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 رارداد طبخ و توزیع غذاق

 

معاون  ،نمایندگی آقای دکتر داود حسین پور هب، 011204013244اقتصادی  و کد 10442100041به شناسه ملی  ،ییرارداد بین دانشگاه عالمه طباطبااین ق

که در این  ،1003400111کدپستی: سازمان مرکزی،  - تقاطع بزرگراه شهید همت -بلوار دهکده المپیک -تهران :به نشانی ،توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

،کد .............................، شناسه ملی............................، به شماره ثبت ..........................و شرکتاز یک طرف؛ نامیده می شود،  دانشگاهقرارداد 

با کد .....، آقا/خانم................. به نمایندگی .......،..........کدپستی: ............،..........................................................:......به نشانی .......،......................اقتصادی..

به شرح زیر  ،از طرف دیگرشود، خوانده می پیمانکارکه در این قرارداد، .....................،همراهشماره ............................، و با سمت ،.................ملی..........

 :منعقد گردید

 موضوع قرارداد -یکماده 

، طبق برنامه غذایی ارائه شده توسط ها و سازمانهای تابعه دانشگاهاهخوابگ ها،و کارکنان دانشکده غذای روزانه و شبانه دانشجویان و اساتید طبخ و توزیع

 قراردادکه در هر حال شامل انواع چلوخورشت، چلوکباب، چلو مرغ و... خواهد بود که تنوع و مخلفات آن با ناظر  دانشگاه معاونت دانشجویی

 (.دپیوست سه و چهار و یازده می باش طبقB و  A )جدول آنالیز  بخش باشد.می

( و آماده سازی مواد اولیه )اعم از پاک کردن، شستشو، پوست کندن، ساعت قبل از پخت 40هداری به مدت تمامی امور مربوط به نگهداری )پیش نگ -1-1

 م پذیرد.خرد کردن و گند زدایی و.....( جهت پخت غذا توسط کارکنان پیمانکار در کلیه مراکز طبخ و توزیع انجا

)مطابق پیوست شماره هفت( در کلیه  ه سازی مواد و پخت غذای دانشجوییآمادو استانداردهای کشور و شیوه نامه پخت غذا مطابق تمامی قوانین  -1-0

 است انجام پذیرد. دانشگاه آشپزخانه های مورد نظر و یا سایر محل های که مورد تائید 

 پذیرد. می است انجام دانشگاه در سالن های غذا و یا سایر محل های که مورد نظر  ...ن، انواع دسر و انجام تمامی امور مربوط به پخش غذا، دورچی -1-2

)پیوست دانشگاه انجام تمامی امور خدماتی و نظافتی در آشپزخانه و غذاخوری های یاد شده و سایر اماکن مربوط مطابق آیین نامه بهداشتی مورد نظر  -1-0

 پذیرد. می شماره هشت( انجام

ساعت قبل در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. مخلفات آن  00مشخص و حداقل  دانشگاهبرنامه غذایی روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه توسط  -1-1

   Bروز در هفته سه نوع و در بخش 0ناهار و شام تمام روزها دو نوع و برای   Aدر بخش) می باشد. Bو Aمطابق پیوست شماره دو به تفکیک بخش 

عمدتا یکی از انواع پیتزا)پیتزای قارچ و گوشتـ ، قارچ و مرغ، سبزیجات، قارچ بوقلمون و   Bنوع خواهد بودکه غذای نوع چهاردر بخش ناهار چهار

 تغییر نماید. ناظر قراردادکه البته نوع غذا ممکن است با تشخیص  اسفناج(خواهد بود

رستوران دانشجوئی -1شامل ) A ها و خوابگاهها دانشجویی در بخش و محل توزیع در دانشکدههای مربوطه  های دانشکدهآشپزخانه،محل طبخ غذا -1-4

دانشکده علوم -4دانشکده اقتصاد  -1دانشکده ادبیات – 0 خوابگاه شهید همت-2خوابگاه شهید مطهری   -0سازمان مرکزی دردهکده المپیک 

 شامل )رستوران کارکنان و اساتید پردیس مرکزی دانشگاه( خواهد بود. Bاجتماعی( و در  بخش 

 روز قبل از 2خواهد بود که درصورت نیاز به تغییر، این امر حداقل  04لغایت  10/ 24و توزیع شام از ساعت 10لغایت  24/11زمان توزیع ناهار از ساعت  -1-4

 .شد طرف دانشگاه به طرف قرارداد اعالم خواهد

 Bپرس برای بخش 244و  Aپرس برای بخش 0044ورد نیاز برای روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به طور متوسط در روز حداقل تعداد غذای م -1-0

 در مطالبات پیمانکار منظور خواهد شد. ناظر قراردادخواهد بود که در صورت میزان غذای مصرفی اضافی در هر روز با تأیید 

 وافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.نوع غذاها در طول مدت قرارداد با ت -1-3

 مدت قرارداد -دوماده 

 نه ماه و پنج روز تمام خورشیدی است. به مدت، 00/42/33تا  44/30/ 02مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ -0-1
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در پایان قرارداد، در صورت تأخیر در تعیین پیمانکار  شدقابل تمدید خواهد بود که پیمانکار موظف  تا سه ماه ه تشخیص دانشگاهببنا  ،مدت قرارداد -0-0

توسط  مه دهد و قرارداد برای مدت تعیین شدهبه کار خود ادا ،ندتعیین می ک دانشگاهکه  و تا زمانی دانشگاهبا درخواست کتبی  ،جدید یا تمدید قرارداد

 تمدید شده تلقی خواهد شد. ،دانشگاه

 خواهد بود. 41/44/33، مورخ  Bزمان پایان قرارداد در بخش -0-2

 .قابل تغییر و تمدید است دانشگاهبه ارائه غذا در طول تابستان، این قرارداد مطابق با نیاز  دانشگاهصورت نیاز در -0-0

پرداختی از در ایام تعطیالت هفتگی یا ماهانه دانشگاهی یا تعطیالت پیش بینی نشده، دانشگاه تعهدی مبنی بر درخواست انجام کار نداشته و هیچ گونه  -0-1

 طرف دانشگاه به پیمانکار انجام نخواهد پذیرفت.   

)با قید تعداد پرس غذا و نوع  دانشگاه به غذا در ایام تعطیالتان حضورکارکنان پیمانکار، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته خواهد بود و در صورت نیاز زم -0-4

 بالمانع است.قرارداد درخواست کتبی و تأیید ناظر با هماهنگی و ، پیمانکار تعدادی از پرسنلآن(، حضور 

 ر مجموعه دانشگاه و تحت هر شرایط ممنوع است.بیتوته پرسنل پیمانکار د -0-4

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت -هماده س

.........  ،هر روز پرس غذا در 0044......... ریال و برای حداقل  ، Aهر پرس در بخش رعایت کلیه مفاد قرارداد به ازای حق الزحمه طبخ و توزیع غذا با -2-1

 د.یگرد........... ریال تعیین  ،در روز پرس 244......... ریال و برای حداقل ، B ریال و به ازای هر پرس در بخش

بق قرارداد مبلغ فوق پس از کسر کسورات قانونی و گواهی حسن انجام کار توسط ناظر و نماینده وی و ارائه اسناد و مدارک الزمه از طرف پیمانکار مطا -2-0

 ایان هر ماه قابل پرداخت خواهد بود.، با دستور کارفرما توسط امور مالی دانشگاه در پ

گردد، پیمانکار رگزار میها و اردوهای دانشجویی در داخل یا خارج تهران که در روزهای تعطیل و غیرتعطیل توسط دانشگاه بها، مراسمدر همایش -2-2

های این قرارداد، غذا تهیه و در محل (2ماده )اساس مبلغ مندرج در بر دهد وقبل در اختیارش قرار می ساعت 00 دانشگاهطبق آماری که  موظف شد

 .مورد نظر توزیع نماید

ادعای هیچگونه افزایش بها و یا اضافه وجهی غیر از مبلغ حق الزحمه تعیین شده بابت هر پرس غذا در قرارداد به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و  -2-0

 پیمانکار در هیچ موردی قابل پذیرش نخواهد بود.  

قرارداد را بدون هیچگونه کامل موضوع مفاد از تجهیزات و سرمایه کافی برای انجام قرارداد را داشته و حداقل توان انجام سه ماه  نمودد تعه پیمانکار -2-1

انجام  احسنبه نحو پیمانکار تمام مفاد قرارداد را  ،که دانشگاه تا سه ماه هیچ پرداختی به پیمانکار نداشته باشد دارد و در صورتی دانشگاهدریافتی از 

 خواهد داد.

به جز  ،گیرد ه به مبلغ و موضوع این قرارداد در طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن تعلق میبیمه، مالیات و ...(کنظیر قانونی ) پرداخت کلیه کسور -2-4

 ناد مثبته، این مالیات بر عهده دانشگاه است.ارائه اسرفتن مالیات بر ارزش افزوده و به عهده پیمانکار است که در صورت تعلق گ ،مالیات بر ارزش افزوده

 به شرح زیر اقدام نماید: ناظر در صورت عدم انجام وظایف مربوطه یا انجام ناقص و بی کیفیت آن توسط پیمانکار به تشخیص  مخیر استدانشگاه  -2-4

 لفات و جرایم مربوطه( اقدام نماید؛ الف( مطابق پیوست شماره ده )تخ

از حق الزحمه  )بیست درصد( %04و بار دوم  )ده درصد( %14برای اخطارهای بعدی، بار اول اول، اخطار اخطار کتبی صادر کند و پس از  ،ب(حسب مورد

 های وی را به نفع دانشگاه ضبط و از پرداختقرارداد را حتی بعد از اخطار اول، فسخ و کل سپرده ،ماهیانه پیمانکار را کسر کند و در صورت صالحدید

 از خود سلب و ساقط نمود.در این خصوص را حق هرگونه شکایت، اعتراض یا طرح دعوی پیمانکار  .دستمزد آخرین ماه، جلوگیری نماید

رده از در صورت تخلف یا تقلب در مفاد موضوع قرارداد و عدول از جداول آنالیز ضمیمه قرارداد توسط پیمانکار، دانشگاه عالوه بر کسر خسارات وا -2-0

دهد، حق پیگیری موضوع در مراجع قضایی را های قرارداد یا هرگونه مطالبات پیمانکار اعم از مبلغ قرارداد به میزانی که خود تشخیص میسپردهمحل 

 دارد.
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..ریال را نقدا به حساب ...........اد، معادل................کل مبلغ قرارد از )پنج درصد( %1 پیمانکار موظف استحسن اجرای تعهدات قرارداد، جهت ضمانت  -2-3

. اعتبار ضمانت نامه باید از زمان شروع قرارداد قد قرارداد، تحویل دانشگاه نمایدسپرده دانشگاه واریز نموده و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در زمان ع

 تا سه ماه بعد از اتمام قرارداد باشد.

ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و دیگر مراجع سپرده حسن اجرای تعهدات در پایان مدت قرارداد و در صورت  -2-14

ر ذیربط، اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی ) طبق قانون ( و همچنین تسویه حساب کامل با دانشگاه و کارگران شاغل در موضوع قرارداد، به پیمانکا

 مسترد خواهد شد.

 پیمانکارتعهدات   -چهارماده 

ساعت قبل از پخت( و آماده سازی مواد اولیه )اعم از پاک کردن،  40موظف شد تمامی امور مربوط به نگهداری )پیش نگهداری به مدت  پیمانکار -0-1

 ( جهت پخت غذا توسط کارکنان پیمانکار، در کلیه مراکز طبخ و توزیع انجام پذیرد.کندن، خرد کردن و گند زدایی و...شستشو، پوست 

خت غذا مطابق تمامی قوانین و استانداردهای کشور و شیوه نامه آماده سازی مواد و پخت غذای دانشجویی )مطابق پیوست شماره پیمانکار موظف شد پ -0-0

 هفت(، در کلیه آشپزخانه های مورد نظر و یا سایر محل های که مورد تائید دانشگاه است انجام پذیرد.

، دورچین، انواع دسر و ... در سالن های غذا و یا سایر محل های که مورد نظر دانشگاه است پیمانکار موظف شد انجام تمامی امور مربوط به پخش غذا -0-2

 انجام پذیرد.

تی مورد پیمانکار موظف شد انجام تمامی امور خدماتی و نظافتی در آشپزخانه و غذاخوری های یاد شده و سایر اماکن مربوط، مطابق آیین نامه بهداش -0-0

 شت(، انجام پذیرد.نظر دانشگاه )پیوست شماره ه

ساعت قبل در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت که مخلفات آن  00برنامه غذایی روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه توسط دانشگاه مشخص و حداقل  -0-1

 ،  Bسه نوع و در بخش ،روز در هفته 0ناهار و شام تمام روزها دو نوع و برای  Aدر بخش می باشد.) Bو Aمطابق پیوست شماره دو به تفکیک بخش 

عمدتا یکی از انواع پیتزا )پیتزای قارچ و گوشت ، قارچ و مرغ، سبزیجات، قارچ بوقلمون و  Bدر بخش نوع خواهد بودکه غذای نوع چهار ناهار چهار

 تغییر نماید. ناظرکه البته نوع غذا ممکن است با تشخیص  خواهد بود اسفناج(

ی یشامل: الف(رستوران دانشجو A ها و خوابگاهها دانشجویی در بخشهای مربوطه و محل توزیع در دانشکدهدههای دانشکآشپزخانهمحل طبخ غذا،  -0-4

سازمان مرکزی در دهکده المپیک، ب(خوابگاه شهید مطهری، ج(خوابگاه شهید همت، د(دانشکده ادبیات، هـ(دانشکده اقتصاد، و(دانشکده علوم 

 ارکنان و اساتید پردیس مرکزی دانشگاه خواهد بود.شامل: رستوران ک Bاجتماعی و در  بخش 

 روز قبل، از 2خواهد بود که درصورت نیاز به تغییر، این امر حداقل  04لغایت  10:24و توزیع شام از ساعت 10لغایت  11:24زمان توزیع ناهار از ساعت -0-4

 طرف دانشگاه به پیمانکار اعالم خواهد شد.

 Bپرس برای بخش  244و  Aپرس برای بخش  0044شنبه تا چهارشنبه هر هفته به طور متوسط در روز حداقل تعداد غذای مورد نیاز برای روزهای  -0-0

 خواهد بودکه در صورت غذای مصرفی اضافی در هر روز با تأیید ناظر در مطالبات پیمانکار منظور خواهد شد.

 تغییر نوع غذاها در طول مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تغییر است. -0-3

ها، به هر دلیل و به های غذاخوری و خوابگاهدر صورت اعالم عدم رضایت دانشگاه از هر یک از کارکنان آشپزخانه، سالن شدیمانکار موظف پ -0-14

 فرد دیگری به جای فرد مزبور نماید. ینیساعت اقدام به جایگز 00تشخیص غیر قابل اعتراض دانشگاه حداکثر ظرف 

مجاز است وجه ضمانت نامه را به نفع خود ضبط و کارسازی  دانشگاهدر صورت عدم اجرای هریک از تعهدات پیمانکار )ذکر شده در قرارداد(،  -0-11

 نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

از اشخاص حقیقی و حقوقی را به هیچ نحوی از انحاء و حق واگذاری، انتقال یا محول نمودن تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر، اعم پیمانکار  -0-10

و  تحت هیچ یک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، نمایندگی، اجاره، جعاله، عاریه و یا عقد وکالت بدون اجازه کتبی دانشگاه و به هر صورت

 عنوان به طور کلی و جزیی ندارد.

 نماید. ابالغ دانشگاهروز کتباً به همراه مستندات مربوط به  1ظرف مدت هر گونه تغییر در وضعیت شرکت را شد  پیمانکار موظف -0-12
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های پیمانکار به نفع دانشگاه حق فسخ قرارداد را ندارد در صورتیکه پیمانکار پیش از موعد مقرر به هر دلیل مایل به ادامه کار نباشد کل سپردهپیمانکار  -0-10

 یک ماه قبل به کارفرما اعالم و تا تعیین پیمانکار جدید به کار خود ادامه دهد.ضبط خواهد شد البته پیمانکار موظف است مراتب را 

حضور پیمانکار یا نماینده تام االختیار  ،در هر صورت .معرفی نماید دانشگاهنماینده تام االختیار و مسئول فنی خویش را کتباً به  شدپیمانکار موظف  -0-11

 ست. وی از شروع تا پایان کار در دانشگاه الزامی ا

ضوابط وزارت بهداشت و دیگر  پیمانکار در طول مدت قرارداد و پس از آن در موارد مربوطه به مدت قرارداد، موظف به رعایت کلیه مقررات و -0-14

 باشد.تمام مراجع ذیربط شخصاً پاسخگو می در مراجع ذی ربط از جمله تعزیرات حکومتی و وزارت تعاون، کار و رفاه و غیره بوده و

 .کند طبخ نمایدغذای هر دانشکده و خوابگاه را در آشپزخانه همان دانشکده یا هر مکانی که دانشگاه تعیین می شدپیمانکار موظف  -0-14

که به تاریخ روز و دارای مهر و امضای مقام مسئول است و یا در صورت وجود  تحویل غذا از جانب پیمانکار به پرسنل و دانشجویان در مقابل فیش -0-10

قابل محاسبه در پرداخت ها در دانشکده ها تعداد  مبنایباشد. در هر صورت، مورد قبول می ،ارت زنی با ارائه آمار مورد تایید اتوماسیوندستگاه ک

 .تعداد غذای رزرو شده خواهد بود ،(Bغذای خورده شده و در خوابگاهها و در رستوران اساتید )بخش 

ساعت در یخچال نگهداری کند.  00کامل از غذای مربوط به هر وعده را به عنوان نمونه و به مدت  در هر وعده غذایی یک پرس شدپیمانکار موظف  -0-13

 دانشگاه نخواهد بود.ها و به خارج ازخوابگاه (ه طبخ شدهچه خام و چ)پیمانکار مجاز به خارج نمودن مواد غذایی 

باشد و در صورت سهل انگاری، کامل مسایل بهداشتی به عهده پیمانکار می خانه و خارج از سردخانه با رعایتمسئولیت نگهداری مواد اولیه در سرد -0-04

 زیان وارده به دانشگاه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

 شداز غذای طبخ شده و غیر قابل مصرف بودن آن به تشخیص هر یک از آنها، پیمانکار موظف  قراردادیا ناظر  دانشگاهدر صورت عدم رضایت  -0-01

وطه را به تشخیص خود از مطالبات راسا اقدام و هزینه های مربدانشگاه  ،صورت در غیر این تهیه وتوزیع نماید. غذای دیگری را ،هزینه خود بالفاصله با

 یا سپرده های پیمانکار کسر خواهد نمود.و 

ید در سالمت کامل بوده و قبل از شروع به کار، کارت شامل کادر آشپزخانه، سالن غذاخوری و توزیع کنندگان غذا با کلیه کارکنان پیمانکار -0-00

 ارائه دهند.دانشگاه واهینامه بهداشتی معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تهیه و به و گبهداشتی 

لباس کار مناسب آستین بلند  ،لبرای کلیه پرسنل شاغ شدو موظف  گردیدپیمانکار متعهد به رعایت اصول و موازین بهداشتی موارد طبخ و توزیع غذا  -0-02

 یکدست سفید؛ ،و در موقع توزیع غذا ؛یکدست لیمویی ،)سر آشپز و آشپز و کمک آشپز در موقع فرآوری و آالیش و پخت غذا در داخل آشپزخانه

مشخصات  .همراه اتیکت مشخص کند لباس یکدست آبی روشن( به ،عوامل سالن کار از پیراهن سفید، جلیقه و شلوار قهوه ای و عوامل خدماتی

بار مصرف تمیز، کفش مناسب ایمن مخصوص کار در آشپزخانه، چکمه مناسب، دمپایی مناسب، کاله مناسب،  ولیت آن، ماسک یکئفردی و مس

 ز آن می باشند.دستکش التکس سفید و پیش بند مناسب به تعداد کافی تهیه و در اختیار کارکنان قرار دهد و کارکنان ملزم به استفاده ا

 پیمانکار می باشد.  شستشو و اتو کردن لباس ها به عهدههزینه تهیه حداقل سه دست از انواع لباس ها به ازای هر فرد در طول مدت قرارداد و  -0-00

و پیراهن سفید(، کفش  یا شلوار سرمه ای)کت و شلوار و  لباس مناسب ،یا مدیران اجرایی مقیم خود در مراکز دانشگاه ناظر برای پیمانکار موظف شد -0-01

 تهیه و در اختیار قرار دهد.طول مدت قرارداد، در  ،حداقل به میزان دو دست ،مناسب با رنگ روشن

)مطابق پیوست شماره پنج   آشپزخانه، سالن های غذاخوری و محل های توزیع غذا، به تعداد کافی نیروی انسانی کیفیشد برای پیمانکار موظف  -0-04

 144هر به ازای ،ار غذا خور از وضعیت فعلیها تابعه دانشگاه که در صورت افزایش آم انسانی مورد نیاز در هریک از رستورانجدول حداقل نیروی 

تامین نماید تا تاخیری در طبخ و توزیع غذا با کیفیت مطلوب  (اد نیروهای مذکور اضافه خواهد شدبه تعد ناظرنفر یک نفر نیروی کیفی به تشخیص 

در بین  پخشو  ،های پخت به محل های توزیع و جمع آوری ظروف و شستشوی آنها در پایان هر روز، بارگیری و تخلیه غذا از محل، ایجاد نشده

 دانشجویان به نحو مطلوب صورت پذیرفته و از تشکیل صف های طوالنی و غیرمتعارف جلوگیری شده و توزیع غذا نیز در هر وعده در زمان مناسب

 .شروع و خاتمه یابد

از درب دانشکده تا آشپزخانه و انبار به عهده پیمانکار بوده دانشگاه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و جابجایی مواد غذایی تهیه شده توسط  -0-04

 های غذاخوری ندارند.پذیرایی از دانشجویان و کارکنان را در سالن نیروهای خدماتی و نظافتچی حق توزیع غذا و و
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در آماده سازی و پخت غذا از شیوه های صحیح و به روز استفاده نماید )شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت بعضی از  شدپیمانکار موظف  -0-00

 .(هفتشماره پیوست های دانشجویی غذا

 خواهد بود. ردادقرامطابق نظر و تائید ناظر  ،آشپز و... ،تشخیص مهارت عوامل پیمانکار از قبیل سرآشپز، آشپز رتبه یک -0-03

 انواع غذاهای سنتی، صنعتی، فرنگی وبه نحوی که آشنایی کامل به پخت  ،می بایست از توانمندی و مهارت کافی برخوردار بوده Bسرآشپز بخش  -0-24

وردار رژیمی داشته و دارای مهارت تزئین غذا و سرو مدرن غذا باشد و حداقل از حقوق خالص دریافتی ماهیانه معادل پنجاه و شش میلیون ریال برخ

 باشد.

 خواهد بود. Bو  Aدر بخش  10آشپزها به تفکیک مراکز تابعه به شرح جدول پیوست لص دریافتی سرآشپز، آشپز رتبه یک وحقوق خا -0-21

صرفاً میزان پرداخت خالص حقوق پرداختی و بدون در نظر گرفتن سنوات و عیدی و  10حقوق پیش بینی شده در جدول پیوست شماره  میزان -0-20

در پرداخت  . لذا پیمانکار موظف شدهمچنین بدون در نظر گرفتن افزایش در میزان درصد حقوق کشوری از جانب پیمانکار به عوامل طبخ می باشد

 عوامل طبخ محاسبه و پرداخت نماید. ارد فوق الذکر را درحقی خود کلیه موها

و جدول حداقل  (1پیوست شماره )های حداقل نیروی انسانی  در صورت عدم انتخاب و به کار گیری نیروی متخصص با مهارت الزم طبق جدول -0-22

و  واند راساً نسبت به معرفی سرآشپز، آشپز رتبه یکمی تدانشگاه توسط پیمانکار،  (Bو  Aدر بخش  10مطابق پیوست شماره )حقوق خالص دریافتی 

در صورت تخلف جزئی و کلی پیمانکار از پرداخت دانشگاه ضمن اینکه  .آشپز، اقدام و پیمانکار موظف به پرداخت حقوق تعیینی مذکور خواهد بود

)سرآشپز، آشپز رتبه یک، آشپز( مراکز تابعه از صورت وضعیت یا اصالح سپرده های پیمانکار و  مختار به کسر مبلغ حقوق عوامل طبخ ،حقوق تعیینی

 درصد مبالغ پرداختی انجام خواهد گرفت. 14ای معادل و با اعمال جریمهدانشگاه واریز مستقیم به عوامل طبخ خواهد بود و این امر توسط 

 نی در مواقع ضروری )مرخصی، بیماری و ...( در اختیار داشته باشد.نیروی انسانی ذخیره برای جایگزی شدپیمانکار موظف  -0-20

کار تا پایان زمان قرارداد و الزام به استفاده از نیروهای ثابت و مجرب، حق بکارگیری ه ضمن عقد قرارداد با کلیه کارکنان خود از بدو شروع ب پیمانکار -0-21

 ندارد. دلیل حساسیت مسائل بهداشتیه نیروهای موقت و متفرقه را ب

و تامین  کار عالی شورایتعاون، کار و رفاه اجتماعی )قوانین کار، حقوق و مزایای پرسنل خود را برابر مقررات و ضوابط وزارت  شدپیمانکار موظف  -0-24

رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود و در  ،مالی پیمانکار در پرداخت صورت وضعیتدانشگاه ( حداکثر تا اول هر ماه پرداخت نماید و تاخیر اجتماعی

و یا از طریق ضبط و تواند از محل مطالبات پیمانکار  راسا میدانشگاه صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل مذکور از سوی پیمانکار، 

 و مطابق تشخیص خود اقدام نماید.به نفع دانشگاه،  نسبت به پرداخت حقوق و مزایا پرسنل  تعهداتکارسازی ضمانت نامه بانکی حسن انجام 

مراجع  چنانچه پیمانکار در طول مدت پیمان، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در موعد مقرر به هر دلیل پرداخت ننماید و در این خصوص آرائی از -0-24

مبلغ مربوط از اولین پرداخت و یا هرگونه مطالبات و  به نفع کارکنان مربوطه صادر گردد یا پیمانکار، خود به این مهم کتبا اقرار و اعالم نماید،ذیصالح 

 ضمانتنامه بانکی پیمانکار کسر و مستقیماً حسب حکم صادره، به کارکنان ذینفع و یا به مراجع ذیصالح اجرائی پرداخت خواهد شد.

تحت پوشش خود را به  مطالبات کارکنان و مفاصا حساب بیمه، مالیات تسویه حساب ،پایان قرارداد صورت فسخ، لغو و یادر شدپیمانکار موظف  -0-20

 .ارائه نماید دانشگاه

تمامی حقوق و مزایای قانونی کارگران خود اعم از حقوق، دستمزد، اضافه کاری، تعطیل کاری، حق  ،قانون کار 24و  0 موادپیمانکار باید مطابق  -0-23

ان نزد یکی از بانک های معتبر واریز نماید و به هر یک از کارگران شیفت، عیدی، پاداش، لباس، بن خواربار و غیره را منحصرا به حساب بانکی آن

 تحویل نماید.تفکیک موارد پرداختی خود فیش حقوقی به 

مطالبات و رسید بیمه  کلیهیک نسخه از قرارداد خود با هریک از کارکنان خود و همچنین اسناد مربوطه به پرداخت ماهانه حقوق،  شدپیمانکار موظف  -0-04

 ارائه نماید. دانشگاهارکنان خود را که به تائید سازمان تامین اجتماعی و دارائی رسیده باشد را به و مالیات ک

مدارک الزم از قبیل گواهی های عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و مهارت کار از سازمان فنی و  ،کارکنان خود پیش از شروع به کار شد موظفپیمانکار  -0-01

و یا هر  دانشگاهصالحیت فنی و اخالقی و بهداشتی کارکنان محرز شود و در صورت درخواست  ،که حسن شهرتریحرفه ای را کنترل نماید، به طو

 سازمان ذیربط ملزم به ارائه آن خواهد بود.
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 از که خود آموزش داده و یادآوری نماید را به همکاران و کارگران ناسب با دانشجویان، پرسنل و ناظر قراردادنحوه برخورد مشد پیمانکار موظف  -0-00

حق هیچگونه  ،برخورد، شوخی، مجادله و دخالت در امور غیر مرتبط خودداری نمایند و در صورت ایجاد مشکل یا نارضایتی، پیمانکار و عوامل وی

 یق مجاری قانونی پیگیری و حل و فصل نمایند.، مراتب را از طردانشگاهبرخورد متقابل را نداشته و صرفا بایستی ضمن ارائه گزارش کتبی به ناظر 

 تمامی کارکنان و ابواب جمعی خود، شامل مدیرعامل، حسابدار، سرکارگر، انباردار، راننده و اشخاص ثالثی را که در محل کار شدپیمانکار موظف  -0-02

که در صورت بروز حادثه کفاف به طوری ،قرار دهدحضور دارند و یا تردد می نمایند، به لحاظ احتمال بروز حوادث، تحت پوشش بیمه های متناسب 

 .در این راستا هیچ گونه مسؤولیت و تعهدی نخواهد داشتدانشگاه جبران تمامی غرامت را بنماید. بدیهی است 

هزینه های مادی و معنوی ناشی از سوختگی، برق گرفتگی، نقص عضو و یا هر سانحه ناشی از حین کار پرسنل پیمانکار، به عهده  مسئولیت و جبران -0-00

 پیمانکار خواهد بود.

 .می باشدسرویس های ایاب و ذهاب و...کارکنان پیمانکار، برعهده پیمانکار  تامین قند، چای، لیوان، -0-01

نیاز برای انجام خدمات موضوع قرارداد را به تعداد و ترکیبی کافی، به هزینه خود استخدام نماید. با توجه به ماده کارکنان مورد  موظف شدپیمانکار  -0-04

 قانون تامین اجتماعی تمامی کارکنانی که برای انجام امور پیمان در خدمت هستند، کارگران پیمانکار محسوب می شوند و تمامی مسئولیت های 20

از هرگونه دانشگاه سایر قوانین موضوعه کشور و یا هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور، به عهده پیمانکار بوده و ناشی از قانون کار و 

 مسئولیتی مبری است.

هیه . ترا رعایت نماینددانشگاه ثبت حضور و غیاب وضع شده از سوی  ید تمامی مقررات مربوط به تردد وپیمانکار باید کارکنان خود را ملزم نما -0-04

 پیمانکار می باشد. دستگاه حضور و غیاب به عهده

نداشته باشد دانشگاه خود و کارکنانش توسط و استخدام ی در مورد به کارگیری ی، با اتمام مدت قرارداد یا فسخ آن، هیچ گونه ادعاپیمانکار متعهد شد -0-00

بدیهی است از این بابت هیچ گونه تعهدی متوجه  کند وش ایجاد نمی هیچ گونه رابطه استخدامی برای وی و کارکنان ،و صرف کار در محیط دانشگاه

 نخواهد بود.دانشگاه 

جلوگیری  .اطراف آنها خودداری نمایندانه، سایر اماکن مربوط و محوطه از استعمال دخانیات در انبارها، سردخپیمانکار و کارکنان وی موظف شدند  -0-03

 موثر در این امر به عهده پیمانکار است.

مقررات ایمنی و بهداشت کار برای تمامی کارکنان پیمانکار الزامی است و مسئولیت وقوع هرگونه حادثه یا صدمه احتمالی به کارکنان،  رعایت -0-14

در این مورد  دانشگاهموضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به عهده پیمانکار است و  ،اشخاص ثالث و اموال آنان در زمان انجام کار در رابطه

 دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه شخص ثالث محسوب می گردند.   ی ندارد.تعهد

تجلسه ای تحویل پیمانکار داده شد و پیمانکار موظف های غذاخوری طی صورمحل پخت و سالن ،آشپزخانهاموال و لوازم و وسایل موجود در  کلیه -0-11

و چنانچه در زمان  باشدید و در پایان قرارداد موظف به تحویل سالم کلیه اموال میدر حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از وسایل اقدام نما گردید

وارد گردد، پیمانکار ملزم به تأمین ضرر و زیان و خسارت وارده خواهد بود. در  دانشگاهاجرای موضوع قرارداد خسارتی از طریق کارکنان پیمانکار به 

 وارده را از مطالبات و یا ضمانت نامه پیمانکار کسر نماید.تواند میزان خسارت می دانشگاهصورت  غیر این

وجود آمده به تشخیص دانشگاه ناشی از سهل انگاری ه بوده ولی در صورتی که خرابی بدانشگاه تعمیرات کلیه وسایل در طول مدت قرارداد به عهده  -0-10

فه جویی در آب و برق و گاز و پیمانکار موظف به صر همچنین .باشدر میهای مربوط با پیمانکاتعمیر و هزینه ،پیمانکار در نگهداری صحیح بوده باشد

 می باشد. ...

 شده را گرفته امانتاموال  ،و تسلیم مفاصا حساب از مراجع ذیربطدانشگاه با  قانونی هایضمن تسویه حساب شدظف وپیمانکار م ،با اتمام مدت قرارداد -0-12

 .نمایدصورت صحیح و سالم تحویل هب

شستشوی روزانه ظروف و وسایل و محل غذا خوری و محوطه آشپزخانه و ضد عفونی و سم پاشی و مبارزه با حشرات و جانوران موذی در نظافت و  -0-10

های های موجود را در کیسهآشپزخانه و سالن غذاخوری با رعایت استانداردهای مربوطه به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار موظف است زباله

 های توزیع به محل زباله انتقال دهد.شته و از محیط آشپزخانه و محلزباله گذا
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ها  ها شامل آشپزخانه ها، سالن های غذا خوری، انبار و راهروهای رستوران بار نسبت به سمپاشی رستوران ماه یک 0حداقل هر  شدپیمانکار موظف  -0-11

 اقدام نماید.

سطل زباله با اندازه بزرگ و مناسب و پدال دار و دارای کیسه زباله و درب دار و کامال  کافیبرای جمع آوری زباله ها از تعداد  شدپیمانکار موظف  -0-14

عدد، رستوران  0ت رستوران دانشکده ادبیا عدد، 10عدد، رستوران اساتید و کارکنان  04ستوران پردیس مرکزیسالم و بدون نشتی و بهداشتی )برای ر

 استفاده نماید. (عدد 0عدد و خوابگاه شهید مطهری  0عدد، رستوران خوابگاه شهید همت  0علوم اجتماعی عدد، رستوران دانشکده  4دانشکده اقتصاد 

به  دانشگاهمطابق آیین نامه بهداشتی پیوست شماره هشت جمع آوری و تفکیک نموده و با نظر  غیر بازیافتی را )زباله(ضایعات شدظف پیمانکار مو -0-14

در چنانچه بخواهد ضمناً دانشگاه  .در بیرون دانشگاه و یا محل دپوی زباله در داخل دانشگاه انتقال دهد سطل های مکانیزه جمع آوری شهرداری

 خصوص حمل و انتقال و تامین خودرو پردیس اساتید و کارکنان و دانشجویی راساً اقدام نماید مختار خواهد بود.

به  دانشگاهجمع آوری و تفکیک نموده و با نظر  (،مطابق پیوست شماره هشت)ی ضایعات بازیافتی را مطابق آیین نامه بهداشت شدپیمانکار موظف  -0-10

 مکان مناسب انتقال دهد.

 به عهده پیمانکار می باشد. ،دانشگاهبه محض پر شدن و با تشخیص  ،ی و کارکنان و اساتیدیگیر ها در آشپزخانه پردیس دانشجو تخلیه چربی -0-13

وش سالم سازی میوه ر) سبزیجات، ساالد و میوه جات برابر دستورالعمل بهداشتی مربوطهکردن نسبت به شستشو و ضدعفونی  شدپیمانکار موظف  -0-44

 اقدام نماید. (4پیوست شماره  :جات و سبزیجات

 گردد اقدام نماید. ر مینسبت به اجرای کلیه دستورات بهداشتی که از سوی کارشناسان مربوطه در اداره تغذیه دانشگاه صاد شدپیمانکار موظف  -0-41

ارایه نماید و از فعالیت کارکنانی که دارای زخم باز بوده یا مبتال به یکی از بیماری  دانشگاهگزارش بیماری کارکنان خود را به  شدپیمانکار موظف  -0-40

 های واگیردار و انگلی باشند، تا بهبود کامل در امر پخت و پخش جلوگیری نماید.

تمامی اصول بهداشتی را مطابق آیین نامه بهداشتی  ،پخت و پخش غذاسازی مواد اولیه و آیند آماده در فر شدندار و کارکنان وی موظف پیمانک -0-42

 .)پیوست شماره هشت( رعایت نمایند

را  سایر اماکن مربوطی، سرویس های بهداشتی و غذاخور ی مربوط به آشپزخانه،تمامی فضاهای و سم پاشی ضدعفون ،نظافت شدموظف  مانکاریپ -0-40

 .نامه بهداشتی )پیوست شماره هشت( انجام دهدمطابق آیین

های  مکان و حمل آن بههای غذا خوری  آشپزخانه و سالندر داخل و ضایعات غذا به صورت تفکیک شده جمع آوری زباله  شدموظف  مانکاریپ -0-41

 شماره هشت( انجام دهد.را مطابق آیین نامه بهداشتی )پیوست  دانشگاهین شده از سوی یتع

انبارها، سردخانه ها و سایر اماکن مربوط جلوگیری نموده و در صورت مشاهده، در از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و ...  شدپیمانکار موظف  -0-44

 آنان اقدام نماید. یآوری یا امحانسبت به جمع

-مطابق آیینرا  ی و سایر اماکن مربوطهغذاخور لوازم مربوط به آشپزخانه، تجهیزات و تمامینمودن  یضدعفون ، شستشو ونظافت شدموظف  مانکاریپ -0-44

 .نامه بهداشتی )پیوست شماره هشت( انجام دهد

و همواره مطابق  غذا فراهم نماید پخشهای کمک های اولیه همراه با مواد و وسایل مورد نیاز آن را در آشپزخانه و محل جعبه شد وظفپیمانکار م -0-40

 آن را  به روز نگه دارد. بهداشتی )پیوست شماره هشت(نامه آیین

نمی باشد، و  1224دی ماه  03پیمانکار با امضای این قرارداد اعالم و اقرار نمود مشمول قوانین و مقررات مربوط به منع مداخله کارکنان دولت مصوب  -0-43

 از عهده کلیه خسارات وارده به دانشگاه برآید.در صورت احراز خالف آن، مسئولیت این مهم کامالً با پیمانکار بوده و باید 

تهیه  اک کننده، انواع جارو و غیره را شخصاکلیه اقالم مربوط به نظافت آشپزخانه، محل توزیع و ظروف غذاخوری از قبیل مواد پ شدپیمانکار موظف  -0-44

 و در اختیار کارگران قرار دهد.

از پاک کننده ویژه  ،صنعتی از قبیل چلوپز، خورشت پز و سرخ کن و سایر اقالم مربوطهجهت شستشو و لکه بری تجهیزات پخت  شدپیمانکار موظف  -0-41

 این تجهیزات استفاده نماید.
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خصوص مواد غذایی ه ضمن رعایت بهداشت محیط و وسایل مصرفی، نهایت سعی و تالش خود را در نگهداری مواد غذایی ب شدپیمانکار موظف  -0-40

جبران نماید. این خسارات از  دانشگاهصورت باید خسارات وارده را برابر محاسبات  را به کارگیرد و در غیر این فاسد شدنی مانند مرغ، گوشت و غیره

 های پیمانکار یا مطالبات او قابل کسر خواهد بود.محل سپرده

 به عهده پیمانکار می باشد.ها  و محل های توزیع غذا در رستوران ه داخل آشپزخانه، انبار، سردخانهجلوگیری از ورود افراد متفرقه ب -0-42

اطالع کامل داشته و با علم و آگاهی کامل  ،پیمانکار از کمیت و مشخصات و خصوصیات کار و جمع امور مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد -0-40

د دیگر باشد را ندارد. کلیه اسناد و از تمام مفاد آن، این قرارداد را امضا و به هیچ عنوان حق ادعا و یا مطالبه ای که ناشی از عدم اطالع یا موار

 .متعهد به رعایت کامل آنها شدمشخصات قرارداد و جداول ضمیمه و شرایط توافق شده جزء الینفک قرارداد بوده و پیمانکار موظف و 

و طبق همان شرایط طبخ و  در محل جدید شدکه محل پخت و توزیع غذا تغییر یابد، پیمانکار موظف  در راستای سیاست تجمیع دانشگاه، در صورتی -0-41

 توزیع غذا را انجام دهد.

توزیع در کنار تهیه وسیله نقلیه، حمل و توزیع مواد اولیه اصلی و سایر اقالمی که توسط دانشگاه خرید، تهیه و برای پخت، بسته بندی، توزیع و یا جهت  -0-44

و از هر یک از آشپزخانه ها به آشپزخانه دیگر و یا از سایر محل های که غذاها، به پیمانکار تحویل می گردد، از انبار مرکزی به کلیه آشپزخانه ها 

 به عهده پیمانکار می باشد. ،تعیین می کند دانشگاه

تعیین می گردد، در  دانشگاهی که در طول مدت قرارداد توسط یسایر روزها ، فعال و درباید در تمامی روزهای کاریدر بند پیشین وسیله نقلیه مذکور  -0-44

 آید. محل انبار مرکزی آماده به کار باشد. در هر صورت نباید هیچ گونه نقصی در توزیع اقالم مذکور پیش

 باید دارای ویژگی های زیر باشد:مندرج در بند پیشین، نقلیه حمل مواد وسیله  -0-40

 .استفاده شود لیس راهورمناسب و دارای کلیه مجوزهای رانندگی مورد تائید پماهر و الف( از راننده 

 ب(  دارای مجوز طرح ترافیک و سایر مجوزهای الزم برای انجام کار باشد.

 تن بار را دارا باشد.  0و دارای اتاقک غیر قابل نفوذ آب و عوامل خارجی و کانتین دار باشد که ظرفیت حداقل حمل ج( وسیله نقلیه سالم 

 می باشد.  دانشگاهویل و اخذ رسید در مقصد و ارائه اسناد آن به د( راننده موظف به تحویل بار در مبدا و تح

حداکثر  دانشگاهپیمانکار موظف به تامین نظر  ،از نظر فنی و بهداشتیناظر قرارداد و( در صورت عدم تایید وسیله نقلیه یا راننده وسیله مذکور توسط 

 ساعت خواهد بود.  00ظرف مدت 

اصلی و اقالمی که برای بسته بندی غذا، یا جهت توزیع در کنار غذا به پیمانکار تحویل داده شود و به همان شکل و پیمانکار موظف شد مواد اولیه  -0-43

جبران خسارات  ،کیفیت و کمیت که در محل انبار مرکزی و یا سایر محل ها تحویل می گردد، در محل مربوطه تحویل نماید. در غیر این صورت

مت آن جنس خواهد بود، به تشخیص دانشگاه، از صورت وضعیت پیمانکار و یا هرگونه مطالبه و یا ضمانت نامه وی مربوطه که حداقل دو برابر قی

 کسر خواهد شد. 

 دانشگاه ،ساعت قبل از پخت و توزیع 00حداقل  جهت اجرای مطلوب مفاد قرارداد کوتاهی نماید، خدمات الزم یا پیمانکار درتامین مواد اولیه و اگر -0-04

برابر  0ز تواند به تشخیص خود، نسبت به خرید یا تامین آن خدمت، راساً اقدام و هزینه آن را با اعمال جریمه ای که به تشخیص دانشگاه و حداقل امی

 های پیمانکار کسر نماید.ازصورت وضعیت یا سپرده ،کمتر نخواهد بودقیمت تمام شده آن خدمت 

ساعت قبل از توزیع غذا، پیمانکار  4است و ابالغ آن به پیمانکار حداکثر تا دالیل ضروری که تشخیص آن با ناظر صورت تغییر برنامه غذایی به در  -0-01

 باشد.میاین قرارداد  ماده یک 3-1بند موارد ازموظف به همکاری خواهد بود. این ماده فارغ 

صورت  بوده و پیمانکار ملزم به ارائه آنها در عهده پیمانکاره اخذ گواهی سالمت، آموزشی و بهداشتی الزم برای کارکنان موضوع قرارداد، ب -0-00

 باشد.یا هر دستگاه مسئول و ذی صالح دیگر می دانشگاهدرخواست 

برای کارکنان خود، آنها را ملزم نماید در کالسهای  ضمن برگزاری دوره های آموزش های تخصصی و حرفه ای الزم و مستمر شدپیمانکار موظف  -0-02

 .برگزار می گردد، شرکت نماینددانشگاه آموزش بهداشت که توسط حوزه معاونت دانشجویی 
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اظر صورت ن این ( تامین نماید، در غیردانشگاهرا از نوع درجه یک )به تشخیص ناظر  ذایی و غیرغذاییکلیه مواد اولیه اعم از غ شدپیمانکار موظف  -0-00

به تشخیص خود( اقدام خواهد نمود و پیمانکار بالفاصله موظف به جایگزینی آن جنس و از نوع درجه ت به عودت و یا معدوم نمودن آن )، نسبقرارداد

 یک خواهد بود.

خشک  ، شستشو وغذا خورها برای کلیه، یرعایت موازین بهداشت ،و با دقتبه تعداد الزم  ها را در وعده ناهار، قاشق و چنگال شدپیمانکار موظف  -0-01

 تامین کاور به عهده پیمانکار خواهد بود. .نموده و کاور نماید

 های رو میزی، از نوع ید دار، تصفیه شده و کریستالی خواهد بود. نمک مورد استفاده در کلیه مراحل فرآوری و پخت و همچنین توزیع غذا و نمکدان -0-04

 و حق هیچ و پیمانکار ملزم به رعایت آن گردید شرایط مندرج در شرح کار، حاکم بر این قرارداد بودهکلیه مواد و مندرجات شرایط عمومی مناقصه و  -0-04

 گونه اعتراضی ندارد.

 می تواند از دارایی دانشگاهکافی نباشد، مالی برای جبران خسارت وارده احت دانشگاهچنانچه ضمانت نامه حسن انجام کار و سایر مطالبات پیمانکار نزد  -0-00

در تشخیص خسارت و میزان آن قطعی بوده و پیمانکار ملزم  دانشگاهار به هر ترتیبی که مقتضی بداند برای استیفای حقوق خود اقدام نماید. نظر پیمانک

 به رعایت آن می باشد.

دام نماید، پیمانکار موظف به اقدام خوابگاههای تابعه عالوه بر آنچه که در حال حاضر انجام می گیرد اق بخواهد نسبت به توزیع غذا در دانشگاهچنانچه  -0-03

 خواهد بود.

 به پیمانکار پرداخت خواهد شد. ،1حمل غذا از محل پخت به محل توزیع بر عهده پیمانکار بوده و هزینه آن مطابق جدول پیوست شماره  -0-34

اینکه عالوه بر  ،شخصا انجام دهدجدول پیوست شماره یک را  شده در یک از مسیرهای قید بخواهد سرویس حمل غذا در هر دانشگاهچنانچه  -0-31

 هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.حق هیچگونه پرداختی از بابت حمل غذای آن مسیر به پیمانکار صورت نخواهد گرفت، پیمانکار 

کامال منطق با ، حمل غذابه نحوی که وسیله نقلیه  ،استفاده نماید قراردادتایید ناظر  در حمل غذا از وسایل نقلیه مناسب و مورد شدپیمانکار موظف  -0-30

 .شته باشددا مناسب چادربا حداقل پوششی  وبوده بهداشتی موازین 

طه را از محل پخت به محل های توزیع )از محل پخت به خوابگاه ها و دانشکده های ود حمل غذا و برگرداندن ظروف مربیپیمانکار متعهد گرد -0-32

، انجام داده (یا چادرکشی شده مناسبحداقل کانتین دار )با استفاده از وسیله نقلیه مناسب و بهداشتی و سرپوشیده در هر دو وعده ناهار وشام(،  دانشگاه

 و از یک وسیله نقلیه برای حمل و برگرداندن ظروف بیش از یک محل توزیع استفاده ننماید.

و دستمال کاغذی تک برگی بسته بندی تک  (ppاز جنسشیشه ای  لیوان یک بار مصرفبار مصرف بهداشتی)  یک عدد لیوان یک ،با هر وعده ناهار -0-30

 تهیه و توزیع خواهد شد.A نفره، توسط پیمانکار  در بخش

 دانشگاهمطابق برنامه غذایی ابالغی  ،ماه رمضان در وعده افطار و سحری )حداقل دو نوع غذا در هر وعده( شد نسبت به ارائه غذایپیمانکار موظف  -0-31

 در افطار و برای وعده سحر، در سحر انجام خواهد شد. ،اقدام نماید. در هر صورت پخت و توزیع غذا در ماه مبارک رمضان برای وعده افطار

مه غذاهای عادی در برناش یا یکی از انواع سوپ عالوه بر پیمانکار موظف به ارائه یکی از انواع آ ،در تمام وعده های افطار در ماه مبارک رمضان -0-34

 غذایی می باشد.

(، اقدامات و تعهدات زیر را نیز  B، در رستوران کارکنان و اساتید )بخش  Aعالوه بر انجام کلیه تعهدات مربوطه به بخش  شدپیمانکار موظف  -0-34

 انجام دهد: 

ارائه پیش غذاهایی مانند سوپ، آش، ماست، ماست و خیار، ماست بورانی و... را به صورت منو باز سرو نماید. لذا پیش بینی سرو پیش  Bدر بخش  -الف

 )حداقل معادل صدو بیست درصد آمار غذای ابالغی( برای پیمانکار ضروری می باشد.  غذای مازاد بر تعداد آمار غذا

 بار سبت به شارژ روزانه ظروف آبلیمو، روغن زیتون، فلفل و نمک روی میزهای غذاخوری اقدام و لیوان یکن ، پیمانکار موظف شدBدر بخش  -ب

 و همچنین دستمال کاغذی جعبه ای را نیز در روی میزهای غذاخوری قرار دهد.  PPمصرف شیشه ای از جنس

 خواهد بود.(، Bمربوط به بخش ) 0ورچین مطابق پیوست شماره نوع د 0غذاهای رژیمی حداقل دارای  ،Bدر بخش  -ج
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بخواهد نسبت به تامین غذای کارکنان و اساتید سایر دانشکده ها و یا هر یک از واحدهای تابعه خویش از محل رستوران اساتید و  دانشگاهچنانچه  -د

 قرارداد خواهد بود.(، اقدام نماید، پیمانکار موظف به همکاری با همان شرایط و قیمت تعیین شده در Bکارکنان )بخش 

(، نسبت به ارائه غذا چه در وعده ناهار و چه در وعده شام، چه در روز تعطیل و B)بخش  بخواهد از سالن غذاخوری اساتید و کارکنان دانشگاهچنانچه  -هـ

با همان قیمت توافقی و با همان  شدموظف چه در روز غیر تعطیل، به مراسم های مربوط به خود و یا خانواده همکاران دانشگاه اقدام نماید، پیمانکار 

د شده در شرایط قید شده در شرح کار و قرارداد و ضمایم پیوست آنها، اقدام نموده و نیروی انسانی الزم و در صورت نیاز مجزا از نیروی انسانی قی

 ( را تامین نماید.1جدول حداقل نیروی انسانی مورد نیاز )جدول شماره 

پیمانکار ملزم به همکاری مطابق شرایط قرارداد  ،( افطاری دهدBنان )بخش ککاران در سالن های غذاخوری اساتید و دانشگاه در ماه رمضکه  در صورتی -و

 است. 

 ماید.در این بخش اقدام ن (، قارچ بوقلمون و اسفناجسبزیجات قارچ و مرغ، قارچ و گوشت، )پیتزا نسبت به ارائه انواع پیتزا شدپیمانکار موظف  -ز

 خواهد بود. 11آنالیز مواد اولیه و قیمت هر پرس پیتزا و نحوه پرداخت حق الزحمه پیمانکار مطابق پیوست شماره -ح

مجاز  دانشگاهتواند با اخطار کتبی قرارداد را فسخ نماید. همچنین می دانشگاهاین قرارداد  ،مندرج در ماده هفتدر صورت تحقق هر یک از موارد  -0-30

. در اینصورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض به مراجع قانونی را از خود سلب می مین حسن انجام کار پیمانکار اقدام نمایداضبط تضنسبت به است 

 .نماید

و ناظر  دانشگاههای تعیین شده و با هماهنگی  ها و محل انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد بدون هرگونه اهمال و تأخیر در زمانمتعهد به  پیمانکار -0-33

 د.ردیگقرارداد 

 )اعم از منقول و غیرمنقول(، با اجازه ناظر قرارداد می باشد.  قراردادورود هرگونه اموال به دانشگاه یا خروج هرگونه اموال از محل  -0-144

به  پیمانکاراد از جانب که در راستای انجام موضوع قرارد متعهد گردید کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده پیمانکار -0-141

 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شود را جبران نماید و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ذیربط با امضای این قرارداد اعالم و اقرار نمود قبل از انعقاد قرارداد، کلیه مجوزهای الزم برای انجام موضوع قرارداد را از مراجع قانونی  پیمانکار -0-140

اب فسخ گردیده و نسبت به تسویه حساز سوی مراجع قانونی، قرارداد  پیمانکاردریافت داشته است. بدیهی است در صورت لغو یا ابطال مجوزهای 

 به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید. پیمانکارقرارداد اقدام الزم به عمل می آید و مبلغ ضمانت نامه 

است و در مقابل دانشگاه مسئوول و پاسخگو  پیمانکارو صالحیت و کیفیت انجام کار آنان، به عهده پیمانکار  کارکنان تضمین حسن رفتار و اخالق -0-142

 می باشد.

ی مربوط به استخدام، اشتغال، خاتمه قرارداد کار، امور اداری و استخدامی، خدمات درمانی، بیمه، مالیات و... کارکنان کلیه تعهدات و هزینه ها -0-140

 پیمانکار، بر عهده پیمانکار بوده و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

 ع و هماهنگی و تأیید دانشگاه انجام دهد.هرگونه تغییر و یا جابجایی کارگران را با اطال شدپیمانکار موظف  -0-141

 دانشگاهتعهدات   -پنجماده 

تشخیص دانشگاه چهار قلم مواد اصلی شامل گوشت، برنج، روغن و مرغ و جایگزین های آن را تهیه و براساس آمار روزانه یا هفتگی و یا ماهانه به  -1-1

 خود در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

 خواهد نمود.این قرارداد  1دانشگاه حسب مورد تن ماهی، ماهی، ماکارونی و غیره را به تشخیص خود جایگزین مواد عنوان شده در بند یک از ماده  -1-0

 تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی و آمار به عهده دانشگاه خواهد بود. -1-2

به طور مستمر بر کیفیت و کمیت آن مطابق با برنامه و جدول آنالیز متشکل غذاها معاونت دانشجویی دانشگاه اختیار دارد در طول طبخ و توزیع غذا  -1-0

 نظارت نماید و پیمانکار مکلف به همکاری و انجام دستورات و ارشادات دانشگاه است.

 باشد.آب، برق و گاز مصرفی مورد نیاز آشپزخانه به عهده دانشگاه می -1-1

 و نظایر آن با پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.دانشگاه هیچگونه رابطه، استخدامی و کارگری  -1-4
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این حق را دارد تا در صورت عدم انجام وظایف مربوطه یا انجام ناقص و بی کیفیت آن توسط پیمانکار به تشخیص اداره تغذیه به شرح زیر  دانشگاه -1-4

(حسب مورد اخطار کتبی صادر کند و پس از یک اخطار برای 0( مطابق پیوست شماره ده )تخلفات و جرایم مربوطه( اقدام نماید و یا 1اقدام نماید:

درصد از حق الزحمه ماهیانه پیمانکار کسر کند و در صورت صالحدید قرارداد را حتی بعد از  04درصد و بار دوم  14طارهای بعدی، بار اول اخ

های وی را به نفع دانشگاه ضبط و از پرداخت دستمزد آخرین ماه، جلوگیری نماید که دراین صورت پیمانکار حق اخطار اول فسخ و کل سپرده

 باشد.اعتراض یا مخالفتی نداشته و مستحق هیچ گونه خسارتی نمی هیچگونه

 استفاده نماید. (0و1بصورت همزمان از هردو روش باال) شماره -1-0

رده در صورت تخلف یا تقلب در مفاد موضوع قرارداد و عدول از جداول آنالیز ضمیمه قرارداد توسط پیمانکار، کارفرما عالوه بر کسر خسارات وا -1-3

دهد، حق پیگیری موضوع در مراجع های قرارداد یاهرگونه مطالبات پیمانکار اعم از مبلغ قرارداد به میزانی که خود تشخیص میهاز محل سپرد

 قضایی را دارد.

 ناظر قرارداد -ششماده 

 مورد توافق طرفین قرار گرفت.  تعیین و ،دانشگاه به عنوان ناظر قراردادمعاونت دانشجویی  اداره تغذیه -4-1

 را بر عهده دارد.و کارکنان متبوع  پیمانکارو تعهدات قانونی مسئولیت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد ، ناظر -4-0

 ، پس از تایید کتبی ناظر صورت می گیرد.شرکتها به کلیه پرداخت -4-2

ل آنالیز متشکل غذاها نظارت نماید و ناظر قرارداد اختیار دارد در طول طبخ و توزیع غذا به طور مستمر بر کیفیت و کمیت آن مطابق با برنامه و جدو -4-0

 پیمانکار مکلف به همکاری و انجام دستورات دانشگاه است.

 فسخ قرارداد -هفتماده 

مین حسن انجام انسبت به ضبط تضمجاز است  دانشگاه تواند با اخطار کتبی قرارداد را فسخ نماید. همچنین می دانشگاه در صورت تحقق هر یک از موارد زیر 

 . در اینصورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض به مراجع قانونی را از خود سلب می نماید.پیمانکار اقدام نمایدکار 

 .موضوع قراردادتأخیر در شروع انجام خدمات هر گونه  -4-1

  .دانشگاهبدون اجازه قبلی و کتبی  واگذاری قرارداد به شکل جزئی یا کلی به شخص ثالث )اعم از حقیقی یا حقوقی( -4-0

 که موجب توقف یا کندی اجرای موضوع قرارداد شود. طوریه ب ،در صورت اعالم یا اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضایی -4-2

 محرز گردد. دانشگاه موضوع قرارداد، برای جهت انجام در صورتی که عدم توانایی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار  -4-0

 .پیمانکارانحالل شرکت  -4-1

 هستند. 10ماده  های قانونیپیمانکار و یا شرکای وی مشمول ممنوعیتمشخص شود  -4-4

 .ی و بدون علل قهر دانشگاه عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه  -4-4

 عدم انجام هر یک از تعهدات توسط پیمانکار طبق مفاد و شرایط قرارداد. -4-0

( آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب هیأت 1ار مرتکب یکی از اعمال بندهای شش گانه ماده )در مواردی که پیمانک -4-3

 وزیران گردد.

 است.ناظر این قرارداد  ،این بند مواداحراز وقوع هر یک از مرجع : 1تبصره

الزم جهت فسخ قرارداد و نیز الغاء  تمام تالشگردد، پیمانکار مکلف است بالفاصله هر یک از حاالت این بند فسخ اساس : در صورتی که قرارداد بر 0تبصره

 عمل آورده و صرفاً اعمالی را که برای حفظ و نگهداری اموال و وسائل مربوط به قرارداد ضروری است انجام دهد.ه تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را ب

ضرر و زیان و خسارات ناشی از خاتمه دادن قرارداد و یا فسخ آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از هر گونه ادعای پیمانکار که به منظور مطالبه 

 این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

بر حقوق و اختیارات در مورد استفاده وی از سایر حقوق و اختیاراتی که عالوه  دانشگاهیک از عبارات و مطالب مندرج در این ماده به اختیارات  هیچ: 2تبصره 

 ، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.استمذکور در این ماده دارا 
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 پیوست های قرارداد:  هشتماده 

 عبارتند از:، یات رسیدپیمانکار با تمامی جزیپیوست های این قرارداد به عنوان بخش الینفک و جدایی ناپذیر این قرارداد که به نظر و تایید شرح کار و شرایط و 

جدول انواع غذا و کنار غذا در بخش (؛ پیوست شماره یک، ) Aبار حمل غذا و برگرداندن ظروف خالی در بخش ه پرداختی به پیمانکار به ازای هر جدول هزین

A پیوست شماره دو(؛ جدول آنالیز غذای دانشجویی در بخش( ، A ؛)پیوست شماره سه(؛  جدول آنالیز غذای اساتید و کارکنان )پیوست شماره چهار( ، 

سبزیجات )پیوست شماره شش(؛ تشو سدستورالعمل شجدول حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در هر یک از رستوران های تابعه دانشگاه )پیوست شماره پنج(؛ 

شجویی )پیوست شماره هفت(؛ آیین نامه بهداشت غذای دانشجویی )پیوست شماره هشت(؛ استانداردها و شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت غذای دان

جدول آنالیز انواع پیتزا )پیوست شماره یازده(؛ جدول شاخص های الزامی مواد غذایی )پیوست شماره نه(؛ تخلفات و جرایم مربوطه )پیوست شماره ده(؛ 

)پیوست شماره سیزده(؛ جدول انواع غذا و B و Aمیزان گرماژ میوه مصرفی بخش )پیوست شماره دوازده(؛  B و Aخ در بخش بخالص حقوق دریافتی عوامل ط

 )پیوست شماره چهارده(. 30لغایت پایان خرداد ماه سال  34از اول مهر ماه سال  Aفراوانی آنها در بخش 

 اقامتگاه طرفین:  نهماده 

حداکثر ظرف یک چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی  و قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین بودهنشانی های مندرج در صدر این 

ابالغ  ،این قرارداد ارسال می شود صدرنشانی مندرج در به اسناد یا مکاتباتی که  ،د. در غیر این صورتکن ابالغ به طرف دیگرتباً ک هفته از زمان تغییر نشانی،

 گردد.شده تلقی می 

 حل اختالف -دهماده 

صورت توسط  ظرف مدت یک هفته با توافق طرفین حل و در غیر این و پیمانکار موضوع طی جلسه ای حضوری و دانشگاهدر صورت اختالف بین 

 باشد.میدفتر حقوقی دانشگاه مورد رسیدگی و نتیجه برای طرفین الزم االجرا و غیر قابل اعتراض سرپرست/مدیر 

 

پیوست و در چهار نسخه و با اعتبار یکسان)یک نسخه برای پیمانکار و سه نسخه برای دانشگاه( تنظیم، امضاء و مبادله شد و طرفین  10این قرارداد در ده ماده و 

 ملزم به اجرای آن شدند.
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