
  
  شير پاستوريزه پگاه  همدان شركتغذاي پرسنل  و سروخريد عمومي  برگ شرايط مناقصه

  ٠٩/٩٦شماره 
  

 نهادپيشــ ٠نمايــد اقدام عمومي   مناقصهانجام غذاي پرسنل خود از طريق  خريد و سروشير پاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد نسبت به  شركت
وز دو ر ايــان وقــت اداريايط مناقصه ، پيشنهادات خود را در پاكتهاي الك و مهر شده حداكثر تا پتوانند ضمن رعايت مفاد برگ شر دهندگان مي

  شير پاستوريزه پگاه همدان تحويل و رسيد دريافت نمايند.  شركتبه دبيرخانه   ٢٦/٠٢/٩٦ هورخم سه شنبه
  :موضوع مناقصه -١ماده

 تشــركجهت پرسنل  پرس) ٢٥(بطور ميانگين حداقل  و شام پرس) ١٤٥يانگين حداقل (بطور مدرتمام ايام سال در دو وعده نهارغذا خريد و سرو
  با استفاده از امكانات آشپزخانه شركت .  شير پاستوريزه پگاه همدان

 هفــت ( الريــ ٠٠٠/٠٠٠/٧ ماهانــه مبلــغ يازامكانات آشپزخانه شركت(شامل: آب ، برق ،  وسايل پخت و سرو غذا) اجاره بهااستفاده  بابت -١تبصره
دريافــت  كه اين مبلغ  اجاره فقط در ماه مبارك رمضان به علت عدم سرو غــذا در وقــت نهــار خواهد شد از برنده مناقصه دريافت )  ريال ميليون 

  .  نخواهد شد . 
هده برنده بر ع هاء ماهانه مازاد بر اجاره ب كليه هزينه هاي قبوض مذكور مجزا جهت آشپزخانه شركتبصورت كنتور گاز   نصببا توجه به  -٢تبصره

  مناقصه مي باشد .  
ز ســازمان ا: كليه كسورات قانوني مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مناقصه  مي باشد و برنده مناقصه مكلف به اخذ و ارائــه مفاصــا حســاب ٣تبصره

  هاي مرتبط مي باشد 
   :شرايط مناقصه -٢ماده

 د باش مي ٣و ساير تعهدات به شرح الحاقيه شماره   )  ٢و  ١شماره (  الحاقيهبه شرح  آن وزن مواد مصرفي و ائهرفهرست غذاهاي قابل ا -١-٢

  ٠در نظر گرفته شود ستيجهت هر پرس غذا باي به ميزان مناسبسايرمخلفات ذكر شده در باال  -٢-٢
  سرو غذا طبق برنامه هفتگي كه از طرف شركت ارائه مي گردد ، انجام خواهد شد .  -٢-٣

   ٠شودي تعيين م شركتغذا با توجه به ساعات كاري توسط سروساعت  -١تبصره
د غذاي ارائه شــده چنانچه تعدا ٠ساعت قبل مراتب را اعالم نمايد ٢٤مكلف است ظرف مدت  شركت ، درصورت تغيير در تعداد غذاي روزانه -٢-٤

  ٠باشد مكلف به پرداخت وجه تمام آن مي شركتكمتر از ميزان مقرر باشد ، 
كه در مورد آن قــبالً توافــق شــده  شركتاز مستثني بوده و وجه غذاي ارائه  شده به ميزان ني الت رسميماه مبارك رمضان  وايام تعطي  -٢هتبصر

  ٠گردد است پرداخت مي
طبق برنامه شركت ذا غو همچنين در ماه مبارك رمضان نسبت به تهيه  ارائه نمايدغذا طبخ ونوبت  روزانه طي دو مكلف است  برنده مناقصه -٢-٥

   در وقت افطار و سحر اقدام نمايد. 
  مي باشد .نبه استفاده از روغن جامد ، زاج و جوش شيرين در طبخ غذا مجاز برنده مناقصه -٢-٦
ســتي از ج مصرفي بايهمچنين برن٠مواد مصرفي بايستي از نوع مرغوب بوده و به ميزان مصرف تهيه و بصورت تازه مورد استفاده قرار گيرند -٢-٧

  نوع مرغوب ايراني باشد . 
الم : گوشت قرمز مصرفي بايستي گوشت گرم  ازنوع ايراني با كد بهداشتي معتبر با تاريخ همانروز باشد در ضــمن بايــد كــامال ٣تبصره دون  و" س ب

  چربي باشد . 
  ستشو و ضد عفوني صورت پذيرد.: شستشوي ساالد و سبزي ها بايد با رعايت مسائل بهداشتي در سه مرحله پاک کردن ، ش۴تبصره

  .  اقدام نمايدغذاي سرو شده  وزني  جهت وزن نمودن  و کنترل  بايستي نسبت به تهيه و استقرار ترازوي ديجيتالي برنده مناقصه:۵تبصره 



آشپزخانه وسالن  لوازم ،وظروف  شستشومواد ضد عفوني و مواد شوينده جهت ضد عفوني كردن و ، (سفيد رنگ) مناسبلباس كارتهيه  -٢-٨
  د.  يباشم برنده مناقصهبعهده  )رغذا خوري (به طورمستم

 برنــده مناقصــهبعهده  نفر و در هنگام شام حداقل دو نفر) پنج( در هنگام نهار حداقل  غذاتامين نيروي انساني مورد نياز جهت پخت و ارائه  -٢-٩
  اشتغال داشته باشند .جهت استفاده نبايد منع قانوني همچنين پرسنل مورد . باشند  شركتبوده و بايستي مورد تائيد 

  .اجتماعي مي باشد و تامينمكلف به رعايت قوانين  كار   فروشنده  -٢-١٠
  . مي باشدحضور مستمر در محل كار  مكلف به (يا نماينده ايشان)برنده مناقصه -٢-١١

  . دمي باش برنده مناقصهاخذ كارت تندرستي جهت كاركنان به عهده  -٢-١٢
، مــي باشــد برنده مناقصهبه عهده با هماهنگي كارفرما  جهت مهمانان شركت و در صورت نياز تهيه و سرو صبحانه تهيه و تحويل نان تازه  -٢-١٣

  پرداخت مي گردد . برنده مناقصهبه و هزينه خريد و تهيه و سرو صبحانه الزم به ذكر است وجه خريد نان 
  سبت به سرو صبحانه و تهيه بوفه جهت برنامه فعاليت شركت اقدام نمايد .مي بايست ن برنده مناقصه -٢-١٤
بــه  ١٤مكلف است طوري برنامه ريز ي نمايد كه مواد مصرفي اوليه شامل گوشت قرمز ، گوشت سفيد و... را قبــل از ســاعت   برنده مناقصه -٢-١٥

برنــده رود آن جلوگيري خواهد كرد و مسئوليت عواقب آن بر عهــده داخل شركت پگاه همدان بياورد در غير اينصورت واحد حراست شركت از و
    خواهد بود .   مناقصه
 بهداشت سالن غذاخوري و بهداشت محل آماده سازي و طبخ غذا بوده و در صورت عــدممكلف به رعايت بهداشت فردي ،  برنده مناقصه:  ٥تبصره

  و كميت در انجام موضوع مناقصه طبق نظر شركت كارفرما جريمه خواهد شد . رعايت موارد بهداشتي مذكور و همچنين عدم رعايت كيفيت 
  موظف به جداسازي مواد خام و مواد پخته از هم طي طبخ غذا مي باشد .  برنده مناقصه: ٦تبصره 

  و....)  مي باشد .ملزم به توزيع اقالم پذيرايي كه توسط كارفرما تهيه مي شود( از قبيل : ميوه ، شيريني   برنده مناقصه -٢-١٦
  مكلف است  پخت  و سرو غذاي نوبت شب را حتي المقدور بصورت جداگانه تهيه و ارائه نمايد .  برنده مناقصه -٢-١٧
كل بهاي غذاي ســرو شــده در  %٥٠در صورت عدم رعايت مفاد  قرارداد ، و عدم تاييد غذاي سرو  شده كارفرما مختار خواهد بود تا سقف  -٢-١٨

  كسر نمايد .   برنده مناقصهرا تحت عنوان جريمه از مطالبات همان ماه 
  سرو ماست پرچرب ممنوع مي باشد .  -٢-١٩
بايستي در صورت درخواست شركت پگاه همدان در هر وعده امكان تهيه و سرو دو نوع غذا را بصورت همزمان داشته باشــد  برنده مناقصه -٢-٢٠

  نظر شركت پگاه همدان صورت مي گيرد .  الزم به ذكر است ترتيب و نوع غذا ها با
  سپرده شركت در مناقصه :   -٣ماده

ذيل ، صورو به يكي از را بعنوان سپرده شركت در مناقصه  )ريال ٣٥٠٠٠٠٠٠(ميليون ريال و پنج سيباشند مبلغ  پيشنهاد دهندگان مكلف مي
  ٠ارائه نمايند بهمراه پيشنهاد خود

شير  شركتهمدان بنام  شير پگاهشعبه  ٢٤٩٢٣١٠٠٥٣به شماره  تجارتبه حساب بانك  الذكر فوقغ لفيش واريزي مبني بر واريز مب -
 پگاه همدان  هپاستوريز

 چك تضمين شده بانكي  -

 ضمانت نامه بانكي معتبر و بدون قيدو شرط  -

  و ... مورد قبول  نمي باشد .  پول، و جه نقد ، چك شخصي  ارائه چك -٤تبصره
  ام كار :سپرده حسن انج -٤دهما

بعنوان تضمين ) ريال ( دويست و پنجاه ميليون ريال  ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠چك و يك فقره سفته هر كدام به مبلغ  برنده مناقصه ملزم به ارائه يك فقره 
ئي مسترد باقي خواهد ماند و پس از تسويه حساب نها شركتنزد  قرارداد منعقدهاتمام زمان تا تضامين . اين  بودحسن انجام كار اخذ خواهد 

  ٠خواهد شد



نباشد خريدار ( شركت شير پگاه همدان ) مكلف مي باشد معادل مبلــغ تضــمين  تضامين مذكوردر صورتيكه برنده مناقصه قادر به ارائه  -تبصره
  ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات بلوكه نمايد . ، بابت برنده مناقصهرا از محل مطالبات 

  مي باشد .  شمسي شش ماهقصه ، مدت زمان انجام موضوع منا -٥ماده
شركت كننده در مناقصه نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتــي باشــد . بــديهي  -٦ماده

  است در صورت احراز خالف آن ، شركت كننده در مناقصه مسئول پيامد هاي قانوني آ ن خواهد بود . 
  مشروط وپيشنهاداتي كه خارج ازموعد مقررارائه گردد،رسيدگي نخواهد شد .  به پيشنهادات مبهم، -٧ماده
  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد. -٨ماده

  قوقي شركت كننده در مناقصه باشد . برگ شرايط شركت در مناقصه بايستي امضاء شده و ممهور به مهر افراد حقيقي يا ح -٩ماده 
  .شركت كننده در مناقصه بايستي در قيمت پيشنهادي كليه كسور قانوني را لحاظ نمايد -١٠ماده 
  بعهده برنده مناقصه ميباشد .  مرتبط ديگرهزينه آ گهي و ساير هزينه هاي  -١١ماده

كــه در  از طرف ايشان صورت خواهد گرفتقيمت هر غذا  يك شده بامشخص كردنبصورت تفكخريد غذا از برنده مناقصه با ارائه فاكتور  -١٢ماده 
  . پايان هر ماه پس از تاييد واحد ناظر قرارداد ( امور اداري شركت كارفرما) محاسبه و به برنده مناقصه  پرداخت خواهد شد 

مراتب را بصورت كتبي به شركت شير ، كيل كميسيون ساعت قبل از تش ٢٤نصراف بايستي حداقل اشركت كننده در مناقصه در صورت   -١٣ماده
  پاستوريزه پگاه همدان اعال م نمايد . 

درصورت خود داري نفر اول از عقد  عقد قرارداد با نفراول مسترد خواهد شد.پس از سپرده  شركت در مناقصه نفرات اول و دوم مناقصه  -٤١ماده
نيز مكلف مي باشد پس از اعالم شركت حداكثر نفر دوم  خواهد شد .ستوريزه پگاه همدان ضبط شير پا شركتقرارداد ، سپرده مشار اليه  به نفع 

در صورت خود داري نفر دوم ازعقد قرارداد ، سپرده ايشان هم به  .نمايد اقدام ظرف مدت هفت روز نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد 
  .ضبط خواهد شد  شركتنفع 
  نسبت به ارائه تضمينهاي الزم و عقد قرارداد اقدام نمايد. ، شركتپس ازاعالم  ده روزظرف مدت حداكثر مي باشدف كله مبرنده مناقص -بصرهت

  پيشنهاد دهندگان مكلف هستند پيشنهادات خود را در سه پاكت ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) به ترتيب ذيل ارسال نمايند :  -٥١ماده
  قصه سپرده شركت در منا –پاكت ( الف) 
  و ارائه سوابق كاري  مناقصه برگ شرايط امضاء و مهر شده –پاكت ( ب ) 
  )  ٢به شرح پيوست شماره ( قيمت پيشنهادي  –پاكت ( ج ) 

فاقد بر گ امضاء و ممهور شده شرايط مناقصه   )) فاقد سپرده يا پاكت( بفچنانچه پاكت (ال . شوند پاكت ها به ترتيب فوق با زگشائي مي -تبصره
ناد خــود را توانــد اســ ) بازگشائي نخواهد شد و پيشنهاد دهنــده مــي، پاكت (جو يا كيفيت كار مورد تائيد قرار نگيرد شرح سوابق كاري باشد  و

  فت نمايد .دريا
قت ديگري در صورتي كه پيشنهادات ارائه شده نياز به بررسي بيشتر داشته باشند ، كميسيون مي تواند بازگشائي پاكت(ج) را به و -١٦ماده

  موكول نمايد . در اينصورت نماينده پيشنهاد دهنده مي تواند در جلسه آتي شركت نمايد . 
گــردد  همين منظور تشكيل مــيه طي كميسيوني كه ب ١١ راس ساعت  ٢٧/٠٢/٩٦    همورخ    شنبه چهار ز به پيشنهادات رسيده در رو  -٧١ماده

   ٠پيشنهاد دهنده در جلسه بازگشائي اسناد مناقصه بالمانع است حضور يكنفر نماينده -تبصره ٠رسيدگي خواهد شد
  
  
  
  

  دانشير پاستوريزه پگاه هم شركت                                                         



  

  ليست غذاهاي اصلي  –)  ١پيوست شماره ( 
  
 ر

  
 نام غذا

  وزن گوشت خام 
 پا ك شده) مصرفي(

  وزن برنج 
  مصرفي 

 )پخته (

  
 مخلفات

گرم شنسل  ٤٠ ، گرم گوسفندي  ١٠٠ وزيريچلوكباب  ١
 مرغ

 ترشي يا سبزي و فلفلنان ، گوجه فرنگي ،  گرم ٣٠٠ 

  ترشي يا سبزي و فلفلنان ، گوجه فرنگي ،  گرم ٣٠٠ گوسفندي  گرم ١٠٠ چلو كباب كوبيده ٢
 

  ترشي يا سبزي و فلفلگوجه فرنگي ،  نان ، گرم ٣٠٠ شنسل مرغ  گرم ٢٢٠ (بدون استخوان)چلو جوجه كباب ٣
 

  ترشي يا سبزي و فلفل نان ،  گرم ٣٠٠ گوسفندي  گرم ٨٠ چلوخورش قيمه  ٤
 

پاك شده و بدون  گوسفندي گرم ١٢٠ باقال پلو با گوشت ٥
 چربي 

  ترشي يا سبزي و فلفل نان ،  گرم ٣٠٠
 

   مرغگرم  ١٠٠ با مرغ چلو خورش آ لو ٦
 

 يا سبزي و فلفلترشي  نان ،  گرم ٣٠٠

  ترشي يا سبزي و فلفلنان ،  گرم ٣٠٠ گرم ٣٠٠ زرشك پلو با مرغ ٧
 

  ترشي يا سبزي و فلفل نان ،  گرم ٣٠٠ گرم گوسفندي ٨٠  سبزي قورمه چلو خورش  ٨
 

عدس پلو با گوشت و خرما و  ٩
  كشمش

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  گرم١٨٠  گرم  ٢٠، عدس  گرم ٦٠گوشت 

گرم ، سيب  ١٠٠گرم ، لوبيا ٧٠گوشت   لو ( قيمه پلو)لوبيا پ  ١٠
  گرم  ١٠٠زميني 

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  گرم ١٨٠

سيب  –گرم  ١٢٠گوشت گوسفندي    آبگوشت   ١١
  گرم ٢٠نخود / لپه  –گرم  ١٠٠زميني 

  ترشي  يا سبزي و فلفل،  سنگك نان  - 

گرم  ٣٠گرم ، هويج  ٥٠سيب زميني   تاس كباب   ١٢
  گرم  ٢٠گرم ، پياز  ٥٠ ، گوشت

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  --

گرم ، قارچ  ٥٠گرم ، گوشت  ٥٠لوبيا   خوراك لوبيا   ١٣
  گرم  ١٠

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  --

عدد ،  ٢گرم ، تخم مرغ  ٢٥٠سيب   خوراك سيب زميني و تخم مرغ  ١٤
  گرم  ٣٠گرم ، خيار شور  ٥٠گوجه 

  لترشي يا سبزي و فلف،  نان  

  همراه با هر وعده غذايي طبق نظر كارفرما   -   -   سوپ ، آش   ١٥
  همراه با هر وعده غذايي طبق نظر كارفرما   --  --  ساالد كاهو  ١٦
  همراه با هر وعده غذايي طبق نظر كارفرما   --  ---   ميوه فصل   ١٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليست غذاهاي فرعي  –)  ٢پيوست شماره ( 
  

  
 ر

  
 نام غذا

  وزن گوشت خام 
 پا ك شده) مصرفي(

  وزن برنج 
  مصرفي 

 پخته) (

  
 مخلفات

 ترشي يا سبزي و فلفلنان ، گوجه فرنگي ،  گرم ٣٠٠  گرم شنسل مرغ ٦٠فيله گوساله و  گرم ٦٠ چلوكباب بختياري ١

  باقال پلو با مرغ  ٢
  

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  گرم٣٠٠  گرم مرغ٤٠٠

  ترشي يا سبزي و فلفلو ترش ،  ،ليم نان  گرم٣٠٠ گرم٢٠٠  چلو ماهي قزل آال   ٣

  چلوكباب برگ  ٤
 

 نان ، گوجه فرنگي ، ترشي يا سبزي و فلفل  گرم٣٠٠ فيله گوساله وگوسفند گرم١٠٠

  چلوخورش بادنجان  ٥
 

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان گرم ٣٠٠ گوسفندي  گرم ٨٠

  گرم ، گوشت گوسفندي  ٤٠مغز گردو   فسنجان چلو خورش   ٦
  گرم ٨٠( مرغ)

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان گرم ٣٠٠

گرم ،  ۵٠گرم ، گوشت ٢٠٠ماکارونی   ماكاروني   ٧
  گرم  ٥٠گرم ، قارچ  ٥٠سيب زميني 

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  --

  كنسرو ماهي   ٨
  

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  گرم٣٠٠  گرمي  ١٨٠يك عدد كنسرو 

  كوكو سبزي   ٩
  

  ترشي يا سبزي و فلفل،  نان  --  و گوجه، خيار شور  شركتي  تيكه كوكو ٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                     

  محل امضاء      
  
  
  
  
  
  
  

  )  ١(  جدول قيمت پيشنهادي  غذاهاي اصلي 
  
 ر

  
 نام غذا

  قيمت پيشنهادي 
 ( ريال) 

  وزيريچلوكباب  ١

  چلو كباب كوبيده ٢

  (بدون استخوان)چلو جوجه كباب ٣

  چلوخورش قيمه  ٤

  باقال پلو با گوشت ٥

  با مرغ چلو خورش آ لو ٦

  زرشك پلو با مرغ ٧

  
٨  

    سبزي قورمه چلو خورش 

   عدس پلو با گوشت و خرما و كشمش  ٩

   لوبيا پلو ( قيمه پلو) ١٠

   آبگوشت   ١١

   تاس كباب  ١٢

   خوراك لوبيا  ١٣

   خوراك سيب زميني و تخم مرغ ١٤

   سوپ ، آش  ١٥

    ساالد كاهو  ١٦
    ميوه فصل   ١٧



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                     
  محل امضاء      

  
  

  )  ٢(  جدول قيمت پيشنهادي  غذاهاي فرعي 
  
 ر

  
 نام غذا

  قيمت پيشنهادي 
 ( ريال) 

  چلوكباب بختياري ١
 

 

  باقال پلو با مرغ ٢
  

 

  چلو ماهي قزل آال  ٣
  

 

  چلوكباب برگ  ٤
 

 

  چلوخورش بادنجان  ٥
 

 

  فسنجان چلو خورش  ٦
  

 

  ماكاروني  ٧
  

 

  كنسرو ماهي   ٨
  

  

  كوكو سبزي   ٩
  

 


