شرايط مناقصه امور تغذيه و سلف سرويس
بیمارستان متینی و بیمارستانهاو واحدهای سطح شهر
در سال 69

دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذيه خود را از طريق مناقصه عمومی به
مدت سه سال شامل  :بیمارستان متینی -بیمارستان نقوی-ديالیز اخوان و كلیه معاونتها و مراكز بهداشتی درمانی و پايگاههای
اورژانس سطح شهر به شركت های واجد شرايط واگذار نمايد  ،بدينوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آيد در صورت تمايل
به شركت در مناقصه ضمن بازديد از محل و بررسی دقیق شرايط اسناد مناقصه نسبت به اعالم قیمت پیشنهادی خود اقدام
نمائید.
الف-موضوع مناقصه

 -1انجام امور تغذيه و سلف سرويس بیمارستان و مراكز اعالم شده در لیست كه شامل انجام خدمات از قبیل تهیه ،خريد  ،آماده سازي مواد اولیه،
نگهداري ،طبخ  ،حمل وتوزيع غذاي گرم بیماران ،پرسنل ،دانشجويان در وعده هاي اصلي (صبحانه-ناهار -شام ( و میان وعده ها(صرفا براي
بیماران) وكلیه خدمات جانبي آن و توزيع غذاي بیماران بصورت گرم بر بالین بیمار وتوزيع غذاي پرسنل و دانشجويان در سلف سرويس
بیمارستان ها و تحويل غذا به ساير قسمت هاي تحت پوشش طبق برنامه ارائه شده توسط كارفرما.
كلیه شركت كنندگان در مناقصه قبل از ارائه قیمت موظف به بازديد از محلهای طبخ و توزيع غذا و اخذ مشاوره از كارشناسان تغذيه
آن واحد می باشند  .الزم بذكراست باتوجه به تغییرات اعمال شده  ،شرايط سالهای گذشته هیچگونه توجیهی برای عدم انجام برخی
شرايط مناقصه فعلی نمی باشد.
ب  -مدت زمان قرارداد:

 -1مدت زمان قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد به مدت يك سال میباشد.
تبصره  : 1تمديد دو سال ديگر قرارداد بصورت سالیانه به استناد ارزيابي عملکرد سالیانه كارشناسان ناظر دانشگاه انجام خواهد شد در صورت عدم
تمديد پیمانکار حق هیچگونه اعتراضي ندارد
 -2چنانچه براساس چك لیست نظارتي پیوست  ،امتیاز ارزشیابي ماهیانه پیمانکار كمتر از  057باشد و يا پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نمايد پس از  2بار تذكر
كتبي از سوي كارفرما ،قرارداد بصورت يك جانبه فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن انجام كار ايشان به نفع كارفرما ضبط خواهد شد .

 -3پرداخت ماهانه به پیمانکار منوط به تايید ناظر كارفرما و اخذ تايید يه حسن انجام كار میباشد

شرايط عمومی مناقصه
قرارداد طبخ و توزيع و قرارداد تهیه مواد اولیه بصورت قراردادهای مجزا منعقد خواهد شدكه پیمانكار موظف می باشد نسبت به
تهیه مواد اولیه و همچنین طبخ و توزيع غذا در آشپزخانه بیمارستان متینی اقدام نمايد/.
 -1شركت كننده در مناقصه بايد داري مجوز فعالیت و گواهي تايید صالحیت از سازمان كار و امور اجتماعي را داشته باشد و تصوير آن را همراه
مدارك ارسال نمايد .
 -2مبلغ اجاره بهاي فضاي فیزيکي موجود طبق نظركارشناسان خبره دانشگاه مشخص و در قرارداد لحاظ خواهد شد/.
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 -3كارفرما در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
 -4برنده مناقصه حق واگذاري مورد قرارداد را بدون اجازه كارفرما به صورت جزء يا كامل به غیر ندارد.
 -5به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه با شرايط مندرج در فرم شرايط مناقصه مغايرت داشته باشد و بیش از يك شخص
حقیقي يا حقوقي مسئول آن را امضاء نموده باشد و همچنین پیشنهاداتي كه بعد ازموعد مقرر حتي بعنوان متمم يا اصالحي و يا هر عنوان ديگر
ارائه شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي مبلغ  257/777/777ريال نسبت به پرداخت سپرده

شركت درمناقصه به حساب شماره

61155065دانشگاه نزدبانك رفاه كارگران واريز و رسید بانکي را همراه كلیه مدارك)در پاكت الف)حداكثر تا پايان وقت اداري  1331/3/17به
دبیرخانه حراست مركزي دانشگاه واقع در كاشان – میدان پانزده خرداد – دبیرخانه حراست مركزي ستاد دانشگاه تسلیم و رسید دريافت
دارند.ضمناً ضمانت نامه معتبر بانکي به میزان مبلغ فوق مورد قبول است .

شرايط اختصاصی مناقصه
 -1شرايط اختصاصي فرايند تهیه مواد اولیه  ،انبارداری و سردخانه ها
 .1گوشت ومرغ طبق زمانبندي كارفرما و بصورت گرم خريداري شود.ودرصورت صالحديد كارفرما بايستي گوشت ومرغ ازنوع ارگانیك وازمکان
معرفي شده تهیه نمايد
 .2برنج مصرفي از برنج ايراني درجه  1و يا مخلوط ايراني %67وبرنج اروگوئه درجه يك  %47و انتخاب نوع و نام تجارتي برنج بعهده كارفرما بوده
وپیمانکار بايد به مقدار تعیین شده تهیه و توزيع نمايد.در موارد خاص طبق نظر كارشناس تغذيه پیمانکار موظف است برنج ايراني مرغوب تهیه و
طبخ نمايد.
 .3مرغ مورد مصرف بايد از نوع بسته بندي صنعتي تاريخ روز و در اوزان بین  1677-1357گرم باشد  .بصورت بهداشتي حمل ونگهداري شود و
بدون پوست به مقدار معین دربرنامه غذايي توزيع گردد.
 .4گوشت مورد مصرف بايد از كشتارگاه هاي رسمي تهیه گردد .كشتار بايد تاريخ روز  ،گوسفند و يا گوساله نر(و حداكثر يکساله ) بدون چربي باشد،
الشه گوساله حداكثر 357كیلوگرم و الشه گوسفند حداكثر  35كیلو گرم و بصورت بسته بندي و بهداشتي حمل ونگهداري شود وچربي قابل
رؤيت قبل از استفاده جدا شودبصورتیکه هیچ گونه چربي روي گوشت باقي نماند.
 .5پیمانکار در موارد خاص و پس از تشکیل كمیته تغذيه و پس از تأيید ناظرين كارفرما میتواند در شرايط بحران از گوشت منجمد استفاده نمايد.
 .6بقیه اقالم مواد غذايي بايد داراي تاريخ مصرف و ساير مشخصات بهداشتي باشد .مارك طبق نظر كارشناس تغذيه از كارخانجات معتبر تهیه  ،به
صورت بهداشتي حمل و نگهداري شده  ،از كیفیت باال برخوردار باشد
 .0انواع سبزيجات مصرفي بايد تازه باشد و بر اساس اصول بهداشتي تمیز و ضد عفوني شود و يا ازنوع بسته بندي صنعتي مجاز باشد.
 .8كلیه ادويه و حبوبات بايد بصورت بسته بندي شده صنعتي باشد و داراي تاريخ مصرف و ساير مشخصات بهداشتي باشد.استفاده از ادويه و حبوبات
فله اي ممنوع مي باشد.
 .5مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت تهیه غذاهاي لیست شده طبق آنالیز پیوست قرارداد مي باشد كه پیمانکار موظف به رعايت كامل آن مي باشد.
 .17شیر مورد نیاز واحد ها از نوع استرلیزه بسته بندي مي باشد كه هر واحد آن برابر با  257سي سي مي باشد تعیین شركت تولید كننده با نظر
كارفرما مي باشد.
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 .11ماست از نوع بسته بندي پاستوريزه ( وزن حداقل  157گرم ) مي باشد كه با نظر واحد تغذيه با انواع (كم چرب -معمولي -پرچرب)طبق نظر
كارفرما تهیه و توزيع گردد.
 .12چاي مصرفي از نوع چاي مرغوب درجه يك و خوش طعم و داراي مارك استاندارد كه مورد تايید ناظرين كارفرما باشداستفاده گردد .
 .13روغن مصرفي جهت برنج حتماً بايد روغن مايع باشد و براي سرخ كردن غذاها از روغن مخصوص سرخ كردن استفاده شود و پیمانکار حق
استفاده از روغن جامد را ندارد.
 .14مواد تهیه شده مورد نیاز بايد به تائید كارشناسان بهداشت و تغذيه كارفرما برسد.
 .15مواد اولیه خريداري شده قبل از ورود به انبار و توزيع ازنظر كیفیت وبهداشت ونام تجاري بايد به رؤيت و تأيید ناظر كارفرما (كارشناس تغذيه -
بهداشت و غیره ) رسیده باشد.
 .16مواد اولیه خريداري شده توسط پیمانکار در ساعات اداري بايد تحويل انبار بیمارستان متیني گردد در غیر اينصورت از ورود آنها جلوگیري خواهد
شد
 .10فروشندگان مواد اولیه تحت هیچ شرايطي حق ورود به آشپزخانه ،سردخانه و انبار مواد غذايي را ندارند .ضمناً پیمانکار موظف است چیدمان مواد
اولیه در سردخانه ها را طبق نظر كارشناس ناظر بیمارستان انجام داده و بصورت روزانه توسط نیروهاي پیمانکار تمیز و مرتب گردد
 .18ذخیره انبار مواد غذايي به حدي باشد كه در شرايط خاص نیازهاي بیمارستان تأمین شود  ،پیمانکار موظف است مواد غذايي مورد نیاز جهت دو
هفته را خريداري و در انبار بیمارستان نگهداري نمايد.
 .15ورود و خروج مواد غذايي به انبار و سردخانه هاي موادغذايي  ،بايد با نظارت كار شناس مسئول تغذي يا ناظر آشپزخانه و فقط در ساعت اداري
انجام شود.
 .27اقالم موجود در سردخانه زير صفر بايد داراي برچسب تاريخ باشند.
 .21نگهداري مواد غذايي در انبار مواد غذايي و سردخانه ها بايد طبق اصول بهداشتي باشد.
 .22قراردادن مواد غذایی خام و پخته ،شسته و نشسته در مجاورت هم در یخچال و سردخانه ها مموع می باشد
 .22پیمانکار فقط مجاز به فریز کردن گوشت چرخ کرده میباشد.

-2شرايط اختصاصي فرايند طبخ غذاهای معمولي و رژيمي
 -1پیمانکار باید نسبت به تامین و نصب تجهیزات و دستگاههای مربوطه به میزان الزم برحسب آمار غذایی مورد نیاز هر مرکز از قبیل
دیگ چلوپز دو جداره استیل ضد زنگ  403گازسوز با حرارت غیر مستقیم ،دیگ خورشت پز دو استیل ضد زنگ
 403گازسوز با حرارت غیر مستقیم  ،دم کن ایستاده  ،پاتیل دو جداره استیل ضد زنگ مخصوص سرخ کردن
مجهز به ترموستات جهت کنترل دمای روغن ،اجاق گاز پخت تمام استیل با تمام متعلقات(فرهای دمکن و
گریل)،ماشین ظرفشویی برای پرسنل و بیماران بصورت مجزا  ،سیب زمینی سرخ کن  ،ماشین سیب زمینی پوست
کن ،اره استخوان بر ،سبزی خردکن ، ،دستگاه سیخ گیر کباب ،ماشین سیخ کباب شور ،چرخ گوشت گیربکسی ،
ترولی گرمخانه دارحمل غذا به بخش ،کباب پز با حرات غیر مستقیم ماهیتابه گردان ،و سایر لوازم مورد نیاز به
درخواست کارفرما اقدام نماید.
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الزم بذکر است کلیه ظروف غذاخوری باید بر اساس سیستم شستشوی مکانیزه شستشو شود.
تبصره  : 1کلیه دستگاهها باید به تایید کارشناسان مربوطه در بیمارستان برسد .
تبصره  : 2نصب دستگاهها و تجهیزات پیمانکار بایستی درحضور نماینده و ناظر کارفرما انجام شودكلیه مشخصات فني دستگاهها و
تجهیزات موردنظردر زمان نصب ) شماره سريال ،مارك ،مدل و  ) .....بايستي از طرف پیمانکارطي نامه كتبي به واحد حراست و امور
مالي(انباردار)كارفرما اعالم شود تا در زمان انقضاء قرارداد ،ممانعت يا ابهامي به جهت خروج از بیمارستان براي پیمانکار پیش نیايد .
تبصره : 4كلیه لوازم پس از خاتمه قرارداد با هماهنگي كارفرما طي صورتجلسه اي بايد ازآشپزخانه خارج شود.
تبصره : 3در صورتیکه پیمانکار تمايل به خريد دستگاهها و تجهیزات موجود و متعلق به كارفرما را داشته باشد مي تواند با هماهنگي كارفرما و بر اساس
نظر كارشناسي نسبت به خريد اقدام نمايد .
 -2شرکت کنندگان در مناقصه الزم است پیشنهادات خود را پس از بازدید از محل پخت وسلف سرویس بیمارستانها وکسب اطالعات
الزم از نمایندگان کارفرما و با آگاهی کامل همراه با مدارك مربوطه ارائه نمایند.
 -2برنده مناقصه تازمان تائید شرایط الزم از حوزه های معاونت درمان،معاونت بهداشتی و کارشناسان کارفرما حق شروع فعالیت را نخواهد
داشت.
 -4پیمانکار موظف به طبخ حداقل دو نوع غذا براي هريك از منوي معمولي و رژيمي و در هر وعده طي برنامه ارائه شده
مي باشد و همه پرسنل و بیماران از میان منو برنامه ريزي شده توسط واحد تغذيه يکي را به دلخواه انتخاب مي نمايند .لذا الزم است هر روز
انواع غذاهاي معمولي و رژيمي ،برنامه ريزي شده آماده و مهیا باشد.
 -5بعضي از پرسنل غذاي رژيمي همانند بیماران رژيمي استفاده مي نمايند كه پس از تأيید واحد تغذيه توسط پیمانکار اجرا مي گردد.
 -6نوع رژيم غذايي پرسنل و بیماران توسط كارشناسان تغذيه كارفرما تنظیم و الزم االجرا مي باشد و میتواند جدا از برنامه مورد استعالم باشد.
سرآشپز ،آشپز و متصدي توزيع كننده غذا از شركت پیمانکاري بايد مدرك معتبر گذراندن دوره هاي آشپزي –میزباني و پذيرايي را از مراكز
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معتبر فني و حرفه اي يا ساير مراكز معتبر و حرفه اي يا ساير مراكز مورد تأيید وزارت بهداشت در آموزش هتلداري و آشپزي در يافت نموده و به
بیمارستان ارائه كرده است.
 -8شرايط الزم جهت تجهیز اتاق گاواژ طبق استانداردهاي اعتباربخشي در نظر گرفته مي شود.
 -6پیمانکار موظف است قبل از شروع به كار كلیه دستگاهها وتجهیزات صنعتي وغیر صنعتي مربوط به طبخ غذا را طبق نظر نماينده كارفرما تهیه
نمايدوپس از تايید شروع به كار نمايد كلیه دستگاهها وتجهیزات طبخ غذا بايد استاندارد و از شركتهاي معتبربوده و به تايید نماينده رسمي كارفرما
برسد
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پیمانکار موظف است برنامه اي مشخص براي تعويض يا سرويس دوره اي تجهیزات و وسايل طبخ و تهیه غذا به واحد تغذيه ارائه

نمايد و ملزم به انجام آن مي باشد و در صورت عدم رعايت جريمه لحاظ مي گردد و جايگزيني و تعويض موارد فرسودگي و يا خرابي وسايل ،پس
از اخذ ،زير نظر كارشناس تغذيه و با تأيید واحدهاي مربوطه صورت خواهد گرفت.
 -11تهیه غذا در ماه مبارك رمضان بعهده پیمانکار خواهد بود كه قیمت سحري برابر با ناهار و افطاري برابر با شام
مي باشد كه طبق برنامه واحد تغذيه اعالم خواهد شد كه شامل دورچین غذا نیز خواهد بود .ضمناً هزينه مخلفات ماه رمضان ازقبیل نان و پنیر و
خرما و .......طبق توافق پیمانکار و كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
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تبصره:ساعت پخت و سرو غذاي پرسنل جهت وعده سح ري بايد با بیماران متفاوت باشد و پیمانکار موظف مي باشد در وعده سحر غذاي گرم و
تازه به پرسنل تحويل دهد.
 -12باتوجه به حجم كار ،كارفرما مي تواند میزان طبخ غذا را حداكثر به میزان %25كل افزايش يا كاهش دهد.

شرايط اختصاصي فرايند توزيع و سرو غذا و میان وعده های غذايي
 .1تأمین وسیله نقلیه و لوازم مخصوص حمل غذا و ظروف درب دار مخصوص حمل غذا (ترمو باكس :باكسهاي حاوي سپنديش كه غذا را گرم نگه مي
دارد) و رعايت كلیه اصول بهداشتي مربوطه به حمل غذا به عهده پیمانکار مي باشد.كه بايستي قبل از شروع به كار تحويل كارفرما داده شود و به
تأيید نماينده كارفرما برسد.
 .2مرجع صدور تائیديه اولیه و بازرسیهاي منظم در زمانهاي مورد لزوم در خصوص وسیله نقلیه حمل غذا بعهده نماينده يا ناظر مي باشد كه در اين راستا
از كارشناسان معاونت بهداشتي دانشگاه استفاده خواهد شد.
 .3پیمانکار موظف است براي بیمارستان متیني،نقوي و بخش ديالیز بیمارستان كارگرنژاد يخچال جهت نگهداري ماست شیر دوغ وساالد وديگر مواردي
كه نیاز به سرما دارد خريداري نمايد
 .4پیمانکار موظف است كلیه تجهیزات مورد نیاز جهت توزيع و سرو ايمن و بهداشتي غذا اعم از ترولي هاي حمل غذا مجهز به هیتر ،فر برقي مجهز به
هیتر و ظروف چیني يا آركوپال يا بلور را قبل از شروع به كار وارد بیمارستان متیني و نقوي شود كه در صورت عدم تأيید توسط مسئول تغذيه،
پیمانکار فرصت الزم جهت خريداري تجهیزات مناسب و مورد تأيید مسئول تغذيه بیمارستان را داشته باشد.
 .5جهت گرم نگه داشتن غذا در حین توزيع غذا در كلیه بخش ها از ترالي هاي گرمخانه دار(به تعداد متناسب و طبق صالحديد مسئول تغذيه بیمارستان)
استفاده گردد.
 .6جهت سرو غذاي بیماران بستري از سیني غذاي  ABSاستفاده گردد و سیني غذاي بیماران پس از صرف غذا جمع آوري ،شسته و جابجا شود.
 .0پیمانکار موظف است در سرو غذا از ظروف چیني  ،آركوپال ترجیحا چیني استخواني چند بخشي جهت توزيع در كلیه بخشهاوپرسنل استفاده كند.وبراي
بیماران بخش ديالیز بیمارستان كارگرنژاد طبق نظر كارشناس تغذيه از ظروف گیاهي درب داريا الومینیومي برچسب گذاري شده استفاده نمايد(سرو غذا
جهت بیماران بايستي بدين صورت باشد كه غذا در ظروف تايید شده از طرف كارفرما سرو شود وبصورت فويل كشیده وبرچسب گذاري شده در ترولي
گرمخانه دار به بخش ارسال شود ودر حالي كه تر ولي به برق وصل است غذا بصورت گرم بر بالین بیمار توزيع شود وتعداد نیروهاي توزيع كننده وسرو
كننده بايستي جوابگوي سرو غذا در بازه زماني اعالم شده از طرف كارفرما باشد)
 .8درخصوص بخشهاي انکولوژي  ،اورژانس  ،ديالیز ،روانپزشکي ،عفوني و ايزوله وساير موارد درخواستي از طرف كارفرما پیمانکار موظف است جهت
بیماران و پرسنل از ظروف يکبار مصرف گیاهي يا آلومینیمي جهت توزيع غذا استفاده كند.
 .5پیمانکار موظف است به تعداد الزم فرموالي تجاري طبق در خواست كارشناس مسئول تغذيه بیمارستان نقوي تأمین نمايد.
 .17بیمارستان هیچ مسئولیتي در قبال توزيع غذا نخواهد داشت.
 .11متصدي توزيع غذا يا نماينده پیمانکار موظف است با هماهنگي مسئول تغذيه بیمارستان اقدام به گرفتن آمار غذاي بیماران و پرسنل نموده وروزانه امار
غذاي توزيع شده توسط متصدي غذا ونماينده پیمانکار جمع اوري وتايید شود وامار ماهانه پس از تايید مسوول تغذيه حد اكثر تا پنجم ماه بعد به
حسابداري هر بیمارستان تحويل خواهد شد.
تبصره :هربیمارستان موظف به تحويل جداگانه صورتحساب خود و پرداخت به پیمانکار خواهد بود
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 .12حضور پیمانکار يا نماينده پیمانکار در بیمارستان جهت شركت درجلسات تغذيه در راستاي تايید صورت وضعیت هاي پیمانکار و بررسي مشکالت
موجود وتعین تکلیف جرايم الزامي است
 .13طبق نظر مسئول تغذيه هربیمارستان بايستي ساالد يا سبزي بصورت بسته بندي شده يا سبزيجات پخته مثل گل كلم پخته شده–ماست يا دوغ كم
نمك و آب معدني و سوپ در وعده هاي نهار و شام كنار غذاي بیماران سرو شود.
 .14پیمانکار موظف است يك عدد آبلیموي بسته بندي تك نفره و بسته به نظر كارشناس تغذيه يك بسته سس مايونز كم چربي كنار ساالد سرو نمايد.
 .15سرو و توزيع میان وعده ها بصورت بسته بندي شده  2بار در طول شبانه روزمي باشد و زمان توزيع میان وعده طبق نظرمسئول تغذيه بیمارستان
متیني و نقوي و كارگر نژاد تعیین مي گردد.
 .16تنظیم تعداد و نوع میان وعده در اختیاركارفرما میباشد و پیمانکار موظف است غیر از ساعات عادي سرو غذا میان وعده پیشنهادي را توزيع نمايد.
 .10صبحانه كلیه بیماران بايد بصورت بسته بندي وبرچسب گذاري شده سرو گردد .پیمانکار بايستي صبحانه پرسنل و بیماران را طبق برنامه غذايي ارائه
شده از طرف واحد تغذيه با استفاده از نان تازه سرو نمايد
 .18پیمانکار موظف است طبق آماري كه كارفرما به وي اعالم مي نمايد غذا را راس ساعت اعالم شده تحول نمايد  .در غیر اينصورت مشمول جريمه
نقدي و در صورت تکرار موجب فسخ قرارداد خواهد شد .تعیین ساعت توزيع غذا بعهده كارفرما مي باشد .
 .15برچسب گذاري تمام غذاها و میان وعده ها اعم از رژيمي و معمولي الزامي مي باشد.
 .27لباس پرسنل توزيع كننده غذا در بخشها بايستي از لباس كاركنان آشپزخانه جدا باشد و با ظاهر آراسته و لباس مهمانداري و حفظ كرامت و احترام
بیماران و پرسنل اقدام به سرو و توزيع كنند .مدل فرم ورنگ لباس بايستي به تايید كارفرما برسد
 .21توزيع میوه مرغوب و درجه يك جهت پرسنل و بیماران طبق برنامه ارسالي واحد تغذيه به عهده پیمانکار مي باشد .
 .22نوع میوه توزيعي با توجه به فصل و هماهنگي با كارشناس تغذيه بصورت زير مي باشد:
 .aمیوه هاي تابستاني فصل  :هلو  187گرم – سیب  277گرم – شلیل  157گرم – گیالس يا آلبالو  177گرم – انگور  177گرم
 .bمیوه هاي زمستاني  :سیب  277گرم –موز 157گرم – پرتقال  277گرم – كیوي  157گرم– نارنگي  157گرم
* .cجهت پرسنل با نظر كارشناس تغذيه مي توان هندوانه  /طالبي توزيع كرد.
 .23به بیماراني كه از رژيم مايعات استفاده مي كنند سه كاسه سوپ داده مي شود.
 .24پیمانکار موظف است تعداد نیروهاي مکفي و واجد شرايط جهت توزيع كلیه نیازهاي مصرفي ازقبیل آب جوش وقند بسته بندي وچاي مصرفي بسته
بندي شده لیوان يکبار مصرفي گیاهي طبق برنامه زمانبندي واحد تغذيه در اختیار آنان قرار دهد.به طوري كه هیچ كمبودي احساس نشود.
 .25پیمانکار موظف است كلیه قوانین و مقررات مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ازقبیل اعتبار بخشي،برنامه عملیاتي ،ضوابط بخش تغذيه
بیمارستانها و كلیه دستورالعملهاي ارسالي از وزارت متبوع را اجرا و آموزشهاي الزم درخصوص دستورالعملها،اصول تشريفات،پذيرايي و نحوه سرو غذا و
ساير موارد را باهزينه خود جهت نیروهاي بکار گرفته انجام دهد
 .26پیمانکارموظف به معرفي يك نفر نماينده تام االختیار مي باشد كه بايستس از زمان شروع پخت تا پايان توزيع وعده شام در محل آشپزخانه حضور
داشته و پاسخگوي انتقادات و اعتراضات باشد و انجام وظیفه وي به نحوي باشد كه مورد تأيید كارفرما باشد
 .20نماينده تام االختیار پیمانکار بصورت يك نیروي جدا از كارشناس تغذيه و بهداشت مي باشد.
 .28پیمانکار موظف است جهت سرو و توزيع غذاي بیماران و پرسنل و جمع آوري  ،شستشوي ظروف در  3وعده اصلي و  2میان وعده غیر از ساعات
توزيع غذا ،طبق صالحديد مسئول تغذيه بیمارستان نیروي انساني واجد شرايط (در روزهاي تعطیل و غیر تعطیل) معرفي نمايد.
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 .25چنانچه پیمانکار در طول مدت قرارداد براي هر موردي از مفاد قرارداد و به هر دلیلي قادربه انجام تعهدات نباشد ،كارفرما نسبت به انجام آن شخصاً
اقدام و يا از اشخاص حقیقي و حقوقي ديگر استفاده خواهد نمود و در اين صورت پیمانکار موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد
 .37پیما نکار موظف است غذاها يا میان وعده هاي بسته بندي شده درخواست شده راطبق نظر كارشناس تغذيه هر بیمارستان بسته بندي نمايد.
 .31پیمانکار موظف است طبق نظر كارشناس مسئول تغذيه هر مركز نسبا به توزيع غذا در خارج از ساعات عادي سرو غذا در موارد خاص اقدام نمايد.
 .32كاركنان شاغل در بخش انبار و آماده سازي و طبخ غذا حق اشتغال در بخش خدمات را ندارند و خدمات آشپزخانه هم مجاز به كار در بخش انبار ،آماده
سازي و طبخ غذا نمي باشند
 .33كارفرما موظف است يك نفر بعنوان ناظر غذا بصورت تمام وقت ،به پیمانکار معرفي نمايد.
 .34تأيید صورت وضعیت غذا،میان وعده ،نان و فرموال براي پیمانکار منوط به رعايت مفاد قرارداد و چك لیست هاي مربوطه پس از اخذ نظرموافق نماينده يا
كارشناسان ناظر كارفرماخواهد بود.

در جلسه كمیسیون مناقصه؛ كیفیت خدمات و سابقه كار ،حسن شهرت در فعالیت های قبلی ،توانايی تامین مواد اولیه سالم و مناسب
معرفی شده از سوی كارشناسان تغذيه و بهداشت محیط بیمارستان ،رعايت استانداردها ،تجربه و دانش فنی نیروی انسانی شركت
پیمانكاری بعنوان معیارهای اصلی انتخاب ،مورد بررسی و مد نظر قرار خواهد گرفت.
الزم بذکر است وجود مدارک و مستنداتی مبنی بر داشتن مدارک و گواهیهای معتبر آموزشی ،تائیدیه های مربوطه و رزومه مناسب به
عنوان مدارک مثبت تلقی خواهد شد.

تبصره :1حداقل تعداد نیروی شرکتی مورد نیاز خدمات غذایی بیمارستانها (در هر شیفت کاری) طبق جدول ذیل می باشد.
تبصره  :2مطابق با طرح انطباق جهت توزیع غذا در بخشهای خاص استفاده از نیروی خانم ،طبق نظر کارفرما الزامی می باشد.

نوع شغل

تعداد نیروی مورد نیاز متینی

سرآشپز

1

آشپز

1

کمک آشپز

1

انباردار

1

متصدی نظافت

1

متصدی توزیع غذا

1

تعداد نیروی مورد نیاز نقوی

1

نكات بهداشتي

 .1رعايت بهداشت فردي ،بهداشت عمومي و بهداشت محیط توسط كلیه كاركنان پیمانکار ضروري و الزم االجرا
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مي باشد.
-2همه كارگران پیمانکار شامل واحد سلف سرويس  ،آشپزخانه ،آبدارخانه و متصديان توزيع غذاو غیره مي بايست قبل از
اشتغال به كار به تائید مراجع ذيصالح و ناظرين كارفرما برسند.
-3همه كارگران واحد سلف سرويس ،آشپزخانه ،آبدارخانه و توزيع مي بايست از لباس كار متحد الشکل(با آرم مربوط به شركت )كه مرتب ،تمیز و اطو
شده باشد همراه با اتیکت شناسايي تحت نظارت ناظر كارفرمااستفاده نمايند.
تبصره :پیمانکار موظف است براي پرسنل اشپزخانه ساالنه حداقل چهار دست لباس(هرسه ماه يکبار) تحويل پرسنل نمايد.
 -4همه كارگران قبل از شروع بکار بايد داراي كارت بهداشتي و گواهینامه بهداشت عمومي بوده و صالحیت عمومي آنها محرز شده باشد .
-5فضاي سلف سرويس -انبار مواد غذايي -آشپزخانه و سردخانه ها در هر زمان بايدمرتب و تمیز باشد.
-6آشپزخانه -سلف سرويس -انبارها بايد با نظارت كارشناس بهداشت محیط ،و واحد تغذيه در پايان هر روز ضد عفوني و طبق برنامه زمان بندي واحد
بهداشت شستشوو سم پاشي گردد .تهیه سموم و وسايل شستشوو سمپاشي بعهده پیمانکار است و كارفرما هیچگونه تعهدي ندارد.
-0وسايل پخت  ،پز و توزيع غذا پس از پايان كار شسته شود.تامین مواد شوينده و كلیه وسايل بعهده پیمانکار مي باشد .همچنین شستشوي ظروف غذاي
تحويلي به پرسنل  ،دانشجويان و رزيدنتها در سالن غذاخوري بعهده پیمانکار است .
-8ورود افراد متفرقه (هر فرد بجز پرسنل پیمانکار مربوط به آن قسمت و ناظرين كارفرما) به هر شکلي به آشپزخانه و سلف سرويس ممنوع مي
باشد.وبايستي تعداد مناسب دمپايي وكاور كفش جهت ورود به اشپزخانه توسط پیمانکار تامین شود
-5درب ورودي سالن غذاخوري درساعات عدم نیاز بايد بسته باشد.
-17میز غذاخوري بايد داراي سفره و رومیزي سالم ،پارچ آب  ،لیوان يکبار مصرف ،نمکدان ،جاي فلفل  ،قندان باشد و پذيرايي با ظروف غذا خوري
آركوپال  ،كاسه خورشت خوري آركوپال  ،قاشق و چنگال استیل و چاقو و ساير لوازم و تجهیزات مورد قبول صورت پذيرد .تهیه و تامین هزينه آن به
عهده پیمانکار است.
-11غذاي پخته شده نبايد در سردخانه ها نگهداري شوند درصورت نیاز به نگهداري كمتر از 12ساعت حتماً به اطالع ناظرين دانشگاه و بیمارستانها
برسد.
-12كلیه كارگراني كه به كارگرفته مي شوند مي بايست در مقابل بیماري هپاتیت واكسینه شده باشند ( .سه نوبت الزامي است
 -13خروج پسماندهاي ناشي از آشپزخانه و هزينه آن بر عهده پیمانکار مي باشد.
 -15وظیفه حفظ و نگهداري تجهیزات و لوازم موجود در آشپزخانه ،سلف سرويس و سرد خانه ها كه تحويل پیمانکار شده است با پیمانکار مي باشد و
در صورت بروز خسارات به هر دلیلي (سهواً وعمداً(پیمانکار مسئول جبران خسارت بر اساس قیمت روز مي باشد.
افرادي كه توسط پیمانکار در جهت اجراي قرارداد به كار گرفته مي شوند هیچگونه رابطه استخدامي و حقوقي با دانشگاه نداشته و مي بايست
ايراني ،متعهد به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و داراي صالحیت اخالقي وكاري باشند (با تشخیص ناظرين كارفرما و پس از تايید
هسته گزينش دانشگاه)
 -27كارگران بکارگرفته شده توسط پیمانکار بايد رعايت مقررات اداري،ورود و خروج را بنمايد .بنا به تشخیص كارفرما اگر كارگر واجد شرايط
كارنباشد .با اعالم كتبي از جانب كارفرما ،پیمانکار موظف است با قبول همه مسئولیت قانوني و اداري نسبت به اخراج آنها و بکارگیري افراد
صالحیتدار كه مورد تايید هسته گزينش واقع شود اقدام كند.
 -21بیمه مسئولیت مربوط به مقررات ايمني وحفاظتي وجبران هرنوع خسارات احتمالي وارده به عهده پیمانکار است.ارائه قرارداد بیمه حوادث پرسنل
تحت پوشش به دانشگاه به صورت كامل با شركت بیمه اي معتبر كه مورد تايید كارفرما باشد توسط پیمانکار الزامي است.
 -22تامین جايگزين در موارد مرخصي كار كنان به كار گرفته شده اعم از استحقاقي و استعالجي و غیره به عهده پیمانکار است.
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 -23كلیه مزاياي قانوني كارگران از قبیل :حق السعي ،حقوق و مزايا ،اضافه كار،پاداش،عیدي،بن،سنوات بازخريد خدمت ايام مرخصي و غیره و همچنین
كسورات قانوني ،شامل حق بیمه ،مالیات ،بن كارگري ،بیمه بیکاري و همچنین انجام ارائه مفاصا حساب و پیگیري هاي مربوط به آنان به انضمام
اجراي قوانین كارگري بعهده پیمانکار است.
 -24پیمانکار مکلف به معرفي سرآشپز  ،آشپز  ،كمك آشپز  ،نیروی آماده سازی  ،نظافتچی و توزيع كننده غذا با اعالم شرح وظايف ( به
تفکیك ) جهت نیروها مي باشد.درضمن نماينده پیمانکار در هر شیفت حداقل  4ساعت حضور فعال داشته باشند .
 -25تعمیرات اساسي ساختمان به عهده كارفرما و تعمیرات جزئي و رفع نواقص در حین فعالیت به عهده پیمانکار مي باشد
 -26سردخانه ها ،يخچالها  ،كولر و ديگر وسايل كه طي صورتجلسة قبل از شروع كار تحويل پیمانکار شده است بايد سالم نگهداري شود و هزينه
تعمیرات و خسارت احتمالي حین كار كالً به عهده پیمانکار است و در زمان پايان قرارداد سالم تحويل كارفرما قرار گیرد.
 -20پس از انقضاي مدت قرارداد و يا فسخ آن كارفرما هیچ گونه مسئولیتي درقبال افرادي كه پیمانکار براي اجراي قرارداد به كار گرفته است نخواهد
داشت .و هر گونه ادعا از جانب آنان متوجه پیمانکار خواهد شد.
 -28در طول مدت قرارداد و يا بعد از آن هر گونه ادعايي از طرف مراجع قانوني و يا افراد حقیقي و حقوقي در ارتباط با موضوع قرارداد مطرح گردد،
متوجه پیمانکار است كارفرما هیچگونه مسئولیتي نخواهد داشت.
 -25در صورتي كه مقرر شود وعده هاي غذايي پرسنل و افراد غیر كشیك به صورت فروش آزاد باشد شركت موظف است به اندازه كافي صبحانه و
ناهار وشام تهیه و نسبت به فروش آن اقدام نمايد .بديهي است كه قیمت آن برابر قیمت پیشنهادي )تمام شده( در قرارداد خواهد بود.
 -37تعداد كارگران ساده ،آشپز ،متصديان توزيع غذا نبايد كمتر از حدي باشد كه ارائه خدمات را با مشکل مواجه سازد و چنانچه خللي به وجود آيد با
پیمانکار برخورد قانوني خواهد شد ( .لیست اسامي كارگران با ذكر مشخصات كامل ،تخصص و مسئولیت هر يك جهت تأيیديه هاي الزم ( پس
از تايید هسته گزينش دانشگاه) به كارفرما معرفي تا كارفرما نسبت به گزينش آنها اقدام نمايد .
 -31حضور نماينده تام االختیار پیمانکار و سر آشپز در تمام مراحل پخت وتوزيع غذا الزم است در صورت عدم حضور  ،مشمول جريمه خواهد شد( .
میزان جريمه بر اساس جدول پیوست مي باشد )
 -32چنانچه غذاي طبخ شده به تشخیص ناظر كارفرما به هر علت غیرقابل مصرف باشد پیمانکار موظف است نسبت به خريد غذاي آماده و توزيع آن
از نوع پیش بیني شده دربرنامه غذايي اقدام نمايد .در صورت استنکاف ،كارفرما رأساً اقدام و هزينه مربوطه بعالوه خسارت وارد شده از محل حق
الزحمه قرارداد  ،سپرده و يا ضمانت نامه كسر خواهد شد.
 -33در صورتي كه بیمار ناشتا موقت باشد سهمیه غذاي او به آشپزخانه برگردانده مي شود و پس از انجام آزمايشات و درخواست غذا توسط واحد تغذيه
دوباره عودت داده مي شود در صورتیکه عودت داده نشود از صورت وضعیت روزانه مبلغ ريالي آن كسر خواهد شد .
 -34ناظر كارفرما میتوانند در طول شبانه روز بدون هیچگونه مزاحمت و دخالتي توسط نمايندگان پیمانکار در محل آشپزخانه حضور داشته و بازديد
نمايند.
 -35در صورت عدم رعايت آيتمهاي تخصصي از جمله جداول غذايي ونکات بهداشتي و عدم اصالح نقطه نظرات كارشناسان كارفرما  ،كارفرما مي تواند
تا%37صورت وضیعت ماهانه نسبت اعمال جريمه اقدام نمايد.
ساير موارد

 -1پرداخت بهاي آب ،برق و گاز مصرفي طبق نظريه كارشناس كارفرما به عهده پیمانکار مي باشد و براساس نظر كارشناسي بیمارستان براي هر
دوره از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار كسر خواهد شد.
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 -2برنده مناقصه بايد داراي دفتركار مستقل با كادر واجد شرايط و امکانات الزم از قبیل تلفن و ....در شهرستان كاشان باشد.
 -3شركت كنندگان در مناقصه الزم است پیشنهادات خود را پس از بازديد از محل آشپزخانه اعالم شده در شرايط عمومي مناقصه وسلف سرويس
بیمارستان و كسب اطالعات الزم از مديريت مركز و با آگاهي كامل همراه با مدارك مربوطه ارائه نمايند.
 -4شركت كننده بايستي لیست قیمتهاي پیشنهادي غذاهاي مختلف به تفکیك مواد غذايي تشکیل دهنده بر حسب گرم و قیمت واحد را مطابق
نمونه پیوست ارائه نمايد .
 -5كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات غذايي را طبق قرارداد پرداخت نمايد اما تأخیر در پرداخت هزينه ها توسط كارفرما  ،مجوزي
جهت عدم پرداختهاي شركت به نیروهاي تحت پوشش و تعلل در ايفاء تعهدات موضوع قرارداد نمیباشد .بنابراين شركت پیمانکار بايستي تمکن
مالي الزم را داشته باشد تا  3ماه بطور مستقل خدمات موضوع قرارداد را به نحو احسن انجام داده و حقوق نیروهاي شركتي را رأسا پرداخت
نمايد وبه هیچ وجه نمي تواند در پرداختهاي خود به كاركنان و انجام خدمات قرارداد به بهانه عدم دريافت مزد كاركرد از طرف اول قرارداد تآخیر
نمايد.بديهي است پرداختهاي دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار خواهد بود.
 -6پیمانکار ملزم به ارائه گواهینامه هاي ايزو 22777و  HACCPو رعايت اصول گواهي هاي فوق در امر خدمت غذايي بیمارستانها مي باشد

 -7پیمانكار موظف است تمام خدمات ارايه شده برای بیمارستان نقوی و بخش ديالیز بیمارستان كارگر نژاد را
نیزطبق اصول ذكر شده اعمال نمايد

* پاكت الف

شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي نسبت به پرداخت سپرده شركت درمناقصه به حساب شماره 61155065دانشگاه نزدبانك رفاه كارگران واريز و رسید
بانکي را همراه كلیه مدارك مبلغ 257/777/777ريال جهت شبکه آران و بیدگل

* پاكت ب

فتوكپي برابربا اصل مجوز و گواهي رتبه بندي از اداره كار در زمینه موضوع مناقصه و مجوز فعالیت-اساسنامه شركت-كپي آخرين تغییرات و كپي روزنامهرسمي
گواهي حسن انجام كار از دستگاه هاي دولتي و بیمارستانهاي دولتي ( منظور از گواهي  ،قراردادهاي منعقد شده با مراكز دولتي مي باشد و رزومه كارياز كارهاي انجام شده در دستگاه هاي دولتي )
مهر و امضا كلیه اوراق شرايط مناقصهتبصره : 1پس از بررسي محتويات پاكت ب ،صرفاً پیشنهاد قیمت پیمانکاراني كه از نظر كمیته فني بازرگاني داراي امتیاز فني باالتري باشد باز گشايي مي
شود.
پاكت ج

مبلغ پیشنهادی جهت انجام كار مطابق فرم پیوست (فرم ج ) به همراه آنالیز قیمت پیشنهادی
تبصره : 2چنانچه قیمت مواد اولیه در طول مدت قرارداد نوسان داشته باشد پس از كارشناسي الزم از طرف كارفرما هر شش ماه يکبار قابل تعديل مي باشد
.
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تبصر:3هزينه آگهي مناقصه به دفعات بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تبصره:4كلیه كسورات قانوني ناشي از قرارداد( به استثناي مالیات بر ارزش افزوده) بعهده پیمانکار خواهد بود.
پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه سپرده شركت كنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طي مراحل قانوني مسترد مي گردد
سپرده برنده نفر اول پس از تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و امضاء و مبادله قرارداد مسترد خواهد شد.
در صورتي كه برنده مناقصه ازتاريخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7روز اداري )باستثناء ايام تعطیل) اقدام به ضمانت نامه انجام تعهدات معادل  %17مبلغ
كل سالیانه قرارداد و بصورت ضمانت نامه بانکي ننمايد و يا كالً حاضر به انجام معامله نشود سپرده او نیز ضبط و برابر مقررات با نفر دوم رفتار خواهد شد.
در صورت بروز هر گونه اختالف مطابق ماده54آئین نامه مالي معامالتي دانشگاهها عمل خواهد شد/.

آنالیز غذايی معمولی (دورچین غذاهاساالد-ماست –دوغ -سبزجات خام وپخته طبق برنامه غذايی تعیین شده واحد تغذيه
در نظر گرفته میشود)
_1چلوكباب كوبیده
-2زرشك پلو با مرغ
-3چلوخورشت قیمه

-4چلوخورشت بادمجان
-5چلوخورشت كدو سرخ شده
-1خورشت قورمه سبزی
-7چلوكباب كوبیده مرغ
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137گرم برنج 57 -گرم گوشت خالص  57 -گرم پیاز 8 -گرم تخم مرغ 15 -گرم روغن
 137گرم برنج 377 -گرم مرغ57 -گرم پیاز -هرشیشه آبلیمو به ازاء  57نفر 15 -گررم روغرن15 -گررم رب گوجره
فرنگي 5 -گرم هل به ازاء  177نفر -زرشك  2گرم – هويج  37گرم – ادويه  1گرم – فلفل دلمه اي  5گرم
 137گرم برنج37 -گرم لپه 07 -گرم گوشت خالص  57 -گرم پیاز 07 -گرم سیب زمینري -هرر شیشره آبلیمرو بره
ازاء 57نفر 37 -گرم روغن 27-گرم رب گوجه 5 -گرم هل به ازاء  177نفر 1/5 ،گرم لیموخشك -فلفل يا ادويه  1تا
 2گرم-هر 177نفر يك مثقال زعفران
137گرم برنج 07 -گرم گوشت خالص  57-گرم پیاز 177 -گرم گوجه -هر شیشه آبغوره بره ازاء  07نفرر 57 -گررم
روغن 15 -گرم رب گوجه 257-گرم بادمجان –  7/5گرم ادويه
137گرم برنج 07 -گرم گوشت خالص  57-گرم پیاز 177 -گرم گوجه -هر شیشه آبغوره بره ازاء  07نفرر 57 -گررم
روغن 15 -گرم رب گوجه 257-گرم كدو –  7/5گرم ادويه 5 -گرم شکر
 137گرم برنج 25 -گرم لوبیا قرمرز يرا چیتري  07 -گررم گوشرت 57 -گررم پیراز157 -گررم سربزي ترازه 2-گررم
لیموخشك -هرشیشه آبلیمو به ازاء 57نفر37 -گرم روغن
137گرم برنج 57 -گرم فیله مرغ  27-گرم دنبه گوسفندي  87 -گرم پیاز 15 -گرم روغن -زعفران هر  177نفر 1
مثقال

 _8چلوكباب كوبیده مرغ شماره2
_3سبزی پلو با ماهی سرخ كرده
_11چلو كباب چوبی مرغ
_11چلو كباب چوبی گوشت
_12عدس پلو با گوشت و كشمش
_13عدس پلو با گوشت
-14عدس پلوبا كشمش
-15باقالپلو با مرغ
-11باقالپلو با گوشت
-17كتلت

_18لوبیا پلو( لوبیا سبز)
-13سبزی پلو با تن ماهی
-21خوراك كباب كوبیده مرغ
 -21خوووراك كبوواب كوبیووده موورغ
شماره 2
-22خوراك كباب كوبیده با گوشت
 23خوراك جوجه كباب
-24خوراك شینسل
-25خوراك كشك و بادمجان
-21ماكارونی

-27خوراك مرغ
-28چلو خورش آلو اسفناج
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137گرم برنج 137 -گرم فیله مرغ 17 -گرم پیاز 5 -گرم روغن -زعفران هر  177نفر  1مثقرال_51گرم ماستر م-
تیممتسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز م
137گرم برنج47-گرم سبزي پلويي 277 -گرم فیله ماهي تازه قزل (  377گرم ماهي كامرل )  67 -گررم روغرن37 -
گرم پیاز 17 -گرم آردسوخاري-لیمو ترش 57گرم.سركه 17گرم-خرما 47گرم
137گرم برنج 127 -گرم فیله مرغ  25 -گرم پیاز 27 -گرم روغن 5 -گرم رب گوجه فرنگي  -زعفران هر  177نفر 1
مثقال
137گرم برنج 127 -گرم گوشت خالص  37 -گرم پیاز 15 -گرم روغن 15 -گرم رب گوجره فرنگري  -زعفرران هرر
 177نفر  1مثقال -ادويه جات به میزان كافي
 127گرم برنج 37 -گرم عدس 87 -گرم گوشت37-گرم كشمش57 -گرم پیاز 37-گرم روغن 15 -گررم رب گوجره
فرنگي 5 -گرم هل به ازاء  177نفر -دارچین  2گرم –ادويه و فلفل  2-3گرم
 137گرم برنج 37 -گرم عدس177 -گرم گوشت37-گرم كشمش57 -گرم پیاز 37-گرم روغن 15 -گرم رب گوجه
فرنگي 5 -گرم هل به ازاء  177نفر -دارچین  2گرم –ادويه و فلفل  2-3گرم
 127گرررم برررنج35-گرررم عرردس– 47گرررم كشررمش 15گررم مایررسز_05گررم مرن ر _1گررم م ر مبررهمازا م
م555نفم_دارچی م2گم _ادنیهمنفلف م0-2گم _زعفمانم م555نفممیکماثقسلم
137گرم برنج 377 -گرم مرغ 57 -گرم پیاز37 -گرم روغن .... -گرم رب گوجره 27 -گررم براقال 5 ،گررم شرويد-
زعفران هر  177نفر  1مثقال
137گرم برنج 177 -گرم گوشت 57 -گرم پیاز37 -گرم روغن 15 -گرم رب گوجه27 -گرم براقال 5 ،گررم شرويد-
زعفران هر  177نفر  1مثقال
07گرم گوشت –  5گرم سیب زمیني – نصف تخم مرغ –  15گرم آرد نخوچي يرا سروخاري – 37گررم روغرن سررخ
كردني –  17گرم پیاز –  57گرم گوجه –  57گرم خیارشور –  1عدد نان

127گرم برنج07 -گرم گوشت 67 -گرم لوبیاسبز57 -گرم پیاز37 -گرم روغن 15 -گرم رب گوجه7/5-گرم ادويه
137گرم برنج –187گرم تن ماهي– شويد خشك  5گرم يا سبزي تازه  177گرم –  15گرم روغن
فیله مرغ  157گرم – دنبه  37گرم – پیاز  57گرم – جعفري تازه  5گرم –  1عدد نان
اعدد نان 277 -گرم فیله مرغ 17 -گرم پیاز 5 -گرم روغن -زعفران هر  177نفر  1مثقرال_51گرم ماستر ممتریمم
تسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز

گوشت بدون استخوان  157گرم – پیاز  57گرم – تخم مرغ  15گرم– نان  1عدد
فیله مرغ  187گرم – روغن  37گرم – زعفران  1مثقال هر  177نفر – پیاز  15گرم  -يرك شیشره آبلیمرو بره ازاء 177
نفر -نان  1عدد
شینسل آماده  277گرم – نان  1عدد-سیب زمیني 177گرم-روغن 47گرم-خیارشور 57گرم-سسرگوجه فرنگري ترك
نفره 1عدد
 377گرم بادمجان –  57گرم كشك – روغن  47گرم – پیاز  47گرم – نعنا خشك  5گرم 27-گرم گردو
 07گرم گوشت57 -گرم پیاز -هرشیشه آبلیمو به ازاء  57نفر37 -گرم روغن 37 -گرم رب گوجه 157 -گرم ماكراروني-
 57گرمسیب زمیني –  15گرم فلفل دلمه اي
357گرم مرغ57 -گرم پیاز 177 -گرم سیب زمیني -هر شیشه آبلیمو به ازاء  57نفر37 -گررم روغرن 15 -گررم رب
گوجه فرنگي 5 -گرم هل به ازاء  177نفر57 -گرم هويچ
 137گرم برنج37-گرم روغن 87+گرم گوشت  127+گرم اسفناج 37+گرم آلو  27+گرم پیاز +آبلیمو  5گرم – رب
گوجه فرنگي  5گرم

آنالیز غذای

رژيمی(دورچین غذاهاساالد-ماست –دوغ سبزجات خام وپخته طبق برنامه غذايی تعیین شده واحد تغذيه در نظر گرفته میشود

-23شیرين پلو با مرغ
-31خوراك گوشت با آلو و
سبزيجات

-31چلو خورش كرفس
-32خوراك مرغ و قارچ
-33خوراك لوبیا چیتی و قارچ
-34شامی لپه
_35چلو خورشت فسنجان با مرغ يا
گوشت

 137گرم برنج – مرغ  477گرم – شکر  37گرم – خالل نارنج  2گرم – خالل بادام زمیني و پسته هر كدام  3گرم
– پیاز  27گرم +زعفران  7/7725مثقال
گوشت  07گرم – پیاز  57گرم – هويج  5گرم – رب گوجه  37گرم – آبلیمو  17گرم – سیب زمیني  177گرم –
آلو  27گرم .
برنج  137گرم – روغن  37گرم –گوشت  07گرم – لوبیا قرمز  27گرم – كرفس  127گرم – لیموعماني  3گرم –
پیاز  27گرم – آبلیمو 17گرم
 :مرغ  477گرم – روغن  47گرم – سیب زمیني  177گرم – قارچ  47گرم – فلفل دلمه  37گرم – آبلیمو – هويج
 67گرم –  57گرم پیاز
لوبیا چیتي  87گرم – گوشت  47گرم – فارچ  57گرم – سیب زمیني  177گرم – روغن  27گرم – رب گوجه 37
گرم – آبلیمو  17گرم – لیمو ترش يا نارنج  177گرمي
گوشت  87گرم – تخم مرغ يك چهارم عدد -لپه  37گرم – روغن  57گرم – پیاز  57گرم – سیب زمیني 177
گرمي – هويج  15گرم
برنج  137گرم – گوشت يا مرغ  177گرم – روغن  15گرم – پیاز  17گرم – رب انار  37گرم – مغز گردو  67گرم
– شکر  17گرمي – ادويه – نمك و زعفران

-31چلو كباب بختیاری

برنج  137گرم – گوشت راسته  177گرم – جوجه بدون استخوان  177گرم – پیاز  27گرم – نارنج يا لیمو  +گوجه
 1عدد – آبلیمو – زعفران – ادويه – نمك127گرم

-37چلو خورشت لوبیا سبز

برنج 07 -گرم گوشت177 -گرم لوبیا سبز57 -گرم پیاز 37-گرم روغن 25 -گرم رب گوجه فرنگي 57 -گرم سیب
زمیني –  57گرم هويج – ادويه به میزان كافي

_38شويد پلو باگوشت ولوبیا

 137گرم برنج 87-گرم گوشت گوسفندي با استخوان –  57گرم لوبیا سفید – 15گرم روغن 5 -گرم شويد خشك –
دارچین و ادويه جات به میزان كافي
ساالد الويه بسته بندي شده تك نفره – نان  1عددم

_33ساالد الويه
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 137گرم برنج127 -گرم سینه مرغ 57 -گرم پیاز 27-گرم روغن  177 +-گرم گوجه  -زعفران و آبلیمو
-1چلو جوجه كباب رژيمي
به میزان الزم
-2چلررو جوجرره كبرراب رژيمرري 07گرم برنج127 -گرم سینه مرغ 57 -گرم پیاز 27-گرم روغن –  177گرم گوجه  -زعفران و آبلیمو به
میزان الزم
ديابتي
_3چلو جوجه كباب رژيم كلیوي 137گرم برنج67 -گرم سینه مرغ 57 -گرم پیاز 27-گرم روغن –  177گرم گوجه  -زعفران و آبلیمو به
میزان الزم
-4خوراك جوجه كباب رژيمي  187گرم گوشت سینه مرغ  57 -گرم پیاز 5 -گرم روغن 177 -گرم گوجه  1-عدد نان
_5خوراك جوجه كباب رژيمري  187گرم گوشت سینه مرغ  57 -گرم پیاز 5 -گرم روغن 177 -گرم گوجه  1/3-نان سنگك
ديابتي
 137گرم برنج 377 -گرم مرغ 127-گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن15 -گرم پیاز
-6چلو مرغ رژيمي
-0چلو مرغ رژيمي ديابتي

 07گرم برنج 377 -گرم مرغ 127-گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن15 -گرم پیاز

-8چلو مرغ رژيمي كلیوي

 137گرم برنج 177 -گرم مرغ 127-گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن15 -گرم پیاز

-5عدس پلو رژيمي

127گرم برنج 177 -گرم گوشت  27-گرم عدس  17 -گرم روغن-پیاز 17گرم –گوجه فرنگي چرخ شده 57گرم

_17عدس پلو رژيمي ديابتي

177گرم برنج 177 -گرم گوشت  27-گرم عدس  17 -گرم روغن-پیاز 17گرم –گوجه فرنگي چرخ شده 57گرم

-11چلو گوشت رژيمي
-12خرروراك گوشررت رژيمرري
ديابتي
-13چلو گوشت رژيمي ديابتي
-14لوبیا پلو با گوشت رژيمي
_15لوبیا پلو با گوشرت رژيمري
ديابتي
_16لوبیا پلو با گوشت ( كلیوي)
_10لوبیا پلو با مرغ رژيمي
_18لوبیررا پلررو بررا مرررغ رژيمرري
ديابتي
-15لوبیا پلو با مرغ( كلیوي)
-27رشته پلو رژيمي
-21خوراك مرغ رژيمي
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 137گرم برنج 177 -گرم گوشت 127-گرم گوجه چررخ كررده  15 -گررم روغرن17 -گررم پیراز-
هويج57گرم
 177گرم گوشت 127-گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن17 -گرم پیاز-هويج57گرم  1/3+عدد
نان سنگك
07گرم برنج 177 -گرم گوشت 127-گررم گوجره چررخ كررده  15 -گررم روغرن17 -گررم پیراز-
هويج57گرم
137گرم برنج07 -گرم گوشت 67-گرم لوبیا سبز  177 -گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن37 -گرم
پیاز
177گرم برنج07 -گرم گوشت 67-گرم لوبیا سبز  177 -گرم گوجه چرخ كرده  15 -گرم روغن
 37گرم پیاز137گرم برنج 67 -گرم لوبیا سبز –  67گرم گوجه فرنگي چرخ شده 37 -گرم پیاز47 -گرم گوشرت –
 15گرم روغن
127گرم برنج 67 -گرم لوبیا سبز –  177گرم گوجه فرنگي چرخ شده 37 -گرم پیاز177 -گرم مرغ –
 15گرم روغن
177گرم برنج 67 -گرم لوبیا سبز – 177گرم گوجه فرنگي چرخ شده 37 -گرم پیاز 177 -گرم مرغ –
 15گرم روغن شده
137گرم برنج 67 -گرم لوبیا سبز –  67گرم گوجه فرنگي چرخ شده  37-گرم پیاز47 -گرم مرغ – 15
گرم روغن
 127گرم برنج 177 -گرم گوشت سینه مرغ  37-گرم رشته  17 -گرم روغن-پیاز 17گرم-زعفران هرر
177نفر 1مثقال
گوشت مرغ  357گرم – 127گرم گوجه چرخ كرده -پیاز  57گرم 1 -عدد لیموترش يا نارنج  1 -عردد

نان2 +نوع دورچین سبزيجات پخته
_22خوراك مرغ رژيمي ديابتي
_23چلو ماهي رژيمي
_24چلو ماهي رژيمي ديابتي
_25خرروراك مرراهي رژيمرري
ديابتي
_26چلوكباب كوبیده مرغ
_20چلوكبررراب كوبیرررده مررررغ
ديابتي
_28خوراك كباب كوبیرده مررغ
ديابتي
 -25چلوكبرررررراب كوبیررررررده
مرغ(كلیوي)
_37چلو خورشت لوبیا سبز
 _31چلوخورشررت لوبیررا سرربز
ديابتي
_32استانبولي پلو رژيمي
_33اسررتانبولي پلررو رژيمرري
ديابتي
-34لوبیا پلوبا مرغ
-35لوبیا پلوبا مرغ ديابتي
-36عدس پلو با مرغ
-30عدس پلو با مرغ ديابتي
-38چلوخورشت كرفس
-35چلوخورشت كرفس ديابتي
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گوشت مرغ  357گرم – 127گرم گوجه چرخ كرده -پیاز  57گرم 1 -عدد لیموترش يا نارنج  1/3+عدد
نان سنگك
 137گرم برنج 277 -گرم ماهي  57 -گرم لیمو ترش يا نارنج –  47گرم روغرن –  177گررم سربزي
تازه يا  5گرم شويد خشك  +خرما  2عدد
07گرم برنج 277 -گرم ماهي  57 -گرم لیمو ترش يا نارنج –  47گرم روغن –  177گرم سبزي ترازه
يا  5گرم شويد خشك
 277گرم ماهي  57 -گرم لیمو ترش يا نارنج –  47گرم روغن –  177گرم سبزي تازه يا  5گرم شويد
خشك  1/3 +عدد نان سنگك
137گررم بررنج 137 -گررم فیلره مررغ 17 -گرررم پیراز 5 -گررم روغرن -زعفرران هرر  177نفررر 1
مثقال_51گم ماست -تیممتسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز
07گرررم برررنج 137 -گرررم فیلرره مرررغ 17 -گرررم پیرراز 5 -گرررم روغررن -زعفررران هررر  177نفررر 1
مثقال_51گم ماست -تیممتسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز
1/3نان سنگك 277 -گررم فیلره مررغ 17 -گررم پیراز 5 -گررم روغرن -زعفرران هرر  177نفرر 1
مثقال_51گم ماست -تیممتسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز
137گررم بررنج 177 -گررم فیلره مررغ 17 -گرررم پیراز 5 -گررم روغرن -زعفرران هرر  177نفررر 1
مثقال_51گم ماست -تیممتسزهمبهماقدارمالز _نمکمبهماقدارمالز
 137گرم برنج07 -گرم گوشت 87 -گرم لوبیا سبز27 -گرم روغن –  67گرم هويج  127-گرم گوجه
چرخ كرده
 07گرم برنج07 -گرم گوشت 87 -گرم لوبیا سبز27 -گرم روغن –  67گرم هويج  127-گررم گوجره
چرخ كرده
 127گرم برنج 07 -گرم گوشت17 -گرم پیاز15-گرم روغن 127-گرم گوجه چرخ كرده -يرك شیشره
آبلیمو به ازاء  07نفر
 177گرم برنج 07 -گرم گوشت17 -گرم پیاز15-گرم روغن 127-گرم گوجه چرخ كرده -يرك شیشره
آبلیمو به ازاء  07نفر
127گرم برنج177 -گرم گوشت سینه مرغ  67 -گرم لوبیاسبز 177-گرم گوجه چرخ كرده37 -گرم پیاز-
15گرم روغن
177گرم برنج177 -گرم گوشت سینه مرغ  67 -گرم لوبیاسبز 177-گرم گوجه چرخ كرده37 -گرم پیاز-
15گرم روغن
 127گرم برنج177-گرم گوشت سینه مرغ 27 -گرم عدس 17 -گرم كشمش37 -گرم پیاز – آبلیمرو و
زعفران و ادويه به میزان الزم
 177گرم برنج177-گرم گوشت سینه مرغ 27 -گرم عدس 17 -گرم كشمش37 -گرم پیاز – آبلیمرو و
زعفران و ادويه به میزان الزم +
برنج  137گرم – روغن  37گرم –گوشت  07گررم – لوبیرا قرمرز  27گررم – كررفس  127گررم –
لیموعماني  3گرم – پیاز  27گرم – آبلیمو 17گرم
 07گرم برنج -روغن  37گررم –گوشرت  07گررم – لوبیرا قرمرز  27گررم – كررفس  127گررم –

لیموعماني  3گرم – پیاز  27گرم – آبلیمو 17گرم
-47چلوخورشت قیمه رژيمي

-41چلوخورشررت قیمرره رژيمرري
ديابتي
-42چلو كباب چوبي مرغ رژيمي
-43چلررو كبرراب چرروبي مرررغ
رژيمي ديابتي
-44چلو كباب چوبي مرغ رژيمي
كلیوي
-45خوراك كبراب چروبي مررغ
رژيمي ديابتي
-46شیربرنج براي  57نفر

 137گرم برنج37 -گرم لپه 07 -گرم گوشت خالص  57 -گرم پیاز -هر شیشه آبلیمو بره ازاء 57نفرر-
 37گرم روغن67-گرم گوجه چرخ كرده 5 -گرم هل به ازاء  177نفر 1/5 ،گرم لیموخشك -فلفرل يرا
ادويه  1تا  2گرم
 07گرم برنج37 -گرم لپه 07 -گرم گوشت خالص  57 -گرم پیاز -هر شیشه آبلیمو به ازاء 57نفر37 -
گرم روغن67-گرم گوجه چرخ كرده 5 -گرم هل به ازاء  177نفر 1/5 ،گرم لیموخشك -فلفل يا ادويه
 1تا  2گرم
137گرم برنج 127 -گرم فیله مرغ  25 -گرم پیاز 27 -گرم روغن 5 -گرم رب گوجه فرنگي  -زعفران
هر  177نفر  1مثقال
07گرم برنج 127 -گرم فیله مرغ  25 -گرم پیاز 27 -گرم روغن 5 -گرم رب گوجه فرنگي  -زعفرران
هر  177نفر  1مثقال
137گرم برنج 67 -گرم فیله مرغ  25 -گرم پیاز 27 -گرم روغن 5 -گرم رب گوجه فرنگي  -زعفرران
هر  177نفر  1مثقال
 187گرم فیله مرغ  25 -گرم پیاز 27 -گرم روغن 5 -گرم رب گوجه فرنگي  -زعفران هر  177نفرر 1
مثقال شده 1/3+عدد نان سنگك
 1كیلوگرم برنج  1 +كیلوگرم شکر  1577 +سي سي شیر

-40فرني

 277سي سي شیر پاستوريزه  2 +قاشق آرد برنج – شکر و كرده به مقدار الزم

-48پوره سیب زمیني شماره 1

 1عدد سیب زمیني متوسط  +كره  +شیر به مقدار الزم

-45پوره سیب زمیني شماره 2

 1عدد سیب زمیني متوسط  +كره  +سبزيجات خشك

-57كته مرغ

 137گرم برنج تهیه شده به روش پخت كامالً نرم  257 +گرم ران مرغ  +پیاز  57گرم

-51دمپخررت گوجرره بررا گوشررت  127گرم برنج07 -گرم گوشت چرخ شده –  17گرم پیاز –  127گرم گوجه چرخ شده –  27گرم روغن
قرمز
به روش دمپخت كامالً نرم
-52دمپخت گوجه با مرغ
 127گرم برنج177 -گرم گوشتمرغ–  17گرم پیاز –  127گرم گوجه چرخ شده –  27گرم روغرن بره
روش دمپخت كامالً نرم
( 277سي سي سوپ روزانه بیمارستان  67 +گرم مرغ ) میکس شده
-53سوپ پر پروتئین
-54كته ماست

 177گرم برنج –  1عدد ماست يکنفره

-55كته مرغ و ماست

 177گرم برنج – 277گرم سینه مرغ  1 -عدد ماست يکنفره

-56چلوخورشت كدو برا مررغ 127گرم برنج 47 -گرم مرغ 157-گرم كدو  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه چرخ شده 37 -گرم روغن
(كلیوي )
-50چلوخورشت كدو برا مررغ 127گرم برنج 07 -گرم مرغ 157-گرم كدو  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه چرخ شده 37 -گرم روغن
رژيمي
-58چلوخورشت كدو برا مررغ 07گرم برنج 07 -گرم مرغ 157-گرم كدو  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه چرخ شده 37 -گرم روغن
رژيمي ديابتي
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-55خوراك خورشرت كردو برا  07گرم مرغ 157-گرم كدو  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه چرخ شده 37 -گرم روغن  3+نروع دورچرین
سبزيجات پخته شده  1/3=-نان سنگك
مرغ رژيمي ديابتي
-67چلوخورشررت كرردو رژيمرري 137گرم برنج_05گم مگوش _05گم مایسز555-گم مگوجرهمچرمکمدرمدهم_دردنم51گرم م-یرکم
شیشهمابلیمومبهمازا م مم15نفمم
باگوشت
-61چلوخورشت كردو رزيمري 07گرم برنج_05گم مگوش _05گرم مایرسزم555-گرم مگوجرهمچرمکمدرمدهم_دردنم51گرم م-یرکم
شیشهمابلیمومبهمازا م مم15نفم
باگوشت ديابتي
-62خوراك خورشت كدو رژيمي 1/3نان سنگك_05گم مگوش _05گم مایسز555-گم مگوجهمچمکمدمده_ددن51گرم م-یرکم
شیشهمابلیمومبهمازا م مم15نفم
باگوشت ديابتي
-63چلوخورشررت بادمجرران بررا 137گرم برنج 47 -گرم مرغ 157-گرم بادمجان  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه 57 -گرم روغن
گوشت مرغ ( كلیوي)
 -64چلوخورشررت بادمجرران 137گرم برنج 157 -گرم بادمجان  -گرم پیاز 67 -گرم گوجه 57 -گرم روغن
بدون گوشت ( كلیوي)
-65سوپ معمولي به افراد
 7/5كیلو گرم رشته سوپي –  1/5كیلوگرم مررغ –  1كیلروگرم سربزي –  1/5كیلروگرم هرويج 2 -
هر  177نفر
كیلوگرم جو پرك –  1/5لیتر آب لیمو – هفتصد گرم رب گوجه فرنگي
سوپ ماش  057 :گرم – ماش  5777گرم – هويج  577گرم – مرغ  1كیلوگرم  - -روغن  277گررم
– جعفري به مقدار الزم
-66سوپ اطفال براي  57نفر
سوپ عدس  057 :گرم – عدس  5777گرم – هويج  577گرم – مرغ  1كیلوگرم  - -روغن 277
گرم – جعفري به مقدار الزم
-60گاواژشیر
شیر پاستوريزره  – 277 ccتخم مرغ آبپز 1عدد – خرما بدون پوست و هسته  25گرم – كنجد پودر
شده  15گرم
-68گاواژ فرني
شیر پاستوريزه  – 277ccتخم مرغ آبپز 1عدد – آرد برنج  3قاشق غذا خوري – روغن زيتون 1قاشق
غذاخوري – شکر 1قاشق غذاخوري -خرما 3عدد درشت
-65گاواژ ماست وآب و هويج
آب هويج  – 277ccماست پاستوريزه  – 177ccروغن زيتون  15گرم
-07گاواژ میوه

شیر پاستوريزه  – 257ccعسل  1ق غ – موز  1عدد كوچك  +سیب  1عدد كوچك

-01گاواژ شیر خشك

277سي سي شیر پاستوريزه _اق غ عسل 3-ق غ شیر خشك

-02گاواژمعمولي شماره 1
-03گاواژمعمولي
شماره 2
-04گاواژ ديابتي

مرغ 12گرم،جوپرك 8گرم،خرما27گرم،هويج27گرم،پودر سفیده تخم مرغ27گرم
جو پرك 37گرم،شنیسل مرغ 17گرم،پودر وي آلبومین  6گرم،ماست  67گرم،روغن 27
گرم،خرما  17گرم،هويج  17گرم
جو پرك پخته 27گرم،شنیسل مرغ 17گرم،پودر وي آلبومین  5گرم،ماست  67گرم،روغن  2گرم،كدو
سبز  0گرم
برنج 47گرم،شنیسل مرغ  5گرم،پودر وي آلبومین  5گرم،روغن  17گرم،كدو سبز 17گرم

-06گاواژپر پروتیین

جو پرك پخته 37گرم،شنیسل مرغ 15گرم ،پودر وي آلبومین 17گرم،ماست 67گرم ،روغن 2
گرم،خرما  5گرم،هويج  5گرم

-05گاواژكم پروتیین
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صبحانه

1

2
3
4
5
1
7
8
3
11

 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 2 +عدد گردو+يك عدد چاي بسته بندي+
قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
1عدد نان لواش  1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 2 +عدد گردو -يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر
بسته بندي
 1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 2 +عدد گردو+يك عدد چاي بسته بندي(
براي افراد ديابتي )
 1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي  -يك عدد
چاي بسته بندي( براي افراد ديابتي )-
1عدد نان لواش 1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي 2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي
 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار 1 +عدد پنیر بسته بندي  37گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي 2 +عدد خرما+
يك عدد چاي بسته بندي
 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي +قند
بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
1عدد نان لواش 1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
 1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي( براي
افراد ديابتي)
 1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +كاسه عدسي +يك عدد چاي بسته بندي ( براي افراد ديابتي)

11

 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار 1 +كاسه عدسي  2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي

12

1عدد نان لواش 1 +كاسه عدسي  2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي

13

 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1+عدد كره بسته بندي  25گرمي  25 +گرم عسل يا مربا +يك عدد چاي
بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي

14
15
11

1عدد نان لواش 1 +عدد كره بسته بندي  25گرمي  25 +گرم عسل يا مربا +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده
يا شکر بسته بندي
 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1+بسته حلوا شکري  57گرمي +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي
شده يا شکر بسته بندي
1عدد نان لواش 1 +بسته حلوا شکري  57گرمي +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي

 1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 2 +عدد گردو  +يك عدد چاي بسته
( 17كارگرنژاد)
بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
(18كارگرنژاد) 1عدد نان لواش  1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 2 +عدد گردو  +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر
بسته بندي
(13كارگرنژاد)  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 2 +عدد گردو  +يك عدد چاي بسته بندي
شده ( براي افراد ديابتي )
18

(21كارگرنژاد)  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي  +يك عدد
چاي بسته بندي( براي افراد ديابتي )
(21كارگرنژاد) 1عدد نان لواش 1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي 2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي
(22كارگرنژاد)  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار 1 +عدد پنیر بسته بندي  47گرمي 1 +عدد خیاريا گوجه فرنگي 2 +عدد خرما+
يك عدد چاي بسته بندي
(23كارگرنژاد)  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي +قند
بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
(24كارگرنژاد) 1عدد نان لواش 1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
(25كارگرنژاد)  1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +عدد تخم مرغ آب پز  1 +عدد گوجه +يك عدد چاي بسته بندي( براي
افراد ديابتي)
(21كارگرنژاد)  1/4نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1 +كاسه عدسي +يك عدد چاي بسته بندي ( براي افراد ديابتي)
(27كارگرنژاد)  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار 1 +كاسه عدسي  2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي
(28كارگرنژاد) 1عدد نان لواش 1 +كاسه عدسي  2 +عدد خرما +يك عدد چاي بسته بندي
(23كارگرنژاد) 1عدد نان لواش 1 +عدد كره بسته بندي  25گرمي  25 +گرم عسل يا مربا +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده
يا شکر بسته بندي
(31كارگرنژاد  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1+عدد كره بسته بندي  25گرمي  25 +گرم عسل يا مربا +يك عدد چاي
بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي
(31كارگرنژاد  1/3نان سنگك يا  2عدد نان تست سبوس دار  1+بسته حلوا شکري  57گرمي +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي
شده يا شکر بسته بندي
(32كارگرنژاد

1عدد نان لواش 1 +بسته حلوا شکري  57گرمي +يك عدد چاي بسته بندي +قند بسته بندي شده يا شکر بسته بندي

انواع میان وعده
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شماره1

یک عدد میوه و یک عددشیر استرلیزه به صورت بسته بندی

شماره2

یک شیراسترلیزه و2عدد خرما به صورت بسته بندی

شماره3

دوعدد خرما و31گرم کشمش به صورت بسته بندی

شماره4

یک عدد میوه به صورت بسته بندی

شماره5

یک عدد شیر استرلیزه و یک عدد بیسکوییت ساقه طالیی کوچک به صورت بسته بندی

شماره6

عدسی

شماره7

فرنی

شماره8

یک عدد شیر استرلیزه

شماره 9

یک عدد شیر استرلیزه+یک عدد نان فانتزی

شماره 11

یک عدد شیر استرلیزه+یک عدد نان فانتزی جو

شماره يك :راهنمای نحوه محاسبه هزينه يك وعده غذا
( پیمانكار موظف است برای تمام غذاها طبق نمونه ی زير جدول به صورت الكترونیكی تهیه نمايد  ،شايان ذكر است
بايستجمع قیمت مواد اولیه در اين جداول با قیمت های مواد اولیه در لیست قیمت پیشنهادی پیمانكار مطابقت داشته
باشد).
خورشت قیمه
مواد اولیه

گرم

برنج

131

گوشت گوساله گرم

71

سیب زمینی

71

پیاز

51

روغن مايع مخصوص سرخ كردنی قو ،بهار يا ناز

31

لپه مرغوب تبريزی

31

رب گوجه فرنگی عالء

21

آبلیمو دست چین

11

لیمو عمانی مرغوب آماده سازی شده

2

نمك ،فلفل ،ادويه و دارچین

به مقدار كافی

هل

به مقدار كافی

جمع كل :

21

قیمت

فرم امتیاز دهی و ارزيابی طبخ و توزيع غذای بیمارستان متینی
تعداد كاركنان به تفكیك نوع خدمت

نام شركت:
نام مدير عامل

كارشناس تغذيه

نام كارشناس تغذيه و پیمانکار

سرآشپز

نام ناظر بیمارستان

آشپز

نوع واگذاري

كمك آشپز

تاريخ شروع قرارداد

كارگر آشپزخانه

تاريخ بازديد

جمع كل افراد

محور بهداشت و نظافت
رديف شاخص ارزيابي

1
2

استفاده مناسب و صحیح از ظروف يکبار مصرف گیاهي يا آلومینیومي
براي بیماران انکولوژي  ،اورژانس ،ديالیز ،ايزوله وعفوني

امتیاز

مکتسبه

17

گردد.
در صورت عدم رعايت و هر

به ازاي هر امتیاز منفي
5777777

بار تذكر يك امتیاز

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

17

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

5

عدم استفاده از روغن جامد در غذا

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

17777777

6

استفاده از روغن مخصوص سرخ كردني براي سرخ نمودن غذا

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

2777777

0

رعايت اصول رفع انجماد مواد پروتیني مرغ و گوشت

8

به ازاي هر بار تذكر يك

5777777

3

4

عدم مشاهده مگس  ،الرو و ساير حیوانات موذي در محیط آشپزخانه

حداكثر

امتیاز

در صورت عدم رعايت كسر میزان جريمه به ريال

شستشو و ضد عفوني میوه و سبزيجات با استفاده از مواد شوينده و
ضد عفوني كننده ،مطابق نظر كارفرما و يا نماينده وي
پوشش مناسب و تمیز كاركنان بخش غذا كامل مي باشد؟(روپوش ،
پیش بند ،كاله  ،دمپايي  ،چکمه)

5777777
5777777

1777777

امتیاز

8

اجراي برنامه شستشوي روزانه كف و سقف آشپزخانه

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

0777777

5

جدا سازي محل و وسايل آماده سازي گوشت و سبزيجات و

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

2777777

21

همچنیني غذاهاي آماده خام و پخته از يکديگر
17

نحوه بسته بندي مناسب سبزيجات و گوشت

8

11

داشتن كارت بهداشتي معتبر جهت كاركنان بخش غذا

8

12

رعايت نکات بهداشت شخصي و آراستگي ظاهري براي افراد

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

1777777

در صورت نداشتن در مورد حتي يك

577777

از كاركنان  ،امتیاز صفر لحاظ مي
شود

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

میزان جلوگیري از دخالت كاركنان در فرآيند طبخ و توزيع غذا با
13

شرايط نا مناسب (بیمار ،وجود زخم باند پیچي شده در دست و عدم

5777777
2777777

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

رعايت يکي از نکات بهداشتي)
14

15

16
10
18

15

نحوه استفاده همه كاركنان بخش غذا از فرم مناسب
كنترل ورود افراد متفرقه به آشپزخانه از نظر رعايت اصول بهداشتي
و استفاده از دمپايي مخصوص
تفکیك پرسنل نظافت چي (دستشويي ها و سرويس بهداشتي) از
پرسنل توزيع و طبخ غذا وانبار داري
رعايت نظافت و بهداشت كمدهاي كاركنان بخش غذا
خودداري از نگهداري مواد پروتیني رفع انجماد شده در فضاي آزاد
بیش از  2ساعت
خودداري از نگهداري مواد پروتئیني در كف زمین

8

8

8
8
8

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

5777777

منفي
به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز
درصورت ادغام نیروها حتي

2777777

1777777

يکبار كل امتیاز صفر شود
به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

577777

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

5777777

منفي
به ازاي هر بار تذكريك امتیاز

5777777

منفي

27

عدم مشاهده اجسام خارجي در غذا

8

به ازاي هر مورد يك امتیاز

21

خودداري از اضافه نمودن غذاي مازاد به غذاي روز بعد

8

به ازاي هر مورد يك امتیاز

27777777

22

نظافت سردخانه  ،آشپزخانه و سالن توزيع غذا

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

5777777

23

نظافت میز  ،تخته و يا سنگ مناسب ديگ -تشت – ظروف پخت
وغیره

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

2577777

24

رعايت جداسازي شستشوي سیني غذاي پرسنل از سیني غذاي
بیماران

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

1777777

22

17777777

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

25

وضعیت نظافت سیخ هاي كبابي  ،قوطي آلومینیومي زير سیخ كباب  ،قاشق و
چنگال و سیني هاي غذا خوري

8

در صورت عدم رعايت
بهازاي هرعددازمواردمذكور
177777

26

وضعیت نظافت سطل هاي زباله

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

1777777

20

نظافت سلف سرويس  ،رومیزي  ،میزغذا خوري  ،صندلي و نیمکت

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

2777777

28

نظافت اجاق گاز  ،فر  ،هود ترالي  ،و باالبر  ،چرخ گوشت و ساير
تجهیزات

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

2777777

25

آماده سازي و پوست گیري صحیح صیفي جات قبل از خرد كردن

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز

5777777

37

جدا سازي صحیح سالن پخت  ،آماده سازي مواد اولیه و توزيع مواد
غذايي

8

در صورت عدم رعايت امتیاز

2777777

31

انجام صحیح سمپاشي واحد طبخ و توزيع غذا برابر نظر كارفرما و يا
نماينده وي

8

32

نظافت روزانه سردخانه ها و قصابي آشپزخانه(سینك ها) مطابق نظر
نماينده

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز 2777777

33

خودداري از استعمال دخانیات در محیط آشپزخانه و انبار غذايي

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز 5777777

34

خودداري از استفاده مجدد ظروف يکبار مصرف

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز 2777777

35

عدم نگهداري ظروف و وسايل اسقاطي در محوطه آشپزخانه

صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم انجام  ،امتیاز

5777777

صفر لحاظ گردد.

در صورت عدم رعايت امتیاز 577777
8

صفر لحاظ گردد.

36

استفاده مشترك از ترالي هاي مخصوص حمل مواد غذايي و زباله

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز 5777777

30

پستايي نمودن گوشت الشه اي قبل از شستشو كامل الشه

8

به ازاي هر بار تذكر يك امتیاز 5777777

جمع امتیاز

23

377

محور كیفیت غذا و مواد اولیه
رديف

شاخص ارزيابي

حداكثر

امتیاز

امتیاز

مکسبه

در صورت عدم میزان جريمه به
رعايت

كسر ازاي هر امتیاز

گردد
1

2

3

4

استفاده از مرغ هاي داراي تايید به مقامات ذي صالح با وزن مناسب
مطابق شرايط قرار داد.
استفاده از گوشت هاي مورد تايید سازمان دامپزشکي و وزارت بهداشت
مطابق با شرايط قرارداد.
تهیه مايعات گاواژ بصورت بهداشتي و سالم مطابق با شرايط قرارداد
توزيع میان وعده در زمان مشخص و با بسته بندي مطلوب طبق نظر
كارفرما

17

17

8

8

به ازاي هر بار

منفي
27777777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

27777777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

17777777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

17777777

تذكر يك امتیاز
هر امتیاز منفي به

5

عدم شوري يا تلخي غذا و مشاهده سوختگي در غذاها و دارا بودن طعم ،
بو و ظاهر مناسب

8

به ازاي هر بار

ازاي هر پرس

تذكر يك امتیاز

معادل -17777
27777

1

7

استفاده از حبوبات و خشکبار با كیفیت و بسته بندي شده صنعتي توسط
پیمانکار
استفاده از مواد لبني با كیفیت و سالم وبانام تجاري مورد تايید كارفرماتوسط
پیمانکار

8

17

8

توزيع مناسب میوه مرغوب

17

3

پختگي مناسب برنج  ،مواد گوشتي  ،سبزيجات و حبوبات و عدم وارفتگي

17

11

جا افتادگي مناسب سوپ  ،خورشت و خوراك ها

17

به ازاي هر بار

5777777

تذكريك امتیاز
به ازاي هر بار

17777777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

دوبرابر قیمت كل

تذكر يك امتیاز

میوه
هر امتیاز منفي

به ازاي هر بار

معادل دو برابر

تذكر يك امتیاز

ارزش همان غذا
مي باشد

24

به ازاي هر بار
تذكر يك امتیاز

هر امتیاز منفي به
ازاي هر پرس
27777-17777

11

استفاده میزان مناسبي از سس ها  ،چاشني ها در انواع غذاها

17

12

ممانعت از گرم نمودن روغن يا حلب روغن روي اجاق گاز

8

13

توزيع نان با كیفیت وتازه مورد تايید كارفرما

18

14

15

بسته بندي و تمیز نمودن سبزيجات به میزان مورد نیاز و نوشتن و نصب
تاريخ  ،نوع و مقدار بر روي آن
بسته بندي و فريز نمودن ماهي به میزان مورد نیاز و نوشتن يا نصب تاريخ
نوع و مقدار بر روي آن

به ازاي هر بار
تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

هر امتیاز منفي به ازاي
هر پرس -17777
27777
277777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

17777777

تذكر  1امتیاز
به ازاي هر بار

8

1777777

تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار

8

1777777

تذكر يك امتیاز
هر امتیاز منفي معادل

11

استفاده مجدد از روغن و سس مانده و دست خورده

17

17

عدم مصرف مواد غذايي كه مورد تايید كارشناس تغذيه كار فرما نمي باشد.

17

به ازاي هر بار

مبلغ غذاي آماد شده با

تذكر يك امتیاز

سس و روغن مانده +
همان مواد

18

13

21

مخفي ننمودن مواد غذايي پخته شده  ،نگهداري يا اختفا گوشت مرغ،
گوشت پخته شده
عدم نگهداري مواد لبني از قبیل شیرو ماست در خارج از يخچال و ترش
شدن آنها

عدم جايگزيني مواد غذايي بر خالف انالیز گرم بندي استاندارد

به ازاي هر بار
تذكر يك امتیاز
به ازاي هر بار
تذكر يك امتیاز

17

8

هر امتیاز منفي معادل ارزش
مواد مصرفي  5+برابر ارزش
آن مواد
هر امتیاز منفي معادل معدون
نمودن غذا و  5برابر ارزش
ريالي غذاي پخته شده مي

منفي

باشد

به ازاي هربار

277777

تذكر يك امتیاز

17

به ازاي هر بار

هر امتیاز منفي معادل عدم

تذكر يك امتیاز

تايید صورت وضعیت ان غذا

منفي

مي باشد

277

جمع امتیاز
محور كمیت غذا
رديف
25

شاخص ارزيابي

حداكثر

امتیاز

در

صورت

عدم میزان جريمه به ريال

امتیاز

مکتسبه

رعايت كسر گردد.

به ازاي هر امتیاز منفي
حذف امار كل غذا از

1

رعايت اوزان جدول مواد غذايي اصلي خام ( برنج و انواع گوشت  ،روغن ،
حبوبات و )...

صورت وضعیت ماهانه
37
به ازاي هر بار تذكر
يك امتیاز
حذف امار كل غذا از
صورت وضعیت ماهانه

رعايت اوزان غذاي پخته شده بر اساس كیل هاي تعیین شده.

2

37
به ازاي هر بار تذكر
يك امتیاز

رعايت میزان گرم بندي دورچین هاي غذا طبق شرايط قرارداد.سوپ
3

+ساالد يا سبزي بسته بندي شده صنعتي+ماست يا دوغ+يك بطري 257

به ازاي هر بار تذكر 5777777
27

يك امتیاز

سي سي آب معدني برطبق صالحديد كارشناس تغذيه مراكز بیمارستاني
4

برگشت مواد غذايي توزيع شده براي مصرف از آشپزخانه به سردخانه و انبار

جمع امتیاز

26

بدون اطالع ناظر

27
177

به ازاي هر بار تذكر  5برابر مواد غذايي
يك امتیاز

برگشت شده

محور نیروی انسانی

رديف

1

2

3

4

شاخص ارزيابي

حسن سابقه و گواهي صالحیت سازمان فني و حرفه اي و همچنین مدارك و
گواهیهاي دوره هاي تخصصي آشپز  /سر آشپز معرفي شده توسط پیمانکار.
استفاده شركت از خدمات مسئول فني(يك نیروي كارشناس تغذيه و يك
نیروي كارشناس بهداشت محیط)
میزان توجه به نکات اعالم شده توسط كارشناس ناظر مركز(كارشناسان تغذيه و
بهداشت محیط مراكز)
گواهي تايید صالحیت پرسنل از واحد حراست و گزينش دانشگاه

حداكثر امتیاز

17

17

17

17

5

مکتسبه

كسر گردد.

ريال به ازاي هر
امتیاز منفي

در صورت عدم وجود 5777777 ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم استفاده 5777777 ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم توجه به 5777777
ازاي هر مورد يك امتیاز
در صورت عدم تايید 5777777 ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
به ازاي هر مورد  ،يك 5777777

رعايت نزاكت و آرامش پرسنل آشپزخانه و پرهیز از هرگونه تنش و
برخورد نامناسب و رفتار منفی با يكديگر و با كارشناسان تغذيه و

امتیاز

در صورت عدم رعايت

میزان جريمه به

17

امتیاز

بهداشت مركز
1

7

لباس مناسب طبق شرايط قرارداد متصديان طبخ و توزيع غذا به همراه آرم
شركت و اتیکت شناسايي
تناسب تعداد كاركنان آشپزخانه با میزان طبخ طبق شرايط قرارداد

جمع امتیاز

27

17

17

71

در صورت عدم رعايت 2777777 ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم تناسب 5777777 ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.

محور تجهیزات

شاخص ارزيابي

رديف

1

2

3

4

تامین لباس  ،روپوش  ،چکمه  ،كفش  ،هر سه ماه يکبار توسط پیمانکار

وجود كپسول هاي اطفاء حريق تاريخ دار و سالم در محیط آشپزخانه به
میزان كافي
چیدمان مناسب انبار غذايي آشپزخانه و رعايت دما و تهويه مناسب

استفاده از ظروف وتجهیزات سالم و طبق شرايط قرارداد در فرآيند طبخ
و توزيع غذا

حداكثر امتیاز

27

27

27

27

تعمیر و سرويس دوره اي ونگهداري مناسب و صحیح تجهیزات
5

آشپزخانه

امتیاز

در صورت عدم رعايت

مکتسبه

كسر گردد.
در صورت عدم رعايت ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم وجود ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم رعايت ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.
در صورت عدم استفاده ،
امتیاز صفر لحاظ گردد.

28

ريال به ازاي هر
امتیاز منفي
577777

2777777

5777777

17777777

در صورت عدم رعايت ،
27

به ازاي عر مورد  ،يك
امتیاز

جمع امتیاز

میزان جريمه به

177

2777777

محور توزيع غذا

رديف

شاخص ارزيابي

حداكثر امتیاز

1

توزيع مايعات گاواژها در ظروف يکبار مصرف مورد تايید كارفرما

15

2

استفاده از لباس مناسب طبق شرايط قرارداد جهت توزيع غذا به هنگام
سرو غذا

17

3

استفاده از ترالي گرم خانه دار در توزيع غذا در بخش ها

37

4

حسن رفتار و برخورد توزيع كنندگان غذا

15

5

دماي مناسب غذا در موقع توزيع (حداقل  63درجه )

17

میزان رعايت كاركنان بخش غذا توزيع در خصوص بهداشت سر و

1

7

صورت و ناخن و موي سر
تهیه و توزيع غذاهاي رژيمي بر اساس نوع و كیفیت و طرز تهیه آنها
برابر نظر كارفرما و يا نماينده وي

17

17

8

تاخیر در حمل و نقل و توزيع غذا

17

3

توزيع غذا در ساعات تعیین شده طبق نظر كارفرما

17

جمع امتیاز

29

127

امتیاز مکتسبه

در صورت عدم
رعايت كسر گردد.
به ازاي هر بار تذكر

میزان جريمه به
ريال ازاي هر امتیاز
منفي
17777777

يك امتیاز
به ازاي هر بار تذكر

1777777

يك امتیاز
به ازاي هر روز يك

2777777

امتیاز
به ازاي هر بار تذكر

2777777

يك امتیاز
به ازاي هر بار تذكر
يك امتیاز
به ازاي هر بار تذكر

هر امتیاز منفي به
ازاي هر پرس
27777-17777
577777

يك امتیاز
به ازاي هر بار تذكر

57777777

يك امتیاز
در صورت عدم

هر امتیاز منفي

رعايت  ،امتیاز صفر

معادل هر

لحاظ گردد.

دقیقه5777

به ازاي هر بار تذكر

5777777

يك امتیاز

محور پیمانكار
شاخص ارزيابي

رديف

حداكثر امتیاز

صدور بیمه نامه مربوط به بیمه حوادث به صورت بدون نام و
1

حداقل براي يك نفر توسط پیمانکار

2

3

میزان رضايت بیماران و پرسنل از كیفیت غذا و میان وعده ها

رعايت كسر گردد.

ازاي هر امتیاز منفي

در
17

11
داشتن گواهینامه بهداشت عمومی

امتیاز مکسبه

در صورت عدم

میزان جريمه به ريال به

عدم 1777777

صورت

انجام  ،امتیاز صفر
لحاظ گردد.

در

عدم 5111111

صورت

انجام  ،امتیاز صفر
لحاظ گردد.
تا

07

درصد 2777777

رضايتمندي  ،عدم
كسر امتیاز و در
57

صورت رضايتمندي
كمتر از  07درصد
به ازاي هر يك
درصد  ،يك امتیاز

4

رعايت كامل و دقیق برنامه غذايي تعیین شده از طرف كارشناس
تغذيه مركز

27

تهیه و انبار نمودن مواد غذايي مورد نیاز پیمانکار براي طبخ غذاي
5

دو هفته

به ازاي هر مورد 27777777 ،
يك امتیاز
در صورت عدم

17

1777777

رعايت  ،امتیاز صفر
لحاظ گردد.

1

عدم ايجاد وقفه در تامین مواد اولیه

جمع امتیاز

31

17
117

به ازاي هر مورد17777777 ،
يك امتیاز

عنوان

بهداشت

حداكثر امتیاز

امضا ناظرين كارفرما

377

كیفیت
277

كمیت

نیروي انساني
07

177

تجهیزات
177

امضاء نماينده پیمانكار

توزيع

پیمانکار

127

117

جمع كل
1777

امضاء مدير مركز

ساير توضیحات:

فرم ج – پیشنهاد قیمت
اينجانب  ....................با كد ملي شماره  .................................به نمايندگي از شركت  .....................................به شماره ثبت  .........................و داراي مجوز
صنفي به شماره  .............................مورخ  .......................و صالحیت كاري به شماره  ................................مورخ ................................در رشته آشپزخانه و
رستوران از اداره كار و امور اجتماعي استان  ..............................بدينوسیله ضمن اطالع كامل از شرايط مناقصه طبخ و توزيع غذا بیمارستانها و مراكز بهداشتي
درماني دانشگاه  ،پیشنهاد قیمت خود را بشرح جدول مربوطه اعالم مي دارد .
الزم به ذكر است قیمت پیشنهادي با لحاظ كلیه موارد ذكر شده در متن مناقصه شامل مواد اولیه  ،هزينه طبخ  ،میوه فصل و سبزي  ،سوپ  ،ماست و .........
ارائه شده است
مهرو امضا مناقصه گر

در ضمن آدرس شركت جهت مکاتبه به نشاني  .............................................................شماره تلفن ثابت  ........................دورنگار  ..............................همراه
باشد.
مي
اعالم
..............................................
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فرم ج – پيشنهاد قيمت
اينجانب  ....................با كد ملي شماره  .................................به نمايندگي از شركت  .....................................به شماره ثبت
 .........................و داراي مجوز صنفي به شماره  .............................مورخ  .......................و صالحيت كاري به شماره
 ................................مورخ  ................................در رشته آشپزخانه و رستوران از اداره كار و امور اجتماعي استان ..............................
بدينوسيله ضمن اطالع كامل از شرايط مناقصه طبخ و توزيع غذا بيمارستا نها و مراكز بهداشتي درماني دانشگاه  ،پيشنهاد قيمت خود
را بشرح جدول مربوطه اعالم مي دارد .
الزم به ذكر است قيمت پيشنهادي با لحاظ كليه موارد ذكر شده در متن مناقصه شامل مواد اوليه  ،هزينه طبخ  ،ميوه فصل و سبزي
 ،سوپ  ،ماست و  .........ارائه شده است
مهرو امضا مناقصه گر

در ضمن آدرس شركت جهت مكاتبه به نشاني  .............................................................شماره تلفن ثابت  ................... .....دورنگار
 ..............................همراه  ..............................................اعالم مي شود .

1

نوع غذای معمولی

قيمت پيشنهادی مواد اوليه اجرت طبخ وتوزیع

نوع غذای معمولی

_ 1چلوكباب كوبيده

- 82چلو خورش آلو اسفناج

- 8زرشك پلو با مرغ
- 3چلوخورشت قيمه

82شيرين پلو با مرغ- 33خوراک گوشت با آلو و
سبزيجات

- 4چلوخورشت بادمجان

- 33چلو خورش كرفس

- 5چلوخورشت كدو سرخ شده

- 38خوراک مرغ و قارچ

- 6خورشت قورمه سبزي

- 33خوراک لوبيا چيتي و قارچ

- 7چلوكباب كوبيده مرغ

- 34شامي لپه

 _ 2چلوكباب كوبيده مرغ شماره8

_ 35چلو خورشت فسنجان با
مرغ يا گوشت

 _ 2سبزي پلو با ماهي سرخ كرده

- 36چلو كباب بختياري

_ 33چلو كباب چوبي مرغ

- 37چلو خورشت لوبيا سبز

_ 33چلو كباب چوبي گوشت

_ 32شويد پلو باگوشت ولوبيا

 _ 38عدس پلو با گوشت و كشمش

_ 32ساالد الويه

 _ 33عدس پلو با گوشت

- 43چلو ماهيچه

- 34عدس پلوبا كشمش

_ 43حليم بادمجان

- 35باقالپلو با مرغ

 _ 48ماش پلو

- 36باقالپلو با گوشت

 - 43ماست اسفناج (براني )

- 37كتلت

- 44پلو چشم بلبلي  +كوفته
ريزه

_ 32لوبيا پلو( لوبيا سبز)

- 45كوكوي مرغ

- 32سبزي پلو با تن ماهي

- 46كلم پلو با گوشت چرخ كرده

- 83خوراک كباب كوبيده مرغ

- 47تاس كباب مرغ

 - 83خوراک كباب كوبيده مرغ شماره 8

- 42چلو جوجه كباب

- 88خوراک كباب كوبيده با گوشت

- 42استانبولي

 83خوراک جوجه كباب

 - 53يك بسته ساالد فصل غير
صنعتي
- 53اش رشته

- 84خوراک شينسل

 - 58شعله زرد

- 85خوراک كشك و بادمجان
- 86ماكاروني
- 87خوراک مرغ
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قيمت پيشنهادی مواد اوليه اجرت طبخ وتوزیع

*نوع غذاي رژيمي

قيمت پيشنهادي
مواداوليه

نوع غذاي رژيمي

اجرت طبخ وتوزيع

- 3چلو جوجه كباب رژيمي

_ 86چلوكباب كوبيده مرغ

- 8چلووو جوجووه كبوواب رژيمووي
ديابت ي
_ 3چلووو جوجووه كبوواب رژيووم
كليوي
- 4خوراک جوجه كباب رژيمي

_ 87چلوكباب كوبيده مرغ ديابت ي
_ 82خوووراک كبوواب كوبيووده مووورغ
ديابت ي
 - 82چلوكباب كوبيده مرغ(كليوي)
_ 33چلو خورشت لوبيا سبز

_ 5خوراک جوجه كبواب رژيموي
ديابت ي
- 6چلو مرغ رژيمي

 _ 33چلوخورشت لوبيا سبز ديابت ي

- 7چلو مرغ رژيمي ديابت ي

_ 38استانبولي پلو رژيم ي

- 2چلو مرغ رژيمي كليوي

_ 33استانبولي پلو رژيم ي ديابت ي

- 2عدس پلو رژيمي

- 34لوبيا پلوبا مرغ

 _ 33عدس پلو رژيمي ديابت ي

- 35لوبيا پلوبا مرغ ديابت ي

- 33چلو گوشت رژيمي

- 36عدس پلو با مرغ

- 38خوووراک گوشووت رژيموووي
ديابت ي
- 33چلو گوشت رژيمي ديابت ي

- 37عدس پلو با مرغ ديابت ي
- 32چلوخورشت كرفس

- 34لوبيا پلو با گوشت رژيمي

- 32چلوخورشت كرفس ديابت ي

_ 35لوبيا پلو بوا گوشوت رژيموي
ديابت ي
_ 36لوبيووا پلوووو بوووا گوشوووت (
كليوي)

- 43چلوخورشت قيمه رژيم ي
- 43چلوخورشت قيمه رژيم ي ديابت ي

_ 37لوبيا پلو با مرغ رژيم ي

- 48چلو كباب چوبي مرغ رژيم ي

_ 32لوبيووا پلووو بووا موورغ رژيم و ي
ديابت ي
- 32لوبيا پلو با مرغ( كليوي)

- 43چلو كبواب چووبي مورغ رژيمو ي
ديابت ي
- 44چلوو كبواب چوووبي مورغ رژيم و ي
كليوي
- 45خووووراک كبووواب چووووبي مووورغ
رژيم ي ديابت ي
- 46شيربرنج براي  53نفر

_ 88خوراک مرغ رژيمي ديابت ي

- 47فرني

_ 83چلو ماهي رژيم ي

- 42پوره سيب زميني شماره 3

_ 84چلو ماهي رژيم ي ديابت ي

- 42پوره سيب زميني شماره 8

- 83رشته پلو رژيم ي
- 83خوراک مرغ رژيمي

_ 85خوووراک موواهي رژيموو ي
ديابت ي
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قيمت پيشنهادي
مواداوليه

اجرت طبخ وتوزيع

*نوع غذاي رژيمي

قيمت پيشنهادي
مواداوليه

نوع غذاي رژيمي

اجرت طبخ وتوزيع

- 53كته مرغ

- 73گاواژشير خشك

- 53دمپخت گوجه با گوشت قرمز

 - 78سوپ گاواژ معمولي شماره 3

- 58دمپخت گوجه با مرغ

 - 37سوپ گاواژ معمولي شماره 8

- 53سوپ پر پروتئين

 -- 74سوپ گاواژ ديابتي

- 54كته ماست

 37سوپ گاواژكم پروتيين

- 55كته مرغ و ماست

 - 76سوپ گاواژپرپروتيين

- 56چلوخورشت كدو با مرغ
(كليوي )

- - 78فرموالی آماده اينتراميل ديابتي
- 37فرموالي آماده)

- 57چلوخورشت كدو با مرغ
رژيم ي

اينتراميل پرپروتين یک قوطی
- 74فرموالی آماده)

- 52چلوخورشت كدو با مرغ
رژيم ي ديابت ي
- 52خوراک خورشت كدو با مرغ
رژيم ي ديابت ي
- 63چلوخورشت كدو رژيمي
باگوشت

اينتراميل استاندارد یک قوطی

 - 75فرموالي اماده اينتراميل كم
پروتيين یک قوطی
 - 37فرموالي اماده اينتراميل
کودکان یک قوطی
 - 33فرموالي اماده پودر رويت یک

- 63چلوخورشت كدو رزيمي
باگوشت ديابتي
- 68خوراک خورشت كدو رژيمي
باگوشت ديابتي
 - 63چلوخورشت بادمجان با
گوشت مرغ ( كليوي )
- 64چلوخورشت بادمجان بدون
گوشت ( كليوي
- 65سوپ معمولي به افراد
هر  333نفر
- 66سوپ اطفال براي  53نفر
 - 67گاواژشي ر

بسته

 - 72فرموالي اماده پودر رنوويت يك
بسته
 - 72فرموالي اماده پودر
گاستروفيكس يك بسته
 - 23فرموالي اماده ميالتك
استاندارد يك شيشه
 - 23فرموالي اماده ميالتك
پرپروتيين يك شيشه
 - 28فرموالي اماده ميالتك ديابتي
يك شيشه
 - 23فرموالي اماده ميالتك المنتال
يك شيشه

 - 62گاواژ فرن ي
 - 62گاواژ ماست وآب و هوي ج
 - 73گاواژ ميوه
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قيمت پيشنهادي
مواداوليه

اجرت طبخ وتوزيع

نوع صبحانه

نوع صبحانه

قيمت پيشنهادی اجرت طبخ وتوزیع
مواداوليه

قيمت پيشنهادی اجرت طبخ وتوزیع
مواداوليه

صبحانه شمار1

صبحانه شماره8

صبحانه شماره2

صبحانه شماره9

صبحانه شماره7

صبحانه شماره11

صبحانه شماره4

صبحانه شماره11

صبحانه شماره7

صبحانه شماره12

صبحانه شماره7

صبحانه شماره17

صبحانه شماره 3

صبحانه شماره14

صبحانه شماره17

صبحانه شماره17

صبحانه شماره13

صبحانه شماره18

صبحانه شماره19

نوع میان وعده
میان وعده شماره 1
میان وعده شماره 2
میان وعده شماره 3
میان وعده شماره 4
میان وعده شماره 5
میان وعده شماره 6
میان وعده شماره 7
میان وعده شماره8

قیمت پیشنهادی مواداولیه

اجرت طبخ وتوزیع

نوع دورچین
یک عدد ساالد بسته بندی
یک عددماست
یک عدد دوغ
یک بسته سبزی بسته بندی

قیمت پیشنهادی مواداولیه

اجرت طبخ وتوزیع
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سبزیجات پخته 111گرم (مثال:گل کلم
پخته)
یک عددشیر استرلیزه
یک عدد میوه
اش رشته
ش له زرد
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