
 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 
 
 

 :اسناد مناقصه

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي  واگذاری

 تذکرات مهم: 

 تذکرات مهم : 
گر را بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز )طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت( مناقصهـ کلیه اوراق و اسناد مناقصه می1

 داشته باشد.

گر ارایه گردد که در صورت ناقص بودن مدارک باید توسط مناقصهو مستندات درخواستی در اسناد مناقصه، میـ تمامی مدارک 2

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

 انجام خواهد شد. ـ مناقصه با وجود و حداقل یک شرکت کننده، برگزار و پاکات بازگشایی و تعیین برنده3

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

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

قصه صادر گردد که در صورت عدم رعایت این موضوع پاکات ب و ج این شرکت به نام  ذینفع اعالمی در اسناد منا

 کنندگان مفتوح نخواهد شد.
ای پیش از بازگشایی گران جلسه برای توجیه و تشریح موضوع و اسناد مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه -5

دانشگاه واقع به نشانی قزوین خیابان نواب شمالی ساختمان در سایت اداره خدمات  9/11/99تاریخ  12الی  11پاکات در ساعت

 .که شرکت در این جلسه برای تمامی خریداران اسناد مناقصه الزامی است  گرددشماره یک ستاد  برگزار می

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

های  های آن بخصوص در برگه درصورت مشاهده ایجاد هر گونه تغییر و یا جایگزینی در اسناد مناقصه و فرم -7

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



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 مناقصه در اسناد اينمدارک ارايه شده 

 مناقصه نامه شرکت دردعوت -*

 شرایط شرکت در مناقصه-*

 یک الی پنج  ی به همراه پیوست ها تصویر قرارداد -*

 ـ شرایط عمومی و خصوصی *

          جدول پیوست شش به همراه  برگ پیشنهاد قیمت -*

تهیه و تکمیل نموده وبه همراه  ششبا جدول پیوست شماره پیشنهادی خود را مطابق  قیمت ، پیشنهاد دهنده می باید

 برگ پیشنهاد قیمت در پاکت ج قرار دهد 

 و ....(الضمان تعهدات، استرداد کسور وجهها )شرکت درمناقصه، انجام ـ نمونه ضمانتنامه*

 ها شامل:نمونه تعهد نامه -*

 هیأت وزیران 1331ـ فرم منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه *

 ـ پرسشنامه اطالعات شرکت

 فرم اعالم خوداظهاری کارهای در دست اجرا  -

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

های علوم دانشکدهها و نامه مالی و معامالتی دانشگاههای معتبر بر اساس آئینـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

 ـ شناسه ملی دانشگاه 

 ارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه ـ فرم 

 

 

 



 

 

 

 

    

 بايست منضم به اسناد مناقصه نمايد گر ميمدارکي که مناقصه

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

 تصویر اگهی تاسیس -*

 تصویر اخرین اگهی تغییرات -*

 ملی اعضاء هیات مدیره براساس آخرین اگهی تغییرات  رتتصویر شناسنامه و کا -*

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا معتبر از صالحیت  تایید  گواهینامهتصویر  -*

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

ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ) که در صورت عدم ارائه گواهینامه یا -*

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

اد  به شرح مدارک و مستندات اعالمی  )که در صورت عدم ارائه مدارک اعالمی در اسناد مناقصه توسط ارائه دو قرارد-*

 مناقصه گر  پاکات ج آنان مفتوح نخواهد شد( .

 ارائه قیمت پیشنهادی به همراه تکمیل جدول پیوست شش اسناد  -*

 ارایه تصویر گواهینامه مالیات ارزش افزوده  -*

 مناقصه گر ارایه تصویر کد اقتصادی   -*

 مناقصه گر  ارایه تصویر شناسه ملی -*

 99تصویرگزارش حسابرسی سال  -*

 99تصویر اظهار نامه مالیاتی سال  -*



 

 

 

 

    

  

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين  
 

 

 

 دعوتنامه شرکت در مناقصه

 
 



 

 

 

 

    

    

 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 مناقصهدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین ازشما دعوت می

 تمامی مجوزهای الزم برای انجام کار اخذ شده استـ 

  .واز محل درامد اختصاصی معاونت دانشجوئی میباشد  ـ اعتبار طرح پیش بینی شده است

های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای  سلف دانشجویی معاونت  انجام کلیه فعالیتموضوع مناقصه:ـ *

 گیرداستثناء گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن و  که بصورت رایگان در اختیاربرنده مناقصه قرار می بهدانشجویی، فرهنگی 

 پرس غذا واحدکار:  -*

پرس صبحانه ،نهارو شام 911991)مجموعا در حدود  پرس صبحانه 111111پرس شامل  نهار و شام و 919991حدود درکار:  حجم-*

 در طول مدت یکسال                                           (

 هنگام بازگشایی پاکات ج اعالم میگردد به ریال:ـ مبلغ برآورد به*

 31/11/91لغایت  1/11/99از ماه معادل یکسال کامل شمسی 12ـ مدت اجرای قرارداد :*

 قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ـ کارفرما:*

کمیته تغذیه معاونت دانشجوئی و فرهنگی )که مطلوب کمی و کیفی غذا بر عهده  نظارت دقیق در امور بازدهی ـ دستگاه نظارت:*

 باشد شامل معاون، مدیر و رئیس اداره تغذیه معاونت دانشجوئی و فرهنگی( می

پنجاه میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و دویست وپنجاه و بحروف  ریال  299/321/91  :در مناقصه شرکت ـ مبلغ تضمین*

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

دارای مجوز از بانک بانکی  نامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیرو یا ضمانت های دولتیصادر شده از بانک نامهضمانتالف:

ماه از تاریخ افتتاح 3 باید دارای مدت اعتباری به مدتکه این ضمانت نامه می گزارمناقصهنفع ایران به اسالمی جمهوری مرکزی

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

 باشد.



 

 

 

 

    

بانک رفاه کارگران شعبه مستقر دردانشگاه علوم نزد  قابل برداشت بنام سپرده 31191339واریز به حساب شماره  رسید بانکی بابتب:

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

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

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

پرداختی پرداخت نخواهد پیش قراردادباشد و به برنده مناقصه در طول مدت های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میدانشکده

 شد 

باشد الزم به توضیح می9/1399/ 31لغایت پایان ساعت اداری تاریخ 29/9/1399 تاریخاز :اداری هایساعت ـ اسناد مناقصه در*

 .باشدمی 13:19و در روزهای پنج شنبه  11:19باشد پایان ساعت اداری در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت می

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

 واحد امور قراردادها -بهداشتی درمانی قزوین

 به برنده مناقصه پیش پرداختی پرداخت نمی شود.-*

بنام سپرده غیرقابل  31199991که باید به شماره حساب ریال ریال بحروف یک میلیون 111/111/1مبلغبه :ـ قیمت اسناد مناقصه*

 ی دانشگاهواحد امور قراردادهابه رسید آن اصل تحویل  برداشت نزد بانک رفاه کارگران مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و

 گردد.و تحویل تا اسناد مناقصه ارایه 

توانند  خریداران اسناد مناقصه می های موضوع مناقصهمکان بازدید از اطالع وزجهت ا مناقصه: موضوعهای جلسه بازدید ازمکانـ *

معاونت دانشجویی از مدیریت  هماهنگی با ضمن مراجعه و 9/11/99تاریخ درپس از دریافت و اخذ معرفینامه از واحد امور قراردادها 

ع وگونه مسؤولیتی در خصوص بازدید از محل موضوی هیچ، کارکنان و عوامل گزارمناقصه .ورندآموضوع مناقصه بازدید بعمل  مکان 

گران از شرایط کارهای موضوع تر شدن مناقصهاین بازدید در راستای آگاهچرا که  مناقصه و کار و عواقب و مخارج ناشی از آن ندارند

 در این بازدید گرده از سوی مناقصهعنوان جایگزینی برای اسناد مناقصه تلقی شود. اطالعات شفاهی ارایه شمناقصه است و نباید به

 .ای مکتوب به اسناد مناقصه افزوده شودکند مگر آن که طی الحاقیهگر ایجاد نمیتعهدی برای مناقصه

ای گران جلسه مناقصه و همچنین جوابگویی به سؤواالت مناقصه و اسناد برای توجیه و تشریح موضوع :پرسش و پاسخـ جلسه *

که در صورت ایجاد  .گردددر سایت اداره خدمات دانشگاه برگزار می 9/11/99تاریخ صبح  11ساعت  پاکات درپیش از بازگشایی 

شود واین تغییرات  این موضوع بصورت مکتوب به تمامی خریداران اسناد مناقصه اعالم میدر اسناد مناقصه پیرواین جلسه  تغییرات

 جزءاسنادمناقصه خواهد بود 

که مراتب را  الزامی استمایل به شرکت در مناقصه نیستند  های خریدار اسناد که  کلیه شرکت:اعالم انصرافنحوه  و زمان*ـ  

به   130-11155063شماره فاکس  به 0166/ 01/ 01تا آخر وقت اداری تاریخ  پس از خرید اسناد مناقصه حداکثر  بصورت کتبی

 واحد امور قراردادها اطالع دهید.



 

 

 

 

    

که پس باشد می12/11/1399 تاریخروز سه شنبه   )دو و پانزده دقیقه بعدازظهر( 11:19 ساعت :پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین ـ*

 خواهد نمود.نگران پاکات دریافت  وجه از مناقصهاز پایان یافتن این زمان دریافت پیشنهادها به هیچ

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

 بهداشتی درمانی قزوین، دبیرخانه اداره حراست دانشگاه.

 اصل پس از تحویل ونامه معتبر ارایه معرفی با فقط به فرد مجاز یا نماینده شرکتاسناد مناقصه  :اسناد مناقصه فروش نحوهـ *

 .گیردصورت میبابت خرید اسناد مناقصه  فیش واریزی

 :بازگشایی پاکات ـ زمان جلسات*

  13/11/99صبح تاریخ 11راس ساعت  )الف ( و )ب(  برای بازگشایی پاکات جلسه کمیسیون مناقصه

 19/11/99جلسه کمیته فنی و بازرگانی 

 .باشدمی11/11/1399صبح  تاریخ 11 رأس ساعت )ج(جلسه کمیسیون مناقصه برای بازگشایی  پاکت و 

در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در قزوین، مجتمع ادارات، ساختمان شماره یک :  بازگشایی پاکاتمحل  -*

 )ستاد( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین بازگشایی و خوانده شده و متعاقباً اعالم نتیجه خواهد شد.

توانید باشماره  سوال یا ابهام در مورد اسناد مناقصه می درصورت داشتن هرگونه گران: سواالت مناقصه واحد پاسخگویی به-*

 .قراردادها )آقای صفدری( تماس حاصل فرمایید واحد  امور 33319191-129

-بازگشایی پاکات ج از مناقصه به هنگام: گران در جلسه بازگشایی پاکات حاوی قیمت پیشنهادیمناقصهشرکت ـ نحوه *

  شود. نامه کتبی دعوت به حضور در جلسه میصورت ارایه معرفیگران حاضر در 



 

 

 

 

    

 مناقصه : عمومي يطشرا

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

 ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد. کامال مطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را 

های موجود در این نامهها و آئینبخشنامه و قوانیناند طبق ـ هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده*

 خصوص با آنان رفتار خواهد شد.

روز  3ـ 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 مراتب را کتباً به اطالع مناقصه ،خرید اسناد و مدارک مناقصه اتمام زمان پس

 رمانی( اعالم و تحویل نموده و طی این درخواست مکتوب تقاضای توضیح کتبی نمایند.خدمات بهداشتی د

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

-قبل از اتمام مهلت ارایه پیشنهادها توسط مناقصهو این اگر بعد از  شود  والزم داده می هایپاسخ پرسش و پاسخ،جلسه  مطروحه در

مدارک مناقصه گردد  این تغییرات بصورت مکتوب قبل از  گران مطرح گردد که باعث تغییر در اسناد و گزار موضوعی از سوی مناقصه

 شود  پایان یافتن مهلت دریافت پیشنهادها برای تک تک خریداران اسناد مناقصه  اعالم می

دارد و  ار حق تغییر، اصالح یا تجدیدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت پیشنهادها برای خود محفوظ میگزمناقصه ـ*

از آنجا که ممکن است تجدیدنظر و گردد  ابالغ می به شرح بند ذیلاگر چنین موردی پیش آید مراتب به کلیه خریداران اسناد مناقصه 

تواند آخرین مهلت دریافت گزار می ها باشد در این صورت دستگاه مناقصهمستلزم تغییر مقادیر یا قیمتیا اصالح در اسناد و مشخصات 

پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدیدنظر در پیشنهاد 

قبل از مراتب مزبور تسلیم شده باشد.پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  و در صورتی که پیشنهادهاخود را داشته باشند.

 بنماید. 

گردد که اطالعات  گران درخواست می از مناقصه ،طی فرمیبه هنگام خرید اسناد مناقصه توسط متقاضیان شرکت در مناقصه  ـ*

دارند تا در مواقع لزوم مانند تغییرات احتمالی اسناد مناقصه  اعالمخود را آدرس پستی  و شماره تلفن ،فاکسشماره  در موردصحیح خود 

پس از  قبل یا) که در صورت بروز تغییرات در اسناد مناقصهبه انها به واسطه این اطالعات دسترسی داشته و موارد تغییر اعالم شود 

که در صورت ارسال  گردد میو اعالم  شده ارسال  اعالماین موضوع در ابتدا از طریق شماره فاکس ، (اتمام زمان فروش اسناد مناقصه

 از گزار توسط مناقصهتغییرات امکان ارسال عدم صورت  درباشد  ارسال قطعی تغییرات می این ارسال به معنی اعالم و یهو اخذ تایید

چرا که )گردد  مناقصه اعالم میتک خریداران اسناد  تک بهالذکر اعالم شده  که درفرم فوق یشماره تماس بهتغییرات  طریق فاکس،

اعالم  انجام شده و این تماسگران نرسد( که  به موقع به دست مناقصهاین تغییرات پست از طریق  ممکن است بدلیل ارسال مدارک

صورت عدم  درباشد  می کنندگان بابت تغییرات انجام شده مبنا اعالم قانونی به شرکت گر( مناقصه به هت دریافت اسنادتغییراتجتلفنی )

اعالم  گردد لذا ارسال می گران  مناقصه آدرس پستی اعالمی به تغییرات موضوعامکان اعالم تغییرات از طریق فاکس و شماره تلفن، 

 میذکرال فوق اعالم تغییرات به شرح مبناء درس پستی(آ ،تلفن تماس و شماره فاکس )اعم ازفرم صدراالشاره  گران در مناقصه اطالعات

-درصورت عدم ارایه اطالعات صحیح توسط خریداران اسنادمناقصه این موضوع وتبعات قانونی آن برعهده آنان بوده ومناقصه باشد که

 گونه مسؤولیتی دراین خصوص نداشته ونخواهد داشت.گزار بدلیل این عدم ارایه اطالعات صحیح هیچ



 

 

 

 

    

بنام  31199991باید به شماره باشد که قبل از انعقاد قرارداد میمی برنده مناقصههای مرتبط به انتشار آگهی برعهده ـ کلیه هزینه*

مستقر در ساختمان شماره یک )ستاد( واریز و رسید آن را تحویل واحد امور قراردادها  کارگران رفاه بانک نزد برداشت سپرده غیرقابل

 نماید.

ط مناقصه ذکر گردیده بدون تغییر، حذف یا قرار دادن شرط در ـ پیشنهاددهندگان باید تمامی اسناد و مدارک مناقصه را که در شرای*

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

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

 پیشنهاد 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 *

درصد قیمت پیشنهادی خود مطابق با فرم تضمین اقدام نماید در غیر اینصورت 9حسن اجرای تعهدات معادل وثیقهمناقصات دانشگاه 

 اعتراضی نخواهدداشت، درو حق هیچ گونه شدهتضمین شرکت در مناقصه بدون هر گونه تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط 

چنانچه مناقصه برنده نفر دوم داشته پس از انجام مراحل فوققرارداد نباشد بینی حاضر به انعقاد که برنده نفر اول در مهلت پیشصورتی

حاضر به ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد شود و چنانچه او نیز اعالم میوان برنده مناقصه ــبرنده نفردوم به عن باشد به

یا مقدمات انجام ترک تشریفات و مناقصه تجدید خواهد شد و  شدهتضمین شرکت در مناقصه وی نیز به نفع دانشگاه ضبط نباشد 

 رد.یگمی مناقصه صورت

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

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

 باید رعایت شودرا بدست آورده وموقعیت،کلیه قوانین و مقرات نافذو جاری و تمامی نکات و مواردی را که برای ارائه پیشنهاد می

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

 خود کند.

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

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

کنار گذاشته شده و پاکت ج آنها  از مبلغ پیشنهادی قابل استخراج باشد نباید قرار گیرد که در این صورت از مناقصهتمام یا بخشی 

 مفتوح نخواهد شد.

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

گزار یا منافع جمهوری اسالمی ایران مصالحه یان مناقصه، اطالع حاصل شود که مناقصه گرانی به زیان مناقصهسازد. و هرگاه درجر

گزار این امر صورت گرفته شده باشد، مناقصه لغو گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصهاند و مراتب به مناقصهکرده

اند برای اقدام قانونی به مراجع نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته با درجموضوع را خواهد شد و دانشگاه گزارش 

 ارسال خواهد نمود.ذیصالح 

های ها و دانشکدهگران نسبت به اجرا نشدن موادی ازقانون براساس آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاهمناقصه هرگاه هریک از ـ*

توانند در چارچوب اعتراض داشته باشد میدر زمان برگزاری مناقصه و یا اعالم برنده مناقصه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

اعالم نمایند که پس به صورت مکتوب خدمات بهداشتی درمانی قزوین وقانون یاد شده موارد اعتراض خود را به دانشگاه علوم پزشکی 

 گردد.ابالغ میپاسخ در چارچوب قانون یاد شده به آنان موضوع، از بررسی 



 

 

 

 

    

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

 مبنا خواهد بود. ی کل، مبلغ پیشنهادیهای کل اقالم با مبلغ پیشنهاددر صورت تناقص بین حاصل جمع قیمت

خوردگی، الک گرفتگی و بدون شرط اعالم نماید که در صورت پیشنهادی خود را بدون هرگونه خطباید قیمت هنده میدـ پیشنهاد*

 عات قیمت پیشنهادی از گردونه رقابت خارج شده و مخدوش قلمداد میگرددوعدم رعایت این موض

 غایرت بین اعداد و حروفباید به صورت عددی و حروفی از سوی پیشنهاددهنده اعالم گردد که در صورت مقیمت پیشنهادی میـ *

 باشد. قیمت کل پیشنهادی، مبلغ حروفی میانتخاب   مبنای 

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

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

را طلب نماید که می گر ارایه شده است( )که توسط مناقصه گران،اصل مدارکو سقم اطالعات اعالمی مناقصه قرارداد  برای صحت

 انجام شود.باید میکنندگان گزار از سوی شرکتباید که در اسرع وقت  این درخواست مناقصه

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

باشد و 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.

 بیست روز باستثناءروزهای تعطیل میباشد مهلت اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکات ج بمدت  -*

های آن حذف شده لذا از ( قانون و تبصره111، ماده ) 31/1/91ماده واحده اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب  29موجب بند )به

های پیمانکاران کسر ها و پرداخت%( مالیات تکلیفی از صورت وضعیت3ات )الحساب مالیهیچ مبلغی تحت عنوان علی 99ابتدای سال 

 باشند.گردد معذالک پیمانکاران مکلف به پرداخت مالیات کسور توسط خود مینمی

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

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

های پیمانکار  وارده را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پیمانکار و دارائی

 جبران نماید.

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

 .(گزار الزامی استبه مناقصه

تشخیص منابع دانشگاه علوم پزشکی برحسب ضرورت و  و اخذ موافقت معاون توسعه مدیریت و گزارمناقصه بنا به درخواست واحد -*

معاون درصد از اختیارات مدیریت 29 سقف باشد، همچنین کاهش حجم قرارداد تادرصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش می29 تا میزان

 باشد.می دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه

از مفاد آن به طور کامل اطالع به دقت مطالعه نموده و ارایه شده در اسناد مناقصه را قرارداد  نمونهنماید که  اقرار می گرمناقصه -*

 تواند از عذر عدم اطالع استفاده نماید. نمی اعالمی اقدام نماید و تعهدات کلیه نسبت به اجرای پس از برنده شدن  داشته و

الف این ها و قراردادها نیست و درصورتی که خمداخله کارکنان دولت در پیمان نماید که مشمول قانون منعبرنده مناقصه اقرار می -*

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

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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



 

 

 

 

    

 مناقصه :شرايط خصوصي 

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

 میپیوست این اسناد که  قرارداد  این اسناد و همچنین مفاد اشاره شده در تصویر در  شده  مشخصات و نحوه تائید صالحیت اشاره

 بکار بگمارد  باشد

 نفر -تعداد موردنیاز  نوع نیرو

 1 سر آشپز

 2 آشپز

 1 کمک آشپز

 2 تخته کار

 2 ظرفشور

 3 وسط کار

 2 ویزیتور اقا

 3 ویزیتور زن

 1 سالن دار

 1 مدیر داخلی )نماینده پیمانکار(

 19 جمع )نفر (

  و آشپز و نماینده پیمانکار و سایر افراد در متن قرارداد اشاره شده است  سرآشپزاحراز بکارگیری شرایط ـ *

گری که درمناقصه برنده شود پس از ارائه وثیقه حسن انجام تعهدات میباید به تعداد جدول اعالمی و با شرایط فوق  هر مناقصه -*

 .الذکر اقدام به بکارگیری پرسنل به تفکیک نماید 

به شرح ذیل اعالم میگردد تا قیمت پیشنهادی   در یک سالتعداد هر پرس صبحانه ،نهار و شام  مصرفی  به شرح ذیل میانگین -*

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

 تعداد شرح

 919991 تعداد پرس مصرفی  نهار و شام در طول مدت قرارداد  

 111111 تعداد پرس صبحانه  در طول مدت قرارداد  

 



 

 

 

 

    

به تصویر قرارداد ضمیمه این اسناد مناقصه مراجعه نموده و مطالعه دقیقی  کنندگان الزم است حتماً شرکت :همم نکته بسیار 

و بعبارت دیگر  میباشدری در مناقصه مبنا انعقاد قرارداد فرمت ارایه شده گ داشته باشند چرا که پس از برنده شده مناقصه

مناقصه گران قیمت های پیشنهادی خود را با توجه به اسناد مناقصه و تصویر قرارداد ارائه شده اعالم نمایند که پس از ارائه 

 طالع پذیرفته نخواهد شد .اقیمت پیشنهادی هیچگونه عذری از بابت عدم از 

در اسناد مناقصه نهار و شام پیشنهادی در تعداد پرس ساالنه اعالمی قیمت پشنهادی پیمانکار ازحاصل قیمت هرپرس صبحانه و  -*

 باشد  می

 باشد برابر با دوازده ماه کامل شمسی می 31/11/91لغایت  1/11/99مدت قرارداد موضوع مناقصه  از تاریخ  -*

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

 باشد. می پیمانکارطبق قوانین و مقررات بر عهده و در طول مدت قرارداد  1391

 شود. به برنده مناقصه  در طول مدت قرارداد پرداخت نمیی هیچگونه تعدیل -*

بطور  اسناد مناقصه برنده مناقصه در تصویر قرارداد ضمیه نحوه پرداخت حق الزحمه و صورت وضعیت -نکته بسیار مهم  *

کیفیت ها و شرایط مورد  ،در طول مدت قرارداد در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و رعایت موازینکه کامل اعالم شده است  

 گردد   از صورت وضعیت برنده مناقصه کسر می که نظر کارفرما کسوراتی در قرارداد منظور شده

 

 

 

 

  



 

 

 

 

    

 شرکت در مناقصه: رايط ش

 های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری،طبخ و توزیع غذای  سلف دانشجویی معاونت دانشجویی کلیه فعالیت موضوع مناقصه:
باید از سوی شرکت ذیل نیز در این مناقصه مینامه این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه عالوه بر مراتبی که در دعوت

 کنندگان در مناقصه مورد توجه و اهتمام قرار گیرد

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

خود بطور جداگانه الک و مهر شده باشد( میباشد به ترتیب  محتوی سه پاکت جداگانه الف، ب و ج ) هرکدام از این سه پاکت

الذکر باید موضوع مناقصه، نام و الذکر تنظیم و در موعد مقرر به این دانشگاه تسلیم نماید در روی پاکت فوقبندهای بعدی ذیل

و مهر خود واعالم ساعت و  ءمضانشانی قانونی و صحیح پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با ا

 تاریخ وصول به دبیرخانه اداره حراست دانشگاه تحویل نماید.

-ذیل 9و 9و 1شرایط مناقصه( تمام اسنادومدارک مشروحه در بندهای1ـ منظور از مدارک الزم و پیشنهاد مناقصه )اعالمی در بند2

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

گزار  در اختیار متقاضی شرکت در مناقصه قرار داده شده است. باید بر طبق شرایط ـ اسنادو مدارک مناقصه ،که از طرف مناقصه3

های ها و مقررات، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتمناقصه و دعوتنامه آن و نیز سایر دستورالعمل

 ، ب و ج همگی در یک پاکت دیگر و کلی قرار داده شده است به این دانشگاه تحویل گردد.)الف

 :ـ مدارک و اسنادی که بايد در پاکت الف قرار داده شود عبارتنداز4

 گردد.و ارایه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج و اعالمی در دعوتنامه مناقصه تهیه  ارائه وثیقه-*
باشد تکمیل فرم میواریز نقدی و فیش واریزی  بصورت گریوثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه درصورتیکه :0نکته مهم

وثیقه پس از تکمیل شدن ،به همراه  باید این فرم الزامی است که میارایه اطالعات جهت عودت وثیقه شرکت در مناقصه 

 الذکردر صورت تکمیل فرم فوق رت برنده نشدن فقطدر صوبور زعودت وثیقه م شرکت در مناقصه در پاکت الف ضمیمه گرددو

 باشد می امکان پذیر

باشد در صورت برنده نشدن گری بصورت ضمانتنامه می:درصورتیکه وثیقه شرکت در مناقصه از سوی مناقصه3نکته مهم

و به همراه داشتن  ارایه معرفینامه از سوی شرکت و ارایه تصویر کارت  ملی فرد گیرنده ضمانتنامه با عودت ضمانتنامه فقط 

 گیرد صورت می مهر شرکت 

 ـ مدارک و اسنادی که بايد در پاکت ب قرار داده شود عبارتنداز:5

 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 



 

 

 

 

    

 مشخصات حقوقی دانشگاه -*

 الضمان و...( ها )شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، استرداد کسور وجهـ نمونه ضمانتنامه*

 تصویر کامل اساسنامه-*

 تصویر اگهی تاسیس -*

 تصویر اخرین اگهی تصمیمات-*

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

 تصویرگواهینامه تایید  صالحیت از سازمان کار و  امور اجتماعی   -*

شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون ، 9/3/99ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی )به استناد آیین نامه امور پیمانکاری مصوب  -*

 کار و امور اجتماعی(

  تصویر دو قرارداد درخواستی به شرح اعالمی در اسناد مناقصه -*

 99*ـ ارایه تصویر گزارش حسابرسی شرکت در سال 

 99اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال   -*

 *ـ ارایه تصویر گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده

 ارایه تصویر کد اقتصادی -*

 ارایه تصویر کد شناسنامه ملی  -*

های علوم پزشکی و ها و دانشکدهمه مالی و معامالتی دانشگاهناهای معتبر بر اساس آئین*ـ دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین

 خدمات بهداشتی و درمانی

گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه )که از طرف دستگاه مناقصهنکته بسیارمهم: می

گر )براساس اخرین ناد مناقصه باز سوی فرد یا افرادمجاز مناقصهداده شده است( به همراه کلیه مدارک اعالم شده درخواستی در اس

 آگهی تغییرات( مهر و امضا شده و بطور مجزا وبه ترتیب اعالم شده در این بند در پاکت ب قرار داده شده و مهروموم گردد .

 ـ مدارک و اسنادی که باید در پاکت ج قرار داده شوند عبارتنداز:9

 خوردگی باشد( ه باید طبق فرم موجود در اسناد مناقصه و با خودکار و بدون خطبرگ پیشنهاد قیمت )ک-*

 پیوست شماره شش )ضمیمه قیمت پیشنهادی ( -*
 



 

 

 

 

    

    

 دانشگاه علوم پزشكي            

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين              
 

 
 
 

 هـضمانتنام ونهـنم        

 

 

 
 

 

  

  



 

 

 

 

    

 مناقصهضمانت نامه  شرکت در 
 )نمونه يک(

 
 به نشانی:                  نظر به اینکه 

 شرکت نماید، این    مایل است در مناقصه      

 در مقابل      از 

 ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه     برای مبلغ 

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

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

-داشته باشد، بینونی یا قضاییدور اظهارنامه یا اقدامی ازمجاری قاــکاف یا اقامه دلیل و یا صـه احتیاجی به اثبات استنـبدون اینک

 بپردازد.   درنگ در جه یا حواله کرد

باشد. این مدت بنا به 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                                 درخواست کتبی 

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

 موجب این تمدید را فراهم نسازد و                

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را موافق با تمدید ننماید   

 رداخت کند.مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد پ

 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 



 

 

 

 

    

 حسن انجام تعهدات ضمانت نامه   
 )نمونه دو(

 
 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 منظـــور انجام تعهـــداتی که به مــوجب قرارداد یاد شـــده بعهــده میریال به

انقضای سررسید این ضمانت نامه به این                            کتباً و قبل از       

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

 ریال هر مبلغی را که      

 واصله از مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی 

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        مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

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

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

موجب این تمدید را فراهم نسازد و                   

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به               را حاضر به تمدید نماید   نتواند

 پرداخت کند.       مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده را در وجه 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 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه پیش پرداخت
 )نمونه سه(

 

 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    متعهد است در صورتیکه 

             به 

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

درنگ در وجه یا حواله کردبدون اینکه احتیــاجی به صــدور اظهارنامــه و یا اقدامــی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد بی

بپردازد اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت          

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

 پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه 

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

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

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

پرداخت نماید            در وجه یا حواله کرد

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج      مبلغ این ضمانت نامه بنا به درخواست کتبی 

سی روز از تاریخ تحویل نامه  که باید حداکثر ظرف      شده است طبق نظر کتبی 

 به     استعالم     

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

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

نامه واریز گردد ومبلغ آن به صفر تقلیل داده شود این یین شده دراین ضمانتپرداخت به ترتیب تعدرصورتیکه تمام مبلغ این پیش

 ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه اصل به 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 
 
 
 



 

 

 

 

    

 ضمانت نامه  کسور حسن انجام کار
 )نمونه چهار(

 

 به نشانی:                 نظر به اینکه 

 که مقـرر است مبلغ  اطـــالع داده اســـــت                         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        ریال هر مبلغی را که       

 دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

کرد وجه یا حواله درنگ دربـدون اینکه احتیـاجی به صدور اظهارنامـه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،  بی

است بنا به        بپردازد . مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست                                  درخواست کتبی 

نخواهد مدت این ضمانت نامه را قبل از  نتواند یا    باشد و در صورتی که شود قابل تمدید می

موجب این تمدید را فراهم نسازد و               انقضای آن تمدید کند و یا 

متعهداست بدون اینکه                     را حاضر به تمدید نماید        نتواند

 پرداخت کند.     احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه 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  نمونه  فرم و تعهد نامه
 

  

 



 

 

 

 

    

 وثیقه شرکت در مناقصهفرم ارائه اطالعات جهت عودت 

 های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجويي کلیه فعالیت :مناقصه

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

 باشد.فرم میتکمیل این 

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

 نام بانک:

 نام شعبه:

 کد شعب:

 الذکر : شماره شبا شماره حساب فوق

 

الذکر باشند به هنگام اعالم و ارایه اطالعات فوقتوضیحات کلیه شرکت کنندگان در مناقصه ملزم ومتعهد می

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

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

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 22/01/0331مول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي تاريخ ش

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييمناقصه 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان وسیله تأئید میورقه بدیناین پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این 

نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار  1331دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 در مناقصه را ضبط نماید. حق دارد پیشنهاد ارایه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت

 گردد که هرگاه این همچنین قبول و تأکید می

پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء کند و خالف اظهارات فوق در 

مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان  مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت

سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام 

ین میزان خسارت تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعی

 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 

است چنانچه این مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی 

پیشنهاد دهنده مراتب فوق 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 از فسخ پیمان یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده 

 واهد نمود.وصول خ

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

 باشد.مستحق مجازاتهای مربوطه می

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 



 

 

 

 

    

 اجرافرم خوداظهاری اعالم کارهای در دست 

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييمناقصه 

 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

 

 راردادمشخصات ق رديف
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مدت قرارداد مبلغ قرارداد

تاريخ شروع 

 قرارداد
 تاريخ پايان قرارداد

       

       

       

       

 

 

 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 

 اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد مناقصه 

 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 

 



 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 
 

 تكمیلي برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم



 

 

 

 

    

  

 فرم تعهد و اعالم

 قیمت پیشنهادی
 

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييموضوع مناقصه: 

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

باشم پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، انجام و مسؤولیت در مورد شرکت ................................ برای امضاء می

الذکر و مطالبات و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه فوق

کار و با اطالع کامل از محل کار، جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه از محلپس از بازدید کامل 

 نمایم .پیشنهاد می

 
********** 

 
 

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

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

 درصد مبلغ پیشنهادی قیمت کل اعالمی خود در طول مدت قرارداد ارایه نمایم  9قرارداد به میزان 

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

 *تائید می نمایم کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزئ الینفک این پیشنهاد محسوب میشود 

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

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

 مناقصه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام 

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

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

 شده است مالک عمل خواهد بود .

 
 
 

 مهر و امضاء               نام و نام خانوادگي تائیدکننده : 

 : شماره تلفن              نام شرکت يا مؤوسسه تائید کننده :
 

 



 

 

 

 

    

 پیشنهادی  قیمت

 
های  کلیه فعالیتکننده زیر پس ازبررسی وآگاهی کامل وپذیرش تعهداجرا ومسؤولیت در مطالب و مندرجات کلیه اسناد مناقصه  امضاء

و پس از بازدید کامل از محل کار و   مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای سلف دانشجویی معاونت دانشجویی

 باطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

 به حروف  ریال و                                                                                 عددـ مبلغ پیشنهادی کل به 1

 باشد ریال  می                                                                                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



 

 

 

 

    

 )ضمیمه پیشنهاد قیمت( 

 0371_71مناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 (با پیمانکار می باشد گوشت قرمز،برنج ،مرغ و روغن)تهیه مواد اولیه به استثنای 

 

 

 جمع کل)ريال( قیمت هر پرس 75-71تعداد کل پرس در سال  نوع غذا رديف

   21111 زرشک پلو با مرغ  1
   19111 چلو خورشت قورمه سبزی 2
   11111 چلو خورشت قیمه 3
   31111 چلو کباب کوبیده 1
   31111 چلو جوجه کباب 9
   12111 قیمه نثار 9
   9911 چلو خورشت بادمجان یا کدو 1
   11111 پلو باتن ماهی 9
   2911 کتلت 9
   9111 سوپ ورمیشل 11
   11111 سبزی پلو با ماهی 11
   3111 همبرگر ممتاز 12
   3111 کنسرو لوبیا آماده 13
   9911 ساالد الویه 11
   9111 خوراک مرغ 19
   9911 چلوخورشت کرفس 19
   19911 چلوکباب بختیاری 11
   3911 خوراک تن ماهی 19
   1111 ماکارونی 19
   3111 چلوکباب برگ 21
   2111 شنیسل مرغ 21
   9111 خوراک جوجه چینی 22
   2111 خوراک کباب کوبیده 23
   3111 چلوخورشت قیمه بادمجان 21
   1111 چلو خورشت قارچ 29
   9111 باقال پلو با گوشت 29
   11111 عدس پلو 21
   9111 استانبولی 29
   2111 سبزی پلو با تن ماهی 29
   3911 ساالد ماکارونی 31
   1111 ساالد شیرازی 31
   1991 کوفته تبریزی 32
   21111 آش رشته 33
   9111 چلو خورشت فسنجان با مرغ 31
   1111 خوراک عدسی 39
   9111 لوبیاپلو 39
   2111 بیف استروگانف 31
   3111 چیکن استروگانف 39
   1111 کوکوسبزی 39



 

 

 

 

    

 ضمیمه پیشنهادقیمت() 

 0371_71مناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 (با پیمانکار می باشد گوشت قرمز،برنج ،مرغ و روغن)تهیه مواد اولیه به استثنای 
 

 جمع کل)ريال( قیمت هر پرس 75-71تعداد کل پرس در سال  نوع غذا رديف

   2111 زمینیکوکوسیب  11

   3111 میرزا قاسمی 11

   3111 کشک بادمجان 12

   1111 خوراک شامی لپه 13

   1111 خوراک راگو 11

   21111 سوپ جو 19

   11111 پلو  19

   3911 ناگت مرغ 11

   2111 فالفل 19

   1111 آش شله زرد 19

   2111 کباب لقمه 91

   2111 خوراک لوبیا 91

   1111 باقالپلو با مرغ 92

   21111 دورچین 93

   1111 چلوخورشت لوبیاسبز 91

   21111 سوپ قارچ 99

   2111 خوراک مکزیکی 99

   31111 ساالد کاهو 91

   2111 حلیم بادمجان 99

   3111 مرغ سوخاری 99

   11111 اکبرجوجه 91

   2111 کباب نگینی 91

   3111 چلوکباب ترش 92

   9111 سیب زمینی چیپسی 93

   1111 سبزی پلو با ماهی جنوب)شیر و ...( 91

   11111 جوجه تیکه ماستی 99

   3111 دلمه 99

   3111 ته چین مرغ 91

   1111 آبگوشت 99

  919991 جمع کل  99 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 )ضمیمه پیشنهاد قیمت( 

 0371_71قزوينمناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي 

 با پیمانکار می باشد( گوشت قرمز،برنج ،مرغ و روغن)تهیه مواد اولیه به استثنای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 رديف نوع صبحانه تعداد کل )پرس( قیمت هر پرس جمع کل)ريال(

 1 پنیر و کره  9991  

 2 پنیرو خرما 9991  

 3 پنیر و تخم مرغ 9991  

 1 پنیر و گردو 9991  

 9 شکریعسل و حلوا  9991  

 9 کره و حلوا شکری 9991  

 1 کره و عسل 9991  

 9 کره و مربا 9991  

 9 شیر و پنیر 9991  

 11 شیر و تخم مرغ 9991  

 11 شیر و مربا 9991  

 12 شیر و عسل 9991  

 13 شیر و خرما 9991  

 11 شیر و حلواشکری 9991  

 19 شیرکاکائو و عسل 9991  

 19 خامه و عسل 9991  

 11 خامه عسل 9991  

 19 تخم مرغ 9991  

 جمع کل 111111 



 

 

 

 

    

 فرم محاسبه امتیازات ارزيابي کمیته فني و بازرگاني
 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجويي

 

پذیرد الزم است موارد ذکر شده به طور کامل رعایت تا ارزشیابی به گران صورت میفرآیند جهت ارزیابی فنی مناقصهاین 

 صورت 

 گر رعایت نشده و یا ناقص باشد  مسؤولیت آن به عهده صحیح انجام شود در صورتی که موارد مندرج از سوی مناقصه

 شد. گر بوده و امتیاز مربوطه لحاظ نخواهدمناقصه

 گران توسط کمیته فنی و بازرگانی عبارتند از :ارزیابی عملکرد و صالحیت مناقصه

تعیین صالحیت فنی و بازرگانی مناقصه گران بر مبنای معیارهای اشاره شده فوق تعیین و حداقل امتیاز برای احراز 

های توجه به فرمول زیر قیمتباشد که با می29/1ضریب تأثیرامتیازفنی وبازرگانی  باشدهمچنینمی 91صالحیت 

 شود.پیشنهادی ارزیابی می

L :قیمت همتراز شده 

C :قیمت پیشنهادی 

I :             ضریب تأثیر فنی و بازرگانیC×011
         =L

 

    {( T011ــ){i011ـ 

T :باشد.میالذکر به شرح جدول ذیل گر بر اساس موارد فوقامتیاز فنی و بازرگانی احراز شده هر مناقصه 

 امتیاز مأخوذه هر مناقصه ضريب وزني معیار رديف

  31 تجربه )سابقه اجرایی(  1
  31 حسن سابقه درکارهای قبلی 2
  29 توان مالی 3
  19 بومی بودن  1

  111 جمع

-مناقصهکمیته فنی و بازرگانی به صورت جداگانه و به تفکیک از سوی توجه کلیه مدارک درخواستی برای ارزیابی ـ*

 .باید در پاکت ب ارایه گرددگران می

 باشد می111امتیاز از  91ـ حداقل امتیاز الزم برای ارزیابی فنی وبازرگانی  پیمانکاران

 گرددصدم (اعالم می/. )بیست و پنج29ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی  -*

ذکر است در صورت ارایه اسناد و مدارک غیرمرتب از ارایه اسناد و مدارک غیرمرتبط و اضافه خودداری شود. الزم به 

گونه اعتراضی قابل پذیرش گر بوده و هیچاضافه و نامنظم مسؤولیت هر گونه عدم کسب امتیاز مربوطه به عهده مناقصه

 نخواهد بود.



 

 

 

 

    

 ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي(

 غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجويي کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع

 توضیحات تكمیلي -0

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

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

اجرایی( پیوست شماره یک توسط مناقصه گران مالک عمل  امتیازدهی فقط بر اساس فرم  تکمیل شده ارزیابی تجربه )سابقـه

خواهد بود و در صورت عدم تکمیل آن توسط مناقصه گران هیچ امتیازی به این قسمت به هنگام ارزیابی به شرکت کنندگان 

 .تعلق نخواهد گرفت

قرارداد مشابه که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و  از تاریخ   1گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط  مناقصه*ـ 

باشد را در فرم ارزیابی تجربه )پیوست شماره یک( اعالم نمایند به قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از  به بعد می  21/9/91

 د شد./ امتیازی داده نخواه21/9تاریخ 

 مدارک مورد نیاز برای 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  است که نشانهایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده  تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست

فاقد حتی موضوع قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قراردادو مبلغ قرارداد باشند و در صورتیکه قرارداد اعالم شده 

 گیرد. گر تعلق نمی امتیازی به مناقصه یکی از موارد فوق باشد

ارائه گرددکه در صورت عدم ارائه آن امتیازی به مناقصه  که تامین اجتماعی هر قرارداد الزامی است هارائه تصویر مفاصا حساب بیم

 گر تعلق نخواهد گرفت

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

 نمی گیرد.

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

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

رشته و زمینه کار  موضوع مناقصه مورد امتیاز فقط به  ـ در قراردادهایی که متشکل از چند موضوع است در هنگام امتیازدهی 

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

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



 

 

 

 

    

 نحوه امتیازدهي :-3

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

 مورد بررسی و امتیازدهی قرار خواهند گرفت.

امتیازاز موضوع مورد تشابه  میباشد که این امتیاز به قراردادهایی تعلق می گیرد که  111*ـ قراردادهای کامالً مشابه دارای 

که غیر مشابه و غیر مرتبط با  ایرقراردادهاییباشند برای س طبخ و توزیع ) با مواد و یا بی مواد (موضوع قرارداد صرفا و فقط 

 موضوع مناقصه و متفرقه امتیازی تعلق نمی گیرد.

 از تشابه مبلغ می 111در صورتیکه مبلغ قرارداد مناقصه گر نسبت به  مبلغ براورد موضوع مناقصه بیشتر یا برابر باشد امتیاز -*

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

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

امتیاز ارزیابی تجربه  تقسیم نموده میانگین کلی و1پس از میانگین گرفتن تشابه موضوع و مبلغ برای هر قرارداد آن را در عدد  -*

 )سابقه اجرایی( بدست می آید

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

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

 توضیحات :

گران حق هر توسط مناقصه فرم ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي( پیمانكاردر صورت ارایه مستندات غیر از اظهارات اعالم شده در  -*

ارایه  بایست تنها مستندات مربوط به اظهارات مندرج در این فرم راگران میگردد لذا مناقصهگران سلب میگونه ادعایی از مناقصه

 .نمایند

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

 باشند ارایه نمایند.تشابه و باالترین مبلغ را دارا می

 محاسبه و اعالم شود  31/6/60معادل سازی قرارداد ازسال 

 

 

 



 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

    

 

 دانشگاه علوم پزشكي
 0فرم شماره فرم ارزيابي تجربه )سابقه اجرايي( مناقصه گر وخدمات بهداشتي درماني قزوين

 

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجويي

ف
دي

ر
 

 موضوع قرارداد
 

 

 کارفرما
 

 

محل اجرای 
 قرارداد

 

 انعقاد قراردادتاريخ
 ماه / سال

 

 مدت قرارداد
 ماه / سال

 
 تاريخ اتمام قرارداد

امتیاز وضعیت و تشابه 
قرارداد با موضوع 

 (1-011مناقصه    )  

 قراردادمبلغ
 

 

امتیاز نسبت مبلغ 
قرارداد به مبلغ موضوع 

 (1- 011مناقصه   )  
 میانگین امتیاز

0           

3           

1           

4           

 توضیحات( 1مجموع میانگین امتیاز )بر اساس بند 

 امتیاز نهايي)مجموع میانگین تقسیم بر چهار(

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده :                                                   تاريخ:

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



 

 

 

 

  

 فرم ارزيابي تجربه )حسن سابقه( در کارهای قبلي از سوی کارفرمايان

 تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به 

 
گر فرم  شود که فرم پرسشنامه حسن سابقه در کارهای قبلی مناقصه امتیاز ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی در صورتی لحاظ می

فرم تهیه، تنظیم  1زمینه کار  موضوع مناقصه باشد به تعداد پیوست شماره دو که  مشابه در رشته و  –ارزیابی تجربه )حسن سابقه(  

 و به ضمیمه می باشد که می باید توسط کارفرمایان قبلی مناقصه گر تکمیل، مهر و امضاء و پیوست این قسمت شود.

 .دبايد برای قراردادهايي تكمیل شودکه دارای شرايط ذيل باش کارهای قبلي مي های پرسشنامه حسن سابقه در فرم

گران به این موضوع توجه داشته باشند که ارایه حسن سابقه و یا تکمیل پرسشنامه حسن سابقه )ارایه شده در این  *ـ مناقصه -*

باشد را ارایه نمایند و فرم  به بعد می 21/9/91قرارداد مشابه که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و  از تاریخ  1اسناد( فقط برای  

 امتیازی داده نخواهد شد. 21/9/91قراردادهای غیرقابل مقایسه و قبل از تاریخ  های حسن سابقه به

 * ـ  حسن سابقه قراردادهایی که به اتمام رسیده باشند.

دهنده  هایی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است که نشان تصویر کامل قرارداد به همراه کلیه صفحات و ضمائم پیوست -*

موضوع قرارداد، مشخصات طرفین و امضاء آنها، مدت قرارداد، مشخصات متراژ و مبلغ قرارداد باشند و در صورتیکه قرارداد اعالم 

 گیرد. گر تعلق نمی امتیازی به مناقصه فاقد حتی یکی از موارد فوق باشدشده 

رائه گردد، ارائه  تصویر یکی از این دو موارد الزامی تصویر صورتجلسه تحویل موقت و یا صورتجلسه تحویل قطعی قرارداد ا -*

 است و در صورت عدم ارائه یکی از این دو موارد امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت

 * ـ  حسن سابقه قراردادهای غیر مشابه  ، غیر مرتبط و متفرقه  با موضوع مناقصه  امتیازی تعلق نمی گیرد.

مورد قبول خواهند بودکه کارفرمای آنها دولتی باشند قراردادهای منعقده با شهرداری ها، بانکها و  *ـ حسن سابقه قراردادهایی

 موسسات مالی و اعتباری تحت نظر و مورد تائید بانک مرکزی مورد قبول می باشند.

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

های تکمیل شده با رعایت موارد باال می باید به مهر و امضاء کارفرما و ذکر سمت امضاء کننده برسد در غیر اینصورت  *ـ فرم

 مورد قبول نخواهد بود.



 

 

 

 

  

*ـ ارایه تشویق نامه برای هر قرارداد مندرج در ارزیابی معیار سابقه اجرایی صادره توسط کارفرمایان، معادل با تکمیل پرسشنامه 

 باشد.قه در آن قرارداد به شرط احراز شرایط ذیل میحسن ساب

های صادره در ارایه تشویق نامه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که پس از اتمام قرارداد صادر شده باشد، تشویق نامه -*

 باشدماهه و....( مورد قبول نمیهای سه ماهه ، ششطول مدت قرارداد )دوره

ا رعایت موارد صدر االشاره باشد که در رشته و زمینه موضوع مناقصه و بارایه تشویق نامه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شدکه 

 ارایه تصویر تشویق نامه الزامی است . -

مندی بصورت مهم : به  تشویق نامه هایی و اعالم ارزیابی حسن سابقه اعالم شده از کارفرمایانی  که در آن میزان رضایت 

اعالم نشده باشد  و یا بصورت مفاهیمی  چون عالی ،خوب ، متوسط و ضعیف عنوان شده باشد و یا  (عدد )از صفر تا صد

میزان رضایت در تشویق نامه به نحوی اعالم شده باشد که نتوان به حداقل و حداکثر امتیاز آن پی برد به هیچ عنوان امتیازی 

ران سعی نمایند یا فرم های ارزیابی حسن سابقه ارائه شده در اسناد این مناقصه  را تکمیل تعلق نمی گیرد لذا مناقصه گ

نموده و یا فقط به نحوی که در این اسناد اعالم شده مدارک ارائه نمایند  در غیر اینصورت امتیازی به مناقصه گران داده 

 نخواهد شد .

 وسط کارفرمایان بطور کامل تکمیل شود.ـ فرمهای ارایه شده حسن سابقه در اسناد  میبایست ت

ـ فرم پرسشنامه به دقت توسط کارفرمایان تکمیل شود و اگر شماره و تاریخ قرارداد و موضوع قرارداد در فرم ها از سوی 

 کارفرمایان تکمیل نگردد امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت. 

 ـ نحوه امتیاز دهي 

رفرمایان)که از حاصل ضرب هر ایتم در ضریب هر معیار بدست آمده و جمع کل در جمع امتیاز اعالمی به هر قرارداد توسط کا 

معیارها تقسیم شده که میانگین امتیاز هر حسن سابقه قراردادی است( با هم جمع شده بر عدد چهار تقسیم شده  و عدد بدست 

 ارزیابی حسن سابقه خواهد بود .  گردد که امتیاز نهایی مناقصه گر در این مرحله آمده در معیار وزنی لحاظ می

فرم ارزیابی حسن سابقه ارائه نماید و یا به هنگام ارزیابی مدارک ارائه شده  1گری از لحاظ تعداد،کمتراز  ـ در صورتیکه مناقصه

 گردد. می تقسیمگزار مورد قبول قرار نگیرد،امتیاز کلی قراردادهای مورد قبول در همه حال بر عدد چهار  گر توسط مناقصه مناقصه

 



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه درکارهای قبلي
 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجويي

 

 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:    موضوع قرارداد:
 کارفرما:     تاریخ قرارداد:                  

 13تاریخ زمان خاتمه قرارداد :    /    /           13زمان شروع قرارداد:      /       /    
 دستگاه نظارت:            

مشخص گردد و از  نکته بسیار مهم: به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیف از صفر تا صد
 امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خودداری شود 

امتیاز این بخش درصورتی محاسبه میگردد که امتیازدهی براساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غیر از 
 مناقصه می باشد   نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کننده در

 

ضريب  معیارهای ارزيابي رديف
 وزني

امتیاز اعالمي 
 1-011کارفرمايان از   

  9 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 1
  1 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش پرسنل توسط پیمانکار 2
  2 رابط شرکتسرکشی مستقیم به پرسنل تحت پوشش توسط روسا یا  3
  2 ماه برای پرسنل تحت پوشش 9میزان کافی لباس کار در هر موقع و بهتهیه به 1
  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما  9
نحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارفرما از سوی پیمانکار از قبیل ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات ،  9

  2 کسورات واریزی، لیست حقوق پرداختی و ....فیش 

  3 بینی در طول مدت قراردادنحوه برخورد با مشکالت و موارد غیرقابل پیش 1
  2 مندی از حسن و خلق رابط شرکتحضور رابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش و رضایت 9
ها و تعهدهای مورد صدور نامه ارایه فیش حقوقی در موعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و همچنین 9

  2 نیاز و درخواستی پرسنل تحت پوشش در حداقل زمان

  1 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 11
  3 پیشنهادهای اجرایی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های اجرایی 11
  3 رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی کارگاه 12
  3 استاندارها ،دستورالعملها و مشخصات فنی و کیفیت نهایی انجام کاررعایت  13
  3 طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی در خصوص موضوع قرارداد 11
  3 رعایت برنامه زمانی قرارداد به هنگام اجرا 19
  3 بکارگیری عوامل فنی و مجرب 19

 

   موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی است. توجه:
 در صورت تکمیل این فرم در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین فرد تکمیل کننده کارشناس تغذیه واحد باشد

 

 : محل مهر و امضاء کارفرما
 خانوادگي تأئید کننده:نام و نام 

 تلفن کارفرما:          سمت:                                            
 تاريخ:

 نشاني کارفرما:
 



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه در کارهای قبلي
 معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي مناقصه 

 
 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:    موضوع قرارداد:

 کارفرما:     تاریخ قرارداد:                  
 13تاریخ زمان خاتمه قرارداد :    /    /           13زمان شروع قرارداد:      /       /    

 دستگاه نظارت:            
نکته بسیار مهم: به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیف از صفر تا صد مشخص گردد و از 

 امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خودداری شود 
ر از امتیاز این بخش درصورتی محاسبه میگردد که امتیازدهی براساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غی

 نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کننده در مناقصه می باشد  

 

ضريب  معیارهای ارزيابي رديف
 وزني

امتیاز اعالمي کارفرمايان 
 1-011از   

  9 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 1
  1 دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش پرسنل توسط پیمانکارپرداخت به موقع حقوق و  2
  2 سرکشی مستقیم به پرسنل تحت پوشش توسط روسا یا رابط شرکت 3
  2 ماه برای پرسنل تحت پوشش 9میزان کافی لباس کار در هر موقع و بهتهیه به 1
  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما  9
نحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارفرما از سوی پیمانکار از قبیل ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات ،  9

  2 فیش کسورات واریزی، لیست حقوق پرداختی و ....

  3 بینی در طول مدت قراردادنحوه برخورد با مشکالت و موارد غیرقابل پیش 1
  2 مندی از حسن و خلق رابط شرکتو رضایتحضور رابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش  9
ها و تعهدهای مورد ارایه فیش حقوقی در موعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و همچنین صدور نامه 9

  2 نیاز و درخواستی پرسنل تحت پوشش در حداقل زمان

  1 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 11
  3 کیفیت و کاهش هزینه های اجراییپیشنهادهای اجرایی برای بهبود  11
  3 رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی کارگاه 12
  3 رعایت استاندارها ،دستورالعملها و مشخصات فنی و کیفیت نهایی انجام کار 13
  3 طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی در خصوص موضوع قرارداد 11
  3 به هنگام اجرارعایت برنامه زمانی قرارداد  19
  3 بکارگیری عوامل فنی و مجرب 19

 

   موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی است. توجه:
 تغذیه واحد باشددر صورت تکمیل این فرم در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین فرد تکمیل کننده کارشناس 

 
 : محل مهر و امضاء کارفرما

 نام و نام خانوادگي تأئید کننده:
 تلفن کارفرما:          سمت:                                            

 تاريخ: 
 نشاني کارفرما:



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه در کارهای قبلي
 مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مناقصه 

 

 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:    موضوع قرارداد:
 کارفرما:     تاریخ قرارداد:                  

 13/    /          تاریخ زمان خاتمه قرارداد :     13زمان شروع قرارداد:      /       /    
 دستگاه نظارت:            

نکته بسیار مهم: به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیف از صفر تا صد مشخص گردد و از 
 امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خودداری شود 

امتیاز این بخش درصورتی محاسبه میگردد که امتیازدهی براساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غیر از 
 نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کننده در مناقصه می باشد  

 

ضريب  معیارهای ارزيابي رديف
 وزني

امتیاز اعالمي 
 1-011کارفرمايان از   

  9 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 1
  1 پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش پرسنل توسط پیمانکار 2
  2 سرکشی مستقیم به پرسنل تحت پوشش توسط روسا یا رابط شرکت 3
  2 ماه برای پرسنل تحت پوشش 9کار در هر میزان کافی لباس موقع و بهتهیه به 1
  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما  9
نحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارفرما از سوی پیمانکار از قبیل ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات ،  9

  2 فیش کسورات واریزی، لیست حقوق پرداختی و ....

  3 بینی در طول مدت قراردادبرخورد با مشکالت و موارد غیرقابل پیشنحوه  1
  2 مندی از حسن و خلق رابط شرکتحضور رابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش و رضایت 9
ها و تعهدهای ارایه فیش حقوقی در موعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و همچنین صدور نامه 9

  2 تحت پوشش در حداقل زمانمورد نیاز و درخواستی پرسنل 

  1 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 11
  3 پیشنهادهای اجرایی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه های اجرایی 11
  3 رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی کارگاه 12
  3 انجام کاررعایت استاندارها ،دستورالعملها و مشخصات فنی و کیفیت نهایی  13
  3 طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی در خصوص موضوع قرارداد 11
  3 رعایت برنامه زمانی قرارداد به هنگام اجرا 19
  3 بکارگیری عوامل فنی و مجرب 19

 

   موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی است. توجه:
 در صورت تکمیل این فرم در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین فرد تکمیل کننده کارشناس تغذیه واحد باشد

 

 : محل مهر و امضاء کارفرما

 خانوادگي تأئید کننده:نام و نام 

 سمت:                                                    تلفن کارفرما:

 تاريخ:

 نشاني کارفرما:



 

 

 

 

  

 فرم پرسشنامه ارزيابي حسن سابقه در کارهای قبلي
 معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي مناقصه 

 

 شماره قرارداد :                      مبلغ قرارداد:    موضوع قرارداد:
 کارفرما:     تاریخ قرارداد:                  

 13تاریخ زمان خاتمه قرارداد :    /    /           13زمان شروع قرارداد:      /       /    
 دستگاه نظارت:            

نکته بسیار مهم: به هنگام امتیازدهی این فرم توسط کارفرمایان الزم است امتیاز هر ردیف از صفر تا صد مشخص گردد و از 
 امتیازدهی به نحوه دیگر جدا خودداری شود 

یر از گردد که امتیازدهی براساس این فرم صورت پذیرد و در صورت تکمیل این فرم به غ امتیاز این بخش درصورتی محاسبه می
 باشد   نحوه اعالمی ضمن عدم محاسبه امتیاز برای مناقصه گر کلیه عواقب احتمالی آن متوجه شرکت کننده در مناقصه می

 

ضريب  معیارهای ارزيابي رديف
 وزني

امتیاز اعالمي 
 1-011کارفرمايان از   

  9 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 1
  1 دستمزد، مساعده، عیدی، پاداش پرسنل توسط پیمانکارپرداخت به موقع حقوق و  2
  2 سرکشی مستقیم به پرسنل تحت پوشش توسط روسا یا رابط شرکت 3
  2 ماه برای پرسنل تحت پوشش 9میزان کافی لباس کار در هر موقع و بهتهیه به 1
  3 رضایت بندی از نحوه هماهنگی و همکاری پیمانکار با کارفرما  9

نحوه ارایه مدارک مورد نیاز به کارفرما از سوی پیمانکار از قبیل ارایه وثیقه حسن انجام تعهدات ،  9
  2 فیش کسورات واریزی، لیست حقوق پرداختی و ....

  3 بینی در طول مدت قراردادنحوه برخورد با مشکالت و موارد غیرقابل پیش 1
  2 مندی ازحسن وخلق رابط شرکترضایت حضوررابط شرکت در محل کار پرسنل تحت پوشش و 9
ها و تعهدهای ارایه فیش حقوقی در موعد مقرر به پرسنل تحت پوشش و همچنین صدور نامه 9

  2 مورد نیاز و درخواستی پرسنل تحت پوشش در حداقل زمان

  1 کیفیت انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار 11
  3 و کاهش هزینه های اجرایی پیشنهادهای اجرایی برای بهبود کیفیت 11
  3 رعایت دستور العمل های ایمنی و حفاظتی کارگاه 12
  3 رعایت استاندارها ،دستورالعملها و مشخصات فنی و کیفیت نهایی انجام کار 13
  3 طبقه بندی مدارک کارگاهی و مستند سازی در خصوص موضوع قرارداد 11
  3 هنگام اجرارعایت برنامه زمانی قرارداد به  19
  3 بکارگیری عوامل فنی و مجرب 19

 

   موارد اعالمی در این فرم می باید فقط توسط کارفرما تهیه شود و تکمیل کلیه اطالعات درخواستی الزامی است. توجه:
 واحد باشد در صورت تکمیل این فرم در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین فرد تکمیل کننده کارشناس تغذیه

 

 : محل مهر و امضاء کارفرما

 نام و نام خانوادگي تأئید کننده:

 سمت:                                                    تلفن کارفرما:

 تاريخ:

 نشاني کارفرما:



 

 

 

 

  

توان مالي     
 سلف دانشجويي معاونت دانشجوييکلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  مناقصه 

 

 باشد.شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از مقادیر زیر میحداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می
 الحساب پرداخت شود.ـ پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی1
 ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعیت قطعی یا موقتـ سه برابر درآمد 2
 ها یا دفاتر قانونی ـ  پنج برابر دارایی ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی3
 ـ تائید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری1

 مبنای امتیازدهی:

یک از ) باالترین عدد هر  صدراالشاره مبنای محاسبات می باشد( 1( تا )0باالترین عدد کسب شده از بندهای ) ـ

مالک امتیاز دهی میباشد (  ودر صورت برابر یا  بیشتر شدن توان مالی از مبلغ براورد ، امتیاز  91الی 91(در کل سالهای 3( تا )1بندهای )
مده در معیار وزنی لحاظ می شود که امتیاز نهایی مناقصه و در صورت کمتر شدن به نسبت امتیاز داده خواهد شد و این امتیار بدست آ 111

 گر از مرحله ارزیابی توان مالی  خواهد بود .   
 های قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.بوده و  سال 99و   91و  93و 92و  91بایست مربوط به سال های ـ اطالعات ارایه شده صرفاً می

 93و  92و  91مرتبط و الزم مبنی بر واریز مالیات و یا مفاصا حساب تأمین اجتماعی مربوط به سالهای( ارایه مستندات 1ـ در خصوص بند )
مالک بوده و سالهای قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود  لذا ارائه تصویر کلیه واریزی های  مالیات و تصویر مفاصا حسابهای بیمه   99و  91و

 گیرد  الزامی است در صورت عدم ارائه مدارک امتیازی به این بند تعلق نمی در سالهای فوق که به تفکیک سال باشد
های قبل بوده و سال  99و  91و  93و  92و  91بایست مربوط به سال های( تصاویر صورت وضعیت قطعی یا موقت می2ـ در خصوص بند )

ه نشان دهنده مبلغ ناخالص ،تائید کارفرماو...باشد  ( و یا اظهار از آن مالک امتیاز نخواهد بود. ارائه صورت وضعیت تایید شده)بصورت کامل ک
 نامه مالیاتی که نشان دهنده درآمد ناخالص است الزامی است 

های ثابت باشد و  ها یا کپی دفاتر قانونی که نشان دهنده دارایی( ارایه صورت اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی3ـ در خصوص بنـد )
 بوده الزامی است سالهای قبل از آن مالک امتیاز نخواهد بود.  99و   91و  93و 92و  91های  مربوط به سالبایست می

 توضیحات:
 گر تعلق نخواهد گرفت.در صورت عدم ارسال مدارک اعالمی به شرح فوق به تفکیک هر بند اعالمی، امتیازی به مناقصهـ 

 گران الزامی است.سه( بر اساس مستندات ارایه شده توسط مناقصه تکمیل فرم ارزیابی توان مالی )پیوست شمارهـ 

ـ برای کسب امتیاز مربوط به درآمد ناخالص در صورت عدم ارائه اظهار نامه مالیاتی  مناقصه گران می توانند تصویر صورت وضعیت مورد 9
 د.تائید شده کارفرمایان قراردادهای خود را به تفکیک سالهای اعالمی ارایه نماین

که حاوی اطالعات درآمد ناخالص و دراییهای ثابت به تفکیک سالهای اعالمی نیاز به ارایه گزارش  ـ در صورت ارایه اظهارنامه مالیاتی1
 باشد  ها نمی حسابرسی و یا تصویر صورت وضعیت

 ـ مبنا امتیازدهی 9
 مناقصه گران الزامی است.ارایه مدارک و مستندات اعالمی برای کسب امتیاز به شرح فوق از سوی 



 

 

 

 

  

 گران)پیوست شماره سه ( فرم ارزيابي توان مالي مناقصه

 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييمناقصه 

 
دارايیهای پنج برابرمبلغ

 ثابت )ريال(

مبلغ دارايي های  

 ثابت )ريال(

برابردرآمدناخالص  سه

 سالیانه  )ريال(

درآمد ناخالص 

 سالیانه )ريال(

 قطعي يااجتماعيتأمینهفتادبرابربیمه

 الحساب پرداخت شده )ريال(علي

 مبلغ بیمه تأمین اجتماعي قطعي يا

 (الحساب پرداخت شده )ريالعلي

پنجاه برابرمالیات متوسطه 

 ساالنه)ريال(

مبلغ مالیات متوسط ساالنه 

 )ريال(

 موضوع             
 

 زمان ارايه اطالعات
 رديف

 1 99سال         

 2 91سال        

 3 93 سال        

 1 92 سال        

 9 91سال         

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:             تاريخ:

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



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 توان بومي بودن
 کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزيع غذای  سلف دانشجويي معاونت دانشجوييمناقصه 

 
 

 گران ارایه گردد.برای لحاظ شدن امتیاز توان بومی  مدارک درخواستی به شرح ذیل را می باید توسط مناقصه

از اداره کار و امور اجتماعی در خصوص طبخ و توزیع که دارای اعتبار در زمان ـ محل اخذ گواهینامه تایید صالحیت 0

 از  استان قزوین باشد بازگشایی پاکت ب باشد 

شورای عالی حفاظت فنی  9/3/99نامه امور پیمانکاری مصوب  تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی )به استناد آیین ارائه -*

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی(

درصورتیکه محل اخذ گواهینامه تایید صالحیت در امر طبخ و توزیع  به شرح فوق الذکر دراستان قزوین  مبنای امتیازدهی:

 امتیاز 11باشد

 بعد باشد  .به 21/9/91ـ در صورتیکه دارای یک قرارداد در استان قزوین از تاریخ 3

 امتیاز 21در صورتیکه در استان قزوین باشد  مبنای امتیازدهی:

 *ـ قراردادهای منعقده با تعاونی ها مورد قبول نمی باشد.

ها، بانکها و مؤسسات مالی و  قراردادهای منعقده با شهرداریباشد  دولتی آنها کارفرمای که مورد قبول خواهند بود *ـ قراردادهایی

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

به بعد می باشد را ارایه نمایند و ارائه تصویر 21/9/91*ـ مناقصه گران به این موضوع توجه داشته باشند که فقط قرارداد از تاریخ 

 قرارداد الزامی است در صورت عدم ارائه تصویر قرارداد امتیازی به مناقصه گر تعلق نمی گیرد 

 ـ داشتن دفتر کار در استان قزوین در پنج سال گذشته1 

مجوز کسب که در صورت دارا بودن سند ملکی یا  : ارائه سند ملکی مغازه یا تصویر اجاره نامه مغازه به همراه مبنای امتیازدهی

 امتیاز 11به بعد تا زمان برگزاری مناقصه   99های  اجاره به همراه مجوز کسب در هر یک از سال



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي

 وخدمات بهداشتي درماني قزوين
 

نامه دستورالعمل تضمینات و انواع تضمین های معتبر در آئین

 های علوم پزشكيمالي و معامالتي دانشگاه ها و دانشكده 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 های معتبر انواع تضمین نامه
 الف: ضمانت نامه بانکی

شود به محض و به صرف اعالم او )متعهدله( مبلغ در مقابل ذینفع ضمانت نامه متعهد میسندی است که بموجب آن بانک 

 ضمانت نامه را تمدید یا تأدیه نماید.

ضمانت نامه های صادر شده از سوی مؤوسسات اعتباری غیربانکی در صورتی معتبرند که دارای مجوز الزم از طرف بانک تبصره:

 .مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشند

 ب: سایر ضمانت نامه ها:

 % درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.91ـ وثیقه ملکی معادل 1

ها و مؤوسسات و های دولتی، شهرداریها، مؤوسسات دولتی، شرکتنام( منتشر شده از سوی وزارتخانهـ انواع مشارکت )بی2

 نهادهای عمومی غیردولتی که از سوی دولت یا بانک ها تضمین شده باشند.

 % درصد ارزش روز آن.11های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر به مأخذ سهام شرکتـ 3

 ـ مطالبات تائید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذیحسابان مالی مربوطه1
 

ضمانت نامه بانكي   هاانوع ضمانت نامه
0 

 اعتباری
2 

 وجه نقد
3 

 سفته
4 

 وثیقه ملكي
5 

مشارکت اوراق 
1 

 √ √ - √ √ √ شرکت در مناقصه

 √ √ **√ √ √ √ حسن انجام تعهدات

 √ √ - √ √ √ حسن انجام کار

 √ √ √** - √ √ پرداختپیش

 

 باشد.منظور از وجه نقد واریزی به حساب سپرده معرفی شده از سوی مؤوسسه می**

موارد استثنایی صرفاً با تشخیص و مسؤولیت رئیس مؤوسسه یا ها در پرداختاخذ سفته در مود حسن انجام تعهدات و پیش***

 باشد.پذیر میمقام مجاز از طرف ایشان امکان

 باشد.های تحقیقاتی نحوه اخذ یا عدم اخذ تضمین شده هیأت رئیسه مؤوسسه میدر خصوص قرارداد طرح »



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 باشد.ی بشرح ذيل ميتضمین شرکت در مناقصه برای کلیه قراردادهای پیمانكاری و غیرپیمانكار
 

های برآورد هزينه

 اجرای به میلیون ريال

 تا

 011 

 مازاد  بر

 0111تا  011

 مازاد بر

 111/111/0تا  0111 

 مازاد بر

 111/111/0 

 2/1 3/1 9/1 9 درصد

 

 جدول میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و حسن انجام کار

 نوع قرارداد:

 حسن انجام تعهدات انواع ضمانت نامه
 حسن انجام کار

 )از هر پرداخت(

های قراردادهای پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و شرکت

 ها(خدماتی و ساخت و نصب تجهیزات باربری )بارنامه

9% 11% 

 - %11 سایر قراردادها

 

 جدول مربوط به میزان پیش پرداخت
 

 میزان پیش پرداخت نوع قرارداد

 درصد کل قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان 29 پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی

 درصد 29حداکثر تا  خرید و ساخت تجهیزات

 درصد 29حداکثر تا  سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی

 

میزان پیش پرداخت در خصوص قراردادهای خرید و ساخت تجهیزات و نیز سایر قراردادها و طرح های تحقیقاتی به :0تبصره 

 رئیس مؤوسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان قابل افزایش است.تشخیص و مسؤولیت 

 % قابل استرداد است.91وجوه حسن انجام کار با ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی تا :3تبصره 

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 آخرين وضعیت شخصیت حقوقي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 

 04111311535 :شناسه ملي

  0/0/0164 تاريخ تأسیس :

 معاونت نوع شخصیت حقوقي:

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

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورثبت کننده شخصیت حقوقي: 

 قانون اساسیمرجع تأسیس:  

 666شماره مجوز: 

  33/00/0157تاريخ صدور مجوز: 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشورمرجع صدور مجوز: 

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

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 400170704407کد اقتصادی : 

 1406605105کد پستي : 

 IR – 101011011111111117060550شماره شبا: 

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



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 

 )پرسشنامه شماره يک( اطالعات شرکت ها

 مشخصات حقوقی شرکت: -0

 کامل شرکت :                                        نام اختصاری /تجاری:                                     تاریخ تاسیسنام 
 ثبتتابعیت:                                                    شماره ثبت :                                                 تاریخ 

 استان :                                                     شهر:                                                محل ثبت:
 سرمایه ثبت شده به)ریال(:                                                                  سرمایه پرداخت شده به)ریال(:

 :نظارت راهبردی ریاست جمهوری:                         شماره تاریخ تعیین صالحیت رتبه معاونت برنامه ریزی و

 تحت پوشش      تعاونی       دولتی        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 ات فنی و مشاورهارایه خدم
امور چاپ و حمل و نقل  تعمیر و نگهداری         های پزشکی ارایه خدمات نظارتی و کارشناسی در زمینههای پزشکی    زمینه
 خدمات عمومی)نگهبانی، نامه رسانی ، پیشخدمتی، تلفنچی(امور آشپزخانه و رستوران            تکثیر

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

 مشخصات مدیر عامل،اعضای هیأت مدیره : -3

 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  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات شرکت ها )ادامه پرسشنامه شماره يک(
 مشخصات سهامداران عمده )شخصیت حقیقی یا حقوقی(به ترتیب اولویت میزان سهام -1

 

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

 
 آدرس دفتر مرکزی و شعب: -4

 
 

عمد اطالعات ناقص ارایه نموده است ، از چنانچه تشخیص داده شود برنده واگذاری فوق در تکمیل این فرم قصور ورزیده یا به :0*تذکر
انعقاد قرارداد با وی خودداری گردیده و حتی درصورتیکه پس از عقدقرارداد موضوع احرازشود، سپرده شرکت در مناقصه )سپرده حسن انجام 

 تعهدات(وی به نفع کارفرما ضبط و به مراجع ذیصالح جهت صدور رأی نهایی اعالم خواهد گردید .
 .تصویرکارت ملی )پشت ورو( و شناسنامه )صفحه اول(ضمیمه گردد:3*تذکر

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

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

  صندوق پستی

  تلفن همراه –تلفن مستقیم 

  دورنگار

  پست الکترونیک

Web  site  

 

 

 

 

 
 

 

و دانشـــگاه علوم پزشـــكي  

درمانیاستان قزوين–خدمات بهداشتي   

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نمونه فرم بیمه نامه کارفرما

مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای  سلف دانشجویی معاونت کلیه فعالیت های موضوع مناقصه: 
 دانشجویی

وسیله تائید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین

ه مزبور را در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات را به موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقص

 شرح شرایط مناقصه نزد یکی از شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح ذیل بیمه نماید.

 هزينه بیمه مبلغ مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

بیمه مسؤولیت مدنی پیمانکار در قبال 

ناظرین هرگونه حادثه کارکنان خود و 

طبق مفاد مندرج در در محدوده کار

 اسنادمناقصه

   

 

 تسلیم شده است. "ب"ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نوع بیمه و غیره تکمیل و در پاکت 

چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و 

دیگر این میسر نشود تا یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخیر برابرمفاد شرایط 

اید این عمومی اقدام خواهد شد و البته چنانچه در این خالل حوادث سویی پیش آمد که به عملیات انجام شده آسیب وارد نم

 پیشنهاد دهنده مسؤول خسارات ناشیه می باشد.

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاددهنده:          تاريخ:

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

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 قرارداد واگذاری طبخ وتوزيع غذای سلف سرويس دانشجويي 
 

این قرارداد مابین معاونت دانشجویی، فرهنگی به  نمایندگی آقای محمدرضا شیخی با عنوان معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه 
شود با شرکت **** به  نامیده میاول(  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین  که از این پس در این قرارداد کارفرما )طرف

****** با شماره کدملی  آقای شماره ثبت *****تاریخ ثبت *****و کد اقتصادی ****** و کدشناسه ملی ****** به نمایندگی
شود براساس شرایط و ضوابط مشروحه ذیل  ****** باعنوان ******* که از این پس در این قرارداد پیمانکار )طرف دوم( نامیده می

 گردد  منعقد می
 (موضوع قرارداد :0ماده

انجام کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای  سلف دانشجویی معاونت دانشجویی،  کار: نوع(ـ 1-1
 فرهنگی طبق شرح و وظایف مندرج در این قرارداد

 پرس غذا ماهانه  واحدکار:  (ـ2-1
 پرس صبحانه در طول مدت یکسال                           111111پرس شامل  نهار و شام و 912991حدود درکار:  حجم (ـ3-1
قرارداد حاضر با کیفیت مورد صالحدید کارفرما از جمله موارد مشروحه  1-1انجام کلیه امور موارد اشاره شده در بند کار:  کیفیت (ـ1-1

  ذیل:
براساس مقدار مواد الزم برای هر وعده غذایی برای  هر نفر با کیفیت اعالمی در پیوست شماره دو  منظم به این  تهیه مواد اولیه-(1-1-1

به میزان )غذا ،طبخ  نگهداریگیرد.( استثناء گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن و  که بصورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار می قرارداد )به

حمل و توزیع ناهار و  در محل آشپزخانه سلف سرویس،( باشدسه این قرارداد که جزء ضمائم این قرارداد میتعداد پرس در پیوست شماره 
برابر آمار اعالم شده و برنامه تنظیمی از طرف طبق شرایط اعالمی در این قرارداد و شام دانشجویان در سلف سرویس مرکزی و خوابگاهها 

 روزهای تعطیل هفتهدر رت نیاز کارفرما در تمام ایام غیرتعطیل و در صو
 طبخ و توزیع و تقسیم صبحانه و نهار و شام براساس برنامه تنظیمی و اعالمی گروه نظارت  این قرارداد  -(2-1-1
حاوی مشخصات و وضعیت  ای که  با تنظیم صورتجلسه نماینده طرف اول دستگاههای موضوع قرارداد با حضورطرف دوم و  -(3-1-1

 استتحویل طرف دوم شده و صورتجلسه مذکور جزو الینفک قرارداد )یا درصورت لزوم صرفاً ذکر نواقصات و ایرادات(  فعلی دستگاهها
 امکانات و تجهیزات مورد نیاز:  -(9-1
)به استثناء گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن که بصورت رایگان توسط  باشد کلیه مواد اولیه برای طبخ بر عهده پیمانکار می -(1-9-1

 گیرد.(کارفرما در اختیار طرف دوم  قرار می
 باشد. تجهیزات مورد نیاز برای طبخ و توزیع غذا برعهده کارفرما می -(2-9-1
که برای امور طبخ و توزیع موضوع قرارداد مورد  ،کلیه امکانات، تامین نیرو و...1-1-2و  1-1-1با توجه به مورد اعالمی در بند  -(3-9-1

 باشد باشد بر عهده پیمانکار می نیاز می
ها )مانند پرکلرین، هاالمید، وایتکس،  کن و...(  و ضد عفونی کننده تهیه کلیه مواد شوینده )مانند تاید، مایع ظرفشویی،شیشه پاک -(1-9-1

شویی و مایع ظرفشویی )در  آشپزخانه، تجهیزات، ظروف، دستگاههای ماشین ظرفگیر ...( برای شستشوی و ضدعفونی کردن محیط  جرم
جارویی،  پالستیکی، تی صورت نصب توسط کارفرما( و ... و مواد شوینده بهداشت فردی پرسنل آشپزخانه وتهیه وسایلی مانند تی نخی، تی

بزرگ و کیسه زباله کوچک، دستکش التکس، دستکش ظرفشویی، کیسه زباله  ظرفشویی، پارچه تنظیف، انداز آهنی، اسکاج، سیم جارو، خاک
 باشد. دستکش پالستیکی، مایع جالدهنده،شلینگ به متراژالزم  و... همه بر عهده پیمانکار می

 ( مدت انجام قرارداد:2ماده 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 باشد برابر با دوازده ماه کامل شمسی می 31/11/91لغایت  1/11/99(ـ مدت قرارداد از تاریخ 1-2
(ـ پس از اتمام مدت قرارداد در صورتیکه به هر دلیل پیمانکار جدید امور موضوع قرارداد از سوی کارفرما تعیین نگردد و یا پیمانکار 2-2

ماه دیگر با شرایط، شرح و مبالغ این قرارداد )طبق  2مایل به ادامه همکاری نباشد، پیمانکار موظف و مکلف به ادامه همکاری بمدت 
باشد که در  باشد( در قالب انعقاد قرارداد جدیدی )در صورت لزوم( می دو ، سه و شش این قرارداد که منظم به قرارداد میهای  پیوست

تواند وثیقه حسن انجام تعهدات شرکت را بدون انجام هر گونه  صورت امتناع شرکت از انعقاد قرارداد جدید و عدم همکاری، کارفرما می
و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد در هر صورت پیمانکار موظف است با شرایط و قیمت این قرارداد تشریفات قضایی ضبط نموده 

 طبق اعالم کتبی کارفرما بمدت دو ماه ارائه خدمت نماید.
 باشد.همزمان با تعطیلی دانشجویان سلف سرویس تعطیل می 19/9/91لغایت  19/1/91(ـ به مدت دو ماه از تاریخ 3-2
قابل تغییر بوده و پیمانکار موظف به ارایه خدمت با هر آمار و به قیمتهای این  2-3ـ در صورت اعالم کارفرما مدت تعطیالت بند (1-2

 قرارداد در ایام فوق خواهد بود. 
 ( مبلغ قرارداد:3ماده 

 باشد.قرارداد می(ـ ارزش هر واحد کار: قیمت هر پرس غذا بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شش منظم به این 1-3
 ذکر شدهباشد( شماره شش )که جزءضمایم قرارداد می قیمت هر پرس غذا که درجدول پیوست حاصل ضرب  بر مبنای مبلغ قرارداد -(2-3

-باید به شرح فوق تهیه و به کارفرما ارائه شود که این صورت وضعیتها توسط طرف دوم میباشد که صورت وضعیتدر تعداد هر پرس می

دانشجویی و فرهنگی قابل محترم و دستور پرداخت معاونت  توسط گروه نظارت از سوی طرف اول گواهی انجام کار تائید پس ازها 
 پرداخت خواهد بود .

(ـ هر گونه افزایش سطح دستمزد کارگری ابالغی از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و یا مصوبات شورای عالی کار در طول مدت 3-3
 باشد. ق قوانین و مقررات بر عهده پیمانکار میقرارداد طب

 باشد.(ـ مبلغ کل قرارداد در طول مدت قرارداد بمبلغ************ ریال می1-3
این قرارداد( نباید از مبلغ کل قرارداد مندرج  2-1(ـ جمع مبالغ ماهانه در طول مدت قرارداد )بدون احتساب مبلغ افزایش یافته طی بند 9-3

 این قرارداد بیشتر باشد . 3-1در بند 
درصد قرارداد 29این قرارداد و از محل افزایش 9 -1این قرارداد ، مبلغ افزایش یافته احتمالی براساس بند  2-1(ـ در صورت انجام بند 9-3

 باشد . قابل پرداخت می
 ( نحوه پرداخت:4ماده 

داد هر پرس براساس  مبالغ مندرج در پیوست شش منظم به این در تع قیمت هر پرس غذاحاصل ضرب  بر مبنای(ـ پیمانکار هر ماهه 1-1
الزحمه اولیه  قرارداد صورت وضعیت خود را تهیه و ارایه می نماید که واحد نظارت طرف اول پس از بررسی آن و مشخص شدن مبلغ حق

نماید و این  صورت وضعیت پبمانکار میصورت وضعیت پیمانکار، بر اساس جدول پیوست شماره یک این قراداد اقدام به  تعیین و تائید 
 باشد. صورت نهایی پس از تائید معاون دانشجویی، فرهنگی و کسر کسورات قانونی متعلق به آن از محل چک قابل پرداخت به پیمانکار می

جبری این تعداد در ماه،  (ـ تعداد هر پرس غذا طبخ و توزیع شده توسط پیمانکار در هر وعده توسط نماینده کارفرما بررسی شده و جمع2-1
مالک تعیین تعداد پرس غذای ماهانه طبخ و توزیع شده در صورت وضعیت پیمانکار بوده که پس از تایید واحد تغذیه گروه نظارت کارفرما 

ده گروه نظارت و بر اساس پیوست شماره یک قرارداد مجددا مورد ارزیابی گروه نظارت قرار گرفته و مبلغ نهایی تعیین ش 1-1بر اساس بند 
 باشد. مالک پرداخت نهایی صورت وضعیت پیمانکار می

 باشد. (ـ کلیه کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد بر عهده پیمانکار می3-1
وده (ـ پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افزوده در صورت ارایه گواهینامه ثبت مالیات ارزش افز1-1

 از معاونت امور مالیاتی ارزش افزوده به پیمانکار صورت خواهد گرفت.



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 (شرايط عمومي قرارداد:5ماده 

درصد کاهش و با اخذ مجوز 29تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعالم به پیمانکار مبلغ قرارداد را تا  (ـ کارفرما می1-9
 درصد مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.29نشگاه تا از  معاون توسعه مدیریت و منابع دا

(ـ کارفرما می تواند در صورت نیاز و ضرورت شرایط عمومی و یا خصوصی را که الزم می داند به این قرارداد الحاق نماید که این 2-9
 اد با امضاء طرفین معتبر خواهد بود.این قرارداد شود  و کلیه  الحاقیه های قرارد 3-1الحاق نباید باعث افزایش مبالغ مندرج در بند 

(ـ کلیه قوانین مربوط به سازمان تامین اجتماعی ،اداره کار ،ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب 3-9
 باشد  االجرا  می هیات امنا و سایـر قوانینی که بـرای انجام این موضوع قرارداد برآن جاری است از سوی هر دو طرف  الزم

 ( تعهدات کارفرما:1ماده 

های الزم به پیمانکار معرفی نمایدو در صورت لزوم (ـ کارفرما گروه نظارت را به عنوان نماینده خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی9 -1
 معرفی نمایداالختیار خود کتباً به شرکت طرف قرارداد یک نفر را به عنوان نماینده تاماز بین گروه نظارت 

 های انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید .  (ـ کارفرما موظف است هزینه9 -2
 شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد .  (ـ کارفرما متعهد می9 -3
سن انجام تعهدات و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع ذیربط را از پیمانکار (ـ کارفرما مکلف است ضمانت ح9 -1

 اخذ نماید. 
 الزم برای طبخ غذا را تهیه و با نظارت گروه نظارت در اختیار پیمانکار قرار دهد گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن کارفرمامتعهدمیشود -(9-9

 ( تعهدات پیمانكار:1ماده 

وزارت کار و امور  11/2/91تاریخ  9119بندی مشاغل مطابق قانون کار و دستورالعمل شماره  پیمانکار موظف به رعایت طرح طبقه-(1-1
بایست تصفیه حساب نهایی موضوع اعمال طرح مذکور را در پایان  های مربوط در طول مدت قرارداد بوده و می اجتماعی و سایر دستورالعمل

 رما ارائه نماید قرارداد به کارف
های  گمارد طبق قانون و مقررات، بیمه نموده و حق بیمه پیمانکار موظف است کلیه افرادی راکه برای اجرای این قرارداد بکار می -(2-1

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

 پرداخت کننده حقوق، تحویل کارفرما نماید 
باید فیش واریزی کسورات را  شده میکلیه کسورات متعلقه به این قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و به ازاء هر صورت وضعیت ارائه  -(3-1

 به کارفرما ارائه نماید .
 باشد. اختالف کارگری و سایر مراجع ذیصالح بر عهده پیمانکار می های حل شکایات عوامل پیمانکاردرهیات هرگونه پاسخگویی به -(1-1
فعل یا قصور،مسامحه پیمانکار یا کارکنان و مسئولیت تامین و تادیه هر گونه خسارت جانی و مالی که در نتیجه فعل یا ترک  -(9-1

ار نمایندگان او پیش آید و یا ناشی از اجرای قرارداد توسط پیمانکار و کارکنانش در جریان این قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان پیمانک
می باشد و تشخیص این موضوع از و کارفرما و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و یا دولتی وارد گردد منحصرا به عهده پیمانکار 

 اختیارات  کارفرما است  و پیمانکار متعهد است کارفرما را در قبال هر گونه خسارت و دعاوی مربوط مصون بدارد که پیمانکار بر این اساس
نام( برای کارکنان  و در اجرای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث موظف است به هزینه خود نسبت به ارائه بیمه مسئولیت مدنی )بی

های پزشکی برای حادثه، غرامت فوت و نقص )دیه( و خسارت مالی به میزان حدود غرامتی که  ای چون خسارت هزینه خود برای اقالم بیمه
نماید و در  شود اقدام نموده و به کارفرما ارائه برای هر یک از آن پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع به کار از سوی کارفرما اعالم می

نظر کارفرما مبنی بر اصالح بیمه، پیمانکار مکلف به اجرای  صورت تغییر در مبالغ دیه از سوی مراجع ذیصالح در طول مدت قرارداد و حسب



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

در این موضوع بوده و بیمه نامه جدید را تحویل عامل مالی معاونت دانشجویی نماید و پیگیری این موضوع بر عهده گروه نظارت می باشد. 
 صورت عدم ارائه در موعد مقرر ، قرارداد فسخ وطرف اول می تواند اقدام به ضبط وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد نماید.

پیمانکار مکلف است به انجام پخت برنج تحویلی از سوی کارفرما با کیفیت بسیار خوب  بوده و در صورتیکه  کیفیت برنج پخته  -(9-1
 -نداشتن شکل ظاهری، رنگ ، طعم و بوی مناسب  -عدم پختگی و جا نیفتادن  -م کیفیت مناسب  شده بدلیل مواردی چون عد

سرد بودن و ... مورد تایید و نظر گروه نظارت قرار نگیرد  در بار اول ضمن ابالغ اخطار کتبی حداقل    -شور بودن -سوختگی،دود زدگی
شماره یک قراردادبه هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت  همان ماه  یک درصد وحداکثر تا دو درصد طبق ردیف شماره یک پیوست

درصد و در  3قرارداد توسط گروه نظارت کسر می شود و در صورت تکرار ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم ،کسر  1-1پیمانکار به استناد بند 
هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت به شرح  داد بهدرصد طبق ردیف شماره یک پیوست یک قرار9بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی ،کسر 

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

پیمانکار مکلف به انجام پخت گوشت، مرغ ،سوپ و یا هر غذایی که به تنهایی به عنوان غذا یا همراه برنج  و یا مکمل غذا  عرضه  -(1-1
باشد که در صورت عدم کیفیت  و مطلوب پخت  و عرضه آن بدلیل مواردی چون عدم کیفیت  شود با کیفیت مورد تایید گروه نظارت می می

عدم دارا بودن، رنگ ، طعم و  -نداشتن شکل ظاهری -عدم پختگی و جا نیفتادن)مواد گوشتی ،سبزیجات ،حبوبات ، مرغ و ...(  -ناسب  م
سرد بودن)خورشت و سوپ و ...(، عدم استفاده از سس و چاشنی مناسب  -شور ،تلخ ،و یا تند بودن  -سوختگی،دود زدگی   -بوی مناسب

ا ، سوپ ها و ...(  و ... مورد تایید و نظر گروه نظارت قرار نگیرد  طبق نظر گروه نظارت در بار اول ضمن ابالغ )در خوراک ها،خورشت ه
اخطار کتبی حداقل  یک درصد وحداکثر تا دو درصد طبق ردیف شماره دو پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت 

گردد و در صورت تکرار  ضمن ابالغ اخطار کتبی بار دوم  قرارداد توسط گروه نظارت کسر می 1-1 وضعیت همان ماه پیمانکار به استناد بند
درصد طبق ردیف شماره دو پیوست یک قرارداد  به هنگام تعیین و تایید  9درصد و در بار سوم ضمن ابالغ اخطار کتبی کسر  3کسر 

کسر شده و در صورت تکرار در بار چهارم ضمن ابالغ فسخ قرارداد صورت وضعیت همان ماه به شرح فوق از صورت وضعیت پیمانکار 
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 .
یا کیفی مانند  توزیع نان بیات شده و مانده ، حمل و نقل  کارفرما در صورتیکه تشخیص دهد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی  -(9-1

غیر بهداشتی غذا ، عدم رعایت اصول رفع انجماد مواد پروتئینی ، نگهداری ماست در خارج از یخچال و ترش شدن ماست و یا سرو ماست 
استفاده شده ، عدم رعایت وزن آنالیز مواد اولیه  تاریخ گذشته ، قراردادن مواد پروتئینی در کف آشپزخانه و روی زمین ، استفاده مجدد روغن

وغذابرای هر نفر  ، عدم نگهداری صحیح و حمل مواد غذایی ، تقلب در مواد غذایی شامل اضافه نمودن مواد غیر مجاز به غذا، مخفی 
ایت حداقل اوزان ، نکات و  مواردی نمودن مواد غذایی پخته و یا گوشت چرخی پیاز زده ، اضافه نمودن مواد غذایی مانده به غذا، عدم رع

که درمسیر طبخ و توزیع به تشخیص کارفرما تخلف محسوب می شودو ... کوتاهی و قصور داشته باشد در صورت هربار مشاهده عدم 
ئید پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تا 3در صد )دودرصد( طبق  ردیف شماره2رعایت این موارد اعالمی درصدی بمیزان 

 شود. صورت وضعیت همان پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می
پیمانکار مکلف و متعهد به رعایت و انجام کامل برنامه غذایی هفتگی اعالمی از سوی واحد تغذیه طرف اول می باشد و منظور از   -(9-1

 با مقادیر مشخص شده مواد غذاییبرنامه غذایی هفتگی، لیست انواع غذاها و تعداد پرس غذایی که در جداول پیوست شماره این قرارداد 
 غذایی هفتگی حداقل از یک هفته قبل به پیمانکار اعالم خواهد شداست که باید در روزهای مختلف هفته طبخ و توزیع نمایدکه این برنامه 

 و پیمانکار در این خصوص این برنامه حق هیچگونه دخالت و اعالم نظری را نداردو مکلف به رعایت این برنامه می باشد .
ست توزیع غذا را بر اساس دستورالعمل ذیل و یا دستورالعملی که از سوی واحد تغذیه معاونت دانشجویی اعالم پیمانکار مکلف ا -(11-1

 باشد. می گردد به انجام رساند و توزیع غذا در غیرچارچوب و دستورالعمل اعالمی و بدون هماهنگی با گروه نظارت ممنوع می



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 خواهد بود. 21الی  19م و شا 11 الی 31/11 ساعت توزیع ناهار   -(1-11-1
 دقیقه قبل از اذان خواهد بود.21پایان توزیع افطاری و سحری در خوابگاهها حداقل  -(11-1- 2
 می شود(صورت گیرد. و ابالغ توزیع غذا در خوابگاهها رأس ساعت مشخص)که توسط کارفرما تعیین  -(11-1- 3
و سلف  خوابگاه ( 1ی)ـگرم و بهداشتی و توزیع شام در خوابگاههای دانشجوی توزیع ناهار در سلف سرویس دانشگاه به صورت  -(11-1- 1

پیمانکار موظف است خارج از  به صورت گرم و بهداشتی خواهد بود.همچنین در صورت نیاز و تشخیص کارفرما با اعالم قبلی ،سرویس 
 برنامه غذایی نیز سرویس دهی نماید.

بهداشتی را در حمل و نقل غذا رعایت نماید و غذا را در ظروف دربسته و اختصاصی برای هر پیمانکار موظف است کلیه اصول -(11-1- 9
از هر خوابگاه کشیده و قبل از بردن به خوابگاه )طبق نیاز کارفرما( به دقت وزن نماید و به محل توزیع انتقال دهد و در موقع توزیع، غذا 

 .حرارت و کیفیت مناسب برای استفاده برخوردار باشد
 باشد.و همچنین سر پوشیده  مناسب برای حمل غذا  تهیه وسیله نقلیه بر عهده پیمانکار خواهد بود که باید به تعداد کافی و -(11-1- 9

درصورتیکه پیمانکار ساعات تعیین شده برای طبخ ، زمان توزیع غذا)در سلف سرویس و خوابگاههای زیر مجموعه( و همچنین  -(11-1
اساس مفاد این قرارداد و یا ابالغ شفاهی یا کتبی واحد تغذیه طرف اول اعالم شده رعایت ننماید در بار اول ضمن ابالغ نحوه توزیع غذابر

ماه پیمانکار به  اخطار کتبی یک درصد طبق ردیف شماره چهار پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت  همان
گردد و در صورت تکرار به ازاء هر تاخیر دیگر یک امتیاز از ردیف شماره چهار به هنگام  گروه نظارت کسر میقرارداد توسط  1-1استناد بند 

گردد. و در صورت تکرار این موضوع در بار چهارم با پیمانکار فسخ قرارداد شده و  تعیین و تائید صورت وضعیت توسط گروه نظارت کسر می
 ون انجام تشریفات قضایی به نفع کارفرما  ضبط می گردد.وثیقه حسن انجام تعهدات پیمانکار بد

پیمانکار مکلف و متعهد است هرشش ماه یکبار به شرح پیوست شماره پنج این قرارداد لباس و کفش در اختیار عوامل و پوشش -(12-1
 خود قرار دهد.

 رکز را به اندازه کافی در آشپزخانه مهیا نماید.پیمانکار مکلف است دستکش، ماسک و موارد مورد لزوم اعالمی گروه نظارت م -(13-1
 باید قبل از توزیع توسط پیمانکار در بین پرسنل توسط گروه نظارت تایید گردد  ها می کیفیت تمامی لباس -(11-1
کنان طرف طرف دوم مکلف است تمامی نکات و موارد اعالمی از سوی ناظر یا ناظرین قرارداد را که در مورد پوشش و لباس کار 19-1

 نماید بطور کامل و در اسرع وقت انجام نماید.دوم اعمال می
در صورتیکه پیمانکار لباس مناسب که به تایید گروه نظارت مرکز برسد به تعداد اعالمی در هر شش ماه یکبار تهیه ننماید به ازای  -(19-1

یوست شماره یک قراردادبه هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت درصد )یک دهم درصد( از ردیف شماره پنج پ 1.1هر روز دیر کرد در تهیه 
 پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می شود.

طرف دوم مکلف است لباس عوامل ونیروهای زیر مجموعه خود را به شرح مندرج در پیوست چهار که منظم  به این قرارداد است   -(19-1
طرف اول ضمن تهیه لباس به شرح پیوست  1-19ول بکشد ضمن رعایت بند تهیه نماید ودر صورت تهیه لباس بیش از یک هفته ط

 شماره پنج این قرارداد، مبالغ هزینه شده را از اولین وهرگونه مطالبات طرف دوم  کسرنموده  وشرکت حق هیچگونه اعتراضی را ندارد
 باشد. به هنگام ورود به آشپزخانه بعهده پیمانکـار می تهیـه دمپایی وکاور کفش برای استفاده افراد گروه نظارت و مدیریت مرکز  -(11-1
بر اساس پیوست کارگران آشپزخانه ، متصدیان توزیع غذا و کارگران نظافتچی باید  آشپزها ،عوامل طرف دوم مانند لباس فرم  -(19-1

دستکش ، کاله ، دمپایی، پیشبند،  چکمه ، کفش ، لباس ، با هم متفاوت باشند و بسته به نوع خدمتی که ارائه می دهندشماره پنج این قرارداد 
  روپوش، ماسک و غیره از پیمانکار دریافت کنند که تهیه و نظارت بر حسن استفاده بر عهده پیمانکار خواهد بود

 هیچکدام از پرسنل آشپزخانه حق خروج از آشپزخانه را با لباس و یونیفرم و کفش آشپزخانه حین کار را ندارند. -(19-1
باید به هنگام طبخ وتوزیع از لباس بطور کامل استفاده نمایند و همواره رعایت اصول بهداشتی می باید از  کلیه عوامل پیمانکار می -(21-1

اس سوی عوامل پیمانکار رعایت گردد و در صورتیکه پرسنل به هنگام کار طبخ و یا توزیع غذا از اونیفرم بطور کامل استفاده ننمایند و یا لب
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آنها کثیف بوده و رعایت اصول بهداشتی رعایت نشده باشد درصورت هربار مشاهده ضمن  ابالغ اعالم کتبی به پیمانکار به  میزان  های
نیم درصد از ردیف شماره  شش پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت همان ماه پیمانکار توسط گروه نظارت از 

 گردد. یحق الزحمه آن کسر م
باید قبل از موافقت با مرخصی آنان از سوی پیمانکار، جایگزین وی  در صورت درخواست مرخصی کارگران و عوامل پیمانکار، می -(21-1

از سوی طرف دوم به واحد تغذیه گروه نظارت کارفرما معرفی و اعالم  شود و در صورت موافقت واحد مزبور، پیمانکار با مرخصی فرد 
نماید در غیر اینصورت ضمن اخطار کتبی نیم درصد از ردیف شماره هفت پیوست شماره یک قرارداد  به ازاء هر روز مرخصی بدون موافقت 

جایگزین به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می گردد و  برای غیبت های غیر موجه و در مواقعی که 
استفاده می نمایند پیمانکار می باید ضمن اعالم این موضوع به واحد تغذیه گروه نظارت کارفرما، جایگزینی  پرسنل از مرخصی استعالجی

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 
 باشد . االجرا می ه شرح باالنیزصادق بوده وکسردرصدهای اعالمی از سوی گروه نظارت  الزمفردغیبت کننده یامرخصی استعالجی رفت

پیمانکار موظف است هر گونه دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی کارفرما  را بطور کامل انجام  دهد و در  -(22-1
تها و ...( در بار اول ضمن اخطار کتبی بمیزان یک درصداز ردیف شماره صورت تخطی از هر یک از اصول )استراتژیها، خط مشی، صالحی

هشت پیوست یک قرارداد به هنگام تعیین و تائیـد صورت وضعیت توسط گروه نظارت کسر می گردد و در صورت تکرار در بار دوم نیز 
قه حسن انجام تعهدات پیمانکار بدون هر گونه گردد و در بار سوم ضمن  فسخ قرارداد وثی الزحمه پیمانکار کسر می درصد از حق2کسر

 گردد. تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی استان اعالم می
(ـ عوامل پیمانکار می باید در ساعات کاری که از سوی کارفرما و یا گروه نظارت اعالم می شود تردد داشته باشند که در صورت عدم 23-1

شود و در صورت تکرار این موضوع توسط کارکنان پیمانکار در  عایت این موضوع در بار اول به پیمانکار این موضوع اعالم و ابالغ میر
 درصد)دودهم1.2قالب اخطار کتبی به پیمانکار بابت این موضوع اعالم می شود و در صورت تکرار این موضوع ضمن کسر درصدی بمیزان

الزحمه پیمانکار  پیوست یک قرارداد به هنگام تعیین وتائید صورت وضعیت  همان ماه توسط گروه نظارت از حق نه شماره ردیف درصد( طبق
 گردد . کسر می

و انجام نمایدکمال دقت را با  و غیره ، حبوبات  پیمانکار متعهد می گردد پاکسازی و شتسشوی مواد اولیه مانند برنج،سبزیجاتـ( 21-1
گروه سبزیجات را قبل از مصرف با مواد ضد عفونی کننده استاندارد طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت و نظریات کارشناسان مورد تأیید 

و پس از طبخ و به هنگام توزیع و مصرف در آنها هرگونه مواد اضافه مانند  ریگ ، شیشه ، نخ ، سوزن ، کارفرما، استریل نماید نظارت 
یم ظرفشویی ،تکه کاغذ ،فویل الومینیم ،فضله موش و هرگونه حشره، ضایعات گوشتی مثل مو، پوست ، پر مرغ ، چربیهای اضافه منگنه ، س

در صد )یک درصد( طبق ردیف 1در صورت هر بار مشاهده موارد اعالمی و عدم رعایت نکات بهداشتی درصدی بمیزان و... مشاهده شود 
گردد. و  اد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر میشماره ده پیوست شماره یک قرارد

گردد و در بار سوم ضمن  فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام  الزحمه پیمانکار کسر می درصد از حق 2در صورت تکرار در بار دوم نیز کسر
 گردد. ه نفع کارفرما ضبط و مراتب به اداره کار و امور اجتماعی استان اعالم میتعهدات پیمانکار بدون هر گونه تشریفات قضایی ب

قرارداد درمحل آشپزخانه به هزینه پیمانکار می باشد و در صورت عدم تهیه آنها از سوی  1-9-1تهیه کل موارد اعالمی در بند  -(29-1
درصد جریمه از اولین صورت وضعیت 11نموده و هزینه آن را به عالوه  پیمانکار ضمن ابالغ کتبی ،کارفرما می تواند اقدام به تهیه آنها

پیمانکار کسر نموده و به هنگام تعیین و تایید صورت وضعیت پیمانکار نیز بمیزان یک درصد از ردیف شماره یازده پیوست شماره یک 
 گردد. قرارداد توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می

  های بهداشتی ، فیلترها، سرویس ها ، انبارهای سلف سرویس، وتجهیزات آشپزی، سردخانه ر و دیوار آشپزخانهشستشو و نظافت د -(29-1
در پایان هر شیفت کاری توسط نیروهای همان شیفت انجام گیرد که  ها و محوطه بیرونی مقابل سلف سرویس میز و صندلی  هواکش ها،
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این موضوع یک امتیاز از ردیف شماره دوازده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و  در صورت عدم اجرای آن به ازاء هر بار مشاهده
 الزحمه آن کسر می گردد. تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق

رف در طول نظافت و شستشوی و گندزدایی چرخ گوشت، سیخ کباب و کلیه وسایل تهیه، سرو و توزیع غذا و پس از هر بار مص-(21-1
ها، ماهیتابه، اجاق گاز، هود و ... بایستی همیشه تمیز باشد که  شیفت توسط عوامل پیمانکار الزامی است و همچنین وسایل دیگر مانند دیگ

 در صورت بازرسی گروه نظارت و مشاهده عدم رعایت این موارد ، توسط عوامل پیمانکار به ازاء هر بار مشاهده یک درصد از ردیف شماره
 گردد سیزده پیوست شماره یک بهنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می

پیمانکار می باید حقوق و مزایای هر ماهه پرسنل خود را حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید که در صورت کوتاهی در انجام  -(29-1
خیر  در پرداخت ماهانه حقوق و پرسنل خود سه درصد از ردیف شماره چهارده پیوست شماره یک این امر و ایجاد نارضایتی به  ازاء هر بار تا

در صورت ادامه دار شدن عدم  گردد الزحمه آن کسر می قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق
 پرداخت حقوق پرسنل پیمانکار توسط ایشان ضمن اجرای مفاد فوق ، قوانین اداره کار و تامین اجتماعی اجرا می شود

: زمان رسیدگی به صورت وضعیت ارائه شده پیمانکار  توسط گروه نظارت شامل تاخیردر پرداخت های پیمانکار به کارکنان خود 1تبصره 
 شد. نخواهد

هنگام عقد قرارداد پیمانکار مکلف به ارائه لیست اسامی  نیروهای خود و مسئولیت های آنان را به همراه پرونده پرسنلی نظیر کپی -(29-1
شناسنامه ، کارت ملی، برگه عدم اعتیاد به مواد مخدر ، سوء پیشینه ، گواهی سالمت روحی و جسمی )طب کار ( نشانی محل کار، تصویر 

مابین شرکت و پرسنل بر  هداشتی، بیمه شخص ثالث، تصویر گواهی دوره بهداشت عمومی اصناف  را به همراه یک برگ قرارداد فیکارت ب
 مبنای قوانین وزارت کار و امور اجتماعی و طرح طبقه بندی مشاغل به گروه نظارت ارایه نماید که تایید و صالحیت کارکنان پیمانکار منوط

کارفرما خواهد بود که طبق مقررات خاص خود و پس از تایید صالحیت به ترتیب از سوی مدیر و گروه نظارت  به تشخیص و صالحدید
کارفرما ،واحد حراست و هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی بکارگیری و در صورتیکه افراد پرسنل پیمانکار به شرح فوق مورد تائید 

ایجاد وقفه کاری و ظرف مدت دو روز اقدام به جایگزین فرد با صالحیت نماید در غیر صالحیت قرار نگیرند پیمانکار مکلف است  بدون 
درصد )دو دهم ( از ردیف شماره پانزده  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام  1.2اینصورت به ازاء هر روز تاخیردر معرفی فرد جایگزین  

گردد و در صورت اعالم عدم صالحیت فردی پس از بکارگیری و در  تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می
االجرا می  باشد لذا رعایت شرح فوق الزم حین کار از سوی کارفرما نیز، پیمانکار مکـلف به معـرفی فردی جدید با صالحیت اعالم شده می

در صورتیکه پس از ن از سوی پیمانکار نیز صادق است و باشد و در مورد اخراج و بکارگیری در طول مدت قرارداد نیز شرایط فوق و اجرای آ
و  عقد قرارداد و اخذ وثیقه حسن انجام تعهدات قرارداد ،مشخص گردد که پیمانکار نیروی سرآشپز ،آشپز و مدیرداخلی )نماینده پیمانکار (  ،

د به کار بگمارد وثیقه حسن انجام تعهدات ان ضبط و نیرو های دیگر به شرح تعداد و شرایط اعالمی در این اسناد مناقصه ندارد و نمی توان
مراتب به اداره کار و امور اجتماعی استان اعالم خواهد شد ولی اگر کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار امکان جذب نیروهای اعالمی با 

می شود در غیر اینصورت مفاد این بند و  شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه را در ابتدای قرارداد را ظرف یک هفته را دارد این فرصت داده
 کسور مربوطه  آن برای عدم بکارگیری نیرو در زمان مقرر حاکم می باشد . 

انجام کلیه موازین شرعی ، اخالقی و رعایت حسن خلق و رفتار مناسب و رعایت کامل شئونات اسالمی در محل طبخ غذا و به  -(31-1
پیمانکار با پرسنل طرف اول ،دانشجویان و ناظرین قرارداد الزامی بوده و تضمین اجرای آن بر عهده هنگام توزیع غذا توسط پرسنل وعوامل 

پیمانکار می باشد و در صورت عدم  رعایت موارد فوق و اعالم گزارش هر گونه رفتار نامناسب و تخلف ، ضمن کسر یک امتیاز از ردیف 
گردد و جوابگویی  به  و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می شانزده   پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین

شکایات انجام شده  بدلیل عدم رعایت این بند توسط عوامل طرف دوم  بر عهده پیمانکار می باشد و می باید  پیمانکار با فرد خاطی 
تمام موارد قانونی اقدام به اخراج فرد نموده و با رعایت مفاد  برخورد نموده و در صورت اعالم عدم صالحیت فرد توسط کارفرما با رعایت

 این قرارداد، اسرع وقت اقدام به جذب فرد دارای صالحیت از نظر کارفرما نماید. 29-1



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

استفاده  کلیه پرسنل پیمانکار موظف به حفظ نظافت و بهداشت فردی، کوتاه نمودن مو و ناخن ،استفاده از صابون مایع بعد از هربار -(31-1
داد از توالت ، عدم استفاده از زیورآالت هنگام کار،عدم فعالیت با دست های زخمی و....به هنگام طبخ و توزیع غذا و انجام مفاد موضوع قرار

 می باشند و همچنین موظف به رعایت دستور العمل ابالغی و یا قانونی  جاری کشور که بر موضوع قرارداد حاکم میباشد   هستندکه در
صورت عدم رعایت و مشاهده موارد فوق  به ازاء هر بار مشاهده یک درصد از ردیف شماره هفده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین 

 گردد و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می
ارت بهداشتی  معتبر بوده و در صورت نیاز گروه نظارت به انجام باید در طول مدت قرارداد دارای ک کلیه عوامل پیمانکار می -(32-1

ارائه  معاینات بهداشتی و ارائه گواهی عدم اعتیاد از مراجع ذیصالح  در مواقع لزوم و هر تعداد در طول مدت قرارداد به هزینه پیمانکارتهیه و
د در غیر اینصورت به ازاء هر هفته تاخیر در ارائه معاینات خواسته هفته انجام گرد باید نهایتا ظرف مدت یک نمایند و انجام این موضوع می

)دو دهم( درصد از ردیف شماره نوزده پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و  1.2های الزم  جواب به ازاء هر پرسنل  شده و یا گواهی
م عدم صالحیت فردی در حین کار از سوی کارفرما، گردد و در صورت اعال تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت کسر می

 این قرارداد می باشد. 1-29پیمانکار مکلف به معرفی فردی جدید با صالحیت به شرح مفاد
محل آشپزخانه بعالوه کلیه امکانات تاسیساتی شامل آب و برق و... دارای فاضالب روب ها، چربی گیرهای چاهک فاضالب و  -(33-1

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

هفته  میباشد و در صورت عدم تعمیریا خریدتوسط پیمانکار ، کارفرما می تواند ضمن رفع عیب و تعمیر ،و یا  و جایگزینی آن در زمان یک
وه خرید وسیله مفقود شده ، مبلغ هزینه شده را به عالوه پنج درصد هزینه کوتاهی پیمانکار از اولین مطالبات پیمانکار کسر می نماید و عال

اهمال و کوتاهی عوامل پیمانکار در نگهداری صحیح وسایل و تجهیزات تحویلی و همچنین عدم تعمیر بر آن در صورت مشاهده هر گونه 
های شماره بیست و یک پیوست شماره یک  به موقع وسایل و تجهیزات ضمن ابالغ اخطار کتبی بمیزان یک درصد برحسب نوع از ردیف

 گروه نظارت کسر می گردد قرارداد به هنگام تعیین و تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط
)که شامل  مواد تحویلی از سوی طرف انتقال آنها و نگهداری در سردخانه ها و رعایت اصول بهداشتی در تهیه مواد غذایی ،توجه   -(31-1
و انبارها در کلیه مراحل تهیه و طبخ غذا بر عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف است از نظر کیفی و بهداشتی ، مواد غذایی  اول

را تهیه و استفاده نماید و در مطابق لیست پیوست شماره دو مطلوب و دارای پروانه ساخت،پروانه بهداشتی معتبر و تاریخ مصرف معتبر 
نماید و در صورت خراب و طرف کارفرما تخلف تشخیص داده شود نسبت به تعویض یا معدوم کردن اقالم غیر معتبر اقدام مواردی که از 

پیمانکار موظف به پرداخت خسارت وارده فاسد شدن مواد اولیه تحویلی طرف اول به پیمانکار در صورت قصور و کوتاهی عوامل پیمانکار ، 
اه میباشد که در صورت عدم پرداخت مبلغ خسارت از اولین صورت وضعیت یا هرگونه مطالبات پیمانکار به میزان کارشناسی منتخب دانشگ

 مانند وثیقه حسن انجام تعهدات یا سپرده حسن انجام کار کسر میشود
یل ایشان می شود و نگهداری و مواظبت از سردخانه سلف سرویس برعهده پیمانکار میباشد که در ابتدای قرارداد بطور سالم تحو   -(39-1

ه در پایان قرارداد پیمانکار مکلف به تحویل آن بطور سالم میباشد و در طول مدت قرارداد هرگونه خرابی می باید توسط پیمانکار و به هزین
در غیر پیمانکار موظف به پرداخت خسارت وارده به میزان کارشناسی منتخب دانشگاه میباشد خود انجام شود در صورت هرگونه تخریب  

 گردد. اینصورت از اولین صورت وضعیت یا هرگونه مطالبات پیمانکار مانند وثیقه حسن انجام تعهدات یا سپرده حسن انجام کار کسر می
نگهداری صحیح اقالمی تحویلی کارفرما به پیمانکار از قبیل برنج و گوشت و مرغ و روغن و هر مواد دیگر از قبیل ماست ، دوغ ،   -(39-1

میوه و ...  به عهده پیمانکار می باشد و در صورت فساد و غیر قابل استفاده بودن، پیمانکار مکلف به پرداخت خسارت به هزینه  دسر و
از اولین صورت وضعیت یا هرگونه مطالبات پیمانکار مانند وثیقه حسن کارشناسی منتخب دانشگاه می باشد و در صورت امتناع از پرداخت  

 شود. پرده حسن انجام کار کسر میانجام تعهدات یا س



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

فقط کارگران معرفی شده پیمانکار مجاز به ورود به آشپزخانه بوده و ورود افراد متفرقه ممنوع می باشد در صورت حضور افراد  -(31-1
پیمانکار در جلوگیری از متفرقه به غیراز گروه نظارت و افرادی که با هماهنگی گروه نظارت به آشپزخانه مراجعه می نمایند )بدلیل کوتاهی 

ورود افراد متفرقه به آشپزخانه( به ازاء هر بار مشاهده این موضوع یک امتیاز از ردیف شماره هیجده پیوست شماره یک بهنگام تعیین و 
 گردد. تائید صورت وضعیت پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه طرف دوم کسر می

ها به هزینه  باید این آموزش کز مبنی بر نیاز آموزش پرسنل پیمانکار در خصوص موضوع قرارداد میدر صورت اعالم واحد تغذیه مر -(39-1
 پیمانکار انجام گیرد.

پیمانکار و عوامل وی حق خارج کردن مواد اولیه تحویلی از قبیل برنج و گوشت و مرغ و روغن و یا هرگونه مواد تحویلی از قبیل  -(39-1
غیره و تجهیزات کارفرما را از سلف سرویس  دانشگاه ندارند که در صورت مشاهده و انجام این موضوع توسط ماست ،دوغ ،دسر ، میوه و

عوامل پیمانکار طرف دوم مکلف به جبران معادل ضرر و زیان  وارده  اعالمی از سوی گروه نظارت بوده و از اولین پرداخت پیمانکار این 
 گردد. مبلغ کسر می

آوری و  ران نظافتی و خدماتی که وظیفه ای  در امور طبخ و توزیع غذا  ندارند ممنوع بوده وظیفه آنان  فقط جمعبکارگیری کارگ-(11-1
شستشوی ظروف و تمیزنمودن آشپزخانه و سایر مواردی است که در قرارداد درج شده است و یا توسط گروه نظارت اعالم میگردد که  به 

موضوع  یک درصد از ردیف شماره بیست و دو  پیوست شماره یک قرارداد به هنگام تعیین و تائید ازاء هر بار مشاهده عدم رعایت این 
 گردد. صورت وضعیت همان ماه پیمانکار توسط گروه نظارت از حق الزحمه آن کسر می

است نسبت به خرید چنانچه غذای طبخ شده به تشخیص گروه نظارت کارفرما به هر علت غیرقابل مصرف باشد پیمانکار موظف -(11-1
غذای آماده از محلی که دارای  شرایط مطلوب و قانونی عرضه غذا بوده و یا پخت غذای مورد نظر گروه نظارت اقدام نموده و توزیع آن را 

نموده  و هزینه بر اساس برنامه غذای پیش بینی شده انجام نماید و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می تواند  رأساً اقدام به تهیه غذا 
مربوطه بعالوه خسارت وارده و هزینه های تحمیل شده را طبق نظریه گروه نظارت  را  از محل پرداخت اولین صورت وضعیت و یا هر گوه 

 مطالبات شرکت از قبیل سپرده یا وثیقه حسن انجام تعهدات کسر نماید.
ار و شام  از عملکرد مالی پیمانکارماهانه، طبق آمار و برابر قیمت هر غذای  مصرفی  پرسنل شاغل پیمانکار اعم از صبحانه، نه -(12-1

 توسط گروه نظارت می باید به هنگام تعیین حق الزحمه پیمانکار کسر گردد طبق مصوبه هیئت رئیسه کسر خواهد شد.و پرس غذا
شده  جزء ضمایم این قرارداد بوده ودر صورت اعالم کلیه مفاد وقوانینی که بهنگام برگزاری مناقصه در قالب  اسناد مناقصه اعالم -(13-1 

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
 .ن قرارداد تلقی می گرددرسیدگی بوده ودر صورت نبودن موضوعی در این قرارداد، اسناد مناقصه نافذ بوده و جزء ای

آئین نامه مالی و معامالتی مصوب هیات  91در صورت بروز هر گونه اختالف در موضوع قرارداد طرف دوم مکلف به تمکین ماده -(11-1
 امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد.

هد میتواند نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نماید و تشخیص دو به هر دلیل که خود  دانشگاه در هر مرحله از انجام و هرزمانی -(19-1
 .در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت طرف دوم

 روز کتباً به کارفرما اعالم گردد  9بایست ظرف مدت هرگونه تغییردروضعیت شرکت طرف قراردادرااعم ازتغییر در اساسنامه و ... می -(19-1
از موسسه حسابرسی منتخب هیأت امناء دانشگاه برای طرف دوم در طول مدت این قرارداد و یا بعد از اتمام آن ای هر گاه نامه-(11-1

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

نیروهای مورد نیاز در طول مدت قرارداد به شرح ذیل می باشد که پیمانکار می باید به هنگام شروع بکار این نیروها را با شرایط  -(19-1
   اعالمی بکار بگمارد 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 نفر -تعداد موردنیاز  نوع نیرو
 1 سر آشپز

 2 آشپز
 1 کمک آشپز
 2 تخته کار
 2 ظرفشور
 3 وسط کار
 2 ویزیتور اقا
 3 ویزیتور زن
 1 سالن دار

 1 مدیر داخلی )نماینده پیمانکار(
 19 جمع )نفر (

 

 ای درجه دوسرآشپزی  بوده یا صالحیت حرفه ای ایشان به تایید گروه نظارت برسد. شرایط سرآشپزمیبایددارای مدرک فنی وحرفه -(19-1
 مدرک فنی و حرفه ای درجه دو آشپزی بوده یا صالحیت حرفه ای ایشان به تایید گروه نظارت برسد.باید دارای  شرایط آشپز می -(91-1
 داری، باشـد.  بایددارای کارشناس تغذیه ویاکارشناس بهداشت محیط باشد و آشنا به اصول هتل مدیر داخلی)نماینده پیمانکار(می -(91-1
ها بوده و پس از تأیید  ها و آشپزخانه کار بایستی دارای سابقه کار در امور تغذیه یا اداره رستوراناالختیار پیمان پیمانکار یا نماینده تام -(92-1

 .و پیمانکار مکلف است مدیر داخلی را در هر دو شیفت به کار بگمارد  اداره تغذیه در آشپزخانه مستقر گردد
 شپز تا زمان طبخ کامل شام الزامی است .آحضور سر -(93-1
باشد و پیمانکار مکلف است مفاد این  وظایف هریک از نیروهای پیمانکار طبق پیوست چهار این قرارداد به ضمیمه می شرح -(91-1

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

 پیوست می باشد .
 تعویض، بکارگیری و اخراج  نیروهای تحت پوشش باید با هماهنگی قبلی کارفرما صورت پذیرد. -(99-1
 نیروها ، دارای سابقه کار مفید بیمارستانی باشند   -(99-1
 بندی و دستمال کاغذی اتاق اساتید برعهده پیمانکار می باشد. تهیه پالستیک بسته -(91-1
پیمانکار، متعهد به پذیرش و آموزش موارد مطرح شده از سوی واحد نظارت به پرسنل تحت امر خود، و همکاری با کارفرما در   -(99-1

 باشد. ها و بروشورهای آموزشی و...( می آموزشی اجباری، کتابچههای  های واحد تغذیه، دوره این خصوص )آموزش رسالت، خط مشی
در مواردی که طرف اول، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، جهت پرسنل شاغل در آشپزخانه طرف دوم  می نماید ، پیمانکار  -(99-1

 متعهد به پرداخت هزینه های آن  به طرف اول  می باشد .

های کلیدی ارزیابی هتلینگ تغذیه  وابسته به طبخ و توزیع غذا )اعم از رضایتمندی ازکیفیت طبخ  ایت شاخصپیمانکار ملزم به رع -(91-1
برنج، کمیت غذا، کیفیت غذا )طعم و مزه، شکل ظاهری و بافت غذا(، رعایت بهداشت فردی، بهداشت غذا و ظروف مورد استفاده، نحوه 

 برخورد و پذیرایی و...(، می باشد.
یمانکار  ملزم به بکارگیری نیروهای ماهر و آشنا به اصول طبخ غذای بیمارستانی، با ایجاد طعم مناسب، رنگ آمیزی، دورچین و پ -(91-1 

 باشـد. بندی شکیل غذا و نیز آداب تشریفات و پذیرایی برای توزیع آن،می بسته

 نکار در محل پیمان و حین انجام کار ممنوع است.استعمال هر گونه دخانیات، استفاده از تلفن همراه توسط پرسنل پیما -(92-1
 عوامل پیمانکار حق استراحت در محل موضوع قرارداد را ندارند -(93-1



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیمانکار موظف است پرسنل خود را براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. -(91-1
 دستورالعمل ،  لباس فرم  را به تن کنند.کاری براساس پرسنل پیمانکار موظفند در طول شیفت -(99-1
 پیمانکارملزم وموظف است جهت رسیدگی به اموروعوامل خود و تعهدات این قرارداد دارا بودن دفتری در شهر قزوین داشته باشد -(99-1
حضوری، تلفنی، تلفن همراه( در االختیار ایشان در مورد قرارداد باید دائما و در هر لحظه از طریق )پیمانکار و یا نماینده تام -(91-1

 دسترس باشد 
تسویه حساب نهایی در پایان قرارداد منوط به ارائه گواهی تسویه حساب پرسنل، بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی بوده و در غیر  -(99-1

 اینصورت سپرده حسن انجام کار و تعهد انجام کار پیمانکار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 گونه مسؤلیتی در قبال استخدام و حقوق و کسور قانونی پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.طرف اول هیچ-(99-1
حقوق ماهیانه مطابق طرح طبقه بندی مشاغل ، ارایه فیش حقوقی ماهیانه به عهده پیمانکار و جزء بخشی از  لیست تهیه وتنظیم  -(11-1

 باشد.شرح وظایف وی می
% )پنج درصد(  از جمع کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین تعهد انجام تعهدات )دارای 9ل از عقد قرارداد باید به میزان پیمانکار قب -(11-1

ماهه به هنگام  ارائه و قابلیت تمدید ضمانتنامه در مدت قرارداد( تهیه و تحویل نماید بدیهی است استرداد ضمانتنامه منوط به 12اعتباری
طعی کارکنان پیمانکار و مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی و اداره دارایی و گواهی انجام کار و رضایت نامه درخصوص ارایه تسویه حساب ق

 ود.انجام کلیه مفادقرارداداز واحدهای مربوطه و کلیه مدارک مورد نیاز با هماهنگی و موافقت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد ب
نظر و  کسورقانونی متعلقه به قرارداد منعقد شده با پیمانکار اعم از مالیات،حق بیمه پرسنل تحت حقوق پرسنل وکلیهموقع  پرداخت به -(12-1

الزحمه  تواند بدلیل عدم دریافت حقباشد و نمیدر کل مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می …همچنین بیمه و مالیات متعلقه به قرارداد و 
 رداخت ان ممانعت نماید .خود ویا هر دلیل دیگر از پ

% از هر پرداخت را به عنوان تضمین  حسن انجام کار از پیمانکار کسر و 11گزارقانون تأمین اجتماعی مناقصه 39در اجرای ماده  -(13-1
پوشش و... به  در پایان قرارداد در صورت رضایت عملکرد و ارائه مفاصا حسابهای الزم و مدارک الزم از قبیل تسویه حساب با پرسنل تحت

 وی مسترد خواهد نمود.
تواند بدالیل باشد و نمیموقع حقوق ومزایای ماهانه پرسنل تحت پوشش خود میپیمانکار، تحت هر شرایطی موظف به پرداخت به -(11-1

 گزار از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود عدول نماید. الزحمه خود توسط مناقصهعدم پرداخت حق
 باشد.پیمانکار موظف به توجیه کلیه پرسنل تحت پوشش از مفاد قرارداد می -(19-1
باشد )ارایه مدارک مثبته از سوی پیمانکار به اولین پرداخت منـوط به عقد قرارداد بین پیمانکار و کارکنان تحت پوشش او می -(19-1

 کارفرما الزامی است(.
ها و قراردادها نیست و در صورتی که خالف این امر ن منع مداخله کارکنان دولت در پیماننماید که مشمول قانوپیمانکار اقرار می  -(11-1

 اثبات شود ، سپرده حسن انجام تعهدات وی ضبط و قرارداد لغو خواهد شد و موضوع به مراجع ذیصالح اعالم می شود.
ب می نماید مکتوم داشته و از افشاءآن خودداری نماید و پیمانکار بایستی هر گونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کس -(19-1

تعهد 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 
رما (تحت عنوان افشاء سر و اطالعات کارفرما، تخلف پیمانکار از این امر عالوه بر جبران کلیه خسارت وارده به کارفرما ) به تشخیص کارف

 تحت پیگرد قانونی خواهد بود .
هرگونه ناراحتی گردد ویا در نگهداری مواد اولیه دقت به  چنانچه غذای مصرف شده طبق نظریه کارشناس موجب مسمومیت یا -(19-1

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



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

بستن  و باز نگهداری آن و غیره و کولر و برودتی از قبیل المپ و تجهیزات روشنائی، حرارتی و خاموش کردن وسایل و روشن و(ـ 91-1
 .باشد بل از نظافت وگزارش عیوب ونواقص به مسئول مربوطه به عهده پیمانکار میها ق پنجره دربها و

موضوع ذخیره مزایای پایان کار نیروی  21و ماده  99تا  91و  29پیمانکار ملزم به رعایت مفاد مندرج در قانون کار خصوصا مواد   -(91-1
 عوامل خود می باشد 

 غذای طبخ شده باید از نظر کمیت و کیفیت برابر استاندارد و جیره غذایی تعیین شده از طرف گروه نظارت کارفرما می باشد   -(92-1
در صورت قطع گاز شهری پیمانکار موظف به تهیه گاز با کپسول می باشد که حمل وسیله حمل و نقل برعهده کارفرما خواهد بود -(93-1

 و آب نباید مانع طبخ و توزیع غذا توسط پیمانکار شود و در صورت قطع برق 
پیمانکار موظف است هر دو ماه یکبار نسبت به سمپاشی محل های فوق اقدام نماید و در صورت نیاز بیشتر براساس نظر گروه  -(91-1

 باشد  نظارت پیمانکار مکلف به انجام ان می
های توزیع به صورت  ه طبخ و توزیع را از آشپزخانه و سلف سرویس و سایر مکانپیمانکار موظف است کلیه زباله های مربوط ب -(99-1

 روزانه و پس از هر وهده غذایی ،خارج و به محل های مخصوص جمع آوری زباله حمل نماید 
پذیرد و در صورت  تحویل غذا از جانب پیمانکار به پرسنل کارفرما، دانشجو و .. در قبال ارائه کارت تغذیه یا  اخذ فیش صورت -(99-1

مشاهد تحویل غذا  بدون ارائه کارت تغذیه یا  اخذ فیش به ازاء هر پرس غذای تحویلی  معادل دو برابر قیمت آزاد آن براساس مصوبه 
 گردد .. هیات رییسه از محل مطالبات پیمانکار کسر می

لی به غیر ندارد و در صورت تخلف ،کارفرما مجاز است پیمانکاربه هیچ وجه حق واگذاری مورد قرارداد را به صورت جزئی و ک -(91-1
بدون آنکه محتاج به اقامه دعوی باشدبه تشخیص خود این قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام و خسارت وارده 

 یمانکار و دارائیهای پیمانکار جبران نماید..را از محل ضمانت نامه انجام تعهدات و در صورت تکاپو ی ضمانت نامه از محل سایر مطالبات پ
 کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید . -(99-1
نظارت در محیط  در صورتیکه مواد غذایی خریداری شده توسط پیمانکار  غیر قابل مصرف تشخیص داده شود بایدزیر نظر گروه -(99-1

 کارفرما معدوم شود .
بهداشت کارکنان و دانشجویان مورد تهدید قرار  چنانچه در صورت عدم رعایت بهداشت محیط و وسایل مصرفی از طرف پیمانکار ،-(91-1

قرارداد ضبط و موضوع ضمن فسخ قرارداد وثیقه حسن انجام تعهدات اخذ و  طبق نظریه کارشناسی دانشگاه  گیرد، خسارت وارده از پیمانکار
 به مراجع ذیصالح اعالم می شود و وظیفه پاسخگویی به انان نیز برعهده پیمانکار می باشد.

 طبخ، کیفیت غذا،  حمل آنها به انبارها و سردخانه ،نگهداری، آماده سازی و توزین، ، برعهده پیمانکار نظارت بر تهیه مواد غذایی -(91-1
اهها توسط افراد مسوول و مؤظف از طرف معاونت دانشجویی. فرهنگی انجام خواهد شد و پیمانکار موظف توزیع در سلف سرویس و خوابگ

 داست با این افراد که از طرف کارفرما به او معرفی می شوند همکاری الزم را بعمل آور
 به عهده عوامل پیمانکار میباشد .تخلیه  وانتقال مواد غذایی خریداری شده توسط کارفرما  به انبار یا سردخانه پردیس  -(92-1
تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی در خدمات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجازه استفاده از این  کارفرما می-(93-1

 ایدطرف قرارداد اعطا نمنیروها را با کاهش مبلغ قرارداد )حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذکور( به شرکت 
 کارفرما حق هر گونه دخالتی درامور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و .... از خود سلب می نماید -(91-1
نیاز برنامه غذایی  موردو سایر مواد ) به استثناء گوشت قرمز ، مرغ ، برنج و روغن (مواد غذایی مورد نیاز برای طبخ غذا  تهیه -(99-1

 کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 تهیه لیوان  یکبار مصرف به عهده پیمانکار خواهد بود که باید از نوع مرغوب و بهداشتی باشد .  -(99-1
 رعایت شود. حمل و نقل مواد خریداری شده توسط پیمانکار بر عهده وی می باشد و باید تمامی اصول بهداشتی در این زمینه -(91-1



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

توزیع غذا در سلف سرویس خواهران و خوابگاههای خواهران با متصدی توزیع خانم و در قسمت برادران و خوابگاههای برادران با  -(99-1
 . توسط پیمانکار صورت گیرد  متصدی توزیع آقا 

های بعد استفاده ننماید و در صورت باقی ماندن پیمانکار متعهد می شود به هیچ عنوان از مواد غذایی پخته شده جهت وعده و روز -(99-1
 غذای اضافه که طبق آمار طبخ گردیده است معدوم ولی در حساب پیمانکار محاسبه گردد.  غذا ،
ماه همواره در اختیار داشته باشد و در صورت عدم سه پیمانکارمتعهدمیگردد سرمایه کافی برای هزینه تهیه غذا را حداقل به مدت  -(111-1

 ماه را داشته باشد. سه دریافت مبلغی از کارفرما توان کلیه پرداخت ها اعم از حقوق و مزایای کارگران و هزینه مواد مصرفی و غیره به مدت
پیمانکار ملـزم به چینش و بکارگیری تعداد نیروها، در هر وعده اصلی یا میان وعده غذایی، متناسب با منوی غذایی و پیش بینی  -(111-1
طبخ و توزیع حداقل دو نوع غذای اصلی یا دو نوع غذای رژیمی یا دو نوع میان وعده غذایی بنا بر نیاز طرف اول می باشد و بطور  توان

 کلی چینش نیروها را براساس نظر گروه نظارت انجام دهد .
 ع ناهاروسه نوع شام نیزاجرامی شود.برنامه غذایی اجرایی دونوع ناهارودونوع شام می باشد.ودرصورت صالحدیدکارفرماسه نو -(112-1
کارفرما محق خواهد بود در پایان قرارداد خسارات و جرایم وارده را بدون نیاز به هیچ مرجع ثالتی از وجوه ضمانت انجام تعهدات  -(113-1

 کسر و برداشت نماید.
 است. وزن کلیه سبزیهای ارائه شده در غذاها به صورت پاک شده در نظر گرفته شده -(111-1

 و گلستان، دو نفر باشد. 9تعداد نفرات توزیع کننده شام در خوابگاههای  -(119-1

 تهیه کلیه اقالم صبحانه مطابق پیوست شماره دو و توزیع آن  بر عهده پیمانکار می باشد  -(119-1
یا در بازار نایاب شود موضوع در کمیته  در صورتیکه مواد غذایی مندرج در یوست دو این قرارداد نیاز به تغییر داشته باشد و -(111-1

االختیار پیمانکارمورد بررسی قرار گرفته و از اقالم موجود در بازار توسط گروه فوق انتخاب و تامین  مشترک شامل گروه نظارت و نماینده تام
آن توسط پیمانکار الزامی خواهد بود. صورتجلسه تهیه شده برای این منظور جزء ضمایم قرارداد تلقی می گردد. که این تصمیم و ضمیمه 

 این قرارداد شود .  3-1نباید باعث افزایش مبالغ مندرج در بند 
در صورتی که اقالم خریداری شده توسط پیمانکار مورد تایید اداره تغذیه نباشد معاونت دانشجویی و فرهنگی مجاز است راساٌ  -(119-1

 نسبت به خرید اقدام نموده و از گزارش کار )عملکرد مالی( وی کسر نماید 

 سنامه ایرانی باشند.کلیه کارکنان موضوع قرارداد باید دارای شنا-(119-1
پیمانکارمکلف به اخذ و ارائه گواهینامه ایمنی صالحیت از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوده؛ پیگیری این موضوع بر  -(111-1

باید از  تب میباشد و درصورت عدم ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی در زمان مقرر )طبق قانون( از سوی پیمانکار مرا عهده گروه نظارت می
 سوی کارفرما به سازمان تعاون،کار و رفاه  اجتماعی استان اعالم و کسب تکلیف شود.

پرسنل آشپزخانه و متصدیان توزیع غذا در صورت داشتن زخم در نقاط باز بدن و نیز بیماری واگیردار تا تأیید پزشک معتمد -(111-1
و پیمانکار در این مدت  موظف به نیروی جایگزین متناسب براساس  نخواهند داشت را موضوع قرارداددانشگاه اجازه کار کردن در محیط 

  این قرارداد می باشد  1-29ماده 
پیمانکار و کلیه کارکنان تحت امر وی موظف به رعایت نکات ایمنی در محیط و جلوگیری از بروز حوادث می باشندبروز هر گونه  -(112-1

سقوط ،نقص عضو کارگران و کارکنان و زیر آوار   برق گرفتگی، انفجار، خفگی ناشی از گاز ، سوختگی ، سانحه و عواقب ناشی از آن مانند
 ماندن حین کار بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 در صورت عدم تامین کارفرما تهیه با اعمال باالسری و مطالب  ار خواهد بودکوسایل جعبه کمک های اولیه بر عهده پیمانتهیه  -(113-1

  می باشدآشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی خواهد  مواد خوردنی ، 13پیمانکار موظف به اجرا و رعایت دقیق آئین نامه اصالحیه ماده  -(111-1
 بر عهده پیمانکار خواهد بود.و تخلیه چاه سپتیک  و بازکردن چاه فاضالب در محیط پردیس دانشگاه هاآوری و انتقال زبالهجمع -(119-1



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

باید به تأیید اداره  انتقال به انبار پیمانکاردر سلف سرویس و قبل از مصرف مواد غذایی خریداری شده توسط پیمانکار قبل از  -(119-1
 برسد کارفرما تغذیه
نظر در صورت بروز نارضایتی گروهی یا جمعی دانشجویان و کارکنان از کیفیت و کمیت و بهداشت غذای طبخ و توزیع شده از  -(111-1

کارفرما مجاز می باشد غذای آن وعده را از  شکل ظاهری ، بافت و طعم و مزه و میزان خامی یا له شدگی آن و تأیید ناظر دانشگاه ،
 رستوران های معتبر تهیه و کل هزینه مربوط به غذای آن وعده را از صورتحساب پیمانکار کسر نماید .

ن قرارداد پیمانکار موظف است هر شش ماه یکبار به ماخذ تاریخ عقد قرارداد )در نیمه قرارداد ای 1-33عالوه بر لزوم اجرای مفاد   -(111-1
و بار دوم قبل از پایان قرارداد(نسبت به انجام جنرال سرویس  کلیه دستگاههای تحویلی از سوی کارفرما اقدام نماید که هزینه تعمیر و 

ه توضیح است پرداخت اخرین مرحله حق الزحمه عالوه بر اخذ و ارایه مفاصا حساب بیمه قطعات مصرفی و...برعهده پیمانکار میباشد الزم ب
 و رعایت مفاد این قرارداد اخذ تاییدیه انجام جنرال سرویس دستگاهها توسط پیمانکار از گروه نظارت نیز الزامی می باشد . 

 ( گروه نظارت :8ماده 

کمیته تغذیه معاونت دانشجوئی و فرهنگی بوده که شـامل معـاون   کیفی غذا بر عهده  مطلوب کمی و نظارت دقیق در امور بازدهی(ـ 1-9
 دانشجوئی ، مدیر دانشجوئی و رئیس اداره تغذیه کارفرما میباشد 

 گیرد . ها به طرف قرارداد با تایید گروه نظارت  صورت می(ـ کلیه پرداخت9 -2
 باید گروه نظارت  را به تمامی کارکنان و عوامل زیر مجموعه خود در این قرارداد معرفی نماید (ـ پیمانکار می3-9

 نشاني طرفین جهت انجام مكاتبات : الحاقیه شرايط عمومي قرار داد -(7ماده 

و فرهنگی به شماره تلفن معاونت داشجویی ، قـزوین، بلوار شهیــد باهنـر مجتمـع پردیس دانشگاه علـوم پزشکی کارفرما: نشانی(ـ 1-9
:12933319192 

 *******************************نشانی شرکت طرف قرارداد:  (ـ9 -2
 تلفن همراه *********     تلفن دفتر  :*************   

الذکر قانونی تلقی  ی فوقها باشند لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانی
ها ابالغ شده تلقی و  ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند در غیر اینصورت کلیه نامه 19شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف  می

 عذر عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .

 : امضاء طرفین قرارداد –( 01ماده 

مواد الزم برای  -شرح وظایف پرسنل پیمانکار  –بند، و پنج  پیوست ) شامل لیست ارزیابی گروه نظارت 191ماده شامل   11این قرارداد در
 9تعداد پرس غذا ( منظم به این  قرارداد در  -جدول لباس خدمت کارکنان پیمانکار -ضمیمه پیشنهادقیمت -هر وعده غذایی برای هر نفر

 هیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود . نسخه واحد ت
 
 

 مهر و امضاء کار فرما                                                                           مهر و امضاء طرف قرارداد                               
 : دکترمحمد رضا شیخي                                      نام و نام خانوادگي :  ******* نام و نام خانوادگي                

 سمت : معاون دانشجوئي و فرهنگي                                                         سمت :  *********                     
 مهر شرکت –ضاء                                                                                                 امضاءام                                          

 
 

 بایگانی –معاونت دانشجویی و فرهنگی  –قراردادها  امور– پیمانکار –امور مالی  مدیریت  اصل :

 سازمان کار و رفاه  امور اجتماعی استان -–سازمان امور مالیاتی قزوین  -شعبه سه  تامین اجتماعیسازمان  –رونوشت :



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 پیوست شماره يک

 قرارداد 4-0لیست ارزيابي گروه نظارت به استناد بند 
 

 شرح رديف
میزان کسر به هنگام تايید و 
 تعیین صورت وضعیت پیمانكار

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

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

  1-9قصور و کوتاهی در ایتم های اعالمی در بند  3

  آیا زمانبندی مناسب در طبخ و توزیع در وعده های صبحانه و نهار و شام انجام می گیرد 1

  ماه یکبار لباس و کفش به شرح مندرج در قرارداد را برای عوامل خود تهیه می نماید 1آیا پیمانکار هر  9

آیا پرسنل و عوامل پیمانکار بهنگام طبخ و توزیع غذا از اونیفرم بطور کامل استفاده می نمایند و لباس های آن تمیز بوده و رعایت  9
 اصول بهداشتی رعایت شده است

 

  به هنگام مرخصی افراد ، اخذ موافقت ازواحد تغذیه مرکز صورت گرفته و جایگزین آن معرفی و بکارگیری شده است آیا 1

رعایت دستورالعمل اجرایی، بخشنامه و ضوابط اعتبار بخشی که از سوی کارفرما ابالع شده به درستی و بطور کامل انجام می  9
 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  11

کردن محیط اشپزخانه،تجهیزات،ظروف ظرفشویی و...همچنین تهیه  ایا مواد شوینده وضدعفونی کننده برای شستشو و ضدعفونی 11
  شوینده پرسنل و وسایلی چون دستمال نظیف جارو،تی،کیسه زباله و....جهت استفاده دراشپزخانه موجودمی باشد 

  ایندآیا عوامل پیمانکار در پایان هر شیفت اقدام به شستشو و نظافت در و دیوار آشپزخانه و ... اقدام می نم 12

13 
آیا نظافت و شستشو و گندزدایی چرخ گوشت منع کبابی و کلیه وسایل تهیه ، سرو و توزیع غذا پس از هر بار مصرف درطول 

  شیفت انجام می شود و وسایل دیگرمانند دیگ،ماهیتابه ها اجاق گاز و هود و.... تمیز می باشد

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

  آیا پیمانکار بهنگام اخراج نیرو و یا درخواست کارفرما پس از دوروز اقدام به معرفی و بکارگیری نیروی صالحیت دار نموده است 19

در محل طبخ و توزیع غذا و بهنگام عدم آیا پرسنل پیمانکار و موازین اخالقی و رعایت حسن اخالق و رفتار و شئونات اسالمی را  19
  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 طبخ و  11
  توزیع غذا می باشند

  و گروه نظارت به آشپزخانه تردد دارندآیا افرادی غیر از عوامل پیمانکار  19

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

  پرسنل پیمانکار رعایت حفظ و صیانت به نحو مطلوب از وسایل تحویلی را انجام میدهد  21

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

ایا در  امر طبخ و توزیع از نیروی خدماتی) که در امر طبخ و توزیع براساس مفاد قرارداد و یا نظرگروه نظارت منع بکارگیری  22
 توسطپیمانکار دارند (  بکارگیری می شود 

 

  جمع کسر 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 پیوست شماره چهار)شرح وظايف پرسنل پیمانكار  (

 «شرح وظايف سر آشپز »
 

 

 ـ تقسیم کار بین عوامل آشپزخانه با توجه به برنامه غذایی روزانه1

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

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

 ر اساس برنامه غذایی تنظیم شده توسط کارشناس تغذیههای مختلف ب ـ هماهنگی و نظارت برای تقسیم و توزیع غذای بخش9

 ـ تقسیم غذای روزانه بخش ها و تحویل آنها به مقسم مربوطه جهت توزیع در بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان9

 ی اولیههای متناسب با برنامه تنظیمی  و اطمینان از کیفیت مواد غذای ـ درخواست مواداولیه جهت پخت وتهیه غذا وخوراکی1

 ـ هماهنگی و اقدام برای تهیه و تدارک غذای نوبت های بعد به وسیله همکاران مربوطه.9

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

غذاخوری ، سردخانه و غیره با کمک  و ـ نظارت و مشارکت مستقیم بر امور نظافت کلی محیط و وسایل آشپزخانه ، سالن 11

 همکاری کارکنان آشپزخانه و نیز رعایت اصول بهداشت فردی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 

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

 ـ شرکت در کالس های آموزشی واحد تغذیه12

 ایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.ـ انجام سایر اموری که در حدود وظ13

 «شرح وظايف آشپز »

 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 2

 دستورالعمل های تدوین شدهمطابق با 

 ـ شرکت در کالس های آموزشی واحد تغذیه3

 ـ گزارش منظم از چگونگی وضع آشپزخانه و نحوه انجام وظیفه1

 ـ انجام سایر امور مربوطه مطابق دستور مافوق و گروه نظارت قرارداد9

 «شرح وظايف تخته کار » 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 آماده سازی گوشت و مرغ و ...در اتاق گوشت -1

 انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.-2

 «شرح وظايف ظرفشور   »

 جمع اوری سینی غذای دانشجوئی ،شستشوی قابلمه و دیگ ها و قالب های استیل برگشتی از وعده شام -1

 شستشوی در و دیوار و تجهیزات و... داخل سالن طبخ غذا  -2

 انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.-3

 «شرح وظايف وسط کار  »

 حمل غذای طبخ شده به پیشخوان توزیع غذا در وعده نهار -1 

 آماده سازی وعده صبحانه به مراه  توزیع وعده شام -2

 سؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.انجام سایر اموری که در حدود وظایف و م-3

 «شرح وظايف ويزيتور آقا يا خانم   »

 توزیع غذای نهار و شام -1

 آماده سازی مواد اولیه غذایی -2

 تقسیم بندی غذا در خوابگاهها -3

 ردد.انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب مافوق ارجاع می گ-1

 «شرح وظايف سالن دار   »

 تحویل غذا به هیات محترم علمی -1

 نظافت سالن غذاخوری -2

 اماده سازی سالن غذاخوری قبل از وعده نهار -3

 جمع آوری ظروف غذا و حمل آن به ظرفخانه -1

 تمیز کردن میز -9

 مافوق ارجاع می گردد.انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب -9
  



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 

 

 « شرح وظايف و انتظارات نماينده پیمانكار ) کارشناس تغذيه /کارشناس بهداشت محیط (»

 ـ حضور در شیفت کاری کامل روزانه مطابق برنامه تنظیمی گروه ناظرین اعم از صبح و عصر 1

 تعامل کاری با گروه ناظرین بیمارستان در برنامه ریزی ذیربط جهت کنترل فرایند اصلی در واحد خدمات غذایی -2

 ابالغ برنامه غذایی تنظیمی واحد تغذیه طرف اول به پرسنل آشپزخانه -3

 ابالغ کلیه دستور العمل های گروه نظارت به پرسنل اشپزخانه  -1

 های واحد خدمات غذایی به پرسنل اشپزخانه آموزش رسالت و کلیه خط مشی -9

 اموزش فنی به پرسنل آشپزخانه در موارد گزارش نواقص فرایندی توسط گروه نظارت -9

 سرپرستی و نظارت بر کلیه امور داخلی شرکت پیمانکاری در ارتباط با نیروهای پیمانکار-1

 کارها ( در حوزه خدمات غذایی سلف چالشها و راه 1شرکت در جلسات هم اندیشی بررسی وضعیت موجود -9

 شرکت در دوره های آموزشی ذیربط معرفی شده از حوزه درمان  یا  گروه نظارت -9

 ـ انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسؤولیت های تعیین شده از جانب گروه نظارت قرارداد ارجاع می گردد.11

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 وعده غذايي برای هر نفرپیوست شماره دو : مقدار مواد الزم برای هر 
 

 غذا مقدار مواد الزم برای هر نفر

 گرم ( 91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
گرم(،لیمو عمانی ، ادویه جات و نمک  121گرم ( ، سیب زمینی  پاک شده) 3گرم ( ،آبلیمو ) 29گرم ( ، رب ) 19گرم ( ، روغن ) 29گرم(، لپه ) 31پیاز)

 )به مقدار کافی (

با سیب  چلو خورشت قیمه
 زمینی

گرم(  21گرم( ، لوبیاقرمز) 3گرم(،  لیمو عمانی ) 111گرم ( ، سبزی قورمه پاک شده ) 29گرم ( ، پیاز ) 91گرم ( ، روغن) 91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
 آبلیمو  ، ادویه جات و نمک )به مقدار کافی (

 چلو خورشت قورمه سبزی

گرم ( ،  191گرم ( ،  کدو یا بادمجان پاک شده ) 21گرم ( ،رب ) 21گرم (، لپه ) 31گرم ( ،پیاز ) 19)گرم ( ،روغن  91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
 ،ادویه جات و نمک ) به مقدار کافی (

چلو خورشت قیمه 
 بادمجان

زار پرس و گالب ) به مقدار کافی( ، مثقال هر ه 2گرم ( ،زعفران 9گرم (، آبلیمو  ) 31گرم ( پیاز ) 29گرم ( ، روغن)  121گرم ( ، گوشت ) 191برنج )
 گرم 29رب گوجه _گرم ( ، ادویه جات و   نمک )به مقدار کافی ( 1گرم ( ،زرشک ) 1گرم ( ، خالل پسته )1خالل بادام)

 قیمه نثار

 گرم (، 31گرم( ، روغن ) 91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )

 مقدار کافی ( گرم ( ،،ادویه جات و نمک )به 31گرم ( ،رب ) 191لوبیا سبز )
 چلو خورشت لوبیا سبز

 گرم ( ، 11گرم( ،روغن  ) 111گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
 عدد ( رب ،آبلیمو و ادویه جات )به مقدار کافی (1گرم ( ،گوجه فرنگی ) 191گرم (،کدو یا بادمجان پاک شده ) 31پیاز )

چلو خورشت بادمجان یا 
 کدو

 گرم پاک شده 11گرم ( ، سیب زمینی  29،روغن  )گرم(  91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
 گرم ( 19گرم (،گوجه فرنگی ) 11گرم(، نخو د فرنگی ) 19گرم ( ، پیاز) 21گرم ( ،هویج ) 91قارچ)

 گرم ( ،ادویه جات ،نمک 3آبلیمو )
 چلو خورشت قارچ

گرم(، آبلیمو ، ادویه جات و 3گرم( ،لیموعمانی ) 29م ( ،پیاز )گر31گرم(، نعناع و جعفری ) 191گرم(،کرفس) 39گرم(،روغن ) 91گرم(،گوشت) 191برنج)
 نمک ) به مقدار کافی (

 چلو خورشت کرفس

 گرم (29گرم(، روغن ) 111گرم(، گوشت سینه مرغ بدون استخوان) 191برنج)
 گرم(، ادویه جات ، نمک 11گرم(، شکر) 11گرم(، مغزگردو ) 21گرم (، رب انار ) 11پیاز)

فسنجان با چلو خورشت 
 مرغ

 گرم (29گرم ( ، روغن ) 91گرم ( ،گوشت ) 191برنج )
 گرم ( ،ادویه جات ، نمک 11گرم ( ،شکر )11گرم (، مغز گردو) 21گرم ( ،رب انار ) 11پیاز )

چلو خورشت فسنجان با 
 گوشت

گرم ( 29گرم ( ،رب )91گرم ( شوید تازه پاک شده ) 11)گرم ( ، باقالسبز تازه  31گرم ( ، پیاز ) 29گرم ( ،روغن ) 191گرم ( ، گوشت ) 191برنج )
 مثقال هر هزار پرس ،ادویه جات و نمک) به مقدار کافی ( ، کره به مقدار کافی 2زعفران گرم (3،آبلیمو )

 با قالی پلو با گوشت

رب  گرم(91گرم ( ،شوید تازه پاک شده ) 11سبزتازه )باقال  گرم(، 29گرم(،روغن ) 291گرم(، مرغ بدون پوست و تمیز شده )ران یا سینه( )191برنج)
 گرم ( 31مثقال هرهزارپرس،ادویه جات و نمک )به مقدارکافی ( ،کره به مقدار کافی پیاز ) 2گرم(،زعفران 3گرم(،آبلیمو) 29)

 باقالی پلو با مرغ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره دو : مقدار مواد الزم برای هر وعده غذايي برای هر نفر
 

 مقدار مواد الزم برای هر نفر غذا
 

 زرشک پلو با مرغ
 9گرم ( ، زرشک ) 9گرم ( ،آبلیمو )21گرم( ،رب) 29گرم ( ،پیاز)11گرم ( ،روغن )311گرم( ،مرغ بدون پوست و تمیز شده )ران یا سینه( )191برنج)

 ادویه جات و نمک )به مقدار کافی (مثقال هر هزار پرس ،  2گرم (،  زعفران   9گرم ( ،  فلفل دلمه ای ) 9گرم ( ، هویج )
 

 چلو جوجه کباب
 یا (،  نارنج مقدارکافی بهمایونزوماست) (،سسگرم11(،آبلیمو)گرم91(،پیاز)گرم29(،روغن)گرم211استخوان) بدون (،جوجهگرم191برنج)

 گرم11کافی روغن زیتون مقدار (،کره بهمقدارکافی بهونمک) جات مثقال هرهزار پرس،ادویه 2(،زعفرانعدد1لیمویاگوجه فرنگی)
 

 چلو کباب کوبیده
 گرم (، 111گرم( ، گوشت )  191برنج ) 
مثقال هر هزار پرس ،ادویه جات و نمک )به مقدار الزم ( ،کره به مقدار کافی  2گرم ( ،نارنج یالیمو یا گوجه فرنگی )یک  عدد( ،زعفران 39پیاز )

 گرم 19روغن 
 

 چلو کباب برگ
مثقال هر هزار  2گرم(، نارنج یالیمو یا گوجه فرنگی )یک عدد(،  زعفران 21گرم(، پیاز) 121راسته )گرم(، گوشت 191برنج)

 گرم کیوی و انجیر به مقدار کافی 19پرس، ادویه جات و نمک )به مقدار الزم(، کره به مقدار کافی روغن 
 

 چلو کباب بختیاری
گرم ( ،نارنج یا لیمو یا گوجه فرنگی  21گرم ( ،پیاز ) 111ستخوان )گرم ( ،جوجه بدون ا 111گرم ( ،گوشت  راسته) 191برنج )

 مثقال هر هزار پرس ،ادویه جات و نمک )به مقدار کافی ( 2)یک عدد( ،آبلیمو به مقدار کافی ،زعفران
 

 خوراک کباب کوبیده
عدد نان بسته بندی 2_کافی ( گرم ( ، لیمو یانارنج یا گوجه فرنگی )یک عدد( ، ادویه جات و نمک ) به مقدار191گوشت )

 گرم11پیاز _گرم291شده
 

مثقال هر هزار  2گرم ،زعفران  91روغن_گرم (  11عدد(  ، دلستر ) 1گرم ( ، تخم مرغ ) 21گرم ( ، شیر ) 211فیله  مرغ   ) خوراک جوجه چینی
 گرم،سس تارتار291سته بندی شدهعدد نان ب2( ، خیار شور ) یک عدد( 1پرس و آرد ) به مقدار کافی (  ، گوجه فرنگی ) 

 
 چیکن استرو گانف

 گرم ( 11گرم ( ، قارچ ) 211گرم ( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده )  211فیله مرغ )
گرم و کره و فلفل دلمه ا ی) به مقدار کافی ( ،آب مرغ به مقدار کافی   19سی سی، خامه21گرم ، شیر 11گرم ،آرد31پیاز

 گرم05_روغن گرم291شدهعدد نان بسته بندی 2

 

 بیف استرو گانف
گرم ، شیر 11گرم،آرد 31گرم ( ، پیاز  11گرم ( ، قارچ ) 211گرم ( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده ) 211گوشت راسته )

 گرم05_روغن گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم، خامه و کره ) به مقدار کافی (  21سی سی فلفل دلمه ای 21
 

 مکزیکیخوراک 
گرم ( ، روغن  11گرم ( ، قارچ  ) 21گرم ( ، فلفل دلمه ای ) 211گرم( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده ) 211فیله مرغ )

 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم (  21گرم، رب )31گرم؛ پیاز  91

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره دو : مقدار مواد الزم برای هر وعده غذايي برای هر نفر
 

 مقدار مواد الزم برای هر نفر غذا
 

 خوراک مرغ
 

 گرم (29گرم ( ، پیاز)91گرم ( ، روغن ) 311مرغ بدون پوست و تمیز شده ) ران یا سینه ( )
گرم ( ، ادویه  191گرم ( ، آبلیمو )  به مقدار کافی ( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده ) 31گرم ( ، رب )11) ای فلفل دلمه

 مثقال هر هزار پرس 2گرم زعفران 291عدد نان بسته بندی شده2_مقدار کافی ( ، سس تکنفره ) یک عدد( جات و نمک ) به 
خوراک 
 %(11همبرگرممتاز)

عدد( ، تخم مرغ )یک عدد( ،لیمو یا نارنج یا گوجه فرنگی ) یک عدد( ،خیارشور ) یک عدد( سس تکنفره ) 2همبرگر ممتاز ) 
 گرم291شدهعدد نان بسته بندی 2_یک عدد( 

 

 فالفل
عدد( ، تخم مرغ ) یک عدد( ، خیارشور ) یک عدد( ، گوجه فرنگی ) یک عدد(  ، سس تکنفره  یک عدد  9فالفل شرکتی ) 

 گرم 05_روغن گرم291عدد نان بسته بندی شده2
 

 کباب لقمه
بندی  عدد نان بسته2عدد(  عدد(،تخم مرغ )یک عدد(،گوجه رنگی)یک عدد(،خیارشور)یک عدد(سس تکنفره )یک1کباب لقمه) 

 گرم291شده
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_عدد(، گوجه فرنگی ) یک عدد( ، خیار شور ) یک عدد (  )یک مرغ گرم(،تخم191تن ماهی) خوراک تن ماهی

 
 خوراک لوبیا

 گرم ( 91گرم(  ، پیاز ) 11گرم ( ، رب )  19گرم ( ، روغن مایع )  91لوبیا چیتی  ) 
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم ( ،ادویه جات ،نمک و ره به مقدارکافی9گرم(،آبلیمو) 29گرم(،قارچ )91زمینی)سیب 

 گرم ( ،نمک ) به مقدار کافی ( ، زعفران ) به مقدار کافی ( 19گرم ( ،روغن )  111برنج مرغوب ایرانی )  پلو
گرم ( ،زعفران دم کرده ) به مقدار کافی ( ،کشک )  9گردو ( ،نعناع خشک ) 11گردو )  گرم( ، مغز21گرم ( ،پیاز )111بادمجان ) کشک بادمجان

 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم  11به مقدار کافی ( ،نمک و سیر) به مقدار کافی ( روغن 
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_شرکت ویشتا یا نامی نو گرمی آماده291ساالدالویه

 

 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 دو : مقدار مواد الزم برای هر وعده غذايي برای هر نفر پیوست شماره

 

 

 مقدار مواد الزم برای هر نفر غذا
سبزی پلو با 

 تن ماهی
گرم ( ،لیمو یا نارنج یا گوجه فرنگی ) یک  91گرم ( ، سبزی پلویی تازه و پاک کرده )  19گرم ( ، روغن ) 121گرم ( ، تن ماهی )  191برنج ) 

 نمک ) به مقدار کافی (عدد( ، ادویه جات و 
عدد( )یکگرم(،سس تک نفره 21گرم(،تخم مرغ)یک دوم(، پیاز) 11گرم (، ،روغن)111گرم(،سیب زمینی پوست کنده و پاک شده)121گوشت ) کتلت

 گرم291بندی شدهبستهعدد نان 2عدد( ،آرد نخود ) به مقدارکافی (،نمک و ادویه جات ) به مقدارکافی ( عدد(،خیار شور ) یکفرنگی )یکگوجه

کوفته 
 تبریزی

 گرم 21گرم ( ، سبزیجات معطر) به مقدار کافی ( ،روغن  21گرم( ،برنج ) 21گرم( ،آردنخود)19گرم(، تخم مرغ)نصف عدد(، پیاز) 191گوشت )
 گرم 29گرم،رب گوجه 291شدهعدد نان بسته بندی 2گرم( ،نمک و ادویه جات )به مقدارکافی( ،21کره) به مقدار کافی(،آلومشهدی)

سبزی پلو با 
 ماهی

گرم ( ، سیر) به مقدار کافی ( ،نارنج  91گرم (  ، سبزی پلویی پاک شده )  19گرم( ،پیاز ) 11گرم ( ، روغن )  311گرم ( ، ماهی  ) 191برنج )
 گرم31آبلیمو _مقدار کافی (مثقال هر هزار پرس ،نمک ،ادویه جات و آرد سوخاری  ) به  2یالیمو ) یک عدد( ،زعفران

 مثقال هر هزار پرس  نمک) به مقدار کافی ( 2گرم(،لیمویانارنج یاگوجه)یک عدد(،  زعفران19گرم( ،روغن)  121گرم( ،تن ماهی) 191برنج) ماهی چلوتن
 

 استامبولی
 گرم ( ، 111وست کنده و پاک شده ) گرم ( ، سیب زمینی پ 91گرم ( ،پیاز )  91گرم ( ، روغن ) 111گرم ( ، گوشت )  191برنج ) 

 مثقال هر هزار پرس ،ادویه جات ،نمک و کره ) به میزان کافی ( 2گرم ( ،زعفران 31رب گوجه فرنگی ) 

 عدس پلو
 

 2گرم (،زعفران 29گرم ( ،کشمش )  3گرم (،آبلیمو ) 11گرم (،عدس )  11گرم (،پیاز)  31گرم ( ،روغن ) 91گرم ( ، گوشت ) 191برنج ) 
 گرم 9خالل پسته _گرم 31مثقال هر هزار پرس ، ادویه جات و نمک ) به مقدار کافی ( خرما خشک 

 ماکارونی
 

 31گرم ( ، پیاز )  11گرم ( ، رب گوجه فرنگی )  31گرم ( ، روغن ) 21گرم ( ، قارچ )  21گرم ( ، سویا )  91گرم ( ،گوشت ) 191ماکارونی )
عدد نان بسته 2_مثقال هر هزار پرس و نمک و ادویه جات ) به مقدار کافی (  2گرم ( ، زعفران 3آبلیمو )  گرم ( ، 9گرم ( ، فلفل دلمه ای) 

 مثقال هر هزار پرس 2گرم291بندی شده
 لوبیا پلو

 
گرم ( ، 31از) گرم ( ، پی 31گرم ( ، رب گوجه فرنگی )  31گرم( ، روغن )  121گرم ( ، لوبیا سبز پاک شده) 91گرم ( ، گوشت )  191برنج ) 

 گرم 31مثقال هر هزار پرس هویج  2گرم ( ادویه جات ،نمک و زعفران  3آبلیمو ) 



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره دو : مقدار مواد الزم برای هر وعده غذايي برای هر نفر

 
 

 مقدارمواد الزم برای هر نفر اغذ
 

 کو کو سبزی
گرم ( ، خیار شور ) یک عدد ( ، گوجه فرنگی ) یک عدد ( ، آرد  91)  عدد( ،روغن 1.9گرم ( ،تخم مرغ )  211سبزی کوکو ) پاک شده ( )

 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گندم ) به مقدار کافی ( سیر ، ادویه جات  و نمک ) به مقدار کافی ( 
 

 کوکوسیب

 زمینی

یار شور ) یک عدد ( ،گوجه فرنگی ) یک گرم( ،خ 91گرم ( ، تخم مرغ ) یک عدد( ، روغن )  211سیب زمینی پوست کنده  و پاک شده ) 
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_عدد ( ، ادویه جات و نمک ) به مقدار کافی ( 

 

 ناگت مرغ
گرم 11گرم ( روغن  211عدد ( ، گوجه فرنگی  ) یک عدد ( ، خیار شور ) یک عدد ( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده )  9ناگت ) 

 گرم291شدهعدد نان بسته بندی 2_
کنسرو 
 لوبیاآماده

 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم (  111کنسرو لوبیا ) 

 

 میرزا قاسمی
گرم ( ، نمکو ادویه جات ) به  39عدد ( ، تخم مرغ ) نیم عدد ( ، روغن )  1عدد ( ، سیر )  1گرم ( ، گوجه فرنگی )  111بادمجان کبابی) 

 گرم291شدهعدد نان بسته بندی 2_مقدار کافی ( 

 
 خوراک راگو

گرم( ، گوشت  گوساله نر جوان بدون چربی  یا مرغ پوست کنده و پاک شده بدون   121سیب زمینی پوست کنده و پاک شده ) 
( ، گرم  91گرم ( ، به )  11گرم ( ، هویج )  11گرم (،  ؛قارچ )  19گرم ( ،لوبیا سبز )  31گرم( ، پیاز )  31گرم(   روغن )  121استخوان)
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_گرم( ، نمک و ادویه جات ) به مقدار الزم (  3آبلیمو ) 

خوراک شامی 
 لپه

 111گرم ( ، سیب زمینی پوست کنده )  31گرم ( ، پیاز )  31گرم ( ،روغن )  29گرم( ، تخم مرغ) یک چهارم  عدد ( ، لپه )  91گوشت ) 
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_ه فرنگی یا سس تکنفره ) یک عدد ( گرم ( ، خیار شور )یک عدد ( ، گوج

 

 حلیم بادمجان
گرم ( ، نعنا  11گرم ( ، روغن )  11گرم ( ،کشک )  11گرم (  پیاز ) 11گرم ( ، عدس )  211گرم( ، بادمجان پوست کنده ) 111گوشت ) 

 گرم291بندی شدهعدد نان بسته 2_داغ ، نمک و ادویه جات ) به مقدار کافی ( 
 

 عدسی
عدد نان 2_گرم ( ، نمک،    ادویه جات ، رب و کره ) به مقدار کافی (  9گرم( ، آبلیمو ) 31گرم ( ، پیاز )  19گرم ( ، روغن )  121عدس ) 

 گرم291بسته بندی شده



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره دو : مقدار مواد الزم برای هر وعده غذايي برای هر نفر
 

 

 توضیحات:
 گرمی بسته بندی می گردند.)گردو از نوع بدون آفت و قهوه ای می باشد(12ـ گردو از نوع فله ای می باشد و در ظروف پالستیکی 1
 گرمی ( به صورت بسته بندی می باشد.111گرمی(،از نوع تکنفره و مرغوب می باشد.پنیر ) 91گرمی(،حلواشکری عقاب)  29ـ مربا ،عسل،کره)2

 گرمی( می باشد.111میلی لیتری(می باشد. شکالت صبحانه از نوع  پاکبان)211ـ کره از نوع حیوانی )مرغوب(و شیر چهار گوش تتراپک )3
 ز نوع پاکبان می باشد.اقالم صبحانه همراه با شام به خوابگاهها ارسال می گردد.گرمی(ا111ـ خامه و خامه کاکائو )1
 ـ تخم مرغ تاریخ دار می باشد.9
 ـ نان به ازای هر پرس صبحانه یک بسته یک نفره می باشد.9

 الزم برای هر نفرمقدارمواد  اغذ

 شنیسل مرغ
عدد (،سس تک نفره ) یک عدد (  سیب زمینی پو  1گرم ( ، تخم مرغ ) 29گرم( ،پودر سوخاری )  91گرم ( ، روغن ) 391سینه مرغ پاک شده  و پوست کنده )

 مثقال هر هزار پرس 2گرم ( زعفران  211ست کنده و پاک شده) 
 گرم291عدد نان بسته بندی شده2_به مقدار کافی ( گرم ( ، نمک و ادویه جات )  11هویج) 

 ساالد ماکارونی
گرم ( ، سس مایونز تک نفره ) یک عدد ( ،  29گرم ( ،نخود فرنگی )  31گرم ( ، ذرت )  11گرم ( ، روغن مایع )  39گرم ( ، کالباس مرغوب )  11ماکارونی )

 گرم ( 9گرم ( آبلیمو ) 31خیار شور ) 

 دورچین
گرم ( ،  31گرم ( ، نخود فرنگی )  11گرم ( ، رب گوجه )  19گرم ( ، روغن )  111گرم ( ، سیب زمینی پوست کنده و پاک شده )  111کنده )  هویج پوست

 نمک و ادویه ) به مقدار کافی (

 آش رشته
گرم ( ، رشته  31گرم ( ، پیاز )  9گرم ( ، ماش )  1عدس )  گرم ( ، 9گرم ( ، لوبیا قرمز )  9گرم ( ، لوبیا چیتی )  11گرم ( ، نخود )  111سبزی پاک شده ) 

 گرم ( ، 11گرم ( ، روغن )  11گرم ( ، سیر )  9گرم ( ،نعنا )  31آشی ) 

 ) به مقدار کافی (گرم ( ، زعفران  1گرم ( ، دارچین )  2گرم ( ، خالل پسته )  1گرم ( ، خالل بادام )  91گرم ( ، شکر )  11گرم ( ، روغن ) 39برنج )  شله زرد

 سوپ ورمیشل
گرم( ، رشته سوپ  9گرم ( ، آبلیمو )  9گرم ( ،پیاز )  11گرم ( ،رب گوجه )  11گرم ( ، سیب زمینی پاک شده )  21گرم ( ، هویج ) 21سبزی سوپ پاک شده ) 

 گرم ( ، آب مرغ ، ادویه جات و نمک ) به مقدار کافی ( 19) 

 سوپ قارچ
سی سی ( ، جعفری خرد شده)به مقدار  91گرم (، شیر )  11گرم ( ، نخود فرنگی ) 19گرم ( ، هویج )  9گرم ( ، پیاز )  91و گردن مرغ )  گرم( ، بال 11قارچ) 

 گرم ( 11گرم(،ادویه جات )به مقدار کافی(، کره)  11کافی(، آرد گندم )به مقدار کافی ( ، خامه )به مقدارکافی(،جو)

ساالد کاهو بسته 
 تیبندی شرک

 گرم ( ، سس سفید تک نفره ) یک عدد( 31گرم ( ، گوجه )  31گرم ( ، خیار )  21گرم ( ، کلم قرمز )  11کاهو ) 

 سوپ جو
 گرم ( ، نمک 9گرم ( ، آبلیمو )  91گرم ( ، سبزی سوپ پاک شده )  11گرم( ، پیاز )  21گرم( ، هویج ) 29آب مرغ یا قلم ) به مقدار کافی (، جو پوست کنده )

 و ادویه جات ) به مقدار کافی (، رب یا شیر و خامه ) به مقدار کافی (

 خیار ) یک عدد ( ، گوجه فرنگی )یک عدد( ، سسس سفید تکنفره ) یک عدد ( ساالد شیرازی

 مرغ سوخاری
خیار شور و گوجه یک عدد یا سس _کافیمثقال هر هزار پرس  و ادویه  و آبلیموبه مقدار  2زعفران _تخم مرغ نصف_آدر سوخاری _گرم311مرغ 

 گرم 11روغن _گرم پوست کنده 211سیب زمینی _تکنفره

 نان دوعدد_گرم 211گرم سیب زمینی پاک شده و پوست کنده 91پیاز _گرم 21سیر -گرم91فلفل دلمه _گرم91رب انار _گرم 121روغن _گرم 311ران مرغ  اکبرجوجه

 مثقال هر هزار پرس 2گرم،زعفران 31گرم،ادویه  به مقدار کافی ،پیاز  91گرم ،سینه مرغ  111گرم،گوشت  191برنج  کباب نگینی

 مثقال هر هزار پرس 2گرم،گوجه یک عدد،ادویه وزعفران 21گرم،مغزگردو91گرم،رب انار 21گرم،سیر121گرم،گوشت راسته21گرم،روغن191برنج  چلوکباب ترش

 گرم 91روغن _زمینیگرم پاک شده سیب  211 چیپسی زمینی سیب
سبزی پلو با ماهی 

 جنوب)شیر....(
گرم ( ، سیر) به مقدار کافی ( ،نارنج یالیمو ) یک  91گرم (  ، سبزی پلویی پاک شده )  19گرم( ،پیاز ) 11گرم ( ، روغن )  221گرم ( ، ماهی  ) 191برنج )

 گرم21آبلیمو _) به مقدار کافی (مثقال هر هزار پرس  ،نمک ،ادویه جات و آرد سوخاری   2عدد( ،زعفران

 دلمه
عدد،شکر و نمک وادویه جات به  1گرم،فلفل دلمه یا بادمجان دلمه  9گرم،رب انار 2گرم،آلو مشهدی 3گرم،زرشک  11گرم،سبزی 21گرم،برنج 111گوشت 

 عدد 2گرم،نان  11گرم ، رب گوجه  11مقدار کافی آبلیمو 
 مثقال هر هزار پرس،ادویه جات به مقدار کافی 2گرم ،زعفران 9عدد روغن  1گرم،تخم مرغ 191گرم،ماست  121گرم،برنج111سینه مرغ  ته چین مرغ

مثقال  2زعفران  _عدد 1گوجه _گرم 11ماست _گرم 11سس _گرم مزاج19گوجه _گرم 3پودر سیر _گرم9فلفل دلمه _گرم9جعفری _گرم191سینه مرغ  جوجه تیکه ماستی
 هر هزار پرس

 گرم،111گرم،سبزیجات خشک به مقدار کافی،نان سنگک نصف،گوشت 31گرم،پیاز11گرم،سیب زمینی 21گرم،رب 21گرم،لوبیا سفید 21نخود  آبگوشت



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 مشخصات مواد اولیه مورد مصرف

 

 معتبر و مورد تایید ناظرشسته شده ،از کارخانجات دارای پروانه بهداشتی و 1قارچ سفیددرجه قارچ

 بدون آب دربسته بندی قابل قبول نماینده کارفرما دلپذیر و مهرام سبز و تازه کنسرولوبیاسبزونخودسبزوباقالی

 انواع بسته بندی شده دارای پروانه ساخت درجه یک ایرانی حبوبات

 درجه یک بسته بندی شده دارای پروانه بهداشتی به تایید کارفرما خیار شور

 انواع نمک بلوری بسته بندی قابل قبول کارفرما تصفیه شده تابان نمک برنج

 انواع نمک ید دار بسته بندی تصفیه شده نمک طبخ

 گرمی 191شیلتون یا بندر عباس یا شیالنه  یا مارکهای مورد تایید اداره تغذیه  تن ماهی

 ممتاز 212مارک  همبرگر وکباب لقمه

 تک نفرهبسته بندی شرکتی  نان

 یک ویک_مهرام_تبرک  کنسرو لوبیا

 حیوانی مرغوب کره

 مارک عقاب حلوا شکری

 گرمی با مارک مورد تایید اداره تغذیه111تک نفره  خامه و خامه شکالتی

 گرمی با مارک مورد تایید اداره تغذیه111تک نفره  پنیر

مثقال برای مزاج  2پرس 1111مثقال برای پلو و برای غذاهای مزاج شده نیز هر  2پرس  1111برای هر  زعفران
 شهرت_تبرک_مارک اسفدان _الزم است



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره شش)ضمیمه پیشنهاد قیمت(

 0371_71مناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 (با پیمانکار می باشد قرمز،برنج ،مرغ و روغنگوشت )تهیه مواد اولیه به استثنای 

 

 جمع کل)ريال( قیمت هر پرس 75-71تعداد کل پرس در سال  نوع غذا رديف

   21111 زرشک پلو با مرغ  1

   19111 چلو خورشت قورمه سبزی 2
   11111 چلو خورشت قیمه 3
   31111 چلو کباب کوبیده 1
   31111 چلو جوجه کباب 9
   12111 نثارقیمه  9
   9911 چلو خورشت بادمجان یا کدو 1
   11111 پلو باتن ماهی 9
   2911 کتلت 9
   9111 سوپ ورمیشل 11
   11111 سبزی پلو با ماهی 11
   3111 همبرگر ممتاز 12
   3111 کنسرو لوبیا آماده 13
   9911 ساالد الویه 11
   9111 خوراک مرغ 19
   9911 چلوخورشت کرفس 19
   19911 چلوکباب بختیاری 11
   3911 خوراک تن ماهی 19
   1111 ماکارونی 19
   3111 چلوکباب برگ 21
   2111 شنیسل مرغ 21
   9111 خوراک جوجه چینی 22
   2111 خوراک کباب کوبیده 23
   3111 چلوخورشت قیمه بادمجان 21
   1111 چلو خورشت قارچ 29
   9111 گوشتباقال پلو با  29
   11111 عدس پلو 21
   9111 استانبولی 29
   2111 سبزی پلو با تن ماهی 29
   3911 ساالد ماکارونی 31
   1111 ساالد شیرازی 31
   1991 کوفته تبریزی 32
   21111 آش رشته 33
   9111 چلو خورشت فسنجان با مرغ 31
   1111 خوراک عدسی 39
   9111 لوبیاپلو 39
   2111 بیف استروگانف 31
   3111 چیکن استروگانف 39
   1111 کوکوسبزی 39



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 پیوست شماره شش)ضمیمه پیشنهادقیمت(

 0371_71مناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي قزوين
 با پیمانکار می باشد( گوشت قرمز،برنج ،مرغ و روغن)تهیه مواد اولیه به استثنای 

 

 جمع کل)ريال( قیمت هر پرس 75-71تعداد کل پرس در سال  غذانوع  رديف

   2111 کوکوسیب زمینی 11

   3111 میرزا قاسمی 11

   3111 کشک بادمجان 12

   1111 خوراک شامی لپه 13

   1111 خوراک راگو 11

   21111 سوپ جو 19

   11111 پلو  19

   3911 ناگت مرغ 11

   2111 فالفل 19

   1111 شله زردآش  19

   2111 کباب لقمه 91

   2111 خوراک لوبیا 91

   1111 باقالپلو با مرغ 92

   21111 دورچین 93

   1111 چلوخورشت لوبیاسبز 91

   21111 سوپ قارچ 99

   2111 خوراک مکزیکی 99

   31111 ساالد کاهو 91

   2111 حلیم بادمجان 99

   3111 مرغ سوخاری 99

   11111 اکبرجوجه 91

   2111 کباب نگینی 91

   3111 چلوکباب ترش 92

   9111 سیب زمینی چیپسی 93

   1111 سبزی پلو با ماهی جنوب)شیر و ...( 91

   11111 جوجه تیکه ماستی 99

   3111 دلمه 99

   3111 ته چین مرغ 91

   1111 آبگوشت 99

  919991 جمع کل   



 

 

 

 

 اسنـاد مناقصـه 

 

 شش)ضمیمه پیشنهاد قیمت(پیوست شماره 

 0371_71مناقصه تهیه ،طبخ و توزيع غذای دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 با پیمانکار می باشد( گوشت قرمز،برنج ،مرغ و روغن)تهیه مواد اولیه به استثنای 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رديف نوع صبحانه تعداد کل )پرس( قیمت هر پرس جمع کل)ريال(

 1 پنیر و کره  9991  

 2 خرماپنیرو  9991  

 3 پنیر و تخم مرغ 9991  

 1 پنیر و گردو 9991  

 9 عسل و حلوا شکری 9991  

 9 کره و حلوا شکری 9991  

 1 کره و عسل 9991  

 9 کره و مربا 9991  

 9 شیر و پنیر 9991  

 11 شیر و تخم مرغ 9991  

 11 شیر و مربا 9991  

 12 شیر و عسل 9991  

 13 شیر و خرما 9991  

 11 شیر و حلواشکری 9991  

 19 شیرکاکائو و عسل 9991  

 19 خامه و عسل 9991  

 11 خامه عسل 9991  

 19 تخم مرغ 9991  

 جمع کل 111111  


