
 بسمه تعالی

 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاى
  

1 
 

 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر: – 2212442تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 آگْی هٌاقصِ عوَهی: 
 طبخ ٍ تَسیع غذا( –)تْیِ 

وَساؼِ ٍ هطااضوب تراص    هجَظّاا  غاازضُ ٍ تاِ هٌظاَض     زاًطگاُ ػلَم پعضىی ٍ ذسهات تْساضتی زضهاًی استاى لطستاى زض ًظط زاضز تاا وَهاِ تاِ    

تاا هطرػاات هٌاسضد زض ضاطایف اذتػاغای ، اظ      ضا تِ ضطح شیل ٍ تِ هست یىساا  ،  وَظیغ غصا  تطذی اظ هطاوع واتؼِ ذَزقثد ٍ ذػَغی ، اهَض

وَهِ تِ هتي ایي آگْی ٍ سایط اسٌاز ، ًساثب تاِ   لصا اظ اضراظ ٍاهس ضطایف زػَت هی ضَز تا تِ اضراظ غالحیتساض ٍاگصاض ًوایس ؛ قطیك هٌالػِ 

 پیطٌْازات ذَز السام ًوایٌس .ضطوب زض هٌالػِ ٍ اضائِ 

 ًحَُ زضیافب اسٌاز هٌالػِ :

 هی وَاًٌس تِ قطیك ظیط السام ًوایٌس : 13/05/98لغایب   12/05/98هتماؾیاى ػعیع هْب زضیافب اسٌاز هٌالػِ اظ واضید 

 وىطٍ . A4  ( ٍ زضیافب ٍ چاج اٍضاق هٌالػِ تط ضٍ  واغصّاwww.lums.ac.ir :هطاهؼِ تِ سایب زاًطگاُ )تِ ًطاًی

 ًحَُ اضائِ پیطٌْازات :

زاًطگاُ وحَیال   ٍاحس حطاسب( تِ 15)ساػب  22/05/98لغایب پایاى ٍلب ازاض  ضٍظ  13/05/98پیطٌْازات ٍ سایط اسٌاز هٌالػِ زض هْلب ظهاًی 

 (سَمقثمِ  –2ساذتواى ضواضُ  –ستاز هطوع  زاًطگاُ ػلَم پعضىی استاى لطستاى-خ هؼلن-زاًطگاُ : ذطم آتاز ٍاحس حطاسبًطاًی زازُ هی ضَز . )

 : ولیِ اسٌاز هٌالػِ تایس وَسف هتماؾی ، هُْط ٍ اهؿاء ضَز .  1ًىتِ 

 اًطگاُ هطاهؼِ ًوایٌس .: الظم اسب هتماؾیاى ػعیع ، وا ضٍظ آذط هْلب فَق هْب اقالع اظ آذطیي وغییطات ، تِ سایب ز 2ًىتِ 

 ظهاى ٍ هىاى افتتاح پاوات زضیافتی :

، لیىي ایي ظهاى هوىي اسب وغییط یاتاس  هی تاضس  12ساػب :  - 23/05/98ضٌثِ هَضخ چْاضپیطٌْازات ، اتتسائاً ضٍظظهاى پیص تیٌی ضسُ هْب افتتاح 

 وواس حاغل ًوَز . 066-33314618 ؛ ػلی ایحا  هْب اقالع اظ ظهاى افتتاح پاوات ، هی وَاى تا ضواضُ ولفي

هؼاًٍاب وَساؼِ    - 2قثماِ   –1سااذتواى ضاواضُ    –هىاى : سالي هلسات هؼاًٍب وَسؼِ زاًطگاُ تِ ًطاًی : ستاز زاًطگاُ ػلَم پعضىی اساتاى لطساتاى   

 هسیطیب ٍ هٌاتغ .
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 1فزم شوارُ 

 تْیِ،طبخ ٍتَسیع غذا لیست ًیاسّاي تقزیبی هزاكش تابعِ داًشگاُ جْت بزگشاري هٌاقصِ

 ًكتِ هْن :

ثب تَجِ ثِ توشیجی ثَدى آهبس صیش ، هوٌي است تؼذاد ؿزاّبی هَسد ًيبص اػالهی دستخَش ًَسبى گشدد ؛ ثٌبثشایي الصم است هٌبهػِ گشاى  - 1
 ایجبد ًٌٌذ .ػضیض هيوت ّبی خَد سا ثِ ًحَی اسائِ ًٌٌذ ًِ ّش گًَِ ًبّص یب اكضایص ، خللی دس سًٍذ اجشای تؼْذاتطبى 

جلـی ثِ ػٌَاى ه؛ليٌي دس غَست تأهيي هحل اص سَی ًبسكشهب ، جْت عجخ ٍ تَصیغ ؿزا ًذاسد ، ًبسكشهب الضاهی ثِ تأهيي هٌبى ٍ تجْيضات  - 2

 اص سَی ًبسضٌبسبى خجشُ ٍ هٌتخت داًطگبُ تؼييي هی گشدد ، ًِ حذٍداً ثِ ضشح ریل است :اجبسُ ثْب 

رد

 یف

ًام  شْزستاى

بیوارستاهزكش/

 ى

هیاًگیي 

تعذاد رٍساًِ 

 صبحاًِ

 ثِ پشس

 هیاًگیي

تعذاد 

رٍساًِ 

 ًاّار

 ثِ پشس

تعذاد  هیاًگیي

 رٍساًِ شام

 ثِ پشس

هیاى 

 ٍعذُ 

 جوع كل

 هيبًگيي
 سٍصاًِ

هبلغ اجارُ بْاي 

احتوالی ، جْت 

استفادُ اس 

آشپشخاًِ 

 بیوارستاى

 ماهیانه 1362 252 372 472 272 شْذاي عشایز خزم آباد 1

000/000/11

 ریال

ماهیانه  285 82 82 72 55 )حاج كزین( عسلی خزم آباد 2

ر000/500/2

 یال

ماهیانه  658 222 176 166 116 شْیذ آیت اهلل هذًی خزم آباد 3

000/500/3 

)آشپشخانه ریال

خارج اس 

بیمارستان 

توسط پیمانکار 

 تهیه می شود(

)اعصاب اهام رضا )ع( خزم آباد 4

 ٍ رٍاى(
122 132 122 222 572 000/000/00 

ماهیانه  435 122 125 152 62 اهام جعفز صادق)ع( الیگَدرس 5

000/300/7 

 ریال

ماهیانه  662 162 212 162 132 شْیذ چوزاى بزٍجزد 6

000/000/11

 ریال

ماهیانه  952 522 152 152 152 اهام خویٌی)رُ( بزٍجزد 7
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 )جْت اعالع اص ٍجَد یب كوذاى آضپضخبًِ دس هشاًض یب ثيوبسستبى ّبی هشثَعِ ، هشاجؼِ پيوبًٌبس ثِ هحل هَسد ًظش الضاهی است.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر000/400/7

 یال

ماهیانه  545 92 172 175 112 ابي سیٌا ًَرآباد )دلفاى( 8

ر000/300/7

 یال

ماهیانه  425 122 115 112 62 اهام خویٌی)رُ( الشتز )سلسلِ( 9

ر000/000/6

 یال

 شْذاي ّفتن تیز دٍرٍد 12

 هزكش عالی سالهت

ماهیانه  1122 362 162 322 262

ر000/300/7

 یال

ماهیانه  945 342 242 192 175 اهام خویٌی)رُ( كَّذشت 11

000/

000/11 

 اهام علی )ع( اسًا 12

 
45 45 72 112 

 

ماهیانه  272

ر000/000/6

 یال

 پلذختز 13

 

ماهیانه  572 152 152 172 122 اهام خویٌی )رُ(

000/300/7 

 ریال

 

14 

 

 

 الیگَدرس

 

 شْیذ ٍلیاى
 

122 

 

222 

 

222 

 

122 

 

622 

 ماهیانه 

000/000/11 

 000/000/11 642 152 172 172 152 آیت الِ بزٍجزد بزٍجزد 15
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 : زایط عوَهی هٌاقصِش

 هساضن الظم هْب ضطوب زض ایي هٌالػِ : -1

آى وَسف هٌالػِ گط هُْط ٍ اهؿا ضسُ اسب. )اهؿا هیثایسب تِ غَضت زساتی تاضاس ، ٍ ًاِ تاِ     وػَیط ولیِ اسٌاز هٌالػِ ، وِ وواهی غفحات –الف

 غَضت هْطِ اهؿا(

 ضواضُ ولفي ٍ ...  –ضواضُ التػاز   –وس پستی  –آزضس  –هٌالػِ گط ضاهل : ًام ایي هٌالػِ ،3ضواضُ وىویل ضسُ فطم  –ب

 .زاضًس  اهؿا  اسٌاز هالی ٍ حمَلی ضاغالحیب واضت هلی هسیطاى اهطایی ٍ وساًی وِ  وػَیط–ج

 )هَؾَع فؼالیب ضطوب هیثایسب تا هَؾَع هٌالػِ هكاتمب زاضتِ تاضس.(. وػَیط اساسٌاهِ ضطوب –ت

 ضطوب .  یا وػویوات وػَیط ضٍظًاهِ ضسوی وطَض حاٍ  آگْی وأسیس ٍ آذطیي وغییطات –ث

 .زض ظهیٌِ هَؾَع هٌالػِ  ازاضُ واض ٍ اهَض اهتواػیاظ  غالحیب گَاّیوػَیط  –د

 ّا  حسي ساتمِ زض اًجام اهَض قثد ٍ وَظیغ غصا )زض غَضت هساٍ  تَزى سایط ضطایف، اٍلَیب تا ضطوب زاضا  گَاّی تیطتط اسب(. گَاّی - چ

وواهی هساضن فاَق ،   ًیع وأییسوطَض ، ٍ وػسیك اهؿاء ذَز ًعز یىی اظ زفاوط اسٌاز ضسوی وثػطُ : پس اظ اػالم تطًسگاى ، تطًسُ هٌالػِ هىلّف تِ 

ازاضُ واض ٍ...( هی تاضاس ؛ زض غیاط ایٌػاَضت زاًطاگاُ هجااظ تاِ ؾاثف         –زفتط اسٌاز ضسوی  –اظ هطاهغ غالحیتساض )ّوچَى : ازاضُ حثب ضطوب ّا 

 وؿویٌات پیواًىاض ذَاّس تَز .

لِ ٍظضا ًٍوایٌسگاى هجلسیي ٍواضهٌساى زٍلب زض هؼاهالت ضاهغ تِ هٌغ هساذ»هٌالػِ گط الطاض هی ًوایس هطوَ  هوٌَػیب هَؾَع لاًَى  – 2

؛ ٍ وؼْس هی ًوایس وِ وا پایاى اهطا  لطاضزاز ٍ وسَیِ حساب تا زاًطگاُ ، تِ ّیچ ٍهِ اضراظ ، ًوی تاضس « 1337زٍلتی ٍوطَض  هػَب زیواُ 

فسد لطاضزاز ٍ هثطاى ذساضات ٍاضز تط ذَز اظ ضفطها اذتیاض هصوَض زض لاًَى فَق ضا زض هَؾَع لطاضزاز سْین ًساظز ، ظیطا زض غیط ایٌػَضت ، وا

 هحل وؿویٌات پیواًىاض ضا زاضز .

همتؿیات هحل ٍ ضطایف آى اقالع وافی وسة ًوایس ٍ ًسثب تِ ٍظاایف ذاَز   –هَؾَع–هٌالػِ گط تایس لثل اظ اضائِ پیطٌْاز ، اظ ًحَُ هٌالػِ – 3

 گط تا ػصض ػسم اقالع ٍ آگاّی ًوی وَاًس ّیچ یه اظ هفاز ضطایف ضا ًازیسُ گطفتِ ٍ ًمؽ ًوایس . آضٌایی واهل زاضتِ تاضس ؛ تسیْی اسب ، هٌالػِ

 ضطوب زض هٌالػِ ٍ اضائِ پیطٌْاز تِ هٌعلِ لثَ  اذتیاضات ٍ وىالیف وؼییي ضسُ اظ سَ  ٍاحس هٌالػِ گعاض اسب . – 4

 پیطٌْازاوی وِ پس اظ هَػس همطض ٍاغل گطزز ، وطویة احط ًرَاّس زاز.فالس سپطزُ ٍ–هططٍـ–زستگاُ هٌالػِ گعاض تِ پیطٌْازات هثْن – 5

ًىااض(  زستگاُ هٌالػِ گعاض اذتیاض زاضز ّطگًَِ وسَض لاًًَی )اػن اظ : تیوِ،هالیات،ػَاضؼ ٍسایط هَاضز( وِ تاتب هؼاهلِ تِ قطف لطاضزاز)پیوا – 6

 اظ تْا  واضوطز یا واال  وحَیلی زض هَلغ پطزاذب هكالثات اٍ وسط ًوایس .وؼلك هی گیطز ٍ واضفطها لاًًَاً هىلف تِ وسط آى هی تاضس ضا 

 پس اظ وؼییي تطًسُ هٌالػِ ، وؿویي هٌالػِ گطاى تِ استخٌاء تطًسگاى اٍ  ٍ زٍم پس اظ قی هطاحل لاًًَی هستطز ٍ سپطزُ ّاا  تطًاسگاى فاَق    – 7

 پس اظ ػمس لطاضزاز )تا تطًسُ اٍ ( تِ آًْا هستطز ذَاّس ضس .

 : تطًسُ زٍم زض غَضوی اػالم هی ضَز وِ وفاٍت لیوب پیطٌْاز  ٍ  تا تطًسُ اٍ  ووتط اظ هثلغ وؿویي ضطوب زض هٌالػِ تاضس . 1وثػطُ 

: زض غَضوی وِ تطًسُ اٍ  تِ ّط ًحَ اظ اًؼماز لطاضزاز اهتٌاع یا اظ زازى وؿویي)اًجام وؼْسات( زض هْلب هماطض ذاَززاض  ًوایاس ، وؿاویي      2وثػطُ 

زٍم ضطوب زض هٌالػِ آى ضطوب تِ ًفغ هٌالػِ گعاض ؾثف هی گطزز ٍ چٌاًچِ تط اساس همطضات ، هٌالػِ زاضا  تطًسُ زٍم تاضس لطاضزاز تاا تطًاسُ   
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ؾثف های  ض هٌؼمس هی ضَز ؛ زض غَضت اهتٌاع تطًسُ زٍم اظ اًؼماز لطاضزاز یا اضائِ وؿویي زض هْلب همطض ، وؿویي ٍ  ًیع تِ ًفغ زستگاُ هٌالػِ گعا

 گطزز ٍ ًتیجِ هٌالػِ تط اساس لَاًیي ٍ همطضات هطرع هی ضَز .

وؿویي اًجام تِ ػٌَاى زضغس هثلغ لطاضزاز 10تِ هٌظَض اقویٌاى اظ اًجام وؼْسات اظ سَ  تطًسُ هٌالػِ ، الظم اسب زض ظهاى ػمس لطاضزاز  – 8

تی لیسٍضطـ ٍ غازضُ اظ -لاتل ووسیس-تِ غَضت ؾواًتٌاهِ تاًىی تِ هٌالػِ گعاض وسلین ضَز )ؾواًتٌاهِ تایس وا پایاى هست لطاضزاز هؼتثط وؼْسات

 اظ ظهاى اػالم تطًسُ یه ّفتِتاًه ّا  هَضز لثَ  هٌالػِ گعاض ٍ تِ سَز زاًطگاُ ػلَم پعضىی استاى لطستاى تاضس(. ٍ زض غَضوی وِ حساوخط وا 

السام ًطَز ، وؿویي تطًسُ ؾثف ٍ اظ ضرع زٍم زػَت تِ ػول ذَاّس آهس ؛ ضرع زٍم ًیع تطا  وسلین )تِ غَضت وتثی( ، تطا  ایي واض 

 آظازساظ  ؾواًتٌاهِ فَق ، هٌَـ تِ اضائِ هفاغا حساب وأهیي اهتواػی ، اظ سَ  پیواًىاض هی تاضس . فطغب زاضز . یه ّفتِؾواًتٌاهِ حساوخط 

 اظاضائِ لطاضزازپس زضپایاى اظپیواًىاضوسطذَاّسضسوِوؿویي حسي اًجام واض ػٌَاى تِ زضغساظّطپطزاذب10پس اظ اًؼماز لطاضزاز ، هثلغّوچٌیي 

 هستطزذَاّسضس . ٍ  تِ واضوَسف ًاظط لطاضزاز ٍ تا وأییس واضفطها اًجام گَاّی

 ذَاّس تَز .ضٍظ تِ استخٌا  ایام وؼكیل 20هست اػتثاض پیطٌْازّا حساوخط  - 9

زض غَضت ٍهَز هستٌساوی زا ّ تط ػسم ضؾایب هٌالػِ گعاض اظ ضرع ضطوب وٌٌسُ زض هٌالػِ قی سا  ّا  لثل ، هساضن زضیافتی ٍ  زض  – 10

 وویسیَى هٌالػِ هفتَح ًوی ضَز ٍ ضرع هعتَض حك اػتطاؼ ًرَاّس زاضب . 

زضغس افعایص یا واّص زّس ؛ ػلیْصا ؾطٍض  اسب هٌالػِ گطاى ًطخ 25لِ ضا وا هٌالػِ گعاض هرتاض اسب زض غَضت ووایل همساض هَضز هؼاه – 11

ها ّا  ٍاحس ذَز ضا تِ ًحَ  اضائِ ًوایٌس وِ زض قَ  هست لطاضزاز زض غَضت واّص یا افعایص حجن واض ، ازّػایی ػلیِ هٌالػِ گعاض یا واضفط

 ًساضتِ تاضٌس ٍ هتحول ظیاى ًطًَس .

ط یا اغالح ٍ یا وجسیسًظط زض ّط لسوب اظ اسٌاز هٌالػِ ضا لثل اظ اًمؿاء هْلب الظم هْب وسلین پیطٌْازات ، تطا  ذَز هٌالػِ گعاض حك وغیی – 12

َاّس هحفَل هی زاضز ؛ ٍ اگط چٌیي هَضز  پیص آیس اغالحات فَق اظ قطیك پایگاُ ایٌتطًتی زاًطگاُ ، تِ اقالع ولیِ ضطوب وٌٌسگاى زض هٌالػِ ذ

الظم اسب هٌالػِ گطاى ػعیع هْب اقالع اظ آذطیي وغییطات هٌالػِ ٍ لثل اظ اضائِ پیطٌْاز ذَز تِ زتیطذاًِ ، تِ ساایب زاًطاگاُ    ضسیس . ػلی ایحا 

 هطاهؼِ ًوایٌس ٍ زض غَضت ًیاظ اغالحات الظم ضا اػوا  ًوایٌس . 

ّطگاُ هٌالػِ گعاض اظ اهطا  ذسهات ٍ اًؼماز لطاضزاز تا تطًسُ هٌالػِ هٌػطف گطزز ، وؿویي )ضاطوب زض هٌالػاِ( تطًاسُ هٌالػاِ هساتطز       – 13

 ذَاّس ضس ٍ تطًسُ حك ّیچگًَِ ازػا  هثطاى ذساضوی اظ ایي تاتب ًرَاّس زاضب . 

« آییي ًاهِ وطریع غالحیب ٍ اضهاع واض تِ پیواًىاضاى» 56هازُ  ّطگاُ هؼلَم ضَز وِ هٌالػِ گطاى تا ّن وثاًی وطزُ اًس قثك – 14

 ّیأت ٍظیطاى ، تا آًاى تطذَضز ذَاّس ضس .  06/06/67هػَب

 هسیط ػاهل ٍّط یه اظ اػؿا  ّیات هسیطُ ضطوب)هٌالػِ گط( ًویتَاًٌس هسیط ػاهل ٍیا ػؿَ ّیأت هسیطُ ضطوتْا  هطاتِ تاضٌس. – 15

 ِ سؤاالت هٌالػِ گطاى ، العاهاً تِ هؼٌی وأییس پیطٌْاز ًوی تاضس .اضائِ قطیك ٍ پاسد ت – 16

 ّوِ اسٌاز ٍاغلِ )غیط اظ وؿویي ضطوب زض هٌالػِ( تِ ّوطاُ پیطٌْازات تِ ػٌَاى زاضایی هٌالػِ گعاض ولمی ضسُ ٍ ػَزت زازُ ًرَاّس ضس ، – 17

 ط فؼالیب ّا  هطتَـ تِ هٌالػِ غطف ضسُ ًیع لاتل پطزاذب ًرَاّس تَز .آظهایص یا سای–اضائِ–ٍ تِ ایي وطویة ّط گًَِ ّعیٌِ وِ تطا  وْیِ

هٌالػِ گعاض ّیچگًَِ وؼْس  زض لثا  هحطهاًِ تَزى ووام یا ترطی اظ اقالػات ٍاغلِ ، تِ استخٌا  تراص ّاایی واِ ػالهاب هحطهاًاِ زاضًاس ،        – 18

هٌالػِ گعاض تِ ّواى زضهِ اظ هحافظب هْب افطاء آى تِ ضرع حالاج تاِ    ًرَاّس زاز ؛ زض ایي غَضت ّط سٌس  وِ ػالهب هحطهاًِ زاضز اظ قطف

 ػول ذَاّس آٍضز وِ زض هَضز اقالػات غیط ػوَهی ذَز .
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هْلب اػالم اػتطاؾات تِ هٌالػِ ، یه هاُ پس اظ اػتثاض پیطٌْازّا هی تاضس ؛ تسیْی اساب زض غاَضت هؿی)اًمؿااء( هاست فاَق ّیچگًَاِ        – 19

 س تَز .اػتطاؾی هسوَع ًرَاّ

ًیاظّا  اػالم ضسُ واّص یا افاعایص یاتاس؛ تٌااتطایي الظم اساب     وا لثل اظ اًؼماز لطاضزاز ، حجن هوىي اسب هٌالػِ گعاض ، تا وَهِ تِ غالحسیس – 20

 .هٌالػِ گطاى ػعیع ، لیوب ّا  ذَز ضا تِ ًحَ  اضائِ وٌٌس وِ واّص یا افعایص فَق ذللی زض ضًٍس اهطا  وؼْسضاى ایجاز ًىٌس 

 هٌالػِ هی تاضس . یا تطًسگاى ّعیٌِ زضد آگْی زض ضٍظًاهِ تط ػْسُ تطًسُ – 21

 اػتثاض ٍ هٌاتغ هالی هَؾَع هٌالػِ ، وَسف هٌالػِ گعاض وأهیي ضسُ اسب . –22

 هٌالػِ گعاض زض ضز یا پصیطش پیطٌْازات اضسالی اذتیاض وام زاضز . –23

هٌالػِ گط وؼْس هی ًوایس زض غَضت تطًسُ ضسى ٍ ضطٍع تِ واض ، وَاًاایی الظم هْاب اًجاام وااض ٍ پطزاذاب ّعیٌاِ ّاا  هااض  ٍ زساتوعز          – 24

 هاُ ، هیثایسب واض ذَز ضا هكاتك لطاضزاز ازاهِ زّس .  سِواضوٌاى ذَز ضا زاضا اسب ؛ ٍ زض غَضت ػسم پطزاذب هكالثات وَسف واضفطها وا 

پیواًىاض فمف هی وَاًس زض یه هحل تطًسُ ٍ ذسهب ًوایس ؛ فلصا زاًطگاُ هی وَاًس پاوات پیطٌْاز  اضراغی وِ تیص ّط – 25

 اظ یه پاوب اضائِ ًوَزُ اًس ضا گطایص ًىٌس .

هٌالػاِ ، هطاطٍـ تاِ    ػسم ضؾایب ّط یه اظ ٍاحسّا  زاًطگاُ ، اظ پیواًىاض  وِ ساتمِ ّوىاض  تا زاًطگاُ ضا زاضتِ ، هَهة حصف اظ زٍض  – 26

 ًظط وویسیَى هٌالػِ ، ذَاّس تَز .

زض غَضت ایجاز ضطایف ذاظ ٍ تٌا تاِ وطاریع واضفطهاا تاط اسااس       واضفطها ّیچگًَِ وؼْس  تاتب افعایص ًطخ هَاز اٍلیِ ٍ ... ًساضز ؛ لیىي– 27

 ًظطیِ واضضٌاساى ذثطُ ٍ هٌترة زاًطگاُ ، هی وَاى ًسثب تِ اِػوا  وؼسیل تْا  لطاضزاز السام ًوَز .

 اثر ترتیب )نباشد خورداربر کار اجراي براي الزم تناسب از عمل در که باشد کم قدري به ( باشد واقعی غیر آنها قیمت که هایی پیشنهاد به-28

 قرارداد موضوع اجراي براي الزم تناسب از که نماید می انتخاب برنده عنوان به را اي دهنده پیشنهاد قیمت دانشگاه . شد نخواهد داده

 نباشد قیمت کمترین گرچه ؛ باشد برخوردار
تاشذ کمیسیًن درتازگشایی پاکتت   شترکت کىىتذٌ     درصًرتی کٍ تعذاد شرکت کىىذگان حائسشرایط )حذاقل ممکه(یک شرکت کىىذٌ.--29

 مختارتًدٌ يدرصًرتی کٍ قیمت پیشىهادی مىاسة تاشذ کمیسیًن می تًاوذ وسثت تٍ اوتخاب ایشان تٍ عىًان تروذٌ مىاقصٍ اقذام ومایذ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 داًشگاُ علَم پزشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی استاى لرستاى
  

7 
 

 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر: – 2212442تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

 

 

 

 

 : راهنمای شرکت در مناقصه

 تعاریف : – 1
 هٌبهػِ ، ثِ ضشح ریل تؼشیق هی گشدًذ :ٍاطگبى ثِ ًبس ثشدُ ضذُ دس ایي 

 الق ( هٌبهػِ گضاس )یب ًبسكشهب( : داًطگبُ ػلَم پضضٌی استبى لشستبى ًِ ایي هٌبهػِ سا ثشگضاس هی ًٌذ .
 ة ( هٌبهػِ گش : ضخع حوَهی ًِ اسٌبد هٌبهػِ سا دسیبكت ٍ دس هٌبهػِ ضشًت هی ًٌذ .

 هتؼْذ ثِ اًجبم هَضَع هٌبهػِ ٍ هشاسداد .ج ( پيوبًٌبس )یب كشٍضٌذُ( : ثشًذُ هٌبهػِ ٍ 

 كشم پيطٌْبد هيوت ٍ سبیش اٍسام پيَست .... –عشح هشاسداد  –ضشایظ اختػبغی  –د ( اسٌبد هٌبهػِ : هتطٌل اص ضشایظ ػوَهی 
 است .« هبًی ًطَسآیيي ًبهِ هبلی ٍ هؼبهالتی داًطگبُ ّب ٍ داًطٌذُ ّبی ػلَم پضضٌی ٍ خذهبت ثْذاضتی دس»ُ ( آیيي ًبهِ : هٌظَس 

 یي هشحلِ ایػوَهی  نوع هناقصه : – 2

 تبثؼِ داًطگبُ . ثيوبسستبًْبی عجخ ٍ تَصیغ ؿزای –تْيِ هوضوع هناقصه : – 3

هاذیش اهاَس    –هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ یاب ًوبیٌاذُ ٍی    –هٌبى : سبلي جلسبت هؼبًٍت تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ داًطگبُ ثب حضَس : سئيس داًطگبُ یب ًوبیٌذُ ٍی 
ثب هَاكوات ًويسايَى    هبلی یب ًوبیٌذُ ٍی ٍ دس غَست لضٍم سبیش هسئَليي ریشثظ اًجبم خَاّذ پزیشكت ؛ هٌبهػِ گشاى ًيض دس غَست توبیل ٍ دس حذ گٌجبیص سبلي ٍ

جَد ایي ثٌذ  ، ثِ هٌضلِ اثالؽ سسوی صهبى ٍ هٌبى اكتتبح پبًبت پيطٌْبدی هيجبضذ ثذٍى ایٌٌاِ ًيابصی   هٌبهػبت هی تَاًٌذ دس جلسِ اكتتبح پيطٌْبدّب ضشًت ًوبیٌذ . ٍ
 ثِ اسسبل دػَتٌبهِ ثبضذ .

 « :شرکت در هناقصه»هبلػ ، نوع و چگونگی ارائه تضوین  – 4

 تلٌيي ثِ ضشح جذٍل ریل هی ثبضذ .هجلؾ تضويي : ثِ  الف (

ثِ ًبم داًطگبُ ػلَم پضضٌی استبى لشستبى  یثبًي هل 0110901516007ثِ دٍ غَست : ٍاسیض ٍجِ ًوذ ثِ حسبة ضوبسُ  هجبلؾ صیش: ًَع ٍ چگًَگی اسائِ تضويي  ب (

ًذاهتػبدی داًطگبُ  -ir 766176666666116961516667شواره شباهی گشدد . اسائِ ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ضشًت دس هٌبهػِ ، تأهيي  یا

 6813833946ًذپستی -14000282251ضٌبسِ هلی -411199958955

سيجب ثبًي هلی ثٌبم دسآهذّبی اختػبغی داًطگبُ ٍاسیاض  2178354964663 سیبل هی ثبضذ ًِ ثِ حسبة ضوبس000/300ًٌُتِ :ّضیٌِ خشیذ اسٌبد هٌبهػِ هجلؾ 

 ٍاغل كيص آى سا دس پبًت الق هشاس دٌّذ
 ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ، هی ثبیست ًبم ضشًت هٌبهػِ گش ثِ ػٌَاى یي ضخػيت حوَهی هيذ ضَد .كيص ٍاسیضی یب « ًبم پشداخت ًٌٌذُ»: دس هسوت  1ًٌتِ 
 : اسائِ ضوبًتٌبهِ ثبًٌی ًسجت ثِ ٍاسیض ٍجِ ، اسجحيت داسد . 2ًٌتِ 
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 (هبالغ تضویي شزكت در هٌاقصِ) 2فزم شوارُ 

 
 
 
 

 نحوه تنظین پاکات : –5
 )ج( هطخع ضًَذ . –)ة(  –: ّشیي اص پبًت ّب ثبیذ ثش حست هَسد ، دهيوبً ٍ ثب حشٍف ثضسٍ ثِ غَست )الق(  1

 ًبم،ضوبسُ توبس ٍ آدسس هٌبهػِ گش ٍ ًبم دستگبُ هٌبهػِ گضاس ثش سٍی پبًت ّب الضاهی است . –: دسج ًبم هَضَع هٌبهػِ 2
 : ّوِ پبًت ّب ثبیذ دس للبف هٌبست ٍ الى ٍ هْش ضذُ هشاس دادُ ضًَذ .  3
ى ٍ هْاش ضاذُ اسائاِ    : الصم است ًليِ پيطٌْبدات ٍ اسٌبد هٌبهػِ دس سِ پبًت هجضّا )ًِ ّوگی آًْب ًْبیتبً دس یي پبًت گزاضتِ هی ضًَذ( تٌظين ٍ ثِ غاَست ال  4

 گشدًذ .

 هحتویات پاکت های پیشنهادی: –6

 پاکت )الف( : : 1
 سجَع ضَد .(« ساٌّوبی ضشًت دس هٌبهػِ» 4تضويي ضشًت دس هٌبهػِ )جْت تَضيح ثِ ثٌذ 

 پاکت )ب( ::  2

 . پبًت )ة( ثبیذ هحتَی هذاسى ٍ اعالػبت كٌی ٍ ثبصسگبًی صیش ثبضذ ٍ دس ّيچ یي اص اسٌبد ایي پبًت ًجبیذ اضبسُ ای ثِ هيوت پيطٌْبدی ضَد

 )اهضب هيجبیست ثِ غَست دستی ثبضذ ، ٍ ًِ ثِ غَست هْشِ اهضب(  .ضذُ استٌبهػِ ، ًِ توبهی غلحبت آى تَسظ هٌبهػِ گش هُْش ٍ اهضب تػَیش ًليِ اسٌبد ه – 1

 .ایي هٌبهػِ  3كشم تٌويل ضذُ ضوبسُ  – 2

 هیشاى تضویي )ریال( هحل خذهت ردیف

 000/000/176/2 عشایزبیوارستاى شْذاي  1

 000/000/412 بیوارستاى)حاج كزین( عسلی 2

 000/000/933 بیوارستاى شْیذ آیت اهلل هذًی 3

 000/000/643 صاب ٍ رٍاى(ع)ابیوارستاى اهام رضا )ع( خزم آباد 4

 000/000/671 بیوارستاى اهام جعفز صادق)ع( الیگَدرس 5

 000/000/976 بیوارستاى شْیذ چوزاى بزٍجزد 6

 000/000/000/1 بیوارستاى اهام خویٌی)رُ( بزٍجزد 7

 000/000/913 بیوارستاى ابي سیٌا ًَرآباد 8

 000/000/582 بیوارستاى اهام خویٌی)رُ( الشتز 9

 000/000/376/1 بیوارستاى شْذاي ّفتن تیز 10

 000/000/253/1 بیوارستاى اهام خویٌی)رُ( كَّذشت 11

 000/000/344 اهام علی )ع( اسًابیوارستاى  12

 000/000/857 بیوارستاى اهام خویٌی پلذختز 13

 000/000/949 بیوارستاى شْیذ ٍلیاى الیگَدرس 14

 000/000/947 يبزٍجزد آیت الِ بیوارستاى  15
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 بی اسٌبد هبلی ٍ حوَهی سا داسًذ .تػَیش ًبست هلی هذیشاى اجشایی ٍ ًسبًی ًِ غالحيت اهض – 3

 .تػَیش اسبسٌبهِ ضشًت  – 4

 آخشیي تـييشات یب تػويوبت ضشًت .تػَیش سٍصًبهِ سسوی ًطَس حبٍی آگْی تأسيس ٍ  – 5

 .صهيٌِ هَضَع هٌبهػِ  اداسُ ًبس ٍ اهَس اجتوبػی دساص  گَاّی غالحيتتػَیش  – 6

 سَاثن ٍ گَاّی اًجبم ًبسّبی هطبثِ .  - 7

  پاکت )ج( ::  3

 اسائِ ضذُ )هيوت ّب ثِ ػذد ٍ حشٍف رًش گشدد(پيطٌْبد هيوت عجن جذٍل 
 سایر نکات : –7
ُ ، پيطاٌْبد ضاشًت   : اسٌبد ٍ هذاسى اسائِ ضذُ دس پبًت )الق( ٍ )ة( ًجبیذ ثِ ّيچ ػٌَاى حبٍی هيوت پيطٌْبدی ثبضذ ؛ دس غَست اػالم هيوت دس پبًبت رًاش ضاذ   1

 ًٌٌذُ ثبعل هی گشدد .
 ذٍل پيص ثيٌی ضذُ دسج ضَد .: پيطٌْبد هيوت هيجبیست كوظ دس ج 2
 : ّش هٌبهػِ گش هی تَاًذ تٌْب یي پيطٌْبد هبلی اسائِ ًوبیذ . 3
 : ثِ پيطٌْبدات هجْن، هخذٍش ٍ هطشٍط تَجْی ًخَاّذ ضذ . 4
 هْلت اسائِ پيطٌْبدات اًجبم ضَد .: ّشگًَِ تْيِ، تحَیل، اغالح، جبیگضیٌی ٍ یب پس گشكتي پيطٌْبد هی ثبیست ثِ غَست ًتجی ٍ هبثل گَاّی تب هجل اص پبیبى  5
 : اسائِ هذاسى كَم ّيچگًَِ حوی ثشای هٌبهػِ گش ایجبد ًخَاّذ ًشد . 6
 : ًليِ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تْيِ ٍ تٌويل پيطٌْبد ثِ ػْذُ هٌبهػِ گش خَاّذ ثَد .  7

 چگونگی ارزیابی و نحوه اعالم برنده : –نحوه افتتاح پیشنهادات  –8
 ًويسيَى هٌبهػِ دس صهبى ٍ هٌبى هوشس . : تطٌيل جلسِ 1

 حبضشاى ٍ ضشًت ًٌٌذگبى دس جلسِ . –: تْيِ كْشست اسبهی پيطٌْبد دٌّذگبى  2
 : گطَدى پبًت تضويي)الق( ٍ ًٌتشل آى ٍ احشاص غحت آى . 3
 : اكتتبح پبًت كٌی ثبصسگبًی)ة( دس غَست احشاص غحت پبًت )الق( . 4
 تشل آى اص ًظش ًبهل ثَدى هذاسى ٍ اهضب ، ٍ ًٌبس گزاضتي پيطٌْبدّبی ؿيش هبثل هجَل .: ثبص ًشدى پبًت هيوت)ج( ٍ ًٌ 5

 تٌظين ٍ اهضبی غَستجلسِ الصم ثب رًش ًليِ هَاسد تَسظ ًويسيَى هٌبهػبت .  –: تْيِ  6
 : ثشًذُ اٍل ٍ دٍم پس اص ثشسسی ّبی كَم الزًش ، تَسظ ًويسيَى هٌبهػبت اػالم خَاّذ ضذ . 7

 : تؼييي ثشًذُ دٍم دس غَستی است ًِ تلبٍت هيوت پيطٌْبدی اٍ ثب ثشًذُ اٍل ، ًوتش اص هجلؾ تضويي ضشًت دس هٌبهػِ ثبضذ .  1ًٌتِ 
 : پس اص تؼييي ثشًذگبى اٍل ٍ دٍم ، تضويي آًبى ًگْذاسی ، ٍ تضويي سبیش هٌبهػِ گشاى ػَدت دادُ خَاّذ ضذ . 2ًٌتِ 
بهػبت ثش اسبس آیيي ًبهِ هبلی هؼبهالتی داًطگبُ ّاب ٍ اساٌبد هٌبهػاِ اتخابر خَاّاذ ضاذ ؛ ًٍويسايَى هازًَس دس سد یاب پازیشش           : تػويوبت ًويسيَى هٌ 3ًٌتِ 

 پيطٌْبدات ثب رًش دليل ، هختبس هی ثبضذ .
هگش ایٌٌِ ًويسايَى هٌبهػابت اص ًلياِ هٌبهػاِ     : ثؼذ اص گطبیص پبًت ّب ، پيطٌْبد دٌّذگبى دس هٌبهػِ حن اًػشاف ٍ اثغبل پيطٌْبد هيوت خَد سا ًذاسًذ .  4ًٌتِ 

 گشاى دسخَاست اغالح ٍ تٌويل پيطٌْبدات سا عی هْلت خبظ هغشح ًوبیذ . 
 : حلبظت اص پبًت ّبی هيوت ٍ تضويي پيطٌْبد ّبی سد ضذُ ، جْت استشداد آًْب ثِ ریٌلغ . 8
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 هشخصات هٌاقصِ گز() 3م شوارُ فز

  نام شرکت:

 

 : آدرس

 

   -هوراه    -تلفن  

 : ایویل  -فکس  

 

  : کد پستی

  : شواره اقتصادی

 

 : اعضای هیأت هدیره

 

  : هدیر عاهل

 : افراد دارای حق اهضاء
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ره 
ما

ش
 

نوع  

 غذا 
 آنالیش  

        
1  

 
ه 

یم
ش ق

ور
خ

 

 خام  
گرم ريغه 40استخًان+گرم گًشت قرمس تذين چرتی ي 90گرم تروج خارجی درجٍ یک+170 

 گرم پیاز  30لیمً خشک عماوی + گرم 3گرم لپٍ +20گرم سیة زمیىی+150گرم رب+25مایع+

 

پخ

 ته 

 وان  1/2گرم گًشت قرمس+60گرم تروج+350 

        
2  

 
ی 

بش
 س

مه
ور

ش ق
ور

خ
 

 خام  

گرم ريغه  40گرم گًشت قرمس تذين چرتی ي استخًان+90گرم تروج درجٍ یک  +170 

لیمً  گرم3گرم اديیٍ +5گرم لًتیا قرمس+30گرم سثسی خًرشتی+150گرم رب گًجٍ+10مایع+

 گرم پیاز  30+خشک عماوی

 

پخ

 ته 

 وان  1/2گرم گًشت قرمس+60گرم تروج+350 

        
3  

 
ی 

اه
ا م

و ب
ذپل

وی
ش

 

 خام  
گرم ريغه 50گرم ماَی قسل آال تذين سر ي دم+300گرم تروج خارجی درجٍ یک+170 

 گرم  5گرم  +اديیٍ 50گرم آرد +لیمً ترش یا واروج یا زیتًن 20+شًیذ خشکگرم 10مایع+

 

پخ

 ته 

 وان        1/2گرم + 200گرم تروج+ ماَی قسل آالتذين سر ي دم 350 

        
4  

 
ب 

کبا
ه 

وج
ج

 

 خام  
 20گرم +ريغه مایع   230گرم +فیلٍ یا سیىٍ مرغ تذين استخًان  170تروج درجٍ یک خارجی  

 گرم  5اديیٍ گرم پیاز=20گرم + 150گرم +وصف لیمً ترش یا واروج +گًجٍ فروگی 

 

پخ

 ته 

 وان   1/2+ فیلٍ یا  سیىٍ تذين استخًان مرغ گرم150گرم تروج+350 
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5  

 
ذه 

وبی
ب ک

کبا
 

 خام  

گرم 50گرم گًشت  گًسالٍ+60گرم )110گرم تروج خارجی درجٍ یک+گًشت قرمس تاز170ٌ 

گرم اديیٍ+وصف لیمً 5گرم پیاز+30گرم گًجٍ+150گرم ريغه مایع+10گًسفىذی(+ گًشت

 ترش یا واروج+ 

 

پخ

 ته 

 وان   1/2+ گرم گًشت گًسفىی(30گرم گًسالٍ=50گرم) 80گرم تروج+ گًشت قرمس کثاتی350 

        
6  

 
غ 

مز
با 

و 
 پل

ک
رش

س
 

 خام  
گرم  20گرم ريغه مایع+ 30گرم ران یا سیىٍ  مرغ+ 350گرم تروج  درجٍ یک +170 

 گرم فلفل دلمٍ ای  5گرم+ 10گرم +زرشک  10گرم رب +ًَیج 15پیاز+

 

پخ

 ته 

 وان  2/1 – مرغ گرم 250 -گرم 350تروج پختٍ  

        
7  

 
ت 

وش
 گ

 با
لو

ی پ
قال

با
 

 خام  

 30ريغه  -گرم  200گًشت قرمس تذين استخًان –گرم 150تروج درجٍ یک خارجی 150 

 -گرم5پیاز  -گرم  5فلفل دلمٍ ای  -گرم 10شًیذ -گرم20رب گًجٍ -گرم30تاقال  -گرم

 گرم   5اديیٍ 

 

پخ

 ته 

 وان  4/1 -گرم 130گًشت  -گرم 350تروج پختٍ  

        
8  

 
ت 

وش
 گ

 با
لی

بو
تام

اس
 

 خام  
گرم لًتیا  50ًَیج  -گرم 30ريغه  -گرم  70گًشت  -گرم 150تروج درجٍ یک خارجی  

 گرم  5اديیٍ  -گرم 100سیة زمیىی  -گرم 20پیاز  -گرم30رب گًجٍ -گرم  50سثس

 

پخ

 ته 

 وان  2/1 -گرم 50گًشت  -گرم 350تروج پختٍ  

        
9  

 
ت 

وش
 گ

 با
لو

س پ
عذ

 

 خام  
 -گرم20کشمش  -گرم 30عذس  -گرم  70گًشت قرمس  -گرم 150تروج درجٍ یک خارجی  

 گرم  5اديیٍ گرم پیاز=20گرم ريغه مایع=30

 

پخ

 ته 

 وان  2/1 -گرم 50گًشت  -گرم 350تروج پختٍ  

     
10  

 
یا 

ذو 
ش ک

ور
خ

ن 
جا

دم
با

 

 خام  
گرم ريغه 40گرم گًشت قرمس تذين چرتی ي استخًان+90گرم تروج خارجی درجٍ یک+170 

 گرم+   5گرم کذي یا تادمجان+اديیٍ  200گرم پیاز+30گرم رب+ 30مایع+
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پخ

 ته 

2/1وان  - گرم گًشت قرمس 60گرم تروج+350   

     
11  

 
غ 

مز
ک 

ورا
خ

 

 خام  
- گرم100یجات سثس-گرم30ريغه مایع-گرم 100سیة زمیىی -گرم 350ران یا سیىٍ مرغ 

  -گرم20پیاز–گرم 50گًجٍ -گرم 50فلفل دلمٍ ای  --وصف لیمً یا واروج -گرم رب15

 

پخ

 ته 

 یک عذد وان کامل  –گرم  250ران یا سیىٍ مرغ پختٍ  

     
12  

 
ه 

وج
 ج

ک
ورا

خ
 

 خام  
 -گرم 10ريغه مایع -گرم  100گًجٍ فروگی -گرم  250فیلٍ یا سیىٍ مرغ تذين  استخًان  - 

 گرم  5اديیٍ  -گرم 100سثسیجات  -وصف لیمًترش یا واروج 

 

پخ

 ته 

 وان  2/1 - 180فیلٍ یا سیىٍ مرغ تذين استخًان   

     
13  

 
غ 

مز
با 

ی 
بول

تام
اس

 

 خام  

ًَیج  -گرم 30ريغه  -گرم 100سیىٍ مرغ تذين استخًان  -گرم 150تروج درجٍ یک خارجی  

 –گرم  50لًتیا سثس-گرم30رب گًجٍ -گرم 30

 گرم 5اديیٍ  -گرم100سیة زمیىی -گرم 20پیاز 

  

 

پخ

 ته 

 وان   2/1 -گرم 70سیىٍ مرغ تذين استخًان  -گرم 350تروج پختٍ  

    
 گوجه ، سیب زمینی ، جعفری ، گل کلم ، هویچ ، قارچ   سبزیجات    * 

   

زعفران و  -انواع فلفل -توجه : منظورازادویه در انالیز فوق، شامل نمک
 زرد چوبه مباشد
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 زاًشگاُ علَم پعشکی ٍ ذسهات تْساشتی زضهاًی استاى لطستاى
ّا تطاتط تطًاهِ  ی شیل هَظؿ تِ تْیِ ٍ تَظیع آىّا وتیلٍ سایط الالم هَضز ًیاظ کِ پیواًکاض تا صثحاًِ  ( زسط،بجسٍل )

 .استاتالؼی اهَض تؽصیِ تیواضستاى 

 

ی هٌسضج طثك ّا وتیلزض صَضت تطًسُ شسى زض هٌالصِ الالم هَضزًیاظ ـَق ضا تا  گطزم یههتعْس  هسیط عاهل شطکت یٌجاًةا

 .تطًاهِ اتالؼی اهَض تؽصیِ هسیطیت تیواضستاى تْیِ ٍ تَظیع ًواین
 تَجِ:

 تطًاهِ ّای ؼصای تَسط کاضشٌا س تؽصیِ ٍاحسّا لاتل تؽییط هثاشس

ٍ تِ ذاطط ایٌکِ زست کاضـطها تاظ تاشس جْت شکط شَز ٍتَسط پیواًکاض طثد شَز )ایام ّفتِ(کلیِ هٌَّای ؼصای تایس زض تطًاهِ

 هٌَ ؼصای )هٌَ ؼصایی ایام ّفتِ (شکط ًشسُ است

 ؼصاّای کِ آًالیع ًساضزآًالیع تَسط تؽصیِ ٍاحسّا صَضت هی گیطز

 
 

 ؾیزض
 (ٍاحس) یکاضشٌاسلیوت توام شسُ ٍ  ًَع جٌس

 000/40 حلین  1

 000/30 ذَضاک عسسی 2

 000/50 ذَضاک لَتیا 3

 000/25 ـطًی 4

 000/25 شلِ ظضز  5

 000/40 آش ضشتِ 6

000/20 سَج جَ 7  

 000/45 گاٍاغ  8

000/25 ًاى گَجِ ترن هطغ  9  
000/30 شیط تک ًفطُ+ذطها  10  
 000/30 ًاى پٌیط ذیاض ٍ گَجِ 11

 000/30 ًاى،کطُ ٍ هطتا 12

 000/30 ًاى ،کطُ ٍعسل 13

 000/30 کیک ٍ شیط تک ًفطُ 14

 000/30 حلَا شکطی تک ًفطُ +پٌیط تک ًفطُ 15

 000/20 تیسکَیت تک ًفطُ +چای 16

 000/11 زٍغ تک ًفطُ 17

 000/11 شیط تک ًفطُ 18

 000/1 یک عسز ذطها 19

 000/21 گطم200هیَُ  20

 000/22 آتویَُ 21

 000/13 هاست سازُ 22

 000/16 هاست هَسیط 23

 000/10 آب هعسًی تک ًفطُ 24

 000/40 ظیتَى پاستَضیعُ 25

 000/40 تطشی پاستَضیعُ 26

 000/31 ساالز شیطاظی 27

 000/30 زٍضچیي 28

 500/3 3/1ًاى سٌگگ  29
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 :جذٍل پیشٌْاد قیوت                                   

 (طبخ و توسیع غذای مزکش/بیمارستان .................................................... –تهیه )جهت مناقصه 

 

 ()گوشت قرهس و هرغ و هاهی گرم و تازه 
 ع تطًج پاکستاًی زضجِ یک هی تاشس ًَ                                                                                 

 

 ًطخ هَاز ًَع ؼصا زیؿض

 اٍلیِ  

 ًطخ زستوعز 

 طثد ٍ تَظیع

 تا تیوِ ، 

 هالیات ٍؼیطُ....

 هیاًگیي  جوع

 تعساز  

 پطس ؼصای   

 هاّیاًِ  

 جوع کل 

 لیوت 

 پیشٌْازی 

 هاّیاًِ تِ

 ضیال 

 جوع کل 

 لیوت 

 پیشٌْازی 

 ( ت12ِسالیاًِ )

 ضیال 

       چلو خورش قیمه 1

       چلو خورش خورش سبسی 2

       شویذ پلو با ماهی قسل آال 3

       چلو جوجه کباب بذون استخوان 4

       چلو کباب کوبیذه بذون چربی 5

       زرشک پاو با مرغ 6

       باقال پلو با گوشت 7

       استامبولی با گوشت 8

       عذس پلو با گوشت وکشمش 9

       چلو خورش بادمجان با کذو 10

       مرغخوراک  11

       خوراک جوجه 12

       استامبولی با مرغ 13

 

اضُ ........اعالم هی ایٌجاًة آلای ...................... .................ضوي آگاّی کاهل اظ هفاز شطایط هٌالصِ ،لیوت پیشٌْازی ذَز ضا تِ شطح جسٍل شو

 ًواین 

 

 تَضیح 

 تا تَجِ تِ تؽییطات آهاض زض ـصَل سال تعساز پطس ؼصا جْت طثد ٍ تَظیع هتؽیط هی تاشس. 

 زضصس هثلػ اعالم شسُ ّط ؼصا تِ پیواًکاض پطزاذت ذَاّس شس.50زض صَضت ؼصای ًین پطس تَسط کاضـطها -

 ازی تطای ّط پطس لحاظ ًوایٌس.تاتت ظطٍؾ هثلؽی تِ پیواًکاض هثلؽی پطزاذت ًوی شَز ٍ هثلػ آى ضا تایس زض لیوت پیشٌْ-

اض هیاًگیي تعساز هاّاًِ ّطؼصا تطای تیواضستاًْا هتفاٍت هیثاشس لصا پیواًکاضاى تایس لیوت ّط پطس ؼصا ضا تِ ًحَی اضائِ زٌّس آه-

پیواًکاض  پاییي کِ زض صَضت زضذَاست کاضـطها تتَاًس آى ؼصا ضا طثد ًوایٌس .ًٍویتَاًس تِ تْاًِ ایٌکِ لیوت پیشٌْازی اضائِ شسُ 

 است کوتط آى ؼصا ضا طثد ًوایٌس
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 ستاد هرکزی داًشگاُ علَم پزشکی استاى لرستاى-خیاباى هعلن-خرم آباد

 2212121ًوابر: – 2212442تلفي: -444صٌدٍق پستی: 

 

  ّوچٌيي هلتضم ثِ سػبیت ًٌبت صیش خَاّن ثَد : -

 دس غَست ثشًذُ ضذًن ظشف هذت حذاًثش یي ّلتِ ًسجت ثِ تسلين ضوبًتٌبهِ اًجبم تؼْذات ٍ اًؼوبد هشاسداد ، اهذام ًوبین . – 1

.تجْيضات ٍ ؿيشُ ثبضذ–هَاد هػشكی–ًبس پشسٌلی–ّضیٌِ هحتَیبت ؿزا ضبهلهيوت كَم ثذٍى احتسبة هبليبت ثش اسصش اكضٍدُ اػالم هی ضَد . ٍ –2

اسصیبثی ضذُ تَسظ ًبسضٌبسبى خجشُ ٍ هٌتخت داًطگبُ ، ثِ  ػبدالًِ دس غَست ًيبص ًبسكشهب ثِ ؿزاّب ٍ خَساًی ّبیی ًِ دس جذٍل كَم پيص ثيٌی ًطذُ ، هيوت - 3

 ػٌَاى ًبسضٌبس هشضی الغشكيي ، الصم االتجبع خَاّذ ثَد . 

 گزاسی هَضَع هٌبهػِ ثِ ّيچ یي اص پيطٌْبدّب سا ًذاسد .اعالع ًبهل داسم ًِ دستگبُ هٌبهػِ گضاس ، الضاهی ثشای ٍا –4

 -آدسس دهين ٍ تللي

 ّوشاُ ثب هْش ضشًت ٍ تبسیخسوت ٍ اهضبء هجبص ٍ تؼْذ آٍس پيطٌْبد دٌّذُ –ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 


