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 اسناد و مدارك مربوط به مناقصه عمومی

 

 10/12/1399 -  9930024شماره 

 

 رضی خرید و تحویل غذاي روزانه معدن

  1400 سال
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10/12/1399 -  9930024شماره آگهی مناقصه عمومی   

خرید و تحویل غذاي روزانه انجام نظر دارد، بلوار آیت اهللا بهشتی در  -شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واقع در شاهرود 

به شرح مندرج در اسناد در دو وعده غذایی ( ناهار و شام ) براي پرسنل معدن رضی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 

هت نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید ج به پیمانکار واجدالشرایط واگذارمناقصه را از طریق مناقصه عمومی 

 مراجعه نمایند. www   .eacmco.irدریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانی

 مهلت دریافت و تحویل اسناد و پیشنهادات : -1

 19/12/1399لغایت  11/12/1399پیشنهادات ازدریافت از تاریخ درج آگهی و تحویل اسناد مناقصه و  

 میزان تضمین شرکت در مناقصه: -2

ریال) می باشد که متقاضیان می بایست  120،000،000(ریال یکصد و بیست میلیون در مناقصه مبلغ میزان تضمین شرکت 

Iمبلغ تضمین را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا نقداً به حساب شبا به شماره  R100170000000105687922007  و یا به

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی واریز  شاهرود بنام البرز شرقینزد بانک ملی شعبه  0105687922007شماره حساب 

 نمایند. هرگونه ضمانتی بجز موارد فوق فاقد اعتبار بوده و موجب رد پیشنهاد متقاضی می گردد.

امور قراردادها  023- 32394061متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در ساعات اداري با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمایند. 

 

  

 و من ا... التوفیق                                         

  
 

         

 

 

 

  

 

 



Page 3 of  43 

 

 

 

 

Far_Let t erDat e 

Far_Let t erNo 

10/12/1399 -  9930024شماره برگ شرایط عمومی مناقصه   

 سایت اداري شرکت ، بلوار آیت اهللا شهید بهشتی ،شاهرود آدرسبه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقیمناقصه گزار:  -1

 شخص حقوقی یا حقیقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. ده):(پیشنهاد دهن مناقصه گر -2

شرکت معادن  یپرسنل معدن رض ي( ناهار و شام ) برا ییروزانه در دو وعده غذا يغذا یلو تحو یدخر موضوع مناقصه: -3

  یزغالسنگ البرز شرق

 محل اجراي خدمات موضوع مناقصه:  -4

 .رضیمعدنی ستان رامیان، منطقه استان گلستان، شهر

  :شرح مختصري از خدمات مربوط به موضوع مناقصه -5

خرید و تحویل غذاي روزانه در دو وعده غذایی ( ناهار و شام ) براي پرسنل معدن رضی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به 

 و تعداد غذا در آن مشخص است.  که نوع مناقصهپرس غذا، طبق برنامه غذاي هفتگی پیوست  110±20میزان حدود 

میبایست نسبت به  مناقصهچنانچه در مدت زمات قرارداد قسمتی از معدن رضی به بخش پیمانی واگذار شود، برنده  :1تبصره

 اقدام نماید. تحویل غذا به تعداد مازاد

، به نوعی که سقف نظارتو  ردادهاو پس از تایید مدیر قرا رضیافزایش تعداد غذا طبق نظر ناظر قرارداد در معدن  :2تبصره

  کل رعایت گردد بالمانع خواهد بود. تعداد

 ) تعهدات برنده مناقصه : 6

 تعهدات برنده مناقصه: -6-1

نگهداري از مواد غذایی و طبخ و تحویل غذا می بایست با رعایت اصول بهداشتی، برابر مقررات وزارت بهداشت و درمان در  -

قرار خواهد برنده مناقصه  انجام شود (محل تحویل غذا بصورت اجاره اي در اختیاربرنده مناقصه  رستورانِ معدن رضی توسط

 گرفت).

سرویس دهی کامل، رعایت اصول بهداشتی، شامل شستشوي ظروف غذا و نظافت کامل رستورانهاي محلِ تحویل غذا برابر  -

صورت عدم رعایت اصول بهداشت مطابق جداول جرایم  است و دربرنده مناقصه  مقررات وزارت بهداشت و درمان بر عهده

 پیوست شماره دو، جریمه اي متناسب در صورت وضعیت منظور خواهد شد.

برنده مناقصه  ابالغ می گردد وبرنده مناقصه  به مناقصه گزارساعات زمانی، نوع و نحوه تحویل غذا از طرف دستگاه نظارت  -

نسبت به تحویل غذا در دو وعده غذایی (ناهار و شام) در معدن  ،مناقصه گزارطرف  موظف می باشد مطابق برنامه اعالمی از

 رضی به نحو مطلوب اقدام نماید. 

درماه مبارك رمضان، غذا بصورت سحري و افطاري سرو خواهد شد که چگونگی توزیع آن با هماهنگی دستگاه نظارت مناقصه  -

 گزار براي معدن رضی انجام خواهد شد.

و تحویل افطاري مازاد برجدول هفتگی غذا مانند پنیر، سبزي، خرما و غیره بر عهده برنده مناقصه می باشد. میزان و تهیه  -

قیمت هر پرس افطاري با نظر دستگاه نظارت و برنده مناقصه مشخص و پس از تایید توسط کمیسیون معامالت، در صورت 

 وضعیت اعمال خواهد شد. 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:           اء اشخاص حقیقی :نام و نام خانوادگی و امض
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با هماهنگی دستگاه برنده مناقصه  برنامه تحویل و نوع غذاي هفتگی، مطابق جداول پیوست شماره یک قرارداد، خواهد بود و -

 طبق جداول، اقدام خواهد نمود. مناقصه گزارنظارت 

 موظف است، تمامی روزهاي جمعه و تعطیالتبرنده مناقصه  یع غذا مطابق روزهاي کاري در معدن رضی خواهد بود وبرنامه توز -

 اقدام نماید. مناقصه گزاررسمی که در معدن رضی کار جریان دارد، نسبت به تحویل غذا با هماهنگی دستگاه نظارت 

 در معدن رضی صورت می پذیرد.   مناقصه گزارستگاه نظارت انجام کلیه ي امور متفرقه و مرتبط با قرارداد با نظرد -

هزینه خرید کلیه ي مواد مصرفی جهت طبخ یک پرس غذا براي هر نفر در معدن رضی، مطابق جداول پیوست شماره یک  -

 .می باشدبرنده مناقصه  قرارداد به عهده

 گرفته شود.در معدن رضی به ازاي هر پرس غذا نصف قرص نان بربري در نظر  توضیح:

جهت انجام خدمات خرید و تحویل غذا ملزم به تهیه و تامین کلیه ظروف و لوازم طبخ و توزیع غذا در معدن برنده مناقصه  -

 رضی می باشد.

موظف است جهت حمل مواد غذایی خام از شهرهاي همجوار تا محل مصرف، از خودروهاي مسقف و جهت حمل برنده مناقصه  -

 خودروهاي یخچال دار استفاده نماید. مواد فاسد شدنی از

+ درجه سیلسیوس 4حمل و نقل مواد پروتئینی تازه می بایست با خودروهاي مخصوص که داراي درجه برودت صفر تا : توضیح

 درجه سیلسیوس انجام شود. -24تا  -18و براي مواد غذایی منجمد 

ه موفق به تهیه و خرید مواد غذایی خام (گوشت تازه و گرم) در طی مدت زمان قرارداد به دالیل موجبرنده مناقصه  چنانچه-

نشود میتواند به میزان تهیه و طبخ حداکثر دو وعده غذایی از مواد غذایی منجمد استفاده نماید، بدین منظور می تواند به اندازه 

  نماید. دو وعده غذایی در فریزر واقع در رستوران مرکزي معدن رضی، مواد غذایی منجمد را نگهداري

نظر به اینکه ارزش مواد غذایی به ویژه پروتئین ها (حیوانی و طیور) به تازه بودن آن می باشد طبق قوانین و مقررات بهداشتی  -

ساعت می باشد و بعد از گذشت زمان مذکور استفاده جهت پخت ممنوع اعالم  72وزارت بهداشت حداکثر زمان استفاده تنها 

  خواهد شد.

مناقصه موظف است تمامی مواد غذایی فاسد شدنی را تا زمان مصرف در یخچال ها و فریزرهایی که از طرف  قصهبرنده منا -

 تحویل می شود، نگهداري نماید.  گزار

 محل پخت غذا در آشپزخانه معدن رضی تعیین می گردد. -

 عدن رضی می باشد.محل هاي توزیع ناهار و شام درسلف سرویس آشپزخانه مرکزي و اتاق توزیع غذاي م -

 می بایست جهت حمل غذا تا محل هاي توزیع از ظروف درب دار و خودروهاي مسقف استفاده نماید. برنده مناقصه  :توضیح

اعالم و اعتراف می نماید در زمان ارائه پیشنهاد قیمت کلیه نوسانات بازار و نیز بر اساس آخرین قیمت اقالم برنده مناقصه  -

خام) و حقوق و دستمزد کارگري، اقدام به ارائه قیمت نموده است و چنانچه در طول مدت زمان قرارداد مصرفی(مواد غذایی 

قیمت اقالم مصرفی اصلی ( گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ و برنج براساس قیمت از فروشگاه هاي معتبر شهرهاي 

برنده مناقصه  باشد،برنده مناقصه  قیمت پیشنهادي %20همجوار) به میزانی افزایش یابد که این امر موجب افزایش بیش از

درخواست کتبی به ناظر قرارداد ارائه داده و آنالیز قیمت جدید را اعالم مینماید و پس از تأیید دستگاه نظارت، موضوع در جلسه 

 کمیسیون معامالت شرکت مطرح و پیرامون تغییر و اصالح قیمت تصمیم گیري خواهد شد.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:           ادگی و امضاء اشخاص حقیقی :نام و نام خانو
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سمپاشی و ضد عفونی نمودن انبار نگهداري مواد غذایی، محل هاي پخت غذا و غذاخوري ها بصورت دوره اي و هر دو ماه یک  -

 می باشد. برنده مناقصه  بار بر عهده

حاضر و بر خدمات  و یا نماینده ایشان درایام فعالیت منطقه یا زمان فعال بودن آشپزخانه در محل کارشخصاً  فروشنده میبایست-

تهیه و طبخ غذا نظارت مستقیم داشته باشند. ضمناً در صورت هر گونه تغییر اشخاص و نمایندگان فروشنده، مراتب می بایست 

 مجوز قبلی در محلصورتی که بدون اطالع و برسد. در مناقصه گزار ه تایید اطالع داده شود و ب مناقصه گزار بصورت کتبی به 

ریال) به ازاء هر روز  2،000،000مجاز خواهد بود که جریمه اي معادل دو میلیون ریال( مناقصه گزارانجام فعالیت حاضر نباشند،

 کسر نماید.برنده مناقصه  از حساب

 م براي اجراي کار و همچنین بنیه مالی براي شروع کار را داشته باشد.فروشنده می بایست توانایی فنی، عوامل الز-

متعهد میگردد، اجرا و انجام موضوع قرارداد را برابر استانداردهاي الزم و با کمیت و کیفیت مطلوب و با نظر و برنده مناقصه  -

 هماهنگی ناظر قرارداد انجام دهد.

کلیه عملیات موضوع قرارداد را با بهترین  مناقصه گزاریت منافع و تقلیل هزینه هاي متعهد میگردد، به منظور رعابرنده مناقصه  -

  روش ها و به وسیله کارکنانی انجام دهد که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند.

اري و تست می بایست به منظور حصول اطمینان از سالمت کارکنان تحت امر خود، نسبت به انجام معاینات ادوبرنده مناقصه  -

 مرفین افراد فوق در زمان شروع و طول مدت قرارداد اقدام نماید .

می بایست کلیه اصول، مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی را در مورد خود و افراد تحت امرش در محل کار رعایت برنده مناقصه  -

اشخاص ثالث، حادثه اي اعم از نقص عضو و یا یا برنده مناقصه  نماید و چنانچه بنحوي از انحاء براي خود و افراد تحت امر

موظف است درمراجع قانونی حاضر و جوابگوي مقامات مربوطه و اولیاي دم باشد. برنده مناقصه  حوادث منجر به فوت بوجود آید

وارد آید (در راستاي احکام صادره محاکم قضایی و یا به هرنحو دیگر) مناقصه گزار در صورتی که از این رهگذر خساراتی به 

مختار است میزان خسارت را (برابر نظر کارشناسان خود)  مناقصه گزاربوده و برنده مناقصه  پرداخت کلیه خسارات وارده برعهده

حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از برنده مناقصه  برداشت نماید وبرنده مناقصه  برآورد و از محل مطالبات و یا سپرده

  سلب و ساقط می نماید.خود در حال و آینده 

از آتش نشانی معدن رضی و متناسب با هر قسمت، کنترل و  اطفاء حریق و تجهیزات کپسولهاي آتش نشانیگرفتن  تحویل -

مناقصه نمودن آنها در اماکن محل انجام موضوع قرارداد مانند آشپزخانه طبق نظر کارشناسان  تعبیهبازدید مستمر کپسول ها و 

 .می باشد رنده مناقصهب بر عهده ،گزار

  می باشد. مناقصه گزارتمامی هزینه هاي شارژ و تعمیر کپسول هاي اطفاء حریق در مدت زمان قرارداد بر عهده  توضیح:

می بایست در طول مدت قرارداد توان مالی جهت خرید مواد اولیه تهیه غذا و نیز پرداخت دستمزد و حقوق و برنده مناقصه  -

 را براي حداقل سه ماه داشته باشد و این موضوع هیچ ارتباطی به پرداخت یا عدم پرداخت صورت کارکردهايمزایاي پرسنل خود 

 شود.برنده مناقصه  ندارد و نباید این امر موجب تأخیر در انجام خدمات موضوع قرارداد از طرفمناقصه گزار توسط برنده مناقصه 

نفر از کارشناسان، بازرسین، بازدیدکنندگان و اشخاص ثالثی  2عداد حداقل فروشنده می بایست کلیه پرسنل خود به انضمام ت-

در طی مدت قرارداد در آشپزخانه حضور پیدا می کنند را (بی نام) و با هزینه خود، بیمه مسئولیت مدنی  مناقصه گزارکه از طرف 

 .حویل نمایدتمناقصه گزار نموده و تصویر بیمه نامه مربوط را به امور قراردادها و نظارت 

 .فروشنده مکلف است از کارکنان ایرانی و یا کارکنان بیگانه داراي پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید-

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:           نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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به حفظ و نگهداري تمامی تجهیزات و لوازمی که طبق صورتجلسه تنظیمی (در زمان  متعهد می شود، نسبتبرنده مناقصه  -

مناقصه شروع به کار) تحویل گرفته است، اقدام نماید و در صورتی که خسارتی به آنها وارد آید، بر اساس نظریه دستگاه نظارت 

 حق اعتراض و هرگونه ادعایی را ندارد.رنده مناقصه ب ومشخص و هزینه آن از وي کسر خواهد شد برنده مناقصه  میزان خسارت گزار

اعم از سرویس و نگهداري لوازم و تجهیزات تحویلی، تهیه و خرید لوازم مصرفی، برنده مناقصه  چنانچه هر یک از تعهدات-

رت پذیرد کلیه صو مناقصه گزارمواد غذایی، حمل و جابجایی و یا هر موردي که صراحتاً در متن قرارداد ذکر نشده است، توسط 

هزینه باالسري از  %30هزینه هاي خرید، حمل انبارداري وسایر موارد توسط دستگاه نظارت محاسبه و مبالغ ریالی آن بعالوه 

 کسر خواهد شد. برنده مناقصه  اولین صورت وضعیت ماهانه

دوره دیده استفاده نماید و نیروهاي بکار  متعهد خواهد شد که در اجراي موضوع قرارداد از نیروهاي ماهر و با تجربه و هفروشند-

 هاي آموزشی ابالغی را گذرانیده باشند. بایستی حتماً دوره برنده مناقصه  گرفته شده توسط

باشد که در قرارداد پیش بینی نشده است، ناظر مقیم قرارداد مراتب چنانچه در مدت زمان قرارداد خدمات جدیدي مورد نیاز -

برنده مناقصه  اعالم نموده و جلسه اي با حضور معاونت معدنی، معاونت مالی، مدیر قراردادها و نظارت ورا طی درخواست کتبی 

 نظر خواهد بود.  ملزم به انجام خدمات موردبرنده مناقصه  برگزار می شود و پس از توافق بر سر قیمت،

و اقدامات فوري باشد، ضمن اینکه توسط ناظر  جهت رفع هرگونه مشکل و مسئله غیرقابل پیش بینی که نیاز به تصمیم گیري-

در  مناقصه گزاراطالع داده می شود، در نهایت برابر دستور مدیرمعدن رضی بعنوان نماینده تام االختیار برنده مناقصه  قرارداد به

  الزم االجرا است.برنده مناقصه  این مورد،اقدام می گردد و دستورات ایشان براي

، انبار نگهداري مواد غذایی، موقعیت جغرافیایی محل تهیه و طبخ غذا و ایست ضمن بازدید از آشپزخانهمی ببرنده مناقصه  -

سایر موارد و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط فنی کار، اوضاع و احوال قرارداد و نیز اطالع کافی و کامل از نوسانات قیمت، 

  نسبت به ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نماید.

اقرار می نماید که از محل کار بازدید بعمل آورده و نسبت به کلیه عوامل جغرافیایی و طبیعی و آب و هوایی، برنده مناقصه  وضیح :ت

پرسنلی، فنی، ایمنی، تجهیزاتی، نوسانات قیمت و سایر شرایط عمومی پیمان و اجراي کار ؛ آگاهی کامل حاصل نموده و همچنین 

قررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، دارایی، عوارض، بیمه مسئولیت، می بایستی از قوانین و م

بهداشت، محیط زیست و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه) آگاهی داشته و به عذر عدم اطالع، نمی تواند در آینده متعذر گردد 

مناقصه اضافه بر بهاي قرارداد مطالبه نماید چنانچه از این رهگذر خسارتی به و یا از اجراي قرارداد خودداري نماید و یا مبلغی 

 مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود.برنده مناقصه  وارد آید گزار

موظف است در محدوه انجام موضوع قرارداد تمامی قوانین، دستور العمل هاي حفاظت و نگهداري از محیط برنده مناقصه  -

 عی را اجرا نماید.زیست و منابع طبی

برنده  هزینه کلیه مراحل از قبیل تهیه مواد اولیه غذاي گرم، طبخ و تحویل غذا و همچنین هزینه سوخت گاز مصرفی به عهده -

متعهد می گردد در انجام مراحل تهیه، طبخ و تحویل غذا، از مواد اولیه مرغوب و مناسب ترین برنده مناقصه  می باشد و مناقصه

فاده نموده که غذاي مورد استفاده کارکنان از کیفیت باالیی برخوردار و مورد تائید نماینده خریدار باشد. همچنین روشها، است

هزینه هاي مربوط به لوازم، ابزارکار مواد مصرفی جهت نگهداري و نظافت آشپزخانه و محل هاي توزیع غذا و غذاخوري ها از 

نده، جرم گیر، مایع دستشویی و ظرف شویی، خاك انداز، جارو، سطل زباله، کیسه قبیل شوینده ها، مواد پاك کننده، سفید کن

 می باشد.برنده مناقصه  زباله، تنظیف و شیلنگ و سایر موارد برعهده
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متعهد به طبخ و تحویل غذا با کمیت و کیفیت عالی بوده و چنانچه بعلت عدم دقت، سهل انگاري و یا علل دیگر صه برنده مناق -

شاهد ایراد در کمیت یا کیفیت غذا نظیر تلخی، شوري، وجود حشره، فضوالت حشره، هرگونه نجسی در غذا و سایر موارد به 

معدوم نمودن آن و جایگزینی غذاي آماده ي دیگري در اسرع وقت در  مکلف بهبرنده مناقصه  تشخیص ناظر قرارداد باشیم،

 قرارداد نمی باشد.  2همان شیفت می باشد و این امر نافی اعمال جرایم مطابق جداول پیوست شماره 

ان حاصل مکلف است همزمان با توزیع غذا، یک پرس از آن را تحویل دستگاه نظارت بدهد تا از سالمت آن اطمینبرنده مناقصه  -

به منزله فاسد بودن برنده مناقصه  ساعت در یخچال نگهداري می گردد. عدم انجام این امر توسط 24گردد و این غذا به مدت 

 غذا است و هیچگونه مبلغی در ازاي غذاي تحویلی آن روز پرداخت نخواهد گردید و کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده بر عهده

 شارالیه اعالم نمود هیچگونه اعتراضی در این خصوص و تصمیم دستگاه نظارت نخواهم داشت.می باشد که مبرنده مناقصه 

متعهد میگردد تمام اصول بهداشتی را مطابق با استانداردهاي بهداشتی درفرایند خرید و تحویل غذا به نحو برنده مناقصه  -

متعهد و ملزم به پاسخگویی در برنده مناقصه  وارد آید، مطلوب رعایت نماید و چنانچه از این رهگذر صدمه اي به پرسنل خریدار

 خواهد بود.مناقصه گزار قبال مراجع ذیصالح، فرد خسارت دیده و 

فروشنده موظف است نسبت به انجام معاینات ادواري اقدام و براي خود و کارکنان تحت امرش، کارت سالمت بهداشتی را از -

فاقد کارت برنده مناقصه  اخذ و در محل کار نصب نماید و چنانچه هر یک از پرسنلمراجع مربوطه (وزارت بهداشت و درمان) 

سالمت بهداشت باشند از ادامه کار ایشان جلوگیري خواهد شد. ضمناً در محیط کار همواره باید از لباس سفید متحدالشکل، 

 دست کش یکبار مصرف چکمه الستیکی سفید و کاله استفاده نمایند. 

ئولیت حسن اجراي قرارداد بر اساس مشخصات و در محدوده اجراي موضوع قرارداد و همچنین دستورات کتبی فروشنده مس-

خریدار و قوانین جاریه را بر عهده دارد و نظارتی که از طرف دستگاه نظارت در اجراي کارها انجام میشود به هیچ وجه از میزان 

برنده مناقصه  و ایراد، مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشتی شخصکاهد. فلذا در صورت هرگونه عیب این مسئولیت نمی

 مقصر می باشد که می بایست در مراجع قانونی حاضرشده و جوابگوي مراجع ذیصالح باشد.

اقرار می نماید، توانایی الزم جهت تحویل غذاي روزانه معدن رضی را داشته و طبق نظر دستگاه نظارت خریدار برنده مناقصه  -

 رنامه و زمان مشخص شده غذا را تحویل نماید.در ب

  میباشد.برنده مناقصه  حفظ زیبایی آشپزخانه، رستوران و اطراف این اماکن به عهده -

متعهد می گردد، حقوق و دستمزد و مزایاي تمام نیروهاي بکار گرفته شده در انجام قرارداد که تحت نظرش برنده مناقصه  -

 ابر قانون کار محاسبه و پرداخت نماید.انجام وظیفه خواهد کرد، بر

می نماید را از لحاظ کیفیت استفاده  3برندهاي جدول پیوست شماره موظف است تمام مواد اولیه اي که خارج از برنده مناقصه  -

معدن رضی ( سرپرست بهداشت حرفه اي و محیط زیست) رسانده و پس از آن جهت  H.S.Eبه تأیید دستگاه نظارت و رئیس 

بخ غذا استفاده نماید و اختالف قیمت مواد اولیه مصرف شده با مواد درج شده در جدول فوق، طبق نظر و محاسبه دستگاه ط

 .نخواهد بود  نظارت در صورت وضعیت اعمال خواهد گردید و این امر نافی حق جریمه مندرج در جدول کاال

 ی گوشت گاو بجاي گوسفند مشمول بند باال خواهد بود.استفاده از گوشت منجمد بجاي گوشت تازه و همچنین جایگزین-

 ،مناقصه گزاریا نماینده وي روزانه جهت اخذ ابالغیه ها و مکاتبات انجام شده فی مابین با  "موظف است شخصابرنده مناقصه  -

 به دبیرخانه و دفتر نظارت معدن رضی مراجعه نماید و عواقب ناشی از عدم مراجعه برعهده ایشان است.
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می تواند جریمه  مناقصه گزارقرارداد) توسط فروشنده،  2گانه (پیوست شماره 12در صورت بروز تخلفات ذکر شده در جداول  -

 هاد دستگاه نظارت اعمال نمایدو از صورت وضعیت کسر نماید.هاي ذکر شده در جداول فوق را طبق پیشن

  ) تعهدات مناقصه گزار:2-6

محل طبخ غذا آشپزخانه مرکزي معدن رضی که بصورت اجاره در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت و طبق نظر ناظر قرارداد،  -

 کار تهیه و طبخ غذا انجام خواهد شد.

 شنایی اماکن و سایر مصارف و هزینه آنها به عهده خریدار می باشد.تامین آب و برق مصرفی جهت رو -

وسیله نقلیه رفت و برگشت کارکنان فروشنده را با مینی بوس از شهرهاي همجوار و در زمانی که سرویس دهی  مناقصه گزار -

 خواهد نمود.پرسنل معدن رضی در حال انجام می باشد، تا محل آشپزخانه مرکزي معدن رضی و بر عکس، فراهم 

 دستگاه نظارت :  -7

نفر از افراد با تجربه  هاي مالی برنده مناقصه، یکمناقصه گزار جهت حسن اجراي مفاد مندرج در قرارداد و تایید صورت وضعیت

 را به عنوان ناظر مقیم خود معرفی خواهد نمود. 

 تضمین شرکت در مناقصه: -8

می باشد که مناقصه گر میبایست ) یالر 120،000،000(یالر یلیونم یستب و یکصدمبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 

نزد بانک  0105687922007و یا به شماره حساب  IR-100170000000105687922007وجه آن را به حساب شبا به شماره 

پاکت الف قرار دهد و  واریز و اصل فیش مربوطه را در ملی شعبه البرز شرقی شاهرود بنام شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

همراه با پیشنهاد خود به شرکت تسلیم نماید و یا ضمانتنامه بانکی پرفراژ شده معادل مبلغ فوق با اعتبارحداقل سه ماه که قابل 

تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد و بدون قید و شرط در وجه شرکت زغالسنگ البرز شرقی و یا اینکه با درخواست کتبی از 

 أیید شده متقاضی در حوزه مالی شرکت بلوکه گردیده و تائیدیه آن در پاکت الف تحویل نماید.مطالبات ت

 تضامین: -9

 تضمین انجام تعهدات :-

مبلغ کل قرارداد بر اساس مبلغ پیشنهادي، ضمانت نامه بانکی( و یا سایر ضمانت هاي مورد تایید  ) %10درصد (  دهمعادل  

  .ن انجام تعهدات همزمان با عقد قرارداد از برنده مناقصه دریافت می گرددمناقصه گزار ) به عنوان تضمی

 نحوه پرداخت:  -10

آمار دقیق غذاي خریداري شده در پایان هر ماه بر حسب آمار حاضرین در منطقه و بریده هاي کارت غذاي روزانه محاسبه و 

د و پس از اعمال جرایم، کسر کسور قانونی و تخصیص سپس تأیید کمیت و کیفیت غذاها توسط دستگاه نظارت صورت می پذیر

 وجه، در وجه فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

در هر روز می باشد و ژتون یک اهرم کنترلی  رضیمالك پرداخت به فروشنده، آمار اعالمی از سوي امور اداري معدن  تبصره:

ده از آمار اعالمی امور اداري بیشتر باشد، مورد قبول نیست و می باشد و چنانچه روزانه، تعداد ژتون هاي دریافت شده فروشن

آمار امور اداري که بر طبق آن کمیت غذا در نظر گرفته شده است مالك صحیح می باشد.و چنانچه تعداد ژتون هاي دریافت شده 

د باشد آمار امور اداري مالك می درص 10فروشنده از آمار اعالمی امور اداري کمتر باشد دراین صورت اگر میزان اختالف کمتر از 

 درصد باشد وپس از بررسی مشخص شود که این اختالف به دلیل پایین بودن کیفیت غذا باشد  10باشد و اگر اختالف بیشتر از 
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 ن صورت تعداد ژتون هاي دریافتی مالك عمل خواهد بود وجریمه کیفیت طبق قرارداد پابرجا می باشد.در ای

 : و تحویل و گشایش پیشنهادها حداکثر زمان دریافت اسناد مناقصه -11

 شرقی) (مراجعه به سایت شرکت معادن زغالسنگ البرز  19/12/99 اداري مورختاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت از-11-1

داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهادات خود را در پاکت سربسته الك و مهر شده که حاوي سه پاکت جداگانه ( الف -11-2

مناقصه به دبیرخانه حراست شرکت  19/12/99مورخ 15:00ـ ب ـ ج ) باشد به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و حداکثر تا ساعت 

 د.تحویل داده و رسید دریافت نماینگر 

( در صورت صالحدید .اتپیشنهاد تحویلتاریخ آخرین مهلت از  تقویمی روز 10حداکثر ظرف مدت  بازگشایی پاکت ها -11-3

 )کمیسیون معامالت، پیشنهاددهندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور داشته باشند

شامل  ،اکت هاي جداگانه دربسته ومهر شدهاسناد مناقصه و پیشنهاد هاي خود را باید در پ ،شرکت کنندگان در مناقصه-12

پاکت ب ) اسناد مناقصه مهر و امضاء شده( و ، مدارك مورد درخواست مناقصه گزاربازرگانی -پیشنهاد فنی ،الف ) (پاکتتضمین

  .یندتحویل کمیسیون معامالت نما( پاکت ج ) گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و دربسته ومهر شده و پیشنهاد قیمت

ثبت و تا جلسه  ،مناقصه گزار موظف است همه پیشنهاد هاي ارائه شده در مهلت مقرر را از شرکت کنندگان دریافت -13

  .بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید

برروي پاکات فوق باید شماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنهاد دهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه  -14

قصه گزار تحویل و رسید که درآن ساعت و تاریخ قید شده باشد را دریافت نماید. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال منا

 10حدکثر ظرف مدت  دیر رسیدن و یا نرسیدن پاکات مناقصه به هر طریقی ( پست و ...) را ندارد. پاکات الف و ب و ج واصله

  .این شرکت باز و رسیدگی خواهد شد ن محترم معامالتدر دفتر کمیسیواز آخرین مهلت تحویل  روز

و مشخصات را قبل از انقضاء مدت تسلیم پیشنهادها براي خود تغییر، اصالح یا جایگزینی اسناد  ،تمدیدمناقصه گزار حق  -15

د و در صورتیکه محفوظ می دارد و اگرچنین موردي پیش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب با زمان مورد نیاز ابالغ می گرد

 پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنماید .

هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارك مناقصه ابهامی داشته باشد -16

ین مهلت تحویل پاکت هاي الف، ب، ج مناقصه، مراتب را کتباً به مدیریت مناقصه گزار اطالع روز قبل از آخر 5بایستی حداکثر تا 

هر نوع توضیح یا تجدید نظر و یا تغییر و اضافه یا حذف مطلبی به یشنهادات پاسخ مقتضی ارائه گردد. دهند تا در مهلت ارائه پ

دارك مناقصه منظور می گردد و چنانچه پیشنهادي قبل از مدارك مناقصه از طریق رسمی انجام می شود و این ضمائم جزء م

تغییرات و اصالحات الزم  ارسال ضمیمه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را به منظور انجام

  در این صورت دستگاه از آنجائیکه ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر قیمتها باشدبنماید. 

 نظارت مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوي

 .نظر در پیشنهاد خود داشته باشند که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید

 باید فقط محتوي ضمانتنامه باشد. "الف "پاکت -17

 )یالر 120،000،000(یالر یلیونم یستو ب یکصدمبلغ  مبلغ معادلین شرکت در مناقصه تضم -

 خودداري شود . "الف "از ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و چک تضمین شده بانکی درپاکت  -

 مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و            نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 باید حاوي مدارك زیر باشد : "ب  "پاکت  -18

براي اشخاص حقوقی، بر طبق  و هر نوع ضمائم و مدارکی که بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد اسناد مناقصه-

اد دهنده می اساسنامه شرکت، توسط صاحبان امضاء مجاز مهر و امضاء شده و نیز براي اشخاص حقیقی توسط شخص پیشنه

  بایست امضاء شود.

پیش نویس قرارداد ممهور به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مطابق با روگرفت برابر اصل آگهی آخرین -

تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی توسط صاحب و یا صاحبان امضاء مجاز براي اشخاص حقوقی و امضاء براي اشخاص 

 حقیقی. 

 . نویس قرارداد جداً خودداري گردد از درج هرگونه قیمت یا مبلغ پیشنهادي در پیش :تذکر

ارائه روگرفت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ابراز شده و آگهی روزنامه -

مجاز با ذکر حدود اختیارات و در صورتیکه دارندگان رسمی کشوري مبنی بر آخرین تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاءهاي 

امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غیر داشته باشند، پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف مسئولین شرکت پیشنهاد بدهد، 

 تسلیم دارد. باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به مناقصه گزار

 گرفت برابر اصل شده پروانه فعالیت براي اشخاص حقوقی.ارائه رو -

 .براي اشخاص حقیقی براي اشخاص حقوقی و امضاءبرنامه زمانی مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

 .براي اشخاص حقیقی براي اشخاص حقوقی و امضاءچک لیست حاوي اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  -

براي اشخاص  براي اشخاص حقوقی و امضاءممهور به مهر و امضاء مجاز تعهد آور  تضامین مبارزه با پولشویی و فرمهاي-

 .حقیقی

گردش مالی حسابهاي بانکی، اوراق ت هاي الزم مالی جهت شروع کار (ارائه مدارك و مستندات مالی مبنی بر توان و ظرفی-

 سپرده بانکی و ...)

 ید محتوي مدارك زیر باشد :با "ج"پاکت  -19

 قیمت) 13(صفحه  قیمت بدون قید و شرط و به صورت مهر و امضاء شده ( پیشنهاد قیمت صرفاً در فرم پیشنهاد برگ پیشنهاد-

 .منضم به اسناد مناقصه درج شود) 

 .ارائه برگ آنالیز پیشنهاد قیمت منطبق با شرح خدمات موضوع مناقصه به تفکیک هر آیتم -

 . می باشد مختارکلیه پیشنهادات  در رد یا قبول یک یا معادن زغالسنگ البرز شرقی شرکت -

 شد و ضمانت نامه نفر دوم در مناقصه بقیه شرکت کنندگان آزاد خواهد مناقصه، تضمین شرکت پس از تعیین برنده یا برندگان -

 .دیددریافت ضمانت نامه انجام تعهدات از برنده مناقصه آزاد خواهد گر پس از

صورت اختالف بین مبلغ عددي و حروفی  در ـ پیشنهاد قیمت می بایستی هم بصورت حروفی و هم بصورت عددي اعالم گردد و

 مبلغ حروفی، مالك قرارخواهد گرفت. 

قلم خوردگی و حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص  هر پیشنهادهاي مناقصه باید از -

به پیشنهادهاي مخدوش، مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته و یا بعد از اشته باشد. ند

 مدت مقرر در آگهی برسد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .باشد ترین مناسب، با قیمت کارشناسی س از مقایسهقیمت پیشنهادي وي پ کهخواهد بود،پیشنهاد دهنده اي  برنده مناقصه-

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:           نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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برنده مناقصه موظف است پس از ابالغ برنده شدگان، تا زمان انعقاد رسمی قرارداد و طی مراحل قانونی مربوط به آن،  -20

ع مناقصه طبق قیمت پیشنهادي و براساس مفاد پیش نویس قرارداد و برنامه اعالمی از طرف مناقصه گزار نسبت به انجام موضو

 اقدام نماید.

باید به مهر و امضاي مجاز صاحبان امضاء مجاز شرکت  "ج"و "ب"کلیه صفحات مربوط به مدارك ارسالی در پاکتهاي  -21

داراي نقص باشد به صالحدید اعضاء کمیسیون معامالت پاکت  "ج"و  "ب "پیشنهاد دهنده رسیده باشد، درصورتیکه پاکت

  باز و مورد بررسی قرار میگیرد. مناقصهدر قالب  "ج"و "ب"

 البرز شرقی شرکت معادن زغالسنگ مناقصه گر باید کلیه اسناد مناقصه را بشرح چک لیست پیوست اسناد از سایت -22

اسناد  صورتیکه یک یا چند قسمت از ا امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نماید و درآنه دریافت و بدون تغییر یا حذف قسمتی از

 قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد منزلهدهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد به  مناقصه به مهر و امضاي پیشنهاد

  دهنده تلقی خواهد شد.

 .نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمایند ،دي که در اسناد پیش بینی شدهجزء در موار هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه -23

  مورد قبول پیشنهاد دهنده است. ،و پیمان و اجراي آن می باشد کلیه مقررات جاري که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه-24

ناقصه گزار تبانی کرده اند، مناقصه ابطال خواهد هرگاه در مناقصه اي اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهندگانی به زیان م -25

 شد و نام مناقصه گران متخلف در لیست سیاه شرکت قرار میگیرد و گزارش به مراجع ذیربط ارسال خواهد گردید.

 چنانچه برنده مناقصه تمام یا قسمت عمده عملیات مورد پیمان خود را بدون داشتن مجوز از دستگاه نظارت مناقصه گزار -26

به شخص حقیقی یا حقوقی دیگري واگذار نماید موجب ثبوت حق فسخ براي مناقصه گزار خواهد شد، ولی درهرحال واگذاري 

 قسمتی از کار به غیر با مجوز مناقصه گزار رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود. 

بت به تحویل تضمین انجام تعهدات اقدام نماید برنده مناقصه باید حداکثر پانزده روز پس از ابالغ مناقصه گزار به او، نس -27

در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او بدون مراجعه به مراجع قضائی به نفع مناقصه گزار ضبط می شود و برنده مناقصه 

  از این بابت حق هیچ گونه اعتراض یا ادعائی نخواهد داشت و در مهلت پیش بینی شده مراتب به نفر دوم جهت ارایه

تضمین انجام تعهدات ابالغ و در صورت تحویل تضمین در مهلت پیش بینی شده با وي قرارداد منعقد خواهد شد. در صورت 

عدم تحویل تضمین انجام تعهدات در مهلت مذکور توسط نفر دوم تضمین شرکت در مناقصه وي نیز به نفع مناقصه گزار ضبط 

 و مناقصه تجدید خواهد شد. 

به شرکت کنندگانی که برنده اول یا دوم نشده اند بالفاصله پس ازتعیین برنده مناقصه مسترد خواهد شد  تضمین مربوط -28

 وتضمین شرکت درمناقصه برنده اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

 میزان کاال یا خدمات موضوع  ر دارداختیادر طول مدت قرارداد، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به عنوان مناقصه گزار  -29

 کارهاي جدید مرتبط با موضوع پیمانو، افزایش دهد ) با همان شرایط و نرخ پیمان25%تا سقف بیست و پنج درصد(  را معامله

مبلغ کل پیمان  %25به گونه اي که سر جمع مبالغ افزوده شده از  افزایش دهد ) مبلغ کل پیمان10%تا سقف( را با یک ابالغ

 را انجام دهد.  قرارداد خدمات مندرج درافزایش دهد و برنده مناقصه موظف است با همان نرخ و شرایط این قرارداد،  فراتر نرود

  د.می باششمسی یکسال  مدت به محل کار،و تحویل  مدت پیمان از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه -30

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 طالع از شرایط و نوسانات قیمتها،مناقصه گر بایستی با مطالعه مشخصات عمومی و خصوصی پیمان، بازدید از محل کار و ا -31

 شرایط اجراي کار متعذر شود.  تواند به استناد کمبود مدارك و عدم اطالع ازپیشنهاد قیمت اقدام نماید و نمی نسبت به

بصورت جزئی یا کلی و واگذاري به یک یا چند  موضوع مناقصهشرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در انجام عملیات – 32

 میباشد و این حق را براي خود محفوظ میدارد. مختارشرکت و همچنین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

قراردادهاي منعقد شده در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال از آنجا که یک نسخه از  -33

می گردد حضور و شرکت تمامی مستمري بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ( به عنوان اشخاص حقیقی) در 

ئه قیمت نماید، اگرچه قیمت پیشنهادي وي نسبت مناقصات ممنوع بوده و چنانچه فرد متقاضی با علم به این موضوع اقدام به ارا

 به سایرین کمتر باشد پیشنهاد وي مردود و از لیست متقاضیان حذف خواهد شد.

ل رسیدگی بوده و مورد از سه فقره باشد، قاب که پیشنهادهاي رسیده کمترتیدر صور: حد نصاب رسیدگی به پیشنهادها-34

 د که حائزشرایط مندرج دراین اسناد باشد، بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد.حتی یک پیشنها خواهد گرفت و بررسی قرار

قسمت امور  023-32394061شرکت کنندگان در مناقصه در صورت نیاز به هرگونه اطالعات اضافی می توانند با شماره  -35

  قراردادها، تماس حاصل نمایند.

اضا می شود، پس از دریافت اسناد مناقصه از سایت شرکت معادن زغالسنگ از افرادي که قصد شرکت در مناقصه دارند، تق -36

البرز شرقی حتما طی تماس تلفنی و یا مراجعه حضوري به امور قراردادهاي شرکت و اعالم مشخصات فردي به همراه یک 

صالحات اسناد مناقصه اطالع شماره تماس همراه و ثابت آمادگی خود را اعالم نمایند تا در صورت تغییرات احتمالی و انجام ا

رسانی انجام شود.در صورت عدم اطالع رسانی توسط متقاضیان، مسئولیت هر گونه اصالح و تغییرات احتمالی اسناد مناقصه بر 

 عهده شخص متقاضی می باشد.

 

 و مهر اشخاص حقوقی: نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور               نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 10/12/1399 -  9930024شماره  برگ پیشنهاد قیمت مناقصه خرید غذا به 

و  یدخرانجام امضاء کننده زیر پس از آگاهی کامل با بررسی و مطالعه شرایط مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی و کلیه مدارك مربوط به 

و با اطالع کامل از  یشرکت معادن زغالسنگ البرز شرق یپرسنل معدن رض يار و شام ) برا( ناه ییروزانه در دو وعده غذا يغذا یلتحو

  د.کلیه شرایط و قبول مفاد آن و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد توافق در قرارداد، قیمت مندرج در جدول زیر را پیشنهاد می نمای
 

حاصل (قیمت کل پیشنهادي 

 ضرب فراوانی در جمع

 )هاقیمت

 سایر هزینه ها
مواد  کل

 اولیه

مواد  قیمت تامین

اولیه بر اساس 

جدول 

 (هرپرس)آنالیز

 کل دستمزد

(حقوق دستمزد 

و مزایاي 

به پرسنلی) 

 هر پرس ازاء

تقریبی  تعداد

 پرس غذا کل

مدت در طول 

 قرارداد

 ردیف ایام هفته نوع غذا

 

 

    5720 
 چلو 

 خورشت قیمه
 1 شنبه

 
 

    
 2 یکشنبه و با مرغزرشک پل 5720

 

 

    
خورشت قورمه  چلو 5720

 سبزي
 3 دوشنبه

 

 

    
 جوجه کباب 5720

 گرمی)100(سیخ 
 4 سه شنبه

 

 

    
 چلو  5720

 گوشت
 5 چهارشنبه

 

 

    
 عدس پلو  5720

 با خورشت گوشت
 6 پنج شنبه

 

 

    2860 
 جوجه کباب

 گرمی)100(سیخ 
 7 جمعه

 جمع هر ردیف 37180      

 

 

 حروف   عدد
در این قسمت رقم کل قرارداد به طور دقیق (جمع کل 

 )به و با عدد و با حروف نوشته شودمحاس

 

و سایر هزینه ها به حروف(.............................................................) به عدد  تامین مواد اولیه، جمع کل دستمزد

(...............................) 

فروشنده می بایست جهت پذیرایی از مهمانان هریدار در معدن رضی قیمت پیشنهادي خود را براي دو نوع غذا به همراه -

 سی سی و یک ماست یک نفر به ازاء هر پرس اعالم نماید. 280یک عدد نوشابه 

 چلو مرغ با زرشک و زعفران + یک عدد نوشابه کوچک+ یک عدد ماست موسیرکوچک  -1

 حروف...........................................................به عدد(....................................ریال) قیمت به

 گرم + یک عدد نوشابه کوچک+ یک عدد ماست موسیرکوچک 200برنج با یک سیخ جوجه کباب  -2

 .......به عدد(....................................ریال) قیمت به حروف.................................................. 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:                    نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :



Page 14 of  43 

 

 

 

 

Far_Let t erDat e 

Far_Let t erNo 

 هد می نمایم که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و اینجانب به عنوان فروشنده انتخاب شوم تع -

 الف) هزینه آگهی روزنامه ها از سپرده شرکت در مناقصه و یا مطالبات اینجانب کسر گردد. 

ب) قرارداد را براساس فرم اسناد و مدارك مناقصه امضاء نمایم و تضمین انجام تعهدات را طبق مفاد شرایط مناقصه حداکثر،         

 روز بعد از اعالم برندگی ) تسلیم نمایم.  15( حداکثر ظرف مدت اعالم شده از تاریخ ابالغ برنده شدن 

 باشد. مناسب ترینه مبلغ پیشنهادي وي پس از مقایسه با قیمت کارشناسی است ک دهنده اي برنده مناقصه، پیشنهادتبصره: 

ه گزار شروع بکار نمایم ج) ظرف مدت مقرر در پیمان از زمان ابالغ برنده مناقصه، تمهیدات الزم را فراهم نموده و با نظر مناقص

 و کلیه عملیات موضوع مناقصه را حداکثر در مدت قرارداد به اتمام برسانم.

 د) ضمناً بدینوسیله موافقت و تأئید و تعهد می نمایم که:

 این پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشائی پاکات به مدت حداقل شش ماه داراي اعتبار میباشد. -1

 رك مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میشود و الزم االجرا میباشد. کلیه ضمائم اسناد و مدا -2

 گزار الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهادات را ندارد.اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -3

و مبادله نشــده اســت  هرگاه این پیشــنهاد مورد قبول دســتگاه مناقصــه گزار قرارگیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظیم -4

شرایط کار، عملیات       صورت آماده بودن  صه تلقی گردد و در  شنهاد ابالغ قبولی بعنوان یک تعهد الزم االجراء براي برنده مناق پی

موضوع مناقصه را با همان شرایط مناقصه و با هماهنگی مناقصه گزار شروع نمایم. ضمن اینکه انعقاد قرارداد با برنده مناقصه          

 ت مقرر الزامی می باشد. ظرف مهل

و به قیمت پیشنهادي را با لحاظ نمودن جمیع شرایط طبق اسناد مناقصه و با در نظرگرفتن سود مورد نظر خود اعالم نموده       -5

 نخواهم کرد. اضافه بهائی را مطالبه  علت عدم اطالع

 و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی            خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : نام و نام

 

 تاریخ  :

 نشانی :                            
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 پیش نویس قرارداد

و  644به شماره ثبت  4111 - 4784 -9977داراي کد اقتصادي  شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی این قرارداد فی مابین

به نمایندگی آقاي  023-32394041-4لوار شهید آیت ا... بهشتی، تلفن: به نشانی شاهرود، ب 10480037917با شناسه ملی 

شود از یک طرف نامیده می » خریدار« منصور شریف با سمت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیاٌت مدیره که از این پس به اختصار 

به  ............................. و با شناسه ملی ..به شماره ثبت... .....................داراي کد اقتصادي  .............................و شرکت ......

....................... ..... .......نشانی .......................................... به .. با امضا............آقاي یا نمایندگان نمایندگی

 نامیده میشود از سوي دیگر منعقد می گردد.» ندهفروش«تلفن:....................که از این پس به اختصار

را به  رضیخرید و تحویل غذاي روزانه در دو وعده غذایی ( ناهار و شام ) براي پرسنل معدن مایل است  خریدارنظر به اینکه 

جهت انجام خدمات  اعالم داشته که توانایی، قابلیت فنی، نیروي انسانی و تجهیزات مورد نیاز فروشندهواگذار نمایدو  فروشنده

به نحو احسن و مطابق با مشخصات مدنظر را دارد و براي انجام این کار اعالم آمادگی نموده است، لذا طرفین  خریدارمورد نیاز

 نسبت به انعقاد قرارداد حاضر اقدام و طبق مواد، مفاد و مندرجات آن به شرح ذیل توافق نمودند:

  :قراردادموضوع ) 1ماده 

ل غذاي روزانه در دو وعده غذایی ( ناهار و شام ) براي پرسنل معدن رضی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی خرید و تحوی

 پرس غذا، طبق برنامه غذاي هفتگی پیوست مناقصه که نوع و تعداد غذا در آن مشخص است.  110±20به میزان حدود 

میبایست نسبت به تحویل فروشنده  ش پیمانی واگذار شود،چنانچه در مدت زمات قرارداد قسمتی از معدن رضی به بخ :1تبصره

 غذا به تعداد مازاد اقدام نماید.

افزایش تعداد غذا طبق نظر ناظر قرارداد در معدن رضی و پس از تایید مدیر قراردادها و نظارت، به نوعی که سقف  :2تبصره

  کل رعایت گردد بالمانع خواهد بود. تعداد

 نحوه پرداخت:و  ) بهاي قرارداد2ماده

تعیین و پس از محاسبه توسط ناظر مقیم  جدول ذیل،بهاي قرارداد به ازاء تحویل هر پرس غذا، مطابق با شرایط و مندرجات 

وجه فروشنده پرداخت خواهد گردید و بدین  قرارداد، تایید مدیر قراردادها و نظارت، کسر کسورات قانونی و تخصیص وجه در

 ........................................مبلغ  پرس غذا با شرایط ذکر شده در قرارداد بهبه ازاي تحویل تعداد ..................... مبلغ کل قرارداد ترتیب 

 .ریال) می باشد.....................ریال (

 ردیف ایام هفته نوع غذا قراردادمدت در طول  پرس غذا کلتقریبی  تعداد قیمت هر پرس قیمت کل 

 1 شنبه چلو خورشت قیمه 5720  

 2 یکشنبه زرشک پلو با مرغ 5720  

 3 دوشنبه چلوخورشت قورمه سبزي 5720  

 4 سه شنبه گرمی)100جوجه کباب(سیخ  5720  

 5 چهارشنبه چلو گوشت 5720  

 6 پنج شنبه عدس پلو با خورشت گوشت 5720  

 7 جمعه گرمی)100جوجه کباب(سیخ  2860  

 جمع کل 

                                                                    است      امضاء ییدخوانده شد و مورد تأ
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ریدار در معدن رضی قیمت پیشنهادي خود را براي دو نوع غذا به همراه یک خفروشنده می بایست جهت پذیرایی از مهمانان -

 سی سی و یک ماست یک نفر به ازاء هر پرس اعالم نماید. 280عدد نوشابه 

 چلو مرغ با زرشک و زعفران + یک عدد نوشابه کوچک+ یک عدد ماست موسیرکوچک  -1

 ه حروف...........................................................به عدد(....................................ریال)قیمت ب

 گرم + یک عدد نوشابه کوچک+ یک عدد ماست موسیرکوچک 200برنج با یک سیخ جوجه کباب  -2

 ........به عدد(....................................ریال)  قیمت به حروف................................................. 

 نحوه پرداخت وجه :

آمار دقیق غذاي خریداري شده در پایان هر ماه بر حسب آمار حاضرین در منطقه و بریده هاي کارت غذاي روزانه محاسبه و 

مال جرایم، کسر کسور قانونی و تخصیص سپس تأیید کمیت و کیفیت غذاها توسط دستگاه نظارت صورت می پذیرد و پس از اع

 وجه، در وجه فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

 در هر روز می باشد و ژتون یک اهرم کنترلی  رضیمالك پرداخت به فروشنده، آمار اعالمی از سوي امور اداري معدن  تبصره:

 اعالمی امور اداري بیشتر باشد، مورد قبول نیست و می باشد و چنانچه روزانه، تعداد ژتون هاي دریافت شده فروشنده از آمار 

  شده ن هاي دریافت آمار امور اداري که بر طبق آن کمیت غذا در نظر گرفته شده است مالك صحیح می باشد.و چنانچه تعداد ژتو

 مار امور اداري مالك درصد باشد آ 10فروشنده از آمار اعالمی امور اداري کمتر باشد دراین صورت اگر میزان اختالف کمتر از 

درصد باشد وپس از بررسی مشخص شود که این اختالف به دلیل پایین بودن کیفیت غذا  10می باشد و اگر اختالف بیشتر از 

 باشد در این صورت تعداد ژتون هاي دریافتی مالك عمل خواهد بود وجریمه کیفیت طبق قرارداد پابرجا می باشد.

 ) مدت قرارداد:3ماده

به مدت یکسال شمسی می باشد و در صورت رضایت از عملکرد فروشنده،  1400/  /  لغایت 1399/  /  خقرارداد از تاری این مدت

  .مشروط به نیاز، تخصیص وجه، تأیید دستگاه نظارت و توافق طرفین تا دو دوره یکساله دیگر قابل تمدید می باشد

 ) تعهدات فروشنده : 4ماده 

ذایی و طبخ و تحویل غذا می بایست با رعایت اصول بهداشتی، برابر مقررات وزارت بهداشت و درمان نگهداري از مواد غ -4-1

 قرار خواهد گرفت).فروشنده  انجام شود (محل تحویل غذا بصورت اجاره اي در اختیارفروشنده  در رستورانِ معدن رضی توسط

غذا و نظافت کامل رستورانهاي محلِ تحویل غذا  سرویس دهی کامل، رعایت اصول بهداشتی، شامل شستشوي ظروف -4-2

است و در صورت عدم رعایت اصول بهداشت مطابق جداول جرایم فروشنده برابر مقررات وزارت بهداشت و درمان بر عهده 

 پیوست شماره دو، جریمه اي متناسب در صورت وضعیت منظور خواهد شد.

موظف می باشد فروشنده ابالغ می گردد و فروشنده به خریدار نظارت  دستگاهساعات زمانی، نوع و نحوه تحویل غذا از طرف  -4-1

 نسبت به تحویل غذا در دو وعده غذایی (ناهار و شام) در معدن رضی به نحو مطلوب اقدام نماید.  ،خریدارمطابق برنامه اعالمی از طرف 

با هماهنگی دستگاه فروشنده ارداد، خواهد بود و برنامه تحویل و نوع غذاي هفتگی، مطابق جداول پیوست شماره یک قر -4-3

 طبق جداول، اقدام خواهد نمود. خریدارنظارت 

 موظف است، تمامی روزهاي جمعه و تعطیالتفروشنده برنامه توزیع غذا مطابق روزهاي کاري در معدن رضی خواهد بود و  -4-4

 اقدام نماید. خریداراهنگی دستگاه نظارت رسمی که در معدن رضی کار جریان دارد، نسبت به تحویل غذا با هم
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  پذیرد. در معدن رضی صورت می خریدارانجام کلیه ي امور متفرقه و مرتبط با قرارداد با نظردستگاه نظارت  -4-4

هزینه خرید کلیه ي مواد مصرفی جهت طبخ یک پرس غذا براي هر نفر در معدن رضی، مطابق جداول پیوست شماره یک  -4-5

 می باشد.فروشنده قرارداد به عهده 

 در معدن رضی به ازاي هر پرس غذا نصف قرص نان بربري در نظر گرفته شود. توضیح:

 تحویل غذا ملزم به تهیه و تامین کلیه ظروف و لوازم طبخ و توزیع غذا در معدن رضی می باشد. جهت انجام خدمات خرید وفروشنده  -4-6

فروشنده موظف است جهت حمل مواد غذایی خام از شهرهاي همجوار تا محل مصرف، از خودروهاي مسقف و جهت حمل  -4-7

 مواد فاسد شدنی از خودروهاي یخچال دار استفاده نماید.

+ درجه سیلسیوس 4ل مواد پروتئینی تازه می بایست با خودروهاي مخصوص که داراي درجه برودت صفر تا : حمل و نقتوضیح

 درجه سیلسیوس انجام شود. -24تا  -18و براي مواد غذایی منجمد 

م) در طی مدت زمان قرارداد به دالیل موجه موفق به تهیه و خرید مواد غذایی خام (گوشت تازه و گرفروشنده چنانچه -4-8

نشود میتواند به میزان تهیه و طبخ حداکثر دو وعده غذایی از مواد غذایی منجمد استفاده نماید، بدین منظور می تواند به اندازه 

  دو وعده غذایی در فریزر واقع در رستوران مرکزي معدن رضی، مواد غذایی منجمد را نگهداري نماید.

روتئین ها (حیوانی و طیور) به تازه بودن آن می باشد طبق قوانین و مقررات نظر به اینکه ارزش مواد غذایی به ویژه پ -4-9

ساعت می باشد و بعد از گذشت زمان مذکور استفاده جهت پخت  72بهداشتی وزارت بهداشت حداکثر زمان استفاده تنها 

  ممنوع اعالم خواهد شد.

 خریدارمصرف در یخچال ها و فریزرهایی که از طرف فروشنده موظف است تمامی مواد غذایی فاسد شدنی را تا زمان -4-10

  تحویل می شود، نگهداري نماید.

 محل پخت غذا در آشپزخانه معدن رضی تعیین می گردد. -4-11

 محل هاي توزیع ناهار و شام درسلف سرویس آشپزخانه مرکزي و اتاق توزیع غذاي معدن رضی می باشد. -4-12

 غذا تا محل هاي توزیع از ظروف درب دار و خودروهاي مسقف استفاده نماید.  می بایست جهت حملفروشنده  توضیح:

اعالم و اعتراف می نماید در زمان ارائه پیشنهاد قیمت کلیه نوسانات بازار و نیز بر اساس آخرین قیمت اقالم فروشنده  -4-13

است و چنانچه در طول مدت زمان قرارداد  مصرفی(مواد غذایی خام) و حقوق و دستمزد کارگري، اقدام به ارائه قیمت نموده

قیمت اقالم مصرفی اصلی ( گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ و برنج براساس قیمت از فروشگاه هاي معتبر شهرهاي 

درخواست فروشنده باشد، فروشنده قیمت پیشنهادي  %20همجوار) به میزانی افزایش یابد که این امر موجب افزایش بیش از

ناظر قرارداد ارائه داده و آنالیز قیمت جدید را اعالم مینماید و پس از تأیید دستگاه نظارت، موضوع در جلسه کمیسیون کتبی به 

 معامالت شرکت مطرح و پیرامون تغییر و اصالح قیمت تصمیم گیري خواهد شد.

وري ها بصورت دوره اي و هر دو سمپاشی و ضد عفونی نمودن انبار نگهداري مواد غذایی، محل هاي پخت غذا و غذاخ -4-14

 می باشد. فروشنده ماه یک بار بر عهده 

حاضر و بر  فروشنده میبایست شخصاً و یا نماینده ایشان درایام فعالیت منطقه یا زمان فعال بودن آشپزخانه در محل کار -15-4

اشخاص و نمایندگان فروشنده، مراتب می خدمات تهیه و طبخ غذا نظارت مستقیم داشته باشند. ضمناً در صورت هر گونه تغییر 

 برسد. درصورتی که بدون اطالع و مجوز قبلی در محل انجام خریداراطالع داده شود و به تایید  خریداربایست بصورت کتبی به 
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ریال) به ازاء هر روز از حساب  2،000،000فعالیت حاضر نباشند،خریدار مجاز خواهد بود که جریمه اي معادل دو میلیون ریال(

 فروشنده کسر نماید.

 فروشنده می بایست توانایی فنی، عوامل الزم براي اجراي کار و همچنین بنیه مالی براي شروع کار را داشته باشد.-16-4

متعهد میگردد، اجرا و انجام موضوع قرارداد را برابر استانداردهاي الزم و با کمیت و کیفیت مطلوب و با نظر و فروشنده  -17-4

 هماهنگی ناظر قرارداد انجام دهد.

بهترین کلیه عملیات موضوع قرارداد را با  خریدارمتعهد میگردد، به منظور رعایت منافع و تقلیل هزینه هاي فروشنده  -18-4

  روش ها و به وسیله کارکنانی انجام دهد که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند.

می بایست به منظور حصول اطمینان از سالمت کارکنان تحت امر خود، نسبت به انجام معاینات ادواري و تست فروشنده  -19-4

 مرفین افراد فوق در زمان شروع و طول مدت قرارداد اقدام نماید .

 می بایست کلیه اصول، مقررات و دستورالعمل هاي ایمنی را در مورد خود و افراد تحت امرش در محل کار فروشنده  -4-20

یا اشخاص ثالث، حادثه اي اعم از نقص عضو و یا فروشنده رعایت نماید و چنانچه بنحوي از انحاء براي خود و افراد تحت امر 

موظف است درمراجع قانونی حاضر و جوابگوي مقامات مربوطه و اولیاي دم باشد. در فروشنده حوادث منجر به فوت بوجود آید 

(در راستاي احکام صادره محاکم قضایی و یا به هرنحو دیگر) وارد آید پرداخت کلیه  خریدارصورتی که از این رهگذر خساراتی به 

(برابر نظر کارشناسان خود) برآورد و از محل مطالبات و یا  مختار است میزان خسارت را خریداربوده و فروشنده خسارات وارده برعهده 

  حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود در حال و آینده سلب و ساقط می نماید.فروشنده برداشت نماید و فروشنده سپرده 

اسب با هر قسمت، از آتش نشانی معدن رضی و متن اطفاء حریق و تجهیزات کپسولهاي آتش نشانیگرفتن  تحویل -4-21

نمودن آنها در اماکن محل انجام موضوع قرارداد مانند آشپزخانه طبق نظر کارشناسان  تعبیهکنترل و بازدید مستمر کپسول ها و 

 .می باشد فروشنده، بر عهده خریدار

  می باشد. خریدارتمامی هزینه هاي شارژ و تعمیر کپسول هاي اطفاء حریق در مدت زمان قرارداد بر عهده  توضیح:

می بایست در طول مدت قرارداد توان مالی جهت خرید مواد اولیه تهیه غذا و نیز پرداخت دستمزد و حقوق و فروشنده  -4-22

مزایاي پرسنل خود را براي حداقل سه ماه داشته باشد و این موضوع هیچ ارتباطی به پرداخت یا عدم پرداخت صورت کارکردهاي 

 شود.فروشنده د و نباید این امر موجب تأخیر در انجام خدمات موضوع قرارداد از طرف ندار خریدارتوسط فروشنده 

نفر از کارشناسان، بازرسین، بازدیدکنندگان و اشخاص  2فروشنده می بایست کلیه پرسنل خود به انضمام تعداد حداقل -23-4

ند را (بی نام) و با هزینه خود، بیمه مسئولیت مدنی در طی مدت قرارداد در آشپزخانه حضور پیدا می کن خریدارثالثی که از طرف 

 .تحویل نماید خریدارنموده و تصویر بیمه نامه مربوط را به امور قراردادها و نظارت 

 فروشنده مکلف است از کارکنان ایرانی و یا کارکنان بیگانه داراي پروانه اقامت و اجازه کار استفاده نماید.-24-4

دستگاه خودرو مناسب تهیه نماید. الزم به  ردد جهت انجام خدمات پشتیبانی و تدارکاتی خود یکفروشنده متعهد میگ-4-25

فروشنده خدماتی مرتبط با شرح خدمات موضوع قرارداد در اختیار  خریدارذکر است چنانچه در طول مدت قرارداد به هر علتی 

محاسبه و از اولین صورت وضعیت وي کسر خواهد شد و  خریدارقرار دهد هزینه خدمات انجام شده را توسط دستگاه نظارت 

   حق اعتراض و هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نماید.فروشنده 

متعهد می شود، نسبت به حفظ و نگهداري تمامی تجهیزات و لوازمی که طبق صورتجلسه تنظیمی (در زمان فروشنده  -4-26

  خریدارماید و در صورتی که خسارتی به آنها وارد آید، بر اساس نظریه دستگاه نظارت شروع به کار) تحویل گرفته است، اقدام ن
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 حق اعتراض و هرگونه ادعایی را ندارد.فروشنده و  مشخص و هزینه آن از وي کسر خواهد شدفروشنده میزان خسارت 

اعم از سرویس و نگهداري لوازم و تجهیزات تحویلی، تهیه و خرید لوازم مصرفی، فروشنده چنانچه هر یک از تعهدات -4-27

د کلیه هزینه صورت پذیر خریدارمواد غذایی، حمل و جابجایی و یا هر موردي که صراحتاً در متن قرارداد ذکر نشده است، توسط 

هزینه باالسري از اولین  %30هاي خرید، حمل انبارداري وسایر موارد توسط دستگاه نظارت محاسبه و مبالغ ریالی آن بعالوه 

 کسر خواهد شد. فروشنده صورت وضعیت ماهانه 

ه استفاده نماید و نیروهاي فروشند متعهد خواهد شد که در اجراي موضوع قرارداد از نیروهاي ماهر و با تجربه و دوره دید-28-4

 هاي آموزشی ابالغی را گذرانیده باشند. بایستی حتماً دوره فروشنده بکار گرفته شده توسط 

باشد که در قرارداد پیش بینی نشده است، ناظر مقیم قرارداد چنانچه در مدت زمان قرارداد خدمات جدیدي مورد نیاز -29-4

فروشنده ه و جلسه اي با حضور معاونت معدنی، معاونت مالی، مدیر قراردادها و نظارت و مراتب را طی درخواست کتبی اعالم نمود

 نظر خواهد بود.  ملزم به انجام خدمات موردفروشنده برگزار می شود و پس از توافق بر سر قیمت، 

باشد، ضمن اینکه توسط جهت رفع هرگونه مشکل و مسئله غیرقابل پیش بینی که نیاز به تصمیم گیري و اقدامات فوري -4-30

در این  خریداراطالع داده می شود، در نهایت برابر دستور مدیرمعدن رضی بعنوان نماینده تام االختیار فروشنده ناظر قرارداد به 

  الزم االجرا است.فروشنده مورد،اقدام می گردد و دستورات ایشان براي 

بار نگهداري مواد غذایی، موقعیت جغرافیایی محل تهیه و طبخ غذا و ، انمی بایست ضمن بازدید از آشپزخانهفروشنده  -4-31

سایر موارد و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط فنی کار، اوضاع و احوال قرارداد و نیز اطالع کافی و کامل از نوسانات قیمت، 

  نسبت به ارائه قیمت پیشنهادي اقدام نماید.

از محل کار بازدید بعمل آورده و نسبت به کلیه عوامل جغرافیایی و طبیعی و آب و هوایی،  اقرار می نماید کهفروشنده  توضیح :

پرسنلی، فنی، ایمنی، تجهیزاتی، نوسانات قیمت و سایر شرایط عمومی پیمان و اجراي کار ؛ آگاهی کامل حاصل نموده و همچنین 

قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، دارایی، عوارض، بیمه مسئولیت، می بایستی از قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( 

بهداشت، محیط زیست و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه) آگاهی داشته و به عذر عدم اطالع، نمی تواند در آینده متعذر گردد 

 خریدارانچه از این رهگذر خسارتی به و یا از اجراي قرارداد خودداري نماید و یا مبلغی اضافه بر بهاي قرارداد مطالبه نماید چن

 مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود.فروشنده وارد آید 

موظف است در محدوه انجام موضوع قرارداد تمامی قوانین، دستور العمل هاي حفاظت و نگهداري از محیط فروشنده  -4-32

 زیست و منابع طبیعی را اجرا نماید.

تهیه مواد اولیه غذاي گرم، طبخ و تحویل غذا و همچنین هزینه سوخت گاز مصرفی به عهده  هزینه کلیه مراحل از قبیل -4-33

متعهد می گردد در انجام مراحل تهیه، طبخ و تحویل غذا، از مواد اولیه مرغوب و مناسب ترین فروشنده می باشد و  فروشنده

ی برخوردار و مورد تائید نماینده خریدار باشد. همچنین روشها، استفاده نموده که غذاي مورد استفاده کارکنان از کیفیت باالی

هزینه هاي مربوط به لوازم، ابزارکار مواد مصرفی جهت نگهداري و نظافت آشپزخانه و محل هاي توزیع غذا و غذاخوري ها از 

، سطل زباله، کیسه قبیل شوینده ها، مواد پاك کننده، سفید کننده، جرم گیر، مایع دستشویی و ظرف شویی، خاك انداز، جارو

 می باشد.فروشنده زباله، تنظیف و شیلنگ و سایر موارد برعهده 

متعهد به طبخ و تحویل غذا با کمیت و کیفیت عالی بوده و چنانچه بعلت عدم دقت، سهل انگاري و یا علل دیگر فروشنده  -4-34

 حشره، هرگونه نجسی در غذا و سایر موارد به شاهد ایراد در کمیت یا کیفیت غذا نظیر تلخی، شوري، وجود حشره، فضوالت 
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سرع وقت در همان مکلف به معدوم نمودن آن و جایگزینی غذاي آماده ي دیگري در افروشنده تشخیص ناظر قرارداد باشیم، 

 قرارداد نمی باشد.  2شیفت می باشد و این امر نافی اعمال جرایم مطابق جداول پیوست شماره 

مکلف است همزمان با توزیع غذا، یک پرس از آن را تحویل دستگاه نظارت بدهد تا از سالمت آن اطمینان فروشنده  -4-35

به منزله فاسد فروشنده اري می گردد. عدم انجام این امر توسط ساعت در یخچال نگهد 24حاصل گردد و این غذا به مدت 

بودن غذا است و هیچگونه مبلغی در ازاي غذاي تحویلی آن روز پرداخت نخواهد گردید و کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده بر 

 نظارت نخواهم داشت. می باشد که مشارالیه اعالم نمود هیچگونه اعتراضی در این خصوص و تصمیم دستگاهفروشنده عهده 

متعهد میگردد تمام اصول بهداشتی را مطابق با استانداردهاي بهداشتی درفرایند خرید و تحویل غذا به نحو فروشنده  -4-36

متعهد و ملزم به پاسخگویی در قبال فروشنده مطلوب رعایت نماید و چنانچه از این رهگذر صدمه اي به پرسنل خریدار وارد آید، 

 خواهد بود. خریدارح، فرد خسارت دیده و مراجع ذیصال

 فروشنده موظف است نسبت به انجام معاینات ادواري اقدام و براي خود و کارکنان تحت امرش، کارت سالمت بهداشتی -4-37

ت فاقد کارفروشنده را از مراجع مربوطه (وزارت بهداشت و درمان) اخذ و در محل کار نصب نماید و چنانچه هر یک از پرسنل 

سالمت بهداشت باشند از ادامه کار ایشان جلوگیري خواهد شد. ضمناً در محیط کار همواره باید از لباس سفید متحدالشکل، 

 دست کش یکبار مصرف چکمه الستیکی سفید و کاله استفاده نمایند. 

اد و همچنین دستورات فروشنده مسئولیت حسن اجراي قرارداد بر اساس مشخصات و در محدوده اجراي موضوع قرارد-4-38

کتبی خریدار و قوانین جاریه را بر عهده دارد و نظارتی که از طرف دستگاه نظارت در اجراي کارها انجام میشود به هیچ وجه از 

فروشنده کاهد. فلذا در صورت هرگونه عیب و ایراد، مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشتی شخص میزان این مسئولیت نمی

 که می بایست در مراجع قانونی حاضرشده و جوابگوي مراجع ذیصالح باشد.مقصر می باشد 

اقرار می نماید، توانایی الزم جهت تحویل غذاي روزانه معدن رضی را داشته و طبق نظر دستگاه نظارت خریدار فروشنده  -4-39

 در برنامه و زمان مشخص شده غذا را تحویل نماید.

  میباشد.فروشنده ان و اطراف این اماکن به عهده حفظ زیبایی آشپزخانه، رستور -4-40

متعهد می گردد، حقوق و دستمزد و مزایاي تمام نیروهاي بکار گرفته شده در انجام قرارداد که تحت نظرش فروشنده  -4-41

 انجام وظیفه خواهد کرد، برابر قانون کار محاسبه و پرداخت نماید.

استفاده می نماید را از لحاظ  3اي که خارج از برندهاي جدول پیوست شماره موظف است تمام مواد اولیه فروشنده  -4-42

.HSEکیفیت به تأیید دستگاه نظارت و رئیس  معدن رضی ( سرپرست بهداشت حرفه اي و محیط زیست) رسانده و پس از آن  .

ل فوق، طبق نظر و محاسبه دستگاه جهت طبخ غذا استفاده نماید و اختالف قیمت مواد اولیه مصرف شده با مواد درج شده در جدو

 . نظارت در صورت وضعیت اعمال خواهد گردید و این امر نافی حق جریمه مندرج در جدول کاال نخواهد بود

 استفاده از گوشت منجمد بجاي گوشت تازه و همچنین جایگزینی گوشت گاو بجاي گوسفند مشمول بند باال خواهد بود.-4-43

، به خریداریا نماینده وي روزانه جهت اخذ ابالغیه ها و مکاتبات انجام شده فی مابین با  "خصاموظف است شفروشنده  -4-44

 دبیرخانه و دفتر نظارت معدن رضی مراجعه نماید و عواقب ناشی از عدم مراجعه برعهده ایشان است.

می تواند جریمه  خریدارفروشنده، قرارداد) توسط  2گانه (پیوست شماره 12در صورت بروز تخلفات ذکر شده در جداول  -4-45

 هاي ذکر شده در جداول فوق را طبق پیشنهاد دستگاه نظارت اعمال نمایدو از صورت وضعیت کسر نماید.
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مبارك رمضان، غذا بصورت سحري و افطاري سرو خواهد شد که چگونگی توزیع آن با هماهنگی دستگاه نظارت  درماه -4-46

 انجام خواهد شد. رضی براي معدن خریدار

می باشد. میزان و فروشنده تهیه و تحویل افطاري مازاد برجدول هفتگی غذا مانند پنیر، سبزي، خرما و غیره بر عهده  -4-47

مشخص و پس از تایید توسط کمیسیون معامالت، در صورت وضعیت فروشنده فطاري با نظر دستگاه نظارت و قیمت هر پرس ا

 اعمال خواهد شد. 

 ) تعهدات خریدار: 5ماده

محل طبخ غذا آشپزخانه مرکزي معدن رضی که بصورت اجاره در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت و طبق نظر ناظر  -5-1

 طبخ غذا انجام خواهد شد.قرارداد، کار تهیه و 

 تامین آب و برق مصرفی جهت روشنایی اماکن و سایر مصارف و هزینه آنها به عهده خریدار می باشد. -5-2

وسیله نقلیه رفت و برگشت کارکنان فروشنده را با مینی بوس از شهرهاي همجوار و در زمانی که سرویس دهی پرسنل معدن  خریدار -5-3

 باشد، تا محل آشپزخانه مرکزي معدن رضی و بر عکس، فراهم خواهد نمود. رضی در حال انجام می

 ) حقوق دولتی و کسور قانونی :6ماده

کلیه کسورات قانونی و حقوق دولتی ناشی از اجراي این قرارداد از جمله بیمه، مالیات، حوادث ناشی از کار و غیره بعهده فروشنده 

 میباشد.

 ) حق فسخ قرارداد :7ماده 

ورتی که فروشنده مرتکب نقض تعهد در موارد ذیل گردد، خریدار طی یک اخطار کتبی خواستار انجام تعهد و جبران وضع در ص

موجود در مدت مشخص می گردد و در صورتی که علیرغم اخطارجبرانی، فروشنده تعهد خود را انجام نداده یا اصالح و جبران 

 ید.ننماید، خریدار می تواند قرارداد را فسخ نما

 روز. 3رها کردن و یا تعطیل کردن کار بدون وجود علل قهري بیش از  -7-1

 .خریدارانتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ مجوز و اجازه کتبی از دستگاه نظارت  -7-2

  .خریدارعدم توانایی فنی براي انجام موضوع قرارداد، به تشخیص ناظر و کارشناسان  -7-3

 .ا اتمام کار فروشندهتأخیر در شروع ی -7-4

 در اجرائ هر یک از مفاد قرارداد. فروشندهسهل انگاري و بی توجهی  -7-5

در هر زمان و بدون ایجاد شرایط فسخ فوق الذکر، خریدار می تواند با دادن ابالغ کتبی، قرارداد حاضر را یکطرفه فسخ  توضیح:

ارد انجام شده تعهد، به فروشنده پرداخت خواهد نمود و فروشنده حق نماید که در اینصورت خریدار مبلغ قرارداد را به نسبت مو

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

 ) واگذاري به غیر:8ماده

 بدون اجازه کتبی خریدار، حق واگذاري و یا انتقال این قرارداد را کالً یا جزاً به غیر ندارد. فروشنده 

 یا کاهش : و ) افزایش9ماده 

افزایش  ) با همان شرایط و نرخ پیمان25%تا سقف بیست و پنج درصد(  قرارداد رامیزان کاال یا خدمات موضوع خریدار میتواند 

 به گونه اي که سر جمع افزایش دهد مبلغ کل پیمان )10%تا سقف( را با یک ابالغ کارهاي جدید مرتبط با موضوع پیماندهد و
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و فروشنده نمی تواند در مورد کسر یا اضافه شدن مقدار مزبور به عنوان  مبلغ کل پیمان فراتر نرود %25مبالغ افزوده شده از  

 را عالوه بر بهاي تعیین شده در این قرارداد مطالبه نمایند.  خسارت یا به هر عنوان دیگر اضافه مبلغی

 ) زمان تحویل غذا:10ماده

زمان تحویل غذا توسط دستگاه نظارت مشخص و به فروشنده ابالغ خواهد شد و فروشنده موظف می باشد برابر برنامه اعالمی 

به نحو مطلوب اقدام نماید و در ماه مبارك  رضیدر معدن از طرف خریدار، نسبت به تحویل غذا در دو وعده غذایی (ناهار و شام) 

 تعیین خواهد شد. رضیرمضان، زمان تحویل غذا قبل از افطار و سحر، با هماهنگی ناظر در معدن 

 ) ایام کار:11ماده

 خواهد بود. رضی روزهاي کار فروشنده، برابر روزهاي کاري در معدن

کار جریان دارد، هماهنگی الزم در  رضی عه و تعطیالت رسمی که در معدنضمناً فروشنده موظف است، تمامی روزهاي جم

 به عمل آورد. رضیخصوص تحویل غذا را با مدیر معدن 

 :تضمین انجام تعهدات )12ماده

% (ده درصد ) از مبلغ کل قرارداد را جهت تضمین انجام تعهدات  10موظف است همزمان با امضاي این قرارداد، معادل  فروشنده 

 .مسترد خواهد شد فروشندهاین تضمین پس از خاتمه و تحویل کامل کار و تایید ناظر قرارداد به  ارائه دهد. خریداره ب

 : ) خسارت جانی و مالی13 ماده

در مدت اجراي پیمان، خسارت و یا ضرر و زیانی به امکانات و تأسیسات  ويو یا کارگران تحت امر  فروشندهچنانچه  -13-1

جهت جبران اقدام ننماید،  فروشندهنماید، ملزم به تأمین و یا تعمیر و یا جبران خسارت وارده خواهند بود و چنانچه  وارد خریدار

یا تضمین وي کسر نماید. پیمانکار حق  فروشندهمجاز خواهد بود خسارت وارده را از محل کارکرد ماهیانه، مطالبات  خریدار

  داشت.اعتراضی رادر این خصوص نخواهد  هیچگونه

باشد نامبرده موظف است،  فروشندهچنانچه خسارت یا ضرر و زیان وارده بیشتر از تضمین اجراي قرارداد و یا مطالبات  تبصره:

 نسبت به کمبود کسري آن اقدام و در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.

خسارت جانی و جرحی به شخص یا اشخاص و یا حیوانات اهلی و به هر دلیل  فروشندهچنانچه در هنگام اجراي قرارداد -13-2

در این گونه  خریداروحشی وارد نماید شخصاً پاسخگوي اولیاء دم و مقامات ذیصالح قانونی و جبران خسارت وارده خواهد بود و 

 موارد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

 می باشد فروشندهداد بعهده مسئولیت کیفري و حقوقی حوادث ناشی از موضوع قرار -13-3

 :محل اجراي پیمان و نوسانات قیمت و دستمزد ) موقعیت جغرافیایی14ماده 

فروشنده اعالم و اعتراف می نماید از محل کار بازدید بعمل آورده و نسبت به کلیه عوامل جغرافیایی و طبیعی و آب و هوایی، 

شرایط عمومی پیمان و اجراي کار؛ آگاهی کامل داشته و همچنین می  حقوق و دستمزد پرسنلی، فنی، ایمنی، تجهیزاتی و سایر

بایستی از قوانین و مقررات مربوط به انجام موضوع قرارداد ( قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، دارایی، عوارض، بیمه مسئولیت، 

غ مندرج در قرارداد با مبالغ بهداشت، محیط زیست و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه) آگاهی داشته در ضمن تمام مبال

پیشنهادي وي در اسناد قرارداد یکسان و همخوانی داشته و کلیه مبالغ با در نظر گرفتن تمامی شرایط فنی، خدمات مندرج در 

 رداد اسناد قرارداد، اوضاع احوال قرارداد و نیز با اطالع کافی و کامل از نوسانات قیمت (حقوق و دستمزدکارگري) اقدام به عقد قرا

 است      امضاء ییدخوانده شد و مورد تأ                                                                                     



Page 23 of  43 

 

 

 

 

Far_Let t erDat e 

Far_Let t erNo 

نموده است و به عذر عدم اطالع نمی تواند در آینده متعذر گردد یا از اجراي قرارداد خودداري نماید یا مبلغی اضافه بر بهاي 

در قرارداد، در مدت زمان قرارداد مطالبه نماید چنانچه از این رهگذر خسارتی به خریدار وارد شود فروشنده مسئول  موارد مندرج

  جبران خسارت وارده خواهد بود.

 ) واسطه و داللی: 15ماده   

نیز نپرداخته و نخواهد فروشنده اعتراف می نماید که در انعقاد این قرارداد واسطه و داللی وجود نداشته و وجهی بابت داللی 

پرداخت چنانچه خالف این مطلب بنحوي از انحاء معلوم شود خریدار حق فسخ قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات بدون 

 محفوظ می باشد. خریدارمراجعه به مراجع قضایی را خواهد داشت. بدیهی است در صورت بروز خسارت، حق مطالبه خسارت وارده براي 

 تحویل غذا:نحوه  )16ماده

مجوز و مالك تحویل غذا به کارکنان با اخذ بن غذاي همان روزکه با مهر شرکت (خریدار) ممهور شده باشد خواهد بود. تغییر 

 با تایید مدیر دفتر قراردادها و نظارت شرکت میباشد. رضیروش این بند نیز به عهده مدیر معدن 

 مراجع حل اختالف : )17ماده 

اجراي مفاد این قرارداد در مرحله اول از طریق مذاکره دوستانه و در صورت عدم حضور یکی از طرفین جهت حل اختالف ناشی از 

 مذاکره یا عدم حصول نتیجه مورد توافق طرفین، از طریق مراجع ذیصالح قضایی محل اقامت خریدار حل و فصل خواهد شد. 

 )شرایط فورس ماژور :18ماده 

ور در قرارداد شامل حوادث و اتفاقات غیرقابل پیش بینی، غیرقابل احتراز، غیرقابل کنترل که مستقل بوده در صورت بروز حوادث فورس ماژ

و خارج از اراده و عمل متعهد باشدو درطول مدت قراردادحادث شده باشدو تاثیرمستقیم و موثر بر مسئولیتهاي طرفین قرارداد داشته باشد؛ 

تمام تعهدات قرارداد بصورت کلی یا جزیی گردد، طرفین هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارتهاي وارده به گونه اي که مانع انجام هر یک یا 

 به طرف مقابل را ندارند. 

در صورتی که انجام تعهدات فروشنده به سبب فورس ماژور ناممکن گردد و بیش از سه ماه ادامه یابد یا خریدار ادامه کارهاي موضوع 

 ص ندهد، اختیار دارد قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. قرارداد را ضروري تشخی

 ) دستگاه نظارت :19ماده 

می باشد که نظارت بر عملکرد رضی ناظر مقیم قرارداد جهت نظارت بر عملیات موضوع قرارداد از نظر کمی و کیفی مدیر مدیر منطقه  -19-1

  روزانه و ماهانه فروشنده خواهد داشت.

نظارت شرکت جهت نظارت کلی، جامع و کامل بر عملکرد و تایید صورت وضعیت هاي فروشنده و نظارت بر  مدیر قراردادها و -19-2

 تضامین فروشنده تعیین میگردد.

خریدار مختار میباشد نسبت به  ،در صورت گزارش ناظر مقیم قرارداد مبنی بر عدم اجراي بعضی از مفاد قرارداد توسط فروشنده تبصره:

ر دستگاه نظارت و در صورت تکرار و عدم توجه فروشنده به گزارش ناظر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و هرگونه جریمه نقدي با نظ

  .خسارتی که از این رهگذر به خریدار وارد شود بعهده فروشنده بوده و نظر ناظر مقیم الزم االجرا است

 ) امانتداري:20ماده 

حیط کار رعایت دقیق اخالق و رفتار اسالمی را نموده و وسایل تحویلی خریدار را به بهترین شرایط فروشنده متعهد و ملزم میگردد که در م

مچنین فروشنده موظف است کلیه اطالعات دریافتی، اکتسابی و تولید شده مربوط اتب کامل امانتداري را رعایت نماید . ه حفظ کرده و مر

م را جهت حفاظت از آنها بکار بسته و بدون مجوز خریدار در اختیار هیچ مرجع و شخص ثالثی به خریدار را محرمانه تلقی نموده و تدابیر الز

                                                                                                                قرار ندهد.
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 ) خسارات، جرایم و الزامات زیست محیطی و منابع طبیعی:21ماده 

I مطابق استاندارد زیست محیطیالزامات رعایت  -21-1 SO14001 دارد و بهداشت شغلی مطابق استان و ایمنیOHSAS18001 

 الزامی است.  فروشندهاز طرف 

، زیر نظر ناظر مربوطه که به شرح فروشندهرعایت و اجراي اقدامات کنترلی مربوط به آثار زیست محیطی حوزه فعالیت  -21-2

 موارد ذیل می باشد :

  .جلوگیري از ایجاد آلودگی هوا، آب و خاك در نتیجه انتشار گرد و غبار، دود  -21-2-1

 خودداري از پراکنده نمودن ضایعات و آلوده سازي خاك از طریق دپوي ضایعات در مکانهاي غیر مجاز. -21-2-2

 خودداري از تخلیه مواد مازاد، آالینده ها، روغنهاي سوخته و سایر مواد شیمیائی به شکل پساب. -21-2-3

 .دستورالعمل ها و قوانین منابع طبیعی رعایت -21-2-4

عایت موارد فوق و بروز هرگونه حادثه یا خسارت، فروشنده موظف به پرداخت هرگونه خسارت و جریمه ناشی درصورت عدم ر

از عدم رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهاي مربوطه به هر تعداد دفعات و تحت هر عنوان و در هر زمان، از سوي مراجع ذیربط 

  .ر مراجع قانونی خواهد بوداز جمله مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست و یا سای

 الزامات حراستی : )22ماده 

موظف است پس از انعقاد قرارداد به قسمت حراست شرکت واقع در ستاد مرکزي شاهرود مراجعه نموده و الزامات  فروشنده

ت امر خویش حراستی مورد نظر این قسمت را امضا نمایدو ملزم می گردد مفاد مندرج در اسناد فوق را به اطالع پرسنل تح

 .رسانده و در قبال عدم اجراي آنها پاسخگو می باشد

 ) نشانی طرفین:23ماده 

) 15نشانی طرفین، همان است که در صدر این قرارداد، اعالم شده است و طرفین موظف هستند در صورت تغییر نشانی پانزده (

کنند تا زمانی که نشانی جدید کتباً به طرف دیگر اعالم  نشانی جدید خود را کتباً به طرف دیگر اعالم ،روز قبل از تاریخ تغییر

  نشده است، ارسال کلیه مکاتبات، اوراق و ابالغیه ها به نشانی صدرمذکور در قرارداد، قانونی و دریافت شده تلقی میگردد.

 نسخ قرارداد :) 24 ماده

تنظیم، امضاء و مبادله  خریداراقامت  تبصره و در دو نسخه متحدالمتن در محل ……………ماده و ..…قرارداد حاضر در 

گردید است.صرفاً کلیه اطالعات و مندرجات تایپی آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز طرفین رسیده است معتبر و مالك عمل 

در امضاي مجاز طرفین فاقد اعتبار خواهد بود که جملگی  خواهد بود و هرگونه قلم خوردگی و الك گرفتگی بدون امضاء صاحبان

 حکم واحد می باشند و حاکم بر روابط حقوقی طرفین خواهد بود. 

 

 امضاء      خوانده شد و مورد تأیید است                                                                                          
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 پیوست شماره یک:

 ذا در ایام هفته:جداول تفکیکی تعداد پرس غذا (ناهار، شام) و نوع غ
 

 الف) معدن رضی

وعده  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

 غذایی

 ناهار 85 85 85 85 85 85 33

 شام 25 25 25 25 25 25 22

 جمع 110 110 110 110 110 110 55

جوجه کباب (یک 

 گرمی) 100سیخ 

عدس پلو با 

 خورشت گوشت

جوجه کباب (یک  چلو گوشت

 گرمی) 100 سیخ

چلو خورشت 

 قورمه سبزي

خورشت  چلو زرشک پلو با مرغ

 قیمه

 

 

 شنبه

 نوع غذا (چلوخورشت قیمه بادمجان براي یک پرس)

 مقدار(گرم) مواد مصرفی ردیف

 150 برنج پاکستانی مرغوب 1

 50 گوشت تازه گوسفندي(خام) 2

 20 لپه 3

 100 بادمجان 4

  3 آبلیمو یا آبغوره 5

 نصف قرص ربرينان ب 6

  45 نمک 7

  1 زردچوبه –فلفل  8

  1 لیمو عمانی 9

  7 پیاز 10

  30 روغن 11

  20 رب گوجه 12

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 یکشنبه

 ک پرس)نوع غذا (زرشک پلو با مرغ براي ی

 مقدار(گرم) مواد مصرفی ردیف

  150 برنج پاکستانی مرغوب 1

  300 تمیز شده - گوشت مرغ تازه(خام) 2

  10 پیاز 3

  40 روغن 4

 25 رب گوجه 5

 2 آبلیمو 6

 1 فلفل و زردچوبه 7

 نصف قرص نان بربري 8

 45 نمک 9

 4 زرشک 10

 پرس یک مثقال 400هر  زعفران 11

 10 ه اي و هویجفلفل دلم 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوشنبه

 نوع غذا (چلو خورشت قورمه سبزي براي یک پرس)

 مقدار(گرم) مواد مصرفی ردیف

 150 برنج پاکستانی مرغوب 1

 30 لوبیا قرمز 2

 50 گوشت تازه گوسفندي(خام) 3

 30 روغن 4

 5 آبغوره یا آبلیمو 5

 1 فلفل و زردچوبه 6

 45 نمک 7

 1 لیمو عمانی 8

 نصف قرص نان بربري 9

 35 سبزي سرخ کرده 10

 5 پیاز 11

 10 فلفل دلمه اي و هویج 12

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 سه شنبه

 براي یک پرس) نوع غذا (جوجه کباب

 ر (گرم)مقدا مواد مصرفی ردیف

 150 برنج پاکستانی مرغوب 1

 100 تازه مرغ (خام) سلنیش گوشت 2

 7 پیاز 3

 25 روغن 4

 5 آبلیمو 5

 نفر یک مثقال 400هر  زعفران 6

 نصف قرص نان بربري 7

 45 نمک 8

 
 

 

 

 چهارشنبه

 نوع غذا ( چلو گوشت براي یک پرس)

 مقدار(گرم) مواد مصرفی ردیف

 150 وببرنج پاکستانی مرغ 1

 70 گوشت گوساله (خام تازه) 2

 30 روغن 3

 25 رب گوجه 4

 10 پیاز 5

 45 نمک 6

 نصف قرص نان بربري 7

 1 فلفل زردچوبه 8

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:        نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 پنج شنبه

 دس پلو با خورشت گوشت براي یک پرس)نوع غذا (ع

 مقدار(گرم) مواد مصرفی ردیف

  100 برنج پاکستانی مرغوب 1

  50 گوشت تازه گوساله(خام) 2

  30 عدس 3

  15 کشمش 4

 10 پیاز 5

 25 روغن 6

 1 فلفل و زردچوبه 7

 نصف قرص نان بربري 8

 45 نمک 9

 

 

 جمعه

 براي یک پرس) نوع غذا (جوجه کباب

 مقدار (گرم) مواد مصرفی ردیف

 150 برنج پاکستانی مرغوب 1

 100 تازه مرغ (خام)سل یشنگوشت  2

 7 پیاز 3

 25 روغن 4

 5 آبلیمو 5

 نفر یک مثقال 400هر  زعفران 6

 نصف قرص نان بربري 7

 45 نمک 8

 

 امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:نام و نام خانوادگی و            نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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  پیوست دو:

 خرید غذاي گرم معدن رضیول نظارتی و جرایم در اجد

 ) کیفیت غذا:1
 

 ردیف شرح )ریال(جریمه 

 هر پرس1000 - 5000
نگ، ودن، شکل ظاهري، رعدم پختگی، زنده بودن و یا وارفتگی برنج، سوختگی برنج، شور یا بی نمک ب(عدم مطلوبیت برنج 

 )طعم و بوي نامناسب
1 

 هر پرس5،000 -10،000

ی نمک بودن، تلخ یا تندي، ، شور یا ب)عدم مطلوبیت خورشت و خوراك ها: ( عدم پختگی(مواد گوشتی، سبزیجات، حبوبات و،... 

ستفاده نکردن رخ نشدن(، اسسوختگی، شکل ظاهري، رنگ، طعم و بوي نامناسب (در اثر نداشتن پیاز داغ و زعفران، چاشنی ها، 

لیموي امانی آماده پخت  از چاشنی در خوراکها و خورشت ها و سوپ ها، جا نیفتادن خورشت، مشاهده هسته لیموي گندیده در

 )(هر پرس

2 

 هر پرس 1،000 -5،000
ختگی، شکل ، سوتلخ یا تندي پخته نبودن کباب ها ( پخته نبودن (مواد گوشتی، سبزیجات، حبوبات و .(، شور یا بی نمک بودن،

 -، بافت کباب)ظاهري، رنگ، طعم و بوي نامناسب
3 

 4 سرد بودن غذا در ساعات پخش غذا هر پرس 1،000 -5،000

 5 عدم دقت در آماده سازي مواد اولیه 1،000،000-500،000

 6 با نظر کارشناس )توزیع نان نامطلوب ( بیات شده و کپک زده 3،000،000-500،000

 7 )عدم کیفیت غذا ناشی از رعایت نکردن آنالیز غذایی( حذف، اضافه یا کم بودن اقالم انالیز 500000 - 3000000

 8 بهداشت حرفه اي)عدم کیفیت مواد اولیه (بر حسب نظر کارشناس  30،000،000-5,000،000
 

 کمیت غذا:)2

 غذایی کمیت غذا عبارت است از عدم استفاده از مواد غذایی اصلی و فرعی طبق جدول آنالیز

سري +    ارعایت نکردن اوزان جد)1 صلی و فرعی = مقدار جریمه مواد ک صورت تکرار تا     %50ول مواد غذایی ا سري (در  قابل  %70جریمه ک

 )افزایش می باشد

 تامین غذاي جایگزین +برابر ارزش هر پرس 5نرسد= به ازاي هر نفر  پرسنل شرکت تمامی کسر آمدن غذاي اصلی در صورتیکه غذا به)2

شناس، آمادگی تامین غذاي جایگزین           سط کار شده به دلیل عدم کیفیت تو صورت عدم تایید غذاي آماده  ست در  شنده موظف ا توجه : فرو

 مورد تایید را داشته باشد .

  غذایی:بهداشت مواد) 3

 ردیف شرح )جریمه (ریال

 1 ....) حبوبات،و ، میوه،شستشوي نامناسب کلیه اقالم غذایی (برنج، گوشت، مرغ 5،000،000-1,000،000

 2 ا حلب روغن بگرم نمودن روغن  1،000،000

 3 ضد عفونی نکردن سبزیجات که به صورت خام استفاده می شود 5،000،000

 4 رعایت نکردن اصول رفع انجماد مواد پروتئینی 10،000،000-5,000،000

 5 ازيساعت براي شستشو و آماده س 3اد بیش از نگهداري مواد پروتئینی رفع انجماد شده در فضاي آز 5،000،000

 6 مشاهده حشرات در رستوران به علت سمپاشی یا اسپري ننمودن و یا بازگذاشتن درب و پنجره 1،000،000

 7 ب نشودستشو و رفع عیشدر صورتیکه قابل شستشو نباشددر صورتیکه  استفاده از مواد غذایی ریخته شده درکف آشپزخانه 2،000،000-1,000،000

 جبران خسارات وارده ( از جمله هزینه

و جریمه حداقل دو برابر ) هاي درمان

 هزینه تمام شده آمار آن وعده غذایی

 8 )و دیگر استفاده کنندگان ( پس از تأییدیه مراجع مورد تأیید کارفرما  پرسنلمسمومیت گروهی 

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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  :تجهیزات عدم نظافت)4

 ردیف شرح  )جریمه (ریال

 1 )سردخانه ها (شامل سردخانه هاي زیر صفر و باالي صفر و یخچال هاي دیفراست 3،000،000-1,000،000

 2 یخ سازها و آبسرد کن ها 300،000-100،000

 3 چرخ گوشت، سیب زمینی پوست کن، سبزي خرد کن و دستگاه خالل کن وسایل مشابه 3،000،000-1،000,000

 4 روع به کار و پایان کارقبل از ش میز، تخته آماده سازي گوشت، ظروف کمکی کنار چرخ گوشت، میزهاي کمکی، ابزار قصابی 3،000،000-1,000،000

 5 )کدام میزهاي کار سالن آماده سازي (هر 300،000-100،000

 6 دیگ، تشت و ظرف پخت غذا موردهر 200،000-100،000

 7 قاشق، چنگال، لیوان، پارچ و سینی غذاخوري 3،000،000-1,000،000

 8 سینک و اتاق ظرفشویی 100،000

 9 رومیزي و میز غذاخوري به ازاي هر مورد 100،000

 10 دیوارها و شیشه هاي سالن غذاخوري 500،000

 11 اجاق گاز و رگالتور، موردهر  500،000

 12 هود و کباب پزها 1،000،000-500،000

 13 نمکدان، جاي نان،به ازاي هر مورد 50،000

 14 )تمیز نبودن ماشین هاي حمل مواد غذایی به سلف سرویس ها و خوابگاهها ( هر مورد 500،000

 15 ده سازي و پخت غذا و سینک ظرفشوییدر ظرف آما )شستشوي وسایل نظافت (جارو، تی  1،000،000-500،000
 

 تأخیر درتحویل مواد اولیه، پخت و پخش غذا: )5

کامل به رویت ناظر مربوطه  روز قبل بطور 14فروشنده موظف است مواد اولیه ناهار و شام هر وعده را حداکثر تا ساعت 

 شد: برساند و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت مشمول جرایم مربوطه خواهد

 ردیف شرح )جریمه (ریال

 1 )تاخیر در توزیع غذا ( از ابتدا تا انتهاي توزیع غذا 300،000به ازاء هر دقیقه

 2 )پخش نکردن غذاي موجود در ساعات مجاز (بدون مجوز 500،000-300،000

 3 )ترك نمودن محل کار افراد پشت سلف سرویس در ساعات پخش غذا (هر مورد 500،000-300،000

 4 )استفاده نکردن از ابزار مناسب براي پخش (کف گیر، مالقه، آب گردان و...  100،000-50،000

 5 )استفاده نکردن از ابزار مناسب براي پخت (هر مورد 500،000

 6 نبودن قاشق، چنگال، لیوان و سینی به اندازه کافی در ابتدا و هنگام پخش غذا 500،000

 7 ویل مواد اولیه در زمان مقررعدم تح 5،000،000-1،000،000
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 وجود اشیاء خارجی در غذاي پخته شده: )6

 ردیف )شرح (هر مورد )جریمه (ریال

 1 فضله موش یا فضوالت حیوانی 20،000،000

 2 الرو و مگس و حشرات 20،000،000

5،000،000-1،000،000 
شخیص پزشک معتمد خرده شیشه، میخ، سوزن و منگنه، سیم ظرفشویی هزینه درمان با صالحدید کارفرما و ت

 توسط فروشنده پرداخت شود.
3 

 4 ریگ و سنگ ریزه 2،000،000-500،000

 5 )اجزاء حرام گوشت (مغز حرام گوشت 1،000،000

 6 ته سیگار 10،000،000

 7 )نخ، مو، پوست، پر مرغ و ...  ضایعات ( پالستیک، مقوا، 500،000-300،000
 

 عالوه بر جریمه مذکورکل غذاي ظرف معدوم و هزینه هاي مربوط از فروشنده کسر میگردد. تبصره:

 تقلب در مواد غذایی:) 7

 ردیف شرح )جریمه (ریال

5،000،000-20،000،000 
رخ شده به خصوص با گوشت چ مواد غذایی پخته شده، نگهداري و یا اخفاء گوشت پیاز زده، مرغ ومخفی نمودن 

 سس، سوپ مانده و غیره
1 

 2 اضافه نمودن مواد غذایی مانده به غذاي روز بدون اطالع ناظر 2،000،000-5،000،000

 3 مواد نثی نمودن کیفیت نامطلوبمصرف بیش از اندازه چاشنی و ادویه جات به منظور خ 3،000،000-1،000،000

 4 مجوز ناظر مقیمبدون  )( اعم از غذاي اصلی و همراه غذا تغییر در برنامه غذایی 10،000،000-2،000،000

 5 اضافه نمودن مواد غیر مجاز به غذا 10،000،000

 6 استفاده دوباره از روغن استفاده شده 5،000،000-10،000،000

 7 عدم رعایت مارك معتبر ومورد تایید در قرارداد 30،000،000-5،000،000

 8 جداسازي اجزاي با کیفیت مواد مثل فیله و یا راسته گوشت 5،000،000-10،000،000

 9 استفاده ازمواد تاریخ مصرف گذشته 20،000،000-5،000،000

 10 سردخانه هانگهداري مواد غذایی متفرقه و غیر مارك معتبر در انبار و  5،000،000-10،000،000

 11 نگهداري مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در انبار به هر دلیل 5،000،000-10،000،000

 12 استفاده و توزیع مواد غذایی که به رویت ناظر نرسیده است 5،000،000-10،000،000

 13 تقلب در وزن کشی مواد اولیه 10،000،000-30،000،000

 14 دو جایگزینی مواد اولیه و تغییر مارك پیش بینی شده بدون مجوز ناظر قراردا جابجایی هر پرس30،000 -10،000
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 نگهداري و حمل نادرست مواد غذایی: )8

 ردیف شرح )مبلغ جریمه (ریال

 1 )ناسب (هر موردمرعایت نکردن اصول بهداشتی در حمل و نقل و نگهداري مواد غذایی در ظروف بدون در و پوشش  3،000،000-1،000،000

 2 نگهداري مواد غذایی خام و پخته در کنار هم 3،000،000-1،000،000

 3 نگهداري صیفی جات در سردخانه کنار مواد پروتئینی 3،000،000-1،000،000

 4 وزانهاضافه ماندن مواد غذایی روزانه به علت رعایت نکردن آنالیز مواد غذایی در انبار ر 5،000،000

 5 نگهداري مواد شیمیایی در مجاورت مواد غذایی 2،000،000

 6 مناسب* جايا و نگهداري نکردن مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال و یا گوشت آماده سازي نشده در سردخانه ه 5،000،000-10،000،000

 7 انجماد غیر اصولی گوشت و مواد پروتئینی 2،000،000-10،000،000

 8 )و وسایل پخت و پز در انبار (هر مورد چینش نامنظم مواد غذایی 500،000
 

 فروشنده موظف به مرتب چیدن مواد اولیه در انبار است.*  

 به انبار اداره تغذیه می بایست آماده سازي و به سردخانه منتقل گردد.، در همان روز ورود )تمام مواد پروتئینی کشتار روز (گرم* 

 :پرسنل فروشنده )9

 ردیف شرح )مبلغ جریمه (ریال

 1 )ارائه اطالعات ناصحیح به ناظر (متناسب با مورد 20،000،000-5،000،000

 2 )عدم توجه به تذکرات ناظر (متناسب با مورد 10،000،000-5،000،000

 3 رهابررسی آما عدم همکاري مناسب سرآشپز یا نماینده با ناظر در رابطه با برداشت ها از انبار و 5،000،000-10،000،000

 4 پرسنل شرکت خریداربرخورد نامناسب کارکنان و توزیع کنندگان با  5،000،000-2،000،000

 5 شتو کارشناسان بهدا برخورد نامناسب کارکنان با ناظرین 5،000،000-2،000،000

 6 اجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگی به تمامی اماکن پخت و پخش 5،000،000-2،000،000

2،000،000 
رد نیروي انسانی پیوست عدم حضور کارکنان آشپزخانه و سلف سرویس به تعداد کافی متناسب با آمار (مطابق با استاندا

 به ازاي هر نفر در هر روز) قرارداد
7 

 8 یا نماینده تام االختیار به ازاي هر روز در هر سلف فروشندهاشتن حضور فعال و مؤثر ند 1،000،000
 

 :بهداشت محیط )10

 ردیف شرح )مبلغ جریمه (ریال

 1 خالی بودن ظروف مایع صابون در سرویس هاي بهداشتی و دستشویی سالن آماده سازي 2،000،000

 2 ئل بهداشتی و دفع زبالهوجود موش در اثر رعایت نکردن مسا 10،000،000

 3 وجود سوسک و حشرات بر اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و دفع زباله 10،000،000-1،000،000

 4 هر مورد) ظرف زباله و تخلیه نکردن به موقع آنها (داخل سالن و آشپزخانه 2،000،000

 5 ه از کار آشپزينظافت سالن هاي پخت و پخش در پایان هر مرحل 10،000،000-5،000،000

 6 )نظافت سالن هاي غذاخوري (هرکدام 5،000،000

 7 دیوارها و شیشه هاي سالن غذاخوري 2،000،000

 8 شستشو نکردن روزانه سرویس هاي بهداشتی 10،000،000-3،000،000

 9 نظافت درهاي ورودي آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري 1،000،000

 10 جمع آوري زباله و کارتن هاي خالی و ضایعات و روغن سوخته ظروفعدم تخلیه به موقع  5،000،000

 11 عدم نظافت آب راهها 5،000،000
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 :آموزش)11
 

 ردیف شرح )مبلغ جریمه (ریال

 1 شرکت ننمودن در کالسهاي آموزشی تغذیه و بهداشت 300000به ازا هر نفر 

 رعایت بهداشت فردي کارکنان رستوران: )12

 ردیف شرح )مبلغ جریمه (ریال

 1 )دنداشتن کارت بهداشت معتبر و مدارك مورد نیاز به درخواست کارفرما مطابق قرارداد (هر مور 1،000،000-500،000

 2 )ی (به ازاي هر نفراستفاده نکردن از مایع دستشویی و شستشوي صحیح دستها بعد از استفاده از سرویس بهداشت 1،000،000-500،000

 3 )اظراننفعالیت با دستهاي زخمی و باند پیچی شده و دخالت در آماده سازي پخت غذا (به تشخیص  1،000،000-500،000

 4 ط آشپزخانهشستشوي لباس در محی 1،000،000-500،000

 5 شستشوي لباس کار در ظروف پخت غذا 1،500،000-5،000،000

 6 )کثیف بودن لباس فرم و یا استفاده از لباس مندرس و پاره شده (هر مورد 500،000

 7 )استفاده نکردن از لباس فرم مورد تایید و توافق (هر مورد 500،000

 8 )س و کثیف فوق (هر موردیا استفاده از لوازم مندر )ار (دستکش، چکمه،و ...استفاده نکردن از لوازم شخصی مخصوص ک 500،000

 9 )رعایت نکردن بهداشت سر و صورت و ناخن (هر مورد 500،000

 10 )ر مورداستعمال دخانیات در آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري و محل پخش غذا و راهرو هاي ورودي (ه 500،000

 11 نمودن مجدد مالقه و قاشق در ظرف غذا هر موردچشیدن غذا و داخل  500،000

 12 شستشوي دست و صورت در سینک ظرف شویی هر مورد 500،000

 13 )ورداستفاده نکردن از دستکش التکس و کاله مخصوص در هنگام آماده سازي، پخت و پخش غذا (هرم 500،000

 14 ر مورداستفاده نکردن از ماسک دهان بند در زمان پخش غذا ه 500،000

 15 هر مورد )استفاده از انگشتر، ساعت مچی، در تمامی مراحل (آماده سازي، پخت و پخش غذا 500،000

 16 استفاده نکردن از دمپایی مجزا جهت ورود به سرویس هاي بهداشتی هر مورد 500،000

 17 استفاده از تلفن همراه در هنگام پخش غذا هر مورد 500،000

 18 ذا و ناخنک زدن پشت کانتر سرو غذا هر موردخوردن غ 500،000

 19 هر مورد )استفاده از کارگران بیمار در محیط آشپزخانه و غذاخوري (به تشخیص ناظر 3،000،000-500،000

 20 استفاده از کارگران مبتال به بیماري تبخال در هنگام پخش غذا هر مورد 3،000،000-500،000
 

 

 

 ه از لباس کار مناسب هستند.موظف به استفاد کارکنان

 فعالیت در زمان سرما خوردگی ممنوع است و از ورود فرد بیمار به محیط آشپزخانه و غذاخوریها جلوگیري میگردد.

 موظف است اقدامات الزم را قبل از شروع به کارکارکنان در مورد رعایت بهداشت فردي و غیره را فراهم نماید. فروشنده

 ماري تبخال در هنگام پخش ممنوع است.مبتال به بی کارکنان

 کسر گردد. دستگاه نظارتجریمه در نظر گرفته شده بابت هر تخلف می تواند به میزان جریمه نقدي از تعداد کارکرد آن روز، توسط 

حق روشنده فدر صورت تکرار تخلفات، مبالغ جریمه ها مطابق نظر کارفرما به صورت تصاعدي محاسبه و اعمال خواهد شد و  )1تذکر

  )برابر جریمه افزایش خواهد یافت 3بار تکرار یک تخلف میزان  3هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد . (بطور مثال 

تشخیص و تأیید کلیه موارد فوق، صرفاً به عهده ناظرین و نمایندگان کارفرما است و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی را در این  )2تذکر

 خصوص ندارد.

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :  نام
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حق هیچگونه فروشنده جریمه سایر تخلفات که در لیست گنجانده نشده با نظر کارفرما محاسبه و اخذ خواهد شد و  )3تذکر

 اعتراضی را در این خصوص ندارد.

 

 جدول نشان ها و مارك هاي مورد تایید مواد غذایی خام )3پیوست 

 ردیف نوع کاال مارکها و مشخصات مورد تایید

 1 برنج پاکستانی مرغوب مورد تایید دستگاه نظارت خریدار

 2 گوشت گوسفندي، گوساله (گرم، تازه مورد تایید دامپزشکی)

 3 مرغ گرم، بسته بندي تازه مورد تایید دامپزشکی

 4 رب گوجه یمت در همین رده باشندقرضوي، رعنا، دلند، سمیه، تبرك، مجید و سایر برند هایی که از جهت کیفیت و ممتاز 

 5 آبلیمو ه باشندیک و یک، نادر، سمیه، تزرو و سایر برند هایی که از جهت کیفیت و قیمت در همین رد

 6 نمک تصفیه شده ار جهت نمکدانها، تصفیه شده بدون ید جهت پخت

 7 روغن (پخت و پز و سرخ کردنی) الدن، الدن طالیی، ورامین، گیتا، آفتاب، غنچه، بهار

 8 سماق بسته بندي شده

 9 حبوبات مورد تایید ناظر قرارداد

 10 سبزیجات کلیه سبزیجات مورد استفاده پاك شده، شسته و خرد شده مورد تایید ناظر قرارداد

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:            خاص حقیقی :نام و نام خانوادگی و امضاء اش 
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10/12/1399 -  9930024شماره  مناقصهبرنامه زمانی مربوط به   

رضی زانه معدنخرید و تحویل غذاي رو  

 

 مدت زمان الزم موضوع ردیف

 19/12/1399مورخه 00:15ساعتلغایت  11/12/1399از تاریخ  و تسلیم پیشنهاداتدریافت اسناد  1

 یشنهاداتپیل مهلت تحو ینآخر یخاز تار یمیروز تقو 10حداکثر ظرف  الف و ب و ج بازگشائی پاکات 3

 قرارداد عقد با ز پس از اعالم برندگی وهمزمانرو 15  ضمانت نامه انجام تعهدات تحویل 4

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی :
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 ی)(براي شرکت کنندگان حقوق 1-پیوست یک –فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 شماره و تاریخ تائیدیه صالحیت : نام مدیرعامل شرکت : نام شرکت :

 

 شکل (نوع ) ثبتی شرکت: تاریخ ثبت شرکت : شماره ثبت شرکت :

 

  نشانی ثبتی شرکت:

 

 

 اسامی و مشخصات کلی شرکاء هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین شرکت

 

 ردیف
نام و نام خانوادگی اعضاء 

 هیئت مدیره

ناسنامه و شماره ش

 محل صدور

نوع مدرك و 

 رشته تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت (به سال)
 سمت در این شرکت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     بازرسین 

1      

2      

13تاریخ تنظیم :   /  /                                                                                                                                                                       

    
 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:              نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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(براي شرکت کنندگان حقیقی) 2-پیوست یک –ز پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه فرم اخذ اطالعات ا  

درج افراد حقیقی که موفق به ثبت شرکت نشده اند می توانند اسامی خود و شرکاء را با ارائه توضیحات الزم، در این قسمت         

  نماید.

 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی(پیشنهاد دهنده):

 

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

نام و نام خانوادگی 

 اعضاء 

شماره 

 شناسنامه 

محل 

 صدور

مدرك 

 تحصیلی 

رشته 

 تحصیلی

سابقه تجربی مرتبط با 

 موضوع شرکت (به سال)
 نمونه امضاء

1 
       

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
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10/12/1399 -  9930024شماره مناقصه عمومی چک لیست اسناد   

رضیخرید و تحویل غذاي روزانه معدن   

1 
  برگ 1                  شرکت در مناقصه                                     ضمانت نامه 

قابل تحویل در پاکات الف
 

2 

     برگ  10                                                               برگ شرایط عمومی 

 رگب 20                                                                      پیش نویس قرارداد 

         رگب 1                                                                برنامه زمانی مناقصه 

                                 برگ 2                                         نمونه ضمانتنامه ها 

                                        برگ 2                                           فرم پولشویی 

                            برگ  1                                   فرم گواهی بازدید ازمحل 

                                   برگ  1                                 آگهی مناقصه عمومی 

     برگ 2        فرم اخذ اطالعات از پیمانکاران داوطلب شرکت در مناقصه 

 فعالیت پروانه روگرفت ارائه . 

 برگ آنالیز پیشنهاد قیمت. 

 ه برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنام روگرفت ارائه

  رسمی و روگرفت اساس نامه شرکت 

 قابل تحویل در پاکات ب

3 
         برگ  1                                                              برگ پیشنهاد قیمت 

 قابل تحویل در پاکات ج

                

 لطفاً این برگ پس از مهر و امضا در پاکت ب تحویل شود

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجازتعهدآور و مهر اشخاص حقوقی:             نام و نام خانوادگی و امضاء اشخاص حقیقی : 
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـوقـی

                              ...        ..........................نام شرکت/ موسسه: .................................................................................

................................موضوع اساسنامه: ..................................................................................  

........شماره ثبت: ............................ .............محل ثبت: .........................  .......تاریخ ثبت: ............................   

........کد پستی: .............................. .......کد اقتصادي: ...........................  ........شناسه ملی: ............................   

.....................................نام و نام خانوادگی مدیر عامل: ....................  

..............................................................آدرس/ محل قانونی شرکت: ...........................................................................  

...............................تلفن/ فاکس: .............................................  

مجلس شوراي اسالمی  02/11/1386ا پولشوئی مصوب بشرکت ..................................................................... با توجه به قانون مبارزه 

اد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی یاد قانون شود ضمن رعایت موو آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت که منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه

 نماید. نگ البرز شرقی ارائهاحوال، اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالس

 اریخ، مهر و امضاء شرکت/ موسسه    ت                                                                                                       
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 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پول شویی

 مخصوص اشخاص حقـیقـی

                       ...................................................                     نام و نام خانوادگی: ......

........کد پستی: .............................. .......کد اقتصادي: ...........................  .....کد ملی: ...............................   

..............................................................کت: ...........................................................................آدرس/ محل قانونی شر  

 تلفن/ فاکس: ............................................................................

مجلس شوراي  02/11/1386بارزه با پولشوئی مصوب ........................................................ با توجه به قانون مآقاي/ خانم .............

شوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملتزم می

ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ه منجر به پولشوئی گردد خودداري نموده و هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاهاقدامی ک

 رائه نمایم.ا(ثبت احوال، اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 

        اریخ، مهر، امضاء و اثر انگشتت                                                                                                    
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کار ارجاع فرآیند در شرکت نامهضمانت  

 پیوست شماره یک
 

 

    نشانی هب حقوقی/ حقیقی شناسه با                           *                 کهاین به نظر

 نماید. شرکت                ***                مزایده / مناقصه کار ارجاع در است مایل                               پستی کد

                                  مبلغ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی برابر مقابل در                *       از      **

 پیشنهاد که دهد اطالع شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی به                   **             چنانچه نمایدمی رزتضمین تعهدریال/ا

 استنکاف تعهدات انجام نامهضمانت تسلیم یا مربوط پیمان  امضاي از الیه مشار و شده واقع قبول نامبرده مورد کننده شرکت

 شرقی مطالبه البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر از ارز / ریال     میزان است،تا نموده

 احتیاجی که و بدون این شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت سوي از واصله کتبی تقاضاي اولین دریافت محض به نماید

 کرد حواله یا وجه در باشد داشته قضایی یا قانونی مجراي از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف اثبات به

 شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن شرکت

 به بنا مدت این باشد. می معتبر                                 روز اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامهضمانت این اعتبار مدت 

**         که درصورتی و است تمدید بلقا دیگر ماه سه مدت شرقی براي البرز زغالسنگ معادن شرکت  کتبی درخواست

نتواند       و نسازد فراهم را تمدید این موجب یا           * و کند تمدید را نامه ضمانت  این مدت نخواهد یا نتواند  

 شده درج مبلغ باشد مجدد مطالبه به احتیاجی کهاین بدون است متعهد **                        تمدید نماید، را حاضر به **

 کند. شرقی پرداخت البرز زغالسنگ معادن شرکت کرد حواله یا وجه در را نامهضمانت این در

 در نامهضمانت نشود شرقی مطالبه البرز زغالسنگ معادن شرکت  سوي از مقرر مدت در نامه ضمانت این مبلغ چنانچه 

  نگردد. مسترد یا گردد مسترد کهاین از اعم است ساقط اعتبار درجه از و باطل خود به خود سررسید
 
 

 مهر و امضاء بانک                                                                                                                                          
 

                             *متقاضی شرکت در فرآیند ارجاع کار                                   

 **بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي

 ***موضوع ارجاع کار

 تذکر : رعایت و درج موارد ذیل در صدور ضمانتنامه الزامی است . 

انتنامهشماره ضم-2پرفراژ بانک صادر کننده                                                                -1  

ابطال تمبر بانکی-4آدرس و کد پستی بانک صادر کننده                                                -3  

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6تاریخ سر رسید ضمانتنامه (حداقل سه ماهه)                                  - 5  

 

 

 



Page 42 of  43 

 

 

 

 

Far_Let t erDat e 

Far_Let t erNo 

کار تعهدات انجام نامهضمانت  

 پیوست شماره دو

 

 نشانی به      حقوقی حقیقی/ شناسه با *                  کهاین به نظر 

 ***        با موضوع قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع          **                    به      کدپستی 

 شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت نام مقابل رد *                            از شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دارد با را

 تعهد و گیرد تضمینمی عهدهبه یادشده قرارداد موجب که تعهداتی انجام منظور به ارز ریال/          مبلغ براي

 **    به نامهضمانت این سررسید انقضاي از قبل و کتباً شرقی البرز زغالسنگ معادن شرکت کهدرصورتی نمایدمی

 تا ،است ورزیده تخلف یادشده قرارداد از ناشی تعهدات از یک هر اجراي از     *   که هدد اطالع

 اولین شرقی مطالبه کند به محض دریافت البرز زغالسنگ معادن شرکت که را مبلغی هر ارز ریال/     میزان       

 مجاري از اقدامی یا اظهارنامه صدور به اجیاحتی کهاین شرقی بدون البرز زغالسنگ معادن شرکت سوي از واصله کتبی تقاضاي

  شرقی بپردازد. البرز زغالسنگ معادن شرکت کرد حواله یا وجه در تخلف نوع ذکر با باشد داشته قضایی و قانونی

 معادن شرکت کتبی درخواست به بنا و است    روز اداري وقت آخر تا نامهضمانت این اعتبار مدت

 و باشدقابل تمدیدمی شود درخواست که مدتی براي شدهتعیین اداري روز وقت پایان از بلواصله ق شرقی البرز زغالسنگ

نماید و یا                    *                     بموجب این تمدید را  تمدید را نامه ضمانت مدت نخواهد این  یا که         نتوانددرصورتی

 مطالبه به احتیاجی که آن بدون متعهداست **                          ،ا حاضر به تمدید نمایدفراهم نسازد و نتواند          **      ر

 کند. شرقی پرداخت البرز زغالسنگ معادن شرکت کرده حواله یا وجه در را باال در شده درج مبلغ باشد مجدد

 

نام  بانک و سمت امضاءکننده                                                                                                                          
 

 *برنده فرآیند ارجاع کار(متقاضی)

 **بانک یا موسسه اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي

 ***موضوع ارجاع کار

 تذکر : رعایت و درج موارد ذیل در صدور ضمانتنامه الزامی است . 

شماره ضمانتنامه-2ادر کننده                                                               پرفراژ بانک ص -1  

ابطال تمبر بانکی-4آدرس و کد پستی بانک صادر کننده                                                -3  

مخدوش نبودن و خوانا بودن ضمانتنامه-6        تاریخ سر رسید ضمانتنامه (حداقل یکساله)                          - 5  
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Far_Let t erDat e 

Far_Let t erNo 

  

 (فرم تایید بازدید توسط پیشنهاده دهنده)

 

شرکت     ................................................. به نمایندگی از ................................بدینوسیله گواهی می شود که آقاي / خانم .......................       

................................   ...................... ازمنطقه رضی....................................................................... جهت شرکت در مناقصه در مورخه .......

 . بازدید نمودند

 شرکت : رضی نام خانوادگی مدیر معدن نام و                                                  

 امضاء                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

   


