
دستورالعمل
عمومی شرکت در مناقصه 

يع غذایو توزدیخر
)ره(امام خمینی مارستانیب

چایپارهشهرستان 

)نوبت دوم(

1399سال 



”تیاز وب سا-نوبت دوم–ایپارهچشهرستان )ره(امام خمینی مارستانیه بیط مناقصه امور تغذیافت شراینحوه در“
چایپاره شهرستان )ره(امام خمینی مارستانیبان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه امور تغذیه متقاضی
:بایست به شرح ذیل اقدام نمایند می

درمان و آموزش ،فرم ارسالی از وزارت بهداشت (متقاضیان می بایست اوراق شرایط و مدارك و فرم مربوط به مشخصات شرکت )1
ir.setadiran.www://http:به آدرسسامانه تدارکات الکترونیکی دولتاز سایت 12/4/99لغایت 8/4/99مورخه ازرا ) پزشکی

و قیمت پیشنهادي و آنالیز ) پاکت ب(، اسناد و مدارك ) پاکت الف(بارگزاري تصویر ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی پس از دریافت و
قبل از انقضاء مدت عودت  پیشنهادات به نیز اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی رادر سایت مربوطه ،) پاکت ج(قیمتهاي پیشنهادي 

.از طریق سامانه ارسال گرددپیشنهادي خود را نیز در موعد مقرر يدبیرخانه حراست دانشگاه تحویل نمایند و پاکتها

در زمان مقرري که در برگ شرایط اشاره شده قابل فقط ) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(بدیهی است دریافت اسناد از سایت )2
. دانلود خواهد بود

با تشکر
»غ.امور قراردادها ، مناقصات و مزایدات دانشگاه علوم  پزشکی آ«
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“درپاکات گذاشته شودلیب جدول ذید به ترتینموده و تمام مدارك بايدر پاکات خودداریاز گذاشتن هر گونه مدارك اضاف“

پاکت 
ال« 

»ف

توضیحاتخیربلیمدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصهردیف

1
)مطابق توضیحات مقابل(بارگزاري تضمین شرکت در مناقصه

در سامانه و تحویل اصل ضمانت فیش بانکی یا بانکیبارگزاري تصویر ضمانت نامه(
)در پاکت مهر و موم شده به حراست دانشگاهفیش بانکینامه یا 

ارائه(ضمانتنامه شامل در مناقصهشرکتن تضمی) 1
دانشگاه مورد قبولبانک از پست نامهضمانت

در وجه دانشگاه علوم یا فیش نقدي) باشدنمی
اعالمی حسابمبلغ و شمارهو بر اساسپزشکی

.در برگ شرایطمربوطه 

شرکت هایی که ضمانت نامه هاي )2
ال شده توسط فاقد تمبر مالیاتی و ابط

صادر کننده ارائه نمایند از دور مناقصه 
.حذف خواهند شد

2

)برگ شرایط6پیوست شماره (بارگزاري اعالم شماره حساب
هاي به منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر جهت استرداد سپرده(

هایی که وجه نقد به شماره حساب اعالمی دریافتی از شرکت
) ترجیحاً صادرات(، درج شماره حساب بانکی انددانشگاه واریز نموده

.)باشدالزامی میشرایط مناقصه برگ 6شماره بر روي پیوست 

مورد نیارجهت شرکت در مناقصه که باید برابرمداركردیف
.قرار داده شود“ ب”در پاکت ترتیب ذیل

خیربلی

پاکت 
 »

»ب 

1
یه آگهی هاي تغییرات کلشرکت وتصویر آگهی تاسیسبارگزاري

شرکتهایی که فعالیت آنها به موجب اساسنامه در (، اساسنامه 
. و شماره و تاریخ ثبت)راستاي موضوع مناقصه باشد

توضیحات

مدارك موجود در پاکت ب برابر ایـن  ) 1تصویر شناسه ملی اشخاص حقوقیبارگزاري 2
موردرسـیدگی  ترتیـب بـه و لیسـت چک

ــدگرف ــورتیکهتقرارخواه ــاقص ودرص ن
0نخواهد شددادهباشددرمناقصه شرکت

پیشنهاد (در مورد دارندگان امضاي مجاز )2
براي اسناد مالی و تعهدآور با مدت )دهنده

فعالیت هیئت مدیره که توسط اداره ثبت 
شرکتهاي سازمان ثبت اسنادو یا دوایر 
دادگستري و مراجع ذیصالح رونوشت برابر 

که فعالیت آنها به موجب ایی شرکته(باشداصل 
) .باشندمناقصه موضوع اساسنامه در راستاي

مجاز کلیه مدارك باید به امضاء افراد) 3
و ممهور به مهر شرکت باشند و از طریق 

.سامانه ارسال گردند

3
معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصویر صالحیتبارگزاري 

حیت صدراالشاره می بایست در ارتباط با موضوع مناقصهصال:توجه.استان
.باشد)امور تغذیه(

4

شرکتی که قبالً طرف قرارداد با واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان 
بوده است در صورت اعالم عدم ) در زمینه امور تغذیه(آذربایجان غربی 

رکت در کلیه مناقصات سال حق ش2رضایت ، از تاریخ اعالم عدم رضایت تا 
.دانشگاه در رابطه با موضوع آن مناقصه را نخواهد داشت

5

که توسط در مناقصهشرکت شرایط عمومی و اختصاصیبارگزاري 
شرکت در صورت (. باشندمهرشرکت افراد مجاز امضاء و ممهور به

بایست ی، متعهدآور که در اساسنامه قید شدهتغییر صاحبان امضاء اوراق 
.) نمونه امضاء جدید را ضمیمه مدارك نماید

خیربلیمدارك مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه

پاکت 
 »

»ج 

1
برگ شرایط 5شماره پیوست(بارگزاري پیشنهادهاي قیمت

آنالیز قیمت هاي پیشنهاديو )»قیمت پیشنهادي2و 1جداول «

توضیحات
ناقص و،مشروط،مخدوشمبهم،پیشنهاداتبه

واصل اعالم شدهبعدازمهلت کهپیشنهاداتی
0نخواهدشداثرداده باشدترتیبشده

 دانشگاه ضبط خواهد کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت برنده الزامی است در غیر آن سپرده شرکت در مناقصه شخص برنده به نفع
.نمایدامضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میگر با شد و مناقصه

 هرهرِ امضاء(امضاء افراد مجاز به صورت مباشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) م.
0ارائه کلیه مدارك درخواست شده در جدول فوق جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد
این چک لیست، از تحویل مدارك خـوددراي فرماییـد) کتشر(بدون تکمیل و امضاء و مهر.
مناقصه پذیر اقرار می نماید که نمونه قرارداد پیوستی را بطور کامل رویت نموده است.

بسمه تعالی
ذربایجان غربیامور قراردادهاي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آ

بخش غیردولتی ،چک لیست مدارك الزم جهت شرکت در مناقصه عمومی واگذاري امور به(( 
))1399سال  -نوبت دوم–چایپارهشهرستان )ره(امام خمینی مارستانیب) ع غذایو توزخرید(ه یمناقصه امور تغذ



نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکتنام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت
مهر و امضاءمهر و امضاء
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””فرم مشخصات شرکتهاي مورد قرارداد با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فرم مشخصات شرکتهاي مورد قرارداد با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی “ “ 
»»شتی درمانی استان آذربایجان غربیشتی درمانی استان آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا««

::نـام شـرکت نـام شـرکت 
فعالیت فعالیت موضـوعموضـوع
::شـرکت شـرکت 

::دفترشرکت دفترشرکت آدرسآدرس

))همراه مدیر عاملهمراه مدیر عامل(())ثابتثابت((: : شماره تماس شماره تماس ::شماره و تاریخ  ثبت شرکت شماره و تاریخ  ثبت شرکت 
))همراه  نمایندههمراه  نماینده(() :                                            ) :                                            فکس فکس ((

::موضـوع مناقصه موضـوع مناقصه 

ی 
ایـ

جر
ق ا

ابـ
سو

ی 
ایـ

جر
ق ا

ابـ
سو

::

دارددارد**


.......:سال اجرایی ...........................    :موضوع قرارداد.....................    :طرف مورد قرارداد ) *1

.......:سال اجرایی ...........................    :موضوع قرارداد..    ...................:طرف مورد قرارداد ) *2

نـداردنـدارد


.......:سال اجرایی ...........................    :موضوع قرارداد.....................    :طرف مورد قرارداد ) *3

.......:سال اجرایی ...........................    :ع قراردادموضو....................    :طرف مورد قرارداد ) *4

.......:سال اجرایی ...........................    :موضوع قرارداد....................    :طرف مورد قرارداد ) *5

.......:سال اجرایی ..................    .........:موضوع قرارداد....................    :طرف مورد قرارداد ) *6

.......:سال اجرایی ...........................    :موضوع قرارداد....................    :طرف مورد قرارداد ) *7

. . اقدام فرمائیداقدام فرمائید))بصورت ریزبصورت ریز((اال اال جدول بجدول بشرحشرحمربوطه بهمربوطه بهبیان سوابقبیان سوابقمناقصه، نسبت بهمناقصه، نسبت بهدررابطه با موضوعدررابطه با موضوعدرصورت داشتن سوابق اجراییدرصورت داشتن سوابق اجرایی**
: : اسامی هیئـت مدیــره شرکت اسامی هیئـت مدیــره شرکت 

یف
رد

یف
شماره شماره نام پدرنام پدرنام و نام خانوادگینام و نام خانوادگیرد

شناسنامهشناسنامه
محل محل 
صدورصدور

تاریختاریخ
تولدتولد

محلمحل
تولدتولد

عنوان و جایگاهعنوان و جایگاه
در شرکتدر شرکت

::تاریخ تاریخ ::سمت ومهرو امضاء سمت ومهرو امضاء ::نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی
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یط مناقصه عمومیبرگ شرا

يع غذایو توزدیخر

چایپارهشهرستان )ره(امام خمینی مارستانیب

)نوبت دوم(
یو خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشک“

“یجانغربیآذربایدرمان

»1399سال «
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»یبسمه تعال« 
ر یدرنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غیآذربایجانغربیدرمانیوخدمات بهداشتیپزشکعلومدانشگاه

، ياداریعاليشورا46/14نه از امکانات موجود به استناد مصوبه یه خدمات و استفاده بهیدر ارایدولت
ق انجام یاز طررا چایپارهان شهرست)ره(امام خمینی مارستانیب) غذاعید و توزیخر(ياهیامور خدمات تغذ

:خریداري نمایدیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعین صالحییتعيشرکتهاازیمناقصه عموم
د آنرا به دقت یر بایپذگردد مناقصهینفک قرارداد محسوب میط مناقصه جزء الینکه شرایبا توجه به ا* 

.دیمهر و امضاء نما، صاحب امضاء ا اشخاص یمطالعه نموده وتمام صفحات را توسط شخص 

:موضوع مناقصه 
–) عصروصبح (هاوعدهانیم-نهار- وعده شامل صبحانهپنجروزانه غذاعیو توز، طبخ د یخرعبارت است از .1

براي بیماران و پرسنل برابر لیست پیوستی و انجام کلیه امور مربوط به شستشو و ضد غذاي رژیمیوشام

.در محل اعالمی خریدارمورات محوله و غیره عفونی ظروف و ا

:مدت قرارداد 
.باشدیمیکسال شمسیبمدت 31/4/1400لغایت1/5/1399از تاریخ.2

همین دیگر باسه ماه مکلف است تا انعقاد قرارداد جدید حداقل تافروشنده، داریخریبنا به اعالم کتب:تبصره 
.شرایط به کار مبادرت نماید

:کار واحد 
به طور تقریبی )» صبح و عصر«سه وعده اصلی و میان وعده ها(پنج وعدهغذاي مورد نیاز در مجموع .3

پرس براي پرسنل ، 50پرس براي بیمار و 40پرس ، نهار 60صبحانه (پرس272روزانه 

هیانه ماو ) پرس براي پرسنل50پرس براي بیمار و 50پرس ، شام 22» صبح و عصر«میان وعده ها 

با اخذ مجوز ازمعاونت محترم توسعه مدیریت (%25خواهد بود که آمار فوق تا پرس97920و سالیانه پرس8160

فروشنده موظف است براساس و ) روزانه ، ماهیانه و سالیانه(می باشد افزایش یا کاهشقابل )و منابع دانشگاه

غذا را جهت هر یک از غذاها بصورت جداگانه قیمت یک پرس ) طبق جداول پیوستی(آنالیز لیست غذاها 

.مشخص و پیشنهاد نماید
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:ن یتعهدات طرف
فروشندهخواهد بود ، فروشندهام هفته بر عهده یدر تمام ا) کبار مصرف ییحت(ع غذا و جمع آوري ظروف غذا یتوزفروش،..44

و طبق جداول قرارداده ناظریرا با نظرکارشناس تغذ) هاان وعدهیو مصبحانه، ناهار، شام(پرسنل و بیماران يمؤظف است غذا
توسط یا هفتگیو آمار مذکور به صورت روزانه ییضمناً برنامه غذا. دینماارائهباشد و بر اساس آنالیز آنها که به پیوست می

که هر گونه پرداخت بر اساس که هر گونه پرداخت بر اساس د شد مربوطه بر اساس آن پرداخت خواهالزحمهالزحمهوجهوجهد و یابالغ خواهد گردفروشندهبه خریدار
..همان صورت ریزها پس از تائید کارشناس و ناظر کارسازي خواهد شدهمان صورت ریزها پس از تائید کارشناس و ناظر کارسازي خواهد شد

در صورت عدم تأمین هر وعده غذائی و یا نقص آن توسط فروشنده ، خریدار مختار است سریعاً تعداد غذاهاي مورد نیاز خود :تبصره 
تمام تعداد پرس هاي غذاي × ) یکصد هزار ریال(ریال 000/100ن را بعالوه را به هر نحوي از سایر فروشندگان تهیه و هزینه آ

.وعده، هزینه مازاد بر قیمت غذاهاي خریداري شده به عنوان خسارت وارده از مطالبات یا وجه الضمان فروشنده کسر نمایدهمان 
مهر و نوشته شده و ین قلم خوردگو بدوفت به حروف یا مسئول شید توسط مسئول بخش یباماران هر بخشیبيست غذایل.5

فروشندهن صورت یر ایحات مربوطه اعمال خواهد شد ، در غیرات الزم با توضییرات ، تغییاز به تغیگردد و در صورت نامضاء 
.دیمشمول کسورات خواهد گردطیبرگ شرا49ماده مه یمطابق جدول جر

پخت نموده و از امکانات آن استفاده نماید و باید  در اول هر ماه ) یدارآشپزخانۀ خر(فروشنده موظف است موضوع قرارداد را در محل .6
بانک 0215253662006اجارة محل به شماره حساب بعنوان) ریالسه میلیون و نهصد هزار: بحروف (ریال000/900/3بعدد مبلغ 

ان آذربایجان غربی واریز و به خریدار ارائه به نام درآمدهاي متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استصادرات
.ضمناً متقاضیان می توانند در صورت نیاز از محل آشپزخانۀ خریدار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت بازدید نماید. نماید

ورصفيخچال باالیک دستگاه یر صفر و یزیک دستگاه یخچال داریخر، فروشندهتوسط داریخردر صورت اجاره محل آشپزخانه .7
.خواهد داد قرارفروشندهجهت نگهداري مواد غذایی در اختیار موجودرا) مصرفیروز مواد 3مصرف حداقل با ظرفیت(یک انبار کوچک 

.مدت سه روز را خواهد داشتيبراییمواد غذايره و نگهداریش ذخیحداکثر گنجا7انبار موضوع ماده :تبصره  
طی صورتجلسه تحویل ) آشپزخانه(به همراه مورد اجاره ) 1پیوست شماره (ل مورد اجاره کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی در مح.8

تحویل گرفته خواهد شد و در صورتیکه خساراتی ) فروشنده(شده و بعد از اتمام قرارداد به همان صورت از مستأجر ) فروشنده(مستأجر 
.برداشت خواهد شد) خریدار(بات مستأجر رأساً توسط مؤجر خسارت وارده یا سایر مطال) عمداً یا سهواً(به آنها وارد شود 

برابر اظهار نظر ) تحویلی به فروشنده(در خصوص تشخیص استهالك معمول تجهیزات و امکانات و ظروف مورد استفاده :تبصره
.رفتار خواهد شدو کارشناس فنی خریدارکارشناس ناظر خریدار

و ناهار جهت بیماران  بر اساس يع غذا در ماه مبارك رمضان در افطار و سحرو توزیفروشموظف است نسبت به فروشنده.9
. دیاقدام نماآمار ارائه شده از طرف بخش تغذیه بیمارستان

گرم شله 150وه مرغوب فصل و  یعدد م1ا یا یا زولبیه یگرم بام50ا یعدد خرما 4دسر شامل يدر ماه مبارك رمضان به همراه افطار وسحر.10
)هیطبق نظر کارشناس تغذ(.نخواهد داشتيمت جداگانه ایشود وقیدر نظر گرفته میگرم فرن150ا یزرد 

حداقل سه روز (.د یممکن است تفاوت نماییبرنامه غذاکارشناس تغذیه ناظر قرارداداد مختلف طبق نظر یدر اع.11
. )ست غذاها انتخاب خواهد شدیمورد نظر از ليز غذایقبل اعالم و ن

و کشتار روز، مرغ)قزل آالي پرورشی(و ماهیدرجه یک هنديموظف است از مواد اولیه مرغوب از جمله برنج وشندهفر.12
طبق نظر کارشناس ناظر قرارداددر غذاي ارائه شده و داراي مجوز بهداشتی و دامپزشکی منجمد ترجیحاً برزیلیگوشت

. باشد... کد بهداشتی و بسته بندي مناسب،داراي پروانه ساخت،مصرفی بایستی درهمچنین کلیه مواد . استفاده نماید
داراي مجوز بهداشتی ازدامپزشکی و با رعایت برزیلی) ترجیحاً(گوشت منجمد بایستمیمورد استفاده بیمارستان گوشت:1تبصره 

.بندي باشدبستهاستانداردهاي 
دار داراي مجوز دامپزشکی حمل و تحویل حتماً توسط ماشینهاي یخچال) ماهی–مرغ –گوشت (تمام مواد پروتئینی :2تبصره 

.بیمارستان گردد
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برگ شرایط مشمول جریمه 49باشد ، در غیر این صورت فروشنده مطابق ماده ورود مواد غذایی در ساعات غیر اداري ممنوع می:3تبصره 
.رکز ، کارشناس تغذیه ناظر قرارداد هماهنگی بعمل آیدخواهد گردید ، فقط در موارد استثناء از قبل با مسئولین م

در سایر موارد از مخصوص سرخ کردنیياز روغنها... و یسرخ کردنیغذائيهاموظف است در برنامهفروشنده.13
.دیروغن مایع استاندارد و مورد تایید کارشناس تغذیه  و ناظر قرارداد استفاده نما

از مواد غذایی غیر استاندارد استفاده نماید ، مشمول جریمه خواهد گردید که میزان ه شدهارائيغذاهادر فروشندهچنانچه.14
کسر می گردد و در صورت تکرار ، کلیه موارد فروشندهشرایط مشخص شده است که از صورتحساب 49ماده جریمه در

ارجاع و نسبت به فسخ قرارداد بطور یک توسط کارشناس تغذیه و ناظر قرارداد صورتجلسه و جهت طی مراحل اداري و قانونی 
. جانبه اقدام خواهد گردید 

مسئولیت ایمنی غذا برعهده فروشنده خواهد بود درصورت گزارش موردي مثالً گزارش وجود مواد تاریخ گذشته و مصرف موارد .15
ارجی ، فاسد ، غیر و همچنین عدم مصرف گوشت بهداشتی و بسته بندي شده و گزارش وجود مواد خ... تاریخ گذشته و 

در صورت بروز مسمومیت . ( برگ شرایط از مطالبات فروشنده کسر خواهد شد49ماده مطابق جدول جریمه ... بهداشتی و 
) مبنی بر عدم رعایت ایمنی طبق قوانین رسمی کشوري با وي برخورد خواهد شد 

شده و سپس ارائه شود و در صورت اعالم کارشناس سبزیجات و میوه جات باید بوسیله مواد ضد عفونی کننده ، ضد عفونی .16
تغذیه کلیه سبزیجات پاك شده وارد آشپزخانه گردد و همچنین براي بیماران و پرسنل نیز از ساالد بهداشتی ضدعفونی شده و 

. بسته بندي شده استفاده نماید
تک يبسته بندزها از نوع تصفیه شده یددار و نمک مورد استفاده براي خیساندن برنجها باید از نوع تصفیه شده و نمک روي می.17

.باشدو تک نفره يبسته بندزها هم به صورت یميروه جاتیر ادویساو نفره
.فروشنده می بایستی براي تهیه گاواژ بیماران از پودرها و محلول هاي تجاري مورد تائید وزارت بهداشت استفاده نماید.18

براي بیماران بستري واجد شرایط در دسترس قرار ) استاندارد و پرپروتئین(نوع گاواژ تجاري فروشنده می بایستی حداقل دو:1تبصره 
.داشته باشد

.کارشناس تغذیه می بایستی بر نحوه آماده سازي محلول گاواژ و انتقال آن به بخش ، نظارت کامل داشته باشد:2تبصره 
گرم ساالد فصل بسته بندي 100گرمی یا حداقل 150واع آش و یکعدد میوه گرم انواع سوپ یا ان150کلیه غذاها به همراه  حداقل .19

گرم ماست تک نفره 100یا وترشیگرم 100آبلیمو بسته بندي شده تک نفره و یا یاو بسته بندي شده تک نفره کم چربشده با سس
اي نخواهند داشت ،الزم به ذکر است نوع ت جداگانهبسته بندي شده با نظر کارشناس تغذیه و مطابق آنالیز غذاها  سرو می شود و قیم

ساالد و ترشی و مواد تشکیل دهنده آنها از طرف کارشناس تغذیه تعیین خواهد شد، سس، نمک و سماق استفاده شده ، حتماَ باید از نوع 
) بیماران و کادر. (بسته بندي و تک نفره باشد

.گرمی سروخواهد شد100یک عددماست تک نفره + باشد گرم می450ایعات آش توزیع شده براي رژیم م- مقدار سوپ: 1تبصره 
شود بنابراین در هر وعده گرم کمتر از مقدار تعیین شده در آنالیز داده می80الی 50با توجه به اینکه براي بیماران دیابتی برنج :2تبصره 

.خواهد شدبراي این بیماران سرو 19گرم سبزیجات عالوه بر موارد بند 200

.در صورت اعالم خریدار ، فروشنده موظف است در توزیع صبحانه از نان سبوسدار استفاده نماید:3تبصره 
کارشناس تغذیه مجاز میباشد بر کیفیت غذاي ارائه شده به بیماران نظارت داشته و در صورت عدم تائید ، تغییرات الزم توسط .20

ه بایستی کامالً مطلوب بوده و میزان غذاي تعیین شده براي هر بیمار و کادر توسط فروشنده صورت گیرد ،کیفیت غذاي تهیه شد
. )مالك کیفیت خواهد بود» هر سه ماه یکبار«ضمناً لیست نظرخواهی از پرسنل و بیماران در . ( قرارگیردتاییدکارشناس تغذیه مورد

، نتیجه کلی با افزایش رضایت مندي همراه نباشد و یا کاهش محسوس وجود نظرسنجی متوالی از پرسنل و بیماران2در صورتیکه در :1تبصره 
.مشمول جریمه خواهد شد49داشته باشد فروشنده طبق جدول ماده 

هاي تهیه شده از طرف کارشناس تغذیه صورت خواهد گرفت در کنترل کیفی و کمی عملکرد شرکت ، روزانه توسط چک لیست:2تبصره 
جدول (49بار از موردهاي ذکر شده در لیست و عدم ترتیب اثر توسط فروشنده مشمول جریمه طبق جدول ماده 3صورت تکرار بیش از 

.خواهد شد) کسورات
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د در صورت مشاهده یت نمایرعایوستیست پیماران و کادر طبق لیبين شده را براییتعيزان حجم غذایشود میمتعهد مفروشنده.21
.جریمه خواهد شد49ماده ده شده طبق دايت غذایک مورد نقض کمییحت

افراد شاغل در ياز عدم همکاریو اخالل در امر ناشینظمیت هرگونه بیانجام به موقع و به نحو احسن امور مد نظر بوده و مسئول.22
.خواهدبودموارد مطروحهيبوده و در هر مورد پاسخگوفروشندهمحل موضوع قرارداد به عهده 

آماده و داریخريماران را طبق ساعات اعالم شده از سویان وعده کارکنان و بیع صبحانه ، ناهار و شام و میوزمتعهد است تفروشنده.23
.ند یع نمایتوز

زن و (یکار ماهر و کافيرویو با نیحمل غذا به تعداد کافگرمخانه دارتوزیع غذا در بخشها را با استفاده از ترالیموظف است فروشنده.24
.ندیزات نمایرو و تجهیش نیاز اقدام به افزایها در صورت نوعدهانیع غذا و میبرساند و جهت به حداقل رساندن زمان توزبه انجام ) مرد

.و به تعداد کافی باشندوثابت ماهر نیروي کارباید...) و توزیع کننده غذاکمک آشپز ، آشپز،(در آشپزخانه کار میکنند تعداد نیرویی که:تبصره 
.نمایدارائهظف است مواد غذایی فاسد شدنی مورد نیاز را بصورت روزانه تهیه و بطور تازه موفروشنده.25
یا چنانچه غذا زودتر از وقت مقرر به نباشد و داریخرمورد تائید نماینده ل داده شده توسط فروشندهیتحوچنانچه کیفیت غذاي .26

ز بررسی هاي الزم مشخص گردد که موضوع به دلیل عدم دقت و یا پس ااتمام برسد و یا زمان توزیع غذا با تأخیر صورت گیرد و 
چگونه یکه هيباشد به طوریمسئول و ملزم به جبران غذا درهمان روز و همان وعده مفروشندهصورت گرفته،فروشندهسهل انگاري 

.)مشخص شده است49ماده ل مه مذکور در جدویو جر(مه خواهد بودینصورت مشمول جریاریغددریجاد ننمایاداریخريبرایمشکل
واقع ) چه براي پرسنل و چه براي بیماران(نارضایتیو کیفیت و نحوه تقسیم و توزیع غذا باید به گونه اي باشد که مورد اعتراض .27

)طبق جدول آنالیز پیوستی. (نشود
ل از هر وعده غذایی باید بر روي تمامی میزهاي و ضمناً قبباید کلیه میزها تمیز و آماده باشدو شامناهارصبحانه ، در طول مدت سرو .28

.غذاخوري سفره یکبار مصرف پهن شود
افزایش یا کاهش دهد، بدیهی است افزایش % 25را تا ) حجم و به تناسب آن مبلغ قرارداد(تواند میزان تعهدات پیمان خریدار می.29

.ابع دانشگاه خواهد بودتنها با اخذ دستور از معاونت محترم توسعه مدیریت و من% 25پیمان تا 
.باشدیمفروشندهبر عهده ... و ات یمال،مه یاعم از بیه کسورات قانونیکل.30

نـام در  موظف است در موعد مقرر نسبت بـه ثبـت  فروشندهکن یباشد لیمداریخرات بر ارزش افزوده کاال و خدمات بر عهده یمال:تبصره 
. دیقرارداد ارائه نمامربوطه را به واحد طرف یمحل اقدام و گواه

.دیاز درمحل واحدمربوطه سرو نمایرا برحسب نواحدهاازیبعضي، غذاداریخرگردد درصورت اعالم یمتعهد مفروشنده.31

بسته بندي شده براي بیماران و کادر سرو حبه قند2به همراه)به صورت چاي کیسه اي تک نفره(مرغوبچاي در هر وعده غذایی .32

براي بیمارستان در تمام بخشها در هر سه وعده غذایی جوشآبتوزیعو عالوه بر آن ) سلف و بیماران در بخش کادر در( می شود 

.و قیمت جداگانه اي نخواهند داشت و هر روز صورت خواهد گرفت
تغییر . اقدام نمایندشها تامین میان وعده بخهر روز جهتبعدازظهر5الی 4و ساعتصبح  10الی 9پیمانکار موظف است ساعت.33

.شده در مناقصه خواهد بود پیشنهادطبق قیمتهاي آنتقیموارشناس تغذیه ناظر قرارداد تعیینمیان وعده توسط کغذاییونوعساعات

نداشته و مکلف به معدوم نمودن آن خواهد گر و روز دیگریوعده دحق مصرف دوباره غذاي تهیه شده در هر روز را براي فروشنده.34
.خواهدشد 49ماده د و درصورت تخلف مشمول جریمه بو

به هیچ وجه مجاز نمی باشد تاخیر در پرداخت وجه را در اجراي مفاد قرارداد تاثیر دهد و غذاي مصرفی باید تحت هر فروشنده.35
. شرایطی مطابق مفاد قرارداد آماده و تحویل گردد 

.هیچ گونه اعتراضی خواهد بود رعایت آن بدونهاي جدید فروشنده ملزم بهورالعملدستجدید و ارائه بخشنامه هاودر صورت تصویب قانونی.36
کارشناس در پایان هر ماه و پس از تائیدبر اساس آمار ارائه شده از سوي واحد تغذیه تعیین مبلغ صورتحساب مالك تسویه حساب و .37

.انجام خواهد گرفتتغذیه ناظر قرارداد
ر محل سلف سرویس بیمارستان آزاد و بر عهده فروشنده می باشد و فروش غذا توسط فروشنده براي فروش دوغ بسته بندي شده د.38

و یا با نظر کارشناس ناظر 14همراهان بیمار و کارکنان و شرکتهاي طرف قرارداد بیمارستان با تعرفه قید شده در قرارداد و بعد از ساعت 
.باشدبه غیر از افراد مذکور ممنوع میو فروش غذاي آزاد. قرارداد امکان پذیر می باشد
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و هزینه فیش آب مصرفیاز%) 15(درصد هزینه فیش برق مصرفی ، پانزدهاز%) 10(تا زمان نصب کنتورها ، پرداخت ده درصد .39
.باشدمیفروشندهشهرستان چایپاره به عهده )ره(امام خمینی بیمارستانهزینه فیش گاز مصرفی از%) 15(درصد پانزده

.درصورت قطع گاز شهري فروشنده موظف به تهیه گاز مایع جهت پخت غذا بوده و هزینه آن به عهده فروشنده میباشد:تبصره 
براي هر یک از کارگران و دیگريهر دلیلیا به فردي حفاظتهاي رعایتیا عدم چنانچه حادثه اي به دلیل عدم وجود وسایل ایمنی و .40

. هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت خریداربوده و فروشندهد آید مسئولیت آن متوجه بوجوفروشندهکارکنان
تاسیسات و لوازم محل مورد استفاده یا سایر اشخاص –هرگونه خسارتی عمداً یا سهواً که از طرف کارگران فروشنده متوجه ساختمان.41

ه و خریدار حق دارد در صورت عدم تامین آن از طرف فروشنده خسارات مورد حقیقی یا حقوقی گردد فروشنده ملزم به جبران آن بود
ولی در خصوص تشخیص استهالك معمول تجهیزات و امکانات و . نظر را از مبلغ ماهیانه قرارداد یا سایر مطالبات فروشنده کسر نماید

.رفتار خواهد شدو کارشناس فنی خریداراربرابر اظهار نظر کارشناس ناظر خرید) تحویلی به فروشنده(ظروف مورد استفاده 
جهت حضور تمام وقت موظف است یک نفر نماینده تام االختیار که داراي سابقه کار مفید در این زمینه می باشد را فروشنده.42

.مه خواهد شدیط جریبرگ شرا49ماده ن صورت طبق یر ایمعرفی نماید ، در غدر آشپزخانه 
.در تمام ساعات اداري  بیمارستان الزامی می باشدفروشندهحضور نماینده ي :1تبصره
48در صورتیکه در هر زمان نیروهاي فروشنده هر یک مرتکب تخلف گردند فروشنده ملزم به تعویض سریع آن ظرف مدت :2تبصره

.ساعت بوده و در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد
به طوري که برنج با انواع میباشد) مطابق سنجه هاي اعتبار بخشی(وپالنی یا آرکدر ظروف چیتحویل غذا به بیماران در بخشها .43

خورشت به صورت جداگانه به همراه سوپ یا آش و ساالد یا ماست سرو گردد ضمناً حجم ظروف مورد استفاده باید متناسب با مقدار 
با کیفیت باال خواهد بود که به چینی یا آرکوپالر ظروف غذایی که در لیست آنالیز مشخص گردیده است باشد و تحویل غذا به پرسنل د

وپرسنل بیمارانذکر است غذايقابل. ر آلومینیومی سرو خواهدشدپرسنل تعدادي از بخشهاي ویژه غذا در ظروف یکبار مصرف دربدا
تفاده براي بیماران و پرسنل در الزم به ذکر است ظروف مورد اس(.مالمین مجزا سرو خواهد شدهاي پالستیکی یاپس از کشیدن درسینی

.)دو سري و رنگ مجزا باشد
ارائه قاشق ، چنگال، لیوان و دستمال کاغذي مرغوب طبق نظر ) کادرو بیمار(الزم به ذکر است به همراه هر پرس غذا :تبصره 

.باشدکارشناس تغذیه و به همراه صبحانه دادن کارد الزامی می
با رعایت . (نوع غذا طبخ نماید3و حداکثر 2موظف است در هر وعده غذایی حداقل در صورت اعالم خریدار ، فروشنده.44

))حجم قرارداد(تعداد پرس اعالمی در قرارداد
مبنی بر عدم انجام کلیه و یا قسمتی از تعهدات خود جریمه داریخرقبول می نماید که در قبال هر اخطار از سوي فروشنده.45

حق هیچگونه اعتراضی را فروشندهکسر گردد و فروشندهحسن اجراي کار از محل دریافتی خواهد شد ،  بعنوان جریمه عدم 
.باشدیبراساس تذکر مد نظر م49ماده منظور شده دريهامهیباشد جریالزم به ذکر م. نخواهد داشت

.ان نیز جهت استحضار ارسال نمایدخریدار می بایست یک رونوشت از هریک از جرائم مربوطه را به معاونت محترم امور درم:تبصره 
مختار است داریخرگردد ، فروشندهدر صورتیکه عدم اجراي صحیح هر کدام از مواد قرارداد منجر به صدور سه اخطار کتبی به .46

.دیز به نفع خود ضبط نمایضمن فسخ قرارداد مبلغ ضمانت نامه قرارداد را ن
بدیهی است حق اعتراض به . هفته اداري به عمل آمده و به پیمانکار ابالغ گرددابالغ تذکر یا جریمه باید در مدت یک:تبصره

.محفوظ خواهد بودخریدارپیمانکار از طریق 
يباشد مگر در مواردیهر نفر مخام برايبصورت) 3شماره يهاپیوست(آنالیز غذایی در برگ مندرجمقادیر مواد اولیه .47

.د شده باشدیز قین... ا سرخ شده و یخته که عالوه بر کلمه خام، کلمه پ
تواند با تائید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و با اعالم کتبی یک ماهه به مناقصه پذیر و مناقصه گزار می.48

دعایی در بدیهی است با امضاي این قرارداد طرفین هیچگونه ا. حصول اطمینان از اطالع وي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید
.خصوص اخذ خسارت یا مطالبه ضرر  و زیان نخواهند داشت
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: کسورات مربوط به عدم انجام امور بصورت جدول زیر محاسبه و منظور خواهد شد .49
توضیحاتمیزان جریمهامورفیرد

کارشناس تغذیه ناظر قراردادبه گزارش )یک میلیون ریال(ریال 000/000/1)با حضور تمام وقت(عدم حضور نماینده در هر روز1

در آشپزخانه و استفاده کارگران از البسه مناسبعدم 2
غذا در بخشها و سلف سرویستوزیع هنگام 

پانصد (ریال 000/500به ازاء هر نفر 
)هزار ریال

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

عدم کیفیت غذاي طبخ شده 3
حتی یک مـورد

)دویست هزار ریال(ریال 000/200
تعداد پرس هاي همان وعده× 

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

عدم تطبیق حجم غذاي تعیین شده طبق لیست حتی 4
)کمیت(یک مورد 

)دویست هزار ریال(ریال 000/200
تعداد پرس هاي همان وعده× 

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

به گزارش کارشناس تغذیه ناظر قراردادازاءهر موردبه)ده میلیون ریال(ریال000/000/10ذایی به ازاء هر موردعدم رعایت برنامه غ5

گزارش وجود مواد خارجی، فاسد، غیر بهداشتی و عدم 6
بسته بندي شده مصرف گوشت منجمد بهداشتی و

+ از کل مطالبات آن روز % 30کسر 
وعدههاي همانعدم احتساب هزینه پرس

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

گزارش وجود مواد تاریخ گذشته و یا مصرف موارد 7
تاریخ گذشته 

+ عدم پرداخت مطالبات همان روز 
معادل همان مبلغ به عنوان جریمه

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

+ البات آن روز از کل مط% 30کسر استفاده از مواد غذایی غیر استاندارد8
هاي همان وعدهعدم احتساب هزینه پرس

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

عدم برخورد مناسب فروشنده و نماینده وي یا سایر 9
یا کارکنان واحدها عوامل و پرسنل فروشنده بامسئولین

ریال 000/000/10
به ازاء هر گزارش) ده میلیون ریال(

تغذیه به گزارش کارشناس 
ناظر قرارداد

عدم ارائه غذا در ظروف یکبار مصرف آلومینیومی و یا عدم رعایت 10
موازین و مقررات بهداشتی و نظافتی هنگام سرو غذا و سایر موارد

+ از کل مطالبات آن روز % 30کسر 
همان وعدههايعدم احتساب هزینه پرس

و با توجه به گزارش کارشناس تغذیه 
س بهداشتی قراردادتائید کارشنا

و تأخیر در به اتمام رسیدن غذا زودتر از وقت موعد11
توزیع غذا

+ از کل مطالبات آن روز % 30کسر 
همان وعدههايعدم احتساب هزینه پرس

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

در صورت استفاده مجدد غذاي باقیمانده حتی یک 12
پرس

تمام ××)ار ریالیکصد هز(ریال 000/100
وعدههمانتعداد پرس هاي غذاي

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

عدم تأمین غذاي هر وعده یا میان وعده13
به ازاء هر پرس

××)الیکصد هزار ری(ال یر000/100
وعدههمانيغذايتمام تعداد پرس ها

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

به گزارش کارشناس تغذیه ناظر قراردادمبلغ کارکرد ماهیانهاز % 10کسر نظرسنجی متوالی2ایتمندي در کاهش درصد رض14

کاري در آمار غذا که از خوردگی و دستهرگونه قلم15
.ناحیه فروشنده انجام گرفته باشد

همان غذایی هاي عدم احتساب هزینه پرس
از کل مبلغ کارکرد ماهیانه% 10کسر + روز

گزارش کارشناس تغذیه به 
ناظر قرارداد

به موقع وسایل و تجهیزات و تعویضعدم تعمیر16
آشپزخانه

)الیرده میلیون (ال یر000/000/10
به ازاء هر روز تأخیر در تعمیر

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

عدم رعایت و اجراي هر یک از آخرین سنجه هاي 17
توسط فروشنده بیمارستانیهاعتبار بخشی واحد تغذ

ریال)ده میلیون (000/000/10
ناظر قراردادهیبه گزارش کارشناس تغذهر مورد ءبه ازا

عدم سمپاشی دوره اي به موقع طبق برنامه 18
بهداشت محیط توسط شرکت داراي مجوز

)پنج میلیون ریال(ریال 000/000/5
به ازاء هر مورد 

ه به گزارش کارشناس تغذی
ناظر قرارداد

) گوشت ، مرغ و ماهی(ورود مواد غذایی پروتئینی 19
در ساعات غیر اداري به بیمارستان

میلیون سی(ریال 000/000/30
به ازاء هر مورد )ریال

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

××)ار ریالیکصد هز(ریال 000/100... )عدم سرو دسر و (عدم ارائه غذا طبق آنالیز 20
وعدههمانتمام تعداد پرس هاي غذاي

به گزارش کارشناس تغذیه 
ناظر قرارداد

به ) پنج میلیون ریال(ریال000/000/5عدم انجام هر یک از سایر تعهدات مندرج در قرارداد21
به گزارش کارشناس تغذیه ناظر قراردادموردازاء هر 

خانه ، بهداشت کارکنان ، وسایل مورد استفاده در آشپزخانه و ارتقاء سطح سالمت خریدار جهت رعایت مسائل بهداشتی آشپز.50
بیماران و دانشجویان و حساسیت رعایت مسائل بهداشتی ، در محیط ، فردي را به عنوان ناظر بهداشت محیط به فروشنده 

.نمایدمعرفی می
ن حداکثر دو بار در طول اجراي آن و با فاصله حداقل سه ماه و در قرارداد در موارد و شرایط خاص و با توافق طرفی:تعدیل قرارداد .51

.صورت بروز شرایط خاص و در جهت افزایش یا کاهش مبلغ قابل تعدیل می باشد
.در صورت افزایش مبلغ قرارداد تضمین حسن انجام تعهدات نیز به نسبت مبلغ و زمان اعمال تعدیل افزایش خواهد یافت:1تبصره 
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.در خصوص میزان تعدیل ازطریق کارشناسان رسمی دادگستري یا کارشناسان انتخاب شده ازطرف دانشگاه اقدام خواهد شد:2تبصره 
برگ شرایط منوط به درخواست یکی از طرفین و اعالم نظر تیم کارشناسی خبره و منتخب 51تشخیص شرایط خاص جهت اعمال ماده :3تبصره

.ریاست دانشگاه خواهد بود
طبق نظر (یه و تأمین کلیه مواد و لوازم مصرفی شوینده ، تمیز کننده و ضدعفونی کننده و سموم دفع حشرات مورد مصرف ته.52

،همچنین اجراي امورات بهداشتی ازقبیل سمپاشی دوره اي آشپزخانه. باشدبه عهده فروشنده می) کارشناس بهداشت مرکز
،با نظارت و کنترل کارشناس بهداشت ناظر مرکز ،بر عهده ... وتجهیزات وبرنامه اسکراپ آشپزخانه،ضد عفونی کردن سطوح 

. فروشنده میباشد
در صورتی که آشپزخانه و سلف سرویس یا انبار مواد غذایی نیاز به تعمیرات داشته باشد فروشنده موظف است با هزینه .53

.ئه نمایدشخصی موضوع مناقصه را در خارج از آشپزخانه با همان قیمت تعیین شده ارا
برگ شرایط49ماده باشد و در صورت عدم رعایت مطابق رعایت کلیه موازین و نکات و استانداردهاي بهداشتی الزامی می.54

. مشمول جریمه خواهند گردید
.باشدتخلیه چربی گیر آشپزخانه در آخر هر ماه بر عهده فروشنده می.55
شناس بهداشت محیط بیمارستان براي گندزدایی سطوح و کف و استفاده از مواد گندزدایی استاندارد مورد تائید کار.56

.مواد غذایی بر عهده فروشنده می باشد
این امر می بایست هفته اي حداقل دو بار انجام . نگهداري و تخلیه چاهک چربی گیر آشپزخانه بر عهده فروشنده می باشد.57

از ورود آشغال و اجسام خارجی به محل چاهک از وظایف گیرد حمل و دفع زباله مربوطه و همچنین رعایت نظافت و جلوگیري
.فروشنده می باشد

در صورت مسدود شدن چاهک و برگشت فاضالب کلیه خسارات وارده به ابنیه، تأسیسات و سایر مایملک خریدار از محل :تبصره 
.وص مسموع نخواهد بودمطالبات یا تعهد حسن انجام کار فروشنده برداشت خواهد شد و اعتراضات بعدي در این خص

.کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز موضوع مناقصه بر عهده فروشنده می باشد.58
مسئولیت رعایت و اجراي سنجه هاي اعتبار بخشی مربوط به آشپزخانه و سلف سرویس بر عهده فروشنده بوده و در این .59

بابت عملکرد ضعیف فروشنده ، بیمارستان موفق به خصوص به ارزیابان دانشگاهی و وزارتی پاسخگو خواهد بود و چنانچه از
.جریمه اعمال خواهد شد49جدول کسورات ماده 17ردیف ها نشود مطابق کسب امتیاز سنجه

خودعمل تعهداتبه کلیهداریخربتواند بدون اخذوجه ازماه2مدت باشددرحدي که به مالی مناسبباید داراي توانفروشنده.60
. نماید

فروشندهمارستان متفاوت باشد ، یبییبا برنامه غذاییم غذایت رژیماران بخشها بنا به رعایاز بيتعداديذاکه غیدر صورت.61
.مارستان مربوطه خواهد بودیه بیتوسط کارشناس تغذیدرخواستيملزم به ارائه انواع غذا

و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا هر یک از متقاضیان ضمن بازدید از محل مورد مناقصه چنانچه نسبت به مفهوم اسناد .62
.اعالم و تقاضاي توضیح کتبی نمایند امور قراردادهاي دانشگاهیک روز پس از دریافت شرایط و اسناد مناقصه مراتب را کتباً به

تی دانشگاهها و مؤسسات در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مطابق آئین نامه مالی و معامالیدانشگاه علوم پزشک.63
.آموزش عالی مجاز می باشد و تحویل شرایط مناقصه هیچگونه تعهدي را براي دانشگاه ایجاد نمی نماید 

نماید که مشمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در یر اقرار میمناقصه پذ.64
قرارداد و تسویه حساب با دانشگاه ينماید که تا پایان اجرایباشد و ضمناً تعهد مینم1337وب دیماه مصيو کشوریمعامالت دولت

مان را فسخ یپداریخربه هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد و در غیر اینصورت 
.وصول خواهد نمودفروشندهص خود از اموال یز بنا به تشخیکار را نيدر اجرار یا تأخیمان و یاز فسخ پینموده و خسارات ناش

بصورت وکالت ، یدیگرحتیو حقوقیمورد قرارداد را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط به اشخاص حقیقيحق واگذارفروشنده.65
ضبط و داریخرضمانت حسن انجام کار راسا توسط ندارد و درغیر اینصورت قرارداد بطور یکطرفه فسخ و ..... صلح نامه ، عقدنامه و 

ط حق هر گونه یبا امضاء برگ شرافروشندهبرداشت خواهد شد و داریخرد در آن از بانک صادر کننده مطالبه و به نفع یمبلغ مق
.دینماین خصوص را از خود سلب میاعتراض در ا



١٣

13991399سال سال ””نوبت دومنوبت دوم––شهرستان چایپارهشهرستان چایپاره) ) رهره((ارستان امام خمینی ارستان امام خمینی برگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیمبرگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیم“

ir.setadiran.www://httpسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

با اعتبارکل مبلغ قرارداد را به نام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درصد %10فروشنده مؤظف است ضمانت نامه بانکی به میزان .66
حساب سپهر، بانک اخذ و به خریدار ارائه نماید و یا بصورت وجه نقد به ضمانت حسن اجراي تعهدات قانونی بابتماه12

جهت جبران خسارات و به نام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه واریز و فیش مربوطه را0103034747002به شماره  صادرات
.تعهدات قید شده در قرارداد تحویل خریدار نماید

.بدیهی است ضمانت نامه ارائه شده باید قابلیت تمدید تا ارائه تسویه حساب هاي قانونی قرارداد را دارا باشد:تبصره 
ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن به استثنايروزکاري دانشگاه7در صورتیکه برنده اول مناقصه از تاریخ ابالغ ظرف مدت .67

انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضبط و مراتب به برنده دوم 
تضمین به سپردنبه استثناي ایام تعطیل نسبت روز کاري دانشگاه7مناقصه ابالغ خواهد شد و اگر آن نیز از تاریخ ابالغ ظرف مدت 

. حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نکند سپرده او هم به نفع دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضبط خواهد شد 
روز کاري محاسبه نخواهد شد و از 7روز ابالغ به برنده مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جزء :تبصره 

.براي ارائه ضمانت نامه محاسبه خواهد شدروز کاري 7فرداي روز ابالغ، 
خواهد بود مابقی سپرده ها نزد دانشگاه باقیتا مرحله تنظیم قرارداد با نفر اول برنده مناقصه ) نفرات اول و دوم (سپرده شرکت در مناقصه .68

. پس از طی مراحل اداري مربوطه عودت داده خواهد شد 
.تحت هیچ شرایط و عناوینی مسترد نخواهد شد ) ز سپرده شرکت در مناقصه بج( کلیه اسناد ومدارك ارسالی :تبصره 

ـ مـه ، مال ی، کـار ، ب یفروشـنده ت یط احراز صـالح ین و مقررات مربوط به شرایع قوانید که از جمینمایاقرار مفروشنده.69 ات ، ی
ـ نماتین و مقررات کامالً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایگر قوانیعوارض و د ت عـدم  ید، در هـر حـال ، مسـئول   ی

ـ مـوارد فـوق را رعا  فروشندهاست و هر زمان مشخص شود فروشندهاد شده بر عهده ین و مقررات یت قوانیرعا ت نکـرده،  ی
ـ ضبط و مبلـغ مق داریخرتوسط فروشندهکطرفه فسخ و ضمانت حسن انجام تعهدات یقرارداد بطور  د در آن از بانـک صـادر   ی

ن خصوص را از یط حق هر گونه اعتراض در ایبا امضاء برگ شرافروشندهبرداشت خواهد شد و داریخرنفع کننده مطالبه و به
.دینمایخود سلب م

.استعمال دخانیات در داخل آشپزخانه حتی توسط پرسنل آشپزخانه ممنوع می باشد.70
ـ ات موضـوع قـرارداد و   یعمليرانکه مربوط به اجید اعم از ایش آیپفروشندهو داریخرن یبیکه اختالفیدر صورت.71 ـ ا تغی ر و یی

باستناد ماده ند،ین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایآن باشد، چنانچه طرفیط عمومیک از موارد شرایر هر یتفس
مرکـب از  یونیسیشود در کمیجاد مین معامله این طرفیاز معامالت که بیدانشگاه، اختالف ناشیو معامالتین نامه مالیآئ94

ـ یم حداکثر افراد کمیگردد و تصمین خواهد شد مطرح مییس مؤسسه تعیحداقل سه نفر که از طرف رئ بـراي  94مـاده  ونیس
.می باشداالجرا الزمطرفین 

:ارائه دهد شامل غذابایست در زمان تحویل اسنادي که فروشنده می.72
.کاال باشدواحد و قیمت کله شرح، کمیت، قیمت دهندیک برگ اصل فاکتور یا صورتحساب فروشنده که نشان-
.یک برگ اصل صورتجلسه تحویل-
) :فورس ماژور ( حوادث قهري و غیر مترقبه .73

دار دامنههايسوزيهاي غیرعادي و همچنین آتشچنانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیار طرفین به علت اتفاقاتی مانند جنگ، زلزله، سیل، طغیان
گویند انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضع شرایط تقصیر فروشنده نباشد که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور میکه ناشی از

.گرددپذیر نباشد مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب نمیقرارداد امکان

: ارائه گردد » الف ـ ب ـ ج«پاکتیزیرعمل نمایند پیشنهاد به شکل سهخود الزم است به شکلتسلیم پیشنهاداتجهت متقاضیان.74
)): گردد بارگزاريدر پاکتها و تمام مدارك باید به ترتیب ذیلنمودههر گونه مدارك اضافی درپاکتها خودداري از بارگزاري(( :1توجه 

اگانه بارگزاري شود و پاکت الف در لفاف یا پاکت الك و مهر شده دیگري اگانه بارگزاري شود و پاکت الف در لفاف یا پاکت الك و مهر شده دیگري هر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جدهر یک از سه پاکت الف، ب و ج باید جد::22توجه توجه 
به وضوح نوشته شده باشد و قبل از بازگشایی به وضوح نوشته شده باشد و قبل از بازگشایی نام و نشانی مناقصه گر، عنوان مناقصه، شماره تلفن همراهنام و نشانی مناقصه گر، عنوان مناقصه، شماره تلفن همراهگذاشته شوند و روي آن گذاشته شوند و روي آن 

..پاکات در موعد مقرر تحویل حراست دانشگاه گرددپاکات در موعد مقرر تحویل حراست دانشگاه گردد
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)زاري تصویر در سامانه و ارائه اصل ضمانت نامه یا فیش بانکی در پاکت به دبیرخانه حراستبارگ(:حاوي » الف « پاکت - 
که در صورت واریز به صورت ریال پانصد و پانزده میلیون ) حروفبه(ریال000/000/515فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ

و در ، کلیه شعب بانک صادرات قابل واریز می باشد بانک صادرات0103034747002وجه نقد به حساب سپرده دانشگاه به شماره جاري
. حساب ذکر شده صادر شده باشدصورت ارائه ضمانت نامه ، باید به نفع

1234: دانشگاه شماره ثبت-57147- 83734: دانشگاه کد پستی–411369713519: دانشگاه کد اقتصادي–14000245577: دانشگاه شناسه ملی
.ضمانت نامه باید حداقل داراي سه ماه اعتبار باشدنامه معتبربانکی ارائه نماید اینضمانتگر براي شرکت درمناقصهدرصورتیکه مناقصه:1بصره ت

مناقصه تواند با ضمانت نامه مأخوذه در آن گردد مینمایند ولی بنا به دالیلی مناقصه تجدید میاشخاص که در یک مناقصه شرکت می:2تبصره 
. مجدداً شرکت نمایند به شرط آنکه ضمانت نامه مذکور اعتباري حداقل یک ماهه و قابلیت تمدید سه ماهه داشته باشد

. باشدنمیدانشگاهاینموردقبول درمناقصه شرکتوسپرده تعهداتانجامکارو یاحسنانجامحسنجهتبانکصادره ازپستهاينامهضمانت: 3تبصره 
.خواهند شدحذفصادرکننده باشد از دورمناقصهتوسطشدهآنها فاقدتمبرمالیاتی و ابطالنامه ارائه شده توسطضمانتگرانی کهمناقصه:4تبصره

واریز هایی که وجه نقد به شماره حساب اعالمی دانشگاه هاي دریافتی از شرکتبه منظور ارائه خدمات بهتر و سریعتر جهت استرداد سپرده:5تبصره 
. باشدبرگ شرایط و ارائه آن در پاکت الف الزامی می6بر روي پیوست شماره ) ترجیحاً صادرات(اند، درج شماره حساب بانکی نموده

)انحصارا ًبارگزاري تصویر در سامانه (: حاوي » ب « پاکت - 
 کتهایی که فعالیت آنها به موجب شر(تصویر آگهی تاسیس و کلیه آگهی هاي تغییرات شرکت و تصویر اساسنامه بارگزاري

.و شماره و تاریخ ثبت )اساسنامه در راستاي موضوع مناقصه باشد
 تصویر شناسه ملی اشخاص حقوقیبارگزاري.
 صالحیت صدراالشاره می بایست در :توجه .تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانتصویر اعالم صالحیت معتبر از اداره کل بارگزاري

.باشد) امور تغذیه(ضوع مناقصه ارتباط با مو
 بوده است در صورت اعالم ) در زمینه امور تغذیه(شرکتی که قبالً طرف قرارداد با واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

.ن مناقصه را نخواهد داشتسال حق شرکت در کلیه مناقصات دانشگاه در رابطه با موضوع آ2عدم رضایت ، از تاریخ اعالم عدم رضایت تا 
 حاضر که کلیه اوراق آن توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت شده ) شرایط عمومی و اختصاصی(بارگزاري برگ شرایط

در اساسنامه یا آخرین تغییرات امضاهاي مجاز همان است که در اساسنامه یا آخرین تغییرات ذکر گردیده ، براي مثال اگر. باشد
باشد، الزم است اوراق برگ شرایط درج شده باشد که اوراق تعهدآور به امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره معتبر می

تغییر صاحبان امضاء درصورتشرکت .(شودبرگ شرایط جزء اوراق تعهدآور تلقی می. توسط دو نفر ذکر شده امضاء گردد
.)مدارك نمایدبایست نمونه امضاءجدید را ضمیمه که در اساسنامه قید شده، میاوراق تعهدآور

.مناقصه پذیر اقرار می نماید که نمونه قرارداد پیوستی را بطور کامل رویت نموده است:1تبصره 
.باشددر تائید اسناد، مورد قبول نمی) امضاءِمهر(امضاء افراد مجاز به صورت مهر :2تبصره 

کپی برابر اصل مدارك خواسته شده در حین عقد قرارداد براي شرکت برنده الزامی است در غیر آن سپرده شرکت در مناقصه شخص برنده به نفع :3بصره ت
.نمایدگر با امضاء این شرایط حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب میدانشگاه ضبط خواهد شد و مناقصه

) انحصارا ًبارگزاري تصویر در سامانه: (حاوي » ج « پاکت -
خط خوانا و پیشنهاد قیمت خواهد بود که در این رابطه پیشنهاد دهندگان موظفند پس از بررسی دقیق موارد ، پیشنهادات خود را با بارگزاري 

5شماره هايپیوست(2و 1ماره جداول قیمت پیشنهادي شروي ر هیچگونه قید و شرطی و بعدد و بحروف و به ریال ببدون قلم خوردگی و
بدیهی است در صورت بروز اختالف بین اعداد و حروف نوشته شده . و توسط افراد مجاز امضاء و ممهور به مهر شرکت نمایند درج)برگ شرایط

.، حروف مناط عمل قرار خواهد گرفت
منجر به حذف پیشنهاد ) 2و 1جداول شماره (3و جمع کل ستون پیشنهادي هايهر گونه اشتباه محاسباتی در اعالم میانگین قیمت:1تبصره 

.شوددهنده از دور مناقصه می
. *بارگزاري آنالیز قیمتها توسط پیشنهاد دهندگان قیمت الزامی می باشد:2تبصره * 

:مناقصه پاکتهاي مراحل گشایش - 
.بازگشایی می گردد ) پاکت ب( شکلی نداشته باشد چنانچه پاکت الف م، )پاکت الف ( باز کردن پاکت تضمین و کنترل آن -1
)پاکت ب ( بازکردن پاکت صالحیت شرکت و ارزیابی فنی - 2
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و در صورت تایید، پاکت  ج که پیشنهاد قیمت می باشد بازگشایی شده و برنده ) صالحیت شرکت و سوابق و رزومه کاري(پس از بررسی مدارك ارائه شده -3

به عنوان ) با تصمیم اعضاء کمیسیون مناقصه(الزم به ذکر است شرکتی که مناسب ترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد مناقصه مشخص می شود ، 
، در صورت برنده مناقصه اعالم خواهد گردید و پس از تائید نهایی رئیس دانشگاه مطابق مقررات و قوانین مربوطه کتباً به برنده ابالغ خواهد شد

.الف و ب ، سپرده شرکت عودت داده می شودعدم تائید مدارك پاکت
عمومی و اختصاصی (کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت آنها بر اساس اساسنامه یا آخرین تغییرات در موضوع فعالیت شرکت در ارتباط با ارائه خدمات .75

.قید گردیده و منع قانونی نداشته باشند می توانند دراین مناقصه شرکت کنند)  »تغذیه«
ضوع ر مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف قانونی مناقصه گزار و اطالع کامل شرکت کننده در مناقصه از کلیه شرایط موشرکت د.76

.گر با امضاء اوراق و فرمهاي پیوست ملزم به اجراي مفاد آنها گردیدمناقصه می باشد و مناقصه
در را ) فرم ارسالی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(فرم مربوط به مشخصات شرکت متقاضیان می بایست اوراق شرایط و مدارك و.77

دریافت و پس از بارگزاري تصویر ضمانت http://www.setadiran.ir: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسسایت از مهلت مقرر 
در سایت مربوطه ، اصل ) پاکت ج(و قیمت پیشنهادي و آنالیز قیمتهاي پیشنهادي ) ت بپاک(، اسناد و مدارك ) پاکت الف(نامه بانکی یا فیش بانکی 

دي ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی را نیز قبل از انقضاء مدت عودت پیشنهادات به دبیرخانه حراست دانشگاه تحویل نمایند و پاکتهاي پیشنها
.خود را نیز در موعد مقرر از طریق سامانه ارسال گردد

.فقط در زمان مقرري که در برگ شرایط اشاره شده قابل دانلود خواهد بود) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(بدیهی است دریافت اسناد از سایت .78
.س بارگزاري نمایدصفحات برگ شرایط را مهر و امضاء و سپباشد و مناقصه پذیر ملزم است تماممیشرایط برگبه فرم قرارداد هاي خرید و اجاره منضم .79
» ج«-»ب«-»الف«سه پاکت اشخاص شرکت کننده پس از بررسی دقیق موارد اشاره شده می بایست پیشنهادات خود را به صورت.80

دبیرخانه از طریق سامانه تدارکات ارسال و اصل ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی در پاکت الف را به 22/4/99مورخه16حداکثر تا ساعت 
. تحویل و رسید دریافت نمایند) ستاد دانشگاه علوم پزشکی–انتهاي کوي اورژانس –بلوار رسالت –واقع در ارومیه(دانشگاه حراست 

و یا نامه اي که با پست ، فاکس محل اقامت قانونی فروشنده و شماره تلفن همان است که در اسناد مناقصه ذکر می کند و هرگونه تلگرام .81
تلقی میگردد و فروشنده متعهد است در صورت تغییر محل و یا شماره تلفن نونی فروشنده ارسال گردد، ابالغ رسمیسفارشی به آدرس قا

. اعالم و ابالغ نماید روز5مراتب را به خریدار رسماً ظرف 
و ir.setadiran.www://http: آدرسسایت سامانه تدارکات الکترونیکی به ازطریق(12/4/99لغایت 8/4/99ازتاریخ مناقصهدانلودشرایط.82

.از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت پذیرد22/4/99مورخ 16حداکثر تا ساعت اعاده آن 
را از سایت پیگیري نمایند باشند که در آخرین روز مهلت دانلود مراتب شرکت کنندگان جهت اطالع از آخرین اصالحات احتمالی مکلف می* 

. و اعتراضات بعدي در این خصوص مسموع نخواهد بود
اي درفرصت مراحل آئین نامهمربوطه پس از بررسی طیونتایجتشکیل23/4/99مورخهدوشنبهروز صبح9درساعت کمیسیون مناقصه.83

. خواهدشد مقتضی اعالم

بدیهی است به پیشنهادات کلی . یا نمایندگان کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت با حضور اعضاء23/4/99پیشنهادات واصله در تاریخ .84
باشد ، ، مبهم ، مخدوش ، فاقد فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی و برگ شرایط و نیز پیشنهاداتی که با قید و شرط و بعد از موعد مقرر ارسال شده

.سی و پس از آن در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشگاه در حین برر
ین موردي پیش دانشگاه حق تغییر ، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ می دارد و اگر چن.85

شد ، در صورتیکه پیشنهادي قبل از اطالع رسانی مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده آید مراتب به دریافت کنندگان شرایط اطالع رسانی خواهد
در این صورت حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد

فت پیشنهادها را با اطالع رسانی از طریق سایت به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید دانشگاه می تواند آخرین مهلت دریا
.نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند

مجاز به شرکتهایی که در موضوع مناقصه مربوطه در سالجاري مشارکت و بعد از انتخاب بعنوان برنده از عقد قرارداد اعالم انصراف نمایند.86
.شرکت مجدد در همان مناقصه نمی باشند

مناقصه هر گونه وصول گزارش از مدیریت حراست دانشگاه و سایر مراجع نظارتی مبنی بر عدم صالحیت هر یک از شرکت کنندگان موجب حذف آنها از دور .87
ظرف چهار سال گذشته مبنی بر عدم رضایت، عملکرد نامطلوب، ضمناً در خصوص وصول گزارش با مستندات مربوطه از واحدهاي تابعه دانشگاه . خواهد بود

.تخلف شرکت منضم به مستندات مربوطه در صورت تصمیم کمیسیون از دور مناقصه حذف خواهد شد
برنامه غذایی و چک صورت آنالیز غذاها ، پیشنهاد قیمت : شامل صفحه21پیوست در 7به انضمامصفحه15تبصره و  39بند و 87شرایط مناقصه داراي ،

»8/4/99- ز«.می باشد قرارداد اجارهفرم صفحه3و قرارداد خرید غذافرم صفحه6و... لیست نظارتی و 

امور قراردادها ، مناقصات و مزایدات« 
»و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی پزشکیدانشگاه علوم
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)چایپاره)ره(امام خمینی آشپزخانه بیمارستان (در محل مورد اجارهبه مستأجر کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی 

تعدادوسایل و تجهیزات تحویلی به مستأجرردیف
یک عددویترینی ایستادهیخچال1
ددیک عیخچال معمولی 2
دو عددترالی حمل غذا3
یک  عددتخت بیمار فلزي 4
دو عددمیز غذا خوري بیمار 5
سه عددسینک ظرفشویی6
یک عددفلزيکابینت 7
دو عددمیز غذاخوري چوبی8
دو عددکپسول ضد حریق9

1پیوست شماره 



١٧

13991399سال سال ””نوبت دومنوبت دوم––شهرستان چایپارهشهرستان چایپاره) ) رهره((ارستان امام خمینی ارستان امام خمینی برگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیمبرگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیم“

ir.setadiran.www://httpسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

شرح خدمات
تعداد پرس میانگین روزانهشرحردیف

پرس60صبحانـهصبحانـه1
پرس براي پرسنل50پرس براي بیماران و 40ناهـارناهـار2

پرس22))و عصرو عصرصبحصبح((میان وعدهمیان وعده3
پرس براي پرسنل50پرس براي بیماران و 50شـامشـام4

جدول ساعات توزیعی
شامبعدازظهرمیان وعدهناهارصبحمیان وعدهصبحانهشرح

30/20الی 30/19ــــ30/14الی 30/13ــــ8الی 30/8کارکنان
30/18الی 30/1630/19الی 30/1316الی 30/930/12الی 30/710الی 8بیماران

.توزیع خواهد گردید30/13میان وعده عصر بیماران بخش دیالیز ساعت :توضیح مهم * 

برنامه غذایی هفتگی براي نمونه 

شـاموعده عصرمیان ناهـارمیان وعده صبحصبحانـهایام هفته

یک عددگوجه یا +پنیر+نانشنبه
شیر+خیار

میان وعده 
)1(هاي نوع 

جوجه کباب یا
قورمه سبزي

میان وعده 
)2(هاي نوع

قیمه یا
عدس پلو

شیر+کره+تخم مرغ+نانیکشنبه
میان وعده 

)1(هاي نوع 
عدس پلو یا 
جوجه کباب

میان وعده 
)2(هاي نوع

قورمه سبزي یا
ماهی پلو

شیر+مربا+کره+ناننبهدو ش
میان وعده 

)1(هاي نوع 
زرشک پلو یا

قیمه
میان وعده 

)2(هاي نوع
لوبیا پلو یا
هویج پلو

شیر+کره+ تخم مرغ+نانسه شنبه
میان وعده 

)1(هاي نوع 
ماهی پلو یا

قورمه سبزي
میان وعده 

عدس پلو یازرشک پلو)2(هاي نوع

شیر+مربا+کره+ نانچهار شنبه
میان وعده

)1(هاي نوع 
جوجه کباب یا
قورمه سبزي

میان وعده 
)2(هاي نوع

هویج پلو یا
قیمه

شیر + خامه عسلی + نان پنج شنبه
میان وعده 

)1(هاي نوع 
هویج پلو یا
یا  ماهی پلو

میان وعده 
)2(هاي نوع

زرشک پلو یا 
جوجه کباب

یک عدد گوجه یا +پنیر+نانجمعه
شیر+خیار

میان وعده 
)1(هاي نوع 

قورمه سبزي یا
زرشک پلو

میان وعده 
قیمه یا عدس پلو)2(هاي نوع

2وست شماره یپ
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:توضیحات مهم * 
، براي بیماران دیالیزي) عدد ساقه طالیی3+شیر(براي بیماران دیابتی) 1(میان وعده- 1

.اشدمیب) شیر+واحد میوه1(، براي مادران باردار و اطفال) واحد میوه1+عدد بیسکویت پتی بور 4(

، براي بیماران دیالیزي) شیر+ واحد میوه1(براي بیماران دیابتی) 2(میان وعده -2
+ یک عدد کیک تک نفره ( ، براي مادران باردار واطفال) واحد میوه1+ عدد بیسکویت پتی بور4(

)شیر

.توزیع خواهد گردید30/13میان وعده عصر بیماران بخش دیالیز ساعت -3

.بیماران و کادر بایستی شیر پاکتی تک نفره باشدشیر سرو شده به -4

.وعده ي صبحانه براي بیماران مطابق با پرهیز غذایی طبق نظر کارشناس تغذیه قابل تغییر میباشد- 5

براي بیماران مطابق سنجه هاي اعتبار بخشی در وعده هاي ناهار و شام یک عدد آب معدنی توزیع - 6
.میشود

، چنانچه بیمار با رژیم غذایی خاص بستري بود، )در تمام وعده ها(ده برنامه غذایی هفتگی تنظیم ش-7
.منوي غذایی پیشنهادي بر طبق نظر کارشناس تغذیه خواهد بود

برنامه غذایی هفتگی تنظیم شده پیشنهادي بوده و مطابق با تغییرات فصل طبق نظر کارشناس تغذیه -8
.تغییرات خواهد داشت

.یی منظور نخواهد گردیدچلوکباب کوبیده در برنامه غذا- 9

بدون در نظر گرفتن شرایط خاص (تعداد پرس هاي قید شده در قرارداد در حالت عادي بیمارستان - 10
. محاسبه گردیده است) covid-19بیماري 

باید نیروي کار ...) آشپز ، کمک آشپز ، توزیع کننده غذا و (تعداد نیرویی که در آشپزخانه کار میکنند -11
.به تعداد کافی باشندو و ثابت ماهر 

.حضور نماینده ي پیمانکار در تمام ساعات اداري  بیمارستان الزامی می باشد- 12



١٩

13991399سال سال ””نوبت دومنوبت دوم––شهرستان چایپارهشهرستان چایپاره) ) رهره((ارستان امام خمینی ارستان امام خمینی برگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیمبرگ شرایط شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذا بیم“

ir.setadiran.www://httpسایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

چایپارهشهرستان )ره(بیمارستان امام خمینی غذایی لیست آنالیز
آنالیـز غذایـینوع غذا

چلو کباب کوبیده
کره .گرم120) قلوه گاه یا سردست(گوشت گوساله منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی از نوع: وزن خام 

یک عدد گوجه فرنگی ویک عدد . گرم10مایعروغن .یک عدد) تکنفره(گرمی 10پاستوریزه حیوانی 
.پیاز و سماق و ادویه و نمک به مقدار الزم.گرم120برنج براي بیماران . گرم 150برنج براي کادر . لیموترش

زرشک پلو با مرغ
.گرم 150براي کادربرنج). بدون پوست و ضایعات(گرم 200غ فقط ران و سینه گوشت مر: وزن خام 

100زعفران براي . گرم20روغن . پیاز و رب به مقدار الزم. گرم5زرشک . گرم120برنج براي بیماران 
.مثقال 2نفر 

چلوخورشت قورمه سبزي
براي کادربرنج. گرم30روغن . گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

3لیمو عمانی . گرم30لوبیا قرمز. گرم100سبزي قورمه پاك شده . گرم120برنج براي بیماران .گرم 150
. ادویه و نمک به مقدار الزم وپیاز و رب. گرم

چلوخورشت قیمه
براي کادربرنج. گرم30وغن ر. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

سیب زمینی . پیاز و رب و ادویه و نمک به مقدار الزم. گرم20لپه .گرم120برنج براي بیماران .گرم 150
).گرم 50سرخ کرده ( گرم100

استامبولی
برنج. گرم35روغن . گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی چرخ کرده بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

. گرم80لوبیا سبز . گرم60سیب زمینی. گرم10پیاز .گرم120برنج براي بیماران .گرم 150ي کادربرا
. پیاز و ادویه و نمک به مقدار الزم. گرم35رب 

چلو جوجه کباب
گرمی10کره . گرم120و براي کادر گرم100براي بیمارانگوشت مرغ بدون استخوان: وزن خام 

. زعفران به مقدار الزم.گرم120برنج براي بیماران .گرم 150براي کادربرنج. رمگ10روغن . عدد1
.پیاز و زعفران و آبلیمو به مقدار الزم. هر کدام یک عددلیموترش وگوجه فرنگی 

با مرغعدس پلو
ماران برنج براي بی.گرم 150براي کادربرنج. گرم100بدون چربی سینه مرغ ریش ریش شده: وزن خام 

ادویه و نمک به مقدار ورب. گرم30پیاز . گرم35کشمش . گرم30روغن . گرم30عدس .گرم120
. الزم

چلوگوشت با بادمجان 
یا کدو

براي کادربرنج. گرم30روغن . گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 
رب و آبلیمو. یک عددگوجه فرنگی . گرم100بادمجان یا کدو .گرم120برنج براي بیماران .گرم 150

.گرم 15لپه . و مواد افزودنی به مقدار الزم

باقالپلو با گوشت
برنج .گرم 150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

ادویه و رب وپیاز و . گرم20روغن . گرم100ازه گرم شوید ت25باقال خشک .گرم120براي بیماران 
.نمک به مقدار الزم
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چلوخورشت کرفس
برنج .م گر150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

. گرم15آبغوره یاآبلیمو . گرم50و جعفري عنعنا. گرم150کرفس پاك شده .گرم120براي بیماران 
.گرم30روغن .ادویه و نمک به مقدار الزمرب وپیاز و 

چلو خورشت لوبیا سفید
برنج .گرم 150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

گوجه . )گرم50سرخ کرده (گرم70سیب زمینی . گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120براي بیماران 
. زعفران و نمک به میزان الزم.  گرم 3لیمو عمانی . گرم 25لوبیا سفید . یک عدد فرنگی 

سبزي پلو با ماهی قزل آال 
)چلو ماهی ( 

قزل ماهی. گرم50سبزي پاك شده .گرم120برنج براي بیماران .گرم 150براي کادربرنج: وزن خام 
.آرد سوخاري و پیاز و آبلیمو به میزان الزم. گرم30روغن . گرم200پاك شده آالي 
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لوبیا پلو با گوشت
برنج .گرم 150براي کادربرنج. گرم100بی منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چرگوشت گوسالهوزن خام 

.الزمزعفران و نمک به میزان. گرم 50پخته لوبیاسبز . گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120براي بیماران 

چلو خورشت لوبیا سبز
برنج .گرم 150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

. زعفران و نمک به میزان الزم. گرم80لوبیا سبز. گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120ي بیماران برا

با مرغهویچ پلو
برنج براي .گرم 150براي کادربرنج. گرم100بدون چربی سینه مرغ ریش ریش شده: وزن خام 

. فران و نمک به میزان الزم زع. گرم50هویچ پخته . گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120بیماران 

چلو خورشت کنگر
.گرم 150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 

زعفران و نمک  و آبلیمو به . گرم100کنگر . گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120برنج براي بیماران 
. گرم 3لیمو عمانی . میزان الزم

مرغ رژیمیچلو
. گوجه فرنگی یک عدد. گرم30نخود فرنگی . گرم50هویج . گرم200مرغ . گرم 120برنج : وزن خام 

.گرم15روغن .  گرم90کدو 

مرغ رژیمی
گوجه . گرم30نخود فرنگی . گرم50هویج ). بدون پوست و ضایعات(گرم 300مرغ آب پز : وزن خام 

.گرم15روغن . )جهت بیماران داراي رژیم کم نمک . ( گرم90کدو . فرنگی یک عدد

چلو خورشت لوبیا 
چیتی

.گرم 150براي کادربرنج. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله: وزن خام 
). گرم50سرخ کرده (گرم100سیب زمینی . گرم20پیاز . گرم30روغن .گرم120برنج براي بیماران 

.گرم 3لیمو عمانی . زعفران و نمک به میزان الزم. گرم 25لوبیا چیتی . فرنگی یک عدد گوجه 
تن (چلو تن ماهی 

)ماهی شیلتون 
30روغن . عدد1تن ماهی شیلتون .گرم120برنج براي بیماران .گرم 150براي کادربرنج: وزن خام 

.گرم 3لیمو عمانی . الزمنمک به میزان. گوجه فرنگی یک عدد . گرم20پیاز . گرم
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گوجه یا +پنیر+نان

شیر+خیار
.یک عدد خیار یا گوجه فرنگی+ سیسی200پاکتی شیر.گرم30پنیر پاستوریزه

.یک لیوان چاي. سیسی200شیر سه گوش پاکتی . گرم20حیوانیکره پاستوریزه. گرم20شده بندينفره بستهعسل تککره و عسل+نان
کره و مربا+نان

شیر+)آلبالو و هویج(
..سیسی 200پاکتی شیر. گرم20کره پاستوریزه. گرم20مربا 

تخم مرغ +انن
شیر+کره+

.گرم10کره پاستوریزه. سیسی 200پاکتی شیر.تخم مرغ یک عدد

..سیسی 200سه گوش پاکتی شیر.گرم 50حلوا شکري حلوا شکري +نان
.سیسی 200سه گوش پاکتی شیر. گرم100خامه عسلی پاستوریزه شیر+خامه عسلی+نان

)براي بیماران با رژیم مایعات و پرسنل(ش یک عدد پاکتی تک نفره سه گوشیرشیر پاکتی

:توضیحـات مهـم 

 ساعات توزیع غذا و نوع غذاي سرو شده جهت بیماران و کادر در فصول مختلف سال بر حسب
.برنامه ارائه شده از سوي کارشناس واحد تغذیه تغییر خواهد کرد 

 و در ماه مبارك رمضان هم اهد شد سرو خو) برگ شرایط19مطابق ماده (و کادرغذاي بیماران
عدد میوه مرغوب 1گرم بامیه یا زولبیا یا 50عدد خرما یا 4به همراه افطار وسحري دسر شامل 

شود و قیمت جداگانه اي نخواهد گرم فرنی در نظر گرفته می150گرم شله زرد یا 150فصل و  
)برگ شرایط10مطابق ماده ) (طبق نظر کارشناس تغذیه. (داشت

 اشاره شده است سرو برگ شرایط43نهار و شام و صبحانه بیماران و کادر در ظروفی که در ماده
. خواهد شد 

یک قرص کامل نان سرو عالوه بر غذاي منودر کلیه وعده هاي غذایی صبحانه و نهار و شام
.می شود 

طبخ می باشدخام و پاك شده وآماده تماماًوزن مواد غذایی ذکر شده در کلیه غذاها.
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کیلوگرم نباشند ومرغ کشتارروز استفاده 5/1کمتر از هیچ وجهمورد استفاده بهالشه مرغهايوزن
.گردد

و مورد تائید کارشناس تغذیه باشدهندي درجه یکاز نوع نوع برنج مصرفی باید.

اوزان کلیه گوشتهاي عنوان شده بدون استخوان می باشد .

 گرمی 100یک عدد ماست تک نفره + گرم 450یع شده براي رژیم مایعات آش توز- مقدار سوپ
.باشدمی

عدد 4(، براي بیماران دیالیزي) عدد ساقه طالیی3+شیر(براي بیماران دیابتی) 1(میان وعده
.میباشد) شیر+واحد میوه1( ، براي مادران باردار و اطفال) واحد میوه1+بیسکویت پتی بور 

 عدد 4(، براي بیماران دیالیزي) شیر+ واحد میوه1(براي بیماران دیابتی) 2(میان وعده
)شیر+ یک عدد کیک تک نفره ( ، براي مادران باردار واطفال) واحد میوه1+ بیسکویت پتی بور

 توزیع خواهد گردید30/13میان وعده عصر بیماران بخش دیالیز ساعت.

ر پاکتی تک نفره باشدشیر سرو شده به بیماران و کادر بایستی شی.

 وعده ي صبحانه براي بیماران مطابق با پرهیز غذایی طبق نظر کارشناس تغذیه قابل تغییر
.میباشد

 براي بیماران مطابق سنجه هاي اعتبار بخشی در وعده هاي ناهار و شام یک عدد آب معدنی
.توزیع میشود

ه اذان مغرب شروع میشودزمان توزیع وعده ي افطاري براي پرسنل نیم ساعت مانده ب.
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خوراك مرغ
)سوخاري- آبپز(

رب . گرم100سیب زمینی . گرم20یاز پ. گرم30روغن . گرم200گوشت مرغ فقط ران و سینه بدون پوست :خاموزن 
هویج .یک عدد گوجه فرنگی . گرم60خیارشور . مثقال2نفر 100زعفران براي . و نمک به مقدار کافیادویه . گرم20
.گرم50

خوراك تن ماهی
گوجه . )گرم 50سرخ شده ( گرم100سیب زمینی ).گرمی120گرمی و بیماران 180کادر(ماهی تن :خاموزن 

. گرم60خیارشور . یک عددلیموترش . یک عددفرنگی 

کوفته
سبزي. گرم15لپه . گرم20پیاز . گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی و زوائد گوشت گوساله:خاموزن 
.گرم20روغن . گرم10ج یا بلغوربرن.دومتخم مرغ یک . گرم20رب . گرم 10کوفته

خوراك کوبیده
.یک عددلیموترش .یک عددگوجه فرنگی . رمگ180منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله:خاموزن 

.پیاز و جعفري به میزان الزم. فلفل سبز یک عدد 

ماکارونی
سیب .گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله. گرم150) تک ماکارون ( ماکارونی:خاموزن 

60خیارشور .گرم10فلفل دلمه اي . مقدار الزمادویه و به . گرم45رب . گرم30روغن .گرم20پیاز . گرم60زمینی 
.قرمز تک نفره سس .گرم

طاس کباب
گوجه فرنگی . گرم60هویج . گرم30روغن . گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله:خاموزن 

گرم30آلو . ادویه و نمک به مقدار کافی. گرم100سیب زمینی . گرم80
.گرم60خیارشور. گرم50سینه مرغ. گرم40نخود سبز. گرم50سیب زمینی. گرم30سس مایونز. تخم مرغ یک دوم:خاموزن ساالد الویه

کتلت
. )گرم50سرخ شده ( گرم100سیب زمینی. گرم100منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله:خاموزن 
آرد . یک سوم یک  عددتخم مرغ . یک عدد و لیمو ترشرنگیگوجه ف.گرم 30روغن . گرم60خیارشور . گرم20پیاز 

.و رب گوجه فرنگی به میزان الزم

شامی لپه
25لپه . گرم20پیاز . گرم50، سیب زمینی . گرم60منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی گوشت گوساله:خاموزن 
.آرد به میزان الزم. گرم35روغن . یک دوم یک عدد تخم مرغ . گرم
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کوکو سیب 

زمینی
آرد به . گرم60خیارشور . یک عددگوجه فرنگی. گرم30روغن . تخم مرغ یک دوم. گرم100سیب زمینی :خاموزن 

.میزان الزم

کوکو سبزي
. یک عددگوجه فرنگی. گرم5آرد . گرم30روغن . تخم مرغ یک دوم یک عدد.گرم 100سبزي پاك شده :خاموزن 

.آرد به میزان الزم

آبگوشت
. گرم20پیاز . گرم50سیب زمینی .گرم120منجمد ترجیحاً برزیلی بدون چربی و استخوان گوشت گوساله:خاموزن 

.نان دو عدد. گرم15خود لپه یا ن.ادویه و نمک به مقدار کافیرب و. گرم20روغن 

جوجه کباب
وگوجه فرنگی . زعفران به مقدار الزم. عدد 1گرمی15کره . گرم250گوشت مرغ بدون استخوان :خاموزن 

.پیاز و زعفران و آبلیمو به مقدار الزم. هر کدام یک عددلیموترش 

خوراك ماهی 
قزل آال رژیمی

.یک عدد گوجه فرنگی . گرم30روغن .یک عددلیموترش . گرم100زمینی سیب . گرم200قزل آالماهی:خاموزن 

غذاي 
سرد سحري

بربري یا روغنی نان 
2
یک عدد ) + گرمی100یا خامه عسل (گرمی 25عسل + گرمی 100خامه + گرم60پنیر . عدد1

سی سی٢٠٠شیر پاکتی +یک عدد میوه + خیار یا گوجه فرنگی 

3پیوست شماره 
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چایپارهشهرستان )ره(بیمارستان امام خمینی غذایی لیست آنالیز

آنالیـز غذایـینوع غذا
سوپ رشته
یا سوپ جو

سبزي . گرم10هویج . گرم15سیب زمینی . گرم15رشته فرنگی . گرم 15جو . گرم 20سینه مرغ :خاموزن 
.ودنیآبلیمو و مواد افز. گرم10

ساالد
گرم، هویج 60گرم، کلم 50کاهو(یا ) گرم5گرم، آبلیمو و نمک 50گرم، گوجه فرنگی 50گرم، خیار 25پیاز (

.گرم240ماست + گرم پاك شده250یا اسفناج ) عدد1گرم، سس مایونز بسته بندي 10
.گرم100وجه فرنگی گ. گرم100خیار . گرم30پروردهگرم یا پنیر70ماست چکیده پنیر و خیار
.شوید خشک به مقدار کافی . گرم 50خیار . گرم 100ماست خیار ماست

.گرم120ماست پاستوریزه . خیار یک عدد .برگ 4کاهو خیار،کاهو، ماست
بیسکوئیت ساقه 

میوه+طالیی
عدد بیسکوئیت ساقه طالیی3+ یک عدد میوه فصل 

.د بیسکویت ساقه طالیی عد3. گرم 120شیر شیر و بیسکویت
)یک عدد لیوان یک بارمصرف( گرم 15شکر . سی سی 200شیر . گرم 50موز شیر موز

آش رشته
. گرم10لوبیا . گرم30گرم عدس 10نخود . گرم50سبزي آش . گرم30کشک . گرم30رشته آش :خاموزن 

.گرم30پیاز خام . گرم5سیر . گرم5عنعنا. گرم15روغن 

له زردش
پودر نارگیل به میزان . گرم10خالل بادام . گالب و زعفران به میزان الزم. گرم60شکر. گرم30برنج :خاموزن 
.الزم

فرنی آرد برنج
گالب و . سی سیی100شیر . گرم10خالل بادام . گرم50شکر . گرم5نشاسته . گرم10آرد برنج :خاموزن 

.زموانیل و پودر نارگیل به میزان ال
.تخم مرغ آب پز یک عدد . گرم25کره . سی سی 200شیر . سیب زمینی متوسط یک عدد :خاموزن پوره سیب زمینی
.آبلیمو و نمک به میزان الزم. گرم10رب . گرم20پیاز . گرم20سیب زمینی . گرم70عدس :خاموزن خوراك عدسی

.یک عدد نان. ادویه و نمک به مقدار کافیو رب وآبلیمو وروغنوپیاز. م گر200لوبیا چیتی :خاموزن خوراك لوبیا چیتی
یک عدد نان . روغن و پیاز و نمک به میزان الزم .تخم مرغ یک عدد . گرم 131) پخته(گرم 200) خام(گوجه فرنگی املت
یک عدد نان. نمک به میزان الزم. گرم 10روغن . یک عدد تخم مرغ نیمرو

3پیوست شماره 
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چایپارهشهرستان )ره(بیمارستان امام خمینی غذایی لیست آنالیز

آنالیـز غذایـینوع غذا

1-گاواژ

قاشق 2/1مخمر آبجو یا عصاره مالت . گرم 15عسل . گرم 20روغن . عدد 1تخم مرغ . گرم 60گوشت 
سی 200شیر یک لیوان . گرم 15شیر خشک . عدد 1خرما . عدد 1سیب . عدد 1خیار یا هویج . چایخوري 

.گرم 30برنج . گرم 200ماست . سی 

2-گاواژ

. گرم 60موز . عسل یک قاشق چایخوري. روغن یک قاشق غذا خوري. عدد 1تخم مرغ . سی سی 200سوپ 
. ی سی س200ماست . گرم 30پنیرپرورده . عدد 1خرما . یک عدد ... ) سیب ، انگور و( سی سی  200آبمیوه 

مخمر آبجو یا عصاره مالت . گرم 60گوشت مرغ .... ) . هویج ، گوجه فرنگی و ( گرم 100سبزیجات پخته  
.قاشق چایخوري 2/1

سی سی یک عدد200شیر پاکتی . عدد ساقه طالیی13دیابتی میان وعده
یک عددسی سی 200پاکتیشیر.یک عدد میوه فصل2میان وعده دیابتی 

مادران میان وعده
1باردار و اطفال

سی سی یک عدد200شیرپاکتی . یک عدد میوه فصل

میان وعده مادران 
2باردار و اطفال 

سی سی یک عدد200شیر پاکتی . گرمی یک عدد100کیک تک نفره 

یک عدد سیب یا خیار+ چهار عدد بیسکوئیت پتی بور میان وعده دیالیزي

3پیوست شماره 
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»یبسمه تعال« 

غربی آذربایجاندرمانیوخدمات بهداشتیمزایدات دانشگاه علوم پزشکی، مناقصات وقراردادهاواحد امور 
:با سالم 

ندرج در این شرکت ضمن اعالم وصول و مطالعه دقیق کلیه اوراق مناقصه و امور جانبی آن و پذیرش کلیه شرایط م

گردیده است ، بدینوسیله آمادگی خود را جهت اجراي کلیه اوراق مذکور که امضاء و ممهور به مهراوراق مناقصه و اعادة 

طبق جدول )قیمت پیشنهادي) (5پیوست شماره ()2و1شماره (ول پیوستیابصورت جدعملیات مورد مناقصه 

.)آنالیز قیمتهاي پیشنهادي این شرکت به پیوست ارائه می گرددضمناً(.نمایداعالم می3آنالیز پیوست هاي شماره 

:کد ملی :سمت :              صاحبان امضاء مجاز /نام و نام خانوادگی صاحب -

:کد پستی :آدرس شرکت -

:شناسه ملی شرکت -

:کد اقتصادي شرکت -

:شماره تلفن -

:شماره نمابر -

:صاحبان امضاء /شماره تلفن همراه صاحب -

:امضاءهاي مجاز /امضاء-

:مهر شرکت -

4وست شماره یپ

:مت یشنهاد قیبرگ پ
8/4/99مورخ 29891/47/99شماره)دومنوبت(چایپارهشهرستان)ره(خمینیامامع غذا بیمارستانو توزیخرید:عمومیمناقصه 
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یف
رد

نام غذا
پیوست هاي غذاها، مطابق آنالیز(

)سرو خواهد شد3شماره 

حداکثر
تعداد پرس 

الیـانه س
)1ستون (

هر پرس غذافروشقیمت پیشنهادي
)2ستون ) (ریال ( 

)مبالغ به ریال(حداکثرقیمت هر غذا درسال 
) باتوجه به تعداد پرس سالیانه و قیمت پیشنهادي فروش هر پرس غذا( 

)3ستون (=2ستون × 1ستون 
بحروفبعدد بحروفبعدد

زرشک پلو با مرغ1
4320بیمار

4800پرسنل

چلو جوجه کباب2
4320بیمار

4800پرسنل

چلو خورشت قورمه سبزي3
6720بیمار

7200پرسنل

قیمهچلو خورشت4
6720بیمار

7200پرسنل

سبزي پلو با ماهی قزل آال5
2400بیمار

2400پرسنل

غعدس پلو با مر6
1920بیمار

3600پرسنل

لوبیا پلو7
2400بیمار

3600پرسنل

هویج پلو با مرغ8
2400بیمار

3600پرسنل

-
:1ستونجمع کل

پرس68400
سالیانه

) *3(جمع کل ستون 

5پیوست شماره  ، )بصورت کامل و دقیق(جدول ذیل صورت عدم تکمیلدر: توجه :قیمت پیشنهادي)1(جدول 
.پیشنهاد دهنده از دور مناقصه خارج خواهد گردید

) * 3(جمع کل ستون 

÷ پرس68400 = ) :بعدد(
) :بحروف(

) *1(جمع کل ستون  )ریال(میانگین فروش هر پرس غذا 
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یف
رد

نام غذا
پیوست هاي غذاها، مطابق آنالیز(

)سرو خواهد شد3شماره 

حداکثر
تعداد پرس 

سالیـانه 
)1ستون (

هر پرس غذافروشقیمت پیشنهادي
)2ستون ) (ریال ( 

)مبالغ به ریال(حداکثرقیمت هر غذا درسال 
) باتوجه به تعداد پرس سالیانه و قیمت پیشنهادي فروش هر پرس غذا( 

)3ستون (=2ستون × 1ستون 
فبحروبعدد بحروفبعدد

1800غذاي سرد سحري1

720مایعات2

3
خیار یا +شیر+پنیر+نان

گوجه فرنگی
5280

5280شیر+ مربا + کره + نان 4

5280شیر+ کره+ تخم مرغ+ نان 5

3960شیر-خامه عسلی + نان 6

7200میان وعده 7

-
:1ستون جمع کل

پرس29520
هسالیان

) *3(جمع کل ستون 

5پیوست شماره  :قیمت پیشنهادي ) 2(جدول 
، )بصورت کامل و دقیق(جدول ذیل در صورت عدم تکمیل: توجه 

.پیشنهاد دهنده از دور مناقصه خارج خواهد گردید

) * 3(جمع کل ستون 

÷ پرس29520 = ) :بعدد(
) :بحروف(

) *1(جمع کل ستون  )ریال(میانگین فروش هر پرس غذا 
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2و 1جداول شماره پیشنهاد دهندگان می بایست به همراه 
برگ شرایط 30و 29هايصفحهقیمت هاي پیشنهادي مطابق 

در کلیه قیمتهاي پیشنهادي خود راآنالیز) 5پیوست شماره (
بارگزاري آنالیز در .(ارائه نمایندبرگ جداگانه بصورت کامل

قیمت هاي پیشنهادي در سامانه 2و 1همراه با جداول » ج«پاکت
)الزامی می باشد

توجه 
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»یبسمعه تعال« 

سپرده حسن  انجام / جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه)حاً صادراتیترج(اعالم شماره حساب « 
»سپرده حسن انجام کار/تعهدات

...................................................: سمت ..............................................................اینجانبان/نجانبیا

.......................................................... صاحبان امضاء مجاز شرکت / صاحب امضاء .................................... 

سپرده حسن انجام / ترداد سپرده شرکت در مناقصه اسخود را جهت یشماره حساب بانک

.مینمایل اعالم میبه شرح ذسپرده حسن انجام کار/تعهدات

 شماره حساب شرکت: .....................................................................

 شماره شبا حساب مذکور شرکت:..................................................................

 شعبه .............................................. :نام بانک:..............................................

 بنام:..........................................................................................

 شناسه ملی شرکت:.......................................................................

 کد اقتصادي شرکت:.......................................................................

 شماره همراه صاحب امضاء شرکت:..............................................

شرکت کد ملی صاحب امضاء:......................................................

:ینام و نام خانوادگ
:مهر و امضاء

:خ یتار

6وست شماره یپ
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: ه یواحد تغذيواگذار- 
: گردد یمین واحد در دو بخش اصلیایابیه شامل ارزیواحد تغذیابیارز

غذا و کارکنان آشپزخانه يزند آماده سایغذا ، آشپزخانه ، فرآيبرایکنترليستهایچک ل-
ه یت خدمات تغذیفیماران از کیکارکنان و بيتمندیزان رضایمیابیارز-

غذایست کنترلیچک ل-1-1
یلیخفیضعمتوسطخوبیعال

فیضع
وزن 

شاخص
)ت یاهم(  54321

14ش از پختیه غذا پیت مواد اولیت و کمیفیک1-1-1

14)مزه غذا ( ه شده یهتيت پرس غذاهایفیک1-1-2

12ه شدهیتهيت پرس غذا هایکم1-1-3

م یو رژيه ایتغذيازهایطبخ شده با نيتطابق غذا1-1-4
15...)با توجه به دستور پزشک و ( مار یبییغذا

12یمیرژییغذايت وعده هایت و کمیفیک1-1-5

ذا به اندازه مورد ا غیآ( عات غذا یعدم وجود ضا1-1-6
4)گردد یه میاز تهین

5زمان سرو غذا1-1-7

3ن شدهییتعير به پرسنل واحدهایارائه ش1-1-8

5ماران و پرسنلیه غذا بر اساس آمار بیطبخ و ته1-1-9

متنوع که توسط کارشناس ییوجود برنامه غذا1-1-10
8ه شده باشدیه تهیتغذ

8ه امور واحدیه بر کلینظارت مستمر کارشناس تغذ1-1-11

................: جمع کل 

100: جدول يشاخصهايجمع کل وزنها11: تعداد کل شاخصها 

7وست شماره یپ
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آشپزخانهیست کنترلیچک ل-1-2
یلیخفیضعمتوسطخوبیعال

وزن شاخصفیضع
)ت یاهم(  54321

9وارها وسطوح آشپزخانهیکف ، شقف ، ديستشونظافت وش1-2-1
7زات و لوازم آشپزخانهیتجهينظافت وشستشو1-2-2
5سات آشپزخانهیزات و تاسیتجهينحوه نگهدار1-2-3
یماران عفونیبيکبار مصرف برایل یاستفاده از لوازم و وسا1-2-4

7)کبار مصرف یقاشق و ظرف ( 
ر به موقع یاز و تعمیل مورد نیزات و وساین تجهیتام1-2-5

5خراب و از کار افتادهيدستگاهها
ینده و ضد عفونیوجود داشتن و در دسترس بودن مواد شو1-2-6

6د کارشناسیکننده مورد تائ
دفع و حمليبرایمن و بهداشتیاياستفاده از روشها1-2-7

7آشپزخانهيزباله ها
2وجود داشتن و در دسترس بودن آب گرم1-2-8
از سموم و حشره کشها در یاستفاده درست و بهداشت1-2-9

3سرو غذايمحوطه آشپزخانه و محلها
ه و یاوليکمکهايوجود داشتن و در دسترس بودن جعبه ها1-2-10

4از نحوه استفاده از آنیآگاه
4ط آشپزخانهیاد متفرقه به محکنترل ورود افر1-2-11
ز یآشپزخانه جهت استفاده پرسنل و نيوجود حمام در ورود1-2-12

6ورود به آشپزخانهيمخصوص براییوجود دمپا
3يوجود داشتن و در دسترس بودن دستمال کاغذ1-2-13
3پنجره هايبر رويوجود تور1-2-14
-درجه حرارت آشپزخانهمتعادل بودن1-2-15
2آشپزخانهيه مطبوع هوایتهو1-2-16
چرخ گوشت ، ساتور يدر دسترس بودن و نظافت دستگاهها1-2-17

6و چاقو و تخته گوشت
6خچال ها وسردخانهینظافت 1-2-19
ن یخچالها و سردخانه وهمچنیمواد خام وپخته در يجداساز1-2-20

5.جات و یمثالً گوشت و سبز( ه متفاوت خام یمواد اوليزجداسا
-مناسب در کف آشپزخانهيوجود فاضالب و آب روها1-2-21
5خچالها و سردخانه هایيکنترل مداوم دما1-2-22
5یزباله مناسب و دربدار به تعداد کافيوجود سطلها1-2-23
ترك خورده و شکسته که سطح آنها يزهایمعدم استفاده از 1-2-24

-.شود یز نمیکامال تم
...............: جمع کل 
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غذايند آماده سازیفرآیست کنترلیچک ل- 1-3
یلیخفیضعمتوسطخوبیعال

وزن شاخصفیضع
)ت یاهم(  54321

17ف آشپزخانهیز و کثیل و ابزار تمیوسايجداساز1- 1-3

10جاتیگوشت و سبزيتخته هايجداساز2- 1-3

1-3 -3
جات طبق یکردن سبزیشستشو و ضدعفون

پاك ( يت مراحل سالم سازیدستورالعمل و رعا
، شستشو و ی، ضدعفونیی، انگل زدايساز

) یآبکش

19

بطور ( ش از پخت یه غذا پیمواد اوليشستشو4- 1-3
19... ) جات و یمثال گوشت ، سبز

15مانده و روغن جامديعدم استفاده از غذا5- 1-3

از % 20حداقل ياستفاده از گوشت گوسفند برا6- 1-3
طبخ غذا يبرایگوشت مصرف

15ع غذایه بر طبخ و توزینظارت کارشناس تغذ7- 1-3

ياز برایه مورد نیل مواد اولیتحویفاصله زمان8- 1-3
طبخ غذا از انبار به آشپزخانه 

مارستان به یانبار بییپاسخگویفاصله زمان9- 1-3
0) طبخ يه برایمواد اول( درخواست آشپزخانه 

ه طبق آمار و نظارت یاولییمواد غذايداریخر10- 1-3
5هیکارشناس تغذ

................: جمع کل 
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پرسنل آشپزخانهیست کنترلیچک ل-1-4
یلیخفیضعمتوسطخوبیعال

وزن شاخصفیضع
)ت یاهم(  54321

5پرسنليبرایداشتن کارت بهداشت4-1- 1

نات یپرسنل و  معایکارت بهداشتیرساند و بروز یتجد4-2- 1
4پرسنليدوره ا

پرسنل آشزخانه يف مشخص و شفاف برایوجود شرح وظا4-3- 1
4ف خودین پرسنل با شرح وظایاییو آشنا

تعداد پرسنل شاغل در واحد با توجه به حجم کار واحد 4-4- 1
4هیتغذ

7هیده در واحد تغذیآموزش داستفاده از پرسنل با تجربه و4-5- 1

با یینش پرسنل آشپزخانه با توجه به مهارت و آشنایچ4-6- 1
5...و یمنیو این بهداشتیمواز

8تجربه سرآشپز4-7- 1
6کبار مصرف وکالهیاستفاده ازدستکش 4-8- 1
4استفاده از کفش مناسب و مجزا در محوطه آشپزخانه4-9- 1
5توسط پرسنل آشپزخانهين بهداشت فردیت موازیرعا4-10- 1

ه و یفرم توسط پرسنل شاغل در امور تغذیونیاستفاده از 4-11- 1
5ن لباسهایايزینظافت و تم

3حضور به موقع پرسنل آشپزخانه در سرکار4-12- 1
4انهط آشپزخیاز ورود افراد متفرقه به محيریجلوگ4-13- 1
5ت انجام استحمام قبل و بعد از کار در آشپزخانهیرعا4-14- 1

طبق دستورات ییح پخت غذایقه صحیت طریرعا4-15- 1
5هیکارشناس تغذ

از عطسه و سرفه و صحبت کردن در برابر مواد يخوددار4-16- 1
3بدون پوششییغذا

4هیتوسط کارشناس تغذپرسنليانجام آموزش دوره ا4-17- 1

پرسنل آشپزخانه در موقع ورود و خروج يض لباسهایتعو4-18- 1
4آنها از آشپزخانه

کار در یمنیو این بهداشتیپرسنل آشپزخانه از موازییآشنا4-19- 1
3ت آنین واحد و رعایا

مارستانیدر بفروشندهنده یحضور نما4-20- 1
4)ه یمسائل مربوط به تغذنده مطلع ازینما(

اد ینه و عدم اعتیشیبر عدم سوء پیمبنیدارا بودن گواه4-21- 1
1هیپرسنل شاغل در واحد تغذ

قانون کار در پرداخت به ين و دستورالعملهایت موازیرعا4-22- 1
4هیپرسنل واحد تغذ

ت ب و یهپاتيهایماریه بینه شدن پرسنل بر علیواکس4-23- 1
3کزاز

................: جمع کل 
100: جدول يشاخصهايجمع کل وزنها23: تعداد کل شاخصها 


