
 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 
 
 

 :اسناد مناقصه

، کوثرواليت  ،آموزشي و درماني قدس مراکز )بدون مصالح(واگذاري طبخ وتوزيع غذاي

 شفا تاکستان  و بیمارستانسینا  بوعلي

 

 :  مهمتذکرات 
 گر را داشته باشد.شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصه بایست مهرـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک و یا مهر باید توسط مناقصهـ تمامی مدارک و مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، می2

 کننده مختار است  .و امضا نشدن اسناد مناقصه، کمیسیون در رد پیشنهاد شرکت

 ـ مناقصه با وجود و حداقل یک شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده انجام خواهد شد.3

گران به این موضوع  مناقصهدر اسناد این مناقصه،  با توجه به اعالم شناسه ملی دانشگاه علوم پزشکی و اطالعات دیگر -4

باید ضمانتنامه به نام  ذینفع  توجه ویژه داشته باشند که در صورت اخذ ضمانتنامه جهت ارائه وثیقه شرکت در مناقصه می

اعالمی در اسناد مناقصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت کنندگان مفتوح 

 نخواهد شد.
در ای پیش از بازگشایی پاکات گران جلسه یه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصهبرای توج -5

اداره خدمات دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان شماره یک ستاد   در سایت 11/50/91 تاریخ 11الی  12 ساعت

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددبرگزار می

 شرکت کنندگان  به هیچ وجه مجاز به تایپ و ایجاد تغییرات  و یا جابجایی در  فرم های این اسناد نمی باشند  -6

های پیشنهادی  در برگهآن بخصوص  های در اسناد مناقصه و فرم جایگزینیتغییر و یا  درصورت مشاهده ایجاد هر گونه -7

 گران ، قیمت پیشنهادی مورد قبول نخواهد بود . قیمت و ضمائم آن توسط مناقصه



 

 

 

 

    

 
  دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين     
 مناقصهدر اسناد اين مدارک ارايه شده 

 مناقصه نامه شرکت دردعوت -*
 شرایط شرکت در مناقصه-*
 تصویر قرارداد -*
 ـ شرایط عمومی و خصوصی *
 به همراه ضمیمه آن برگ پیشنهاد قیمت -*

گزار، قیمت پیشنهادی خود را مطابق با فرم مورد نیاز مناقصه با توجه به نوع رشته و مدرک تحصیلی افراد باید پیشنهاد دهنده می
 غیر را نیز تکمیل نماید در نالیزآنآباید  می گر )برای ارائه پیشنهاد قیمت برای هر مرکز توسط مناقصه شماره یکپیوست آنالیزهای 

هنگام گران مکلفند به قرار دهد مناقصه ج به همراه برگ پیشنهاد قیمت درپاکت ومورد قبول نخواهد بود(  اینصورت قیمت پیشنهادی
سازمان رفاه قوانین و مصوبات  خرینآبراساس تحت پوشش خود رامزایای کارکنان کلیه  حقوق و،آنالیزو تهیه  ارائه قیمت پیشنهادی

 اعمال نماید.بندی مشاغل طرح طبقهلحاظ نموده و همچنین کلیه پرداختها به کارکنان خود را براساس  امور اجتماعی کار و
-مناقصهافراد مورد نیاز  به متعلقه کلیه مزایای قانونی و آن محاسبه حقوق در که شود مشاهده اگر گرانمناقصه پیشنهادی هایقیمت در

 است. مختار گرانپیشنهادات قیمت مناقصه اینگونه رد در رگزا مناقصه و بود نخواهد قبول وردم پیشنهادات این باشد نشده رعایت گر
 و ....(الضمان تعهدات، استرداد کسور وجهمناقصه، انجام  )شرکت در هاـ نمونه ضمانتنامه*
 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*
 هیأت وزیران 1331مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه ـ فرم منع *

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت
 در دست اجرا  فرم اعالم خوداظهاری کارهای -

 ـ فرم اعالم نمونه مهر شرکت و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت )براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت(
 ـ شناسه ملی دانشگاه 

 ـ فرم ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه 
 فرم بیمه نامه  -

 ـ فرم تعهد بیمه یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد
 برگه مشخصات حقوقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی قزوین  - 

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  یکاعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*
های علوم پزشکی و ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئین*ـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 خدمات بهداشتی و درمانی
 

  



 

 

 

 

    

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

 تصویر کامل اساسنامه )جهت بررسی ارتباط موضوع مناقصه با شرح فعالیت مندرج در  اساسنامه ( -*

 تصویر اگهی تاسیس -*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

 تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره براساس آخرین اگهی تغییرات  -*

)که در زمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی  به همراه تائیدیه سالیانه برای موضوع مناقصه از ساتصویرگواهینامه صالحیت  -*

در زمان بازگشایی پاکت ب،   و یا نداشتن تائیدیه سالیانهیا  معتبر نبودن زمان گواهینامه  صالحیت صورت عدم ارائه گواهینامه 

 پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (

ان از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار-*

 نبودن در زمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد (

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 گر  ارایه تصویر کد اقتصادی مناقصه -*

 گر  ملی مناقصهارایه تصویر شناسه  -*

 طبق جدول پیوست شماره یک قرارداد از سوی مناقصه گران  یکاعالم مدارک مورد نیاز برای ارائه  -*

  



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 

 

 هـرکت در مناقصـوتنامه شـدع

 
 



 

 

 

 

    

      

 دانشگاه علوم پزشكي    
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين       

 
 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزویندانشگاه علوم  گزار: مناقصه

 باشند  دارای شرایط اعالمی در اسناد این مناقصه که  ییهاشرکتکلیه  گر: مناقصه

 ای مرحلهیک عمومی  مناقصه: نوع

 ای با مشخصات مشروحه ذیل شرکت نمائید.کند در مناقصهشما دعوت می دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین از

 تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار اخذ شده است ـ

 ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است.

 موضوع مناقصه:ـ *

طبق استاندارد و برخورداری از کیفیت باال و مطابق با حمل و توزیع غذا  بندی، مصالح (، بسته )بدون های مربوطه به طبخ انجام کلیه فعالیت -

در  و بیمارستان شفا تاکستان در شهر قزوینسینا  بوعلی ،کوثر مراکز آموزشی و درمانی قدس، والیت، کارفرما در قبول مورد و موازین بهداشتی

های و تعداد اعالمی( در  های غذای اصلی صبحانه ، نهار و شام و میان وعده )دو یا سه وعده و یا بتعداد اعالمی( و غذای گاواژ )در وعده وعده

ای شود بر ها و پاویون، سلف و کلیه جاهایی که از سوی کارفرما  اعالم می رشناس تغذیه هر مرکز در بخشساعات تعیین شده توسط کا

 کارکنان اعم  ،بیماران، همراهان بیمار

 گیرد  های افطاری و سحرنیز عالوه بر بند باال و براساس برنامه غذایی کارشناس تغذیه هر مرکز صورت می در ماه مبارک رمضان وعده ـ

 گردد  گر ارایه می تمامی مواد اولیه و تجهیزات پخت آن از سوی مناقصه -
 گردد  هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میبه ریال:ـ مبلغ برآورد به*

 (31/50/98لغایت  1/50/91)از ماه معادل یکسال کامل شمسی 12ـ مدت اجرای قرارداد :*

 درمانی قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ـ کارفرما:*

موردی کارشناسان تغذیه  هاینظارت و باشد میموضوع مناقصه  واحد تغذیه و واحد بهداشت محیط هر مرکز، مدیریت  دستگاه نظارت:ـ *

  درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نتمعاو



 

 

 

 

    

که ریال یکصدوشش هزاروشصت وپنج صدویکمیلیون وشش وهشتتصدبحروف  یالر 150/100/850:در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین*

 گزار تسلیم شود.باید به یکی از صورتهای مشروحه ذیل، صرفاً در پاکت الف به دستگاه مناقصه

 صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی نامهو یا ضمانت های دولتیصادر شده از بانک نامهضمانتالف:

 ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای3 باید دارای مدت اعتباری به مدتکه این ضمانت نامه می گزارمناقصهنفع ایران به اسالمی جمهوری

 های پیوست اسناد مناقصه تنظیم شده باشد.باید طبق فرمنامه میضمانتهمچنین  باشد و ماه دیگر نیز قابل تمدید 3

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم پزشکی نزد  قابل برداشت بنام سپرده 31101339واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

 ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین –قزوین به آدرس نواب مجتمع ادارات 

 د.ـ به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد ش

-معامالتی دانشگاهها و دانشکده حسن انجام کار بر اساس آیین نامه مالی و کسر حسن انجام تعهدات و:میزان و نحوه اخذ تضمین مبلغ -*

 پرداختی پرداخت نخواهد شد پیش باشد و به برنده مناقصه در طول مدت قراردادهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می

باشد می باشد الزم به توضیحمی 11/50/91پایان ساعت اداری  لغایت 58/50/91از تاریخ اسناد مناقصه فروش  مناقصه:اسناد فروش ـ *

 باشد.می 10/13و در روزهای پنج شنبه  10/11پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 

ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  –قزوین، مجتمع ادارات نواب  نشانی محل فروش اسناد مناقصه:ـ *

 واحد امور قراردادها -درمانی قزوین

اه بنام سپرده غیر قابل برداشت نزد بانک رف 31108001باشد که باید به شماره حساب می ریال 555/555/1مبلغ بهمناقصه: قیمت اسناد  ـ*

 یک)ستاد(واریزوتحویل رسیدآن به واحد امور قراردادهای دانشگاه تا اسناد مناقصه ارایه و تحویل گردد.کارگران مستقر درساختمان شماره 

در تاریخ  توانند جهت اطالع و بازدید از مکان موضوع مناقصه خریداران اسناد مناقصه می ازجلسه بازدید از مکان موضوع مناقصه: ـ *

گزار، کارکنان و خدمات پشتیبانی دانشگاه از مکان موضوع مناقصه بازدید بعمل آورند. مناقصهضمن مراجعه و هماهنگی با مدیریت  10/50/91

گونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوع مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند چرا که این بازدید در عوامل وی هیچ

عنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات موضوع مناقصه است و نباید بهگران از شرایط کارهای تر شدن مناقصهراستای آگاه

ای مکتوب به اسناد مناقصه کند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیگر در این بازدید تعهدی برای مناقصهشفاهی ارایه شده از سوی مناقصه

 افزوده شود.



 

 

 

 

    

ای پیش از ریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه گران جلسهبرای توجیه و تشجلسه پرسش و پاسخ : ـ *

. که در صورت ایجاد تغییرات در اسناد گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 11/50/91تاریخ  12الی  15بازگشایی پاکات در ساعت

  تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم می شود و این تغییرات جزء اسناد مناقصه خواهد بودمناقصه پیرو این جلسه این موضوع بصورت مکتوب به 

جلسه پرسش و پاسخ برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است مگر این که نامه مکتوب انصراف خود را  مهم: شرکت در 

 به شرح ذیل اعالم نمایند

چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نیستند مراتب را بصورت کتبی تا آخر وقت  :زمان و نحوه اعالم انصراف*ـ 

 .واحد امور قراردادها اطالع دهید به 18/50/1391اداری تاریخ 

دریافت پیشنهادها به که پس از پایان یافتن این زمان محل باشد می 23/50/1391تاریخ  10/11ساعت  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ـ*

 .گران پاکات دریافت نخواهد نمودوجه از مناقصههیچ

قزوین، مجتمع ادارات نواب، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  :نشانی محل تسلیم پیشنهادهاـ *

 دانشگاه.قزوین، دبیرخانه اداره حراست 

نامه معتبر و پس از تحویل فیش واریزی بابت با ارایه معرفی فقطاسناد مناقصه به فرد مجاز یا نماینده شرکت نحوه فروش اسناد مناقصه: ـ *

 گیرد.خرید اسناد مناقصه صورت می

ین، در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزو 21/50/1391در تاریخ  ـ تاریخ جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات الف، ب، ج:*

نتیجه مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم 

 خواهد شد.

 528-33310101تلفن توانید با شماره  گران: در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام در مورد اسناد مناقصه می سواالت مناقصه واحدپاسخگویی به

 واحد امور قراردادها )آقای  مصطفی صفدری( تماس حاصل فرمایید.

گران حاضر در از مناقصه ج پاکات بازگشایی گامـهن به :گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیـ نحوه شرکت مناقصه*

 شود. جلسه مینامه کتبی دعوت به حضور در صورت ارایه معرفی

 

  



 

 

 

 

    

 :مناقصه عمومي يطشرا

گران تمامی اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطالعات  تلقی خواهد شد که مناقصه آن منزله به مناقصه و تسلیم پیشنهاد در *ـ شرکت

 مربوط به آنها را تا ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

های موجود در این خصوص با نامهها و آئینو بخشنامه اند طبق قوانینحاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده*ـ هرگاه اطالع 

 آنان رفتار خواهد شد.

روز پس  3*ـ در صورتی که هر یک از خریداران اسناد مناقصه، نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا 

گزار )واحد امور قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات اتمام زمان خرید اسناد و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به اطالع مناقصه

 بهداشتی درمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.

گری در مورد توضیحات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به سواالت مطروحه *ـ در صورت اعالم وصول نامه کتبی و درخواست مناقصه

گزار موضوعی از شود  و اگر بعد از این و قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصههای الزم داده میدرجلسه پرسش و پاسخ،  پاسخ

گردد  این تغییرات بصورت مکتوب قبل از پایان یافتن مهلت  سوی مناقصه گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد و مدارک مناقصه

 دریافت پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد مناقصه  اعالم می شود 

گزار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر *ـ مناقصه

آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه بصورت مکتوب ابالغ می گردد و از آنجا که ممکن است تجدیدنظر یا اصالح  چنین موردی پیش

تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با ها باشد در این صورت دستگاه مناقصه گزار میدر اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

و  دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.اعالم کتبی به پیشنهاد

 در صورتی که پیشنهادها قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. 

شرکت در مناقصه طی فرمی،از مناقصه گران درخواست میگردد که اطالعات صحیح خود *ـ به هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان 

به انها  در مورد شماره فاکس ،شماره تلفن ،آدرس پستی ،ایمیل و  ...خود را اعالم دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه

عالم شود که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصه) قبل یا پس از اتمام زمان به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر ا

فروش اسناد مناقصه(، این موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس اعالم شده ارسال میگرددکه در صورت ارسال و اخذ تاییدیه  این ارسال 

ارسال تغییرات  توسط مناقصه گزار از طریق  فاکس ،در مرحله دوم   به معنی اعالم وارسال قطعی تغییرات میباشد و در صورت عدم امکان

تغییرات به شماره تماسی که در فرم فوق الذکر اعالم شده به تک تک خریداران اسناد مناقصه که از طریق فاکس امکان اعالم نبوده  اعالم 



 

 

 

 

    

گران نرسد( که این تماس انجام  موقع به دست مناقصه گردد )چرا که ممکن است بدلیل ارسال مدارک از طریق پست این تغییرات به می

باشد و در  کنندگان بابت تغییرات انجام شده می گر( مبنا اعالم قانونی به شرکت تغییرات به مناقصه )جهت دریافت اسناد شده و اعالم تلفنی

ایمیل اعالمی، نهایتا موضوع تغییرات به آدرس در مرحله آخر از طریق  صورت عدم امکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن، و

تلفن تماس، ایمیل  شماره فاکس، گردد لذا اعالم اطالعات مناقصه گران درفرم صدراالشاره )اعم ازپستی اعالمی مناقصه گران  ارسال می

اطالعات صحیح توسط خریداران اسناد باشد که در صورت عدم ارایه  الذکر می شرح فوق آدرس پستی(  به ترتیب مبناء اعالم تغییرات به و

گونه مسؤولیتی در این گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچمناقصه این موضوع و تبعات قانونی آن بر عهده آنان بوده و مناقصه

 خصوص نداشته و نخواهد داشت.

بنام سپرده  31108001باید به شماره قبل از انعقاد قرارداد می باشد کهبرنده مناقصه میهای مرتبط به انتشار آگهی بر عهده *ـ کلیه هزینه

 غیرقابل برداشت نزدبانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها نماید.

ر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در آن *ـ پیشنهاد دهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرایط مناقصه ذک

تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء )توسط فرد یا افراد مجاز بر اساس آخرین آگهی تغییرات( نماید چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه بعضی 

و امضاء نماید در غیر اینصورت آن پیشنهاد  از اوراق تعهدآور، سهواٌ مهر و امضاء نشده باشد، پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر

 ناقص و مردود خواهد بود.

*ـ برنده مناقصه موظف است حداکثر تا هفت روز به استثنا ایام تعطیل پس از ابالغ نتیجه بازگشایی و برنده شدن توسط کمیسیون 

ا فرم تضمین اقدام نماید در غیر اینصورت درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق ب0مناقصات دانشگاه وثیقه حسن اجرای تعهدات معادل

که اعتراضی نخواهدداشت، درصورتیتضمین شرکت در مناقصه بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط شده و حق هیچ گونه

-اعالم میــوان برنده مناقصه بینی حاضر به انعقاد قرارداد نباشد پس از انجام مراحل فوق برنده نفر دوم به عنبرنده نفر اول در مهلت پیش

ط شود و چنانچه او نیز حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضب

 گیرد.شده و مناقصه تجدید خواهد شد و یا مقدمات انجام ترک تشریفات مناقصه صورت می

 شودفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی بالفاصله مسترد می*ـ پس از تعیین برنده ن

*ـ پیشنهاددهندگان باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم مانند محل و 

باید رعایت شودرا بدست آورده وهیچگونه را که برای ارائه پیشنهاد میموقعیت،کلیه قوانین و مقرات نافذ و جاری و تمامی نکات و مواردی 

 اطالعی نماید و استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. موارد ابهام، اشکال و یا موضوعی باقی نمانده است که بعداً در مورد آن اظهار بی



 

 

 

 

    

 پیشنهاد خود را ذکر نمایند.باید در فرم پیشنهادی قیمت، تاریخ *ـ کلیه پیشنهاددهندگان می

باید به این موضوع توجه داشته باشند که در پاکت الف و یا ب هیچگونه اطالعی که مربوط به قیمت بوده و یا تمام *ـ پیشنهاددهندگان می

 ها مفتوح نخواهد شد.یا بخشی ازمبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشدنبایدقرارگیردکه دراین صورت ازمناقصه کنار گذاشته شده و پاکت ج آن

سازد. و گران را از تصمیم خود مطلع میدرنگ مناقصه*ـ در صورت لغو مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، بی

اند و مراتب گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه کردهگرانی به زیان مناقصه هرگاه درجریان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو خواهد شد و این دانشگاه گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهبه مناقصه

 مود.اند برای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح ارسال خواهد نگزارش موضوع را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته

های علوم ها و دانشکدهقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه گران نسبت به اجرا نشدن موادی ازیک از مناقصه *ـ هرگاه هر

توانند در چارچوب قانون یاد پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه اعتراض داشته باشد می

خدمات بهداشتی درمانی قزوین به صورت مکتوب اعالم نمایند که پس از بررسی  ده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی وش

 گردد.موضوع، پاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان ابالغ می

آن قلم مبنا خواهد بود و همچنین در  بهای هرقلم با قیمت کل آن قلم ، قیمت کل *ـ در صورت تناقص بین حاصل ضرب مقدار و واحد

 های کل اقالم با مبلغ پیشنهادی، مبلغ پیشنهادی کل مبنا خواهد بود.صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت

خوردگی، الک گرفتگی و بدون شرط اعالم نماید که در صورت عدم باید قیمت پیشنهادی خود را بدون هرگونه خط*ـ پیشنهاددهنده می

 وضوعات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددرعایت این م

باید به صورت عددی و حروفی از سوی پیشنهاددهنده اعالم گردد که در صورت مغایرت بین اعداد و حروف قیمت *ـ قیمت پیشنهادی می

 باشد. گر، مبلغ حروفی میکل پیشنهادی، مبنای قبول مبلغ پیشنهادی مناقصه

 کننده برگزار و بازگشایی پاکات و تعیین برنده انجام خواهد شد.*ـ مناقصه با وجود حداقل یک شرکت

گزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب برنده مناقصه و یا پس از مشخص شدن برنده برای انعقاد قرارداد  *ـ مناقصه

گر ارایه شده است( را طلب نماید که می باید که در ان، اصل مدارک )که توسط مناقصهگربرای صحت و سقم اطالعات اعالمی مناقصه

 باید انجام شود.کنندگان میگزار از سوی شرکتاسرع وقت  این درخواست مناقصه



 

 

 

 

    

دگی نداشته باشد و *ـ پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خور

در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارم مناقصه، یا ارایه پیشنهاد شروط مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی، 

 آن پیشنهاد مردود است.

 مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت بیست روز باستثناء روزهای تعطیل می باشد -*

های آن حذف شده لذا از ابتدای ( قانون و تبصره151، ماده ) 31/1/91ماده واحده اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب  20موجب بند )به

گردد های پیمانکاران کسر نمیها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3الحساب مالیات )هیچ مبلغی تحت عنوان علی 90سال 

 باشند.کاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود میمعذالک پیمان

برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز است -*

نامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده بدون انکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانت

 و دارائیهای او جبران نماید.برنده مناقصه  را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات

مثبته از سوی برنده مناقصه به  باشد)ارایه مدارک*ـ اولین پرداخت منوط به عقد قرارداد بین برنده مناقصه و کارکنان تحت پوشش او می

 گزار الزامی است(.مناقصه

گزار و اخذ موافقت از مدیریت خدمات پشتیبانی و یا معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بنا به درخواست واحد مناقصه -*

درصد از  20همچنین کاهش حجم قرارداد تاسقف  باشد،درصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش می 20 برحسب ضرورت و تشخیص تا میزان

 باشد.اختیارات مدیریت هر یک از واحدهای موضوع مناقصه می

گر اقرار می نماید که نمونه قرارداد ارایه شده در اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کامل اطالع داشته و مناقصه -*

 رای هر کدام ازتعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید.پس از برنده شدن نسبت به اج

ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیمانبرنده مناقصه اقرار می -*

 شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد 

 
 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 شرايط خصوصي مناقصه : 

برنده مناقصه، با شرایط و باید به هنگام شروع بکار  مناقصه میباشد که برنده  مورد نیاز به تفکیک هرمرکز به شرح ذیل می نیروهای-*

 بکار بگمارد باید  میپیوست این اسناد  قرارداد این اسناد وهمچنین مفاد اشاره شده درتصویردر شده اشاره صالحیت تائید نحوه و مشخصات

می باید به هنگام شروع بکار این نیروها را با شرایط اعالمی برنده مناقصه  باشد که نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل می -*

  بکار بگمارد

 شفا تاکستان قدس بوعلي واليت کوثر 

 1 1 1 1 1 سر آشپز

 2 2 2 3 2 آشپز

 2 - 3 3 - کمک آشپز

 1 1 9 8 0 کارگر ساده مرد

 1 1 1 2 1 نماینده پیمانکار

 1 8 10 11 9 جمع
 

 ای درجه دو سر آشپزی باشد  باید دارای مدرک فنی و حرفه سر آشپز میشرایط ـ *

 ای درجه دو آشپزی باشد. باید دارای مدرک فنی و حرفه می شرایط آشپزـ *

 باید دارای کارشناسی تغذیه و یا کارشناسی بهداشت محیط باشد  نماینده پیمانکار می -*

الذکر اقدام  باید به تعداد جدول اعالمی و با شرایط فوق از ارائه وثیقه حسن انجام تعهدات میمناقصه برنده شود پس  گری که در هر مناقصه -*

 .به بکارگیری پرسنل به تفکیک هر مرکز نماید 
ای قیمت  به گونه به این امر مهم توجه ویژه داشته باشد که  برنده شود لذا یا چند مرکز  دو گری در ممکن است مناقصه نکته مهم:

صورت برنده شدن در بیش از یک جا هم توان بکارگیری پرسنل به شرح شرایط و تعداد اعالمی صدراالشاره  درنماید که پیشنهادی ارائه 

 نیز  برای او امکانپذیر باشد.را داشته باشد و هم توان مالی پرداخت حقوق ومزایای انها 

گردد تا قیمت پیشنهادی  شرح ذیل اعالم می نهار و شام  مصرفی هر مرکز در یک ماه به شرح ذیل میانگین تعداد هر پرس صبحانه، به -*

 خود را با توجه به این موضوع و اعمال سایر موارد اعالمی در این اسناد مناقصه ارایه  نمایند 
 

 

 شفا تاکستان قدس بوعلي کوثر واليت 

 18131 82501 101025 85555 132032  ساالنهتعداد پرس مصرفی  صبحانه 

 11000 110001 232255 110555 188510 ساالنهتعداد پرس مصرفی نهار 

 11180 99950 113285 155555 110519  ساالنهتعداد پرس مصرفی شام  

 131882 291010 013555 290555 100081 جمع ساالنه  
 

 گردد . تفکیک و جداگانه منعقد میدر صورت برنده شدن مناقصه گری در چند مرکز ، قرارداد های آنان به  -*



 

 

 

 

    

باید توانایی بکارگیری همان تعداد نیرو به شرح شرایط  در  گری در یک یا چند مرکز برنده مناقصه شناخته شد می در صورتیکه مناقصه -*

پس از برنده شدن و عدم  اسناد مناقصه و توان پرداخت حقوق و مزایای آنها به شرح اسناد مناقصه باشد چرا که در صورت عدم تامین نیرو

 گردد رفتار خواهد شد  . توان مالی طبق مفاد این اسناد مناقصه و براساس مفادقراردادی که با برنده مناقصه منعقد می

 باشد برابر با دوازده ماه کامل شمسی می 31/50/98لغایت  51/50/91مدت قرارداد موضوع مناقصه  از تاریخ  -*

طبق  1391دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار در سال هر گونه افزایش سطح -*

 باشد. می قوانین و مقررات بر عهده کارفرما

 غیر از پرداخت افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار هیچگونه تعدیل به -*

 شود. دیگری به برنده مناقصه  در طول مدت قرارداد پرداخت نمی

مبلغ سود اعالم شده برنده مناقصه که در آنالیز قیمت که به ضمیمه پاکت ج خود در هنگام برگزاری مناقصه اعالم نموده در طول مدت  به -*

 باشد  اد ثابت میقرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایشی تعلق نگرفته و این مبلغ در کل مدت قرارد
را که پس از برنده شده مناقصه گري نكته بسیار مهم: شرکت کنندگان الزم است حتماً به تصوير قرارداد ضمیمه اين اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقي داشته باشند چ

قیمت هاي پیشنهادي خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصوير قرارداد ارائه شده اعالم نمايند در مناقصه مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارايه شده میباشد و بعبارت ديگر مناقصه گران 

 که پس از ارائه قیمت پیشنهادي هیچگونه عذري از بابت عدم از طالع پذيرفته نخواهد شد .

با وی بر طبق این قرارداد ،قرارداد مناقصه  در گری که پس از برنده شدن مناقصهباشد  دراین اسنادتصویرقراردادی ارائه و به ضمیمه می  -*

 .قیمت خود را ارائه نماید در این قرارداد ، اساس شرایط اعالمی گران می باید به دقت مفاد قرارداد راخوانده و بر گردد لذا  مناقصه منعقد می

 در طول مدت قرارداد درکه برنده مناقصه در تصویر قرارداد ضمیه بطورکامل اعالم شده است  الزحمه و صورت وضعیت نحوه پرداخت حق -*

از صورت وضعیت  ها و شرایط مورد نظر کارفرما کسوراتی در قرارداد منظور شده که کیفیت ،صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و رعایت موازین

 گردد   برنده مناقصه کسر می

وزارت کار و امور  11/2/81تاریخ  9119کار و دستور العمل شماره  بندی مشاغل مطابق قانون به رعایت طرح طبقهبرنده مناقصه موظف  -*

بایست تصفیه حساب  و می باشد می صورت برنده شدن درطول مدت قرارداد هنگام ارایه قیمت و در های مربوط به دستورالعمل سایر و اجتماعی

 نهایی موضوع اعمال طرح مذکور را در پایان قرارداد به کارفرما ارائه نماید 

های   بیمه نموده و حق بیمه گمارد طبق قانون و مقررات، برنده مناقصه موظف است کلیه افرادی را که برای اجرای قرارداد بکار می  -*

ارائه صورت  سازمان تامین اجتماعی پرداخت و رسید اصل را تحویل کارفرما نماید و به هنگامماه به  خر هرآرا بطور صحیح و مرتب در  متعلقه

نماید با تایید بانک عامل تحویل  باید مستندات و لیست پرداخت حقوق پرسنل خود را که از طریق سیستم بانکی پرداخت می وضعیت می

 کارفرما نماید 

باید فیش واریزی کسورات را  برنده مناقصه بوده و به ازاء هر صورت وضعیت ارائه شده می بر عهده کسورات متعلقه به قرارداد منعقده کلیه -*

 به کارفرما ارائه نماید .

 باشد . اختالف کارگری و سایر مراجع  ذیصالح برعهده پیمانکار می حل های هیات در مناقصه برنده عوامل شکایات به پاسخگویی هرگونه -*

 

 



 

 

 

 

    

 شرکت در مناقصه: رايط ش

 قزوین  والیت در شهر و قدس سینا، بوعلی کوثر،  درمانی و الزم برای طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی فعالیتهای کلیه واگذاری مناقصه: موضوع

 گردد  گر ارایه می که تمامی مواد اولیه و تجهیزات پخت آن از سوی مناقصه  و بیمارستان شفا تاکستان
کنندگان در مناقصه  باید از سوی شرکتنامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه ذیل نیز در این مناقصه میکه در دعوت مراتبیعالوه بر 

 مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

که محتوی سه گزار و پیشنهاد خود را دریک پاکت سر بسته الک و مهرشده ـ داوطلب شرکت در مناقصه باید مدارک الزم اعالمی مناقصه1

الذکر تنظیم پاکت جداگانه الف، ب و ج ) هرکدام از این سه پاکت خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( میباشد به ترتیب بندهای بعدی ذیل

د دهنده و تاریخ الذکر باید موضوع مناقصه، نام و نشانی قانونی و صحیح پیشنهاو در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوق

 و مهر خود واعالم ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید. ءتسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با امضا

باشد الذکر میذیل 0و 0و 1مدارک مشروحه در بندهای و شرایط مناقصه( تمام اسناد 1 در بند مدارک الزم و پیشنهاد مناقصه )اعالمی از ـ منظور2

 که حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت الف ، ب و ج قرار داده می شود.

گزار  در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط مناقصه و و مدارک مناقصه ،که از طرف مناقصه ـ اسناد3

های )الف، ب و ج همگی در مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتها و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل

 یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.

 :ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز1

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه-*

ارایه اطالعات باشد تکمیل فرم میواریز نقدی و فیش واریزی  بصورت گریدرصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه :1مهم نکته

وثیقه شرکت در مناقصه در پاکت الف پس از تکمیل شدن ،به همراه  ن فرم باید ایالزامی است که میجهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه 

 باشد الذکر میدر صورت تکمیل فرم فوق در صورت برنده نشدن فقطبور زعودت وثیقه م ضمیمه گرددو

باشد در صورت برنده نشدن عودت ضمانتنامه فقط گری بصورت ضمانتنامه میدرصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه:2مهم نکته

 گیرد ارایه معرفینامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت  ملی فرد گیرنده ضمانتنامه صورت می با 

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:0

 دعوتنامه شرکت در مناقصه –*

 شرایط شرکت در مناقصه )متن حاضر( -*

 خصوصی  عمومی و شرایط -*

 تصویر قرارداد -*

 هیئت وزیران 1331فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  -*

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا -*



 

 

 

 

    

 پرسشنامه اطالعات شرکت -*

 ـ تکمیل فرم اعالمی نمونه مهر و نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت 

 الضمان و...( ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهنمونه ضمانتنامهـ 

 فرم ارزیابی فنی وبازرگانی به همراه کلیه ضمائم ومدارک درخواست شده درآن -*

 تصویر کامل اساسنامه-*

 گهی تاسیس آتصویر -*

 گهی تصمیماتآتصویر اخرین -*

 هیات مدیره براساس آخرین آگهی تغییرات  ضاءتصویر شناسنامه و کارت ملی اع -*

رائه * تصویرگواهینامه صالحیت برای موضوع مناقصه از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی به همراه تائیدیه سالیانه  )که در صورت عدم ا

 ویاعدم ارائه تائیدیه سالیانه در زمان بازگشایی پاکت ب،  پاکت ج مناقصه گر مفتوح نخواهد شد  گواهینامه زمان نبودن معتبر یا صالحیت گواهینامه

دن در * ـ ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از سازمان تعاون ،کار و رفاه اموراجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر نبو

 گر مفتوح نخواهد شدزمان بازگشایی پاکت ب، پاکت ج مناقصه 

 ـ ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده*

 مشخصات حقوقی دانشگاه -*

 ارایه تصویر کد اقتصادی -*

 ارایه تصویر کد شناسنامه ملی  -*

های علوم پزشکی و خدمات ها و دانشکدهنامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئین*ـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 بهداشتی و درمانی

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهمی مهم:بسیار نکته

( از سوی فرد یا ارزیابی فنی وبازرگانیبخصوص مدارک درخواستی برای در اسناد مناقصه ) درخواستیاعالم شده  است( به همراه کلیه مدارک

در پاکت ب قرار داده شده ترتیب اعالم شده در این بند  بطور مجزا وبه گهی تغییرات( مهر و امضا شده وآگر )براساس اخرین مجاز مناقصه افراد

 موم گردد . و و مهر
 مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتند از:ـ 5

 باید فقط فرم موجود و ارائه شده در اسناد مناقصه تکمیل گردد ( برگ پیشنهاد قیمت )که می -1-0

ـ آنالیز قیمت های پیوست برگ پیشنهاد قیمت که می باید از سوی مناقصه گران به دقت تکمیل شود)در صورت عدم تکمیل قیمت پیشنهادی 2-0

شنهادی در این آنالیزها با قیمت اعالمی در برگه پیشنهاد قیمت نبادی اختالفی داشته مورد قبول نخواهد بود و مجموع کل ریالی قیمت های پی

 باشد(.

 



 

 

 

 

    

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 هـامـانتنـضم  هـونـنم
 

 

 
 

 

 اسنـاد مناقصـه  



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه)نمونه يک(
 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين، کوثر سینا، قدس و درماني بوعلي يآموزش واگذاري طبخ و توزيع مراکزمناقصه 

 

 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان هر  اطالع دهد که    به این 

 مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی   مبلغی را که 

درنگ در داشته باشد، بیقضاییدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قانونی یا ــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به درخواست معتبر می   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز 

   برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که                                  کتبی 

    نتواند یا نخواهد مدت آن ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

را موافق با     موجب این تمدید را فراهم نسازد و             

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این               تمدید ننماید

 د.ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پرداخت کن

 چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی 

مطالبه نشود ضمانت نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط اسات اعم از اینکه اصل با بانک مسترد گردد یا مسترد 

 نگردد.

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 
 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 )نمونه دو(حسن انجام تعهدات   ضمانت نامه 
 بیمارستان شفا تاکستانو و واليت در قزوين ، کوثر  سینا، قدس و درماني بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد      به این 

 دارد این                                                        از        را با 

 برای مبلغ                 در مقابل 

 گیــرد تضمین و تعهد می نماید در صورتیکه داتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میمنظـــور انجام تعهـــریال به

کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                                 

 رارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان اطالع دهد که                                      از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از ق

 ریال هر مبلغی را که     

 مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از 

 کرد  درنگ در وجه یا حوالهبـدون آنکه احتیـــاجی به صــدور اظهارنامـــه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

 بپردازد .    

است بنا به درخواست کتبی        دت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز م

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید                                  

  تمدید کند و یا  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را    باشد و در صورتی که می

  موجب این تمدید را فراهم نسازد و  نتواند               

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ               را حاضر به تمدید نماید 

 پرداخت کند.       درج شده را در وجه یا حواله کرد

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 اييعنوان دستگاه اجر

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

 
 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 

 

    

 سه( )نمونهضمانت نامه پیش پرداخت

 و بیمارستان شفا تاکستانو واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس و درماني  بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 
 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

  را با    اطالع داده است قرارداد      به این 

 ریال به عنوان پیش پرداخت به                پرداخت شود ، این       منعقد نموده است و قرار است مبلغ 

 کتباً به این بانک اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به    متعهد است در صورتیکه 

            

 است هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

 درنگ در وجه یا حواله کردنونی و قضایی داشته باشد بیبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قا

 بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز         

است و بنا به درخواست کتبی                                                     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین   

 ست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه شده برای مدتی که درخوا

 تنوان یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا 

 را حاضر به تمدید نماید.      موجب این تمدید را فراهم نسازد و تنواند در مقابل 

وجه متعهد است یدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در          

پرداخت نماید  مبلغ این ضمانت           یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است طبق نظر کتبی      نامه بنا به درخواست کتبی 

   که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه       

 به     استعالم  

 گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل 

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.    ضمانتنامه معادل مبلغی که 

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این ضمانت پرداخت به ترتیب تعیین شده دراین ضمانتدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

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

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر
 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    ز و تعهدآور شرکت نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجا



 

 

 

 

    

  ضمانت نامه کسور حسن انجام کار)نمونه چهار(
 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس  و درماني  بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 اطـــالع داده اســـــت که مقـرر است مبلغ                          به این 

  بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد        ریال از طرف  

 به                                                          

 پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب 

 متعهد است در صورتیکه      این     نزد این 

 از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان      اطالع دهد که 

مطالبه کند به محض دریافت اولین        ریال هر مبلغی را که      

 تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد بپردازد . مدت درنگ در وجه یا حوالهری قانونی و قضایی داشته باشد،  بیبـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجا

 است بنا به درخواست کتبی        اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

باشد و تمدید میواصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل                                 

  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا     در صورتی که 

را حاضر به تمدید         موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند            

غ درج شده در باال را در وجه متعهداست بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبل                    نماید

 پرداخت کند.     یا حواله کرد
 

 عنوان پیمانكار

 عنوان بانک

 عنوان دستگاه اجرايي

 موضوع قرارداد مورد نظر

 
 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 ها  هـد نامـرم و تعهـف  هـونـنم
 

  

 



 

 

 

 

    

 وثیقه شرکت در مناقصهفرم ارائه اطالعات جهت عودت 

 و بیمارستان شفا تاکستان سینا، قدس و واليت در قزوين بوعليکوثر ، و درماني  يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل این کلیه شرکت

 باشد.رم میف

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

 

 

 

 

قت دالذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقمتعهد می توضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم و

که در صورت اشتباه در اعالم را انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد 

 اطالعات، تمامی ضرر وزیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود.

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 

 

    

 22/01/0331مول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ ش
 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين، کوثر سینا، قدس و درماني بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 
نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در وسیله تأئید میدهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین این پیشنهاد

دارد پیشنهاد ارایه  گزار حق باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه نمی 1331معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را همچنین قبول و تأکید می

ویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در امضاء کند و خالف اظهارات فوق در مدت پیمان )تا تح

 قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ

ثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان و ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در ا

 خسارت وارده به عهده کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد 

کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق مراتب را بالفاصله به اطالع 

از را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی 

 ار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای ک

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق 

 باشد.مجازاتهای مربوطه می

 

 

 پیشنهاددهنده:نام شرکت           تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 
 

 

 و دانشـــگاه علوم پزشـــكي      

 استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي    
 

 

 

 

 

 واگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشي و درماني بوعلي سینا،قدس،کوثر و واليت در قزوين و بیمارستان شفا تاکستان مناقصهدر اطالعات شرکتها(يک شماره )پرسشنامه
 

 مشخصات حقوقی شرکت: -1

 نام کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                     تاریخ تاسیس
 :ثبت تابعیت:                                                    شماره ثبت :                                                  تاریخ

 :کداقتصادی:                                                 شناسه ملیمحل ثبت:                                                
 سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                                  سرمایه پرداخت شده به)ریال(:
 :رتبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت

 تحت پوشش      تعاونی       یدولت        خصوصی     :نوع شرکت 

 سایر  با مسؤولیت محدود سهامی عام       سهامی خاص  : نوع ثبت 

 موضوع فعالیت شرکت:
    ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری                           ارایه خدمات تشخیصی و درمانی                               ارایه خدمات توانبخشی و ارتقای سالمت 

 تأمین تجهیزات پزشکی،بهداشتی و درمانیارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های پزشکی    ای در ارایه خدمات فنی و مشاوره
 امور چاپ و تکثیرحمل و نقل  تعمیر و نگهداری         کی های پزشارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی    زمینه

           امور آشپزخانه و رستوران)خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی 

                       امور تاسیسات         باغبانی       )ارایه خدمات حمل و نقل بیماران)آمبوالنس....:سایر ...................... 
 

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -2

 رشته تحصیلي مدرک تحصیلي سمت کدملي نام و نام  خانوادگي رديف
سابقه کار در شرکت 

 )سال(

       

       

       

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 

  و دانشـــگاه علوم پزشـــكي

 استان قزوين درماني–خدمات بهداشتي 

 

 

 )ادامه پرسشنامه شماره يک ( اطالعات شرکت ها
 اولویت میزان سهاممشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب  -3

 

 مسؤولیت در شرکت درصد سهام رشته تحصیلي مدرک تحصیلي اشخاص حقیقي حقوقياشخاص رديف
       
       
       

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
 

در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به عمد اطالعات ناقص ارایه نموده است ، از  چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق:1*تذکر

و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام  انعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده

 وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید . تعهدات(

 .تصویرکارت ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گردد:2*تذکر

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 

 پالک:   کشور:      استان:       شهر:           خیابان :               کوچه :           فرعی :          نشانی کامل
  کد پستی

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 



 

 

 

 

    

 فرم خوداظهاري اعالم کارهاي در دست اجرا 

 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس  و درماني بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 

 باشد گردد در تاریخ ارایه پیشنهاد کلیه کارهای در دست اجرا و کارهایی که اخیراً برنده شده است بشرح ذیل میامضاء کننده زیر متعهد می

 مشخصات قرارداد رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 پايان قراردادتاريخ 

       

       

       

       

 

 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد.

 

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت:    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 فرم اعالم امضاء مجاز
 

 نمونه امضا فرد يا افراد صاحب امضاء مجاز شرکت بر اساس آخرين آگهي تغییرات 

 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس  و درماني  بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 
 

 این برگ جزء الینفک مدارک و اسناد مناقصه بوده و پس از تکمیل شدن توسط پیمانکار می باید در پاکت ب ارایه گردد

 

 نمونه مهر شرکت  نمونه امضاء سمت  نام نام خانوادگي 

    

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 فرم ارائه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه

 و بیمارستان شفا تاکستان و واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس  و درماني بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 

کنندگان در مناقصه که وثیقه شرکت در مناقصه آنها بصورت واریز نقدی و بصورت ارایه فیش بانکی است ملزم به تکمیل این کلیه شرکت

 باشد.فرم می

 (:که مبلغ وثیقه شرکت در مناقصه به آن واریز گرددشماره حساب )

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره حساب فوق شماره شبا

 

 

 

 

 

را قت دالذکر نهایت باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقمتعهد می کنندگان در مناقصه ملزم و توضیحات کلیه شرکت

که در صورت اشتباه در اعالم انجام دهند چرا که این اطالعات مبنا واریز و عودت وثیقه شرکت در مناقصه میباشد 

 زیان ایجاد شده متوجه شرکت کننده در مناقصه خواهد بود. تمامی ضرر واطالعات، 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

 مهر شرکت    نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 
 



 

 

 

 

    

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
 

 14000230525 :شناسه ملي

  1/1/1364 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزویننام شخصیت حقوقي: 

 جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 999شماره مجوز: 

  22/11/1357تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

قزوین خیابان نواب شمالی ، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک ستاد، دانشگاه علوم پزشکی و محل اقامت قانوني: 

 خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 411371714417کد اقتصادي : 

 3419915315کد پستي : 

 IR – 010130100000000037161551شماره شبا: 

 معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین :نام صاحب حساب

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 
 تكمیلي و ضمائم برگ پیشنهاد قیمت



 

 

 

 

    

 قیمت پیشنهادي فرم تعهد و اعالم
 و بیمارستان شفا تاکستانو واليت در قزوين ، کوثر سینا، قدس و درماني  بوعلي يواگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمناقصه 

 
اساس آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات، فرد مجاز شرکت / اینجانبان................................................... امضاءکنندگان ذیل که بر اینجانب

درجات نباشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد مطالبات و م................................ برای امضاء می

-الذکر و پس از بازدید کامل از محلاسناد مناقصه فوق دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و

 نمایم .کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می

 
********** 

 
 

 

 می نمایم که: *ـ چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد

قرارداد به  تروز کاری از تاریخ بازگشایی پاکات ج و مشخص شدن برده شدن متعهد به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدا 1ظرف مدت الف ـ 

 درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد به تفکیک هر یک از مراکز برنده شده ارایه نمایم  0میزان 

 مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه امضاء نمایم. ب: اسناد و

 الینفک این پیشنهاد محسوب میشود  ءکلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جز *تائید می نمایم

 که مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاد دهنده ها ندارد . *اطالع کامل دارم

تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم اجرای تعهد تضمین شرکت در مناقصه را به نفع  عنوان *تحت

 کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

 در صورت عدم برنده شدن در این مناقصه، طبق این برگه تقاضای عودت وثیقه شرکت در مناقصه خود را دارم. *ـ

نماید که در صورت بروز هر گونه دعوی که در اسناد، مدارک و شرایط این مناقصه ذکر و منظور شده است برنده مناقصه اقرار و تعهد می*ـ 

 مالک عمل خواهد بود .

 این برگه و برگه قیمت پیشنهادی و صفحات مربوط به آنالیزها و توضیحات می باید همگی در پاکت ج گذاشته شود  -*

 

 مهر و امضاء               نام خانوادگي تائیدکننده :  نام و   

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :   



 

 

 

 

    

 برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط 
و قبول مقررات و اسناد مدارک عمومی مناقصه و  مناقصه مشخصات و مندرجات دعوتنامه شرکت درو خصوصی عمومی و مناقصه، شرایط 

مسؤولیت معرفی و به طور کلی تمامی فرم تعهد و اعالم قیمت پیشنهادی منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی،  تعهدنامه مشمول ،قرارداد
سینا، قدس، کوثر و واليت در قزوين و بیمارستان شفا  و درماني بوعلي يمناقصه واگذاري طبخ و توزيع مراکز آموزشمدارک و اسناد مناقصه واگذاری

باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می  د کامل از محل کار و و پس از بازدی تاکستان
 نمایم که:

 برای مراکز آموزشی درمانی والیتـ مبلغ پیشنهادی 1
 گردد. ( اعالم می                   حروف   الف: مبلغ میانگین برای هر پرس صحانه، نهار، شام به مبلغ                            )به 

پرس غذا در طول مدت قرارداد بر اساس  081/100ب: مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه با توجه به قیمت هر پرس اعالم شده در بند فوق برای 
 شود. اعالم می آنالیز اعالمی به مبلغ                         )به حروف                                            (

 ـ مبلغ پیشنهادی برای مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا2
 گردد. الف: مبلغ میانگین برای هر پرس صحانه، نهار، شام به مبلغ                      )به حروف                             ( اعالم می

پرس غذا در طول مدت قرارداد بر اساس  555/013ب: مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه با توجه به قیمت هر پرس اعالم شده در بند فوق برای 
 شود. آنالیز اعالمی به مبلغ                         )به حروف                                          ( اعالم می

 رکز آموزشی درمانی قدسـ مبلغ پیشنهادی برای م3
 گردد. میالف: مبلغ میانگین برای هر پرس صحانه، نهار، شام به مبلغ                          )به حروف                             ( اعالم 

پرس غذا در طول مدت قرارداد بر اساس  010/291ب: مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه با توجه به قیمت هر پرس اعالم شده در بند فوق برای 
 شود. آنالیز اعالمی به مبلغ                         )به حروف                                          ( اعالم می

 کوثرـ مبلغ پیشنهادی برای مرکز آموزشی درمانی 1
 گردد. )به حروف                           ( اعالم می                    الف: مبلغ میانگین برای هر پرس صحانه، نهار، شام به مبلغ        

رس غذا در طول مدت قرارداد بر اساس پ 555/290ب: مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه با توجه به قیمت هر پرس اعالم شده در بند فوق برای 
 شود. ( اعالم می                                 آنالیز اعالمی به مبلغ                         )به حروف         

 ـ مبلغ پیشنهادی برای بیمارستان شفا تاکستان 0
 گردد. میالف: مبلغ میانگین برای هر پرس صحانه، نهار، شام به مبلغ                            )به حروف                           ( اعالم 

پرس غذا در طول مدت قرارداد بر اساس  882/131ب: مبلغ کل پیشنهادهای ساالنه با توجه به قیمت هر پرس اعالم شده در بند فوق برای 
 .شود آنالیز اعالمی به مبلغ                         )به حروف                                          ( اعالم می

 

 

 
 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ: 
 :مهر شرکت           نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 



 

 

 

 

    

 آنالیزکل طبخ و توزيع  مرکز آموزشي درماني بوعلي سینا

 

 نماينده کارگر ساده کمک آشپز آشپز سرآشپز شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح  1
هماهنگ طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین 

 نیروی انسانی 

     

      حقوق روزانه 2

      پایه سنواتی 3

      حقوق ماهیانه 1

 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 بن 0

 555/155 555/155 555/155 555/155 555/155 حق مسکن 0

 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 حق اوالد 1

      عیدی و پاداش 8

      سنوات 9

      مرخصی بازخرید 15

      جمع ناخالص  11

 0 9 3 2 0 تعداد نفرات 12

      جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای  شاملسودسالیانه  10
نیروها ،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک 

درصد برای نیروها ، تامین مواد 10قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 
مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در 

نجام کلیه تعهدات طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه ا
 باشد. مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 



 

 

 

 

    

 

 آنالیزکل طبخ و توزيع  مرکز آموزشي درماني قدس

 نماينده کارگر ساده کمک آشپز آشپز سرآشپز شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح  1
هماهنگ طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین 

 نیروی انسانی 

     

      حقوق روزانه 2

      پایه سنواتی 3

      حقوق ماهیانه 1

 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 بن 0

 555/155 555/155 555/155 555/155 555/155 حق مسکن 0

 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 حق اوالد 1

      عیدی و پاداش 8

      سنوات 9

      مرخصیبازخرید  15

      جمع ناخالص  11

 0 4 - 2 0 تعداد نفرات 12

      جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای  شاملسودسالیانه  10
نیروها ،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک 

درصد برای نیروها ، تامین مواد 10قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 
مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در 

نجام کلیه تعهدات طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه ا
 باشد. مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10



 

 

 

 

    

 آنالیزکل طبخ و توزيع  مرکز آموزشي درماني واليت

 نماينده کارگر ساده کمک آشپز آشپز سرآشپز شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح  1
هماهنگ طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین 

 نیروی انسانی 

     

      حقوق روزانه 2

      پایه سنواتی 3

      حقوق ماهیانه 1

 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 بن 0

 555/155 555/155 555/155 555/155 555/155 حق مسکن 0

 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 حق اوالد 1

      عیدی و پاداش 8

      سنوات 9

      مرخصیبازخرید  15

      جمع ناخالص  11

 2 8 3 3 0 تعداد نفرات 12

      جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای  شاملسودسالیانه  10
نیروها ،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک 

درصد برای نیروها ، تامین مواد 10قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 
مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در 

نجام کلیه تعهدات طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه ا
 باشد. مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 



 

 

 

 

    

 آنالیزکل طبخ و توزيع  بیمارستان شفا تاکستان

 نماينده کارگر ساده کمک آشپز آشپز سرآشپز شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح  1
هماهنگ طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین 

 نیروی انسانی 

     

      حقوق روزانه 2

      پایه سنواتی 3

      حقوق ماهیانه 1

 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 بن 0

 555/155 555/155 555/155 555/155 555/155 حق مسکن 0

 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 حق اوالد 1

      عیدی و پاداش 8

      سنوات 9

      مرخصیبازخرید  15

      جمع ناخالص  11

 0 0 2 2 0 تعداد نفرات 12

      جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای  شاملسودسالیانه  10
نیروها ،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک 

درصد برای نیروها ، تامین مواد 10قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 
مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در 

نجام کلیه تعهدات طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه ا
 باشد. مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10

 



 

 

 

 

    

 
 

 

 آنالیزکل طبخ و توزيع  مرکز آموزشي درماني کوثر

 نماينده کارگر ساده کمک آشپز آشپز سرآشپز شرح رديف

گروه اعالمی طبق ردیف های بیستگانه جدول مزد طرح  1
هماهنگ طبقه بندی مشاغل خدماتی ، پشتیبانی و تامین 

 نیروی انسانی 

     

      حقوق روزانه 2

      پایه سنواتی 3

      حقوق ماهیانه 1

 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 555/155/1 بن 0

 555/155 555/155 555/155 555/155 555/155 حق مسکن 0

 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 209/111/1 حق اوالد 1

      عیدی و پاداش 8

      سنوات 9

      مرخصیبازخرید  15

      جمع ناخالص  11

 1 0 - 2 1 تعداد نفرات 12

      جمع کل ماهانه  13

  جمع سالیانه 11

10 

شامل سود ، محاسبه اضافه کار  احتمالی برای  شاملسودسالیانه 
نیروها ،هزینه تامین وسایل تجهیز کارگاه )پیوست شمار یک 

درصد برای نیروها ، تامین مواد 10قرارداد( پول لباس، نوبتکاری 
مصرفی، ایاب و ذهاب وغذا و کلیه کسورات متعلقه به قرارداد در 

نجام کلیه تعهدات طول مدت قرارداد و لحاظ نمودن هزینه ا
 باشد. مناقصه گزارمندرج درمفاد قراردادمی

 

  گر  جمع کل پیشنهادی مناقصه 10



 

 

 

 

    

 توضیحات :

 نالیز مراکز را بطور کامل تكمیل نمايند و توضیحاتي به شرح ذيل اعالم هاي اعالمي در آ بايد درکلیه رديف گران مي مناقصه

 قیمت پیشنهادي و اين فرم ها مي بايد کامال رعايت نمايند.گران به هنگام تكمیل   شود که از مناقصه مي
 

 

بنـدی مشـاغل    هـای بیسـتگانه جـدول مـزد طـرح هماهنـگ طبقـه        طبـق ردیـف  مناقصه گر می باید قیمت های پیشنهادی خـود را  -*
در صـورتیکه گـروه   نمایـد   کـه حقـوق و مزایـای بیسـت گانـه براسـاس طبقـه بنـدی را اعـالم          انسـانی  خدماتی،پشتیبانی وتامین نیروی

گـر   گـران درفـرم آنـالیز یکـی نباشـد قیمـت پیشـنهادی مناقصـه         توسـط مناقصـه  در آن  بامبالغ حقوق ومزایـادرج شـده   در آنالیز اعالمی
 باشد . باطل می

حاضـر  نیروهـای در حـال    بایـد نیروهـایی بکـار بگمارنـد کـه دارای شـرایط احـراز برابـر اسـناد مناقصـه باشـند و            گران مـی  مناقصه -*
باشـند چـرا کـه شـرایط احـراز نیروهـا در ایـن مناقصـه بـا شـرایط            معنی نیست کـه آنـان دارای شـرایط احـراز مـی      پیمانکار فعلی بدین

 باشند. احراز نیروهای فعلی کامال متفاوت می
 ثابت بوده و نباید از سوی مناقصه گر مخدوش شود  1 و 0و 0ردیف های -*
 روز حقوق روزانه باید محاسبه شود 0که بمیزان محاسبه عیدی می باشد  8ردیف -*
  روز حقوق روزانه می باید محاسبه شود 0/2باشد که بمیزان  محاسبه سنوات ماهانه می 9ردیف شماره -*
 ید آ بدست می 12بر عدد تقسیم  9باشد که از ضرب حقوق روزانه در عدد  روزه می9محاسبه بازخرید مرخصی  15ردیف شماره -*
 می باشد  15الی  11از جمع ردیف های  11ردیف شماره مبلغ -*
 باشد . تعداد نیروها با شرایط اعالمی مورد نیاز می 12ردیف -*
 باشد . می 12و 11جمع کل ماهانه حاصل ضرب اعداد ردیف های -*
 .محاسبه شده استسالیانه  بهکه در واقع باشد  می ستون ها جمع جبری ماهانه  11جمع ردیف شماره   -*
سود سالیانه ) شامل سـود ، بیمـه ومالیـات سـود و... (، اضـافه کـار  احتمـالی بـرای نیروهـا)و کسـورات متعلقـه بـه              شامل 10ردیف -*

آن(، هزینه بیمه نامه ها ، پـول لبـاس، مـواد مصـرفی، کلیـه کسـورات  متعلقـه  در طـول مـدت قـرارداد و لحـاظ نمـودن هزینـه کلیـه               
باشــد و  مفــاد  قــرارداد  ضــمیمه اســناد مناقصــه و...( میباشــد و در طــول مــدت قــرارداد ثابــت مــی تعهــدات مناقصــه گــزار منــدرج در

برای اعالم سود مناقصـه گـران الزم اسـت از جمیـع جهـات از موضـوع مناقصـه مطلـع گردنـد کـه پـس از اعـالم قیمـت پیشـنهادی               
 هیچ گونه عذری از لحاظ عدم اطالع مورد قبول نمی باشد .

 آید  بدست می 10و 11از حاصل جمع مبلغ ردیف های  10ردیف شماره  -*
کـه  گران می باید به نکته توجه کننـد کـه در اعمـال محاسـبات بـه شـرح فـوق و محاسـبه عـددی نهایـت دقـت را نماینـد              مناقصه-*

 ردیف ها برابر با قانون و اسناد مناقصه رفتار خواهد شد  در صورت اشتباه در جمع 
پیشنهادی اعالمی دراین فرم اگر مشاهده شود که درآن محاسبه و اعمال آخرین اعالم حقوق و مزایای قانونی های درقیمت توضیح مهم:

گزار در رد اینگونه باشد، این پیشنهادات مورد قبول نخواهد بود و مناقصه نشده کار و اداره کار و امور اجتماعی رعایت ازسوی شورای عالی
 باشد.پیشنهادات مختار می

  



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

نامه مالي و دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین هاي معتبر در آئین

 هاي علوم پزشكيمعامالتي دانشگاه ها و دانشكده 

  



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي(

 سینا و بیمارستان شفا تاکستان  واگذاري طبخ وتوزيع غذاي مراکز آموزشي و درماني قدس، واليت،کوثر، بوعلي
 

 توضیحات تكمیلي -0

 باید از سوی شرکت کنندگان به دقت و بطور کامل تکمیل گردد. پیوست شماره یک می اجرایی( )سابقـه*ـ فرم ارزیابی تجربه 

گران از تهیه و ارایه لیست  قراردادهای خود به صورت فرم جداگانه جداً خودداری نمایند و بررسی، محاسبه و امتیازدهی فقط بر  *ـ مناقصه

اجرایی( پیوست شماره یک توسط مناقصه گران مالک عمل خواهد بود و در صورت عدم  )سابقـهاساس فرم  تکمیل شده ارزیابی تجربه 

 .تکمیل آن توسط مناقصه گران هیچ امتیازی به این قسمت به هنگام ارزیابی به شرکت کنندگان تعلق نخواهد گرفت

موضوع و مبلغ  موضوع مناقصه در مورد خدمات  )موضوع مشابه که در قرارداد  2*ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط 

به بعد می باشد را در فرم پیوست یک سابقه اجرایی   50/50/95قرارداد در خصوص بکارگیری نیرو و دستمزد و حجم کار باشد( و از تاریخ  

 ول نخواهند بود .مورد قب 50/50/95مناقصه گر اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ 

 مدارک مورد نیاز براي ارزيابي تجربه  -2

 باید دارای مدارک ذیل باشند. و  می باید اتمام یافته باشند است اعالم نموده تجربه ارزیابی درفرم گر مناقصه که قراردادهایی

دهنده موضوع  اشاره شده است که نشانهایی که در متن قرارداد به آن  تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست

فاقد حتی یکی از موارد فوق قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قراردادو مبلغ قرارداد باشند و در صورتیکه قرارداد اعالم شده 

 گیرد. گر تعلق نمی امتیازی به مناقصه باشد

امتیازی به مناقصه گر تعلق  آندر صورت عدم ارائه  کهارائه گرددمفاصا حساب بیم تامین اجتماعی هر قرارداد الزامی است  تصویر ارائه 

 نخواهد گرفت

 باشند امتیازی تعلق نمی گیرد.نیروی خدماتی ، باغبانی و ...  متفرقه مانند  وـ به قراردادهایی که غیرمشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه 

قراردادهایی مورد قبول خواهند بودکه کارفرمای آنها دولتی باشند قراردادهای منعقده با شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری  ـ

 تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد قبول می باشند.

مینه کار  موضوع مناقصه مورد امتیاز داده میشود  ز رشته وفقط به  امتیازدهی ـ در قراردادهایی که متشکل از چند موضوع است در هنگام 

 غیر مرتبط و  متفرقه با موضوع مناقصه ، امتیازی تعلق نمی گیرد. قرارداد های  و به تشابه

 باشد . قراردادهایی مورد قبول خواهد بود که متناسب با موضوع مناقصه -*



 

 

 

 

    

 نحوه امتیازدهي :-3

مورد بررسی از لحاظ تشابه موضوع و تشابه مبلغ به شرح ذیل قراردادها در صورت دارا بودن شرایط صدراالشاره و با لحاظ موارد فوق   -*

 و امتیازدهی قرار خواهند گرفت.

گیرد که موضوع قرارداد  لق میامتیازاز موضوع مورد تشابه  میباشد که این امتیاز به قراردادهایی تع 155*ـ قراردادهای کامالً مشابه دارای 

که غیر مشابه و غیر مرتبط با موضوع مناقصه و متفرقه  صرفا و فقط نگهداری , تعمیرات و پشتیبانی تاسیسات باشند برای سایرقراردادهایی

 مانند  نیروی خدماتی ، باغبانی و ... باشند امتیازی تعلق نمی گیرد.

گیرند و در  از تشابه مبلغ می 155سبت به  مبلغ براورد موضوع مناقصه بیشتر یا برابر باشد امتیازدر صورتیکه مبلغ قرارداد مناقصه گر ن -*

 گردد .صورت کمتر بودن مبلغ قرارداد به نسبت به مبلغ براورد  مناقصه  معادل سازی شده و محاسبه می

 نیز به آن امتیازی داده نمی شود .اگر قرارداد ارائه شده تشابه موضوع را بدست نیاورد از لحاظ تشابه مبلغ  -*

ارزیابی تجربه )سابقه تقسیم نموده میانگین کلی و امتیاز 1پس از میانگین گرفتن تشابه موضوع و مبلغ برای هر قرارداد آن را در عدد  -*

 بدست می آید اجرایی(

گزار  مناقصهم نماید و یا به هنگام ارزیابی توسط گری ازلحاظ تعداد،کمترازچهارقرارداد در پیوست شماره یک اعال در صورتیکه مناقصه -*

 گردد. مورد قبول قرار نگیرد ، امتیاز کلی قراردادهای مورد قبول در همه حال بر عدد چهار تقسیم می

 توضیحات :

گونه ادعایی  هر حق گرانمناقصهتوسط  فرم ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي( پیمانكاردر  در صورت ارایه مستندات غیر از اظهارات اعالم شده -*

 .بایست تنها مستندات مربوط به اظهارات مندرج در این فرم را ارایه نمایندگران میگردد لذا مناقصهگران سلب میاز مناقصه

بیشترین تشابه و بایست به منظور کسب حداکثر امتیاز این معیار )سابقه اجرایی( سوابق معتبر خود را که گران میبدیهی است مناقصه -*

 باشند ارایه نمایند.باالترین مبلغ را دارا می

 



 

 

 

 

    

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 0فرم شماره فرم  پیوست يک سابقه اجرايي مناقصه گر

 
 واگذاري طبخ وتوزيع غذاي مراکز آموزشي و درماني قدس ، واليت ،کوثر، بوعلي سینا و بیمارستان شفا تاکستان 

 

ف
دي

ر
 

 موضوع قرارداد
 

 

 کارفرما
 

 

محل اجراي 
 قرارداد

 

 انعقاد قراردادتاريخ
 ماه / سال

 

 مدت قرارداد
 ماه / سال

 
 تاريخ اتمام قرارداد

 قراردادمبلغ
 

 

مبلغ قرارداد با موضوع موضوع و  آيا
 مناقصه  منطبق است

 باشد  قرارداد قابل قبول مي

1          

2          

 نام شرکت پیشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

 مهر شرکت                                                     نام و نام خانوادگي ، سمت و مهر و امضاء فرد يا افراد مجاز و تعهدآور شرکت 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

طبخ و توزيع غذاي قرارداد   

 مرکز آموزشي ******
 

قرارداد کارفرما این قرارداد ما بین ریاست مرکز آموزشی و درمانی**** به  نمایندگی آقای **** با عنوان رییس مرکز که از این پس در این 
)طرف دوم ( نامیده می شود با  شرکت  ******  به نمایندگی آقای ***** با عنوان *****به شماره ثبت ****** تاریخ ثبت 

شود براساس  می  دهـو کد شناسه ملی *******که از این پس در این قرارداد پیمانکار )طرف دوم ( نامی و کد اقتصادی ***** *****
 گردد  ط مشروحه ذیل منعقد میشرایط و ضواب

 (موضوع قرارداد:0ماده 

در وعده های اصلی ،  ***آموزشی درمانی  توزیع غذای مرکز ، بسته بندی ،حمل وهای مربوطه به طبخ  انجام کلیه فعالیت کار: نوع(ـ 1-1
 توسط پیمانکار وعوامل وی طبق شرح و وظایف مندرج در این قراردادمیان  وعده و گاواژ  

و وعده  غذای گاواژ  )دو یا سه وعده و یا بتعداد اعالمی( طرف دوم مکلف است وعده های غذایی صبحانه ، نهار و شام و میان وعده  -(1-1-1
را در ساعات تعیین شده توسط کارشناس تغذیه مرکز را در بخش ها و پاویون ، سلف و کلیه جاهایی که از سوی کارفرما  اعالمی(  وعده )بتعداد

 شود را طبخ ، تهیه و حمل و توزیع نماید . عالم میا
حمل و توزیع وعده های اصلی غذا در سه نوبت صبحانه ، نهار و شام طبق مفاد بسته بندی ، ،  در قرارداد فقط هزینه های طبخ –( -2-1-1

 ها و گاواژ پرداخت نمی شود .حمل و توزیع میان وعده بسته بندی ، ، این قرارداد پرداخت میشود وهزینه دیگری بابت طبخ، 
پیمانکار موظف به طبخ و توزیع چند نوع غذا در هر وعده مطابق برنامه ارائه شده می باشد و همه پرسنل و بیماران از بین منوی  –( -3-1-1

غذای برنامه ریزی شده را طبخ برنامه ریزی شده توسط واحد تغذیه یکی را به دلخواه انتخاب می نمایند. بنابراین الزم است در هر روز انواع 
 نماید

 پرس غذا  کار:واحد(ـ 2-1
 پرس صبحانه ***** حدود       کار: حجم(ـ 3-1

 حدود *****پرس ناهار                             
 حدود *****پرس شام                             

 با کیفیت مورد صالحدید کارفرما از جمله موارد مشروحه ذیل: حاضر قرارداد1-1دربندامورموارداشاره شده انجام کلیه کار: کیفیت(ـ 4-1
 .اعالمی مرکزبرای بیماران، پرسنل مرکز و همراهان بیمار طبخ وتوزیع وتقسیم صبحانه ونهار وشام براساس برنامه تنظیمی و -(1-1-1
مشخصات  تعداد، حاویکه  ای با تنظیم صورتجلسهنماینده مدیریت مرکز  کارشناس تغذیه وبا حضورطرف دوم و  درابتدای قرارداد -(1-1-1-1

ضمیمه اولین  می باید خواهد بود وصورتجلسه جزو الینفک قراردادنماید که این می تحویل طرف دوم میباشد را  و وضعیت فعلی دستگاهها 
 پرداخت صورت وضعیت پیمانکار شود

 را بهمراه کلیه  در ابتدای قرارداد گرفتهکلیه اقالم تحویل صورتجلسه ای  طی پیمانکار مکلف استپس از پایان قرارداد  -(2-1-1-1  
هر گونه که در صورت  تحویل نمایدسالم ، بدون عیب و قابل بهره برداری را  دستگاهها و تجهیزات جدید خریداری شده در طول مدت قرارداد 

کارفرما ضمن رفع عیب و تعمیر ، مبلغ هزینه ،  آنها زمان ممکنه میباشد و در صورت عدم تعمیر خرابی  پیمانکار مکلف به تعمیر آن در حداقل
و در صورت مفقود شدن نیز قیمت  نمایدکوتاهی پیمانکار از هر گونه مطالبات پیمانکار کسر بابت  مبلغ مازاد آن رادرصد  10شده را به عالوه 

 .نمایید از هر گونه مطالبات پیمانکار کسر  را خریدمبلغ مازاد درصد  10عالوه دستگاه با نظر کارشناسی منتخب دانشگاه به 
 طرف اول می باید در صورت هرگونه تحویل تجهیزات و وسایل اعم از مصرفی یا غیر مصرفی را توسط صورتجلسه انجام نماید . -(2-1-1-1
ر طول مدت قرارداد می باید ضمیمه اولین صورت وضعیت پرداختی صورتجلسه تحویل کلیه تجهیزات و دستگاهها  در ابتدا و د -(3-1-1-1

 نمود.پیمانکار شده و نسخه ای از آن نیز  توسط کارشناس تغذیه ارشیو شود تا در صورت مراجعه واحدها و مراجع دانشگاه  بتوان از آن استفاده 
ی مراحل قانونی اعالمی در این قرارداد و پس از انجام ـپس از ط راردادـکار در پایان قـن انجام کار پیمانـپرده حسـآزادسازی س -(1-1-1-1

 صورت پذیرد . -(1-1-1-2بند 
 نماینده طرف دوم و یا فرد معرفی شده از سوی پیمانکار میتواند بعنوان نماینده پیمانکار صورتجلسه ها را امضا نماید. -(0-1-1-1
 امکانات و تجهیزات مورد نیاز:  -(5-1
 باشد. بر عهده کارفرما میمواد اولیه برای طبخ کلیه  -(1-0-1



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 تجهیزات مورد نیاز برای طبخ و توزیع غذا برعهده کارفرما می باشد  -(-2-0
،کلیه امکانات ،تامین نیرو و... که برای امور طبخ  و توزیع موضوع قرارداد مورد نیاز می  1-0-1به جز مورد  اعالمی در بند های  -(3-0-1

 .باشد پیمانکار میباشد بر عهده 
 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 

 .برابر با دوازده ماه کامل شمسی می باشد 31/50/98لغایت  51/50/91ـ مدت قرارداد از تاریخ (1-2
پیمانکار از سوی کارفرما تعیین نگردد،  امور طبخ و توزیع غذا امور (ـ پس از اتمام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید 2-2

باشد که در صورت  ماه دیگر با شرایط، شرح و مبالغ این قرارداد در قالب انعقاد قرارداد جدیدی می 2موظف و مکلف به ادامه همکاری بمدت 
ات تواند وثیقه حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه تشریف امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدید و عدم همکاری، کارفرما می

 قضایی ضبط نموده و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.
 ( مبلغ قرارداد:3ماده 

.............................. ریال ..........................:مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای طبخ و توزیع هر پرس صبحانه به مبلغ .........هرواحدکار ارزش ـ(1-3
مبلغ.......................................ریال بحروف ....................................... ریال، و هر پرس شام  بحروف....................................... ریال، هر پرس ناهار به
 .باشد  .................... ریال میبه مبلغ....................................... ریال بحروف...................

حروف  موضوع قرارداد ماهانه به مبلغ ....................................... ریال به 3-1و  1-3بندهای  مبلغ قرارداد با توجه به -(2-3
 باشد. حروف..................................... ریال( می ............. ریال )بهمبلغ ........................ ....................................... و درطول مدت قراردادبه

طبق  1390(ـ هر گونه افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار در سال 3-3
 باشد. قوانین و مقررات بر عهده کارفرما می

از پرداخت افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا شورای عالی کار هیچگونه تعدیل (ـ به غیر 1-3
 شود. دیگری به پیمانکار در طول مدت قرارداد پرداخت نمی

مناقصه اعالم نموده در طول مدت ( به مبلغ سود اعالم شده پیمانکار که در آنالیز قیمت که به ضمیمه پاکت ج خود در هنگام برگزاری 0-3
 باشد . قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایشی تعلق نگرفته و این مبلغ در کل مدت قرارداد ثابت می

 ( نحوه پرداخت:4ماده 

صورت وضعیت خود را  3-1و  1-3با رعایت بندهای  پرس در تعداد هر قیمت هر پرس غذا حاصل ضرب  بر مبنایپیمانکار هر ماهه  ـ(1-1
الزحمه اولیه صورت وضعیت  نماید که واحد نظارت مرکز پس از بررسی آن و مشخص شدن مبلغ حق تهیه و به واحد تغذیه مرکز ارایه می

نماید و  ائید صورت وضعیت پبمانکار میداد اقدام به  تعیین و تراین قرا ) جداول شماره یک و دو (ول پیوست شماره یکاپیمانکار، بر اساس جد
بعبارت دیگر باشد. به آن از محل چک قابل پرداخت به پیمانکار می هپس از تائید مدیر مرکز و کسر کسورات قانونی متعلق وضعیتاین صورت 

انکار در قیمت حجمی هر پرس که میزان پرداخت ماهانه صورت وضعیت پیمانکار برابر است با تعداد پرس غذاهای ماهانه  انجام شده توسط پیم
قرارداد کارفرماکسر  ) جداول شماره یک و دو ( جداول پیوست شماره یک میزان کسورات بندهای چک لیست ماهانه گروه ناظرین ،از این مبلغ

  آن  در وجه پیمانکار پرداخت میشودمیگردد که این مبلغ بدست امده نیز پس از کسر کسورات قانونی متعلقه به 

(ـ تعداد هر پرس غذا طبخ وتوزیع شده توسط پیمانکار در هر وعده  توسط واحد تغذیه مرکز بررسی شده و جمع جبری این تعداد در ماه، 2-1
میباشد که تعداد پرس های غذا می باید به تایید مالک تعیین تعداد پرس غذای ماهانه طبخ و توزیع شده  در صورت وضعیت پیمانکار

رکز برسد و تعداد پرس های مورد تایید کارشناس تغذیه از تجمیع فیش های فروخته شده لیست غذای بیماران وهمراه و کارشناس تغذیه م
 .پزشکان و نامه های مبنی بر ارائه غذا از مرکز میباشد مرکز و لیست غذای پاویون ، مانه سرپرستاران در سا پرسنل اعالمی توسط

 ه این قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.(ـ کلیه کسورات قانونی متعلقه ب3-1
 (ـ پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده از1-1

 معاونت امور مالیاتی ارزش افزوده به پیمانکار صورت خواهد گرفت.
 از پیوست شماره يک لیست ارزيابي گروه نظارتيک  جدول شماره به طور متوالی یا متناوب براساس درصد کسور 55کسر دو بار بیش از  -(5-4

 باعث فسخ یکطرفه قرارداد توسط کارفرما می گردد.
 (شرايط عمومي قرارداد:5ماده 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

درصد کاهش و با اخذ مجوز از  20مبلغ قرارداد را تا تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به پیمانکار  کارفرما می ـ(1-0
 درصد مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.20معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه تا 

اد الحاق نماید که این الحاق (ـ کارفرما می تواند در صورت نیاز و ضرورت شرایط عمومی و یا خصوصی را که الزم می داند به این قرارد2-0
 این  قراردادشود وکلیه  الحاقیه های قرارداد با امضاء طرفین معتبر خواهد بود. 3-1و  1-3نباید باعث افزایش مبالغ مندرج در بندهای

تا زمان اعالم موافقت طرف (ـ در صورتیکه پیمانکار مایل به ادامه همکاری نباشد می باید این موضوع را کتبا به کارفرما اعالم نماید و 3-0
د  پس اول مکلف به ادامه همکاری و انجام وظایف محوله بر اساس مفاد این قرارداد میباشد تا کارفرما زمان الزم را برای انتخاب پیمانکار جدی

که بدون انجام هر گونه  که درصورت عدم همکاری پیمانکار ضمن ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد از برگزاری مناقصه را داشته باشد
 تشریفات قضایی صورت می گیرد ، مراتب  به سازمان کار و امور اجتماعی استان نیز اعالم می گردد.

 (ـ کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،اداره کار ،ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب1-0

 باشد  االجرا  می وانین قوانینی که برای انجام این موضوع قرارداد برآن جاری است از سوی هر دو طرف  الزمهیات امنا وسایر ق
 ( تعهدات کارفرما:6ماده 

 معرفی نماید .  پیمانکارهای الزم به را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی گروه نظارت(ـ کارفرما 0 -1
 های انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید .  است هزینه (ـ کارفرما موظف0 -2
 شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد .  (ـ کارفرما متعهد می0 -3
اخذ  پیمانکارالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از و اجرای کلیه تک تعهدات(ـ کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام 0 -1

 نماید. 
 شود مواد  اولیه و الزم برای طبخ غذا را تهیه و با نظارت گروه نظارت در اختیار پیمانکار قرار دهد  کارفرما متعهد می -(0-0

 ( تعهدات پیمانكار:1ماده 

وزارت کار و امور  11/2/81تاریخ  9119مشاغل مطابق قانون کار و دستور العمل شماره  پیمانکار موظف به رعایت طرح طبقه بندی-(1-1
اجتماعی و سایر دستور العمل های مربوط  درطول مدت قرارداد بوده و می بایست تصفیه حساب نهایی موضوع اعمال طرح مذکور را در پایان 

 قرارداد به کارفرما ارائه نماید 
متعلقه را   های گمارد طبق قانون و مقررات،بیمه نموده وحق بیمه کلیه افرادی راکه برای اجرای این قرارداد بکارمی پیمانکارموظف است -(2-1

بطور صحیح و مرتب در اخر هرماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و رسید اصل را تحویل کارفرما نماید و به هنگام ارائه صورت وضعیت 
 نماید با تایید بانک عامل تحویل کارفرما نماید  داخت حقوق پرسنل خود را که از طریق سیستم بانکی پرداخت میباید مستندات و لیست پر می

باید فیش واریزی کسورات را به  کلیه کسورات متعلقه به این قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و به ازاء هر صورت وضعیت ارائه شده می -(3-1
 کارفرما ارائه نماید .

 می  عهده پیمانکار سایر مراجع ذیصالح بر های حل اختالف کارگری و گونه پاسخگویی به شکایات عوامل پیمانکار در هیات هر -(1-1

 باشد.

 باشد و منظور از برنامه پیمانکار مکلف و متعهد به رعایت و انجام کامل برنامه غذایی هفتگی اعالمی از سوی واحد تغذیه مرکز می -(0-1

فتگی، لیست انواع غذاها و تعداد پرس غذایی است که باید در روزهای مختلف هفته طبخ و توزیع نماید که پیمانکار در این زمینه ه غذایی
 حق هیچگونه دخالت و نظری را ندارد.

مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک فعل یا قصور پیمانکار یا کارکنان و نمایندگان او در  -(0-1
و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و اموال , وسایل و تجهیزات و تاسیسات جریان این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان پیمانکار و کارفرما 

منحصرا به عهده  جمله قانون دیات مطابق قانون مسئولیت مدنی یا سایر قوانین جزایی اسالمی، منحقوقی ،خصوصی و یادولتی وارد گردد 
است کارفرما را در قبال  وپیمانکار مکلف کارفرما در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشتپیمانکار می باشد و 

پیمانکار موظف است بالفاصله پس از عقد قرارداد نسبت به اخذ بیمه نامه های الزم به هرگونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد  لذا 
نظارت  مرکز نماید اصل بیمه نامه را تحویل گروه با هزینه خود اقدام کرده و  گروه نظارت شرح ذیل و برابر مدت قرارداد و با هماهنگی با 

ها  کلیه بیمه نامه که پیگیری این موضوع برعهده گروه نظارت هر مرکز می باشد و پیمانکار می باید به هنگام دریافت بیمه نامه ها  می باید



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

و ساختمانهای تابعه در فضاهای مذکور قید شده و  نام کامل طرف اول اعالم شده در مقدمه قرارداد() کارفرما گذار، نام بیمه در محل عنوان
 منظور شود مرکزدر مورد محل مورد بیمه و نشانی ذینفع ، آدرس و مشخصات 

 هزینه پیمانکار( )با بیمه تامین اجتماعی پرسنل پیمانکارالف : 
حداقل بـه  که محدوده قرارداد و دستگاه نظارت ( برای کلیه پرسنل پیمانکار در  CGLبیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ) ب : 

 باشد نفر شخص ثالث)بی نام وباهزینه پیمانکار( 2میزان 
 ) با هزینه پیمانکار (  بیمه آتش سوزی وانفجار ج : 

 برای هر نفر به شرح زیر می باشد : CGL(  مربوط به 1-0ب بند  داقل تعهدات بیمه نامه های مربوط به ردیفح -(1-0-1
 و در طول مدت قرارداد چهار برابر تعهدات    )بیست میلیون ریال( ریال 555/555/25هزینه پزشکی در هر حادثه  -(1-1-0-1
فوت و نقص عضو در ماههای عادی و ماههای حرام مطابق با آخرین تعرفه های دیه کامل اعالم شده از سوی مراجع غرامت  -(2-1-0-1

 مه چهار برابر تعهداتقضایی و در طول مدت قرارداد بی
 ، پوشش های تکمیلی زیر انتخاب شود . در مورد نحوه پرداخت هزینه ها باید در بیمه نامه ها -(2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث کار به دلیل قصور و اشتباه کارکنان -(1-2-0-1
 وادث حین کارهزینه های پزشکی وارده به شخص کارفرما ناشی از ح-(2-2-0-1
 حداکثر تعهد بیمه گر جهت جبران نقص عضو ) پرداخت دیه دوم (-(3-2-0-1
 هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه -(1-2-0-1
 غرامت جانی وارده به کارکنان در خوابگاه ، رستوران و سایر مکانهای مرتبط با کارگاه-(0-2-0-1
 نفر ( ناشی از فعالیت 3به اشخاص ثالث ) حداقل غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده -(0-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان در حین ماموریت اداری خارج از کارگاه-(1-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری در خارج از محدوده کارگاه به طور کامل-(8-2-0-1
 پرداخت خسارت بدون رای دادگاه-(9-2-0-1

 فرانشیز خسارت هزینه پزشکی از شرایط عمومی بیمه حذف شود-(15-2-0-1
 مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با حوادث کارکنان پرداخت شود -(11-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به مهندسین مشاور و ناظر -(12-2-0-1
 غرامت جانی و هزینه های پزشکی وارده به پیمانکاران اصلی و فرعی-(13-2-0-1
 سال 1مابه التفاوت افزایش دیه هر سال عالوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه نامه حداکثر تا -(11-2-0-1
 صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبت به فعالیت بیمه شده-(10-2-0-1
بعد از انعقاد قرارداد پیمانکار حق هر گونه تغییری را در هر یک از بیمه نامه های فوق ندارد و در صورتیکه بیمـه نامـه هـا برابـر      -(3-0-1

قرارداد و آنچه که در این فصل ذکر شده تنظیم و منعقد نگردد پیمانکار مسئول  کلیه اتفاقات و خسـارات و هزینـه هـای  مربوطـه بـوده و      
 پذیرفته نخواهد بود .هیچگونه عذری 

انجام کلیه پرداختهای الزم جهت اخذ بیمه نامه های در خواستی به شرکتهای بیمه ای و تمدید سالیانه بیمه نامه های فوق قبـل   -(1-0-1
حاسباتی حـق  از انقضای اعتبار بیمه نامه ها و متناسب با افزایش تعرفه های شرکت بیمه برای هزینه های پزشکی و دیه و نرخ های پایه م

بیمه ها ، به عهده و با هزینه پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در زمان قـرارداد مسـئول پاسـخگوئی بـه خسـارات و      
محاسـبه  در قیمـت پیشـنهادی خـود     تعهدات ایجاد شده ، پیمانکار می باشد.الزم به ذکر است که پیمانکار کلیه هزینه های مربوطه فوق را 

و پرداخت حق الزحمه ماهیانه به پیمانکار منوط بـه انجـام مـوارد فـوق و ارائـه مـدارک        نموده است  موده و در مبلغ پیشنهادی خود لحاظن
 باشد.  مربوطه می

مطابق  الذکر نیز به همان میزان و های فوق % و یا تمدید قرارداد بیمه نامه20بدیهی است در صورت افزایش مدت قرارداد از محل  -(0-0-1
 با شرایط عنوان شده فوق)توضیحات( افزایش می یابند.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت یک ماه بعد  از زمان عقد قرارداد نسبت به ارائه گواهینامه ایمنی صالحیت  از سازمان کار و رفاه  -(0-0-1
باشـد و در صـورت عـدم ارائـه      عهده گروه نظـارت مـی   امور اجتماعی استان بمدت اعتبار، زمان قرارداد  میباشد که پیگیری این موضوع بر



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 گواهینامه صالحیت ایمنی در زمان مقرر از سوی پیمانکار مراتب می باید از سوی مدیریت مرکز به سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی استان
 اعالم شده و کسب تکلیف شود

میکروبی و –پیمانکار می باید کلیه افراد و عوامل  خودرا مکلف به رعایت  کلیه مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی )فیزیکی  -(1-0-1
 . بود بنماید ومسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده ایشان خواهد غیره(

کارفرما با کیفیت بسیار خوب  بوده و در صورتیکه  کیفیت برنج پخته به انجام پخت برنج تحویلی از سوی ومتعهد پیمانکار مکلف  -(1-1
درصد طبق ردیف شماره یک پیوست شماره یک  1شده مورد تایید و نظر گروه نظارت قرار نگیرد در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی

صورت تکرار ضمن ط گروه نظارت کسر می گردد و در قرارداد توس 1-1قراردادبه هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 
 درصد طبق ردیف شماره یک پیوست یک قرارداد به 15کسر ،درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی 0کسر ،ابالغ اخطار کتبی بار دوم 

در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ  هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده و در صورت تکرار
نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ  قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به

 گردد . می
ا یا همراه برنج به بیماران و پرسنل به انجام پخت گوشت، مرغ و یا هر غذایی که به تنهایی به عنوان غذ و متعهد پیمانکار مکلف -(8-1

باشد که در صورت عدم کیفیت پخت صورت گرفته طبق نظر گروه نظارت در بار  شود با کیفیت مورد تایید گروه نظارت می مرکز عرضه می
عیت پیمانکار به درصد طبق ردیف شماره دو پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وض 1اول ضمن ابالغ اخطار کتبی 

درصد و در بار سوم  0گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1استناد بند 
درصد طبق ردیف شماره دو پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از  15ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر 

رت وضعیت پیمانکار کسر شده و در صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به نفع کارفرما صو
 گردد . ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ می

طبق برنامه اعالمی با کیفیت مورد  غذای گاواژ به تعداد وعده ها  ،غذای رژیمی غذای اصلی ، میان وعده هاو پیمانکار مکلف به -(9-1
درصد طبق ردیف شماره  1باشد که در صورت عدم کیفیت غذای پخته شده رژیمی در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی  نظرگروه نظارت می

گردد  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1 سه  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند
شماره  درصد طبق ردیف 15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  0و در صورت تکرار ضمن ابالغ  اخطار کتبی بار دوم کسر 

سه پیوست یک  قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده و در صورت تکرار در بار 
 مینچهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تا

 گردد.  اجتماعی قزوین ابالغ می
 )کتبی یا شفاهی( که از سوی واحد تغذیه مرکز اعالم می ف است توزیع غذا را بر اساس دستورالعمل برنامه زمانیـکار مکلـپیمان -(15-1

 باشد. نوع میگردد به انجام رساند و توزیع غذا در غیر چارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با واحد تغذیه مرکز مم
درصورتیکه پیمانکار ساعات تعیین شده برای طبخ و همچنین زمان توزیع غذا راکه از سوی واحد تغذیه مرکز اعالم شده رعایت  -(11-1

درصد طبق ردیف شماره چهار پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت  2ننماید در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی 
امتیاز از  درصد  0گردد و در صورت تکرار به ازاء هر تاخیر دیگر  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1یمانکار به استناد بند وضعیت پ

ردیف شماره چهار به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت توسط گروه نظارت کسر می گردد. و در صورت تکرار این موضوع در بار چهارم با 
 داد شده و وثیقه حسن انجام تعهدات پیمانکار بدون انجام تشریفات قضایی به نفع کارفرما  ضبط می گردد.پیمانکار فسخ قرار

 به شرح ذیل لباس و کفش  در اختیار عوامل و پوشش خود قرار دهد.) فصلی (ماه یکبار  سهمکلف و متعهد است هر   پیمانکار-(12-1
الف : لباس آقایان اعم از سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، توزیع کننده غذا و خدمات عبارت است از پیراهن آستین بلند یک عدد ،پیراهن آستین 

یک جفت و دمپایی جلو بسته دو  )چکمه( کفش مخصوص کاله دو عدد، پیش بند دو عدد وساق دست ، کوتاه یک عدد ، شلوار دوعدد ، 
 و میزان الزم تهیه نماید  دستکش یکبار مصرف نیز  به تعداد سفیده باشد به عالوه  ماسک و جفت که همه به رنگ

 یا خانم ( در هر ماه و بصورت ماهانه ارائه شود  اقا ارائه پیش بند به تعداد نیروها )اعم از  -(1-12-1
نعه دو عدد و کفش مخصوص )چکمه( یک جفت و دمپایی مقساق دست ،ب: لباس خانم ها نیز عبارت است از مانتو دو عدد ، شلوار دو عدد، 
 و میزان الزم تهیه نماید دستکش یکبار مصرف به تعداد جلو بسته دو جفت که همه به رنگ سفیده بوده به عالوه  ماسک و



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 زخانه مهیا نماید.یمانکار مکلف است دستکش، ماسک و موارد مورد لزوم اعالمی گروه نظارت مرکز را به اندازه کافی در آشپپ -(13-1
 باید قبل از توزیع توسط پیمانکار در بین پرسنل توسط گروه نظارت تایید گردد  ها می کیفیت تمامی لباس -(11-1
هر  به ازای ماه یکبار تهیه ننمایدسه در صورتیکه پیمانکار لباس مناسب که به تایید گروه نظارت مرکز برسد به تعداد اعالمی در هر -(10-1

از ردیف شماره پنج پیوست شماره یک قراردادبه هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت  (درصددهم  پنجدرصد ) 5,0روز دیر کرد در تهیه 
 پیمانکار توسط گروه کسر می گردد.

ظر کارشناس تغذیه به تعداد الزم ) حداقل پنج جفت سالم در طول مدت قرارداد(و با کیفیت مورد نتهیه دمپایی  وکاور کفش   -(10-1
که در صورت عدم رعایت این باشد برای استفاده افراد گروه نظارت و مدیریت مرکزبه هنگام ورودبه آشپزخانه بعهده پیمانکار می کارفرما 

عیت پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وض 22از ردیف شماره ) نیم درصد(  5,0موضوع  به ازاء هر بار مشاهده 
 گردد. پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می

 .پیمانکار حق بکارگیری پرسنل اخراج شده از مرکز درمانی دیگر را برای امور موضوع قرارداد ندارد -(11-1

 هیچکدام از پرسنل آشپزخانه حق خروج از آشپزخانه را با لباس و یونیفرم و کفش آشپزخانه را ندارند. -(18-1 
با   و باید شتهد را ندانباید به هنگام توزیع غذا حق استفاده از اونیفرم و کفش که در آشپزخانه می پوش افراد توزیع کننده غذا می -(19-1

 لباس تمیز دیگر خود  توزیع غذا را انجام دهد
نمایندوهمواره رعایت اصول بهداشتی می باید از سوی هنگام طبخ وتوزیع از لباس بطور کامل استفاده  بایدبه پیمانکارمی عوامل کلیه -(25-1

کامل استفاده ننمایند و یا لباسهای آنها  عوامل پیمانکار رعایت گردد و در صورتیکه پرسنل به هنگام کار طبخ و یا توزیع غذا از اونیفرم بطور
درصد از  3غ اعالم کتبی به پیمانکار به  میزانکثیف بوده و رعایت اصول بهداشتی رعایت نشده باشد درصورت هربار مشاهده ضمن  ابال

 به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می پیوست شماره یک قرارداد0شماره  ردیف 

  گردد.
، جایگزین وی از نان از سوی پیمانکارآ باید قبل از موافقت با مرخصی در صورت درخواست مرخصی کارگران و عوامل پیمانکار، می -(21-1

پیمانکار با مرخصی فرد موافقت نماید در غیر اینصورت  ،سوی طرف دوم به واحد تغذیه مرکز معرفی شود و در صورت موافقت واحد مزبور
هنگام تعیین و تائید  درصد از ردیف شماره هفت پیوست شماره یک قرارداد  به ازاء هر روز مرخصی بدون جایگزین به دوضمن اخطار کتبی 

گردد و  برای غیبت های غیر موجه و در مواقعی که پرسنل از مرخصی استعالجی  صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می
رفته استفاده می نمایند پیمانکار می باید ضمن اعالم این موضوع به واحد تغذیه مرکز، جایگزینی برای فرد غیبت کننده و یا به استعالجی 
 رفته تعیین نماید در غیر اینصورت و در صورت عدم جایگزین نمودن فردی از سوی پیمانکار برای فرد غیبت کننده یا مرخصی استعالجی

و برای مرخصی بدون هماهنگی و غیبت و یا باشد  االجرا می شرح باال نیز صادق بوده و کسر درصد های اعالمی از سوی گروه نظارت  الزم
از ردیف شماره هفت پیوست درصد 0دون جایگزین افرادو عوامل پیمانکار که  بیشتر از سه روز  بطول انجامد شود به ازاء هر روز استعالجی ب

 کسر میگردد . شماره یک قرارداد
 بهداشت و... و استاندارهای وزارتبخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی مرکز ،هر گونه دستورالعمل اجرایی  به اجرای پیمانکار موظف  -(22-1

در صورت تخطی از هر یک از اصول )استراتژیها، خط مشی،  با آگاهی از این موضوع هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید وبوده و
د صورت ـدرصداز ردیف شماره هشت پیوست یک قرارداد به هنگام تعیین و تائی 0صالحیتها و ...( در بار اول ضمن اخطار کتبی بمیزان 

گردد و در بار  الزحمه پیمانکار کسر می درصد از حق 15توسط گروه نظارت کسر می گردد و در صورت تکرار در بار دوم نیز کسر  وضعیت
سوم ضمن  فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات پیمانکار بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و 

 گردد. اعالم میامور اجتماعی استان 
(ـ عوامل پیمانکار می باید در ساعات کاری که از سوی مدیریت  مرکز و یا گروه نظارت اعالم می شود تردد داشته باشند که در 23-1

صورت عدم رعایت این موضوع در بار اول به پیمانکار این موضوع اعالم و ابالغ می شود و در صورت تکرار این موضوع توسط کارکنان 
نکار در قالب اخطار کتبی به پیمانکار بابت  این موضوع اعالم می شود و در صورت تکرار این موضوع ضمن کسر درصدی بمیزان پیما
پیوست یک قرارداد به هنگام تعیین وتائید صورت وضعیت توسط گروه  نه شماره ردیف طبق حق الزحمه ماهانه  درصد(پنج دهم درصد)5,0

 گردد. ر کسر میالزحمه پیمانکا نظارت از حق



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

رعایت نمایند ( عوامل پیمانکار به هنگام انجام مقدمات پخت مانند پاک کردن ،خرد کردن ، شستشو و ... نکات بهداشتی را بطور کامل 21-1
در صد طبق  ردیف شماره ده پیوست شماره یک قرارداد به یک که در صورت هربار مشاهده عدم رعایت نکات بهداشتی درصدی بمیزان 

 گردد.  گام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر میهن
 ها )مانند و...(وضدعفونی کننده کن پاک دستشویی،پودرماشین ظرفشویی،شیشه مایع مایع ظرفشویی، )مانند تاید، موادشوینده کلیه تهیه -(20-1

شویی...  ظرف ظروف، دستگاههای ماشین کردن محیط آشپزخانه، تجهیزات، ضدعفونی شستشوی و برای ...(گیر ،وایتکس،جرمپرکلرین،هاالمید
، اسکاج، سیم خاک انداز آهنی جارو، ،جارویی پالستیکی، تی تی نخی، تی و مواد شوینده بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه و تهیه وسایلی مانند

 کوچک، دستکش التکس ، دستکش ظرفشویی، دستکش پالستیکی، مایع بزرگ و کیسه زباله کیسه زباله تنظیف،پارچه ظرفشویی، 

باشد که باید از نوع  میو به هزینه وی همه بر عهده پیمانکار  و...های اولیه و وسایل مورد لزوم درمحل آشپزخانه  جعبه کمکجالدهنده، 
کارفرما می تواند اقدام به عدم تایید کیفیت انها توسط گروه نظارت گروه نظارت مرکز تهیه که  با اخذ تاییدیه مکتوب و مرغوب و استاندارد

جریمه از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نموده و به هنگام مازاد مبلغ تهیه بعنوان درصد 15تهیه آنها نموده و هزینه آن را به عالوه 
الزحمه  ازده پیوست شماره یک قرارداد توسط گروه نظارت ازحقدرصد از ردیف شماره ی سهو تایید صورت وضعیت پیمانکار نیز بمیزان  تعیین

 .نمایدآن کسر 
شستشو و نظافت در و دیوار آشپزخانه در پایان هر شیفت کاری توسط نیروهای همان شیفت انجام گیرد که در صورت عدم اجرای  -(20-1

وست شماره یک قرارداد به نگام تعیین و تائید صورت وضعیت از ردیف شماره دوازده پی   درصد 0یآن به ازاء هر بار مشاهده این موضوع 
 پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می گردد.

کامل محیط کار از نظر بهداشتی اعم از آشپزخانه، آبدارخانه، سلف سرویس و سالنهای غذاخوری، نظافت و شستشوی و گندزدایی -(21-1
چرخ گوشت ، سیخ کباب ، دیگ ها،  مانند کلیه تجهیزات، وسایل مورد استفاده و دستگاه ها و ملزومات آشپزخانه در انجام فرآیندهای اصلی 

سایر ملزومات و دستگاه های پخت غذا، سردخانه ها و یخچالها، ترالی های توزیع غذا،  ،اجاق گازها و دیگها و ماهیتابه، اجاق گاز، هود
و کلیه وسایل تهیه، سرو و توزیع غذا و پس از هر بار مصرف در طول شیفت توسط عوامل پیمانکار الزامی است بایستی و...   ها گرمخانه

که ماندهای غذایی بیماران بخشها و ... بر عهده پرسنل پیمانکار می باشدجمع آوری سینی و ظروف غذا و پس و همچنین  همیشه تمیز باشد
درصد از ردیف شماره سیزده پیوست  0در صورت بازرسی و مشاهده عدم رعایت این موارد، توسط عوامل پیمانکار به ازاء هر بار مشاهده 

 می گردد شماره یک بهنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر
در صورت دیرکرد پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما که بدلیل زمان مورد نیاز گروه نظارت برای بررسی صورت وضعیت  -(28-1

و  بدلیل داشته باشد در طول مدت قراردادپیمانکار و ... حادث شود پیمانکار می بایست توان مالی پرداخت حقوق کامل تمامی پرسنل خود را 
لذا پیمانکار می باید حقوق و  خود از کارفرما حق ندارد در پرداخت حقوق ومزایای ماهیانه عوامل خود کوتاهی نماید  دریافت مطالباتعدم 

 این امر و ایجاد نارضایتی به  ازاء تاخیرمزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید که در صورت کوتاهی در انجام 
 درصد 0و در صورت تکرار در بار دوم بمیزان درصد از ردیف شماره چهارده  1بمیزان  پرسنل خود مزایایدر پرداخت ماهانه حقوق و اول بار

و در  آن کسر می گرددماهانه به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه  پیوست شماره یک قرارداد
بار سوم ضمن فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد ضبط و مراتب به مراجع ذیصالح مانند سازمان تعاون کار و  صورت تکرار در

 شود. اجتماعی اعالم میر فاه امور
کپی  نظیر به ارائه لیست اسامی  نیروهای خود و مسئولیت های آنان را به همراه پرونده پرسنلیمکلف پیمانکار  در ابتدای قرارداد-(29-1

پیشینه ، گواهی سالمت روحی و جسمی )طب کار ( نشانی محل کار ،تصویر  ءشناسنامه ، کارت ملی، برگه عدم اعتیاد به مواد مخدر ، سو
را به همراه یک برگ قرارداد فی مابین شرکت و پرسنل بر مبنای قوانین   ، تصویر گواهی دوره بهداشت عمومی اصناف کارت بهداشتی

و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صالحیت کارکنان پیمانکار منوط به تشخیص و  وزارت کار
صالحدید کارفرما خواهد بود که طبق مقررات خاص خود و پس از تایید صالحیت به ترتیب از سوی مدیر و گروه نظارت مرکز ،واحد حراست 

علوم پزشکی بکارگیری و در صورتیکه افراد پرسنل پیمانکار به شرح فوق مورد تائید صالحیت قرار نگیرند پیمانکار و هسته گزینش دانشگاه 
اینصورت به ازاء هر روز تاخیردر  مکلف است  بدون ایجاد وقفه کاری و ظرف مدت دو روز اقدام به جایگزین فرد با صالحیت نماید در غیر

درصد از ردیف شماره پانزده  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط  یکمعرفی فرد جایگزین  
لف به ـگروه نظارت کسر می گردد و در صورت اعالم عدم صالحیت فردی پس از بکارگیری و در حین کار از سوی کارفرما، پیمانکار مک



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

و در مورد اخراج و بکارگیری در طول مدت باشد  می باشد لذا رعایت شرح فوق الزم االجرا  میاعالم شده  رفی فردی جدید با صالحیتـمع
 قرارداد از سوی پیمانکار نیز صادق است 

انجام کلیه موازین شرعی ، اخالقی و رعایت حسن خلق و رفتار و شئونات اسالمی در محل طبخ غذا و به هنگام توزیع غذا توسط  -(35-1
بیماران مرکز الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده پیمانکار می باشدو در صورت عدم  رعایت موارد انکار با پرسنل و پرسنل وعوامل پیم

از ردیف شانزده   پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت  درصد  دو فوق و اعالم گزارش هر گونه تخلف ، ضمن کسر
رت کسر می گردد و جوابگویی  به شکایات انجام شده  بدلیل عدم رعایت این بند توسط عوامل طرف دوم  وضعیت پیمانکار توسط گروه نظا

بر عهده پیمانکار می باشد و می باید  پیمانکار با فرد خاطی برخورد نموده و در صورت اعالم عدم صالحیت فرد توسط مرکز با رعایت تمام 
 با رعایت مفاد این قرارداد در اسرع وقت اقدام به جذب فرد دارای صالحیت از نظر کارفرما نماید. موارد قانونی اقدام به اخراج فرد نموده و

کلیه پرسنل پیمانکار موظف به حفظ نظافت شخصی، کوتاه نمودن مو و ناخن و عدم استفاده از زیورآالت هنگام کار با مواد غذایی  -(31-1
درصد از ردیف شماره هفده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید  دوار مشاهده و طبخ و توزیع غذا می باشند که به ازاء هر ب

 گردد صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می
پرسنل آشپزخانه پیمانکار موظف است طی لیستی اسامی کلیه پرسنل آشپزخانه را در بدو شروع به کار به کارفرما معرفی کند. کلیه  -(32-1

نیز در بدو شروع به کار باید کارت بهداشت از مرکز بهداشت و گواهی معاینات دوره ای سالمت و عدم اعتیاد و نیز گواهی دوره بهداشت 
می باید  دارای  نیز کلیه عوامل پیمانکار می باید در طول مدت قراردادعمومی از مراکز مجاز برگزاری و ارائه گواهی دوره داشته باشندو 

و کارت بهداشتی بوده و در صورت نیاز گروه نظارت به انجام معاینات بهداشتی و ارائه گواهی عدم اعتیاد از مراجع ذیصالح  در مواقع لزوم 
فته انجام گردد می باید نهایتا ظرف مدت یک ه نمایند و انجام این موضوعانجام  به هزینه خود یا پیمانکار  هرچند بار در طول مدت قرارداد

درصد از ردیف  یکهفته تاخیر در ارائه معاینات خواسته شده و یا گواهی های الزم  جواب برای هر پرسنل  در غیر اینصورت به ازاء هر
م شماره نوزده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می گردد و در صورت اعال

 باشد. عدم صالحیت فردی در حین کار از سوی کارفرما، پیمانکار مکلف به معرفی فردی جدید با صالحیت به شرح مفاد این قرارداد می
و برق و... دارای فاضالب روب ها، چربی گیرهای چاهک فاضالب و کلیه  محل اشپزخانه بعالوه کلیه امکانات تاسیساتی شامل آب -(33-1

باشد که در ابتدای قرارداد طی صورتجلسه ای این تجهیزات بطور کامال سالم توسط گروه نظارت  در امر طبخ و توزیع می وسایل و تجهیزات
هر گونه خرابی  و یا مفقود شدن ، پیمانکار مکلف به   در صورت در طول مدت قرارداد،شود که پس از تحویل به پیمانکار تحویل پیمانکار می

درصد هزینه  10تعمیر آن حداقل زمان ممکنه میباشد و در صورت عدم تعمیر کارفرما ضمن رفع عیب و تعمیر ، مبلغ هزینه شده را به عالوه 
ه هر گونه اهمال و کوتاهی عوامل پیمانکار در کوتاهی پیمانکار از اولین مطالبات پیمانکار کسر می نماید و عالوه بر آن در صورت مشاهد

نگهداری صحیح وسایل و تجهیزات تحویلی و همچنین عدم تعمیر به موقع وسایل و تجهیزات ضمن ابالغ اخطار کتبی بمیزان یک درصد 
انکار توسط گروه به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمبرحسب نوع از ردیف های شماره بیست ویک  پیوست شماره یک قرارداد 

 .نظارت کسر می گردد
فقط کارگران معرفی شده پیمانکار مجاز به ورود به آشپزخانه بوده و ورود افراد متفرقه ممنوع می باشد در صورت حضور افراد  -(31-1

اهی پیمانکار در جلوگیری از متفرقه به غیراز گروه نظارت و افرادی که با هماهنگی گروه نظارت به آشپزخانه مراجعه می نمایند )بدلیل کوت
از ردیف شماره هیجده  پیوست شماره یک بهنگام تعیین و تائید  سه درصدورود افراد متفرقه به آشپزخانه( به ازاء هر بار مشاهده این موضوع 

 صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه طرف دوم کسر می گردد.
اداره کل  ضوابط شی  را براساسغذایی و ورز -برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی ضوابط پیمانکار مکلف است  -(30-1

را براساس نظر گروه  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت غذا و داروی  نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
 2طبق نظر گروه نظارت در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی ورت مشاهده  و در ص نظارت مرکز بطور کامل انجام دهد در غیر اینصورت

قرارداد توسط  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند  23درصد طبق ردیف شماره 
 15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  3ر گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کس گروه نظارت کسر می

وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده  پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت 23درصد طبق ردیف شماره 
کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور و در صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به نفع 

 اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ می گردد .



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

دیگر بنا بر نظر  حضور نماینده فنی پیمانکار که می باید کارشناس تغذیه یا بهداشت محیط باشد در کل شیفت صبح و یا شیفتهای -(30-1
کارشناس تغذیه مرکز   الزامی بوده و می باید کلیه موارد و دستورات گروه نظارت را بطور کامل انجام دهد که در صورت عدم حضور کامل 

ار کتبی در بار اول ضمن ابالغ اخطنماینده درشیفت صبح و شیفتهای مورد نیاز اعالمی کارشناس تغذیه و یا عدم اجرا دستورات گروه نظارت 
قرارداد توسط  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 21درصد طبق ردیف شماره  3

 15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  0گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر  گروه نظارت کسر می
پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده  21بق ردیف شماره درصد ط

 و پیمانکار مکلف به جایگزین نمودن نماینده فنی جدید مورد تایید گروه نظارت مرکز میباشد 
نظارت موردی نیز از سوی کارشناسان تغذیه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی این قرارداد  8-5براساس بند  -(31-1

درمانی قزوین صورت می پذیرد که براساس گزارش این  نمایندگان در صورت کوتاهی کار پیمانکار از انجام  تعهدات خود براساس مفاد این 
تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به سر میگردد که گروه نظارت مکلف است به هنگام قرارداد درصدهایی نیز ازکارکرد ماهانه پیمانکار ک

پیوست شماره یک قرارداد ذکر شده است از صورت وضعیت پیمانکار کسر 20قرارداد  این درصدهای کسور رادر ردیف شماره  1-1استناد بند 
 نماید.

و یا مکان های اعالمی از سوی مرکز  بایستی به صورت گرم و با دمای  کلیه غذاهای توزیع شده در بخش یا سلف سرویس -(38-1
ن استاندارد که از طرف کارشناش تغذیه مرکز اعالم می شود، توزیع گردد و پرسنل پیمانکار موظف به استفاده از ترالی گرمکن دار و اتصال آ

ارائه شوند، پیمانکارو عوامل وی  باید کلیه دستورات و   به برق در ورودی هر بخش می باشند و خصوص غذاهایی که باید به صورت سرد
تمهیدات الزم اعالمی از سوی گروه نظارت مرکز  را بطور کامل به انجام رساند که  در صورت سهل انگاری استفاده از ترالی گرمکن دار و 

درصد  3ص گروه نظارت ، به ازای هر بار مشاهده اتصال آن به برق در ورودی هر بخش در هر یک از موارد فوق، به هر دلیل، بنا به تشخی
قرارداد توسط گروه  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 20طبق ردیف شماره 

 گردد  نظارت کسر می
  همشاهد حین انجام کار ممنوع است که به ازاء هر باراستعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکار در محل موضوع قرارداد و  -(15-1

پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد 21درصد طبق ردیف شماره  2ضمن ابالغ اخطار کتبی 
جدید مورد  فردکلف به جایگزین نمودن پیمانکار مکه در صورت تکرار بیش از سه بار گردد  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1بند 

 .تایید گروه نظارت مرکز میباشد
پیمانکار و عوامل وی مکلف به رعایت کامل موازین  بهداشتی از قبیل انگل زدائی ، ضدعفونی کردن و گندزدائی میوه و کلیه   -(11-1

سبزیجات به هنگام شستشوبراساس نظر گروه نظارت میباشند که در صورت هر بار مشاهده عدم رعایت این موضوع در بار اول ضمن ابالغ 
قرارداد  1-1یوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 28ف شماره درصد طبق ردی 3اخطار کتبی 

درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  0گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر  توسط گروه نظارت کسر می
یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر پیوست  28درصد طبق ردیف شماره  15

  شده میباشد که در صورت مشاهده در بار چهارم قرارداد فسخ میگردد
ماره پیوست ش29درصد طبق ردیف شماره  3بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی  در صورت مشاهده  هر گونه جسم خارجی در غذا،  -(12-1

گردد و در صورت تکرار   قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 
پیوست یک 29درصد طبق ردیف شماره  15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  0ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر 

گام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده در صورت مشاهده در بار چهارم قرارداد قرارداد  به هن
 فسخ میگردد 

چنانچه وجود جسم خارجی منجر به خسارات جانی یا فوت شود، پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده به بیماران و پرسنل و یا  -(1-45-7
 اشخاص ثالث و پرداخت دیه خواهد بود و به مراجع قانونی و قضایی ذیصالح معرفی خواهد شد.

رشناس تغذیه هر مرکز در هر وعده صورت گیرد در صورت طبخ غذا به غذای طبخ شده در هر وعده، باید به تعداد پرس اعالمی کا  -(13-1
میزان قابل توجه و بیشتر از تعداد پرس اعالمی کارشناس تغذیه  ، مبلغ مصالح و مواد به میزان پرس غذای اضافه طبخ شده توسط 

درصد محاسبه شده واز حق الزحمه پیمانکار کارشناس تغذیه مشخص ومحاسبه شده و این مبلغ به تناسب حق الزحمه ماهانه پیمانکار به 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

قرارداد  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 35ردیف شماره کسر میگردد که در 
 گردد توسط گروه نظارت کسر می

هده پیمانکار است که برحسب نیاز و براساس اعالم کارشناس زدایی مرتب هواکشها و همچنین فیلتر های هود آشپزخانه بر ع چربی -(11-1
نیز   نظافت کامل و مستمر یخچالها و سردخانه هاباید هفتگی یا ماهانه  باز و شستشو شده و مجددا نصب گرددهمچنین  تغذیه مرکز می

پیوست شماره یک قرارداد به 31ردیف شماره درصد طبق 2باشدکه در صورت هر بار مشاهده عدم انجام  برعهده پیمانکار و عوامل وی می
 گردد قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 

پیمانکار وعوامل وی مکلف به رعایت اصول منجمد نمودن موادغذایی و مواد گوشتی و....و همچنین رعایت اصول انجماد زدائی  -(10-1
گوشتی در انتقال از فریزر آشپزخانه به یخچال و یا تحویل از انبار به آشپزخانه طبق نظر کارشناس تغذیه مرکز میباشند که در صورت مواد 

و این مبلغ به تناسب حق الزحمه مشاهده تخلف و ایجاد ضررو زیان ، مبلغ خسارت طبق نظر کارشناسی منتخب دانشگاه محاسبه شده 
پیوست شماره یک قرارداد به هنگام 32ردیف شماره رصد محاسبه شده واز حق الزحمه پیمانکار کسر میگردد که در ماهانه پیمانکار به د

 گردد قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 
 ضوابط را براساس فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد وپیمانکار مکلف است  -(10-1

در حیطه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت غذا و داروی  اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
لعمل های تنظیمی را براساس نظر گروه وظایف خود و براساس مفاد این قرارداد و همچنین تفکیک غذای های خام و پخته و سایر دستورا

 2نظارت مرکز بطور کامل انجام دهد در غیر اینصورت و در صورت مشاهده  طبق نظر گروه نظارت در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی 
قرارداد توسط  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند  33درصد طبق ردیف شماره 

 15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  3گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر  گروه نظارت کسر می
پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده  33درصد طبق ردیف شماره 

ر در صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و اموو 
 اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ می گردد .

اشند که در صورت هر بار مشاهده  عدم طبخ و پیمانکار و عوامل وی مکلف به اجرای دستورات ونظرات گروه نظارت مرکز میب  -(11-1
توزیع غذای رژیمی اعالمی توسط کارشناس تغذیه مرکز  و یا مشاهده هر گونه تغییر در برنامه غذایی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس 

ی کارشناس تغذیه مرکز از جمله تغذیه مرکز ،و یا مشاهده عدم رعایت ارائه مخلفات و دورچینهای همراه در سرو غذا طبق برنامه تنظیم
 2در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی ساالد، سبزیجات و ... و یا مشاهده عدم رعایت نظم و چیدمان در وسایل استفاده شده در آشپزخانه 

قرارداد توسط  1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 31درصد طبق ردیف شماره 
 15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  3گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم کسر  گروه نظارت کسر می

پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده 31درصد طبق ردیف شماره 
صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور  و در

 اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ می گردد .
و محلول های تجاری مورد تایید وزارت بهداشت( پیمانکار و عوامل وی مکلفند به هنگام تهیه غذای گاواژ دست ساز)از پودر ها  -(18-1

رعایت کلیه  موازین بهداشتی طبق  دستورالعمل اعالمی کارشناس تغذیه مرکز از لحاظ میزان غلظت ، کالری و ... را بطور کامل رعایت 
یک قرارداد به هنگام تعیین و  پیوست شماره30درصد طبق ردیف شماره  2نمایند در صورت عدم رعایت در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی 

گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 
تعیین و تایید پیوست یک قرارداد  به هنگام 30درصد طبق ردیف شماره  15درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  3دوم کسر 

صورت وضعیت به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار کسر شده و در صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد وثیقه حسن 
 انجام تعهدات قرارداد به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قزوین ابالغ می گردد .

در صورتی که شرکت طرف قرارداد به هر علتی از پخت غذا امتناع نماید  کارفرما نسبت به تامین غذا از خارج اقدام و هزینه طبخ  -(19-1

این مبلغ به تناسب حق الزحمه ماهانه پیمانکار به درصد محاسبه شده واز حق الزحمه % هزینه مازاد را محاسبه 52وتوزیع غذا به عالوه 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 30ردیف شماره گردد که در  پیمانکار کسر می

 گردد قرارداد توسط گروه نظارت کسر می

چنانچه پس از توزیع غذا، نسبت  به کیفیت آن اعتراضی وجود داشته باشد، موضوع توسط کمیته ای متشکل از ناظرین قرارداد  -(05-1

ه کارفرما،مدیریت بیمارستان و نماینده فنی پیمانکار بررسی و در صورتی که قصور و کیفیت پایین ان توسط نمایندگان کارفرما تایید شود، ب

این مبلغ به تناسب حق الزحمه ماهانه پیمانکار به درصد محاسبه شده ه دستمزد طبخ و توزیع غذا در آن وعده تعیین و . برابر هزین 5میزان 

پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به 31ردیف شماره واز حق الزحمه پیمانکار کسر میگردد که در 

 گردد و در خصوص فسخ یا ادامه قرارداد نیز تصمیم گیری میشود. سط گروه نظارت کسر میقرارداد تو 1-1استناد بند 

در صورت اعالم واحد تغذیه مرکز مبنی بر نیاز  آموزش پرسنل  پیمانکار  در خصوص آشپزی می باید این آموزش ها به هزینه  -(01-1

 .پیمانکار انجام گیرد 

کردن مواد اولیه و غذا را از مرکز ندارند که در صورت مشاهده و انجام این موضوع توسط عوامل پیمانکار و عوامل وی حق خارج  -(02-1

پیمانکار طرف دوم مکلف به جبران معادل ضرر و زیان  وارده  اعالمی از سوی گروه نظارت بوده و یا از اواین پرداخت پیمانکار این مبلغ 

 گردد. کسر می

نگمارد وظیفه آنان  فقط  طبخ و توزیع غذا بکارشروع کار، کارگر نظافتی و خدماتی را در امور  پیمانکار موظف است از بدو -(03-1

 آوری و شستشوی ظروف و تمیزنمودن آشپزخانه و سایر مواردی است که در قرارداد درج شده است. شستشوی مواد اولیه، جمع

و برابر قیمت هر  از عملکرد مالی پیمانکارماهانه، طبق آمار  و ... و شامغذای  مصرفی  پرسنل شاغل پیمانکار اعم از صبحانه، نهار  -(01-1

 شود توسط گروه نظارت می باید به هنگام تعیین حق الزحمه پیمانکار کسر گردد  پرس غذا که توسط مدیریت هر مرکز اعالم می

مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مناقصه در قالب  اسناد مناقصه اعالم شده  جزء ضمایم این قرارداد بوده ودر صورت اعالم  کلیه-(00-1

خذ نشدن آنها در این قرارداد ماخذ رسیدگی و عمل به آن، مفاد اسناد مناقصه میباشد ودر صورت هرگونه ابهام در ابتدا مفاد این قرارداد ما

 .گردد این قرارداد تلقی می جزء در صورت نبودن موضوعی در این قرارداد، اسناد مناقصه نافذ بوده ورسیدگی بوده و

آئین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات  91در صورت بروز هر گونه اختالف در موضوع قرارداد طرف دوم مکلف به تمکین ماده -(00-1

 امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد.

تشخیص دهد میتواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و و به هر دلیل که خود  دانشگاه در هر مرحله از انجام و هرزمانی -(01-1

 .در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت طرف دوم

التباع دانسته و حق هر گونه اعتراض یا شکایت و در صورت فسخ یکطرفه قرارداد، پیمانکار تشخیص و اقدام کارفرما را الزم ا -(1-57-7

 ادعایی را از خود سلب می نماید

روز کتباً به کارفرما اعالم  0بایست ظرف مدت هر گونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد را اعم از تغییر در اساسنامه و ... می -(08-1

 گردد 

امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن  ای از موسسه حسابرسی منتخب هیأتهر گاه نامه-(09-1

ارسال شود و طی آن درخواستی را بطور کامل و صحیح تهیه نموده و در زمان مقرر به صورت کتبی با امضاء فرد یا افراد مجاز شرکت بر 

 اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت به آدرس خواسته شده ارسال نماید.

می باید به هنگام شروع بکار این نیروها را با شرایط  پیمانکارباشد که  نیروهای مورد نیاز به تفکیک هر مرکز به شرح ذیل می -(05-1

 اعالمی بکار بگمارد 

 
 
 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شفا تاکستان قدس بوعلي واليت کوثر 

 1 1 1 1 1 سر آشپز

 2 2 2 3 2 آشپز

 2 - 3 3 - کمک آشپز

 1 1 9 8 1 کارگر ساده مرد

 1 1 1 2 1 نماینده پیمانکار

 1 8 10 11 8 جمع

تامین پرسنل کافی برای امور طبخ، توزیع غذا و نظافت با شرایط اختصاصی مشخص شده برای نیروها بر عهده پیمانکار بوده و -(1-05ـ1
 .بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد

 فنی و حرفه ای درجه دو سر آشپزی باشد.باید دارای مدرک  شرایط سرآشپز می -(01-1
 باید دارای مدرک فنی و حرفه ای درجه دو آشپزی باشد. شرایط آشپز می- -(02-1
 نماینده پیمانکار  می باید دارای کارشناسی تغذیه و یا کارشناسی بهداشت محیط باشد .- -(03-1
و اخذ وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد ،مشخص گردد پیمانکار عیین در صورتیکه پس از برگزاری مناقصه و بازگشایی پاکات و ت -(01-1
نیروی سرآشپز ،آشپز و نماینده به شرح تعداد و شرایط اعالمی در این اسناد مناقصه ندارد و نمی تواند به کار بگمارد وثیقه حسن  پیمانکارکه 

امکان جذب پیمانکار انجام تعهدات ان ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی استان اعالم خواهد شد ولی اگر کارفرما تشخیص دهد که 
شود  داده میپیمانکار باشد فقط یک فرصت یک ماهه ای در اول قرارداد به  می با شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه را دارا مینیروهای اعال

که این افراد را بکارگیری نماید و در طی این یک ماه ما به التفاوت حداقل حقوق  و مزایای دریافتی اعالمی اداره کار به قیمت اعالمی 
 گردد. ی ان فرد )که در انالیز قیمت پیشنهادی پاکت ج خود به هنگام ارایه قیمت اعالم کرده( کسر میکه  برا پیمانکار

تمام نیروها می باید قبل از شروع بکار به تائید گروه نظارت هر مرکز برسد وپیمانکار مکلف است قبل از شروع بکار اسامی نیروها و  -(00-1
که در صورت عدم تائید نیروها پیمانکار مکلف به معرفی نیروهای جدید میباشد که در صورت عدم ماید مدارک مثبته دال بر احراز را ارائه ن

  الزامی است(1-01معرفی و یا دارا بودن عوامل دارای شرایط احراز به شرح این قرارداد رعایت و انجام بند
باشد و پیمانکار مکلف  طبق پیوست دو قرارداد به ضمیمه می نماینده پیمانکار شرح وظایف سر اشپز ، آشپز ،کمک آشپز و خدمه و -(00-1

است مفاد این پیوست را به اطالع نیروها رسانده ودر طول مدت قرارداد هر یک از نیروهای پیمانکار برحسب مسئولیت خود تمامی وظایف 
تمامی این تعهدات و وظایف محوله پرسنل خود محوله در این پیوست را به نحو احسن و کامل به انجام رسانیده و پیمانکار ضامن انجام 

 باشد . براساس مفاد این پیوست می
 تعویض ، بکارگیری و اخراج  نیروهای تحت پوشش باید با هماهنگی قبلی کارفرما صورت پذیرد. -(01-1
 بیمارستانی باشند  نیروها ، دارای سابقه کار مفید  -(08-1
پیمانکار، باید دارای نماینده ای از سوی خود، با حضور مستمر در بیمارستان باشد که یک شیفت کاری در هر روز و براساس برنامه  -(09-1

 زمانی واحد تغذیه در مرکز حضور داشته باشد .  
 نماینده پیمانکار، آشنا به اصول هتلداری، باشـد. -(15-1

آشنا به اصول طبخ غذای بیمارستانی، با ایجاد طعم مناسب، رنگ آمیزی، دورچین و  نیروهای ماهر وپیمانکار  ملزم به بکارگیری  -(11-1
 باشـد. بندی شکیل غذا و نیز آداب تشریقات و پذیرایی برای توزیع آن،می بسته

ب با منوی غذایی بیمارستان و پیمانکار ملزم به چینش و بکارگیری تعداد نیروها، در هر وعده اصلی یا میان وعده غذایی، متناس -(12-1
 دباش می پیش بینی توان طبخ و توزیع حداقل دو نوع غذای اصلی یا دو نوع غذای رژیمی یا دو نوع میان وعده غذایی،

راستای سیستم جدید ارزشیابی  در پیمانکار، متعهد به پذیرش و آموزش موارد مطرح شده  از سوی کارشناس مسئول تغذیه مرکز  -(13-1
های آموزشی  ، دورهههای واحد تغذی پرسنل تحت امر خود،  و همکاری با مرکز در این خصوص)آموزش رسالت، خط مشی بیمارستان، به

 باشد. اجباری، کتابچه ها و بروشورهای آموزشی و ... ( می



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

نماید ، پیمانکارمتعهد به  آشپزخانه می های آموزشی، جهت پرسنل شاغل در در مواردی که بیمارستان ، خود اقدام به برگزاری دوره -(11-1
 پرداخت هزینه به آن مرکز ) باتوافق مابین با مرکز( باشد .

کمیت  ،برنج طبخ کیفیت از ازرضایتمندی غذا )اعم توزیع و طبخ به وابسته تغذیه هتلینگ ارزیابی کلیدی های شاخص رعایت به پیمانکارملزم-(10-1
پذیرایی  ظاهری و بافت غذا(، رعایت بهداشت فردی، بهداشت غذا و ظروف مورد استفاده، نحوه برخورد وغذا، کیفیت غذا )طعم و مزه، شکل 

 باشد.  از بیماران و...(، می

 تعداد نیروها ، در هر شیفت باید جوابگوی حجم کار درخواستی مرکز زیر  نظر کارشناس مسئول تغذیه مرکز باشد. -(10-1

 یحا مستقل از نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند.نیروهای شیفت عصر، ترج -(11-1

 درصد تعداد نیروهای شیفت عصر ، می توانند از نیروهای شیفت صبح انتخاب گردند 20حداکثر  -(18-1
 دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید . کارفرما حق هر گونه -(19-1

 موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. پیمانکار -(85-1 
 کاری براساس دستورالعمل ،  لباس فرم  را به تن کنند.موظفند در طول شیفت پیمانکارپرسنل  -(81-1
 گرملزم و موظف است جهت رسیدگی به اموروعوامل خودو تعهدات این قرارداد دارا بودن دفتری در شهر قزوین داشته باشد مناقصه -(82-1
 دائما و در هر لحظه از طریق )حضوری، تلفنی، تلفن همراه( در دسترس باشد  االختیار ایشان درموردقرارداد بایدویانماینده تامپیمانکار -(83-1
اب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حساب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بوده و در غیر تسویه حس -(81-1

 به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. پیمانکاراینصورت سپرده حسن انجام کار و تعهد انجام کار 
 نخواهد داشت. پیمانکارو کسور قانونی پرسنل  گونه مسؤلیتی در قبال استخدام و حقوقگزار هیچمناقصه-(80-1
 باشد.ماهیانه دربرنامه اکسل،ارایه فیش حقوقی ماهیانه به عهده پیمانکاروجزء بخشی ازشرح وظایف وی می حقوق لیست تهیه وتنظیم -(80-1
شناسی، خوشرویی، متانت، ادب و های اداری در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )شامل وقتاجرای کلیه منشور اخالقی دستگاه -(81-1

نزاکت در رفتار، ارایه خدمات با رعایت عدالت و انصاف، حفظ اسرار، آراستگی ظاهری، پوشش مناسب و یک شکل( برای پرسنل شرکت 
مل رعایت باید بدلیل حضور در حریم مقدس دانشگاه باید کلیه شؤونات و اخالق اسالمی بطور کامی پیمانکاراالجرا است و پرسنل الزم

 باشد.می پیمانکارنمایند و مسؤولیت انجام و رعایت آن بر عهده 
% )پنج درصد(  از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تعهدات )دارای 0قبل از عقد قرارداد باید به میزان  پیمانکار -(88-1

نگاه ارائه وتمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه و تحویل نماید بدیهی است استرداد ضمانتنامه منوط به ارایه تسویه  ماهه به 0اعتباری
و مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی و گواهی انجام کار و رضایت نامه درخصوص انجام کلیه  پیمانکارحساب قطعی کارکنان 
 مربوطه و کلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود.مفاد قرارداد ازواحدهای 

نظر اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت پیمانکاررداخت به موقع حقوق پرسنل وکلیه کسور قانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پ -(89-1
الزحمه  تواند بدلیل عدم دریافت حقباشد و نمیمی پیمانکاردر کل مدت قرارداد بر عهده  …قرارداد و و همچنین بیمه و مالیات متعلقه به 

 خود ویا هر دلیل دیگر از پرداخت ان ممانعت نماید .
کسر و در  پیمانکار % از هر پرداخت را به عنوان تضمین  حسن انجام کار از15گزارقانون تأمین اجتماعی مناقصه 38در اجرای ماده  -(95-1

، ارائه پایان قرارداد در صورت رضایت عملکرد  وارائه مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش 
 .به وی مسترد خواهد نمود.و ...  1-1-1-1مدارک مورد نیاز کارفرما ، انجام بند 

تواند بدالیل باشد و نمیموقع حقوق ومزایای ماهانه پرسنل تحت پوشش خود میپرداخت به، تحت هر شرایطی موظف به پیمانکار -(91-1
 گزار از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود عدول نماید. الزحمه خود توسط مناقصهعدم پرداخت حق

 باشد.موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می پیمانکار -(92-1
 ، ارائه مدارک وو کارکنان تحت پوشش او پیمانکاروط به عقد قرارداد بین ـمنبه پیمانکار پس از انجام تعهدات ن پرداخت اولی -(93-1

 .باشد میو غیره براساس مفاد این قرارداد   1-1-1-1مستندات الزم کارفرما از قبیل انجام بند 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

پشتیبانی و یا  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بر نا به درخواست مرکز و اخذ موافقت از مدیریت خدمات ب -(91-1
درصد از  20باشد ، همچنین کاهش حجم قرارداد تا سقف درصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش می 20حسب ضرورت و تشخیص تا میزان 

 باشد.اختیارات مدیریت هر یک از واحدهای موضوع مناقصه می
ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در پیماناقرار می پیمانکار  -(90-1

 اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم نماید.
ه در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و تعهد پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را ک -(90-1

پیمانکار در این خصوص بطور مداوم بوده و مسئولیت وی در این زمینه با اتمام کار و پایان قرارداد قطع نخواهد شد و در صورت تخلف 
) به تشخیص کارفرما (تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما، تحت به کارفرما  این امر عالوه بر جبران کلیه خسارت وارده پیمانکار از

 پیگرد قانونی خواهد بود .
چنانچه غذای مصرف شده طبق نظریه کارشناس موجب مسمومیت یاهرگونه ناراحتی گردد ویا در نگهداری مواد اولیه دقت به   -(91-1

اموال آشپزخانه دقت نشود پیمانکار برابر مقررات مسئول خسارتهای ناشی از آن خواهد بود یا درحفظ نگهداری  فاسد گردد و عمل نیاورد و
 بپردازد.طبق نظر کارشناس دانشگاه که باید مبلغ ریالی آنرا 

 و بستن دربها و باز خاموش کردن وسایل وتجهیزات روشنائی، حرارتی وبرودتی از قبیل المپ وکولر وغیره ونگهداری آن و روشن و(98-1
 .ها قبل از نظافت وگزارش عیوب ونواقص به مسئول مربوطه به عهده پیمانکار میباشد پنجره

موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی  21و ماده  09تا  01 و 28 پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا مواد  -(83-1
 باشد  عوامل خود می

سردخانه سلف سرویس به عده پیمانکار و در صورت فساد غذایی داخل ان پیمانکار موظف به پرداخت  نگهداری و مواظبت از  -(99-1
خسارت وارده به میزان کارشناسی منتخب دانشگاه میباشد در غیر اینصورت از اولین صورت وضعیت یا هرگونه مطالبات پیمانکار مانند وثیقه 

 گردد  می حسن انجام تعهدات یا سپرده حسن انجام کار کسر
 غذای طبخ شده باید از نظر کمیت و کیفیت برابر استاندارد و جیره غذایی تعیین شده از طرف گروه نظارت هر مرکز میباشد   -(155-1
در صورت قطع گاز شهری پیمانکار موظف به تهیه گاز با کپسول میباشد که حمل وسیله حمل و نقل برعهده کارفرما خواهد بود و -(151-1

 ت قطع برق و آب نباید مانع طبخ و توزیع غذا توسط پیمانکار شود در صور
در صورت نیاز بیشتر براساس نظر گروه  موظف است هر دو ماه یکبار نسبت به سمپاشی محل های فوق اقدام نماید و پیمانکار -(152-1

درصد طبق ردیف  2اول ضمن ابالغ اخطار کتبی  در صورت عدم رعایت در هربار  در بار کهباشد  نظارت پیمانکار مکلف به انجام ان می
 قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند 25شماره 

 گردد 
های توزیع به صورت  سرویس و سایر مکانهای مربوط به طبخ و توزیع را از آشپزخانه و سلف  موظف است کلیه زباله پیمانکار -(153-1

 ده غذایی،خارج و به محل های مخصوص جمع آوری زباله حمل نماید عروزانه و پس از هر و
 هتحویل غذا از جانب پیمانکار به پرسنل مرکز، همراهان بیمار و دانشجو در قبال اخذ فیش صورت پذیرد و در صورت مشاهد -(151-1

، مبلغ پرس از سوی گروه نظارت تعیین شده  به تناسب حق الزحمه ماهانه پیمانکار به غذا تحویل غذا  بدون اخذ فیش به ازاء هر پرس 
پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت  0ردیف شماره گردد که در  درصد محاسبه شده واز حق الزحمه پیمانکار کسر می

 گردد قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1ر به استناد بند وضعیت پیمانکا
چنانچه متصدیان تحویل غذای پیمانکار به هنگام توزیع غذا به بیماران خارج از لیست بیماران غذا تحویل دهند به ازاء هر پرس -(150-1

پیمانکار به درصد محاسبه شده واز حق الزحمه  ، مبلغ پرس از سوی گروه نظارت تعیین شده  به تناسب حق الزحمه ماهانهغذای تحویلی 
 1-1پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار به استناد بند  0ردیف شماره گردد که در  پیمانکار کسر می

 گردد قرارداد توسط گروه نظارت کسر می
پیمانکار موظف است جهت کلیه امور موضوع قرارداد از کارکنان تمام وقت ، ماهر، اموزش دیده و با تجربه به شرح شرایط و  -(150-1 

 مشخصات این قرارداد بکار گمارد 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

ا مجاز است به هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و کلی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرم پیمانکار -(151-1
نکه محتاج به اقامه دعوی باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده آبدون 

 .اید.را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نم
 کلیه کارگرانی که توسط پیمانکار معرفی شده اند باید در سه نوبت در برابر بیماری هپاتیت با هزینه پیمانکار واکسینه شده باشند.-(158-1

 پیمانکار حق بکارگیری اتباع خارجی را در اجرای قرارداد ندارد.
 : ( گروه نظارت8ماده  
 باشد هر مرکزمی و عامل مالی واحد تغذیه و بهداشت محیطفقط  باشد شامل عملکرد این قرارداد میگروه نظارت قراردادکه ناظر بر (ـ 8 -1
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین صورت می پذیردکارشناسان تغذیه نظارت موردی نیز از سوی  (ـ8 -2

درصدهایی نیز ازکارکرد براساس مفاد این قرارداد  پیمانکار از انجام  تعهدات خودکه براساس گزارش این  نمایندگان در صورت کوتاهی کار 
 .     ماهانه پیمانکار کسر میگردد

 گیرد . صورت می گروه نظارت ها به طرف قرارداد با تایید کلیه پرداخت(ـ 8 -3
دوم  پیمانکار بایدرا به تمامی کارکنان و عوامل زیرمجموعه خود در این قرارداد معرفی نماید و می گروه نظارت باید می پیمانکار(ـ 8 -1

 نماید .قرارداد را در چهارچوب مفاد قرارداد را رعایت و انجام گروه نظارت  تمامی موارد اعالمی و دستورات
 نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات : -(9ماده 

 *******تلفن :********نشانی کارفرما : قزوین(ـ 9 -1 
 **************نشانی شرکت طرف قرارداد:(ـ 9 -2

 -نشانی پست الکترونیک :********همراه:    *****تلفن :
الذکر قانونی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق  نشانی

ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده  18شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف  تلقی می
 تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .

 : امضاء طرفین قرارداد – (01ماده 
 نسخه واحد تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد 0ظم به این  قرارداد در پیوست من دو بند، و  121ماده ،  15این قرارداد در

 .   الزم االجرا خواهد بود 
 
 
 
 
 

 مهر و امضاء طرف قرارداد                       مهر و امضاء کار فرما                                                                            
 نام و نام خانوادگي :  *****                      نام و نام خانوادگي :                                                                              

 تسمت : مدير عامل شرک     سمت : ريیس مرکز آموزشي و درماني ****                                                
 مهر شرکت–امضاء                                  امضاء                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 بایگانی مرکزی –قراردادها  امور–پیمانکار  –امور مالی  مدیریت  اصل :  
 سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی استان -–سازمان امور مالیاتی قزوین  -شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان  –بودجه  –رونوشت : دفتر حقوقی 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 
 

 

 

 ) جدول شماره يک (پیوست شماره يک

 قرارداد 4-0لیست ارزيابي گروه نظارت به استناد بند 
 

 شرح رديف
میزان کسر به هنگام تايید و 

تعیین صورت وضعیت 
 پیمانكار

  باشد  کیفیت برنج طبخ شده برای بیماران و پرسنل مناسب می آیا 1

  باشد  آیا کیفیت گوشت طبخ شده برای بیماران و پرسنل مناسب می 2

  باشد  برای بیماران مناسب می اصلی ، میان وعده هاو غذای رژیمی آیا کیفیت غذای  3

  انجام می گیردغذایی اصلی میان وعده هاو غذای رژیمی   آیا زمانبندی مناسب در طبخ و توزیع در وعده های 1

آیا پرسنل و عوامل پیمانکار بهنگام طبخ و توزیع غذا از اونیفرم بطور کامل استفاده می نمایند و لباس های آن تمیز  0
 بوده و رعایت اصول بهداشتی رعایت شده است

 

  کسر هزینه غذای تحویلی بدون اخذ فیش معادل  0
به هنگام مرخصی افراد ، اخذ موافقت از واحد تغذیه مرکز صورت گرفته و جایگزین آن معرفی و بکارگیری شده  آیا 1

 است
 

رعایت دستورالعمل اجرایی ، بخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی که از سوی کارفرما ابالع شده به درستی و بطور کامل  8
 انجام می گیرد

 

  ایا  ورود و خروج پرسنل پیمانکار در ساعات مقرر بدرستی انجام می گیرد  9

  آیا مقدمات پخت مانند پاک کردن ،خرد کردن و شتشوو...مواد اولیه با رعایت نکات بهداشتی انجام می گیرد  15

11 
ایا مواد شوینده و ضد عفونی کننده برای شستشو و ضدعفونی کردن محیط اشپزخانه ،تجهیزات ،ظروف ظرفشویی و... 
همچنین تهیه شوینده پرسنل و وسایلی چون دستمال نظیف جارو ،تی ،کیسه زباله  و....با کیفیت مورد نظر گروه نظارت 

 جهت استفاده در اشپزخانه موجود می باشد 

 

  عوامل پیمانکار در پایان هر شیفت اقدام به شستشو و نظافت در و دیوار آشپزخانه می نمایندآیا  12

آیا نظافت و شستشو و گندزدایی چرخ گوشت و کلیه وسایل تهیه ، سرو و توزیع غذا پس از هر بارمصرف درطول شیفت  13
 ز می باشددیگ،ماهیتابه هااجاق گاز و هود تمی دانجام می شود و وسایل دیگرمانن

 

  آیا پیمانکار حقوق پرسنل خود را طبق قانون و در موعد مقرر اعالمی در مفاد قرارداد پرداخت می نماید 11

آیا پیمانکار بهنگام اخراج نیرو و یا درخواست کارفرما پس از دوروز اقدام به معرفی و بکارگیری نیروی صالحیت دار  10
 نموده است

 

و موازین اخالقی و رعایت حسن اخالق و رفتار و شئونات اسالمی را در محل طبخ و توزیع غذا و آیا پرسنل پیمانکار  10
 بهنگام عدم توزیع با پرسنل مرکز و بیماران رعایت می کنند

 

آیا پرسنل پیمانکار نظافت شخصی و کوتاه بودن مو و ناخن و عدم استفاده از زیورآالت را هنگام کار با مواد غذایی و  11
 طبخ و توزیع غذا می باشند

 

  آیا افرادی غیر از عوامل پیمانکار و گروه نظارت به آشپزخانه تردد دارند 18

  ایا پرسنل دارای کارت بهداشتی معتبر بوده  و آزمایشات دوره ای الزم به طور منظم و قانونی انجام می گیرد  19



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

  سمپاشی محل های فوق اقدام نمایدپیمانکار موظف است هر دو ماه یکبار نسبت به  25

  در صورت خرابی وسایل و تجهیزات تحویلی آیا رفع نقص و خرابی در کمترین زمان انجام می شود  21

  تهیه دمپایی  وکاور کفش به تعداد الزم  22

  کنترل رعایت برچسب گذاری صحیح بشقاب غذای رژیمی  23

شیفت صبح و یا شیفتهای  دیگر بنا بر نظر کارشناس تغذیه مرکز و رعایت کلیه در کل حضور نماینده فنی پیمانکار  21
 توسط نماینده فنی پیمانکار موارد و دستورات  اعالمی گروه نظارت

 

  اعمال کسورات طبق  گزارشات بازدید کارشناسان تغذیه معاونت درمان از اهمال وکوتاهی انجام مفاد این قرارداد   20

20 
توزیع غذا در بخش یا سلف سرویس و یا مکان های اعالمی از سوی مرکز  به صورت گرم و با دمای استاندارد طبق نظر رعایت 

 که از طرف کارشناش تغذیه و استفاده از ترالی گرمکن دار و اتصال آن به برق در ورودی هر بخش می باشند،
 

  عدم استعمال هر گونه دخانیات توسط پرسنل پیمانکار در محل موضوع قرارداد و حین انجام کار  21

  رعایت کامل موازین  بهداشتی از قبیل انگل زدائی ، ضدعفونی کردن و گندزدائی به هنگام شستشوی میوه و کلیه سبزیجات 28

  کسورات در مورد مشاهده هر گونه جسم خارجی در غذا 29

  طبخ غذا به میزان قابل توجه و بیشتر از تعداد پرس اعالمی کارشناس تغذیه   35

  نظافت کامل و مستمر  یخچالها و سردخانه هاچربی زدایی مرتب هواکشها و همچنین فیلتر های هود آشپزخانه و  31
 توسط پیمانکار

 

32 
رعایت اصول انجماد زدائی رعایت مواد گوشتی رعایت اصول منجمد نمودن موادغذایی و مواد گوشتی و....و همچنین 

 در انتقال از فریزر آشپزخانه به یخچال و یا تحویل از انبار به آشپزخانه
 

33 
و تفکیک غذای های خام و  ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

 پخته و سایر دستورالعمل های تنظیمی
 

 
31 

کسورات بابت عدم طبخ و توزیع غذای رژیمی ، تغییر در برنامه غذایی بدون اطالع و هماهنگی با کارشناس تغذیه 
مرکز ،و یا مشاهده عدم رعایت ارائه مخلفات و دورچینهای همراه در سرو غذا طبق برنامه تنظیمی کارشناس تغذیه 

 رعایت نظم و چیدمان در وسایل استفاده شده در آشپزخانهمرکز از جمله ساالد، سبزیجات و ... و یا مشاهده عدم 

 

  رعایت کلیه  موازین بهداشتی طبق  دستورالعمل اعالمی کارشناس تغذیه مرکز به هنگام تهیه غذای گاواژ دست ساز 30

  کسور در صورت امتناع پیمانکار از طبخ و توزیع غذا 30

  کسور در خصوص کیفیت نامطلوب غذا   31

  کسر جمع 

 



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ) پیوست شماره يک) جدول شماره دو 

 قرارداد 4-0لیست ارزيابي گروه نظارت به استناد بند 

پس از اعمال و محاسبه صورت وضعیت پیمانكار براساس جدول شماره يک از پیوست شماره يک اين قرارداد صورت وضعیت نهايي پیمانكار پس 

 از کسورات قانوني متعلقه به آن از قبیل بیمه و .... در وجه پیمانكار پرداخت میشود  از اعمال و محاسبه توسط  جدول ذيل مشخص و پس

 

 

 

 

 

 

 

  

کسر درصد 
 امتیاز

 توضیحات درصد25بیش از  درصد25بیش از ده تا  درصد 01بین صفر تا

درصد 

پرداخت از 

 کل قرارداد

 اساس  بر کسورات اعمال فقط
 جدول شماره يک از پیوست

گروه  شماره يک لیست ارزيابي

 اين قرارداد نظارت

بیش از ده در ازای هریک درصد 

جدول شماره  کسوربراساس درصد

يک از پیوست شماره يک لیست 

درصد  یک، ارزيابي گروه نظارت

ماهانه  الزحمه حق مازاد نیز از کل

 شود کسر می پیمانکار

درصد 55در ازای هر یک درصد بیش از 
جدول شماره يک از پیوست  براساس کسور

 شماره يک لیست ارزيابي گروه نظارت

از کل مازاد نیز درصد(  نیم و درصد) یک1.5

 شود پیمانکارکسر میالزحمه ماهانه  حق

 درصد55کسردوباربیش از

یا  طور متوالی به کسور

جدول شماره  براساس   متناوب

لیست  يک شماره يک ازپیوست

 باعث گروه نظارت ارزيابي

فسخ یکطرفه قرارداد توسط 

 گردد. کارفرما می



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 یوست شماره دوپ

 شرح وظایف و انتظارات نماینده پیمانکار )کارشناس تغذیه/کارشناس بهداشت محیط(

 حضور در یک شیفت کاری کامل روزانه، مطابق برنامه تنظیمی گروه ناظرین؛ اعم از صبح یا عصرـ 1

 های ذیربط جهت کنترل فرآیندهای اصلی در واحد خدمات غذایی ریزی بیمارستان، در برنامه تعامل کاری با گروه ناظرینـ 5

 ابالغ برنامه غذایی تنظیمی بیمارستان، به پرسنل آشپزخانه ـ 3

 های گروه ناظرین بیمارستانی،  به پرسنل آشپزخانه  ابالغ کلیه دستورالعملـ 4

 ت غذایی، به پرسنل آشپزخانههای واحد خدما آموزش رسالت و کلیه خط مشیـ 5

 آموزش فنی به پرسنل آشپزخانه، در موارد گزارش نواقص فرآیندی توسط گروه ناظرین بیمارستانی ـ 6

 سرپرستی و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل امور طبخ و توزیع و ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت ارتقاء وضعیت موجود ـ 7

 امور داخلی شرکت پیمانکاری در ارتباط با نیروهای پیمانکارسرپرستی و نظارت بر کلیه ـ 8

 شرکت در جلسات هم اندیشی بررسی وضعیت موجود )چالشها و راهکارها( در حوزه خدمات غذایی بیمارستانـ 9

 های آموزشی ذیربط معرفی شده از حوزه درمان/ بیمارستان شرکت در دورهـ 12

 

 پیوست شماره دو

 «آشپز سرشرح وظايف  »
 

 

 تقسیم کار بین عوامل آشپزخانه با توجه به برنامه غذایی روزانهـ 1

 های تخصصی انجام وظایف کارکنان تحت سرپرستی در آشپزخانه و ارایه راهنمایی ـ هدایت، کنترل و نظارت بر نحوه2

 تغذیهـ هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک و تحویل گرفتن مواد غذایی مورد نیاز با نظر کارشناس 3

ـ نظارت و مشارکت مستقیم بر نحوه انجام مراحل مختلف آماده سازی و طبخ غذا بر اساس برنامه غذایی تنظیم شده از طرف 1

 کارشناس تغذیه

 های مختلف بر اساس برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه ـ هماهنگی و نظارت برای تقسیم و توزیع غذای بخش0

 مربوطه جهت توزیع در بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان مقسمه بخش ها و تحویل آنها به ـ تقسیم غذای روزان0

 های متناسب با برنامه تنظیمی  و اطمینان از کیفیت مواد غذایی اولیه ـ درخواست مواداولیه جهت پخت وتهیه غذا وخوراکی1

 یله همکاران مربوطه.ـ هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک غذای نوبت های بعد به وس8

 ـ نظارت  و همکاری کارکنان آشپزخانه و نیز رعایت اصول بهداشت فردی، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای9

ـ نظارت و مشارکت مستقیم بر امور نظافت کلی محیط و وسایل آشپزخانه ، سالن غذاخوری ، سردخانه و غیره با کمک  و همکاری 15

 یت اصول بهداشت فردی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای کارکنان آشپزخانه و نیز رعا

 ـ مراقبت ، نگهداری و کنترل وسایل، ابزار و تجهیزات مورد استفاده11

 ـ شرکت در کالس های آموزشی واحد تغذیه12

 ـ انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.13



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 «آشپز شرح وظايف »

 ـ آماده سازی طبخ مواد غذایی مطابق با دستورالعمل  بیمارستان1

ـ طبخ انواع غذاهای رژیمی طبق برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیه و تهیه انواع ساالد، دسرو سایرخوراکی های مطابق 2

 با دستورالعمل های تدوین شده

 ـ شرکت در کالس های آموزشی واحد تغذیه3

 گزارش منظم از چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفهـ 1

 ـ انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مافوق و گروه نظارت قرارداد0

 

 پیوست شماره دو

 «شرح وظايف کمک آشپز »

 

 اهم اقدامات کارکنان خدماتی در حوزه خدمات غذایی به شرح زیر است.

 .ه انبار با سردخانه و حمل و نقل مواد درخواستی از انبار یا سردخانه به آشپزخانهـ تخلیه مواد اولیه غذایی وارد شده ب1

 ـ همکاری در پاک کردن، شستشو و تمیزکردن مواد اولیه مورد استفاده در طبخ.2

 ـ انجام دستورات سرپایی آشپزها.3

 ـ رعایت اصول بهداشتی اعم از بهداشت فردی و محیط کار.1

 در بخش. ـ توزیع غذا و آب جوش0

 ـ سرو سینی غذا برای بیماران در سه وعده صبحانه، ناهار، شام و جمع آوری آن بعد از توزیع غذا مطابق دستورالعمل مربوطه.0

 ـ چیدن و تدارکات ظروف غذا، دستمال، قاشق و چنگال و چاشنی ها با مخلفات کنار غذا در سینی.1

 در سینی مخصوص هر بیمار بر اساس رژیم غذایی و دستورات غذایی.ـ توجه به چیدمان و ظاهر مطلوب غذای بیماران 8

 کردن خوراکی های داخل سینی همچون برنج، نان،خورشت، ساالد، سوپ، نوشیدنی، ماست و .... ـ آماده9

 کردن مواد غذایی که الزم است نرم و با توسط دستگاه مخلوط شوند. ـ آماده15

 به آشپزخانه )با همکاری متصدیان توزیع غذا(آوری ظروف برای بازگرداندن  ـ جمع11

گاز، وسایل بخت و پز، سالن غذاخوری و آماده  ها، اجاق نظافت محیط آشپزخانه،میزها،کابینت و ظروف کردن وشو و ضدعفونی ـ شست12

 نمودن آن برای وعده بعدی )مطابق با دستوالعمل مربوطه(

 ه طی هماهنگی با کارشناس بهداشت محیطآوری و قراردادن پسماندها در ظروف ویژ ـ جمع13



 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 ـ سرو و توزیع غذا برای کارکنان بیمارستان در رستوران یا کافه تریای بیمارستان11

 ـ آماده کردن آبدارخانه جهت تهیه جوش برای بیماران طبق برنامه تنظیم شده10

 ـ اخذ لیست غذای توزیع شده جهت ارایه به مسؤول مربوطه10

 ای توزیع شده جهت ارایه  به مسؤول مربوطهـ تهیه آمار غذ11

 ـ هماهنگی با مسؤولین بخش ها به منظور کنترل لیست غذای بیماران قبل از توزع غذا 18

 ـ شرکت در کالس های آموزشی واحد تغذیه19

 های تعیین شده از جانب مافوق و گروه نظارت قرارداد ـ انجام سایر امور در حدود وظایف و مسؤولیت25

 پیوست شماره دو

 «شرح وظايف نیروي خدماتي ساده )نظافت چي( »

 

شامل کلیه سطوح فیزیکی و نیز درب ، پنجره، دیوار ، سقف و ... مطابق برنامه تنظیمی سرویس ـ نظافت روزانه محیط آشپزخانه و سلف 

 کارشناس بهداشت محیط ( گروه نظارت کارفرما )کارشناس تغذیه/

و ملزومات آشپزخانه و سلف سرویس )اعم از دستگاه چرخ گوشت، سبزی خردکن، کباب پز، اجاق گازها، ترالی ـ نظافت کلیه تجهیزات 

های حمل غذا، یخچال ها و سردخانه ها، میز و تخته کارها، دیگهای کوچک و بزرگ، بشقاب و ظروف سرو غذا ، سینی و .. صندلی و میز 

 مطابق برنامه تنظیمی گروه نظارت کارفرما )کارشناس تغذیه /بهداشت محیط( سلف سرویس و .....( بعد از هر بار استفاده و

ـ شستشو و ضدعفونی کلیه سطوح فیزیکی، تجهیزات و ملزومات آشپزخانه و سلف سرویس ، مطابق برنامه تنظیمی گروه نظارت کارفرما 

 )کارشناس تغذیه /بهداشت محیط(

 و گروه نظارت قرارداد ـ انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مافوق


