شرايط شركت در مناقصه ارائه خدمات رستوران كارخانه:
 -1موضوع مناقصه:
تهيه كليه مواد مصرفي ،پخت و توزيع غذای روزانه(نهار) و شبانه (شام) پرسنل شيفت صبح و شب كارخانه سيمان پيوند گلستان
با ليست غذای پيوست پيش نويس قرارداد مطابق نياز كارفرما كه در تمامي روزهای سال فعاليت آشپزخانه دائمي بوده(حتي در
ايام تعطيالت رسمي) و كارفرما موظف است آمار غذايي روزانه پرسنل و ساير پيمانکاران خود را كتباً به پيمانکار اعالم نمايد.
تبصره يك :كارفرما مختار است تعداد پرس هر وعده غذا را به ميزان  %25كاهش و يا افزايش دهد.
 – 2مدت خدمات:
خدمات موضوع مناقصه برای مدت يکسال شمسي و روزانه حدود 200پرس نهار و 80پرس شام مي باشد.
 – 3محل خدمات مورد مناقصه :
رستوران كارخانه سيمان پيوند گلستان واقع در استان گلستان ،كيلومتر  5جاده گاليکش به مشهد ،نرسيده به دوراهي كالله
كارخانه سيمان پيوند گلستان.
-4شرايط عمومي مناقصه:
-1-4شركت كنندگان ميتوانند در قالب اشخاص حقيقي و يا حقوقي در مناقصه شركت نمايند.
-2-4شركت كنندگان ميبايست كپي برابر با اصل شده مدارك ذكر شده در بند ( )7در پاكت (ب) تحويل شركت سيمان پيوند
گلستان نمايند.
-3-4شركت كنندگان ميتوانند با هماهنگي قبلي نسبت به بازديد از محل انجام عمليات اقدام نمايند.
-4-4پيشنهاد دهندگان مي بايست كليه شرايط قراردادی كه در پيشنويس قرارداد پيوست به ذكر گرديده را پس از مهر و امضاء
در پاكت (ب) به همراه اسناد مناقصه به شركت سيمان پيوند گلستان تحويل نمايند.
-5-4هزينه آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 – 5سپرده يا ضمانت نامه هاي بانكي شركت در مناقصه:
شركت كنندگان مي بايست يك فقره ضمانت نامه معتبر بانکي به ارزش 200،000،000ريال(معادل بيست ميليون تومان) با
اعتبار  60روز از تاريخ تسليم پيشنهادها و قابل تمد يد و يا واريز وجه نقد به همان مبلغ به شماره حساب جاری طاليي
 1776800156104و شماره شبا  IR590150000001776800156104در وجه شركت سيمان پيوند گلستان نزد بانك
سپه (شعبه سليمان خاطر) بعنوان سپرده تضمين شركت در مناقصه اقدام و ضمانتنامه يا رسيد وجه واريزی را به همراه فرمهای
امضاء شده شرايط و پيشنهاد قيمت بصورت خوانا و بدون خدشه و قيد و شرط در پاكت قرار داده و امضاء و مهر نمايند.
(پيشنهادهائي كه با عباراتي نظير درصدی پائين تر از بقيه باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد).
تبصره  : 2پرداخت سپرده به منزله قبول كليه مف اد شرايط مناقصه مي باشد و شركت كننده پس از واريز سپرده حق هيچگونه
اعتراضي نسبت به شرايط مناقصه ندارد.
تبصره  :3تضامين شركت در مناقصه ،پس از بازگشايي پاكات در كميسيون و امضاء قرارداد با نفر برنده ،به ديگر
پيشنهاددهندگان در قبال درخواست كتبي(نامه) و ذكر شمار ه حساب مسترد مي گردد .پس از تعيين برنده ،سپرده نفرات اول تا
سوم تا انعقاد كامل قرارداد نزد شركت سيمان پيوند گلستان باقي خواهد ماند و سپرده ديگران مسترد خواهد شد.
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تبصره  :4چنانچه شركت كنندگان مطالباتي به ميزان ريالي سپرده شركت در مناقصه ،نزد شركت داشته باشند ،مي بايستي با
هماهنگي امور مالي شركت و تاييد آن واحد ،نامه ای با مضمون انتقال مطالبات شركت كننده از حساب طلب ايشان به حساب
سپرده شركت در مناقصه ،در پاكت الف قرار دهند ،وجه مذكور در حسابهای فيمابين بعنوان سپرده شركت در مناقصه منظور
ميگردد.
 – 6تسليم پيشنهادها:
زمان ارسال مدارك و ارائه پيشنهاد قيمت 12روز كاری پس از تاريخ درج آگهي مي باشد كه بايستي مدارك در پاكات دربسته و
امضاء و مهر شده به نشاني استان گلستان ،كيلومتر  5جاده گاليکش به مشهد ،نرسيده به دوراهي كالله كارخانه سيمان پيوند
گلستان ،واحد اداری تحوي ل گردد .بديهي است به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مذكور دريافت گردد ،ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
تذكر :شركت كنندگان ميبايست  2برگ پيوست اين اسناد را بر روی پاكات مربوطه الصاق نموده و به طور كامل تکميل نمايند.
 -7مدارك الزم قابل ارائه:
-1-7آگهي تأسيس شركت.
-2-7آخرين آگهي تغييرات و اساسنامه شركت در صورت تغيير.
-3-7آخرين روزنامه رسمي با مهر و امضاهای مجاز.
-4-7رزومه كاری و سابقه فعاليت در موضوع مناقصه با ارائه مدارك مربوطه.
 -5-7كپي برابر اصل شده برگ تأييد صالحيت و گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانکار توسط وزارت تعاون و كار و رفاه
اجتماعي در امور مربوطه كه دارای اعتبار باشد.
شركت كنندگان حقيقي ميبايست كپي شناسنامه و كارت ملي خود را بجای موارد يك الي سه ارائه نمايند.
تبصره  :5در صورت عدم وجود هر يك از اسناد ذكر شده در بند" "7كه ميبايست در پاكت "ب" قرار داشته باشد ،پاكت "ج"
بازگشايي نخواهد شد و عيناً به متقاضي عودت ميگردد.
 -8صراحت پيشنهاد و نحوه ارائه:
 -1-8فرم پيشنهاد قيمت جهت شركت در مناقصه به پيوست مي باشد .متقاضيان بايستي دقيقاً مطابق فرم مذكور اقدام به ارائه
پيشنهاد قيمت نمايند .بديهي است به پيشنهادهای مشروط ،ناقص و يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-2-8پيشنهاد قيمت ارائه شده توسط متقاضيان بايستي برای مدت 2ماه معتبر باشد.
 – 9نحوه ارائه پيشنهاد:
متقاضيان بايستي مدارك خود را در سه پاكت جداگانه به ترتيب پاكت " الف" (حاوی چك تضمين بانکي ،يا ضمانت نامه بانکي و
يا فيش واريز نقدی ،بابت تضمين شركت در مناقصه) ،پاكت "ب" (حاوی مدارك ارائه شده در بند  7فوق جهت ارزيابي و پيش
نويس قرارداد كه تمامي صفحات به مهر و امضا مناقصه گر رسيده است) و پاكت " ج " (حاوی پيشنهاد قيمت مطابق فرم پيوست)
اشاره شده در بند  8فوق ،هر يك در پاكت جداگانه امضاء و مهر شده و هر سه را در يك پاكت امضاء و مهر شده ارائه نمايند به
نحويکه روی يکايك پ اكت ها ضمن ذكر محتويات آن ،نام و نشاني شركت كننده ،شماره تماس وی و موضوع مناقصه قيد شده
باشد.
 – 10نحوه بازگشايي پاكات:
در بازگشايي پاكات ابتدا پاكت های " الف " و " ب " مفتوح مي گردد .چنانچه پاكت های " الف " و " ب " حائز حداقل شرايط
ارزيابي فني و بازرگاني و مالي باشد ،اقدام به بازگشايي پاكت " ج " خواهد شد در غير اين صورت پاكت " ج " متقاضي مربوطه،
مفتوح نگرديده و عيناً به متقاضي مسترد خواهد شد.
بازگشايي پاكات بدون حضور شركت كنندگان در مناقصه خواهد بود.
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 – 11الحاقيه:
پيشنهاد دهنده مي تواند هر موقع كه بخواهد تا (7هفت)روز قبل از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهاد ،نسبت به شرايط مناقصه و
مشخصات آن با ارسال الحاقيه يا الحاقيه هايي ،تجديد نظر نمايد .در اين صورت الحاقيه ها جز الينفك اين دعوتنامه و اسناد
مناقصه محسوب مي شود.
 -12امضاء پيشنهادها:
پيشنهاد دهندگان بايد كلي ه اوراق پيشنهاد را به وسيله امضاء مجاز خود امضاء و مهر نمايند .پيشنهاد دهندگان بايد كليه اسناد
مناقصه را كه از مناقصه گذار دريافت نموده اند بدون تغيير يا حذف قسمتي از آن ضميمه پيشنهاد خود نمايند و در صورتيکه يك
يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء و مهر پي شنهاد دهنده نرسيده باشد ،تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه
از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.
-13اختيار قبول يا رد پيشنهادها:
بطور كلي مناقصه گذار در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار مي باشد.
 -14نحوه ابالغ به برنده:
در واگذاری موضوع مناقصه به نفرات برنده ،در صورتيکه نفر اول ظرف مدت تعيين شده از تاريخ اعالم و يا ابالغ نسبت به اعالم
موافقت كتبي و سپردن تضمين اجرای تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت ننمايد سپرده وی بدون
هيچ گونه تشريفات قضايي به نفع شركت ضبط خواهد شد.
 -15انصراف برنده مناقصه:
در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وی به نفع شركت ضبط خواهد شد .ضمناً سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد كامل قرارداد
با نفر اول نگهداری خواهد شد .بديهي است در صورت وجود نفرات دوم و سوم موضوع نيز به شرح فوق ( بند )14به آنان ابالغ
خواهد شد در صورتيکه نفرات مزبور نيز به ترتيب اولويت ظرف مدت تعيين شده از تاريخ ابالغ كتبي نسبت به اعالم موافقت به
طور كتبي اقدام ننمايند سپرده آنان نيز به نفع شركت ضبط و در صورت صالحديد شركت مناقصه گذار ،موضوع مناقصه تجديد
خواهد شد.
 -16منع واگذاري مناقصه:
برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاری ،تنفيذ و يا انتقال كل و يا قسمتي از موضوع مناقصه را به غير ندارد.
 -17كسور قانوني و قراردادي :
-1-17از هر صورت وضعيت تأييد شده پيمانکار (%5پنج درصد) بابت سپرده بيمه تأمين اجتماعي بر اساس ماده  38قانون تامين
اجتماعي كسر و بعالوه مبلغ آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداری خواهد شد كه استرداد سپرده مذكور منوط به ارائه
مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي توسط پيمانکار خواهد بود.
-2-17از هر صورت وضعيت تائيد شده پيمانکار (%10ده درصد) بابت سپرده حسن انجام كار كسر خواهد شد كه سپرده مذكور
پس از رضايت و تأييد ناظر قرارداد بهمراه صورت وضعيت ماه بعد آزاد خواهد شد.
-3-17از اين قرارداد ماليات يا عوارض ديگری توسط كارفرما كسر نميگردد .چنانچه پرداخت هر گونه وجهي در ارتباط با حقوق
قانوني از جمله ماليات متوجه قرارداد باشد ،پرداخت اين مبالغ بعهده پيمانکار مي باشد و از اين بابت هيچگونه مسئوليتي متوجه
كارفرما نميباشد.
-4-17در صورت ارائه گواهينامه ارزش افزوده معتبر توسط پيمانکار به همراه صورت حساب ،پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده
بر عهده شركت سيمان پيوند گلستان ميباشد ،اما پرداخت ساير كسور قانوني از قبيل بيمه به عهده پيمانکار ميباشد.
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« فرم تعهدنامه و پیشنهاد قیمت »
مربوط به مناقصه ارائه خدمات رستوران کارخانه
شخص حقیقی :نام.......................... :ناام خاانادگیی............................... :فرزنا ....................... :با شارا ش شساااسا  ..................................... :لا
 ........................................صاگ ش دز ............................. :

ی:

شخص حقاقی  :شرلت............................................. :شرا ش ثبت ...................... :حل ثبت................ :شساا
............................................
آگ س.............................................................................................................................. :شرا ش تراس  ............................................................. :ضرن طالعا

ی ................................ :ل دقتصااگ::

فرم " شرایط شرکت در مناقصه " (پیوست) و قبال شردیط س ج گ آن ،ب یساای پیشاسااگ خااگ د با شار  2بار

لیتات

قیرت پیاات دعالم ی نرایم.

دیسجانب تعا ی نرایم گ صا ت برن ش ش ن گ ساقص و ع م حضا برد :دنعقاگ قرد گدگ ظرف ت 20وز پس
دز دعالم  ،نتبت ب اپرگش شرلت گ ساقص خاگ هیچگان دگعائی ن دشت و با د ضاا دیان تعا نا ا با شارلت
ایران پیان ی تتان دختیا ی گهم نتبت ب ضبط اپرگش ذلا دق دم و گ خصاص دنتخاا فروشاس ش با نحاا
قتضی تصریم ییر :نرای .

مهر و امضاء:

نام و نام خانوادگی

ار و د ضا دشخاص حقاقی طبق وزنا

نام شرکت

اری

تاریخ:

شرکت سیمان پیوند گلستان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
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برگ پیشنهاد قیمت :لیست قیمت غذاها
ردیف
1
2
3
4
5

صفحه 1
قیمت پرس(ریال)

فهرست افطاری درماه رمضان(سحر و افطار)
خوراک لوبیا(:گوشت گوساله 100گرم+قارچ  100گرم+لوبیا+سیب زمینی)+زولبیا و بامیه  100گرم +خرما مضافتی سه
عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ سبزی
کتلت( :کتلت 300گرم+خیارشور+گوجه فرنگی) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و
چای+پنیر+سبزی+سوپ جو
خوراک مرغ( :مرغ  200گرم +گوجه فرنگی سرخ شده  150گرم+سیب زمینی سرخ شده  150گرم) +زولبیا و بامیه
 100گرم +خرما مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+عدسی
کوکو (:کوکو سیب زمینی 200گرم+کوکو سبزی  200گرم +خیارشور+گوجه فرنگی) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما
مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ رشته
خوراک بادمجان (:گوشت گوساله 100گرم+بادمجان 150گرم+گوجه فرنگی+هویج) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما
مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ آش

فهرست غذاهای رژیمـی

ردیف
1

کدو  +کلم  +هویج آبپز  :کدو  -هویج  -نان  -ماست  -آبلیمو – تخم مرغ آب پز

2

خوراک لوبیا  +عدسی  :لوبیا  -عدس  -نان  -ماست – آبلیمو

3

مرغ آب پز-هویج-پیاز-نان

4

سیب زمینی آب پز -تخم مرغ آب پز-گوجه خام -سبزی تازه -نان

5

سوپ رژیمی(سوپ جو ،سوپ سبزی ،سوپ قارچ) به نوبت سرو شود +نان

6

تخم مرغ آب پز +سیب زمینی آب پز +گوجه خام 100+گرم ماست +نان سنگک+پیاز

فهرست ملحقات ناهار و شام کارخانه

ردیف
1

یک پرس چلو

2

دوغ

3

ساالد

4

نوشابه  250سی سی یک نفره

قیمت پرس(ریال)

قیمت پرس/عدد(ریال)

توضیح اینکه :تأمین قاشق و چنگال استیل و پارچ آب خوری شیشه ای براساس آمار ناهار یا شام که کسری مشاهده نگردد بعهده پیمانکار میباشد.
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برگ پیشنهاد قیمت :لیست قیمت غذاها
دیف

صفحه 2
قیمت

فهرست ناهار و شام کارخانه

پرس(ریال)

1

چلوخورشت قیمه  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار
مصرف

2

چلو گوشت  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  150 -گرم گوشت گوسفند  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف

3

چلوکباب کوبیده  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  2 -سیخ کوبیده مجموعاً  150گرم گوشت 100 -گرم گوجه  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال
کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف+کره یک نفره  +سوپ +پیاز یا ریحان

4

چلوخورشت بادمجان  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند  2 -عدد بادمجان  100 -گرم گوجه  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ
دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف

5

چلوخورشت سبزی 200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفندی یا گوساله  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان
یکبار مصرف

6

استامبولی پلو  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند چرخ کرده  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف  +ماست
و خیار

7

سبزی پلو با ماهی  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  150 -گرم ماهی شیر یا شوریده یا قزل آال  -سبزی  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان
یکبار مصرف  +ترشی یک نفره

8

زرشک پلو با مرغ  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  200 -گرم مرغ پوست کنده  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار
مصرف  +سوپ

9

چلو جوجه کباب بدون استخوان 200 :گرم برنج درجه یک ایرانی–  200گرم مرغ پوست کنده (ران و سینه)  100 -گرم گوجه کباب شده  100 -گرم ماست -
نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف  +سوپ

10

عدس پلو  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی به همراه عدس و کشمش 50 -گرم گوشت گوسفند چرخ کرده  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی
 -یکعدد لیوان یکبار مصرف  -پیاز خام  +سوپ

11

چلوکباب بختیاری  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  60 -گرم گوشت گوساله –  60گرم گوشت مرغ 100 -گرم گوجه – ماست – نان – دو برگ دستمال
کاغذی -یک عدد لیوان یک بار مصرف  +سوپ

12

باقال پلو با گوشت  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی–  150گرم گوشت گوساله  -ماست – نان – دو برگ دستمال کاغذی -یک عدد لیوان یک بار مصرف

13

چلو طاس کباب 200 :گرم برنج ایرانی درجه یک –  150گرم مرغ -گوجه – سیب زمینی  -ماست – نان – دو برگ دستمال کاغذی -یک عدد لیوان یک بار
مصرف

14

اکبرجوجه200:گرم برنج درجه یک ایرانی 200-گرم مرغ100+گرم ماست-نان -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف -سوپ
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قرارداد ارائه خدمات رستوران کارخانه
این قرارداد فیمابین شرکت سیمان پیوند گلستان(سهامی خاص) به نشانی دفتر مرکزی :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان
پاکستان ،کوچه دوم ،پالک یک ،طبقه اول با کدپستی  1531635511و شماره تلفن 021-88174029 :و شماره فکس:
 88174081-021و نشانی کارخانه :استان گلستان ،کیلومتر  5جاده گالیکش به مشهد ،نرسیده به دو راهی کالله و شماره
تلفن 017-35808410به نمایندگی آقای حسن نظری(رئیس هیئت مدیره) و آقای سید عباس حسینی(مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره) که از این پس «کارفرما» خوانده میشود از یک طرف و شرکت .....................................به شماره ثبت  ....................و شناسه ملی
 ...........................و کداقتصادی  ...............................به نمایندگی آقا/خانم (..........................................مدیر عامل) و آقا/خانم
(...............................................رئیس هیئت مدیره) به نشانی ................................................................................................................. :با کدپستی
 ..............................و شماره تلفن ثابت  .........................................و شماره تلفن همراه  .............................و شماره فکس  .............................بعنوان
«پیمانکار» از طرف دیگر ،با شرایط مندرج در این قرارداد منعقد میگردد.
ماده  - 1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از:
تهیه کلیه مواد مصرفی ،پخت و توزیع غذای روزانه(نهار) و شبانه (شام) پرسننل شنیفت بنبو و شنا کارخاننه سنیمان پیونند گلسنتان
بموجا لیست غذای پیوست مطابق نیاز کارفرما که در تمامی روزهای سال فعالیت آشپزخانه دائمی بوده(حتی در ایام تعطیالت رسنمی)
و کارفرما موظف است آمار غذایی روزانه پرسنل و سایر پیمانکاران خود را کتباً به پیمانکار اعالم نماید.
تبصره یک :کلیه مواد مصرفی در تولید موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد که هزینه آن در بهای هنر پنرس غنذا ل ناد گردینده
است.
تبصره  :2کارفرما مختار است تعداد پرس هر وعده غذا را به میزان  %25کاهش و یا افزایش دهد.
تبصره  :3پیمانکار بر اساس نیازهای کارفرما ،از هر نظر و هر ل اد بر کیفیت و کمیت غذای گرم موضوع قرارداد وقوف کامنل داشنته و
با علم و آگاهی به موضوع مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده ،لذا اظهار عدم اطالع از شرایط موجود از سوی پیمانکار در این خصوص بنه
هیچ وجه مسموع نخواهد بود.
ماده  - 2مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ 1398/03/01لغایت  1399/03/01به مدت یکسال شمسی معتبر و جاری خواهد بود کنه در بنورت اعنالم کارفرمنا
قابل تمدید میباشد.
تبصره  :4در بورت نیاز ،پیمانکار موظف است به مدت دو( )2ماه پس از انقضاء و تا تعیین پیمانکار جدیند بنا کلینه شنرایط منندرج در
قرارداد به کار خود ادامه دهد.
ماده  - 3مبلغ قرارداد
قیمت انواع غذای موضوع این قرارداد که به تأیید کارفرما و پیمانکار رسیده است ،پیوست یک این قرارداد میباشد.
تبصره  : 5مبلغ واحد بازای تامین مواد اولیه و پخت و توزیع هر پرس در طول مدت اجنرای اینن قنرارداد ت نت هنیچ شنرایطی تغیینر
نخواهد یافت.
تبصره  : 6قیمت های مندرج در لیست قیمت پیوست با احتساب تمامی هزینه ها از جملنه حمنل و نقنل هنر کنا تنا م نل رسنتوران
کارفرما می باشد.
تبصره  : 7کلیه مبالغ قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به این قرارداد تعلق نمیگیرد.
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ماده  - 4نحوه پرداخت
پرداخت بورت ساب به پیمانکار پس از ارائه بورت وضعیت ماهیانه با اعالم تعداد پرس جهت مشخص شدن مینزان مصنرف و تأئیند آن
توسط ناظرین ،امور اداری و مدیریت کارخانه و بعد از کسر کسور قانونی و قراردادی طبق مفاد مندرج در ماده  ، 5پنس از مندت  30روز
کاری بورت خواهد گرفت.
تبصره  : 8مبلغ قرارداد شامل تمامی هزینه های :مواد اولیه ،پخت ،کارگری ،آشپز ،حمل و نقل ،بیمه  ،مالیات منی باشند و هنیچگوننه
هزینه مازاد دیگری به قیمت قرارداد اضافه نخواهد گردید.
تبصره  : 9با توجه به زمانبر بودن رسیدگی به بورت وضعیت ،هر ماه پیمانکنار منیبایسنت تواننایی پرداخنت حقنوم و مزاینای دو مناه
کارگران خود را دارا باشد.
ماده  - 5کسور قانونی و قراردادی
-1-5از هر بورت وضعیت تأیید شده پیمانکار ( %5پنج دربد) بابت سنپرده بیمنه تنأمین اجتمناعی بنر اسناس مناده 38قنانون تنامین
اجتماعی کسر و بعالوه مبلغ آخرین بورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری خواهد شد که استرداد سپرده و آخرین بورت وضنعیت مننو
به ارائه مفابا حساب از سازمان تأمین اجتماعی توسط پیمانکار خواهد بود.
-2-5از هر بورت وضعیت تائید شده پیمانکار  %10بابت سپرده حسن انجام کار کسر خواهد شد کنه سنپرده منذکور پنس از رضنایت و
تأیید ناظر قرارداد بهمراه بورت وضعیت ماه بعد آزاد خواهد شد.
-3-5از این قرارداد مالیات یا عوارض دیگری توسط کارفرما کسر نمی گردد .چنانچه پرداخت هر گونه وجهی در ارتبا با حقوم قانونی از
جمله مالیات متوجه قرارداد باشد ،پرداخت این مبالغ بعهنده پیمانکنار منی باشند و از اینن بابنت هیچگوننه مسنئولیتی متوجنه کارفرمنا
نمیباشد.
-4-5در بورت ارائه گواهی نامه ارزش افزوده معتبر توسط پیمانکار به همراه بورت حساب ،پرداخت مبلغ مالینات بنر ارزش افنزوده بنر
عهده شرکت سیمان پیوند گلستان میباشد ،اما پرداخت سایر کسور قانونی از قبیل بیمه به عهده پیمانکار می باشد.
ماده  -6تضمین حسن انجام تعهدات
-1-6پیمانکارموظف است در زمان عقد قرارداد یک فقره چک به مبلغ 500،000،000ریال(پانصد میلیون رینال) جهنت تضنمین حسنن
انجام تعهدات در وجه شرکت سیمان پیوند گلستان تسنلیم کارفرمنا نمایند کنه پنس از انقضنای موضنوع قنرارداد و در بنورت رضنایت
کارفرما(تایید دستگاه نظارت و مدیر کارخانه) و عدم ورود خسارت و ارائه مفابا حساب بیمه سازمان تامین اجتماعی ،به ننامبرده عنودت
داده میشود.
-2-6ناظر قرارداد همه ماهه نسبت به ار ائه گزارش عملکرد پیمانکار اقدام نموده و کلیه نقا ضعف پیمانکار که مشمول کسر جریمه می-
گردد را با ذکر د ئل برای کمیسیون معامالت ارسال مینماید که پس از تصویا در کمیسیون ،مبلنغ جریمنه قابنل کسنر از هنر ینک از
مطالبات پیمانکار خواهد بود.
-3-6گزارش ماهیانه واحد بهداشت و ایمنی در بورت عدم رعایت مفاد پیوست شماره دو این قرارداد توسط پیمانکار جهت تعیین میزان
جریمه برای کمیسیون معامالت ارسال میگردد.
-4-6میزان جریمه حداکثر  %5مبلغ هر بورت وضعیت خواهد بود.
-5-6چناچه پیمانکار به هر دلیلی نتواند برنامه تنظیمی غذا را به موقع و به طور کامل تامین نماید کارفرما مختار است غذای منورد نیناز
را به ترتیبی که ممکن است تهیه نموده و دو برابر وجه آن را بعنوان جریمه پس از بندور اعنالم بنرر جریمنه توسنط نناظر و تصنویا
ریاست کارخانه از م ل اولین بورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.
-6-6کارفرما مجاز است نسبت به وبول خسارات وارده از م ل اسناد تضمینی و سایر مطالبات پیمانکار به نفع خود برداشت نماید و این
موضوع مورد قبول پیمانکار می باشد.
ماده  - 7نظارت
-1-7نظارت بهداشتی مواد غذایی و کیفیت طبخ غذا به عهده واحد اداری کارخانه میباشد.
-2-7در بورت گزارش ناظر مبنی بر نامرغوب بودن غذا و مواد اولیه ،پیمانکار موظف به رفع موارد اعالمی در اسرع وقت بنوده و در غینر
اینصورت ضمن عودت ماده غذایی چنانچه کارفرما ماده اولیه را تهیه نماید تا دو برابر قیمت آن جریمه به پیمانکنار تعلنق منیگینرد کنه
گزارش آن همه ماهه به اعضای کمیسیون معامالت ارسال میگردد.
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-3-7کارفرما جهت رضایت پرسنل ماهیانه طی فرم هایی  ،نظر پرسنل کارفرما را نسبت بنه غنذا ارزینابی نمنوده و پیمانکنار منیبایسنت
رضایت نسبی پرسنل کارفرما را با حداقل میانگین نمره  75از  100جلا نماید .
-4-7پیمانکار موظف است کلیه لوازمی را جهت انجام کار از کارفرما ت ویل میگیرد در پایان قرارداد به بورت سالم بنه کارفرمنا عنودت
دهد ،در غیر اینصورت هزینه تعمیر و یا بهای کا ی جایگزین از بورت وضعیت و یا تضمین پیمانکار کسر خواهد شد.
ماده  -8تعهدات پیمانکار
-1-8زمان ناهار از ساعت12:30الی  14و زمان شام از ساعت19:00الی 20:30میباشد.
-2-8در بورت تغییر ساعت سرو غذا از طرف کارفرما ،پیمانکار موظف به همکاری می باشد.
-3-8پیمانکار موظف به ارائه بهترین خدمات به پرسنل کارخانه می باشد.
-4-8پیمانکار می تواند با اخذ مجوز از کارفرما نسبت به سرو غذا به مهمانان کارخانه به جزء پرسنل کارخانه اقدام نماید در اینن بنورت
با نظارت کامل کارفرما بورت پذیرد و هزینه غذا میبایست توسط کارفرما پرداخت گردد.
 -5-8پیمانکار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی در داخل رستوران و کارخانه می باشد و بایستی کلیه تجهیزات حفاظتی و ایمنی شامل
لباس ،کفش ،تجهیزات ایمنی فردی را برای پرسنل خود فراهم و ارائه نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از این بابت نمی پذیرد.
-6-8پیمانکار بایستی کلیه موارد مربو به بهداشت و م یط زیست را طبق ضوابط واحد بهداشنت کارخاننه رعاینت نمایند و کارشنناس
بهداشت کارفرما می تواند هر زمانی که بالح بداند از آشپزخانه،رستوران و کلیه اقالم رستوران بازدید نماید.
-7-8پیمانکار متعهد می گردد به بورت دوره ای برای کلیه کارکنان خود از مراجع بهداشتی رسمی  ،کارت بهداشنت و سنالمت تهینه و
در اختیار کارفرما قرار دهد و برای کلیه پرسنل خود پرونده پزشکی و بهداشتی طبنق دسنتورالعملهای اینزو تشنکیل دهند .در غینر اینن
بورت کارفرما رأساً نسبت به انجام آزمایشات مربوطه اقدام نموده و کلیه هزینه ها به انضمام  %20با سری را از بورت حساب پیمانکنار
کسر مینماید.
-8-8انجام کلیه آزمایشات دوره ای ،تستهای اسپیرومتری ،ادیومتری و بینایی سنجی بصورت سالیانه برای پرسنل پیمانکار بایند انجنام و
تجزیه و ت لیل شود و نتایج آن را به کارخانه ت ویل نماید و در غیر اینصورت کارفرما راساً اقدام به انجام آزمایشات کرده و هزینه آنرا بنه
انضمام  %20با سری از بورت وضعیتهای پیمانکار کسر می نماید.
-9-8پرداخت حقوم ،دستمزد ،بیمه ،مالیات  ،عیدی ،پاداش سا نه ،بازخریدی پرسنل و سایر حقوم و مزایا مانند بن،کمکهای غیرنقندی
و سایر عوارض قانونی کارکنان پیمانکار و سایر مواردی که در این بند تصریو نگردیده بنر عهنده وی خواهند بنود و پیمانکنار بدینوسنیله
متعهد میگردد کلیه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی را در مورد کارگران خود اجرا نماید و کارفرما هیچ گونه مسنئولیتی را در مقابنل
کارکنان پیمانکار نخواهد داشت.
-10-8پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری ،تنفیذ و یا انتقال کل و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد.
-11-8پیمانکار متعهد می گردد که از مواد مصرفی درجه یک جهت پخت استفاده کند و چنانچه در اثر قصور پیمانکنار پرسننل کارفرمنا
دچار مسمومیت غذایی گردند و مراتا توسط پزشک کارخانه مورد تائید قرار گرفت  ،مسئولیت آن برعهده پیمانکار بوده و ضمن دریافت
خسارت ،کلیه هزینه های مربوطه از پیمانکار اخذ خواهد شد و کارفرما از پرداخت بهای غذای مربوطه خودداری نموده و سه برابنر مبلنغ
مذکور را به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
 -12-8پیمانکار موظف است نسبت به بیمه نمودن پرسنل مرتبط در این قرارداد نزد سازمان تنأمین اجتمناعی اقندام نمایند و هنر ماهنه
لیست بیمه سازمان را به تأیید نماینده کارفرما برساند.
-13-8پیمانکار متعهد میگردد افرادی را که جهت انجام موضوع قرارداد بر میگزیند بیمه حوادث و مسئولیت نموده و کارفرما هیچگوننه
مسئولیتی در خصوص بروز هرگونه حادثه به کارکنان پیمانکار را نخواهد داشت و جبران آن به عهده پیمانکار می باشد.
 -14-8پیمانکار موظف است هر ماهه حقوم پرسنل مرتبط با قرارداد را پرداخت و رونوشت تأیید پرسنل منذکور را بنه نمایننده کارفرمنا
ارائه نماید.
-15-8رعایت کلیه دستورالعملهای زیست م یطی) (ISO 14001و ایمنی و بهداشت ) (OHSAS 18001برعهده پیمانکار میباشد.
-16-8ک لیه مواد مصرفی درجه یک و لوازم و ملزومات مورد نیاز مرتبط با عملیات پیمانکاری و لیوان یکبار مصرف از نوع کاغذی مرغنوب
میبایست توسط پیمانکار با هزینه خود تهیه گردد.
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-17-8تهیه کلیه مواد غذایی مورد نیاز جهت پخت و ظروف مربو به پخت و پز از قبیل قابلمه و  ...به جنز منوارد موجنود در رسنتوران
شرکت سیمان پیوند گلستان که طی بورت جلسه ت ویل پیمانکار می گردد ،بعهده پیمانکار میباشد ،همچنین تهیه سنطل زباله،کیسنه
زباله و مواد شوینده از قبیل مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،اسکاچ و مواد ضدعفونیکننده(کفشور و )...بعهده پیمانکار میباشد.
-18-8اجرای برنامه غذایی تعیین شده کارفرما که بصورت هفتگی به تایید امور اداری رسیده باشد ،به عهده پیمانکار می باشد.
-19-8پیمانکار متعهد میگردد دو نفر آشپز و یک نفر سر آشپز با سابقه و تجربه کافی که دارای مجوز رسمی آشپزی از سازمان آمنوزش
فنی و حرفه ای و یا آموزشگاههای معتبر میباشند و دو نفر مسئول توزیع غذا و یکنفر مسئول نظافت و تمیز کردن میزها ،رسماً معرفنی
نماید که بطور مستمر در م ل رستوران حضور داشته باشن د .ضنمن ًا زم اسنت پیمانکنار ینک نفرکارشنناس تغذینه بنه عننوان مسنئول
رستوران در اختیار داشته و به کارفرما معرفی نماید.
-20-8تهیه کلیه لوازم آشپزی و سلف سرویس بجز مواردی که در رستوران موجود بوده و طی بورتجلسه ت وینل پیمانکنار منی گنردد،
بعهده پیمانکار می باشد.
-21-8انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار بعهده پیمانکار می باشد.
-22-8ماست مصرفی می بایست بصورت پاستوریزه تهیه و توزیع گردد.
 -23-8روغن مصرفی باید مایع و از روغنهای کنجد ،آفتابگردان  ،ذرت یا سویا و از دو نوع خوراکی و سرخ کردنی تهیه و استفاده گردد.
-24-8مرغ و گوشت مصرفی می بایستی به بورت کشتار روز باشد.
-25-8برنج مصرفی از نوع ایرانی درجه یک و سفید باشد.
-26-8تامین نان مورد نیاز وعده های غذایی(ترجی اً نان لواش) به عهده پیمانکار خواهد بود .نان مورد مصرف بایند تنازه بنوده و روزاننه،
نان پخت شده همان روز ت ویل گردد.
-27-8رعایت الزامات قانونی در سیستم ایمنی و م یط زیست به شرح پیوست شماره دو قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.
-28-8سرویس و نگهداری و تعمیرات جزئی سردخانه های رستوران شامل شارژ گاز  ،تعنوی کلیندها و رلنههنای حفناظتی و تعنوی
سیمکشی و کلیه تعمیرات جزئی تأسیساتی و ساختمانی داخل رستوران در بورت نیاز به عهده پیمانکار میباشد.
-29-8گوشت قرمز از گوشت گوسفند نرینه و گوشت گوساله تازه(از قسمت فیله) با نظر ناظر تهیه گردد.
-30-8پیمانکار متعهد می گردد از ارائه غذای طبخ شده ای که حداکثر  12ساعت از زمان طبخ آن گذشته باشد ،اکیداً خودداری نماید.
-31-8پرسنل پیمانکار موظف به استفاده از لباس(شلوار و روپوش) سنفید بنا پنیش بنند سنفید و کناله پارچنه ای و ماسنک مخصنوص
آشپزخانه در تمامی ساعات حضور خود در آشپزخانه می باشند و انواع دستکش آشپزخانه با توجه بنه ننوع کنار بنا نظنر نناظر و دمپنایی
پالستیکی سفید بهداشتی میبایست مورد استفاده قرار گیرند.
-32-8مسئول توزیع غذا الزاماً می بایست از روپوش و پیش بند و دستکش و ماسک و کاله تماماً رنگ سفید در تمنام مندت توزینع غنذا
اقدام نماید و مسئول نظافت آشپزخانه نیز میبایست از چکمه سفید استفاده نماید.
-33-8کلیه پرسنل پیمانکار میبایست عالوه بر رعایت کلیه ابول بهداشت فردی میبایست در تمام زمانهای حضنور در کارخاننه نسنبت
به ابالح ریش و سبیل و موی سر حداکثر با ماشین نمره  ( 8جهت پرسنل مرد ) و چیدن ناخنها و نیز عدم استفاده از سناعت ،انگشنتر،
زنجیر و غیره اقدام نماید.
-34-8در هر زمان که مشخص گردد هر یک از پرسنل پیمانکار از عوامل دخانی استفاده مینماید حداکثر ظرف یک روز پیمانکار موظنف
به جایگزینی فرد جدید خواهد بود.
-35-8پیمانکار می بایست در هنگام سرو غذا نسبت به افزایش پرسنل توزیع کننده به ن وی اقدام نماید که هیچگونه تأخیری در ت ویل
غذا توسط پرسنل به وجود نیاید.
-36-8کلیه اقالم مصرفی می بایست براساس مفاد این قرارداد تهیه گردد و در هر بورت نظر ناظر قرارداد در هنگنام تهینه و نگهنداری و
انبار کردن آنها و ن وه بسته بندی میبایست اجرا گردد.
-37-8پیمانکار متعهد می شود سرو غذا را به ن وی برنامه ریزی نماید که ساعت شروع و پایان آن طبق برنامه تعیینشده کارفرما باشد.
-38-8پیمانکار باید در انجام کلیه تعهدات خود ابول و اخالم اسالمی را مدنظر داشته و رعایت نماید.
-39-8انجننام هرگونننه عملیننات زم در خصننوص نظافننت و بهداشننت م ننل کننار ،ایمنننی و حف ن وسننایل آشننپزخانه شننامل فرهننای
دمکن،سردخانه،یخ ساز،اجام گاز،کباب پز و سایر لوازم به عهده پیمانکار می باشد.
-40-8پیمانکار موظف می باشد ترشی و مواد مشابه را در ظروف یکبار مصرف استاندارد سرو نماید.
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-41-8در بورت نیاز کارفرما مبنی بر سرو غذا در خارج از رستوران،تهیه ظروف یکبار مصرف به عهده پیمانکار میباشد.
-42-8پیمانکار وکلیه کارکنان موظف به رعایت کلیه شئونات اسالمی و اداری در کار بوده و پیمانکار مسئول اعمال رفتار کارکننان خنود
می باشد و مکلف است طبق دستورات کارفرما عمل نماید اگر طرز رفتار کارگران پیمانکار مورد توافق کارفرما نباشد پیمانکار باید شنخص
دیگری را جایگزین نماید.
-43-8پیمانکار موظف به معرفی یک نماینده تام ا ختیار بصورت کتبی به کارفرما بوده و میبایستی روزانه در م ل کارگاه حضور داشنته
باشد.
ماده  - 9تعهدات کارفرما
 -1-9کارفرما باید در بورت درخواست غذای اضافی قبالً پیمانکار را مطلع نماید.
 -2-9کارفرما وسایل و تجهیزات آشپزخانه موجود در رستوران را طی بورتجلسه ت ویل پیمانکار مینماید.
 -3-9یک خط تلفن داخلی در م وطه رستوران از طرف کارفرما دایر خواهد بود.
ماده  - 10فسخ قرارداد
کارفرما مجاز می باشد در بورت عدم رضایت از پیمانکار و یا بدلیل شرایط کاری(اعم از توقف خط تولید و یا تعطیلی کارخانه) ،در هر
زمان قرارداد را به بورت یکطرفه فسخ و ضرر و زیان خود را از کلیه تضامین و سپرده های پیمانکار برداشت نماید و نسبت به جایگزینی
پیمانکار جدید اقدام نماید ،مشرو بر آنکه این موضوع را یک هفته قبل و کتباً به اطالع پیمانکار برساند .در بورت فسخ قرارداد از طرف
کارفرما ،هیچگونه ادعای ضرر و زیان از این بابت از جانا پیمانکار مسموع نخواهد بود.
ماده  -11فورس ماژور
در بورتیکه مواردی از نوع فورس ماژور پیش آید بن ویکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از عهده پیمانکار خارج نماید .مفاد و موارد
این قرارداد برای مدتی که وضعیت فورس ماژور بر طرف نشده است به تعلیق درخواهد آمد و کارفرما در خصوص ن وه ادامه قرارداد و ینا
فسخ قرارداد تصمیم گیری می نماید .فورس ماژور به وقایعی اطالم میشود که جلوگیری از آن وقایع از حیطه و کنترل هر یک از طرفین
قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و پیشگیری نبوده و انجام هر گونه عمل منطقی برای مقابلنه بنا آنهنا غینر ممکنن
خواهد بود.از جمله این موارد جنگ(اعم از اعنالم شنده ینا نشنده)،انقالب و اعتصناب عمومی،شنیوع بیماریهنای واگینردار ،زلزلنه ،سنیل،
خشکسالی بیسابقه ،توقف خط تولید و یا تعطیلی کارخانه ،آتش سوزی دامنه دار که ناشی از کار طرفین نباشد و ت ریم قابل ذکر است.
ماده  -12حل اختالف
در بو رت بروز هرگونه اختالف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا موضوع از طریق مذاکره و در بنورت عندم حصنول توافنق از طرینق
مراجع قانونی حل وفصل خواهد شد و پیمانکار ملزم است تا حل اختالف تعهداتی را که به موجا این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید.
ماده  -13قوانین حاکم بر قرارداد
قوانین جمهوری اسالمی ایران بر این قرارداد حاکمیت دارند.
ماده  -14نسخ قرارداد
این قرارداد در چهارده ماده و نه تبصره و به پیوست لیست قیمت غذای پیمانکار(پیوست شماره یک) و لیست الزامات قانونی در سیسنتم
ایمنی و م یط زیست(پیوست شماره  )2در سه نسخه به امضاء طرفین رسیده است.

پیمانکار
شرکت ................................
آقا/خانم...........................
آقا/خانم...........................

کارفرما
شرکت سیمان پیوند گلستان
(سهامی خاص)
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پیوست شماره یک :لیست قیمت غذاها
ردیف
1
2
3
4
5

قرارداد ارائه خدمات رستوران کارخانه
قیمت پرس(ریال)

فهرست افطاری درماه رمضان(سحر و افطار)
خوراک لوبیا(:گوشت گوساله 100گرم+قارچ  100گرم+لوبیا+سیب زمینی)+زولبیا و بامیه  100گرم +خرما مضافتی سه
عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ سبزی
کتلت( :کتلت 300گرم+خیارشور+گوجه فرنگی) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و
چای+پنیر+سبزی+سوپ جو
خوراک مرغ( :مرغ  200گرم +گوجه فرنگی سرخ شده  150گرم+سیب زمینی سرخ شده  150گرم) +زولبیا و بامیه
 100گرم +خرما مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+عدسی
کوکو (:کوکو سیب زمینی 200گرم+کوکو سبزی  200گرم +خیارشور+گوجه فرنگی) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما
مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ رشته
خوراک بادمجان (:گوشت گوساله 100گرم+بادمجان 150گرم+گوجه فرنگی+هویج) +زولبیا و بامیه  100گرم +خرما
مضافتی سه عدد+نان بربری +قند و چای+پنیر+سبزی+سوپ آش

فهرست غذاهای رژیمـی

ردیف
1

کدو  +کلم  +هویج آبپز  :کدو  -هویج  -نان  -ماست  -آبلیمو – تخم مرغ آب پز

2

خوراک لوبیا  +عدسی  :لوبیا  -عدس  -نان  -ماست – آبلیمو

3

مرغ آب پز-هویج-پیاز-نان

4

سیب زمینی آب پز -تخم مرغ آب پز-گوجه خام -سبزی تازه -نان

5

سوپ رژیمی(سوپ جو ،سوپ سبزی ،سوپ قارچ) به نوبت سرو شود +نان

6

تخم مرغ آب پز +سیب زمینی آب پز +گوجه خام 100+گرم ماست +نان سنگک+پیاز

فهرست ملحقات ناهار و شام کارخانه

ردیف
1

یک پرس چلو

2

دوغ

3

ساالد

4

نوشابه  250سی سی یک نفره

قیمت پرس(ریال)

قیمت پرس/عدد(ریال)

توضیح اینکه :تأمین قاشق و چنگال استیل و پارچ آب خوری شیشه ای براساس آمار ناهار یا شام که کسری مشاهده نگردد بعهده پیمانکار میباشد.
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دیف

قیمت

فهرست ناهار و شام کارخانه

پرس(ریال)

1

چلوخورشت قیمه  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار
مصرف

2

چلو گوشت  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  150 -گرم گوشت گوسفند  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف

3

چلوکباب کوبیده  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  2 -سیخ کوبیده مجموعاً  150گرم گوشت 100 -گرم گوجه  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال
کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف+کره یک نفره  +سوپ +پیاز یا ریحان

4

چلوخورشت بادمجان  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند  2 -عدد بادمجان  100 -گرم گوجه  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ
دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف

5

چلوخورشت سبزی 200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفندی یا گوساله  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان
یکبار مصرف

6

استامبولی پلو  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  100 -گرم گوشت گوسفند چرخ کرده  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف  +ماست
و خیار

7

سبزی پلو با ماهی  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  150 -گرم ماهی شیر یا شوریده یا قزل آال  -سبزی  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان
یکبار مصرف  +ترشی یک نفره

8

زرشک پلو با مرغ  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  200 -گرم مرغ پوست کنده  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار
مصرف  +سوپ

9

چلو جوجه کباب بدون استخوان 200 :گرم برنج درجه یک ایرانی–  200گرم مرغ پوست کنده (ران و سینه)  100 -گرم گوجه کباب شده  100 -گرم ماست -
نان  -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف  +سوپ

10

عدس پلو  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی به همراه عدس و کشمش 50 -گرم گوشت گوسفند چرخ کرده  100 -گرم ماست  -نان  -دو برگ دستمال کاغذی
 -یکعدد لیوان یکبار مصرف  -پیاز خام  +سوپ

11

چلوکباب بختیاری  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی  60 -گرم گوشت گوساله –  60گرم گوشت مرغ 100 -گرم گوجه – ماست – نان – دو برگ دستمال
کاغذی -یک عدد لیوان یک بار مصرف  +سوپ

12

باقال پلو با گوشت  200 :گرم برنج درجه یک ایرانی–  150گرم گوشت گوساله  -ماست – نان – دو برگ دستمال کاغذی -یک عدد لیوان یک بار مصرف

13

چلو طاس کباب 200 :گرم برنج ایرانی درجه یک –  150گرم مرغ -گوجه – سیب زمینی  -ماست – نان – دو برگ دستمال کاغذی -یک عدد لیوان یک بار
مصرف

14

اکبرجوجه200:گرم برنج درجه یک ایرانی 200-گرم مرغ100+گرم ماست-نان -دو برگ دستمال کاغذی  -یکعدد لیوان یکبار مصرف -سوپ
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الزامات قانونی پیمانکار در سیستم مدیریت بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست کارخانه سیمان پیوند گلستان

قرارداد ارائه خدمات رستوران کارخانه
الف -موارد بهداشتی:
-1براساس ماده  92قانون کار و الزامات وزارت بهداشت  ،درمان و آ موزش پزشکی پیمانکنار مکلنف اسنت در خصنوص جنذب ینک نفنر
کارشناس بهداشت حرفه ای بصورت پاره وقت اقدام و همچنین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بصورت ماهیانه برگزار و نسخه
ای از بورتجلسات به واحد ایمنی و بهداشت کارخانه ارسال گردد.
-2پیمانکار موظف است طبق ماده  92قانون کار قبل از شروع بکار نسبت به انجام آزمایشات و معایننات قبنل از اسنتخدام جهنت کلینه
پرسنل اقدام نماید .
-3پیمانکار موظف است سالی یکبار معاینات پزشکی را برای کلیه کارگران انجام و توسط پزشک مورد تجزیه و ت لیل قنرار دهند و ینک
نسخه از آن را در اختیار واحد ایمنی و بهداشت کارخانه قرار دهد.
-4پیمانکار موظف است جهت کارگران شاغل تسهیالت بهداشتی از قبیل حمام و دوش  ،سرویس بهداشتی  ،م ل تهینه و طنبخ غنذا و
سلف و سرویس مناسا آب آشامیدنی بهداشتی و در بورت لزوم اقامتگاه بهداشتی جهت کارکنان بنا نظنارت واحند ایمننی و بهداشنت
کارخانه مهیا نماید.
ب -موارد ایمنی:
 -1پیمانکار مکلف است قبل از شروع فعالیت نسبت به معرفی کتبی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی شرکت که مورد تأیید واحند ایمننی و
بهداشت باشد اقدام نماید.
-2پیمانکار موظف است در زمان تجهیز کارگاه نسبت به تهیه و استقرار وسایل ایمنی و آتش نشانی مناسنا و منورد نیناز کارگناه اقندام
نماید.
 -3پیمانکار مکلف است جهت کلیه کارگران  ،قبل از شروع کار با هماهنگی واحد ایمنی و بهداشت کارخانه دوره آموزشی ایمننی برگنزار
نماید.
-4کلیه پیمانکاران موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حاکم در کارخانه و از طرف واحد ایمنی و بهداشت کارخانه منی-
باشند.
-5پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی و ایمنی مورد نیاز کارگران را طبق نظر واحد ایمنی و بهداشت کارخاننه از ننوع مرغنوب و
مقاوم و متناسا با نوع کار اقدام نماید.
-6پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار لیست نفرات خود را به واحد ایمنی و بهداشت اعالم نماید.
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-7واحد ایمنی و بهداشت کارخانه موظف است از ورود وسایل و تجهیزات ایمنی و بهداشتی که دارای نقص فنی باشند جلنوگیری بعمنل
آورد.
-8پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی م یط کار و بازگردان آن به حالت اولیه اقدام نماید.
 -9در بورتیکه بواسطه عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی توسط پیمانکار حادثه و یا خسارت جانی و مالی جهنت شنرکت و پرسننل
رخ دهد پیمانکار پاسخگوی مراجع قانونی بوده و کلیه خسارت بر عهده پیمانکار است.
-10پیمانکار مکلف است از قوانین و مقررات  ،خط مشی ها  ،دستورالعمل ها و استانداردهای کارخانه بطور کامل پیروی نماید.
-11در بورتیکه فرد و یا افردی از پیمانکار از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کار شرکت تبعیت ننماید و ایمنی خود و دیگنران را بنه
خطر بیندازد واحد ایمنی و بهداشت مکلف است نسبت به اخراج و تعطیل نمودن فعالیت آن بخش اقدام نماید.
-12پیمانکار موظف است کلیه کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نماید؛ پیمانکار موظف است در ابتدای قنرارداد نسنبت
به بیمه حوادث و مسئولیت(معمو ً بی نام) با جبران خسارت درمان و نقص عضو قابل قبول و دیه کامنل کنارگران خنود اقندام نمنوده و
تصویر بیمه نامه معتبر را کتباً به کارفرما تسلیم و رسید دبیرخانه اخذ نماید.
-13پیمانکار می بایست لیست کارگرانی را که برای انجام موضوع قرارداد برمی گزیند را کتباً روی سربرر خود مهنر شنده بنه دبیرخاننه
کارخانه ارائه و رسید ثبت دریافت نماید.
-14پیمانکار مکلف است کتباً لیست حق بیمه و یا فرم ثبت نام کارگران را به دبیرخانه کارخانه اعالم نموده و رسید دبیرخانه اخذ نماید.
ج -ضمانت اجرای قوانین و مقررات:
-1در بورت عدم رعایت موارد ایمنی و بهداشتی توسط پیمانکار کارفرما مجاز است با تأیید مدیریت عامل به ازای هر مورد تخلف از سنه
روز تا  10روز حقوم کارگر نسبت به جریمه نقدی اقدام نماید.
-2در بورت عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی و ایمنی مناسا کارفرما مجاز است در خصوص ت ویل لوازم از طریق انبار بنه کنارگران
اقدام و هزینه آنها را به انضمام  %15با سری از بورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.
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(پاکت مناقصه ارائه خدمات رستوران کارخانه سیمان پیوند گلستان)
مناقصه گزار :شرکت سیمان پیوند گلستان(سهامی خاص)
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه دوم ،پالک یک ،طبقه اول ،دبیرخانه به شماره تلفن)021-88547322 :
پیشنهاددهنده ...........................................................:
آدرس ......................................................................................................................... :تلفن.................... :
حاوی مدارک زیر :
 -1رونوشت روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی.
 -2سپرده شرکت در مناقصه.
 -3متن قرارداد و اسناد مناقصه مهر و امضا شده.
 -4برگ پیشنهاد قیمت.
-5مدارک مورد نیاز ذکر شده در اسناد مناقصه.
مهر و امضاء پیشنهاددهنده :

ساعت و تاریخ تحویل :
نام و امضاء تحویل گیرنده :

