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 1401-1402سال تحصيلی برای سلف مرکزی دانشگاه کاشان  ای()دو مرحلهعمومی شرايط مناقصه 

 طبخ و توزيع 

 و

 خريد مواد اوليه
 

 مقدمه: 

 کسالیبه مدت ای( )دو مرحلهسلف مرکزی خود را از طریق مناقصه عمومی  عیتوزو  طبخ و هیمواد اول دیخر دانشگاه کاشان در نظر دارد

 یبرا انیمتقاضد. یواگذار نما تیواجد صالحهای تعاونی یا شرکت یخصوص یها شرکت، افراد واجد شرایطبه  26/6/1401 تاریخ از

هارشنبه مورخ چصبح روز  8توانند از ساعت متقاضیان می د.نیمراجعه نما www.kashanu.ac.ir یمناقصه به نشان طیشرا افتیدر

کاشان، به آدرس: دفتر حراست دانشگاه  بهمدارک خود را مطابق شرایط مناقصه  22/5/1401روز شنبه مورخ  14تا ساعت  12/5/1401

نمایند. ارسال یا تحویل  87317-53153کدپستی  ،ی کاشان، سازمان مرکزی، طبقه دومربلوار قطب راوندی، دانشگاه سراس 6کیلومتر 

 اقای مهرداد مرادی تماس بگیرند.  09366964026هام یا سیوال می توانند با شماره تلفن در صورت هر گونه ابهمچنین 

 

 :عبارت است از مناقصه  ضوعمو( 1ماده 

  ناظر قرارداداساس آنالیز ارائه شده توسط  تهیه مواد اولیه مرغوب و مورد نیاز بر .1

 . کاشان دانشگاهمحل سلف مرکزی غذای دانشجویی در  طبخ و توزیع .2

ئین نامه مالی و آ پیوست( و طبقاکسل  فایلجدول آنالیزها )در های مذکور  ترین قیمت شاخصبر اساس نازلبرنده مناقصه : 1بصره ت

برنده پیمانکار  بامجزا دو قرارداد در مواد اولیه  خریدقرارداد طبخ و توزیع و قرارداد انتخاب خواهد شد. شایان ذکر است معامالتی دانشگاه 

  .نعقد خواهد شدممناقصه 

ایین  48دستور العمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده  3پیوست شماره  4)به استناد مفاد ماده ، است ایدو مرحلهبا توجه به اینکه مناقصه : 2تبصره 

الت مکمیسیون معا نتیجه، بهبررسی و  بازرگانی گران در مرحله اول در کمیته فنیپیشنهاد مناقصه (24/11/96نامه مالی و معامالتی دانشگاه مصوب 

با نظر کمیته فنی بازرگانی اقدام و تعیین برنده  "ج"کمیسیون معامالت، نسبت به بازگشایی پاکت  ،ارجاع داده می شود. در مرحله دوم

 نماید. می

 

 طبخ و توزیع: قراردادشرایط ( 2ماده 

 خواهد بود.مدت یک سال شمسی به  6/1402/ 25 لغایت 26/06/1401خ ت قرارداد از تاریمد .1

 مدیر دانشجویی ناظر قرارداد است.  .2

سیب  و ، پاک کردن حبوبات، پوست کندن پیازتهیه وشست وشوی سبزیپاک کردن برنج، )سازى مواد اولیه خام  آمادهو تحویل .3

 (و ... دسرها و ضدعفونى آنها، زمینى، خرد کردن گوشت

 .الزم برای طبخ و توزیع غذا می باشدتجهیزات  تعدادیآشپزخانه دانشگاه دارای  .4

 .نیاز داردناظر قرارداد که  و ساعاتی براى تمامى ایام ناهار، شام دانشجویان و میهمانان مراسمصبحانه، طبخ و توزیع  .5

 .ناظر قراردادها مطابق سفارش  ها و میهمانی ، اردوها، جشن ها، مراسم و توزیع غذاى همایش ، حملخطب .6

 .کند ابالغ مىناظر قرارداد ایامى که  ک مواد غذایى دانشجویان در ساعات وبسته بندى جیره خش .7

 .باشد مى ناظر قراردادتعیین برنامه غذایى و زمان بندى آن بر عهده  .8

  دانشگاه کاشان می باشد. سلف مرکزی  محل پخت غذا در آشپزخانه .9

های دانشجویی در داخل دانشگاه یا خارج از دانشگاه  ابگاهو در صورت نیاز خو دانشگاه کاشان مرکزیسلف  ،محل توزیع غذازمان و  .10

 .خواهد بودبا نظر ناظر قرارداد 
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به را غذا در ظروف یکبار مصرف تا زمان توزیع  سروفاصله زمانی  ،های ثانویه پیمانکار موظف است جهت جلوگیری از آلودگی .11

 .دحداقل برسان

اید دایر بدختران و پسران در محل بوفه ر تمامی ساعات توزیع ناهار و شام دبوفه سلف مرکزی صورت درخواست ناظر قرارداد،  در .12

 می باشد.گردد. نظارت بر کیفیت و  قیمت اقالم عرضه شده بر عهده ناظر قرارداد 

ساعت می باشد در 12ذای مانده از وعده قبلی را ندارد و حداکثر مهلت جهت خروج غذای مانده غ و نگهداری پیمانکار حق توزیع .13

 غیر این صورت غذا معدوم خواهد شد.

 توزیع و یا سرو شامو  ناهار ،های دانشجویی در وعده صبحانه بگاهو یا خوادر سلف مرکزى  در دو وعده مجزا، غذادر ایام امتحانات  .14

در سلف مرکزی  (نبه صورت همزما)افطار و سحر  دو وعده یا یک وعدهدر به تشخیص ناظر قرارداد، در ایام ماه رمضان غذا  .خواهد شد

 توزیع خواهد شد. های دانشجویی  و یا خوابگاه

 .وز قبل به پیمانکار اعالم خواهد شدر 15آمار پخت مورد نیاز حداکثر تا ساعت  .15

، به توجه به نظر ناظر قرارداد پخت و روزهاو در صورت نیاز، در سایر  بود خواهد  دانشگاه آموزشی  تقویم  مطابق غذا  پخت روزهای  .16

 زیع باید انجام شود. تو

مواد غذایی و آماده سازی، حویل دانشگاه در تمامی مراحل و اوقات انجام کار ت و مسئول بهداشت محیط ناظر و کارشناس تغذیه .17

شستشو و طبخ و توزیع آنها در آشپزخانه و سالن غذاخوری حضور داشته و از مصرف مواد غذایی نامرغوب و بدون تاریخ مصرف 

 مایند.می نجلوگیری 

دانشگاه همکاری داشته و به تذکرات ایشان توجه  و مسئول بهداشت محیط پیمانکار و تمامی عوامل او باید با ناظر و کارشناس تغذیه .18

 .نمایند

 است. ناظر قرارداد طبق نظر موارد خاص دیگر سایر ایام امتحانات و در توزیع غذا نحوه طبخ و بندى وبرنامه غذایى، زمان .19

قاشق و لوازم مورد نیاز روى میزهاى غذاخورى از قبیل و تهیه توزیع غذا، توزیع  :از قبیل طبخ و توزیع غذاامور مربوط به  انجام کلیه .20

 برعهده پیمانکار می باشد.  لیوان و غیرهچاقو یک بار مصرف و  نمک پاش، پارچ آب،چنگال، 

 

 تعهدات پیمانکار ( 3ماده 

 نوع غذا برای شام  2و نهار نوع غذا برای  2طبخ و توزیع حداقل  .1

کرونا و توزیع غذای سحر و افطار و یا دسر مانند بیماری های واگیردار از جمله مصرف در شرایط خاص  ظروف یک بارتهیه  .2

 رمضانمبارک همراه با آن در ماه 

 با توجه به ناظر قرارداد دقیق ساعات توزیع غذارعایت  .3

ت ساخت مایع ظرفشویی مرکزی در مخزن مورد نظر در آشپزخانه به نسبت مورد تامین مواد شوینده مناسب و سرکه سفید جه .4

 تشخیص مسئول بهداشت دانشگاه 

 و نصب برگه آن در مکان مناسب و قابل رویت آنهاروزانه  ثبت دمای نظافت داخل سردخانه و .5

 ناسبم هاى مورد نیاز بوسیله ظروف درب دار تا محل (خبازخانهمبدا )نان از تهیه و توزیع  .6

 درصورت نیاز به خارج از دانشگاه تأمین وسیله نقلیه جهت حمل غذا  .7

 میزهاى غذاخورى بالفاصله پس از سرو هر وعده غذا و درصورت ضرورت در حین سرو غذاسالن ها و نظافت  .8

 ه غذاو غیره بالفاصله پس از سرو هر وعد ظرف نگهداری ناننظافت وسایل روى میزها از قبیل نمک پاش، سماق پاش،  .9

 توسط پیمانکار. ها در پایان هر هفته ضد عفونى کردن سالن .10

 غذا نوبت هر توزیعهاى غذاخورى قبل از  خارج سالن هاى داخل و نظافت دستشویى .11

 ها هر هفته یکبار ها و گلدان ها، قاب هاى داخل سلف ها، درب، پنجره، دیوار، نرده نظافت شیشه .12

 نحوه مطلوب هفته یکبار به  صورت دوره ای هر بهو  غذا طبخز آشپزخانه بالفاصله پس اتجهیزات نظافت  .13
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 غذیه به نحو مطلوبنظافت قسمت اداری واحد ت .14

 ورت مرتب و روزانهنظافت اتاقک زباله به ص .15

 بصورت مرتب بطورى که همیشه تمیز باشد هاى غذاخورى طراف سالنراهروهاى او  سرد خانه ،شستشو و نظافت آشپزخانه .16

 تفکیک آن از سایر مواد اضافى ، مواد قابل بازیافت وى ضایعاتىها جمع آورى نان .17

 و تر به نحو مطلوب موقع زباله های خشکتخلیه مرتب و به حمل و  .18

 حیط کار در مفنی و بهداشت  و رعایت اصول ایمنىو  نظارت .19

 سلف ر ناظرعفونی کردن تخت های مخصوص آماده سازی مواد غذایی طبق نظ ضد .20

 و پارچه تنظیفز قبیل جارو مشهدی، تی پنبه ای، تی الستیکی تهیه لوازم نظافت ا .21

 هاى تعیین شده هاى نایلونى و حمل آن به محل هاى غذاخورى در کیسه ها و سالن زباله هاى داخل آشپزخانه و تفکیک بسته بندى .22

 هاذا و مهیا کردن میزدر حین سرو غبعد و حتی ینى، چنگال و غیره جمع آورى وسایل اضافى روى میزها از قبیل قاشق، س .23

بالفاصله پس و توزیع شستشوى کلیه ظروف غذاخورى اعم از سینى، قاشق، چنگال، دیگ، قابلمه و سایر ظروف مخصوص طبخ  .24

 .یده بعدوعشستشوی قاشق و چنگال بصورت تک به تک و سپس خشک کردن آنها به تعداد آمار ، از سرو هر وعده غذا

جالسنج جهت ماشین ظرفشویی مطابق با نظر نماینده شرکت وارد کننده دستگاه به عهده تامین مواد شوینده و جرم گیر و  .25

 شود. می باشد. مقدار مصرف مواد شوینده و استعالم قیمت آن در مصاحبه حضوری به اطالع پیمانکار رسانده میپیمانکار 

 .یت نمایدرا رعابه پیوست پیمانکار موظف است منشور کاری آشپزخانه های دانشگاه کاشان  .26

 گردد اعالم مىناظر قرارداد رعایت دقیق ساعات توزیع غذا که از سوى  .27

 خواهد بود. ناظر قرارداد م با با نیاز و هماهنگى   غذا متناسب و توزیع  طبخ  جهت  وى  مجاز حضور پیمانکار و پرسنل  ساعت  .28

 اشدب می ناظر قراردادغذا در ماه مبارک رمضان مطابق با نظر  ساعات توزیع .29

الزم به ذکر  .45/20الی  17 و شام از ساعت 15الی  11، ناهار از ساعت 30/8الی  30/6ساعت  زصبحانه ا: توزیع غذاهای ساعت  .30

 .باشدقابل تغییر می ناظر قراردادبا نظر در ایام امتحانات یا ماه مبارک رمضان است این ساعات 

یک  هر شماره تماس ، آدرس ومسئولیت کرمشخصات کامل، تخصص ویست اسامى کارگران خود را با ذبایست ل مى پیمانکار .31

 .ارائه نمایند ناظر قراردادبه را شروع قرارداد قبل ازهاى الزم  جهت اخذ سایر تأییدیه بهداشتى معتبر همراه با کارت تندرستى و

صوص معرفى افراد واجد موظف است درخ ، پیمانکارتوسط واحد حراست دانشگاه شده درصورت عدم تأیید کارگران معرفى

ناظر   به و  تعیین به عنوان سرآشپز را  ضمنا پیمانکار بایستى در هفته اول براى هرآشپزخانه جداگانه فردى .شرایط دیگر اقدام نماید

 ایشان باشد. به عهده طبخ غذا  مسئولیت تا نماید  معرفى  قرارداد

مستخدمین پیمانکار بوده و  ،شوند رداد انتخاب و بکار گمارده مىارگرانى که براى اجراى تعهدات پیمانکار در مدت قراک .32

 .دانشگاه در قبال آنها هیچگونه تعهدى نخواهد داشت

 2 ظرف مدت ناظر قرارداددرصورتى که هریک از کارگران به هر دلیل مورد تأیید نباشند، پیمانکار مکلف خواهد بود با اخطار  .33

 د.نمای مىپیمانکارحق هرگونه اعتراض را ازخود سلب  ،بگیردکار وى به به جاى یگرى را دارد  شخص صالحیت روز

برگه جریمه فردی درحین کار با رونوشت به شرکت مربوطه، کارگر مستقیما توسط  4و دریافت  در صورت تخلف کارگر .34

 ن نماید.د نیروی مناسب را جایگزیدانشگاه اخراج شده و پیمانکار اجازه هیچ گونه اعتراضی را نداشته و بای

کارگران پیمانکار بایستى ایرانى، مسلمان و داراى گواهى عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد بوده واز سالمت جسمى کامل برخوردار  .35

 .داده شودناظر قرارداد قرارداد تحویل  قبل ازگواهى تندرستى کارگران بایستى  .باشند

 .باشد بیتوته کارگران پیمانکار در محل کار مجاز نمى .36

 هاى تعیین محل درناظر قرارداد  نظر با را غذا پخت آمار تعداد با مناسب و  الزم و ماهر  انسانى  نیروى ودب خواهدموظف مانکاریپ .37

 گیرد. بکار شده
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پیمانکار مکلف است هر شش ماه یکبار کلیه کارگران خود را براى انجام معاینات پزشکى و بهداشتى به منظور تجدید کارت  .38

هزینه انجام معاینات پزشکى  .از طریق مراجع صالحیت دار اقدام نماید)قبل از تمام شدن اعتبار کارت قبلی( رستى تند بهداشت و

 .همه کارگران درطول قرارداد باید دارای کارت سالمت معتبر باشند. باشد به منظور اخذ گواهى تندرستى به عهده پیمانکار مى

ناظر  و مسئول کارگران غیر از کارگران شاغل در سلف به تخصص و سابقه آشپزیبا ینده پیمانکار بایستى یک نفر را به عنوان نما .39

نماینده پیمانکار مکلف است در تمامى مراحل انجام کار و به صورت تمام وقت در محل کار حضور داشته  .معرفى نمایدقرارداد 

دارای توان سرپرستی و آگاه به قوانین ومقررات ، شپزیسابقه یا مدرک آازجمله هاى الزم  نماینده بایستى داراى صالحیت .باشد

حداکثر زمان معرفى نماینده یک هفته پس از شروع ) .باشدناظر قرارداد  و مورد تأییدتأمین اجتماعی و قرارداد منعقده بوده  و کار

ریال(  یک میلیون)ریال  1،000،000یا عدم حضور نماینده به ازاء هر روز مبلغ  درصورت عدم معرفى و (باشد قرارداد مى

 .خسارت منظور خواهد شد

، به صورت پاره وقت یا تمام وقت با یک نیروی ایط بهداشتی و الزام رعایت اصول آن پیمانکار موظف است با توجه به شر .40

 بهداشت محیط قرارداد منعقد نمایید و نظارت کامل بر اجرای پروتکل های بهداشتی بر عهده پیمانکار و نیروی متخصص

 بهداشت بهداشت طرف قرارداد است. 

با در خارج از اوقات متعارف سرویس کارمندی و تأمین سرویس ایاب وذهاب کارگران  پیمانکار کارگران به عهده ناهارتأمین  .41

 سرویس در ساعات متعارف امکان بهره مندی کارگران مهیا خواهد بود.در صورت وجود  .باشد پیمانکار مى

براى  و پیش بند شلوار ،، کاله سفیدو شلوار سرمه ایروپوش سفید )و متحدالشکل باس کار مناسب پیمانکار موظف است ل .42

، ، پیش بند، چکمهالتکس ، دستکشسفید ، کالهسفید ، شلوارسفید وپوشر)و لباس کار مخصوص پخت غذا  (موزعین غذا

ماه دو  سهمتناسب با وظایف محوله حداقل در  به مقدار کافى براى کارگران خود و (و... ماسک جهت سرخ کردن مواد غذایی

درصورت استنکاف، کارفرما رأسا اقدام و عالوه بر د. و تحویل ناظر سلف یا مسئول بهداشت محیط دانشگاه ده دست تهیه نماید

ارداد همه درطول قر .رده حسن انجام کار کسر خواهد شدکسر هزینه تمام شده، معادل وجه هزینه شده جریمه نیز منظور و از سپ

 عوامل پیمانکار موظف به استفاده از لباس مخصوص می باشند.

، براساس غذاهای خورده تغذیهمالک محاسبه و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما گزارش سیستم اتوماسیون  .43

 .است ناظر قراردادگزارش توجه به  شده با

های توزیعی شامل هزینه طبخ و توزیع یب زمینی، ساالد الویه و صبحانهدر محاسبه هزینه طبخ و توزیع غذاهای نان و پنیر و س .44

 شوند.نمی

 غذا نظارت کامل خواهد نمود. وزن مواد اولیهناظر و کارشناس تغذیه دانشگاه بر موضوع رعایت  .45

لیه موازین و شئونات باشند رعایت ک نمایند موظف مى ابواب جمعى او در محل دانشگاه انجام وظیفه مى از آنجائیکه پیمانکار و .46

ناظر  محیط دانشجویى و دانشگاهى را نموده و رأسا حق هیچگونه برخورد مستقیم با افراد را نداشته و صرفا بایستى از طریق

 .فصل و پیگیرى نماید را حل و یمسایل احتمالقرارداد 

 .باشد ممنوع مىو محیط های اطراف محل کار  کار لاستعمال دخانیات در مح .47

ناظر قرارداد  هماهنگى با دارند  برعهده را  دانشجویىغذاخوری   های و سالن ها خوابگاه توزیع غذادر  ولیتئمس  که افرادى  انتخاب .48

در  است. پیمانکار موظف از خانم ها خواهند بود و سالن های غذاخوری های خواهران موزعین غذا در محل خوابگاه .بود خواهد

 ه دارد.هر سلف دو خط توزیع را فعال نگ

 .و مسئولین ذیربط را رعایت نمایدناظر قرارداد  پیمانکار مکلف است کلیه تذکرات .49

در طول مدت قرارداد به عنوان نماینده کارفرما برعملکرد پیمانکار ناظر قرارداد  ناظر و کارشناس تغذیه تعیین شده از طرف .50

 نظارت خواهند داشت.

م بوده و در حین حال رعایت ساعات توزیع غذا از تشکیل صف طوالنی موزعین پیمانکار باید دارای سرعت عمل و منظ .51

 .دانشجویان جلوگیری نماید
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و استفاده تجمع بی مورد عوامل پیمانکار در آشپزخانه و خط توزیع و خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه در خط توزیع  .52

 .ممنوع می باشد آنهاتوسط از دستبند و انواع زیور آالت 

 یه پرسنل پیمانکار موظف به استفاده از اتیکت دارای نام و نام خانوادگی و نام شرکت می باشد.کل .53

 .موزعین غذا حق بحث و جدل با دانشجو را نداشته و در صورت لزوم موضوع را با ناظر دانشگاه در میان بگذارند .54

فاده باید در حضور ناظر و کارشناس تغذیه صورت ورود و خروج اقالم مواد غذایی از انبار سردخانه برای آماده سازی و است .55

 پذیرد.

پیمانکار موظف است برای توزیع غذا و انجام خدمات نظافتی از پرسنل جداگانه استفاده نماید و حق استفاده از پرسنل خدماتی  .56

 توزیع غذا ندارد.طبخ ورا در 

 دینما  ثبت کار  محل در را نهاآ  خروج و ورود  ساعات تا  تهیه  کارگران  وغیاب حضور  کنترل  جهت دفترى  است  موظف پیمانکار .57

 و یا از دستگاه های حضور و غیاب استفاده نمایند.

و غیره کارگران از  مازاد بر استحقاق پیمانکار موظف خواهد بود نیروى ذخیره در اختیار داشته باشد تا در مواقع بیمارى، مرخصى .58

 ،تعطیالت فصلی دانشگاه و امکان استفاده از مرخصی استحقاقیتعطیلی ایام عید نوروز و  نظر بهد. نیروى جایگزین استفاده نمای

 قانون کار هزینه ای منظور نشود. 66بابت ذخیره مرخصی موضوع ماده 

 جبران خسارات ناشى از وقوع حوادث احتمالى براى کارگران در زمان انجام کار در رابطه با موضوع قرارداد به عهده پیمانکار .59

 پرسنل کلیه یبرقراری بیمه مسئولیت برای و الزم به ذکر است بوده و دانشگاه دراین موارد هیچگونه مسئولیت و تعهدى ندارد

روز ابتدای  10ی دارد و الزم است برگه ی بیمه مسئولیت حداکثر تا و جنبه ی الزام به عهده پیمانکار می باشد تحت پوشش

 شروع به کار به مدیریت دانشجویی تحویل گردد.

باشند تا بهبودى کامل نباید در  هاى واگیردار و انگلى مى کارگرانى که داراى زخم باز در دست خود ویا مبتال به بیمارى .60

 .رت نیروى جایگزین بایستى توسط پیمانکار تأمین گرددها حاضر شوند دراین صو غذاخورى و آشپزخانه

به هر علت قابل مصرف نباشد، پیمانکار مکلف است نسبت به خرید غذاى ناظر قرارداد  چنانچه غذاى طبخ شده به تشخیص .61

سا اقدام و هزینه راناظر قرارداد  توزیع آن ازنوع غذاى پیش بینى شده در برنامه غذایى اقدام نماید، درصورت استنکاف و  آماده

 د.یا ضمانت نامه کسر خواهد ش رداد ومربوطه به عالوه خسارات وارده از محل قرا

تأسیسات و وسایل مواد غذایی و جبران هزینه خساراتى که براثر بى احتیاطى، سهل انگارى و قصور ابواب جمعى پیمانکار به  .62

ود و درصورت استنکاف، کارفرما رأسا اقدام و هزینه مربوط را از آشپزخانه و سلف سرویس وارد آید به عهده پیمانکار خواهد ب

 .یا از محل ضمانت نامه کسر خواهد کرد و ، سپردهالزحمه حق

 توزیع شده از نظر شکل ظاهری، در صورت بروز نارضایتی گروهی دانشجویان از کمیت و کیفیت وبهداشت غذای طبخ شده و .63

ناظر خود تمام یا قسمتی از هزینه  شدگی آن و تایید ناظرین،کارفرما مجاز می باشد بنا برنظرمیزان خامی یا له  مزه و قوام و بافت،

پیمانکار با آگاهی از موضوع حق  به عنوان جریمه از صورتحساب پیمانکار کسر نماید. و طبخ و توزیع آن وعده را اولیه و مواد

 ساقط نمود. این خصوص از خود سلب و هرگونه اعتراض را در

انچه دانشجویان براثر استفاده از غذای طبخ شده توسط پیمانکار دچار مسمومیت گروهی یا فردی گردند )به شرط تایید چن .64

پیمانکار مسئول بوده و ضمانت نامه حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط خواهد  مرکز بهداشت و درمان دانشجویی( و کارفرما،

ی وکیفری دانشجویان مذکور تماما به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار با اطالع از و مسئولییت پاسخ گویی به دعاوی حقوق شد

 .موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض را دراین خصوص از خود سلب و ساقط نمود

ر از قبیل کسر آوردن غذا، تبعیض در توزیع غذا، تأخیر د)چنانچه به هر علت پیمانکار از انجام تعهدات خود کوتاهى نماید  .65

یا ضمانت نامه  ،خسارت وارده از محل حق الزحمه قراردادناظر قرارداد  حسب تشخیص (توزیع غذا در ساعات تعیین شده و غیره

 )جدول جرایم( .سپرده کسر خواهد شد
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پیمانکار موظف است در مصرف حامل های انرژی صرفه جویی الزم را انجام دهد و چنانچه ناظر دانشگاه تشخیص دهد که در  .66

 رف حامل های انرژی اسراف می گردد جریمه مورد نظر اعمال خواهد شد.مص

شده و پیمانکار مکلف  اى در ابتداى قرارداد تحویل پیمانکار داده تأسیسات طى صورتجلسه ها و تجهیزات و کلیه دستگاه .67

و در غیر این صورت هزینه  نمایدتحویل کارفرما اولیه در پایان قرارداد به همان وضعیت  نگهداری آن کوشا باشد و در باشد مى

 پیمانکار کسر خواهد گردید. یا سپرده نامه مورد نظر از صورت وضعیت یا ضمانت

جدول مربوط ضمیمه )تعیین شده  وزنو مطابق با ناظر قرارداد  باشد براساس آمار اعالم شده از سوى پیمانکار موظف مى .68

 .ی غذا هنگام توزیع، پیمانکار بایستی خسارت را جبران نمایددرصورت کسر نسبت به پخت غذا اقدام نماید (باشد مى

آشپزخانه اقدام و حق توزیع آن را در وعده بعدی سبت به خارج نمودن غذای اضافی ازپیمانکار باید پس از توزیع هر وعده غذا ن .69

 ندارد.

 .توزیع غذا، دسر و غیره اقدام نمایدتوزیع غذا با رعایت جدول گرم بندى نسبت به  طبخ و باشد در موقع پیمانکار موظف مى .70

دریافت هرگونه وجهى بابت غذا به هرعنوان توسط ابواب جمعى پیمانکار ممنوع بوده و غذا فقط از طریق سیستم رایانه و بوسیله  .71

 شد.توزیع خواهد  ناظرقراردادکارت تغذیه و در شرایط خاص طبق نظر 

که ناشی از سهل انگاری عوامل پیمانکار  و درصورت خرابى وسایل انجام نمودهنهایت دقت را  وسایلپیمانکار باید در نگهداری  .72

راسا اقدام و هزینه ناظر قرارداد  درصورت استنکاف .نسبت به تعمیر آنها اقدام نمایدموظف است در اولین فرصت  باشد پیمانکار

 د.شیا ضمانت نامه کسر خواهد  رداد ومربوطه به عالوه خسارات وارده از محل قرا

 ،و سلف ها  جهت شستشوى ظروف، نظافت آشپزخانهمرغوب و مورد تایید ناظرین  و بهداشتی مواد شوینده کلیه تهیه و تأمین .73

و  و مایع جرم گیر با برند معتبر جهت کف و خطوط توزیع مایع ظرف شویی و مواد ضدعفونی کننده مناسب ،مایع دستشویی

 .خواهد بودپیمانکار به عهده  مرغوب و سفید التکس رفمص و دستکش یکبارسلف سرویس  در حشره کش

باشد و  استفاده از شوینده های صنعتی مانند جوهر نمک صنعتی و سود و.... بدون هماهنگی با مسئول بهداشت محیط ممنوع می .74

 د مسئول بهداشت محیط قرار گیرد.تمامی شوینده ها باید قبل از مصرف مورد تایی

مزایای مترتب به  نسبت به بیمه نمودن کلیه پرسنل خود براساس مقررات تأمین اجتماعی اقدام نموده وبرنده مناقصه موظف است  .75

پرداخت  طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل( و اعمال 1402و سال  1401 )مصوبات قانون کار در سال ا را طبق قانون کارآنه

الزم به ذکر است  یان هر ماه به مدیریت دانشجویی ارسال گردد.الزم است لیست بیمه همراه با لیست حقوق کارگران در پا .نماید

ها به عهده پرداخت های پیمانکار پس از ارائه کلیه مدارک قانونی شامل بیمه و مالیات انجام خواهد شد و مسئولیت کلیه پرداخت

 باشد و دانشگاه هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.پیمانکار مربوطه می

، بن روز کار ست کلیه پرداخت های پرسنل تحت پوشش شامل مزدومزایا، اضافه کار ،عیدی، مزایای پایانپیمانکار مکلف ا .76

و... را با استفاده از سیستم پرینت کامپیوتری انجام داده و لیست مربوطه را حسب مورد پس  کارگر، بن روز زن، بن لوازم التحریر

 ارائه نماید.)ناظر قرارداد( دانشگاه  دانشجوییت سازمان تأمین اجتماعی به مدیری از تائید بانک و

نامه بانکی از پیمانکار  درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت 5میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی برابر  .77

خواهد شد و در  الزحمه پرداختی ماهانه به صورت سپرده نزد دانشگاه نگهداری درصد از حق 10همچنین دریافت خواهد شد و 

نامه و سپرده بانکی به پیمانکار  در پایان قرارداد به ضمانت ناظر قراردادصورت حسن انجام کار و تسویه حساب کامل با گواهی 

 مسترد خواهد شد.

ارداد های قانونی کارگران پیمانکار طرف قر وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت دانشگاه می تواند .78

. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای یدها واریز نما یکی از بانک را )مطابق لیست تنظیمی پیمانکار( به حساب بانکی که در

 های مربوط شامل مالیات، بیمه و... خواهد بود. واریز خالص حقوق و مزایای کارگران ذیربط و واریز کسور قانونی لیست
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انشگاه کاشان وکالت بالعزل میدهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش به پرسنل تحت پوشش پیمانکار ضمن عقد خارج الزم به د .79

رأساً مبلغ سپرده آن شرکت نزد دانشگاه و مبلغ ضمانتنامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر دانشگاه می تواند عمل ننماید 

 برداشت نموده و به مراجع مذکور پرداخت نماید.

حسب مورد  ماه درصورت نرسیدن اعتبار دانشگاه داشته باشد و 2وانائی انجام موضوع قرارداد را تا حداقل پیمانکار بایستی ت .80

 نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

 در صورت تقاضای پیمانکار جامعه آماری سال قبل قابل ارائه خواهد بود. .81

دانشگاه گیرندگان  کار توسط ناظر و سرویسامل پیمانارزیابی ازکیفیت و کمیت کار انجام شده و امور اخالقی و انضباطی عو .82

بدین منظور طبق دستورالعمل نظارتی دانشگاه اقدام شده و پرداخت حق الزحمه ماهانه شرکت منوط به تایید  .شد انجام خواهد

 گزارش ازطریق مکانیزم مذکور می باشد.

در  برتوانایی تجربه دلیلو یا مدارکی ر واموراجتماعی استان پیشنهاد دهندگان بایستی دارای صالحیت انجام کار از اداره کل کا .83

به این منظور ارائه  .باشندو صالحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاری در بخش خدمات غذایی ، سابقه زمینه خدمات غذایی

 های معتبر ضروری می باشد. ها و شرکت گواهی حسن انجام کار از سازمان دوحداقل 

نل و پرداخت صورتحساب پیمانکار برحسب آمار دریافتی از طریق سیستم اتوماسیون مالک محاسبه و با تأیید الزحمه پرس حق .84

 ناظر قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

 

 :تهیه مواد اولیهقرارداد شرایط ( 4ماده 

 خواهد بود.به مدت یکسال شمسی  25/6/1402 لغایت 26/6/1401خ ت قرارداد از تاریمد .1

 می باشد. به عهده پیمانکار تأیید ناظر و کارشناس تغذیه از نوع مرغوب و مورد فرعى أمین کلیه مواد غذایى اعم از اصلى وتهیه و ت .2

 پیمانکار باید با ناظر و کارشناس تغذیه دانشگاه همکاری داشته و به تذکرات ایشان توجه نمایند. .3

 ایو  شی% افزا5از  شیشده از فروشندگان خاص و عمده، ب یداریر خرمذکو هیقلم مواد اول 120یچنانچه پس از شروع قرارداد بها .4

)ناظر قرارداد( به  ییدانشجو ریو اعالم مد دیی% با توجه به تا5مازاد بر  متیق شیافزا ابد،یفهرست مذکور کاهش  متی% از ق5از  شیب

 تی)ناظر قرارداد(، از صورت وضع ییدانشجو ریدو اعالم م دییبا توجه به تا زی% ن5از  شیب متیو کاهش ق دشرکت پرداخت خواهد ش

شده هر قلم کاال در  دییناخالص( تا متیارائه شده )ق یفاکتورها یکاهش مذکور، بها ای شیمحاسبه افزا یگردد. مبنا یفروشنده کسر م

 داد ندارد.بر قرار یریدرصد تاث 5کمتر از  مت،یکاهش ق ای شیافزا نیرامورد محاسبه خواهد بود. بناب یبازه زمان

 ست شرایط مناقصه لحاظ شده است.که در فایل اکسل پیو باشد یناخالص م یینرخ مواد غذا ل،یپرداخت تعد یمبنا .5

شود هرگونه افزایش غیر عادی در قیمت اقالم اولیه، پس از درخواست پیمانکار در کمیسیون معامالت بررسی می .6

 .ه خواهد شدبه قرارداد اضاف هیبه صورت اصالحو در صورت تایید 

همچنین نمک  .نمک مصرفی جهت آماده سازی برنج می بایست به صورت نمک تصفیه شده از کارخانجات معتبر تهیه گردد  .7

ها می بایست نمک تصفیه شده تبلور مجدد یددار باشد. نمک بایستی با عنوان خوراکی با درجه خلوص حداقل  مصرفی در سلف سرویس

 شده باشد.و نه و دو دهم درصد قید  نود

و رأسا حق هیچگونه  بودهرعایت کلیه موازین و شئونات محیط دانشجویى و دانشگاهى را به پیمانکار در محل دانشگاه موظف  .8

 را حل وفصل و پیگیرى نماید. یمسایل احتمالناظر قرارداد  برخورد مستقیم با افراد را نداشته و صرفا بایستى از طریق

 و مسئولین ذیربط را رعایت نماید.ناظر قرارداد  اتپیمانکار مکلف است کلیه تذکر .9

در طول مدت قرارداد به عنوان نماینده کارفرما برعملکرد پیمانکار نظارت ناظر قرارداد  ناظر و کارشناس تغذیه تعیین شده از طرف .10

 خواهند داشت.
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قرارداد به عهده پیمانکار بوده و دانشگاه دراین جبران خسارات ناشى از وقوع حوادث احتمالى در زمان انجام کار در رابطه با موضوع  .11

. الزم به ذکر است برقراری بیمه مسئولیت به عهده پیمانکار می باشد و جنبه ی الزامی دارد و الزم  موارد هیچگونه مسئولیت و تعهدى ندارد

 یل گردد.روز ابتدای شروع به کار به مدیریت دانشجویی تحو 10است برگه ی بیمه مسئولیت حداکثر تا 

 واردغیره تأسیسات و مواد غذایی و به و عوامل مربوطه جبران هزینه خساراتى که براثر بى احتیاطى، سهل انگارى و قصور پیمانکار  .12

یا از محل ضمانت  و ، سپردهالزحمه آید به عهده پیمانکار خواهد بود و درصورت استنکاف، کارفرما رأسا اقدام و هزینه مربوط را از حق

 کسر خواهد کرد.نامه 

نامه بانکی از پیمانکار  درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت 5میزان تضمین حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی برابر  .13

درصد از حق الزحمه پرداختی ماهانه به صورت سپرده نزد دانشگاه نگهداری خواهد شد و در صورت  10دریافت خواهد شد و همچنین 

نامه و سپرده بانکی به پیمانکار مسترد  ر و تسویه حساب کامل با گواهی مدیریت دانشجویی در پایان قرارداد به ضمانتحسن انجام کا

 خواهد شد.

عمل  افراد ثالث ذیربطدهد چنانچه نسبت به تعهدات خویش به  پیمانکار ضمن عقد خارج الزم به دانشگاه کاشان وکالت بالعزل می .14

رأساً مبلغ سپرده آن شرکت نزد دانشگاه و مبلغ ضمانتنامه را بدون نیاز به هیچ حکم قانونی دیگر برداشت نموده و  دانشگاه می تواندننماید 

 به مراجع مذکور پرداخت نماید.

 .ماه درصورت نرسیدن اعتبار دانشگاه داشته باشد  2پیمانکار بایستی توانائی انجام موضوع قرارداد را تا حداقل  .15

 ابل ارائه خواهد بود.مانکار جامعه آماری سال قبل قدر صورت تقاضای پی .16

 

  نحوه شرکت در مناقصه( 5ماده 

 به شرح ذیل ارایه نمایند:به صورت مهر و موم  سه پاکت مجزامناقصه گران باید پیشنهادهای خود را در  .1

مناقصه مبلغ سپرده جهت شرکت در . است سپرده ی شرکت در مناقصه بانکی و یا فیشمعتبر حاوی ضمانت نامه بانکی  :«الف»پاکت 

نزد بانک تجارت شعبه  1609055584کاشان  سپرده دانشگاهحساب میلیون ریال( می باشد که بایستی به  پانصدریال ) 500،000،000

  دانشگاه کاشان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه کاشان صادر گردد.

 بود: این موارد خواهد  حاوی :"ب"پاکت 

حقیقی و مدارك ثبت و اساسنامه شرکت برای اشخاص حقوقی و  برای اشخاصو پر کردن فرم مشخصات فردی  شخصیاطالعات  (الف)

 .است شرکت ها

 شرایط مناقصه توسط مناقصه گر( مهر و امضاء تمام صفحات ب)

 شتن(در صورت دا) برای اشخاص حقیقی آموزشی ارایه گواهی های تخصصی ( ج)

  تبطعدد گواهی حسن انجام کار مر ود (د)

 .ها و شرکت یاشخاص حقوقبرای  گواهی تایید صالحیت انجام کار از اداره کل کار و امور اجتماعی( ه )

حاوی مبلغ پیشنهادی به صورت جداگانه جهت پیشنهاد مبلغ خرید مواد اولیه و نیز طبخ و توزیع به همراه آنالیزهای مربوطه  :«ج»پاکت 

را جداگانه محاسبه نموده و در پایان قیمت م از مواد اولیه موجود در آنالیز فایل اکسل ضمیمه پیمانکار موظف است قیمت هرکدا .می باشد

هزینه طبخ و توزیع را بصورت جداگانه برای هر پرس در  . همچنینمجموع مواد اولیه را مطابق با جداول درخواست شده ذکر نماید

از تمام صفحه های فایل اکسل پرینت گرفته و  .کندهای درخواستی را به صورت جداگانه پر د و تمامی فرمجداولی جداگانه مرقوم نمای

)سرکار  مسئول تغذیهکارشناس تواند جهت گرفتن راهنمایی در خصوص نحوه تکمیل فرم اکسل پیوست با  پیمانکار میمهر و امضا کند. 

  یرد.تماس بگ 09132620407به شماره ( منشخانم ناصری

مدارک خود را  22/5/1401روز شنبه مورخ  14تا ساعت  12/5/1401صبح روز چهارشنبه مورخ  8متقاضیان می توانند از ساعت  .2

بلوار قطب راوندی، دانشگاه سراسری کاشان، سازمان مرکزی،  6مطابق شرایط مناقصه به دفتر حراست دانشگاه واقع در کاشان، کیلومتر 

ارسال یا تحویل نمایند. همچنین در صورت هر گونه  (031-55912298 مدیریت حراست دانشگاه)تلفن  87317-53153کدپستی طبقه دوم 

 تماس بگیرند. )آقای دکتر مرادی(  مدیر دانشجویی 09366964026ال می توانند با شماره تلفن وابهام یا س
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تی که بعداز موعد مت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهادابه پیشنهادات مشروط و مبهم و براساس درصد یا اضافه نسبت به حداقل قی  .3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. واصل شود،

 ارسالی، درج نماید. و ج های الف و ب شرکت کننده در مناقصه بایستی موضوع آگهی مناقصه را روی پاکت .4

باز و قرائت خواهد  اونت اداری مالی دانشگاهدر دفتر مع 1401مرداد ماه  23یکشنبه  صبح روز 9راس ساعت رسیده کلیه پیشنهادات  .5

جلسه مذکور بالمانع  دربا معرفی نامه و هماهنگی قبلی با دبیرخانه کمیسیون معامالت حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان  .شد

 عالم خواهد شد.برنده مناقصه ا پس از این تاریخ پیشنهادها بررسی وکاری روز  10است حداکثر  الزم به ذکر .باشدمی

 نمی نماید.  سلب اختیار برای دانشگاه تکلیف یا  ایجاد کننده و حقی برای شرکت ارائه پیشنهاد، ایجادمناقصه و  شرکت در  .6

 است. تمام پیشنهادات مختار دانشگاه در رد یک یا .7

مناقصه به ترتیب وضعیت برنده ضمن ضبط سپرده وی باتشخیص کمیسیون  ،درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود .8

است  بدیهی .دوم وسوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درصورت استنکاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد

 خواهد بود. ل الزم بعدی بعهده کمیسیون معامالت و مناقصاتاتخاذ تصمیم پس از انجام مراح

 مناقصه دریافت خواهد شد. هامه از برندهزینه درج آگهی مناقصه در روزن .9

 پیمانکار مسئول کلیه تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدی دراین خصوص ندارد. .10

مجاز موافقت دانشگاه  ماه اعالم کتبی قبلی و طرف پیمانکار با دو یک هفته اعالم قبلی و از فسخ قرارداد منعقده از طرف دانشگاه با .11

 خواهد بود.

 

 

 قبول استمورد کلیه موارد فوق 

 عامل شرکت مدیر/  شخص حقیقیم خانوادگى نام و نا

 


