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 شرایط شرکت در مناقصه واگذاري آشپزخانه

  
از شرکت کنندگان تقاضا  11/12/94مورخ   اعتماد و کسب وکارایران ، پیرو آگهی منتشره در روزنامه هاي 

شود ضمن رعایت شرایط مقرر، در مناقصه واگذاري خدمات مربوط به آشپزخانه پژوهشگاه علوم انسانی و  می
تا آخر وقت  11/12/94شرکت نموده و قیمت پیشنهادي خود را از تاریخ  1395مطالعات فرهنگی در سال 

در دفتر معاون 14رأس ساعت 24/12/94ضمناً زمان بازگشائی پاکتها روز. اعالم نمایند  22/12/94اداري
همچنین با توجه به دومرحله اي بودن مناقصه، برنده . اداري، مالی و مدیریت منابع  پژوهشگاه می باشد

  .پس از بررسی الزم، ظرف مدت سه روز کاري اعالم خواهد شدمناقصه 
  :موضوع مناقصه

و کلیه موارد مرتبط بـا آشـپزخانه و رسـتوران    ) جهت نهار(پرس در روز  270پخت و توزیع غذا در حدود تهیه مواداولیه،
  .پژوهشگاه مانند نظافت، شستشوي ظروف و نظایر آن

  :روز و محل کار
  .باشد آشپزخانه پژوهشگاه میــ محل طبخ غذا در 

به جـز تعطـیالت رسـمی وتعطـیالت ویـژه پژوهشـگاه در تابسـتان        کاري معموالً از شنبه تا چهارشنبه هر هفته  ــ روزهاي
شایان ذکر است در صورت نیاز کارفرما ،پیمانکار ملزم بر پخت غذا در روزهاي تعطیل،صبحانه، شـام و افطـار   . باشد می

  .است
  دمات مناقصهشرایط و حدود خ

الزم به توضیح است لیست غـذاهاي مـذکور بـه    .نوع غذا طبق نظر کارفرما خواهد بود 4پیمانکار ملزم به پخت روزانه -1
  .همراه تعداد آن یک هفته قبل به پیمانکار ارائه خواهد شد

 . پیمانکار موظف است در پخت غذا از مواد درجه یک ، استفاده نماید -2

 .استفاده شود وروغن مایع استاندارد بایست ازنوع ایرانی درجه یکدر طبخ برنج می  -3

.                                                                  الزامی استبه تشخیص کارفرما در کنار غذاي روزانه  )،ماستژله ،سوپ، ساالد (یکی از مواردپخت و سرو -4
مواد اولیه بر اثر نوسانات بازار و نیز حقوق پرسنل براساس قانون کار و تغییرات احتمالی هر گونه افزایش در قیمتهاي  -5

و هیچگونـه تعهـدي متوجـه کارفرمـا نبـوده و مـوارد       . باشـد  در دستمزد کارگران و سایر موارد تماماً بعهده پیمانکـار مـی  
  .مذکور نباید در کمیت و کیفیت غذاي طبخ شده موثر واقع گردد

.  
  

  
  :نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور نام و

  :مهر و امضا مجاز تعهدآور
  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
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مـواد اولیـه و انبـارداري، شـرایط     (گـردد   پیمانکار موظف است کلیه مواردي که از طرف کارفرما به ایشان ابـالغ مـی   -6
را دقیقـاً در عملکـرد خـود    ...) هداري، تجهیـزات و تأسیسـات و   آماده سازي و طبخ و توزیع غذا، نیروي کار، شرایط نگ

  لحاظ نماید
بـرداري، پروانـه بهداشـتی از وزارت بهداشـت و      کلیه مواد اولیه باید از نوع مرغوب و داراي شماره ثبت، پروانـه بهـره  -7

ها باید سالم و عالمت  بسته بنديدرمان و آموزش پزشکی و تاریخ تولید و انقضاء و آدرس و محل تولید باشد و نیز کلیه 
 .کارخانه سازنده یا بسته بندي کننده بر روي کاال درج شده باشد

باشـد و پیمانکـار موظـف اسـت کلیـه       تامین لباس کار و لوازم حفاظفت فـردي پرسـنل پیمانکـار بعهـده پیمانکـار مـی      -8
ت و رعایـت بهداشـت فـردي و عمـومی     لبـاس کـار بـا آرم شـرک     ،هالکنیروهاي خود را ملزم به استفاده مرتب و منظم از

 .نماید

  .تهیه کلیه لوازم و مواد اولیه جهت شستشوي ظروف طبخ ، توزیع و سرو غذا بعهده پیمانکار می باشد -9
در ساختمانهاي تابعـه پژوهشـگاه بـه    )از نوع مرغوب با تایید کارفرما(تهیه ظروف یک بار مصرف جهت سرو غذا :تبصره
 .می باشدپیمانکار عهده 

مواد اولیه و نحـوه  . پیمانکار موظف است اصول بهداشتی را در نگهداري صحیح از مواد اولیه مصرفی رعایت نماید -10
پخت غذا از نظر رعایت بهداشت و کیفیت توسط ناظرین کارفرما نظارت خواهد شد و ایشان حق خواهند داشت در هـر  

مواد اولیه مصرفی بازدید بعمل آورند و پیمانکـار موظـف اسـت     هاي نگهداري زمانی که الزم بدانند از آشپزخانه و محل
 .نظرات ایشان را در مورد اصول بهداشتی رعایت نماید

بـراي  ) منـدرج در فصـل چهـارم قـانون کـار     (رعایت کلیه مقررات ایمنی و بهداشت کار مربوط به موضوع قرار داد -11
 .اقب ناشی از آن متوجه پیمانکار خواهد بودپیمانکار الزامی بوده و در صورت عدم رعایت آن کلیه عو

) به انضمام تغییرات ضمن دوره(کلیه وسایل موجود در آشپزخانه شامل سردخانه، اجاق گازها، کلیه ظروف و غیره  -12
گـردد و مسـئولیت حفـظ و نگهـداري آن بعهـده پیمانکـار        در مقابل اخذ رسـید بصـورت موجـود تحویـل پیمانکـار مـی      

 هدهـ ع هبـ  بتـ ارمو هتشادن يدهعت چیه امرف راک، راک مزاولو لیاسو يزاس هنیهب ای شیازفا هب زاین تروص رد هتبلا.باشد می
 .دشاب یم راکنامیپ

 هزینه تعمیر وسایل و ابزار شـامل چـرخ گوشـتها، سـبزي خـردکن، پوسـت کـن، خـالل کـن و وسـایل موجـود در            -13
توانـد راسـاً    قابل ذکر است در صورت عدم تعمیر به موقع وسایل فوق کارفرمـا مـی  . آشپزخانه بعهده پیمانکار خواهد بود

    .اقدام نموده و هزینه انجام شده را از صورتحساب شرکت کسر نماید
  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور

  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
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حقوق و مزایاي متعلق به کارکنان خود را براساس موازین و مقررات مربوطه پرداخت گردد کلیه  پیمانکار متعهد می-14
  .باشد نماید و هیچ گونه مسئولیت و تعهدي متوجه کارفرما نبوده و نمی

  مگر طی توافق و اجازه . پیمانکار اجازه طبخ غذاي متفرقه جهت خارج نمودن از آشپزخانه پژوهشگاه را ندارد -15
  .کار فرما

  .پیمانکار می بایست گواهی هاي  مربوطه را قبل از شروع کار از مراجع ذیصالح اخذ و به کارفرما ارائه نمایند -16
جهـت عقـد قـرارداد     کارفرمـا هفته پس از اعالم کتبی بـه آدرس   برنده مناقصه ملزم است حداکثر ظرف مدت یک -17

بـا رعایـت مقـررات     امـ رفکار. گردد ژوهشگاه ضبط میمراجعه و در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه وي به نفع پ
نفر دوم را برنده اعالم و در صورتیکه نفر دوم هم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد ضمن ضبط سپرده شرکت در مناقصه نفر 

  .نسبت به تجدید مراحل مناقصات اقدام خواهد شددوم 
 

در تفسیر یا اجراي هر یک از مفاد ایـن شـرایط مناقصـه یـا     در صورت بروز هر گونه اختالف : مرجع حل اختالف-18
  .تعیین  می گردد قرارداد تنظیمی و متعهده مرجع رسیدگی دفتر حقوقی پژوهشگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور

  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
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ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصهنحوه   

هاي سربسته و الك و مهر شده  ـ داوطلبان شرکت در مناقصه باید پیشنهاد و مدارك خود را در پاکت1
خیابان ایرانشناسی نبش بزرگراه کردستان ـ قرارداده و  در موعد مقرر به دبیرخانه پژوهشگاه به نشانی 

  .تحویل نمایند )غربی 64(
در روي پاکتها باید موضوع مناقصه نام و نشانی پیشنهاد دهنده،مهر و امضاي مجاز درج  الزم به ذکر است که

به پاکتهاي فاقد الك و مهر و پاکتهاي .و در مهلت مقرر با اخذ رسید به دبیرخانه پژوهشگاه تسلیم گردد
  .شود تسلیمی بعد از انقضاي مهلت تحویل ترتیب اثر داده نمی

شود  ه از طرف مناقصه گزار در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرارداده میـ اسناد و مدارك مناقصه ک2
باید بر طبق شرایط مناقصه و اسناد ضمیمه آن و سایر دستورالعملها و مقررات تنظیم و همراه سایر مدارك 

ی و به مناقصه گزار تسلیم گردد، موارد مندرج در شرایط عموم) ج(، و )ب(، )الف(درخواستی در پاکتهاي 
  .باشد خصوصی مناقصه جزو اسناد الینفک مناقصه می

ـ پیشنهاد دهنده موظف است تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر، و یا قراردادن شرط، تکمیل و با 3
  .مهر و امضاء به مناقصه گزار تسلیم نماید

در صورت . لم خوردگی باشدـ پیشنهادهاي مناقصه نباید داراي قید و شرط، ابهام، خدشه، عیب، نقص و ق4
وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاد مشروط و مبهم و یا نداشتن تضمین کافی، 

  .پیشنهاد مردود و در مناقصه شرکت داده نخواهد شد
ئولیت و ـ پیشنهاد دهنده باید پس از بررسی دقیق اسناد و مدارك و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا، مس5

ضمن بازدید کامل از آشپزخانه پژوهشگاه مدارك درخواستی را به طور کامل تنظیم و در ،نحوه اجراي عملیات 
  .مهلت مقرر نسبت به تحویل آن اقدام نماید

  باشد) مورد قبول است(ـ تمام صفحات شرایط مناقصه باید ممهور به مهر شرکت با قید 6
  .اي ارائه شده بدون ذکر دلیل مجاز استـ پژوهشگاه در رد یا قبول پیشنهاده7
کل قرارداد را بـه عنـوان   % 10ـ پیمانکار موظف است هنگام عقد قرارداد جهت تضمین انجام تعهدات معادل 8

سپرده مذکور در پایان قرارداد به . تضمین بانکی در وجه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ارائه نماید
  .احسن مسترد خواهد شد شرط انجام تعهدات به نحو

نمایـد و پژوهشـگاه در رد یـا     ـ صرف شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق براي شرکت کننده نمـی 9
  . قبول هر یک از پیشنهادها با رعایت صرفه و صالح خود تصمیم خواهد گرفت

  .هد بودمناقصه خوا هپرداخت هزینه آگهی مناقصه درج شده در روزنامه به عهده برند -10
  
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور

  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است
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  قرارداده شود »الف«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت 

  فرهنگیمبلغ کل پیشنهادي در وجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات % 10ضمانتنامه بانکی به میزان 
  

  .قرار داده شوند» ب«مدارك و اسنادي که باید داخل پاکت 
  ـ فرم اطالعات مربوط به سوابق شرکت1
ـ تصویر سوابق حقوقی شرکت شامل اساسنامه، برگ آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییـرات  2

  .ثبتی در مورد دارندگان حق امضا مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور
سوابق مناقصه گر مربوط به قراردادهاي منعقده مرتبط با موضـوع در سـایر ادارات و سـازمانهاي دولتـی و     ـ 3

  خصوصی
  ـ تصویر صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضا تعهد آور با تصویر کارت ملی4
ه عمـومی  ـ سایر اسناد و مدارك مناقصه و مواردي که احتماالً در شرایط عمومی و خصوصی یا آگهی مناقص5

  .باشد مشخص گردید و مورد نیاز مناقصه گزار می
  هاي کاري، مالی و مهارتی شرکت ـ مستندات موید توانمندي6
  .ارائه رضایت نامه از سازمان قبلی طرف قراداد  -7
  
  

  قرارداده شوند» ج«مدارك و اسنادي که باید در داخل پاکت 
  .یک شرایط مناقصهفرم پشنهاد قیمت شرکت در مناقصه طبق پیوست شماره 

  

  

  

  

 

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
  :مهر و امضا مجاز تعهدآور                                                                 

  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است                                                 
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  )1(یوست شماره پ

  لیست قیمت پیشنهادي

 قیمت پیشنهادي هر پرس غذا  مالحظات مواد اولیه  نوع غذا  ردیف
   به همراه سوپ

  گرم برنج خام و 170  قورمه سبزي  1
    گرم گوشت گوساله 70

  گرم برنج خام و 170  قیمه سیب زمینی  2
    گرم گوشت گوساله 70

  گرم برنج خام و 170  قیمه بادمجان  3
    گوسالهگرم گوشت  70

  گرم برنج خام و 170  فسنجان   4
    گرم گوشت مرغ 100

  گرم برنج خام و 170  چلوکباب کوبیده  5
    گرم گوشت 180

  گرم برنج خام و 170  کرفس  6
    گرم گوشت گوساله 70

  گرم برنج خام و 170  چلو جوجه کباب  7
    گرم گوشت مرغ200 

  چلوکباب قفقازي  8
  گرم برنج خام و 170
گوشت راسته گوسفندي گرم  240

  و مرغ
  

  گرم برنج خام و 170  سبزي پلو با ماهی  9
    گرم ماهی 350 

    گرم سینه مرغ 400  خوراك شنیسل مرغ  10
    گرم فیله مرغ 300  خوراك جوجه چینی  11

  گرم برنج خام و 170  زرشک پلو با مرغ  12
    گرم گوشت مرغ400  

  گرم برنج خام 160  باقالی پلو با مرغ  13
    گرم گوشت مرغ400 

به همراه  میانگین کل قیمت  پیشنهادي براي هر پرس
  ریال......................   سوپ

  ریال.......................   پرس در سال71000مبلغ کل قیمت پیشنهادي براي 
  
  

  :نام و نام خانوادگی امضاء کننده تعهد آور
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  :مهر و امضا مجاز تعهدآور
  :محل مهر شرکت و درج جمله مورد قبول است


