -18

 کده علوم پزشکی مرکزی دانشستاد دبیرخانه– خیابان شهید مظفر عزیزی – خلخال

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

 یافت نموده باشند . مورد بررسی قرار می گيرد که از دستگاه مناقصه گذار اسناد درمناقصه پيشنهادهای واصله اشخاصی در کميسيون گشایش  – 71

  ستاد مرکرزی  -شهيد مظفر عزیزی خيابان   –خلخالدر کميسيون مناقصه به نشانی :  7/4/92مورخه  شنبهقبل از ظهر روز  01111 پيشنهاد های واصله در ساعت -71

 خواهد شد.و خوانده  گشایش  خلخال علوم پزشکیکده دانش

 یک از پيشنهادها مختار است. در رد و یا قبول هر مناقصه گزاردستگاه  -77

 نوشته شود.  ) پاکت ج (به صورت عددی وحروفیماهانه و ساالنه باید به صورت مجزا در برگ پيشنهاد قيمت رقم پيشنهاد قيمت  -73

مبرادرت  قررارداديشرنهادی خرود بره انعقراد با سپردن تضمين اجرای تعهدات بر اساس قيمرت پ ، روز پس از ابالغ کارفرما  (71) بیستاقصه باید حداکثر تا برنده من -74

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

ن نشود نفر دوم بر اسراس آئرين نامره مرالی و معرامالتی دانشرگاهها بره در صورتيکه برنده مناقصه اعالم گردیده و او با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پيما -75

او هم به نفع کارفرما ضبط مری شرود عنوان برنده مناقصه اعالم می شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شرکت در مناقصه 

 و مناقصه تجدید خواهد شد.

 بعد مسترد می شود. هفته سه، سایر مناقصه گرانيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شرکت در مناقصه پس از تع -76

 می باشد. هاو آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاهکشور  سازمان مدیریت و برنامه ریزیسایر شرایط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ایران و  -72

مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک برنده مناقصه ، در صورتيکه  22/12/1303-ه20324/ت23322ه هيئت وزیران به شماره به استناد تصویب نام -78

 سال نمی باشد. 0مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت  مناقصه گزارآئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی شوند 

و سرایر مفراد شررایط  01واگذار شده مذکور یرا نراقب برودن اسرناد و مردارك درخواسرتی در بنرد  آشپزخانهدر صورت مغایرت اساسنامه شرکت با موضوع امور  ا 93

 دهندگان حذف خواهد شد.  مناقصه،شرکت مذکور از فهرست پيشنهاد

 خود را تعيين و مهر و امضا  نماید.پيشنهاد قيمت می امور مورد درخواست واحد مربوطه پيشنهاد دهنده باید با خط خوانا و بدون قلم خوردگی برای تما ا 93

و مغایرت در ارائه مناقصه گر اقرار و متعهد به صحت و سقم تمامی اطالعات و مدارك در طول مناقصه مذکور را نموده و در صورت اثبات هرگونه فساد اطالعاتی  ا 95

 يت و عواقب قانونی آنرا به عهده می گيرد. مدارك و اطالعات ارسالی مسئول

اعی و بانرک عامرل مبل  ماهانه قرارداد پس از ارائه ليست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ) طبق قانون کار ( کره ممهرور بره مهرر و امضرا  سرازمان ترتمين اجتمر ا 99

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

 می باشد. مناقصه گزاردادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتکاليف تعيين شده واحد  شرکت در مناقصه و ا 99

برا  یا حسرب تصرميم کميسريون و سکونت دارد و انجام کار شهرستان  بود که در محل صورت مساوی بودن مبال  پيشنهادی حق تقدم با برنده مناقصه ای خواهد در -93

 شد. تصميم خواهد اتخاذ کدهح دانشرعایت صرفه و صال



 

 27 از  4 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 شد. محتویات پاکات گشایش شده تحت هيچ عنوانی به مناقصه گران )شرکت کنندگان( مسترد نخواهد -91

ون دریافرت وجهری از ماه هزینه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات قانونی کرارگران را برد دومتعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  برنده مناقصه  -93

 .  کارفرما دارا می باشد

 خاتمه می یابد .  ..............شروع و در تاریخ  ..............تاریخ شمسی می باشد که از  ماه 17مدت زمان انجام قرارداد  – 93

  به پيمانکار پرداخت نخواهد شد .در ماههای مرداد و شهریور فاقد هر گونه پخت و توزیع غذا می باشد و هيچ گونه وجهی کده دانش – 93

و  موظف است در گزینش افراد شاغل خود نهایت دقت را به عمل آورده و ضمن اخذ گواهی عدم سو  پيشينه و گرواهی عردم اعتيراد بره مرواد مخردر برنده مناقصه -93

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

 شرکت هایی که اعضای هيئت مدیره مشترك دارند، در مناقصه شرکت داده نمی شوند.  – 33

 )بيست وپنج درصد( حجم ومبل  قرارداد را با محاسبات فنی در صورت صالحدید درهرزمان افزایش ویا کاهش دهد .% 52می تواند درصورت نياز مناقصه گزار – 35

سرایت اداره متعهد است به صورت ماهانه فایل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تتمين اجتماعی را پس از تائيد امورمالی واحد مربوطه همزمران در  مناقصهبرنده  -39

نيز بارگذاری نموده واطالعات تکميلی مورد نياز   /:karkonan.behda.sht.gov.irhttp/کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به آدرس 

 را وارد نمایند . 

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

گردد ، به جهت بی رنگی چسبهای حرارتای هنگاام مهار کاردن روی آنهاا از به جای الکهای شمعی و شکننده استفاده  و ژله ای بهتر است از چسب حرارتی

 استامپ استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه مناقصه گزار
 نام و نام خانوادگی اعضای مجاز

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

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

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

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/


 

 27 از  5 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

   دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه قرارداد 

 )امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه (

بشرماره .......تراریخ ...... مرابين واحد...........بره نماینردگی آقرای  خلخرال شرکی علروم پزکده صورتجلسره کميسريون گشرایش مناقصره دانشر به استناد باقرارداد حاضر     

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

.به نشرانی..................... کرد پسرتی ................... و تلفرن /خانم..................باسمت............................. دارای شماره شناسنامه ...... کد ملی ...............  صادره از ......آقای

 قد می گردد :تماس.................... بعنوان پيمانکار از طرف دیگر بشرح زیر منع

 ( موضوع قرارداد :  1ماده  

   دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه موضوع قرارداد عبارت است از 

 )امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اوليه (

 ( مدت قرارداد :2ماده 

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

 ( محل اجرای قرارداد :  3ماده

و محل های مورد نظر درخواستی کارفرما می باشد که پيمانکار اقرار نمود از محل موضوع قررارداد اطرالع کرافی و  دانشکده در محل  آشپزخانه موضوع قرارداد انجام     

 کامل دارد 

 راردادو نحوه پرداخت : ( مبلغ کل ق 4ماده 

 شام ( مطابق برنامه های تنظيمی توسط کارفرما بشرح زیر می باشد .  –ناهار  –مبل  قرارداد با مواد و لوازم اوليه به ازای هر پرس غذای تهيه شده در سه وعده ) صبحانه    

 وعده غذایی 
ميانگين تعداد پرس 

 )ماهانه (
 ماهانه بر حسب ریالمبل   قيمت هر پرس بر حسب ریال    

   215 صبحانه

   5332 ناهار 

   1251 شام 



 

 27 از  6 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

   5332 انواع آش

   5332 ساالد 

   5332 دسر 

   5332 نوشيدنی ها 

  جمع کل مبل  ماهانه

 ریال (                                                                                                       ریال به حروف )                                   جمع کل ماهانه به عدد

 (ریال                                                                                                          ریال به حروف )                                به عدد ساالنه  جمع کل

 ( ضمانت اجرای قرارداد :  5ماده

 .................. شرعبه  ...............بانرک  ......................قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام تعهردات بره حسراب شرماره  )ده درصد( مبل  کل % 15موظف است  پيمانکار     

قررارداد یرک فقرره ضرمانت نامره معتبرر برانکی بره شرماره .......... تراریخ ......... بانرک  کرلدرصد( مبلر  )ده  % 15واریز و فيش آن را به کارفرما تحویل نماید ، یا معادل 

 از تاریخ عقد قرارداد به کارفرما تحویل نمایند .   ماه 12............شعبه ........... به مبل  ..........ریال به حروف ..........بااعتبار 

 ( تعهدات کارفرما :  6

 کارفرما هيچ مسئوليتی در قبال افزایش قيمت مواد اوليه و دستمزد در طول مدت قرارداد ندارد .  – 5 – 1

 ایاب و ذهاب و تغذیه کارکنان پيمانکاروخودپيمانکار هيچ ارتباطی به کارفرما ندارد .  – 5 – 5

 ا با محاسبات فنی در صورت صالحدید درهرزمان افزایش ویا کاهش دهد . )بيست وپنج درصد( حجم ومبل  قرارداد ر% 52کارفرما می تواند درصورت نياز - 3-5 

 د . ا توسط نگهبانان خود بازرسی نمایکارفرما مجاز است که از لحاظ امور حفاظتی و ایمنی در صورت لزوم در زمان ورودو خروج کارگران آنها ر –5– 4

وق و مزایای حين کار عوامل و کارکنان موضوع قرارداد را ندارد و از هرر گونره مسرئوليتی در ایرن کارفرما هيچگونه تعهدی درخصوص استخدام و پرداخت حق –5 – 2

قانون کار در استخدام پيمانکار بوده و هيچکدام از آنها  13مورد مبرا بوده و کليه تعهدات ذیربط به عهده پيمانکار خواهد بود و کليه کارگران شاغل در قرارداد طبق ماده 

قروق ، دسرتمزد ، ری و کارفرمائی با کارفرما نخواهد داشت و پيمانکار متعهد می گردد تمامی مقررات قانون کار ، تامين اجتماعی و پرداخت به موقرع کليره حرابطه کارگ

يتی دراین زمينه بره جرز  موضروع تبصرره عيدی ، ایاب و ذهاب ، پاداش ، سنوات ، حق بيمه ، ماليات و...را در مورد کارگران خود اعمال نماید و کارفرما هيچگونه مسئول

 یک ماده سيزده قانون کار ندارد . 



 

 27 از  2 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

در صورتی  الزم به تذکر استهزینه آب،  برق و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط محاسبه شده و پيمانکار متعهد به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.  -6-6

به عنوان هزینه آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که پرداخت آن بر عهده پيمانکار  پرداخت ماهانهمبل   درصد( دو)%2اشد ب نشده بکه در آشپزخانه  کنتور جداگانه نص

اریز و بل برداشت دانشگاه( ومی باشد. در این راستا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهایی شدن مبل  مورد نظر هزینه را به حساب اعالمی از طرف کارفرما )غير قا

 تحویل نماید.کده معاونت دانشجویی و فرهنگی دانش امورمالیفيش واریزی را به 

غذای تحویلی توسط پيمانکار و بر مبنرای برنامره تنظيمری و آمرار روزانره توسرط کارشرناس تغذیره یانماینرده  یپرداخت حق الزحمه ماهانه بر اساس تعداد پرسها – 5 – 7

منروط بره ارائره  تعهرداتپيمانکرار و اسرترداد ضرمانت حسرن انجرام  کرارکردقانونی انجام خواهد شد و نيرز آخررین پرداخرت صرورت کارفرماتائيد و پس از طی مراحل 

يراز و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و ارائه گواهی حسن انجام کار و سایر مدارك مورد نو اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مفاصاحساب از سازمان تتمين اجتماعی 

 درخواست شده از سوی کارفرما می باشد . 

 ( تعهدات پیمانکار :  7

 شرایط اختصاصی قرارداد جز  الینفک این قرارداد بوده و برای طرفين الزم االجرا می باشد .  -1-7

طروری برنامره  قرراردادمانکار موظف اسرت کره در ایرام خواهد بود و پي  3طبق جدول شماره  نفر )پنج ( 5تعداد افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه حداقل  – 7 – 5

 پيش نياید .   کارفرماریزی نماید که خللی در امور تغذیه 

 انجام گيرد.  هاپيمانکار موظف است نيروهای بکارگيری شده را قبالً به کارفرما معرفی نماید تا مراحل گزینش آن -3-7

کارت بهداشتی  اشتن گواهی بهداشتی جز  تعهدات الزامی پيمانکار است و می بایست قبل از شروع به کار دارایتهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و د – 7 – 4

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

 کار می شوند الزامی است. داشتن کارت بهداشتی حتی برای نيروهایی که به طور آزمایشی مشغول به-0-2

 هزینه های مربوط به اخذ کارت بهداشتی بصورت شش ماهه بعهده پيمانکار می باشد.-6-2

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

رتجلسه ای سالم ات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پيمانکار تحویل می گردد و در پایان قرارداد باید طبق صوتجهيز

به جبران خسارت در اولين زمان تحویل کارفرما نماید. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اثر سهل انگاری خسارتی وارد آید پيمانکار موظف 

ط به ساختمانها و هر آنچه از ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زیر صفر و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،اجاق گاز،کباب پز و تاسيسات مربو

 رد و در پایان قرارداد بایستی سالم مسترد گردد.امين اموال طی صورت جلسه ای دریافت کرده باشد، در اختيار پيمانکار قرار می گي

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

قرانونی کرارگران را بردون دریافرت وجهری از هزینه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات  ماه دوپيمانکار متعهد می گردد توانایی اداره امور و پرداخت حداقل  – 7– 1

 .کارفرما دارا می باشد 



 

 27 از  8 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

ارائره  اقرار و متعهد به صحت و سقم اطالعات و مدارك در طول مناقصه و قرارداد را نموده و در صورت اثبات هر گونه فساد اطالعراتی و مغرایرت در پيمانکار –7 – 15

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

راترب را بره باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه هریک از تعهدات خود بره طرور کلری یرا جزئری عمرل ننمایرد کارفرمرا م – 7 – 11

و خسرارت وارده را مبل  فراکتور  %45به اضافه هزینه  مبل م آن قسمت از امور اقدام و پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجا

از طرف کارفرما فسخ و تضمين حسن انجام تعهدات از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکار کسر نماید و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقره تجاوز نماید قرارداد 

  خواهد شد . پيمانکار به نفع کارفرما ضبط

 نمی باشد .  1337پيمانکار متعهد می گردد مشمول ممنوعيت های قانونی ناشی از قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی مصوب  –7 – 15

گرر در ادارات و سرازمانهای دیگرر کليه کارگران تحت امر پيمانکار بایستی دارای کارت پایان خدمت ، یا معافيت و سالمت بوده و هيچگونه تعهد خردمتی دی – 7– 13

دم رضرایت د و کليه کارکنان و عوامل ملزم به رعایت شئونات اخالقی ، اسالمی ، ایمنی ، اصول بهداشتی و مقررات جاری اداری مری باشرند و در صرورت عرننداشته باش

و مطالبرات قرانونی متعلقره بره فررد  مزایارد نظر اقدام که در این صورت کليه کارفرما از هریک ازافراد شاغل ، پيمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به اخراج فرد مو

 اخراجی به عهده پيمانکار است و پيمانکار حق بکارگيری وی را در سایر واحدهای دانشگاه ندارد .  

 عهده پيمانکار می باشد . بارگيری ، تخليه و جابجایی کليه مواد غذایی خریداری شده اعم از برنج ، روغن و ... کالً بر  – 7 -14

اضافه کار و ... ( مطابق با قانون کار به طور کامل حداکثر تا پایان  -شيفت گردان -سنوات –عيدی -حقوق و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقوق – 7 – 12

 پرداخت حقوق و بيمه کارکنان می باشد.هرماه پرداخت گردد. بدیهی است که تایيد صورتحساب پيمانکار هرماه منوط به ارائه ليست بانکی 

 اشد.پيمانکار موظف به لحاظ افزایش حداقل حقوق دستمزد کارگران اعالمی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در قيمت پيشنهادی مناقصه می ب - 16-2

 رداد رابغير ندارد . پيمانکار به هيچ عنوان حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از تعهدات مورد قرا – 7 – 17

ه ماه تا تعيين پيمانکار پس از اتمام قرارداد چنانچه به هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جدید با تاخير مواجه شود پيمانکار مکلف است حداکثر تا س – 12-7

 جدید طبق شرایط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

از آن را به اداره حداکثر تا ده روز پس از عقد قرارداد با تمامی افرادی که به انجام امور مربوطه بکار خواهد گرفت قرارداد کار منعقد نموده و یک نسخه پيمانکار موظف است  - 7 - 11

 ( به عهده پيمانکار ميباشد.  و ...يفت گردانی ش –کار و امور اجتماعی و یک نسخه نيز به کارفرما  تسليم نماید و ضمناً کليه مزایای مربوطه شغلی از قبيل ) اضافه کاری 

 نظارت بر اجرای کل قرارداد بر عهده کارفرما بوده و کليه پرداختهای موضوع قرارداد پس از تائيد کارفرما صورت خواهد گرفت . - 7 - 55

 نه عدم اطالع نميتواند مدعی گردد . پيمانکار اقرار نمود از شرح وظایف امور موضوع قرارداد اطالع کافی داشته و به بها - 7 - 51

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

 ميباشد .

که جهت اجرای موضوع قرارداد به کار گماره ميشوند و همچنين پاداش عيدی و سنوات به صرورت تناسربی ) برر هر گونه افزایش حقوق و دستمزد کارکنانی  - 7 – 53

 مبنای ميزان کارکرد ( در طول مدت قرارداد به عهده پيمانکار ميباشد . 



 

 27 از  9 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

یران مفراد قررارداد هرر گونره ادعرائی مبنری برر عردم اطرالع از اطالع کامل داشته و در جر و شرایط اختصاصی پيمانکار بر کليه بندهای ذکر شده در این قرارداد –7– 54

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

از اجررای موضروع  پيمانکار کليه خيارات قانونی من جمله خيارات غبن فاحش و سایر خيارات را از خود ساقط و هر گونه مسئوليت حقوقی و جزائری حاصرله – 7 – 52

 قرارداد به عهده ایشان می باشد .  

رداد طبق ضمن عقد خارج الزم ، پيمانکار به کارفرما وکالت می دهد که در صورت امتناع از پرداخت حقوق و مزایای کارگران تحت امر در طول مدت قرا – 7 – 55

و مطالبات پيمانکار پرداخت  تضمينه نيابت از پيمانکار از محل کسورات قانونی کارفرما بق و مزایا کارگران و سایر وآخرین دستورالعمل های ابالغی درخصوص حق

شهرستان   در دفترخانه اسنادرسمی   مورخه   نماید به همين منظور قبل از عقد قرارداد پيمانکار وکالت نامه بالعزل به شماره 

 تنظيم و تحویل کارفرما نموده است .   

داره است به صورت ماهانه فایل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تتمين اجتماعی را پس از تائيد امورمالی واحد مربوطره همزمران در سرایت ا متعهد پيمانکار -72-2

نيز بارگذاری نموده واطالعات تکميلی مورد نياز   hda.sht.gov.irhttp://karkonan.beکل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به آدرس 

 را وارد نمایند . 

مبل   %40راساً اقدام نماید مبل  هزینه شده به اضافه  ریسهل انگاری نماید و کارفرما ناگز در صورتی که پيمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هریک از بندهای قرارداد-20-2

باشد کارفرما راساً ات ماهانه پيمانکار کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر یک از تعهدات خود تخطی نماید و در این خصوص جریمه ای مشخب نشده فاکتور از مطالب

 وارد قانونی نخواهد بود. اقدام و یک درصد از مطالبات همان ماه پيمانکار کسر خواهد کرد. بدیهی است اجرای این بند نافی از اجرای سایر جرایم و م

  (  سایرشروط : 8ماده

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

، مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد. چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به وعده غذایی  هرنوع آن توسط کارفرما مشخب می شود، اقدام و بعالوه به ازای 

 کارشناس تغذیه تحویل نماید.دليل کاهش آمار  کمتر از آمار اعالم شده به پيمانکار باشد، پيمانکار حق فروش هيچگونه غذای اضافه را ندارد و باید مازاد غذا را به 

ه آدرس قرانونی پيمانکرار ارسرال گرردد اقامتگاه پيمانکاروشماره تلفن همان است که درنامه اعالم قيمت وعنوان قراردادذکرشده است وهرگونه نامه ومکاتبه پستی ویراازطریق دیگربر-5-2

 ساعت پس ازجابجائی وتغييرمحل اعالم نماید. 42کثرظرف ابالغ شده تلقی ميگرددوپيمانکارمتعهد است درصورت تغييرمحل ویاشماره تلفن مراتب رابه کارفرما حدا

 ( فسخ قرارداد :  9ماده 

آئين نامه مالی و  54چنانچه طرف دوم از هر یک از مفاد این قرارداد تخطی نماید طرف اول می تواند بعد از ارجاع موضوع به کميته موضوع ماده  -1-5

آئين نامه فوق االشاره ،  54، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه بانکی اقدام نماید . حسب ماده ه و در صورت تصویب کميته مذکور کددانش معامالتی

 تصميم کميته مذکور برای طرفين ، الزم االجرا می باشد . 

آئين نامه مالی و  54ماده چنانچه طرف اول خواهان فسخ قرارداد به هر دليلی غير از قصور طرف دوم باشد ، موضوع ابتدائاً در کميته موضوع  -2-5

 معامالتی دانشگاه مطرح و کميته مجدداً با کسب نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که یک نفر کارشناس منتخب طرف اول و یک نفر کارشناس

کميته فوق الذکر ، اقدام به منتخب نفر دوم و یک نفر کارشناس مرضی الطرفين باشند ، نسبت به برآورد خسارت طرف دوم اقدام و طرف اول حسب نظر 
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کانون کارشناسان پرداخت خسارت به طرف دوم می نماید . در صورت عدم توافق طرفين برای انتخاب کارشناس مرضی الطرفين ، شخب اخير توسط 

 انتخاب خواهد شد .رسمی دادگستری 

 ( نحوه حل اختالف:53ماده 

ید اعم از اینکه مربوط به اجرای عمليات موضوع قرارداد و یا تغيير و تفسرير هرر یرک از مروارد شررایط عمرومی آن پيش آ پيمانکاردر صورتی که اختالفی بين کارفرما و 

آیين نامه مالی و معامالتی دانشگاه ارجراع و نظرر کميسريون  14باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، موضوع به کميسيون موضوع ماده 

 ای طرفين الزم االتباع است .بر

 ( فورس ماژور ) بروز حوادث قهری ( :  11ماده 

ی قرارداد یا انجرام تعهرد را بره منظور از موارد غيرپيش بينی و فورس ماژور عبارت است از هرگونه حادثه یا واقعه غيرقابل پيش بينی و خارج از اراده طرفين است که اجرا

 سازد و مرجع تشخيب دانشگاه بوده و یا درصورت عدم تحصيل نتيجه نهایتاً با دادگاه صالحه خواهد بود . طور دائم یا موقت غير ممکن می 

 ( مواد و تبصره های قرارداد :  12ماده 

يم و جز  الینفک قرارداد مری صفحه در  پنج نسخه تنظ 15صفحه و شرایط شرکت در مناقصه و پيوست های قرارداد در 5 بند در 37ماده و  15این قرارداد مشتمل بر      

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

 مهر و امضاء کارفرما      مهر و امضاء پیمانکار 
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   دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه شرایط اختصاصی 

 توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه ()امور پخت و پز و 

عایت کرده و هرگونه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزیع کليه مواد غذایی موضوع قرارداد بعهده پيمانکار بوده و باید کليه موازین و استانداردهای بهداشتی را ر -1

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

راست واحد می باشد. همچنين نظارت عاليه به طور کلی و از جميع جهات بر عهده کميته ای متشکل از نماینده معاونت دانشجویی و امور مالی و  ح

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

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

ت امتيازات داده شده در تایيد گواهی : چک ليست پيوست جهت نظارت کامل بر انجام امور توسط کارفرما بصورت روتين کامل ميگردد بدیهی اس تبصره

، موضوع در کميته نظارت مطرح و متناسب با آن به ازای هر یک امتياز پایين تر   00کار پيمانکار  تاثير مستقيم دارد .درصورت پایين بودن متوسط امتيازات از 

 ، یک درصد از کل پرداختی همان ماه کسر می گردد.00از 

نکار موظف است در صورت دعوت از ایشان در جلسات موضوع قرارداد حضور یابند و صورتجلسات را امضا  نموده و مصوبات پيمانکار یا نماینده پيما -2

 جلسات مربوط به موضوع قرارداد را اجرا  نماید.

 گردد. غذاو توزیع  کليه مواد اوليه مورد نياز پس از عقد قرارداد و حداقل یک هفته قبل از شروع به کار توسط پيمانکار وارد محل طبخ -3

غير اینصورت به در صورت صالحدید کارفرما در مواقع ضروری مانند تعميرات یا سم پاشی آشپزخانه، بهتر است پيمانکار مکانی برای جابجایی داشته باشد در  -4

 حل جدید به عهده پيمانکار می باشد.محلی که توسط کارفرما  تعيين ميگردد باید نقل مکان نماید و تهيه کليه امکانات مورد نياز جهت پخت در م

هندی مرغوب ( و مورد تایيد نماینده کارفرما باشد. بدیهی است  %00ایرانی درجه یک اعال هاشمی و  %00برنج تهيه شده توسط پيمانکار الزاماً باید )  -0

کارفرما مجاز است کل ، ر صورت رعایت نکردن تذکر درصورت عدم تایيد برنج توسط کارفرما پس از یک مرتبه تذکر کتبی مبنی بر تعویض نوع برنج، د

 هزینه برنج مصرفی را کسر نماید و در صورت تکرار ضمانت های اجرایی دیگر قرارداد و یا قانونی اعمال می گردد.

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

 تفاوت از کل مبل  هر یک کم شود. (

نمی باشد، مگر در موارد استثنایی که مواد اوليه مورد تایيد کارفرما نباشد، کده از دانشپيمانکار به هيچ وجه مجاز به خروج مواد اوليه غذایی یا غذای تهيه شده  -6

آن مواد غذایی را خارج نماید و در غير اینصورت به ازا  هر بار مشاهده مبل  پنج ميليون ریال از دریافتی  در اینصورت با برگ خروج و مجوز می تواند

 پيمانکار کسر ميگردد. این وجه التزام مانع اجرای سایر الزامات مربوط به ایفا  تعهدات نمی باشد.

د ليکن چنانچه به هر دليلی از جمله قطع گاز یا برق و ... امکان آماده سازی و یا طبخ می باش کدهآشپزخانه سلف دانش ،محل آماده سازی مواد اوليه و طبخ غذا -2

 ید.درآشپزخانه محل تعيين شده،  نباشد، به هرحال پيمانکار مکلف است غذای مرکز را در محل مناسب دیگری تامين و طبق روال معمول توزیع نما

هداری و آماده سازی مواد اوليه و طبخ غذا برای خارج از مفاد قرارداد را ندارد، همچنين به غير از موارد فوق پيمانکار حق استفاده از آشپزخانه را به منظور نگ -0

ینه غذای آن الذکر حق ندارد غذاهایی که در جای دیگر پخت شده را در محل تعيين شده توسط کارفرما توزیع نماید و در صورت انجام این عمل کل هز

 ه پيمانکار کسر ميگردد.انوعده از پرداختی ماه

 24يير در برنامه طی آمار ميزان غذایی که پيمانکار موظف به تهيه آن می باشد، قبل از پخت توسط واحد تغذیه به نماینده پيمانکار تحویل ميگردد و هرگونه تغ -5

 ساعت قبل از پخت توسط کارفرما بالمانع می باشد.

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



 

 27 از  17 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

در  الزم به تذکر استبوطه می باشد. هزینه آب،  برق و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط محاسبه شده و پيمانکار متعهد به پرداخت هزینه های مر -10

ماهانه به عنوان هزینه آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که پرداخت  پرداختمبل  درصد(  دو)%2ب نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصصورتی 

مبل  مورد نظر هزینه را به حساب اعالمی از طرف کارفرما )غير آن بر عهده پيمانکار می باشد. در این راستا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهایی شدن 

 تحویل نماید.ستاددانشکده علوم پزشکی خلخال  امورمالی( واریز و فيش واریزی را به کدهقابل برداشت دانش

ک نوع غذا در برنامه غذایی هفتگی بستگی برنامه غذایی هفتگی شامل نوع غذای روزهای مختلف هفته توسط واحد تغذیه به پيمانکار ابالغ می گردد. تکرار ی -11

ه آن وعده صرفاً با هماهنگی قبلی و اعالم موافقت به نظر کارشناسان تغذیه دارد . در صورتيکه در موارد خاص به هر دليل یک وعده غذا طبق برنامه برای پيمانکار مقدور نباشد تغيير برنام

جایگزین )بدون مجوز کارفرما( توسط پيمانکار توزیع شود ضمن تذکر کتبی مبل  آن غذا محاسبه نمی گردد. ارائه قيمت پيشنهادی غذاها  کارفرما بالمانع است. در غير اینصورت هرگاه غذای

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

ر هر وعده غذایی یا ميان وعده به تعهدات خود عمل ننماید کارفرما راساً نسبت به تهيه غذا اقدام نموده و کليه در صورتی که پيمانکار در خصوص تهيه غذا د -12

 نقض تعهدات، نمی باشد. سایر جریمه هایهزینه همان غذا  از مطالبات شرکت کسر ميگردد. این امر مانع از اعمال  %00هزینه ها به اضافه 

هادی را با توجه به شرایط یاد شده از جميع جهات و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نوسانات قيمتی حاکم بر بازار پيمانکار مکلف است قيمت پيشن -13

صه و انعقاد قرارداد کاالهای مورد نياز در نظر بگيرد، لذا پيش بينی نرخ تورم و افزایش احتمالی  قيمت ها بر عهده وی می باشد. بنابراین پس از اتمام مناق

 .انکار ملزم است تا پایان مدت قرارداد تعهدات خود را مطابق قيمت پيشنهادی اوليه به انجام برساند پيم

در فهرست آناليز آمده است بدیهی است در صورت اعالم توسط کارفرما، پيمانکار موظف به طبخ و توزیع غذا بوده و مبنای  کدهکليه غذاهای مورد نياز دانش -14

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

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

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

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

 موظف به تهيه و توزیع همزمان می باشد.

 داشته باشد، پيمانکار موظف به تهيه  و توزیع آن است. ) مراسمات ( يه غذای خاص: چنانچه کارفرما جدا از آناليز اعالم شده نياز به ته 3تبصره 

 نماید.: در صورت صالحدید کارفرما نسبت به کاهش یا افزایش آناليز مواد اوليه مصرفی در تهيه غذاها پيمانکار موظف است طبق نظر کارفرما عمل   4تبصره

 ی را در ساعات اعالم شده از طرف کارفرما  رعایت نماید.پيمانکار مکلف می باشد توزیع وعده های غذای -10

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

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

  

 شرح وظایف مرتبط با نيروی انسانی موضوع ردیف

 

1 

 

 مدارك پرسنلی

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

و پرسنل بر مبنای قوانين کار و امور اجتماعی و طرح  پيمانکارداد فيمابين سمت آنان را تحویل گرفته و نتيجه را به همراه یک برگ قرار

 طبقه بندی مشاغل به کارفرما تحویل نماید.

داشتن گواهينامه بهداشت عمومی ) از آموزشگاه اصناف ( که جز  الزامات شاغلين در واحد های صنفی از قبيل رستورانها و سایر  -



 

 27 از  13 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 الزامی است. محلهای طبخ مواد غذایی می باشد
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 وضعيت کارکنان

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

 اخالق و رفتار برخوردار بوده و مورد تائيد کارفرما باشند.

 باشند .  مردکليه افراد بکارگيری شده توسط پيمانکار باید  -

ئونات اداری، اسالمی و مقررات محل کار از جمله پوشيدن لباس متحدالشکل وسایر موارد مشابه را به الزم است کليه ش -

 دقت رعایت نمایند.

ساعت  40هر یک از کارکنان پيمانکار می بایست ظرف مدت ، ضمنًا در صورت عدم رضایت کارفرما واعالم پایان کار  -

 اقدام نماید و فرد جایگزین جهت امور آشپزخانه توجيه شده باشد.نسبت به جایگزینی فرد مزبور با  تائيد کارفرما 

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

 همان آشپزخانه  مشغول بکار شود.

يط آشپزخانه اکيداً ممنوع بوده و پيمانکار موظف در کليه مراحل آماده سازی غذا، حضور و تردد افراد غير مسئول به مح -

 است از آن جلوگيری نماید.
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نيروی متخصب 

 سرآشپز و آشپز

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

ب نماید و کارفرما حق دارد بر فرایند انتخاب آنها نظارت دقيق داشته ویا ای یا سازمان حج و زیارت ( و با تجربه کاری مفيد انتخا

 امتحان عملی بگيرد.

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

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

 رگران واگذار نموده و آشپزخانه را ترك کنند.کا

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

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

 و ليست نيروها و شرح وظایف آنها به تائيد کارشناس تغذیه برسد. محيط آشپزخانه،  از هم تفکيک گردد

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

 باشد. 3باشد.در هر صورت مجموع نيروهای به کار گيری شده توسط پيمانکار بایستی مطابق با جدول شماره 



 

 27 از  14 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :
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 نماینده پيمانکار

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

و آشنا با عملکرد سيستم خدمات تغذیه و بهداشت محيط می باشد، کتبًا به کارفرما معرفی نماید. فرد مزبور می بایست ضمن حضور موثر 

 انجام موضوع قراردادبازدیدهای دوره ای )الزاماً حداقل سه بار در هفته( و نظارت بر عملکرد کارگران آشپزخانه، در مواقع لزوم در محل 

 حضور یابد.

 

0 

 

 کارت بهداشتی

بل از است و می بایست ق پيمانکارتهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی بهداشتی جز  تعهدات الزامی  -

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

 نخواهند داشت.

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

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

 کارکنان

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

 ه نخواهد داشت.پيش آید مستقيماً عهده دار پاسخگویی به مقامات ذیصالح بوده و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در این رابط

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

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

 پرسنل

اضافه کار و ... ( مطابق با قانون  -دانشيفت گر -سنوات –عيدی -حقوق و مزایای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقوق -

کار به طور کامل حداکثر تا پایان هرماه پرداخت گردد. بدیهی است که تایيد صورتحساب پيمانکار هرماه منوط به ارائه ليست 

 بانکی پرداخت حقوق و بيمه کارکنان می باشد.

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

 در قيمت پيشنهادی مناقصه می باشد.

0 

 

انتخاب نيروهای 

 آشپزخانه

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

 آشپزخانه مستقيماً برعهده پيمانکار است.

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

متعهد می باشد جهت پرسنل آشپزخانه و کارگران توزیع غذا، لباس جداگانه و روپوش مناسب همرا با اتيکت  پيمانکار -

 وبا تائيد کارشناس ناظر تهيه نماید.

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

 دست لباس برای پرسنل آشپزخانه تهيه گردد. 2ماه یکبار  6حداقل هر  -



 

 27 از  15 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :
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اختيارات کارفرما 

در پرداخت 

 دستمزد

در صورتيکه پيمانکار در انجام تعهدات خود در قبال نيروهای آشپزخانه و پرداخت حقوق و دستمزد وکسور تامين  -

قانون کار با توجه به وکالت بالعزل  13بوط ناتوان گردد و یا از پرداخت آنها خودداری نماید، کارفرما در اجرای ماده اجتماعی مر

ارئه شده از سوی پيمانکار مختار است راساً نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد قانونی و ليست بيمه اقدام نموده و این مبال  را از 

 نماید.صورت وضعيتهای پيمانکار کسر 

ریال ) یک ميليون ریال( ماهانه به عنوان جریمه از مطالبات پيمانکار  000/000/1در این صورت، به ازای هر نفر مبل   -

 کسر می گردد. 

 

11 

 

حجم نيروی 

 انسانی

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

نکار موظف به تامين نيروی کافی جهت اجرای برنامه غذایی مورد تایيد پيما) به صالحدید کارفرما ( در ایام تعطيل  -

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

 

د غير رت مشاهده شدن موارعایت بهداشت اوليه و بهداشت محيط توسط پرسنل به عهده پيمانکار بوده و در صورت عدم رعایت در صور

 بهداشتی از مبل  صورت وضعيت کسر خواهد شد.

ایمنی و جبران کارفرما تعهدی در قبال امنيت مکان یا وسایل واگذار شده به پيمانکار ندارد لذا وظيفه حفظ و نگهداری اموال، مواد موجود و نيز رعایت  -16

 هرگونه خسارت در این رابطه بر عهده پيمانکار می باشد.

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

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

ين قرارداد چنانچه به هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جدید با تاخير مواجه شود پيمانکار مکلف است حداکثر تا سه ماه تا تعيمدت م پس از اتما -10

 پيمانکار جدید طبق شرایط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

 انتخابی غذا برای دانشجویان و یا مراسم خاص  همکاری الزم را داشته باشد. فهرست غذایه پيمانکار موظف می باشد با توجه به صالحدید کارفرما در خصوص ارائ -15

 کسورات قانونی قرارداد برعهده پيمانکار خواهد بود.کليه پرداخت  -20

 ع غذایی تکنولوژی مواد غذاییصنای یا کارشناس صنایع غذایی کنترل کيفيتیا پيمانکار بایستی از ابتدای قرارداد یک نفر نماینده ترجيحاً کارشناس تغذیه -21

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

نکار در هر مورد مسئول و پاسخگو بوده و می بایست کمبودها و نيازها را تایيد کارفرما باشد، در مقابل انجام تعهدات مندرج در قرارداد بعنوان نماینده پيما

ابالغ به پيمانکار  برطرف نماید. این موضوع در هر حال رافع مسئوليت پيمانکار نخواهد بود. ضمناً کليه ابالغ های کتبی و شفاهی به نماینده شرکت به منزله

 تواند آشپزخانه را بازدید نموده و گزارش حاصل از آن را به رویت مدیریت و نماینده پيمانکار برساند. خواهد بود. کارفرما در هر ساعت از شبانه روز می

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

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



 

 27 از  16 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

 پيمانکار قابل اجرا  می باشد. عدم همکاری در کميته تغذیه در این خصوص تصميم گيری خواهد شد.و تصميم اخذ شده توسط 

موظف است هر ماه یکبار و هر بار دو ساعت کالسهای آموزشی مورد نيازهای تحت پوشش را در خصوص مسائل بهداشتی و تغذیه ای برگزار  پيمانکار -22

ل کالسها به ازای هر ماه مبل  یک ميليون نماید.)تامين مدرس الزم در این خصوص بعهده پيمانکار می باشد(در صورت عدم مشاهده مستندات مربوط به تشکي

 کسر ميگردد. پيمانکارهای ابالغ شده به پيمانکار به ازای هر مورد مبل  پانصد هزار ریال از حساب  ریال و در صورت عدم آگاهی پرسنل از دستورالعمل

اکز مورد تائيد برای کليه پرسنل الزامی می باشد و در صورت ماه پس از شروع بکار از مر دوساعت( حداکثر  40ارائه گواهينامه آموزش بهداشت عمومی ) -23

 برخورد خواهد شد. پيمانکارسهل انگاری با 

و شروع قرارداد پيمانکار موظف است طی ليستی اسامی کليه پرسنل آشپزخانه را در بدو شروع قرارداد به کارفرما معرفی نماید. کليه پرسنل آشپزخانه در بد -24

مرکز بهداشت و گواهی معاینات دوره ای سالمت و گواهی عدم اعتياد را ارائه نمایند. بکارگيری نيروی جدید در حين کار توسط باید کارت بهداشت از 

انگاری نماید به  پيمانکار، پس از تایيد کارفرما و منوط به ارئه گواهی های مورد اشاره و رضایت کارفرما ميباشد در صورتيکه پيمانکار در این رابطه سهل

 ازای حضور هر یک از پرسنل آشپزخانه بدون گواهی در هر روز ضمن تذکر کتبی، مبل  دو ميليون ریال از دریافتی پيمانکار کسر می گردد.

تميز، ين لباس کليه کارگران پيمانکار موظف به حفظ نظافت شخصی، کوتاه بودن مو و ناخن، عدم استفاده از زیوراالت در هنگام کار با مواد غذایی و همچن -20

ملزم به پوشيدن لباس کار متحدالشکل که از طرف کارفرما تعيين می گردد  با آرم شرکت بوده  پيمانکارغير چرك و اتو کشيده می باشد. همچنين نيروهای 

 و اتيکت نام و نام خانوادگی داشته باشد ، ضمناً رعایت نظافت و بهداشت و مرتب بودن لباس الزامی است . ب 

 به تهيه لباس فرم بشرح زیر می باشد: پيمانکار موظف -26

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

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

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

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

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

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

اید در اسرع ر بنماید. چنانچه در بعضی شرایط به صالحدید کارفرما نياز به تعویض زودتر وسایل حفاظت فردی و لباسهای کار پرسنل آشپزخانه باشد پيمانکا

 وقت اقدام نماید.

 

 



 

 27 از  12 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 بهداشت تجهیزات و مکان : 

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

خل آشپزخانه و سایر محل های مورد نظر کارفرما و موضوع قرارداد و وسایل و سقف آشپزخانه،شيشه ها، ناهار خوری، انبار، یخچالها، و سردخانه های دا

ده پيمانکار می تجهيزات با توجه به مقررات و نظر کارشناس مربوطه  و تامين سطل زباله بزرگ قابل شستشو درب دارو پدال دار و کيسه زباله مناسب آن بعه

برای هر مورد مجزا یک ميليون ریال از مطالبات پيمانکار کسر ميگردد. کليه ظروفی که پيمانکار حسب  باشد . در صورت عدم رعایت به ازای هر بار مشاهده

را به عالوه  تذکر ناظرین قرارداد مکلف به تعویض آن می باشد، چنانچه در مهلت تعيين شده اقدام نشود کارفرما می تواند وسایل را خریداری و مبل  آن

ری شده از مطالبات پيمانکار کسر نماید. آخر هفته باید شستشو و نظافت کامل آشپزخانه انجام گردد و در صورت گزارش ناظر در خصوص مبل  فاکتور های خریدا 40%

 ام شود.پيمانکار به مبل  دو ميليون ریال کسر می گردد. بخصوص شستن هر هفته هود ها باید به طور کامل انج مطالبات ماهانهعدم رعایت این بند قرارداد، از 

کاری های در صورت نياز به انجام آزمایش روی مواد اوليه جهت اطمينان از سالمت آن ها ، پيمانکار موظف است هزینه آزمایشات را پرداخت کرده و هم -20

کسر می گردد . این  پيمانکارالبات از فاکتورهای مورد نظر از مط %40الزم را به عمل آورد . در غير این صورت کارفرما رأساً اقدام و کليه هزینه ها به اضافه 

 مهم به تشخيب واحد بهداشت محيط صورت می پذیرد . 

اقالمی از قبيل چای، ادویه جات ، حبوبات و کليه مواد غذایی مصرفی باید در بسته بندی های مناسب و دارای پروانه ساخت، مهر در صورت اعالم کارفرما  -25

بهداشتی باشد. در صورت عدم رعایت این بند نوع غذای پخته یا توزیع شده محاسبه نمی گردد. ضمناً نمونه اقالم قبل از  استاندارد، تاریخ انقضا  و کليه مجوزهای

 خرید بایستی توسط کارشناس تغذیه تایيد گردد. 

 يبانی امور دام باشد، در غير اینصورت عودت داده می شود.تبصره: تاریخ توليد مواد گوشتی منجمد که دارای تاریخ مصرف بلند مدت هستند می بایست دارای تائيدیه شرکت پشت

 انجام می گردد. سالن کار بعد از توزیع غذا توسط پرسنل حين و جمع آوری سينی ها و زباله ها از قبيل )ظروف یکبار مصرف، نان و...(  -30

 نه غذایی آن وعده کسر ميگردد.در صورت استفاده از مواد غذایی فاقد مجوزهای قانونی و یا عدم تایيد کارفرما کل هزی -31

 پيمانکار موظف به خریداری و نصب جعبه کمک های اوليه و شارژ مستمر آن در آشپزخانه می باشد. -32

از رنگ های  پيمانکار در طبخ غذا مجاز به استفاده از رنگ های خوراکی نمی باشد و موظف است طبق آناليز از زعفران استفاده نماید. در صورت استفاده -33

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

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

وکداً می بایست در ساعات حضور کارشناس تغذیه و با تایيد نامبرده تخليه گردد و قبل از انتقال به انبار پيمانکار موظف کليه مواد غذایی مصرفی آشپزخانه م -34

ج یيد کارفرما مبل  پناست به کارفرما اطالع داده تا مواد فوق الذکر توسط نماینده کارفرما تائيد شود. بدیهی است در صورت حمل مواد غذایی به انبار بدون تا

 ميليون ریال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد.

ده پيمانکار می باشد. تهيه مواد شوینده ضدعفونی کننده، ابزار و لوازمات شوینده، سطلهای زباله و انتقال زباله به محل نگهداری زباله  بصورت بهداشتی به عه -30

ی نصب شده داخل کانال آبرو آشپزخانه اقدامی ننماید و یا بصورتی باعث تخریب در صورتيکه پيمانکار در جلوگيری از خروج مواد غذایی بزرگتر از تور
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کسر خواهد شد.در صورت مشاهده حمل دستی زباله تا جایگاه یا  پيمانکارتوری ها بشود به ازای هر بار نقب در چربی گير دو ميليون ریال از مطالبات 

 کسر می گردد. پيمانکارنه به ازای هر بار مشاهده مبل  پانصد هزارریال از مطالبات کمبود سطل یا گذاردن کيسه زباله در بيرون از آشپزخا

کسر می  پيمانکارالبات کليه سبزیجات باید طبق دستورالعمل واحد بهداشتی و به صورت بسته بندی شده تک نفری تحویل داده شوند و در غير اینصورت هزینه آن از مط -36

 موجب مسموميت و بروز خسارتی برای مصرف کننده گردد مسئوليت حقوقی و قضایی آن برعهده پيمانکار خواهد بود.گردد. بدیهی است چنانچه این امر 

 الیه برداری گردد. در مواقع لزوم طبق نظر کارفرما گندزدائی محيط آشپزخانه، تخته گوشت و سایر لوازم باید طبق دستورالعمل واحد بهداشت انجام پذیرد. تخته گوشت  -32

 ه مواد غذایی قراردهد.: پيمانکار موظف است کليه مواد غذایی را از قبيل )نان، حبوبات، ادویه جات( در ظروف مورد تائيد از طرف کارفرما و در انبار و سردخان تبصره

 تهيه مواد شوینده مربوط به بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه )شامپو، صابون، حوله وغيره( بعهده پيمانکار می باشد. -30

سلف ورتيکه محلی از آشپزخانه و سلف جهت مبارزه با حشرات، جوندگان و خزندگان و ... نياز به سمپاشی داشته باشد،انجام سمپاشی آشپزخانه و در ص -35

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

 توسط شرکت های تخصصی مورد تائيد کارفرما انجام گيرد. بدیهی است مسئوليت سو  عملکرد در سمپاشی به عهده پيمانکار می باشد.

 ثبت دما و رطوبت کليه یخچالها، سردخانه ها و انبارها بصورت روزانه انجام گردد.: 1تبصره

 آشپزخانه رعایت گردد.نظم و چيدمان وسایل مورد استفاده باید در  : 2تبصره 

 کليه ترالی ها بایستی سالم و تميز باشند. :  3تبصره

 در انبارها و سردخانه ها بایستی دمپایی مجزا وجود داشته باشد. : 4تبصره

 کليه سيخهای کباب بایستی استيل باشد. : 0تبصره 

کسر خواهد  پيمانکارط آشپزخانه و یا در حين توزیع غذا مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات استعمال دخانيات ممنوع می باشد) در صورت استعمال دخانيات در محي : 6تبصره

 شد. (

 در سردخانه نباید شيرابه مواد غذایی مانند شيرابه سبزیجات، گوشت یا آبخون باشد. :  2تبصره

 مربا و ... باید با استفاده از سبدها یا سطوح طبقه بندی صورت گيرد. در انبار مواد غذایی استفاده از کارتن ممنوع ميباشد و نگهداری ظروف روغن، : 0تبصره

 تعميرات جزئی شامل : نظافت شيشه، تعویض توری و سائيدن تخته ها ) مخصوص گوشت و سبزیجات( بعهده پيمانکار می باشد. -40

ين وسایل آشپزی مانند دیگ ها، ماهی تابه، صافی، نظافت و شستشوی مرتب و به موقع چرخ گوشت، سيخهای کباب و سایر وسایل الزامی است. همچن  -41

تميز و سفيد بوده  قابلمه، کتری استيل، تخته گوشت، سيخ کباب، انواع مالقه و آب گردان و کليه لوازم مربوط به آشپزی و غيره باید هميشه داخل و بيرون آن

به خروج وسایل آشپزی و جایگزینی ابزار اقدام گردد. در صورت عدم رفع دودزده نباشند ضمناً در صورت نقب در وسایل و مستهلک شدن، سریعاً نسبت 

 مبل  فاکتور به عنوان وجه التزام از مطالبات پيمانکار کسر ميگردد. %40نقب کارفرما راساً خریداری و هزینه آن را به عالوه 
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 تعداد اعالم شده می باشد . در ایام امتحان و طبق نظر کارفرما پيمانکار موظف به تتمين غذای دانشجویان به  -42

 حمل و انتقال بهداشتی به عهده پيمانکار بوده و بایستی غذا در ظرف غيرقابل نفوذ و به صورت گرم منتقل شود .  -43

 الزامات مربوط به ایمنی:

 غذایی: یایمن -الف

دچار مسموميت و بيماری و یا فوت شوند، قيمت غذای آن  چنانچه دانشجویان یا پرسنل و یا هر شخصی بر اثر استفاده از غذای طبخ شده توسط پيمانکار  -44

کسر می گردد. در ضمن کليه مسئوليتهای قضایی و جبران خسارات و پرداخت دیه  پيمانکاراز مبل  ماهانه  %20وعده محاسبه نمی گردد و ضمن اخطار کتبی 

 اشخاص آسيب دیده ویا فوت شده بر عهده پيمانکار است.

مجدد از غذای اضافی را در وعده بعد نخواهد داشت و در صورت مشاهده، هزینه کل غذای توزیع شده، محاسبه نمی شود. در صورت  پيمانکار حق استفاده -40

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

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

 آیين نامه ایمنی امور پيمانکاران از اداره کار را داشته باشد. 3و  2پيمانکار باید تایيدیه ایمنی شرکت را طبق ماده  -46

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

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

ینی فرد جدید صورت تعویض و جابجایی کارگران توسط پيمانکار مجاز نيست مگر با اطالع قبلی کارفرما که پس از تائيد صالحيت گزینشی و جسمی و کاری وی جایگز -40

و رفتار کارگران  صورتی که کارفرما عدم صالحيت کارگری را اعالم کرد در اسرع وقت فرد نامبرده باید آشپزخانه را ترك نماید. پيمانکار مسئول کليه اعمال پذیرد در

 .گرددکسر می  پيمانکارانه ی دو ميليون ریال از مطالبات ماهخود در محيط کار می باشد در صورت عدم رعایت بند فوق ضمن تذکر کتب

اظت مورد نياز پيمانکار موظف است پيگيری کارکنان خود را جهت انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای و واکسيناسيون و تيتر انجام داده و وسایل حف -45

و بر استفاده از موارد فوق برای حضور در آشپزخانه مانند دستکش خانگی و نسوز، ضد برش، پيش بندچرمی و یا پالستيکی، ماسک، چکمه و ... تهيه نموده 

 کسر می گردد. پيمانکارنظارت نماید . در صورت عدم پيگيری موارد فوق به ازای هر مورد مشاهده یک ميليون ریال از مطالبات 

 تامين امور رفاهی نيروهای شرکتی طرف قرارداد طبق مقررات مربوطه به عهده پيمانکار می باشد. -00

 تعمیرات:

ت همراه  با تاسيسات برودتی و ساختمانی در ليستی جداگانه تحویل پيمانکار می گردد . پيمانکار موظف به نگهداری و تعمير وسایل فهرست لوازم و تجهيزا -01

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

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

جاق زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زیر صفر و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،ا سریع ترینبه جبران خسارت در 
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اد مربوط به ساختمانها و هر آنچه از امين اموال طی صورت جلسه ای دریافت کرده باشد، در اختيار پيمانکار قرار می گيرد و در پایان قراردگاز،کباب پز و تاسيسات 

 .بایستی سالم مسترد گردد

 وظائف توزیع غذا:

آشپز کامال مجرب جهت امور آشپزی بوده و در صورت سر آشپز و پيمانکار موظف به استفاده از نيروهای کار آزموده و مجرب می باشد خصوصا نيروهای  -02

کسر می  پيمانکار ميليون ریال از پرداختی همان ماه به سهآشپز مورد تایيد کارفرما مبل   سرآشپز یا عدم رعایت بند فوق به ازا  هر مورد طبخ بدون حضور

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

 ساعت شروع و خاتمه توزیع غذا : 

 ساعت توزیع غذا -03

 توزیع می گردد. پزشکیوم علالف: غذای دانشجویی به طور معمول در سه وعده صبحانه ، نهار، شام، که در سلف مرکزی دانشکده  -04

 ب: غذای دو نوبت افطار و سحری در ماه مبارك رمضان و طی برنامه تنظيم شده کارفرما قابل تهيه و توزیع است.

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

 ، )متغير نسبت به فصول سال( 21الی  30/10غذای دانشجویی )شام( از ساعت  -قابل توزیع بوده   10/14 -00/12غذای دانشجویی ) ناهار( از ساعت  -00

 همراه شام توزیع می گردد .روز بعد صبحانه 

 تائیدیه کمی و کیفی کارفرما :

ملی که ميتواند روی کيفيت غذا موثر باشد شامل: عدم تشخيب کيفيت مواد غذایی، بر اساس استاندارهای تغذیه بعهده مسئول تغذیه می باشد. تعدادی از عوا -06

خرد شدن و یا دم نکشيدن برنج یا له شدن برنج، پخت زیادی غذا که سبب له شدن گوشت و یا سبزیجاتی مانند  –جا نيفتادن غذاها و یا خورش  -پختگی غذا

در مورد کيفيت غذا و عدم پرداخت هزینه اظهار نظر می نمایند. لذا حکم  1بند  ذیل1اعضا کميته تغذیه بعنوان داور طبق تبصره شود کدو یا بادمجان و... می 

 این کميته مورد پذیرش پيمانکار است و حق هيچ اعتراضی در این خصوص ندارد.

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

قانونی و  صورتيکه  وجود جسم خارجی منجر به مخاطرات جانی و یا فوت شود، پيمانکار مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت دیه خواهد بود و به مراجع

 .داشت قضایی ذیصالح معرفی خواهد شد. بدیهی است کارفرما هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات فوق نخواهد 

غذایی مورد مصرف در کليه موادب کميت مواد غذایی در جداول پيوستی خواهد بود و جداول مذکور جز  الینفک قرارداد ميباشد که مقدار و نوع تشخي -02

 غذا ها باید به رویت نماینده کارفرما برسد.

 در مورد کميت غذایی :
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هریک از تعهدات خود به طور کلی یا جزئی عمل ننماید کارفرما مراتب را به  باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه -58

مبل  فاکتور و  %45پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و مبل  هزینه به اضافه 

ر کسر نماید و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقره تجاوز نماید قرارداد از طرف کارفرما فسخ خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکا

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

، پيمانکار موظف است نسبت به تهيه غذای در صورتيکه تعداد غذای توزیع شده به دليل سهل انگاری پيمانکار از آمار ارائه شده به پيمانکار کمتر باشد -59

يمانکار کسر می توزیعی پرس غذا که نوع آن توسط کارفرما مشخب می شود، اقدام و به عالوه به ازای هر وعده غذایی ، مبل  پانصد هزار ریال از مطالبات پ

شده به پيمانکار باشد، پيمانکار حق فروش هيچگونه غذای اضافه را گردد. چنانچه آمار غذای توزیع شده یک روز به دليل کاهش آمار  کمتر از آمار اعالم 

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

 ابزار و لوازم:

در خصوص  کليه غذا های توزیع شده در سلف سرویس ميبایستی بصورت گرم و با دمای استاندارد که از طرف واحد تغذیه اعالم ميشود توزیع گردد. ضمناً -60

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

 کسر ميگردد. پيمانکارصورت سهل انگاری به هر دليل به ازا  هر بار مشاهده عدم رعایت موارد مذکور مبل  دو ميليون ریال از مطالبات 

 تهيه کليه تجهيزات مصرفی آشپزخانه و ظروف یکبار مصرف مورد تائيد کارفرما برعهده پيمانکار می باشد. -61

 .  بعهده پيمانکار می باشد به شرح ذیلتامين اقالم مصرفی مورد تائيد کارفرما  -62

 وسایل مصرفی مورد نياز ماهانه

 ردیف نام کاال مقدار مصرف ماهانه واحد  

 1 تی الستيکی 2 دعد  

 2 تی نخی 1 عدد  

 3 تی جارویی 2 عدد  

 4 مایع ظرفشویی 40 ليتر  

 0 مایع دستشویی)صابون مایع( 0 ليتر  

 6 پودر لباسشویی دستی 10 قوطی  

 2 پودر لباس شویی ماشين 10 قوطی  
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 نظارت برمواد غذایی :   

 ف غذا قرار داده شود.دورچين و مخلفات همراه غذا باید بصورت زیبا و با چيدمان مناسب در ظر -63

 0 پرکلرین 1 ليتر  

 5 سفيد کننده وجرم گير 10 ليتر  

 10 وییسيم ظرفش 10 عدد  

 11 اسفنج  20 عدد  

 12 پارچه تنظيفات 20 متر  

 13 سطل اشغال درب دار برحسب نياز   

 14 کيسه زباله 20 کيلو  

 10 سطل  برحسب نياز   

 16 چاقو 2 عدد  

 12 سفره یک بار مصرف 2 رول  

 10 جارو 1 عدد  

 15 قاشق سلولوزی 3000 عدد  

 20 چنگال سلولوزی 3000 عدد  

 21 آبکش برحسب نياز   

 22 تشت برحسب نياز   

 23 نایلکس برحسب نياز   

 24 دستکش ساق بلند 10 جفت  

 20 دستکس التکس 200 جفت  

 26 دستکش یکبار مصرف 10 بسته  
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واد اوليه تشخيب زمان خرید و نگهداری مواد الزم برای انجام موضوع قرارداد از اختيارات پيمانکار است ولی در هر صورت پيمانکار موظف است کليه م -64

خت غذا در انبار نگهداری نماید. ضمناً در مورد نياز را متناسب با ميزان مصرف و مدت زمان نگهداری و ماهيت و نوع مواد غذایی حداقل یک هفته قبل از پ

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

در محل  نانوایی تهيه و توزیع نان مصرفی روزانه همراه با غذا طبق کيفيت مورد تائيد کارفرما به عهده پيمانکار می باشد. بدیهی است در صورت وجود واحد -60

پيمانکار ترجيحاً باید نان باکيفيت مطلوب و گرم را از نانوایی مذکور تهيه نماید.جهت حمل نان از بيرون و نگهداری نان در آشپزخانه ، انجام موضوع قرارداد

ه )به صورت بسته بندی شده(آورده باید از ظروف استيل درب دار بزرگ متناسب با حجم نان استفاده گردد . نان تهيه شده باید در هر وعده گرم و تاز

 شود.نان های مانده باید از آشپزخانه خارج گردد.

 ره نيز باشد که هر زمان کارفرما تقاضا کرد توزیع شود.باید از نوع یک نف، سس گوجه فرنگی، سس ساالد  پيمانکار باید قادر به توزیع کره، مربا، عسل، حلواشکری، پنير، نمک، سماق -66

 ه نباید به هيچ عنوان در طبخ غذا استفاده گردد. روغن حرارت دید -62

 وم ميگردد.نگهداری بال و گردن، غذای مانده، استخوان و سایر مواد غذایی اضافی در سردخانه ها مطلقاً ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ضبط و معد -60

 است پيمانکار در این خصوص پيش بينی نيروهای مورد نياز و لوازم مربوطه را انجام دهد. با توجه به اینکه سرو بموقع غذا و گرم بودن آن اهميت بسزایی دارد، لذا مقتضی -65

 .ارفرما  قرارداده شودتهيه غذا در افطاری و سحری در ایام ماه مبارك رمضان به نحوی خواهد بود که غذای گرم در اختيار دانشجویان در ساعات تعيين شده توسط ک -20

 مخلوط شده باشد. 30/13وعده شام( باید تا ساعت  مواد اوليه کتلت ) برای:تذکر

 .در صورت سفارش کارفرما از کباب گوشت مخلوط، عدم استفاده از گوشت گوسفند در کباب کوبيده گوشت قرمز سبب کسر هزینه آن وعده می گردد 

  مایع مخصوص سرخ کردن غذا استفاده شود. هر روغن مصرفی آشپزخانه باید طبق نظر کارشناس تغذیه باشد. جهت سرخ کردن مواد غذایی از روغن

 جا روغن زیتون الزم بود پيمانکار باید تهيه نماید. بدیهی است باید در روغن مصرفی آشپزخانه اسيد چرب ترانس، صفر باشد.

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

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

  نگهداری گوشت چرخ کرده در سردخانه های باال و زیر صفرممنوع است و چنانچه غذایی نياز به گوشت چرخ کرده داشته باشد فقط در حضور

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

قبل  گوشت کليه خورشت ها و یا هر ماده غذایی الزاماً باید در حضور ناظر یا کارشناس تغذیه شروع به پخت گردد. هرگونه گوشت پخته شده از شب

 سبب عدم محاسبه آن غذا می گردد.

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

 ماهی(  –چلو گوشت  –کوبيده  –مواد گوشتی به صورت تکه باید روی چلو قرار گيرد.) مانند جوجه کباب  -21
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 منظور از خالب که در آناليز مواد غذائی درج شده به قرار زیر می باشد:

 امعا ، احشا  و پوست و چربیبدون پر، بال، گردن،  مرغ خالب : یعنی -22

 .پاك شده بدون چربی، بدون استخوان، دنبه، غضروف و هر جزئی که نام گوشت نداشته باشد گوشت خالب : یعنی -23

 گوشت ماهی : منظور از فيله ماهی  بدون سر، دم، پوست و استخوان می باشد . -24

یا سردست و درجه یک باشد و پيمانکار باید از آوردن گوشتهای چرب ماننده قلوه گاه گوشت مورد استفاده در غذا بر طبق نظر کارفرما از قسمت ران   -الف

 و غيره جداً خوداری نماید.

 عت.سا 24نه باالی صفر به مدت هرگونه گوشت باید مراحل انجماد زدایی را بگذراند. انجماد زدایی یعنی بيرون آوردن گوشت از سردخانه زیر صفر و قرار دادن آن در سردخا -ب

 .گرم باشد 2000گرم تا  1000ید بين منظور از سينه مرغ کامالً بدون بال و گردن و پوست می باشد. منظور از ران یعنی ران کامل با ته ران بدون پوست. وزن مرغ های مصرفی با -ج

 رایط بهداشتی در بسته بندی هایی با وزن استاندارد حمل شود.مرغ جوجه کباب باید فقط از قسمت سينه تهيه شود. مستقيماً از کشتارگاههای مجاز و با رعایت ش -د

 رفرما باشد.کليه مواد غذایی که در سردخانه قرار دارد باید دارای تاریخ ورودی باشد و نحوه چيدمان و جداسازی مواد غذایی باید کامالً زیر نظر کا -20

 امور مربوط به سلف سرویس :

 ميباشد  و محل های مورد نظر کارفرما و پيمانکار موظف به نظافت و نگهداری و توزیع غذا در سلف سرویساداره سلف سرویس بعهده پيمانکار بوده  -26

 تهيه دستمال کاغذی، روميزی، برای هر ميز و سایر لوازم مصرفی که در سلف سرویس مورد نياز است بعهده پيمانکار ميباشد. -22

 ویس بعهده پيمانکار ميباشد.تامين مایع صابون و جای دستمال کاغذی و نظافت سلف سر -20

 تهيه ليوان یکبار مصرف کاغذی بعهده پيمانکار است. -25

ی گيرد و پيمانکار با عنایت به راه اندازی سيستم اتوماسيون تغذیه، توزیع غذا صرفاً با کارت هوشمند یا ژتون یا حواله های آماده از طرف کارفرما صورت م -00

 د ذکر شده نمی باشد.به هيچ وجه مجاز به توزیع غذا بدون موار

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

 پرسنل با مواد شوینده مناسب و مورد تائيد بعهده پيمانکار است. دانشجویان و شستشوی ظروف -02

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

جام پيمانکار موظف است در خصوص شرکت کليه نيروهای تحت خدمت خود در کالسهای الزامی آموزشی و تشکيل پرونده های پرسنل اقدامات الزم را ان -04

 در صورت عدم رعایت این مهم تذکر کتبی ارائه ميگردد. دهد
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 ار هيچگونه رابطه استخدامی با کارفرما نداشته و پيمانکار متعهد به رعایت کليه حقوق قانونی آنها ميباشد.کارگران پيمانک -00

معتبر از مراجع پيمانکار موظف است کليه مایحتاج آشپزخانه از قبيل مواد غذایی و لوازم مورد نياز را از شرکتها و فروشگاههایی که دارای مجوز الزم و  -06

داری نموده و مجوزهای فوق الذکر را به نماینده کارفرما تحویل نماید. بدیهی است از ورود کليه اقالم خریداری شده فاقد مجوز به قانونی هستند خری

 آشپزخانه جلوگيری بعمل خواهد آمد.

 ن داشته باشند.پيمانکار و نيروهای تحت خدمت بایستی رعایت تکریم ارباب رجوع نموده و برخورد محترمانه با دانشجویان و کارکنا -02

راساً اقدام نماید مبل  هزینه شده به  سهل انگاری نماید و کارفرما ناگزیر در صورتی که پيمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هریک از بندهای قرارداد -00

تعهدات خود تخطی نماید و در این  مبل  فاکتور از مطالبات ماهيانه پيمانکار کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر یک از %40اضافه 

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

 اجرای سایر جرایم و موارد قانونی نخواهد بود. 

 قرارداد و سایر ضمانت اجراهای قراردادی و قانونی نخواهد گردید. 2-20و  2-11مانع از اجرای ماده  ط اختصاصیشرایاعمال جرایم مالی پيش بينی شده در بندهای  -05

 شرایط خاص غذاهای رژیمی روش تعدیل قيمت و فروش آزاد: -50

طبق صالحدید که ورت روز فروش پيمانکار می تواند برای افراد متقاضی غذا)شامل دانشجویان خارج از آمار اعالمی و پرسنل غير شيفت موظفی( به ص

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

 کارفرما و صرفاً توسط اتوماسيون تغذیه انجام می شود.

 و تایید صورت وضعیت پیمانکار، رسیدگی پیمانکارفرایند نظارت بر عملکرد 

 نظارت بر قرارداد و اعمال کسور ناشی از کنترل کيفی طبق جدول ذیل صورت خواهد گرفت. -51

 توضيحات موضوع ردیف

 رئيس اداره تغذیه -رئيس امور عمومی -مدیر دانشجویی مدیریت نظارت کننده 1

کارشناس ناظر و نماینده  2

 کارفرما

 نتخب معاونت دانشجویی و نماینده شورای صنفی دانشجوییکارشناس تغذیه و نماینده م

 مسئول سلف سرویس –کارشناس تغذیه  –رئيس امور عمومی  واحدهای همکار 3

نحوه نظارت و تهيه اسناد  4

 نظارتی 

براساس چک ليست های پيوست، فرمهای نظر سنجی دانشجویی، گزارش بازدید های به عمل آمده از آشپزخانه و مصوبات 

 ميته تغذیهک

 اعمال کسور ناشی از کنترل کيفی به ميزان جدول شماره )الف( و بر اساس صورتجلسه کسور جدول شماره )ب(نحوه اعمال کسور ناشی  0
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 از کنترل کيفی

گزارشات دوره ای اعضای  6

 شورای صنفی و رابطين غذا 
 چک ليست های تنظيم شده رابطين تغذیه ساکن خوابگاهها 

  

 ائم و کسور ناشی از کنترل کیفیلیست جر 

 ميزان جریمه)ریال( واحد امور  بند ردیف

 کيفيت مواد خوراکی و غير خوراکی 

 

 

 

 

 الف

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

 شده در قرارداد و مورد تایيد کارشناس تغذیه

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

 صورت وضعيت همان روز 3%

به ازا  هر مورد  استفاده از روغن مایع معمولی یا روغن جامد برای سرخ کردن مواد غذایی 2

 گزارش مستند

000/200 

به ازا  هر مورد  نگهداری مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته 3

 گزارش مستند

000/200 

آشپزخانه و روی زمين حتی  قرار دادن مواد غذایی خصوصاً مواد پروتئينی در کف 4

 در هنگام شستشو و آماده سازی اوليه

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

مغایرت کيفيت مواد مصرفی غير خوراکی ) شوینده ها، دستمال کاغذی، ظروف  0

 و ...( با موارد ذکر شده در قرارداد

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

غذا) پخت نامناسب برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، سبزیجات  کيفيت پایين پخت 6

 و...(

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

نداشتن شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب ) در اثر عدم مصرف پياز داغ،  2

 چاشنيها و سرخ نشدن، عدم مهارت و کم کاری(

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

 000/10الی  000/0به ازای هر پرس غذا 

 ریال ) بسته به نظر کارشناس تغذیه(

 

 

 

 

به ازا  هرمورد  شور، تلخ و یا تندی غذا 0

 گزارش مستند

ریال  000/10الی  000/0به ازا  هر پرس غذا 

 ) بسته به نظر کارشناس تغذیه(

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

 گزارش مستند

ریال  000/10الی  000/0به ازا  هر پرس غذا 

 ) بسته به نظر کارشناس تغذیه(

 000/300/1به ازا  هر مورد  استفاده از مواد زاید و دورریختنی در طبخ غذا 10



 

 27 از  72 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 الف

 گزارش مستند 

به ازا  هر مورد  سوختگی غذا در برنج، خورشت و کباب 11

 گزارش مستند

ریال  000/10الی  000/0  هر پرس غذا به ازا

 ) بسته به نظر کارشناس تغذیه(

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

 گزارش مستند

000/200 

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

 ستندگزارش م

000/200 

به ازا  هر مورد  جایگزینی مواد غذایی بر خالف جدول آناليز مواد غذایی 14

 گزارش مستند

000/200 

اضافه نمودن مواد غير مجاز به غذا ) اعم از رنگ های خوراکی به جای زعفران ،  10

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

به ازا  هر مورد 

 دگزارش مستن

000/300/1 

به ازا  هر مورد  با کيفيت مواد مثل فيله و راسته گوشت  یجداسازی اجزا 16

 گزارش مستند

000/200 

به ازا  هر مورد  استفاده مجدد از روغن جهت طبخ غذا و سس مانده  12

 گزارش مستند

000/000/3 

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

 پروانه بهره برداری 

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

000/200 

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

 خانه ها و انبار نگهداری مواد غذایی

به ازا  هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

 کیفیت ارائه خدمات 

 

 

 ب

ت تک نفره و دوغ تک نفره همراه با غذای مقرر در برنامه موجود نبودن ماس 1

 غذایی

ریال و به ازای هر  000/000/3 به ازا  هر مورد گزارش مستند

 000/10الی  000/0پرس مبل  

ریال )مطابق با قيمت به روز ماست 

و دوغ تک نفره ( از صورت 

 وضعيت ماهيانه کسر گردد.

اه با غذای مقرر در برنامه غذایی بنا برنظر عدم ارائه مخلفات و دورچينها همر 2

 کارشناس تغذیه ) از جمله ساالد، سبزیجات، کره، گوجه، خيار و ...(

به ازای هر پرس مطابق با قيمت  به ازا  هر مورد گزارش مستند

محاسبه شده آن دورچين توسط 

کارشناس تغذیه، از صورت وضعيت 



 

 27 از  78 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 گردد. ماهيانه کسر

الی  000/3به ازای هر پرس  به ازا  هر مورد گزارش مستند درجه در هر بار( 63هر دليل) دما کمتر از گرم نبودن غذا به  3 

 ریال 000/10

 000/200 به ازا  هر مورد گزارش مستند موجود نبودن غذا پيش از پایان ساعت توزیع مقرر در شرایط مناقصه  4

 000/300 به ازا  هر مورد گزارش مستند ق و چنگال و ...موجود نبودن سينی، ادویه جات، یخدان، پارچ، قاش 0 

 000/300 به ازا  هر مورد گزارش مستند عدم جایگزینی به موقع لوازم و ست ادویه جات در سلف سرویس 6

 000/300/1 به ازا  هر جلسه عدم انجام پذیرایی هماهنگ شده 2

 000/100 زا  هر مورد گزارش مستندبه ا موجود نبودن نان به صورت بسته بندی تک نفره 0

 000/100 به ازا  هر مورد گزارش مستند تاخير در تميز کردن ميزهای غذا و یا کثيف بودن ميز غذا 5

 000/200 به ازا  هر جلسه تاخير بيش از سی دقيقه در پذیرایی و توزیع غذا 10

انه و فضای جانبی و نظافت غير قابل قبول کف، دیوار، سقف، آبدارخانه، آشپزخ 11

 سلف سرویس و یا سم پاشی نامطلوب

 000/300/1 به ازا  هر مورد گزارش مستند

 000/300 به ازا  هر مورد گزارش مستند توزیع نان بيات شده 12

 ب

 000/200 به ازا  هر مورد گزارش مستند عدم طبخ و توزیع غذای رژیمی مطابق با درخواست کارشناس تغذیه 13

 000/200 به ازا  هر گزارش یع اشتباه غذای رژیمیتوز 14

 برابر ارزش مواد طبخ شده به ازا  هر مورد گزارش مستند است طبخ و توزیع مواد غذایی که قبالً به تایيد کارشناس تغذیه نرسيده 10

 %3به ازای هر روز عدم اجرا  مستندبه ازا  هر مورد گزارش  تغيير در برنامه غذایی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس تغذیه 16

 همان روز کارکردصورت 

برگشت مواد غذایی توزیع شده برای مصرف از آشپزخانه به سردخانه و انبار بدون  12

 اطالع ناظر

 000/200 به ازا  هر مورد گزارش مستند

نظافت نامناسب انبار خشک و سردخانه نگهداری مواد غذایی و یا بی نظمی و  10

 ان نامناسب آنهاچيدم

 000/300/1 به ازا  هر مورد گزارش مستند

وضعيت نامناسب نظافت تجهيزات آشپزخانه) چرخ گوشت و سردخانه ها و  15

 یخچال ها و ... (

 000/300 به ازا  هر مورد گزارش مستند



 

 27 از  79 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 تعمير یا خرید وسيله آسيب دیده د گزارش مستندبه ازا  هر مور آسيب رساندن به اموال وتجهيزات کارفرما در اثر سهل انگاری و قصور 20

 000/300/1 به ازا  گزارش مستند مصرف بی رویه آب، برق، گاز و عدم صرفه جویی و مصرف بهينه 21

جایگزین  در زمان طبخ مواد های فرد عدم حضور سرآشپز یا آشپز و عدم حضور  22

و سپردن فرایند طبخ شام  پایان پخت غذای شام غذایی و ترك آشپزخانه زودتر از

 به کارگران

 000/000/3 به ازا  هر مورد گزارش مستند

 وجود اشيا  خارجی در غذای طبخ شده به ازا  هرمورد    

 

 

 ج

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

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

... 

ا  هر مورد گزارش به از

 مستند

000/000/2 

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

 مستند

) ضمن معدوم نمودن غذای محتوی  000/000/2

 آن پرس غذا(

به ازا  هر مورد گزارش  وجود حشرات و یا الروها 3

 مستند

000/000/2 

 کميت مواد غذایی و پذیرایی 

به ازا  هر مورد گزارش  کميت مواد غذایی در مقایسه با آناليز ذکر شده پيوستی مغایرت  1 ح

 مستند

000/000/2 

 موارد مرتبط با نيروی انسانی  

 

 

 

 

 

 

 د

 000/200 به ازا  هر گزارش نامرتب یا کثيف بودن لباس و اتيکت در حين توزیع غذا 1

 000/200 به ازا  هر گزارش ت فردی نداشتن کارت بهداشتی و یا رعایت نکردن در بهداش 2

 000/200 به ازا  هر گزارش عدم  تمدید به موقع کارت بهداشتی 3

 000/400 به ازا  هر گزارش نداشتن پرونده پرسنلی 4

بعد از توالت یا عدم تفکيک دمپایی در مایع عدم استفاده از صابون  0

 دستشویی

 000/400 به ازا  هر گزارش

 000/100 به ازا  هر گزارش ده از دستکش، کاله، چکمه مناسبعدم استفا 6

 000/400 به ازا  هر گزارش عدم استفاده از دمپایی جدا در سردخانه 2



 

 27 از  31 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 000/400 به ازا  هر گزارش عدم یخ زدایی به موقع و نظافت محيط و قفسات سردخانه 0

اریخ عدم برچسب گذاری مواد غذایی ) گوشت، مرغ و ...( شامل ت 5

 ورود و سایر اطالعات مربوطه

 000/200 به ازا  هر گزارش

 000/400 به ازا  هر گزارش عدم کنترل ثبت روزانه دما در سردخانه و انبار نگهداری مواد غذایی 10

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

 و پخت وسينک ظرفشویی به ازای هر بار

 000/300 ر گزارشبه ازا  ه

 000/300 به ازا  هر گزارش استعمال دخانيات در محيط آشپزخانه  12

 000/200 به ازا  هر گزارش ایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسب در محيط کار 13

 000/400 به ازا  هر نفر ورود افراد متفرقه و غير مسئول به محيط آشپزخانه 14 د

 موارد مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 ی

رعایت نکردن تعهد پرداخت به موقع حقوق وبيمه کارگران تحت  1

 امر

به ازا  هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/2 

عدم بکارگيری تعداد نيروی انسانی به فراخور حجم کار و مطابق با  2

 تعداد نيروی ارزیابی شده در مفاد شرایط مناقصه

سریع نيروها به تعداد  ریال و بکارگيری 000/000/2 به ازا  هر مورد گزارش

 ارزیابی شده در مفاد مناقصه 

عدم رعایت عوامل ایمنی محل آشپزخانه و کارکنان تحت پوشش  3

 پيمانکار

به ازا  هر مورد گزارش 

 مستند

000/300/1 

بکارگيری سرآشپز و آشپزی که مهارتهای حرفه ای وی توسط  4

 کارشناس تغذیه مورد تایيد قرار نگرفته است

 000/000/4 زای هر هفتهبه ا

به ازا  هرگزارش کارشناس  عدم رعایت ساعت اعالمی کارفرما در برنامه کاری آشپزخانه 0

 ناظر

000/000/4 

 000/000/1  هرگونه درخواست وجه اعم از پول نقد، چک، سفته و ... 6

 000/200 ش مستندهر مورد گزار تغيير برنامه شيفت کاری پرسنل بدون هماهنگی کارشناس تغذیه 2

عدم برگزاری کالسهای آموزشی مهارت افزایی و جلسات توجيهی  0

 ماهيانه برای پرسنل آشپزخانه با هماهنگی کارشناس تغذیه

 000/000/1 به ازا  هر ماه

 000/600به ازا  هر گزارش  عدم حضور نماینده در آشپزخانه  5



 

 27 از  31 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کارشناس ناظر 

به ازا  هر گزارش  در تاریخ های مقررشدهعدم انجام مفاد صورتجلسات  10

 کارشناس ناظر

000/300/1 

پاسخگو نبودن پيمانکار یا نماینده تام االختيار وی در موارد پيش  11

 آمده

به ازا  هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/300/1 

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

 ناس ناظرکارش

000/300/1 

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

 توجه به تذکرات شفاهی و کتبی ناظر قرارداد

به ازا  هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/000/3 

ایجاد هرگونه تنش و برخورد نامناسب و ایجاد فضای منفی در محيط  14

 کار در دوره بحران

گزارش به ازا  هر 

 کارشناس ناظر

000/000/3 

به ازا  هر مورد گزارش  عدم توجه پيمانکار یا کارگران وی به امنيت و ایمنی غذا 10

 مستند

000/000/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  37 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 صورتجلسه جرائم و کسور ناشی از کنترل کیفی

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

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

 محرز گردید:                              پيمانکارمورخ          موارد ذیل به عنوان قصور 

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

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

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

4-.......................................... 

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

 ماه                                سال جاری کسر خواهد شد:                                               کارکردبه شرح ذیل به پيمانکار تعلق می گيرد که از صورت 

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

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

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

4- .................................. 

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

 

 ر عمومیورئیس ام                معاونت آموزشی ودانشجوئی کارشناس تغذیه                       

 

ساعت بعد نسبت به ارائه  22توضيح: چنانچه پيمانکار نسبت به جرائم اعمال شده اعتراضی دارد می تواند پس از دریافت نامه مربوط به این صورتجلسه، حداکثر تا 

 اعتراض خود به صورت کتبی اقدام نماید.

 

 



 

 27 از  33 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 77/11/1332مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی تاریخ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع 

 دانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه مربوط به 

 )امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه (

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

حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مناقصره فروق را مرردود و تضرمين شررکت در  مناقصه گزارنمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا  1332

 مناقصه را ضبط نماید.

ات فروق می گردد که هرگاه این پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيب داده شود و بعنوان پيمانکار، پيمان مربوطه را امضا  نماید و خالف اظهرار همچنين قبول و تایيد

سهيم و ذینفع نماید و یا قسمتی  در خالل مدت پيمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند، در این پيمان

در اثرر فسرخ پيمران و تراخير  از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانکرار را ضربط و خسرارت وارده را

 ما می باشد.اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيب کارفر

اترب را بالفاصرله بره اطرالع این پيشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حين اجرای پيمان بدليل تغييرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشرمول قرانون مزبرور گرردد، مر

فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حرق دارد پيمران را  کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پيشنهاد دهنده مراتب

ال این پيشرنهاد دهنرده وصرول فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارت ناشی از فسخ پيمان و یا تاخير در اجرای کار را نيز به تشخيب خود از امو

 خواهد نمود.

 م می دارد که به مجازاتهای مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.مضافا این پيشنهاددهنده اعال

 

 

 تاریخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

 ر پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآورو مه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  34 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار

 

 خلخاله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کدبه : دانش

 از : شرکت 

 

ی )امور پخت و پز و توزیع غذادانشکده علوم پزشکی خلخال واگذاری امور آشپزخانه احتراماً بدیوسيله گواهی می شود این شرکت از محل  

 دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه (

ین موجود مربوطه را به دقت مورد بررسی قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است . بدیهی است متعاقباً ا اسنادبازدید کامل بعمل آورده و  

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

 

 

 تاریخ  مهر و امضای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  35 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

 ) کار برگ شماره یک( 

 

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

 شرکت نماید.         کار ارجاع موضوع/ مناقصه / مزایده   مایل است در ارجاع کار 

اطالع    ضامن نامبه     ذینفع / کارفرما نامبرابر مبل                      ریال / ارزتضمين تعهد می نماید چنانچه     ذینفع فرما/ کار نامدر مقابل     متقاضی ناماز     ضامن نام

مبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده و مشاراليه از امضای پيمان مربوط دهد که پيشنهاد شرکت کننده نا

لبه نماید، به محض دریافت اولين مطا  ذینفع کارفرما/ نام با تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا ميزان                       ریال / ارز هر مبلغی را که

اینکه احتياجی به اثبات استنکاف یا اقامه دليل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد،      ذینفع کارفرما/ نامتقاضای کتبی واصله از سوی 

 بپردازد.     ذینفع کارفرما/ نامدر وجه یا حواله کرد                         

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

موجب این  متقاضی نامضمانتنامه را تمدید کند و یا  نتواند یا نخواهد مدت این   ضامن نامبرای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتيکه       ذینفع کارفرما/ نام

متعهد است بدون اینکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ، مبل  درج شده در این ضمانتنامه را در    ضامن نامرا موفق به تمدید ننماید،   ضامن نامتمدید را فراهم نسازد و 

 پرداخت کند.ذینفع فرما/ کار ناموجه یا حواله کرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه    ذینفع فرما/ کار نامنچه مبل  این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی   چنا

 مسترد گردد یا مسترد نگردد.

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  36 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) کار برگ شماره دو( 

 

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

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

برای مبل                      ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گيرد تضمين و تعهد   /ذینفع افرم کار نامدر مقابل     متقاضی نامدارداز 

از اجرای هر یک از     متقاضی ناماطالع دهد که                  متقاضی نامکتباً و قبل از انقضای سررسيد این ضمانتنامه به   ذینفع کارفرما/ ناممی نماید در صورتی که  

مطالبه کند به محض      ذینفع / کارفرما نام... ریال / ارز ، هر مبلغی را که                 .......تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تاميزان   ...................

با تایيد وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدون آنکه احتياجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری       ذینفع / کارفرما نامدریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی   

 بپردازد.    ذینفع / کارفرما نامقانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد   

قبل از پایان وقت اداری روز تعيين شده ، برای      ذینفع کارفرما/ ناماست و بنا به درخواست کتبی واصله           مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز      

را موجب این تمدید     متقاضی نامنتواند یا نخواهد  مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا     ضامن ناممدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که

     متعهد است بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد مبل  درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد                                    ضامن نامرا حاضر به تمدید نماید      ضامن نامفراهم نسازد ونتواند

 پرداخت کند. ذینفع کارفرما/ نام

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  32 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه(

 

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

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

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

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

بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                                 است و   کارفرما/ذینفع نامکتبی واصله ازسوی مستهلک نشده رابه محض دریافت اولين تقاضای

برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعيين شده،   ذینفع کارفرما/ نامبنا به درخواست کتبی                                             

را   ضامن  نامموجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند                متقاضی نامنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدیدکند و یا    ضامن  نامباشد و در صورتی که 

 کارفرما/ نامجی به مطالبه مجدد باشد، مبل  درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد                              متعهد است بدون آنکه احتيا  ضامن  نامحاضر به تمدید نماید 

 پرداخت کند.   ذینفع

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

در مورد مبل  پيش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقليل داده می شود و در صورت عدم وصول   ذینفع کارفرما/ نامبه   ضامن  نامسی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم 

 است تقليل داده خواهد شد. اعالم نموده  متقاضی نامضمانتنامه معادل مبلغی که   ذینفع کارفرما/ نامپاسخی از سوی 

تنامه خود به خود باطل و از در صورتی که تمام مبل  این پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبل  آن به صفر تقليل داده شود، این ضمان

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  38 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار(

 

 ستی                با شناسه حقيقی / حقوقی                      به نشانی                                 کد پ  متقاضی نامنظر به اینکه 

که    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد  ذینفع کارفرما/ ناماطالع داده است که مقرر است مبل                          ریال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

،                          متقاضی نامپرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضی نام موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده به 

از اجرای تعهدات ناشی از   متقاضی ناماطالع دهد که    ضامن  نامکتباً و قبل از انقضای سر رسيد این ضمانتنامه  به  ذینفع کارفرما/ ناممتعهد است در صورتی   ضامن  نام

مطالبه کند، به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله از  ذینفع کارفرما/ نامرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبل                      ریال / ارز ، هر مبلغی را که ق

 کارفرما/ نام  از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد  بدون آنکه احتياجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی  ذینفع کارفرما/ نامسوی                          

واصله تا قبل از   ذینفع کارفرما/ نام             بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                       است و بنا به درخواست کتبی                         ذینفع

نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای    ضامن  نامان وقت اداری روز تعيين شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که  پای

متعهد است بدون آنکه   ضامن  نامنماید                   را حاضر به تمدید   ضامن  نامموجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند                متقاضی نامآن تمدید کند و یا 

 پرداخت کند.   ذینفع کارفرما/ ناماحتياجی به مطالبه مجدد باشد، مبل  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 27 از  39 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

 )کاربرگ شماره پنج(

 

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

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

عامالت و کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیين نامه تضمين م  ذینفع کارفرما/ ناماز مطالبات تایيد شده و پرداخت نشده وی  از  ذینفع کارفرما/ نام

 شرایط قراردادی است. 

 

 نام و نام خانوادگی ، مهر و امضا  / امضاهای اسناد تعهدآور                         متقاضی نام

 

  ذینفع کارفرما/ نام

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

 قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: شماره و تاریخ 

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

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور : 

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

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

 امضا  و تایيد مقام مجاز کارفرما : 

 امضا  و تایيد ذیحساب : 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  1جدول شماره 

 

 برنامه غذایی ارائه شده نمونه 

 

 

 

 شام

 

 ناهار

 صبحانه
 ایام

 
 نوع  یک نوع دو یک  نوع دو نوع 

خوراك کوبيده + گوجه +  

 عدد 2خيار + دوغ نان 
  خوراك لوبيا چيتی

+سوپ+  جوجه کباب

 گوجه و دلستر

عدد+ نان  2تخم مرغ  

 عدد+گوجه+چای2

 شنبه

   + خيار شور + تن ماهی 

 عدد 2نان گوجه + 

باقالی پلو با مرغ + سوپ 

 و دلستر

چلو کباب + گوجه 

 + سوپ
 شوید پلو با ماهی

عدد+  2پنير + نان 

 گردو+ خرما + چای

 یکشنبه

+ کوکو سبزی + گوجه  

 عدد 2سوپ + دلستر+ نان 

ماکارونی + سبزی 

 خوردن و دوغ
 

اش رشته+  چلو قيمه +

 سبزی خوردن

               کره مربا یا عسل +

 عدد + شير 2نان 

 دوشنبه

 
ساالد الویه اماده + نان باگت 

 عدد + دوغ 2
 

چلو خورشت 

کرفس + آش رشته 

 و دوغ

زرشک پلو با مرغ + 

 سوپ و دلستر

عدد کره+  2تخم مرغ 

 عدد+ چای 2نان 

 شنبه سه

عدد + 2نان  خوراك مرغ +  

 رخيار شو

کوفته تبریزی + سبزی 

 خوردن + ميوه
 

چلو کباب نگين دار 

 گوجه + ساالد و دوغ

پنير+            شير کاکائو +

 عدد 2نان 

 چهارشنبه

                        سوپ + +تن ماهی 

 عدد+ خيار شور 2نان 
 

باقالی پلو با مرغ + 

 ميوه
 قورمه سبزی + ميوه

نان + یا عسل  کره + مربا

 شير +عدد  2

 پنجشنبه

 توجه : در وعده ناهار ، نان به مقدار مورد نیاز توزیع خواهد شد . 

 



 

 27 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 7جدول شماره 

 ( یک ماهه) تعداد پرس های غذایی میانگین 

 

 شام ( –ناهار  –ميانگين ماهانه ) صبحانه  دورچين ها

 صبحانه)پرس( ناهار)پرس( شام)پرس( انواع آش)پرس( ساالد دسر نوشيدنی ها

2330 2330 2330 2330 1065 2330 010 

 

 3جدول شماره 

 مورد نیاز تعداد نیروی انسانی

 ردیف خانوادگی نام نام تعداد شرح وظایف توضيحات

نظارت برکيفيت و فرایند پخت و توزیع، مدیریت آشپزخانه و  

هماهنگی بين کارشناس تغذیه و پرسنل و تقسيم غذا در زمان 

 توزیع)شام  و ناهار(

 1 آشپز سر 1

 2 آشپز 1 پخت و پز )زیر نظر سر آشپز( و تقسيم غذا در ساعات مقرر 

 3 کمک آشپز 1 کمک به آشپز در تهيه غذا و تقسيم غذا در ساعات مقرر 

شستشوی سالن  –انجام امور مربوط به نظافت شامل ظرفشویی  

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

 4 کارگر ساده تنظيفات 2

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

انجام امور سالن شامل نظافت و آماده سازی سالن )پر کردن  

 پارچ ها و نمک دانها و ......(

 6 سالن کار 

 



 

 27 از  47 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  1پیوست شماره 

 عملکرد پيمانکار آشپزخانه چک ليست  ارزیابی

 ضعيف
متوسط 

 امتياز 0220

 خوب

 يازامت 020 

عالی 

 امتياز1
 عنوان

 1 همکاری با رئيس واحد تغذیه    

 2 غذا تهيه و توزیع زمان تغذیه در کارشناس حضور    

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

 کارفرما کتبی
3 

 4 با کارفرما پيمانکارحس همکاری  پرسنل     

 0 بهداشتی های سرویس و آشپزخانه در شوینده مواد بودن مکفی    

 6 غذا تهيه و توزیع زمان در پيمانکار نماینده حضور    

 2 مطابقت غذا با امار داده شده    

 0 اجرای صحيح و بی نقب برنامه ارائه شده    

 5 جمع آوری تجهيزات توزیع بعد از اتما م توزیع    

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

 شده خریداری غذایی
10 

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

 کارفرما درخواست
11 

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

 13 کاری سرویس و تعمير موقع به انجام عدم    

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



 

 27 از  43 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 10 محوطه در زباله پراکندگی    

 16 تعامل و همکاری با واحد بهداشت محيط در ارتقا  کيفيت خدمات غذایی    

    
یه در محدوده خدمات غذایی و تالش در رفع مشکالت و نواقب اجرای ضوابط بخش تغذ

 موجود
12 

 10 پيمانکار نماینده تام االختيار مؤثر و فعال حضور عدم    

 15 در زمان مرخصی جایگزین ونداشتن سرآشپز حضور عدم    

    
 و زخانهبه آشپ کارفرما نماینده تتیيد مورد فاقد پوشش مسئول یا و مسئول غير افراد ورود

 سرویسها سلف
20 

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

 22 دانشجویان و با پرسنل پيمانکار نيروهای نحوه برخورد    

 23 تلفن و گاز ، برق ، آب استفاده بهينه     

 24 ها سرویس سلف نيرو در چيدمان    

 20 تغذیه با ناظرین پيمانکار نيروهای ناشایست دبرخور    

 26 تغذیه کارشناس نظر اساس بر برنج کيفيت    

 22 مختلف غذایی مواد و مواد پروتئينی انجماد رفع کيفيت     

 20 مواد غذایی طبخ شده کيفيت    

 25 اوليه های کمک جعبه وضعيت شارژ     

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

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

 32 تاریخ گذشته غذایی مواد از استفاده یا و نگهداری    

 33 محصول برچسب کامل مشخصات دارا نبودن و شوینده مواد کيفيت    



 

 27 از  44 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 34 غذاها( برای پایين دمای و برای دسرها باال ی)دما غذا وضعيت دمای سرو    

 30 غذایی مواد اوليه اصولی شدن پاك و جداسازی    

 36 نان وضعيت و کيفيت توزیع    

 32 بهداشتی کارت دارا    

 30 پرسنل پيمانکار بلند و ریش و موی بلند ناخن داشتنن    

 35 غذا سرو و تهيه ؛پخت در بهداشتی اصول رعایت    

 40 کنارهم در پخته و خام غذایی مواد نگهداریعدم     

 41 غذایی مواد زدایی انجماد بهداشتی هنگام موازین و اصول رعایت    

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

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

 44 غذا توزیع زمان در مناسب از پوشش توزیع بخش کارکنان استفاده    

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

 46 ها سرویس آشپزخانه وسلف وسایل و تجهيزات نظافت    

 42 ها ،انبار ها، سلف سرویس آشپزخانه های نهسردخا داخلی محيط نظافت وضعيت    

 40 ها سردخانه و انبار وضعيت چيدمان    

 45 یخچالها ها و سردخانه در پخته غذایی مواد نگهداریعدم     

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

 01 وضعيت وانت حمل غذا    

 02  غذا توزیع فرآیند و پخت بين فرآیند زمانی لهفاص حداقل رعایت    

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



 

 27 از  45 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 04 غذا سرو در ظروف آلودگی نوع هر و رطوبت مشاهدهعدم     

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

 خام و رفمص
00 

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

 02 کار محيط پيمانکار در کارکنان توسط دخانيات استعمالعدم     

 00 نظافت سينی های  غذاوضعيت     

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

 برداری(
05 

 60 شستشوی تجهيزات نظافت در داخل ظروف آشپزیعدم     

    

 شده خریداری تازه شده یا انجماد رفع پروتئينی مواد وضعيت نگهداری

 ساعت( 3 از بيش مدت به آزاد آشپزخانه فضای ***)عدم نگهداری در
61 

 62  آشپزخانه صحيح پرسنل  با  تجهيزات آشنایی وضعيت    

 63 دسرها و غذایی مواد اوليه صحيح وضدعفونی شستشو    

 64 بعد  روز غذای در مازاد غذایعدم استفاده از     

 60 زباله سطل های وضعيت    

 66 معتبر توليد تاریخ با غذایی مواد از استفاده    

 62 پرسنل آشپزخانه عمومی وضعيت بهداشتی سرویسهای    

 60  منجمد غذایی مواد انجماد از یط بهداشتی برای خروجشرا    

 65 ها زباله صحيح تفکيک وضعيت    

 20 کيفيت روغن مورد استفاده    

 21 دارا بودن گواهينامه دوره های آموزشی و بهداشتی     



 

 27 از  46 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22 نماینده پيمانکار در محل آشپزخانهحضور     

 23 غذا حمل خودروهای نظافت    

 24 ظافت آبروهان    

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

    

 کمتر باشد  00****حداقل امتياز کسب شده نباید از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  42 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  7پیوست شماره 

 آنالیز غذای پیشنهادی 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت قورمه سبزي

 توضيحاتز  رااي رانرا گرا  مقدارال مواد مورد نياز رديف

 برای خورشت 53 روغن مايع 1

  53 پياز 2

  گرم 2 ليمو عماني 5

 لوبياچيتي 4

 لوبيا قرمز 

23 

23 

 

بدون استخوان و چربي 53 گوشت قرمز 3

 ايراني%33هندی / %33 173 برنج 6

پاک و خرد شده43 سبزی  7

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 5

  به مقدار الزم تصفيه شده بدون يدنمک  9

 اختياری   3 دنبه تازه 13

 اختياری به مقدار الزم رب گوجه 11

 



 

 27 از  48 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت  قیمه

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

  23 رب گوجه 1

  53 پياز 2

 خالب 63 سيب زمينی 5

  23 لپه 4

  53 گوشت قرمز 3

 برای خورشت 53 روغن مایع 6

 یرانیا%33/  یهند%33  173 برنج 7

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

   1.3 ليمو عمانی 9

 برای برنج 7 روغن مایع 13

  مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 11

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

 اختياری  33 گوجه 12



 

 27 از  49 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت لوبیا سبز

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 53 روغن مایع 1

 ایرانی%33هندی / %33 173 برنج 2

  53 پياز 5

  23 رب گوجه 4

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 3

بدون استخوان و چربی  73 گوشت قرمز 6

  43 دهلوبيا سبز سرخ ش 7

  به مقدار الزم آبليمو 5

  23 هویج 9

برای خورشت7 روغن مایع 13

  به مقدارالزم نمک تصفيه شده بدون ید 11

  33 سيب زمينی پاك شده 12



 

 27 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 چلو جوجه کباب

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 برنج  11 روغن مایع 1

  گرم 13 پياز 2

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 5

4 

 فيله مرغ 153 گوشت  مرغ

 با استخوان 523 گوشت  مرغ

  گرم 4 آبليمو 3

  گرم 3 نمک تصفيه شده بدون ید 6

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 7

  گرم  13 کره حيوانی 5

  مثقال  3.333 زعفران 9

 اختياری به مقدار الزم ماست 13

 اختياری به مقدار الزم فلفل دلمه  11



 

 27 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو کباب کوبیده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  11 روغن مایع 1

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 2

  43 پياز 5

بدون استخوان53 گوشت قرمز 4

قلوه گاه43 گوشت قرمز 3

 اختياری 13 دنبه تازه 6

  13 کره حيوانی 7

  به مقدار الزم سماق 5

  به مقدار الزم آبليمو 9

  مثقال 3.331 زعفران 13

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 11

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 12



 

 27 از  57 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبزی پلو با کنسرو ماهی

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  9 روغن مایع 1

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 2

پاك و خرد شده   63 سبزی  5

 گرم 93یا یک قوطی برای دو نفر  123 کنسرو ماهی  4

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 3



 

 27 از  53 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 زرشک پلو با مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  23 رب گوجه 1

 53 پياز 2

  573 مرغ 5

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 4

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 3

  53 روغن مایع 6

 یرانیا%33/  یهند%33 173 برنج 7

  4 زرشک 5

  3 هویچ 9

  3 فلفل دلمه ای 13

   3 آبليمو 11

 مخصوص برنج مثقال  3.331 زعفران 12

   2 سير 15

   3.2 یا برگ بو و زنجبيلهل  14



 

 27 از  54 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 عدس پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 53 روغن مایع 1

2 
 برنج

173 

 

 یرانیا%33/  یهند33%

  53 پياز 5

  23 رب گوجه 4

  43 عدس 3

 چرخ کرده 73 گوشت قرمز 6

  3 دنبه تازه 7

  به مقدار الزم ده بدون یدنمک تصفيه ش 5

  به مقدار الزم آبليمو 9

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  55 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراک قارچ و مرغ و سیب زمینی سرخ کرده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

فيله مرغ93 گوشت مرغ 1

  53 روغن 2

  23 رب گوجه 5

  53 پياز 4

  13 فلفل دلمه ای 3

  133 سيب زمينی 6

  73 هویج 7

  33 نخودفرنگی 5

   133 قارچ 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13



 

 27 از  56 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوراک قارچ و گوشت و سیب زمینی سرخ کرده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

بدون استخوان و چربی93 گوشت قرمز 1

  53 روغن 2

  23 رب گوجه 5

   53 پياز 4

  13 فلفل دلمه ای 3

  133 سيب زمينی 6

  73 هویج 7

  33 نخودفرنگی 5

  133 قارچ 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13



 

 27 از  52 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خوراک مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  3 فلفل دلمه ای 1

  573 مرغ 2

  53 پياز 5

  زمبه مقدار ال آبليمو 4

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 3

  23 هویج 6

  23 رب گوجه 7

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  58 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خوراک لوبیا چیتی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  23 پياز 1

  13 رب گوجه 2

  7 روغن 5

  33 لوبياچيتی 4

  33 قارچ 3

  3 آبليمو 6

  3.2 دارچين 7

  3.3 گلپر 5

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 9

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 27 از  59 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خوراک کشک و بادمجان

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  53 روغن سرخ کردنی 1

  273 بادمجان 2

  33 کشک مایع 5

  53 پياز 4

  به مقدار الزم نعنا  خشک 3

  به مقدار الزم دارچين-ادویه-زرد چوبه-فلفل سياه-فلفل قرمز 6

  13 سير تازه 7

  3 مغز گردو 5

  33 گوجه 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  61 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خوراک کوفته تبریزی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 حسنی 13 برنج 1

  73 گوشت قرمز 2

  13 لپه 5

 اریاختي 3 کشمش پلویی 4

  13 آلو 3

  3 مغز گردو 6

  13 رب گوجه 7

  13 دنبه و قلوه گاه گوسفندی 5

  23 سبزی پاك شده کوفته 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

  13 آرد 11

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 12

  23 پياز 15

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  61 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کتلت گوشت

 توضیحات رنفر )گرم(مقدارالزم برای ه مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 53 روغن 1

  133 سيب زمينی 2

  23 آردسوخاری 5

  53 پياز 4

  53 تخم مرغ 3

 چرخ کرده 73 گوشت قرمز 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  67 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کوکو سیب زمینی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  43 روغن 1

   113 سيب زمينی 2

  53 تخم مرغ 5

  13 ادویه جات مجاز 4

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 3

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  63 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 کوکو سبزی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

 سرخ کردنی 53 روغن مایع 1

پاك و خرد شده133 سبزی کوکو  2

   53 تخم مرغ 5

 برای برنج 9 روغن  4

  به مقدار الزم جات مجازادویه  3

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 6

   5 آرد 7

 

 

 



 

 27 از  64 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ماکارونی

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  53 روغن مایع 1

  173 ماکارونی 2

  53 رب گوجه 5

  23 پياز 4

 53 گوشت قرمز 3
گرم لحاظ  63در صورت استفاده نکردن از مرغ، 

 شود

 بهتر است به صورت خاللی باشد 53 گوشت مرغ 

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون ید 6

  13 فلفل دلمه 7

 33 قارچ تازه سفيد 5
در صورت استفاده، ميزان گرم گوشت و  -اختياری

 ماکارونی کم می شود

  به مقدار الزم آبليمو 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

 



 

 27 از  65 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 آش رشته

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  13 پياز 1

  53 روغن 2

پاك و خرد شده33 سبزی آش 5

  9 نخود 4

  13 لوبيا 3

  13 عدس 6

  23 رشته آش 7

  3.5 نعنا خشک 5

  13 کشک 9

 اختياری 3 سير تازه 13

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 11

 



 

 27 از  66 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 سوپ جو

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  13 پياز 1

  13 رب گوجه 2

  3 آبليمو 5

 پوست کنده 13 جو 4

 جعفری 23 سبزی تازه 3

  13 هویج 6

  13 سيب زمينی 7

  13 مرغ یا گوشت 5

   نخود فرنگی 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

 



 

 27 از  62 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ته )ورمیشل(سوپ رش

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  3 پياز 1

  13 رب گوجه 2

  3 آبليمو 5

  13 رشته فرنگی )ورميشل( 4

  23 سبزی تازه 3

  13 هویج 6

  13 سيب زمينی 7

  13 مرغ یا گوشت 5

   نخود فرنگی 9

  به مقدار الزم ادویه جات مجاز 13

 



 

 27 از  68 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 الدسا

 توضیحات مقدارالزم برای هر نفر)گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  133 کاهو چينی 1

  53 کلم بنفش 2

  53 گوجه 5

  33 کلم سفيد 4

  یک عدد سس  3

  53 خيار 6



 

 27 از  69 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 دورچین و دسر

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز ردیف

  33 خيارشور 1

 گرم133گی ليموسن 33 ليموترش 2

  133 ترشی 5

  163-233 سيب درختی 4

  133-123 سيب گالب 3

693-113 خيار  

7533-433 هندوانه با پوست  

  533-533 خربزه با پوست 5

  163-233 پرتقال 9

  133-133 نارنگی 13

  123-133 ليموشيرین 11

  133-233 موز 12

  123-163 هلو 15

  53-113 هلو انجيری 14

  143-163 گالبی 13

 دو تا سه عدد 53-123 آلو قطره طال 16

  53-133 کيوی 17

  133-123 شبرنگ 15



 

 27 از  21 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

  233-533 انار 19

  133-123 شليل 23

 دو تا سه عدد 53-123 زردآلو 21

 سه تا چهار عدد 53-133 گوجه سبز 22

  533-533 طالبی با پوست 25

  133-123 گيالس 24

  133-123 آلبالو 23

  133-233 انگور 26

 43 سبزی خوردن  27
پاك شده و بسته بندی شده کارخانه ایی 

 آماده سرو

  عدد 1 چای کيسه ای 25

29 
دسر )شکالتی، زعفرانی، کرم کارامل، 

 نسکافه و ...( 
133-73  

 یک نفره  دلستر 53

  53-33 زیتون سبز یا پرورده 51

 عدد 1 ( شير یک نفره )ساده، کاکائو، خرما 52
با بسته بندی کارخانه ای )استریليزه(  

233 

 233با بسته بندی کارخانه ای  عدد 1 آب ميوه یک نفره 55

 چربی 3/2-5با بسته بندی کارخانه ای با %  133 ماست یک نفره  54

 233 -با بسته بندی کارخانه ای عدد 1 دوغ یک نفره  53

 233 -دی کارخانه ایبا بسته بن عدد 1 دوغ یک نفره 56



 

 27 از  21 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 533 -با بسته بندی کارخانه ای عدد 1 دوغ یک نفره 57

 573 -با بسته بندی کارخانه ای عدد 1 دوغ یک نفره 55

 عدد 5تا  2 13-23 مغز گردو کامل 59

 عدد 5تا  2 53-33 خرما 43

  53 پنير تک نفره 41

  33-73 زولبيا 42

  43-63 باميه 45

  53 کيک یزدی 44

  33-63 گوجه خام )دورچين( 43

  133-123 گوجه کبابی 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 از  27 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

، تعهدنامه عدم شمول  امضا  کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصهاینجانب ، 

دانشکده علوم پزشکی  واگذاری امور آشپزخانهمعامالت دولتی و به طورکلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه جهت  در قانون منع مداخله کارمندان دولت

و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع از جميع شرایط و عوامل موجود از  )امور پخت و پز و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل با مواد اولیه (خلخال 

 ی مورد مناقصه و اینکه هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد می نمایم که:لحاظ انجام کارها

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

 پرس تعداد میانگین غذایی وعده

 ( ماهانه)

 یالر حسب بر ماهانه مبلغ ریال حسب بر پرس هر قیمت

   010 صبحانه

   2330 ناهار

   1065 شام

   2330 آش انواع

   2330 ساالد

   2330 دسر

   2330 ها نوشیدنی

  ماهانه مبلغ کل جمع

 

 ریال                                                                                           )به عدد(    مبلغ ماهانه 

 انجام دهم.ریال                                                                                        )به حروف(    هانه مبلغ ما

 

 ریال                                                                               )به عدد(    ماه (   17)  کلمبلغ 

 انجام دهم. ریال                                                                            )به حروف(      ماه (  17کل )مبلغ 

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

 

 تاریخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 ام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآورنام و ن

 پیشنهاد قیمت برگ 


