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 تحصیلی سال در هنر غذای دانشجویان دانشگاه پخت و توزیع روزانه، مواد تهیهقرارداد                                    

                                                                                                            1398-1399 

 : ونیقان  استناد          

   . ستا ردیدهگ منعقد  هنر دانشگاه امنای تأهی مصوبه معامالتی و مالی نامه آیین 48 ماده ضوعمو چارچوب در قرارداد این 

 هنر دانشگاه          : کارفرما( ) دستگاه نام-1

 14003163969  : ملی شناسه شماره

 4114-1438-9597  : اقتصادی کد

 : )کارفرما(دستگاه نماینده سمت و نام-2

 فرد زمانی علیدکتر

 (دانشگاه  دانشجویی )معاون

  (:پیمانکار ) شرکت نام-3

 : شرکت ثبت شماره

 : شرکت ثبت تاریخ

 :شرکت ملی شناسه

 شرکت: اقتصادی کد

 

 :عامل مدیر ملی کد و کامل نام

 

 مدیره: هیئت یسئر ملی کد و کامل نام

 

 (مانکارپی ) شرکت فعالیت صالحیت تعیین گواهینامه-4

 

 تهران استان اجتماعی امور و کار اداره  :از

 

 تاریخ:                                     شماره:

 قرارداد: طرف شرکت نمایندگان  نام-5

 شرکت  کتبی معرفینامه طبق-1

 

 : کارفرما ناظرین  -6 

 ایشان( نمایندگان و دانشجویی) امور مدیریت -1

 بهداشت و تغذیه امور کارشناس-2

 : دانشگاه  مناقصه( ) معامالت کمیته برگزاری صورتجلسه  تاریخ و  شماره-7

 : تاریخ                                               :  شماره 
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 قرارداد: موضوع-8 

  هنر غذای دانشجویان دانشگاه(روزانه ) به شیوه پرسی وپخت و توزیع ، مواد =تهیه

 میگردد(ابالغ بصورت هفتگی ی که توسط ناظر قرارداد یها برنامهو که جزو الینفک قرارداد می باشند آنالیزهای پیوست)طبق 

                              پرس غذای سرد  3/  000پرس غذای گرم و  28/  000 غذای ماهانه: پرس تعداد کل      := حجم قرارداد 

 پرس افطاری ماه مبارک رمضان 7/ 000  -پرس صبحانه 7/  000و  -                              

 قرارداد:تبصره ذیل موضوع =

 .باشدیمبر عهده پیمانکار  به تشخیص ناظر ظروف مناسب  نیتأم-1

 .باشدیمپیمانکار  به عهده ونقلحمل، تهیه کلیه امکانات ذکرشدهی هاینشانتوزیع غذا در تهران و کرج به  منظوربه-2

 اعالم ناظر در صورت)و یا  هاخوابگاهکه همراه با شام در محل  باشدیم هاخوابگاهو افطاری ویژه دانشجویان ساکن درصبحانه -3

 توزیع خواهد شد. (ی دانشگاهها سلفدر   

 کارفرما به اساتید و کارکنان و مدعوین دانشگاه  توافق موردی هاتعرفهبه اینکه فروش نقدی و آزاد روزانه غذا طبق  با توجه-4

 . اضافه نخواهد شد  دانشجویی تعداد غذای توزیعیبه آمار  وجهچیه، آمار آن به باشدیمپیمانکار  در تعهد 

 تبصره :درآمد حاصل از فروش غذای فوق  متعلق به پیمانکار است.

تحویل هر نوع مواد غذایی سهمیه دانشجویی )شامل گوشت قرمز، مرغ ، برنج و روغن ( از سوی دانشگاه ،هزینه  درصورت -: -5

  . گرددیمی پیمانکار کسر هااقالم فوق به قیمت روز بر حسب آنالیز هر غذا محاسبه و از جمع مبلغ  قرارداد و صورت وضعیت

 مکانهای موضوع قرارداد : =9

 پرس غذای گرم:  000/28طبخ ماهانه  محل -*

 بزرگمهر خیابان روبرویتهران خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه ولیعصر  در (عج) ولیعصر آشپزخانه پردیس-1

 طالقانی، میدان آزادگان، بلوار امام رضا )ع(، شهرک اوج بلوار در واقع در کرج پردیس کرج آشپزخانه-2

  56 ، بعد از سی تیر پتهران خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخایی در پردیس باغ ملی آشپزخانه-3

 پرس صبحانه و افطاری: 7000و پرس غذای گرم و سرد  000/31محل توزیع ماهانه  -*

-2 هارراه ولیعصرچاز ر، باالترخیابان ولیعص (عج) ولیعصر ی دانشجویی و سالن اساتید پردیسهارستوران-1 (:) ظهرهادر تهران*

  56 پ خیابان حافظ خیابان سرهنگ سخاییدر  پردیس باغ ملیی دانشجویی و سالن اساتید پردیس هارستوران

 (ظهرها)13 خیابان مفتح خیابان ورزنده پ درو تئاتر رستوران دانشجویی دانشکده سینما -3

 ها()شب 5پ  کمیکوچه  یاعتصام نیخ پرو یفاطم ابانیدر خ بیخوابگاه دختران قر- 4: در تهران  شب ها*

 -8پ فرهاد  بستبنخوابگاه پسران رهساز در خیابان انقالب کوچه باالور  -5

  6پ زند خ حافظ خ هورچهر  خانمیکرخیابان تهران خوابگاه پسران هادیان در  -6

 درپردیس کرج *

   بلوار امام رضا، شهرک اوج   طالقانی، میدان آزادگان،  بلوار ی دانشجویی و سالن اساتید پردیس کرج درهارستوران- -7)ظهرها(

 ) در آدرس فوق(خوابگاه پسران فوالدی راد  -9خوابگاه دختران قهاری    - 8(شب ها) 

 شد. خواهد اضافه قرارداد موضوع مکانهای لیست به آن آدرس ( انخودگرد خوابگاه جهت ) جدید اختمانس اجاره درصورت : تبصره

 نماید. اقدام غذا توزیع به نسبت کارفرما سوی از شده معرفی مکانهای کلیه در است موظف پیمانکار صورت هر در-
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 15/4/1399   لغایت   1/7/1398  تاریخ  از    ماه 9  : قرارداد  مدت-10

 است. رییتغ  قابلآخرین روز قرارداد با پایان نیمسال دوم تحصیلی )مطابق تقویم آموزشی دانشگاه( و به تشخیص کارفرما  - 

 .می باشد  تابستان ، این قرارداد  با همین مبلغ و شرایط  تا سه ماه قابل تمدید در طولنیاز کارفرما  به ارائه غذا  درصورت -

 : قرارداد  مبلغ  -11

 .............................................ریال.حروف:. با مبلغ    یال.................................عدد:........... با   مبلغ =

 

 تامین منظور به فقط و کرد نخواهد یجادا پیمانکار به نسبت کارفرما برای تعهدی هیچگونه قرارداد این ذکرمبلغ: توجه

  باشد می  قرارداد این در مالی  اعتبار  سقف

 ناظر  طبق گزارش توجیهیپرس غذا طبق موضوع قرارداد(تعدادبا توجه به حجم کار)تهیه و توزیع  : مبلغ قراردادنحوه اصالح -12

 می باشد. قابل کاهش و افزایش ( %25)تا بیست و پنج درصد  وتائید کارفرما مبلغ این قرارداد

 :قرارداد مبلغ  پرداخت نحوه  -13
خت و توزیع تعدادپرس های غذا طبق برنامه پ مبنی بر میزانگزارش ناظر  طرف دانشگاه پس از  مبلغ قرارداد طی هر مرحله از

 دییقرارداد و تأ ینبا گواهی ناظر(کارگران  و بیمه همراه لیست پرداخت حق الزحمه)ماهانه پیمانکار  وارائه صورت وضعیت ابالغی 

شعبه  .............نزد بانک  000000000000000000 عنوان بخشی از مبلغ قرارداد در وجه حساب بانکی پیمانکار به شمارهبه کارفرما 

  .شودیپرداخت م (..……….……………………IR(. )کد شبا 000کد ) ............

 -باشد برخوردار خوبی پشتیبانی و بالقوه مالی ازتوان بایست می قرارداد زمان شروع از قرارداد طرف شرکت اینکه به باتوجه-

 و حقوق پرداخت و  غذا توزیع و طبخ هب نسبت قرارداد موضوع طبق ماه سه تا حداقل وجهی هرگونه طلب بدون بایست می

 .نماید تحویل کارفرما به پرداخت و رسیدگی جهت مرحله هر طی را خود های وضعیت صورت و نموده اقدام  خود کارگران بیمه

 آخهرین  همهراه  قهرارداد  پایهان  در کهه  کسر بیمه سپرده وکار انجام حسن بعنوان %10 قرارداد طرف شرکت به هرپرداخت از -

  سهازمان  از بیمهه  مفاصاحسهاب  ارائهه  و کارگران با حساب تسویه صورت تسلیم و ناظر گواهی از پس پرداخت  وضعیت صورت

 میگردد. مسترد پیمانکار به کارفرما ناظرونماینده تأیید با سازمان( آن 38 ماده اجتماعی)طبق تامین

 تذکر :*

 تعدیلی تعلق نخواهد گرفت. گونهچیهبه این قرارداد   -1 

 گردد. یم کسر پیمانکار  ماهانه وضعیت صورت از و شده محاسبه ماهانه و روزانه بصورت شرکت پرسنل مصرفی غذای آمار -2
 .شودیممیانگین و عملکرد ماهانه در پایان قرارداد  محاسبه و تعیین  بر اساسبلغ و آمار نهایی قرارداد م-3

 تامین صکوک یا  اسالمی خزانه اسناد بصورت را پیمانکار مطالبات مبلغ %50 تا تواند می هاپرداخت در کارفرما  لزوم درصورت-4

 ندارد. را اعتراضی و ادعا هیچگونه حق وپیمانکار نماید

 : تعهدات یاجرا  حسن نیتضم -14 

 مندرج تعهدات  یاجرا حسن بعنوان  یبانک نامه ضمانت کی یط را قرارداد کل مبلغ درصد 10 ستیبا یم قرارداد طرف شرکت-

 قراردهد. ( هنر دانشگاه ) کارفرما اریاخت در را  قرارداد نیا متن در

 چه خود تعهدات مانکاربهیپ که هرزمان در داشت خواهد حق  یگرید لیدل ای یدعو اقامه به ازین بدون خود صیتشخ به کارفرما -
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 و دینما برداشت و کسر تعهدات  انجام عدم خسارت  مذکوربعنوان نیتضم از را یمبلغ دیننما عمل یکل و یجزئ بصورت

 پیمانکار باتمطال سایر و مذکور نامه ضمانت چنانچه و داشت نخواهد بابت نیا زا را یاعتراض و ادعا چگونهیه مانکارحقیپ

 جهت بداند مقتضی که ترتیب هر به پیمانکار دارایی  از تواند می کارفرما ننماید را وارده خسارت تکافوی کارفرما نزد

 نماید. اقدام خود حقوق یاستیفا

 این موضوع اجرای از ناشی یاحتمال های خسارت پرداخت و تعهدات درانجام پیمانکار مدیره هیات واعضاء عامل مدیر شخص -

 دارند. یتضامن مسئولیت پیمانکار با همربوط مقررات و قوانین و قرارداد

 دیتائ با  مهیب حساب مفاصا ارائه و حساب، هیتسو و قرارداد موضوع اتمام از پس مانکار،یپ به الذکر فوق شده اخذ تضمین عودت-

 شد خواهد انجام کارفرما وگواهی ناظر

 : کارفرما تعهدات-15      

 .دینما اعالم مانکاریپ به مکتوب صورتبه را یاحتمال راتییتغ و دسر و غذا پخش های ساعت دیبا کارفرما-    

 48 المقدور تیح قرارداد موضوع انجام جهت ، یهفتگ ییغذا برنامه همراه را الزم آمار و اطالعات گرددیم متعهد کارفرما -

 . دینما ابالغ مانکاریپ به ییغذا وعده هر  از قبل ساعت

 مانکاریپ به غذا پخش و ییدانشجو یغذا پخت و مواد یساز آماده نامه وهیش همراه به را آن زیوآنال غذاها فهرست دیبا کارفرما- 

 ( دانشگاه پرتال در قرارداد یها وستیپ )طبق .دینما ابالغ

 آمار از بیش دانشجویان تعداد افزایش و مختلف یاردوها ،دانشجویی مراسم ها، شیهما یغذا توزیع و پخت آمار :1تبصره

 .شود رسانی اطالع پیمانکار به کارفرما توسطقبل، ساعت 48 حداقل قرارداد در شدهنییتع

 ناظر تشخیص با غذا توزیع میزان و  برنامه و پخت روش و زیآنال ،مواد نوع  درقرارداد، مدت طول در رییتغ هرگونه :2تبصره

 هر قیمت آن تبع به که باشد، می آن انجام به موظف پیمانکار و .گردد یم ابالغ مانکاریپ به ،کارفرما وتایید دانشجویی حوزه

  کرد. خواهد تغییر نیز غذا پرس

 رامانکاریپ به دیجد امکانات و عیتوز و هیته جهت زاتیتجه و وامکانات فضا دادن قرار اریاخت در یبرا یتعهد گونهچیه کارفرما-

 ار آن ماهانه استفاده حق و اجاره هزینه پیمانکار به تجهیزات و اماکن و امکانات نوع این واگذاری صورت در .ندارد

  حساب به و کسر پیمانکار ماهانه وضعیت صورت  مبلغ از آن معادل یا  و کرد خواهد دریافت (ریال میلیون بیست یکصدو مبلغ به)

  کرد. خواهد واریز دانشگاه اختصاصی درآمد 

 صورت از و محاسبه کارفرما توسط دوره هر طی پیمانکار  اختیار در مکانهای انرژی حاملهای و آب به مربوط های هزینه- 

 . داشت نخواهد اعتراضی هیچگونه بابت این ازپیمانکار لذا میگردد کسرپیمانکار  وضعیتهای

   جهت زین و غذا عیتوز و طبخ و مواد سالمت امر در یفیک و یکم کنترل جهت را خود کارشناسان ای و ندگانینما  الزاما کارفرما-

 . دینما می یمعرف مانکاریپ به کتباً قرارداد موضوع مکانهای از هریک در  الزم یهایهمکار و یهماهنگ

 .دینمایم سلب خود از را شرکت  یداخل امور مدیریت در یدخالت هرگونه حق کارفرما-

 بر اتیمال احتساب با شده وتایید ارسالی وضعیتهای صورت طبق پیمانکار  الزحمه حق پرداخت به نسبت است متعهد کارفرما-

 .دینما اقدام ،(مانکاریپ یسو از مربوطه نامهیگواه ارائه قبال در) افزودهارزش

 نخواهد پیمانکار مدیران و  کارکنان مطالبات پرداخت هرگونه نیز و انسانی نیروی تامین به نسبت تعهدی هیچگونه کارفرما -

   . داشت
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 کارکنان و کارگران دستمزد افزایش و بازار در ولوازم مصرفی مواد بودکم و نرخ تورم به نسبت تعهدی هیچگونه کارفرما -

 نوع و آنالیز اساس بر مناقصه برنده پیشنهادی قیمتهای طبق پرداخت به ملزم و داشت نخواهد ها هزینه سایر و پیمانکار

 . باشد می درخواستی غذای پرس هر توزیع میزان و  مواد

 : مانکاریتعهدات پ-16

و پخت و مواد و نگهداری هیمصوب در ته یهاو استانداردها و شاخص یبهداشت یهانامهنیینکات آ هیکل گرددیمتعهد م مانکاریپ    -

 شدهدر پورتال دانشگاه درج  ابالغ گردیده و وزارت متبوع انیرفاه دانشجوتوسط صندوق که ) پیوستهای قرارداد(غذا  عیتوز

 عمل نمایدبدرستی درانجام موضوع قرارداد  ، ک شده ذیلکینیز به تعهدات تفدقت مطالعه و است را به

 :یانسان یروین *

آشپز، سرآشپز،کمک آشپز، پیش شامل :) را به میزان کافی پیمانکار موظف است  درمحل های موضوع قرارداد نیروی انسانی    -

گیرد بطوریکه هیچگونه خللی در انجام موضوع قرارداد و برنامه های زمانبندی و ترافیک درتوزیع کارگر وراننده( بکارخدمت  و 

مشمول پیمانکار،عدم انجام این تعهد توسط ناظرین مبنی بردر صورت هرگونه گزارش  لذا غذا از سوی پیمانکار بوجود نیاید.

 د شد  جریمه خواه

  .دینما استفاده متخصص و مجرب ،یرانیا مسلمان، یروهاین از است موظف مانکاریپ    -

 دهد. انجام  خانم کارگران و خدمت پیش توسط را دانشجو های خانم یغذا توزیع استً موظف پیمانکار    -

 را کارفرما یسو از شدهوضع ابیحضوروغ ثبت و تردد به مربوط مقررات یتمام دینما ملزم را خود کارکنان دیبا مانکاریپ    -

 ،یدرخواست مدارک همراه به را خود کارکنان ستیل قرارداد، شروع از قبل هفته دو است موظف مانکاریپ-.ندینما تیرعا

  دینما لیتحو کارفرما به آنان تیصالح یبررس جهت

 رد شاغل کارکنان یموارد در قرارداد مدت طول در کارفرما چنانچه و بوده خود کارکنان رفتار و اعمال مسئول مانکاریپ     -

 .دینما اقدام شانیا نمودن نیگزیجا به نسبت عاًیسر دیبا مانکاریپ دهد، صیتشخ نامناسب را قرارداد موضوع

 .دینما یریجلوگ کار محل در شب هنگام به خود کارکنان بیتوته از شرایط، هر تحت است موظف مانکاریپ     -

 نظارت دیبا راستا این در و شوند حاضر خود کار محل در موقعبه امر، تحت کارکنان نماید اتخاذ ترتیبی است موظف پیمانکار     -

 باشد. داشته شانیا عملکرد نحوه بر مستمر سرکشی و

 اشخاص  و راننده انباردار، سرکارگر، حسابدار، رعامل،یمد شامل ،راخود های نیرو و کارکنان یتمام است موظف مانکاریپ     -

 یهامهیب پوشش تحت ،کار از ناشی حوادث بروز احتمال لحاظ به ند،ینمایم تردد ای و دارند حضور کار محل در که   را یثالث

 یحالت هر در است یهیبد .دیبنما را غرامت یتمام جبران کفاف حادثه بروز صورت در  کهیطوربه دهد  قرار متناسب

 یتعهد و تیمسؤول گونهچیه راستا نیا در کارفرما و بوده مانکاریپ عهده به یقانون  خسارت و یدرمان نهیهز جبران تیمسؤول

 داشت. نخواهد

  ذهاب، و ایاب  وسیله خوابگاه، یا )مسکن رفاهی امکانات و هیتغذ مانند مانکاریپ کارکنان یرفاه امکانات یتمام نیتأم و هیته   -

 .باشد می پیمانکار عهده به کارکنان مطالبات سایر و (کار حوادث بیمه به مربوط یها نهیهز و کار قانون طبق مزایا و حقوق      

 توسط کارکنانش و خود یریکارگبه مورد در ییادعا گونهچیه آن، فسخ یا قرارداد مدت اتمام با شود،یم متعهد مانکاریپ -

 یهیبد شود،ینم جادیا کارکنانش و یو یبرا یاستخدام رابطه گونهچیه دانشگاه طیمح در کار صرف و  باشد نداشته کارفرما

 بود. نخواهد کارفرما وجهمت یتعهد گونهچیه بابت این از است
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 بدون کارگران یریکارگ به از و نموده ارائه کارکنان به را مستمر و الزم یا حرفه و یتخصص یها آموزش است موظف مانکاریپ -

 .دینما یخوددار هستند یاخالق و یشغل سوءسابقه یدارا که پیمانکاران سایر توسط شدهِ اخراج تجربه،

 مراجع از حساب مفاصا تسلیم و کارفرما با قانونی یهاحسابهیتسو ضمن است موظف پیمانکار قرارداد، مدت اتمام با -

 .نماید تحویل  صورتجلسه یک طی سالم و صحیح صورت به را شده گرفتهامانت اموال ربط،یذ        

 یاعضا از کیچیه و خود آن در مندرج یهاتیممنوع و یاساس قانون 141 اصل یاجرا در د،ینمایم اقرار و اعالم مانکاریپ    -

  معامالت در دولت ندگان،کارکنانینما وزراء، مداخله منع قانون مشمول شرکت سهامداران و بازرسان و رهیمد  اتیه       

 یدولت و ییقضاشبه و ییقضا مراجع حکم به المعامله ممنوع افراد زءج نیهمچن و 1337 ماه ید 23 مصهههوب یدولتههه       

 وارده خسارت و هانهیهز هیکل سپرده، ضبط و قرارداد فسخ بر عالوه تواندیم کارفرما شود، ثابت آن خالف چنانچه و ستین       

  دادگاه به موضوع ارجاع حق نکهیا بر .مضاف دینما برداشت مانکاریپ ینقد یهاسپرده و ناتیتضم ، مطالبات محل از را        

 . داردیم محفوظ و مصون کارفرما ای دانشگاه یبرا را یفریک بیتعق و صالحه      

 فورمیاون و غذا پخت مخصوص فورمی)اون زیتم و مرتب متحدالشکل، مناسب، کار لباس کارفرما نظر طبق است موظف مانکاریپ  - 

 لیوسا یتمام و ماسک بند،شیپ ،ییدمپا دستکش، د،یسفکاله روپوش، مناسب، کفش و چکمه غذا( پخش مخصوص

 کارکنان یتمام یبرا یکاف تعداد به (3 شماره وستیپ )مطابق یردف یحفاظت و یمنیا و و.( حوله و صابون )مانند یبهداشت

 قیدق تیرعا و فوق لیوسا از استفاده به ملزم کار انجام نیح در مانکاریپ کارکنان دهد. قرار آنان اریاخت در و هیته خود

 است. مانکاریپ عهده به زین مزبور لیوسا نظافت و شستشو هستند. یشخص نظافت

 را خود کارکنان حقوق که است موظف و باشد داشته را خود کارکنان حقوق ماه 3 حداقل پرداخت یمال توان دیبا مانکاریپ  -

 . دینما پرداخت هرماه پنجم تا حداکثر

 این در و ننماید پرداخت دلیل هر به مقرر موعد در را خود کارکنان یمزایا و دستمزد پیمان، مدت طول در پیمانکار چنانچه  -

 هرگونه یا و پرداخت اولین از مربوط مبلغ گردد، صادر مربوطه کارکنان نفع به قضائی ذیصالح مراجع از یآرائ خصوص

 یاجرائ ذیصالح مراجع به یا و ذینفع کارکنان به صادره، حکم حسب مستقیماً و کسر پیمانکار یبانک نامهضمانت و مطالبات

 شد. خواهد رداختپ

 نیتأم سازمان دییتأ به که را خود کارکنان اتیمال و مهیب دیرس و حقوق پرداخت ستیل ریتصو ماهانه است مکلف مانکاریپ  - 

 .دینما ارائه کارفرما به باشد، دهیرس ییدارا و یاجتماع

 تحت کارکنان مطالبات حساب مفاصا و اتیمال مه،یب حسابهیتسو قرارداد پایان ای و لغو فسخ، صورت در است موظف پیمانکار  -

 نماید. ارائه کارفرما   به را خود پوشش

 بهداشت:*       

 بوده باز زخم یدارا که یکارکنان تیفعال از و دینما ارائه کارفرما به را خود عوامل تمامی یماریب گزارش است موظف مانکاریپ -

  .دینما یریجلوگ کامل بهبود تا باشند، یانگل و رداریواگ یهایماریب از یکی مبتالبه ای و

 در ذکرشده موارد و یبهداشت اصول یتمام ه،یاول مواد لیتحو و دیخر ندیفرآ در هستند  موظف یو کارکنان و مانکاریپ -

 .ندینما تیرعا را ییدانشجو یغذا یبهداشت نامهنییآ

 اماکن ریسا و ییغذا مواد انبار و ینگهدار به مربوط یفضاها یتمام یپاشسم و یضدعفون نظافت، است موظف مانکاریپ -

 دهد. انجام ییدانشجو یغذا یبهداشت نامهنییآ در ذکرشده موارد و یبهداشت اصول مطابق را مربوط
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 و دهنمو یریجلوگ مربوط اماکن ریسا و هاسردخانه انبارها، ...در و جوندگان حشرات، وانات،یح ورود از است موظف مانکاریپ -

 .دینما اقدام آنان امحاء ای یآورجمع به نسبت مشاهده صورت در

 ها آن اطراف محوطه و مربوط اماکن رسای و ها¬سردخانه انبارها، در دخانیات استعمال از اندموظف یو کارکنان و مانکاریپ -

 است. پیمانکار عهده به امر این در مؤثر یجلوگیر نمایند، خودداری

 ریسا و هاسردخانه انبارها، فضای داخل به متفرقه افراد ورود از یمنیا و بهداشتی موارد رعایت منظوربه است موظف پیمانکار -

  است. مقدور کارفرما مجوز با صرفاً فضاها نیا از بازدید لزوم، موارد در نماید. یریجلوگ مربوطه اماکن

 صدمه ای حادثه هرگونه وقوع تیمسؤول و است یالزام مانکاریپ کارکنان یتمام یبرا کاربهداشت و یمنیا مقررات تیرعا -

 به وارده خسارات جبران و قرارداد موضوع با رابطه در کار انجام زمان در آنان اموال و ثالث اشخاص کارکنان، به  یاحتمال

 یم محسوب ثالث شخص دانشگاه کارکنان و استادان ان،یدانشجو ندارد، یتعهد مورد نیا در کارفرما و است مانکاریپ عهده

 .گردند

  اماکن رسای و ها ،سردخانه انبارها تأسیسات از صحیح استفاده خصوص در ایمنی نکات هستند موظف یو عوامل و پیمانکار

 .است پیمانکار عهده به بند این نکردن رعایت از ناشی مسؤولیت و نموده رعایت را مربوط

 سردخانه انبارها، در معتبر مصرفخیتار با را آن ازیموردن وسایل و مواد با همراه اولیه هایکمک ی جعبه است موظف پیمانکار -

 (یبهداشت نامهنیی)آ 3 شماره وستیپ نماید. فراهم مربوط اماکن ریسا و ها

 و بوده پیمانکار عهده به قرارداد موضوع در شاغل کارکنان فوت و عضو نقص جرح، به منجر حوادث از یناش عواقب هرگونه -

 چیه بابت نیا از و دینما یگریپ را عمر و حادثه ،یازکارافتادگ بیمه دیعوا برقراری و یادار فاتیتشر بابت الزم اقدامات دیبا

 سردخانه انبارها، در شاغل کارکنان بهداشتی های کارت یتمام است موظف مانکاریپبود. نخواهد کارفرما متوجه یتیمسؤول

 د.ینما نصب دید معرض در مناسب، تابلوهای در را مربوط اماکن رسای و ها

 :عیتوز و پخت  *

 طبق مانکاریپ با تخلف صورت در و است یالزام مانکاریپ یبرا غذا پخش و پخت مورد در اسالم مقدس شرع نیقوان تمام تیرعا-

 شد. خواهد رفتار مقررات

 اریاخت در را وعده آن به مربوط کامل پرس کی ییغذا وعده هر در یاحتمال یهاآزمون و زهایآنال جهت است موظف مانکاریپ -

 اصلی مواد میزان در کسری هرگونه . نماید رعایت کامال غذارا هرپرس آنالیز در شده مشخص مواد میزان و دهد. قرار کارفرما

 . شد خواهد جریمه مشمول  غذا پرس هر در

 بهداشتی ضوابط و مقررات و هابخشنامه یتمام قرارداد، وستیپ یهانامهنییآ یتمام یاجرا بر عالوه است موظف مانکاریپ-

 به که هرآنچه و قرارداد موضوع خصوصدر ربطیذ نظارتی یهاارگان و پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت مصوب

 .باشد می  آن رعایت و اجرا به ملزم و هدانست معتبر را نشده قراردادذکر این در نونیقا لحاظ

 را شدههیته غذای دهد، تشخیص مصرف رقابلیغ را شدههیته غذای یا و مواد هرگونه کارفرما کهیدرصورت است موظف مانکاریپ-

 و فوراً باشد کارفرما نماینده تائید مورد که را دیگر غذای یا و غذا همان مشابه و نموده معدوم صورتجلسه تنظیم از پس

 .مایدن پخش و تهیه خود هزینه به مجدداً

 رفرماکا یهماهنگ بدون غذاخوری هایسالن داخل به خارج از شدههیته غذای هرگونه نمودن وارد از است موظف مانکاریپ -

 .دینما یخوددار

 و تأمین به نسبت است موظف پیمانکار غذا( تعداد )کسر نگردد توزیع آمار میزان به شدهپخته غذای دلیل هر به کهیدرصورت -
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 داشت. نخواهد خصوص نیا در را اضافی هزینه مطالبه حق و دینما اقدام فوراً غذا، مابقی عیتوز

 .دینما اقدام الزم تعداد به  بهداشتی شیوه به اغذ حمل جهت مناسب مسقف دروخو هیته به نسبت است موظف مانکاریپ-

 را پخش محل تا شدهپخته یغذا انتقال و یغذاخور به وارده لیوسا ریسا و ییغذا مواد و بار هیتخل و حمل است موظف مانکاریپ-

 .دینما اجرا احسن نحو به

 استفاده دامپزشکی مجوز دارای دار یخچال خودرو از یفاسدشدن مواد و دامی هایفرآورده حمل برای است موظف مانکاریپ-

 .دنمای

 بود. خواهد پیمانکار متوجه  قرارداد  این موضوع بابت از صنفی یا  جمعی یا فردی دانشجویی اعتراض ازهرگونه ناشی عواقب -

 مسئولیت  موضوع این  فصل و حل و رسیدگی ، پاسخگویی خصوص در شرکت  کارکنان و مدیره هیات و عامل مدیر و     

 . دارند تضامنی     

 * ضایعات
ی و آورجمع( 3بهداشتی )پیوست شماره  نامهنییآ( را مطابق ها پیمانکار موظف است ضایعات بازیافتی و غیر بازیافتی )زباله-

 مناسب انتقال دهد.تفکیک نموده و با نظر کارفرما به مکان 

ملزم به نگهداری صحیح و جلوگیری از  مانکاریو پکارفرما است درآمد فروش آن متعلق به و ضایعات غذا  و مازاد  یغذاتمامی -

 اتالف و تحویل تمامی آن به کارفرما است.

 و تجهیزات: آالتنیماش* 

 مانکاریدر طول مدت قرارداد بر عهده پمربوط  ابزار و لوازمل، یوسا زات،یتجه تأسیسات، از تمامی یسؤولیت حفاظت و نگهدارم -

و صرفاً باید این اقالم را بابت اجرای ندارد  انجام موضوع قرارداد،از  ریحق استفاده از تجهیزات تحویلی را برای غ پیمانکار .است

 -موضوع قرارداد به کار گیرد.

تجهیزات واماکن ) آشپزخانه ها و انبارهاو رستوران( تحویلی در موضوع قرارداد پیمانکار موظف است هرینه استفاده از امکانات و  -

 را پرداخت نماید

ی، اورژانس، نشانآتشپیمانکار موظف است در مواقع لزوم و با هماهنگی کارفرما همکاری الزم با تمامی نیروهای تأسیسات،  -

 کاران و سایر عوامل فنی به عمل آورد.سرویس

وظف است وسایل و ابزار مصرفی جهت انجام موضوع قرارداد شامل: چاقو، ساطور، مالقه، کفگیر، آبگردان، قوطی پیمانکار م -

 نماید. نیتأمو ...را گوشت چرخبازکن، رنده، مصقل، تیز کردن تیغه 

خود  و هزینه آن را  نمایداقدام مناسب  های زماندر و زباله ها   هاآشپزخانهتخلیه چربی گیرهای  نسبت به پیمانکار موظف است -

 بپردازد.
 

 :مانکاریپ تعهدات ریسا-17

 یهاسیسرو آشپزخانه، ،یغذاخور یهاسالن از کارفرما ندهینما همراه به قرارداد، موضوع شروع از قبل است موظف مانکاریپ -

 زات،یتجه یتمام و موردنظر های محل و آوردهعمل به دیبازد قرارداد، موضوع با مرتبط یامحله و مربوطه یبهداشت

 .ردیبگ لیتحو (وبیمع و سالم کیتفک )به جلسهصورت یط را هاآن در موجود ارابز ل،یوسا امکانات، ها،دستگاه سات،یتأس

  کند دریافت رسید و نماید کارفرما تحویل ترتیب همان قراردادبه پایان ودر

 با هماهنگی بدون  موجود امکانات ییجابجا و غذا پخش سالن زخانه،آشپ محل در تصرف و دخل گونهچیه حق پیمانکار تبصره: 

 ندارد. را قرارداد ناظر

 اتمام از پس و آورد عمل به را دقت تینها  شده ذکر دربندهای ذکرشده موارد یتمام ینگهدار و حفظ در است موظف مانکاریپ -
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 قرارداد موضوع یاجرا زمان در چنانچه و هههدینما کارفرما لیتحو ناًیع گرفته، لیتحو که گونههمان را هاآن یتمام قرارداد

 در بود. خواهد وارده خسارت و انیز و ضرر نیتأم به ملزم مانکاریپ گردد، وارد کارفرما هب مانکاریپ کارکنان قیطر از یخسارت

 .دینما کسر مانکاریپ نامهضمانت ای و مطالبات از را وارده خسارت زانیم تواند یم کارفرما صورت نیا ریغ

 ه،یتغذ ونیاتوماس ستمیس مورد در الزم یهاآموزش و اطالعات کسب خصوص در کارفرما یهماهنگ با است موظف مانکاریپ -

 و مانکاریپ اطالع عدم از یناش عواقب تیمسؤول و دینما اقدام قرارداد موضوع در مورداستفاده یهادستگاه و زاتیتجه

 است. مانکاریپ دهعه به فوق موارد دهاستفا نحوه از یو کارکنان

 نحوه کار، شرایط محلی، تسهیالت ها،آن به دسترسی نحوه و وسایل کار، محل چگونگی و موقعیت از است موظف پیمانکار -

 موضوع موقعبه و صحیح اجرای در مؤثر عوامل یتمام و غذا پخش و پخت و تهیه برای یضرور خدمات هرگونه یاجرا

 هرگونه و بود نخواهد یو مسؤولیت رافع وجهچیهبه باال موارد از مانکارپی نداشتن آگاهی آورد. دست به کامل آگاهی قرارداد،

 شد. نخواهد پذیرفته بابت این از اضافه وجوه مطالبه و اعتراض

 باشد. داشته  را ماه سه تا حداقل را قرارداد موضوع انجام جهت بالقوه یمال ییتوانا ستیبایم مانکاریپ -

 داشت. نخواهد را قرارداد موضوع یاجرا از استنکاف حق شرایطی هیچ تحت مانکاریپ -

 قرارداد نیا نفکیال جزء ده،یرس مانکاریپ دییتأ به یهمگ که مربوط یهاوستیپ ریسا و مناقصه یاختصاص و یعموم طیشرا -

 است. آن تیرعا به ملزم مانکاریپو بوده

 یعموم قواعد و هادانشگاه یمعامالت و یمال مقررات و قوانین مشمول است، نشده اشاره هاآن به قرارداد نیا در که یموارد -

 بود. خواهد طرفین توافق و قراردادها بر حاکم

 کارفرما نماینده به یدیتأ جهت و تنظیم بعدی ماه روز پنجمین تا حداکثر را هرماه هایوضعیت صورت است موظف پیمانکار  -

 ارسال یمال امور به پرداختو رسیدگی  جهت الزم اداری مراحل یاجرا از پس هرماه به مربوط وضعیت صورت نماید. ارائه

 باشد. داشته را خود تعهدات ادامه جهت به مالی توانایی بایستی پیمانکار درهرصورت. شد خواهد

 مدت طول در را ... و مختلف یاردوها ،ییدانشجو مراسم ها، شیهما یغذا پخش و پخت کارفرما اعالم با است موظف مانکاریپ -

 بدون قرارداد موضوع از خارج غذا پخش و پخت به مجاز هیچوجه به  پیمانکار است یهیبد دهد. انجام احسن نحو به قرارداد

 .ستین کارفرما از کتبی مجوز کسب

 شدهنییتع یامحله در و قرارداد موضوع یاجرا جهت صرفاً را مربوط لوازم و زاتیتجه و غذایی مواد است موظف مانکاریپ -

 تیمسؤول درهرصورت ندارد. را هاآن فروش یا و مذکور موارد نمودن خارج و ییجابجا حق عنوانچیهبه و دینما استفاده

 است. مانکاریپ هعهد به ادشدهی زاتیتجه و مصرفیمواد ینگهدار و حفظ

 پخش و پخت ،یسازآماده به نسبت کارفرما، توسط شدهارائه یغذا آمار و زیآنال ،ییغذا برنامه اساس بر است موظف پیمانکار -

 نخواهد را غذاها آمار و زیآنال و ییغذا برنامه تغییر و تصرف و دخل گونهچیه حق مانکاریپ است یهیبد .دینما اقدام غذا

 داشت.

 شود، می انجام کارفرما موافقتو ناظر پیشنهاد با که دلیلی هر به بنا غذایی برنامه هر در آن نوع یا غذاییمواد اوزان تغییر در -

 گردد. لحاظ غذا شدهتمام قیمت تغییر در و محاسبه آن قیمتی آنالیز

 مصرف زانیم به و  برده بکار غذا پخت در آنها کارفرما از برنج و مرغ و گوشت هیسهم  لیتحو صورت در است موظف مانکاریپ -

 .دینما کسر  غذا هرپرس متیق از  غذا هر در آن

 گوشت  حاوی که ییغذاها جهت -فقط را کارفرما از تحویلی  گوشت یا و شده خریداری سرد قرمز گوشت است موظف مانکاریپ -
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 . دینما استفاده گوشت سازمان  روزکشتار تازه گرم گوشت از غذاها ریسا جهت و دینما استفاده -دارد کرده چرخ

 هیچ کارفرما و بوده قرارداد موضوع با مرتبط حقوقی و حقیقی اشخاص به نسبت خود تعهدات یتمام یاجرا مسئول پیمانکار -

 ندارد. خصوص نیا در تعهدی

 یغذا ثبت کنترل به نسبت است موظف مانکاریپ و بوده فیش یا ژتون لیتحو ای و کارت ارائه به منوط انیدانشجو به غذا لیتحو  -

  باشد. داشته را الزم دقت ژتون یا فیش لیتحو و انیدانشجو توسط شده مصرف

 وبود. دخواه ژتون شمارش ای و هیتغذ ونیاتوماس یهاگزارش با مطابق دانشجویان توسط شده مصرف یغذا آمار است یهیبد  

 تعداد میشود. گزارش و محاسبه  پیمانکار وضعیت صورت گزارش در شده مصرف و تحولی های پرس  میزان آن براساس

 مصرف و مازاد غذاهای فروش از حاصل درآمد لذا شد خواهد کسر پیمانکار حساب و ارآم از  نشده مصرف و مازاد غذاهای

 . بود خواهد پیمانکار به متعلق  نشده

 در .ستین یغذاخور طیمح در رهیغ و ییغذا مواد گونهچیه آزاد فروش و عرضه به مجاز کارفرما از مجوز اخذ بدون مانکاریپ -

 شد. خواهد نییتع کارفرما نظر با ،غذاها  فروش متیق مجوز، اخذ صورت

 اجاره، ،یندگینما صلح، یحت یحقوق الزامات و عقود از کیچیه تحت و انحاء از ینحو چیه به را مانیپ مورد تواند ینم مانکاریپ -

 ای انتقال واگذار، یگرید به یجزئ و یکل عنوان، و صورت هر به و دانشگاه یکتب اجازه بدون وکالت عقد ای و هیعار جعاله،

 .دینما محول

 اعالم کارفرما به مربوط تنداتمس همراه به کتباً روز 5 مدت ظرف را شرکت تیوضع در رییتغ هرگونه است موظف پیمانکار -

 .دینما

 اتیه یاعضا از کیچیه و خود آن در مندرج یهاتیممنوع و یاساس قانون 141 اصل یاجرا در د،ینمایم اقرار و اعالم مانکاریپ -

 یدولتههه معامالت در دولت کارکنان ندگان،ینما وزراء، مداخله منع قانون مشمول شرکت سهامداران و بازرسان و رهیمد

 و ستین یدولت و ییقضاشبه و ییقضا مراجع حکم به المعامله ممنوع افراد جزء نیهمچن و 1337 ماه ید 23 مصههههوب

 محل از را وارده خسارت و هانهیهز هیکل سپرده، ضبط و قرارداد فسخ بر عالوه تواندیم کارفرما شود، ثابت آن خالف چنانچه

 بیتعق و صالحه دادگاه به موضوع ارجاع حق نکهیا بر مضاف .دینما برداشت مانکاریپ ینقد یهاسپرده و ناتیتضم بات،مطال

 .داردیم محفوظ و مصون کارفرما ای دانشگاه یبرا را یفریک

 نیا اتیجزئ از کامل اطالع و علم با و نموده حاصل کامل اطالع قرارداد مفاد تیفیک و تیکم از که دینمایم اقرار مانکاریپ -

 .دینمایم ساقط خود از را اطالع عدم و جهل از یناش حقوق یتمام و   نموده امضاء را قرارداد

 مانکاریپ کارگران هستند، خدمت در مانیپ امور انجام یبرا که یکارکنان یتمام یاجتماع نیتأم قانون 38 ماده به توجه با -

 یقانون یایمزا و حقوق- نوع هر ای و کشور موضوعه نیقوانریسا و کار قانون از یناش یهاتیمسؤول یتمام شوند. یم محسوب

 یمبر کار قانون 14 ماده 1 تبصره مفاد یاجرا در جز یتیمسؤول هرگونه از کارفرما و تاس مانکاریپ عهده به مزبور کارگران

 و یدرمان نهیهز و مدنی تیمسؤول فه،یوظانجام نیحدر مانکاریپ کارکنان یبرا سانحه ای حوادث هرگونه بروز صورت در ست.ا

 است. مانکاریپ عهده به یقانون خسارت

 عهده به ردیگیم تعلق آن اتمام از پس و قرارداد مدت طول در قرارداد نیا موضوع و مبلغ به که یقانون کسور تمام داختپر  -

 است. مانکاریپ

 و مانکاریپ استنکاف هرگونه صورت در است یهیبد .دینما اجرا احسن نحو به را قرارداد مفاد یتمام است موظف پیمانکار  -

 شد. خواهد (4 شماره وستی)پ قرارداد نیا در مصرح جرائم مشمول قرارداد مفاد از کی هر یاجرا از یو عوامل
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   ییدانشجو یغذا پخت و مواد یسازآماده نامهوهیش مطابق را ییغذا مواد پخش و یفرآور مراحل است موظف پیمانکار -

 نشود. آن هایزمغذیر و ییغذا ارزش کاهش باعث که دینما اجرا یاگونهبه   (3 شماره وستی)پ

 وستی)پ  ییدانشجو یغذا پخت و مواد یسازآماده نامهوهیش مطابق را شده یسازآماده و خام هیاول مواد است موظف پیمانکار -

 و غیراصولی نگهداری اثر در که زیان و ضرر هرگونه جبران و دینما ینگهدار صحیح و یبهداشت صورتبه (3 شماره

 بود. هدخوا پیمانکار متوجه آید وجود به یربهداشتیغ

 و دینما اقدام قرارداد، موضوع در رداستفادهمو زاتیتجه یتمام عملکرد یادوره و قیدق کنترل به نسبت است موظف پیمانکار -

 دهد اطالع کارفرما به وقت اسرع در اشکال هرگونه وجود صورت در

 ، غذا عیتوز و  پخت ،ییغذا مواد ونقلحمل در دیبا دانشجویی، غذای ویژه جایگاه و حساسیت به باتوجه است متعهد مانکاریپ  -

 اداره قوانین و هانامهآیین ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه استانداردهای تمامی و آوردهعملبه دقت نهایت

 مراحل تمامی در دیبا نیهمچن  دینما تیرعا کارفرما داخلی استانداردهای و امپزشکید سازمان و غذایی مواد بر نظارت

   دینما افتیدر را کیفیت( )کنترل هیتغذ ستأییدکارشنا قرارداد موضوع انجام

 است. الزامی گرم و سرد ییغذا مواد حمل برای دامپزشکی مجوز داردارای فر و دار خچالی خودرو از استفاده -

 از نبایستی شرایطی هیچ تحت و نموده اقدام مورداستفاده یخودروها بهداشت تیرعا و نظافت به نسبت دیبا پیمانکار :تبصره

 و خچالداریاتاقدار خودرو یبجا بار وانت از استفاده نماید. استفاده دیگر، کاربری هرگونه یا ضایعات و زباله حمل  جهت هاآن

 .  شد خواهد مهیجر مشمول دار فر

 :یاجتماع یهاتمحرومی و سوءسابقه -18

 از تیمحروم ، یفریوک یجزائ یقطع تیمحکوم نشده اثر رفع سوابق هرگونه فاقد همکاران و خود که  دهیگرد متعهد مانکاریپ     

 یاسالم مجازات قانون 26 ، 25 ، 23 مواد موضوع نیمع حرفه ای کار به اشغال منع ای و یاجبار اقامت د،یتبع ، یاجتماع حقوق

 در وجهچیهبه را باشند یم الذکر فوق سوابق یدارا که یحقوق ای یقیحق اشخاص از زین و باشدیم نیقوان ریسا و 1392 مصوب

 ، دهد دخالت قرارداد موضوع انجام نیح در را مزبور افراد ای و شود ثابت آن خالف چنانچه . دهد ینم دخالت قرارداد موضوع

 مطابق را وارده خسارت و کار مانجا حسن ضمانت ، فسخ را ادقرارد فوراً داشت خواهد حق قرارداد مدت از درهرزمان کارفرما

 اظهارنظر هرگونه حق خصوص نیا در مانکاریپ . دینما مطالبه ای برداشت یو یهاییدارا و اموال ریسا از و محاسبه خود صیتشخ

 .دینمایم سلب خود از را

 : ماژور( فورس ) نشدهینیبشیپ طیشرا - 19     

 و بوده خارج قرارداد طرفین از یک هر کنترل و اختیار حیطه از وقایع، آن از جلوگیری که شودمی اطالق وقایعی به ماژور فورس

 از اعم جنگ باشد. غیرممکن هاآن با مقابله برای منطقی عمل هرگونه انجام و نبوده ینیبشیپ قابل ها،آن حدوث زمان

 غیرعادی، های طغیان و سیل زلزله، واگیردار، یهایماریب شیوع عمومی، اعتصابات و انقالب نشده، یا شدهاعالم

 قهری حوادث جزء نباشد پیمانکار کار در قصور از ناشی که دار،دامنه یهایسوزآتش همچنین و سابقهبی یهاسالیخشک

 شود.می محسوب

 ماژور فورس شرایط وجود علت به قرارداد، طرفین از یک هر ناحیه از موردتوافق تعهدات در تأخیر یا کار انجام عدم چنانچه

 تعدیل یا صدمه ایجاد جهیدرنت خسارات ادعای طرح مورد در طرفین از یک هر برای را حقی گونهچهی شرایطی چنین باشد،

 کرد. نخواهد ایجاد گردیده، تعیین قرارداد طرفین از یک هر برای که افقموردتو تعهدات انجام یا و قرارداد قیمت
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 :  جرائم و نظارت -  20

 دانشجویی امور مدیریت) ناظر عهده بر  شرکت  وضعیتهای صورت و عملکرد قراردادو موضوع و مفاد یاجرا بر نظارت**

 . است (دانشگاه ایشان سوی ازشده معرفی گاننمایندو

  .دینما یم اعمال و ینیب شیپ را نظارت یاجرا زمی،مکان یسنج نظر بر یمبتن  یتیریمد و یعلم یها وهیش به توجه با ناظر -

 انجام حسن بر نظارت   .ردیپذیم صورت کارفرما یینها دییتا قرارداد ناظر هیاول دییتأ با مانکاریپ به هاپرداخت و آمارها هیکل-  

 است. ایشان شده معرفی نمایندگان یا قرارداد ناظر با مهیجر کسر درخواست زین و مانکاریپ تعهدات هیکل یاجرا و کار

 نظارت منظوربه دانشگاه( از )خارج یقانون صالحیذ مراجع و کارفرما هیاول مواد ینگهدار و لیتحو ه،یته فرآیند از مرحله هر در-

 کنترل را هیاول مواد تیکم و تیفیک مرحله، هر و مکان و زمان هر در آن، عوامل و پیمانکار اطالع بدون حتی توانندمی دقیق

 آورد. عمل به خصوص این در را الزم های یهمکار است، موظف پیمانکار است بدیهی  نمایند،

 .دینما یهمکار  کارفرما یسو از شده یمعرف کارشناس با قرارداد مدت طول در است موظف مانکاریپ  -

    یتمام از روزانه صورتبه مانکاریپ تعهدات یاجرا حسن بر دقیق نظارت منظوربه اندموظف کارفرما ناظرین ای کارفرما ندهینما -

  و کارفرما به و هیته را دیبازد گزارش و نموده یبازرس و دیبازد مربوط اماکن یتمام نظافت و ینگهدار به مربوط یندهایفرآ

   رفع خصوص در را الزم اقدامات کارفرما طرف از شدهنییتع زمان در است موظف پیمانکار است بدیهی .ندینما ارائه مانکاریپ

 آورد. عمل به وارده یرادهایا و نواقص

 محسوب کارفرما نیناظر عنوانبه که (دانشگاه رئیس طرف از شده معرفی کارشناس یا ) بهداشت و هیتغذامور کارشناس-

 در مواد مصرف چگونگی و ،انبارها ،هیاول مواد ینگهدار نحوه و انتقال ، تهیه به مربوط یندهایفرآ یتمام در ند مجاز .دنشویم

 . دنباش داشته مستمر و میمستق نظارت ، آن عیتوز و غذا پخت

 عالوه و بوده تقلب و تخلف مورد هیاول مواد یتمام مبلغ پرداخت به ملزم قرارداد، موضوع در تقلب یا تخلف صورت در پیمانکار-

 نماید. جبران را کارفرما به وارده خسارات یتمام دیبا قرارداد فسخ و  قضایی و قانونی پیگیری بر

 )اشخاص قرارداد موضوع با مرتبط عوامل ریسا ای و کارکنانش ای خود عمل از یناش خسارت هرگونه جبران به ملزم مانکاریپ-

 و دینما اقدام یمقتض نحو به و نییتع را وارده خسارات رأساً خود صیتشخ به تواند یم کارفرما و بوده کار طیمح در ثالث(،

 .دینمایم سلب خود زا را یاعتراض هرگونه حق مانکاریپ

 موضوع فیوظا انجام ای و  تعهدات دراجرای مانکاریپ کارفرما، تأیید و  ینناظر کتبی گزارش اساس بر صورتیکه در: *جریمه 

 داشته قصور  آن ونقض کیفی یا کمی  لحاظ به آن یوستهایپ و قرارداد در موجود مفادسایر و تعهدات از بند هر و  قرارداد

 شد: خواهد لیذ  شرح به  جریمه مشمول  باشد(

 .میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از مهیجر درصد  %5 اول مرحله در  - 1

 . میشود کسر ماهانه تعهد مورد رقم از  مهیجر درصد %10 دوم مرحله در -2

 بررسی ناظر و قرارداد طرف پیمانکار کارفرما، نمایندگان حضور با ای کمیته در موضوع مهیجر  %20 کسر ضمن سوم مرحله در -3

 ابدین رحضو تهیکم جلسه در نوبت دو یط مانکاریپ که یصورت در است. االجرا الزم کمیته تصمیمات میشود،  گیری تصمیم  و

 و خسارت ایراد صورت در-دینما اقدام ییقضا صالحیذ مراجع قیطر از خود حقوق اخذ و نیتأم به نسبت تواندیم کارفرما

 و ها نامه ضمانت مطالبات، محل از قرارداد مبلغ از درصدی میزان به تواند می دانشگاه پیمانکار، سوی از تعهدات اجرای عدم

 .نماید خسارت اخذ شرکت های سپرده
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 : قرارداد فسخ   -21

 :لیذ موارد ژهی،بو قرارداد مفاد ریوسا تعهدات انجام عدم صورت در  قرارداد مدت در تواندیم ( دانشگاه ) کارفرما-

 باشند 17 ماده موضوع قانونی هایممنوعیت مشمول هرزمان در آن رهیمد اتیه یاعضا زین و شرکا و پیمانکار -

 قرارداد موضوع خدمات انجام شروع در تعلل و تأخیر هرگونه  -

 ارفرماک کتبی و قبلی اجازه بدون حقوقی( یا حقیقی از )اعم ثالث شخص به کلی یا جزئی شکل به قرارداد واگذاری -

 قرارداد موضوع یاجرا موقت توقف موجب کهیطوربه ییقضا محاکم یسو از مانکاریپ یورشکستگ اثبات ای اعالم صورت در -

 ود.ش

 گردد. محرز کارفرما یبرا قرارداد، موضوع انجام جهت مانکاریپ یمال و یتخصص ،یفن ییتوانا عدم کهیدرصورت -

 پیمانکار شرکت انحالل -

 . یقهر علل بدون و کارفرما اجازه نبدو قرارداد مدت در خدمات ارائه عدم -

 یاجتماع امور و کار وزارت از تیصالح یگواه  بموقع دیتمد عدم کهیدرصورت -

 یهادستگاه در رشوه با مبارزه و یریشگیپ نامهنییآ (1) ماده گانهشش یبندها اعمال از یکی مرتکب مانکاریپ که یموارد در -

 گردد. رانیوز أتیه مصوب ییاجرا

 طرف به بداند صالح که یقیطر هر ای نامه ارسال قیطر از را موضوع و  دینما فسخ کطرفهی را قرارداد نیا تواندیم کارفرما    -

 کارفرما با خود تعهدات اتمام ضمن  ابالغ خیتار از هفته دو  ظرف حداکثر  است موظف قرارداد طرف و دینما ابالغ قرارداد

 . دینما حساب هیتسو

 است. کارفرما  فوق موارد از یک هر وقوع احراز مرجع :1تبصره

 جهت الزم تالش تمام بالفاصله است مکلف پیمانکار گردد، فسخ بند این حاالت از یک هر اساس بر قرارداد کهیدرصورت :2تبصره

 اموال نگهداری و حفظ برای که را اعمالی صرفاً و آوردهعمل به را ثالث اشخاص قبال در خود تعهدات القاء نیز و قرارداد فسخ

 ناشی خسارات و زیان و ضرر مطالبه منظوربه که پیمانکار ادعای هرگونه .دهد انجام است روریض قرارداد به مربوط وسائل و

 گرفت. نخواهد تعلق وی به بابت این از وجهی و نبوده یدگیرسقابل گردد، مطرح آن فسخ یا و قرارداد نیا دادن خاتمه از

 که اختیاراتی و حقوق سایر از وی داستفادهمور در کارفرما اختیارات به ماده این در مندرج مطالب و عبارات از کیچیه :3 تبصره

 ساخت. نخواهد وارد خللی و خدشه است، دارا ماده این در مذکور اختیارات و حقوق بر عالوه

 حداقل دیبا باشد، نداشته یهمکار ادامه به لیتما عنوان هر به کهیدرصورت و ندارد طرفهکی طوربه را قرارداد فسخ حق پیمانکار

 تا را خود تعهدات است موظف مانکاریپ نیهمچن .دینما اخذ را یو یکتب موافقت و اعالم کارفرما به کتباً را وعموض قبل ماه دو

 جبران به متعهد پیمانکار صورت، نیا در دهد. ادامه کامل طوربه نیجانش مانکاریپ با قرارداد قدع و مجدد مناقصه انجام

 و ضبط دانشگاه نفع به نیز یو تعهدات انجام حسن نامهضمانت و بوده کارفرما تشخیص و نظر طبق وارده یهاخسارت یتمام

 ندارد. خصوص نیا در اعتراضی و ادعا گونهچیه حق پیمانکار شد، خواهد کارسازی

 اختالف: حل مرجع و اختالف حل -22

 و یحقوق دفتر ندهینما و نیطرف ندگانینما شامل یأتیه قرارداد، نیا یاجرا ای ریتفس در اختالف ای ابهام هرگونه بروز صورت در

 دندینرس توافق به نیطرف کهیدرصورت نمود. خواهند وفصلحل را آن و یدگیرس موضوع به دانشگاه، یقراردادها امور

 است. جرااالالزم طرف، دو هر یبرا مذکور مراجع یرأ و شد خواهد یریگیپ صالحیذ یقانون مراجع قیطر از موضوع
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 : مکاتبات انجام جهت نیطرف ینشان -23

 دانشگاه(: ) کارفرما ینشان

  دانشجویی معاونت دفتر  56 پالک ریت یس تقاطع بعداز ییسخا سرهنگ ابانیخ حافط ابانیخ تهران   : آدرس

 1136813518 یپست کد

 66722616دورنگار  66774005 :تلفن

 : قرارداد طرف شرکت  ینشان

 :یکدپست و  آدرس

 

 : نمابر و  همراه و ثابت تلفن

 

 48 ظرف موظفند نی،طرفینشان رییتغ هرگونه صورت در لذا باشد. یم نیطرف یقانون اقامتگاه منزله به فوق یها ی:نشانتذکر

 عذر و یتلق شده ابالغ  یارسال یها نامه و مکاتبات هیکل صورت نیا ریغ در سازند. مطلع دیجد آدرس از را گریکدی ساعت

 باشد. ینم رفتهیپذ اطالع عدم

 

 نسخه 4 در میشوند محسوب قرارداد الینفک جزو که آن وستیپ ضمائم همراه   صفحه 14  در مندرج ماده 23 در قرارداد نیا 

 . باشد یم االجرا الزم نیطرف یبرا اجرا خیتار از که دیگرد مبادله و امضاء ، میتنظ و هیته واعتبار  متحدالمتن  و متحدالشکل

 

 

 قرارداد: نیطرف امضاء**    

 

 

 :قرارداد طرف  نماینده امضاء و هرم                                                                    : کارفرما نماینده امضاء و مهر

 ( شرکت عامل مدیر  )                                                                        دانشگاه( دانشجویی معاون )

 :یخانوادگ نام نام                                                                                               :یخانوادگ نام نام         

 فرد زمانی علی      

 

                                         

     امضاء: محل                                                                                                                : امضاء محل    
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 قرارداد:  های پیوست
 

 

 یموادمصرف هیته یلیتکم حاتیتوض

  و 

  غذا پرس هر مواددر مصرف هایآنالیز

 

  هفتگی برنامه و غذاها  لیست

 

  مناقصه مدارک ارائه و آگهی تکمیلی توضیحات

 و

 مواد قیمت محاسبه 

 و

 

 یغذا نوع و پرس هر  تعداد تفکیک به   ساالنه و ماهانه پیشنهادقیمت فرم 

 

 هنر دانشگاه انیدانشجو
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 یموادمصرف هیته یلیتکم حاتیتوض

 وعده صبحانه*   

، یا میهن، یا چوپان  پگاهیا كاله ،  یامحصول شركت پاك ،شیرکاکائو  -1  

، یا میهن، یا چوپانپگاهیا كاله ،  یامحصول شركت پاك ،، شیر -2  

با تاریخ مصرف حك شده  ،دروعده صبحانه تخم مرغ -3  

، یا میهن، یا چوپانپگاهیاكاله ،  یامحصول شركت پاك ،،  خامه و خامه عسلی و خامه شکالتی -4  

، یا میهن، یا چوپانمحصول شركت كاله پنیرتکنفره   -5  

محصول پاك، كاله، پگاه، شکلی کره  -6  

یا پگاه  محصول شركت فرمند شکالت صبحانه -7  

ازنوع درجه یك )رطب(  خرما   -9    محصول شركت عقاب حلوا شکری -8  

محصول شركت موسویمربا -11محصول دلپذیر                 عسل  -10  

بسته بندی شده شركتیشکر و قند  -12  

با بسته بندی شركتیسوپ آماده  -13  

 وعده ناهار وشام *  

 باشد تهران  می بایست كشتار روز در وعده های غذایی  و سینه مرغ مرغ مصرفی-1

گرم غیر ایرانی( 50گرم ایرانی +   100)مثال: .(2به 1به نسبت  مصرف )برنج مصرفی ایرانی و خارجی درجه یک -2  

گرمی..053تازه حداقل    ماهی قزل آال -3  

.) جهت غذاهایی گرم وخورشتی(  )با مهر كشتارگاه( تازه كشتار گرمگوشت گوساله-4   

(یا استفاده ازگوشت سهمیه ایی حواله وزارت علوم:) استانداردوزارت بهداشت سرد گوشت گوساله - , 1- 4  

و غیره..( كرده  مثل چلوكباب، ماكارونی، عدس پلو ، لوبیاپلو ، استانبولی پلو ، كوفته ، دلمه گوشت چرخکه حاوی )جهت غذاهایی  

با بسته بندی شركتی محصول شركت ویشتا یا نامی نوگرمی 200 آماده ساالد الویه-5       

با بسته بندی شركتی محصول شركت نامی نو گرمی 200آماده ساالد ماکارونی -6   

گرمی محصول شركت شیلتون150 :تن ماهی - 8   ماكارون یا زر محصول شركت تك ماکاررونی -7  

الدن یا بهار . روغن مایع سرخ کردنی-9  

با تاریخ مصرف معتبر باشد پگاهیاكاله ،  یاگرمی محصول شركت پاك ، ،، 100ماست موسیر-10  

عدد2محصول شركت گوشتیران به ازای هر پرس  سوسیس کوکتل-11  

گرم 200به وزن   در هر وعدهدروعده های غذایی ناهار وشام از هر نوعمیوه فصل   -21   

سی سی 250و آلیس  محصول شركت چوپان  دوغ  -31  

یا چوپانگرمی محصول شركت كاله  100شام در وعده غذایی  پنیر-14  

پگاهیاكاله ،  یامحصول شركت پاك ،،،ماست  -15  

باشد با تاریخ مصرف معتبریا  ممتاز مصرفی در وعده های غذایی ازنوع ویژه خیارشور  -16  

به عهده پیمانکار می باشد آلومینیومی و جهت سرو غذا تهیه ظروف یکبارمصرف -71  

تائیده شده ناظركارفرما باشد. از نوع درجه یك و استانداردبا تاریخ مصرف معتبر تمامی مواد مصرفی در تهیه غذاها می بایست -18  

 عدد بر حسب نوع غذا با هر وعده غذایی ازنیم تا دو یفیتنان لواش با ک-19

 


