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 شرایط شرکت در مناقصه
  پرس درهر روز 180 – 160تامین غذای پرسنل شرکت به تعداد موضوع مناقصه :  -1
  شرکت سایپا لجستیک : (مناقصه گزار)كارفرما   - 2
 يكسال تمام شمسي مدت اجراي موضوع مناقصه :  -3
 سپرده شركت در مناقصه  -4
می باشپپپد که  (معادل یکصپپپدو ده مینیوو توماو)ریال  1،100،000،000سپپپپرده شپپپرکت در مناقصپپپه معادل    1-4

تضپپمین با اعتسار سپپه ماهه و یا  ک متقاضپپی می بایسپپتی مسنر سپپپرده را فی یک فقره ضپپمابت بامه بابکی 
شپپپسای و شپپپماره  30281167082611سپپپپرده اره حسپپپا  شپپپمپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپو یا فیش بابکی به شپپپده بابکی 

IR950600302801106708261001   شپپپپپرکت حمل و بقل  ند وجری  بزد بابک قرض الحسپپپپپنه مرر ایراو بنام
، به واحد امور مالی شپپپرکت به سدرس : ترراو   06/02/1401حداکثر تا تاریخ  تریه و  (سپپپرامی  ا   ) سپپپایپا

 یا رسید و تحویل ( لجستیک سایپا) سایپا وجری  ند بقل و حمل شرکت، صنعتی شررک از بعد،  راردابگه
 ارائه بمایند  . حراستاحد و به پاکات سایر با همراه را سو تصویر

 عودت سپرده تمامي شركت كنندگاو تا پاياو مراحل مناقصه و مشخص شدو بربده امكاو پذير بمي باشد.   4-2
از ادامه مناقصپپه ابصپپراا بمايد،  (الف)تشپپريتات مناقصپپه گشپپودو پاكت  چه شپپركتي بعد از زماو شپپروعب نا  4-3

 كل سپرده سو شركت ضسط  واهد گرديد.
ماه پس از تاريخ ارائه پيشپپنراد ها بوده و براي حداقل سپپه ماه ديگر قابل  3مدت اعتسار ضپپمابتنامه فوب بايد  4-4

 رم هاي مصو  تنظيم شود.تمديد باشد و عالوه بر سو ضمابتنامه هاي بابكي بايد فسق ف
 گردد. یاد قرارداد با بربده اول مسترد مپس از ابعق و سوم سپرده شركت در مناقصه بتر دوم  4-5
روز از تاريخ ابالغ بتيجه مناقصپپپپه، از امضپپپپاي قرارداد  ودداري بمايد،  10در صپپپپورتي كه بربده مناقصپپپپه  را  4-6

سط مي گردد و در صپپورت اعالم بربده دوم توسپپط كميسپپيوو سپپپرده شپپركت درمناقصپپه وي به بتص مناقصپپه گزار ضپپ
 معامالت، بتر دوم مو ف به امضاي قرارداد  واهد بود در غير اين صورت سپرده وي بيز ضسط مي شود.

رسپپيد سپپپرده شپپركت در مناقصپپه مي بايسپپت به همراه تصپپاویر فیش بابکی و یا ضپپمابت بامه بابکی به همراه  4-7
 تحویل داده شود. ( الف )سر در پاکت در بسته کپی کارت شناسایی معت

 كه فاقد سپرده شركت در مناقصه باشند ترتيب اثر داده بخواهد شد. پيشنرادهاييبه  4-8
 
 زماو و محل دريافت اسناد مناقصه  -5

ياو ميتوابند از  بامه دعوت به مناقصپپپپپپپه تاريخمتقاضپپپپپپ یافت  ناد مناقصپپپپپپپه  در  سپپپپپپپایتبه جرت دريافت اسپپپپپپ
WWW.SAIPALOGISTICS.IR .مراجعه بمایند 

 
 
 زماو و محل تسنيم پيشنرادات -6

http://www.saipalogistics.ir/
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سپپاعت پایاو تا پيشپپنراد دهندگاو بايد پيشپپنرادهاي  ود را با رعايت شپپرايط مندري در اين اسپپناد تكميل و حداكثر 
 تحویل بمایند. 5س ذکر شده در بند شرکت به سدر  حراستبه واحد   06/02/1401 خ تاری  16:15

 
 بحوه تكميل و ارسال پيشنرادات  -7
به ترتيب بندهاي بعدي تريه و تحويل گردد . توضيح اينكه پاكت  و الف ،   ، يپيشنراد بايد در پاكت هاي  1-7

:  شته شودو ي بايد جمعا در پاكت سر بسته ديگري گذاشته شده و الك و مرر گردد و روي پاكت بو هاي الف،  
،  شماره مناقصه،  بام مناقصه،  بام شرکت. ضمناً روی هر سه پاکت  سا ت سدل  وبیپيشنراد براي مناقصه : 

 ذکر گردد .  شماره تماسو  شماره پاکت
 كنيه اسناد و اوراب تحويني در قالب پاكت هاي مذكور بايد توسط پيشنراد دهنده مرر و امضا شود. 7-2
هايي كه با پسپپت سپپتارشپپي ارسپپال شپپود در صپپورتيكه در موقص مقرر دريافت بشپپود مناقصپپه در مورد پيشپپنراد 7-3

 بخواهد داشت. گزار مسئوليتي
 قرار داده شود: (الف )پاكت اسناد و مداركي كه بايد در  4-7

 سپرده شركت در مناقصه كه به ترتيب پيش گتته شده تريه مي شود. 7-4-1
 قرار داده شود: (  )كت پااسناد و مداركي كه بايد در  5-7

  (متن حاضر )شرايط عمومي و ا تصاصی  مناقصه  7-5-1
 سوابق كاري مرتسط با موضوع مناقصه به ابضمام تصوير قراردادهاي منعقده  7-5-2
 تصوير مصدب اساسنامه شركت، سگري تاسيس و س رين تغييرات و سگري روزبامه رسمي امضاهاي مجاز. 7-5-3
 ماه س ر شرکت 3گردش مالی  7-5-4
 : اوراب و مستندات ارائه شده عودت بخواهد شد. 1تسصره 
و سپپوابق داده شپپده در رد يا قسول هري  از پيشپپنرادات مختار  " ": مناقصپپه گزار پس از بررسپپي پاكت  2تسصپپره 
 است.

 قرار داده شود: "ي"اسناد و مداركي كه بايد در پاكت  7-6 
 برگه پيشنراد قيمت. 7-6-1
 ماه شمسي باشد. 3: اعتسار پيشنراد ارائه شده بايد حداقل  3تسصره
 
 ابتخا  بربده مناقصه  -8

بازگشپپپايي شپپپده و  (الف)در جنسپپپه كميسپپپيوو معامالت پس از ثست فررسپپپت كنيه پيشپپپنراد دهندگاو، پاكت هاي 
بازگشايي  ( ) پيشنرادهايي كه تضمين سبرا مورد قسول واقص شود مشخص و اعالم مي شود. پس از سو پاكت هاي

 شده و اسناد تحويني ارزيابي و امتيازدهي مي شود.
افتتاح و مسالر پيشنرادي ثست و مراتب صورتجنسه  (ي)پس از تدوين جدول امتيازات شركت كنندگاو، پاكت هاي 

دوم كميسپيوو معامالت دسپتگاه مناقصپه گزار با عنايت به جدول امتيازات و مسالر پيشپنرادي بربده اول و  ميشپود.
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مناقصپپپه را ابتخا   مي بمايد. الزم به ذكر اسپپپت روبد مذكور ممكن اسپپپت در ي  يا دو جنسپپپه و يا بيشپپپتر صپپپورت 
 گيرد.

قيمت هاي  اري از اعتدال را باتشپپخيص  ود مردود و  ول هري  از پيشپپنرادات مختار اسپپتكميسپپيوو در رد يا قس
ه از مناقصپپه، مناقصپپه را لغو بموده و كنيه سپپپرده هارا بمايد. ضپپمنا مناقصپپه گزار مجاز اسپپت در هر مرحنمی اعالم 

 مسترد بمايد.
پس از افالع از بربده شدو در دفتر اداره بازرگابی مناقصه گزار حاضر شده  روز 10بربده مناقصه منزم است  را 

 تنظيم شده توسط سو اداره را تنتيذ بمايد. و قرارداد
 

ري موضوع مناقصه به بربده بدارد ضمناً مناقصه گزار مختار است موضوع : مناقصه گزار الزامي براي واگذا 4 تسصره
 مناقصه را به بيش از ي  شخص واجد شرايط واگذار بمايد.

 
 شرایط عمومي  -9
مناقصپپه بر اسپپاس سيين بامه معامالت شپپركت سپپایپا لجسپپتیک ودسپپتورالعمل برگزاري مناقصپپات شپپركت برگزار  9-1

 مي شود.
تغيير و يا اصپالح و يا تجديد بظر درهر قسپمت از اسپناد و مدارك مناقصپه را قسل از ابقضپاي مناقصپه گزار حق  9-2

مرنت الزم جرت تسپپنيم پيشپپنرادات براي  ود محتو  مي دابد در اين صپپورت مراتب را به كنيه دعوت شپپدگاو در 
 مناقصه ابالغ و بيزجزء اسناد و مدارك مناقصه منظور  واهد بمود.

و در مناقصپپپه بايد پس از معالعه دقيق اسپپپناد و مدارك مناقصپپپه و ابجام بررسپپپي و تحقيقات شپپپركت كنندگا  9-4
برخ هاي پيشپپنرادي  ود را با دقت محاسپپسه و در برش پيشپپنراد قيمت به فور كامل و  وابا و بدوو  الزم ريز برخ يا

صرا و تغيير و يا حذا و يا قنم  وردگي  به حروا و عدد بوشته و سپس كنيه اسناد و مدارك مناقصه را بدوو ت
 قرار دادو شرط رد سو، ازابتدا تا ابترا امضاء و مرر بمايد .

پيشپپنرادات بايد كامل و بدوو قيد و شپپرط باشپپد و هي  گوبه ابرام  دشپپه عيب بقص و قنم  وردگي بداشپپته  9-5
ن شركت در مناقصه ترتيب پيشنراد هاي باقص و مسرم و مشروط و  اري از حدود اعتدال و يا فاقد تضمي باشد به

 ضمنا مناقصه گزار در رد يا قسول ي  يا كنيه پيشنرادات مختار است. ،اثر داده بخواهدشد
قيمت پيشنرادي پيشنراد دهندگاو شامل كنيه هزينه هاي اصني و جابسي ابجام  دمات، هزينه هاي عمومي  9-6

 رات قابوبي و ...  واهد بود.هزينه هاي باالسري وهزينه هاي بيروي ابسابي ، سود و كسو ,
هي  گوبه تغيير و يا د ل تصرفي بسايد از باحيه پيشنراد دهنده در اسناد و مدارك مناقصه داده شود در غير  9-7

 به پيشنراد وي ترتيب اثر داده بخواهد شد. اين صورت
بمايند هر مكاتسه اي كه به پيشپپپنراد دهندگاو بايد بشپپپابي كامل و دقيق و شپپپماره تنتن  ود را در اسپپپناد قيد  9-8

 بشابه مذكورارسال شود ابالغ رسمي تنقي  واهد شد.
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پيشپپپپپپنراد دهندگاو بايد به كنيه قوابين و مقررات قابوو كار و تامين اجتماعي جاري كشپپپپپپور در مورد كاركناو  9-9
 كامل داشته باشد و سبرا را حين اجراي موضوع مناقصه رعايت بمايند.  ود سشنائي

  واهد بود. (پيمابكار)ا ت كنيه كسورات متعنقه به عرده فرا قرارداد پرد 9-10
قابوو  141يشپپپنراد دهندگاو اعم از اشپپپخا  حقيقي ويا حقوقي بايسپپپتي مشپپپمول ممنوعيت مقرر در اصپپپل   9-11

بساشپپپپند و  1337دي ماه  22اسپپپپاسپپپپي جمروري اسپپپپالمي ايراو و قابوو منص مدا نه در معامالت دولتي مصپپپپو  
  الا سو ثابت شود برابرقوابين و مقررات مزبور رفتار  واهد شود. نابچه 
درصپپپپد كار موضپپپپوع قرارداد را افزايش يا  25مناقصپپپپه گزار مجاز  واهد بود بر فسق شپپپپرايط قرارداد تا ميزاو  9-12

 كاهش دهد دربتيجه پيمابكار منزم به ابجام  دمات اضافي بر اساس برخ هاي قرارداد  واهد بود .
ادات  ود متحمل شپپپده ابد ناقصپپپه گزار هزينه هائي را كه پيشپپپنراد دهندگاو بابت تريه و تسپپپنيم پيشپپپنرم 9-13
 بمي بمايد. پردا ت
 هزينه دري سگري مناقصه به عرده بربده مناقصه مي باشد.  9-14
 شد .تسنيم پيشنراد به منزله قسول تمام شرايط واسناد مناقصه از فرا پيشنراد دهنده تنقي  واهد  9-15
 

 شرایط ا تصاصی  -10
 سابقه در زمینه موضوع مناقصه  داشتن 10-1
 داشتن تجربه و دابش کاری متید مرتسط با موضوع مناقصه  10-2
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 قرارداد  ريد غذا
 

 ثست شده به (سرامی  ا   ) ( سایپا لجستیک)شرکت حمل و بقل  ند وجری سایپا فی ما بین  اين قرارداد  
به بمایندگی سقایاو فریور 10102739529، شناسه منی :  411148489475به شماره اقتصادی و  232958 شماره

مدیره و میر جنیل بگاربده به سمت رئیس هیئت مدیره ربجسراو به سمت مدیرعامل شرکت و بائب رئیس هیئت 
که از این  55250931-9بعد از مصنی  راردابگه  تنتن – راردابگه –بزرگراه  سیت اله سعیدی  -به سدرس : ترراو

، شناسه منی  -------------ثست شده به شماره  ------------------از يک فرا و شرکت بامیده می شود  کارفرماپس 
-----------------------------------------------------------: به بشابي: ----------------کد اقتصادی به شماره   -----------: 

باميده  «پیمابکار»که در اين قرارداد به ا تصار  ---------------و شماره فکس    ---------------به شماره تنتن  ----
 باشند.يگردد و فرفين منزم و متعرد به اجرای کنيه متاد و شرايط سو ميشود از فرا ديگر منعقد ممي
 موضوع قرارداد: -1ماده

در هر روز کاري و بنا به در واست کارفرما ، که مشخصات بتر  -----تعداد موضوع قرارداد عسارت از  ريد غذا براي 
 کامل سو در پيوست شماره يک قرارداد دري گرديده است.

 
 قرارداد: مسنر -2ماده 

 میساشد . 1مسنر قرارداد به پیوست جدول شماره 
 برای ابجام  دمات در فول مدت قرارداد ثابت بوده و هی  گوبه افزایشی بخواهد داشت: 1تسصره
در راستای اجرای بظام مالیات بر ارزش افزوده ، مسنر ریالی در صورتی قابل پردا ت است که در : 2تسصره 

ري گردیده و گواهی مسنی بر پردا ت مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی به واحد امور فاکتورهای ارائه شده د
مالی کارفرما تسنیم گردد. در غیر اینصورت کارفرما هی  مسئولیتی در قسال موارد باشی از عدم دري فاکتور و 

ش افزوده ، مالک عمل در پردا ت بخواهد داشت. با توجه به تغییر احتمالی در برخ محاسسه مالیات بر ارز 
  صورتحسابرای برخ اعالمی سازماو امور مالیاتی کشور در سال فعالیت می باشد.

 
 بحوه پردا ت: -3ماده 
برای ابجام موضوع قرارداد ، بر اساس فرمت مورد تایید دستگاه بظارت در پایاو هر ماه با تنظیم و ارسال  -3-1

مديریت  )کمیت و کیتیت  ,أييد دستگاه بظارت در  صو  تعدادصورت وضعیت ابجام شده توسط پیمابکار و ت
و تصویب امور بازرگابی به امور مالی ارسال پس از کسر كسورات قابوبي و جرایم احتمالی  (پشتیسابی و تدارکات

 و...  را مدت دو ماه بسست به پردا ت اقدام  واهد گردید.
سا  ارسالی از فرا پیمابکار ، مراتب به صورت کتسی به : در صورت مشاهده هرگوبه اشکال در صورتح 3تسصره 

ایشاو اعالم  واهد شد . بدیری است در  نین مواردی مسئولیت هرگوبه تأ یر در پردا ت صورتحسا  برعرده 
 پیمابکار می باشد . 
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 مدت قرارداد: -4ماده
. در صورتي که تحويل کاالي موضوع باشدبه مدت یک سال مي ----------لغايت  ---------مدت قرارداد از تاريخ 

قرارداد و اجراي تعردات قراردادي از سوي پیمابکار ابجام بشود، اين قرارداد فسق شرايط مندري در سو تا اتمام 
 کامل تعردات موضوع سو ادامه  واهد يافت و ابقضاي مدت قرارداد رافص مسئوليت پیمابکار بخواهد بود.

افص تعردات و مسئوليت هاي پیمابکار بسوده و متعرد به ایتای تمامی تعردات این ابقضاء مدت قرارداد ر  :4تسصره
قرارداد می باشد و بعد از اتمام مدت قابوبي قرارداد، پیمابکار در صورت دستور كتسي كارفرما متعرد به ابجام 

رداد حاضر  واهد بود. عمنيات موضوع قرارداد به مدت دو ماه بدوو تنظيم الحاقيه با كنيه شرايط مندري در قرا
 واحد مالي بر اساس بامه تمديد حق الزحمه پيمابكار را پردا ت مي بمايد.

 
 كسورات:- 5ماده
حق بيمه عنی الحسا   %5قابوو كار و تامين اجتماعي، از هر صورت حسا  پیمابکار  38ماده راساس متاد  -1-5

ا ت س رین وجه صورتحسا  ارسالی و حق بیمه توسط کارفرما كسر و بزد شرکت سپرده می گردد ضمن سبکه پرد
سپرده شده منوط به ارائه متاصا حسا  سازماو تامین اجتماعی  واهد بود. پیمابکار مکنف است متاصا حسا  

ماه بعد به شرکت ارایه و در صورت عدم ارایه ، سپرده و س رین صورت وضعیت  2را بعد از اتمام قرارداد حداکثر 
 منظور می گردد . اهد شد و هزینه بیمه با ضریب قععی به حسا  پیمابکاربه بتص شرکت ضسط  و

درصد به عنواو تضمین حسن ابجام کار قرارداد کسر و پس از احراز صحت  10از هر صورت حسا  پیمابکار  -5-2
قرارداد اجرای تعردات قرارداد و رضایت دستگاه بظارت از کمیت و کیتیت  دمات و غذای ارائه شده پس از اتمام 

 و ارائه متاسا حسا  بیمه به پیمابکار مسترد  واهد شد.
 

 شرح تعردات پیمابکار: -6ماده 
قابوو کار بسست به بيمه بمودو کنيه کارکناو  ويش که به محيط  148پیمابکار متعرد گرديد معابق ماده  -1-6

ابوبي الزم را به شرح فوب ارائه بمايد. شوبد، اقدام و متاصا حسا  قکارفرما جرت ابجام موضوع قرارداد اعزام مي
اي ياد شده شامل کنيه حوادثي که در حين کار براي کارکناو اعزامي بروز بمايد،  واهد بود، بنوعي پوشش بيمه

 که کارفرماي اين قرارداد هي  مسئوليتي در قسال کارکناو ياد شده در صورت بروز حوادث کار بخواهد داشت.
ست کنيه قوابين و مقررات حتا ت فني، ايمني و برداشت کار را در مورد کارکناو اعزامي و پیمابکار مکنف ا -2-6

محيط کار سبرا اعمال و وسائل و سموزشراي الزم را به کارکناو مزبور ارائه کند و در اين موارد و يا در مورد بروز 
 د داشت.هرگوبه حادثه، کارفرما هي  مسئوليتي  ه از بظر مالي و  ه قابوبي بخواه

پیمابکار متعرد است در هنگام ابجام موضوع اين قرارداد، پوشش بیمه ای الزم را داشته باشد و کنيه تدابير  -3-6
الزم براي جنوگيري از بروز  سارت و سسيب به اشخا  و ماشين سالت و تأسيساتي که در محل کارفرما موجود 

جسراو  سارات وارده به کارفرما و يا اشخا  ثالث است است، اتخاذ بمايد و در صورت تقصير وي، راسا مسئول 
 و کارفرما مجاز  واهد بود، راسا از محل معالسات و يا وثيقه موجود بزد  ود بسست به وصول  سارت اقدام بمايد.

ائه  نابچه به هر عنتي پیمابکار بتوابد غذا را سماده و توزيص بمايد منزم است در اسرع وقت به تعداد ليست ار  -4-6
شده از سوي امور اداري کارفرما، غذاي با کيتيت معنو  از رستورابراي مورد قسول کارفرما تريه و در رستوراو 
شرکت بين کارکناو توزيص بمايد. در هر صورت تأمين غذا از ساير رستورابرا رافص مسئوليت بسوده و کنيه تعردات و 

بوده و مسئوليتي از اين جرت متوجه کارفرما بخواهد بود.  مسئوليتراي در مورد رعايت موازين برداشتي پا برجا
ً بسست به تأمين سو از  بديري است در صورت عدم تأمين به موقص غذاي مورد تقاضا و سرو سو، کارفرما راسا
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هزينه هاي ياد شده، به عنواو  25%هاي  ريداري غذا را به ابضمام رستورابراي مورد قسول  ود اقدام و کنيه هزينه
 ريمه از ا ذ  واهد بمود. از اين حيث  هيچگوبه اعتراضي بخواهد داشت.ج
بيشتر  10%پیمابکار متعرد است همه روزه عالوه بر سمار غذايي که توسط کارفرما اعالم  واهد شد مقدار  -5-6

بشود،  پيش بيني بموده و سمادگي سبرا داشته باشد تا در صورت بياز سرو بمايد در صورتيکه غذاي فوب مصرا 
 توابد در جاي ديگر مصرا بمايد که در اين صورت وجري به پیمابکار پردا ت بمیگردد.غذاي اضافي را مي

پیمابکار متعرد است به صورت روزابه و به تعداد اعالمي و معابق در  واست کارفرما در  را يکسار مصرا  -6-6
 گردد.مي بسست به توزيص غذا در محنرائي که توسط با ر کارفرما اعالم

پیمابکار مو ف به پردا ت حقوب کارکناو  ود در موعد معين ميساشد، صرا بظر از اينکه وجري از شرکت  -7-6
دريافت بموده باشد يا  ير، در صورت عدم اجراي اين بند ، کارفرما حق  واهد داشت با توجه به ا الل بعمل 

ها و  سارات وارده بنا به تشخيص با معالسه کنيه هزينهسمده در ابجام قرارداد، بسست به جريمه و فسخ قرارداد 
  ود اقدام بمايد.

گردد بسست به استتاده از مواد و اغذيه مندري در ليست دور  ين غذاها که به پيوست پیمابکار متعرد مي -8-6
 قرارداد مي باشد اقدام بمايد.

 باشد.سيده است در  صو  اين قرارداد معتسر ميکنيه شرايط و متاد مندري در اسناد مناقصه که به تأييد ر  -9-6
پیمابکار تعردات قراردادي  ود را در مدت قرارداد و يا تمديد زمابي سو، ابجام  واهد داد و هرگوبه تأ ير در  -10-6

مسنر قرارداد به  (بيم درصد) 5/0اي معادل ابجام بخشي يا تمامي تعردات موضوع قرارداد، موجب احتسا  جريمه
هاي مزبور را از محل معالسات  و يا تضمين ابجام تعرد توابد جريمههر روز تأ ير  واهد بود و کارفرما مي ازاي

 وي، حسب مورد کسر يا وصول بمايد و  هرگوبه ادعا و اعتراضي را از اين حيث از  ود سنب و اسقاط حق بمود.
ص و توابايي الزم ابجام موضوع قرارداد را داشته و پیمابکار ضمن امضاء اين قرارداد، اقرار مينمايد که تخص -11-6

باشد. اعالم عدم تخصص و افالع از موضوع و از بحوه اجراي سو کامال معنص بوده و منزم به اجراي دقيق سو مي
 بحوه اجراي  دمات يا موضوع قرارداد، رافص مسئوليت  بخواهد بود.

 ايط قرارداد و بحوه اجراي سو بسست به امضاء قرارداد اقدام بمود.پیمابکار با عنم و افالع کامل از متاد و شر  -12-6
پیمابکار متعرد ميگردد در صورت بیاز و در واست کارفرما مواد اوليه موضوع قرارداد را به بحوي که مورد  -13-6

 هاي از قسل تعيين شده تحويل بمايد.تأييد دستگاه بظارت کارفرما مي باشد و محل
کاالی تحويني به تشخيص کارفرما معيو ، فاسد يا غير برداشتي و کسری داشته باشد،  /  نابچه غذا -14-6

کاالی مزبور اقدام بمايد که در حالت موجب  /پیمابکار مکنف است، در اسرع وقت ، بسست به جایگزینی غذا 
توابد به فرب مقتضي کاالی تحويني توسط وی بوده و کارفرما مي /اي از قرار ده درصد براي غذا احتسا  جريمه

 بسست به وصول سبرا اقدام بمايد.
گردد از محنرایي بسست به تريه مواد پروتئيني از قسيل گوشت، مرغ و ماهي اقدام بمايد پیمابکار متعرد مي -15-6

 که داراي مجوز وزارت برداشت و مورد تأييد کارفرما باشد.
ريد کاالهاي موضوع قرارداد مراتب را کتسا به کارفرما اعالم گردد در صورت تغيير محل  پیمابکار متعرد مي -16-6

 و تأييديه الزم را ا ذ بمايد.
پیمابکار می بایست کنیه مواد غذایی تریه شده را در محل سشپز ابه  ود سماده و فسخ بماید و سپس جرت  -17-6

برداشتی مورد تایید کارفرما صورت    سرو به رستوراو کارفرما منتقل بماید. سرو غذای پرسنل در  روا استابدارد و
 می پذیرد که تریه سو به عرده پیمابکار می باشد .
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بماینده کارفرما و یا بازرساو واحد برداشت و درماو می توابند هر زماو که بخواهند محل فسخ غذا و ابسارهای  -18-6
یند . پیمابکار تعرد می بماید در صورتی مواد غذایی و همچنین بحوه فسخ و توزیص غذا و مواد اولیه را بازرسی بما

که بازرس واحد برداشت و درماو و بماینده کارفرما متتقآ مواد و غذای تریه شده را غیر قابل مصرا تشخیص 
دهند ، بدوو سبکه بیاز به ذکر دلینی باشد غذای تریه شده را معدوم بموده و مشابه هماو غذا و یا غذای دیگری 

 اینده کارفرما باشد ارائه بماید.را که مورد تایید بم
زباله های  (به تشخیص کارفرما)پیمابکار مو ف می باشد روزابه به هزینه  ود هر  ند بار که الزم باشد  -19-6

باشی از اجرای قرارداد را جمص سوری و در محل های مخصو  اینگوبه زباله ها ، تخنیه بموده و به هزینه و توسط 
مربوفه  اري و در محنی که از بظر شررداری و محیط زیست بالمابص می باشد ، تخنیه و  پیمابکار از محوفه های

 دفن می گردد.
امور مربوط به بظافت و برداشت سشپز ابه ، سالن ها و کنیه تاسیسات ، لوازم کار ، سا تماو ها و محوفه  -20-6

ماو و کارفرما قرار گیرد و پیمابکار متعرد می های تحت این قرارداد بایستی مورد تایید بماینده واحد برداشت و در 
 گردد بدوو هی  قید و شرفی تمام دستورات برداشتی کارفرما را اجرا بماید.

 پیمابکار متعرد می باشد در هر روز غذای رژیمی و بوع دوم به تعداد مورد در واست فسخ بماید. -21-6
ساعت قسل به پیمابکار ابالغ  واهد  48تعداد غذای رژیمی و بوع دوم از فریق بماینده کارفرما حداکثر  -22-6
 گردید.
تامین و سرو سبنیمو ، سبغوره ، روغن زیتوو ، پیاز ، باو و  لیواو یکسار مصرا مرغو  گیاهی یا کاغذی به  -23-6

به عرده پیمابکار می  (سال به تایید کارفرما رسیده باشد که بموبه های سو ق )مقدار کافی به همراه تمامی غذاها 
 (در شرایط شیوع بیماری کروبا و با بظر کارفرما غذا در  روا یک بار مصرا سرو می شود ) باشد.
کارفرما می توابد ابواع باهار و شام را به  ند بوع افزایش دهد و پیمابکار مو ف به قسول و اجرای سو می  -24-6
 باشد.
بعرده و  (در صورت سرو غذا در رستوارو )تامین مستخدمین جرت ارائه  دمات در محل رستوراو کارفرما  -25-6

 با هزینه پیمابکار  واهد بود.
که قسل از اجرای  2با توجه به متاد و شرایط قرارداد کمیت و کیتیت مواد متشکنه هر غذا فسق پیوست  -26-6

یده است و پیمابکار دریافت سبرا تایید و اجرا سو را تعرد می بماید  واهد قرارداد به رویت و امضای پیمابکار رس
 بود.
پیمابکار مترد می گردد کنیه پذیرائی های رسمی کارفرما در تمام اوقات شرعی صسحابه ، برار و شام را در  -27-6

 .سالنرای مخصو  و معین و یا هر محل دیگری که توسط کارفرما تعیین می گردد ابجام دهد
پیمابکار می بایستی در فواصنی که دستگاه بظارت تعیین می بماید کارکناو  ود را جرت معاینه فسی و ا ذ  -28-6

تندرستی به واحد برداشت و درماو معرفی بماید و همچنین متعرد می گردد از ادامه کار کارکنابی که از تندرستی 
 وگیری بماید.مورد تایید واحد برداشت و درماو کارفرما بمی باشد جن

پیمابکار می بایست پرسنل  ود را جرت حضور در کالسرای سموزشی مراکز برداشت فسق بظر کارفرما معرفی  -29-6
 (کنیه هزینه های حضور در کالسرای سموزشی به عرده پیمابکار  واهد بود.)بماید. 
ل های فسخ غذا و سرویس سبرا فی کنیه ابزار و لوازم کار و همچنین محل های بگرداری مواد اولیه ، مح -30-6

 لیست تحویل به صورت امابی و رایگاو از فرا کارفرما در ا تیار پیمابکار قرار  واهد گرفت.
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پیمابکار متعرد می گردد از ابزار و لوازم کار و همچنین مکاو هایی که از فرا کارفرما در ا تیار وی قرار  -31-6
رداد استتاده دیگری بنماید و درصورتی که مشاهده گردد پیمابکار برای گرفته ، جز برای ابجام تعردات این قرا

 مقاصد دیگری این امکابات را مورد استتاده قرارداده است به تشخیص کارفرما جریمه  واهد شد.
به پیمابکار می بایستی کنیه لوازم و ابزاری را که برای اجرای قرارداد به وی تحویل گردیده ، در پایاو عینآ  -32-6

 کارفرما عودت دهد.
 نابچه حین ابجام  دمات موضوع قرارداد وسایل متعنق به کارفرما که در ا تیار پیمابکار می باشد ، توسط  -33-6

وی و یا کارکناو ایشاو شکسته ، متقود یا سسیسی به سبرا وارد سید ، پیمابکار با جنب بظر بماینده کارفرما به جسراو 
وارده با توجه به مشخصات کاالی تحوینی  واهد بمود در غیر این صورت کارفرما راسا  کسری و یا رفص عیب و بقص

از معالسات پیمابکار کسر  واهد  %50اقدام به تامین و رفص عیب و بقص وسائل مذکور بموده و برای سبرا بعالوه 
 بمود.
 تریه مواد ضدعتوبی و تنظیتات بعرده و هزینه پیمابکار  واهد بود. -34-6
تریه و تامین السسه مورد بیاز از قسیل لساسرای متحدالشکل ، دستکش برداشتی مورد تایید با ر کارفرما ،  -35-6

 کتش ،کاله ،  کمه و غیره به عرده پیمابکار  واهد بود.
در صورتیکه فرز رفتار و صالحیت ا القی، جسمابی و صحت عمل کارکردی مورد تایید کارفرما بساشد ،  -36-6
ر مو ف است در صورت در  واست کارفرما ، بسست به تعویض کارگر و گماردو شخص دیگری بجای سو پیمابکا

اقدام فوری بعمل سورد . از بابت تعویض کارگر و هزینه های مرتسط با سو هیچگوبه مسئولیتی متوجه کارفرما 
 بخواهد بود.

ود را با مشخصات کامل و کپی شناسنامه پیمابکار مو ف است قسل از شروع بکار صورت اسامی کارکناو   -37-6
، دو قععه عکس ، برگه عدم سوء پیشینه ، کپی کارت سالمت بشابی محل سکوبت و ذکر سمت و غیره جرت 

 بررسی و صدور کارت شناسائی به کارفرما تحویل دهند. 
 کمه جرت سباو  پیمابکار مو ف است جرت کارکناو  ود هر  رار ماه یکسار روپوش ، کاله ، دستکش ، -38-6

که در سشپز ابه ابجام و یته می بمایند و شنوار فاستوبی ، جنیقه ، کتش و پیراهن و جورا  سبابی که در محوفه 
رستوراو کار می کنند و لساس ممتمایز برای سرسشپز با تایید بماینده کارفرما بعوری که با لساس کار کارکناو کارفرما 

د تریه و تامین بماید و کارکناو پیمابکار منزم می باشد که با لساسرای فوب الذکر تشابری بداشته باشد به هزینه  و
 و رعایت کامل بظافت و برداشت و سر و وضص مرتب جرت ابجام  دمات در محل کار حضور یابند .

 هی  یک از کارکناو پیمابکار حق استتاده از دمپائی در هنگام ابجام و یته را بداربد. -39-6
س کار کارکناو پیمابکار باید همیشه تمیز و مرتب بوده و تعداد سبرا بایستی به ابدازه ی باشد که هی  لسا -40-6

 یک از کارکناو به برابه شستشو لساس متحدالشکل با لساس غیررسمی و کثیف مشغول بکار بساشد.
ریه لساس کار کارکناو  ود روز پس از شروع اجرای قرارداد بسست به ت 10پیمابکار می بایستی حداکثر تا  -41-6

فسق شرح فوب اقدام بموده و در ا تیار کارکناو قرار دهد و در غیر اینصورت کارفرما مختار  واهد بود السسه مذکور 
 در صد جریمه از معالسات پیمابکار کسر بماید. 50را تریه و هزینه سبرا به اضافه 

او پیمابکار همچنین ابزار و لوازم و ماشین سالت جرت در صورتیکه کارفرما تشخیص دهد که تعداد کارگر  -42-6
ابجام  دمات موضوع قرارداد کافی بمی باشد، می توابد از پیمابکار بخواهد بسست به افزایش سبرا اقدام بماید در 
این صورت بظر کارفرما قععی بوده و پیمابکار منزم می باشد در اسرع وقت بدوو اینکه هیچگوبه تعردی برای 

ما ایجاد کند بسست به افزایش تعداد بترات اسسا  و لوازم کار اقدامات الزم را بعمل سورد برای این مورد بیز کارفر 
 هیچگوبه وجه اضافه کاری به پیمابکار پردا ت بمی گردد.
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ز در صورتیکه پیمابکار قادر به تامین کارگراو  ود بساشد کارفرما حق دارد بسست به تامین کارگر مورد بیا -43-6
اقدام بموده و دو برابر هزینه های مربوط به هر کارگر را از اولین پردا ت کسر بماید و کارگر بکار گرفته شده جزء 
عوامل پیمابکار محسو  گردیده و کنیه مسئولیترای بعدی از قسیل پردا ت دستمزد و ... متوجه پیمابکار  واهد 

 بود.
تسی کارفرما حق  اري کردو غذا و مواد غذایی را از محل قرارداد هی  یک از پرسنل پیمابکار بدوو مجوز ک -44-6

بداربد و در صورت مشاهده  نین امری به تعداد سه برابر ارزش غذاها و مواد غذائی مشکوفه از معالسات پیمابکار 
ساعت به  دمت کارگر  24کسر  واهد شد. بدیری است در  نین مواردی پیمابکار مو ف است  را مدت 

 پایاو دهد و از بابت ا راي هیچگوبه تعرد و مسئولیتی شامل حال کارفرما بخواهد بود.متخعی 
مسئولیت بظارت عمومی و سراستگی  اهری کنیه کارکناو پیمابکار به بحوی که مورد تایید بماینده کارفرما  -45-6

 باشد به عرده و هزینه پیمابکار  واهد بود.
یه و ابزار کار فسق بظر و دستور بماینده کارفرما به عرده و هزینه پیمابکار شستن و تمیز کردو  روا و اثاث -46-6

 می باشد.
 بظافت عمومی محل هایی که برای توزیص غذا و مصرا سو تعیین شده به عرده پیمابکار است. -47-6
رستوراو ، کنیه در  ها ، پنجره ها ، شیشه ها ، پرده ها ، محوفه ابسارهای رستوراو ، دستشوئی های  -48-6

میزها و رومیزی ها ، ر تکن کارگراو پیمابکار و یا هر محل دیگری که در ارتساط با  دمات تحت قرارداد باشد 
 بایستی توسط پیمابکار و به هزینه او بظافت گردد . به فوریکه مورد تایید بماینده کارفرما قرار گیرد .

ابق بظر دستگاه بظارت کارفرما ابجام بگیرد ، کارفرما راسا هرگاه امر بظافت به موقص و به بحو معنو  و مع -49-6
 درصد جریمه از معالسات پیمابکار کسر و برداشت  واهد شد. %20اقدام بموده و هزینه های سو را به اضافه 

 
 شرح تعردات کارفرما: -7ماده 
 اين قرارداد پردا ت بمايد. 3گردد مسنر قرارداد را به  معابق مواعد مقرر در ماده کارفرما متعرد مي -1-7
 کارفرما مو ف است به صورت هتتگی سمار غذا را به پیمابکار اعالم بماید. -2-7
 

 ضمابت حسن ابجام قرارداد: -8ماده 
پيمابكار به منظور رسيدو كارفرما به حقوب حقه  ود در صورت عدم ابجام تعردات، جسراو  سارات وارده و  -8-1

 %120را که معادل   (یک فقره  ک صیادی  ) مچنين بابت ضمابت حسن تعردات قراردادجرائم عمنكردي و ... و ه
و تا ایتای تمامی تعردات پیمابکار بزد كارفرما باقي  واهد مابد دهد مسنر کل قرارداد است، در ا تيار کارفرما قرار 

، كارفرما محق  واهد بود بسست و در صورت تشخيص تخنف پيمابكار توسط كارفرما از هر ي  از متاد اين قرارداد
تحت هر  )به ضسط تضامين اقدام و معالسات و  سارات وارده را از محل كنيه تضامين و اسناد تجاري دريافتي 

و ساير معالسات پيمابكار برداشت بمايد و  (عنواو از جمنه پيش پردا ت، عني الحسا ، حسن ابجام كار و...
ه به مراجص قضايي را در اين  صو  از  ود سنب و ساقط می بماید. بديري پيمابكارحق هرگوبه اعتراض و مراجع

است درصورت صحت اجراي تعردات مندري در اين قرارداد اسناد مربوفه پس از پاياو ایتای تمامی تعردات 
 پیمابکار و تأييد دستگاه بظارت، به پيمابكار مسترد  واهد شد.

ت به غير از موارد فورس ماژور از اجراي عمنيات موضوع قرارداد  ودداري در صورتي كه پيمابكار به هر عن: 5تسصره 
بمايد كارفرما قرارداد را فسخ وجه ضمابت بامه بابكي دریافتی و يا معادل وجه سو را به عنواو  سارت عدم ابجام 

 تعرد از پيمابكار دريافت  واهد بمود. 
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 جريمه تأ ير يا عدم اجراي متاد قرارداد: -9ماده 
شروع بکار بسست به اجراي عمنيات و  دمات موضوع  /روز از تاريخ ابالغ قرارداد 1 نابچه حداکثر  را مدت  -1-9

قرارداد اقدام موثري به عمل بياورد و اين موضوع توسط با ر کارفرما احراز و مورد تأييد واقص گردد، کارفرما ميتوابد 
کل قرارداد، از محل معالسات و يا تضمين ابجام تعرد وي، مسنر  (بيست درصد) %20اي معادل ضمن ا ذ جريمه

بسست به فسخ يک جابسه قرارداد اقدام بمايد و  هرگوبه ادعا و اعتراضي را از اين حيث از  ود سنب و اسقاط حق 
 بمود.
به سو اشاره تعردات قراردادي  ود را در مدت قرارداد و يا تمديد زمابي سو و در مقافص زمابي که در زمابسندي  -2-9

شده است، ابجام  واهد داد و هرگوبه تأ ير در ابجام بخشي يا تمامي تعردات موضوع قرارداد، موجب احتسا  
هاي توابد جريمهمسنر قرارداد به ازاي هر روز تأ ير  واهد بود و کارفرما مي (بيم درصد) % 0.5اي معادل جريمه

تعرد وي، حسب مورد کسر يا وصول بمايد و  هرگوبه ادعا و اعتراضي مزبور را از محل معالسات  و يا تضمين ابجام 
 را از اين حيث از  ود سنب و اسقاط حق بمود.

در صورتي که  بنابر اسناد مثسته و يا تشخيص کارفرما به هر عنت از اجراي متاد و تعردات مندري در اين  -3-9
کاالي موضوع اين قرارداد را از منابص ديگر تأمين و کنيه وجوه  قرارداد قصور يا امتناع ورزد، کارفرما مجاز  واهد بود،
هاي باشي از سو را بدوو هيچگوبه قيد و شرفي و بنا به تشخيص پردا تي به ابضمام ضرر و زياو و  سارت و هزينه

  ود تعيين و به فرب مقتضي بسست به وصول سو اقدام بمايد.
توابد، مسنغي هاي تعيين شده توسط ، کارفرما ميقرارداد از محلدر صورت عدم تريه مواد اوليه موضوع  -4-9

براي کل قرارداد را به عنواو  سارت محاسسه و از اولين صورتحسا  يا هر گوبه معالسات  بزد  (دو درصد) 2معادل 
  ود يا از محل ضمابت ابجام تعرد کسر و يا وصول بمايد.

هاي سرويس دهي، برداشت، د که موجب بارضايتي کارفرما از جنسهدر صورت تخنف از هر يک از متاد قراردا -5-9
کميت و کيتيت مواد مواد اوليه موضوع قرارداد ايجاد بمايد  ريدار ميتوابد حسب صالحديد روزابه تا سقف 

ريال جريمه در بظر  (ده مينيوو) 000/000/10ريال براي بار اول و برای بار دوم مسنر  (شش مينيوو) 000/000/6
رفته و در صورت تکرار جرائم به صورت تصاعدي افزايش يافته و اين جرائم از محل معالسات کسر و وصول  واهد گ

 شد.
 دستگاه بظارت: -10ماده
مدیریترای شرکت كارفرما به عنواو دستگاه بظارت این قرارداد تعیین میگردد و مديریت پشتیسابی و تدارکات  -1-10

 همکار دستگاه بظارت بامیده میشود.و حراست بعنواو  اداری و توسعه منابص ابسابی
عمنیات  (دستگاه بظارت و همکار دستگاه بظارت )کارفرما مجاز است فی مدت قرارداد توسط بمایندگاو  ود  -10-2

 پیمابکار را کنترل و بازرسی بماید و پیمابکار مو ف است هر بوع افالعات و مدارکی را که مورد بیاز باشد در ا تیار
 بمایندگاو کارفرما قرار دهد . بدیری است بظارت کارفرما به هی  وجه از مسئولیت های پیمابکار بخواهد کاست .

هرگوبه صورت وضعيت ارسالي از سوي پیمابکار بيز الزاما بايستي توسط دستگاه بظارت کارفرما بررسي و  -3-10
 تأييد شود.

بمايد و هرگوبه اعالم ام اال تيار  ود را کتسا به کارفرما معرفي ميپیمابکار بيز  را مدت سه روز بماينده ت -4-10
و ابالغ کارفرما به اين بماينده، به منزله اعالم و ابالغ به  تنقي شده و تصميمات و اقدامات وي در حق  موثر  واهد 

 بود.
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 ابتقال قرارداد: -11ماده 

اين قرارداد را کال يا جزئا حتي از فريق عناويني بظير توابد حقوب و تکاليف باشي از اجراي موضوع پیمابکاربمي
مشارکت، وکالت يا بمايندگي به غير واگذار بمايد و هر گوبه قراري بين  و اشخا  ثالث در اين مورد بافل است. 

ها و  سارات در صورت تخنف از متاد اين بند در هر مقعص زمابي، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد و معالسه هزينه
 باشد.بنا به تشخيص و محاسسه  ود مي

 
 فسخ قرارداد: -12ماده 

توابد اين قرارداد را در موارد ذيل و تنرا با ارسال فسخنامه به بشابي که در مقدمه قرارداد به سو اشاره کارفرما مي
سسه  ود هاي باشي از سو را بنا بر تشخيص و محاشده است، فسخ بمايد و کنيه ضرر و زياو،  سارات و هزينه

 بدوو هيچگوبه قيد و شرفي، از هر گوبه معالسات  يا از محل سند تضمين ما وذه از  کسر يا وصول کند.
شروع بکار بسست به اجراي عمنيات و  دمات موضوع  /روز از تاريخ ابالغ قرارداد 1 نابچه حداکثر  را مدت  -1-12

ا ر کارفرما احراز و مورد تأييد واقص گردد، کارفرما ميتوابد قرارداد اقدام موثري به عمل بياورد و اين موضوع توسط ب
مسنر کل قرارداد، از محل معالسات و يا تضمين ابجام تعرد وي،  (بيست درصد) %20اي معادل ضمن ا ذ جريمه

 بسست به فسخ يک جابسه قرارداد اقدام بمايد و  هرگوبه ادعا و اعتراضي را از اين حيث از  ود سنب و اسقاط حق
 بمود. 
مدت قرارداد به صورت مستمر  15%در صورت قعص ارائه تمام يا بخشي از  دمات براي مدتي بيش از معادل  -2-12

 يا متناو .
اي بيز در بظر  نابچه در بندهاي قرارداد حاضر به دليل تخنف پيمابكار از شرايط و متاد قرارداد، جريمه -3-12

اعمال و دريافت جرايم و  سارات وارده، بسست به فسخ قرارداد حاضر  گرفته شده باشد، كارفرما محق است ضمن
 بيز اقدام بمايد.  

 تغيير و اصالح قرارداد: -13ماده 
هرگوبه تغيير و يا اصالح متاد اين قرارداد تنرا از فريق تنظيم الحاقيه کتسي و با امضاي داربدگاو امضاي مجاز 

 فرفين قرارداد معتسر است.
 

 ماژور: فورس -14ماده 
سيد و  نابچه به گذشت مدتي حداکثر در صورت بروز فورس ماژور، اجراي تعردات فرفين به حال تعنيق در مي

معادل ده درصد مدت قرارداد، حالت فورس ماژور مرتتص بشود،؛ فرفين در مورد فسخ يا بقاي قرارداد توافق 
شود که بوعا قابل از حيعه اقتدار فرفين افالب مي واهند کرد. توضيح اين که فورس ماژور به بروز عوامني  اري 

پيش بيني بساشند. عوامني بظير سيل و فوفاو و زلزله و حمنه دشمن  ارجي از مصاديق فورس ماژور است و 
هاي متقابال بوسابات اقتصادي و افزايش و کاهش برخ ارز و تغييرات برخ تورم و تحريمراي اقتصادي يا وضص تعرفه

 از بظر اين قرارداد فورس ماژور محسو  بخواهد شد.گمرکي جديد، 
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 حل ا تالا: -15ماده 

در صورت بروز هر گوبه ا تالا بدواً از فریق اقدامات مصالحه سمیز و مذاکره حل گردد و در صورت موثر بسودو، 
بنیت اجرایی بظر مدیر عامل محترم شرکت سایپا لجستیک مورد تایید پیمابکار بوده و فصل الخعا  می باشد و قا

 . واهد داشت
 

 ساير شرايط: -16ماده 
 نابچه مواد اوليه ارائه شده توسط پیمابکار ، به تشخيص کارفرما ، از بظر برداشتي، و غذايي سالم بسوده و  -1-16

در بتيجه استتاده از سو موجسات بروز هر بوع بيماري اعم از مسري و غير مسري شود و يا منجر به فوت اشخا  
هاي مرتسط با سو به صورت مستقيم يا غير کننده از سو گردد، جسراو کنيه  سارات مادي و معنوي و هزينه استتاده

 مستقيم بر عرده  بوده و در صورت حدوث موارد فوب  راسا در مقابل  ريدار و اشخا  ثالث پاسخگو  واهد بود.
ده واحد برداشت و درماو قرار گيرد و بظر بامسردگاو مواد اوليه بايستي مورد تأييد بماينده کارفرما و يا بماين -2-16

 باشد.در مورد تشخيص کيتيت اين مواد قععي مي
دريافت کاالي موضوع قرارداد راس ساعات مشخص در روزهای کاری و غیر کاری که توسط دستگاه بظارت  -3-16

 کارفرما مشخص می گردد صورت می پذیرد.
هاي توليد دا ل و با کيتيت معنو  موجود در بازار به غير از ه  ريد ميوهپیمابکارمتعرد ميگردد بسست ب -4-16
 هاي بوبرابه اقدام بمايد.ميوه
 

 اقامتگاه فرفين: -17ماده 
بمايند که تغييرات احتمالي اقامتگاه فرفين همابست که در مقدمه اين قرارداد سمده است و فرفين قرارداد تعرد مي

تته قسل از تغيير، کتسا به افالع فرا مقابل رسابيده و اصل و کپي سگري تغييرات اقامتگاه قابوبي  ود را يک ه
 مربوط را ارسال بمايد، در غير اينصور بشابي قسني از حيث ابالغ اوراب قابوبي و مکاتسات اداري معتسر  واهد بود.

 
 بسخ و مشخصات قرارداد و ضمائم سو: -18ماده 

شود و جزء الينتک قرارداد به همراه پيوستراي قرارداد که ذيال به سو اشاره مي تسصره 5ماده و  18اين قرارداد در 
 باشد.محسو  مي گردبد، در دو بسخه تنظيم و به امضاء فرفين رسيد و هر يک از بسخ داراي اعتسار واحد مي

 

 

 پیمابکار                                                                 کارفرما:                                                                          
 ------------شرکت           شرکت حمل و بقل  ند وجری سایپا  
 

 

 

 

 

 

 



  اسناد مناقصه محدود تامین غذای پرسنل شرکت

15 
 

  

 1پیوست شماره 

 قیمت ) ریال( نوع غذا ردیف قیمت ) ریال( نوع غذا ردیف

   ی قزل آالسبزی پلو با ماه 25   استامبولی با گوشت 1

   شامی پوک 26   آبگوشت 2

   عدس پلو با گوشت 27   باقال پلو با گوشت 3

   عدسی 28   باقال پلو با مرغ 4

   کباب برگ 29   چلو جوجه کباب 5

   کباب قفقازی 30   چلو خورش فسنجان با گوشت/ مرغ 6

   کتلت گوشت 31   چلو خورش قورمه سبزی 7

   کشک بادمجان 32   ادمجان / کدوچلو خورش قیمه ب 8

   کوفته تبریزی 33   چلو خورش قیمه سیب زمینی 9

   کوکوی مرغ 34   چلو خورش کرفس 10

   الزانیا 35   چلو خورشت بامیه 11

   لوبیا پلو 36   چلو خورشت قارچ و مرغ 12

   لوبیا پلو با گوشت 37   چلو خورشت قیمه نثار 13

   ماکارونی با قارچ و گوشت 38   بیا سبزچلو خورشت لو 14

   میرزاقاسمی 39   چلو خورشت مسما بادمجان با گوشت 15

   نان پنیر سبزی 40   چلو خورشت مسما بادمجان با مرغ 16

   خوراک مرغ )شنسیل( 41   چلو کباب بختیاری 17
   خوراک مرغ سوخاری 42   چلو کباب لقمه زعفرانی 18
   خوراک مرغ کنتاکی 43   لقمه مرغچلو کباب  19

   خورش فسنجان با مرغ / گوشت 44   چلو گوشت 20

   دلمه فلفل و گوجه 45   چلوکباب کوبیده 21
   زرشک پلو بامرغ 46   خوارک همبرگر 22

   ساالد الویه 47   خوراک بیف استرگانف 23

   سبزی پلو با کوکو 48   خوراک ته چین مرغ 24



  اسناد مناقصه محدود تامین غذای پرسنل شرکت
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 قیمت ) ریال( نوع غذا ردیف قیمت ) ریال( ع غذانو ردیف

   خوراک کوکو سیب زمینی 62   خوراک جوجه چینی 49

   خوراک کوکولوبیا سبز 63   خوراک جوجه کباب 50

   خوراک کوکوی سبزی 64   خوراک چیکن استر گانف 51

   خوراک کوکوی قارچ مرغ 65   خوراک دلمه 52

   بسته بندی تک نفره ماست 66   خوراک راگو 53

   نوشابه )زمزم( 67   خوراک رولت گوشت 54

   ساالد فصل 68   خوراک رولت مرغ 55

   دوغ)کاله( 69   خوراک شنیسل ماهی 56

   انواع سوپ 70   خوراک شنیسل مرغ 57

   ماست و خیار 71   خوراک قارچ ومرغ 58

   دلستر 72   خوراک کباب کوبیده 59

   ماست و بادمجان 73   کتلت ماهی خوراک 60

   بورانی اسفناج 74   خوراک مرغ 61

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

                   


