قرارداد خرید و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه آیت ا ...حائری میبد
سال تحصیلی 49- 49
 -1نام دستگاه (کارفرما):دانشگاه آیت ا ...حائری میبد
 -2نام نمایندهی دستگاه :دكتر عباس كالنتری خلیل آباد

 -3سمت نمایندهی دستگاه :رئیس دانشگاه

 -9نام شرکت یا رستوران (طرف قرارداد):

 -9شماره و تاریخ تعیین صالحیت شرکت:
شماره:

شمارهی پروانهی کسب:

تاریخ:

تاریخ:

توسط:

 -7سمت نمایندهی طرف قرارداد:

 -6نام نمایندهی طرف قرارداد:

 -8شماره و تاریخ صورتجلسهی تشریفات مناقصه :شماره ............................... :و تاریخ........................ :
مادهی  :1موضوع قرارداد:
خرید  ،حمل و توزیع ناهار و شام دانشجویان دانشگاه آیت ا ...حاائری میباد در مراكز توزیزع قبزظ نکزر كار رمزا و تهیز و توزیزع ذزیای
مراسم های مختلف و نی شست و شوی ظروف و نکا ت مراك مربوق .
 )1-1نوع کار :خرید و توزیع ذیای دانشجویان در دو وعدهی ذیایی
 )1-2واحد کار :سلف سرویس مرك ی دانشگاه و سالن ذیا خوری خوابگاه خواهران
 )1-3حجم کار :میانگین تقریبی روزان  051-0111پرس ناهار و  051-551پرس شام
بدیهی است كار رما هیچ گون تعهدی از نکر حداقل پرس اعالمشده نخواهد داشت.
 )1-9کیفیت کار :با نکر كار رما و مفاد قرارداد
 )1-9امکانات و تجهیزات مورد نیاز :ب شرح قرارداد و بازدید ازمحل.

مادهی  :2مدت انجام قرارداد
مدت این قرارداد ازتاریخ  49/17/11لغایت  49/9/19میباشد ك با توا ظ قر ین قابل تمدید است.

مادهی  :3نحوهی محاسبهی مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد شامل قیمت خرید هر پرس ذیا و دورچین ب همراه یک نوع دسر بر اساس برنام ی ذیایی كار رما و حمل و توزیع ( قیمت توزیزع
هر پرس ذیا مبلغ

پرس توزیع در مراك مشخص شزده كز بزر اسزاس آمزار ماهیانز و

ریال و ب تعداد آمار میانگین تقریبی ماهیان

پیشنهاد قیمت پیوست شماره  6محاسب میشود.
تبصره :قیمت اعالم شده در پیوست شمارهی  6توسط پیمانکار شامل كلی ه ین هزای مسزتقیم و ذیرمسزتقیم ( اعزم از حقزو  ،م ایزا ،بیمز ،
مالیات ،لباس كار و ...براساس شرایط مناقص میباشد.
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مادهی  :9نحوهی پرداخت پس از کسر کسورات قانونی
كار رما در پایان هر ماه بر اساس عملکرد پیمانکار قبظ مادهی  3و پس از تأیید حُسن انجام كار و اجرای تعهدات پیمانکار و با توج بز شزرایط
قرارداد ،پس از كسر كلی ی خسارات وارده اعم از كیفیت ذیا (بر اساس رمهای پیوست و عدم رعایت نکات بهداشتی و قصور در توزیع مناسز
ذیا و در سایر خدمات محول و نی كسورات قانونی (بیم و مالیات مبلغ قرارداد محاسب و ب امور مالی جهت پرداخت ب پیمانکزار (حزداكرر 0
ماه ارسال میشود.
مادهی  :9روش اصالح قرارداد
كار رما میتواند در صورت ضرورت در جهت حُسن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی ،شرایط اختصاصی را كز الزم مزیدانزد بز ایزن
قرارداد الحا كند .بنابراین شرایط اختصاصی ج ء جداییناپییر قرارداد محسوب میشود.
مادهی  :6تعهدات کارفرما
 6-0كار رما یک نفر را ب عنوان نمایندهی تاماالختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگیهای الزم كتباً ب پیمانکار معر ی میكند.
 6-0كار رما موظف است ه ین های انجام خدمات را قبظ قرارداد تا حداكرر  0ماه از محل اعتبارات تخصیصیا ت  ،پرداخت كند.
 6-3كار رما متعهد میشود اقالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختیار پیمانکار قرف قرارداد ،قرار دهد.
 6-0كار رما متعهد است برای سخ قرارداد ،حداقل دو هفت قبل از سخ ،موضوع را كتباً ب پیمانکار اقالع دهد.

مادهی  :7دستگاه نظارت
نکارت بر اجرای تعهداتی ك پیمانکار بر قبظ این قرارداد تقبل كرده است از قرف كار رما ب عهدهی ادارهی تغیی و سلف سرویس میباشد ك
در این قرارداد دستگاه نکارت نامیده میشود .دستگاه نکارت یا نمایندگان وی ك كتباً معر ی میشوند میتوانند در هر موقع ب هر ترتیز كز
الزم بداند در محل آشپ خان یا سلفسرویس ك كار تهی  ،پخت و توزیع ذیا در آن انجام میشود حضور یا ت و كمیت و كیفیت ذزیا و نحزوهی
توزیع آن را كنترل كرده و بر اجرای صحیح كار نکارت كند .پیمانکار مکلف ب رعایت تیكرات و دستورات دستگاه نکارت میباشد .ضمناً لیسزت
عوامل مؤثر در كیفیت و كمیت قبخ و توزیع ذیا ضمیم ی قرارداد میباشد .نکارت بر حُسن اجرای تصوی نام در این قرارداد بر عهزدهی امزور
دانشجویی و امور حقوقی و قراردادها دانشگاه است.
مادهی :8ضمانت حُسن انجام تعهدات
ب منکور تضمین حُسن انجام كار و تعهزدات پیمانکزار ضزمانتنامز ی شزمارهی  ..............................مزور  .......................بانزک  ...............بز مبلزغ
 011 /111/111ریال با اعتبار حداقل  00ماه و قابل تمدید (بر اساس متوسط آمار اعالم شده از قرف پیمانکار در اختیار كار رما قرار میگیرد
ك این ضمانتنام تا پایان مدت قرارداد با تأیید مفاد قرارداد ،كمیت ،كیفیت ،رعایت بهداشت ،می ان تخلفات ناشی از انجام وظایف نزامللوب و
خالص تأیید حُسن انجام كار توسط مسئول مربوق و معاون دانشجویی و ارائ ی مفاصا حساب بیم ضمانتنام ی موصوف ب پیمانکزار مسزترد
میشود .در صورتی ك پیمانکار ب تمام یا قسمتی از تعهدات خود عمل نکند دانشگاه ضمانتنام ی میكور را ب نفع خود ضبط خواهد كرد.
مادهی  :4محل طبخ ،مراکز توزیع و تعداد نیروی مورد نیاز
محل قبخ ناهار و شام در حتی االمکان در آشپ خان ی مرك ی دانشگاه و محلهای توزیزع در سزالنسزلف سزرویس اصزلی دانشزگاه و خوابگزاه
خواهران ( استیجاری و ملکی و سایر مراك ب تشخیص دستگاه نکارت میباشد.
حداقل تعداد نیروهای ثابت مورد نیاز پیمانکار باید ب شرح زیر باشد:
 یک نفر سرآشپ باتجرب دو آشپ درج ی یک دو نیروی سادهتبصره  :در صورت استفاده پیمانکار از آشپزخانه دانشگاه  ،آشپزخانه با کلیه امکانات و تجهیزات در قبال اجاره به مبلغ ماهیاناه
 31 ، 111 ، 111ریال در اختیار پیمانکار قرار میگیرد که بصورت قرارداد جداگانه منعقد و مبلغ اجاره از پیمانکار اخذ خواهد شد.
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مادهی  )11شرایط کارکنان پیمانکار و تعهدات پیمانکار در این زمینه
 01-0كاركنانی ك جهت انجام و ارائ ی خدمات امور یاد شده از قریظ پیمانکار در محل ب كار گر ت میشوند باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف دارا بودن سالمت جسمی و روحی ب تأیید مراك درمانی
ب اخی گواهی عدم سوء پیشین از مراجع قضایی
پ عدم اعتیاد ب مواد مخدر و سیگار
ت تأیید صالحیت عمومی و احراز آن توسط كار رما
ث دارا بودن توانایی انجام وظایف محول
ج داشتن كارت بهداشتی معتبر قبل از شروع ب كار و تمدید آن قبل از پایان اعتبار آن و ارائ ی آن ب دانشگاه
چ ارائ ی گواهینام ی دورهی آموزش بهداشت عمومی كارگران در ابتدای قرارداد
تبصره :ه ین ی انجام معاینات جهت دریا ت كارت بهداشتی و گواهینام ی دورههای آموزش بهداشت بز عهزدهی پیمانکارخواهزد بزود (كزارت
بهداشتی باید هر شش ماه یک بار تمدید شود .
 01-0كلی ی كاركنان بایستی شئونات و اخال اسالمی و كلی مقررات اداری دانشگاه را رعایت كنند.
 01-3در صورت عدم رضایت كار رما از پرسنل تحت پوشش ،پیمانکار موظف است حداكرر ظرف مدت  04ساعت پرسنل جزایگ ین دیگزری را
معر ی كند.
 01-0هر گون ب كارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تأیید كتبی كار رما امکانپییر خواهد بود .ب جز ا زرادی كز مزورد تأییزد كتبزی
كار رما قرار گر ت اند ردی اجازهی ورود ب آشپ خان و یا محلهای عالیت نیروهای پیمانکار نکیر ظر شویخان و انبار و محل آمادهسازی مزواد
ذیایی و ...را ندارد.
 01-5استفاده از لباس رم (روپوش ،كاله ،دستکش ،كفش مخصوص و یا دمپایی و شلوار كار ب قور مستمر برای كلی ی پرسنل ال امی است.
لباس كار سرآشپ ها و كاركنان توزیع باید جداگان و بر اساس دستورالعملهای بهداشت و ب تفکیک مسئول توزیع از بقی باشد.
 01-6در صورت ل وم و بنا ب تشخیص كار رما ،پیمانکارموظف است هر زمانی ك نیاز ب یونیفرم و روپوش نو باشزد آن را بزرای پرسزنل خزود
خریداری كرده و ب آنها تحویل دهد.
 01-7پیمانکارموظف است برای تمامی ا راد ب كارگیری شده كارت شناسایی عکسدار تهی كند و كلی ا راد بز كزارگیری شزده موظفنزد در
ساعات كار ملبس ب لباس كار كامل بوده و اتیکت خود را بر سین الصا كنند.
 01-4كلی ا راد ب كارگیری شده ،كاركنان پیمانکار بوده و از نکر دریا ت حقو و م ایا و سایر موارد هیچ گون ارتباقی بزا كار رمزا نداشزت و
كار رما هیچ گون تعهد استخدامی در قبال نیروهای ب كارگیری شده ندارد.
 01-9وقوع هر گون حادث برای نیروها و خساراتی ك ب هر نحو ب تجهی ات دانشگاه وارد آید ب قور ج ئی و كلی ب عهزدهی پیمانکارخواهزد
بود و دانشگاه هیچ گون مسئولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسزارت ،دانشزگاه رأسزاً از پرداختزی ماهانز ی پیمانکزار كسزر
خواهد كرد.
 01-01انجام معاینات دورهای ( 05روز یک بار توسط مرك بهداشت دانشگاه ال امی است وكاركنان موظف ب انجام آن وارائ ی گواهی الزم
میباشند.
 01-00نحوهی برخورد كاركنان پیمانکار با دانشجویان و كاركنان دانشگاه میبایست صمیمان و مؤدبانز باشزد و در صزورت هرگونز اعتراضزی
نسبت ب كیفیت و كمیت ذیا بیدرنگ نمایندهیدستگاه نکارت را درجریان گیاشت واز مشاجره و بحث خودداری كنند.
ماده  :11تعهدات پیمانکار
 00-0مسئولیت بروز هرگون حوادث ناشی از انجام موارد قرارداد برای نیروهای میكور در این قرارداد بر عهزدهی پیمانکزار بزوده و هزیچ گونز
مسئولیتی در این زمین متوج كار رما نمیباشد.
 00-0حفظ و نگهداری وسایل و تجهی ات ب عهدهی پیمانکار میباشد و شركت موظف است از بیرون بردن وسزایل آشزپ خان اعزم از سزینی،
قاشظ ،چنگال و ...توسط دانشجویان و یا سایرین جلوگیری كند.
 00-3پیمانکار متعهد میشو د نیروی انسانی واجد شرایط ،امکانات و تجهی ات را ب می ان كا ی جهت انجام خزدمات موضزوع قزرارداد بز كزار
گیرد .ب گون ای ك كیفیت مورد انتکار كار رما تأمین شود و از نکر زمان ارائ ی خدمت ب دانشجویان ،زمان انتکار از ده دقیق تجاوز نکند.
 00-0پیمانکارمتعهد میشود ك خدمات موضوع قرارداد را قبظ برنام ی زمانبندی ك ب تأیید كار رما میرساند انجام دهند.
 00-5پیمانکارمتعهد میشود مقررات قانون كار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضزوع قزرارداد و تعیزین مز د و حقزو كزارگران
رعایت كند و هر گون پاسخگویی ب شکایات و اجرای آرای مربوط ب هیأتهای حل اختال ات كارگری سایر تعهدات قانون كار را ب عهده بگیرد.
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 00-6پیمانکارحظ واگیاری موضوع قرارداد را ب اشخاص دیگر ب صورت كلی یا ج ئی (اعم از حقیقی یا حقوقی ندارد.
 00-7هرگون تغییر در وضعیت پیمانکار میبایستی ظرف مدت  5روز كتباً ب كار رما اعالم شود.
 00-4ضمانت حُسن ر تار و اخال كاركنان و كیفیت انجام كار آنان ب عهدهی پیمانکار است و پیمانکاردر مقابل دستگاه پاسخگوست.
 00-9پیمانکارموظف ب رعایت نکامهای جاری دستگاه ،حفظ اسرار و نکات ایمنی میباشد.
 00-01در مواقع ضروری ك موقعیت ایجاب میكند ك در بعضی از روزهای تعلیل (از جمل ایام تعلیل ماه مبارك رمضان ،تاسزوعا ،عاشزورا،
عید ذدیر ،عید قربان و ایام امتحانات و ...ذیا قبخ و توزیع شود بر اساس اعالم دستگاه نکارت پیمانکار موظف ب انجام آن میباشد.
 00-00در ایام ماه مبارك رمضان ب جای ناهاردانشجویی سحری و ب جای شام ،ا لاری قبخ و توزیع میشود ك برنام ی آن توسزط دسزتگاه
نکارت قبالً ب اقالع پیمانکار خواهد رسید و پیمانکار مکلف است نسبت ب مورد اقدام كند .حظال حم ی هر پرس بر اساس مبلزغ ناهزار و شزام
میباشد.
 00-00پیمانکار موظف است حمل مواد ذیایی قبخ شده را جهت توزیع در كلی سلف سرویسها و خوابگزاههزا و سزایر مراكز ی كز دسزتگاه
نکارت اعالم میدارد با وسایل نقلی خود انجام داده و در رأس ساعات تعیین شده نسبت ب حمل و تحویل آن اقدام كند.
 00-03پیمانکار متعهد است ب نکا ت كامل سالنها و آشپ خان قبل از شروع هر ترم و در پایان هر ترم و ب قور مسزتمر اقزدام كزرده و حزظ
هیچ گون ملالباتی از دانشگاه نداشت باشد و روزان نی در س نوبت بعد از پایان توزیع نسبت ب نکا ت سالنها اقدام شود.
 00-00تهی سم و سمپاشی و ضدعفونی محیط آشپ خان و سلف سرویسها و ه ین ی گر تگی لول هزای اضزالب و تخلیز ی حوضزه هزای
اضالب بر عهدهی پیمانکار میباشد.
 00-05پیمانکار موظف است در مواقع ضروری ك وسایل موجود در آشپ خان نیاز ب تعمیر داشت باشد نسبت ب تعمیر وسیل ی مربوق اقدام
كرده و در صورت نیاز اكتور مربوق جهت پرداخت ب دانشگاه ارائ كند.
 00-06درصورت تمایل كار رما ب اضا كردن ذیا و یا دسرهای خارج از لیست پیوست با توا زظ قزر ین و بزر اسزاس قیمزت تزوا قی انجزام
میشود.
 00-07پیمانکار موظف ب رعایت گرمبندیهای اعالم شده در پیوست شمارهی  6قرارداد میباشد و در صورت ل وم ب دالیل خاص ب تغییر بزا
درخواست كتبی و موا قت كتبی دستگاه نکارت امکانپییر است.
 00-04كار رما در قبال ملالبات نیروی انسانی شركت در زمین ی قانون كار ،قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقزررات مربزوط در برابزر
وزارت كار و امور اجتماعی ،سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچ گون مسئولیتی ندارد .رعایت مفاد تصزوی نامز
/5/3057ت  33950هز مور  40/9/0هیات محترم وزیران توسط پیمانکار ال امی است و تعهدات مندرج در آن ج ء جداییناپییر قرارداد است.
مادهی  :12شرایط تهیه ،نگهداری و حمل مواد اولیه غذا
 00-0خرید مواد اولی مورد مصرف ذیایی و ذیرذیایی از قبیل شویندهها ،ضدعفونیكنندهها ،پاككنندهها و وسایل تنکیف ب عهدهی پیمانکار
میباشد.
 00-0تهی ی لیوان یکبار مصرف استاندارد مورد نیاز در هر وعده ب عهدهی پیمانکار میباشد .تهی ظروف ذیاخوری یکبزار مصزرف اسزتاندارد
جهت موارد خاص ب عهدهی پیمانکار میباشد ك ب می ان مورد نیاز مورد تأیید كار رما ،میبایست تهی كند.
 00-3مواد اولی ذیایی تهی شده از جان پیمانکاردر حد مللوب و مرذوب (بهترین نوع موجود در بازار و دارای تاریخ تولیزد و انقضزاء و مهزر
استاندارد و از نوع و مارك درخواستی دانشگاه بوده و قبل ازسفارش ،تخلی و استفاده حتماً ب تأیید كارشناس تغیی و ناظر كار رمزا مسزتقر در
محل برسد و قبل از خرید كلی ،نمون ی جنس باید ب رؤیت و تأیید كارشناس تغیی برسد.
تبصره :تکمیل رمهای تأیید كمیت و كیفیت مواد خریداری شده ال امی است.
 00-0مادهی اولی خریداری شده میباید ب تأیید نهایی كارشناس تغیی دانشگاه و یا ناظر كار رما برسد و در صورت عدم تأییزد یکزی از اقزالم
اولی ورودی ب آشپ خان توسط كارشناس تغیی  ،پیمانکار میباید بدون هر گون تعللی نسبت ب عودت آن اقدام كند.
 00-5پیمانکار مکلف است مواد اولی ذیایی اسدشدنی مورد نیاز خود را ب صورت روزان تهی و ب قور تازه ب مصرف برساند.
 00-6مسئولیت نگهداری مواد اولی در سردخان و انبار ب عهدهی پیمانکار میباشد و در صورت ساد و یا ا ت كیفیت ب تشزخیص كارشزناس
تغیی و یا ناظر كار رما چنانه ذیرقابل مصرف باشد ،پیمانکار موظف ب جایگ ینی آن است و هیچ گون تأخیر در توزیع و یزا بهانز ای پییر تز
نیست.
 00-7پیمانکار موظف است برنام ی ذیایی هفتگی كار رما ك توسط دستگاه نکارت تعیین میشزود رعایزت و اجزرا كنزدو در مزوارد ضزروری
همکاری الزم در تغییر آن داشت باشد.
 00-4پیمانکار موظف است نسبت ب خرید نان مصر ی با كیفیت مللوب و تعداد اعالم شده اقدام و جوابگوی دانشجویان و دانشگاه باشد.
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مادهی  :13شرایط و نحوهی توزیع غذای تهیه شده و تجهیزات مورد نیاز
 03-0توزیع ذیا باید با نکارت سرآشپ و یا نماینده او و توسط آشپ یا كمکآشپ ها انجام گیرد .بدیهی است توزیع و آمادهسزازی و قزبخ ذزیا
توسط نیروهای ساده و خدماتی ممنوع بوده و مشمول جریم قرار میگیرد.
 03-0می ان ذیای تحویلی ب هر نفر بر اساس سهمی تعیین شده و در قبال ژتون رزرو شده با كارت تغیی سیستم اتوماسیون و یا ژتون برگی
خواهد بود.
 03-3پیمانکار موظف است تا پایان ساعات توزیع ذیا آمار ذیای تحویل شده ب دانشجویان و كاركنان را ب نماینده دستگاه نکارت ارائز كنزد.
بدیهی است در صورتی ك آمار ژتونها از آمار تعداد قبخ ذیا كمتر باشد باید ب همان تعداد ذیا تحویزل نزاظر كار رمزا دهنزد و از وی تائیدیز
تحویل ذیای اضا دریا ت كند و در آخر وقت هر روز تحویل دستگاه نکارت كند و در صورتی ك ایزن مراحزل قزی نشزود دسزتگاه نکزارت از
تائیدی عملکرد ماهیان پیمانکار خودداری میكند و در صورتی ك ذیا كم باشد پیمانکار موظف ب تهی و توزیع آن ب هر نحوی در اسزرع وقزت
میباشد ك در صورت عدم انجام این امر قبظ بند  6ماده  05اقدام خواهد شد.
تبصره :در این گون موارد ذیای كسری باید از همان نوع بوده و در صورتی ك با موا قت كار رما از نوع دیگزری باشزد ،بزر اسزاس ذزیای اصزلی
محاسب خواهد شد.
 03-0زمان توزیع ذیا از سوی كار رما كتباً ب پیمانکار اعالم میگردد و پیمانکار موظف ب رعایت زمان مربوق در سلح كلی مراك توزیع ذزیا
خواهد بود .در صورت تأخیر در توزیع ذیا و تشکیل صف قوالنی بر اساس بند 6ماده  05شركت جریم خواهد شد.
 03-5محلهای توزیع ذیا از قرف دستگاه نکارت اعالم میشود ك شامل سلفسرویس اصلی دانشزگاه و خوابگزاه خزواهران مزیباشزد كز در
صورت اضا شدن در قول مدت قرارداد پیمانکار موظف ب توزیع ذیا در محلهای تعیین شده توسط دستگاه نکارت میباشد.
 03-6نمایندهی كار رما روزان نکارت و كنترل مستقیم نوع و كیفیت ،ذیاهای عرض شده توسط پیمانکار را خواهد داشت.
 03-7پیمانکار موظف است نسبت ب سرو و توزیع ذیا در ظروف مورد نکر كار رما (ظروف استیل و یا در مواردی خاص ظزروف یکبزار مصزرف
اسززتاندارد جهززت دانشززجویان و پرسززنل همهنززین جمززعآوری و شسززت و شززوی جداگان ز ی آنهززا (جهززت ظززروف قابززل شستشززو ملززابظ
دستورالعملهای كار رما اقدام كند.
 03-4پیمانکار موظف است كلی موازین و استانداردهای بهداشتی را در تمام مراحل تهی  ،حمل و نقل ،نگهداری ،آمادهسزازی ،قزبخ و توزیزع
ذیا برابر نکری كارشناس تغیی و یا ناظر كار رما ،دقیقاًرعایت كند.
تبصره :در صورت خروج گوشت ،مرغ ،ماهی و سایر مواد ذیایی منجمد از ری ر و ر ع انجماد آن ،پیمانکار حظ عودت آن ب ری ر را ندارد.
 03-9نمایندگان كار رما اعم از كارشناسان نی یا بهداشتی می توانند در هر زمان ك بخواهنزد محزل قزبخ ذزیا و انبزار مزواد ذزیایی و سزایر
ضاهای مرتبط و همهنین نحوه قبخ و توزیع ذیا و مواد اولی را بازرسی نمایند .پیمانکار تعهد مینماید در صورتی ك كارشناس تغیی دانشگاه
هر گون مواد و یا ذیای تهی شده را ذیرقابل مصرف تشخیص دهند بدون آن ك نیاز ب ذكر دلیل باشزد ،ذزیای تهیز شزده را پزس از تنکزیم
صورتجلس معدوم نموده و مشاب همان ذیا و یا ذیای دیگر را ك مورد تایید نماینده كار رما باشد وراً و مجدداً ب ه ینز خزود تهیز و توزیزع
كند .بدیهی است پیمانکار حظ هیچ گون ادعای خسارت نسبت ب مواد ذیایی را ك معدوم شده نخواهد داشت.
 03-01مسئولیت نگهداری و تعمیر وسایل و تجهی ات ذیاپ ی ب عهدهی پیمانکار میباشد .بدیهی است كلیز وسزایل و تجهیز ات در ابتزدای
قرارداد ب قور سالم تحویل پیمانکار میشود و در پایان قرارداد باید سالم عودت دهد.
 03-00پیمانکار موظف است مواد اولی مصر ی را كالً ب لحاظ می ان مصرف ملابظ جدول آنالی ذیایی پیوست را زیر نکر كارشزناس تغییز و
یا ناظر دانشگاه ب مصرف برساند.
 03-00جدول آنالی ذیایی و رمهای پیوست ج ء جداییناپییر قرارداد بوده ك رعایت كلی موارد مندرج در آن ال امی است.
 03-03قرف قرارداد حظ مصرف دوباره ذیای تهی شده در هر وعده را برای وعدهی دیگر نداشت و مکلزف اسزت در حضزور نماینزده كار رمزا
نسبت ب تحویل آن ب كار رما اقدام كند.
مادهی :19موارد بهداشتی و ایمنی
 00-0تهی و پرداخت ه ین های مربوط ب لباس كار (روپوش و شلوار و كاله و دستکش و كفش و دیگر وسایل الزم جهت كلی پرسنل سزلف
سرویس ازجمل كمکهای اولی ب همراه جعب نگهداری آن ب عهدهی پیمانکار میباشد .ضمناً رنگ روپوش باید سفید وآستین مناس باشد.
 00-0پیمانکار موظف است كلی نیروهای خود را مل م ب استفاده مرت و منکم از لباس كار نماید .ضزمنا" چنانهز پزس از تزیكرات شزفاهی
بعضی از آنان در استفاده از لباس كار قصور نمایند بر قبظ مقررات بهداشتی دانشگاه از ادام كار آنان جلوگیری خواهد كرد و مسزئولیت تزأخیر
در قبخ ذیا ب عهدهی پیمانکار میباشد.
 00-3ب منکور شست و شوی مرت آشپ خان و سالن ذیاخوری ،انبار و سردخان  ،پیمانکار موظف است قبظ برنامز ای كز از قزرف دسزتگاه
نکارت تنکیم میشود خدمات و را انجام دهد .كاركنان نکا ت نبایستی در امر توزیع و قبخ ذیا دخالت كنند .ضمناً برنام كاری آنها توسزط
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كار رما اعالم و لباس كار ایشان نی باید دارای رنگی ذیر از رنگ پرسنل شاذل در آشپ خان باشد.
 00-0نمایندهی پیمانکار موظف است از ورود ا راد متفرق ب داخل سلفسرویس و آشپ خان جلوگیری كند.
 00-5مسئولیت بروز هرگون بیماری ك ب سب عدم رعایت نکا ت و اصول بهداشتی باشد برعهده پیمانکار است.
 00-6در صورتی ك بعضی از نیروهای آشپ خان و سلفسرویس مبتال ب بیماری اعم از پوستی  ،واگیردار ودارای زخم و حوادث ناشی از كار
باشند نباید تا بهبودی كامل درمحل آشپ خان حضور یابند و یا چنانه در مرخصی باشند ،پیمانکار موظف است قبالً جایگ ین نیروهای ثابت
آنها را معر ی كند.
 00-7پیمانکار موظف است برنام ای تنکیم نماید تا شستشوی لباس كار كارگران حداقل هفت ای دو بار توسط شركت انجزام پزییرد .بزدیهی
است هرگون كریف و نامرت بودن و یا ناقص بودن لباس كار كاركنان مشاهده شود كار رما می تواند جریم منکور نماید.
 00-4كلی كاركنان آمادهسازی و قبخ و توزیع ذیا باید از كاله ،پیشبند ،ماسک و دستکشهای مخصوص استفاده كنند .برای هزر مزورد عزدم
استفاده از دستکش یا كاله جریم منکور میگردد و از ملالبات شركت كسر میگردد .تهی و پرداخت ه ین ب عهدهی پیمانکار میباشد.
 00-9سالن ذیاخوری و مراك توزیع باید پس از پایان كار توزیع كامالً تمی و مرت شود .بدیهی است ساعت كزار ایزن گونز نیروهزا بایزد بز
نحوی باشد ك امکان انجام این امر میسر باشد.
 00-01از حمل نان در كف خودرو و یا روی صندلی و یا روی چر دستی باید خودداری كنند و از وسایل مناس و مخصوص استفاده شود.
 00-00حمل ذیا ب مراك توزیع باید در ظروف سربست و مناس صورت گیرد و هنگام توزیع نی از ظروف مخصوص استفاده شود.
 00-00رعایت بهداشت ردی توسط كاركنان نکیر كوتاه بودن مو و ناخن و استحمام روزان وسایر موارد ال امی است در صورت موارد تخلف هر
مورد جریم منکور میشود.
 00-03از مصرف مازاد ذیای قبخ شده برای سایر وعده های ذیایی بدون نکردستگاه نکارت اكیداً اجتناب شود .در صزورت تخلزف هزر مزورد
جریم منکور میشود.
 00-00از مصرف روذن مازاد و سوخت در قبخ ذیا برای وعده های ذیایی دیگر خودداری شود .در صورت مشاهده هر مورد جریم منکور می
شود .پیمانکار موظف است در موارد سر كردنی از روذن مخصوص سر كردن استفاده كند.
 00-05از قرار دادن حل های روذن روی حرارت مستقیم شعل خودداری گردد و هر مورد تخلف جریم منکور میشود.
 00-06در هنگام آماده سازی مواد اولی برای قبخ رعایت موارد بهداشتی و نکا ت محیط و همهنین اصل زمانی آماده سازی تا قزبخ رعایزت
شود .هر مورد تخلف جریم منکور میشود.
 00-07پیمانکار نباید مواد ذیایی خام و پخت را در كنار هم در یخهالها و سردخان نگهداری نماید .هر مورد تخلف جریم منکور میشود.
 00-04با توج ب اهمیت مسئل نکا ت و شستشوی مللوب ظروف مورد استفاده دانشجویان و كاركنان چنانه كوتزاهی ر دهزد هزر مزورد
تخلف از ملالبات پیمانکار كسر می گردد .بدیهی است شست و شوی ظروف كریف در پایان هر وعده باید ب صورت كامل انجام گیرد.
 00-09پیمانکار موظف است كاركنان خود را موظف نماید در زمان توزیع ذیا از لباس مخصوص استفاده نمایند .بدیهی است در صزورت عزدم
استفاده بر اساس بند  6ماده 05قرارداد اقدام می شود .ضمنا لباس توزیع كنندگان باید سفید با آرم خزاص ،پرسزنل آشزپ خان (آشزپ و كمزک
آشپ سفید با آستین مناس و لباس كارگران ظر شویی و نکا تهی آبی آسمانی باشد.
 00-01پیمانکار موظف است یک پرس از ذیای هر وعده تا  00ساعت نگهداری نماید.
 00-00پیمانکارموظف است كلی ضایعات مواد ذیایی و كارتنها و شیش و شان ی تخم مرغ و ...را جمزعآوری و در محزل مزورد نکزر كار رمزا
نگهداری كند و كلی مواد ضایعاتی متعلظ ب كار رما بوده و حظ روش آن ب عهدهی كار رما است.
مادهی  :19شرایط پرداخت ،جرایم و تخلفات
 05-0دستگاه نکارت موظف است در پایان هر ماه با توج ب شرایط قرارداد كلی خسارات وارده اعم از كمبود نیرو ،كیفیت قبخ ذیا (بر اساس
رمهای پیوست شمارهی  5تا  01قبخ ذیا ،عدم رعایت نکات بهداشتی و قصور در توزیع مناس ذیا و در سایر خدمات محول توسط پیمانکزار
را اعالم تا نسبت ب كسر از مبلغ كاركرد ماهیان قرارداد اقدام شود.
 05-0هر موقع و ب هر دلیلی ك پیمانکار نتواند ذیای مللوب و استاندارد ارائ دهد ،موظف است ذیای مورد نیاز را از قریظ دیگزر تهیز و در
زمان تعیین شده سرو كند .ضمناً در صورت بروز هر گون خسارتی پیمانکار موظف ب پرداخت جریم ب اضا ی  %01خواهد بود.
 05-3در كلی موارد چنانه كوتاهی و قصوری از قرف پیمانکار مشاهده شود و اقدامی از قرف پیمانکار در اسرع وقت صورت نگیرد ،دستگاه
نکارت نسبت ب ر ع آن اقدام نموده وخسارات وارده ب اضا  %01از مبلغ قرارداد كسر میگردد و پیمانکار حظ هزیچ گونز اعتراضزی نخواهزد
داشت.
 05-0در هر یک از موارد تخلف ذیل پیمانکار معادل  0/111/111ریال جریم میشود:
الف تحویل ذیا بدون ژتون
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ب در صورتی ك وزن ذیای تحویلی ب دانشجو از وزن اعالم شده كمتر باشد ویا توزیع ب نحوی باشد ك درپایان زمان توزیع ،بز ا زرادی ذزیا
نرسیده و یا اضا باشد و یا از وعده قبلی توزیع شود.
پ در صورت تأخیر در شروع و یا توزیع ذیا ب قوری ك صف قوالنی تشکیل شود.
ت در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی ك در ماده  00قید شده است.
ث خارج نمودن ذیای مازاد بر توزیع و یا مورد استفاده قرار دادن مجدد آن
ج در صورت مشاهده هر نوع جسم خارجی در ذیا
چ در صورت خارج كردن سینی ،قاشظ و چنگال یا هر گون تجهی اتی توسط دانشجویان یا سایرین
 05-7چنانه پیمانکار در قبخ مواد مصر ی از می ان اوزان قرارداد یمابین كمتر استفاده كند ،برای اولین بار بز مقزدار دو برابزر كسزری وزن
مواد مصر ی جریم خواهد شد .در صورتی ك برای بار دوم تکرار گردد معادل س برابر كسری وزن مواد مصر ی جریم خواهد شد و بزرای بزار
سوم و ب بعد با تشخیص دستگاه مناقص گیار برخورد خواهد شد.
 05-4در صورت عدم كیفیت مناس قبخ ذیا (مانند سوختن ذیا ،قعم نامناس و  ...برنده مل م ب جانشین ذیای مناس با نکزر كار رمزا در
زمان مقرر بوده و در ذیر این صورت كار رما نسبت ب تهی آن اقدام و  0برابر ه ین همان وعدهی ذیایی را از سرجمع پرداختی همان ماه برنده
كسر خواهد نمود .تشخیص كیفیت مناس ذیا با كارشناس تغیی دانشگاه خواهد بود.
مادهی :16سایر شرایط قرارداد
 06-0ه ین تعمیرات و تعویض قلعات دستگاهها  ،سردخان ها و وسایل تحویلی قبظ نکر كارشناس كار رما ب عهده پیمانکارخواهد بود.
تبصره :در صورت قلع بر  ،آب ،گاز و یا بروز هر گون عی نی دیگر در محل سالن ها و آشپ خان  ،سردخان هاو انبارهزا پیمانکزارموظف اسزت
مرات را سریعاً ب كار رما گ ارش نموده ،بدیهی است خسارت وارده ب پیمانکاردر اثر عدم اقالع یا دیر اقالع دادن بر عهده پیمانکارخواهد بود.
 06-0تأمین لوازم مصر ی آشپ خان از قبیل تشت ،سبد و  ...ب عهده پیمانکار میباشد.
 06-3نکا ت و شستشوی ضاهای اصلی و جانبی آشپ خان  ،سلف سرویس و انبار (یخهالها ،سزردخان هزا ،محوقز ی انبارهزا ،سزرویسهزای
بهداشتی ،سلف سرویس ،آبدارخان  ،راهروهای مربوق و ...بعهده پیمانکاربوده و محل های میكور همواره می بایست تمی باشند و جمع آوری و
د ع زبال آشپ خان و سلف سرویس هر روزه بعهده پیمانکار می باشد.
 06-0جمعآوری و شستشوی ظروف ذیاپ ی و ذیاخوری دانشجویان و پرسنل و تجهی ات آشپ خان و وسایل ب عهدهی پیمانکار میباشد.
 06-5تهی مواد شوینده و مواد ضدعفونیكننده و وسایل كار جهت انجام نکا ت و تنکیف ب عهده برندهی مناقص می باشد (كیفیزت و میز ان
مواد شوینده و ضد عفونی كننده مصر ی ماهان میبایست ب تایید كارشناس بهداشت محیط دانشگاه برسد .
 06-6پرداخت كلی كسور قانونی ب عهده پیمانکارمی باشد.
 06-7پیمانکارموظف است در پایان قرارداد در صورت نیاز كار رما تا انعقاد قرارداد جدید ب مدت  0ماه دیگر بز انجزام موضزوع قزرارداد ادامز
دهد.
 06-4پیمانکارمتعهد ب رعایت اصل  000قانو ن اساسی و قانون منع مداخل كاركنان دولت در معامالت دولتی مصزوب دی مزاه  0337بزوده و
متعهد است در قول مدت قرارداد ب هیچ وج اشخاص میكور در قانون و الیكر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیک خالف این امر
ثابت شود مسئول عواق آن خواهد بود.
 06-9در پایا ن مدت قرارداد برنده مکلف است نسبت ب تخلی و تحویل محل اقدام نماید.
 06-01ب شركت كنندگان در مناقص توصی می شود با امعان نکر و دقت الزم برگ شرایط مناقص را ملالع نموده و با در نکر گر تن جمیع
جهات بیم  ،مالیات و تعداد پرسنل مورد نیاز جهت انجام كارهای تحت نکر اعم از سرآشپ  ،آشپ  ،كمک آشپ و متصدی توزیع ذیا جهت توزیع
ناهار و شام و ه ین تعمیرات ج ئی وسایل و تجهی ات و لیوان یکبار مصرف وظروف یکبار مصرف  ،مواد شوینده و وسایل تنکیف و ر ع گر تگی
اضالب وذیره از محل قبخ و محل های توزیع ذیا نسبت ب محاسب و برآورد قیمت تمام شده هر وعده اقدام نموده تا قرارداد بز نحزو احسزن
اجرا گردد.
 06-00برنام ذیایی بصورت هفتگی توسط اداره تغیی تهی و برنام هر هفت یک هفت زودتر كتباً ب پیمانکار ابالغ می گردد .ضمناً در موارد
اضلراری و عدم دسترسی ب مواد اولی با تأیید كار رما امکان تغییر برنام ی ذیایی میباشد.
 06-00تعداد ذیای مورد نیاز ب صورت هفتگی و آمار هر روز یک روز زودتر ب عنوان آمار نهایی ب پیمانکاركتباً اعالم خواهزد شزد و پیمانکزار
باید قبظ آماری ك دریا ت میدارد ذزیا قزبخ كنزد و آمزار ذزیای تحزویلی در پایزان هزر روز توسزط نماینزدهی دانشزگاه بایزد تاییزد شزود و
پیمانکارموظف ب اخی رسید ذیای تحویلی از نمایندهی دانشگاه میباشد.
 06-03ب لحاظ اهمیت زمان بندی سرو ذیا پیمانکار متعهد و مل م ب اجرای برنام زمانی تعیین شده دانشگاه می باشد اما تغییزر در سزاعات
توزیع و سرو ذیا با موا قت دان شگاه امکان پییر خواهد بود ولی در هر صورت پیمانکار مل م و متعهد اسزت واصزل شزروع و اتمزام زمزان بنزدی
توزیع ذیا را رعایت كند.
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 06-00پیمانکارموظف است كلی موازین و استانداردهای بهداشتی را در كلی مراحل تهی و توزیع ذیا را برابر نکری كارشناس تغیی دانشزگاه
دقیقاً رعایت كند.
 06-05در صورت عدم رضایت از ذیا یا قرز ارائ ی آن ،دانشگاه میتواند با اقالع قبلی یکماه یک قر قرارداد را سخ نمایزد و پیمانکزار حزظ
هیچ گون ادعایی ندارد.
 06-00در صورتی ك پیمانکار ب دالیلی قادر ب انجام قرارداد نباشد بایستی دست كم یکماه قبل كتبا" دانشگاه را مللع نماید تزا در صزورت
موا قت از قرف دانشگاه نسبت ب سخ آن اقدام شود و در ذیر این صورت قرارداد ب قوت خود باقی و از اعتبار الزم برخوردار میباشد .درصورت
سخ قرارداد توسط پیمانکار بنحو یک جانب پیمانکار میبایست از عهده جبران خسارات وارده ب كار رما قبظ نکر و تشخیص كار رمزا برآیزد و
نکر و تشخیص كار رما دراین زمین قلعی و ذیر قابل اعتراض میباشد.
 :17موارد فسخ قرارداد از طرف کارفرما
كار رما حظ دارد در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر از جان پیمانکار قرارداد را ب صورت یکجانب سخ كند:
 07-0عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد
 07-0عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای جاری موضوع قرارداد
 07-3انتقال كلی و یا ج ئی موضوع قرارداد ب شخص ثالث
 07-0عدم رعایت قانون منع مداخل كارمندان دولت
 07-5عدم رعایت استانداردهای كار رما در مورد انجام كار
 07-6عدم پییرش درخواستهای كار رما در چارچوب قرارداد
 07-7ورشکستگی پیمانکار
 )18فسخ قرارداد
 04-0هرگاه كار رما قصد سخ قرارداد را داشت باشد؛ مرات را قی یک هفت كتباً ب اقالع پیمانکار میرساند و بدون احتیاج ب انجام دادن
تشریفات قضایی مختار است عالوه بر ضبط و وصول تضمین و ملالبات پیمانکار كلی خسارات وارده را از سایر اموال (منقول و ذیرمنقول و
سایر داراییهای وی ب تشخیص امور مالی ك ذیر قابل اعتراض میباشد استیفاء كند.
تبصره :در صورت خاتم  ،حظال حم ی مربوق پیمانکار تا تاریخ كاركرد پس از بررسی و تأیید كار رما و كسر كسور قانونی پرداخت میشود .در
این صورت پیمانکار حظ هیچ گون ادعا و اعتراضی در این زمین بر علی كار رما دارا نمیباشد
 04-0در صورت تمایل پیمانکار ب منکور سخ قرارداد قبل از موعد مقرر بایستی یک ماه قبل مرات را ب صورت كتبی ب كار رما اعالم كند تا
در صورت موا قت و اعالم موضوع از سوی كمیسیون مناقص كار رما نسبت ب سخ آن اقدام كند در ذیر این صورت قرارداد ب قوت خود باقی و
از اعتبار الزم برخوردار می باشد .چنانه بدهی و خسارت وارده ب كار رما ب دلیل سخ قرارداد از قرف پیمانکار بیشتر از مبلزغ سزپرده باشزد و
استیفای حقو دولت از مبلغ سپرده ب هر عنوان میسر نشود و سپرده پیمانکار تکا وی جبزران خسزارت وارده را نکنزد كار رمزا مجزاز و محزظ
خواهد بود كلی خسارات وارده را ب تشخیص امور مالی كار رما از سایر ملالبات و اموال و داراییهای پیمانکار قل خود را اسزتیفا كنزد و ایزن
امر ج ء تعهدات پیمانکار می باشد و تشخیص كار رما نسبت ب وقوع تخلف و خسزارت و كمیزت و كیفیزت مزورد قزرارداد و میز ان ه ینز هزا و
خسارت وارده قلعی و ذیرقابل اعتراض میباشد.
مادهی  :14نحوه حل اختالف
در صورت بروز اختالف در نحوه اجرای این قرارداد حل و صل اختالف ناشی از این قرارداد از قریظ میاكره بین نمایندگان قر ین و باجل نکر
كارشناس منتخ مربوق مرضیاللر ین صورت خواهد پییر ت.
مادهی  :21تعداد مواد و نسخ قرارداد
این قرارداد در  01ماده تنکیم شده و تمامی نسخ حکم واحد داشت و از اعتبار الزم برخوردار است و قر ین با اقالع كامل از مندرجات و آن
را امضاء كرده و قبولی خویش را اعالم میدارند.

مدیر عامل شرکت یا رستوران

رئیس دانشگاه
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فرم شماره 1
شماره....................:
تاریخ......................:
پیوست...................:
سوابظ قراردادهای قبلی و علی مرتبط با موضوع مناقص

ردیف

مدت

موضوع قرارداد

از

تا

مبلغ کل قرارداد

1
2
3
9
9
6
7
8
4
11
مهر و امضاء شركت

9

رم شماره 0
تركی اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شركت

ردیف

نام و نام
خانوادگی

نام پدر

سمت

مدرك

شغل

سابقه کار

سابقه ایثارگری با

تحصیلی

فعلی

مرتبط

ذکر نوع آن

1
2
3
9
9
6
7
8
4
11
مهر و امضاء شركت

11

رم شماره 3
شماره....................:
تاریخ......................:
پیوست...................:
فرم خوداظهاری و ارزیابی توان مالی پیمانکاران
اینجانب......................

مدیر

عامل

شرکت

......................به

شماره

ثبت............................که

 ............................................................................شرکت کردهام ،بدینوسیله اعالم میکنم توانایی مالی جهت:
 -1ارائهی ضمانتنامهی بانکی به میزان  %9مبلغ کل قرارداد
 -2تأمین هزینههای اجرای قرارداد
 -3توان مالی برای تهیه حداقل سه ماه غذای سلف سرویس دانشگاه
را دارم.
اموال ذیر منقول شركت شامل:
-0
-0
-3
اموال منقول شركت شامل:
-1
-2
-3
تراز مالی  5سال اخیر شركت ب پیوست میباشد.

مدیر عامل شرکت:
مهروامضاء
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در

مناقصه

رم شماره 0
شماره...................... :
تاریخ.......................:
پیوست...................:
اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب 1337/11/22
امضاءكننده/امضاءكنندگان ذیل نمایندهی مجاز و رسمی شركت ( .........................پیشنهاددهنده برای مناقص بدینوسیل اقرار و تأیید مزینمایزد
ك شركت و مشمول ممنوعیت میكور در قانون منع مداخل ی كارمندان دولزت در معزامالت و قراردادهزای دولتزی مصزوب دی مزاه 0337
نمیباشد و چنانه خالف این موضوع ب اثبات برسد كار رما حظ دارد ك پیشنهاد را لغو و ضمانت نام ی میكور را ضبط كند.
همهنین قبول و تأیید میشود ك هر گاه این پیشنهاددهنده،پیمانکار و تشخیص داده شود و پیمان را امضاء كند و خالف اظهزارات زو در
خالل مدت قرارداد (تا تحویل موقت با اثبات برسد یا چنانه ا رادی را ك مشمول ممنوعیت میكور در قانون و هستند در این قراداد سهیم
و ذینفع كند و یا قسمتی از كار را ب آنها محول كند كار رما حظ خواهد داشت ك قرارداد را سخ و ضزمانتنامز انجزام تعهزدات پیمانکزار را
ضبط و خسارت وارده در اثر سخ قرارداد و تأخیر اجرای كار را از اموال این پیشنهاددهنده (شركت ...............................................اخی كند .تعیزین
می ان خسارت وارده با تشخیص كار رما میباشد .این پیشنهاددهنده متعهد میشود چنانهز در حزین اجزرای قزرارداد مزدیران یزا بازرسزان و
نکارت كنندگان و یا ادارهكنندگان شركت یا هریک از شركاء شركت ك دارای  5یا بیش از  %5سهام یا سرمای یزا منزا ع شزركت باشزند و یزا
چنانه چند نفر از شركاء شركت ك مجموع سهام یا سرمای یا منا ع آنها در شركت  %01یا بیش از  %01است ج ء اشزخاص مزیكور در بنزد
اول قانون و قرار گیرند ونی چنانه هر یک از اقربای مدیران و بازرسان و سهامداران شزركت بز سزمت وزارت یزا معاونزت یزا مزدیركل یزا
مدیریت و یا ریاست در سازمانهای دولتی برسد مرات را ورا ب اقالع برساند .در چنین مواردی در صورتیک این شزركت (پیشزنهاد دهنزده
مشمول قانون منع مداخل بشود كار رما حظ سخ پیمان را خواهد داشت و چنانه این پیشنهاددهنده مرات

و را بال اصل ب اقالع نرسزاند

ن تنها مناقص گیار حظ دارد قرارداد را سخ كند بلک ضمانتنام ی مربوط ب قرارداد را نی ضبط و خسارت ناشی از سخ قزرارداد و یزا تزأخیر
در اجرای كار را بنا ب تشخیص خود از اموال پیشنهاددهنده(پیمانکار وصول كند.
مضا اً این پیشنهاددهنده اعالم میدارد ك بزر مجزازات هزا و تنبیهزات متخلفزین در قزانون زو آگزاهی كامزل و در صزورت تخلزف مسزتحظ
مجازاتهای مربوط میباشد.

محل امضاء مجاز و مهر شرکت

نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجا ز
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منوی ذیای دانشجویی 90-95
چلو مرغ

زررشک پلو با مرغ
برنج هندی درج یک

041

گرم

برنج هندی درج یک

گرم

041

مرغ منجمد برزیلی

351

گرم

مرغ منجمد برزیلی

351

گرم

روذن

31

گرم

لفل دلم ای

5

گرم

زرشک و شکر

0

گرم هركدام

هویج

5

گرم

لفل دلم ای

5

گرم

روذن

31

گرم

هویج

5

گرم

رب گوج درج یک

31

گرم

رب گوج درج یک

31

گرم

……………..
لیوان یکبار مصرف

……

…...
0عدد

...................

لیوان یکبار مصرف

0عدد

زعفران،

هر  511نفر یک مرقال

.................

نان

نصف قرص

نان

نصف قرص

پیاز ،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

چلوخورشت سبزی

چلو خورشت قیمه بادمجان
برنج هندی درج یک

041

گرم

برنج هندی درج یک

041

گرم

گوشت گوسال برزیلی

01

گرم

سب ی خورشتی

001

گرم

روذن

01

گرم

روذن

35

گرم

گوج

01

گرم

لوبیا

04

گرم

بادمجان

011

گرم

گوشت گوسال

01

گرم

رب گوج درج یک

05

گرم

لیموخشک

0

گرم

لپ آذر شهری

04

گرم

رب گوج

01

گرم

لیوان یکبار مصرف

0عدد

لیوان یک بار مصرف

 0عدد

نان

نصف قرص

نان

نصف قرص

پیاز ،زعفران،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

پیاز ،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

عدس پلو با گوشت

خوراك کوبیده
گوشت گوسال برزیلی

011

گرم

برنج هندی درج یک

061

گرم

گوشت گوسفند گرم با استخوان

51

گرم

روذن

35

گرم

عدس

31

گرم

دنب

01

گرم

گوشت گوسال برزیلی

01

گرم

گوج

011

گرم

كشمش پلویی ورب

01

گرم هر كدام

خیار شور

51

گرم

نان

نصف قرص

لیوان یکبار مصرف

0عدد

لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

0عدد

پیاز

ب مقدار الزم

پیاز و ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

13

چلو کباب کوبیده

چلو جوجه کباب بی استخوان
برنج هندی درج یک

041

گرم

برنج هندی درج یک

041

گرم

یل مرغ

041

گرم

روذن

05

گرم

روذن

35

گرم

گوشت گوسال برزیلی

41

گرم

كره

3

گرم

نان

نصف قرص

گوشت گوسفند گرم با استخوان

05

گرم

لیوان یکبار مصرف

0عدد

دنب

01

گرم

زعفران

هر311نفر  0مرقال

گوج

011

گرم

پیاز ،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

لیوان یکبار مصرف

0عدد

سبزی پلو با ماهی

خوراك مرغ
مرغ منجمد برزیلی

051

گرم

برنج هندی درج یک

061

گرم

روذن
لفل دلم ای

01
01

گرم
گرم

روذن

41

گرم

سب ی پلویی

61

گرم

هویج

01

گرم

071

گرم

رب گوج درج یک

35

گرم

یا ماهی ق ل آال تمی نشده

351

گرم

لیوان یکبار مصرف

0عدد

لیموترش

51

گرم

 0عدد

نان
پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

استامبولی پلو با مرغ

ماهی ق ل آال آماده قبخ

لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

نصف قرص

شمبلیل پیاز و ادوی جات

ب مقدار الزم

استامبولی پلو با گوشت

برنج هندی درج یک

061

گرم

برنج هندی درج یک

061

گرم

روذن

01

گرم

روذن

01

گرم

گوشت مرغ

31

گرم

گوشت گوسال برزیلی

31

گرم

لوبیا سب تازه

51

گرم

لوبیا سب تازه

51

گرم

سی زمینی

71

گرم

سی زمینی

71

گرم

رب گوج درج یک

35

گرم

رب گوج درج یک

35

گرم

ویا نخود رنگی كنسرو

31

گرم

ویا نخود رنگی كنسرو

31

گرم

لیوان یکبار مصرف

0عدد

لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

نصف قرص

نان

نصف قرص

زعفران و پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

ساالد الویه آماده

چلو شنیسل مرغ
برنج هندی درج یک

041

گرم

الوی بست بندی

011

گرم

سین مرغ

311

گرم

گوج

0

عدد

روذن

35

گرم

نان

0

عدد

تخم مرغ

31

گرم

آرد سوخاری و سفید

01

گرم

زعفران

هر351نفر0مرقال

نان

نصف قرص

لیوان یکبار مصرف

0عدد

پیاز،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم 14

خوراك کتلت

چلو کوبیده مرغ
برنج هندی درج یک

061

روذن

31

سی زمینی

یل مرغ

91

روذن

55

01

تخم مرغ

5

گرم

آرد نخود

05

گرم

گوج

 011گرم

خیار شور

61

گرم

زعفران

هر  351نفر  0مرقال

گوج

011

گرم

لیوان یک بار مصرف

 0عدد

لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

نصف قرص

نان

 0عدد

پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

دنب
گوشت گوسفند گرم با استخوان

گوشت گوسال برزیلی

گرم

01

سبزی پلو با تن ماهی

011

گرم
گرم

031

گرم

سوپ جو

تن ماهی مرذوب

91

گرم

جو

00

گرم

برنج هندی درج یک

061

گرم

رب گوج درج یک

05

گرم

روذن

31

گرم

هویج

31

گرم

سب ی پلویی

61

گرم

جعفری

05

گرم

رشت

5

گرم

01

گرم

35

گرم

05

گرم

نان

نصف قرص

لیوان یکبار مصرف

0عدد

........................

...............

روذن

......................

..............

گوشت مرغ

........................

...............

ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

گشنی
پیاز،ادوی جات

ساالد الویه

ب مقدار الزم

کشک و بادمجان

تخم مرغ

35

گرم

بادمجان

یل مرغ

71

گرم

كشک

041

گرم
گرم

55

خیار شور

05

گرم

روذن

05

گرم

نخود رنگی

01

گرم

مغ گردو

05

عدد

سس مایون

51

گرم

برنج نیم دان ایرانی

01

گرم

سی زمینی

041

گرم

سیر

5

گرم

هویج

31

گرم

نعنا خشک

1/5

گرم

ماست

31

گرم

زعفران

هر 311نفر  0مرقال

لیوان یکبار مصرف

0عدد

لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

0عدد

نان

0عدد

روذن وادوی جات و...
پیاز ،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم

15

ب مقدار الزم

فالفل آماده

کوکو سیب زمینی
سی زمینی

071

گرم

ال ل آماده

6

عدد

تخم مرغ

001

گرم

نان ساندوچی حجیم

0

عدد

روذن

55

گرم

گوج

0

عدد

خیار شور

61

گرم

نان

0عدد

زعفران

هر 311نفر  0مرقال

لیوان یکبار مصرف

0عدد

........................

...............

پیاز ، ،ادوی جات و.....

ب مقدار الزم
کوکو سبزی

باقال پلو با گوشت
برنج هندی درج یک

061

گرم

سب ی

گوشت گوسال برزیلی

01

گرم

تخم مرغ

گرم

روذن

35

گرم

نان

5

گرم

31

باقال
روذن
شوید خشک
لیوان یکبار مصرف

0عدد

نان

نصف قرص

پیاز و ادوی جات و...

ب مقدار الزم

گرم

001

گرم

05

0عدد
...............

لیوان یکبار مصرف

..........
0عدد

........................

...............

پیاز،ادوی جات و.....

گرم

كالباس خشک
خیار شور

05

گرم

61

گرم

كاهو

01

كلم سفید

01

گرم

كلم قرم

5

گرم

31

گرم

گرم

هویج

05

گرم

نخود رنگی

05

گرم

خیار سب

01

گرم

سس مایون

05

گرم

گوج رنگی

01

گرم

........................

...............

..........

سس مایون

01

گرم

............................

......................

...................

شکر

0

گرم

........................

...............

..........

ماست

31

گرم

ادوی جات و...

ابلیمو و ابغوره

ب مقدار الزم
ساالد شیرازی

خیار سب

011

ب مقدار الزم
چلو کنتاکی مرغ

مرغ منجمد

گرم

16

351

..........

ب مقدار الزم

ساالد فصل

05

هویج

041

........................

ساالد اندونزی

سی زمینی

گرم

گرم

برزیلی
گوج

55

برنج هندی درج
یک

041

گرم

پیاز

01

گرم

روذن

61

گرم

نعنا خشک

1/5

گرم

آرد سفید

01

گرم

آبلیمو

5

گرم

آرد سوخاری

01

گرم

آبغوره

5

گرم

تخم مرغ

01

گرم

........................

...............

........................

ادوی جات و.....

گرم

0عدد

نان
پیاز،ادوی جات
و...

ب مقدار الزم

ب مقدار الزم

جمع كل

ماکارونی

خوراك لوبیا

ماكارونی (زر یا تک

061

گرم

لوبیا چیتی

01

گرم

روذن

35

گرم

رب گوج درج
یک

01

گرم

گوشت گوسال برزیلی

01

گرم

روذن

01

گرم

قارچ

01

گرم

سی زمینی

01

گرم

سویا

5

گرم

نان

نصف قرص

رب گوج درج یک

35

گرم

پیاز،ادوی جات
و...

ب مقدار الزم

لفل دلم ای ای

0

گرم

لیوان یک
بارمصرف

یک عدد

نان

نصف قرص

لیوان یک بارمصرف

یک عدد

ادوی جات و.....

ب مقدار الزم
شرکت :
نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء
/مهر شرکت
/تاریخ
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فرم شماره 6
قیمت هر پرس انواع غذا با دسر

ردیف

نوع غذا

0

سب ی پلوبا ماهی  +خرما  +لیمو ترش

0

سب ی پلو با تن ماهی  +خرما  +لیمو ترش

3

چلو كباب كوبیده  +گوج  +دوغ

0

چلو كوبیده مرغ  +گوج  +دوغ

5

چلو جوج كباب بی استخوان +گوج  +دوغ

6

زرشک پلو با مرغ  +دلستر

7

چلو مرغ  +خیار شور  +ماست یکنفره

4

خوراك مرغ  +سب ی  +خیارشور

9

چلوخورشت سب ی  +میوه صل  +ساالد شیرازی

01

ال ل آماده+سب یجات+دوغ

00

چلو قیم بادمجان +ریحان  +ماست یکنفره

00

استامبولی با گوشت +ساالد /ماست

03

استامبولی با مرغ +ساالد /ماست

00

عدسپلو با گوشت  +ماست یکنفره

05

باقالپلو  +ماست یکنفره

06

ماكارونی  +ترشی+سوپ جو /خوراك لوبیا

07

كشک و بادمجان  +ریحان

04

چلو شینسل مرغ +سب یجات+دوغ

09

ساالد الوی آماده +خیارشور +گوج  +ریحان

01

ساالد الوی  +خیارشور +گوج  +ریحان

00

خوراك كوبیده گوشت +پیاز و جعفری +خیارشور +دوغ

00

خوراك كوبیده مرغ +پیاز و جعفری +خیارشور +دوغ

03

كوكو سی زمینی +خیارشور+گوج

00

كوكو سب ی +خیارشور+گوج

05

چلو كنتاكی مرغ +سب ی و گوشت

06

خوراك كتلت +خیارشور+گوج

قیمت هر پرس با دسر

دستمزد توزیع هر پرس غذا

قیمت کل هر پرس غذا

تذکر :
 -1قیمت هر پرس ذیا با دسر بر اساس گرم بندی هر نوع ذیا ( رم شماره  5محاسب شود .
 -0دسر همراه ذیا بست ب نوع ذیا شامل انواع سوپ  ،ساالد  ،ماست یکنفره  ،نوشیدنی و  ...میباشد ك در برنام هفتگی لحاظ خواهد شد.

شرکت:
نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء
مهر شرکت
18

فرم شمارهی 7
فرم کنترل کیفیت غذا
روز سرو ذیا:
مراحل کار

نوع ذیا:

محل قبخ:

فاکتورهای قابل کنترل

عوامل موثر بر کیفیت کار

تهی و خرید مواد اولی

مرذوب بودن جنس (نوع و مارك اعالم
شده
تازه و دست اول بودن ( اكتور از محلهای
معتبر و عمده روشی

تهی و نگهداری مواد اولی

تاریخ مصرف (حداقل نیمی از تاریخ مصرف
باقی مانده باشد.
بست بندی مناس و استاندارد
نکارت یک نفر خبره
نحوه انتقال مواد اولی

وسیل نقلی مناس و مخصوص
قرز چیدن در وسیل نقلی
درپوش داشتن ظروف

تخلی و جاسازی مواد

تخلی سریع مواد
جایگ ینی در محلهای مورد نکر

نگهداری مواد و تحویل آن

توزیع و تحویل مواد
نگهداری مناس تا قبل از آماده سازی

آمادهسازی مواد اولی

حیف قسمتهای زائد و
مواد بست بندی

قرز صحیح حیف

درج بندی مواد

ب منکور خرد كردن مواد

حیف ضایعات

گوشت و مرغ و حبوبات

قرز صحیح خارج كردن از
انجماد

گوشت و مرغ (استفاده از یخهال

خرد كردن مواد

متناس با پخت
متناس با سهیم هر دانشجو

نگهداری مواد آماده شده
تا مرحل پخت

ظروف مناس
ضای مناس درج برودت
جدابودن مواد خام از پخت

انتقال سریع مواد زائد

جمع آوری سریع و انتقال بموقع
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وعده ذیایی:
موارد متذکر شده

وضعیت اجرا

قبخ مواد اولی

تمی و مناس بودن
ظروف پخت

كنترل كلی ظروف

تقسیم مواد

ظر یت مناس ظروف و آمار تقسیم مواد
قبل از پخت

نحوه صحیح پخت

كلی مواد اولی

تنکیم مواد قعم دهنده

می ان مواد ا ودنی

كیفیت پخت

پخت كامل
قعم و م ه ذیا
جا ا تادن ذیا
نحوه متناس مواد اولی مخلوقی

مهارت نیروهای پخت

توسط آشپ ها و كمک آشپ ها

بررسی حجم ذیای هر
دانشجو بر اساس ذیای
آماده شده

كم یا زیاد بودن حجم كلی ذیا

تقسیم ذیا بین مراك توزیع و دانشجویان و همکاران

تقسیم مناس بین مراك
توزیع

تقسیم می ان كا ی بر اساس سهیم هر
دانشجو
حجم ذیا
حضور مقسم مرك مربوق
مهارت مقسم ذیا
ظروف مناس و درب دار
رعایت حداكرر ظر یت ظروف
گرم بودن ذیا

گرم نگ داشتن ذیا تا
پایان توزیع

سرد نگ داشتن مواد خاص

سرعت توزیع

تعداد محلهای تقسیم

كیفیت توزیع

یکنواختی حجم ذیا
رعایت سهمی هر دانشجو
تمی سرو كردن ذیا
جوابگو بودن ب دانشجویان و همکاران و
برخورد مناس
رعایت ساعت توزیع

نکر نهایی كارشناس از وضعیت كلی وعده ذیایی ذكر شده  :قابل قبول

تیكر

جریم

نام نام خانوادگی تایید كننده
امضاء
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چک لیست نظارتی واحد تغذیه دانشجویی در ماه.....

سال .......

فرم شماره 8
شماره....................:
تاریخ......................:
پیوست...................:

بد
0

موضوع

ضعیف
0

متوسط
3

خوب
0

عالی
5

 -0وضعیت كارت بهداشتی كاركنان تحت پوشش
 -0وضعیت ظاهری كاركنان تحت پوشش(لباس،بهداشت ردی و ...
 -3رعایت بهداشت سلف سرویس و اقراف آشپ خان
 -0كمیت ذیای سرو شده
 -5كیفیت ذیای سرو شده از لحاظ م ه
 -6رعایت بهداشت ظروف توزیع ذیا
 -7رعایت زمان سرو ذیا خوابگاه ها و سلف سرویس
 -4دقت در سرو ذیای دانشجویان قبظ برنام ری ی
 -9حضور نماینده تام االختیار شركت جهت هماهنگی امور در سلف سرویس
 -01وضعیت نگهداری مواد ذیایی در انبار
 -00رعایت بهداشت از زمان آماده سازی و قبخ و توزیع ذیا
 -00وضعیت حسن ر تار و سلوك كاركنان تحت پوشش شركت
 -03وضعیت مواد مصر ی ذیر خوراكی
 -00دقت در وجود مخلفات ذیا قبظ برنام
 -05عدم وجود جسم خارجی در ذیا
 -06وضعیت گرم بودن ذیا
 -07وضعیت د ع بهداشتی زبال
 -04رعایت بهداشت ظروف قبخ ذیا
 -09كیفیت مواد اولی ذیایی خریداری شده
 -01رعایت بهداشت سرویس های بهداشتی آشپ خان
جمع نمرات
جمع كل

تیكر :در موارد بد وضعیف قبظ ماده  00جریم تعلظ می گیرد و موارد متوسط برای بار اول تیكر كتبی داده میشود .ضمنا در مزوارد خزوب و
عالی ب نحو مقتضی تقدیر خواهد شد.

تایید نهایی
مدیردانشجویی

محل امضاء
کارشناس ناظر
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شرایط مناقصه
-0موضوع مناقص  :خرید و توزیع غذای سلف سرویس
-0مهلت دریا ت و تحویل اسناد مناقص :
مهلت دریا ت اسناد مناقص تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 49/16/28می باشد ك می بایست ب دانشگاه آیت اهلل حائری میبد واقع
در میبد كیلومتر  3جاده میبد – ندوشن – امور اداری دانشگاه مراجع و حداكررتا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ  49/6/24تکمیل و ب
امور اداری تحویل نمایند.
-3مبلغ تضمین شركت در مناقص :
تضمین شركت در مناقص  011/111/111ریال می باشد ك ب صورت ضمانت نام بانکی یا واری ب وج حساب شماره  0107000030بانک
تجارت شعب مرك ی میبد ب نام حساب سپرده دانشگاه و ارائ نسخ صاح حساب یا چک تضمین شده بانکی در وج دانشگاه میبد و یا یکی
از تضمین های مجاز در مصوب هیات محترم وزیران ب نام دانشگاه آیت ا ...حائری میبد ارائ می گردد.
-0مدارك الزم:
*تکمیل رم منع مداخل كارمندان دولت
*ضمانتنام یا چک تضمین شده بانکی ب نام دانشگاه میبد و یا یکی از موارد مندرج در بند 3
* رم پیشنهاد قیمت( رم شماره  7ب انضمام آنالی مربوق
*برگ شرایط مناقص
*قرارداد مهر و امضاء شده
*گواهی حسن انجام كار با قید مدت در صورت دارا بودن از محل هایی ذیر از دانشگاه میبد
*كپی اساس نام و آگهی آخرین تغییرات شركت
(تکمیل كلی رمهای مندرج در اسناد مناقص ضروریست
برنده مناقص موظف می باشد پس از اعالم پییر ت شدن در مناقص حداكر ر ظرف مدت یک هفت نسبت ب مراجع ب دانشگاه و انجاممراحل انعقاد قرارداد اقدام نماید در ذیر این صورت تضمین وی بدون هیچ تشریفات قضایی ب نفع دانشگاه ضبط و قرارداد ب اولویت دوم
واگیار می گردد.
ضمانت نام شركت های حاضر در مناقص پس از انعقاد قرارداد با اولویت اول اعالم شده از قرف كمیسیون مسترد می گردد.تیكرات:
الف دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات با توج ب صر و صالح دانشگاه مختار می باشد.
ب كلی ارقام مندرج در رم پیشنهاد قیمت باید ب صورت عددی و حرو ی و ب ریال ذكر گردد.
ج كلی اورا شركت در مناقص باید ب امضاء مدیرعامل و مهر شركت رسانده شود.
د در صورت تکمیل بودن مدارك(از جمل رزوم نیروهای شركت  ،رزوم شركت و تایید آن از قرف دانشگاه پاكت پیشنهاد قیمت گشوده
خواهد شد.
تذکر مهم :
-

ضمانت نامه شرکت در مناقصه در پاکت « الف » قرار گیرد.

 بقیه اسناد مناقصه شامل اسناد قبول و شرایط مناقصه  ،در پاکت « ب » قرار گیرد.-

برگ پیشنهاد قیمت ( فرم شماره  ) 6و آنالیز قیمت پیشنهادی در پاکت « ج» قرار داده شود.

آدرس دقیظ و تلفن تماس :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور
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