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 خرید و توزيع غذاي روزانهطبخ و  شرايط مناقصهفرم 
 

و شرکت خود  پرسنلو توزیع غذای روزانه  طبخ، غذایی  خرید مواددر نظر دارد  شرکت رادیاتور ایران
واجد صالحیت و از  هایشرکتبه  15/06/1402 تا 15/06/1401از تاریخ   ماه 12حدود را به مدت زیرمجموعه 

 با توجه به ضوابط زیر واگذار نماید. اییک مرحلهعمومی طریق مناقصه  
که است  )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(   ریال1.500.000.000مبلغ  به میزان تضمین شرکت در مناقصه

و  ذیردانجام پ  شرکت رادیاتور ایراننام ه ب نامه بانکیشده بانکی و یا ضمانتچک تضمیناز طریق   بایستمی
 شرکت شود. )صندوق( تحویل امور مالی

تحویل دبیرخانه شرکت  شده مهر و مومقرار گیرد و به صورت  «الف»پاکت در به شرح زیر مدارک الزم است . 1
 شود.هرگونه کسری مدارک باعث حذف شدن متقاضی از مراحل مناقصه می رادیاتور ایران شود.

 A4اساسنامه در اندازه . 1.1

 A4چاپ شده در روزنامه رسمی کشور در اندازه  آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت. 1.2

 A4تصویر گواهی صالحیت از مراجع ذیصالح قانونی در اندازه .1.3

 کاریکامل  رزومه  .1.4

 A4مورد( در اندازه  4نامه از کارفرمایان قبلی به همراه تصویر قراردادهای مربوطه )حداقل رضایت.1.5

 A4تصویر کد اقتصادی و گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در یک برگ در اندازه .1.6

  «تقاضای شرکت در مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای پرسنلی»تکمیل شده  فرم.1.7
 «کیفیت مواد اولیه»مهر و امضا شده  فرم.1.8

 «شرایط مناقصه )همین فرم(»فرم تمام صفحات و مهر و امضای پرینت .1.9
 . پرینت و مهر و امضای تمام صفحات ))پیش نویس قرارداد((10/1
پرینت و مهر تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در . 11/1
 22/10/1377عاهدات دولتی مورخه م

فتن و با در نظر گر براساس آنالیز و میزان مواد مصرفی « آنالیز و گراماژ غذا»قیمت پیشنهادی در فرم الزم است 
و پس از مهر و امضای تمام صفحات محل مربوطه نوشته شود در « کیفیت مواد اولیه»موارد مندرج در فرم 

 شده تحویل دبیرخانه شرکت رادیاتور ایران شود. صورت مهر و مومقرار گیرد و به « ب»پاکت در 

 و بدون قید و شرط نوشته و مهر و امضا شده باشد. خوردگیخطحروف و عدد بدون ها باید قیمت.2

اریخ ا ترا حداکثر ت« ب»و « الف»های ضمانت شرکت در مناقصه و پاکتکنندگان در مناقصه باید شرکت.3
محتویات روی پاکت، در یک لفاف عنوان و شده با ذکر  مجزا به صورت مهر و موم پاکت  دودر  29/05/1401

 شرکتبه دبیرخانه ، خیابان زامیاد، جنوبیجاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو  14تهران، کیلومتر به آدرس 
 رسید دریافت نمایند.تحویل شود و رادیاتور ایران 

پيشنهاداتي كه بعد از مهلت تضمین شرکت در مناقصه و  مشروط و بدونبه پيشنهادات مبهم و ناقص و .4
 مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

كه در   استپرس غذا   420تا  370 حدودا  روزانه  ماه 12مناقصه در طی حدود تعداد برآورد اوليه موضوع .5
 نيز تغيير خواهد كرد. پرسنل تعدادصورت افزايش يا كاهش 
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و مالیات  است کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه، عوارض و ... بر عهده برنده مناقصه  تمامی  پرداخت .6
 است.  مطابق مصوبات قانونی بر ارزش افزوده

 رانشرکت رادیاتور ایدر صورت امتناع وی از انعقاد قرارداد به نفع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه برنده .7
 نماید.را از خود سلب و ساقط میحق اعتراض  برنده ضبط خواهد شد و

  گذارهمناقص قبول شرایط اعالمی منزلهبهشرکت در مناقصه و مهر و امضاء برگ شرایط مناقصه و تحویل آن .8
 است.

 در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار است. کت رادیاتور ایرانشر .9
 کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نماید.  تواندنمیبرنده مناقصه .10
قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی  141برنده مناقصه نباید مشمول اصل .11

الذکر را در قرارداد وجه اشخاص مذکور در قانون فوقهیچ باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به 
 که خالف این امر ثابت شود مسئول عواقب آن خواهد بود.  نفع نکند درصورتیسهیم و ذی

 .شودمیابالغ پیمانکار  به  شرکتماهیانه از طرف به صورت متناسب با فصول  غذا پیشفهرست غذا و .12
 شود دراست پیمانکار متعهد می  غذاخوری شرکت  هایدر سالنتحویل غذا در وعده نهار و شام  محل.13

خصوص انتقال غذا به سلف سرویس به نحوی عمل نماید که از سرد شدن غذا جلوگیری شود، تعیین و نوع 
 باید با نظر شرکت انجام شود. مصرفیظروف 

شود لوازم و تجهیزات مورد نیاز پیمانکار متعلق به کارفرما است و به صورت امانت به پیمانکار تحویل می.14
 صورت خرابی در طی مدت قرارداد بر عهده پیمانکار است.و هزینه تعمیر وسایل فوق در 

شوند و کارگیری شده توسط پیمانکار برای موضوع مناقصه، پرسنل پیمانکار محسوب میتمامی افراد به.15
ی  گونه تعهدها بر عهده پیمانکار است و شرکت رادیاتور ایران هیچپرداخت حقوق و مزایا و سایر مطالبات آن

 ها ندارد و پیمانکار مستقیما  مسئول و جوابگوی آنان است.ر قبال آناز هر لحاظ د
آشپز و نیروهای خدماتی پیمانکار موظف است نیروی انسانی مورد نیاز شامل سرآشپز، آشپزها و کمک.16

سال  20نماید که موجب رکود کارها نشود و حداقل دارای  ای تامینگونهخود را که در محل مستقر است به
 اشد.سن ب
به کارگیری نیروهای انسانی خارجی توسط پیمانکار ممنوع است و الزم است تمام پرسنل پیمانکار قبل از  .17

 به کار گرفته نشوند.عدم اعتیاد آزمایش  اخذ کارت بهداشت و  
و مسئول اجرای کامل قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین  موظف  ،متعهدار در قبال کارکنان پیمانک.18

د مسئول  و شرکت در این پیمانکار خو حقوق و مزایای آنان را به موقع پرداخت نماید.و متعهد است کشور  
 گونه تعهدی ندارد.خصوص هیچ

عایت ار ملزم و متعهد به رتغییر است و پیمانک اساس فصول سال با نظر کارفرما قابل  ساعات توزیع غذا بر.19
 بندی توزیع غذا است.فواصل شروع و اتمام زمان

رفرما کانماینده  که باید به تایید   دهتحویل شتعداد غذای  ،مالک محاسبه و پرداخت قیمت غذای ماهیانه.20
 رسیده باشد.

ه  درصد ب پنجو تضمین حسن انجام کار  عنوان بهد آن صده در پیمانکار ارسالی ماهیانه   حساب صورتاز . 21
موکول به اعالم رضایت از کیفیت و کمیت   حسن انجام کار ، استرداد تضمینشودمیکسر عنوان سپرده بیمه  
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 و در صورت عدم رضایت شودمیپرداخت پیمانکار بعدی به  حساب صورتغذا بوده که در ماه بعد همراه با 
 ضبط خواهد شد شرکتصورت وضعیت آن ماه به نفع  %10 تا شرکتبه تشخیص 

 پیمانکار مسترد به حساب بیمه تامین اجتماعی ه مفاصایارا  و سپرده بیمه پس از پایان قرارداد.22
کسر و همچنین تسویه حساب   %5قانون تامین اجتماعی از هر مرحله پرداخت  38مطابق ماده .شودمی

 تامین اجتماعی است.حساب  ه اخذ مفاصانهایی منوط ب
به عنوان ُحسن انجام کار تا تعیین تکلیف موارد قراردادی و   %10از آخرین صورتحساب پیمانکار مبلغ . 23

 ماند و پس از طی مراحل تسویه حساب قابل پرداخت است.امانی نزد کارفرما می
ر و ثه برای کارکنان پیمانکامسئولیت آموزش کارکنان پیمانکار بر عهده پیمانکار است. وقوع هرگونه حاد .24

خسارتی که به دلیل عدم آموزش آنان یا در اثر قصور و یا تقصیر کارکنان به شرکت وارد آید جزء یا کال  بر  
عهده پیمانکار است. در صورت عدم پرداخت خسارت مربوطه، شرکت مجاز است خسارت وارده را از مطالبات 

گونه اعتراضی در این عهدات او کسر نماید و پیمانکار حق هیچماهیانه پیمانکار و یا از تضمین انجام ت
 خصوص ندارد.

 نوانعبهموظف است فردی را پیمانکار  ،به مرخصی و یا غیبتپیمانکار یک از کارکنان  صورت اعزام هردر .25
 اعمال خواهد شد.پیمانکار  گمارد و در صورت عدم رعایت این بند جرائمی برای جایگزین وی به کار ب

لزم مپیمانکار کیفیت و نامناسب بودن غذا مانند سوختن غذا، طعم نامناسب و ...   رعایت در صورت عدم.26
از هر یک از تعهدات و پیمانکار  تخلف  کلی  طور به و بوده شرکتبه تشخیص  به جایگزینی غذای مناسب

 موقعهبنتواند پیمانکار کسر خواهد شد. چنانچه پیمانکار  مطالبات از   کهرایط قرارداد مشمول جریمه بوده  ش
هیه غذای مناسب را تپیمانکار  با هزینه  سا  ار مجاز است  شرکتمناسب اقدام نماید  ینسبت به جایگزینی غذا

 ضمن فسخ قرارداد کلیه خسارت خود را مطالبه کند. تواندمی شرکتو توزیع نماید در صورت تکرار 

ظروف  اله،زبیسهک  کننده،یضدعفونو  مواد شويندهلشکل کارکنان آشپزخانه و تامین لباس و کاله متحدا.27
بار مصرف مورد استفاده  دستكش يكین چنهمو  دندان خاللی، کاغذدستمالیکبار مصرف، سفره رومیزی، 

 پیمانکار بر عهده پیمانکار است.كارگران 
 قبل ماه یکموظف است در صورت عدم امکان تداوم تهیه و توزیع غذا مراتب را با ذکر دلیل پیمانکار .28

ضمین  ت صورت ایندر غیر   استجدید مکلف به اجرای مفاد قرارداد  پیمانکار به خریدار اعالم نماید و تا تعیین 
 .شودمیضبط  شرکتانجام تعهدات او به نفع 

ایام تعطیالت، تعطیالت رسمی و   جزبه ماه 12به مدت حدود  15/06/1401مدت قرارداد از تاریخ .29
قابل  وفق مقررات که در صورت توافق و رضایت طرفین  است  ،شودمیاعالم   شرکتتعطیالتی که از سوی 

 تمدید است.
یا عدم رضایت کارفرما از کیفیت و کمیت غذا به هر دلیل دیگر موضوع دو پیمانکار در صورت عدم توانایی .30

 .شودمیخواهد رسید و قرارداد فسخ پیمانکار هفته قبل به اطالع 
تا انعقاد قرارداد جدید به مدت دو ماه دیگر  شرکتموظف است در پایان قرارداد در صورت نیاز پیمانکار .31

 غذا بدون افزایش قیمت ادامه دهد.  با همان شرایط قبلی نسبت به توزیع
روز با احتساب ایام تعطیل کلیه اقدامات  7موظف است ظرف مدت پیمانکار س از اعالم برنده مناقصه پ.32

 آورد.  عمل  بهو تمهیدات الزم را جهت انعقاد قرارداد از تاریخ اعالمی 
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طی یک ریال(  میلیارد)پنج ریال  5,000,000,000 قبل از انعقاد قرارداد مبلغبرنده مناقصه موظف است .33
  تسلیم نماید. رادیاتور ایران شرکتدر وجه  و ُحسن انجام کار تضمین انجام تعهدات عنوان بهچک فقره 

 شود.ید ناظر انجام مییه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی و تایپس از پایان قرارداد و اراضمانت استرداد 

کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای ارایه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکتشرکت در مناقصه و  .34
 نماید.شرکت نمی

 های پیشنهادی و بررسی متعاقبا  اعالم خواهد شد.برنده مناقصه پس از گشایش پاکت قیمت.35
 رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.شرکت رادیاتور ایران در .36
درصد افزایش یا   25مورد معامله را تا میزان خدمت یا کاالی  تشخیصت در صورت مجاز اس شرکت.37

 کاهش دهد.
 .شودمیمناقصه تجدید  کنندهشرکتدر صورت عدم شرکت حداقل سه .38
شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم  نامهضمانتدر مناقصه  کنندگانشرکت هایپاکتپس از گشایش .39

 قانونی به آنان مسترد خواهد شد. لنفرات بعدی پس از طی مراح نامهضمانتنگهداری و 
وی یا برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین  انتخاب نفر دوم مشروط بر آن است که تفاوت قیمت پیشنهادی. 40

ضبط  تشرکدر صورت امتناع از امضا قرارداد تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم به نفع سپرده نفر اول باشد. 
 .شودمی
جرای عملیات موضوع مناقصه و همچنین نظارت بر کیفیت انجام کلیه کارها و مراحل زمانی و فرآیند ا. 41

 قرار گیرد. شرکتناظر  ییدات بایست موردمناقصه می
و همچنین عقد قرارداد، تابع   و تضامیناز نظر شرایط و نحوه برگزاری مناقصه و اعالم برنده   شرکت.42
 باشد.خود می مدیرهت انامه مالی و معامالتی مصوب هیآیین

مورد قبول   هابه انضمام پیوست ند آ بند تنظیم شده است و کلیه مفا 42این برگ شرایط مناقصه در   
به شماره   ..................... شرکت مدیرعامل ...................... فرزند  .............................. اینجانب

 .است  .. ...........................  کد ملی  .................... ثبت



 طبخ و توزيع غذاي پرسنل  تهيه مواد اوليه، قرارداد نویسپیش
 موضوع قرارداد  -1

خريد مواد اوليه غذاي روزانه پرسنل برابر آمار و برنامه تعيين شده از سوي كارفرما )با اوزان عبارت است از 
ه خدمات از قبيل طبخ و توزيع یانجام كليه امور آشپزخانه و رستوران كارفرما و اراو آناليز مورد تاييد كارفرما و  

تابعه  سنل شركت رادياتور ايران و شركت)ناهار، شام، چاي نيمروزي و ...( و در صورت لزوم شيفت شب به پر 
و ميهمانان بر اساس برنامه تنظيمي مورد نظر با تاييد نماينده كارفرما و پذيرايي  شامل شركت تيناصنعت مبدل 

هاي هاي مختلف )توزيع صبحانه، ناهار و شام در محل رستوراناز شركت كنندگان در جلسات، مراسم و مناسبت
 مديران(.شركت شامل كاركنان، 

ایمنی : غذاي مورد درخواست كارفرما مطابق آمار روزانه كه به طور مكتوب توسط نماينده واحد   1 تبصره
 خواهد بود. شود،تحويل پيمانكار مي و بهداشت

گراماژ  لیست  : پيمانكار موظف است نسبت به طبخ كليه غذاها و دسرهاي پيش بيني نشده در 2 تبصره
 .ورد درخواست كارفرما باشد اقدام و در اختيار ايشان قرار دهدرا كه م)پیوست یک( غذا 

 شرايط مالي قرارداد  -2
هاي سرو غذا در رستوران با دريافت فيش چاپ شده توسط تمام وعده پيمانكار موظف است در -2-1

كارفرما هاي صادر شده دستي تاييد شده توسط نماينده  دستگاه چاپگر نصب شده در رستوران و يا فيش
ساس آمار استخراج ا  ماه و بر نسبت به تحويل غذا اقدام نمايد، بديهي است صورتحساب ماهانه در پايان هر

 .شودپس از طي مراحل اداري و كسر كسورات قانوني در وجه پيمانكار پرداخت مي شده
كه در   در صورتيها )غذاهاي مخصوص( ها و مناسبتالزحمه طبخ و سرو غذا در جلسات و مراسمحق -2-2

 بيني نشده باشد جداگانه و با توافق طرفين محاسبه خواهد شد.قرارداد پيش
فاكتور يك ماه پس از تاريخ  ارایههاي ماهيانه پس از تاييد نماينده كارفرما و  پرداخت صورتحساب -2-3

 است.هر صورتحساب  
: پيمانكار موظف است مواد اوليه غذاهايي را كه پيش بيني نشده و متعاقبًا مورد درخواست  3 تبصره

تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد. نرخ اين مواد با توافق طرفين تعيين و پرداخت خواهد  استكارفرما  
 شد.

فاصا ه میقابل ذکر است قرارداد خرید مواد اولیه و قرارداد دستمزد طبخ هر کدام شامل ارا :4تبصره 
 حساب تامین اجتماعی است.

 تعهدات پيمانكار  -3
قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران و قوانين و مقررات و  تمامیپيمانكار موظف است  -3-1

 ان را رعايت نمايد.هاي داخلي شركت رادياتور اير دستورالعمل

یا هاي غذاخوري شركت غذاي مورد مصرف پرسنل را در آشپزخانه كارفرما طبخ و فقط در سالن  -3-2
بنا به تشخيص كارفرما محل طبخ و توزيع و سرو غذا به  .توزيع نمايدهایی به تشخیص نماینده کارفرما محل

 .شودپيمانكار اعالم مي
مورد توافق قرار گرفته و به  غذاي مورد نياز را طبق مشخصات و مقادير تعيين شده در يك پرس كه   -3-3
 از بهترين مواد اوليه )كه از طرف تهيه كننده مواد اوليه غذايي به   استطرفين رسيده و پيوست قرارداد   امضا



رعايت نكات بهداشتي به مقدار   پيمانكار تحويل شده و مورد تاييد نماينده كارفرما قرار گرفته باشد( با
 كافي تهيه نموده و در اختيار پرسنل كارفرما قرار دهد.

ساعت قبل   24استفاده مجدد از غذاي پخته شده باقيمانده از روز قبل يا مواد خام آماده طبخ كه   -3-4
نماينده كارفرما و آماده شده باشد ممنوع بوده و پيمانكار موظف است در پايان وقت اداري همان روز با حضور 

رسد نسبت به خروج آنها از شركت اقدام نمايد. در غير  طي صورتجلسه تنظيمي كه به امضا طرفين مي
 اينصورت طبق ماده هشت مشمول جريمه خواهد شد.

كه نماينده كارفرما غذاي تهيه شده را غير قابل مصرف تشخيص دهد بدون اينكه احتياج   در صورتي -3-5
كند( پيمانكار موظف است مواد غذايي اشد )فقط گزارش نماينده كارفرما در اين مورد كفايت ميبه ذكر دليلي ب

تهيه شده را از رستوران شركت خارج نموده و همان غذا و يا غذاي ديگري را كه مورد تاييد نماينده كارفرما 
قوطي  400قارچ توزيع نمايد )نگهداري تعداد  بالوبيا  نسروكباشد و يا با هماهنگي نماينده كارفرما تن ماهي يا  

جهت استفاده در مواقع   و نشان استاندارد لوبيا با قارچ مرغوب و داراي تاريخ مصرف معتبر كنسروتن ماهي يا  
 (.استاضطراري در همه زمان در رستوران الزامي  

صورت خام سرو الخصوص سبزيجات كه به پيمانكار موظف است كليه مواد اوليه مصرفي علي -3-6
دقيقه( مورد استفاده   20الي   15شوند را پس از شستشو و ضدعفوني به روش استاندارد )حداقل به مدت مي

 قرار دهد.

پيمانكار موظف است كليه امور مربوط به سرويس غذا از قبيل توزيع، جمع آوري ظروف، شستشوي  -3-7
 را انجام دهد. انو ن يخ ها و توزيع آب آشاميدني،ظروف، نظافت رستوران

سازي مواد غذايي و فرآوري مواد خام جهت برنامه غذايي پيشنهادي حداكثر پيمانكار نسبت به آماده -3-8
سازي مواد زودتر از زمان ذكر شده ممنوع بوده و از مصرف آن در محل  ساعت قبل اقدام نموده و آماده 12ظرف 

 كارفرما ممانعت بعمل خواهد آمد.

ها و آشپزخانه و صالحيت و تخصص آنها متعهد است تعداد نفرات مورد نياز براي رستورانپيمانكار  -3-9
را طبق نظر واحد ناظر كارفرما تامين نموده و هميشه به تعداد كافي نيروي مجرب و ورزيده جهت انجام امور 

شپزخانه )پخت و ها( و آآوري ظروف و نوشيدني، شستشوي رستوران، جمعهاي غذاخوري )نظافت ميزهاسالن
بيني نشده، نظافت و شستشوي منظم آشپزخانه و ظروف غذاپزي اي اول و دوم و سفارشات غذاي پيشپز غذ 

كار گمارده و هرگاه نماينده كارفرما از كار و رفتار هر يك از  ه  هاي غذاخوري و سرو غذا در زمان معين( بو سيني
دار ديگر را به جاي نامبرده به كار  بود شخص صالحيت كاركنان رضايت نداشته باشد پيمانكار مكلف خواهد

 نمايد.گمارد و نظر نماينده كارفرما در تمام موارد قاطع بوده و پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي
شود : كارگراني كه براي اجراي تعهدات پيمانكار از طرف مشاراليه منصوب و به كار گمارده مي5تبصره 

پيمانكار بوده و پيمانكار مسئول پرداخت حقوق، دستمزد، سنوات و ساير مزايايي كه طبق  مستخدمين
رد خواهد بود و كارفرما در  یگمقررات و مصوبات قانون كار و سازمان تامين اجتماعي به آنان تعلق مي

 اين رابطه هيچ مسئوليتي ندارد.
كه حداقل   استديد كه جزء معرفي شدگان نبوده  پيمانكار در صورتي مجاز به استفاده از نيروهاي ج -3-10

يك روز قبل از بكارگيري، كارت بهداشتي و برگه عدم اعتياد وي را به كارفرما تسليم نمايد در غير اين صورت  
 كارفرما از ورود كارگران مذكور به شركت جلوگيري بعمل خواهد آورد.



در محل كار  ا  نجام تعهدات اين قرارداد شخصسن اپيمانكار متعهد است كه به منظور نظارت در ح -3-11
 ا  حضور داشته باشد در غير اين صورت نماينده تام االختيار خود را كه مورد تاييد كارفرما قرار گرفته باشد كتب

 معرفي نمايد.

و نظافت عمومي   استعهده و هزينه پيمانكار  ه  تهيه لباس كاركنان پيمانكار )اونيفرم رستوران( ب -3-12
ها از نظر نماينده  نان مذكور نيز بايستي مورد تاييد ناظران كارفرما قرار گيرد و در هر زمان كه نظافت آنكارك

كارفرما مورد تاييد نباشد بايستي نسبت به خريد لباس فرم جديد با رنگ و كيفيت مورد تاييد كارفرما اقدام 
 نمايد.
هاي غذاخوري طي كليه وسايل، تجهيزات و ظروف غذاخوري موجود در آشپزخانه و سالن  -3-13

جهت امور رستوران  (3پیوست تجهیزات و اقالم واگذاری امانی کارفرما به پیمانکار )و جدول صورتجلسه كتبي 
نكار تحويل گرفته در پايان مدت قرارداد بر اساس ليست تحويلي اقالم مذكور از پيما شودتحويل پيمانكار مي

خواهد شد و در صورت بروز خسارت يا كسري پيمانكار ضامن جبران خواهد بود. در ضمن پبمانكار متعهد است 
اثر عمل وي و يا كاركنانش به اموال كارفرما وارد آيد جبران نموده و مسئوليت هر نوع   هرگونه خسارتي را كه بر

مليات موضوع اين قرارداد به عهده پيمانكار بوده و كارفرما صدمه و آسيب بدني وارده به اشخاص ناشي از ع
  خسارت وارد به خود را تعيين و از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. ا  حق دارد راس

چنانچه وسايل تحويلي به پيمانكار در طول مدت قرارداد در اثر استفاده و اتمام عمر مفيد فرسوده  -3-14
 عهده كارفرما خواهد بود.ه  يني آن ب، )با تشخيص كارفرما( جايگزشود

: مسئوليت تعمير و نگهداري كليه تجهيزات مورد استفاده از جمله تاسيسات حرارتي و برودتي  6تبصره 
هاي موجود كه در ابتداي قرارداد سالم تحويل پيمانكار شده در طول مدت قرارداد گاز سوز و سردخانه

مسئوليتي در اين رابطه ندارد و در صورت انجام اين خدمات توسط  با پيمانكار خواهد بود و كارفرما 
 كارفرما مبالغ مربوطه توسط واحد فني محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

بايست مورد تاييد نماينده  كليه امور مربوط به طبخ، توزيع غذا و عدم رعايت قوانين و مقررات مي  -3-15
بدون هيچ قيد و شرطي تمام دستورات نماينده ايمني و  شودميد و پيمانكار ملزم كارفرما در اين حوزه باش

م نقدي را در مورد پيمانكار اعمال ين صورت ايشان حق خواهد داشت جرایبهداشت را اجرا نمايد در غير ا
كار كسر و به هاي پيماناعمال شده پس از تاييد نماينده كارفرما و از محل مطالبات و يا سپرده  جرایمنمايد. 

 نفع كارفرما ضبط خواهد شد.

داراي كارت بهداشتي معتبر و كارت عدم اعتياد و   بايستميكليه كاركنان مستقر در رستوران   -3-16
هاي كليه پرسنل تحت سرپرستي خود را در بوده و پيمانكار موظف است كارت عمومیگواهينامه بهداشت  

قرار دهد و كاركناني كه فاقد مدارك فوق باشند، مجاز به فعاليت در  تابلويي مناسب و در معرض ديد همگان 
قبل از پايان مهلت اعتبار نسبت به تمديد  در ضمن پيمانكار موظف است نیستندها آشپزخانه و رستوران

مدارك خواسته شده اين بند اقدام نمايد و در هيچ صورتي حضور پرسنل پيمانكار بدون كارت بهداشت معتبر 
 . نیستندل كار مجاز در مح
سرپرست يا نماينده پيمانكار موظف است هر روز قبل از شروع به كار كاركنان بيمار پيمانكار را به  -3-17

هاي الزم جهت درمان ايشان و جلوگيري از سرايت نماينده ايمني و بهداشت كارفرما معرفي نمايد تا هماهنگي



عمل آيد در غير اين صورت مسئوليت عواقب احتمالي به عهده بيماري به سايرين و آلوده شدن مواد غذايي ب
 پيمانكار خواهد بود.

ي يا كلي( به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ديگر نخواهد یپيمانكار حق واگذاري اين قرارداد را )جز -3-18
  طرفه قرارداد اقدام و كليه خسارت واردهداشت در صورت مشاهده كارفرما مجاز است نسبت به فسخ يك
 احتمالي را طبق محاسبات خود از مطالبات يا تضمين وصول نمايد.

ها مطابق با مقررات اداري شركت بر عهده رعايت ساعات تعيين شده براي توزيع غذا در رستوران -3-19
 .استپيمانكار  
 در اجراي اين قرارداد پيمانكار به هيچ وجه حق بكارگيري كارگران خارجي را ندارد. -3-20
پيمانكار مسئوليت تامين حفاظت و ايمني پرسنل كار خود را در چهارچوب مقررات قانون كار كه در  -3-21

گرفته و   به عهده هستندهايي كه كاركنان پيمانكار در محل كار كارفرما مشغول به فعاليت رابطه با اجراي پيمان
به پرسنل خود اقدام نمايد در هر صورت نمايد نسبت به تامين و در اختيار قرار گذاردن لوازم ايمني تعهد مي

و از اين بابت كارفرما  استجبران هرگونه خسارت جاني و مالي ناشي از عدم رعايت موارد مزبور به عهده وي  
اي نخواهد گرفت و پيمانكار در صورت تسليم هرگونه شكواييه به عهدهي را یهيچگونه مسئوليت مدني و جزا

داره كار( از ناحيه شخص ثالث خود را پاسخگو دانسته و مكلف است در صورت  به مراجع قانوني )دادگاه و ا
ابالغ هرگونه اخطاريه يا احضاريه فورا  در دادگاه حاضر و نسبت به موارد مطروحه دفاع نمايد عالوه بر آن 

يكي از متعهد و ملتزم گرديد كه كليه پرسنل شاغل در كارگاه را براي مدت زمان اجراي قرارداد حاضر نزد 
هاي معتبر بيمه داخلي تحت پوشش بيمه مسئوليت مدني درآورده و تصوير بيمه نامه مزبور را جهت شركت

 درج در سوابق كارفرما تسليم نمايد.

براي پيمانكار در استخدام كارگران و  1369رعايت مقررات مندرج در قانون كار مصوب آبان ماه  -3-22
لفي در اين خصوص موجب مسئوليت براي پيمانكار است كه كارفرماي  جذب نيرو الزامي است و هرگونه تخ

شود و كارفرما )شركت رادياتور ايران( حق دارد در صورت اطالع و تشخيص از ورود آنها كارگر محسوب مي
هاي ناشي از اين اقدام به عهده پيمانكار خواهد بود و هيچگونه ادعايي عليه  جلوگيري نمايد و مسئوليت

 نخواهد داشت.كارفرما 

 در صورت درخواست كارفرما از ميهمانان خارجي با غذاي فرنگي پذيرايي نمايد. -3-23

 هاي اداري شركت را رعايت نمايد.شئونات اسالمي و مقررات و دستورالعمل -3-24

كليه مراحل بارگيري، حمل، جابجايي و تخليه مواد اوليه و مواد مصرفي را در محل آشپزخانه تحت   -3-25
 مسئوليت و به هزينه خود انجام دهد.

به امور حفاظتي توجه كامل نموده و از تردد افراد غير مجاز به داخل آشپزخانه اكيدا  جلوگيري  -3-26
 ا به پرسنل تحت امر خود بدهد.نموده و هشدارهاي الزم در مورد اين بند ر 

را ندارند، در صورت در داخل آشپزخانه و رستوران كليه كاركنان پيمانكار حق استعمال دخانيات   -3-27
مشاهده استعمال دخانيات، پيمانكار موظف است سريعا  نسبت به جايگزين نمودن فرد يا افراد ديگر اقدام 

 نمايد.

هاي كار،  مسئوليت رعايت نظافت فردي پرسنل رستوران )استحمام روزانه، تميز بودن روپوش -3-28
ها، عدم استفاده از انگشتر، حلقه، ساعت و ...( و نظافت عمومي )نظافت كلي و كوتاه نمودن موها و ناخن



عهده پيمانكار بوده و    برهاي استراحت و دفاتر اداري مربوط به رستوران( ها، آشپزخانه و محلروزانه رستوران
كارفرما نيز نظارت بر حسن انجام آنرا بر عهده خواهد داشت و هرگونه تخلف از آن مشمول جريمه و جبران 

 خسارت خواهد بود.

كليه غذاها طبق جدول آناليز توافق شده بايستي تهيه و قبل از پخت با توجه به تعداد آمار روزانه   -3-29
عدم تحويل آناليز روزانه به منزله عدم تطابق آناليز پخته شده با آناليز قرارداد   شودل به نماينده كارفرما تحوي

 .استدرصد مبلغ غذا   100درصد كل مبلغ غذاي آن روز تا  10تلقي شده و شامل جريمه نقدي به ميزان حداقل 
يفت شب و پيمانكار موظف است طبق برنامه اعالم شده از طرف كارفرما براي شيفت روز و ش -3-30

تعطيالت و ايام خاص )سحري و افطاري ماه رمضان و ...( ساعت ناهار، شام و چاي در نظر گرفته و در همه 
موارد درخواستي تعداد نفرات الزم براي تهيه، طبخ و توزيع غذا با هماهنگي و توافق واحد ناظر كارفرما تعيين 

 شده و بايستي در شركت حضور داشته باشند.
 پنجريال ) 5.000.000.000يك فقره چك به مبلغ كار همزمان با امضاي قرارداد موظف است پيمان -3-31
و نيز تضمين   قرارداد( 8هاي احتمالي )موضوع ماده را جهت حسن انجام كار و جبران خسارت ريال( میلیارد
نمايد، چنانچه به تشخيص كارفرما پيمانكار به نحوي از   ارایهمفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي به كارفرما   ارایه

از انجام تعهدات ناشي از مفاد قرارداد بر نيايد، كارفرما مجاز و محق خواهد بود كه از ساير مطالبات و از جمله 
ا  هايي كه پيمانكار دارد حقوق خود را استيفا نمايد و پيمانكار حق هرگونه اعتراض ر چك تضمين و ساير دارايي

از خود سلب مي نمايد، الزم به ذكر است چك تضمين فوق االشاره سه ماه بعد از انقضاي قرارداد و با توجه به 
 .شودحسن انجام كار و رعايت مقررات و ايفاي تعهدات توسط پيمانكار به ايشان مسترد مي

در بدو ورود بيمه  پيمانكار موظف است كليه پرسنل استخدامي در واحد رستوران و آشپزخانه را -3-32
ماه مدارك مربوطه به پرداخت حق بيمه پرسنل را بـه مركز ايمني  2تامين اجتماعي نمايد و حداكثر ظرف مدت 

 نمايد. ارایهو بهداشت كارفرما  

تهيه مواد شوينده و ضدعفوني كننده و همچنين كيسه زباله، انواع نايلكس و دستكش و ظروف  -3-33
 .استيكبار مصرف، چكمه، دمپايي و اقالم مورد استفاده برا ي انجام امور نظافت رستوران به عهده پيمانكار  

ها  رستوران وهاي آشپزخانه پيمانكار موظف است در تمامي ساعات كار از بسته بودن درب -3-34
 ها را قفل نمايد. و در پايان ساعت توزيع غذا كليه درب ودهاطمينان حاصل نم

ممنوعيت ورود و خروج افراد غير مجاز به آشپزخانه و نظارت و كنترل اين مهم و همچنين تهيه  -3-35
موظف به  نيز انكار و كاركنان پيم استدمپايي به تعداد مورد نياز براي تردد افراد مجاز بر عهده پيمانكار  

 . هستندهاي خارج از آن استفاده از دمپايي يا كفش مجزا در داخل رستوران و آشپزخانه و محوطه
 . استبا پيمانكار   غذاخوريهاي  وظيفه تميز و مرتب بودن هميشگي آشپزخانه و سالن -3-36
عنوان سالن دار جهت پذيرايي از ميهمانان، تميز كردن ميزها ، ه  پيمانكار موظف است يك نفر ب -3-37

قراردادن ملزومات بر روي ميزها در حين سرو غذا و جلوگيري از هرگونه كسري مانند آب، نمك، قند و غيره 
 تعيين نموده و بكار گيرد. 

رت قصور و وارد  پيمانكار ملزم به رعايت قوانين و مقررات ايمني و زيست محيطي بوده و در صو -3-38
دارد، لذا الزم است كاركنان خود را براي انجام اقدامات   به عهدهآوردن خسارت احتمالي مسئوليت جبران آن را 

 آموزش دهد.   احتمالياوليه در زمان وقوع آتش سوزي و ساير شرايط اضطراري  



سماندهاي قابل هاي زيست محيطي شامل جداسازي پسماند، تفكيك پرعايت كليه دستورالعمل -3-39
هاي تعيين شده در شركت، رعايت موارد مربوط به صرفه جويي و مديريت انرژي بازيافت و تحويل آن در محل

هاي قوي كه در فرايند تصفيه فاضالب  شامل عدم استفاده بي رويه از آب و گاز و برق، عدم استفاده از شوينده
هاي زيست محيطي فعاليت پخت پز در رستوران بر  ه جنبهنمايند و رعايت كليه موارد مربوط بايجاد مشكل مي

هاي صادره از طرف مديريت انرژي را به مرحله  العملر و الزم است دستو استمانكار و كليه پرسنل وي  عهده پي
 اجرا درآورند.

را رعایت  (2پیوست نامه بهداشتی و انضباطی )شیوهشود کلیه موارد ذکر شده پیمانکار متعهد می -3-40
 نماید.

 شرايط خريد مواد اوليه غذا  -4
گيرد، در اختيار ايشان قرار مي كارفرمااي كه از طرف  پيمانكار موظف است پس از انعقاد قرارداد طبق برنامه

را تهيه و در محل انبارهاي رستوران  استوي   به عهدهكه انحصارا    كارفرمامواد اوليه مرغوب و مورد تاييد  
ساعت  24)حداقل  كارفرمابا حضور و نظارت نمايندگان اداري و ايمني و بهداشت   كارفرمامعرفي شده از سوي  
 تحويل نمايد. كارفرماقبل از طبخ غذا( به  

به رستوران   يني، غالت، حبوبات، ادويه، سبزيجات و غيرهود كليه اقالم غذايي اعم از پروتی: ور 6تبصره 
 .است  كارفرمامستلزم تاييد كيفي و سالمت آن توسط كارشناسان ايمني و بهداشت   كارفرما
( وارد شركت  15:00صبح لغايت  8:00موظف است مواد غذايي را در ساعات اداري ) پيمانكار:  7تبصره 
از انجام   نمايد. بديهي است در موارد ضروري و پيش بيني نشده ورود مواد غذايي پس كارفرما

 امكان پذير است.  كارفرماهاي الزم با مركز ايمني و بهداشت  هماهنگي
: تعيين مقدار مواد اوليه غذا بر اساس ميزان مشخص شده جداول پيوست يك قرارداد كه به   8تبصره 

با كيفيت قابل قبول به شرح ذيل خواهد بود و  استامضا طرفين رسيده و جز الينفك اين قرارداد  
 .استميزان ورود مواد اوليه حداكثر براي مصرف يك هفته مجاز  

چربي. )ورود گوشت قرمز بدون مهر كشتارگاه و  %10گوشت گوساله و گوسفندي تازه )گرم( حداكثر   -4-1
 (. نیستندمجوز حمل معتبر و يا توسط ماشين بدون يخچال مجاز 

تهيه مواد اوليه كباب برگ و جوجه كباب استفاده از راسته و فيله جوجه و گوساله كه داراي  جهت -4-2
 باشد بالمانع است. كارفرماشرايط بسته بندي مناسب باشد و مورد تاييد دستگاه نظارت  

 مرغ خشك شكم خالي داراي مجوز حمل كشتارگاه و كشتار همان روز. -4-3

و تاييد   ناظر هماهنگي واحد با هاي ديگرماهي )استفاده ازپاک شده  آال  ماهي تازه و بهداشتي قزل -4-4
 آن واحد بالمانع است(.

هاي هاي الدن، جهان، آفتاب، بهار و ساير ماركروغن مايع و سرخ كردني استاندارد شامل مارك -4-5
 اينده كارفرما.يد نمیاعتبار مصرف و مورد تا  معتبر داراي پروانه بهره برداري، استاندارد ملي و

 زعفران درجه يك قائنات به صورت آسياب نشده. -4-6

)الزم است قبل از ورود هر  ، طارمبرنج درجه يك ايراني محصول گيالن شامل صدري، هاشمي -4-7
 (.شودمحموله، برنج كيفيت آن از طرف واحد ناظر تاييد 



هاي تاييد كننده هاي سازمانمشخصهبندي يا كنسرو شده بايستي داراي كليه مواد غذايي بسته  -4-8
)تاريخ توليد و انقضا، نام محصول، نام كارخانه و آدرس آن، پروانه ساخت وزارت بهداشت و صنايع( بوده و 

 بندي درج شده باشد و از نوع درجه يك و داراي مهر استاندارد باشد.مراتب به صورت برچسب بر روي بسته
اتي كه داراي سوابق بهداشتي خوب نبوده و سابقه تعطيلي يا اعالم  تهيه مواد غذايي از كارخانج -4-9

و مصرف در رستوران را  اجازه ورود  ،استغيربهداشتي بودن محصوالتشان توسط وزارت بهداشت موجود  
 نخواهند داشت.

 ساير مواد غذايي از نوع درجه يك و شناخته شده و مورد تاييد واحد نظارت كارفرما باشد. -4-10

 زعفران مايع ،ورود هرگونه مواد افزودني غير مجاز علي الخصوص جوش شيرين، زاج سفيد، رنگ غذا -4-11
 به رستوران ممنوع است. نیستندكه مورد تاييد وزارت بهداشت   و اسانس
نان مورد استفاده در غذاهاي اول از نوع نان لواش و به تعداد يك عدد براي غذاي اول و براي   -4-12

  و یا در کیسه فریزر جانانیها را در كه پيمانكار بايستي قبل از توزيع آن  استتعداد دو عدد  غذاي دوم به 
 آماده نموده و توزيع نمايد.

پاک، هاي هاي غذايي كه در پيوست يك درج شده بايستي از نوع مرغوب با ماركماست در وعده -4-13
 . شود،كاله، ميهن بوده و كيفيت آن توسط واحد نظارت تاييد روزانه  پگاه، مي ماس،

مخصوص سرو  حیوانیهاي غذايي كه در پيوست يك درج شده بايستي از نوع كره كره در وعده  -4-14
 .باشدو پاك ، کاله روزانه  ،هاي مي ماس، پگاه، ميهنبندي بدون درز از ماركهمراه غذا و در بسته

: در صورت عدم رضايت كارفرما از نوع و يا كيفيت ماست و كره عرضه شده، پيمانكار موظف   9تبصره 
 است نسبت به جايگزيني اين اقالم با برند مورد تاييد كارفرما اقدام نمايد.

جات مورد استفاده در غذاها بايستي داراي كيفيت مناسب بوده و بوسيله سبزيجات و صيفي -4-15
و در صورتي كه كيفيت آن مورد تاييد واحد ناظر نباشد ورود آن به شركت  شودخودرو مناسب به شركت حمل 

 . نیستندمجاز 
هاي شركتي و خيار شور مورد استفاده در غذاهاي دوم به عنوان دورچين غذا بايستي در بسته بندي -4-16

اي بدون مشخصات بهداشتي داراي پروانه توليد و تاريخ توليد و انقضا باشد و استفاده از خيارشورهاي دبه
 . استممنوع  

و  هاي غذا يا چاي نيمروزي و شبانگاهي بايستي از نوع درجه يك بوده چاي مورد استفاده در وعده -4-17
 و كيفيت آن مورد تاييد واحد ناظر پيمانكار باشد.و احمد باشد  ، گلستانهای دبش، کاپیتان، دوغزالارکاز م

هاي شركتي و بنديمورد استفاده در غذاهاي دوم به عنوان دورچين غذا بايستي در بستهترشیجات  -4-18
اي بدون مشخصات بهداشتي داراي پروانه توليد و تاريخ توليد و انقضا باشد و استفاده از خيارشورهاي دبه

 ممنوع است. 

مواد اوليه غذاي مورد نياز را طبق مشخصات تعيين شده و از نوع مرغوب و منابع معتبر و رسمي كه  -4-19
قرار  كارفرماباشد با رعايت نكات بهداشتي به مقدار كافي تهيه نموده و در اختيار   كارفرمامورد تاييد نماينده  

 دهد.
مواد اوليه تهيه شده را غير قابل مصرف و يا غير استاندارد  كارفرماعوامل نظارتي    كه  در صورتي -4-20

كند( در اين مورد كفايت مي كارفرماتشخيص دهند بدون آنكه احتياج به ذكر دليلي باشد )فقط گزارش نماينده  



 كارفرمايد نماينده  ساعت از رستوران خارج و مواد ديگري را كه مورد تاي 2مواد اوليه را ظرف مدت حداكثر 
 باشد جايگزين آن نمايد.

موظف است كليه قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمي ايران و قوانين و مقررات و  پيمانكار -4-21
 دستورالعمل هاي داخلي شركت رادياتور ايران را رعايت نمايد.

به هيچ عنوان حق ندارد موضوع اين قرارداد را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي )به صورت  پيمانكار -4-22
 .ي و يا كلي( واگذار نمايدیجز

درصد   60همبرگر و سوسيس مورد استفاده در غذاهاي ليست پيوست يك بايد حداقل داراي  -4-23
يد نماينده  یهاي مورد تاا مارك، ماسيس و ي202هاي معتبري نظير گوشتيران، مام، گوشت بوده و از مارك

 .شودكارفرما تهيه 
به موجب این قرارداد مسئول هرگونه حادثه حین کار برای پرسنل بوده و تمامی مبلغ خسارات و  -4-24

دیه احتمالی به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما در این خصوص به هیچ عنوان مسئول نیست، توافق 
یید طرفین بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه حوادثی صرفا  به عهده حاضر در هر شرایطی مورد تا

 پیمانکار خواهد بود. 
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب شوراي عالي حفاظت فني مورخ   3و  2مطابق مواد  -4-25

جتماعي باشد و  ، پيمانكار باید داراي تاييديه صالحيت انجام كار از وزارت تعاون، كار و رفاه ا05/03/89
 رونوشت تاييديه مذكور ارایه شود.

ها و آيين نامه صدراالشاره، پيمانكار مكلف است كليه قوانين و مقررات، آيين نامه  4مطابق ماده  -4-26
 هاي حفاظت فني و بهداشت كار را در طول عمليات پيمان رعايت نمايد.دستورالعمل

 كارفرما   امكانات  -5

 شود.كليه وسايل طبخ، تاسيسات رستوران، وسايل رستوران، آب، برق، گاز از طرف كارفرما تامين مي  -5-1
هاي پزشكي شركت به پرسنل پيمانكار  خدمات مورد نياز در موارد اورژانس و حادثه در بخش فوريت -5-2
 پيمانكار كسر خواهد شد.هاي مربوطه طبق اعالم نماينده كارفرما از صورت وضعيت گرديده و هزينه  ارایه

 جرایم -6
چنانچه پيمانكار تعهداتي را به موجب اين قرارداد به عهده گرفته است به موقع و در زمان تعيين شده به  

یه شده قبل يا بعد از طبخ يا كيفيت غذاي پخته شده و يا توزيع شده اانجام نرساند و يا کيفيت مواد غذايي ار 
نارضايتي بوجود آورد يا مشكالت بهداشتي، اخالقي و يا كوتاهي در انجام هر يك از کارفرما نبوده و   مورد تاييد

اي را )مبلغ اين جريمه با توجه به نوع و كيفيت تعهدات، كارفرما طبق نظر نماينده خود مجاز خواهد بود جريمه
ریال  200,000,000قف اساس  قيمت غذاي همان روز تا سام شده، توسط نماينده كارفرما برخطا يا اشتباه انج

تعیین و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص ندارد( تعيين و از اولين  میلیون ریال( دویست)
 صورتحساب يا از محل تضمين پيمانكار كسر نمايد.

چنانچه به هر علتي پيمانكار يك يا چند وعده غذاي كارفرما را تهيه ننمايد يا طبق تشخيص نماينده كارفرما  
تواند تا سقف دو برابر قيمت غذاي آن وعده جريمه براي غذاي تهيه شده قابل استفاده نباشد كارفرما مي

روز  7پيمانكار در نظر بگيرد و از اولين صورتحساب پيمانكار كسر نمايد، چنانچه موارد ذکر شده به مدت 
هاي جانبه فسخ نموده و کليه خسارتيکتواند قرارداد را به طور متوالي يا متناوب بطول انجامد، کارفرما مي



وارده را محاسبه و از مطالبات يا تضمين تعهدات پيمانکار کسر نمايد و پيمانکار حق اعتراض را از خود سلب 
 نمايد.مي

 کسورات قانونی  -7
قانون کار، پيمانکار مکلف است کليه کارکنان خود و پيمانکاران زير مجموعه خود را نزد  148طبق ماده 

به عالوه آخرين فاكتور  %5هاي ارسالي پيمانكار به ميزان سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد، از صورتحساب
مربوط به آخرين ماه قرارداد )معادل مبلغ صورتحساب كامل يك ماه( به عنوان سپرده بيمه کسر و به طور  

حساب با پيمانكار ن تامين اجتماعي، تسويهقانو 38اماني نزد کارفرما باقي خواهد ماند، با توجه به مفاد ماده 
اجتماعي و همچنين رضايت از نحوه انجام خدمات وي  منوط به اخذ و ارایه مفاصاحساب بيمه تامين

پيمانكار موظف است ظرف حداكثر سه ماه پس از پايان قرارداد نسبت به اخذ و ارایه مفاصاحساب از است، 
تواند راسا  در اين خصوص اقدام نموده و در غير اين صورت كارفرما مياجتماعي اقدام نمايد، سازمان تامين
هاي در صورتحساب آخرين ماه قرارداد، ساير دارايياجتماعي از پيمانكار را از محل سپرده بيمه، مطالبات تامين

هرگونه  ( پرداخت نمايد، در ضمن پرداخت 31-3دسترس و در صورت عدم كفايت از محل تضمين وي )بند 
 كسورات قانوني مرتبط با اين قرارداد برعهده پيمانكار است.

 



 

 مهر و امضا

 

 1پيوست شماره 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 استانبولي 1

 گرم 170 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 70 گوساله تازه )چرخ كرده(گوشت  

 ادويه(  -پياز-سيب زميني -زعفران -روغن -متفرقه )رب

 همراه غذا: يك عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه

 عدس پلو 2

 گرم 170 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 عدس، كشمش، روغن، زعفران، پياز  متفرقه:

 همراه غذا: يك عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 لوبيا پلو 3

 گرم 170 برنج ايراني درجه يك

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 متفرقه: رب، لوبيا، روغن، پياز، ادويه

 نان لواش+ سرويسهمراه غذا: يك عدد 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 نخود پلو 4

 گرم 170 برنج ایرانی درجه یک 

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ کرده(
 ، پیاز، ادویهنمتفرقه: رب، نخود فرنگی، روغ

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس  
 هاي باالسريهزينهكسورات قانوني و ساير 

 رشته پلو 5

 گرم 170 برنج ایرانی درجه یک 

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ کرده(
 گرم 100 رشته پلویی

 متفرقه: کشمش، روغن، زعفران، پیاز
 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

6 

چلو خورش 
  قورمه سبزی

گوشت  
 گوساله

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )ران گوساله(

 ، ادويهلوبيا ، زعفران، پياز، متفرقه: رب، روغن

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

7 

چلو خورشت  
کرفس  
گوشت  
 گوساله

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )ران گوساله(
 كرفس، ادويه  ،رب، روغن، پياز، سبزيمتفرقه: 

 + سرویس همراه غذا: یک عدد نان لواش
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

8 

چلو خورشت  
قیمه گوشت  

 گوساله

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك

 

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )ران گوساله(
 ميني، زعفران، پياز، لپه، ادويهز متفرقه: رب، روغن، سيب

 + سرویس همراه غذا: یک عدد نان لواش
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

9 

چلو خورش 
قیمه 

بادمجان  
گوشت  
 گوساله

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك

 

 گرم 70 گوساله تازه )ران گوساله(گوشت  
 ادويه  لپه، ،متفرقه: رب، روغن، بادمجان، زعفران، پياز

 + سرویس همراه غذا: یک عدد نان لواش
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

10 

چلو خورش 
قیمه گوشت  

 گوسفندی

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 100 گوشت گوسفندي با استخوان 

 زميني، زعفران، پياز، لپه ، ادويهمتفرقه: رب، روغن، سيب

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

11 

چلو خورش 
قیمه 

بادمجان  
گوشت  

 گوسفندي

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 100 گوشت گوسفندي با استخوان 

 ، زعفران، پياز، لپه، ادويهبادمجانمتفرقه: رب، روغن، 

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

12 
چلو خورش 

 فسنجان

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 100 مرغ )فقط سينه مرغ بدون كتف(

 گرم 40 مغز گردوي سفيد تازه

 ادويه   -پياز -زعفران -روغن -متفرقه: رب انار

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

  گرم 200 برنج ایرانی درجه یک خورش بامیه  13



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 گرم 70 گوشت گوسفندی بدون استخوان
 گرم 120 بامیه

 متفرقه: روغن، زعفران، پیاز، رب، آبلیمو
 : یک عدد نان لواش+ سرویسهمراه غذا

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خورش به آلو 14

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 70 گوشت گوسفندی بدون استخوان
 گرم 200 به

 زعفران، پیاز، روغن، ادویهمتفرقه: آلو بخارا، رب، 
 یک عدد نان لواش+ سرویسهمراه غذا: 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

15 
چلو خورش 

 هویج

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک
 گرم 150 گوشت مرغ )سینه مرغ بدون کتف( 

 گرم 400 هویج خاللی
 متفرقه: روغن، گوجه فرنگی، لیمو عمانی، زعفران، پیاز، ادویه 

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس 
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

16 
باقاال پلو با 

 مرغ

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 350 گوشت مرغ )يك چهارم مرغ كامل(
 باقاال تازه، پیاز، روغن، ادویهمتفرقه: سبزی، 

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

17 
زرشک پلو با 

 مرغ

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 350 گوشت مرغ پاک شده )یک چهارم مرغ کامل(
دلمه و هويج و كرفس، متفرقه: رب، روغن، زرشك، خالل بادام، فلفل 

 زعفران، پياز، ادويه
 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

18 

چلو خورش 
مرغ مسما 

)مرغ و 
 بادمجان(

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 200 گوشت مرغ پاک شده )یک هشتم مرغ کامل(
 گرم 200 بادمجان

 متفرقه: رب، زعفران، پیاز، ادویه، کشمش، خالل بادام، خالل پوست پرتقال 
 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

19 
باقاالپلو با  

 گوشت

 گرم 170 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 150 گوشت گوساله تازه کم چرب
 سبزی، باقاال، پیاز، فلفل دلمه و هویج و کرفس، روغن، ادویهمتفرقه: 

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 چلو گوشت 20

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 150 گوشت گوساله تازه
بادام، فلفل دلمه و هویج و  متفرقه: رب، روغن، زرشک، خالل پسته، خالل 

 کرفس، زعفران، پیاز
 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

21 
سبزی پلو با 

 ماهی

 گرم 170 برنج ایرانی درجه یک 

 

 گرم 300 ماهی قزل آال پاک شده
 متفرقه: روغن، ادویه، آرد سوخاری

 غذا: یک عدد نان لواش+ سرویسهمراه  
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 ایکباب تابه 22

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 70 گاه گوسفندی تازهگوشت قلوه
 گرم 70 گوشت گوساله تازه 

 متفرقه: زعفران، پیاز، روغن، ادویه، تخم مرغ
+ یک عدد سماق گرمی+ یک عدد گوجه فرنگی  10کره   همراه غذا: یک عدد

 تک نفره+ یک عدد نان لواش
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 آبگوشت 23

 گرم 150 گوشت گوسفندی با استخوان

 
 گرم 25 دنبه گوسفندی

 متفرقه: سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، نخود، لوبیا، لیمو عمانی
 غذا: نصف نان بربری یا سنگگ+ سرویسهمراه  

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 جوجه كباب 24

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 180 جوجه )فقط سينه مرغ بدون كتف(

 متفرقه: رب، روغن، زعفران، پیاز، ادویه

+ یک عدد نان گرمی+ یک عدد گوجه فرنگی  10کره   همراه غذا: یک عدد



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

25 
چلو كباب 

 برگ

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 120 گوشت راسته گوساله تازه

 متفرقه: زعفران، پياز، آبليمو، روغن، ادويه 

عدد سماق + يك  گرمي+ يك عدد گوجه فرنگي  10كره   همراه غذا: يك عدد
 تك نفره+ یک عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

26 
چلو كباب  

 كوبيده

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 50 گوشت قلوه گاه گوسفندي تازه

 گرم 100 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 متفرقه: زعفران، پياز، روغن، ادويه

+ يك عدد سماق گرمي+ يك عدد گوجه فرنگي  10كره   همراه غذا: يك عدد
 تک نفره+ يك عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

27 
چلو کباب  
 کوبیده مرغ

 گرم 200 برنج ایرانی درجه یک

 

 گرم 200 گوشت مرغ )سینه مرغ بدون کتف(

 خرد شده، فلفل دلمه، زعفران، روغن، ادویهمتفرقه: پیاز، جعفری 

+ یک عدد سماق تک  گرمی+ یک عدد گوجه فرنگی  10کره   مراه غذا: یک عده
 نفره+ یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

28 
چلو كباب 

 بختياري

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 80 تازهگوشت راسته گوساله 

 گرم 80 مرغ فيله

 متفرقه: زعفران، روغن، ادويه

گرمي+ يك عدد گوجه فرنگي   10همراه غذا: يك عدد نان لواش+ يك عدد كره 
 + يك عدد سماق تک نفره+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

29 

خوراک  
کوبیده دو 

 سیخ 

 گرم 80 تازهگاه گوسفندی گوشت قلوه

 

 گرم 120 گوشت گوساله تازه

 متفرقه: زعفران، پیاز، روغن، ادویه

+ یک عدد سماق تک گرمی+ یک عدد گوجه فرنگی  10کره   یک عددهمراه غذا:
 نفره+ دو عدد نان لواش یا نصف نان سنگک

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 ته چين مرغ 30

 گرم 200 برنج ايراني درجه يك 

 

 گرم 160 گوشت سينه مرغ خرد شده

متفرقه: رب، ادويه، زرشك، خالل پسته، خالل بادام، تخم مرغ، زعفران، 
 ماست

 همراه غذا: یک عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراك مرغ 31

 گرم 350 چهارم مرغ کامل(گوشت مرغ پاک شده )یک 

 
 متفرقه: زعفران، ادویه، رب، روغن

دو عدد نان + گرم سیب زمینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی  100همراه غذا: 
 لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

32 
خوراك  

 كوفته تبريزي

 گرم 100 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 

 گرم 80 برنج ايراني درجه يك 

 متفرقه: رب، آلو بخارا، سبزي معطر، لپه، آبليمو، پياز، روغن، ادويه

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراك راگو 33

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 
 لوبيا سبز، هويج، پياز، ادويه، روغنمتفرقه: رب، سيب زميني، 

 دو عدد نان لواش+ سرویس همراه غذا:

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

34 
خوراك كوكو 

 سبزي

 گرم 30 مغز گردوي سفيد تازه

 

 گرم 170 سبزي كوكو

 عدد تخم مرغ، زرشک، آرد، روغن مایع، ادویه  2متفرقه: 

 دو عدد نان لواش+ سرویسهمراه غذا: 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

35 
خوراك كتلت 

 مرغ

  گرم 170 گوشت سينه مرغ

 متفرقه: تخم مرغ، سيب زميني، پياز، روغن، ادويه

 همراه غذا: یک عدد سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان لواش+ سرویس  

 باالسريهاي كسورات قانوني و ساير هزينه

36 
خوراك كشك 

 بادمجان

 گرم 40 گردو

 

 گرم 300 بادمجان شيرين 

 متفرقه: رب، كشك پاستوريزه، پياز، روغن 

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراك بندري 37

 گرم 150 سوسيس

 
 متفرقه: رب،  سيب زميني، روغن، پياز، ادويه 

 همراه غذا: دو عدد نان باگت+ یک عدد سس قرمز تک نفره+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

38 
خوراك 

 ميرزاقاسمي

 گرم 400 بادمجان شيرين 

 

 متفرقه: رب، سير، گوجه فرنگي، تخم مرغ، پياز، روغن، ادويه

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

39 
خوراك 
 ماكاروني

 گرم 60 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 

 گرم 150 ماكاروني 

 متفرقه: رب، سيب زميني، روغن، قارچ، پياز، ادويه

 لواش+ سرویسیک عدد سس قرمز تک نفره+ یک عدد نان همراه غذا: 

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه

 شنيسل مرغ 40

 گرم 300 سينه مرغ با كتف 

 

 متفرقه: تخم مرغ، آرد سوخاري، پياز، ادويه، روغن

گرم سيب زميني سرخ شده یا پوره سیب زمینی+ يك عدد   100همراه غذا: 
 دو عدد نان لواش+ سرويس+ سس قرمز تك نفره

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 خوراك الويه 41

 گرم 80 سينه مرغ

 

 گرم 150 سيب زميني

 متفرقه: تخم مرغ، خيار شور، نخود فرنگي، ذرت، هویج، سس مايونز

 همراه غذا: دو عدد نان باگت+ سرویس

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه

42 
جوجه خوراك 

 چيني

 گرم 180 فيله مرغ

 

 متفرقه: آرد، ماءالشعير، زعفران، روغن،بكينگ پودر، تخم مرغ، شير، ادويه

گرم سیب زمینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی+ یک عدد   100همراه غذا: 
سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان لواش یا نصف نان سنگک یا نصف نان 

 + سرویسبربری

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه

43 
خوراك ماهي 
 تن )کنسرو( 

 عدد 1 گرمی   180کنسرو ماهی تن 

 دو عدد نان لواش+ سرویس گرم پوره سیب زمینی+  50راه غذا: هم 

 كسورات قانوني و ساير هزينه هاي باالسري

44 
خوراك مرغ 

 با قارچ

 گرم 130 فيله مرغ

 

 گرم 130 قارچ سفيد 

 متفرقه: سيب زميني، پياز، رب، زعفران، روغن، گوجه فرنگي، ادويه

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسري كسورات قانوني و ساير هزينه

45 

خوراك  
كوكوي سيب

 زميني

 گرم 250 سيب زميني

 
 متفرقه: تخم مرغ، پياز، روغن، ادويه

 یک عدد سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان لواش+ سرویسهمراه غذا: 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

46 

خوراك  
 كنتاكي 
)مرغ 

 سوخاري(

 گرم 350 ران مرغ

 

 مرغ، آرد سوخاري، ادويه، روغن متفرقه: تخم

گرم سیب زمینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی+ یک عدد   100همراه غذا: 
قرمز تک نفره+ دو عدد نان لواش یا نصف نان سنگک یا نصف نان سس 

 بربری+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 خوراك دلمه 47

 گرم 70 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 

 گرم 50 برنج ايراني درجه يك 

معطر، لپه،   دلمه يا گوجه يا بادمجان، سبزيمو يا فلفلمتفرقه: رب، برگ
 آبليمو، پياز، روغن، ادويه

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

48 
خوراك  
 عدسي

 گرم 60 عدس

 

 متفرقه: رب، روغن، سيب زميني، پياز، ادويه
 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريهزينهكسورات قانوني و ساير 

 خوراك الزانيا 49

 گرم 100 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 

 گرم 200 الزانيا

 متفرقه: رب، پنير پيتزا، روغن، قارچ، پياز، ادويه

 همراه غذا: یک عدد سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

50 
خوراك رولت 

 مرغ

 گرم 300 گوشت سينه مرغ

 

 متفرقه: رب، روغن، سبزي معطر، مغز گردو، قارچ، پياز، زرشک، ادويه

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

51 
خوراك 
 واويشكا

 گرم 100 گوشت گوساله تازه )چرخ كرده(

 

 روغن، قارچ، سيب زميني، پياز،ادويه متفرقه: رب،

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

52 
خوراك ناگت 

 مرغ

 عدد 10 گرمي(  30ناگت مرغ آماده استاندارد )

 

 متفرقه: روغن

یک عدد  مینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی+گرم سیب ز   100همراه غذا: 
 سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان باگت+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

  عدد 3 درصد گوشت 60همبرگر آماده  همبرگر 53



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 متفرقه: روغن

یک عدد  مینی سرخ شده یا پوره سیب زمینی+گرم سیب ز   100همراه غذا: 
 سس قرمز تک نفره+ دو عدد نان باگت+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 نيمرو 54

 عدد 3 تخم مرغ 

 

 متفرقه: روغن

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

55 
املت گوجه 

 فرنگي

 عدد 3 تخم مرغ

 

 گرم 200 گوجه فرنگي

 متفرقه: روغن

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 املت گوشت 56

 عدد 3 تخم مرغ

 

 گرم 100 گوجه فرنگي

 گرم 50 گوشت چرخ كرده گوسفندي

 متفرقه: روغن

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراك فالفل 57

 عدد 10 گرمي(30فالفل آماده )

 

 متفرقه: روغن

دو عدد نان باگت+ یک عدد سس گوجه فرنگی تک نفره+ همراه غذا: 
 سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراک شامی 58

 گرم 150 کرده  چرخگوشت گوساله 

 
 متفرقه: روغن، سیب زمینی، پیاز، تخم مرغ، آرد، کنجد، ادویه

 همراه غذا: یک عدد سس گوجه فرنگي تك نفره+ سرويس



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

ساالد  59
 ماکارانی

 گرم 150 ماکارانی فرمی

 
 گرم 130 سینه مرغ

 قارچ ،نخود فرنگی، خیارشور، شوید معطر ،ادویه، ذرت،  متفرقه: سس
 همراه غذا: يك عدد نان لواش+ سرويس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

60 
خوراک  
 اسفناج

 دسته 2 اسفناج 

 

 متفرقه: پیاز، سیر، روغن زیتون

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس
 هاي باالسريهزينهكسورات قانوني و ساير 

 پک میوه  61
  اندازه متوسط نوع میوه متناسب با فصل  4

  هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 خوراك لوبیا 62

 گرم 70 لوبیا قرمز

 
 متفرقه: روغن، سیب زمینی، پیاز، رب، ادویه، آبلیمو

 همراه غذا: دو عدد نان لواش+ سرویس

 هاي باالسريقانوني و ساير هزينهكسورات 

 کوکوی کدو 63

 گرم 350 کدو

 

 گرم 100 سینه مرغ

 متفرقه: پیاز، تخم مرغ، سیب زمینی، ادویه، روغن

 همراه غذا: نصف نان سنگک+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

64 
ساالد 

 سبزیجات

 گرم 200 لوبیا سبز

 

 گرم 100 مرغسینه 

متفرقه: لوبیا سبز+ هویج+ سیب زمینی+ ساقه کرفس+ نخود فرنگی+ ذرت+  
 ادویه

 همراه غذا: نصف نان سنگک+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

65 
کوکوی لوبیا 

 سبز

 گرم 400 لوبیا سبز
 گرم 100 سینه مرغ 



 

 مهر و امضا

 

ف
دي

ر
 

 نوع غذا
 مواد تشكيل دهنده

 قيمت كل )ريال(
 وزن/مقدار نوع

 زمینی، ادویه، روغنمتفرقه: پیاز، تخم مرغ، سیب 
 همراه غذا: نصف نان سنگک+ سرویس

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

66 
خوراک 
 سبزیجات

 گرم 40 جوانه گندم یا ماش

 

 گرم 100 قارچ
 متفرقه: فلفل دلمه، هویج، پیازچه، سیر، روغن، نمک، فلفل، آب لیمو

 سرویسهمراه غذا: نصف نان سنگک+ 
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

67 
سیب زمینی 
و تخم مرغ  

 آبپز

 متوسط 2 سیب زمینی

 
 عدد 2 تخم مرغ

 متفرقه: نمک، فلفل، سبزی نعنا خشک شده
 + نصف نان سنگک + سرویس گرمی  10یک عدد کره همراه غذا: 

 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 پنیر و گردو 68

 گرم 60 پنیر

 
 گرم 50 گردو

 همراه غذا: نصف نان سنگک + سرویس
 هاي باالسريكسورات قانوني و ساير هزينه

 چای مرغوب 69
لیوان در  3بجز پرسنل ستادی و کل پرسنل تینا صنعت به ازای هر نفر: 

  لیوان در شیفت شب 3شیفت روز، 

  هر پرسبهای طبخ  هزینه طبخ 70
برگ دو الیه به ازا هر پرس   5: سرويس جهت هر پرس غذا: شامل وسايل مربوط به نظافت سالن، دستمال كاغذي )1نكته 

 ها و خالل دندان است. حبه قند كله(، شوينده 5غذا(، نمك و فلفل سياه، قند)هر ليوان چاي 

غذاي سرو شده در يك ماه منهاي تعداد غذاي شركت : تعداد كل چاي در فاكتور ماهيانه بر اساس تعداد كل  2نكته 
 شود.كنند ضرب در سه محاسبه میتيناصنعت و پرسنل ستادي كه از چاي رستوران استفاده نمی

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مهر و امضا

 

 
 قیمت دورچین همراه غذا:

 ریال -مبلغ وزن )گرم( شرح کاال ردیف
  150 ساالد شیرازی 1
  150 ساالد کاهو 2
  150 ساالد کلم 3
  50 سبزی خوردن 4
  200 سوپ  5
  200 آش رشته 6
  200 زردشله 7
  200 حلیم 8
  100 پیاز 9
  100 گوجه فرنگی 10
  100 خیارشور 11
   نصف یک لیمو یا نارنج لیمو ترش یا نارنج 12
  50 کاهو 13
  100 ماست ساده  14
  100 ماست موسیر  15
  75 زیتون ساده  16
  75 زیتون پرورده  17
  100 ترشی  18
  150 ماست و خیار 19
  70 سیر ترشی 20
  100 پیاز جعفری 21
  150 ماست بورانی 22

 
 
 
 
 
 



 

 مهر و امضا

 

 قيمت مواد اوليه اصلي:
 رديف شرح کاال واحد ريال –مبلغ 

 1 استخوانگوشت گوسفندي گرم بي کيلوگرم 
 2 استخوانگوشت گوساله گرم بي کيلوگرم 
 3 برنج ايراني درجه يک کيلوگرم 
 4 گوشت مرغ کشتار روز کيلوگرم 
 5 گرمي  300ماهي قزل آال  کيلوگرم 
 6 میانگین حبوبات کيلوگرم 

 

 



 

 

  و انضباطی ییغذا ،بهداشتی نامه شیوه
 :فردی بهداشت

 .باشند داشته معتبر بهداشت کارت موظفند کارکنان تمامی .1
 کارت بهداشتی باید در معرض دید نماینده کارفرما قرار بگیرد. .2

تب بایست مر گیرد میکارفرما در اختیار کارکنان پیمانکار قرار میمحل استراحت که از سوی   .3
 و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

 نماینده کارفرما دستورهای به و نموده رعایت کاملا  را فردی بهداشت اصول موظفند کارکنان .4

 .دننمای عمل

ی بهداشت دارای پوشش کله، دستکش، کفش مناسب، ماسک و روپوش تمیز و باید کارکنان .5
 باشند.

های ویروسی و عفونی، کارکنان پیمانکار که مسئول توزیع غذا در در صورت شیوع بیماری .6
باشند ملزم به استفاده مداوم ماسک، لباس یکبار مصرف )گان(، دستکش، ها میرستوران

 باشند.شیلد صورت و کله می

به نماینده کارفرما اطلع داده در اسرع وقت در صورت بروز علئم بیماری در کارکنان پیمانکار،  .7
پیمانکار موظف  های الزم در این زمینه جهت خروج نیرو صورت پذیرد و تا هماهنگیشود 
ارک پزشکی مربوطه را در اختیار واحد ایمنی و بهداشت مد پس از بهبودی کامل نیرو است 

 شرکت را دارد. قرار دهد و پس از تایید مدارک، نیروی پیمانکار مجوز ورود به
 :محیط بهداشت

 مواد و کار محیط غذاخوری، ظروف کار، وسایل جهت کننده ضدعفونی مواد از استفاده -1

 .است الزامی غذایی

 .است الزامی استاندارد کننده پاک مواد از استفاده -2

 .شود شسته  )آبکشی ضدعفونی، شستشو،( ای مرحله سه ظرفشویی در باید ظروف  -3

 .شود خشک آلودگی از عاری و تمیز وسیله با شستشو از پس باید ظروف -4

 .شود خودداری شستشو از قبل شده استفاده ظروف مجدد استفاده از -5

 .شود استفاده نماینده کارفرمامورد تأیید  با کیفیت ظروف از غذایی مواد بندیبرای بسته -6
 .گیرد صورت پاش و ریخت از دور به و مناسب نحو به باید زباله دفع .8

 . شود دور تولید محل از روزانه هازباله .9

 .باشددستکش (  ماسک،( ایمنی وسایل دارای بایستی زباله آوریجمع هنگام نظافتچی کارگر .10

 و حلب پلستیک، خشک، نان کاغذ، شامل خشک زباله( گردد  تفکیک مبدأ در باید هازباله .11
 )شود جدا تر زباله از ...

 های مجزا استفاده نمایید.آشپزخانه از کفشدر محیط آشپزخانه و خارج از محیط   .12

 :غذایی مواد بهداشت

 مصرف تاریخ و پروانه شماره مناسب، کیفیت دارای سردخانه و انبار در موجود غذایی مواد  -1

 .باشد معتبر

 .شود رعایت برنج و حبوبات ها،سبزی خصوصاا  غذایی مواد کردن پاک در بهداشتی اصول -2

 .شود جدا سازی آماده هنگام هویج و زمینی سیب سبز هایقسمت و جوانه  -3

 



 
 

 مهر و امضاء شرکت                                                   قرائت شد و مورد قبول است.                          

 

 

 .گیرد صورت ضدعفونی و زدایی انگل ها،سبزی و هامیوه از استفاده صورت در -4

 پخته و اضافه جوش آب به سبزی سپس و آورده جوش را آب ابتدا هاسبزی پخت برای  -5

 .شود

 حرارت رنگ تغییر زمان تا فقط هاسبزی (ودش پرهیز غذایی مواد کردن سرخ از امکان حد تا -6

 (شود داده

 .شود رعایت مرغ و گوشت شستشوی و کردن پاک در بهداشتی اصول -7

 یخچال در استفاده از قبل ساعت 24 تا 48 مواد منجمد، غذایی مواد از استفاده برای -8

 .شود نگهداری گرادسانتی درجه صفر باالی

 عمق به حرارت تا شود تقسیم کوچک هایتکه به امکان حد تا غذایی مواد سایر و گوشت -9

 .برسد آن

 نگهداری ترپایین یا سانتیگراد درجه  -24تا  18-   دمای با سردخانه در باید مرغ و گوشت -10

 .شود

 .شود خودداری دیده حرارت بار یک که روغنی دوباره مصرف از  -11

 روغن از حتماا  کردن سرخ برای و باشد کم حرارت روغن، در غذایی مواد دادن تفت هنگام -12

 .شود استفاده کردن سرخ مخصوص

 .شود استفاده کمتری آب از شود ریخته دور باید شده، پز آب مواد پخت آب چنانچه  -13

 شرایط در غذا، پخش و پخت بین زمان حداکثر .شود مصرف پخت، از بعد بلفاصله غذا   -14

 .نباشد ساعت 9  از بیشتر  )درجه 71 حرارت درجه( مناسب

 .گردد خودداری جداا  پخته و خام غذایی مواد تماس از  -15

 .گیرد صورت برنج کردن آبکش از پس برنج به سبزی افزودن -16

 شود محدود نمک مصرف گردد، استفاده لیمو آب و عمانی لیمو ادویه، ازها پخت خورش در -17

 .نشود وجه استفاده هیچ به غیرمجاز هایافزودنی و

 بایست توسط کارکنان پیمانکارمیهای ویروسی و عفونی اقدامات زیر در صورت شیوع بیماری -18
 صورت گیرد:

بایست جمع  تمامی تجهیزات روی میز اعم از قندان، نمکدان، فلفل پاش و جا نانی می -
 آوری شود.

بندی و توسط کارکنان پیمانکار با استفاده از دستکش بین کارکنان  نان بصورت بسته -
 کارفرما توزیع شود.

ده  بندی و یا توسط کارکنان پیمانکار با استفابه صورت بسته قند در صورت توافق طرفین -
 از دستکش بین پرسنل توزیع شود.

بندی بین کارکنان کارفرما توزیع در صورت توافق طرفین نمک و فلفل بصورت بسته -
 شود.می

ود و تهیه ش بندیدر صورت صلحدید کارفرما غذا در ظروف با کیفیت و به صورت بسته -
دقیقه در داخل اجاق فر با دمای باال جهت  30الی   20قبل از توزیع بین پرسنل به مدت 

 ضدعفونی شدن قرار گیرد.
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شود و در صورت صلحدید کارفرما متناسب با شرایط تمامی دورچین غذاها حذف می -
 بندی تهیه و نوزیع نماید.پیمانکار موظف است دورچین بصورت بسته

شود آوری میهای رومیزی توسط کارکنان پیمانکار جمعلحدید کارفرما سفرهدر صورت ص -
شود؛ طی های سرو غذا بر روی میزها پهن میهای یکبار مصرف با توجه به زمانو سفره

های یکبار مصرف،  نظر نماینده کارفرما در صورت نیاز به افزایش دفعات تعویض سفره
  باشند.تور میکارکنان پیمانکار موظف به انجام دس

 باشد.ها و آشپزخانه بر عهده کارکنان کارفرما میمسئولین ضدعفونی کردن کلیه رستوران -
 :سردخانه و انبار بهداشت

 .شود نگهداری داربدر  ظروف در )غلت و حبوبات( غذایی مواد .1

 .شود انجام مرتب طور به سردخانه و انبار نظافت .2

 .شود نگهداری پالت روی بر باید انبار در غذایی مواد .3

 .شود نگهداری جداگانه داربدر  ظرف درون پخته و خام غذای مواد .4

 .شوند شستشو و زداییبرفک مرتب طور به فریزرها و هایخچال تمامی .5

 .شود رعایت هاسردخانه و کننده خنک وسایل بهداشت و نظافت .6

 .نمایند استفاده مخصوص کفش از سردخانه به ورود برای کارکنان .7

 اکیداا  انبار و سردخانه فریزر، در گذشته مصرف تاریخ و فاسد غذایی مواد انباشتن از .8

 .شود خودداری

 نگهداری سردخانه در کمتر مقدارهای با یا و کوچکتر قطعات در االمکانحتی غذایی مواد .9

 .کند نفوذ آن عمق الزم به سرمای که ایگونه به شود،
 :آشپزخانه هایدستگاه و ابزار بهداشت

 آن هایقسمت تمام به دسترسی امکان که شوند داده قرار محل در طوری آشپزخانه ابزار  -1

 .باشد داشته وجود نظافت جهت

 .شود داشتهنگه بهداشتی و تمیز همواره بایستی خردکنی گوشت تخته  -2

 .شود تمیز کاملا  کننده ضدعفونی ماده یک و آب وسیله به کار پایان از پس سطوح تمام   -3

 در و شده تمیز کار پایان از پس ... و کباب هایسیخ آبکش، دیگ، شامل کار ابزار تمامی -4

 .گیرد قرار مناسب محل

 نموده دقت کاملا  ... و همزن کن، دخر  گوشت، خچر مانند هادستگاه بهداشت و تمیزی در -5

 وصل را هاآن قطعات استفاده، موقع تنها و کرده ضدعفونی و تمیز کار پایان از پس را آنها و

 .نمود

 . باشد جدا غذا پخت محل از خام، مواد سازی آماده محل -6

 .نظافت شود جداگانه طور به مرغ و سبزیجات شستشوی مخصوص حوضچه -7
 : بهداشتی هایسرویس

  .باشد پاکیزه و تمیز همواره بایستمی هادستشویی و توالت  -1

 .باشد زباله کیسه به مجهز و تمیز شستشو، قابل دار،درپوش زباله سطل دارای باید توالت -2

 .نمایند استفاده مخصوص دمپایی از حتماا  باید کارکنان  -3
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 :اولیه هایکمک جعبه

 هایکمک جعبه درتوسط پیمانکار تهیه و  باید که نیازی است مورد هایحداقل زیر فهرست

 :نمود اطلق را کامل اولیه هایکمک  جعبه عنوان آن به بتوان تا باشد داشته وجود اولیه

 سرم شستشو .1
 بتادین .2
 گاز استریل .3
 پماد سوختگی .4
 باند  .5
 باند کشی .6
 چسب زخم .7
 قرص استامینوفن .8
 قرص هیوسین .9
 قرص دیفنوکسیلت .10
 قرص سرماخوردگی .11
 قرص نیترو گلیسرین .12
 قرص کاپتوپریل .13
 قرص متوکلوپرامید یا اندانسترون .14
 قرص آسپرین .15
 الکل .16
 قیچی .17
 اسپری سرد .18
 اسپری گرم  .19
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 و توزیع غذا البسه مورد استفاده در مشاغل مربوط به طبخجدول  
 شرح البسه نوع شغل ردیف

 سرآشپز 1
 ار،شلو ش،پورو )شامل خلیدا بمرغو چهرپا با سفید تماماا رکالباس

کله   -داخلی( تولید  ب)مرغوص مخصو رکا کفش بند(پیش دعد دو
 ماسک - دستکش -سرآشپز

 کمک آشپز  –آشپز 2
تماماا سفید با پارچه مرغوب داخلی )شامل روپوش، شوار، دو   رکالباس
 -کله سفید-ش کار مخصوص )مرغوب تولید داخلی(( کفبندپیشعدد 

 ماسک -دستکش

 کارگر آشپزخانه 3
آبی یا روشن با پارچه مرغوب داخلی )شامل روپوش، شوار(    رکالباس

بند پیشدو عدد  -کفش کار مخصوص )مرغوب تولید داخلی(
 ماسک -دستکش -کله-پلستیکی ضد آب

 تخته کار-کارگران طبخ 4
 ار،شلو ش،پورو )شامل خلیدا بمرغو چهرپا با سفید تماماا رکالباس

کله -داخلی(تولید  ب)مرغوص مخصو رکفشکا (بندپیش دعد دو
 ماسک -دستکش -سفید

 نظافتچی 5
شوار(   آبی یا روشن با پارچه مرغوب داخلی )شامل روپوش،  رکالباس

 ماسک -دستکش -کله  -کفش کار مخصوص )مرغوب تولید داخلی(

آبی یا روشن با پارچه مرغوب داخلی )شامل روپوش، شلوار(    رکالباس کارگر ساده حمل بار 6
 ماسک -دستکش -کله  - کفش کار مخصوص )مرغوب تولید داخلی(

 



 

 

 

 جدول تجهیزات و اقالم واگذاری امانی کارفرما به پیمانکار

 تاریخ واگذاری تعداد نام تسهیالت و ... و مکان واگذاری ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

 نام و امضاء نماینده پیمانکار                                     نام و امضاء نماینده کارفرما        

 

 تاریخ:        



 

 

 
 

 پرسنلیفرم تقاضای شرکت در مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای 
 

......................................................... به شماره ثبت......................... بدین وسیله شرکت خدماتی 
 ......به نشانی.....................................................................................................................

با اطالع کامل از شرایط مناقصه و قبول مفاد آن مندرج در برگه شرایط آمادگی شرکت را جهت انجام موضوع 
های مورد نظر مناقصهقسمتپرس در کلیه  400ماهیانه حدوداً  پرسنلیزیع غذای مناقصه واگذاری امور طبخ و تو

گذار موضوع آگهی شماره .......................................................................... منتشره در روزنامه 
دارم و بر اساس شرایط اعالم شده مبلغ پیشنهادی خود را به ازای هر پرس )به  ...................... اعالم می........
 ............................................................................................ )به حروف(.........عدد( 

 دارم.ریال اعالم می
ه ام به مهر و امضاء نمودهر شده در شرایط را که ممهور ببه ضمیمه این پیشنهاد کلیه اسناد و مدارک ذکضمنًا 

مبلغ  به...................... فیش واریزی به شماره ....................................................ضمیمه 
 دارم.را تقدیم می ...........................................................

پیشنهاد فوق پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد و اجرا مسئولیت در مورد مطالب مندرجات دعوتنامه 
تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و تعهدنامه عدم مشمول قانون منع مداخله   ،شرایط مناقصهشرکت در مناقصه، 

صه پس از بازدید کامل از محل کار و با  تمامی مدارک و اسناد مناق کاملکارمندان در معامالت دولتی و به طور  
 اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود در انجام کارهای مورد مناقصه صورت پذیرفته است.

 :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می نمایم که
 روز پرداخت نمایم. 3ها را ظرف مدت های آگهی روزنامهالف: هزینه

آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر و ملزومات و ماشینب: ظرف مدت مقرر در پیمان کلیه امکانات 
 ساخته و شروع به کار نمایم.

به امور اداری   تأییدیک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن کلیه نیروهای مورد نیاز خود را جهت ج: ظرف مدت 
 ها را به کارگیری نمایم.نمایم و پس از تأیید آنمعرفی کارفرما 

نمایم که کلیه اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب شود و آنها را امضاء و مهر د: تأیید می
 ام.نموده

 .گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها را نداردطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه: ا ه
و: این شرکت متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی برای پرسنل که در 

عایت مقررات باشد و در صورت عدم رموضوع پیمان به کارگیری خواهند شد اعم از دستمزد، ایمنی و .... می
 کارکنان را رأسًا انجام دهد.تواند اقدامات قانونی خود برای مطالبات  مذکور کارفرما می

 

 تاریخ:
 امضاء پیشنهاد دهنده:
 مهر پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور

 



 

 

 

 

 

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاهدات 
 22/10/1377دولتی مورخه 

 پرسنلیمربوط به مناقصه طبخ و توزیع غذای 

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون برگه، بدین وسیله تأیید میل این نهاد دهنده با امضاء ذیاین پش
باشد و چنانچه خالف این موضوع به  نمی 1337مالت دولتی مصوب دی ماه منع مداخله کارکنان دولت در معا

 اثبات برسد کارفرما حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را
 ضبط نماید.

شود که اگر در حین اجرای پیمان مشمول قانون مزبور گردد باید بالفاصله مراتب این پیشنهاد دهنده متعهد می
 را به کارفرما اعالم نماید.

های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد دارد که بر مجازاتشنهاد دهنده اعالم مییضافًا این پم
 باشد.های مربوط میتخلف مستحق مجازات و در صورت

 

 
 
 :پیشنهاد دهنده نام و نام خانوادگی

 سمت:
 امضاء:

 مهر پیشنهاد دهنده:



 

 

 

 

 کیفیت مواد اولیه 

ورود كليه اقالم غذايي اعم از پروتیيني، غالت، حبوبات، ادويه، سبزيجات و غيره به رستوران كارفرما  .1
 مستلزم تاييد كيفي و سالمت آن توسط كارشناسان ايمني و بهداشت كارفرما است.

)ورود گوشت قرمز بدون مهر كشتارگاه و  چربي %10فندي تازه )گرم( حداكثر گوشت گوساله و گوس .2
 مجوز حمل معتبر و يا توسط ماشين بدون يخچال مجاز نیستند(. 

جهت تهيه مواد اوليه كباب برگ و جوجه كباب استفاده از راسته و فيله جوجه و گوساله كه داراي  .3
 د و مورد تاييد دستگاه نظارت كارفرما باشد بالمانع است.شرايط بسته بندي مناسب باش

 مرغ خشك شكم خالي داراي مجوز حمل كشتارگاه و كشتار همان روز. .4
هاي ديگر با هماهنگي واحد ناظر و تاييد  ماهي تازه و بهداشتي قزل آال پاک شده )استفاده از ماهي .5

 آن واحد بالمانع است(.

هاي معتبر هاي الدن، جهان، آفتاب، بهار و ساير ماركد شامل ماركروغن مايع و سرخ كردني استاندار  .6
 داراي پروانه بهره برداري، استاندارد ملي و اعتبار مصرف و مورد تایيد نماينده كارفرما.

 زعفران درجه يك قائنات به صورت آسياب نشده. .7

از ورود هر محموله،   )الزم است قبل ، طارمبرنج درجه يك ايراني محصول گيالن شامل صدري، هاشمي .8
 برنج كيفيت آن از طرف واحد ناظر تاييد شود(.

هاي تاييد كننده )تاريخ هاي سازمانبندي يا كنسرو شده بايستي داراي مشخصهكليه مواد غذايي بسته .9
توليد و انقضا، نام محصول، نام كارخانه و آدرس آن، پروانه ساخت وزارت بهداشت و صنايع( بوده و 

بندي درج شده باشد و از نوع درجه يك و داراي مهر استاندارد صورت برچسب بر روي بستهمراتب به 
 باشد.

تهيه مواد غذايي از كارخانجاتي كه داراي سوابق بهداشتي خوب نبوده و سابقه تعطيلي يا اعالم   .10
 نغيربهداشتي بودن محصوالتشان توسط وزارت بهداشت موجود است، اجازه ورود و مصرف در رستورا 

 را نخواهند داشت.
 ساير مواد غذايي از نوع درجه يك و شناخته شده و مورد تاييد واحد نظارت كارفرما باشد. .11
ورود هرگونه مواد افزودني غير مجاز علي الخصوص جوش شيرين، زاج سفيد، رنگ غذا، زعفران مايع  .12

 و اسانس كه مورد تاييد وزارت بهداشت نیستند به رستوران ممنوع است.

مورد استفاده در غذاهاي اول از نوع نان لواش و به تعداد يك عدد براي غذاي اول و براي غذاي نان  .13
دوم به تعداد دو عدد است كه پيمانكار بايستي قبل از توزيع آنها را در جانانی آماده نموده و توزيع 

 نمايد.
هاي پاک، مي مارك هاي غذايي كه در پيوست يك درج شده بايستي از نوع مرغوب باماست در وعده .14

 ،كاله، ميهن بوده و كيفيت آن توسط واحد نظارت تاييد شود. روزانه  پگاه، ماس،
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بندي بدون ز نوع كره حیوانی مخصوص سرو همراه غذا و در بستههاي غذايي بايستي اكره در وعده .15
 ، کاله و پاك باشد.هماس، پگاه، ميهن، روزانهاي ميدرز از مارك

جات مورد استفاده در غذاها بايستي داراي كيفيت مناسب بوده و بوسيله خودرو سبزيجات و صيفي  .16
مناسب به شركت حمل شود و در صورتي كه كيفيت آن مورد تاييد واحد ناظر نباشد ورود آن به شركت 

 مجاز نیستند. 
تي و هاي شركخيار شور مورد استفاده در غذاهاي دوم به عنوان دورچين غذا بايستي در بسته بندي .17

اي بدون مشخصات داراي پروانه توليد و تاريخ توليد و انقضا باشد و استفاده از خيارشورهاي دبه
 بهداشتي ممنوع است. 

هاي غذا يا چاي نيمروزي و شبانگاهي بايستي از نوع درجه يك بوده و از چاي مورد استفاده در وعده .18
كيفيت آن مورد تاييد واحد ناظر پيمانكار   و احمد باشد و ، گلستانهای دبش، کاپیتان، دوغزالمارک
 باشد.

مواد اوليه غذاي مورد نياز را طبق مشخصات تعيين شده و از نوع مرغوب و منابع معتبر و رسمي كه  .19
مورد تاييد نماينده كارفرما باشد با رعايت نكات بهداشتي به مقدار كافي تهيه نموده و در اختيار  

 كارفرما قرار دهد.
درصد گوشت  60يس مورد استفاده در غذاهاي ليست پيوست يك بايد حداقل داراي همبرگر و سوس .20

هاي مورد تایيد نماينده  ، ماسيس و يا مارك202هاي معتبري نظير گوشتيران، مام، بوده و از مارك
 كارفرما تهيه شود.
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