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  انغذاي دانشجويو طيخ و توزيع  مواد اوليه و تامين  خريدشرح كار مناقصه  -4-1
  دانشگاه صنعتي شاهرود

غذاي دانشجويانو طبخ و توزيع و تامين مواد اوليه تهيه  نوع  كار: -1

به شرح زير مي باشد: روزانه صورتغذاي مورد نياز داشجويي به جدول آمار تقريبي  - 2

تقريبي ميانگين   سرويس دهينوع   نام رستوران  رديف
  توضيح  آدرس محل طبخ  يا توزيع  پخت روزانه

١  
  

  پرديس مركزي (زيتون)
  پرس 450  صبحانه

 –بلوار دانشگاه   -شاهرود
  پرس 1600  ناهار  طبخ و توزيع  دانشگاه صنعتي شاهرود

  پرس 900  شام
  

  پرديس فناوري(بركت)  ٢
 –بلوار دانشگاه  –شاهرود   پرس 500  صبحانه

 -روبروي پمپ بنزين
  پرديس فناوري

  پرس 1700  ناهار  طبخ و توزيع
  پرس 1000  شام

  

 -آزادشهر  ،جاده بسطام  پرس 80  ناهار  پرديس كشاورزي  ٣
  طبخ و توزيع  دانشكده كشاورزي

  پرس 50  در صورت لزوم شام
  

٤  
تير خواهران  7خوابگاه 

  (توزيع)

 -تير 7ميدان  –شاهرود   پرس 100  صبحانه
 -بلوار ايت ا... طاهري
  جنب خانه سالمندان

ناهار و شام خوابگاه از 
پرديس مركزي يا فناوري 

  تامين مي گردد.
  پرس 400  ناهار
  پرس 600  شام

  

٦  
  

  خوابگاه احمديان (توزيع)

 -خيابان پيشوا  -شاهرود  پرس 30  صبحانه
پايين تر از چهار راه 

  زينبيه

ناهار و شام خوابگاه از 
پرديس مركزي يا فناوري 

  پرس 90  شام  تامين مي گردد.

    

٧  
خوابگاه تحصيلات تكميلي 

  برادران
  50  شام

ندسي و مهپرديس 
  فناوري هاي نوين 

  

  

٨  
خيابان ايت ا...  –شاهرود   پرس 130  شام  خوابگاه پژوهش برادران

  طاهري
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خواهد بود. ضمن اينكه در  20/4/2140لغايت  15/6/1401از مورخ  ماه 10حدود به مدت طول مدت قرارداد:  -3
تعطيلات رسمي و نيز تعطيلات لحاظ شده در تقويم دانشگاهي هيچگونه پرداختي از ناحيه دانشگاه صورت نخواهد 
پذيرفت و در ايام ماه مبارك رمضان در صورت فعال بودن خدمات آموزشي دانشگاه نيز غذا بصورت افطاري و 

دانشگاه اقدام به ارائه شگاه طبخ و توزيع خواهد شد. ضمنا چنانچه سحري در سلف سرويس ها و خوابگاههاي دان
با همان قيمت  20/6/2140لغايت  21/4/1140غذا در ترم تابستاني نمايد پيمانكار موظف به ادامه همكاري از تاريخ 

توافقي در قرارداد خواهد بود.

ماه را همواره در اختيار  2مدت حداقل  پيمانكار مي بايست سرمايه كافي براي هزينه ي سرويس دهي غذايي به -4
داشته باشد، تا در صورت عدم دريافت مبلغي از دانشگاه، توان كليه پرداخت ها اعم از حقوق و مزاياي كارگران و 

و هيچگونه مبلغي به عنوان پيش پرداخت قابل واگذاري  ماه داشته باشد. 2هزينه مواد مصرفي و غيره را به مدت 
نمي باشد.

محاسبه مي  صبحانه سرد، آمارخورده شدهدر مورد ( شده خريداري آمار قابل محاسبه در پرداخت ها، تعداد غذاي  -5
در سيستم اتوماسيون تغذيه خواهد بود. )گردد

ماه يكبار به عهده پيمانكار مي باشد. 2حداقل هر  انبارهاسمپاشي و ضدعفوني   -6

آموزش بهداشت از مراكز مورد تاييد دانشگاه براي كليه كاركنان اخذ كارت معاينه بهداشتي و كارت گواهينامه  -7
تحت امر پيمانكار به عهده شركت پيمانكاري مي باشد.

انجام برنامه هاي غذايي ويژه ماه مبارك رمضان و نيز برنامه هاي غذايي ويژه ايام خاص مثل ايام امتحانات و غيره  -8
به همان قيمت غذاي روزهاي عادي خواهد بود.

مطابق برنامه غذايي اعلام شده از سوي دانشگاه به عهده پيمانكار مي باشد  هيه دورچين هاي همراه غذا ت -9

تائيد فرم رويت مكان و امكانات وضعيت پخت  -10

تائيد فرم منع مداخله كاركنان دولت  -11

، تعمير و  پرس غذا ، هزينه حامل هاي انرژي و طبخ و توزيع هرتامين مواد اوليه پيمانكار در محاسبات  -12
سرويس تجهيزات و تامين ملزومات موضوع قرارداد را لحاظ نمايد.

در صورتيكه دانشگاه قصد توزيع وعده ي ناهار در خوابگاههاي تابعه خويش را در هر زمان و به هر مدت داشته  -13
و بهمان قيمت مي باشد. تامين مواد آن وعدهباشد پيمانكار موظف به 
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بصورت هر چهار ماه يكبار براي كليه دست لباس كار مناسب و مورد تاييد كارفرما  دوپيمانكار موظف است  -14
روزانه، پيش بند ،  دمپايي ، چكمه براي كليه  بصورت همچنين كلاه و دستكش يكبار مصرفپرسنل در نظر بگيرد. 

  در نظر گرفته شود.پرسنل 

انبار و سردخانه موضوع از طريق بازديد از محل هاي در خاتمه متذكر مي شود كه انجام مطالعه دقيق از كم و كيف و 
، نحوه ي محاسبه آمار و ساير موارد مشابه ، ملاحظه نمونه هاي بيشتر از برنامه غذايي، نحوه ي پرداختمواد غذايي

ضروري بوده و لازم است جهت كسب اطلاعات دقيق ديگري كه مورد نياز است به آدرس اداره تغذيه دانشگاه واقع در 
     تماس حاصل فرماييد.  32393501تير و تلفن  7لوار دانشگاه، پايين تر از ميدان ب

                                 

 معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود

 


