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 پرس غذا : ای هربر  پیشنهاد قیمتمحاسبات وتوضیحات در باره                           

 

 ا  ارائه شود.پیشنهادها طبق فرم مربوطه به تفکیک هر پرس از نوع غذ -1

 پرس صبحانه 7000پرس غذای سرد و  3000پرس غذای گرم و 28000میزان حجم کار:  -2

 پرس افطاری ویژه ماه رمضان(7000)و 

 رعایت شود.کامال باید طبق جدول آنالیز غذاها  هر پرس غذاتوزیع آنالیز اوزان  موادهای اصلی و مکمل در  -3

 سازی از و استاندارد  بهداشتی و آیین نامه های ز مواد غذاییهریک اتهیه تعیین شده جهت  مشخصاتبرند و  -4

 کامال باید رعایت شود.که در پرتال دانشگاه  درج شده است سازمان دانشجویی سوی   

 شود . محاسبه و ارائهموارد ذیل بر حسب  هر پرس قیمت پیشنهاد یتعیین بهای  -5

 گوسطاله  سطرد میطرود بطا احتسطار نطرش گوشطت      .قیمت کلیه غذاهایی که فقط  گوشطت خررکطرده در آن بکطار     

بطا نطرش بطرنج فلطه ایرانطی و رطارجی  محاسطبه         1بطه   2استانداردکشتارگاه و برنج مصرفی کلیه غذاها  به نسطبت  

( فقط  بطا نطرش  بطرنج      ، شطله زرد  جهت غذای ترکیبطی) دلمطه و کوفتطه    برنج  میزان استفادهنرش -.و تنظیم شود 

 رارجی محاسبه و تنظیم گردد.

بازار میادین،بنکداری و عمده فروشی و کشتارگاهها ، محاسبه قیمت مواد غذایی قابل استفاده در غذاها بر اساس نرش  -6

 و سپس به سایر هزینه های  مدیریتی وسربار اضافه گردد.گردد. تهیه و در محاسبات لحاظ تولید و توزیع کنندگان 

 تعداد هآشپز  و کمک آشپز و پیش ردمت ها و رانندگان  بو سرآشپز رودرا شامل  نیروی انسانی  پیشنهادی تعداد  -7

 به تفکیک نوع کار مشخصباید بکار گرفته شود که  آدرسهای موضوع قرارداد  سالن های غذا روری و آشپزرانه ها و

 .اعالم فرماییدپیشنهاد  قیمت در پاکت جدا  طی لیستیو  

مشخص گردیده که طی هرماه از  میلیون ریال و بیست یکصده هزینه اجاره آشپزرانه ها و تجهیزات موجود ماهان -8

 میگردد . و به حسار درآمد ارتصاصی دانشگاه واریز صورت وضعیت پردارتی کسر

پیمانکار کسر  هایهزینه آر و برق و سایر حاملهای انرژی طی هر دوره توس  کارفرما محاسبه و ازصورت وضعیت -9

 میگردد.

 در تعیین  )با احتسار باالسری مدیریت و سایر هزینه های سربار(  باالندهای در ب نکات ذکر شده -1  تذکر: -10

 قیمت پایه مناقصه لحاظ شده اند .       

بررسی پیشنهادات برحسب میزان قیمت هر پرس غذا  و جمع  طبق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه -2

  . رواهد بودو ساالنه برای ارائه غذاها  پیشنهادی ماهانه

لذا صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد برای  می گیرد. تعیین برنده با تشخیص کمسیون مناقصه انجام-3

 .ار نخواهدکردبرای دانشگاه ایجاد تکلیف و یا سلب ارتی شرکت کننده ایجاد حق و

عددی و در صفحه ایی با سر برگ شرکت بصورت می بایست ماهانه و ساالنه به تفکیک قیمت پیشنهادی -4

  هر پرس غذاتعداد  قیمت ضمیمه جدول پیشنهاد تایپ گرددو بدون هیچ شرط  و توضیحف به ریال وحر

 گردد.  ارائه "ج"در پاکت 

 و مخدوش( قابل اعتبار رواهد روردگی  قلمبدون کلیه اوراق  با مهر و امضاهای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده )-5

 .          بود      

 

 

 

 تمورد قبول اس
 امضا و مهر شرکت               


