
   

  ركت مجتمع گاز پارس جنوبيش

  

  ٧٨٣٠/٩٩ :مناقصه شماره گزارش شناخت

 پااليشگاه سومتوزيع ، سرو غذا و اداره رستوران تهيه و طبخ ، بسته بندي ، 

  :مناقصهمشخصات 

  

  

  

  

از پارس جنوبي واقع پااليشگاه سوم شركت مجتمع گ تهيه و طبخ ، بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستورانهدف كلي مناقصه  : 

  دراستان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

  

  

  

  

بعنوان دستگاه  پااليشگاه سوم  رئيس منابع انسانيو  كارفرمابه عنوان نماينده اصلي  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  پااليشگاه سوم مدير

  عهده خواهد داشت .را بپيمان مسئوليت نظارت بر بخشهاي مختلف   نظارت

  

  

  

  مي باشد.سال  ) يك( 1  ,مدت پيمان از تاريخ ابالغ شروع بكار 

  

  

  

  

  ريال تامين شده است   835/078/977/184   منابع مالي اين مناقصه  از محل اعتبارات جاري شركت ـ منابع داخلي به مبلغ.  

  ميباشد  ريال  835/078/977/184مناقصه كارفرما جهت انجام خدماتبراورد. 

  

  

  
 

  الف )نياز به اسناد فني نمي باشد.

  مي باشد  فوق الذكر ١بند ف  به شرح يف پيمانكار بصورت كامل در شرح پيمان قيد گرديده است و اهم وظايب) وظا

  نوع,تعداد روز و تعداد پرسيون غذاهاي مورد نظر به شرح جداول ذيل مي باشد:ج)

  

  

  
 
 

  

 عنوان مشخصات كلي ،اهداف كلي و كمي -١

  پروژه

  سازمان كارفرمائي -٢
 

  مناقصهات موضوع ) برنامه زماني كلي اوليه(متناسب با تعهد-٣

 اطالعات تامين مالي پروژه -٤

 اسناد فني و اطالعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه گر از نظر شرائط كار تبيين نمايد -٥



  )) ١(( جدول شماره 
  اد بهاء صبحانهجدول آح

ع
نو

  

  نوع غذا  رديف
  تعداد

  روز

  تعداد پرسيون
  روزانه

رم
 گ

نه
حا

صب
ف)

ال
  

 ٢١٥ ٤٧  گوسفندي حليم گوشت  ١

 ٢١٥ ٤٨  آش سبزي  ٢

 ٢١٥ ٤٩  عدسی  ٣
 ٢١٥ ٤٨  و قارچ تخم مرغگوجه واملت   ٤
 ٢١٥ ٤٨  تخم مرغ نيمرو  ٥
 ٢١٥ ٤٨  آبپز تخم مرغ  ٦

 ٢١٥ ٤٨  لوبيا چيتي با قارچ  ٧

ب) 

صبحانه 

  سرد

٨  

  
 ٢١٥ ٣٣٦  صبحانه سرد

  

  

  )) ٢(( جدول شماره 
  جدول آحاد بهاء ناهار

  نوع غذا  رديف
  تعداد

  روز 
  تعداد پرسيون

  روزانه

 ٤١٥ ٢٨ چلو خورشت قرمه سبزي  ١

 ٤١٥ ٢٨ چلو خورشت قيمه سيب زميني  ٢
 ٤١٥ ١٢ چلو خورشت قيمه بادمجان  ٣
 ٤١٥ ١٢ چلو خورشت فسنجان با مرغ  ٤
 ٤١٥ ١٤ چلو خورشت مرغ مسمی  ٥
 ٤١٥ ١٢ چلو خورشت قليه ماهی  ٦
 ٤١٥ ١٢ پلو ميگو  ٧
 ٤١٥ ١٢ سبزی پلو با ماهی شير   ٨
 ٤١٥ ١٢ سبزي پلو با ماهي شوريده   ٩

 ٤١٥ ٢٤ چلو کباب شيشليک شانديز  ١٠
 ٤١٥ ١٤ چلو كباب كوبيده گوشت  ١١
 ٤١٥ ١٢ چلو كباب سلطاني  ١٢
 ٤١٥ ١٢ ب با استخوانچلو جوجه کبا  ١٣
 ٤١٥ ٢٤ چلوكباب آرا  ١٤

 ٤١٥ ١٢ چلو جوجه كباب بدون استخوان  ١٥

 ٤١٥ ٢٤ چلو كباب بختياري  ١٦

 ٤١٥ ٢٧ زرشك پلو با مرغ  ١٧

 ٤١٥ ١٢ باقال پلو با مرغ  ١٨

 ٤١٥ ١٢ مرصع پلو با مرغ  ١٩
 ٤١٥ ١٢ شويد پلو با ماهيچه گوسفندي  ٢٠
 ٤١٥ ١٢ ديباقال پلو با گردن گوسفن  ٢١



 ٤١٥ ١٢ استامبولی پلو با گوشت  ٢٢
 ٤١٥ ١٢ عدس پلو با گوشت و کشمش و مغز گردو  ٢٣
 ٤١٥ ١٢ لوبيا پلو با گوشت  ٢٤
 ٧٥ ٣٧ خوراك جوجه كباب با استخوان  ٢٥

 ٧٥ ٣٨ خوراك جوجه كباب بدون استخوان  ٢٦
 ٧٥ ٣٨ خوراك كباب كوبيده مرغ  ٢٧
 ٧٥ ٣٩ خوراك كباب كوبيده گوشت  ٢٨
 ٧٥ ٣٨ خوراك شامي كباب  ٢٩
 ٧٥ ٣٧ خوراك همبرگر  ٣٠
 ٧٥ ٣٨ خوراك كتلت   ٣١
 ٧٥ ٣٤ خوراك ماهي شوريده  ٣٢
 ٧٥ ٢٩ خوراك ماهي قزل آال  ٣٣
 ٧٥ ٣٤ خوراك ماهي شير  ٣٤
 ٣٠٠ ٤ ماكارونيخوراك   ٣٥

  

  )) ٣(( جدول شماره 
  جدول آحاد بهاء شام

  نوع غذا  رديف
  تعداد

  روز 

  نتعداد پرسيو

  روزانه

 ١٦٠ ١٨ خوراك ماهي شوريده  ١

 ١٦٠ ١١ خوراك ماهي قزل آال  ٢

 ١٦٠ ١٨ خوراك ماهي شير  ٣

 ١٦٠ ٢٢ خوراك ميگو سوخاري  ٤

 ١٦٠ ٢٦ خوراك ميگو دوپيازه  ٥

 ١٦٠ ٢٧ خوراك كباب شيشليك شانديز  ٦

 ١٦٠ ١٥ خوراك كباب كوبيده گوشت  ٧

 ١٦٠ ٩ خوراك كباب شيشليك  ٨

 ١٦٠ ٩ چوبي خوراك كباب  ٩

 ١٦٠ ١٣ خوراك جوجه كباب با استخوان  ١٠

 ١٦٠ ١٢ خوراك كباب كوبيده مرغ  ١١

 ١٦٠ ١٥ خوراك جوجه كباب بدون استخوان  ١٢

 ١٦٠ ١٠ خوراك كباب بختياري  ١٣

 ١٦٠ ١٤ خوراك ماهيچه گوسفندي  ١٤

 ١٦٠ ١٢ خوراك همبرگر  ١٥

 ١٦٠ ١٢ خوراك كتلت  ١٦

٢١ خوراك بيف استراگانف  ١٧  ١٦٠ 

 ١٦٠ ١٢ خوراك شامي كباب  ١٨

 ١٦٠ ١٢ خوراك مرغ سوخاري  ١٩

 ١٦٠ ١٤ خوراك جوجه كباب چيني  ٢٠

 ١٦٠ ١٢ خوراك مرغ كرانچي  ٢١

 ١٦٠ ١٢ خوراك چيكن استراگانف  ٢٢

 ١٦٠ ٢٢ خوراك ماكاروني  ٢٣

 ١٦٠ ٦ خوراك حليم بادمجان  ٢٤

 ١٦٠ ١٢ خوراك كشك بادمجان  ٢٥

  

  

  





  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )) ٤(( جدول شماره 
  شبي جدول آحاد بهاء غذای نيمه

  نوع غذا  رديف
  تعداد

  روز

  تعداد پرسيون

  روزانه

 ١٦٠ ٣٣٦  نيمه شبي  ١

  )) ٥(( جدول شماره 
  جدول آحاد بهاء ناهار و  شام رژيمي

  نوع غذا  رديف  وعده
  تعداد

  روز 
  تعداد پرسيون

  روزانه

ر 
ها

 نا
ده

وع
 (

ف
ال

  

 ٤٠ ٥٢ ژيمي)چلو جوجه كباب بدون استخوان (ر  ١

 ٣٠ ٥٢ زرشك پلو با مرغ (رژيمي)  ٢

 ٢٠ ٥٣ چلو خورشت كرفس (رژيمي)  ٣

 ٢٠ ٥٢ چلو خورشت كدو (رژيمي)  ٤

 ٢٠ ٥٢ چلو خورشت لوبيا سبز (رژيمي)  ٥

 ٤٠ ٥٢ چلو ماهي قزل آال (رژيمي)  ٦

 ٤٠ ٥٣ چلو ماهي شير (رژيمي)  ٧

ام
 ش

ده
وع

 (
ب

  

  

 ٢٠ ٦١ ا فيله مرغ (رژيمي)بشقاب سبزيجات پخته ب  ٨

 ٢٠ ٦١ خوراك ماهي  قزل آال (رژيمي)  ٩

 ٢٠ ٦١ خوراك كباب  ماهي شير (رژيمي)  ١٠

 ٢٠ ٦١ خوراك جوجه كباب بدون استخوان (رژيمي)  ١١

 ٢٠ ٦١ خوراك مرغ (رژيمي)  ١٢

 ٢٠ ٦١ خوراك تاس كباب مرغ (رژيمي)  ١٣

رد
 س

ام
)ش

ج
  

 ١٠ ٤٨ ان رژيميخرما خشك ، نپنير، پسته،   ١٤

 ١٠ ٤٩ شير ، بادام زميني، ميوه خشك،بيسكويت سبوس دار  ١٥

 ١٠ ٤٨ مغز گردو،خيار و گوجه فرنگي و نان رژيميپنير،   ١٦

 ١٠ ٤٨ شير،بادام درختي،انجير خشك،بيسكويت سبوس دار  ١٧

 ١٠ ٤٨ بادام زميني،كشمش ،نان رژيميپنير،   ١٨

 ١٠ ٤٨ سكويت سبوس دارشير،بادام هندي،توت خشك،بي  ١٩

 ١٠ ٤٧  پنير،مغز فندق،خرما خشك،نان رژيمي  ٢٠

  ))٦(( جدول شماره 
   جدول آحاد بهاء انواع ساالدها ، ترشيجات و ماست

  تعداد  نوع   رديف
  روز 

  تعداد پرسيون
  روزانه

 ٦٨٥ ٣٦٦ گرم) ٢٥٠ساالد تركيبي(  ١

 ٦٨٥ ٣٠٢ انواع ماست   ٢

 ٦٨٥ ٣٦٦ گرم)٥٠شور ( زيتون  ٣

 ٦٨٥ ٣٦٦ گرم) ٢٠انواع ترشي  (  ٤

 ٦٨٥ ٣٦٦ گرم) ٥٠سبزي خوردن مخلوط پاك شده (  ٥

 ٦٨٥ ٦٤ گرم) ١٠٠رطب يا خرما (  ٦

 ١٩٠ ٣٠ گرم) ١٧٠چلو ساده (  ٧

 ١٩٠ ٣٠  سي سي) ٢٠٠شير ساده كم چرب پاكتي(  ٨

 ١٩٠ ٣٠  گرم) ٦٠پنير سفيد(  ٩

 ١٩٠ ٣٠  )گرم ١٥٠زولبيا و باميه(  ١٠

 ١٩٠ ٣٠  سي سي) ٢٠٠انواع عرقيات تتراپك(  ١١

 ١٩٠ ٨  گرم)١٥٠شله زرد(  ١٢



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   توضيحات مهم :

 باشد و مالك برنامه هفتگي غذائي كه كارفرما اعالم مي نمايد خواهد بود و پيمانکار در خصوص نوع  آمار پرسيون روزانه و تعداد روز در كليه جداول فوق برآوردي مي

  نظارت در طول مدت قرارداد هيچگونه ادعايی نخواهد داشت.  غذا و تعداد آمار اعالم شده از سوی دستگاه

 ١٩٠ ٨  گرم)١٥٠فرني(  ١٣

 ١٩٠ ٧  گرم) ١٥٠شير برنج(  ١٤

 ١٩٠ ٧  گرم) ١٥٠حلوا(  ١٥

  )) ٧(( جدول شماره 
  جدول آحاد بهاء انواع سوپ و آش

  تعداد  نوع سوپ /آش  رديف
  روز 

  تعداد پرسيون
  روزانه

 ٦٨٥ ٣٦٦  انواع سوپ وآش  ١

  )) ٨(( جدول شماره 
   جدول آحاد بهاء انواع دسر و ميوه جات

ردي
  /دسر/ نوشيدني نوع ميوه  ف

  تعداد
  روز 

  تعداد پرسيون
  روزانه

 ٨٤٥ ١١ طالبي با پوست درجه يك  ١

 ٨٤٥ ١١ خربزه با پوست درجه يك  ٢

 ٨٤٥ ١١ هندوانه با پوست درجه يك  ٣

 ٨٤٥ ١١ با پوست درجه يك شمام  ٤

 ٨٤٥ ٤٠ موز درجه يك  ٥

 ٨٤٥ ٤٠ سيب زرد/سرخ/گالب درجه يك  ٦

 ٨٤٥ ١١ كيوي درجه يك  ٧

 ٨٤٥ ٣٠ انواع انگور درجه يك  ٨

 ٨٤٥ ٣٠ انار درجه يك  ٩

 ٨٤٥ ٢٠ شليل درجه يك  ١٠

 ٨٤٥ ٢٠ زردآلو درجه يك  ١١

 ٨٤٥ ٥ گالبي درجه يك  ١٢

 ٨٤٥ ٢٠ هلو درجه يك  ١٣

 ٨٤٥ ١١ گيالس  درجه يك  ١٤

 ٨٤٥ ١١ آلو زرد درجه يك  ١٥

 ٨٤٥ ١١ آلو سياه درجه يك  ١٦

 ٨٤٥ ٤ خرمالو درجه يك  ١٧

 ٨٤٥ ٤ هلو انجيري درجه يك  ١٨

 ٨٤٥ ٢٥ پرتقال نافي درجه يك  ١٩

 ٨٤٥ ٢٥ نارنگي درجه يك  ٢٠

 ٨٤٥ ١٥ ليموشيرين درجه يك  ٢١

 ٧١٠ ٣٦٦ شعير گازدار و دوغانواع نوشيدني مالت گازدار، ماء ال  ٢٢



 هاي موضوع پيمان را لحاظ نموده و جهـت گانه منضم به پيمان، كليه هزينه هشتنمايد در اعالم قيمت پيشنهادي از جداول آحاد بهاء پيمانکار اذعان مي

 پرداخت آن صريحا" توسط كارفرما تعهد شده باشد.نمايد مگر آنكه انجام تعهدات و وظايف خود تقاضاي وجه ديگري را نمي

 اي و نان تازه (به قدر كفايت)، خالل دندان پالستيكي بـا پيمانكار موظف است آب معدني و آب آشاميدني نيم ليتري، آبغوره، آبليمو، دستمال كاغذي جعبه

هاي مـورد سماق، آويشن، نمك، پياز(به قدر كفايت) و ساير چاشـنيروكش كاغذي (يك عدد)، سس فلفل تند، سس گوجه فرنگي، روغن زيتون، فلفل سياه، 

هاي توزيع غذا در ظروف يكبار مصـرف گيـاهي نيـز مخلفـات هاي چهار نفره قرار دهد. ضمنا" پيمانكار موظف است براي محلنياز را به  تناسب بر روي ميز

گـرم)، سـس گوجـه  ٢٠دار، سس فلفل تنـد (نان تازه، خالل دندان پالستيكي روكشروميزي به ازاي هر نفر در هر وعده بصورت بسته بندي تكنفره شامل 

گـرم) بـا مشخصـات  ٥گرم) و آويشـن ( ٥گرم)، سماق(  ٥گرم)، فلفل سياه ( ١٠گرم)، روغن زيتون ( ١٠گرم)، آبليمو ( ٢٠گرم)، سس فرانسوي ( ٢٠فرنگي (

اقالم فوق را در نرخ آحاد بهاء غذاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد و از اين بابت وجه اضـافي بـه وي  اعالم شده در پيمان،  تهيه، تامين و توزيع نمايد و قيمت

 پرداخت نخواهد شد.

 راكي و يـك پيمانكار ملزم به طبخ سه نوع غذا در وعده ناهار هر روز براساس آمار اعالمي كارفرما خواهد بود  (يك نوع غذاي برنجي، يك نوع غذاي خو

ي) و در وعده شام نيز شامل سه نوع غذا براساس آمار اعالمي كارفرما خواهد بود (يك نوع غذاي خوراكي، يك نوع غذاي رژيمي و يك نـوع نوع غذاي رژيم

 غذاي سرد).

 اضـافي از هاي خارج از موضوع پيمان، پيمانكار موظف است طبق نظر كارفرمـا بـدون درخواسـت هزينـه و مكان ها و اماكن فاقد رستورانبراي ساختمان

 ظروف يكبار مصرف درب دار از نوع گياهي قابل جذب در طبيعت استفاده نمايد.

  سي سي در  ٢٠٠پيمانکار مي بايست هر روز نسبت به سرو يك صبحانه از نوع گرم در رستوان اقدام نموده و صبحانه از نوع سرد را بعالوه يك پاكت شير

زينه آن بر اساس جداول مربوطه پرداخت مي گردد. (تامين ظرف بسته بندي درب دار بعالوه چاقو و تحويل نمايد كه ه  Lunch Boxبسته بندي بصورت

  قاشق يكبار مصرف بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد)

 اي كيسـه ها به ازاي هر نفر، يك ليوان شير گرم (جهت سالن سرو)، چاي از نوع درجـه يـك (يـك عـدد چـايبايست به هنگام سرو صبحانهپيمانكار مي

اي (تكنفره)، آب معدني و آب آشاميدني نيم ليتري، نان(به مقدار بندي كارخانهاي (تكنفره)، نسكافه، شكر از نوع بستهبندي كارخانهاي بستهتكنفره) با قند حبه

هزينه مربوطه را در نرخ آحاد بهاء غذاي پيشنهادي خود  نمايدكافي) اعم از فانتزي، لواش و ساير انواع نان مورد تاييد كارفرما سرو نمايد و پيمانكار اذعان مي

 اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد نمود.لحاظ نموده است و كارفرما هزينه جداگانه

 ، بـار مصـرف زيتون و ترشي بصورت اردو سرو ميگردد. (در صورت صالحديد كارفرما ساالد مذكور ميبايست به صورت بسـته بنـدي در ظـروف يك ساالد

  . )گياهي سرو شده واز اين بابت هزينه جداگانه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد

 ه آمـار توزيع غذا اعم از صبحانه ، ناهار ، شام و نيمه شبي در مكانهاي فاقد رستوران و ساير موارد در ظروف يكبار مصرف گياهي صورت مي گيـرد كـ

كار اعالم خواهد شد ضمنًا آمار تقريبي روزانه ظروف يكبار مصرف به تناسب وعده هاي غذايي در هـر روز مـي غذاي يكبار مصرف به صورت روزانه به پيمان

  باشد .

 پيمانكار موظف به تهيه وتوزيـع  توزيع شده توسط پيمانكار گياهي يكبار مصرف در ظروف كه ييوحتي همراه غذاها محلهاي توزيع غذا در رستوران و ،

  باشد. مخلفات روميزي مطابق با مشخصات اعالم شده درپيمان مي و ،ماست دسر ، دوغ و آش د ، سوپمخلفات غذا مانند ساال

 .پيمانكار مي بايست به تعداد آمار اعالم شده توسط كارفرما غذاي رژيمي طبخ نمايد  

 .تهيه و هزينه ظروف يكبار مصرف گياهي كال" بعهده پيمانكار مي باشد  

 ي فاسد نشدني را بصورت يكجا تهيه و با توجه به ظرفيت انبار (خشكبار) نگهداري نمايد, مواد غذايي فاسد شدني بايستي تواند مواد غذايپيمانكارمي

  متناسب با مصرف روزانه و بسته به قابليت نگهداري تهيه و در سردخانه با بسته بنديهاي بهداشتي و با پوشش مناسب نگهداري گردد.

 بايد از نوع مايع تأمين شده باشد و پيمانكار حق استفاده از روغن جامد را ندارد. همچنين جهت سرخ كردن مواد  روغن مورد مصرف در تمام موارد

بايست تعويض بار سرخ كردن در هر وعده غذايي مي ٣بايست از روغن مايع مخصوص سرخ كردني استفاده نمايد.ضمنًا روغن مايع مصرفي پس از هر مي

  خ کردنی که در مشخصات مواد اوليه عنوان گرديده استفاده شود. و از روغن مخصوص سر گردد

 نفره در بطريهاي  بصورت تك وو دوغ گردد بايد از نوع آب معدني و ماء الشعير (انواع دلستر ميوه اي و اليت ) هايي كه در بين غذا سرو مينوشيدني

  يكبار مصرف و كامًال استاندارد تهيه و توزيع گردد.

 گرم و بصورت استاندارد و پاستوريزه تهيه و توزيع گردد. ١٥٠صورت تكنفره با وزن ماست مصرفي ب  

  استاندارد, گازدار يا بدون گاز بسته به تشخيص كارفرما توزيع گردد. صورت قوطيب سي سي ٣٣٠دوغ مصرفي بصورت تكنفره با وزن حداقل  

  مدارك معتبر ديگر) با ذكر نام فروشگاه با مهر معتبر محل خريد گونه فاكتور يا هر پيمانكار موظف است يك نسخه از مدارك خريد مواد پروتئيني (كپي

 جلوگيري خواهد نمود.را در هنگام ورود به انبار رستوران به نماينده كارفرما تحويل نمايد در صورت عدم ارائه مدرك معتبر ناظر رستوران از ورود اين اجناس 

 پيمانكار موظف  و ميوه هايي مانند انگور گيالس هندوانه و شمام و...  ، ترشي سير ، ترشي ليته ، زيتون ، خرما در هنگام تهيه و توزيع كمپوت, ساالد

 ٥٠گرم ) ، ظرف ترشي ليته ( ٣٠گرم) ، ظرف ترشي سير ( ٢٠٠است نسبت به تهيه و توزيع در ظروف يكبار مصرف گياهي (با تائيد ناظر كارفرما), ساالد   (



گرم ) همچنين ظرف ميوه ميبايست از نوع ظروف يكبار مصرف گياهي بوده و متناسب   ٢٠٠گرم ) و كمپوت (  ١٠٠گرم ) و ظرف خرما (  ٥٠ گرم) و زيتون (

 آحاد بهاء آورده شده است تهيه گردد و تهيه ظروف مذكور به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.   ٧با وزن و نوع ميوه كه در جدول

 زباله همچنين كيسه فريزر  و پالستيكهاي مواد غذايي بمنظور روكش نمودن غذاهاي موجود در ظروف يكبار مصرف و و سلفون مي تهيه ورق آلومينيو

 مورد نياز تمامًا بعهده و هزينه پيمانكار خواهد بود.

 كش, خوشبوكننده و بوگير توالت لي, حشرهپيمانكار موظف است در سرويسهاي بهداشتي رستوران ،  به ميزان کافی مايع دستشوئي , دستمال كاغذي رو

توران صورت تهيه و قرار دهد همچنين استفاده از اسپريهاي خوشبو كننده در رستوران و سالنهاي غذاخوری قبل از سرو هر وعده غذا با هماهنگي ناظر رس

 خواهد گرفت تهيه كليه اقالم فوق به عهده و هزينه پيمانكار ميباشد.

 بعهده و هزينه پيمانكار مي باشد.و انتقال آن به محل هاي مجاز باله هاي حاصل از راهبري رستوران از محيط پااليشگاه حمل و خارج نمودن ز  

 : آمار ميانگين استفاده كنندگان از غذا بطور روزانه با ذكر محل طبخ, توزيع و سرو غذا بر اساس جدول مشروحه ذيل خواهد بود  

 محل طبخ و توزيع

تعداد 

  تقريبی

ذای نيمه غ

 يشب

تعداد 

پرس 

  تقريبي

 شام

تعداد 

پرس 

  تقريبی

 ناهار

تعداد 

پرس 

  تقريبی

  صبحانه

  يام كاركرد ا

 (روز)

 ٣٦٦ ٢١٥  ٤٩٥ ١٩٠ ١٦٠ رستوران پااليشگاه سوم

 فرنگی ، آبليمو ،  ليتري ، دستمال كاغذي ، نان تازه ، خالل دندان ، سس فلفل تند، سس گوجهنيم و آب آشاميدني  پيمانكار موظف است آب معدني

نفره قرار داده و قيمت آن را در نرخ آحاد  ٤آبغوره ، روغن زيتون ، نمک ، فلفل سياه ، سماق ، پياز و ساير چاشنی های مورد نياز را به تناسب روی هر ميز 

وری را با روميزي تميز و بهداشتي مزين نمايد بهاء غذاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد و از اين بابت وجه اضافي به وي پرداخت نخواهد شد و ميزهای غذاخ

 بطوری که  لوازم روي آن نيز تميز ، سالم و بهداشتي چيده شده باشد. تهيه روميزي (پارچه و نايلون ) بعهده كارفرما خواهد بود.

 هداشتي ، انبار سردخانه ، انبار خشكبار ، خط كارفرما ، رستوران ، آشپزخانه ، تاسيسات سرمايشي و گرمايشي ، سيستمهاي برق و روشنايي ، سرويسهاي ب

، خالل زن ، سبزي  تلفن ، سيستم فاضالب ، سردخانه هاي زير صفر و باالي صفر ، انواع اجاق گازهاي فردار و معمولي ، انواع دستگاهها شامل پوست گير

، سماور برقي خورد كن ، ميز و صندلي سالن رستوران ، انواع ميزكار آشپزخانه ، گاري حمل ظروف ، كانترهاي سرد و گرم سرو غذا ، چرخ گوشت ، سيخ شور 

لچكي و پالستيك روميزي را طي ليستي در ابتداي ، كباب پز ، اره استخوان بر ، دستگاه ظرفشويي ، انواع يخچالها ( ساالدي و كبابي ) ، يخساز ، مايكروفر ، 

 پيمان بصورت اماني جهت اجرای پيمان در اختيار پيمانكار قرار خواهد داد.

  بعهده و هزينه پيمانكار گذارد به جز آنچه كارفرما در طول مدت پيمان بطور اماني در اختيار وي ميتامين ساير ظروف مرتبط با طبخ ، سرو و توزيع غذا

بايست در صورتيكه جهت طبخ و سرو غذا متوجه گردد ، ظروف, تجهيزات و ابزار آالت پخت و يا هرگونه امكانات ديگري بمنظور پيمانكار مياشد و مي ب

 اجراي پيمان مورد نياز مي باشد موظف به تامين خواهد بود و از اين بابت وجهي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد

ها پيمانكار متعهد است در زمان سرو غذا وس كرونا و تعطيلي سالن سرو رستوراندر شرايط شيوع ويرتذكر : 

 :موارد زير را رعايت و خدمات مورد نياز را با نظر كارفرما ارائه نمايد

 رتي محافظ غذا پيمانكار متعهد است در وعده هاي ناهار و شام از ديس هاي يكبار مصرف گياهي چند خانه استفاده نموده و با دستگاه سلفون حرا

هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد و كارفرما هزينه متناسب با حجم پرسيون نسبت به بسته بندي و سلفون كشي غذا اقدام و هزينه

 اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد نمود.جداگانه

 واد و اقالم روميزي، پيمانكار بايد طبق نظر دستگاه ناظر متناسب با نوع غذا و مخلفات حسب ها و عدم استفاده از مبا توجه به تعطيلي سالن سرو رستوران

مايونز، ماست مورد، نسبت به تامين هر كدام از اقالم روميزي شامل: نمك، فلفل، سماق، آويشن، آبليمو، سركه بالزاميك يا روغن زيتون، سس كچاب يا سس 

هاي هاي مربوطه را در قيمتصورت تك نفره و با بسته بندي استاندارد و داراي پروانه بهداشتي اقدام و هزينهبهگرمي، سس فلفل  ١٥٠كم چرب تك نفره 

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

  

  

  

  

  كاركنان پيمانكار

 ) گواهي سالمت  -شينـهگواهي عدم سوء پي -شناسنامه  تصوير مصدقپيمانكار موظف است كاركنان خود را قبل ازاشتغال بكار همراه با مدارك-  

سه قطعـه عكس) بـه كارفرما معرفي نمايد. كارفرما صالحيت افراد را بررسي و چنانچه مناسب براي خدمات  -پايان خـدمت تصوير مصدق کارت

  تشخيص داده شوند مراتب را به پيمانكار جهت بكارگيري آنها ابالغ خواهد نمود. موضوع پيمان 

 برنامه تداركاتي پروژه(تداركات داخلي و خارجي)/ خالصه اي از تعهدات پيمانكار -٦



 ارکنان به خدمت گرفته را دربدو ورود جهت انجام معاينات پزشکی به بهداری و بهداشت شرکت نفت يا درمانگاههای پيمانکار موظف است کليه ک

نات فوق را مورد تأييد کارفرما اعزام نمـوده و پس از تـأييد سالمت و صدور گواهی تندرستی ، آنها را بکار گمارد . پيمانکار می بايست هزينه معاي

  ود لحاظ نمايد. در قيمت پيشنهادی خ

  را  ، حقوق, مزاياو ساير پرداختهای قـانونی آنـانكاركنان خودماهانه و ارائه يک نسخه به حقوق ضمن صدور صورت حساب پيمانكار مكلف است

ات مربوطه و بر حداقل دستمزد و ساير قوانين و مقررآئين نامه و تامين اجتماعي , طرح طبقه بندی مشاغل ,  مقررات كارقوانين و بارعايت كامل 

اساس توانمنديها و سوابق کاری محاسبه و پس از کسر کسور قانونی از قبيل ماليات و حق بيمه ،  از حساب مشترک به حساب  بانكي کارکنـان 

ـرمـاه منـوط خود (که با هماهنگی کارفرما در يکی از بانکهای طرف قرارداد افتتاح شده است ) واريز نمايد . پرداخت صورت وضعيت كـاركـرد ه

 به ارائه ليست پرداخت حقوق ماه گذشته تائيد شده توسط بانك مربوطه خواهد بود. 

 يک  پيمانکار نمی تواند به بهانه عدم دريافت صورت وضعيت از طرف کارفرما حقوق کارکنان خود را به تعويق اندازد. چنانچه پيمانکار ظرف مدت

به پرداخت حقوق و مزايای کارکنان خود اقدام ننمايد، کارفرما می تواند راسا" نسبت به پرداخـت هفته از تاريخ آماده شدن صورت وضعيت نسبت 

درصـد هزينـه سـربار از مطالبـات ٢٥) بصورت علی الحساب از محل مطالبات پيمانکار به کارکنان اقدام نمايد ، اين مبالغ با %٧٠مبلغی (حداکثر 

  همان ماه پيمانکار کسر خواهد شد .

 و محيط زيست ايمني بهداشت , ر موظف است  مقررات پيمانكا(HSE) را با هزينه خود به كاركنـان تفهـيم نمايـد و در  کارفرماو ساير مقررات

  صورت عدم رعايت ، پيمانكار پاسخگو خواهد بود. 

 ) خصوصًا استخدام کارکنان) مصـون بـدارد و پيمانکار موظف است قرارداد با کارکنان خود را بنحوی تنظيم نمايد که کارفرما را از هرگونه ادعايی

  شت .چنانچه در اين ارتباط ادعا و يا هزينه ای متوجه کارفرما گردد ، پيمانکار جبران خسارت نموده و هزينه های وارده را به عهده خواهد دا

 تخدام نمايد.پيمانکار نمی تواند کارکنان شاغل وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و شهرداريها را اس  

  پيمانکار موظف است هنگام خاتمه خدمت کارکنان خودنسبت به تسويه حساب با واحد مربوطه اقدام و کليه اموال تحويلی را عودت نمايد. در

ر صورت ترک محل خدمت بدون هماهنگی و تسويه حساب ، کارفرماخسارات وارده را به هر ميزان که برآورد نمايد از مطالبات پيمانکار کس

  خواهد نمود.

 در هزينه  کارکنان پيمانکار همانند کارکنان کارفرما از غذای تهيه شده استفاده مي نمايند. پيمانکار اذعان دارد وجهی بابت غذا جهت کارکنان خود

د و آمار كاركنان پيمانكار ها و قيمت پيشنهادی خود منظور ننموده است و کارفرما نيز از بابت خدمات خود هزينه ای از پيمانکار کسر نخواهد نمو

  در آمار روزانه كارفرما لحاظ خواهد شد

  پيمانكار موظف است نسبت به آموزشهاي الزم به پرسنل خود اعم از سرآشپز ، آشپز, پيشخـدمت در امـور سـرويس دهـي اقـدام نمــايد. ايــن

ط و در حد امكان آموزش طبخ غـذا جهـت پرسـنل آشـپز و آمـوزش شــامل آمـوزشهاي ايمني, بهداشت عمومي, بهداشت فردي, بهداشت محي

االسـري از هزينه ب %١٠كمك آشپز خواهد بود در غير اينصورت شركت نسبت به برگزاري آموزشهاي مزبور اقدام و هزينه هاي مربوطه را بعالوه 

 د.پيمانكار كسر مي نماي

  : روز استراحت مي باشد . ٧روز كار و  ٢٣ساعته در دو شيفت و به صورت  ١٢ساعات كار و دوره كاري پرسنل 

   باشد و كاركنان مجازند در طول ماه روز مي ٥/٢) ٧به  ٢٣ميزان مرخصي استحقاقي متعلقه ماهيانه (عالوه بر استراحت ناشي از كار طرح اقماري

 از آن استفاده نمايند.

  اعت كاركرد كارفرما (بدون توجه به روزهـاي جمعـه و ايـام تعطيـل ساعت مي باشد كه با توجه به س ٣٣/٧ساعت كار روزانه براساس قانون كار

رسمي) پيمانكار موظف است در هر شرايطي ساعات كار مورد نياز كارفرما را پوشش دهد و به هزينه خود به نيروهاي خـويش بـه نسـبت مـازاد 

كاري، نوبتكاري و شـبكاري و اسـتفاده از كاري، تعطيله جمعهكار پرداخت نمايد و ساير پرداخت ها از جملساعات كار اضافه بر قانون كار، اضافه

 مزاياي قانون كار و مزاياي ذكر شده در پيمان به كاركنان پيمانكار به عهده و هزينه پيمانكار است.

  

  

  

  

  

  

  

  



  تعداد كاركنان مورد نياز  

پيمان اقـدام و يك هفته به شروع  تاذيل مشروحه آماده نمودن كاركنان  نسبت به پرسيون غذا پيمانكار موظف است با توجه به وسعت سالن رستوران و تعداد

  . نمايدبه كارفرما معرفي آنها را 

  (با احتساب نفرات در زمان استراحت و مرخصي استحقاقي)  نفرات اصلي پيمان  جدول

  

  

  رديف
  مشــــــــــاغل  خدمات

گروه 

  شغلي 

تعداد 

  نفرات

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

  

  

  خدمات  رستوران

 ١  ١٣  رمدي

 ١  ٦  سرپيشخدمت

 ٢  ٥  تخته كار

 ١  ١٥  سرآشپز

  ٣  ٨  آشپز
  ٢  ٦  کمک آشپز
  ٥  ٤  پيشخدمت

  ٤  ٤  ديگشوي -ظرفشوي
  ٢  ٥  ساالد زن
  ٣  ٤  نظافتچي

  ٢  ٤  كارگر حمل بار

  ١  ١٢  (كارشناس تغذيه)HSEنماينده   عوامل فني و نظارتي كارفرما  ٢

  ٢٧  مجموع نفرات

 

  

  

  جدول نفرات پشتيباني پيمان

  

  

  فردي
  مشــــــــــاغل  خدمات

تعداد 

  نفرات

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

  

  

  

  نيروهاي پشتيباني پيمان

 ١  عامل يا عضو هيات مديره شركت پيمانكاريمدير

 ١  نماينده پيمانكار

 ١  مسئول برنامه ريزي و حسابداري(امور اداري و مالي)

 ١  سرآشپز ارشد

  ٢  راننده (مربوط به وسائط نقليه پيمان)
  ١  ار دار و سردخانه دارانب

  ١  سرايدار كمپ

  ٨  مجموع نفرات 



  پيمانكار در خصوص تامين وسائط نقليهتعهدات 

 از محل خوابگاهها و يا محل زندگي ايشان به محل   يشبراي اياب و ذهاب كاركنان خو به هزينه خود پيمانكار موظف است در طول مدت پيمان)

د بديهي است از اين بابت مبلغ نماي استفاده به باال ٩٥) مدل ترجيحا"ميني بوس ايسوزو يا مكسوس( ايمنمناسب و  نقليه وسائط ازو بالعكس ) كار

 موظف به اخذ مجوز تردد جداگانه اي به پيمانكار پرداخت نخواهد شد و مبلغ آن مي بايست در يك قلم پيشنهادي منظور گردد. مضافا" پيمانكار

  . مجتمع مي باشدپااليشگاه و حراست واحد حمل و نقل /هاي خويش از  خودروبراي 

 .پيمانکار موظف به اخذ مجوز تردد براي خودرو هاي خويش از طريق نماينده كارفرما مي باشد  

  در اختيار داشته باشد :پيمانكار مي بايست جهت حمل ونقل مواد غذايي از مبدا تا رستوران موضوع پيمان حداقل وسايل نقليه ذيل را  

 به باال .  ٩٤دستگاه وانت سردخانه دار  مدل  ١حداقل  -الف  

 به باال  ٩٤مدل وانت سرپوشيده جهت حمل مواد غير پروتئيني حداقل يك دستگاه   -ب  

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

  

  ايام تعطيالت  ماه مبارك رمضان و

  در طول ماه مبارك رمضان ممكن است تعداد دفعات توزيع غذاها افزايش و يا كاهش يابد ضمنا غذاي افطاري و سحري مشابه ناهار و شام

افه پرداختي از محاسبه مي شود. افزايش تعداد دفعات توزيع غذا و تغيير در ساعات توزيع غذا هيچ گونه ادعائي را براي پيمانكار ايجاد ننموده و اض

  اين بابت نخواهد شد .

  تعطيل را خواهيم داشت و به لحاظ اين كاهش آمار ، ايام كار و  هايروز ناهار در وبه دليل شرايط خاص ماه مبارك رمضان تقليل در آمار صبحانه

  پيمانكار نمي تواند هيچ ادعائي داشته باشد .

  يمانكار موظف است طبق آمار ارائه شده توسط كارفرما اقدام به طبخ و توزيع غذا نمايد.جمعه و ايام تعطيالت نيز پ ،در روزهاي پنج شنبه  

 د.درصورت صالحديد كارفرما جهت افرادي كه بدليل عذر پزشكي از روزه داري معذور ميباشند در وعده ناهار با نظر كارفرما غذا توزيع مي گرد 

  

   البسه و کفش کار

   کفش يا چکمه (با نظر و تائيد نماينده کارفرما و از توليدات داخلی و كاله  ،، دستكش  (روپوش)ي داراي لباس نان پيمانكار بايستکكليه كار ،

  پيمان پيمانكار بوده و كارفرما در اين رابطه هيچ گونه تعهدي ندارد، وضع لباس كاركنان موضوع اين البسه به عهده و هزينه  باشند. تأمينمرغوب) 

بوده و تعداد آنها بايستی به اندازه ای باشد که هيچيک از کارکنان به بهانه به شستشو رفتن لباس رضايت بخش  يزه ، مرتب وهميشه پاك  بايستي

  دست البسه دراختيار کارکنان قرار داشته باشد. ٢متحد الشکل با لباس غير رسمی و کثيف مشغول بکار نباشد و در هر زمان بايد حداقل 

  سري از البسه فوق را به هريك از پرسنل خود تحويل نمايد. البسه اي كه ميبايست توسط پيمانكار و به هزينه وي  ٢ر سال پيمانكار موظف است ه

  حسب نظر و تائيد کارفرما براي هريك از پرسنل خود درطول سال تهيه و تأمين شود به شرح جدول ذيل مي باشد : 
ف

دي
ر

  

  شرح البسه  نوع شغل
درصد وزني از كل 

100%  

  سرآشپز  ١

 ٤عدد)، لباس كار تمامًا سفيد با پارچه مرغوب و داخلی{ شامل روپوش ( ٢كاله سرآشپز(

 ٢عدد)}، كفش كار ايمني مخصوص مرغوب توليد داخل( ٢بند(عدد)، پيش ٢عدد)، شلوار(

  عدد) ٢جفت)،حوله دست وحمام (هركدام 

 

لباس 

فرم(مخصوص تردد 

%١٠به پااليشگاه):   

 

لباس سفيد يا 

ن مخصوص روش

%١٠كار:   

 

 

شلوار مخصوص 

%١٠كار:  

 

%١٠پيشبند:   

 

  آشپز  ٢

تين به رنگ آبي با پارچه مرغوب و داخلی لباس كار تمامًا سفيد با نوار  روي يقه و آس

عدد)}،  كفش كار ايمني مخصوص مرغوب توليد داخل  ٢عدد)، شلوار( ٤{شامل روپوش(

  عدد) ٢عدد) حوله دست و حمام (هركدام  ٢عدد)، پيش بند ( ٢كاله سفيد( -جفت) ٢(

  كمك آشپز   ٣

با پارچه مرغوب و داخلی لباس كار تمامًا سفيد با نوار  روي يقه وآستين به رنگ سبز  

عدد)}،  كفش كار ايمني مخصوص مرغوب توليد داخل  ٢عدد)، شلوار( ٤{شامل روپوش(

  عدد) ٢عدد) ،حوله دست و حمام (هركدام ٢عدد)، پيش بند( ٢جفت)، كاله سفيد( ٢(

٤  
كارگرآشپزخانه 

  (ظرفشوي)

عدد)، چكمه  ٢ر(عدد)، شلوا ٤لباس كارآبي با پارچه مرغوب و داخلی  (شامل روپوش(

 ١جفت) كفش كار ايمني مخصوص مرغوب توليد داخل ( ١مخصوص مرغوب توليد داخل(

 ٢عدد)، حوله دست و حمام (هركدام  ٢عدد)، كاله( ٢جفت) ، پيش بند پالستيكي ضد آب(

  عدد)

  

٥  

  

  ساالد زن

  

داخلی  لباس كار تمامًا سفيد با نوار روي يقه و آستين به رنگ بنفش با پارچه مرغوب و



عدد)}، كفش كار طبي مخصوص  ٢عدد)، پيشبند( ٢عدد)، شلوار( ٤{شامل روپوش(

  عدد) ٢عدد)، حوله دست و حمام (هركدام  ٢جفت)، كاله سفيد( ٢مرغوب توليد داخل(

 

%١٠انواع كاله:   

 

كفش كار ايمني 

%١٥مخصوص:   

 

كفش طبي و راحتي 

  %١٥مخصوص كار:

 

كاپشن سفيد 

مخصوص 

%٥سردخانه:  

 

%٥جليغه:   

 

%٥كت و شلوار:   

 

حوله دست و 

%٥حمام:  

 

  

  تخته كار  ٦

لباس كار تمامًا سفيد با نوار روي يقه و آستين به رنگ نارنجي  با پارچه مرغوب و داخلی 

 ٢عدد)}، كفش كار ايمني مخصوص( ٢بند(عدد)، پيش٢عدد)، شلوار(٤({شامل روپوش

  عدد) ٢جفت)،حوله دست و حمام (هركدام  ١عدد)، دستكش سيمي( ٢جفت)، كاله سفيد(

  نظافتچي  ٧

عدد)}، ٢عدد)، شلوار(٤لباس كار طوسي با پارچه مرغوب و داخلی {شامل روپوش(

عدد)، حوله دست و حمام  ٢ه(جفت)، كال ١جفت) كفش كار ايمني مخصوص(١چكمه(

  عدد) ٢(هركدام 

٨  
كارگرساده 

  حمل بار

عدد)،  ٤لباس كار مناسب شيري يا كرم رنگ با پارچه مرغوب و داخلی {شامل روپوش(

عدد)، حوله دست  ٢جفت)، كاله( ٢عدد)}، كفش ايمني كار مخصوص توليد داخل( ٢شلوار(

  عدد) ٢و حمام (هركدام 

  انباردار  ٩

عدد) و ٢عدد)، پيراهن( ٢ر مناسب شيري يا كرم رنگ با پارچه مرغوب و داخلي(لباس كا

عدد)، كفش ٢عدد)، كاله (١عدد)،  كاپشن مخصوص جهت سردخانه( ٢شلوار مناسب(

  عدد) ٢جفت)، حوله دست و حمام (هركدام  ٢ايمني كار مخصوص(

  سرپيشخدمت  ١٠

 ٢عدد)، جليقه سورمه اي( ٢شكي (عدد)، پيراهن سفيد يقه پاپيوني م ٢شلوار سرمه اي(

جفت)، كاله مخصوص  ٢عدد) و كفش طبي و راحتي مخصوص كار توليد داخلی و مرغوب (

  عدد) ٢عدد)،حوله دست و حمام (هركدام ٢(

  پيشخدمت  ١١

عدد) و جليقه سرمه ای با پارچه  ٢عدد)، پيراهن سفيد يقه پاپيوني ( ٢ای(شلوار سرمه

دد) و كفش طبي و راحتي مخصوص كار توليد داخلی و مرغوب ع ٢مرغوب و توليد داخلی(

  عدد) ٢عدد)، حوله دست و حمام (هركدام  ٢جفت)، كاله مخصوص( ٢(

 
   ن : کارکنان پيمانکار درهيچ زمانی اجازه استفاده از دمپايی را ندارند و کفش کار بايد طوری باشد که ضمن جلوگيری از نفوذ آب ، تميزکرد ١تبصره

  حتی امکان پذير باشد و پای کارکنان را خسته ننمايد وموجب تعريق نشود.آن برا

   پيمانکار موظف به تهيه دمپايی مخصوص دستشويی به تعداد الزم و كافي برای کارکنان است و کارکنان وی اجازه استفاده از کفش کار  : ٢تبصره

  را به هنگام استفاده از سرويسهای بهداشتی ندارند.

  ستوران ر ساعات كار

  ساعته مي باشد.  ١٢ساعته و در دو شيفت  ٢٤ساعت كار رستوران  

 . تبصره  : تعيين ساعت كار در ماه مبارك رمضان با نظر كارفرما مشخص مي گردد   
  

  

 
 

  قوانين بيمه و تامين اجتماعي.  

 قوانين مربوط به وزارت دارائي و اقتصادي و قوانين مربوط به مالياتها.  

 ه مناطق ويژه اقتصاديقوانين مربوط ب. 

  الزامات ايمني مطابق با مقررات و دستورالعمل هاي جاريHSE   در مجتمع.  

   شركت ملي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي وايمني ،بهداشت و محيط زيست  پيمانكاران   هايدستورالعمل

  .گاز ايران  

  مجموعه راهنماهای بهداشت امورHSE  شرکت ملی گاز ايران.  

  اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند ج ماده  براساسحظات زيست محيطي مالرعايت

  .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ١٠٤

بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير -٧
( 


