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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 واگذاری امور طبخ و توزيع غذای سلف دانشجويي دانشگاه میبد

 

 وفق شرایط و اسناد ذیل  setadiran.irلتاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دو دانشگاه میبد در نظر دارد

 . واگذار نمایدیط پخت و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرا

  .از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و یا سایت دانشگاه میبد می باشد 5/6/1398تا  1398 /2/6 از تاریخ ناقصهزمان و نحوه دریافت اسناد م     -1

دانشگاه می امور اداری  16/6/1398 شنبه روز  14تا ساعت  6/6/1398 چهارشنبه صبح روز 8از ساعت  پاکت های اسناد مناقصه زمان تحویل     -2

فرم خود اظهاری، و  ممهور به مهر و امضای شرکت کننده تها به این شرح است: پاکت الف: ضمانت نامه بانکی . پاکت ب: قراردادمحتویات پاک باشد.

 فرم پیشنهاد قیمت.. پاکت ج:  اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتیاقرارنامه 

 حضور اعضای کمیسیون معامالت در دفتر معاونت اداری ومالیدر 17/6/1398شنبه مورخ یک روز  10 ساعت  ناقصهتاریخ بازگشایی اسناد م    -3

  انجام خواهد شد. دانشگاه 

 -را به آدرس یزد مناقصهر اسناد را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج د  ناقصهمتقاضیان عالوه براینکه فرآیند م    -4

 میبد، امور اداری تحویل نمایند .دولتی دانشگاه  ،میبد

 -ب. بانکی ضمانتنامه –به صورت یکی از موارد ذیل : الف  میلیون ریال  150مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-5

 دانشگاه میبد.ی جار حساب به واریز نقد وجه

 قابل مشاهده است. setadiran.ir به آدرس ناقصهو شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه م ناقصهتمامی اطالعات مربوط به موضوع م    -6

 .تماس حاصل فرمایید میبد امور اداری دانشگاه  035 -33212312درصورت اطالعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های     -7

 بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .می قه مند به شرکت در مناقصهمتقاضیان عال -8

 021-41934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 

 موجود است.  setadiran اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه

 

 

 میبد امور حقوقي و قراردادهای دانشگاه                                                                           
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 میبد دانشگاه دانشجویان توزیع غذایو  پختقرارداد 

 هیأت وزیران( 5/9/1381مورخ  ه 27506/ت 38326)موضوع تصویب نامه شماره 

 

 98-99لی یسال تحص

 میبد گاهدانش نام دستگاه )کارفرما(: -1

 دانشگاه رئیس دستگاه: یسمت نماینده -3  دستگاه: ینام نماینده -2

 (:پیمانکارنام شرکت ) -4

 

 شماره و تاریخ تعیین صالحیت شرکت: -5

 شماره:

 تاریخ:

 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعیتوسط:

 مدیر عامل :پیمانکار یسمت نماینده -7 :پیمانکار ینام نماینده -6

 :ارهتشریفات مناقصه: شم یشماره و تاریخ صورتجلسه -8

 موضوع قرارداد: :1ی ماده

سهاعت قبهل از طهبخ     72که شامل تمامی امور مربوط به نگهداری)پیش نگهداری بهه مهدت     پخت و طبخ غذا در وعده های ناهار و شام.الف

ندن، خرد کردن و گند زدایی و... (برای پخت غذا وطهبخ غهذا دانشهجویی    و...( وآماده سازی مواد اولیه )اعم از پاک کردن ،شستشو ، پوست ک

مطابق با تمامی قوانین و استاندارهای کشور و شهیوه نامهه    ،و تحت نظارت کارفرماو سایر محل های مورد تایید کارفرما   دانشگاهدرآشپزخانه 

کف است بر اساس شرایط مورد نظر ناظر قرارداد در سایر محل ههای  بدیهی است پیمانکار مل آماده سازی مواد و طبخ  مواد غذایی  می باشد.

 مورد تائید کارفرما نسبت به طبخ و توزیع غذا اقدام نماید. 

 در محل های موردنظربه توزیع غذا  و دسر و دورچین  انجام کلیه امور مربوطب:

ه و غذاخوری و محل های توزیع به شرح ذیل وسایر اماکن انجام کلیه امور خدماتی ، نظافتی و شستشوی ظروف و سرویس دهی آشپزخانج: 

 مربوط ، مطابق با آیین نامه مورد نظر کارفرما .

سهرویس  سهلف  و انجام امور خدماتی و نظافتی مربوط به آشهپزخانه و   غذایی یوعده توزیع غذای دانشجویان در دو پخت و :( نوع کار1-1
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 .ها

مهی باشهد و کلیهه امکانهات مودهود دانشهگاه از قبیهل         خواهران خوابگاه غذا خوری ه و سالنسلف سرویس مرکزی دانشگا :کار محل( 2-1

 آشپزخانه وسایل پخت و پز به صورت رایگان در اختیار شرکت قرار می گیرد.

 پرس شام 250-750ناهار و  پرس450-1200 میانگین تقریبی روزانه :( حجم کار3-1

 شده نخواهد داشت.نظر حداقل پرس اعالمفرما هیچ گونه تعهدی از بدیهی است کار

 مدت انجام قرارداد :2ی ماده

با توافق طهرفین  به تشخیص کارفرما قابل تغییر و  مطابق تقویم آموزشی دانشگاه است که 31/3/99غایت ل 1/07/98 مدت این قرارداد ازتاریخ

 .غذا ندارد پخت ما تعهدی مبنی بر درخواست ربستان ، کارفدر کلیه روزهای تعطیالت رسمی ، بین ترم، نوروز و تا قابل تمدید است.

 :مبلغ قرارداد :3ی ماده

و هزینه پخت  ریال .......به مبلغ  ی غذایی کارفرمابر اساس برنامه دسردورچین به همراه یک نوع و ناهار هر پرس  عیهزینه پخت و توز

  ریال ........ تقریبی به مبلغ (هزار پرس 002جمعاً  ) ر پرس در ماههزا 02و میانگین  و توزیع هر پرس شام به مبلغ .........

 و میزان دقیق آن بر اساس آمار غذای مورد سفارش کارفرما می باشد . استتقریبی  ،قادیر و مبالغ فوقتبصره: م

 ، مزایها، حقهوق افت و شستشوی ظهروف ، سایر امور مربوط به حمل ، توزیع، نظاعم از )های مستقیم و غیرمستقیم شامل کلیه هزینه فوقیمت ق

کلیه مبالغ در طول مدت قرارداد ثابت بوده و به قیمهت ههای منهدرج در اسهناد      و باشدبراساس شرایط مناقصه می ...(مالیات، لباس کار و بیمه،

ا هیچ گونه تعهدی در قبال حهداقل  همچنین کارفرم مناقصه و این قرارداد، هیچگونه تعدیل یا افزایشی مقداری و یا ریالی تعلق نخواهد گرفت.

 تعداد پرس در روز و یا در ماه نخواهد داشت

 پرداخت پس از کسر کسورات قانونی ینحوه :4ی ماده

بها تودهه بهه     و ادهرای تعههدات پیمانکهار    و کار سن انجامید حُأیپس از ت و 3 یدر پایان هر ماه بر اساس عملکرد پیمانکار طبق ماده اکارفرم

در  عدم رعایت نکهات بهداشهتی و قصهور   و  (پیوستهای بر اساس فرم) غذا کیفیت خسارات وارده اعم از یکلیهپس از کسر  ،اردادشرایط قر

محاسبه و به امور مهالی دههت پرداخهت بهه      )بیمه و مالیات( مبلغ قراردادکسورات قانونی نیز و  در سایر خدمات محوله توزیع مناسب غذا و

 در این مدت پیمانکار موظف است مفاد قرارداد را انجام و حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید.. دشواه( ارسال میم 2 )حداکثر پیمانکار

نگهداری می شود، اسهترداد    کارفرماقانون تامین ادتماعی کسر که در حساب سپرده نزد  38بابت ماده  % 5  پیمانکاراز هر پرداخت به  تبصره:

و اصالحات الحاقی به آن  و تسهویه   38با رعایت ماده   پیمانکارائه مفاصا حساب از سازمان تامین ادتماعی توسط سپرده مذکور پس از ار 5%

 حساب کامل موضوع قرارداد ممکن خواهد بود.

حقوق و مزایا تسویه حساب نهایی با پیمانکار و آزادسازی تضامین وی منوط است به ارائه مفاصا حساب بیمه ،مالیات ، پرداخت کلیه  تبصره:

 کارگران شاغل در خصوص موضوع قراداد و حقوق اشخاص ثالث.

خیر در پرداخهت مبلهغ   بدیهی است تا .باشد داشته توان مالی سه ماه   مدتحداقل به دهت انجام موضوع قرارداد : پیمانکار می بایست تبصره
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 ود.کارکرد به هیچ وده مجوز تاخیر یا عدم انجام تعهدات پیمانکار نخواهد ب

 

 روش اصالح قرارداد :5ی ماده

در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار پس از اخذ مجوز از کمیسیون معامالت دانشگاه با اعالن به پیمانکار  کارفرما می تواند1-5

 درصد افزایش یا کاهش دهد. %25طرف قرارداد حجم  قرارداد را تا

ه همکاری نباشد، حداقل یک ماه قبل موضوع را کتباٌ به طرف مقابل اعهالم و اختیهار قبهول یها     .در صورتی که دانشگاه به هر عنوان مایل ب2-5

 عدم قبولی و انصراف پیمانکار ،با کارفرماست.

یرو را،  طبق .کار فرما می تواند در صورت دارا بودن مستخدم رسمی،پیمانی و  قراردادی در خدمات موضوع قرارداد،  استفاده از این ن3-5

  ( فرم اعالم قیمت مناقصه به پیمانکار ،محاسبه و پس از کسر مبالغ مربوطه،به پیمانکار پرداخت نماید.4ماده)ردیف دوم ددول نرخ 

کارفرما می تواند در دهت حسن ادرای موضوع این قرارداد و رعایت شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی در صورت ضرورت موارد 4-5

 مانکار مکلف به ادرای آن می باشد.حاق و به پیمانکار ابالغ نماید و پیالزم را  به این قرارداد ال

با اعالم رسمی و ذکر دالیل الزم توسط طرف مقابل، بررسی شده و در صورت توافق در قرارداد مورد درخواست طرفین   هرگونه تغییر.5-5

 رداد تنظیم و ضمیمه خواهد شد.عنوان متمم قراه مابین کارفرما و پیمانکار بای فیمراتب طی توافق نامه

دانهد  الزم می که شرایط اختصاصی را رعایت مقررات عمومی، و سن ادرای این قراردادتواند در صورت ضرورت در دهت حُکارفرما می.5-6

  د.نکبه این قرارداد الحاق 

 باشد ، بر عهده کارفرما خواهد بود. تبصره: الحاق شرایط اختصاصی به مفاد قرارداد  در صورتی که بار مالی نامتعارفی داشته

 تعهدات کارفرما :6ی ماده

 دهههد.کارفرمهها کلی ههه دزییههات و توضههیحات کههافی و الزم را بههرای ادههرای موضههوع قههرارداد در اختیههار پیمانکههار قههرار مههی           .1-6

ه است و پیمانکار کلی ه مبالغ و قیمت توافقی کارفرما محل ادرای قرارداد را با تمامی امکانات  و مشخصات آن به رویت پیمانکار رسانید .2-6

 را با مشاهده وضع مودود پذیرفته است.

را به عنوان نماینده تام االختیار خود دهت همکاری و ایجهاد همهاهنگی ههای الزم بهه پیمانکهار       آقای سیددواد عظیمی دخت کارفرما   .3-6

 تعیین نمود.

قرارداد ، از محل اعتبارات تخصهیص یافتهه بهر اسهاس قهوانین و مقهررات آیهین نامهه مهالی و          کارفرما هزینه های انجام خدمات را طبق  .4-6

 معامالتی دانشگاه پرداخت می نماید.

کار فرما با اعالم وزارت کار و امور ادتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداخت های قانونی و حقوق حقه کارگران از سهوی شهرکت ذیهربط،    .5-6

 .اصله یک ماه،با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد ،اقدام  خواهد نمودپس از دوبار اخطار با ف

.کارفرما متعهد می گردد تجهیزات و امکان مربوط به موضوع قرارداد را با تنظیم صورتجلسه در اختیهار پیمانکهار قراردههد. الزم بهه ذکهر      6-6
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ی بایست در پایان کار به صورت سهالم و کامهل بها تنظهیم صورتجلسهه      م است تجهیزات مربوطه اعم از تجهیزات سلف سرویس و آشپزخانه

 توسط پیمانکار تحویل داده شود.

 : دستگاه نظارت7ی ماده

باشد کهه  سلف سرویس می تغذیه و یاداره یعهدهه ب و کلیه مراحل خرید مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا نظارت بر ادرای تعهدات پیمانکار 

موقع به هر ترتیهب کهه    توانند در هرشوند مینمایندگان وی که کتباً معرفی می دستگاه نظارت یا شود.تگاه نظارت نامیده میقرارداد دس در این

شود حضور یافته و کمیت و کیفیت غذا و نحوهانجام می توزیع غذا در آن ، پخت وسرویس که کار تهیهزم بداند در محل آشپزخانه یا سلفال

باشد. ضهمناً  دستورات دستگاه نظارت می . پیمانکار مکلف به رعایت تذکرات وه و بر ادرای صحیح کار نظارت کنددرل کری توزیع آن را کنت

  باشد.ی قرارداد میضمیمهت طبخ و توزیع غذا کمی لیست عوامل مؤثر در کیفیت و

 دانشگاه است.ها ر حقوقی و قرارداددانشجویی و اموامور  یاین قرارداد بر عهده رنامه دسن ادرای تصویبنظارت بر حُ

 

 سن انجام تعهداتحُ ضمانت :8ی ماده

 نامهه گیرد که ایهن ضهمانت  کارفرما قرار می نزد به عنوان تضمین حسن انجام کار ...........سن انجام کار و تعهدات پیمانکار به منظور تضمین حُ

ییهد  أ، میزان تخلفات ناشی از انجام وظایف نهامطلوب و خالصهه ت  بهداشترعایت  ،کمیت، کیفیت ،قرارداد مفادیید أقرارداد با ت در پایان مدت

و مالیات و همچنین تصفیه حقوق کارکنان و اشخاص  مفاصا حساب بیمه یو ارائه دانشجوییسن انجام کار توسط مسئول مربوطه و معاون حُ

بهه  را ی مهذکور  نامهه دانشگاه ضمانتو خود عمل نکند  قسمتی از تعهدات در صورتی که پیمانکار به تمام یا د.شوبه پیمانکار مسترد می ثالث،

 د.نفع خود ضبط خواهد کر

 مراکز توزیع و تعداد نیروی مورد نیاز: محل طبخ، 9ی دهما

در شهام   محل طهبخ ناههار و  مواد اولیه و طبخ می بایست با هماهنگی و تحت نظارت کارفرما صورت گیرد .همچنین  آماده سازیکلیه مراحل 

و سایر مراکز بهه تشهخیص دسهتگاه     خواهرانخوابگاه  اصلی دانشگاه و سلف سرویسهای توزیع در سالنو محل دانشگاهی مرکزی آشپزخانه

 باشد.نظارت می

 :تعداد نیروهای ثابت مورد نیاز پیمانکار باید به شرح زیر باشدحداقل 

 نفر سرآشپز باتجربه یک -

 یک یآشپز دردهدو  -

 نیروی ساده ج نفرپن -

متعهد می گردد یک نفر را به عنوان نماینده تام االختیار خود دهت پاسهخگویی و همهاهنگی ههای الزم مربهوط بهه موضهوع        پیمانکارتبصره: 

 .قرارداد به کارفرما معرفی نماید

 

 ( شرایط کارکنان پیمانکار و تعهدات پیمانکار در این زمینه10ی ماده

 شوند باید دارای شرایط ذیل باشند:ی خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته میت انجام و ارائهی که دهکارکنان( 1-10

 ( دارا بودن سالمت دسمی و روحی به تأیید مراکز درمانیالف

 ( اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مرادع قضاییب

 و سیگار ( عدم اعتیاد به مواد مخدرپ
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 یت عمومی و احراز آن توسط کارفرما( تأیید صالحت

 ( دارا بودن توانایی انجام وظایف محولهث

 ی آن به دانشگاهو ارائه ( داشتن کارت بهداشتی معتبر قبل از شروع به کار و تمدید آن قبل از پایان اعتبار آنج

 ی آموزش بهداشت عمومی کارگران در ابتدای قراردادی دورهی گواهینامه( ارائهچ

ی پیمانکارخواهد بود )کهارت  های آموزش بهداشت به عهدهی دورهنامهی انجام معاینات دهت دریافت کارت بهداشتی و گواهیه: هزینهتبصر

 بهداشتی باید هر شش ماه یک بار تمدید شود(.

 ی کارکنان بایستی شئونات و اخالق اسالمی و کلیه مقررات اداری دانشگاه را رعایت کنند.( کلیه2-10

سهاعت پرسهنل دهایگزین     48موظف اسهت حهداکثر ظهرف مهدت      ( در صورت عدم رضایت کارفرما از پرسنل تحت پوشش، پیمانکار3-10

 دیگری را معرفی کند.

به دز افهرادی کهه مهورد تأییهد کتبهی       پذیر خواهد بود.کارفرما امکان ( هر گونه به کارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تأیید کتبی4-10

سهازی  های فعالیت نیروهای پیمانکار نظیر ظرفشویخانه و انبار و محهل آمهاده  و یا محل ی ورود به آشپزخانهاند فردی ادازهرفرما قرار گرفتهکا

 مواد غذایی و... را ندارد.

ی پرسهنل الزامهی   کلیهه کفش مخصوص و یا دمپایی و شلوار کار( به طور مسهتمر بهرای    دستکش، کاله، )روپوش، فرم( استفاده از لباس 5-10

 های بهداشت و به تفکیک مسئول توزیع از بقیه باشد.توزیع باید دداگانه و بر اساس دستورالعملکارکنان  است. لباس کار سرآشپزها و

پرسهنل  ( در صورت لزوم و بنا به تشخیص کارفرما، پیمانکارموظف است هر زمانی که نیاز به یونیفرم و روپهوش نهو باشهد آن را بهرای     6-10

 ها تحویل دهد.خود خریداری کرده و به آن

دار تهیه کند و کلیه افراد به کهارگیری شهده موظفنهد در    پیمانکارموظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسایی عکس (7-10

 خود را بر سینه الصاق کنند. اتیکتساعات کار ملبس به لباس کار بوده و 

بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچ گونه ارتباطی با کارفرما نداشهته و   ارگیری شده، کارکنان پیمانکار( کلیه افراد به ک8-10

 گونه تعهد استخدامی در قبال نیروهای به کارگیری شده ندارد. کارفرما هیچ

ی وارد آیهد بهه طهور دزئهی و کلهی بهه عههده        شهگاه تجهیهزات دان  بهه  به ههر نحهو  و خساراتی که  ( وقوع هر گونه حادثه برای نیروها9-10

ی گونه مسئولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت، دانشگاه رأساً از پرداختهی ماهانهه   پیمانکارخواهد بود و دانشگاه هیچ

 کسر خواهد کرد. پیمانکار

ی گواهی ارائه موظف به انجام آن و کارکناننشگاه الزامی است وروز یک بار( توسط مرکز بهداشت دا 45ای )( انجام معاینات دوره10-10

 باشند.الزم می

دبانه باشد و در صورت هرگونه اعتراضهی  ؤم محترمانه وبایست با دانشجویان و کارکنان دانشگاه می کارکنان پیمانکاربرخورد  ینحوه (11-10

 نند.کرا دردریان گذاشته واز مشادره و بحث خودداری  رتدستگاه نظا یدرنگ نمایندهنسبت به کیفیت و کمیت غذا بی

 تعهدات پیمانکارسایر : 11ماده 

گونهه   و هیچ ی پیمانکار بودهبر عهدهبروز هرگونه حوادث ناشی از انجام موارد قرارداد برای نیروهای مذکور در این قرارداد  ( مسئولیت1-11

 .باشدنمی کارفرمامسئولیتی در این زمینه متوده 

باشد و شرکت موظف است از بیرون بردن وسایل آشپزخانه اعم از سهینی،  میپیمانکار  یعهدهه ب و تجهیزات و نگهداری وسایل حفظ (2-11

 قاشق، چنگال و... توسط دانشجویان و یا سایرین دلوگیری کند.

میزان کافی دهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کهار   د نیروی انسانی وادد شرایط، امکانات و تجهیزات را بهشومتعهد می پیمانکار( 3-11
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 ی خدمت به دانشجویان، زمان انتظار از ده دقیقه تجاوز نکند.ای که کیفیت مورد انتظار کارفرما تأمین شود و از نظر زمان ارائهبه گونه گیرد.

 رساند انجام دهند.یید کارفرما میأی که به تبندزمان ید که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامهشوپیمانکارمتعهد می( 4-11

قانون  37و ماده  8مطابق ماده  دشوپیمانکارمتعهد مینیروهای به کارگرفته شده توسط پیمانکار هیچ رابطه قراردادی با کارفرما ندارند و ( 5-11

طیل کاری ، حق شیف ، عیدی ، پاداش ، لبهاس ، ب  کار کلیه حقوق و مزایای قانونی کارگران خود اعم از حقوق و دستمزد ، اضافه کاری ، تع

بهه  )خوار و بار و غیره را منحصراً به حساب بانکی آنان نزد یکی از بانکهای معتبر واریز نماید و بهه هریهک از کهارگران خهود فهیش حقهوقی       

 تحویل نماید (تفکیک موارد پرداختی

هیهات محتهرم وزیهران توسهط      2/9/84هه مهورخ   33954/ت 3257/5امه نرعایت مفاد تصویبالزم به ذکر است در خصوص حقوق کارکنان 

 ناپذیر قرارداد است.پیمانکار الزامی است و تعهدات مندرج در آن دزء ددایی

 م از حقیقی یا حقوقی( ندارد.ع)ا ئییا دز یکلبه صورت پیمانکارحق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر ( 6-11

 د.شوروز کتباً به کارفرما اعالم  5ظرف مدت  یبایستمی وضعیت پیمانکار هرگونه تغییر در (7-11

 

 در مقابل دستگاه پاسخگوست.پیمانکاراست و  پیمانکار یسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهدهضمانت حُ (8-11

 باشد.ت ایمنی میهای داری دستگاه، حفظ اسرار و نکاپیمانکارموظف به رعایت نظام( 9-11

، تاسهوعا،  کند که در بعضی از روزهای تعطیهل )از دملهه ایهام تعطیهل مهاه مبهارک رمضهان       در مواقع ضروری که موقعیت ایجاب می (10-11

ن پیمانکهار موظهف بهه انجهام آ     دسهتگاه نظهارت  شود بر اسهاس اعهالم   و توزیع غذا طبخ  (و... و ایام امتحانات قربان عاشورا، عید غدیر، عید

 باشد.می

 دسهتگاه نظهارت  آن توسط  یکه برنامه شودمی توزیعطبخ و افطاری  ،و به دای شامسحری  ر،دای ناهاه ایام ماه مبارک رمضان ب در (11-11

 باشد.ی هر پرس بر اساس مبلغ ناهار و شام میالزحمهحقبه اطالع پیمانکار خواهد رسید.  قبالً

ها و سایر مراکزی کهه دسهتگاه   ها و خوابگاهکلیه سلف سرویس را دهت توزیع درد غذایی طبخ شده پیمانکار موظف است حمل موا (12-11

 شده نسبت به حمل و تحویل آن اقدام کند. انجام داده و در رأس ساعات تعیین خوددارد با وسایل نقلیه نظارت اعالم می

و روزانهه نیهز    می باشهد و به طور مستمر ز شروع هر ترم و در پایان هر ترم ها و آشپزخانه قبل ا( پیمانکار متعهد به نظافت کامل سالن13-11

بهدیهی اسهت پیمانکهار حهق ههیچ گونهه مطالبهاتی در ایهن          .نمایدها اقدام توزیع نسبت به نظافت سالن در سه نوبت بعد از پایانمتعهد است 

 خصوص ندارد.

ههای  ی حوضهچه های فاضالب و تخلیهی گرفتگی لولهها و هزینهسرویس پاشی و ضدعفونی محیط آشپزخانه و سلف( تهیه سم و سم14-11

 باشد.ی پیمانکار میبر عهدهو همچنین تخلیه چربی گیرها فاضالب 

و بهر اسهاس قیمهت تهوافقی     یا دسرهای خارج از لیست پیوست با توافق طهرفین   کارفرما به اضافه کردن غذا و درخواستدرصورت  (16-11

 شود.انجام می

باشد و در صورت لهزوم بهه دالیهل خهاص بهه      قرارداد می 6ی های اعالم شده در پیوست شمارهبندی( پیمانکار موظف به رعایت گرم17-11

 پذیر است.تغییر با درخواست کتبی و موافقت کتبی دستگاه نظارت امکان

 

 حمل مواد اولیه غذا نگهداری و شرایط تهیه، :12ی ماده

 کارفرما یبه عهدهسایل تنظیف ها و وکنندهپاک ها،کنندهها، ضدعفونیغذایی از قبیل شویندهذایی و غیره مورد مصرف غ( خرید مواد اولی1-12

 باشد.می
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 باشد.  می کارفرما یعهدهه لیوان یکبار مصرف استاندارد مورد نیاز در هر وعده ب ی( تهیه2-12

بهه صهورت    به نسبت نیاز روز و به مقدار و تعداد مورد نیاز  با هماهنگی نماینده کارفرما   کارفرما( مواد اولیه غذایی تهیه شده از دانب 3-12

 روزانه یا هفتگی از طرف انباردار در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و پیمانکار مکلف است ضمن رعایت صرفه دویی از هر گونه تضهییع مهواد  

ه در هر وعده غذایی در اختیار کارفرما قرار می گیرد و کارکنهان پیمانکهار حهق خهروج     خودداری نماید. همچنین میزان غذای اضافه پخت شد

 هیچ گونه مواد اولیه یا غذای پخت شده از آشپزخانه را ندارد

 به مصرف برساند. آماده سازی وشدنی مورد نیاز خود را به صورت روزانه مکلف است مواد اولیه غذایی فاسد رپیمانکا (5-12

باشد و در صورت فسهاد و یها   پیمانکار می که به صورت روزانه یا هفتگی تحویل داده می شود ، به عهدهیت نگهداری مواد اولیه ( مسئول6-12

 گونهه  ن است و ههیچ آپیمانکار موظف به دایگزینی  ،ارفرما چنانچه غیرقابل مصرف باشدافت کیفیت به تشخیص کارشناس تغذیه و یا ناظر ک

 ای پذیرفته نیست.هانهیا ب خیر در توزیع وأت

دو در مهوارد ضهروری   د رعایت و ادرا کنه شوه توسط دستگاه نظارت تعیین میغذایی هفتگی کارفرما ک ی( پیمانکار موظف است برنامه7-12

 همکاری الزم در تغییر آن داشته باشد.

 ه اقدام و دوابگوی دانشجویان و دانشگاه باشد.( پیمانکار موظف است نسبت به خرید نان مصرفی با کیفیت مطلوب و تعداد اعالم شد8-12

 

 ی توزیع غذای تهیه شده و تجهیزات مورد نیازه: شرایط و نحو13 یماده

( و شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت غذذا )    2ها و شاخص های الزامی مواد غذایی) پیوست شماره دعالوه بر رعایت استاندار

 کار مکلف به تعهدات ذیل نیز می باشد:( ، پیمان  3پیوست شماره 

سازی و طبخ غذا توزیع و آماده انجام گیرد. بدیهی استآشپزها و توسط آشپز یا کمکتوزیع غذا باید با نظارت سرآشپز و یا نماینده او ( 1-13

 گیرد.مشمول دریمه قرار می توسط نیروهای ساده و خدماتی ممنوع بوده و

ژتهون  و یها  سیسهتم اتوماسهیون   کارت تغذیهه   بادر قبال ژتون رزرو شده  اساس سهمیه تعیین شده و به هر نفر برمیزان غذای تحویلی  (2-13

 خواهد بود.برگی 

 ارائهه  دسهتگاه نظهارت  را به نماینهده   و کارکنان دانشجویان بهشده  غذای تحویل آمارپیمانکار موظف است تا پایان ساعات توزیع غذا  (3-13

 ویدهنهد و از   نهاظر کارفرمها  تر باشد باید به همان تعداد غذا تحویهل  ها از آمار تعداد طبخ غذا کمصورتی که آمار ژتون ند. بدیهی است درک

دسهتگاه  که این مراحهل طهی نشهود     د و در صورتینک دستگاه نظارتد و در آخر وقت هر روز تحویل نکدیه تحویل غذای اضافه دریافت تائی

به هر نحوی در  و در صورتی که غذا کم باشد پیمانکار موظف به تهیه و توزیع آن دنکیانه پیمانکار خودداری میاز تائیدیه عملکرد ماه نظارت

 اقدام خواهد شد. 15ماده  6طبق بند  باشد که در صورت عدم انجام این امراسرع وقت می

اساس غذای اصهلی   بر موافقت کارفرما از نوع دیگری باشد،که با  غذای کسری باید از همان نوع بوده و در صورتی گونه موارد : در اینتبصره

 محاسبه خواهد شد.

در سطح کلیه مراکهز توزیهع   گردد و پیمانکار موظف به رعایت زمان مربوطه فرما کتباً به پیمانکار اعالم میزمان توزیع غذا از سوی کار (4-13

 شرکت دریمه خواهد شد. 15ماده  6بند ی بر اساس یل صف طوالنخیر در توزیع غذا و تشکأدر صورت ت .خواهد بودغذا 

 درباشهد کهه   می خواهرانخوابگاه و  اصلی دانشگاه سرویسشامل سلفد که شواعالم می دستگاه نظارتهای توزیع غذا از طرف محل( 5-13

 باشد.می اه نظارتدستگهای تعیین شده توسط موظف به توزیع غذا در محل پیمانکارطول مدت قرارداد  صورت اضافه شدن در

 را خواهد داشت. کارفرما روزانه نظارت و کنترل مستقیم نوع و کیفیت، غذاهای عرضه شده توسط پیمانکار ی( نماینده6-13

ظروف استیل و یا در مواردی خاص ظهروف یکبهار مصهرف    ) زیع غذا در ظروف مورد نظر کارفرماموظف است نسبت به  تو ( پیمانکار7-13
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وف قابل شستشو( مطابق دسهتورالعمل ها )دهت ظرآن یشوی دداگانهو  آوری و شستپرسنل همچنین دمع ت دانشجویان واستاندارد( ده

 های کارفرما اقدام کند.

سازی، طبخ و توزیهع  تهیه، حمل و نقل، نگهداری، آمادهموظف است کلیه موازین و استانداردهای بهداشتی را در تمام مراحل  پیمانکار (8-13

 .ناظر کارفرما، دقیقاًرعایت کند یا برابر نظریه کارشناس تغذیه وغذا 

 حق عودت آن به فریزر را ندارد. تبصره: در صورت خروج گوشت، مرغ، ماهی و سایر مواد غذایی منجمد از فریزر و رفع انجماد آن، پیمانکار

هر زمان که بخواهند محهل طهبخ غهذا و انبهار مهواد غهذایی و سهایر        توانند در از کارشناسان فنی یا بهداشتی می ( نمایندگان کارفرما اعم9-13

کهه کارشهناس تغذیهه     نمایهد در صهورتی  تعهد مهی  فضاهای مرتبط و همچنین نحوه طبخ و توزیع غذا و مواد اولیه را بازرسی نمایند. پیمانکار

که نیاز به ذکر دلیل باشد، غهذای تهیهه شهده را پهس از      دانشگاه هر گونه مواد و یا غذای تهیه شده را غیرقابل مصرف تشخیص دهند بدون آن

به هزینه خهود تهیهه و    تنظیم صورتجلسه معدوم نموده و مشابه همان غذا و یا غذای دیگر را که مورد تایید نماینده کارفرما باشد فوراً و مجدداً

 که معدوم شده نخواهد داشت. گونه ادعای خسارت نسبت به مواد غذایی را حق هیچ د. بدیهی است پیمانکارتوزیع کن

تجهیهزات در ابتهدای    باشد. بدیهی است کلیه وسایل وپیمانکار می یعهدهه ( مسئولیت نگهداری و تعمیر وسایل و تجهیزات غذاپزی ب10-13

 و در پایان قرارداد باید سالم عودت دهد. دشوه طور سالم تحویل پیمانکار میقرارداد ب

زیر نظر کارشناس تغذیهه  مواد اولیه مصرفی را کالً به لحاظ میزان مصرف مطابق ددول آنالیز غذایی پیوست را موظف است  پیمانکار (11-13

 دانشگاه به مصرف برساند. و یا ناظر

 .قرارداد بوده که رعایت کلیه موارد مندرج در آن الزامی است ناپذیردداییهای پیوست دزء ( ددول آنالیز غذایی و فرم12-13

 کارفرمامکلف است در حضور نماینده دیگر نداشته و  یرف قرارداد حق مصرف دوباره غذای تهیه شده در هر وعده را برای وعده( ط13-13

 نسبت به تحویل آن به کارفرما اقدام کند.

 ایمنی : موارد بهداشتی و14 یماده

 عهد به موارد بهداشتی و ایمنی ذیل نیز می باشد:( پیمانکار مت7عالوه بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و بهداشتی پیوست شماره ) 

و کاله و دستکش و کفش و دیگر وسهایل الزم دههت کلیهه پرسهنل      (کار )روپوش و شلوار لباسهای مربوط به پرداخت هزینه وتهیه ( 1-14

نگ روپوش باید سفید وآستین مناسب ضمناً ر باشد.پیمانکار می یبه عهده نآهای اولیه به همراه دعبه نگهداری ازدمله کمک سلف سرویس

 باشد.

چنانچهه پهس از تهذکرات شهفاهی      منظم از لباس کار نماید. ضمناً را ملزم به استفاده مرتب و انکار موظف است کلیه نیروهای خودپیم (2-14

خیر أدلوگیری خواهد کرد و مسئولیت ت بعضی از آنان در استفاده از لباس کار قصور نمایند بر طبق مقررات بهداشتی دانشگاه از ادامه کار آنان

 باشد.پیمانکار می یدر طبخ غذا به عهده

دسهتگاه  ای که از طرف پیمانکار موظف است طبق برنامه، سالن غذاخوری، انبار و سردخانه شوی مرتب آشپزخانه وو  به منظور شست (3-14

 هها آن دخالهت کننهد. ضهمناً برنامهه کهاری     بایستی در امر توزیع و طبخ غذا نظافت ن کناند خدمات فوق را انجام دهد. کارشوتنظیم می نظارت

 نیز باید دارای رنگی غیر از رنگ پرسنل شاغل در آشپزخانه باشد. و لباس کار ایشان توسط کارفرما اعالم

 د.نکسرویس و آشپزخانه دلوگیری پیمانکار موظف است از ورود افراد متفرقه به داخل سلف ینماینده (4-14

 مسئولیت بروز هرگونه بیماری که به سبب عدم رعایت نظافت و اصول بهداشتی باشد برعهده پیمانکار است. (5-14

ودارای زخم و حوادث ناشی از  دارسرویس مبتال به بیماری اعم از پوستی، واگیردر صورتی که بعضی از نیروهای آشپزخانه و سلف (6-14

دایگزین نیروهای  درمحل آشپزخانه حضور یابند و یا چنانچه در مرخصی باشند، پیمانکار موظف است قبالً کار باشند نباید تا بهبودی کامل

 ند.کها را معرفی نثابت آ
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بهدیهی   .پیمانکار موظف است برنامه ای تنظیم نماید تا شستشوی لباس کار کارگران حداقل هفته ای دو بار توسط شرکت انجام پذیرد (7-14

 ده شود کارفرما می تواند دریمه منظور نماید.هثیف و نامرتب بودن و یا ناقص بودن لباس کار کارکنان مشاهرگونه ک است

مورد عهدم   هربرای . های مخصوص استفاده کننددستکش ماسک و ،بندکاله، پیش سازی و طبخ و توزیع غذا باید ازکلیه کارکنان آماده (8-14

 باشد.پیمانکار می یتهیه و پرداخت هزینه به عهده گردد.گردد و از مطالبات شرکت کسر میور میه منظدریمکاله  یا استفاده از دستکش

گونه نیروها بایهد بهه    بدیهی است ساعت کار این .سالن غذاخوری و مراکز توزیع باید پس از پایان کار توزیع کامالً تمیز و مرتب شود (9-14

 .اشدامر میسر باین نحوی باشد که امکان انجام 

و از وسهایل مناسهب و مخصهوص اسهتفاده      روی چرخ دستی باید خودداری کنند از حمل نان در کف خودرو و یا روی صندلی و یا (10-14

 شود.

 مراکز توزیع باید در ظروف سربسته و مناسب صورت گیرد و هنگام توزیع نیز از ظروف مخصوص استفاده شود.ه حمل غذا ب (11-14

وسهایر مهوارد الزامهی اسهت در صهورت مهوارد       و استحمام روزانه فردی توسط کارکنان نظیر کوتاه بودن مو و ناخن  رعایت بهداشت (12-14

 د.شوتخلف هر مورد دریمه منظور می

. در صورت تخلف هر مورد اکیداً ادتناب شود دستگاه نظارتاز مصرف مازاد غذای طبخ شده برای سایر وعده های غذایی بدون نظر (13-14

 شود.ه منظور میدریم

. در صهورت مشهاهده ههر مهورد دریمهه      وعده های غذایی دیگر خودداری شهود از مصرف روغن مازاد و سوخته در طبخ غذا برای  (14-14

 موظف است در موارد سرخ کردنی از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده کند. مانکاریپ منظور می شود.

 .شودمی منظور مورد تخلف دریمه هرو ت مستقیم شعله خودداری گردد های روغن روی حراراز قرار دادن حلب (15-14

خ رعایهت  سازی مواد اولیه برای طبخ رعایت موارد بهداشتی و نظافت محیط و همچنین فاصله زمانی آماده سازی تا طبدر هنگام آماده (16-14

 .شودشود. هر مورد تخلف دریمه منظور می

 .شود. هر مورد تخلف دریمه منظور مینمایدها و سردخانه نگهداری در کنار هم در یخچالرا ی خام و پخته مواد غذاینباید  ( پیمانکار17-14

کوتاهی رخ دههد ههر مهورد     چنانچهو کارکنان با توده به اهمیت مسئله نظافت و شستشوی مطلوب ظروف مورد استفاده دانشجویان  (18-14

 صورت کامل انجام گیرد.ه شوی ظروف کثیف در پایان هر وعده باید بو  هی است شستبدی .از مطالبات پیمانکار کسر می گرددتخلف 

. بدیهی است در صورت عهدم  از لباس مخصوص استفاده نماینددر زمان توزیع غذا  کندخود را موظف  کارکناناست  تعهد( پیمانکار م19-14

توزیع کنندگان باید سفید با آرم خاص، پرسهنل آشهپزخانه )آشهپز و کمهک     اقدام می شود. ضمنا لباس  قرارداد 15ماده  6استفاده بر اساس بند 

 فید با آستین مناسب و لباس کارگران ظرفشویی و نظافتچی آبی آسمانی باشد.آشپز( س

 ساعت نگهداری نماید. 24تا  را ( پیمانکار موظف است یک پرس از غذای هر وعده20-14

 را تخهم مهرغ و...   یشهانه  هها و شیشهه و  کارتن کلیه ضایعات مواد غذایی وتر را تفکیک و زباله های خشک و پیمانکارموظف است  (21-14

کارفرما  یعهدهه ن بآمتعلق به کارفرما بوده و حق فروش  بازیافتی کلیه مواد ضایعاتی د وکنمحل مورد نظر کارفرما نگهداری  وری و درآدمع

 است.

 

 

 م و تخلفات: شرایط پرداخت، جرای15 یماده

بهر  ) طهبخ غهذا   ، کیفیهت خسارات وارده اعم از کمبود نیرو در پایان هر ماه با توده به شرایط قرارداد کلیه موظف است دستگاه نظارت( 1-15

در سهایر خهدمات محولهه     در توزیع مناسهب غهذا و   عدم رعایت نکات بهداشتی و قصور ( طبخ غذا،10 تا 5ی شماره پیوستهای اساس فرم
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 قرارداد اقدام شود. ت به کسر از مبلغ کارکرد ماهیانهاعالم تا نسب توسط پیمانکار را

هیهه و  موظف است غذای مورد نیاز را از طریق دیگهر ت  ،دلیلی که پیمانکار نتواند غذای مطلوب و استاندارد ارائه دهد به هر هر موقع و (2-15

 .خواهد بود %20 یضافهاه بدریمه موظف به پرداخت  انکارپیم تیخسارگونه  هردر صورت بروز  د. ضمناًنکدر زمان تعیین شده سرو 

در اسهرع وقهت صهورت نگیهرد،     پیمانکهار   از طرف یدر کلیه موارد چنانچه کوتاهی و قصوری از طرف پیمانکار مشاهده شود و اقدام( 3-15

 دستگاه

گونه اعتراضی نخواههد   گردد و پیمانکار حق هیچمی رکس از مبلغ قرارداد %20اضافه ه نسبت به رفع آن اقدام نموده وخسارات وارده ب نظارت

 داشت.

در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر طرف قرارداد ،در ادرای تعههدات خهود از نظهر کمهی یها کیفهی کوتهاهی و قصهور داشهته            (4-15

ز صورت وضعیت روزانهه پیمانکهار کسهر    ا (4)باشددرایم قرارداد پس از یک بار اخطار کتبی و سه بار دریمه مطابق با لیست درایم پیوست 

 می گردد. اعمال درائم  بر اساس مراحل ذیل ادرامی گردد:

 در مرحله اول: ده درصد دریمه از مبلغ اولین صورت حساب وصولی کسر می شود. -

 در مرحله دوم :بیست درصد دریمه از مبلغ اولین صورت حساب وصولی کسر می شود. -

 د دریمه از مبلغ اولین صورت حساب وصولی کسر می شود.در مرحله سوم:پنجاه درص -

 در مرحله چهارم موضوع فسخ قرارداد در دستور کار کرفرما قرار می گیرد.-

 

 : سایر شرایط قرارداد16 یماده

رات دزئهی و  کارفرمها و هزینهه تعمیه   بهه عههده    بردستگاهها، سردخانه ها و وسایل تحویلی اساسی ( هزینه تعمیرات و تعویض قطعات 1-16

 تعمیرات ناشی از سهل انگاری کارکنان پیمانکار بر عهده شرکت خواهد بود.

تبصره: در صورت قطع برق، آب، گاز و یا بروز هر گونه عیب فنی دیگر در محل سالن ها و آشپزخانه، سردخانه ههاو انبارهها پیمانکهارموظف    

خسهارت وارده بهه پیمانکهاردر اثهر عهدم اطهالع یها دیهر اطهالع دادن بهر عههده            است مراتب را سریعاً به کارفرما گزارش نموده، بدیهی است 

 پیمانکارخواهد بود.

 باشد.( تأمین لوازم مصرفی آشپزخانه از قبیل تشت، سبد و ... به عهده پیمانکار می2-16

ههای  انبارها، سهرویس  یا، محوطههها، سردخانه( نظافت و شستشوی فضاهای اصلی و دانبی آشپزخانه، سلف سرویس و انبار )یخچال3-16

بهداشتی، سلف سرویس، آبدارخانه، راهروهای مربوطه و...( بعهده پیمانکاربوده و محل های مذکور همواره می بایسهت تمیهز باشهند و دمهع     

 آوری و دفع زباله آشپزخانه و سلف سرویس هر روزه بعهده پیمانکار می باشد.

 باشد.پیمانکار می یخانه و وسایل به عهدهو پرسنل و تجهیزات آشپز و غذاخوری دانشجویان ظروف غذاپزیآوری و شستشوی ( دمع4-16

می باشهد )کیفیهت و میهزان مهواد      کارفرما کننده و وسایل کار دهت انجام نظافت و تنظیف به عهده( تهیه مواد شوینده و مواد ضدعفونی5-16

 دانشگاه برسد(.ه تایید کارشناس بهداشت محیط ت ببایسضد عفونی کننده مصرفی ماهانه می شوینده و

 به عهده پیمانکارمی باشد.از دمله بیمه، مالیات) به دز مالیات ارزش افزوده ( ( پرداخت کلیه کسور قانونی 6-16

م موضوع قرارداد ادامهه  ماه دیگر به انجا 2( پیمانکارموظف است در پایان قرارداد در صورت نیاز کارفرما تا انعقاد قرارداد ددید به مدت 7-16

 دهد.

بهوده و   1337قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی مهاه   141( پیمانکارمتعهد به رعایت اصل 8-16

ورتیکه خالف این متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وده اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند در ص
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 امر ثابت شود مسئول عواقب آن خواهد بود.

 ه تخلیه و تحویل محل اقدام نماید و صورتجلسه مربوطه تنظیم گردد.مکلف است نسبت ب، پیمانکار ( در پایان مدت قرارداد 9-16

رد نیاز دهت انجام کارهای تحت نظهر اعهم از   با در نظر گرفتن دمیع دهات بیمه، مالیات و تعداد پرسنل مو پیمانکار اقرار می نماید( 10-16

سرآشپز، آشپز، کمک آشپز و متصدی توزیع غذا دهت توزیع ناهار و شام و هزینه تعمیرات دزئی وسایل و تجهیزات و لیوان یکبهار مصهرف   

غذا نسبت به محاسهبه و  وظروف یکبار مصرف، مواد شوینده و وسایل تنظیف و رفع گرفتگی فاضالب وغیره از محل طبخ و محل های توزیع 

 ا قرارداد به نحو احسن ادرا گردد و در آینده حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.برآورد قیمت تمام شده هر وعده اقدام نموده ت

در  اداره تغذیه تهیه و برنامه هر هفته یک هفته زودتر کتباً بهه پیمانکهار ابهالغ مهی گهردد. ضهمناً       ( برنامه غذایی بصورت هفتگی توسط11-16

 باشد.غذایی می یفرما امکان تغییر برنامهموارد اضطراری و عدم دسترسی به مواد اولیه با تأیید کار

نههایی بهه پیمانکارکتبهاً اعهالم خواههد شهد و       آمهار  عنوان ه هر روز یک روز زودتر ب آمارصورت هفتگی و ه ( تعداد غذای مورد نیاز ب12-16

د و دانشگاه بایهد تاییهد شهو    ید و آمار غذای تحویلی در پایان هر روز توسط نمایندهدارد غذا طبخ کنیکار باید طبق آماری که دریافت مپیمان

 باشد.دانشگاه می یپیمانکارموظف به اخذ رسید غذای تحویلی از نماینده

نشگاه می باشد اما تغییهر در سهاعات   دا ( به لحاظ اهمیت زمان بندی سرو غذا پیمانکار متعهد و ملزم به ادرای برنامه زمانی تعیین شده13-16

مهان  پیمانکار ملزم و متعهد اسهت فواصهل شهروع و اتمهام ز     ،توزیع و سرو غذا با موافقت دانشگاه امکان پذیر خواهد بود ولی در هر صورت

 د.بندی توزیع غذا را رعایت کن

تغذیهه  حل تهیهه و توزیهع غهذا را برابهر نظریهه کارشهناس       ( پیمانکارموظف است کلیه موازین و استانداردهای بهداشتی را در کلیه مرا14-16

 د.دانشگاه دقیقاً رعایت کن

یک طرفه قرارداد را فسخ نمایهد و پیمانکهار    یکماهتواند با اطالع قبلی ، دانشگاه میآن یارائه شیوهدر صورت عدم رضایت از غذا یا ( 15-16

 گونه ادعایی ندارد. حق هیچ

دانشگاه را مطلع نمایهد تها در صهورت     نباشد بایستی دست کم یکماه قبل کتباً انجام قرارداد ار به دالیلی قادر بهکه پیمانک در صورتی (21-16

باشهد.  موافقت از طرف دانشگاه نسبت به فسخ آن اقدام شود و در غیر این صورت قرارداد به قوت خود باقی و از اعتبهار الزم برخهوردار مهی   

بایست از عهده دبران خسارات وارده بهه کارفرمها طبهق نظهر و تشهخیص      انکار بنحو یک دانبه پیمانکار میدرصورت فسخ قرارداد توسط پیم

 باشد.کارفرما برآید و نظر و تشخیص کارفرما دراین زمینه قطعی و غیر قابل اعتراض می

 : موارد فسخ قرارداد از طرف کارفرما17

 دانبه فسخ کند:زیر از دانب پیمانکار قرارداد را به صورت یککارفرما حق دارد در صورت مشاهده هر یک از موارد 

 از دمله تاخیر در شروع انجام خدمات موضوع قرارداد ( عدم ادرای هر یک از مواد قرارداد1-17

 های داری موضوع قرارداد( عدم رعایت مقررات و دستورالعمل2-17

 ( انتقال کلی و یا دزئی موضوع قرارداد به شخص ثالث3-17

 ( عدم رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت4-17

 و احراز عدم توانایی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار ( عدم رعایت استانداردهای کارفرما در مورد انجام کار5-17

 های کارفرما در چارچوب قرارداد( عدم پذیرش درخواست6-17

 ه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ادراییاز تخلفات و درائم مندرج در آیین نام ( احراز هر یک7-17

 پیمانکارو انحالل ( ورشکستگی 8-17
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  ماره:ش

   تاریخ: 
 پیوست: 

 

 سمه تعاليب

 

 ( فسخ قرارداد18

رساند و بدون احتیاج به انجام دادن ( هرگاه کارفرما قصد فسخ قرارداد را داشته باشد؛ مراتب را طی یک هفته کتباً به اطالع پیمانکار می1-18

وه بر ضبط و وصول تضمین و مطالبات پیمانکار کلیه خسارات وارده را از سایر اموال )منقول و غیرمنقول( و تشریفات قضایی مختار است عال

 باشد استیفاء کند.های وی به تشخیص امور مالی که غیر قابل اعتراض میسایر دارایی

شود. تأیید کارفرما و کسر کسور قانونی پرداخت می مربوطه پیمانکار تا تاریخ کارکرد پس از بررسی و یالزحمهتبصره: در صورت خاتمه، حق

 باشددر این صورت پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه بر علیه کارفرما دارا نمی

اعالم کند  ( در صورت تمایل پیمانکار به منظور فسخ قرارداد قبل از موعد مقرر بایستی یک ماه قبل مراتب را به صورت کتبی به کارفرما2-18

تا در صورت موافقت و اعالم موضوع از سوی کمیسیون مناقصه کارفرما نسبت به فسخ آن اقدام کند در غیر این صورت قرارداد به قوت خود 

بلغ سهپرده  باشد. چنانچه بدهی و خسارت وارده به کارفرما به دلیل فسخ قرارداد از طرف پیمانکار بیشتر از مباقی و از اعتبار الزم برخوردار می

 باشد و استیفای حقوق دولت از مبلغ سپرده به هر عنوان میسر نشود و سپرده پیمانکار تکافوی دبران خسارت وارده را نکند کارفرمها مجهاز و  

ستیفا کند نکار طلب خود را اهای پیمامحق خواهد بود کلیه خسارات وارده را به تشخیص امور مالی کارفرما از سایر مطالبات و اموال و دارایی

باشد و تشخیص کارفرما نسبت به وقوع تخلف و خسارت و کمیت و کیفیت مورد قرارداد و میزان هزینهه مر دزء تعهدات پیمانکار میا اینو 

 باشد.ها و خسارت وارده قطعی و غیرقابل اعتراض می

 

 : نحوه حل اختالف19ی ماده

و فصل اختالف ناشی از این قرارداد از طریق مذاکره بین نمایندگان طرفین و بادلب  در صورت بروز اختالف در نحوه ادرای این قرارداد حل

و در صورت عهدم پهذیرش نظهر کارشهناس مرضهی الطهرفین از سهوی         صورت خواهد پذیرفت الطرفیننظر کارشناس منتخب مربوطه مرضی

 کارفرما یا پیمانکار، طرفین می توانند به مرادع قضایی مرادعه نمایند.

 : تعداد مواد و نسخ قرارداد20ی هماد

ل از مندردات فهوق  ست و طرفین با اطالع کاماده و تمامی نسخ حکم واحد داشته و از اعتبار الزم برخوردار شماده تنظیم  20این قرارداد در 

 دارند.ده و قبولی خویش را اعالم میکرآن را امضاء 
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  ماره:ش

   تاریخ: 
 پیوست: 

 

 سمه تعاليب

 

 

 

 (1فرم شماره )

 

 قیمتفرم پیشنهاد 

 

  قیمت پیشنهادی برای طبخ و توزیع هر پرس ناهار

  قیمت پیشنهادی برای طبخ و توزیع هر پرس شام

 

 

 مهر و امضای شرکت 
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 2فرم شماره 

 

 ترکیب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سمت نام پدر

مدرك 

 تحصیلی

شغل 

 فعلی

سابقه کار 

 مرتبط

با ذکر سابقه ایثارگری 

 نوع آن

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 مهر و امضاء شرکت
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3رم شماره ف  

 شماره:....................

 تاریخ:......................

 پیوست:...................

 

 

 ی و ارزیابی توان مالی پیمانکارانفرم خوداظهار

در مناقصه  که ............................شماره ثبت به ......................مدیر عامل شرکت  ......................اینجانب

 :م توانایی مالی جهتکناعالم می وسیلهبدین ،ام.......... شرکت کرده..................................................................

 مبلغ کل قرارداد %5بانکی به میزان  ینامهضمانت یارائه -1

 قرارداد یهای اجرامین هزینهأت -2

 پرداخت حقوق کارکنان شرکت هزینه پخت و توزیع وماه سه حداقل  تهیهتوان مالی برای  -3

 را دارم.

 اموال غیر منقول شرکت شامل:

1- 

2- 

3- 

 ت شامل:اموال منقول شرک

1- 

2- 

 

 :مدیر عامل شرکت

مهروامضاء
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 4رم شماره ف

 ...................... شماره:

 .....................اریخ:..ت

 پیوست:...................

 

 22/10/1337اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب 

ییهد  أ( بدینوسیله اقهرار و ت رکت ......................... )پیشنهاددهنده برای مناقصهشمجاز و رسمی  یکنندگان ذیل نمایندهامضاءکننده/امضاء

دان دولت در معامالت و قراردادههای دولتهی مصهوب    کارمن ینماید که شرکت فوق مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخلهمی

مهذکور را   یحق دارد که پیشنهاد را لغو و ضهمانت نامهه   فرماکارباشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد نمی 1337دی ماه 

د و خهالف  نکص داده شود و پیمان را امضاء تشخی مانکارفوقیپ ،دهندهد که هر گاه این پیشنهادشویید میأهمچنین قبول و تکند.ضبط 

که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق ( با اثبات برسد یا چنانچه افرادی را هارات فوق در خالل مدت قرارداد )تا تحویل موقتاظ

داشهت کهه قهرارداد را فسهخ و      حهق خواههد   کارفرماها محول کند د و یا قسمتی از کار را به آننکدر این قراداد سهیم و ذینفع  هستند

دهنده ایهن پیشهنهاد   رای کهار را از امهوال  خیر ادأدر اثر فسخ قرارداد و ت ت پیمانکار را ضبط و خسارت واردهنامه انجام تعهداضمانت

این پیشنهاددهنده متعهد می .باشدمی کارفرماتعیین میزان خسارت وارده با تشخیص  .دنک...............................( اخذ ................شرکت)

ز شهرکاء شهرکت کهه    کنندگان شرکت یها هریهک ا  رسان و نظارت کنندگان و یا ادارهمدیران یا باز شود چنانچه در حین ادرای قرارداد

سهام یا سرمایه یا منافع شرکت باشند و یا چنانچه چند نفر از شرکاء شرکت که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع  %5یا بیش از  5دارای 

ونیهز چنانچهه ههر یهک از اقربهای      بند اول قانون فوق قرار گیرنهد   است دزء اشخاص مذکور در %20یا بیش از  %20ها در شرکت آن

ههای دولتهی برسهد    ن و بازرسان و سهامداران شرکت به سمت وزارت یا معاونت یا مدیرکل یا مدیریت و یا ریاست در سهازمان مدیرا

 کارفرمها ( مشمول قانون منع مداخلهه بشهود   که این شرکت )پیشنهاد دهنده. در چنین مواردی در صورتیتب را فورا به اطالع برساندمرا

گهذار حهق دارد   به اطالع نرساند نه تنها مناقصهه  دهنده مراتب فوق را بالفاصلهنانچه این پیشنهادخواهد داشت و چحق فسخ پیمان را 

 خیر در ادرای کار را بنها أمربوط به قرارداد را نیز ضبط و خسارت ناشی از فسخ قرارداد و یا ت ینامهند بلکه ضمانتکقرارداد را فسخ 

 .ندکر( وصول پیمانکاپیشنهاددهنده )به تشخیص خود از اموال 

 

 محل امضاء مجاز و مهر شرکت نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز
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 فرم کنترل کیفیت غذا

 وعده غذایی:                                  محل طبخ:                    نوع غذا:                      روز سرو غذا:

 

 وضعیت اجرا موارد متذکر شده عوامل موثر بر کیفیت کار فاکتورهای قابل کنترل مراحل کار

 

لیه
 او
واد
ی م

دار
گه
و ن
ه 
تهی

 

مرغوب بودن دنس )نوع و مارک اعالم  تهیه و خرید مواد اولیه

 شده(

  

تازه و دست اول بودن )فاکتور از محلهای 

 معتبر و عمده فروشی(

  

تاریخ مصرف )حداقل نیمی از تاریخ 

 باشد.(مصرف باقی مانده 

  

   بسته بندی مناسب و استاندارد

   نظارت یک نفر خبره

   وسیله نقلیه مناسب و مخصوص نحوه انتقال مواد اولیه

   طرز چیدن در وسیله نقلیه

   درپوش داشتن ظروف

   تخلیه سریع مواد تخلیه و داسازی مواد

   دایگزینی در محلهای مورد نظر

و تحویل  نگهداری مواد

 آن

   توزیع و تحویل مواد

   نگهداری مناسب تا قبل از آماده سازی

 

اده
آم

لیه
 او
واد
ی م

ساز
 

حذف قسمتهای زائد و 

 مواد بسته بندی

   طرز صحیح حذف

   به منظور خرد کردن مواد درده بندی مواد

   گوشت و مرغ و حبوبات حذف ضایعات

طرز صحیح خارج کردن 

 از انجماد

   شت و مرغ )استفاده از یخچال(گو

   متناسب با پخت خرد کردن مواد

   متناسب با سهیمه هر دانشجو

نگهداری مواد آماده شده 

 تا مرحله پخت

   ظروف مناسب

   فضای مناسب درده برودت

   ددابودن مواد خام از پخته

   دمع آوری سریع و انتقال بموقع انتقال سریع مواد زائد
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 دریمه تذکر قابل قبول غذایی ذکر شده: نظر نهایی کارشناس از وضعیت کلی وعده
 

 انوادگی تایید کنندهنام نام خ 

 امضاء 

 

لیه
 او
واد
خ م

طب
 

تمیز و مناسب بودن 

 ظروف پخت

   کنترل کلیه ظروف

 

 

 

 

تقسیم مواد  ظرفیت مناسب ظروف و آمار تقسیم مواد

 قبل از پخت

  

 

   کلیه مواد اولیه نحوه صحیح پخت

   میزان مواد افزودنی تنظیم مواد طعم دهنده

   پخت کامل کیفیت پخت

   طعم و مزه غذا

   افتادن غذادا 

   نحوه متناسب مواد اولیه مخلوطی

   توسط آشپزها و کمک آشپزها مهارت نیروهای پخت

 

ران
کا
هم
و 
ن 
ویا
شج

دان
و 
ع 
وزی

ز ت
راک
ن م

ا بی
غذ
م 
سی
تق

 

بررسی حجم غذای هر 

دانشجو بر اساس غذای 

 آماده شده

   کم یا زیاد بودن حجم کلی غذا

هر  تقسیم میزان کافی بر اساس سهیمه

 دانشجو

  

تقسیم مناسب بین مراکز 

 توزیع

   حجم غذا

   حضور مقسم مرکز مربوطه

   مهارت مقسم غذا

   ظروف مناسب و درب دار

   رعایت حداکثر ظرفیت ظروف

گرم نگه داشتن غذا تا 

 پایان توزیع

   گرم بودن غذا

   سرد نگه داشتن مواد خاص

   ای تقسیمتعداد محله سرعت توزیع

   یکنواختی حجم غذا کیفیت توزیع

   رعایت سهمیه هر دانشجو

   تمیز سرو کردن غذا

دوابگو بودن به دانشجویان و همکاران و 

 برخورد مناسب

  

   رعایت ساعت توزیع
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 پیوست:...................

 موضوع
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 ضعیف
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 متوسط
3 

 خوب
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 عالی
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      رعایت بهداشت از زمان آماده سازی و طبخ و توزیع غذا -11
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      وضعیت مواد مصرفی غیر خوراکی -13

      دقت در ودود مخلفات غذا طبق برنامه -14

      عدم ودود دسم خاردی در غذا -15

      وضعیت گرم بودن غذا -16

      وضعیت دفع بهداشتی زباله -17

      رعایت بهداشت ظروف طبخ غذا -18
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در مهوارد   ضهمنا  تذکر کتبی داده میشهود.  دریمه تعلق می گیرد و موارد متوسط برای بار اول 24تذکر: در موارد بد وضعیف طبق ماده 

 حو مقتضی تقدیر خواهد شد.خوب و عالی به ن
 

 ییدانشجومدیر کارشناس ناظر تایید نهایی محل امضاء


