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ن لرستان

و بـه منظـور و مشـاركت بخـشمجوزهـاي صـادره توسـعه

، از، بـا مشخصـات منـدرج در شـرايط اختصاصـي

، نسـبت بـه با و ساير اسناد توجه به متن اين آگهي

:ه طريق زير اقدام نمايند

.تكروA4ي روي كاغذها

دانشگاه تحويل واحد حراستبه)15ساعت(0/96

)سومطبقه–2ساختمان شماره– پزشكي استان لرستان

د .انشگاه مراجعه نمايند سايت

، ليكن اين زمان ممكن است تغيير يابـد مي باشد12

.س حاصل نمود

معاونـت توسـعه-2طبقـه–1سـاختمان شـماره–
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:آگهي مناقصه عمومي
و توزيع غذا–تهيه( )طبخ

مجوزهـا بهداشتي درماني استان لرستان در نظر دارد بـا توجـه بـه

و به مدت يكسـال برخي از مراكز تابعه خود را به شرح ذيل

؛ لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود واگذار نمايد

. خود اقدام نمايند

مي توانند به10/05/96لغايت07/05/96 مناقصه از تاريخ

www.lums.ac.ir(ر و چاپ اوراق مناقصه بر و دريافت

21/05لغايت پايان وقت اداري روز11/05/96 مهلت زماني

ستاد مركزي دانشگاه علوم پزش-خ معلم-خرم آباد:دانشگاه

و امضاء شود ، مهر .ط متقاضي

س ، به ا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات

، ابتدائاً روز 2: ساعت-22/05/96شنبه مورخ يكپيشنهادات

، مي توان با شماره تلفن تماس 066-33314618ح پاكات

ستاد دانشگاه علوم پزشكي اسـتان لرسـتان: دانشگاه به نشاني

دا

و خدمات بهداش دانشگاه علوم پزشكي

، امور و خصوصي توزيع غذاي برطبخ

وطريق مناقصه به اشخاص صالحيتدار

و ارائه خشركت در مناقصه پيشنهادات

:نحوه دريافت اسناد مناقصه

متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد منا

r:به نشاني(مراجعه به سايت دانشگاه

:نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مناقصه در مهل پيشنهادات

(داده مي شود د واحد حراستنشاني.

كليه اسناد مناقصه بايد توسط:1نكته

، تا:2نكته الزم است متقاضيان عزيز

و مكان افتتاح پاكات دريافتي :زمان

پيشنهزمان پيش بيني شده جهت افتتاح

؛ علي ايحال جهت اطالع از زمان افتتاح

سالن جلسات معاونت توسعه دا: مكان

و منابع .مديريت
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و توزيع و تجهيزات جهت طبخ  به تأمين مكان

و بنابراين پيمانكار ؛ و توزيع غذا است  جهت طبخ

و استاندارد به محلّ مورد نظر  خودروهاي مسقّف

و ، نسبت به بازديد از محل  ارائه پيشنهاد مالي

، پيمانكارميبايست به محل  بيمارستان هاي مربوطه

:انكار ملزم به رعايت دقيق آن مي باشدو پيم

دانشگاه علوم پزشكي لرستان تابعه

شام

ه کباب

ک مرغ

 خورش
بادمجان
س پلو

 خورش
سبزی

 کباب

خوراک
و کوبيده
جوجه
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ب ، بنابراين كارفرما الزامي  توزيع غذا با پيمانكار است

و تجهيزات مناسب جه ز مراكز تابعه دانشگاه فاقد فضا

م و پس از پ در ، ، آن را با خودحلّ مناسب تهيه خت

در هر صورت پيمانكار ميبايست قبل از ار. توزيع نمايد

، وجود يا فقدان آشپزخانه در مراكز يا بيماري انساني

.د

، به تفكيك در جداول ؛ وعده غذا زير ذكر شده است

بيمارستانهاي واحد تابعنياز جدول آناليز غذاهاي مورد

1جدول
ش ايام ھفته صبحانه ناھار

جوجه زرشک پلو
 با مرغ

گوجه+تخم مرغ+نان شنبه 

خوراک چلو خورش
 قيمه

گوجه+خيار+پنير+نان يکشنبه 

خ چلو
بادم

شير+کيک چلو ماھی دوشنبه 

عدس مربا+کره+نان چلو کباب سه شنبه 

خ چلو
سبز

باقالی پلو با
 مرغ

گوجه+خيار+پنير+نان چھارشنبه 

چلو شير+کيک استامبولی پنج شنبه 

خور
کوبي
جو

عسل+کره+نان عدس پلو جمعه 

دا

و–با توجه به اينكه تهيه- طبخ

، از طرف ديگر برخي از غذا ندارد

وظيفه دارد غذاهاي درخواستي را

و تو و سپس آن را تحويل رسانده

.اطالع از چگونگي كار اقدام نمايد

ازجهت: تبصره تعداد نيروياطالع

و اطالع دقيق كسب نمايد ، مراجعه

:آناليز يا ريز برنامه غذائي-

و مقدار مواد مورد مصرف براي هر

اي

ي

د

س

چھ

پن
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) می باشد

و+30روغن مايع+70 چربيوبدون استخوان پخته نمک يددار
زعفران+ليمو خشک اعدد عمانی+20لپه+ 150 زمينی

آب معدنی+100ماست+1
و بدون استخوان پخته نمک+40روغن مايع+70 چربی

لوبيا+ 150سبزی قورمه+ليمو خشک اعدد عمانی
 100ت

و بدون استخوان پخته و+30روغن+70 چربی نمک يددار
بادمجان يا کدو+ به ميزان Nزم با نظر کارشناس تغذيه

 100ماست+2/1نان
و بدون استخوان پخته و+30روغن+70 چربی نمک يددار

ماست+2/1نان+50آلو بخارا+150اسفناج+30پياز+

و بدون استخوان و+30روغن+70پخته چربی نمک يددار
و جعفری+150کرفس+30پياز لوبيا+100سبزی نعنا

آرد سوخاری+10شويد خشک+50روغن+200 پخته
و+ به ميزان Nزم با نظر کارشناس تغذيه نمک يددار

پياز+150گوجه+20روغن+گرم200 بدون استخوان
و ادويه به ميزان+2/1نان+تغذيه کارشناس نمک يددار

نارنج+150گوجه+10روغن مايع+50گوشت گوسفندی
و ادويه به ميزان کافی  ماست موسير+2/1نان+ک يددار

ھويچ+3زرشک+15رب+20پياز+30روغن مايع
و ادويه به ميزان+ نظر کارشناس تغذيه نمک يددار

آب+3زرشک+20پياز+20روغن مايع+150 استخوان
و ادويه به ميزان+ر کارشناس تغذيه نمک يددار

باقTی سبز+15پياز+20روغن مايع+150استخوان
1ليمو خشک+100ماست+2/1نان+ ادويه به ميزان کافی

شويد+30باقTی سبز+15رب+20پياز+30روغن مايع
و ادويه به ميزان کافی  100ماست+2/1نان+نمک يددار

سيب زمينی+50لوبيا سبز+30رب+20پياز+30ن مايع
10ھويچ+100ماست موسير+2/1نان+ کافی

لوبيا+30رب+20پياز+30روغن مايع+ 70 خالص
و ادويه به ميزان کافی ھويچ+100ماست+2/1نان+ يددار

آب+30کشمش+30عدس+10رب+20پياز+30روغن مايع
 100ماست موسير+2/1ن

گوجه+عدد1سماق+5کره+30پياز+15)دنبه(چربی+
 بمقدار Nزم
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(2جدول م وزن: ھا بر حسب کرم

 آناليز

گوشت قرمز بدون چربي+350برنج اعT پخته
سيب+20پياز+25رب+ ادويه به ميزان کافی

2/1نان+به ميزان Nزم با نظر کارشناس تغذيه
گوشت قرمز بدون چر+ 350برنج اعT پخته

و ادويه به ميزان کافی ل+ آب معدنی+يددار
ماست+2/1نان+20پياز+10رب+25قرمز

ی

گوشت قرمز بدون چر+ 350برنج اعT پخته
ب+ آب معدنی+ادويه به ميزان کافی زعفران

ن+30گوجه+20لپه+20پياز+25رب+200

 کدو

گوشت قرمز بدون چر+ 350برنج اعT پخته
+20رب+آب معدنی+ادويه به ميزان کافی

5شکر+100
گوشت قرمز بدون چرب+ 350برنج اعT پخته

پ+10رب+آب معدنی+ادويه به ميزان کافی
 100ماست+2/1نان+15قرمز

و دم+350برنج اعT پخته ماھی بدون سر
زعفران+نی آب معد+2/1نارنج يا ليمو+20

2/1نان+ادويه به ميزان کافی

N

فيله يا سينه مرغ+350برنج اعT پخته
زعفران به ميزان Nزم با نظر کا+آب معدنی

5ن

) استخوان

گوش+60گوشت گوساله+350برنج اعT پخته
نمک+آب معدنی+عدد1سماق+15چربی+10ه

) چربی

ر+250ران مرغ پخنه+350برنج اعT پخته
ن+ آب معدنی+5 زعفران به ميزان Nزم با
100ماست

گوشت قرمز بدون استخ+350برنج اعT پخته
زعفران به ميزان Nزم با نظر+ معدنی
عدد1ليمو خشک+100ماست+2/1نان+کافی

است گوشت قرمزبدون+350برنج اعT پخته
و ادو+آب معدنی+10شويد+30 نمک يددار
 عدد

رو+ 250ران مرغ پخنه+350برنج اعT پخته
نم+آب معدنی+5ای فلفل دلمه+5ھويچ+ 10

روغن+70گوشت قرمز+350برنج اعT پخته
و ادويه به ميزان+ آب معدنی+50 نمک يددار

گوشت سينه مرغ+350برنج اعT پخته
نمک يد+آب معدنی+50سيب زمينی+50سبز
10

روغ+70گوشت قرمز+ 350برنج اعT پخته
و ادويه به ميزان کافی+معدنی نان+نمک يددار

 کشمش

+120گوشت گوسفندی+100گوشت گوساله
و نمک بمق+آب معدنی+عدد1نان+150 ادويه

دا

 رديف نوع غذا

چلو خورش قيمه 1

رمه سبزیچلو خورش قو 2

ک چلو خورش بادمجان يا 3

چلو خورش آلو اسفناج 4

5 چلو خورش کرفس

Nو ماھی قزل آ شويد پلو
6

بدون( چلو جوجه کباب 7

بدون( چلو کباب کوبيده
8

9 با مرغ زرشک پلو

 10 زرشک پلو با گوشت

 11 باقT پلو با گوشت

 12 باقT پلو با مرغ

 13 گوشتاستامبولی با

 14 استانبولی با مرغ

و کش عدس پلو با گوشت 15 

 16 خوراک کوبيده
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10+ +آب معدنی+30پياز+2/1نارنج+150گوجه+
 100ست
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Tچربی+120سينه مرغ+350پخته برنج اع
و ادويه به ميزان کافی ماس+2/1نان+نمک يددار

دا

 17 کوبيده مرغ
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)صبحانه(3جدول
رديف نوع صبحانه آناليز

20کره+عدد1نان
گرم25مربا+گرم  

مربا+کره+نان  1

20کره+عدد1نان
گرم25عسل+گرم  

عسل+کره+نان  2

1تخم مرغ+عدد1نان
عدد1گوجه+ عدد  

گوجه+ تخم مرغ  3

30پنير+ عدد1نان
گوجه+ عدد1خيار+

عدد1  

+ خيار+ پنير+نان
 گوجه

4

سی 250شير + سی
گرم 100کيک  

کيک+شير  5

+عدد1نان
+ گرم50حلواشکری

30پنير

+ حلواشکری+نان
 پنير

6

20کره+ عدد1نان
عدد1تخم مرغ+ گرم  

تخم مرغ+ کره  7

30پنير+ عدد1نان
عدد3خرما+ گرم  

و خرما 8 پنير

دا

ردي

1

2

3

4

5

6

7

8
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 تهيه،طبخ وتوزيع غذا مناقصه

؛ بنابراين الزم است مناقصه گران ش نوسان گردد
ا .يجاد نكند اجراي تعهداتشان

، بلغي به عنوانمت تأمين محل از سوي كارفرما
:ل است
 .)ي است

ن

ه

 جمع كل

 ميانگين
روزانه

مبلغ اجاره بهاي

، جهت  احتمالي

استفاده از 

آشپزخانه 

 بيمارستان

ماهيانه 21170

000/700/7

 ريال

ماهيانه 1405

000/980/1

 ريال

ماهيانه1740

000/750/2

 ريال

7280___________	

ماهيانه 1590

000/500/5

 ريال

ماهيانه 1630

 ريال000/600/6

ماهيانه 1770

000/600/5

 ريال

ماهيانه 8560

 ريال000/500/5

ماهيانه 870
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1فرم شماره

 نيازهاي تقريبي مراكز تابعه دانشگاه جهت برگزاري مناقص

، ممكن است تعداد غذاهاي مورد نياز اعالمي دستخوش ر
، خللي در روند اجر  ارائه كنند كه هر گونه كاهش يا افزايش

و توزيع غذا ندارد،و تجهيزات ؛ليكن در صورتجهت طبخ
، كه حدوداً به شرح ذيل  منتخب دانشگاه تعيين مي گردد
، مراجعه پيمانكار به محل مورد نظر الزامي  مراكز يا بيمارستان هاي مربوطه

بيمارستا

ميانگين

تعداد روزانه 

 صبحانه
 به پرس

 ميانگين

تعداد

روزانه 

 ناهار
 به پرس

تعداد ميانگين

 روزانه شام
 به پرس

ميان

وعده

25036036000 عشاير

10010010005عسلي

20021023000 مدني

7070700اعصاب(

15017017000)ع( صادق

15015018050 چمران

20021021050)ره(

1201851750

609010060)ره(

دا

ليست نيازه

:نكته مهم

با توجه به تقريبي بودن آمار زير-1
عزيز قيمت هاي خود را به نحوي ارا

و-2 كارفرما الزامي به تأمين مكان
واجاره بها از سوي كارشناسان خبره

جهت اطالع از وجود يا فقدان آشپزخانه در مر(

رد

 يف

نام شهرستان

بيمار/مركز

ن

شهداي عشا خرم آباد1

ع) حاج كريم( خرم آباد2

اهللاشهيد آيت خرم آباد3

()ع(امام رضا خرم آباد4

)و روان

امام جعفر صاد اليگودرز5

شهيد چمرا بروجرد6

(امام خميني بروجرد7

ابن سينا)دلفان(نورآباد8

(امام خميني)سلسله(الشتر9
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 ريال000/400/4

ماهيانه 1490

000/500/5

 ريال

11070 ---------

محل طبخ با 

پيمانكار مي 

 باشد

ماهيانه275

000/400/4

 ريال

ماهيانه370

000/500/5

 ريال

1600 

 ماهيانه

000/700/7
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16022020040م تير

270325325150)ره(

70808540)ع

12012012030)ره(

160 160 160 120ن

دا

شهداي هفتم دورود10

(امام خميني كوهدشت11

ع(امام علي ازنا12

(امام خميني پلدختر13

شهيد وليان اليگودرز 14
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) و. ، نـه بـه امضا ميبايست به صورت دسـتي باشـد

و– اقتصادي  ... شماره تلفن

.دارند

 .) باشد

و نيز تأييد اسناد رسمي ، ، كشور تمامي مدارك فـوق

؛ در غيـر اينصـورت دانشـگاه مجـاز بـه ضـبط باشـد

 ونمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معامالت

ب و تسويه حساب ، به هيچ وجه اشخاصد ا دانشگاه

و جبران خسارات وارد بر خود از اختيار فسخ قرارداد

و نسبت به وظـايف خـود ن اطالع كافي كسب نمايد

و نقض .نمايدك از مفاد شرايط را ناديده گرفته

. واحد مناقصه گزار است

، ترتيب اثر نخواهد داد . مقرر واصل گردد

) پيمانكار(كه بابت معامله به طرف قرارداد)ر موارد

. در موقع پرداخت مطالبات او كسر نمايد

و سپرده هـاي برنـدگان فـوق  مراحل قانوني مسترد

.ر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد

، تضـمين) تعهدات در مهلت مقـرر خـودداري نمايـد

دوم مناقصه داراي برنده دوم باشد قرارداد بـا برنـده
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:شرايط عمومي مناقصه
: مناقصه

و امضا شده است  تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر

، گر نام: شامل مناقصه ا–كد پستي–آدرس–مناقصه شماره

و كساني كه و حقوقي راي دار صالحيت امضاي اسناد مالي

ش ركت ميبايست با موضوع مناقصه مطابقت داشتهموضوع فعاليت

و آخرين تغييرات .شركت يا تصميمات حاوي آگهي تأسيس

و امور اجتماعي .در زمينه موضوع مناقصه كار

)در صورت وجود( مشابه

تصديق امضاء خود نزد يكي از دفاتر اسنا مناقصه مكلّف به

و–دفتر اسناد رسمي– ثبت شركت ها مي با...) اداره كار

و« مشمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا

و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجراي قراردا، نمي باشد»1 ؛

، كارفرما اختي ، زيرا در غير اينصورت  قرارداد سهيم نسازد

، از نحوه مناقصه و شرايط آن–موضوع– پيشنهاد مقتضيات محل

و آگاهي نمي تواند هيچ يك ، مناقصه گر با عذر عدم اطالع ت

و تكاليف تعيين شده از سوي واحد به منزله قبول اختيارات

فاقد سپرده وپيشنهاداتي كه پس از موعد–مشروط–ت مبهم

از( هرگونه كسور قانوني يربيمه،ماليات،عوارض وسا: اعم

د  به كسر آن مي باشد را از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي

و دوم پس از طي تضمين مناقصه گران به استثناء برندگان اول

. آنها مسترد خواهد شد

م مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر

انجام تع(ه هر نحو از انعقاد قرارداد امتناع يا از دادن تضمين

م ، و چنانچه بر اساس مقررات  مناقصه گزار ضبط مي گردد

دا

مدارك الزم جهت شركت در اين-1

ت–الف ، كه تصوير كليه اسناد مناقصه

)صورت مهرِ امضا

اين مناقص3شماره تكميل شده فرم–ب

كارت ملي مديران اجرايي تصوير–پ

موضوع(. تصوير اساسنامه شركت–ت

تصوير روزنامه رسمي كشور حاو–ث

ادارهاز صالحيت گواهيتصوير–ج

و گواهي انجام كارهاي مشسو-چ ابق

، برنده: تبصره پس از اعالم برندگان

اداره: همچون(از مراجع صالحيتدار

.تضمينات پيمانكار خواهد بود

مناقصه گر اقرار مي نمايد مشم–2

1337دولتي وكشوري مصوب ديماه

ق مذكور در قانون فوق را در موضوع

.محل تضمينات پيمانكار را دارد

مناقصه گر بايد قبل از ارائه پيشنه–3

؛ بديهي است آشنايي كامل داشته باشد

و ارائه پيشنهاد–4 شركت در مناقصه

دستگاه مناقصه گزار به پيشنهادات–5

دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد–6

و كارفرما قانوناً مكلف تعلق مي گيرد

، تضم–7 پس از تعيين برنده مناقصه

آ) با برنده اول(پس از عقد قرارداد به

برنده دوم در صورتي اعالم:1تبصره

كه:2تبصره برنده اول بهدر صورتي

م شركت در مناقصه آن شركت به نفع
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 تضمين وي نيز به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط مـي

تضمين انجام تعهداتبه عنوان درصد مبلغ قرارداد5

و صادره از بانك هاي-قابل تمديد-ر بي قيدوشرط

به صورت( از زمان اعالم برندهيك هفته حداكثر تا

؛ شخص دوم نيز براي تسليم ضمانتنامه حداكثر  آمد

. از سوي پيمانكار مي باشد

 ازارائه قراردادپس درپايانازپيمانكاركسرخواهدشدكه

، مدارك دريافتي وي در  مناقصه طي سال هاي قبل

؛ عليهذا ضروري است مناقصه گران نرخ  كاهش دهد

، ادعايي عليه مناقصه گزار يا كارفر ماش حجم كار

، براي خود  انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات

خ واهد، به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه

، به سـايت دانشـگاه ز ارائه پيشنهاد خود به دبيرخانه

برنـده مناقصـه مسـترد) شـركت در مناقصـه( تضمين

و ارجاع كار به پيمانكاران »ه تشخيص صالحيت

. عضو هيأت مديره شركتهاي مشابه باشند

، و عودت داده نخواهد شد  مناقصه گزار تلقي شده

. مناقصه صرف شده نيز قابل پرداخت نخواهد بود

،  استثناي بخـش هـايي كـه عالمـت محرمانـه دارنـد

 درجه از محافظت جهت افشاء آن به شخص ثالـث بـه
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، تض  برنده دوم از انعقاد قرارداد يا ارائه تضمين در مهلت مقرر

.و مقررات مشخص مي شود

، الزم است در زمان عقد 5قراردادت از سوي برنده مناقصه

ضمانتنامه بايد تا پايان مدت قرارداد معتبر( گزار تسليم شود

ح). دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان باشد و در صورتي كه

آ و از شخص دوم دعوت به عمل خواهد  تضمين برنده ضبط

، ، منوط به ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي  ضمانتنامه فوق

ازپيمتضمين حسن انجام كار عنوانبه درصدازهرپرداخت10

.مستردخواهدشدوي بهو با تأييد كارفرما

.خواهد بود روز به استثناي ايام تعطيل2

لّ بر عدم رضايت مناقصه گزار از شخص شركت كننده در

. شخص مزبور حق اعتراض نخواهد داشت

درصد افزايش يا كا25له را تا صورت تمايل مقدار مورد معام

 نمايند كه در طول مدت قرارداد در صورت كاهش يا افزايش

و يا تجديدنظر در هر قسمت از اسناد مناقصه را قبل از انق ح

ي پيش آيد اصالحات فوق از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه

و قبل از  گران عزيز جهت اطالع از آخرين تغييرات مناقصه

. اصالحات الزم را اعمال نمايند

، تض و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد  خدمات

.ي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت

آيين نامه«56مادهه گران با هم تباني كرده اند طبق

. آنان برخورد خواهد شد

گر( هيات مديره شركت ع) مناقصه نميتوانند مدير عامل ويا

، الزاماً به معني تأييد پيشنهاد نمي باشد . مناقصه گران

به همراه پيشنهادات به عنوان دارايي)ن شركت در مناقصه

ر فعاليت هاي مربوط به مناقصآزمايش يا ساي–ارائه–ي تهيه

ا ، به  در قبال محرمانه بودن تمام يا بخشي از اطالعات واصله

مناقصه گزار به همان دري كه عالمت محرمانه دارد از طرف

.ت غير عمومي خود

دا

د ؛ ر صورت امتناع برندمنعقد مي شود

و نتيجه مناقصه بر اساس قوانين گردد

به منظور اطمينان از انجام تعهدات–8

به صورت ضمانتنامه بانكي به مناقصه

و به سود دانش مورد قبول مناقصه گزار

، تض، براي اين كار) كتبي اقدام نشود

آزادسازي ضم.فرصت دارديك هفته

، مبلغهمچنين 0پس از انعقاد قرارداد

و انجام گواهي كارتوسط ناظر قرارداد

20مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر-9

در صورت وجود مستنداتي دال– 10

ش و كميسيون مناقصه مفتوح نمي شود

مناقصه گزار مختار است در صو– 11

هاي واحد خود را به نحوي ارائه نماي

و متحمل زيان نشوند .نداشته باشند

ر يا اصالحمناقصه گزار حق تغيي– 12

و اگر چنين موردي ؛ محفوظ مي دارد

گ علي ايحال. رسيد الزم است مناقصه

و در صورت نياز اصالح مراجعه نمايند

خ– 13 هرگاه مناقصه گزار از اجراي

و برنده حق هيچگونه ادعاي خواهد شد

هرگاه معلوم شود كه مناقصه– 14

، با06/06/67مصوب هيأت وزيران

مدير عامل وهر يك از اعضاي– 15

ب– 16 و پاسخ مارائه طريق ه سؤاالت

غير از تضمين(همه اسناد واصله– 17

و به اين ترتيب هر گونه هزينه كه برا

د– 18 مناقصه گزار هيچگونه تعهدي

؛ در اين صورت هر سندي نخواهد داد

عمل خواهد آورد كه در مورد اطالعات
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مـدت فـوق هيچگونـه) انقضـاء( در صـورت مضـي

 اعالم شده كاهش يا افزايش يابـد؛ بنـابراين الزم اسـت

. روند اجراي تعهدشان ايجاد نكند

و دسـتمزد و پرداخـت هزينـه هـاي جـاري  انجـام كـار

. ميبايست كار خود را مطابق قرارداد ادامه دهد

 مي تواند پاكات پيشنهادي اشخاصي كه بيش

، موجب حذف از دور ، مشـروط بـه داشته مناقصـه

و بنا بـه تشـخيص كارفرمـا بـر اسـاس  شرايط خاص

. نمود

 اثر ترتيب)نباشد خورداربر کار اجراي برايNزم

 قرارداد موضوع اجراي براي Nزمتناسب
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د ؛ بديهي است ، يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها مي باشد  مناقصه

، ، حجم ممكن است گزار نيازهاي اعالتا قبل از انعقاد قرارداد

ر  را به نحوي ارائه كنند كه كاهش يا افزايش فوق خللي در

.مناقصه مي باشد يا برندگانر عهده برنده

، توسط مناقصه گزار تأمين شده است . مناقصه

. پيشنهادات ارسالي اختيار تام دارد

، توانايي الزم جهـت انجـا و شروع به كار  صورت برنده شدن

، ميبايس سه صورت عدم پرداخت مطالبات توسط كارفرما تا ماه

م ؛ فلذا دانشگاه و خدمت نمايد  در يك محل برنده

. گشايش نكند

د ، از پيمانكاري كه سابقه همكاري با دانشگاه را  واحدهاي دانشگاه

و ؛ ليكن... افزايش نرخ مواد اوليه ش ندارد در صورت ايجاد

اعمال تعديل بهاي قرارداد اقدام نمو ، مي توان نسبت به  دانشگاه

N تناسباز عملدرکه باشدکم قدريبه( باشد واقعیغير

تناسازکه نمايدمی انتخاب برنده عنوانبهرااي دھندهپيشنھاد
 نباشدت

دا

مهلت اعالم اعتراضات به مناقص– 19

.د بود اعتراضي مسموع نخواه

مناقصه گزبا توجه به صالحديد– 20

، قيمت هاي خود مناقصه گران عزيز

هزينه درج آگهي در روزنامه بر– 21

و منابع مالي موضوع مناقص–22 اعتبار

مناقصه گزار در رد يا پذيرش پي–23

ص– 24 مناقصه گر تعهد مي نمايد در

و در صو ؛ كاركنان خود را دارا است

دهر– 25 پيمانكار فقط مي تواند

گ از يك پاكت ارائه نموده اند را

عدم رضايت هر يك از واحدها– 26

، خواهد بود .نظر كميسيون مناقصه

كارفرما هيچگونه تعهدي بابت اف– 27

و منتخب دانشگ نظريه كارشناسان خبره

غي آنھا قيمتکه ھايی پيشنھادبه-28

پيشنھ قيمت دانشگاه.شد نخواھد داده
قيمت کمترين گرچه؛ باشد برخوردار
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:

 .... ساير اوراق پيوست
.است» بهداشتي درماني كشور

و منابع يـا نماينـده ويمعاون توسعه مـدير امـور–مديريت
و و در حد گنجايش سالن با موافقـت كميسـيونت تمايل

 مكان افتتاح پاكات پيشنهادي ميباشد بدون اينكـه نيـازي

به نام دانشگاه علوم پزشكي استانيبانك مل0110901516007
760170000000110901516007ir -كداقتصادي دانشگاه

سيبا بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز2178354904003

.ر به عنوان يك شخصيت حقوقي قيد شود
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:ه شرح ذيل تعريف مي گردند
. علوم پزشكي استان لرستان كه اين مناقصه را برگزار مي كند

و در مناقصه شركت مي كند . مناقصه را دريافت
و قرارداد .و متعهد به انجام موضوع مناقصه

و ساي–طرح قرارداد–شرايط اختصاصي– عمومي فرم پيشنهاد قيمت
و دانشكده هاي و خدمات بهداشت معامالتي دانشگاه ها علوم پزشكي

ي
.تابعه دانشگاه بيمارستانهاي توزيع غذاي

و منابع دانشگاه با حضور وي: مديريت معاو–رئيس دانشگاه يا نماينده
؛ مناقصه گران نيز در صورت ر مسئولين ذيربط انجام خواهد پذيرفت

و وجود اين بند. پيشنهادها شركت نمايند ، به منزله ابالغ رسمي زمان

:» شركت در مناقصه« تضمين
. جدول ذيل مي باشد

01516007واريز وجه نقد به حساب شماره: به دو صورت زير
، تأمين 1516007شماره شبا. مي گرددت در مناقصه

 6813833946ستي كدپ-14000282251
178354904003 ريال مي باشد كه به حساب شماره0/300

، مي بايست نام شركت مناقصه گرفيش واريزي يا ضمانتنامه بانكي
، ارجحيت دارد . واريز وجه

دا

:تعاريف–1
، بهواژگان به كار برده شده در اين مناقصه

: يا كارفرما(مناقصه گزار) الف ع) دانشگاه
گر)ب شخص حقوقي كه اسناد: مناقصه
: فروشندهيا(پيمانكار)ج و) برنده مناقصه
متشكل از شرايط عموم: اسناد مناقصه)د
و مع«منظور: آيين نامه)ه آيين نامه مالي
يك مرحله ايعمومي:نوع مناقصه–2
و تو–تهيه:موضوع مناقصه–3 طبخ

سالن جلسات معاونت توسعه مديري: مكان
و در صورت لزوم ساير مالي يا نماينده وي
مناقصات مي توانند در جلسه افتتاح پيشنها

.به ارسال دعوتنامه باشد
و چگونگي ارائه تضم–4 ، نوع مبلغ

جبه: مبلغ تضمين)الف تفكيك به شرح
و چگونگي ارائه تضمين)ب مبالغ: نوع

ارائه ضمانتنامه بانكي شركتيالرستان
2251شناسه ملي-411199958955

000هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ:نكته
واصل فيش آن را در پاكت الف قرار دهند

ف» نام پرداخت كننده«در قسمت:1نكته
ارائه ضمانتنامه بانكي نسبت به وا:2نكته
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ن لرستان

) مناقصه

. شوند
. ها الزامي است

م و مهـر شـده ارائـه)ي شونده و به صـورت الك تنظيم

. اشاره اي به قيمت پيشنهادي شود
و نه به صورت مهرِ امضا ، ) ميبايست به صورت دستي باشد

)ريال(ميزان تضمين

000/225/009/1
250/756/299
500/212/665
500/342/213
000/925/490
750/223/595
500/587/619
000/130/497
500/902/265
000/415/573
000/000/800
250/786/234

500/092/341
500/942/446
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ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان-خيابان معلم- خرم آباد
 2202030: نمابر– 2202149: تلفن-441: صندوق پستي

مبالغ تضمين شركت در مناقص(2فرم شماره

و با حروف بزرگ به صورت ش)ج(–)ب(–) الف(، دقيقاً مشخص
و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت و آدرس مناقصه گر  تماس

و مهر شده قرار داده شوند . الك
كه همگي آنها نهايتاً در يك پاكت گذاشته( مناقصه در سه پاكت مجزّا

:ي

.)رجوع شود» راهنماي شركت در مناقصه«4 به بند

و در و بازرگاني زير باشد هيچ يك از اسناد اين پاكت نبايد اش فني
و امضا مهر امضا ميبايس(.شده استي صفحات آن توسط مناقصه گر

.ه
و حقوقي را دارند كساني كه صالحيت امض .اي اسناد مالي

و .آخرين تغييرات يا تصميمات شركت آگهي تأسيس
.زمينه موضوع مناقصهو امور اجتماعي در

 محل خدمترديف

 بيمارستان شهداي عشاير1

 عسلي) حاج كريم(بيمارستان2

 بيمارستان شهيد آيت اهللا مدني3

و روانعا(خرم آباد)ع(بيمارستان امام رضا4 )صاب

 اليگودرز)ع(بيمارستان امام جعفر صادق5

 بيمارستان شهيد چمران بروجرد6

 بروجرد) ره(خميني بيمارستان امام  7

 بيمارستان ابن سينا نورآباد  8

 الشتر) ره(بيمارستان امام خميني  9

 بيمارستان شهداي هفتم تير  10

 كوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني  11

  ازنا) ع(بيمارستان امام علي   12

  

  بيمارستان امام خميني پلدختر  13

  زردوگيلا نايلو ديهش نبيمارستا  14

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

  
  :نحوه تنظيم پاكات  –5
هريك از پاكت ها بايد بر حسب مورد ، دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت :  1
نام،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكت ها الزامي است  –درج نام موضوع مناقصه:  2
همه پاكت ها بايد در لفاف مناسب و الك و مهر شده قرار داده شوند :  3
الزم است كليه پيشنهادات و اسناد مناقصه در سه پاكت مجزّا :  4

  .گردند 
محتويات پاكت هاي پيشنهادي –6
  ) :الف(پاكت  : 1

جهت توضيح به بند (تضمين شركت در مناقصه 
  ) :ب(پاكت :  2

بايد محتوي مدارك و اطالعات فني و بازرگاني زير باشد و در) ب(پاكت 
تصوير كليه اسناد مناقصه ، كه تمامي صفحات آن توسط مناقصه گر مهر و امضا  – 1
اين مناقصه  3فرم تكميل شده شماره  – 2
تصوير كارت ملي مديران اجرايي و كساني كه صالحيت امض – 3
  .تصوير اساسنامه شركت  – 4
تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آگهي تأسيس و  – 5
اداره كار و امور اجتماعي دراز  گواهي صالحيتتصوير  – 6
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در صورت عدم ارائه آناليز قيمت پيشنهادي رد مي شود ومناقصه گر حق هيچكونه اعتراضي را 

 اثرداده ترتيب )نباشد برخوردار کار اجراي براي
 قرارداد موضوع اجراي براي

نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد ؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكر شـده ، پيشـنهاد شـركت    

  .ا قبل از پايان مهلت ارائه پيشنهادات انجام شود هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي ت

  .و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول 

  . تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد 
  .پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد 

يسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذيرش           

مگر اينكه كميسيون مناقصـات از كليـه مناقصـه    . دارند بعد از گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ن

������� �	
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  . سوابق و گواهي انجام كارهاي مشابه 
در صورت عدم ارائه آناليز قيمت پيشنهادي رد مي شود ومناقصه گر حق هيچكونه اعتراضي را . ارائه آناليز قيمت پيشنهادي ضروري مي باشد

براي Fزم تناسب از عمل در که باشد کم قدري به ( باشد واقعی غير
براي Fزم تناسب از که نمايد می انتخاب برنده عنوان به را اي دھنده
   نباش

  )قيمت ها به عدد و حروف ذكر گردد

نبايد به هيچ عنوان حاوي قيمت پيشنهادي باشد ؛ در صورت اعالم قيمت در پاكات ذكر شـده ، پيشـنهاد شـركت    ) ب(و ) الف

  .يبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود 
  .هر مناقصه گر مي تواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد 

  .به پيشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهي نخواهد شد 
هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي ت

  .ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد 
  . كليه هزينه هاي مربوط به تهيه و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود 

  :چگونگي ارزيابي و نحوه اعالم برنده 
  .تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر 

  .حاضران و شركت كنندگان در جلسه  –تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان 
  .و كنترل آن و احراز صحت آن 

  ) .الف(در صورت احراز صحت پاكت 
و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول 

  . تنظيم و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات 
  .هد شد برنده اول و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خوا

تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد 
پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد 

يسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذيرش           
  

بعد از گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ن
  . گران درخواست اصالح و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد 

  .حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ، جهت استرداد آنها به ذينفع 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

سوابق و گواهي انجام كارهاي مشابه  - 7
ارائه آناليز قيمت پيشنهادي ضروري مي باشد- ) :ج(پاكت :  3

  ندارد
غير آنھا قيمت که ھايی پيشنھاد به:نکته 

دھنده پيشنھاد قيمت دانشگاه . شد نخواھد
نباش قيمت کمترين گرچه ؛ باشد برخوردار
قيمت ها به عدد و حروف ذكر گردد(قيمت طبق جدول ارائه شده  پيشنهاد

  :ساير نكات  –7
الف(اسناد و مدارك ارائه شده در پاكت :  1

  .كننده باطل مي گردد 
يبايست فقط در جدول پيش بيني شده درج شود پيشنهاد قيمت م:  2
هر مناقصه گر مي تواند تنها يك پيشنهاد مالي ارائه نمايد :  3
به پيشنهادات مبهم، مخدوش و مشروط توجهي نخواهد شد :  4
هرگونه تهيه، تحويل، اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد مي بايست به صورت كتبي و قابل گواهي ت:  5
ارائه مدارك فوق هيچگونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نخواهد كرد :  6
كليه هزينه هاي مربوط به تهيه و تكميل پيشنهاد به عهده مناقصه گر خواهد بود :  7
چگونگي ارزيابي و نحوه اعالم برنده  –نحوه افتتاح پيشنهادات  –8
تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر :  1
تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان :  2
و كنترل آن و احراز صحت آن ) الف(گشودن پاكت تضمين:  3
در صورت احراز صحت پاكت ) ب(افتتاح پاكت فني بازرگاني:  4
و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضا ، و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غير قابل قبول ) ج(پاكت قيمتباز كردن :  5
تنظيم و امضاي صورتجلسه الزم با ذكر كليه موارد توسط كميسيون مناقصات  –تهيه :  6
برنده اول و دوم پس از بررسي هاي فوق الذكر ، توسط كميسيون مناقصات اعالم خوا:  7

تعيين برنده دوم در صورتي است كه تفاوت قيمت پيشنهادي او با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد :  1نكته 
پس از تعيين برندگان اول و دوم ، تضمين آنان نگهداري ، و تضمين ساير مناقصه گران عودت داده خواهد شد :  2نكته 
يسيون مناقصات بر اساس آيين نامه مالي معامالتي دانشگاه هـا و اسـناد مناقصـه اتخـاذ خواهـد شـد ؛ وكميسـيون مـذكور در رد يـا پـذيرش           تصميمات كم:  3نكته 

  .پيشنهادات با ذكر دليل ، مختار مي باشد 
بعد از گشايش پاكت ها ، پيشنهاد دهندگان در مناقصه حق انصراف و ابطال پيشنهاد قيمت خود را ن:  4نكته 

گران درخواست اصالح و تكميل پيشنهادات را طي مهلت خاص مطرح نمايد 
حفاظت از پاكت هاي قيمت و تضمين پيشنهاد هاي رد شده ، جهت استرداد آنها به ذينفع :  8
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  )مشخصات مناقصه گر( 3فرم شماره 
    :نام شركت

 :  
  

    -همراه  
  : ايميل

  

    : كد پستي

    : شماره اقتصادي

  : اعضاي هيأت مديره
  

    : مدير عامل

   : افراد داراي حق امضاء

  

  

  

  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
  

 

  
  
  
  
  
  

  

نام شركت

  
 آدرس

همراه    -تلفن  
ايميل  -فكس  

كد پستي

شماره اقتصادي

  
اعضاي هيأت مديره

مدير عامل

افراد داراي حق امضاء
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....................................................(  

ش تعهد اجرا و پس از بررسي و پذير........................................................................... 
و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ، با اطالع كامل از شرايط 

  .ھمراه ھر وعده غذايی می باشد  مطابق آناليز ،
  .در قيمت پيشنهادي تاثيري ندارد

  .در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم 

 .تجهيزات و غيره باشد–مواد مصرفي–كار پرسنلي

ارزيابي شده توسط كارشناسان خبره و منتخب دانشگاه ، به 

  .اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد 

به عدد و حروف -  )ريال(قيمت پيشنهادي 
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  :جدول پيشنهاد قيمت                                   

....................................................بيمارستان /مركز طبخ و توزيع غذاي –تهيه 

........................................................................... شركت ) نماينده(به عنوان ............................................................ 
و با اطالع از قانون  منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي ، با اطالع كامل از شرايط ... شرايط مناقصه و غيره–مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

  :كار ، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم 
مطابق آناليز ،ماست  آب  معدنی و ؛ بنابراين شده ناليز اع^مقيمت ھر پرس غذا بر اساس آ

در قيمت پيشنهادي تاثيري ندارد چلو گوشت،امام بروجرد  خرم آباد براي بيمارستانهاي آيت اله مدني

    : همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود 

در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم 

كار پرسنلي–هزينه محتويات غذا شاملو. قيمت فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده اعالم مي شود 
ارزيابي شده توسط كارشناسان خبره و منتخب دانشگاه ، به  عادالنه در صورت نياز كارفرما به غذاها و خوراكي هايي كه در جدول فوق پيش بيني نشده ، قيمت

  . عنوان كارشناس مرضي الطرفين ، الزم االتباع خواهد بود 
اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد 

 قيمت پيشنهادي  نوع غذا 
 چلو خورش قيمه
 چلو خورش سبزي
يا كدو چلو خورش بادمجان  

كوبيده بدون چربي چلو كباب  
 زرشك پلو با مرغ
 زرشك پلو با گوشت

 چلو جوجه كباب بدون استخوان
 استامبولي با گوشت

با مرغ استامبولي  
 باقال پلو با مرغ
 باقال پلو با گوشت

ماهي غزل آالشويد پلو با   
 جمع
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تهيه جهت مناقصه (

............................................................ اينجانب 
مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات در آگهي

كار ، مبلغ پيشنهادي خود را به ترتيب زير اعالم مي نمايم 
قيمت ھر پرس غذا بر اساس آ:  يادآوری

براي بيمارستانهاي آيت اله مدني:نکته 

همچنين ملتزم به رعايت نكات زير خواهم بود 

در صورت برنده شدنم ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و انعقاد قرارداد ، اقدام نمايم  – 1

قيمت فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده اعالم مي شود  –2
در صورت نياز كارفرما به غذاها و خوراكي هايي كه در جدول فوق پيش بيني نشده ، قيمت - 3

عنوان كارشناس مرضي الطرفين ، الزم االتباع خواهد بود 
اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار ، الزامي براي واگذاري موضوع مناقصه به هيچ يك از پيشنهادها را ندارد  –4

 رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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  همراه با مهر شركت و تاريخسمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
ي ذيل موظف به تهيه و توزيع آنها متيقو ساير اقالم مورد نياز كه پيمانكار با صبحانه  دسر،) ب(جدول 

است بيمارستان ابالغي امور تغذيه

 نوع جنس
 خورشت لوبيا سبز 

 خوراك كوبيده

 خوراك كوبيده مرغ
 كباب تابه اي

 عدس پلو با گوشت و كشمش 

 سبزيجات+كو كو سبزي 
  سبزيجات +كو كو سيب زميني 

 خوراك مرغ وقارچ با سبزيجات 
 خوراك جوجه كباب با سبزيجات 

 كتلت گوشت 

  

 دورچين سبزيجات+شنيسل مرغ 

  ساالد الويه

 نان پنير خيار وگوچه
  نان گوجه تخم مرغ

  نان ،كره ومربا

  نان ،كره وعسل

  حلوا شكري تك نفره

  كيك وشير تك نفره

  چاي +بيسكويت تك نفره 

  شير تك نفره

  يك عدد ميوه

  تا خرما3+بيسكويت ساقه طاليي تك نفره +چاي كيسه اي 

  يك عدد خرما 

  دوخ تك نفره

  دلستر تك نفره شيشه اي

  آب معدني تك نفره

  خوراك لوبيا

  خوراك عدسي

  پودر گاواژآماده 

  آش رشته
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  -آدرس دقيق و تلفن

سمت و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده –نام و نام خانوادگي 

  

  

  

جدول 

 

نوع جنسدر
خورشت لوبيا سبز   1
خوراك كوبيده 2

خوراك كوبيده مرغ 3
كباب تابه اي 4
عدس پلو با گوشت و كشمش  5

كو كو سبزي  6
كو كو سيب زميني  7

خوراك مرغ وقارچ با سبزيجات  8
خوراك جوجه كباب با سبزيجات  9

كتلت گوشت  10

  ماكاروني 11
شنيسل مرغ  12
  گاواژ 13
ساالد الويه 14
نان پنير خيار وگوچه 15
نان گوجه تخم مرغ  16
نان ،كره ومربا  17
نان ،كره وعسل 18
حلوا شكري تك نفره  19
كيك وشير تك نفره  20
بيسكويت تك نفره   21
شير تك نفره  22
يك عدد ميوه  23
چاي كيسه اي   24
يك عدد خرما   25
دوخ تك نفره  26
دلستر تك نفره شيشه اي  27
آب معدني تك نفره  28
خوراك لوبيا  29
خوراك عدسي  30
پودر گاواژآماده   31
آش رشته  32
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  شله زرده

  سوپ جو

  سوپ ور ميشل

  ساالد شيرازي

  چلو خورشت كرفس

  چلو خورش آلو اسفناج

در صورت برنده شدن در مناقصه اقالم  گردم يممتعهد  مدير عامل شركت جانب اين
بيمارستان  مندرج طبق برنامه ابالغي امور تغذيه مديريت يها متيقرا با 
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شله زرده  33
  فرني   34
سوپ جو  35
سوپ ور ميشل  26
ساالد شيرازي  27
چلو خورشت كرفس  28
چلو خورش آلو اسفناج   29

  
اين

را با 


