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مرکز آموزشی و   بامواداولیه( سنل)پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرواگذاری امور آشپزخانه  مرحله دومعمومی  کليه شرکت کنندگان در مناقصه

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال

ه و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد بايستی شرايط ذيل را دقيقاً مطالع (آشپزخانهحقوقی دارای صالحیت در زمینه مشاغل امور  اشخاص) 

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

  تسليم و رسيد دريافت دارند.

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال بامواداولیه( سنلیع غذای بیماران وپر)پخت وپزتهیه وتوزواگذاری امور آشپزخانهموضوع مناقصه:  -1

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

 درمانی امام خمینی )ره ( خلخال

 ( 60از   95الی   33) صفحه   2و  1های شماره و پيوست ( 60از  33الی  33) صفحه   3و  2و  1ول شماره ابه شرح جد

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

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

 (60از   95الی  33) صفحه   2و  1های شماره ( و پيوست 60از 33الی  33) صفحه   3و  2و 1

 شمسی ماهدوازده    مدت اجرای کار: -5

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالکار فرما:   -6

   رکز آموزشی و درمانی امام خمينی )ره( خلخالم  دستگاه نظارت: -7

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

هيئوت  22/5/53ه موور  90695/ت 123302تصووي  ناموه شوماره  6بر اساس ماده مبلغ تضمين شرکت درمناقصه  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: -9

که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زيور هموراه بوا  می باشد (به حروف :هشتصدوسی ودومیلیون ريال ريال  000/000/232 )وزيران

 تسليم شود: مناقصه گزاربه دستگاه  الف اسناد مناقصه در پاکت

بنوام  نو  صوادراتزد بان  120150000000110521321003IRبه شماره حساب فوقبه مبلغ  ) نسخه صاحب حساب (ارائه فيش واريزی  -الف

 ؛  خلخوالعلووم پزشوکی و خودمات بهداشوتی و درموانی  کدهدانشضمانتنامه بانکی به نفع  -ب  خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  کدهدانش

در متن ضومانت ناموه در زموان هر گونه شرط و محدوديت  دوجوبايد حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد  فوق  مدت اعتبار تضمين

 ل توسط مناقصه گزار، موج  عدم گشايش پاکتهای ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه می شود.ودرخواست وص

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

 ر غير اينصورت در کميسيون مناقصه پذيرفته نخواهد شد.گردد د دانشکده علوم پزشکی خلخالممهور به مهر بايد کليه اسناد مناقصه  -د

بايد جمعواً در  جو  بو  الفو بصورت سربسته و الك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد. پاکتهای  جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاکت  -11

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

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال بامواداولیه( سنل)پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرواگذاری امور آشپزخانهيشنهاد برای مناقصه پ»

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

 مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال   ه  )پخت وپزتهیه وتوزیع غذای بیماران وپرسنل بامواداولیه( واگذاری امور آشپزخانیط شرکت در مناقصه عمومی مرحله دوم شرا
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 پاکتهای الف و ب و ج بايد محتوی مدارک زير باشد:

 ((گذاشته شود:الفو مدارکی که بايد در پاکت)) اسناد  -11-1

 شرايط شرکت در مناقصه( 5) به شرح بند  به حروف :هشتصدوسی ودومیلیون ريال ريال  000/000/232غ مبلبه شرکت در مناقصه  تضمين -

 گذاشته شود:((  ب))اسناد و مدارکی که بايد در پاکت   -11-2

 ( 60از  3الی  1صفحه گ )بر 3شرايط شرکت در مناقصه به تعداد  -

 (62از 11الی  9صفحه برگ ) 6نمونه قرارداد به تعداد  -

 (  60از  39الی  11صفحه برگ )  29شرايط اختصاصی به تعداد  -

بورگ  1تعوداد  بوه  22/10/1331فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولوت در معوامالت دولتوی موور   -

 ( 60از  36صفحه )

 ( 60از  31صفحه برگ ) 1نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجرای کار  -

 ( 60از  32الی  32از صفحه برگ ) 9به تعداد  1،2،3،3،9نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه های  -

 ( 60از  33الی  33از صفحه برگ )   2 به تعداد، سه  دو ،  ي شماره  جداول -

 ( 60از  32الی 33از صفحه برگ )   9به تعداد ( عملکرد پيمانکار آشپزخانه چ  ليست  ارزيابی) 1ره شماپيوست  -

 ( 60از  95الی 35از صفحه)برگ 11به تعداد  آناليز غذای پيشنهادی () 2پيوست شماره  -

 هر نوع ضمايم و مدارکی که بعداً از طرف کارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

   59و  56سالاجتماعی مربوط به  رفاهو تعاون  ،يد صالحيت اداره کارکپی تائ -

 گواهی سوابق کاری و رضايت کاری از فعاليتهای مشابه در ساير موسسات وسازمانهای دولتی وخصوصی در صورت فعاليت -

 رونوشت مصددق اصل روزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجواز و رونوشت مصدق اصلاساسنامه شرکت و  رونوشت مصدق اصل -

بايود  رسدیده باشدد( يا دفاتر دادگاهها رونوشت بايد به تأيید يکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد اصل)آگهی  آخرين تغييرات شورکت 

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

 د.مصدق برابر اصل ابرازی يا مشروط مورد قبول نمی باش -

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

 ( 60از  60صفحه برگ ) 1برگ پيشنهاد قيمت به تعداد  -

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

نشدده و پیشدنهاد مربو ده  گشايش جدارای نقص باشند پاکت   ب و الف . در صورتیکه پاکتهایشرکت پیشنهاد دهنده رسید ه باشد

 مردود خواهد بود.

 می شود. واگذار  7/6/97 مورخهچهارشنبه روز 13 ساعتلغايت  27/5/97شنبه مورخه  اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از روز  -11

  پرسوش هوای خوود رااز طريوق شوماره تلفونموی تواننود اسناد و مدارك مناقصوه ابهوامی داشوته باشوند  هر ي  از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم -12

  نماينددر میان گذاشته و پاسخ دريافت 14532426611

 اعوالم و ناقصه گوزارمهر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها کتباً از سوی دستگاه  -13

 منظور خواهد شد. مناقصهجزء اسناد و مدارك 
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حق تغيير ، اصالح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضای مهلت تسليم پيشنهاد ها برای خود محفوظ موی دارد و اگور چنوين  مناقصه گزار -14

که پيشنهادی قبل از ابالغ مرات  مزبور تسليم شوده باشود پيشونهاد دهنوده حوق دارد  موردی پيش آيد مرات  به شرکت کنندگان ابالغ می شود و در صورتی

 تقاضای استرداد آن را بنمايد.

 :نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه -15

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

  الپزشکی خلخ

ستگاه مناقصه گزار د17/6/97مورخهشنبه روز  14.پس از دريافت اسناد مناقصه، مايل به شرکت در آن نيستند، مرات  را تا ساعت شرکتهايی که -16

 اطالع دهند.

 می باشد..91/6/97 ورخهمشنبه دوروز13ت.ساع: آخرين مهلت تسلیم پیشنهادها -17

 :نشانی محل تسلیم پیشنهادها -18

  ستاد دبیر خانه –دانشکده علوم پزشکی خلخال  –خیابان شهید مظفر عزيزی  –خلخال 

 اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاح  شرکت يا نماينده شرکت با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحويل خواهد شد. -19

 ر می گيرد که از دستگاه مناقصه گذار اسناد دريافت نموده باشند . مورد بررسی قرامناقصه پيشنهادهای واصله اشخاصی در کميسيون گشايش  – 21

خیابان شهید مظفر  –خلخال در کميسيون مناقصه به نشانی : 26/6/97مورخه  شنبه دوروزقبل از ظهر  11 پيشنهاد های واصله در ساعت -21

 گشايش و خوانده خواهد شد دانشکده علوم پزشکی خلخال  –عزيزی 

. 

 در رد و يا قبول هر ي  از پيشنهادها مختار است. مناقصه گزاردستگاه  -22

 نوشته شود.  ) پاکت ج (ماهانه و ساالنه بايد به صورت مجزا در برگ پيشنهاد قيمت رقم پيشنهاد قيمت  -23

 قورارداداساس قيمت پيشنهادی خود به انعقاد با سپردن تضمين اجرای تعهدات بر  ، روز پس از ابالغ کارفرما  (21) بیستاقصه بايد حداکثر تا برنده من -24

 بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد. او اينصورت تضمين شرکت در مناقصه مبادرت نمايند. در غير

انعقاد پيمان نشود نفور دوم بور اسواس آئوين ناموه موالی و معوامالتی در صورتيکه برنده مناقصه اعالم گرديده و او با توجه به موارد ياد شده باال حاضر به  -25

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

 نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

 بعد مسترد می شود. هفته سه، ساير مناقصه گرانپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شرکت در مناقصه  -26

 و آئين نامه مالی و معامالتی دانشگاه می باشد.کشور  سازمان مديريت و برنامه ريزیساير شرايط تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی ايران و  -27

مرتک  يکی از اعمال منودرج در بنودهای برنده مناقصه ، در صورتيکه  22/12/1323-ه20313/ت13311تصوي  نامه هيئت وزيران به شماره به استناد  -28

 سال نموی 9مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت  مناقصه گزارماده ي  آئين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرايی شوند 

 باشد.

و سواير مفواد  10واگذار شده مذکور يا ناقص بودن اسناد و مدارك درخواسوتی در بنود  آشپزخانهدر صورت مغايرت اساسنامه شرکت با موضوع امور  د 29

 دهندگان حذف خواهد شد.  شرايط مناقصه،شرکت مذکور از فهرست پيشنهاد
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 خود را تعيين و مهر و امضاء نمايد.پيشنهاد قيمت برای تمامی امور مورد درخواست واحد مربوطه  و پيشنهاد دهنده بايد با خط خوانا و بدون قلم خوردگی 30

و مغايرت در ارائه مدارك و اطالعوات 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  د 31

 الی مسئوليت و عواق  قانونی آنرا به عهده می گيرد. ارس

اعی و بان  عامل پرداخت کننده خواهد بود و مبلغ ماهانه قرارداد پس از ارائه ليست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران ) طبق قانون کار ( که ممهور به مهر و امضاء سازمان تأمين اجتم د 32

  .  پس از تائيد کارفرما پرداخت خواهد شد

 می باشد. مناقصه گزاردادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات وتکاليف تعيين شده واحد  شرکت در مناقصه و د 33

صورفه و صوالح با رعايت  يا حس  تصميم کميسيون و سکونت دارد و انجام کار شهرستان  بود که در محل صورت مساوی بودن مبالغ پيشنهادی حق تقدم با برنده مناقصه ای خواهد در -34

 شد. تصميم خواهد دانشگاه اتخاذ

 شد. محتويات پاکات گشايش شده تحت هيچ عنوانی به مناقصه گران )شرکت کنندگان( مسترد نخواهد -35

 .  ران را بدون دريافت وجهی از کارفرما دارا می باشدماه هزينه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات قانونی کارگ دومتعهد می گردد توانايی اداره امور و پرداخت حداقل  برنده مناقصه  -36

 خاتمه می يابد .           ............شروع و در تاريخ   ......... تاريخ شمسی می باشد که از  ماه  دوازده  مدت زمان انجام قرارداد – 37

و گواهيهای صالحيت حرفه  رده و ضمن اخذ گواهی عدم سوء پيشينه و گواهی عدم اعتياد به مواد مخدرموظف است در گزينش افراد شاغل خود نهايت دقت را به عمل آو برنده مناقصه -38

 ، ليست اسامی آنها را بانضمام مدارك الزم به کارفرما ارائه نمايد. بکار گماردن  قبل از ای 

 شرکت هايی که اعضای هيئت مديره مشترك دارند، در مناقصه شرکت داده نمی شوند.  – 39

 )بيست وپنج درصد( حجم ومبلغ قرارداد را با محاسبات فنی در صورت صالحديد درهرزمان افزايش ويا کاهش دهد .% 29می تواند درصورت نياز مناقصه گزار – 41

رموالی واحود مربوطوه همزموان در سوايت اداره کول منوابع انسوانی متعهد است به صورت ماهانه فايل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تأمين اجتماعی را پس از تائيد امو برنده مناقصه -41

 نيز بارگذاری نموده واطالعات تکميلی مورد نياز را وارد نمايند .   http://karkonan.behda.sht.gov.irوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به آدرس 

 . بود خواهد مناقصه برنده  شرکت عهده به مناقصه هیآگ هزينه -32

 بيشترازمبلغ برآورداوليه نسبت به اعالم برنده مناقصه اقدام نمايد  %19مجازاست با در نظر گرفتن حداکثر مناقصه گزار  -33

 بابرنده مناقصه قراردادبصورت دستمزدی وخريدمصالح اقدام خواهدشد. -33

 گوواهی اخوذ و حسواب تسوويه انجوام قبال در قرارداد پايان در و داری نگه مرکز مالی امور نزد و کسر ماهيانه کار انجام حسن سپردة عنوان به آن % 10 يزانم شرکت به پرداخت هر از -39

 . شد خواهد مسترد شرکت به ذيربط مسئولين از کار انجام حسن

 شرکت به قرارداد لغو از ناشی احتمالی خسارات ويا آن جبران بابت وجهی پرداخت بدون و يکطرفه بطور که دارد اختيار بداند که مرکز آموزشی درمانی امام )ره( خلخال صالح زمان هر -36

 . نمايد می صل  خود از را اعتراضی هرگونه حق شرکت  ،مناقصه عمومی شرايط پذيرش با و نمايد بالاثر و لغو را مابين فی قرارداد مناقصه اين برنده

 ور رسیدگی سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتیب خواسته شده ارائه نمائید.به منظ :توجه

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

 .روی آنها از استامپ استفاده شود

 

 

 

 

 دستگاه مناقصه گزار
 م و نام خانوادگی اعضای مجازنا

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

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

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

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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 خمینی )ره ( خلخال مرکز آموزشی و درمانی امام واگذاری امور آشپزخانه  قرارداد 
بشماره .......تاريخ ...... مابين واحد...........به نمايندگی آقای  دانشکده علوم پزشکی خلخالصورتجلسه کميسيون گشايش مناقصه  به استناد باقرارداد حاضر     

رفرما از ي  طرف و شرکت پخت و پز .........به شماره ثبت...............به نمايندگی ............باسمت ...............به نشانی ..............تلفن تماس............ بعنوان کا

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

 ................... و تلفن تماس.................... بعنوان پيمانکار از طرف ديگر بشرح زير منعقد می گردد :

 ( موضوع قرارداد :  1ماده  

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

 ( مدت قرارداد :2ماده 

 شمسی خواهد بود. ماهدوازده به مدت                                 ...............      لغايت                                    ..................      قرارداد از تاريخ مدت   

 ( محل اجرای قرارداد :  3ماده

 ظر درخواستی کارفرما می باشد که پيمانکار اقرار نمود از محل موضوع قرارداد اطالع کافی و کامل دارد . در محل  آشپزخانه و محل های مورد ن موضوع قرارداد انجام     

 و نحوه پرداخت :  ( مبلغ کل قرارداد 4ماده 

بصوورت تقريبوی و  هوای تنظيموی توسوط کارفرموا شام ( مطوابق برناموه  –ناهار  –مبلغ قرارداد با مواد و لوازم اوليه به ازای هر پرس غذای تهيه شده در سه وعده ) صبحانه    

 بشرح زير می باشد . برآوردی 

 وعده غذایی 

 مبلغ ماهانه بر حسب ریال میانگین تعداد پرس غذا و قیمت پیشنهادی  )ماهانه (

 ) غذای بیماران و پرسنل (  

  قیمت هر پرس بر حسب ریال     پرسنل  بیماران

 ريال  ريال  5172 0713 صبحانه

 ريال  ريال  0033 0575 ناهار 

 ريال  ريال  0211 0305 شام 

 ريال ريال -- 7333 رژیم مایعات )سوپ(

 ريال --  233 میان وعده

   جمددددددددددع کل قیمت غذا 

 نفر 5 )حقوق ودستمزدکارگران( اعم از حقوق ، سنوات ، عیدی و پاداش ، بیمه و ...

  

 

 ريال  مصالح (جمع کل مبلغ ماهانه)دستمزدو
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 .......................................... ريال (....................جمع کل ماهانه مصالح به عدد ................................... ريال به حروف )...............

 ........................................ ريال (...........ف ).................جمع کل ماهانه حقوق ودستمزد به عدد .............................. ريال به حرو

  ريال                                                ساالنه قرارداد)حقوق ودستمزدومصالح (به عدد کل مبلغ

                             ريال                                                                                                                                                به حروف :           

 ( ضمانت اجرای قرارداد :  5ماده

شوعبه  ...............بانو   ......................قرارداد را بعنوان سپرده حسن انجام تعهودات بوه حسواب شوماره  )ده درصد( مبلغ کل % 10موظف است  پيمانکار     

قرارداد ي  فقره ضمانت نامه معتبور بوانکی بوه شوماره ..........  کل)ده درصد( مبلغ  % 10واريز و فيش آن را به کارفرما تحويل نمايد ، يا معادل  .................. 

 از تاريخ عقد قرارداد به کارفرما تحويل نمايند .   ماه 12بلغ ..........ريال به حروف ..........بااعتبار تاريخ ......... بان  ............شعبه ........... به م

 ( تعهدات کارفرما :  6

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

 پيمانکاروخودپيمانکار هيچ ارتباطی به کارفرما ندارد .  اياب و ذهاب و تغذيه کارکنان – 6 – 2

)بيست وپنج درصد( حجم ومبلغ قورارداد را بوا محاسوبات فنوی در صوورت صوالحديد درهرزموان افوزايش ويوا % 29کارفرما می تواند درصورت نياز - 3-6 

 کاهش دهد . 

 د . ا توسط نگهبانان خود بازرسی نمايلزوم در زمان ورودو خروج کارگران آنها رکارفرما مجاز است که از لحاظ امور حفاظتی و ايمنی در صورت  –6– 3

کارفرما هيچگونه تعهدی درخصوص استخدام و پرداخت حقوق و مزايای حوين کوار عوامول و کارکنوان موضووع قورارداد را نودارد و از هور گونوه  –6 – 9

قوانون کوار در اسوتخدام  13هده پيمانکار خواهد بود و کليه کارگران شاغل در قرارداد طبق مواده مسئوليتی در اين مورد مبرا بوده و کليه تعهدات ذيربط به ع

ار ، توامين پيمانکار بوده و هيچکدام از آنها رابطه کارگری و کارفرمائی با کارفرما نخواهود داشوت و پيمانکوار متعهود موی گوردد تموامی مقوررات قوانون کو

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

 کارفرما هيچگونه مسئوليتی دراين زمينه به جزء موضوع تبصره ي  ماده سيزده قانون کار ندارد . 

 الزم به تذکر استحاسبه شده و پيمانکار متعهد به پرداخت هزينه های مربوطه می باشد. هزينه آب،  برق و گاز آشپزخانه بر اساس کنتورهای مربوط م -6-6

به عنوان هزينه آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که  پرداخت ماهانه)ي  درصد( مبلغ %1  نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصدر صورتی 

راستا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهايی شدن مبلغ مورد نظر هزينه را به حساب اعالمی از طرف پرداخت آن بر عهده پيمانکار می باشد. در اين 

 تحويل نمايد. مرکز آموزشی و درمانی امام خمينی )ره( دانشکده امورمالی( واريز و فيش واريزی را به شکدهکارفرما )غير قابل برداشت دان
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غذای تحويلی توسط پيمانکار و بر مبنای برنامه تنظيمی و آمار روزانوه توسوط کارشوناس تغذيوه  یساس تعداد پرسهاپرداخت حق الزحمه ماهانه بر ا – 6 – 1

 تعهوداتپيمانکار و استرداد ضمانت حسون انجوام  کارکرديانماينده کارفرماتائيد و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد و نيز آخرين پرداخت صورت 

و پرداخت حقوق و مزايای کارگران و ارائه گواهی حسن انجوام  اداره دارائیتعاون و  واداره کار  ،از سازمان تأمين اجتماعی  بيمه سابمنوط به ارائه مفاصاح

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

 ( تعهدات پیمانکار :  7

 رداد بوده و برای طرفين الزم االجرا می باشد . شرايط اختصاصی قرارداد جزء الينف  اين قرا -1-1

 قوراردادخواهود بوود و پيمانکوار موظوف اسوت کوه در ايوام   3طبق جدول شماره  نفر( پنج) 5تعداد افراد شاغل در آشپزخانه و آبدارخانه حداقل – 1 – 2

 پيش نيايد .   کارفرماطوری برنامه ريزی نمايد که خللی در امور تغذيه 

 انجام گيرد.  هاکار موظف است نيروهای بکارگيری شده را قبالً به کارفرما معرفی نمايد تا مراحل گزينش آنپيمان -3-1

 تهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی بهداشتی جزء تعهدات الزامی پيمانکار است و می بايست قبل از شروع به کار دارای – 1 – 3

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

 داشتن کارت بهداشتی حتی برای نيروهايی که به طور آزمايشی مشغول به کار می شوند الزامی است.-9-1

 هزينه های مربوط به اخذ کارت بهداشتی بصورت شش ماهه بعهده پيمانکار می باشد.-6-1

رست لوازم و تجهيزات همراه  با تاسيسات برودتی و ساختمانی در ليستی جداگانه تحويل پيمانکار می گردد . پيمانکار موظف به نگهداری و فه – 1- 1

د بايد قرارداتعمير وسايل و تجهيزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پيمانکار تحويل می گردد و در پايان 

مانکار طبق صورتجلسه ای سالم تحويل کارفرما نمايد. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اثر سهل انگاری خسارتی وارد آيد پي

قات( فرگاز،اجاق موظف به جبران خسارت در اولين زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زير صفر و باالی صفر )با طب

گيرد و در پايان  گاز،کباب پز و تاسيسات مربوط به ساختمانها و هر آنچه از امين اموال طی صورت جلسه ای دريافت کرده باشد، در اختيار پيمانکار قرار می

 قرارداد بايستی سالم مسترد گردد.

 يره ... بعهده پيمانکار ميباشد . وغ اجرای قرارداد اعم ازبيمه،مالياتکليه کسورات قانونی ناشی از –1 –2

هزينه تهيه مواد اوليه و دستمزد و کسورات قانونی کارگران را بدون دريافوت  ماه دوپيمانکار متعهد می گردد توانايی اداره امور و پرداخت حداقل  – 1– 5

 .وجهی از کارفرما دارا می باشد 

و مدارك در طول مناقصه و قورارداد را نمووده و در صوورت اثبوات هور گونوه فسواد اطالعواتی و  اقرار و متعهد به صحت و سقم اطالعات پيمانکار –1 – 10

 مغايرت در ارائه مدارك و اطالعات ارسالی مسئوليت و عواق  قانونی آن را در هر زمان به عهده می گيرد . 
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هري  از تعهدات خود به طور کلی يا جزئی عمل ننمايد کارفرما مراتو  باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه  – 1 – 11

و مبلوغ فواکتور  %30به اضافه هزينه  مبلغرا به پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و 

از طورف کارفرموا کسر نمايد و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه فقوره تجواوز نمايود قورارداد  خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکار

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

 نمی باشد .  1331دولتی مصوب  پيمانکار متعهد می گردد مشمول ممنوعيت های قانونی ناشی از قانون منع مداخله کارکنان در معامالت –1 – 12

کليه کارگران تحت امر پيمانکار بايستی دارای کارت پايوان خودمت ، يوا معافيوت و سوالمت بووده و هيچگونوه تعهود خودمتی ديگور در ادارات و  – 1– 13

اصول بهداشتی و مقررات جاری اداری می باشوند  د و کليه کارکنان و عوامل ملزم به رعايت شئونات اخالقی ، اسالمی ، ايمنی ،نسازمانهای ديگر نداشته باش

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

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

 بارگيری ، تخليه و جابجايی کليه مواد غذايی خريداری شده اعم از برنج ، روغن و ... کالً بر عهده پيمانکار می باشد .  – 1 -13

ر و ... ( مطابق با قانون کار به طور کامل اضافه کا -شيفت گردان -سنوات –عيدی -حقوق و مزايای متعلقه کارکنان تحت پوشش )حقوق – 1 – 19

 کنان می باشد.حداکثر تا پايان هرماه پرداخت گردد. بديهی است که تاييد صورتحساب پيمانکار هرماه منوط به ارائه ليست بانکی پرداخت حقوق و بيمه کار

ت کار، تعواون و رفواه اجتمواعی در قيموت پيشونهادی مناقصوه موی پيمانکار موظف به لحاظ افزايش حداقل حقوق دستمزد کارگران اعالمی از وزار - 16-1

 باشد.

 پيمانکار به هيچ عنوان حق واگذاری و انتقال تمام يا قسمتی از تعهدات مورد قرارداد رابغير ندارد .  – 1 – 11

ر مواجه شود پيمانکار مکلف است حداکثر تا سه ماه تا پس از اتمام قرارداد چنانچه به هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جديد با تاخي – 12-1

 تعيين پيمانکار جديد طبق شرايط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

ده د نمووپيمانکار موظف است حداکثر تا ده روز پس از عقد قرارداد با تمامی افرادی که به انجام امور مربوطه بکار خواهد گرفت قرارداد کار منعق - 1 - 15

شويفت  –) اضافه کاری و ي  نسخه از آن را به اداره کار و امور اجتماعی و ي  نسخه نيز به کارفرما  تسليم نمايد و ضمناً کليه مزايای مربوطه شغلی از قبيل 

 ( به عهده پيمانکار ميباشد.  و ...گردانی 

 ختهای موضوع قرارداد پس از تائيد کارفرما صورت خواهد گرفت .نظارت بر اجرای کل قرارداد بر عهده کارفرما بوده و کليه پردا - 1 - 20

 پيمانکار اقرار نمود از شرح وظايف امور موضوع قرارداد اطالع کافی داشته و به بهانه عدم اطالع نميتواند مدعی گردد .  - 1 - 21

داد بوده و مسئوليت حقوقی و جزائی ناشی از عدم رعايوت قووانين و پيمانکار موظف به رعايت کليه قوانين و مقررات جاری در انجام موضوع قرار - 1 – 22

 مقررات مزبور بعهده پيمانکار ميباشد .

هر گونه افزايش حقوق و دستمزد کارکنانی که جهت اجرای موضوع قرارداد به کار گماره ميشوند و همچنين پاداش عيدی و سنوات بوه صوورت  - 1 – 23

 د ( در طول مدت قرارداد به عهده پيمانکار ميباشد . تناسبی ) بر مبنای ميزان کارکر
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اطالع کامل داشته و در جريان مفاد قرارداد هور گونوه ادعوائی مبنوی بور عودم  و شرايط اختصاصی پيمانکار بر کليه بندهای ذکر شده در اين قرارداد –1– 23

 داد نموده است . قابل قبول نبوده و با رضايت کامل اقدام به امضای قرار، اطالع از موضوع 

پيمانکار کليه خيارات قانونی من جمله خيارات غبن فاحش و ساير خيارات را از خوود سواقط و هور گونوه مسوئوليت حقووقی و جزائوی حاصوله از  – 1 – 29

 اجرای موضوع قرارداد به عهده ايشان می باشد .  

که در صورت امتناع از پرداخت حقوق و مزايای کارگران تحت امر در طوول مودت ضمن عقد خارج الزم ، پيمانکار به کارفرما وکالت می دهد  – 1 – 26

و  تضومينه نيابوت از پيمانکوار از محول ق و مزايا کارگران و ساير کسورات قانونی کارفرموا بووقرارداد طبق آخرين دستورالعمل های ابالغی درخصوص حق

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

 تنظيم و تحويل کارفرما نموده است .   شهرستان   دفترخانه اسنادرسمی 

زموان در متعهد است به صورت ماهانه فايل تنظيم شده جهت ارائه به سازمان بيمه تأمين اجتماعی را پس از تائيد امورمالی واحود مربوطوه هم پيمانکار -21-1

نيوز بارگوذاری نمووده   http://karkonan.behda.sht.gov.irسايت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوه آدرس 

 واطالعات تکميلی مورد نياز را وارد نمايند . 

راساً اقدام نمايد مبلغ هزينه  ريسهل انگاری نمايد و کارفرما ناگز ص تعهدات خود در مورد هري  از بندهای قرارداددر صورتی که پيمانکار در خصو-22-1

مبلغ فاکتور از مطالبات ماهانه پيمانکار کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر ي  از تعهدات خود تخطی نمايد و در اين  %30شده به اضافه 

ای مشخص نشده باشد کارفرما راساً اقدام و ي  درصد از مطالبات همان ماه پيمانکار کسر خواهد کرد. بديهی است اجرای اين بند نافی از خصوص جريمه 

 اجرای ساير جرايم و موارد قانونی نخواهد بود. 

 (  سايرشروط :  8ماده

انکار موظف است نسبت به تهيه غذای ز آمار ارائه شده به پيمانکار کمتر باشد، پيمدر صورتيکه تعداد غذای توزيع شده به دليل سهل انگاری پيمانکار ا -1-2

، مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد. هر وعده غذايی که نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و بعالوه به ازای  توزيعی

هش آمار  کمتر از آمار اعالم شده به پيمانکار باشد، پيمانکار حق فروش هيچگونه غذای اضافه را ندارد و چنانچه آمار غذای توزيع شده ي  روز به دليل کا

 بايد مازاد غذا را به کارشناس تغذيه تحويل نمايد.

تی ويواازطريق ديگربوه آدرس اقامتگاه پيمانکاروشماره تلفن همان است که درنامه اعالم قيمت وعنوان قراردادذکرشده است وهرگونه نامه ومکاتبه پسو-2-2

سواعت  32 قانونی پيمانکار ارسال گردد ابالغ شده تلقی ميگرددوپيمانکارمتعهد است درصورت تغييرمحل وياشماره تلفن مرات  رابه کارفرموا حوداکثرظرف

 پس ازجابجائی وتغييرمحل اعالم نمايد.

 ( فسخ قرارداد :  9ماده 

آئين  53اين قرارداد تخطی نمايد طرف اول می تواند بعد از ارجاع موضوع به کميته موضوع ماده چنانچه طرف دوم از هر ي  از مفاد  -1-5

 53و در صورت تصوي  کميته مذکور ، نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه بانکی اقدام نمايد . حس  ماده  کدهدانش نامه مالی و معامالتی

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

http://karkonan.behda.sht.gov.ir/
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آئين نامه  53چنانچه طرف اول خواهان فسخ قرارداد به هر دليلی غير از قصور طرف دوم باشد ، موضوع ابتدائاً در کميته موضوع ماده  -2-5

کارشناس منتخ  طرف اول و ه مطرح و کميته مجدداً با کس  نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که ي  نفر کدمالی و معامالتی دانش

ي  نفر کارشناس منتخ  نفر دوم و ي  نفر کارشناس مرضی الطرفين باشند ، نسبت به برآورد خسارت طرف دوم اقدام و طرف اول حس  

لطرفين نظر کميته فوق الذکر ، اقدام به پرداخت خسارت به طرف دوم می نمايد . در صورت عدم توافق طرفين برای انتخاب کارشناس مرضی ا

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

 ( نحوه حل اختالف:11ماده 

پيش آيد اعم از اينکه مربوط به اجرای عمليات موضوع قرارداد و يا تغيير و تفسير هور يو  از مووارد شورايط  پيمانکاردر صورتی که اختالفی بين کارفرما و 

کده آيين نامه مالی و معامالتی دانش 53ه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند، موضوع به کميسيون موضوع ماده عمومی آن باشد، چنانچ

 ارجاع و نظر کميسيون برای طرفين الزم االتباع است .

 ( :  غیرمترقبه( فورس ماژور ) بروز حوادث  11ماده 

اژور عبارت است از هرگونه حادثه يا واقعه غيرقابل پيش بينی و خوارج از اراده طورفين اسوت کوه اجورای قورارداد يوا منظور از موارد غيرپيش بينی و فورس م

 بوده و يا درصورت عدم تحصيل نتيجه نهايتاً با دادگاه صالحه خواهد بود .  کدهانجام تعهد را به طور دائم يا موقت غير ممکن می سازد و مرجع تشخيص دانش

 واد و تبصره های قرارداد : ( م 12ماده 

صفحه در  پنج نسخه تنظيم و جزء الينفو   16صفحه و شرايط شرکت در مناقصه و پيوست های قرارداد در 6 بند در 31ماده و  12اين قرارداد مشتمل بر      

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

 مهر و امضاء کارفرما      مهر و امضاء پیمانکار 
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  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال واگذاری امور آشپزخانه  شرايط اختصاصی                                         
ده پيمانکار بوده و بايد کليه موازين و استانداردهای بهداشتی را رعايت کرده و هرگونه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع کليه مواد غذايی موضوع قرارداد بعه

مدير مرکز آموزشی فعاليت پيمانکار در خصوص قرارداد  بايد به تاييد کارفرما  رسيده باشد . نظارت مستقيم بر کار پيمانکار بر عهده کارشناسان تغذيه  و 

و امور مالی و  حراست  مرکز و مديرت عاليه به طور کلی و از جميع جهات بر عهده کميته ای متشکل از نماينده می باشد. همچنين نظار درمانی واحد

ه منزله نقض وکارشناس تغذيه  می باشد و پيمانکار مکلف به اعمال نظرات ناظرين و کميته موصوف می باشد. لذا عدم اجرای تذکرات ناظرين و يا کميته ب

 منتهی به اعمال ضمانت اجرايی قراردادی  و يا قانونی گردد. تعهد است و ميتواند

کامل ميگردد بديهی است امتيازات داده شده در  معمول: چ  ليست پيوست جهت نظارت کامل بر انجام امور توسط کارفرما بصورت  تبصره

، موضوع در کميته نظارت مطرح و متناس  با آن به   20 تاييد گواهی کار پيمانکار  تاثير مستقيم دارد .درصورت پايين بودن متوسط امتيازات از

 ، ي  درصد از کل پرداختی همان ماه کسر می گردد.20ازای هر ي  امتياز پايين تر از 

پيمانکار يا نماينده پيمانکار موظف است در صورت دعوت از ايشان در جلسات موضوع قرارداد حضور يابند و صورتجلسات را امضاء نموده و  -1

 ات جلسات مربوط به موضوع قرارداد را اجراء نمايد.مصوب

 گردد. غذاکليه مواد اوليه مورد نياز پس از عقد قرارداد و حداقل ي  هفته قبل از شروع به کار توسط پيمانکار وارد محل طبخ و توزيع  -2

يمانکار مکانی برای جابجايی داشته باشد در در صورت صالحديد کارفرما در مواقع ضروری مانند تعميرات يا سم پاشی آشپزخانه، بهتر است پ -3

ده غير اينصورت به محلی که توسط کارفرما  تعيين ميگردد بايد نقل مکان نمايد و تهيه کليه امکانات مورد نياز جهت پخت در محل جديد به عه

 پيمانکار می باشد.

و مورد تاييد نماينده  هندی مرغوب ( %51شمی و ايرانی درجه يک اعال ها %51) برنج تهيه شده توسط پيمانکار الزاماً بايد  -3

کارفرما باشد. بديهی است درصورت عدم تاييد برنج توسط کارفرما پس از ي  مرتبه تذکر کتبی مبنی بر تعويض نوع برنج، در صورت رعايت 

جرايی ديگر قرارداد و يا قانونی کارفرما مجاز است کل هزينه برنج مصرفی را کسر نمايد و در صورت تکرار ضمانت های ا، نکردن تذکر 

 اعمال می گردد.

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

 بايستی مبلغ تفاوت از کل مبلغ هر ي  کم شود. (

نمی باشد، مگر در  مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخالاز اد اوليه غذايی يا غذای تهيه شده پيمانکار به هيچ وجه مجاز به خروج مو -9

ر غير موارد استثنايی که مواد اوليه مورد تاييد کارفرما نباشد، در اينصورت با برگ خروج و مجوز می تواند آن مواد غذايی را خارج نمايد و د

مبلغ پنج ميليون ريال از دريافتی پيمانکار کسر ميگردد. اين وجه التزام مانع اجرای ساير الزامات مربوط به ايفاء  اينصورت به ازاء هر بار مشاهده

 تعهدات نمی باشد.

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

ل طع گاز يا برق و ... امکان آماده سازی و يا طبخ درآشپزخانه محل تعيين شده،  نباشد، به هرحال پيمانکار مکلف است غذای مرکز را در محق

 مناس  ديگری تامين و طبق روال معمول توزيع نمايد.

غذا برای خارج از مفاد قرارداد را ندارد، همچنين به غير  پيمانکار حق استفاده از آشپزخانه را به منظور نگهداری و آماده سازی مواد اوليه و طبخ -1

از موارد فوق الذکر حق ندارد غذاهايی که در جای ديگر پخت شده را در محل تعيين شده توسط کارفرما توزيع نمايد و در صورت انجام اين 

 انه پيمانکار کسر ميگردد.ينه غذای آن وعده از پرداختی ماهعمل کل هز
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ذايی که پيمانکار موظف به تهيه آن می باشد، قبل از پخت توسط واحد تغذيه به نماينده پيمانکار تحويل ميگردد و هرگونه تغيير در آمار ميزان غ -2

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

 ه پس از باز شدن، در کمترين زمان ممکن به مصرف رسد.: حجم بسته بندی مواد اوليه مانند رب گوجه يا روغن مايع به گونه ای باشد ک1تبصره

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

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

ماهانه به عنوان هزينه آب، برق و گاز در نظر  پرداخت)ي  درصد( مبلغ %1  نشده باشد که در آشپزخانه  کنتور جداگانه نصورتی در ص است

را به گرفته شده که پرداخت آن بر عهده پيمانکار می باشد. در اين راستا پيمانکار موظف است همه ماهه پس از نهايی شدن مبلغ مورد نظر هزينه 

مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره (  امورمالی( واريز و فيش واريزی را به دانشکدهمی از طرف کارفرما )غير قابل برداشت حساب اعال

 تحويل نمايد. خلخال

ر ابالغ به پيمانکا مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی )ره ( خلخال برنامه غذايی هفتگی شامل نوع غذای روزهای مختلف هفته توسط واحد تغذيه -10

می گردد. تکرار ي  نوع غذا در برنامه غذايی هفتگی بستگی به نظر کارشناسان تغذيه دارد . در صورتيکه در موارد خاص به هر دليل ي  

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

اينصورت هرگاه غذای جايگزين )بدون مجوز کارفرما( توسط پيمانکار توزيع شود ضمن تذکر کتبی مبلغ آن غذا محاسبه نمی گردد. ارائه 

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

انکار در خصوص تهيه غذا در هر وعده غذايی يا ميان وعده به تعهدات خود عمل ننمايد کارفرما راساً نسبت به تهيه غذا اقدام در صورتی که پيم -11

نقض تعهدات،  ساير جريمه هایهزينه همان غذا  از مطالبات شرکت کسر ميگردد. اين امر مانع از اعمال  %90نموده و کليه هزينه ها به اضافه 

 نمی باشد.

 انکار مکلف است قيمت پيشنهادی را با توجه به شرايط ياد شده از جميع جهات و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادی و نوسانات قيمتی حاکم برپيم -12

قصه و م منابازار کاالهای مورد نياز در نظر بگيرد، لذا پيش بينی نر  تورم و افزايش احتمالی  قيمت ها بر عهده وی می باشد. بنابراين پس از اتما

 .انعقاد قرارداد پيمانکار ملزم است تا پايان مدت قرارداد تعهدات خود را مطابق قيمت پيشنهادی اوليه به انجام برساند 

در فهرست آناليز آمده است بديهی است در صورت اعالم توسط کارفرما، پيمانکار موظف به طبخ و توزيع غذا  بيمارستانکليه غذاهای مورد نياز  -13

 ای محاسبه با توجه به قيمت پايه و قيمت اعالم شده توسط پيمانکار در برگ پيشنهاد قيمت مناقصه می باشد.بوده و مبن

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

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

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

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

 داشته باشد، پيمانکار موظف به تهيه  و توزيع آن است. ) مراسمات ( ناليز اعالم شده نياز به تهيه غذای خاص: چنانچه کارفرما جدا از آ 3تبصره 

: در صورت صالحديد کارفرما نسبت به کاهش يا افزايش آناليز مواد اوليه مصرفی در تهيه غذاها پيمانکار موظف است طبق نظر کارفرما عمل   3تبصره

 نمايد.

 ی باشد توزيع وعده های غذايی را در ساعات اعالم شده از طرف کارفرما  رعايت نمايد.پيمانکار مکلف م -13

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



 

 06 از  13 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

  

 شرح وظايف مرتبط با نيروی انسانی موضوع رديف
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 مدارك پرسنلی

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

و پرسنل بر مبنای  پيمانکارجه را به همراه ي  برگ قرارداد فيمابين محل سکونت و سمت آنان را تحويل گرفته و نتي

 قوانين کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به کارفرما تحويل نمايد.

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

 های طبخ مواد غذايی می باشد الزامی است.رستورانها و ساير محل
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وضعيت 

 کارکنان

کامل و  و جسمی افراد بکار گرفته شده توسط پيمانکار می بايست آموزش ديده و از سالمت  روحی -

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

  نهاد و صالحديد کارفرما می باشد .با پيشافراد بکارگيری شده توسط پيمانکار  جنسيت -

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

 موارد مشابه را به دقت رعايت نمايند.

هر ي  از کارکنان پيمانکار می بايست ظرف ، ضمناً در صورت عدم رضايت کارفرما واعالم پايان کار  -

اعت نسبت به جايگزينی فرد مزبور با  تائيد کارفرما اقدام نمايد و فرد جايگزين جهت امور آشپزخانه س 32مدت 

 توجيه شده باشد.

پيمانکار نمی تواند از ي  پرسنل در دو محل کاری استفاده نمايد و پرسنل می بايست در ساعت کاری  -

 آشپزخانه در همان آشپزخانه  مشغول بکار شود.

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

 پيمانکار موظف است از آن جلوگيری نمايد.

 



 

 06 از  14 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :
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نيروی متخصص 

 سرآشپز و آشپز

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

يا سازمان حج و زيارت ( و با تجربه کاری مفيد انتخاب نمايد و کارفرما حق دارد بر فرايند مدرك فنی و حرفه ای 

 انتخاب آنها نظارت دقيق داشته ويا امتحان عملی بگيرد.

 مهارت های سرآشپز و آشپز، بايد به تائيد کارشناس تغذيه برسد. -

د فرايند پخت نور داشته و حق ندارپايان پخت غذای شام در محل آشپزخانه حض تاآشپز يا آشپز بايد سر -

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

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

و  بايد وظايف تخصصی سرآشپز، آشپز، کم  آشپز، کارگر آشپزخانه ،کارگر آبدارخانه و توزيع غذا -

کارگر نظافتچی محيط آشپزخانه،  از هم تفکي  گردد و ليست نيروها و شرح وظايف آنها به تائيد کارشناس 

 تغذيه برسد.

پيمانکار موظف به معرفی نيروی جايگزين با لحاظ تمامی شرايط اعالمی در مناقصه در صورت  -

سط پيمانکار بايستی مطابق با جدول درخواست کارفرما باشد.در هر صورت مجموع نيروهای به کار گيری شده تو

 باشد. 3شماره 
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 نماينده پيمانکار

جهت نظارت بر حسن اجرای قرارداد،پيمانکار می بايست نماينده تام االختيار خود را که دارای صالحيت و آموزش های 

ما معرفی نمايد. فرد مزبور می الزم بوده و آشنا با عملکرد سيستم خدمات تغذيه و بهداشت محيط می باشد، کتباً به کارفر

بايست ضمن حضور موثر و بازديدهای دوره ای )الزامًا حداقل سه بار در هفته( و نظارت بر عملکرد کارگران آشپزخانه، 

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

است و  پيمانکارداشتی جزء تعهدات الزامی تهيه کارت بهداشتی و سالمت کارکنان و داشتن گواهی به -

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

 اجازه حضور در محل کار را نخواهند داشت.

 می است.داشتن کارت بهداشتی حتی برای نيروهايی که به طور آزمايشی مشغول به کار می شوند الزا -

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

 کارکنان

عهده دار تامين وسايل و پوشش ايمنی کارکنان خود بوده و چنانچه حادثه ای برای هر ي  از  پيمانکار -

يصالح بوده و کارفرما هيچگونه مسئوليتی در اين کارکنان وی پيش آيد مستقيماً عهده دار پاسخگويی به مقامات ذ

 رابطه نخواهد داشت.



 

 06 از  15 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

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

 پرسنل

اضافه کار و ... (  -شيفت گردان -سنوات –عيدی -علقه کارکنان تحت پوشش )حقوقحقوق و مزايای مت -

مطابق با قانون کار به طور کامل حداکثر تا پايان هرماه پرداخت گردد. بديهی است که تاييد صورتحساب پيمانکار 

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

اعالمی از وزارت کار، تعاون و ، افزايش حداقل حقوق دستمزد کارگران  نمودن به لحاظپيمانکار موظف  -

 رفاه اجتماعی در قيمت پيشنهادی مناقصه می باشد.

2 

 

انتخاب نيروهای 

 آشپزخانه

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

 خانه مستقيماً برعهده پيمانکار است.کارگران آشپز

 نيروهای به کار گيری شده در آشپزخانه بايد دارای صالحيت و تائيديه هسته گزينش باشند .   -
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 لباس پرسنل

متعهد می باشد جهت پرسنل آشپزخانه و کارگران توزيع غذا، لباس جداگانه و روپوش مناس   پيمانکار -

 س ناظر تهيه نمايد.همرا با اتيکت وبا تائيد کارشنا

 استفاده از دمپايی و لباس کار آشپزخانه در هنگام توزيع غذا ممنوع می باشد. -

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

کارفرما در 

پرداخت 

 دستمزد

انه و پرداخت حقوق و دستمزد در صورتيکه پيمانکار در انجام تعهدات خود در قبال نيروهای آشپزخ -

قانون  13وکسور تامين اجتماعی مربوط ناتوان گردد و يا از پرداخت آنها خودداری نمايد، کارفرما در اجرای ماده 

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

 وده و اين مبالغ را از صورت وضعيتهای پيمانکار کسر نمايد.قانونی و ليست بيمه اقدام نم

ريال ) ي  ميليون ريال( ماهانه به عنوان جريمه از  000/000/1در اين صورت، به ازای هر نفر مبلغ  -

 مطالبات پيمانکار کسر می گردد. 
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حجم نيروی 

 انسانی

 می شود.تعداد نيروی انسانی مورد نياز طبق شرايط اختصاصی ارزيابی  -

پيمانکار موظف به تامين نيروی کافی جهت اجرای برنامه غذايی ) به صالحديد کارفرما ( در ايام تعطيل  -

 مورد تاييد کارفرما بوده و تغيير برنامه غذايی به دليل کمبود نيرو در ايام تعطيل مجاز نمی باشد.

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



 

 06 از  10 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 د غير بهداشتی از مبلغ صورت وضعيت کسر خواهد شد.رمشاهده شدن موا  12

ايمنی و کارفرما تعهدی در قبال امنيت مکان يا وسايل واگذار شده به پيمانکار ندارد لذا وظيفه حفظ و نگهداری اموال، مواد موجود و نيز رعايت  -19

 ونه خسارت در اين رابطه بر عهده پيمانکار می باشد.جبران هرگ

شد. )دو( ماه داشته با 2به مدت حداقل در صورت ديرکرد پرداخت مطالبات، پيمانکار بايستی توان مالی پرداخت کليه هزينه های قرارداد را  -16

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

قرارداد چنانچه به هر دليلی برگزاری مناقصه و انتخاب پيمانکار جديد با تاخير مواجه شود پيمانکار مکلف است حداکثر تا سه مدت پس از اتمام  -11

 ماه تا تعيين پيمانکار جديد طبق شرايط قرارداد، موضوع قرارداد را ادامه دهد.

و يا مراسم خاص  پرسنل ، ميهمانان انتخابی غذا برای  فهرست غذایار موظف می باشد با توجه به صالحديد کارفرما در خصوص ارائه پيمانک -12

 همکاری الزم را داشته باشد.

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

صنايع غذايی تکنولوژی  يا کارشناس صنايع غذايی کنترل کيفيتيا رجيحاً کارشناس تغذيهپيمانکار بايستی از ابتدای قرارداد ي  نفر نماينده ت -20

ه شيمی مواد غذايی )الزامًا مورد تاييد کارفرما باشد(را تعيين و به کارفرما معرفی نمايد، نامبرده بايد دارای اطالعات بهداشتی و تغذييا مواد غذايی

شد، در مقابل انجام تعهدات مندرج در قرارداد بعنوان نماينده پيمانکار در هر مورد مسئول و پاسخگو بوده ای الزم، کافی و مورد تاييد کارفرما با

. اين موضوع در هر حال رافع مسئوليت پيمانکار نخواهد بود. ضمناً کليه ابالغ های کتبی و و می بايست کمبودها و نيازها را برطرف نمايد

بالغ به پيمانکار خواهد بود. کارفرما در هر ساعت از شبانه روز می تواند آشپزخانه را بازديد نموده و گزارش شفاهی به نماينده شرکت به منزله ا

 حاصل از آن را به رويت مديريت و نماينده پيمانکار برساند.

 ور داشته باشد.نماينده بايد حداقل ي  شيفت کاری و نيز در ساعات مورد نياز حس  نظر کارفرما درمحل آشپزخانه حض :1تبصره

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

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

 ته تغذيه در اين خصوص تصميم گيری خواهد شد.در صورت عدم همکاری در کمي

 و تصميم اخذ شده توسط پيمانکار قابل اجراء می باشد. 

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

بعهده پيمانکار می باشد(در صورت عدم مشاهده مستندات مربوط به تشکيل کالسها به ازای برگزار نمايد.)تامين مدرس الزم در اين خصوص 

های ابالغ شده به پيمانکار به ازای هر مورد مبلغ پانصد هزار ريال  هر ماه مبلغ ي  ميليون ريال و در صورت عدم آگاهی پرسنل از دستورالعمل

 کسر ميگردد. پيمانکاراز حساب 



 

 06 از  17 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

ماه پس از شروع بکار از مراکز مورد تائيد برای کليه پرسنل الزامی می باشد و  دوساعت( حداکثر  30موزش بهداشت عمومی )ارائه گواهينامه آ -22

 برخورد خواهد شد. پيمانکاردر صورت سهل انگاری با 

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

 شروع قرارداد بايد کارت بهداشت از مرکز بهداشت و گواهی معاينات دوره ای سالمت و گواهی عدم اعتياد را ارائه نمايند. بکارگيری نيروی

ما ميباشد در صورتيکه پيمانکار جديد در حين کار توسط پيمانکار، پس از تاييد کارفرما و منوط به ارئه گواهی های مورد اشاره و رضايت کارفر

 در اين رابطه سهل انگاری نمايد به ازای حضور هر ي  از پرسنل آشپزخانه بدون گواهی در هر روز ضمن تذکر کتبی، مبلغ دو ميليون ريال از

 دريافتی پيمانکار کسر می گردد.

م استفاده از زيوراالت در هنگام کار با مواد غذايی و همچنين کليه کارگران پيمانکار موظف به حفظ نظافت شخصی، کوتاه بودن مو و ناخن، عد -23

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

 ت نظافت و بهداشت و مرت  بودن لباس الزامی است . ب گردد  با آرم شرکت بوده و اتيکت نام و نام خانوادگی داشته باشد ، ضمناً رعاي

 پيمانکار موظف به تهيه لباس فرم بشرح زير می باشد: -29

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

 ماس  –دستکش يکبار مصرف  –کفش  –پيشبند  –ه کال –شلوار  –ب: توزيع کننده غذا: پيراهن 

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

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

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

آشپز، کم  آشپز و نظافتچی آشپزخانه و پرسنل توزيع  سرآشپز ، پيمانکار موظف است حداقل هر سه ماه نسبت به تعويض لباس پرسنل –تبصره 

ر وسايل حفاظت فردی و لباسهای کار پرسنل آشپزخانه باشد غذا اقدام نمايد. چنانچه در بعضی شرايط به صالحديد کارفرما نياز به تعويض زودت

 پيمانکار بايد در اسرع وقت اقدام نمايد.

 بهداشت تجهیزات و مکان : 

جابجايی و تغيير کاربری هر ي  از فضاهای آشپزخانه بدون هماهنگی کارفرما ممنوع می باشد. نظافت، ضدعفونی و شستشوی کليه قسمتهای  -26

شپزخانه،شيشه ها، ناهار خوری، انبار، يخچالها، و سردخانه های داخل آشپزخانه و ساير محل های مورد نظر کارفرما و ديوار و کف و سقف آ

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

ده پيمانکار می باشد . در صورت عدم رعايت به ازای هر بار مشاهده برای هر مورد مجزا ي  ميليون ريال از مطالبات کيسه زباله مناس  آن بعه

پيمانکار کسر ميگردد. کليه ظروفی که پيمانکار حس  تذکر ناظرين قرارداد مکلف به تعويض آن می باشد، چنانچه در مهلت تعيين شده اقدام 

مبلغ فاکتور های خريداری شده از مطالبات پيمانکار کسر نمايد. آخر  %30يل را خريداری و مبلغ آن را به عالوه نشود کارفرما می تواند وسا
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 مطالبات ماهانههفته بايد شستشو و نظافت کامل آشپزخانه انجام گردد و در صورت گزارش ناظر در خصوص عدم رعايت اين بند قرارداد، از 

 ل کسر می گردد. بخصوص شستن هر هفته هود ها بايد به طور کامل انجام شود.پيمانکار به مبلغ دو ميليون ريا

در صورت نياز به انجام آزمايش روی مواد اوليه جهت اطمينان از سالمت آن ها ، پيمانکار موظف است هزينه آزمايشات را پرداخت کرده و  -21

از فاکتورهای مورد نظر از مطالبات  %30قدام و کليه هزينه ها به اضافه همکاری های الزم را به عمل آورد . در غير اين صورت کارفرما رأساً ا

 کسر می گردد . اين مهم به تشخيص واحد بهداشت محيط صورت می پذيرد .  پيمانکار

دارای پروانه ساخت، اقالمی از قبيل چای، ادويه جات ، حبوبات و کليه مواد غذايی مصرفی بايد در بسته بندی های مناس  و در صورت اعالم کارفرما  -22

. ضمناً مهر استاندارد، تاريخ انقضاء و کليه مجوزهای بهداشتی باشد. در صورت عدم رعايت اين بند نوع غذای پخته يا توزيع شده محاسبه نمی گردد

 نمونه اقالم قبل از خريد بايستی توسط کارشناس تغذيه تاييد گردد. 

رای تاريخ مصرف بلند مدت هستند می بايست دارای تائيديه شرکت پشتيبانی امور دام باشد، در غير تبصره: تاريخ توليد مواد گوشتی منجمد که دا

 اينصورت عودت داده می شود.

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

 ز مواد غذايی فاقد مجوزهای قانونی و يا عدم تاييد کارفرما کل هزينه غذايی آن وعده کسر ميگردد.در صورت استفاده ا -30

 پيمانکار موظف به خريداری و نص  جعبه کم  های اوليه و شارژ مستمر آن در آشپزخانه می باشد. -31

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

کسر می گردد. بديهی است چنانچه در اثر  پيمانکارريال از مطالبات و سيصد هزار ميليون  ي مبلغ به ازای هر مورد گزارش مستند های غير مجاز 

 پاسخگويی و جبران آن می باشد. استفاده از اين مواد خساراتی به فرد يا افرادی وارد گردد پيمانکار ملزم به

و با تاييد نامبرده تخليه گردد و قبل از انتقال  ) ساعات اداری (  کليه مواد غذايی مصرفی آشپزخانه موکداً می بايست در ساعات حضور کارشناس تغذيه -33

تائيد شود. بديهی است در صورت حمل مواد غذايی به به انبار پيمانکار موظف است به کارفرما اطالع داده تا مواد فوق الذکر توسط نماينده کارفرما 

 انبار بدون تاييد کارفرما مبلغ پنج ميليون ريال از مطالبات پيمانکار کسر می گردد.

مانکار می ده پيتهيه مواد شوينده ضدعفونی کننده، ابزار و لوازمات شوينده، سطلهای زباله و انتقال زباله به محل نگهداری زباله  بصورت بهداشتی به عه -33

ورتی باشد. در صورتيکه پيمانکار در جلوگيری از خروج مواد غذايی بزرگتر از توری نص  شده داخل کانال آبرو آشپزخانه اقدامی ننمايد و يا بص

ه حمل دستی کسر خواهد شد.در صورت مشاهد پيمانکارباعث تخري  توری ها بشود به ازای هر بار نقص در چربی گير دو ميليون ريال از مطالبات 

کسر می  پيمانکارزباله تا جايگاه يا کمبود سطل يا گذاردن کيسه زباله در بيرون از آشپزخانه به ازای هر بار مشاهده مبلغ پانصد هزارريال از مطالبات 

 گردد.

  بار توسط پرسنل پيمانکار صورت می روز ي 19تخليه چربی گير آشپزخانه در مسير ورود به فاضالب بر عهده پيمانکار می باشد و اين امر حداقل هر  -39

 گيرد .
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البات کليه سبزيجات بايد طبق دستورالعمل واحد بهداشتی و به صورت بسته بندی شده ت  نفری تحويل داده شوند و در غير اينصورت هزينه آن از مط -36

کننده گردد مسئوليت حقوقی و قضايی آن کسر می گردد. بديهی است چنانچه اين امر موج  مسموميت و بروز خسارتی برای مصرف  پيمانکار

 برعهده پيمانکار خواهد بود.

در مواقع لزوم انجام پذيرد. تخته گوشت  توسط پيمانکار  گندزدائی محيط آشپزخانه، تخته گوشت و ساير لوازم بايد طبق دستورالعمل واحد بهداشت -31

 اليه برداری گردد. طبق نظر کارفرما 

( در ظروف مورد تائيد از طرف کارفرما و در انبار و سردخانه و ...  ليه مواد غذايی را از قبيل )حبوبات، ادويه جات: پيمانکار موظف است ک تبصره -32

 مواد غذايی قراردهد.

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

انه و سلف جهت مبارزه با حشرات، جوندگان و خزندگان و ... نياز به سمپاشی داشته باشد،انجام سمپاشی آشپزخانه و در صورتيکه محلی از آشپزخ -30

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

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

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

 نظم و چيدمان وسايل مورد استفاده بايد در آشپزخانه رعايت گردد. -32

 ستی سالم و تميز باشند.کليه ترالی ها باي -33

 در انبارها و سردخانه ها بايستی دمپايی مجزا وجود داشته باشد. -33

 کليه سيخهای کباب بايستی استيل باشد. -39

 پيمانکار استعمال دخانيات ممنوع می باشد) در صورت استعمال دخانيات در محيط آشپزخانه و يا در حين توزيع غذا مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات -36

 ر خواهد شد. (کس

 در سردخانه نبايد شيرابه مواد غذايی مانند شيرابه سبزيجات، گوشت يا آبخون باشد. -31

 صورت گيرد.در انبار مواد غذايی استفاده از کارتن ممنوع ميباشد و نگهداری ظروف روغن، مربا و ... بايد با استفاده از سبدها يا سطوح طبقه بندی  -32

 ه، تعويض توری و سائيدن تخته ها ) مخصوص گوشت و سبزيجات( بعهده پيمانکار می باشد.تعميرات جزئی شامل : نظافت شيش -35

نظافت و شستشوی مرت  و به موقع چر  گوشت، سيخهای کباب و ساير وسايل الزامی است. همچنين وسايل آشپزی مانند ديگ ها، ماهی تابه،   -90

قه و آب گردان و کليه لوازم مربوط به آشپزی و غيره بايد هميشه داخل و بيرون آن صافی، قابلمه، کتری استيل، تخته گوشت، سيخ کباب، انواع مال

م تميز و سفيد بوده دودزده نباشند ضمناً در صورت نقص در وسايل و مستهل  شدن، سريعاً نسبت به خروج وسايل آشپزی و جايگزينی ابزار اقدا



 

 06 از  26 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

مبلغ فاکتور به عنوان وجه التزام از مطالبات پيمانکار کسر  %30ينه آن را به عالوه گردد. در صورت عدم رفع نقص کارفرما راساً خريداری و هز

 ميگردد.

باشد . در اقالمی از فبيل چای ، ادويه جات وساير مواد غذايی بايد دارای پروانه ساخت ، مهر استاندارد ، تاريخ انقضاء و کليه مجوزهای بهداشتی  -91

  وزهای بهداشتی کل وعده غذايی کسر ميگردد. صورت استفاده از مواد غذايی فاقد مج

 بيمارستان ( به13 الی 30/1 )از ساعت اداری در ساعات بايستپيمانکار مؤکداً می توسط و غيره مواد مصرفی و کليه ، برنج، مرغ، گوشتماهی  - -92

در  است کارفرما تأييد شود. بديهی نماينده تا مواد  فوِق الذکر توسط داده ا اطالعکارفرم به است انبار پيمانکار موظف به از انتقال شود و قبل آورده

غير قابل مصرف اعالم و هزينه داده شده جهت مواد اوليه به عهده پيمانکار است و چنانچه   شده ورده آکليه مواد غذائی بند اين نکردن رعايت صورت

  ه گردد هزينه غذاهای توزيع شده پرداخت نمی گردد. غذا استفاد ازاين مواد اوليه در پخت

در صورت عدم گردد .تهيه  سينی  بر عهده پيمانکارميباشد  (  انجاميا استيل شستشو  )پالستيکی قابل غذا با سينی توزيع هر وعده بايستالزاماً می -93

 هزارتومان از مطالبات شرکت کسر ميگردد. جاهپناستفاده از سينی در هنگام توزيع غذا به ازاء هر بار مشاهده مبلغ 

 مانند) رژيمی دسر و( شود طبخ بايد  که رژيمی غذاهای ساير و نم بی هایرژيم و سوپ مانند) رژيمی غذاهای توزيع و طبخ ،تهيه به ملزم پيمانکار -93

 وکل رژيمی غذای مبلغ ورزدکل امتناع رژيمی دسر يا و رژيمی غذای  توزيع از پيمانکار که دليل هر به است بديهی. باشدمی بيماران برای...( و ساالد

 . گردد می کسر پيمانکار دريافتی از روز ان رژيمی دسر مبلغ

 پالستيکی درسطلهای را نظر دمور هایزباله  و تهيه آشپزخانه هایزباله جهت سياه رنگ با ضخيم نوع از پالستيکی زباله کيسه است موظف پيمانکار -99

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

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

 کسر هزارتومانپنجاه  هربار ازاء به مشاهده درصورت.است ممنوع متفرقه افراد ورود و بوده آشپزخانه ورود به مجاز پيمانکار شده معرفی کارگران فقط -96

 .ميگردد

 رفع به نسبت بايد لزوم ودرصورت باشد میو پرسنل   بيماران جهت اشپزخانه کار ساعات تمامی در جوش آب تهيه و سماور تامين به موظف پيمانکار -91

 .نمايد توزيع بيماران جهت جوش آب است موظف نيازپيمانکار صورت در ضمناً. نمايد اقدام آن نقص

 بخشها به کننده گرم دستگاه به مجهز رادرتراليهای شده طبخ غذای است موظف پيمانکار است پيمانکار بعهده بخشها کليه برای نياز مورد ترالی تهيه -92

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

 اقدام بازسازی به نسبت ازاعالم پس روز9 حداکثر است موظف  پيمانکار تعمير به نياز درصورت ميباشد بهداشت کارشناس بعهده آن از استفاده وتائيد

 .ميگردد کسر شرکت ازحساب ريالي  ميليون  مبلغ تاخير هرروز ازای به باال ازموارد هرکدام رعايت عدم درصورت نمايد

 توزيع هنگام همچنين ، گردد استفاده نان باحجم متناس  بزرگ دار درب استيل ظروف از بايد اشپزخانه در  نان ونگهداری  ازبيرون نان حمل جهت -95

 ريال900000 هربارمشاهده ازاء  به  فوق   موارد  رعايت  عدم  صورت در گردد  استفاده  بايد  تائيد از پس نان مخصوص ظروف نيز دربخشها غذا

 تأييد مورد کيفيت طبق مرغوب نان ازنوع فريزر کيسه داخل هرنفر غذابرای همراه به روزانه مصرفی نان توزيع و تهيه. کسرميگردد شرکت ازحساب
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 ظروف در  بايد نانها گردد خارج آشپزخانه از بايد مانده نانهای شود اورده وتازه گرم وعده هر در بايد بيمارستان دنانباشمی پيمانکار بعهده کارفرما

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

 نان وبازيافت آوری جمع ضمنا ، گردد نمی محاسبه وعده آن نان و ميگردد کسر تومان هزارپنجاه  مبلغ هربارتخلف ازای به  آنها نبودن تازه يا و نان

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

 معدوم و ضبط مشاهده صورت در و ميباشد ممنوع مطلقاً  ها سردخانه در اضافی غذايی مواد ساير و استخوان ، مانده غذاهای ، وگردن بال نگهداری - -60

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

 یومحل فصلی ازغذاهای لزوم ودرصورت قرارداده وارزيابی موردبررسی يکبار ماه خودراهرسه منوغذائی صالحديد درصورت تواند می بيمارستان -61

 .باشد می تغذيه وکميته تغذيه کارشناس نظريه براساس آن وتوزيع اجراوپخت به وپيمانکارملزم نمايد جايگزين

 

 الزامات مربوط به ايمنی: 

 غذايی: یايمن -الف

ت شوند، قيمت غذای يا پرسنل و يا هر شخصی بر اثر استفاده از غذای طبخ شده توسط پيمانکار دچار مسموميت و بيماری و يا فو بيمارانچنانچه  31

کسر می گردد. در ضمن کليه مسئوليتهای قضايی و جبران خسارات  پيمانکاراز مبلغ ماهانه  %20آن وعده محاسبه نمی گردد و ضمن اخطار کتبی 

 و پرداخت ديه اشخاص آسي  ديده ويا فوت شده بر عهده پيمانکار است.

بعد نخواهد داشت و در صورت مشاهده، هزينه کل غذای توزيع شده، محاسبه نمی شود.  پيمانکار حق استفاده مجدد از غذای اضافی را در وعده 32

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

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

 آيين نامه ايمنی امور پيمانکاران از اداره کار را داشته باشد. 3و  2يد تاييديه ايمنی شرکت را طبق ماده پيمانکار با 35

 پيمانکار موظف به رعايت کليه نکات ايمنی درمورد کارگران خود و محيط کار می باشد. بديهی است هرگونه خسارت جانی و مالی در اين زمينه 90

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

تعويض و جابجايی کارگران توسط پيمانکار مجاز نيست مگر با اطالع قبلی کارفرما که پس از تائيد صالحيت گزينشی و جسمی و کاری وی  91

ارگری را اعالم کرد در اسرع وقت فرد نامبرده بايد آشپزخانه را جايگزينی فرد جديد صورت پذيرد در صورتی که کارفرما عدم صالحيت ک

ی دو ترك نمايد. پيمانکار مسئول کليه اعمال و رفتار کارگران خود در محيط کار می باشد در صورت عدم رعايت بند فوق ضمن تذکر کتب

 کسر می گردد. پيمانکارانه ميليون ريال از مطالبات ماه



 

 06 از  22 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

کارکنان خود را جهت انجام معاينات قبل از استخدام و دوره ای و واکسيناسيون و تيتر انجام داده و وسايل حفاظت  پيمانکار موظف است پيگيری 92

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

کسر می  پيمانکارت نمايد . در صورت عدم پيگيری موارد فوق به ازای هر مورد مشاهده ي  ميليون ريال از مطالبات استفاده از موارد فوق نظار

 گردد.

 تامين امور رفاهی نيروهای شرکتی طرف قرارداد طبق مقررات مربوطه به عهده پيمانکار می باشد. 93

 تعمیرات:

اختمانی در ليستی جداگانه تحويل پيمانکار می گردد . پيمانکار موظف به نگهداری و فهرست لوازم و تجهيزات همراه  با تاسيسات برودتی و س 93

تعمير وسايل و تجهيزات است که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای به صورت سالم توسط کارفرما به پيمانکار تحويل می گردد و در پايان 

د. پس از صورتجلسه در صورتی که به ساختمان آشپزخانه در اثر سهل انگاری سالم تحويل کارفرما نماي، قرارداد بايد طبق صورتجلسه ای 

زمان ممکن می باشد. ضمناً ساختمان آشپزخانه، انبار، سردخانه های زير صفر  سريع ترينخسارتی وارد آيد پيمانکار موظف به جبران خسارت در 

ط به ساختمانها و هر آنچه از امين اموال طی صورت جلسه ای دريافت کرده و باالی صفر )با طبقات( فرگاز،اجاق گاز،کباب پز و تاسيسات مربو

 باشد، در اختيار پيمانکار قرار می گيرد و در پايان قرارداد بايستی سالم مسترد گردد.

 وظائف توزيع غذا:

کامال مجرب جهت امور آشپزی بوده و آشپز سر آشپز و پيمانکار موظف به استفاده از نيروهای کار آزموده و مجرب می باشد خصوصا نيروهای  99

ميليون ريال از پرداختی همان ماه به  سهآشپز مورد تاييد کارفرما مبلغ  سرآشپز يا در صورت عدم رعايت بند فوق به ازاء هر مورد طبخ بدون حضور

 ه مسئوليتی در اين خصوص ندارد.کسر می گردد تامين پرسنل کافی جهت توزيع غذا بعهده پيمانکار ميباشد و کارفرما هيچگون پيمانکار

 ساعت شروع و خاتمه توزيع غذا : 

 ساعت توزيع غذا 96

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

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

 توزيع است.

 .باشد پ: غذا بايستی در ساعتهای تعيين شده توسط کارفرما و بر حس  فصول سال و شرايط خاص قابل توزيع 

(  و  15تا 12( ، شام بيماران ) 13تا 13بيمارستان )( ، نهار پرسنل  12تا  13صبح ( ، نهار بيماران )  6تا  9غذای صبحانه بيماران و پرسنل ) ساعت  91

 توزيع می گردد . (  20تا  15شام پرسنل ) 

 تائیديه کمی و کیفی کارفرما :



 

 06 از  23 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

اشد تشخيص کيفيت مواد غذايی، بر اساس استاندارهای تغذيه بعهده مسئول تغذيه می باشد. تعدادی از عواملی که ميتواند روی کيفيت غذا موثر ب 92

خرد شدن و يا دم نکشيدن برنج يا له شدن برنج، پخت زيادی غذا که سب  له شدن  –جا نيفتادن غذاها و يا خورش  -پختگی غذا شامل: عدم

در مورد کيفيت غذا و عدم  1ذيل بند 1اعضا کميته تغذيه بعنوان داور طبق تبصره شود گوشت و يا سبزيجاتی مانند کدو يا بادمجان و... می 

 ر نظر می نمايند. لذا حکم اين کميته مورد پذيرش پيمانکار است و حق هيچ اعتراضی در اين خصوص ندارد.پرداخت هزينه اظها

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

به مخاطرات جانی و يا فوت شود، پيمانکار مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت ديه خواهد  نمايد در صورتيکه  وجود جسم خارجی منجر

 .داشت بود و به مراجع قانونی و قضايی ذيصالح معرفی خواهد شد. بديهی است کارفرما هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات فوق نخواهد 

غذايی مورد مصرف مواداول مذکور جزء الينف  قرارداد ميباشد که مقدار و نوع تشخيص کميت مواد غذايی در جداول پيوستی خواهد بود و جد 95

 در کليه غذا ها بايد به رويت نماينده کارفرما برسد.

 در مورد کمیت غذايی :

د کارفرما مرات  باتوجه به اهميت انجام به موقع و دقيق امورات در صورتی که پيمانکاربه هري  از تعهدات خود به طور کلی يا جزئی عمل ننماي 61

مبلغ  %30ه را به پيمانکار اخطار و در صورت عدم حصول نتيجه کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن قسمت از امور اقدام و مبلغ هزينه به اضاف

فقره تجاوز نمايد قرارداد از  فاکتور و خسارت وارده را از اجرت ماهانه و مطالبات پيمانکار کسر نمايد و در صورتی که اخطارهای صادرشده از سه

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

ه تهيه در صورتيکه تعداد غذای توزيع شده به دليل سهل انگاری پيمانکار از آمار ارائه شده به پيمانکار کمتر باشد، پيمانکار موظف است نسبت ب 61

غذا که نوع آن توسط کارفرما مشخص می شود، اقدام و به عالوه به ازای هر وعده غذايی ، مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات  غذای توزيعی پرس

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

 ذای اضافه را ندارد و بايد مازاد غذا را به کارشناس تغذيه تحويل نمايد.فروش هيچگونه غ

 ابزار و لوازم:

 کليه غذا های توزيع شده در سلف سرويس ميبايستی بصورت گرم و با دمای استاندارد که از طرف واحد تغذيه اعالم ميشود توزيع گردد. ضمناً 62

ائه گردد پيمانکار ميبايست تمهيدات الزم ) رعايت زنجيره سرد غذايی( در اين خصوص در خصوص توزيع غذاهايی که ميبايستی بصورت سرد ار

 پيمانکاررا در نظر بگيرد . در صورت سهل انگاری به هر دليل به ازاء هر بار مشاهده عدم رعايت موارد مذکور مبلغ دو ميليون ريال از مطالبات 

 کسر ميگردد.

 ظروف يکبار مصرف مورد تائيد کارفرما برعهده پيمانکار می باشد.تهيه کليه تجهيزات مصرفی آشپزخانه و  63

    :بعهده پيمانکار می باشد به شرح ذيلتامين اقالم مصرفی مورد تائيد کارفرما  63

 وسايل مصرفی مورد نياز ماهانه



 

 06 از  24 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 رديف نام کاال مقدار مصرف ماهانه واحد  

 1 تی الستيکی 1 عدد  

 2 تی نخی 1 عدد  

 3 جارويیتی  1 عدد  

با در نظر گرفتن سينی جهت توزيع غذای 

 بيماران

 3 مايع ظرفشويی 100 ليتر

 9 مايع دستشويی)صابون مايع( 3 ليتر  

 6 گرمی ( 320)پودر لباسشويی دستی 20 قوطی  

 1 گرمی ( 320)پودر لباس شويی ماشين 10 قوطی  

 2 پرکلرين 2 ليتر  

 5 سفيد کننده وجرم گير 10 ليتر  

 10 سيم ظرفشويی 30 عدد  

 11 اسفنج  20 عدد  

 12 پارچه تنظيفات 20 متر  

 13 سطل اشغال درب دار برحس  نياز   

 13 کيسه زباله 30 کيلو  

 19 سطل  برحس  نياز   

 16 چاقو 1 عدد  

 11 سفره ي  بار مصرف 1 رول پنجاه متری 

 12 جارو 1 عدد  

 15 قاشق سلولوزی 10000 عدد فقط برای بيماران



 

 06 از  25 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 20 چنگال سلولوزی 2000 عدد  

 21 آبکش برحس  نياز   

 22 تشت برحس  نياز   

 23 نايلکس برحس  نياز   

 24 دستکش ساق بلند 19 جفت  

 29 دستکس التکس 200 جفت  

 26 دستکش يکبار مصرف 10 بسته  

 

 نظارت برمواد غذايی : 

 بصورت زيبا و با چيدمان مناس  در ظرف غذا قرار داده شود.دورچين و مخلفات همراه غذا بايد  69

تشخيص زمان خريد و نگهداری مواد الزم برای انجام موضوع قرارداد از اختيارات پيمانکار است ولی در هر صورت پيمانکار موظف است کليه  66

مواد غذايی حداقل ي  هفته قبل از پخت غذا در انبار  مواد اوليه مورد نياز را متناس  با ميزان مصرف و مدت زمان نگهداری و ماهيت و نوع

 نگهداری نمايد. ضمناً در هنگام مصرف مواد اوليه غذائی بايستی از نوع مرغوب و مورد تائيد نماينده کارفرما باشد.

ره نيز باشد که هر د از نوع ي  نفباي، سس گوجه فرنگی، سس ساالد  پيمانکار بايد قادر به توزيع کره، مربا، عسل، حلواشکری، پنير، نم ، سماق 61

 زمان کارفرما تقاضا کرد توزيع شود.

 روغن حرارت ديده نبايد به هيچ عنوان در طبخ غذا استفاده گردد.  62

و  با توجه به اينکه سرو بموقع غذا و گرم بودن آن اهميت بسزايی دارد، لذا مقتضی است پيمانکار در اين خصوص پيش بينی نيروهای مورد نياز 65

 وازم مربوطه را انجام دهد.ل

در ساعات تعيين شده توسط کارفرما   پرسنلتهيه غذا در افطاری و سحری در ايام ماه مبارك رمضان به نحوی خواهد بود که غذای گرم در اختيار  10

 قرارداده شود.

 باضافه( گرم90هرنفر) مرغوب ازخرمای بايست پيمانکارمی که.گردد می محسوب صبحانه وعده ي  کارکنان افطاری دادن رمضان مبارك درماه 11

 کند . ارائه( ياکاسترد فرنی) شير ليوان ي 

 تذکر



 

 06 از  20 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 مخلوط شده باشد. 30/13مواد اوليه کتلت ) برای وعده شام( بايد تا ساعت الف ( 

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

 وعده می گردد.

روغن مصرفی آشپزخانه بايد طبق نظر کارشناس تغذيه باشد. جهت سر  کردن مواد غذايی از روغن مايع مخصوص سر  کردن غذا ج ( 

 س، صفر باشد.استفاده شود. هر جا روغن زيتون الزم بود پيمانکار بايد تهيه نمايد. بديهی است بايد در روغن مصرفی آشپزخانه اسيد چرب تران

 سبزيجات بايستی بصورت آماده در بسته بندی های مورد تائيد کارفرما قابل تحويل باشد.د ( 

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

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

 حضور کارشناس تغذيه يا ناظر آشپزخانه بايد چر  گردد. در غير اين صورت مورد تائيد نمی باشد و غذايی که با اين گوشت پخته شود محاسبه

کارشناس تغذيه شروع به پخت گردد. هرگونه گوشت نمی گردد. گوشت کليه خورشت ها و يا هر ماده غذايی الزاماً بايد در حضور ناظر يا 

 پخته شده از ش  قبل سب  عدم محاسبه آن غذا می گردد.

 پيمانکار ملزم به تهيه ظروف درب دار برای نگهداری مواد غذايی در يخچال و يا آشپزخانه ميباشد.ذ ( 

 ماهی(  –چلو گوشت  –بيده کو –مواد گوشتی به صورت تکه بايد روی چلو قرار گيرد.) مانند جوجه کباب  12

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

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

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

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

گوشت مورد استفاده در غذا بر طبق نظر کارفرما از قسمت ران يا سردست و درجه ي  باشد و پيمانکار بايد از آوردن گوشتهای چرب     -13

 ماننده قلوه گاه و غيره جداً خوداری نمايد.

حل انجماد زدايی را بگذراند. انجماد زدايی يعنی بيرون آوردن گوشت از سردخانه زير صفر و قرار دادن آن در هرگونه گوشت بايد مرا -13

 ساعت. 23سردخانه باالی صفر به مدت 

صرفی منظور از سينه مرغ کامالً بدون بال و گردن و پوست می باشد. منظور از ران يعنی ران کامل با ته ران بدون پوست. وزن مرغ های م -19

 گرم باشد. 2000گرم تا  1900بايد بين 



 

 06 از  27 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

مرغ جوجه کباب بايد فقط از قسمت سينه تهيه شود. مستقيماً از کشتارگاههای مجاز و با رعايت شرايط بهداشتی در بسته بندی هايی با وزن  -16

 استاندارد حمل شود.

و نحوه چيدمان و جداسازی مواد غذايی بايد کامالً زير نظر کارفرما  کليه مواد غذايی که در سردخانه قرار دارد بايد دارای تاريخ ورودی باشد 11

 باشد.

 امور مربوط به سلف سرويس :

 و محل های مورد نظر کارفرما اداره سلف سرويس بعهده پيمانکار بوده و پيمانکار موظف به نظافت و نگهداری و توزيع غذا در سلف سرويس 12

 ) محل توزيع و سرو غذای پرسنل (ميباشد 

 تهيه دستمال کاغذی، روميزی، برای هر ميز و ساير لوازم مصرفی که در سلف سرويس مورد نياز است بعهده پيمانکار ميباشد. 15

 تامين مايع صابون و جای دستمال کاغذی و نظافت سلف سرويس بعهده پيمانکار ميباشد. 20

 ان سرو غذا و نظافت مرت  ميزها در سلف سرويس ميباشند.پرسنل توزيع کننده غذا در سلف سرويس موظف به جمع آموری ظروف در مدت زم 21

 پرسنل با مواد شوينده مناس  و مورد تائيد بعهده پيمانکار است. وبيماران  شستشوی ظروف 22

 پيمانکار موظف است در صورت وجود غذای مازاد نسبت به توزيع آن طبق صالحديد کارفرما اقدام نمايد. 23

کليه نيروهای تحت خدمت خود در کالسهای الزامی آموزشی و تشکيل پرونده های پرسنل اقدامات  پيمانکار موظف است در خصوص شرکت 23

 در صورت عدم رعايت اين مهم تذکر کتبی ارائه ميگردد. دهدالزم را انجام 

که دارای مجوز الزم و معتبر از  پيمانکار موظف است کليه مايحتاج آشپزخانه از قبيل مواد غذايی و لوازم مورد نياز را از شرکتها و فروشگاههايی 29

شده مراجع قانونی هستند خريداری نموده و مجوزهای فوق الذکر را به نماينده کارفرما تحويل نمايد. بديهی است از ورود کليه اقالم خريداری 

 فاقد مجوز به آشپزخانه جلوگيری بعمل خواهد آمد.

 و کارکنان داشته باشند.بيماران  اب رجوع نموده و برخورد محترمانه با پيمانکار و نيروهای تحت خدمت بايستی رعايت تکريم ارب 26

راساً اقدام نمايد مبلغ  سهل انگاری نمايد و کارفرما ناگزير در صورتی که پيمانکار در خصوص تعهدات خود در مورد هري  از بندهای قرارداد 21

ر کسر می گردد و در صورتيکه پيمانکار در خصوص هر ي  از تعهدات خود مبلغ فاکتور از مطالبات ماهيانه پيمانکا %30هزينه شده به اضافه 

تخطی نمايد و در اين خصوص جريمه ای مشخص نشده باشد کارفرما راساً اقدام و ي  درصد از مطالبات همان ماه پيمانکار کسر خواهد کرد. 

 د بود. بديهی است اجرای اين بند نافی از اجرای ساير جرايم و موارد قانونی نخواه

قرارداد و ساير ضمانت اجراهای قراردادی و  1-22و  1-11مانع از اجرای ماده  شرايط اختصاصیاعمال جرايم مالی پيش بينی شده در بندهای  22

 قانونی نخواهد گرديد.



 

 06 از  28 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 خاص غذاهای رژيمی روش تعديل قيمت و فروش آزاد:شرايط  25

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

ط طبق صالحديد کارفرما تعيين و ابالغ می شود ژتون غذای آزاد، صادر نمايد.شايان ذکر است که تهيه و فروش ژتون غذای آزاد، انحصاراً توس

 نمايندگان مورد اعتماد کارفرما انجام می شود.

 ، رسیدگی و تايید صورت وضعیت پیمانکارپیمانکارارت بر عملکرد فرايند نظ

 نظارت بر قرارداد و اعمال کسور ناشی از کنترل کيفی طبق جدول ذيل صورت خواهد گرفت. 50

 توضيحات موضوع رديف

 رئيس اداره تغذيه -رئيس امور عمومی مديريت نظارت کننده 1

کارشناس ناظر و  2

 نماينده کارفرما

 معاونت توسعه  –اداری  رئيس امور

 کارشناس تغذيه  –رئيس امور عمومی  واحدهای همکار 3

نحوه نظارت و تهيه  3

 اسناد نظارتی 

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

 آشپزخانه و مصوبات کميته تغذيه

نحوه اعمال کسور  9

 کنترل کيفی ناشی از

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

گزارشات دوره ای  6

اعضای شورای صنفی 

 و رابطين غذا 

 چ  ليست های تنظيم شده رابطين تغذيه ساکن خوابگاهها 

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

 ميزان جريمه)ريال( واحد امور  بند رديف

 کيفيت مواد خوراکی و غير خوراکی 

مغايرت کيفيت مواد اوليه غذايی ) گوشت، مرغ، برنج، روغن و ...( با  1 

 موارد ذکر شده در قرارداد و مورد تاييد کارشناس تغذيه

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

 صورت وضعيت همان روز 3%



 

 06 از  29 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 الف

به ازاء هر مورد  استفاده از روغن مايع معمولی يا روغن جامد برای سر  کردن مواد غذايی 2

 گزارش مستند

000/100 

به ازاء هر مورد  نگهداری مواد غذايی تاريخ مصرف گذشته 3

 گزارش مستند

000/100 

ف آشپزخانه و روی قرار دادن مواد غذايی خصوصاً مواد پروتئينی در ک 3

 زمين حتی در هنگام شستشو و آماده سازی اوليه

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

مغايرت کيفيت مواد مصرفی غير خوراکی ) شوينده ها، دستمال کاغذی،  9

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

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

ت غذا) پخت نامناس  برنج، مرغ، گوشت، حبوبات، کيفيت پايين پخ 6

 سبزيجات و...(

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

نداشتن شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناس  ) در اثر عدم مصرف  1

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

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

الی  000/2 به ازای هر پرس غذا

ريال ) بسته به نظر  000/19

 کارشناس تغذيه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف

به ازاء هرمورد  شور، تلخ و يا تندی غذا 2

 گزارش مستند

الی  000/2به ازاء هر پرس غذا 

ريال ) بسته به نظر  000/19

 کارشناس تغذيه(

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

 گزارش مستند

الی  000/2به ازاء هر پرس غذا 

ريال ) بسته به نظر  000/19

 کارشناس تغذيه(

به ازاء هر مورد  استفاده از مواد زايد و دورريختنی در طبخ غذا 10

 گزارش مستند 

000/300/1 

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

 گزارش مستند

الی  000/2اء هر پرس غذا به از

ريال ) بسته به نظر  000/19

 کارشناس تغذيه(

 000/100به ازاء هر مورد  عدم رعايت اصول رفع انجماد مواد پروتئينی مرغ ، گوشت و ماهی هر بار 12



 

 06 از  36 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 گزارش مستند

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

 مستندگزارش 

000/100 

به ازاء هر مورد  جايگزينی مواد غذايی بر خالف جدول آناليز مواد غذايی 13

 گزارش مستند

000/100 

اضافه نمودن مواد غير مجاز به غذا ) اعم از رنگ های خوراکی به جای  19

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

به ازاء هر مورد 

 ندگزارش مست

000/300/1 

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

 گزارش مستند

000/100 

به ازاء هر مورد  استفاده مجدد از روغن جهت طبخ غذا و سس مانده  11

 گزارش مستند

000/000/3 

و عدم استفاده از نم  يد دار تصفيه شده دارای پوشش رنگی مقاوم  12

 دارای پروانه بهره برداری 

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/100 

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

 در سرد خانه ها و انبار نگهداری مواد غذايی

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

 کیفیت ارائه خدمات 

 

 

 ب

ست ت  نفره و دوغ ت  نفره همراه با غذای مقرر در موجود نبودن ما 1

 برنامه غذايی

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

ريال و به ازای هر  000/000/3

 000/10الی  000/2پرس مبلغ 

ريال )مطابق با قيمت به روز 

ماست و دوغ ت  نفره ( از 

صورت وضعيت ماهيانه کسر 

 گردد.

به ازاء هر مورد  درجه در هر بار( 63کمتر از گرم نبودن غذا به هر دليل) دما  2 

 گزارش مستند

الی  000/3به ازای هر پرس 

 ريال 000/10

 000/100به ازاء هر مورد  موجود نبودن غذا پيش از پايان ساعت توزيع مقرر در شرايط مناقصه  3



 

 06 از  31 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 گزارش مستند

 000/300/1 به ازاء هر جلسه عدم انجام پذيرايی هماهنگ شده 3

به ازاء هر مورد  موجود نبودن نان به صورت بسته بندی ت  نفره 9

 گزارش مستند

000/190 

 000/100 به ازاء هر جلسه تاخير بيش از سی دقيقه در پذيرايی و توزيع غذا 6

نظافت غير قابل قبول کف، ديوار، سقف، آبدارخانه، آشپزخانه و فضای  1

 بجانبی و سلف سرويس و يا سم پاشی نامطلو

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

به ازاء هر مورد  توزيع نان بيات شده 2

 گزارش مستند

000/300 

 ب

به ازاء هر مورد  عدم طبخ و توزيع غذای رژيمی مطابق با درخواست کارشناس تغذيه 5

 گزارش مستند

000/100 

 000/100 به ازاء هر گزارش توزيع اشتباه غذای رژيمی 10

به ازاء هر مورد  است طبخ و توزيع مواد غذايی که قبالً به تاييد کارشناس تغذيه نرسيده 11

 گزارش مستند

 برابر ارزش مواد طبخ شده

به ازاء هر مورد  تغيير در برنامه غذايی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس تغذيه 12

 گزارش مستند

 %3به ازای هر روز عدم اجرا 

 روزهمان  کارکردصورت 

برگشت مواد غذايی توزيع شده برای مصرف از آشپزخانه به سردخانه و  13

 انبار بدون اطالع ناظر

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/100 

نظافت نامناس  انبار خش  و سردخانه نگهداری مواد غذايی و يا بی  13

 نظمی و چيدمان نامناس  آنها

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300/1 

وضعيت نامناس  نظافت تجهيزات آشپزخانه) چر  گوشت و سردخانه ها  19

 و يخچال ها و ... (

به ازاء هر مورد 

 گزارش مستند

000/300 

به ازاء هر مورد  آسي  رساندن به اموال وتجهيزات کارفرما در اثر سهل انگاری و قصور 16

 گزارش مستند

تعمير يا خريد وسيله آسي  

 ديده



 

 06 از  32 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 000/300/1 به ازاء گزارش مستند صرف بی رويه آب، برق، گاز و عدم صرفه جويی و مصرف بهينهم 11

جايگزين  در زمان طبخ فرد عدم حضور سرآشپز يا آشپز و عدم حضور  12

و  پايان پخت غذای شام مواد های غذايی و ترك آشپزخانه زودتر از

 سپردن فرايند طبخ شام به کارگران

 به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

000/000/3 

 وجود اشياء خارجی در غذای طبخ شده به ازاء هرمورد    

 

 

 ج

خردشيشه، ميخ، سوزن، منگنه، ريگ، نخ و سيم ظرفشويی،  1

تکه سيگار، تکه کاغذ يا مقوا، ضايعات گوشتی )مو و پوست(، 

 و ... پر مرغ

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/2 

به ازاء هر مورد گزارش  وش ويا فضوالت حيوانی مشاهده فضله م 2

 مستند

) ضمن معدوم نمودن غذای  000/000/2

 محتوی آن پرس غذا(

به ازاء هر مورد گزارش  وجود حشرات و يا الروها 3

 مستند

000/000/2 

 کميت مواد غذايی و پذيرايی 

مغايرت کميت مواد غذايی در مقايسه با آناليز ذکر شده  1 ح

  پيوستی

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/2 

 موارد مرتبط با نيروی انسانی  

 

 

 

 

 

 

 000/100 به ازاء هر گزارش نامرت  يا کثيف بودن لباس و اتيکت در حين توزيع غذا 1

 000/100 به ازاء هر گزارش نداشتن کارت بهداشتی و يا رعايت نکردن در بهداشت فردی  2

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

 000/300 به ازاء هر گزارش نداشتن پرونده پرسنلی 3

بعد از توالت يا عدم تفکي  مايع عدم استفاده از صابون  9

 دمپايی در دستشويی

 000/300 به ازاء هر گزارش

 000/190 به ازاء هر گزارش عدم استفاده از دستکش، کاله، چکمه مناس  6



 

 06 از  33 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 000/300 به ازاء هر گزارش عدم استفاده از دمپايی جدا در سردخانه 1 د

 000/300 به ازاء هر گزارش عدم يخ زدايی به موقع و نظافت محيط و قفسات سردخانه 2

عدم برچس  گذاری مواد غذايی ) گوشت، مرغ و ...( شامل  5

 تاريخ ورود و ساير اطالعات مربوطه

 000/100 به ازاء هر گزارش

عدم کنترل ثبت روزانه دما در سردخانه و انبار نگهداری مواد  10

 غذايی

 000/300 به ازاء هر گزارش

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

 سازی و پخت وسين  ظرفشويی به ازای هر بار

 000/300 به ازاء هر گزارش

 000/300 به ازاء هر گزارش انه استعمال دخانيات در محيط آشپزخ 12

 000/100 به ازاء هر گزارش ايجاد هرگونه تنش و برخورد نامناس  در محيط کار 13

 000/300 به ازاء هر نفر ورود افراد متفرقه و غير مسئول به محيط آشپزخانه 13 د

 موارد مديريتی

 

 

 

 

 

 

 ی

ان رعايت نکردن تعهد پرداخت به موقع حقوق وبيمه کارگر 1

 تحت امر

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/000/1 

عدم بکارگيری تعداد نيروی انسانی به فراخور حجم کار و  2

 مطابق با تعداد نيروی ارزيابی شده در مفاد شرايط مناقصه

ريال و بکارگيری سريع  000/000/1 به ازاء هر مورد گزارش

نيروها به تعداد ارزيابی شده در مفاد 

 مناقصه 

عدم رعايت عوامل ايمنی محل آشپزخانه و کارکنان تحت  3

 پوشش پيمانکار

به ازاء هر مورد گزارش 

 مستند

000/300/1 

بکارگيری سرآشپز و آشپزی که مهارتهای حرفه ای وی توسط  3

 کارشناس تغذيه مورد تاييد قرار نگرفته است

 000/000/3 به ازای هر هفته

به ازاء هرگزارش  رفرما در برنامه کاری آشپزخانهعدم رعايت ساعت اعالمی کا 9

 کارشناس ناظر

000/000/3 



 

 06 از  34 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

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

تغيير برنامه شيفت کاری پرسنل بدون هماهنگی کارشناس  1

 تغذيه

 000/200 هر مورد گزارش مستند

رت افزايی و جلسات عدم برگزاری کالسهای آموزشی مها 2

توجيهی ماهيانه برای پرسنل آشپزخانه با هماهنگی کارشناس 

 تغذيه

 000/000/1 به ازاء هر ماه

 عدم حضور نماينده در آشپزخانه  5

 

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/600 

به ازاء هر گزارش  عدم انجام مفاد صورتجلسات در تاريخ های مقررشده 10

 کارشناس ناظر

000/300/1 

پاسخگو نبودن پيمانکار يا نماينده تام االختيار وی در موارد  11

 پيش آمده

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/300/1 

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

 کارشناس ناظر

000/300/1 

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

 عدم توجه به تذکرات شفاهی و کتبی ناظر قرارداد

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/000/3 

ايجاد هرگونه تنش و برخورد نامناس  و ايجاد فضای منفی در  13

 محيط کار در دوره بحران

به ازاء هر گزارش 

 کارشناس ناظر

000/000/3 

به ازاء هر مورد گزارش  ر يا کارگران وی به امنيت و ايمنی غذاعدم توجه پيمانکا 19

 مستند

000/000/1 

 

 



 

 06 از  35 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 صورتجلسه جرائم و کسور ناشی از کنترل کیفی

 پيرو بازديد به عمل آمده در تاريخ                    از عملکرد و خدمات ارائه شده توسط پيمانکار در محل 

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

 محرز گرديد:                              پيمانکارمور           موارد ذيل به عنوان قصور 

 قرارداد مذکور....... شرايط اختصاصی /  بند ........ مغاير با بند  -1

 تصاصی /  بند ........ قرارداد مذکورمغاير با بند ....... شرايط اخ -2

 مغاير با بند ....... شرايط اختصاصی /  بند ........ قرارداد مذکور -3

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

سوب می شرايط اختصاصی مناقصه که جزء الينف  قرارداد مح 53مذکور در جدول ذيل ماده  –لذا طبق جدول کسور ناشی از کنترل کيفی 

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

 کسر خواهد شد:

 شرايط اختصاصی مناقصه 53مبلغ                              ريال طبق رديف               جدول ذيل ماده -1

 شرايط اختصاصی مناقصه 53مبلغ                             ريال طبق رديف                جدول ذيل ماده -2

 شرايط اختصاصی مناقصه 53مبلغ                            ريال طبق رديف                 جدول ذيل ماده -3

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

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

 

 .....................ر عمومی ورئیس ام                ..........................کارشناس تغذيه                       مدير 

 

ساعت بعد نسبت به  12انچه پيمانکار نسبت به جرائم اعمال شده اعتراضی دارد می تواند پس از دريافت نامه مربوط به اين صورتجلسه، حداکثر تا توضيح: چن

 ارائه اعتراض خود به صورت کتبی اقدام نمايد.

 



 

 06 از  30 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 22/11/1337ت دولتی تاريخ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامال

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

مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی  اين پيشنهاد دهنده با امضای ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد می نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع

حق دارد که پيشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را  مناقصه گزارنمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، کارفرما يا  1331مصوب دی ماه 

 مردود و تضمين شرکت در مناقصه را ضبط نمايد.

ين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانکار، پيمان مربوطه را امضواء نمايود و خوالف همچنين قبول و تاييد می گردد که هرگاه ا

ايون پيموان  اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحويل موقت( به اثبات برسد يا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فووق هسوتند، در

و يا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضومانتنامه انجوام تعهودات پيمانکوار را ضوبط و  سهيم و ذينفع نمايد

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

بالفاصوله نهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حين اجرای پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتو  را اين پيش

اطوالع نرسواند نوه تنهوا  به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهی است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مرات  فووق را بالفاصوله بوه

ا نيوز بوه تشوخيص کارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نمايد، بلکه خسارت ناشی از فسخ پيمان و يا تاخير در اجرای کار ر

 خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

زاتهای مترت  بر متخلفين از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطوه مضافا اين پيشنهاددهنده اعالم می دارد که به مجا

 می باشد.

 

 

 تاريخ:                                                      نام پیشنهاددهنده:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  37 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجرای کار

 

 خلخالعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده به : 

 از : شرکت 

 

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

 مانی امام خمینی )ره ( خلخالدر
موجود مربوطه را به دقت مورد بررسی قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقودام نمووده اسوت . بوديهی  اسنادبازديد کامل بعمل آورده و  

 است متعاقباً اين شرکت هيچ گونه ادعايی در مورد عدم اطالع از جزئيات کار نخواهد داشت.

 

 

 تاريخ  مهر و امضای مجاز شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  38 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار

 ) کار برگ شماره يک( 

 

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

 شرکت نمايد.         کار ارجاع موضوع/ مزايده    مايل است در ارجاع کار / مناقصه

 نامبه     ذينفع / کارفرما نامبرابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تعهد می نمايد چنانچه     ذينفع فرما/ کار نامدر مقابل     متقاضی ناماز     ضامن نام

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

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

اينکه احتياجی به اثبات استنکاف يا اقامه دليل و يا صدور      ذينفع کارفرما/ نامد، به محض دريافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی مطالبه نماي  ذينفع

 د.بپرداز     ذينفع کارفرما/ ناماظهارنامه يا اقدامی از مجاری قانونی يا قضايی داشته باشد، در وجه يا حواله کرد                         

 معتبر می باشد اين مدت بنابه درخواست کتبی پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

 ناممه را تمديد کند و يا نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنا   ضامن نامبرای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيکه       ذينفع کارفرما/ نام

متعهد است بدون اينکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ    ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامموج  اين تمديد را فراهم نسازد و  متقاضی

 پرداخت کند.ذينفع فرما/ کار نامدرج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله کرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است    ذينفع فرما/ کار ناماين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی    چنانچه مبلغ

 ، اعم از اينکه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

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

 ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  39 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) کار برگ شماره دو( 

 

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

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

برای مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتی که موج  قرارداد ياد شده به   ع/ذينف فرما کار نامدر مقابل     متقاضی نامدارداز  /ذينفع فرما کار

اطالع دهد که                  متقاضی نامکتباً و قبل از انقضای سررسيد اين ضمانتنامه به   ذينفع کارفرما/ نامعهده می گيرد تضمين و تعهد می نمايد در صورتی که  

... ريال / ارز ، هر مبلغی را که                 .......از اجرای هر ي  از تعهدات ناشی از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................    متقاضی نام

با تاييد وزير يا باالترين مقام کارفرما بدون       ذينفع / کارفرما ناممطالبه کند به محض دريافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی        ذينفع / کارفرما نام

 بپردازد.    ذينفع / کارفرما نامآنکه احتياجی به صدور اظهار نامه يا اقدامی از مجاری قانونی و قضايی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه يا حواله کرد   

قبل از پايان وقت اداری روز تعيين      ذينفع کارفرما/ ناماست و بنا به درخواست کتبی واصله    مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز             

    متقاضی نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد کند و يا     ضامن نامشده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمديد می باشد و در صورتی که

متعهد است بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج   ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامم نسازد ونتواندموج  اين تمديد را فراه

 پرداخت کند. ذينفع کارفرما/ نام  شده در باال را در وجه يا حواله کرد                                     

 الع سازمان مديريت برنامه ريزی کشوری برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  46 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه پیش پرداخت 

 )کاربرگ شماره سه(

 

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

که موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده را با                                    قرارداد موضوعداده است که قرارداد اطالع   ضامن  نامبه  

متعهد است در  ضامن  نامپرداخت شود   ضیمتقا ناممنعقد نموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به   ذينفع کارفرما/ نام

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

بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت   کارفرما/ذينفع ناماصله ازسويمبلغی تاميزان پيش پرداخت مستهل  نشده رابه محض دريافت اولين تقاضای کتبی و

واصله تا قبل از پايان وقت اداری روز تعيين   ذينفع کارفرما/ ناماداری روز                                 است و بنا به درخواست کتبی                                             

  متقاضی نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديدکند و يا    ضامن  نامتی که درخواست شود قابل تمديد می باشد و در صورتی که شده، برای مد

طالبه مجدد باشد، متعهد است بدون آنکه احتياجی به م  ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامموج  اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند              

 پرداخت کند.   ذينفع کارفرما/ ناممبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله کرد                              

بايد  که ذينفع کارفرما/ نامکه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر کتبی   متقاضی ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده می   ذينفع کارفرما/ نامبه   ضامن  نامحداکثر ظرف سی روز از تاريخ تحويل نامه استعالم 

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

تنامه خود به خود در صورتی که تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتي  تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمان

 باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه اصل آن به بان  مسترد گردد يا نگردد. 

 مانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد. در صورت ضبط ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  41 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار(

 

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

به عنوان استرداد کسور حسن انجام   ذينفع کارفرما/ ناماطالع داده است که مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

پرداخت شود از اين رو پس از   قاضیمت نامکه موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج شده به     قرارداد موضوعقرارداد

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

ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغی را که از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد   متقاضی ناماطالع دهد که    ضامن  نامبه

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

بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت   ذينفع کارفرما/ نام  ری قانونی و قضايی داشته باشد، در وجه يا حواله کرد اظهارنامه و يا اقدامی از مجا

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

 نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمديد کند و يا    ضامن  ناممدتی که درخواست شود قابل تمديد است و در صورتی که  

متعهد است بدون آنکه احتياجی به   ضامن  نام                 را حاضر به تمديد نمايد    ضامن  نامموج  تمديد آن را فراهم نسازد و نتواند                متقاضی

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

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  42 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 مطالبات به جای ضمانتنامهتايید 

 )کاربرگ شماره پنج(

 

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

که موضوع ارجاع کار آن در پايگاه اطالع رسانی مناقصات / معامالت درج      قرارداد موضوعپذيرد که مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          می

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

 شرايط قراردادی است.  مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معامالت و

 

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

 

  ذينفع کارفرما/ نام

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

 مرتبط با موضوع مطالبات: شماره و تاريخ قرارداد 

 :  متقاضی نام  کل مبلغ کارکرد يا 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 : 

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

 امضاء و تاييد مقام مجاز کارفرما : 

 امضاء و تاييد ذيحساب : 

 اين کاربرگ در دو نسخه تهیه شده يک نسخه در ذيحسابی و يک نسخه در مجری  رح ضمیمه اسناد مربوط گردد. 

 امه ريزی کشور برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  43 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

  1جدول شماره 

 

  بیماران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره ( خلخال برنامه غذايینمونه 
 وعده غذایی

 ایام هفته

 عصر همیان وعد میان وعده صبح شام پرسنل شام بیمار  ناهار  پرسنل ناهار بیمار صبحانه پرسنل صبحانه بیمار 

 -چای  -شیر-نان شنبه

 حلواشکری

-چای-نان

 حلواشکری

چلوکباب کوبیده + 

 +سوپگوجه

چلوکباب کوبیده + 

 دوغ+گوجه

خوراک مرغ + نان 

 +میوه فصل+سوپ 

چلو جوجه 

 کباب+گوجه+ماست

شیر  میوه فصل

 استريل+بیسکوئیت

چای  –شیر  –نان  یکشنبه

 پنیر –

چلوخورشت قیمه  پنیر-چای-نان

 +سوپ

چلوخورشت قیمه 

 ماست+

کوفته ريزه + نان + 

 سوپ

چلوخورشت 

 آلو+ماست

 میوه فصل خوراک عدس

چای  –شیر  –نان  دوشنبه

 کره مربا –

کره -چای-نان

 مربا

چلو ماهی + 

 (2/1لیمو)

 ترشی + چلو ماهی +

 (2/1لیمو)

خوراک گوشت + نان 

 + سوپ

 میوه فصل نان + پنیر چلوکباب کوبیده+دوغ

چای  –شیر  –نان  سه شنبه

 پنیر –

چلوخورشت قورمه  پنیر-چای-نان

 +سوپسبزی 

چلوخورشت قورمه 

 ماست+سبزی 

چلوخورشت بادمجان 

 +سوپ

چلوورشت 

 بادمجان+ماست

شیر استريل 

 +بیسکوئیت

 میوه فصل

چای  –شیر  –نان  چهارشنبه

 تخم مرغ –

تخم -چای-نان

 مرغ

چلوجوجه کباب + 

 +سوپگوجه

چلوجوجه کباب + 

 ماست+گوجه

خوراک مرغ+ نان 

 وه فصل +سوپ+می

چلوخورشت 

 قیمه+ماست

شیر استريل  خوراک عدسی

 +بیسکوئیت

چای  –شیر  –نان  پنج شنبه

 پنیر –

چلوخورشت آلو +  پنیر-چای-نان

 سوپ

چلوخورشت آلو + 

 ماست

 نان + پنیر میوه فصل چلوگوشت +ماست چلوگوشت +سوپ

چای  –شیر  –نان  جمعه

 کره مربا –

کره -چای-نان

 مربا

ه+ گوجچلومرغ +

 سوپ

گوجه+ چلومرغ +

 ماست

عدس پلو با گوشت + 

 سوپ 

عدس پلو با 

 گوشت+ماست

 میوه فصل شیر استريل

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

 

 

 

 میانگین تعداد پرس های غذايی)يک ماهه( 2جدول شماره 

 دورچین ها شام(-نهار–میانگین ماهانه )صبحانه 

 نوشیدنی ها دسر میان وعده (سوپ انواع)آش شام)پرس( نهار)پرس( نه)پرس(صبحا

6175 6611 6631 1111 511 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  44 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 3جدول شماره 

 مورد نیاز تعداد نیروی انسانی

 رديف خانوادگی نام نام تعداد شرح وظايف توضيحات

نظارت برکيفيت و فرايند پخت و توزيع، مديريت آشپزخانه و  

ين کارشناس تغذيه و پرسنل و تقسيم غذا در زمان هماهنگی ب

 توزيع)شام  و ناهار(

 1 سر آشپز 

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

 3 کم  آشپز  کم  به آشپز در تهيه غذا و تقسيم غذا در ساعات مقرر 

ن شستشوی سال –انجام امور مربوط به نظافت شامل ظرفشويی  

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

 3 کارگر ساده تنظيفات 

 9 تخته کار  تحويل اقالم طبق برنامه و اقدام به اماده سازی آن  

 

  1پیوست شماره 

 عملکرد پيمانکار آشپزخانه چ  ليست  ارزيابی

 ضعيف
متوسط 

 امتياز 0229

 خوب

 امتياز 029 

عالی 

 امتياز1
 عنوان

 1 با رئيس واحد تغذيههمکاری     

 2 غذا تهيه و توزيع زمان تغذيه در کارشناس حضور    

    
 از اقدام پس ساعت 48 ظرف کارفرما تأييد افراد مورد با خاطی پرسنل جايگزينی عدم

 کارفرما کتبی
3 

 3 با کارفرما پيمانکارحس همکاری  پرسنل     

 9 بهداشتی های يسسرو و آشپزخانه در شوينده مواد بودن مکفی    

 6 غذا تهيه و توزيع زمان در پيمانکار نماينده حضور    

 1 مطابقت غذا با امار داده شده    



 

 06 از  45 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 2 اجرای صحيح و بی نقص برنامه ارائه شده    

 5 جمع آوری تجهيزات توزيع بعد از اتما م توزيع    

    
 مواد اوليه کيفيت بر نکارپيما تغذيه و کارشناس نماينده ر حضو عدم يا نظارت عدم

 شده خريداری غذايی
10 

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

 کارفرما درخواست
11 

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

 13 کاری رويسس و تعمير موقع به انجام عدم    

 13 مقرر درساعات غذا ها وعدم توزيع سلف سرويس يا و خوابگاهها به غذا رسيدن دير    

 19 محوطه در زباله پراکندگی    

 16 تعامل و همکاری با واحد بهداشت محيط در ارتقاء کيفيت خدمات غذايی    

    
رفع مشکالت و نواقص اجرای ضوابط بخش تغذيه در محدوده خدمات غذايی و تالش در 

 موجود
11 

 12 پيمانکار نماينده تام االختيار مؤثر و فعال حضور عدم    

 15 در زمان مرخصی جايگزين ونداشتن سرآشپز حضور عدم    

    
 و به آشپزخانه کارفرما نماينده تأييد مورد فاقد پوشش مسئول يا و مسئول غير افراد ورود

 سرويسها سلف
20 

 21 نيرو کار ضعف يا فقدان دليل به غذا محل توزيع در متعارف غير و طوالنی فص ايجاد    

 22 دانشجويان ، بيماران و  با پرسنل پيمانکار نيروهای نحوه برخورد    

 23 تلفن و گاز ، برق ، آب استفاده بهينه     

 23 ها سرويس سلف نيرو در چيدمان    

 29 تغذيه با ناظرين ارپيمانک نيروهای ناشايست برخورد    



 

 06 از  40 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 26 تغذيه کارشناس نظر اساس بر برنج کيفيت    

 21 مختلف غذايی مواد و مواد پروتئينی انجماد رفع کيفيت     

 22 مواد غذايی طبخ شده کيفيت    

 25 اوليه های کم  جعبه وضعيت شارژ     

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

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

 32 تاريخ گذشته غذايی مواد از استفاده يا و نگهداری    

 33 محصول برچس  کامل مشخصات دارا نبودن و شوينده مواد کيفيت    

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

 39 غذايی مواد اوليه اصولی شدن پاك و جداسازی    

 36 نان وضعيت و کيفيت توزيع    

 31 بهداشتی کارت بودن دارا    

 32 پرسنل پيمانکار بلند و ريش و موی بلند ناخن داشتنن    

 35 غذا سرو و تهيه ؛پخت در بهداشتی اصول رعايت    

 30 کنارهم در پخته و خام غذايی مواد ینگهدارعدم     

 31 غذايی مواد زدايی انجماد بهداشتی هنگام موازين و اصول رعايت    

 32 غذا توزيع و آشپزی کم  آشپزی، در امور نظافت مخصوص نيروهای از استفادهعدم     

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

 33 غذا توزيع زمان در مناس  از پوشش توزيع بخش کارکنان ستفادها    

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



 

 06 از  47 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 36 ها سرويس آشپزخانه وسلف وسايل و تجهيزات نظافت    

 31 ها بار ها، سلف سرويس،ان آشپزخانه های سردخانه داخلی محيط نظافت وضعيت    

 32 ها سردخانه و انبار وضعيت چيدمان    

 35 يخچالها ها و سردخانه در پخته غذايی مواد نگهداریعدم     

 90 و پوشش بدر بدون ظروف در غذايی مواد نقل و نگهداری وحملعدم     

 91 وضعيت وانت حمل غذا    

 92  غذا توزيع فرآيند و پخت بين فرآيند زمانی فاصله حداقل رعايت    

 93 (... و ناخن مو، ريزه، )سنگ غذا در خوراکی غير و زائد مواد وجودعدم     

 93 غذا سرو در ظروف آلودگی نوع هر و رطوبت مشاهدهعدم     

    
 آماده مواد و سبزيجات، مرغ گوشت، آماده سازی برای مجزا، کار ميزهای تفکي 

 خام و مصرف
99 

 96 در محل کار... و دست در شده يا باندپيچی باز زخم بيمار ، دارای کارکنان حضورم عد    

 91 کار محيط پيمانکار در کارکنان توسط دخانيات استعمالعدم     

 92 نظافت سينی های  غذاوضعيت     

    
 پروانه ساخت و بهره –تاريخ انقضاء  -د ها)مهر استاندار چاشنی و جات ادويه کيفيت

 برداری(
95 

 60 شستشوی تجهيزات نظافت در داخل ظروف آشپزیعدم     

    

 شده خريداری تازه شده يا 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 آشنايی وضعيت    

 63 دسرها و غذايی مواد اوليه صحيح وضدعفونی ستشوش    



 

 06 از  48 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 63 بعد  روز غذای در مازاد غذایعدم استفاده از     

 69 زباله سطل های وضعيت    

 66 معتبر توليد تاريخ با غذايی مواد از استفاده    

 61 پرسنل آشپزخانه عمومی وضعيت بهداشتی سرويسهای    

 62  منجمد غذايی مواد انجماد از جشرايط بهداشتی برای خرو    

 65 ها زباله صحيح تفکي  وضعيت    

 10 کيفيت روغن مورد استفاده    

 11 دارا بودن گواهينامه دوره های آموزشی و بهداشتی     

 12 نماينده پيمانکار در محل آشپزخانهحضور     

 13 غذا حمل خودروهای نظافت    

 13 نظافت آبروها    

 19 بهداشتی های سرويس و ها سردخانه رود به و جهت مجزا دمپايی از استفاده    

    

 کمتر باشد  20****حداقل امتياز کس  شده نبايد از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  49 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

  2پیوست شماره 

 آنالیز غذای پیشنهادی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت قورمه سبزي

 توضيحاتمقدارالزم براي هرنفر )گرم( مواد مورد نياز رديف

 برای خورشت 53 وغن مايعر 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 / %33 133 برنج 6

پاک و خرد شده43 سبزی  7

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 5

  به مقدار الزم نمک تصفيه شده بدون يد 9

 اختياری   3 دنبه تازه 

 اختياری به مقدار الزم رب گوجه 

 



 

 06 از  56 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو خورشت  قیمه

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

  20 رب گوجه 1

  39 پياز 2

 خالص 60 سي  زمينی 3

  20 لپه 3

  29 گوشت قرمز 9

 برای خورشت 39 روغن مايع 6

 یرانيا%90/  یهند%90  190 برنج 1

 اختياری به مقدار الزم تمرهندی، آبغوره، آبليمو، گرد ليمو 2

   129 ليمو عمانی 5

 برای برنج 1 روغن مايع 10

  مقدار الزم نم  تصفيه شده بدون يد 11

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 10

 اختياری  90 گوجه 12



 

 06 از  51 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 چلو جوجه کباب

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( ورد نیازمواد م رديف

 برنج  11 روغن مايع 1

  گرم 10 پياز 2

 یرانيا%90/  یهند%90 190 برنج 3

3 
 فيله مرغ 120 گوشت  مرغ

 با استخوان 320 گوشت  مرغ

  گرم 3 آبليمو 9

  گرم 9 نم  تصفيه شده بدون يد 6

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 1

  گرم  10 حيوانیکره  2

  مثقال  02009 زعفران 5

 اختياری به مقدار الزم ماست 10

 اختياری به مقدار الزم فلفل دلمه  11

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  52 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 چلو کباب کوبیده

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز رديف

  11 روغن مايع 1

 یرانيا%90/  یهند%90 190 برنج 2

  30 پياز 3

بدون استخوان29 ت قرمزگوش 3

قلوه گاه30 گوشت قرمز 9

 اختياری 10 دنبه تازه 6

  10 کره حيوانی 1

  به مقدار الزم سماق 2

  به مقدار الزم آبليمو 5

  مثقال 02001 زعفران 10

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 11

  به مقدار الزم نم  تصفيه شده بدون يد 12



 

 06 از  53 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 

  

 مرغ زرشک پلو با

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر )گرم( مواد مورد نیاز رديف

  29 رب گوجه 1

 30 پياز 2

  390 مرغ 3

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 3

  به مقدار الزم نم  تصفيه شده بدون يد 9

  39 روغن مايع 6

 یرانيا%90/  یهند%90 190 برنج 1

  3 زرش  2

  9 هويچ 5

  9 ه ایفلفل دلم 10

   9 آبليمو 11

 مخصوص برنج مثقال  02001 زعفران 

 2 سير   

 022 هل يا برگ بو و زنجبيل   



 

 06 از  54 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 عدس پلو با گوشت

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر  )گرم( مواد مورد نیاز رديف

 سر  کردنی 39 روغن مايع 1

2 
 برنج

190 

 

 یرانيا%90/  یهند90%

  30 پياز 3

  29 ب گوجهر 3

  30 عدس 9

 چر  کرده 10 گوشت قرمز 6

  9 دنبه تازه 1

  به مقدار الزم نم  تصفيه شده بدون يد 2

  به مقدار الزم آبليمو 5

   90 کشمش 10

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  55 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 

 

 خوراک مرغ

 توضیحات مقدارالزم برای هرنفر)گرم( مواد مورد نیاز رديف

  9 فلفل دلمه ای 1

  390 مرغ 2

  30 زپيا 3

  به مقدار الزم آبليمو 3

  به مقدار الزم نم  تصفيه شده بدون يد 9

  20 هويج 6

  29 رب گوجه 1

  به مقدار الزم ادويه جات مجاز 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06 از  50 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 چلوخورشت بادمجان

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

 برای خورشت 53 روغن مایع 1

  22 رب 2

  53 پیاز 5

 هندی  %3ایرانی     %32 132 برنج 4

  53 گوشت 3

 برای برنج 7 روغن 6

 

 

 

 خوراک گوشت

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

  53 روغن مایع 1

  22 رب 2

  52 پیاز 5

  122 سیب زمینی 4

  02 گوشت 3

 

 

 

 

 



 

 06 از  57 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 چلوخورشت آلو

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( ازمواد مورد نی ردیف

 برای برنج 7 روغن مایع 1

  22 رب گوجه 2

  53 پیاز 5

  22 لپه 4

  53 گوشت قرمز 3

 برای خورشت 53 روغن مایع  6

 هندی %32ایرانی  % 32 132 برنج 7

  12 آلو 5

  مقدار الزم نمک ، ادویه جات 0

 

 سبزی پلو با ماهی

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( د نیازمواد مور ردیف

  53 روغن مایع 1

  522 ماهی 2

  122 سبزی )مثل شوید( 5

  32 نارنج 4

  به مقدار الزم نمک تصفیه شده 3

 هندی %32ایرانی  % 32 132 برنج 6

  12 کره 7

   2/1گرم + لیمو  122ترشی  ترشی + لیمو   5



 

 06 از  58 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 

 کوفته ریزه

 توضیحات مقدار الزم برای هر نفر )گرم( رد نیازمواد مو ردیف

  53 روغن مایع 1

  32 سیب زمینی  2

  22 سبزیجات 5

  22 رب 4

  02 گوشت  3

  1 تخم مرغ 6

  52 لپه  7

  32 پیاز 5

 

 چلوگوشت 

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

  53 روغن مایع 1

 هندی %32ایرانی  % 32 132 برنج 2

  122 گوشت 5

  7 روغن  4

  به مقدار الزم نمک وادویه جات 3

  22 رب 6

  22 هویج 7

  53 پیاز 5

 



 

 06 از  59 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 جدول آنالیز میان وعده هفتگی

 زمان توزيع میان وعده عصر زمان توزيع میان وعده صبح ايام هفته

 17 شیر استريل + بیسکوئیت 11 میوه فصل شنبه

 17 میوه فصل 11 ک عدسیخورا يکشنبه

 17 میوه فصل 11 نان + پنیر دوشنبه

 17 میوه فصل 11 شیر استريل + بیسکوئیت سه شنبه

 17 شیر استريل + بیسکوئیت 11 خوراک عدسی چهارشنبه

 17 نان + پنیر 11 میوه فصل پنجشنبه

 17 میوه فصل 11 شیر استريل + بیسکوئیت جمعه

 

 نان لواش يک عدد گرم + 51خوراک عدسی : عدس 

 گرم بیسکوئیت 31شیر استريل + بیسکوئیت : يک لیوان شیر + 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 06 از  06 صفحه 

 بسمه تعالي

 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

،  امضاء کننده زير پس از بررسی و آگاهی کامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطال  و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصهاينجان  ، 

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

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

مناقصه بعهده برنده  و پس از بازديد کامل از محل کار و با اطالع از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه و اينکه هزينه آگهی 

 مناقصه خواهدبود پيشنهاد می نمايم که:

 عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به مبلغ کل: -7

 وعده غذایی 

 مبلغ ماهانه بر حسب ریال میانگین تعداد پرس غذا و قیمت پیشنهادی  )ماهانه (

 ) غذای بیماران و پرسنل (  

  قیمت هر پرس بر حسب ریال     پرسنل  یمارانب

 ريال  ريال  5172 0713 صبحانه

 ريال  ريال  0033 0575 ناهار 

 ريال  ريال  0211 0305 شام 

 ريال ريال -- 7333 رژیم مایعات )سوپ(

 ريال --  233 میان وعده

   جمددددددددددع کل قیمت غذا 

 نفر 5 ، سنوات ، عیدی و پاداش ، بیمه و ... )حقوق ودستمزدکارگران( اعم از حقوق

  

 

 ريال  )دستمزدومصالح (جمع کل مبلغ ماهانه

 

 
 

 .......................................... ريال (....................جمع کل ماهانه مصالح به عدد ................................... ريال به حروف )...............

 ........................................ ريال (...........ع کل ماهانه حقوق ودستمزد به عدد .............................. ريال به حروف ).................جم

  ريال                                                ساالنه قرارداد)حقوق ودستمزدومصالح (به عدد کل مبلغ

 انجام دهم.                                                                                                                                                                           به حروف :           

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

 تاريخ :                                                             پیشنهاددهنده شرکت

 نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

 

 

 قیمت برگ پیشنهاد 

 


