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 و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود خرید، طبخشرح کار مناقصه  -5-1                 

 

: پخت و توزیع غذا با مواد اولیهنوع  کار -1

جدول محل های پخت و توزیع و آمار تقریبی پخت و توزیع روزانه آنها به شرح زیر می باشد: -2

 نوع سرویس دهی نام رستوران ردیف
تقریبی مقدار 

میانگین پخت 
 روزانه

آدرس محل طبخ  یا 
 توزیع

 توضیح

1 

 

بلوار دانشگاه   -شاهرود پرس 300 صبحانه )زیتون(پردیس مرکزی 
دانشگاه صنعتی  –

 شاهرود

 

 پرس 500 ناهار

 پرس 400 شام

 

2 

بلوار دانشگاه  –شاهرود  پرس 300 صبحانه )برکت(پردیس فناوری
 -روبروی پمپ بنزین –

 پردیس فناوری 

 

 پرس 500 ناهار

 پرس 400 شام
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 -تیر 7میدان  –شاهرود  پرس 80 صبحانه )توزیع( تیر خواهران 7خوابگاه 

 -بلوار ایت ا... طاهری
 جنب خانه سالمندان

ناهار و شام خوابگاه از 
 یا فناوری پردیس مرکزی
 تامین می گردد.

 پرس 150 ناهار

 پرس 100 شام

 

 
 

 

، پیمانکار می بایست در محل جدید و طبق همان  محل پخت و توزیع غذا و اضافه شدنتغییرو یا  آمار اضافه شدندر صورت  -3

.شرایط طبخ و توزیع غذا را انجام دهد

       ( پیش بینی نیروی انسانی 1-6غذایی شام و ناهار بصورت دو منوئی بوده و پیمانکار می بایست طبق جدول ) یارائه وعده  -4

) سرآشپز، آشپز، و ... ( را لحاظ نماید.

عدد چنگال در ابتدای قرارداد تحویل گرفته و در اخر قرارداد تحویل دانشگاه 4000عدد قاشق و 4000پیمانکار موظف است تعداد  -5

نماید.ضمنا هر گونه کسری قاشق و چنگال در هنگام توزیع به عهده پیمانکار بوده و هیچگونه تاخیر در توزیع غذا پذیرفته نمی 

 باشد. لذا در قیمت پیشنهادی پیمانکار این نکته در نظر گرفته شود.
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به درخواست شخصیت حقوقی  دانشگاه صنعتی شاهرود به نفع ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر ضمانت نامه شرکت در مناقصه: -6

به  2923673752 به حساب شماره  اعالمی یا واریز نقدی، معادل مبلغ  300000000متقاضی جهت شرکت در مناقصه معادل مبلغ 

می باشد. دانشگاه صنعتی شاهرودشعبه   تجارتبانک نام سپرده دانشگاه صنعتی شاهرود، نزد 

خواهد بود. ضمن اینکه در تعطیالت رسمی و نیز  20/4/1140لغایت  15/6/1400از مورخ  ماه 10ه مدت بطول مدت قرارداد:  -7

تعطیالت لحاظ شده در تقویم دانشگاهی هیچگونه پرداختی از ناحیه دانشگاه صورت نخواهد پذیرفت و در ایام ماه مبارک 

رمضان در صورت فعال بودن خدمات آموزشی دانشگاه نیز غذا بصورت افطاری و سحری در سلف سرویس ها و خوابگاههای 

دانشگاه اقدام به ارائه غذا در ترم تابستانی نماید پیمانکار موظف به ادامه شگاه طبخ و توزیع خواهد شد. ضمنا چنانچه دان

با همان قیمت توافقی در قرارداد خواهد بود. 15/6/1140لغایت  20/4/1140همکاری از تاریخ 

 

ر ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی نامه و مدارک مثبته دال تبصره: مالیات ب کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. -8

بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از سوی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 

برپخت و توزیع غذا برای همایش ها و سمینارها چه در ایام تعطیل و چه در ایام در صورت تقاضای دانشگاه مبنی  -9

به اجرای آن بوده که قیمت ، همان قیمت مناقصه ای خواهد بود.غیر تعطیل پیمانکار ملزم 

 

سرویس و نگهداری کلیه تجهیزات حرارتی و برودتی به عهده پیمانکار می باشد. -10

 

محل های توزیع و ظروف غذاخوری از قبیل مواد پاک  پیمانکار موظف است کلیه اقالم مربوط به نظافت آشپزخانه، -11

ا، مایع دستشویی و ظرفشویی، خاک انداز، انواع جارو،تی، سطل زباله، کیسه زباله، کننده، سفید کننده، جرم زد

تنظیف، شلنگ، ....را شخصا تهیه نماید.

 

ماه را همواره در اختیار داشته  2پیمانکار می بایست سرمایه کافی برای هزینه ی سرویس دهی غذایی به مدت حداقل  -12

انشگاه، توان کلیه پرداخت ها اعم از حقوق و مزایای کارگران و هزینه باشد، تا در صورت عدم دریافت مبلغی از د

و هیچگونه مبلغی به عنوان پیش پرداخت قابل واگذاری نمی باشد. ماه داشته باشد. 2مواد مصرفی و غیره را به مدت 

 

زیع آن نیز با حمل غذا از محل پخت به محل توزیع در خوابگاهها و سایر سلف ها به عهده پیمانکار بوده و تو -13

پیمانکار خواهد بود.

 

محاسبه می  صبحانه سرد، آمارخورده شدهدر مورد ) شده خریداری آمار قابل محاسبه در پرداخت ها، تعداد غذای  -14

در سیستم اتوماسیون تغذیه خواهد بود. (گردد

 

ماه یکبار به عهده پیمانکار می باشد. 2سمپاشی و ضدعفونی رستوران ها حداقل هر   -15

 

اخذ کارت معاینه بهداشتی و کارت گواهینامه آموزش بهداشت از مراکز مورد تایید دانشگاه برای کلیه کارکنان تحت  -16

امر پیمانکار به عهده شرکت پیمانکاری می باشد.

 

انجام برنامه های غذایی ویژه ماه مبارک رمضان و نیز برنامه های غذایی ویژه ایام خاص مثل ایام امتحانات و غیره  -17

به همان قیمت غذای روزهای عادی خواهد بود.
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 )اقالم ستاره دار ذکر شده در جدول پیشنهاد قیمت( تهیه، آماده سازی و طبخ و توزیع دورچین های همراه غذا  -18

مطابق برنامه غذایی اعالم شده از سوی دانشگاه به عهده پیمانکار می باشد و دانشگاه بابت آن دستمزد جداگانه 

 ماید.پرداخت نمی ن

 

تائید فرم رویت مکان و امکانات وضعیت پخت  -19

 

تائید فرم منع مداخله کارکنان دولت  -20

 

پیمانکار در محاسبات دستمزد هر پرس غذا ، هزینه حامل های انرژی ، تعمیر و سرویس تجهیزات و تامین ملزومات  -21

حمل و نقل غذا را لحاظ نماید.مالقه، کارد، آبگردان، توری سرخ کن،...( و آبکش ، موضوع قرارداد)کفگیر، 

 

در صورتیکه دانشگاه قصد توزیع وعده ی ناهار در خوابگاههای تابعه خویش را در هر زمان و به هر مدت داشته  -22

باشد پیمانکار موظف به پخت و توزیع در محل هایی  که کارفرما تعیین می کند و بهمان قیمت می باشد.

 

، قرارداد طبخ و توزیع و تامین مواد اولیه به صورت جداگانه عامالتسیون مپس از اعالم برنده مناقصه توسط کمی -23

منعقد می گردد.

در خاتمه متذکر می شود که انجام مطالعه دقیق از کم و کیف و موضوع از طریق بازدید از محل های پخت و و توزیع غذا، مالحظه 

اسبه آمار و سایر موارد مشابه ضروری بوده و الزم است جهت ، نحوه ی محنمونه های بیشتر از برنامه غذایی، نحوه ی پرداخت

تیر و تلفن  7کسب اطالعات دقیق دیگری که مورد نیاز است به آدرس اداره تغذیه دانشگاه واقع در بلوار دانشگاه، پایین تر از میدان 

 دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرودمعاونت                                             تماس حاصل فرمایید.  32393501

 


