
 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

) بيمارستان رحيميآگهي مناقصه طبخ وتوزيع غذاي :(نوبت دوم
، در نظر دارد و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان با توجه به مجوز صادره و توزيع اوليه،مواد تهيهاموردانشگاه علوم پزشكي  طبخ

و كاركنان به اشخاص با مشخصات مندرج در شرايط اختصاصي از طريق مناقصه را به مدت يكسال بيمارستان رحيمي غذاي بيماران

؛  ، نسبت به شركت در مناقصه صالحيتدار واگذار نمايد و ساير اسناد لذا از اشخاص واجد شرايط دعوت مي شود با توجه به متن اين آگهي

 ارائه پيشنهادات خود اقدام نمايند.و 

:  نحوه دريافت اسناد مناقصه

:05/05/98لغايت03/05/98متقاضيان عزيز جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  مي توانند به طريق زير اقدام نمايند

(به نشاني و چاپ اوراق مناقصه بر روي كاغذهاي www.lums.ac.ir:مراجعه به سايت دانشگاه و دريافت (A4.  تكرو

:  نحوه ارائه پيشنهادات

و ساير اسناد مناقصه در مهلت زماني ) بـه واحـد حراسـت15(سـاعت14/05/98شنبه دو لغايت پايان وقت اداري روز05/05/98پيشنهادات

 .  دانشگاه تحويل داده مي شود

تلفـن-حـوزه رياسـت–3طبقه-2ساختمان شماره-ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي-خيابان معلم-(نشاني واحد حراست : خرم آباد

33314618(

.1نكته و امضاء شود ، مهر  : اسناد مناقصه بايد توسط متقاضي

، به سايت2نكته ، تا روز آخر مهلت فوق جهت اطالع از آخرين تغييرات .: الزم است متقاضيان عزيز  دانشگاه مراجعه نمايند

.3نكته  : متقاضيان گرامي پيشنهادات خود را در برابر اخذ رسيد به واحد حراست دانشگاه تحويل مي نمايند

: و مكان افتتاح پاكات دريافتي  زمان

، روز .15/05/98شنبه مورخسهزمان ابتديي براي افتتاح پاكات پيشنهادي ، تغيير يابد ؛ ليكن ممكن است تاريخ مزبور  مي باشد

سـالن–2طبقـه–1سـاختمان شـماره–مكان : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه به نشاني : ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان لرسـتان

 منابع.و معاونت توسعه مديريت

و شرايط مناقصهف و توزيع رم مشخصات  غذاطبخ
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 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان لرستان:گذار مناقصهدستگاه-1
و توزيعتهيه مواد اوليه، واگذاري:موضوع مناقصه-2  بيمارستان شهيد آيت اله رحيمي كاركنانو بيمارانناهارو شام صبحانه، طبخ

و خدمات بهداشتي درماني لرستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
و نفر440(پرس1790حدودبه طور متوسط روزانه طبخ قابلتعداد غذاي حجم كار:-3  است)صبحانه360و شام نفر475ناهار

.ابدييممتقاضيان افزايش يا كاهش تعدادكه به تناسب
ويهانهيهزقيمت غذا بر اساس جدول پيشنهادي قيمت كه شامل:قيمت-4 و سهمهانهيهزپرسنلي، مواد مصرفي، تجهيزات

و .... و ماليات و بيمه  گردد.ميتعيين،استمديريت
 براي شركت در مناقصه:مورد نياز مدارك-5
و توزيع غذا(اساسنامه شركت كه حاوي شرح فعاليت در رشته مورد نياز-1-5  باشد.)طبخ
 آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت-2-5
 باشد.روزنامه رسمي كه داراي اعتباريآگهآخرين تغييرات-3-5
.آدرس دقيق پيمانكار به همراه شماره تلفن تماس-4-5
و امور اجتماعي گواهي-5-5 .تعيين صالحيت معتبر از اداره كار
.ماهسهحداقل به مدت تعهد كتبي مبني بر عدم درخواست مطالبات خود-6-5
(در صورت مساوي بودن ساير شرايط ،اولويت با شركت داراي گواهي گواهي هاي حسن سابقه در انجام امور طبخ-8-5 وتوزيع غذا

 بيشتر است)

و موافقت كميسيون مناقصات تا دو ماه قابل تمديد است)......تيلغا......از تاريخ مدت قرارداد:-6 (در صورت رضايت كارفرما
و مشخصات شرايط-7 و تحويل مدارك  مناقصهو اسنادمحل فروش
به-1-7  www.lums.ac.irآدرسمحل تهيه اوراق مناقصه سايت اينترنتي دانشگاه
و اسناد مناقصه:-2-7 و شرايط و مشخصات خيابان معلم ستاد دانشگاه علوم پزشكي ساختمان شماره آباد خرممحل تحويل مدارك

 حراست.واحد سومطبقه دو 
واسناد قبل از تحويل بايد مطالعه، كليه-3-7 و مدير عامل اوراق، شده تكميل بررسي و امضاء شركت و در مهلت گردندممهور به مهر

و رسيد دريافت نمايند. واحد حراستمقرر مندرج در آگهي به  ستاد تحويل نمايد
و پيشنهاد خود را در قالبيستيبايم كنندگان شركت-4-7 و3مدارك  دهند. دبيرخانهتحويل زمانهمپاكت به شرح زير تهيه

به000/300هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ فيش واريزي جهت هزينه خريد اسناد مناقصه:-1: پاكت الف ريال مي باشد كه
در پاكت الف قرار دهند2178354904003 حساب شماره  سيبا بانك ملي بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز واصل فيش آن را

 دويستو ميليارددو(000/000/200/2كه ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغبصورت وجه نقد تضمين شركت در مناقصه-2
ملي نزد بانكي لرستان نام دانشگاه علوم پزشكهب0110901516007به حساب شمارهيستيبايمكه است)ريال ميليون
و ارائه گردد شود تحويلواريز وفيش در پاكت الف مدارك آباد خرم(سيبا) شماره.ويا ارائه ضمانت نامه بانكي با اعتبار سه ماهه تامين

كدپستي 14000282251شناسه ملي411199958955كد اقتصادي 760170000000110901516007شبا
 2150001300100وشماره ثبت6813833946

ب و مدارك پيمانكار پاكت 5مندرج در بند موارد طبق: اسناد
ج (جدول برحسبپيشنهاد واضح قيمت-1:پاكت و هرگونهجدول پيشنهاد قيمت) فاقد مربوطه وابهام و قيد شرط

 خوردگي خط
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را-2 ارائه آناليز قيمت پيشنهادي ضروري مي باشد. در صورت عدم ارائه آناليز قيمت پيشنهادي رد مي شود ومناقصه گر حق هيچكونه اعتراضي
 ندارد
و چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه نه كارشناسيي* هز ..استتعيين قيمت

:گذار مناقصهاختيارات دستگاه-8
و فاقد برگ شرايط،مخدوش،مبهم هاي پيشنهادبه گذار مناقصهدستگاه-1-8 و فاقد سپرده و نداشتن مهر مشروط مناقصه

رد اوراقو امضاء  و مختار در قبول يا .ستها پيشنهادترتيب اثر نخواهد داد
 انعقاد قرارداد:-9
و يا با معرفي كتبي نماينده يك هفتهمدت حداكثر ظرفبرنده مناقصه ملزم است-1-9 پس از ابالغ كتبي شخصاً
به االختيار تام و سپرده شركت اين صورتقرارداد اقدام نمايد در غيرو امضاءبانكي نامه ضمانتارائه نسبت انصراف محسوب

و با نفر دوم گذار مناقصهدر مناقصه به نفع   شد.منعقد خواهدقرارداد(چنانچه مناقصه برنده دوم داشته باشد)ضبط
و يا با معرفي كتبي نماينده يك هفتهنفر دوم برنده مناقصه نيز-2-9 فرصت خواهد داشت پس از اعالم كتبي خود
ا االختيار تام  سپرده شركت در مناقصه نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. اين صورتنعقاد قرارداد نمايد. در غير اقدام به
و اعالم خواهد گرديد.ها پاكتبرنده مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ افتتاح-3-9  تعيين
پس كنندگان شركتسپرده-4-9 و دوم مياز در مناقصه به جزء نفر اول  گردد. تعيين برنده مناقصه مسترد

و نكات:-10  ساير شرايط
ازكه درصورتي-2-10 و فضاها كنندگان شركتهر يك ،در مناقصه نسبت به مفهوم تمام يا قسمتي از مشخصات ساختمان

و...،حجم كار و برگ شرايط مناقصه مناقصه مراتب مداركو پس از دريافت برگ شرايط توانديم،داشته باشد سؤاليوظايف
 نمايند. سؤالرا كتباً 

و امضاء نمودهستيبايم كننده شركت-3-10 و همچنين برگ پيشنهاد قيمت را مهر دركليه اوراق تحويلي سهو قالب
 ستاد تحويل نمايد. واحد حراست دانشگاهبسته به درج-ب-الفپاكت 

به5ظرف مدتيستيبايمهرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد-4-10  اعالم گردد. گذار مناقصهروز كتباً
؛ ليكن-5-10 و ... ندارد به كارفرما هيچگونه تعهدي بابت افزايش نرخ مواد اوليه و بنا در صورت ايجاد شرايط خاص

، مي توان نسبت به اعمال تعديل بهاي قرارداد اقدام نمود  و منتخب دانشگاه تشخيص كارفرما بر اساس نظريه كارشناسان خبره
.

ج.-6-10 (حداقل ممكن)يك شركت كننده باشد كميسيون دربازگشايي پاكت درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حائزشرايط
ت كننده مختاربوده ودرصورتي كه قيمت پيشنهادي مناسب باشد كميسيون مي تواند نسبت به انتخاب ايشان به عنوان شرك

 برنده مناقصه اقدام نمايد
 تعهدات پيمانكار:-11
و ... مربوط به قرارداد به عهده پيمانكار است.-1-11  پرداخت كسور قانوني شامل ماليات، بيمه
.استقانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد حساب تسويهدر صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد،-2-11
و پيمانكار در مقابل دستگاه-3-11 و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است  گذار مناقصهضمانت حسن اخالق كاركنان

 پاسخگوست.
.است، حفظ اسرار ونكات ايمني گذار مناقصهجاري دستگاهيها نظامشركت طرف قرارداد موظف به رعايت-4-11
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و تضمين انجام تعهدات، طرف-5-11 (به منظور حسن اجراي قرارداد  نامه آئينپيمانكار) موظف است به ميزان مقرر در قرارداد
 تضمين قانوني بسپارد.،)3ماده موضوع(يدولتتضمين براي معامالت

و-6-11 و توزيع غذاهزينه تعمير و لوازم مورد نياز طبخ در نگهداري كليه وسايل و آشپزخانهاعم از تجهيزات موجود
و نقص فني ابزار كار نبايد مانع طبخو...ها خچالي،ها سردخانه،مخازن نگهداري گاز به موقع غذا گردد به عهده پيمانكار بوده
.با پيمانكار رفتار خواهد شد.هامهيجرواتتذكر برابر بندو در صورت قصور 

ازو خام كه مواد اوليهييها فروشگاهپيمانكار موظف است ليست-7-11 بهدينمايمخريداريهاآنرا ، به صورت كتبي
 اعالم نمايد تغذيهامور

در-8-11 و مصرف مجدد غذاي اضافي .نيست آشپزخانهپيمانكار مجاز به نگهداري
و تأمين اجتماعي در مورد كارگران تحت پوشش-9-11 افزايشو پرداختپيمانكار موظف به اجراي دقيق قوانين كار

و ساير  و امور اجتماعي شورايناشي از مصوباتيهاشيافزاحقوق لذا براي حسن اجراي مقررات پيمانكار استعالي كار
و مزاياي پرداختي به كاركنا ن تحت پوشش را كه توسط كاركنان امضاء شده باشد در پايان موظف است ليست بيمه، حقوق

از گذار مناقصهارائه دهد. گذار مناقصهامور مالي هر ماه همراه صورت وضعيت به مجاز است در صورت خودداري پيمانكار
ق و در پايان و مزاياي كاركنان را از صورت وضعيت پيمانكار كسر نمايد رارداد ملزم به ارائه انجام موارد باال معادل حقوق

و  و انباردار حساب تسويهمفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي، اداره دارايي در غير استبا كليه كاركنان بكار گرفته شده
 مفاصا.نيستبانكي پيمانكار نامه ضمانتكردنو آزادمجاز به پرداخت آخرين صورت وضعيت مناقصه گذار اين صورت
 به تفكيك اسامي باشد.ستيبايمحساب بيمه

و اتصاالت گذار مناقصه-10-11 در، كليه تجهيزات و اثاثيه موجود و تحويل جلسه صورترا برابر Ĥشپزخانهسرويس سلفظروف تنظيم
و تجهيزات مذكور را سالم به  و پيمانكار موظف است پس از انقضاي قرارداد كليه لوازم و گذار مناقصهپيمانكار خواهد داد تحويل نمايد،

و از سپرده حسن توانديمگذار مناقصهدر صورت وارد آمدن هرگونه خسارت در اين مورد  بنا به تشخيص خود ميزان خسارت را تعيين
ميبه جلسه صورتمورد نياز برابرو بشقابو كاسهسيد،ها چنگالوها قاشقانجام كار كسر نمايد. و پيمانكار پيمانكار تحويل گردد

كسري در اين زمينه گونه هيچو استتحويليو بشقابو كاسهسيد،چنگال، از اتمام قرارداد موظف به عودت تعداد قاشق پس
.ستآنها پيمانكار موظف به تهيه،در صورت نياز به اقالم پيشگفت مازاد بر تعداد تحويلي نيست. قبول قابل
به-11-11 و ماليات متعلقه مربوطه در موعد مقرر اقدام نمايدو پرداخت صورتيها حسابپيمانكار متعهد است نسبت به واريز بيمه

.استوضعيت پيمانكار مشروط به رعايت بند ذكر شده 
و-12-11 (برنامه غذايي هفتگي يا آمار ياقالب دو منو ماهانه اعكار از طرف)بيشترو و پيمانكار موظف است فرما به پيمانكار الم

 مطابق با برنامه اعالم شده اقدام نمايد.
و ساير مراسم، گذار مناقصهكه درصورتي-13-11 و تعطيالت رسمي و توزيع غذا در موارد خاص از قبيل اعياد به عللي نياز به طبخ
و پيمانكار موظف است به اين امر،ساير موارد را داشته باشدوو اردوهاها انديشيهم،هاشيهما و در صورت نياز اقدام

و ارائه نمايد. با پايه گياهيف مصر باريكبه تعداد كافي ظروف، قاشق، چنگال، ليوان گذار تأكيدمناقصه  باريكهزينه ظروف تهيه
به مصرف در اين  مالي اضافه نخواهد شد. حساب صورتگونه موارد

مي گذار مناقصهكه مطابق با نظر استغذايي پيوستي آناليز غذا طبقميزان مواد اوليه مصرفي براي هر پرس-14-11  گردد. تنظيم
به-15-11 .استكه مسئوليت اجراي اين امر به عهده پيمانكار استممنوع آشپزخانهورود افراد متفرقه
 انجام گيرد. آشپزخانهدر محلستيبايمطبخ غذا صرفاً-16-11
 نخواهد داشت. گذار مناقصهرا به منظور طبخ غذا براي غير سرويس سلفو آشپزخانهر حق استفاده از پيمانكا-17-11
كه-11- 18  خودداري نمايد. كنديمتعيين گذار مناقصهپيمانكار موظف است از تحويل غذا به غير افرادي
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بداستگذار مناقصهدييتأبا پيمانكار عهدهبه سادهو كارگران آشپز انتخاب سرآشپز،-11- 19 پي. بهكمانين منظور ار موظف
نكشر و توانايوعدم اعتيسالمت جسمان هاي آزمونجهت انجاميانتخابيروهايت دادن و توزيياد .استع غذايطبخ
از مراجع سو پيشينه كيفري اخذ.كيفري باشند سوءپيشينهستي فاقد باي شونديمكليه افرادي كه به كار گرفته-11- 20
به ذي و ارائه آن .استالزم گذار مناقصهصالح

و گاز ميليون ريال)بابت اجاره محل آشپزخانهسيريال(000/000/33تبصره:پيمانكارموظف است ماهانه مبلغ به آب،برق
 كه مبلغ مذكور از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي گردد.كارفرما پرداخت نمايد

و ادارو شئوناتپيمانكار موظف است كليه مقررات-11- 21 و حسن اخالقو مسئوليترا دقيقاً رعايت نمودهياسالمي
و از گذار مناقصهو در صورت عدم رضايت استبه عهده پيمانكار،بكار گرفته شده كاركنانرعايت شئونات اداري كليه رفتار

ازهيه نحوه خدمت  عذري نسبت به تعويض آن اقدام نمايد. گونه هيچپيمانكار موظف است بدون،كاركنانر يك
روحي الزم را براي فعاليت مورد نظر داشتهو پرسنلي را به كار گيرد كه توانايي جسمي گردديمپيمانكار متعهد-11- 22

و در صورت عدم تأييد توسط  (اعم هرگونه.استپيمانكار موظف به جايگزيني نيروي مربوطه،گذار مناقصهباشند جابجايي
و يا خاتمه كار نيروهاي قديم) كارگيريبهاز   ناظرين غذاخوري باشد.دييتأباستيبايمنيروي جديد

غذا در ماه مبارك رمضان بر اساس برنامه غذاييو توزيع طبخ،پيمانكار موظف است در صورت نياز نسبت به تهيه-11- 23
 اقدام نمايد. گذار مناقصهاعالم شده از طرف 

و مقدارغذاي تحويلي-11- 24 ويمواد اولبر مبناي ميزانستيبايمكيفيت و اعالم شده به پيمانكار ه تعيين
ودييتأ  انجام گيرد. تغذيه مسئولكارشناسان ناظر

و رعابا توجه به تجارب-11- 25 و حجم زياد كار ميامل قوانكتيقبلي و و امور اجتماعكقررات ادارهن پيمانكار موظف،يار
( 16حداقلاست  به)نفر كارگر10، نفر آشپز4نفر سرآشپز.2نفر شامل وع ناهاريالزم است توزرد.يارگكبراي ارائه خدمات
پذ شام مشيتوسط آشپزها صورت در كار اضافهدپيمانكار موظف به پرداختياين به وجودم غذايدر تقسيلكرد تا جهت كار

و عدم همكاري استخود كاركنانايام تعطيل به   گذار مناقصه،با كارشناسان Ĥشپزخانهكاركنانو در صورت وجود اعتراض
ك با نظر كارشناس ناظر،استنيروها در ايام خاص كه آمار پايين تعداد.استم فوقي اياكار اضافهسر مالي معادل با مجاز به

 تعيين خواهد شد.
و آشپزها صالحيت-11- 26 و توانايي سرآشپز و در صورت عدم تأييد نيروها برسدگذار مناقصهبايستي به تأييدو تبحر

جايگزيني عدم نسبت به معرفي مجدد افراد واجدالشرايط اقدام نمايد.حداكثر يك هفته پيمانكار موظف است ظرف مدت
و آشپزها به ازاي هر روز مازاد بر مهلت تعيين شده و كارگر000/000/2مبلغ،سرآشپز و در مورد تخته كار ريال

مي000/500/1ساده به ازاي هر روز مبلغ   شود. ريال به عنوان جريمه از صورت وضعيت پيمانكار كسر
و سايرا كار جمهوريكليه تعهدات پرسنلي مربوط به قانون-11- 27 و سازمان تأمين اجتماعي به عهدهها نهادسالمي

و دستمزد نيروهاي بكار گرفته شده را طبق قوانين كار.استپيمانكار  شامل حق شيفت،(پيمانكار موظف است كليه حقوق
و روزهاي تعطيلكاري نوبت العاده فوق مشاغل) برابر مصوبات شوراي عالي بندي طبقهو ساير مزاياي طرح سختي كار، جمعه كاري

با كار در به ارائهپايان هر ماه .تحت پوشش خود پرداخت نمايد كاركنانفيش حقوقي
بهكه درصورتي-10- 28 دستگاه اجرايي متوجه تخلف شركت پيمانكار در خصوص مطالبات پرسنلي شود، پرداختي

و از صورت وضعيت مالي پيمانكار كسر  كاركنان را از محل مبلغ قرارداد از طريق مسئول امور مالي، پرداخت خواهد نمود
 خواهد شد.
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ايشان موظف است در تمام طول مدت قرارداد در محل االختيار تاممدير عامل شركت برنده مناقصه يا نماينده-11- 29
و نسبت به انجام تعهدات شركت اقدام نمايد  حضور فعال داشته

و استاندارهامطابق استانداردها توسط آشپزستيبايمتوزيع غذا-11- 30 گذار مناقصهدهاي كار مطابق نظر انجام گرفته
.گرددمي تعيين

شامل اضافه نمودن غذاي جديد كه در ليست پيشنهادي اوليه لحاظ نشده باشد گذار مناقصهدر صورت پيشنهاد-11- 31
و پيمانكار موظف هز استگذار مناقصهبه هر تعداد مطابق نظرانعيتوزبه پخت قيو مت اعالمي از طرفينه آن برابر

 پرداخت خواهد شد. گذار مناقصهگردد وتوسط كارشناسان منتخب رياست دانشگاه تعيين مي
ماه كماكان به دو حداكثر به مدت گذار مناقصه،درخواستپيمانكار موظف است پس از اتمام قرارداد در صورت-11- 32

و توزيع غذا اقدام نموده  .استيمنعقده قبل مربوطه برابر قرارداديهانهيهزملزم به پرداخت گذارو مناقصهطبخ
و برخورد مناسب با كارشناس تغذيه) حاًيترج(هيتغذدر اموريافكتجربه را كه داراييپيمانكار موظف است فرد-11- 33

دريتبكصورتبهخود االختيار تامبه عنوان نماينده استگذار مناقصه ندهيو نما كنندگان مراجعه و فرد مذكور موظف است معرفي نمايد
و پاسخگوي نقطه نظرات كارفرما باشد سرويس سلفو آشپزخانهتمام ساعات كار  ..در محل حضور داشته

و توزيع غذا دقيقاً-11- 34 و غذايي را در تمام مراحل طبخ و استانداردهاي بهداشتي پيمانكار موظف است كليه موازين
و غذايي توسط نماينده  جلسه آموزشي در طول سال3يا2به صورت گذار مناقصهرعايت نمايد. استانداردهاي بهداشتي

و پيمانكار موظف است همه كاركنان تحت پوشش خود را در جلسات آموزشي فوق شركت دهد. ارائه مي  گردد
در كاركنان پيمانكار موظف است-11- 35 برگزار آباد خرمي زير نظر مركز بهداشت شهرستان آموزشيها كالسخود را

.هينامه آموزشي فوق را دريافت كنندو گوا دهدخواهد شد شركت 
بهييغذايهاو دفع استاندارد پسماند آوري جمعبه ار موظفكمانيپ-11- 36 به صورتها غذاخوريو آشپزخانهمربوط

تعضمناً موظف.استروزانه  معكنييبه توينيارگر دريزدر ساعات يمداوم فضاجهت نظافت سرويس سلفع غذا
محل،سردخانه،آشپزخانهنظافت فضاي.گذاراست مناقصهمطابق نظرييغذايپسماندهايو دفع بهداشت سرويس سلف
فوق را به طور كامل نظافت هاي محلروزانهستيبايمو استبه عهده پيمانكارهاآنو فضاهاي جانبيها سرويس سلف
و تنظيف تأميند.ينما به صورت روزانه تعيين گذار مناقصهندهينمامقدار آن توسط(ميزان كافي مواد شوينده
و محيط)ضروري استگردديم و نوع مواد شوينده توسط آشپزخانه. ارائه استانداردهاي شستشوي ظروف به لحاظ دفعات

ميييتع گذار مناقصهنماينده  آنن و پيمانكار ملزم به اجراي .استگردد
(پيمانكار موظف است كليه كاركنان تحت پوشش خود را در تمامي مراحل كار ملبس به لباس-11- 37 حداقل براي كار

و كليه وسايل مورد نيازكدست،چكمه،پيشبند،هزينه تهيه دمپايي. نمايد) دست لباس كار وجود داشته باشد3هر نفر  ش
 موجود باشد. آشپزخانهدكنندگان در جهت بازديستيبايمنيز . چند جفت دمپايي اضافه استكارگران به عهده پيمانكار

و با نظر لباس و توزيع در دو رنگ متفاوت  شوديمگذار تعيين مناقصهمراحل پخت
مي استتعهدات الزامي پيمانكار يه كارت بهداشتي براي كاركنان جزءته-11- 38 هرو و باريكماه6بايست تجديد گردد

يها كارت كار كنند. سرويس سلفو آشپزخانهدر محيط توانندينم عنوان هيچبهافرادي كه داراي كارت بهداشتي نباشند 
و نماكارك بهداشت شرينان دستيبايمتكنده  نصب شود. گذار مناقصهندهيد نمايدر معرض

در11را قبل از ساعت بيمارانپيمانكار متعهد است غذاي-11- 39 و توزيع گذار مناقصهمورد نظر هاي محلصبح آماده
و نظافت  نماينده مورد تأييدستيبايمو استمورد نظر نيز به عهده پيمانكار هاي سرويس سلفو آشپزخانهنمايد

گ گذار مناقصه رديقرار
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و پارچه لگن،كليه وسايل مصرفي از جمله تأمين-11- 40 ... به عهده متقال، سيخ چوبي، وسايل نظافت، چاقو، صافي فلزي
در. استپيمانكار  تعداد گذار مناقصهندهيكه نما)پدالي با نايلون زباله(موجود باشد آشپزخانهسطل زباله به تعداد كافي بايد

موظف به تهيه باسكول مناسب جهت گذار مناقصه. پيمانكار در صورت لزوم بنا به تشخيص كنديمو محل آن را تعيين 
.استسنجش اوزان اقالم غذايي مورد نياز پخت هر وعده غذا 

(خروج لوازم در صورت-11- 41 و كاسهچنگالسيني، قاشق، آشپزخانه به)، ديس آن آوري جمعپيمانكار موظف به موقع
و كاهش تعداد آن پيمانكار موظف به است از محوطه و سيني و چنگال برابرهاآنجايگزيني . در صورت عدم تحويل قاشق

و خشك شده پيمانكار موظف به توزيع ظروف است تعداد تحويلي و يا قاشق چنگال شسته شده و در صورت كمبود سيني .
و قاشق چنگال دو مصرف بار يك  استمصرف باريكخانه
ص-11- 42 و شروع توزيع غذا پيمانكار موظف به گرم نگه داشتن غذا به منظور ورتدر وجود فاصله زماني بين پايان طبخ

.استپيشگيري از افت كيفيت آن 
.استممنوع آشپزخانههرگونه غذاي طبخ شده روزهاي قبل در محيط داري نگه-11- 43
.در صورت وجود غذاي مازاد روزانه الزم است پيمانكار آن را با هماهنگي نماينده كارفرما توزيع نمايد-11- 44
و ريختنكه درصورتيسالم تحويل پيمانكار گرديده است لذاهاآب راه-11- 45 به علت رعايت نكردن كارگران شركت

و مازاد غذا در مسير خروجي   گردديمباعث ايجاد انسداد شود پيمانكار متعهدها سرويس سلفو آشپزخانهيهاآب راهچربي
و  مسئوليتي ندارد در ضمن در پايان گونه هيچدر اين زمينه گذار مناقصه در اسرع وقت نسبت به رفع انسداد اقدام نمايد

و چاه مرتبط با  اقدام نمايد.ها مجتمعدر سرويس سلفقرارداد پيمانكار موظف است نسبت به تخليه كانال
و افراد ديگر ممنوع آشپزخانهاستعمال دخانيات در محل-11- 46 .استتوسط كارگران
)و غيره تونيز،گوجهرب،ماست،رشته،يماكارون،ورميشل،كشك(مصرف هرگونه مواد غذايي فله از جمله-11- 47

 استممنوع
پيوست مورد ليستچك بر اساسبايستميبايد در پايان هر بار استفاده آشپزخانهو ساير لوازم گوشت چرخ-11- 48

 شستشوو نگهداري قرار گيرند.
ووهيم صبحانه،. گردديمغذا تعيينو توزيعبرنده مناقصه بر اساس جدول پيشنهاد قيمت جهت طبخ-11- 49 ، دسر

و هزينه و توزيع شده بههاآنلبنيات مورد نياز توسط پيمانكار تهيه و تمام شده كه پيوست اوراق برابر قيمت كارشناسي
و مرغار پرداخت خواهد شد. پيمانكار موظف به تهيه مناقصه است به پيمانك و گرمو ماهي گوشت يكو تازه از درجه

در جهت.استامور تغذيهو كارشناساندانشگاهدييتأمورد هاي فروشگاه افزايش كيفيت غذا الزم است گوشت خريداري شده
و وارد انبار گردد. گاه قلوه) با حذف نوع ران،راسته،سه نوع مختلف(سردست طبق(و نظارت كارشناس بهداشت تهيه

و دستورالعمل پيوست)  شرايط
 خصوصاً( مانكاريپمواد غذايي تحويلي هايو سردخانهانبارها موجودي،به منظور پيشگيري از مشكالت احتمالي-11- 50

و ساير مواد اوليه)مرغ گوشت قرمز، حدستيبايممقاطع زماني طي قرارداد منعقده در كليه، برنج، روغن مطابق قبول قابلدر
و در اين خصوص از موجودي انبارها با نظر امور تغذيه .انجام خواهد گرفتبازرسي باشد

و نحوه فريز كردن مواد پروتئيني،هيتهمراحل-11- 51 و ... مطابق با نظر كارشناسستيبايمشستشو، خرد كردن
 بهداشت باشد.

 طبق دستورالعملي كه ناظر قرارداد ارائه مي نمايد اقدام كند. يمانكار موظف است براي بيماران با رژيم گاواژپ-11- 52
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و مارك كليه اقالم مورد نيازعن-11- 53 يا آشپزخانهوان و ، موادكنسرو شده،(نظير برنج، لبنياتشده بندي بستهاعم از خام
و ساير موارد حلوا،كيك،تيسكويب،عسل، مربا،كره،ريپن، رب گوجه،ليمو آب و در آناليزاعالم شده هاي ماركبرابر)شكري

برابر بند اين صورتدر غير است گرددو پيمانكار موظف به تهيه همان نوع از اقالم يا توسط كارشناسمربوطه تعيين مي
و  و دستورالعمل پيوست)با پيمانكار رفتار خواهد شد. جرائمتذكرات (طبق شرايط

ويها روغناستاندارد مصرف پيمانكار متعهد است-11- 54 علمي هاي روشو ليستچكبر اساس كردني سرخمعمولي
 رعايت نمايد.

 بيمارستان مي باشد. كاركنان، بيمارانبا مؤدبانهبه برخورد پيمانكار موظف-11- 55
و توزيع غذا شامل كليه موارد مرتبط از جمله بهداشت محيط، توزيع غذا، اوزان مواد خام،برنظارت-11- 56 امور طبخ

و ...ها سردخانهكاركنان، كيفيت اقالم مصرفي، وضعيت اوزان مواد پخته شده، بهداشت فردي كه در صورت استو انبارها
و عدم رعايت نكات موجود در قرارداد   قرارداد با پيمانكار رفتار خواهد شد.تذكرات برابر بند تخلف

و زير نظر كارشناس بهداشتستيبايمخريداري شده هاي سبزيوهاوهيمكليه-11- 57 و به روش علمي مرغوب
 گردد ضدعفوني

و-11- 58 و مورد تأيي مورد نيازمي شده بندي بستهتمام مواد كنسروي  گذار قرار مناقصهد كارشناس بايست از نوع درجه يك
 گيرد
و از نوعستيبايمنمك مصرفي جهت طبخ غذا-11- 59  باشد. شده تصفيهيددار
و بر اساسپيمانكار موظف به استفاده كمي از مواد غذايي-11- 60  است،ن شده استييتعگذار مناقصهكه توسط آناليزآمار
و گذار مناقصهتأييديه نمايندهو .مواد غذايي الزامي است آناليزمطابق سازي آمادهبه لحاظ وزن مصرفي اقالم اصلي ضمن مراحل پخت

ن-11- 61 و شام در صورت نياز كم يا زيادياز برايتعداد نان مورد تحويلي از نانوايي طرفيها نان. الزم است شوديمناهار
و مورد قبالً(قرارداد  نايلونييها بستهتوسط پيمانكار به صورت قرار گرفته باشد)دييتأتوسط پيمانكار به كارفرما معرفي

 داده شود. غذاخوريعددي تحويل50يا 30
و باريكانواع ظروف-11- 62 در هايي نايلونمصرف مي آشپزخانهكه با پايه(كيبايد از نوع درجه،گيرد مورد استفاده قرار

يك باريكباشد. پيمانكار موظف به تهيه ليوان گياهي) و مصرف درجه  باريكو روميزي دندان خاللو دستمال كاغذي
.استها سرويس سلفغذا در كليه كننده مصرفبه تعداد افراد مصرف

و نيروهاي مرتبط موظف به همكاري مطلوب با كارشناسان-11- 63 .است وناظر آشپزخانهپيمانكار
يك پاكستانينوع برنجازستيبايمبرنج مورد استفاده در غذاهاي طبخ شده-11- 64 در گذار مناقصهو باشدميدرجه

و نياز آن توانديمصورت صالحديد و پيمانكار ملزم به اجراي  استنسبت به تعويض نوع برنج اقدام نمايد
.برابر معمولي سرو گردد5/1كالري حجم غذاي براي بيماران با رژيم غذايي پر پروتيين وپر-11- 65
.پيمانكار در صورت دستور ناظر قرارداد ،موظف به تهيه ميان وعده براي بيماران مي باشد.-11- 66
به-11- 67 بهدييتأپيمانكار مجاز به خروج مواد اوليه مورد نياز پخت كه و وارد آشپزخانهانبار ناظر سلف رسيده
.نيستاند شده
آماده(پودر يا محلول مي باشد كه پيمانكار موظف به تهيه گاواژطبق دستور مسئول گاواژبيماران به صورت فرمول-11- 68

 تغذيه مي باشد.)
.به بيماران با رژيم پوره نرم سوپ تعلق مي گيرد.-11- 69
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و ارائه مفاصا،بيمه،پرداخت كسورات قانوني-11- 70 و غيره به عهده پيمانكار بوده پاماليات ان قرارداديحساب مربوطه در
.مورد نداردمسئوليتي در اين گونه گذارهيچ مناقصهالزامي است. 

از-11- 71 ضمن حق فسخ يكطرفه قرارداد از سوي كارفرما در هر مرحله از قرارداد كارفرما متعهد است حداقل يكماه قبل
 هيچگونه اعتراض يا درخواست از طرف كارفرما نخواهد داشت.فسخ ،موضوع را كتبا به پيمانكار اطالع دهد. وپيمانكار حق 

ايماه صورت وضعسهتا گذار مناقصهكه درصورتيار موظف استكمانيپ-11- 72  گونه هيچحقديشان را پرداخت ننمايت
 نداشته باشد.ياعتراض

ااركمانيپ-11- 73 و در صورت بروز آشپزخانهدر محيطيمنيموظف به رعايت اصول و تأمين سالمت كاركنان خود بوده
و مالي پيمانكار موظف به پرداخت غرامت آن .مسئوليتي در اين مورد ندارد گونه گذارهيچ مناقصه استهرگونه حادثه جاني

.استپيمانكار به عهدهنيز نشاني آتشيها كپسولهزينه شارژ ضمناً
و پيمان آشپزخانهدر محلستيبايماوليه هاي كمكجعبه-11- 74  پاشيسمبرايكار موظف است نسبت به تهيه سم نصب

و به صورت دانشگاه هاي غذاخوريو آشپزخانهمحوطه .اقدام نمايديا دورهطبق نظر كارشناس
و تجهيزات مربوط به دانشگاه توسط كاركنان شركتيدر صورت ايجاد خسارت به وسا-11- 75 پيمانكار موظف به تعمير،ل

.استو پرداخت بهاي تجهيزات مربوطه مطابق با نظر كارشناس 
هر،آشپزخانهبه دليل اهميت نگهداري تجهيزات صنعتي-11- 76 نسبت به سرويس باريكروز90پيمانكار موظف است
و اسكان عواملها آن و تغذيه و ذهاب (اعم از دستمزد،اياب و هزينه مربوط به تعميرات به عهده)توسط شركت سازنده اقدام

و ميزاندر.استپيمانكار  برابر هزينه را از صورت5/1صورت مسامحه پيمانكار، كارفرما رأساً نسبت به انجام تعميرات اقدام
 نمايد. وضعيت پيمانكار كسر مي

.نيستينان در معامالت دولتكاركه مشمول قانون منع مداخلهكگردديمار متعهدكمانيپ-11- 77
و-78-11 كل موضوع قرارداد و اعتراف دارد از آنييغذا آناليزپيمانكار اقرار و در اجراي مفاد و كافي داشته  گونه هيچاطالع كامل

و فرميها ليستچكپس از تكميل مالييهامهيجرعذري پذيرفته نخواهد شد. (نظارتي مشخص در پايان ماه پيوست اوراق) الف
ميمعاون دانشجويي صورت وضعيت عملكردبه همراه با  آن اطالعييب.گردد تحويل و تكرار مورد وجه هيچبهپيمانكار از موارد جريمه

و  .دينماينمحق پيمانكار ايجاد برايقبول كارفرما نبوده
حقكمانيپ-11- 79 غ جزئيويلكار به صورتكيواگذارار  را ندارد.ريبه
و حقوق ماهيانه-11- 80  اقدام نمايد. خود كاركنانپيمانكار موظف است نسب به پرداخت حق بيمه
تغ-81-11 (ير قيمتيكارفرما در برابر و خودرويي،يدستمزدها افزايش يا كاهش) اعم از سوخت،خدمات  اقالم پرسنلي

و غير (مصرفي مورد نياز مصرفي و...و توزيعبراي پخت)و ساير مواد اوليه مورد نياز روغن،مرغ،برنج اعم از گوشت قرمز،شركت غذا
و پيمانكار در پيشنهاد قيمت  ودينمايمقرار دهد. پيمانكار اعالم مدنظررا مسائلتمامستيبايمتعهدي نداشته كه كليه شرايط

و از اين بابت بازميداني محيط كار را به صورت  و با علم كامل نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نموده و گونه هيچديد نموده  قبول قابليا بهانهعذر
.كارفرما نخواهد بود

و توز پيمانكار موظف به نظافت كليه قسمت-82-11 و كليه ظروف طبخ و توزيع غذا هايع اعم از اجاقيهاي مربوط به نگهداري، تهيه
و فضاي اطرافيهاسيسروها، ترالي غذا طباخي، ظروف، سيني و هاي محلوها رستورانعمومي و توزيع غذا در آنچهغذاي خوري
و توز و مكان آشپزخانهو نظافت كلي استع غذايارتباط با طبخ الف ليستچكبر اساس( است طوركليبههاي مربوطهو رستوران

.پيوست)

:گذار مناقصهتعهدات-12
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و ايجاد االختيار تاماشخاصي را به عنوان نماينده توانديمگذار مناقصه-1-12 به شركت طرف الزم كتباًيهايهماهنگجهت همكاري
 قرارداد معرفي نمايد.

 اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد، قرار دهد. گردديممتعهد گذار مناقصه-2-12
و اجراي تكاليف قانوني را جهت پاسخگويي به مراجع نامه ضمانتمكلف است گذار مناقصه-3-12 ا از شركتر ربطذيحسن انجام كار

 طرف قرارداد اخذ نمايد.
و امور اجتماعي مبني بر عدم رعايت گذار مناقصه-4-12 ازيها پرداختموظف است با اعالم اداره كار و حقوق حقه كارگران قانوني

، با رعايت مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدامرديگيمكه پس از دو بار اخطار با فاصله يك ماه صورت ربطذيسوي پيمانكار 
و پس از آن عقد هرگونه قراردا .استد با پيمانكار ممنوع نمايد

 نحوه پرداخت:-13
و الحاق صفحه آخر صورتبهنظارتي پيوست قرارداديها ليستچكتكميل پس از مبلغ قرارداد-1-13 به عنوان ليستچكماهيانه

و تعيين ميزان  و ناظرين امور تغذيه (فرم الف) توسط كارشناسان پس از طي مراحل قانوني قابل جرائميكي از اسناد صورت وضعيت
بهاستپرداخت  بخذا.امور مالي موظف و ليست بيمه واريزي حق ليفيش و تأ كاركنانست پرداخت حقوقيمه كد بانييشركت كه به

ف .دينمايمنسبت به پرداخت صورت وضعيت عملكرد اقدام مربوطهساير اسنادوياتيش ماليعامل رسيده باشد،
بر-2-13 از افزوده ارزشپرداخت ماليات كد نام ثبتگواهي ارائهقرارداد در صورت شمول پس امور سازمان گيريرهو

 بر عهده كارفرما خواهدبود.،و دارايي توسط پيمانكارياقتصاد
و ساير موارد مربوطه به پيمانكار-3-13 .است كليه كسور قانوني متعلق به قرارداد شامل بيمه، ماليات، عوارض
 خدمات پيمانكار شود. ارائهدرريتأخدر پرداخت توسط دانشگاه به هر دليل نبايد باعثريتأخ-4-13
 تا تاريخ پنجم ماه بعد واريز گردد. حداكثربايستي كاركنانحقوق-5-13

 ) فسخ قرارداد:14ماده
و كارفرما حق وصول گردديماين قرارداد در صورت تحقق يكي از شرايط زير باصدور اخطار، بنا به تشخيص كارفرما فسخ

و تضمينيها خسارتكليه و پيمانكار با هماهنگي كميسيون هاي وارده را از محل مطالبات موجود از پيمانكار خواهد داشت
وحل اختالف دانشگاه به اداره  ا كار حق تأييدجتماعي جهت لغو امور و پيمانكار  هرگونهصالحيت معرفي خواهد شد

 نمايد: اعتراض را از خود سلب مي
 نان دولتكاركعدم رعايت قانون منع مداخله ) اثبات1-14
و مجوز كارفرماي) انتقال قرارداد به شخص2-14 ا اشخاص ثالث بدون هماهنگي
شريستگك) ورش3-14 و يا انحالل تكپيمانكار به هر شكل ممكن
غي) تأخ4-14 و صدور بيش از سه اخطار كتبيير و كيفي و قصور در اجراي تعهدات از نظر كمي  رموجه در انجام خدمات
ني) رعا5-14  مرتبط با موضوع قرارداديردن استانداردهاكت
تر6-14 طريخدماتك) مميا انصراف از موضوع قرارداد به هر ن بدون هماهنگي كارفرماكق

رد7-14 صالحيت مدير عامل شركت از طريق مديريت حراست دانشگاه يا مديريت هسته گزينش دانشگاه يا ساير مراجع)
 قانوني

:جرائم-15
ي-1-15 ازاچنان چه پيمانكار در اجراي تعهدات خود از نظر كمي و كوتاهي داشته باشد بر اساس نمرات كسب شده كيفي قصور

مي(پيوست الف) ليست چك  گردد به شرح جدول ذيل با ايشان رفتار
از7500-80007999-92009199-10399 10400-10800ميانگين امتياز 7500امتياز كمتر
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كسب شده

اقدامات اداري
و مالي

ماهيانه ماليمهيجر
)ليستچكطبق(

و كسر تذكر كتبي
درصد عملكرد 10

 ماهيانه

و كسر تذكر كتبي
درصد عملكرد 15

 ماهيانه

و كسر تذكر كتبي
درصد عملكرد 20

 ماهيانه

و ضبط تذكر كتبي
و  و تضمينات سپرده

 فسخ قرارداد
و كسر تذكرسه بار گذار مناقصهتوسطكه درصورتي-2-15 با جرائمكتبي هريمبن15-1بند مطابق بر عدم اجراي صحيح در

نسبت به فسخ قرارداد اقدام جانبهيكبه طور مجاز است با اخطار چهارم گذار مناقصه،قسمت از موارد قرارداد به پيمانكار داده شود
و نسبت به ضبط سپرده وي به نفع دانشگاه اقدام نمايد.و غرامتنموده  استيهيدب وارده را از پيمانكار برابر مقررات اخذ نموده

و مجاز به شركت  و توزيع غذا نخواهد بود.يها مناقصهاز كدام در هيچپيمانكار در ليست سياه قرار گرفته  دانشگاه در بخش طبخ
 روش اصالح قرارداد:-16
 حجم طبخ در موارد ضروري نسبت به تغيير ميزان كار با اعالن به شركت طرف قرارداد ميزان توانديمگذار مناقصه-1-16

%كاهش يا افزايش دهد.25غذا را تا
و رعايت مقررات عمومي شرايط اختصاصي توانديمگذار مناقصه-2-16 در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي اين قرارداد

 به اين قرارداد الحاق نمايد. دانديمرا كه الزم 

 توجه:
س تغذيه واحدھا قابل تغيير مباشد  برنامه ھای غذای توسط کارشنا

منوھای غذای بايد در برنامه ذکر شود وتوسط پيمانکار طبخ شودکليه  
 غذاھای که آناليز نداردآناليز توسط تغذيه واحدھا صورت می گيرد

 بابت ظروف مبلغي به پيمانكار تعلق نمي گيرد
و توزيع متغير مي . باتوجه به تغييرات آمار درفصول سال تعداد پرس غذا جهت طبخ  باشد

د شد.% مبلغ اعالم شده هر غذا به پيمانكار پرداخت خواه50صورت درخواست غذاي نيم پرس توسط كارفرما
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و خدمات بهداشتي درماني استان لرستانداانشگ  اه علوم پزشكي
و توزيع غذا در مناقصه سال  بيمارستان شهيد آيت اله رحيمي98قيمت پيشنهادي غذا طبق آناليز اعالم شده جهت شركت طبخ

(دانشگاه علوم پزشكي و تازهلرستان و ماهي گرم )گوشت قرمزو مرغ
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جدول الف)(
(صفحه ..) و اعالم قيمت پيشنهادي پيمانكار فرم تعهد

 نوع غذا رديف

نرخ هر پرس غذا
ميانگين
تعداد 
پرس 
غذاي 
 ماهيانه

جمع كل
قيمت 

پيشنهادي 
ماهيانه به 

 ريال

جمع كل قيمت
پيشنهادي 

به12ساليانه( ( ماه
 ريال

نرخ مواد
 اوليه

نرخ دستمزد
و  طبخ

توزيع با 
ماليات بيمه 
..غيرهو.

 جمع

3600چلو خورش قيمه1

 3600چلو خورش سبزي2

 3800شويد پلو با ماهي قزل آال3

چلو جوجه كباب بدون4

استخوان

3800 

 3800چلو كباب كوبيده بدون چربي5

 4000زرشك پلو با مرغ6

 1200باقال پلو با گوشت7

 2000استامبولي با گوشت8

و كشمش9  1800عدس پلو با گوشت

 2000چلو خورش بادمجان يا كدو 10

 1200خوراك مرغ 11

 1200خوراك جوجه 12

 1200استامبولي با مرغ 13

، قيمت پيشنهادي خود را به شرح صفحه -------------------اينجانب آقاي ضمن آگاهي كامل از مفاد شرايط مناقصه
 جدول شماره ... جمعاَ به شرح زير اعالم مي نمايم. 12

به عددالفجدول شماره12جمع كل قيمت پيشنهادي مربوط به صفحه
: --------- جمع كل مبلغ پيشنهادي ماهيانه به عدد:  ---------- ريال به حروف

)  ----------- ريال به حروف: -------------- ماهه)به عدد:12جمع كل مبلغ پيشنهادي

 تاريخ توضيح
و توزيع متغير-1 .ميباتوجه به تغييرات آمار درفصول سال تعداد پرس غذا جهت طبخ  مهر وامضاء مدير عامل شركتباشد

 % مبلغ اعالم شده هر غذا به پيمانكار پرداخت خواهد شد.50در صورت درخواست غذاي نيم پرس توسط كارفرما-2

و مبلغ آن را بايد در قيمت پيشنهادي براي هر پرس لحاظ نمايند بابت ظروف به پيمانكار مبلغي پرداخت نمي شود-3

و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان  دانشگاه علوم پزشكي
با ساير اقالمو صبحانه دسر،(ب) جدول و توزيعيهامتيقمورد نياز كه پيمانكار .است بيمارستانبرابر برنامه ابالغي امور تغذيههاآنذيل موظف به تهيه
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با موردنياز فوقدر صورت برنده شدن در مناقصه اقالم گردميممتعهد مدير عامل شركت جانب اين مندرج طبق برنامهيهامتيقرا
و توزيع نمايم.بيمارستان ابالغي امور تغذيه مديريت  تهيه

يك) فرم و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميطبخ

ونوع جنسر )واحد(يكارشناسقيمت تمام شده
000/41حليم1
000/30خوراك عدسي2
000/48خوراك لوبيا3
000/26فرني4
000/24شله زرد5
000/38آش رشته6
000/20سوپ جو7  
000/44گاواژ8
000/26مرغنان گوجه تخم9

000/31شير تك نفره+خرما 10
و گوجه 11 000/31نان پنير خيار
و مربا 12 000/29نان،كره
000/30نان ،كره وعسل 13
و شير تك نفره 14 000/29كيك
+پنير تك نفره15 000/31حلوا شكري تك نفره
+چاي16 500/20بيسكويت تك نفره
500/17دوغ تك نفره 17
500/17شير تك نفره18
000/8يك عدد خرما19
000/21گرم200ميوه20
000/22آبميوه21
500/13ماست ساده22
500/16ماست موسير23
000/11آب معدني تك نفره24
000/41زيتون پاستوريزه25
000/41ترشي پاستوريزه26
000/30ساالد شيرازي27
000/30دورچين28
3/1300/3سنگگنان29
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و نظافت الف: محور بهداشت
(ريال)امتياز مكتسبهحداكثر امتيازشاخص ارزيابيرديف جريمه مالي

و اصل كارت تندرستيشونديمآيا افرادي كه توسط پيمانكار به كار گمارده1-الف داراي كارت بهداشتي معتبر
؟هستند

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايممصرف مطابق با مفاد قرارداد اقدامباريكآيا پيمانكار نسبت به استفاده از ظروف2-الف
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100اقدام نموده؟كاركنانآموزشي دوره ويژه بهداشت عمومي براينامهگواهيآيا پيمانكار نسبت به گرفتن3-الف
 گردد

و ساير4-الف و ...) الرو (مگس آيا پيمانكار نسبت به اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از ورود حشرات موذي
 اقدام نموده است؟ آشپزخانهحيوانات موذي به محيط

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100آيا در غذاي تهيه شده توسط شركت پيمانكار اجسام خارجي مشاهده شده است؟5-الف
 گردد

وضدعفونيووشوشستآيا پيمانكار نسبت به6-الف مطابق با نظر كارفرما يا نماينده وي اقدامهايسبزيميوه
سه(نموده است؟ بايا مرحلهشستشوي و انگل زدايي) با استفاده از پركلرين ضدعفونيهمراه

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100قبل از خرد كردن اقدام نموده است؟جاتصيفيصحيحگيريپوستوسازيآمادهآيا پيمانكار نسبت به7-الف
 گردد

و مديريت نحوه ورود افراد مجاز(يبهداشتآيا پيمانكار نسبت به كنترل8-الف و ...) استفاده از كفش، روپوش، كاله
 اقدام نموده است؟ آشپزخانهبه غيرمجازو

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و به موقع آنطوربهبراي سرخ كردن غذاكردنيسرخآيا پيمانكار از روغن مخصوص9-الف صحيح استفاده نموده
؟دينمايمرا تعويض

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
10 

و ماهي) اقدام نمودهآيا پيمانكار نسبت به رعايت اصول رفع و گوشت (مرغ و نگهداري مواد پروتئيني انجماد
 است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
11 

و شستشوي فضاي و تجهيزات موجود طبقآشپزخانهآيا پيمانكار نسبت به نظافت و كليه فضاهاي در اختيار
و به  داشت اقدام نموده است؟برنامه تنظيمي از طرف واحد تغذيه

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
12 

مطابق با مفادهابخشوسرويسسلفو بدون رطوبت بودن ظروف غذا دركردنآيا پيمانكار نسبتبه خشك
 قرارداد اقدام نموده است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
13 

روزانه پس از هر تايم كاري انجامصورتبهخط توزيعهايسرويسسلف،هايغذاخوريسالنآيا نظافت
؟شوديم

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
14 

؟ندينمايمبهداشت فردي را رعايت،شاغل در بخش غذا در بدو ورود تا زمان خاتمه كاركاركنانآيا كليه
و مو، و تميز، آراستگي، نظافت كمدها، استحمام روزانه، ناخن  نظافت بهداشت فردي شامل پوشش مناسب

و ...)  ظاهري

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
15 

و (صابون، شامپو، حوله ...)آيا پيمانكار نسبت به تأمين كليه لوازم نظافت فردي افراد به خدمت گرفته شده
 اقدام نموده است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
16 

و و موردكنندهضدعفونيمواد شوينده، موادنيتأمآيا پيمانكار نسبت به تهيه بهداشتي داراي پروانه معتبر
 كارفرما به طور صحيح اقدام نموده است؟دييتأ

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
17 

(اشاره شد لباس كارهاآنآيا پيمانكار جهت افرادي كه در بند فوق به بندشيپ،شلوارشامل روپوش،مناسب
 يك ست كامل) باريكماهششمناسب، كاله همگي به رنگ روشن) تهيه نموده است؟(هر

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
18 

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟ندينمايمبا لباس فرم خودداريآشپزخانهپيمانكار زمان خروج از محوطهكاركنانآيا
 گردد

-الف
19 

درشدهباندپيچيبيمار، وجود زخم(آيا پيمانكار نسبت به جلوگيري از دخالت كاركنان داراي شرايط نامطلوب
و توزيع غذا اقدام نموده است؟ و ...) در فرايند طبخ  دست

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
20 

و دماي و رطوبت و همچنين سيستم تهويه درهاسردخانهآيا پيمانكار نسبت به ثبت درجه برودت و انبارها
 دقت نظر دارد؟ها مكاناين

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
21 

كاركنانبهداشتي) ازيهاسيسرووهاييدستشو(زمانهمطورنظافتچيبهكاركنانآيا پيمانكار نسبت به تفكيك
و توزيع غذا اقدام نموده است؟  طبخ

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
22 

و وآشپزخانهشده در بخش غذا در خصوص استفاده از تلفن همراه در فضايكارگيريبهكاركنانآيا پيمانكار
؟ندينمايمغذاخوري خوددارييها سلفيهاطيمحاستعمال دخانيات در كليه

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
23 

و و يا خوابيدن بر روي زمينكارگيريبهكاركنانآيا پيمانكار خودداريآشپزخانهشده در بخش غذا از استراحت
؟ندينمايم

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد
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-الف
24 

و استفاده از و كيسه زباله به اندازه كافي اقدام نمودهدارپدالزبالهيهاسطلآيا پيمانكار نسبت به تأمين قوي
 است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
25 

و سفيد/ مواد پروتئيني از و نشسته/ گوشت قرمز و پخته شده، شسته هايسبزيآيا جداسازي مواد غذايي(خام
و همچنين غذاهاي نيمه آماده صورت ؟رديگيممنجمد آماده طبخ

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
26 

و و توزيع غذا از تميزي كاملي برخوردار بوده كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟شوديمضدعفونيآيا داخل ماشين حمل بار
 گردد

-الف
27 

؟ مانندرديگيممواد غذايي براي وعده غذايي مواد مصرفي شست شوي كامل صورتسازيآمادهآيا هنگام
و مواد پروتئينييا دلمهفلفل،نارنج : ليموترش،هانيدورچ،هاي سبزي و برنج و انواع حبوبات ،

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
28 

كه اثراتي از بقاييهاخيسوهاچنگالوهاقاشقوهاينيس،هاگيدآيا پيمانكار بر نحوه شستشوي ظروف،
و يا لكه چربي بر اين لوازم نباشد نظارت دارد؟  غذا

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
29 

وها سالني كف وشو شستهاي نخي براي آيا شست شوي تي تنظيف براي خشكيها دستمالو راهروها
و با مواد  ؟رديگيمصورت كننده ضدعفونيكردن ظروف سرو غذا با دقت

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
30 

و نماز خواندنياجداگانهآيا جايگاه موجود است آيا نظافت آن بهاگروجود دارد؟كاركنانبراي استراحت
؟رديگيمموقع صورت

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
31 

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100مصرف با پروانه بهداشتي معتبر اقدام نموده است؟باريكآيا پيمانكار نسبت به تأمين ظروف
 گردد

-الف
32 

وهاوهيموهايكننده،سبزيضدعفونيآيا پيمانكار نسبت به تأمين مواد و مواد شوينده مورد نياز براي شستشو
و تي  اقدام نموده است؟كن خشكلوازم شستشو مانند تي نخي، جارو

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
33 

وانديافلهآيا همه محصوالت خوردني كه به صورت و در انبار با فاصله از كف داراي درپوش مناسب هستند؟
و ديوارها نگهداري سطح ؟شونديمزمين

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
34 

و توزيع غذا اطالعات كافي در مورد روش شستشوي دست بادر كاردست اندركاركنانآيا و صابونآبطبخ
و اين كار را مستمر در روز انجام ؟دهنديمرا دارند

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
35 

هب؟كنديمرا پرداختكاركنانمربوط به گرفتن كارت بهداشت براي هرهايآزمايشآيا پيمانكار هزينه كلي
بهالير 400000معادل باريكو توزيع غذا هر شش ماه آشپز كمك،آشپز ازاي هر نفر نيروي سرآشپز، و
الير 400000معادل باريكيك سالازاي هر فرد نيروي خدمات هر

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
36 

فضاي–انبارها–ها سردخانه–ها پله راه-راه روها–ها سالن–Ĥشپزخانهيها قسمتخدمات تمام كاركنانآيا
و بيرون سلفيهاييدستشو–خارجي سلف  باها حمام–سلف و و دقيق مدون ريزي برنامهرا به طور كامل

؟كننديمنظافت 

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
37 

ازماندهباقييهازبالهوهاحلب،هاكارتنآيا پيمانكار نسبت به تفكيك جداگانه مواد بازيافتي، مواد پالستيكي،
 مواد غذايي اقدامي نموده؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
38 

و بعد از كار از حمام موجود در سلف مركزي استفادهكاركنانآيا كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟كننديمقبل
 گردد

-الف
39 

و..... اقدامي گردنبند-ساعت-مچ بند–مانند انگشتر زيورآالتاز كاركنانآيا پيمانكار براي عدم استفاده
 كرده است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

-الف
40 

و تميزپزهاكبابتمام وسايل استيل تجهيزات استيل مثلباريكآيا هر سه هفته توسط سود كامالً شسته
از شونديم و حرارت ناشي از تماس مستقيم از روي سطح استيل پاك گردد؟يها روغنكه اثري  سوخته شده

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

 4000جمع امتياز
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و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره يك ) فرم استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميطبخ
 تاريخ:شماره:

و مواد اوليه ب: محور كيفيت غذا
حداكثرشاخص ارزيابيرديف

 امتياز
(ريال)امتياز مكتسبه جريمه مالي

و1-ب (پيمانكار) نسبت به تأمين نوع گوشت قرمز و ماهي) مورد مصرف طبق مفاد قرارداد(ديسفآيا گوساله، گوسفند، مرغ
 اقدام نموده است؟

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100سردخانه دار طبق مفاد قرارداد اقدام نموده است؟هايماشينقرمز تهيه شده توسط پيمانكار بايهاگوشتآيا2-ب

و گوشت3-ب  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمصحيح اقدامطوربهآيا پيمانكار نسبت به آاليش مرغ

و4-ب  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100توسط پيمانكار طبق مفاد قرارداد صورت گرفته است؟هايسبزيآيا تهيه مواد اوليه

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟گردديمسردخانه دار به اداره تغذيه حملهايماشينآيا لبنيات تهيه شده توسط پيمانكار با5-ب

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟استآيا نمك مورد مصرف توسط پيمانكار از نوع يددار6-ب

و ... به اندازه مصرف براي يك وعده غذاييبنديبستهآيا پيمانكار نسبت به در نظر گرفتن حجم7-ب اقالم رب، پنير، كره
 اقدام نموده است؟

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و ليواننيتأمآيا پيمانكار نسبت به8-ب و چنگال و همكاران اقدامكاركنان،بيمارانمصرف جهتباريكو توزيع قاشق
؟دينمايم

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و توزيع ليوان كاغذي9-ب و ليوانباريكآيا پيمانكار نسبت به تأمين مصرف شفاف جهتباريكمصرف جهت مايعات گرم
؟دينمايممايعات سرد اقدام

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
10 

و (برنج، گوشت،آيا غذاهاي تهيه و حبوبات)يسبزتوزيع شده توسط پيمانكار داراي پختگي مناسب مواد اوليه منجمد
 بوده است؟

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
11 

و سوخته نبوده است؟  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100آيا غذاهاي تهيه شده توسط پيمانكار شور

-ب
12 

و نمك در انواع غذاها استفاده و ادويه و چاشني و كافي از سس  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار به ميزان مناسب

-ب
13 

و ممانعت از گرم نمودن روغن با حلب بر روي  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100اقدام نموده است؟گازاجاقآيا پيمانكار نسبت به خودداري

-ب
14 

و ساير اقالم درخواستيدرخواستآيا پيمانكار در صورت جيره غذاييبر اساسكارفرما نسبت به تأمين ميوه فصل
؟دينمايماقدام

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
15 

از آن جنس را براييانمونهگردديمآيا پيمانكار نسبت به اينكه جنسي با برند جديد براي اولين بار به اداره تغذيه ارائه
و و پس از تأييد آن جنس از همه لحاظ برند كيفيت و انقضاء به مقداريها پروانهناظرين آورده و تاريخ توليد بهداشتي

 درخواستي سفارش دهند؟

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
16 

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟استآيا برنج تهيه شده از نوع برنج هندي دانه بلند مرغوبشامل

-ب
17 

(گوسفند گرم، گوساله گرم وآيا پيمانكار نسبت به تهيه گوشت قرمز مصرفي و ساير–گوشت سفيد مرغ گرم) ماهي
 ناظرين اداره تغذيه باشد اقدام كرده است؟دييتأمواد پروتئيني كه داراي مشخصات بهداشتي الزم مورد 

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
18 

و و انقضاي معتبريهاسردخانهآيا اجناس وارد شده به انبارها  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟استسلف مركزي همگي داراي تاريخ توليد

-ب
19 

و وهاسردخانهآيا اجناس وارد شده به انبار ودييتأموردبرداريبهرهسلف مركزي داراي پروانه ساخت وزارت بهداشت
و داروي استان ؟استمعاونت غذا

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
20 

و مديريت اداره تغذيهدييتأآيا اجناس وارد شده داراي تاريخ انقضاي مورد زمان قابليت مصرفيدارا؟استناظرين
 ماه)6تا حداقل

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-ب
21 

سن23تا19يا الشه گوشت گوسفندي نر گرم تهيه شده داراي وزنآ و  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟استماه12تا6گرم

-ب
22 

و و گوسفند ماده  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100 گرم اقدام كرده است؟ 1500زير وزنيها مرغآيا پيمانكار نسبت به عدم سفارش براي گوشت گاو

 2200جمع امتياز



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

يك ) فرم و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت له رحيميطبخ
 تاريخ:شماره:

ج: محور كميت غذا
حداكثرشاخص ارزيابيرديف

 امتياز
امتياز
 مكتسبه

(ريال) جريمه مالي

و ...) در طبخ غذا توسط پيمانكار رعايت1-ج و حبوبات (برنج، انواع گوشت، روغن آيا اوزان جدول مواد غذايي اصلي خام
؟گردديم

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟گردديممربوطه توسط پيمانكار رعايتآناليزغذا مطابق با جداوليهانيدورچآيا اوزان2-ج

تا3-ج و2آيا پيمانكار نسبت به تأمين مواد اوليه مورد نياز حداقل  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100 ذخيره دارد؟ها سردخانههفته را در انبار

در4-ج ازيهاميتاآيا تحويل اجناس و در روزهاي اداري يعني از شنبه تا آخر روز چهارشنبه صبح 7:30ساعت اداري
؟رديگيانجامم 14:30"تاًينها

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و انباردار شركت نسبت به ليست5-ج و ساير مواد بر اساس آمارهانيدورچمصرفي غذاي روزانه فاكتورهاياوزانآيا پيمانكار
و اجناس را با اين اوزان در اختيار ناظرين و فرم گرم بندي پيوسته ضميمه قرارداد اقدامي كرده ارائه شده از اداره تغذيه

؟دهديمقرار 

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

 500جمع امتياز



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

)فرم يك و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميطبخ

د: محور نيروي انساني
ردي
ف

(ريال)امتياز مكتسبهحداكثر امتيازشاخص ارزيابي جريمه مالي

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100 نموده است؟ نفر اقدام16نيروي انساني به تعداد آيا پيمانكار نسبت به تأمين1-د

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟استشده در بخش غذا داراي آرم شركتكارگيريبهكاركنانآيا لباس2-د

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟هستندخودبر لباسشده در بخش غذا داراي اتيكت شناسايي الصاق شدهكارگيريبهكاركنانآيا3-د

و آرامشكارگيريبهكاركنانآيا4-د  كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟ندينمايمرا رعايتآشپزخانهشده در بخش غذا داراي نزاكت بوده

و نكات اعالم شدهكارگيريبهكاركنانآيا5-د و مقررات و پيمانكار نسبت به رعايت كامل قوانين شده
؟ندينمايمتوسط كارشناس ناظر كارفرما به طور صحيح اقدام

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و نظارت بر قرارداد را در اختيار نمايندگان كارفرما6-د آيا پيمانكار اطالعات الزم جهت اجراي بازرسي
؟دهديمقرار

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و هرگونه تغييرات پرسنلي خود راجاييجابه،كارگيريبهالزم در زمينهيهايهماهنگآيا پيمانكار7-د
؟دهديمانجام

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و آشپزهاي به كار گرفته توسط پيمانكار طبق مفاد شرايط داراي حسن سابقه8-د و تجاربآيا سرآشپز
و و مورد تأييد در طبخ ؟استغذا توزيعكافي

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

و سنوات را طبقكاركنانآيا حقوق9-د و همچنين عيدي به طور كامل نسبت به نوع فعاليت فرد
و طبق نظارت كامل اداره حسابداري دانشگاه پرداختدييتأموازين مورد ؟كنديماداره كار

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-د
10 

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار نسبت به پرداخت حقوق در موعد مقرر اقدام

-د
11 

و آشپزهاي و موردآشپزخانهآيا گروه سرآشپز و با مهارت كافي (دراداره تغذيه هستند؟دييتأكامل
 براي جايگزيني)صورت عدم تأييد يك هفته مهلت

چنانچه پيمانكار اقداميك هفته مهلت برايجايگزينيبعد از 100
و سرآشپز به ازاي هر روز ننمايد براي هر نفر گروه آشپزها

و تخته كار000/000/2مبلغ  و براي گروه كارگر ساده ريال
و براي هر نفر  ريال000/500/1مبلغ به ازاي هر روز

.گردديمجريمه كسر 
-د

12 
 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100آيا پيمانكاري براي افراد مرخص گرفته نيروي جايگزيني در نظر گرفته است؟

-د
13 

و توجيه براي تجهيزات تحويلي به شركت براي مراقبتكاركنانآيا پيمانكار نسبت به نگهداري
و عدم خسارت به تجهيزات تحويلي اقدام نموده است؟  اين صورتغيردر بيشتر از اين وسايل

 شوديمعالوه بر جريمه معادل خسارت وارد شده از صورت وضعيت ماه كسر

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

-د
14 

و از استخدام ايشانكارگيريبهآيا پيمانكار نسبت به و معتاد ممانعت ايجاد كرده افراد سيگاري
؟كنديمجلوگيري

 كسر گرددالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100

 1400جمع امتياز

يك ) فرم و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميطبخ



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

محور تجهيزاته:
حداكثرشاخص ارزيابيرديف

 امتياز
(ريال)امتياز مكتسبه جريمه مالي

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار نسبت به تأمين لباس، روپوش، چكمه، كفش طبق مفاد شرايط اقدام1-ه
 گردد

و صحيح تجهيزات تحويلي اقدام نموده است؟2-ه و تعمير مناسب كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100آيا پيمانكار نسبت به نگهداري
 گردد

و توزيع غذا را در3-ه (در صورت نياز) جهت تهيه، طبخ و تجهيزات و تأمين ساير وسايل آيا برنده مناقصه نسبت به تهيه
؟دينمايممدت قرارداد اقدام

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100اقدام نموده است؟آشپزخانهاطفاء حريق در محيطيهاكپسولآيا پيمانكار نسبت به شارژ4-ه
 گردد

 باريكپارچ آب، سفره–سبد نان–اعم از ظروف غذاخوريآيا پيمانكار نسبت به تأمين تجهيزات مورد نياز در سالن5-ه
و نايلون جهت–دستمال كاغذي–مصرف و بندي دستهسلفون روي غذاهاي توزيعي اسپري–ها زبالهآوري جمعنان
 اقدام كرده است؟ خوشبوكنندهوكش حشره

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

(آب جويي صرفهبراي كاركنانآيا پيمانكار نسبت به توجيه6-ه گاز) اقدامي نموده–برق–و هدر ندادن منابع انرژي
 است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

( گير پوست-يا قبضهيچاقوها–آيا لوازم كار شامل چاقو قصابي7-ه  شويي ظرف-التكس- مصرف باريكانواع دستكش
 تهيه شده است؟ كاركناندستكش مخصوص فرها) براي–گوشت سازي آمادهدستكش ايمني جهت

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

ويها پالت،هايگارها، آيا پيمانكار تجهيزات ترولي8-ه راهاآناند شدهزدگي زنگفلزي كه دچاريهايصندلفلزي ميز
و رنگ كرده؟ ضدزنگ  زده

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و مواد شيميايي اقداماتي9-ه و محل نگهداري مواد شوينده كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100انجام شده؟آيا براي تفكيك
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100درهاي توري دار تهيه كرده است؟آشپزخانهسالنيهاپنجرهآيا پيمانكار براي10-ه
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100و انبارها داراي پالت به اندازه كافي هستند؟سردخانهآيا تمام11-ه
 گردد

و تأمين جعبه12-ه و لوازم موجود در آن جعبه درهايكمكآيا پيمانكار نسبت به تهيه وآشپزخانهمختلفيهامكاناوليه
 انبارها اقدام نموده است؟

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و رطوبت هستند؟هاسردخانهآيا13-ه و دما كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100و انبارها داراي دماسنج براي ثبت درجه برودت
 گردد

و ظروفدارينگهبرايياجداگانهآيا جايگاه14-ه كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100مصرف وجود دارد؟باريكملزومات
 گردد

براي آموزش بهياجلسهو آيادينمايمرا در موعد مقرر شارژآشپزخانهموجود درنشانييĤتشهاكپسولآيا پيمانكار15-ه
از كاركنان  برگزار كرده؟ها كپسولبراي نحوه استفاده

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و كالهييهاكفشآيا پيمانكار در جلوي درب ورودي16-ه و همچنين روپوش سفيد مصرف براي ورودباريكمناسب
 شوند تهيه كرده است؟ آشپزخانهوارد سالن خواهنديمپرسنلي كه

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

 1600جمع امتياز



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

يك ) فرم و توزيعو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميغذايطبخ

و: محور توزيع غذا

حداكثرشاخص ارزيابيرديف
 امتياز

(ريال)امتياز مكتسبه جريمه مالي

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100آيا پيمانكار تمهيدات الزم در خصوصتوزيع غذا به صورت متمركز انجام داده است؟1-و
 گردد

و مجزا جهت توزيع غذا اقدام2-و ) روپوش؟ندينمايمآيا كاركنان بخش توزيع غذا نسبت به استفاده از روپوش شكيل
و مجزا شامل: روپوش،  سفيد همراه با آرم شركت پيمانكار) كاله،شلوار شكيل

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و برخورد مناسب3-و كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟هستندآيا كاركنان بخش توزيع غذا داراي حسن رفتار
 گردد

و موي سر اقدامسروصورتآيا كاركنان بخش توزيع غذا نسبت به رعايت بهداشت4-و كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟ندينمايم، ناخن
 گردد

و كارمندان اقدامدياساتآيا كاركنان بخش توزيع غذا نسبت به رعايت موازين بهداشتي جهت توزيع غذاي دانشجويان،5-و
؟ندينمايم

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار نسبت به توزيع غذا در ساعات تعيين شده طبق نظر كارفرما اقدام6-و
 گردد

(باالي7-و Cآيا پيمانكار نسبت به توزيع غذا با دماي مناسب كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100 ) در هنگام توزيع اقدام نموده است؟63
 گردد

 700جمع امتياز



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

يك ) فرم و توزيع غذايو ارزيابيامتيازدهيپيوست شماره استان لرستانبيمارستان شهيد آيت اله رحيميطبخ

محور پيمانكارز:

حداكثرشاخص ارزيابيرديف
 امتياز

امتياز
 مكتسبه

(ريال) جريمه مالي

و به مقدار كافي اقدام1-ز كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار نسبت به تأمين مواد اوليه در وقت مقرر
 گردد

و انبار نبودن مواد اوليه حداقل براي يك هفته اقدام2-ز كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمآيا پيمانكار نسبت به تأمين
 گردد

و با حضور كارشناس ناظر كارفرما اقدامآيا پيمانكار3-ز كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمنسبت به حمل كليه مواد اوليه در ساعت اداري
 گردد

و دقيق برنامه4-ز كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100؟دينمايمتعيين شده از طرف كارشناس تغذيه كارفرما اقدامغذاييآيا پيمانكار نسبت به رعايت كامل
 گردد

و نصب جعبه5-ز و مواد ضروري در محلهايكمكآيا پيمانكار نسبت به تهيه كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100اقدام نموده است؟Ĥشپزخانهسرويسسلفاوليه با كليه لوازم
 گردد

و جايگزين برايهاآنبه) هستندو غيرهجراحتمسري، سوختگي،(ييهايماريبپرسنلي كه دچارپيمانكار برايآيا6-ز مرخصي داده شده
 قرار داده است؟ها آن

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100مواد غذايي كه پس از باز شدن در كمترين زمان ممكن به مصرف برسد اقدام كرده است؟بنديبستهآيا پيمانكار نسبت به حجم7-ز
 گردد

و توزيع غذا در دسترس مديريت اداره تغذيه سازي Ĥمادهيها ساعتشركت در تمام طول االختيار تام◌ٔ ندهينماآيا8-ز و استبا طبخ تا ارتباط
و امور را ايجاد نمايد؟ و اجرايي مديريت  تعامل اداري

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و ساير–كاري العادهنوبت فوق–طبق قوانين اداره كار حق شيفت كاركنانآيا پيمانكار در حقوق9-ز و روزهاي تعطيل سختي كار جمعه كاري
؟كننديممشاغل را رعايت بندي طبقهمزايايي طرح 

كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100
 گردد

و جوندگان داخل سالن10-ز كسرالير 100.000به ازاي كسر هر امتياز 100انجام داده است؟آشپزخانهآيا پيمانكار تمهيدات الزم براي ورود حشرات
 گردد

 1000جمع امتياز
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و فرم و صورت وضعيت الزاماً/ اعمال شدهيهامهيجرميزان محاسبهالف ) امتيازات كسب شده ..استپيوست اسناد مالي

جمعپيمانكارتوزيعتجهيزات نيروي انسانيكميتكيفيتبهداشتعنوان

100011400 700 1600 22005001400 4000حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

)ريال(يمالجريمه



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

 پيوست شماره دو

 آشپزخانهدستورالعمل نحوه خريد مواد اوليه مورد نياز در
 بهداشتي،آرايشي،آشاميدني،مشمول قانون مواد خوراكي شده بندي بستهمواد غذايي-1

و طبخ غذا كه به صورت  بايد داراي مشخصات زير باشند: گردنديمعرضه بندي بستهكليه مواد غذايي مورد نياز در امر تهيه
 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت-1-1
 نام كاال-1-2
 نام تجاري-1-3
 توليدكنندهآدرس كارخانه يا كارگاه-1-4
 محصول نوع تركيبات يا مواد اوليه سازنده-1-5
 تاريخ توليد-1-6
 تاريخ انقضا-1-7
 وزن خالص يا وزن آبكش شده يا حجم-1-8
 شرايط نگهداري-1-9
ياهيتغذجدول ارزش-1-10

كل كشور و درمواردي كه در و مصرف اقالم فاقد مشخصات ذكر شده در باال ممنوع بوده مثالً(يمحصولالزم به توضيح است ورود
 الزم با واحد تغذيه انجام گيرد.يهايهماهنگ) فاقد مشخصات الزم باشدبايد قبالً خرما

و بهداشتي شده بندي بستهمواد بهداشتي-2  مشمول قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي
و و نظافت ظروف و انبارهاي مواد غذايي هاي محلكليه مواد بهداشتي مورد نياز در امر شستشو و طبخ  بندي بستهكه به صورت تهيه

 بايد داراي مشخصات زير باشند: گردنديمعرضه
 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت-1-1
 نام كاال-1-2
 نام تجاري-1-3
 توليدكنندهآدرس كارخانه يا كارگاه-1-4
 نوع تركيبات يا مواد اوليه سازنده محصول-1-5
 تاريخ توليد-1-6
(تاريخ-1-7  بعضي از اقالم)جهت انقضا
 وزن خالص يا حجم-1-8
 شرايط نگهداري-1-9
 روش استفاده از محصول-1-10

و مصرف اقالم فاقد مشخصات ذكر شده در باال ممنوع .استالزم به توضيح است ورود
درياهياولمواد-3 و به صورت خام ولي مشخص بندي بستهكه مشمول قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي نبوده

:گردنديمعرضه 
(اين اقالم عمدتاً شامل انواع مواد گوشتي و مرغ) بوده كه به صورت گرم يا منجمد عرضه خام و الزم شونديمماهي، گوشت قرمز

 رعايت گردد:هاآندر مورداست موارد زير
(ماهي، گوشت قرمز، سردخانه دار هاي ماشينباستيبايمو گرمهشد بندي بستهمرغ) منجمد تذكر: حمل انواع مواد گوشتي خام

و داراي  (مسقف و پلمپپلمپ و امضاي دكتر دامپزشك و مهر و مهر برجسته (داراي هولوگرام و مجوز حمل بار به صورت سربي)
 باركد معتبر از سازمان دامپزشكي) باشد.
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با-1- و و داراي مجوز معتبر از سازمان هاي ماشينماهي تازه: بايد كليه مشخصات ماهي تازه را داشته سردخانه دار مسقف
 دامپزشكي باشد.

 ماهي منجمد: در صورت استفاده از ماهي منجمد شرايط زير در زمان ورود بايد لحاظ گردد:-3-2
و بندي بستهداراي-3-2-1  قبول قابلمناسب
 بندي بستهبر روي بندي بستهذكر تاريخ-3-2-2
 يا حداكثر تاريخ مصرفذكر تاريخ انقضا-3-2-3
و نگهداري-3-2-4  ذكر شرايط حمل
آن-3-2-5 و سايز  ذكر نوع ماهي
 ماهي بندي بستهمعتبر از دامپزشك مستقر در واحدهيدييتأ-3-2-6
 گوشت قرمز:-3-3
و وارداتي باشد بايد داراي مشخصات زير باشد:-3-3-1  گوشت قرمز چنانچه منجمد
 قبول قابلو مناسب بندي بسته-3-3-1-1
 بندي بستهتاريخ-3-3-1-2
 تاريخ انقضا يا حداكثر تاريخ مصرف-3-3-1-3
و نگهداري-3-3-1-4  شرايط حمل
 ربطذي نهادهايازهيدييتأ-3-3-1-5
 بندي بستهذكر كلمه حالل بر روي-3-3-1-6
و هاي ماشينبا شده بندي بستهحمل گوشت منجمد-3-3-1-7 در پلمپسردخانه دار در حال كار  بارگيري مبدأشده

آن-3-3-1-8 مجوز حمل محموله صادر شده توسط سازمان دامپزشكي يا دامپزشك مستقر در واحد توليدي كه محموله از
 خريداري شده است.

و-3-3-2 هنيا الشهچنانچه گوشت قرمز به صورت گرم و كنترل گردد:خريداري گردد الزم است موارد زير در  گام ورود بررسي
و-3-3-2-1 .ستونقال حملداراي برچسب سازمان دامپزشكي كه شامل نوع گوشت، تاريخ كشتار، شرايط نگهداري
و پلمپ شده در كشتارگاه-3-3-2-2 (مبدأالشه بايد با ماشين سردخانه دار مسقف در حال كار  48978مطابق با نامه شماره باشد

ومع5/12/86مورخ .مربوطه) ضمايماون درمان
و نام راننده ماشيندييتأمحموله بايد بانامه مورد-3-3-2-3 ارسال ونقل حملدامپزشك مستقر در كشتارگاه با ذكر شماره شهرباني

 گردد.
و هاي ماشينبا شده بندي بستهحمل گوشت منجمد-3-3-2-4 در پلمپسردخانه دار در حال كار  بارگيري مبدأشده

و و سپس نسبت به قصابي سازيĤشپزخانه پاكالشه بايد قبل از قصابي در محل آاليش كه جهت اين مهم اختصاص يافته، شسته شده
 الشه اقدام گردد.

 مرغ-3-4
 چنانچه مرغ به صورت منجمد خريداري گردد الزم است موارد زير رعايت شود:-3-4-1

و بندي بستهداراي  شدهو وكيوم قبول قابلمناسب
يا بندي بستهذكر تاريخ  بندي بستهبر روي برچسب

 بندي بستهذكر تاريخ انقضا يا حداكثر زمان تاريخ مصرف بر روي برچسب يا
و نگهداري بر روي برچسب يا  بندي بستهذكر شرايط حمل

ذيازهيدييتأ  ربط نهادهاي



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

بكه درصورتيذكر كلمه حالل  اشدجنس در خارج از كشور ايران توليد شده
و هاي ماشينحمل مرغ با در پلمپسردخانه دار در حال كار  مبدأشده

يا بندي بستهمجوز حمل محموله صادر شده توسط سازمان دامپزشكي يا دامپزشك مستقر در واحد توليدي كه محموله در آن
 بارگيري شده است.

 شرايط الزم جهت مرغ به صورت گرم:-3-4-2
و بندي بستهداراي  قبول قابلمناسب

يا ذكر تاريخ بسته  بندي بستهبر روي برچسب
 بندي بستهذكر تاريخ انقضا يا حداكثر زمان تاريخ مصرف بر روي برچسب يا

و نگهداري بر روي برچسب يا  بندي بستهذكر شرايط حمل
و سردخانههاي ماشينحمل مرغ با در پلمپدار در حال كار  مبدأشده

آنمجوز حمل محموله صادر شده توسط سازمان دامپزشكي يا دامپزشك مستقر در واحد كشتارگاهي كه محموله يا در كشتار
 است. شده بندي بسته

بهتذكر مهم: الزم به توضيح است برچسب بايستي به صورتي جهت هر واحد محموله استفاده شده باشد كه امكان مخدوش شدن  را
 حداقل ممكن برساند.

 مصرف باريكو ظروف بندي بستهظروف-4
(اعم از سلوفان، ظروف بندي بستهكليه اقالمي كه جهت و ... باريكغذاي و چنگال، ليوان رديگيممورد استفاده قرار)مصرف، قاشق

و بهداشتي باشد از جمله: پروانه ساخت از وزارت بهداشت،، بايد داراي مشخصات الزم مطابق با قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي
.، نام سازنده، نام محصول، آدرس سازنده يا واحد توليدي، شرايط نگهداري، شرايط يا نحوه استفادهتاريخ توليدتركيبات، 

( چنانچه اقالم استيهيبد و ...) وارداتي باشد فروشنده بايد نسبت به ارائه برگه مذكور خوراكي، آشاميدني، بهداشتي، پروتئيني، برنج
و پيمانكار در هنگام تخليه انبار يا سردخانه  ورود يا مجوز ورود كه از طرف وزارت بهداشت جهت آن جنس صادر گرديده اقدام نموده

رااين آشپزخانه  ارائه نمايد. مجوز
چنگال واستفاده از ظروف آلومينيومي-قاشق–جهت كاسه خورشي مصرف گياهي باريكپيمانكار موظف به استفاده از ظروف-4-1

و خورشي مي باشد.  و ظروف آركوپال جهت ظرف پلويي و دو پرس .است جهت ظرف پلويي تك پرس
 نان:-5

و حداكثر تا و مورد استفاده قرار گيردازتر اضافهقرص50نان بايد به صورت روزانه آمار برآورد شده جهت هر وعده غذايي تهيه
از شده بياتيها نان در24بيش  غذايي به صورت غذاي اصلي يا همراه با غذاي اصلي را ندارد.يها وعدهازيك هيچساعت اجازه مصرف

و نان گردديمتوصيه هستندنان كه عمدتاً داراي شناسه نظارت از وزارت بهداشت بندي بستهتوصيه: با توجه به وجود واحدهاي توليد
 واحدها تهيه شود. گونه ازاين

و نيم قرص–قرص نان سوميكبراي هر وعده نهار–هر وعده صبحانه يك قرص نانبر تبصره: براي هر وعده شام همراه با چلو يك
وكه درصورتي-نان   يا يك قرص نان به همراه نان باگت خوراك باشد دو قرص نان

:بار ترهانواع-6
و روزانه استفاده بار ترهبهتر است از انواع بابه صورت تازه و تا همان وعدهو توجه به منوي غذاي حداكثر يك روز قبل از مصرف تهيه

كثر به مدت دو هفته در سردخانه زير صفر مورد استفاده قرار گيرد. بديهي است در صورت اضافه آمدن يا افزايش خريد مواد فوق حدا
به بار ترهنوع بر اساسقابل نگهداري است كه بايد  و هاي سازي آمادهنسبت مناسب قبل از قرار گرفتن در سردخانه بندي بستهاوليه

 زير صفر اقدام نمود.
و ...دار برگانواع سبزي(يبار تره-6-1 مشمول قانون مواد گردنديمعرضه بندي ستهبكه به صورت)، انواع ساالد آماده مصرف

و الزم است مطابق با قانون موارد زير بر روي برچسب اين اقالم ذكر گردد: و بهداشتي بوده  خوراكي، آشاميدني، آرايشي
 شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت-6-1-1
 نام كاال-6-1-2
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 نام تجاري-6-1-3
 توليدكنندهآدرس كارخانه يا كارگاه-6-1-4
 نوع تركيبات يا مواد اوليه سازنده محصول-6-1-5
 تاريخ توليد-6-1-6
 تاريخ انقضا-6-1-7
 شرايط نگهداري-6-1-8

يا هاي سبزيتذكر: تهيه و يا هر دو با رعايت كليه موارد بهداشتي طبق نظر كارشناس بندي بستهموردنياز كارفرما به صورت تازه
 تغذيه كارفرما خواهد بود.

و استفاده از موادكه درصورتي مورد تأييد ضدعفونيپيمانكار نسبت به تهيه سبزي به صورت تازه اقدام نمايد موظف به شستشو
با كارشناس و بايد مطابق بهمر هاي دستورالعملبهداشت كارفرما بوده  اقدام نمايد.ها ضدعفونيĤنو سازي آمادهبوطه نسبت

در از اقالمشرايط اختصاصي جهت بعضي  امور طبخمورد نياز
 الف) برنج

يكپاكستاني خارجي برنج مورد نياز از نوع و مارك آن به تأييد كارشناس تغذيه كارفرما برسد، دانه بلند مرغوب درجه و نوع .بوده
ب) گوشت قرمز

و منجمد، و منجمد، گوساله گرم شده توسط پيمانكار كه با يكي از بهترينهيته استفاده از انواع گوشت قرمز مصرفي، گوسفندي گرم
و مورد تأييد مديريت و داراي مشخصات بهداشتي الزم به توضيح است كه در صورت مصرف الزمو ناظران اداره تغذيه باشد. كيفيت

.ميزان درصد افت ناشي از ديفراست در وزن كلي مدنظر قرار گيردبايد الزاماً گوش منجمد 
ج) گوشت مرغ

وا و تازه كشتار روز ستفاده از گوشت گرم و داراي مشخصات بهداشتي الزم تهيه شده توسط پيمانكار كه با يكي از بهترين كيفيت
و ناظران اداره تغذيه باشد. مورد تأييد مديريت

د) گوشت ماهي
و مورد تأييدهيته،زنده از گوشت ماهي استفاده و داراي مشخصات بهداشتي الزم شده توسط پيمانكار كه با يكي از بهترين كيفيت

.مديريتو ناظران اداره تغذيه باشد 
و،تذكر: چنانچه كليه اقالم گوشتي به صورت گرم تهيه گردد .استپيمانكار به عهده سازي آمادهكليه عمليات آاليش

گر(1فرم شماره )مشخصات مناقصه



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

شركت:نام

: آدرس

-همراه-تلفن
: ايميل-فكس

:كد پستي

: اعضاي هيأت مديره

:مدير عامل

:افراد داراي حق امضاء

 توانايي ماليبرگ تعهد نامه



 بهداشتي درماني استان لرستان خدماتو دانشگاه علوم پزشكي
"

و توزيع غذاي بيمارستان شهيد آيت اله رحيميمناقصه عمومي يك مرحله اي  واگذاري طبخ

 اينجانب ..............فرزند.................... بشماره شناسنامه...............به سمت......................

از شركت خدماتي........................كه بنا براساسنامه شركت ،اختيار مهر وامضاء اسناد واوراق تعهد آور را دارا

مي باشم، به نمايندگي از طرف شركت توانايي پرداخت كليه هزينه هاي خريد مواد اوليه ،تامين حقوق پرسنل وساير 

رستان ازمحل منابع مالي خود به مدت سه ماهه متوالي را دارا بوده هزينه ها بابت قرارداد طبخ وتوزيع غذاي بيما

وتعهد مي نمايم حقوق ودستمزد وبيمه تامين اجتماعي نيروهاي تحت امر خود در اين قرارداد را طبق قانون كار ،همه 

 ماهه تا قبل از آخرين روز ماه،از محل دارايي هاي شركت به حساب حقوقي افراد واريز نمايم 


