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اع ماست، ميوه، انواع سوپ و ، انو، تهيه انواع ساالدها، ترشيجات) تهيه دسر كليه امور مرتبط به غذاانجام  -5

 (ساير موارد به تشخيص كارفرما ، وآش

 جمع آوري و شستشوي ظروف غذاخوري در رستوران و آشپزخانه  -6

 تفكيك و بسته بندي ضايعات در كيسه هاي پالستيكي و انتقال آن به محلهاي كه كارفرما مشخص ميكند .  -7

و شوي مواد غذايي بر عهده و هزينه بهداشتي جهت پخت و پز غذا و شست صورتتأمين آب شرب به -8

 پيمانكار است.

 در تعهد پيمانكار خواهد بود . از مبدا تا رستوران كارفرما  و تخليه آن تهيه و تامين گاز مصرفي و بارگيري  -9

 . بر عهده كارفرما است ،اسناد مثبته با تائيد نماينده كارفرما قبالدر  گاز مصرفيهزينه  الزم به توضيح است

 نيمه شبي  براي پرسنل شاغل در سايت صنعتي  تامين وسيله نقليه مورد تاييد كارفرما جهت توزيع غذا و -10

 ساير وظايف و تعهدات كه در ساير اسناد و مدارك پيمان مشخص گرديده است .  -11

تهيه ابزار و ملزومات كار به جز لوازمي كه كارفرما طبق شرح خصوصي پيمان بطور اماني در اختيار  -12

 پيمانكار قرار خواهد داد . 
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 مي باشد . 01/05/1398سال شمسي و تاريخ تقريبي شروع بكار آن مورخ يكمدت قرارداد  

 

 اطالعات تامين مالي پروژه : 

 برهيانه احق الزحمه پيمانكار به صورت مكارفرما تامين و  مصوب اعتبار مربوطه از محل بودجه ها ي جاري 

 .پرداخت خواهد شد  با مفاد قرارداد ميزان كاركرد ماه مربوطه  مطابق اساس

 

 برنامه تداركاتي پروژه : 

موضوع پيمان حداقل وسايل نقليه رستورانبايست جهت حمل ونقل مواد غذايي از مبدا تا پيمانكار مي -1

 ذيل را در اختيار داشته باشد:

تن با كانتينر  5به باال با راننده و با ظرفيت حداقل  93تامين حداقل يك دستگاه كاميون مدل  -الف

 مورد تاييد بهداشت مجهز به موتور سردخانه و ترموگراف.

 به باال جهت حمل مواد غير پروتئيني با راننده. 93تامين حداقل يك دستگاه وانت سرپوشيده مدل   -ب

 بديهي است تامين كليه خودروها با راننده بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.  :1تبصره 

هاي جانبي وسائط نقليه پيمانكار از قبيل هزينه تعميرات، بيمه، سوخت و ساير : تمامي هزينه2تبصره 

اي به پيمانكار پرداخت باشد و از اين بابت مبلغ جداگانهميهاي مرتبط به عهده پيمانكار هزينه

 نخواهد شد.

 وسائط از يشبراي اياب و ذهاب كاركنان خو به هزينه خود پيمانكار موظف است در طول مدت پيمان -2

د بديهي است از اين نماي استفاده به باال 93ميني بوس هيونداي( مدل ")ترجيحا ايمنمناسب و  نقليه

بايست در قيمت پيشنهادي منظور اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد و مبلغ آن ميجداگانهبابت مبلغ 

 .باشدهاي خويش از حراست مجتمع مي خودروموظف به اخذ مجوز تردد براي  پيمانكار "گردد. مضافا



 و هزينه هاي جانبي خوابگاه بر عهده و به هزينه پيمانكار است.تامين خوابگاه كاركنان  -3

 ،كباب، سيخ وزيع غذا از قبيل ) انواع ديگ ها، تشت، آبگردانكليه ظروف مرتبط با طبخ ، سرو ت تامين -4

 ظروف  ساير لوازم و ، بن ماري وبازكن، دستگاه درب قوطي ليوان بلور نشكن، كارد تيز كن برقي

 باشد .  با هزينه پيمانكار مي( غذا با درخواست  كارفرما مرتبط با سرو

 

 قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه : 

 قوانين بيمه و تامين اجتماعي  -1

 مالياتي وانين ق -2

 و ايمني كارفرما  HSE دستورالعمل -3

 راهنماي بهداشت و امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست  -4

 قوانين مربوط به منطقه ويژه اقتصادي  -5

 قوانين مربوط به مجتمع گاز پارس جنوبي  -6

ساير نهادها  منطقه ويژه اقتصادي و ،از سوي اداره كار  در طول مدت اجراي پيمان  ساير قوانيني كه -7

 مجتمع گاز پارس جنوبي رسيده باشد . ابالغ و به تائيدووزارتخانه ها 


