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و استانداردهاي بهداشتي را رع-1 و بايد كليه موازين و هر گونهايت كردهتهيه مواد اوليه، طبخ وتوزيع كليه مواد غذايي موضوع قرارداد بعهده پيمانكار بوده
و ناظران نظارت مستقيم بر كار پيمانكار بر عهده كارشناسان فعاليت پيمانكار در بيمارستان بايد به تاييد كارفرما رسيده باشد مقيم تغذيه، بهداشت

و از جميع جهات همچنين نظارت عاليه.باشدميو رئيس امور عمومي واحد آشپزخانه  بر عهده كميته اي متشكل از نمايندگان مديريتهاي به طور كلي
و مع و پيمانامور مالي، خدمات پشتيباني، دفتر حقوقي، حراست، بازرسي و بهداشتي مي باشد و كميته اونتهاي درمان كار مكلف به اعمال نظرات ناظرين

و يا قانوني. موصوف مي باشد و مي تواند منتهي به اعمال ضمانت اجراهاي قراردادي و يا كميته به منزله نقض تعهد است لذا عدم اجراي تذكرات ناظرين
.گردد
در تاييد گواهين كامل ميگردد بديهي است امتيازات داده شده جهت نظارت كامل برانجام امور توسط كارفرما بصورت روتي پيوست چك ليست:1تبصره

آن، موضوع در كميته نظارت80متوسط امتيازات از كار شركت تاثير مستقيم دارد در صورت پايين بودن  و متناسب با ا مطرح زاي هر يك امتياز پايين به
كل پرداختي همان ماهيك،80تر از  .كسر مي گردددرصد از

و مصوبات ار يا نماينده پيمانكار موظف است در صورت دعوت از ايشانپيمانك-2 و صورتجلسات را امضاء نموده در جلسات موضوع قرارداد حضور يابند
.جلسات مربوط به موضوع قرارداد را اجراء نمايد

.رد بيمارستان شودواو پس از عقد قرارداد قبل از شروع بكار شركت يك هفتهكليه وسايل مورد نياز بايد حداقل-3
 در صورت صالحديد بيمارستان جهت اموري مانند تعميرات يا سم پاشي آشپزخانه، بهتر است پيمانكار مكاني براي جابجايي داشته باشد در غير–4

م و تهيه كليه امكانات مورد نياز جهت پخت در حل جديد به عهده پيمانكار اينصورت به محلي كه توسط بيمارستان تعيين ميگردد بايد نقل مكان نمايد
.ميباشد

و خارجي پيمانكار الزاماً بايد توسط شده تهيه برنج-5 توسط برنجتاييد عدم در صورت است بديهي.كارفرما باشد مورد تائيد نماينده درجه يك، مرغوب
راكارفرما نكردن تذكر در صورت رعايت، برنج نوع بر تعويضكارفرما پس از يك مرتبه تذكر كتبي مبني  كل هزينه برنج مصرفي و كسر نمايد مجاز است

و يا قانوني اعمال مي گردد .در صورت تكرار ضمانت اجراهاي ديگر قراردادي
بهبه هيچ وجه پيمانكار-6 ، در نباشد كارفرماتأييد مورد مواد اوليهكه مگر در موارد استثنايي،باشد نمي از بيمارستان غذايي مواد اوليه خروج مجاز

راآ تواندميو مجوز بيمارستان خروج با برگ اينصورت در نمايد خارجن مواد غذايي از غير اينصورت به ازاء هر بار مشاهده مبلغ پنج ميليونو ريال
.نمي باشداين وجه التزام مانع اجراي ساير الزامات مربوط به ايفاء تعهدات. دريافتي پيمانكار كسر ميگردد

ويلباشدمي بيمارستان غذا آشپزخانهو طبخ مواد اوليه سازي آماده محل-7 و يا ... كن چنانچه به هر دليلي از جمله قطع گاز يا برق امكان آماده سازي
.و طبق روال معمول توزيع نمايد طبخ در آشپزخانه بيمارستان نباشد، به هر حال پيمانكار مكلف است غذاي مركز را در محل مناسب ديگري تامين

و طبخ غذاحق استفاده پيمانكار-8 و آماده سازي مواد اوليه از از آشپزخانه بيمارستان را بمنظور نگهداري براي خارج از بيمارستان ندارد، همچنين به غير
ازدتوزيع نمايپخت شده را در بيمارستان كه در جاي ديگر مورد فوق الذكر حق ندارد غذاهايي كل هزينه غذاي آن وعده و در صورت انجام اين عمل

.پرداختي ماهيانه پيمانكار كسر ميگردد
و پيمانكار تحويل نمايندهبه واحد تغذيه توسط قبل از پخت،باشدميآن تهيهبه پيمانكار موظفكهي غذاي آمار ميزان-9 در تغيير هر گونه ميگردد

.قبل از پخت، توسط كارفرما بالمانع مي باشد ساعت24برنامه طي
. حجم بسته بندي مواد اوليه مانند رب گوجه يا روغن مايع به گونه اي باشد كه پس از باز شدن، در كمترين زمان ممكن به مصرف رسد:1تبصره
ب)33ماده1با در نظر گرفتن تبصره(تاريخ مصرف تمامي كاالها:2تبصره و نمي بايست بيش از نيمي از تاريخ در هنگام ورود به يمارستان كنترل شده

. مصرف آنها منقضي شده باشد
و كميت غذا توسط:3تبصره . انجام گيرد) كارشناس تغذيه، متصدي غذا، سوپروايزر شيفت مربوط(نظارت بر كيفيت

و گاز-- 10 .شدعمل خواهد)به ترتيب اولويت(آشپزخانه به طريق زير هزينه آب، برق
.با نصب كنتور مجزا در آشپزخانه ،پيمانكار طبق محاسبات ،متعهد به پرداخت مصرف خود خواهد بود-
ب- و گاز مشخص ،وپيمانكار ملزم به پرداخت سهم خود خواهد .ودبا نظر كارشناسان خبره ومنتخب دانشگاه ،ميزان مصرف پيمانكار از آب ،برق

يك. گرددمي پيمانكار ابالغبه بيمارستان واحد تغذيه توسط هفته مختلفيروزهايذاغ نوع شامليهفتگي غذاي برنامه- 11  غذا در برنامه نوع تكرار
پيمانكاريبرا برنامه غذا طبق وعدهيك تهيه هر دليلبهدر موارد خاص دارد در صورتيكه بيمارستان تغذيه ساننظر كارشنابهي بستگي هفتگيغذاي

و اعالم موافقت كارفرما وعدهآن مقدور نباشد تغيير برنامه مجوز دونب(جايگزينيهرگاه غذا در غير اينصورت. بالمانع استصرفاً با هماهنگي قبلي
در.مبلغ آن غذا محاسبه نمي گردد تذكر كتبي پيمانكارتوزيع شود ضمن توسط) كارفرما مناقصه هيچ گونه تعهدي براي ارائه قيمت پيشنهادي غذاها

.كارفرما مبني بر گنجاندن در برنامه هفتگي نمي باشد
به تعهدات خود عمل ننمايد بيمارستان راساً نسبت به تهيه غذا اقدام در هر وعده غذايي يا ميان وعده در صورتي كه پيمانكار در خصوص تهيه غذا- 12

و كليه هزينه ها به اضافه ه%50نموده و جريمه هاي نقض تعهدات،.از مطالبات شركت كسر ميگرددمان غذاهزينه اين امر مانع از اعمال ضمانت اجراها
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.نمي باشد
و نوسانات قيمتي حاكم- 13 و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي بر پيمانكار مكلف است قيمت پيشنهادي را با توجه به شرايط ياد شده از جميع جهات

و افزايش احتمالي قيمت ها بر عهده وي ميباشد بازار كاالهاي مورد و انعقاد. نياز در نظر بگيرد، لذا پيش بيني نرخ تورم  بنابراين پس از اتمام مناقصه
و جز در موارد افزايش حجم قراردبملزم است تا پايان مدت قرارداد تعهدات خود را مطابق قيمت پيشنهادي اوليه به انجام پيمانكار قرارداد تا سقف اد رساند

.افزايش مبلغ قرارداد امكان پذير نيست،25%
مر كليه غذاهاي مورد- 14 و كارفرما،بديهي است در صورت اعالم توسط در فهرست آناليز آمده استكزانياز و توزيع غذا بوده پيمانكار موظف به طبخ

و  ب قيمتمبناي محاسبه با توجه به قيمت پايه .رگ پيشنهاد قيمت مناقصه ميباشداعالم شده توسط پيمانكار در
و يا حذف:)1( تبصره و چيدمان برنامه غذايي را انتخاب  كارفرما اختيار دارد كه از بين ليست غذاي پيشنهاد شده بسته به نظرسنجيهاي انجام شده نوع

و تعداد غذاي سفارش داده شده مي باشد و مالك پرداخت، نوع غذا .نمايد
پيمانكار در راستاي برنامه اعتباربخشي واحد تغذيه چند نوع غذا در يك وعده به صورت همزمان، ضاي كارفرما مبني بر پخت در صورت تقا):2(تبصره

و توزيع همزمان مي باشد .موظف به تهيه
و چنانچه):3(تبصره در اين بديهي است. توزيع آن استكارفرما جدا از آناليز اعالم شده نياز به تهيه غذاي خاص داشته باشد، پيمانكار موظف به تهيه

.پيشنهادي محاسبه مي گرددموجود در ساير غذاهاي داراي قيمت پختهمواد آناليز گرمي اساس صورت قيمت بر
ا عمل در صورت صالحديد كارفرما نسبت به كاهش يا افزايش آناليز مواد اوليه مصرفي در تهيه غذاها پيمانكار موظف است طبق نظر كارفرم):4(تبصره

.نمايد، در اين صورت تغيير قيمت ناشي از تغييرات انجام شده با نسبت معين شده در آناليز محاسبه خواهد شد
.مكلف مي باشد توزيع وعده هاي غذايي را در ساعات اعالم شده رعايت نمايد پيمانكار- 15

و پيمانكار متعهد است امور مرتبط با نيروي انساني شركتي و مقررات كه اهم آن در طبق قرارداد .به انجام رساندآمده است ذيل جدولقوانين

شرح وظايف مرتبط با نيروي انسانيموضوعرديف

1
مدارك

 پرسنلي

و جسمي، كپي شناسنامه، كپي كارت پايان خدمت، برگ عدم اعتياد به مواد مخدر، گواهي سالمت روحي
ن و و سمت آنان را تحويل گرفته و نشاني محل سكونت تيجه را به همراه يك برگ قرارداد فيمابين شركت

و طرح طبقه بندي مشاغل به كارفرما تحويل نمايد و امور اجتماعي .پرسنل بر مبناي قوانين كار
از) از آموزشگاه اصناف(داشتن گواهينامه بهداشت عمومي كه جزء الزامات شاغلين در واحدهاي صنفي

و ساير محلهاي طبخ .مواد غذايي مي باشد الزامي استقبيل رستورانها

2
وضعيت
 كاركنان

و همچنين و روحي كامل و از سالمت جسمي افراد بكار گرفته شده توسط پيمانكار مي بايست آموزش ديده
و مورد تائيد كارفرما باشند و رفتار برخوردار بوده .حسن اخالق

و مقررات محل كار از و ساير موارد الزم است كليه شئونات اداري، اسالمي جمله پوشيدن لباس متحدالشكل
.مشابه را به دقت رعايت نمايند

يك از كاركنان پيمانكار مي بايست ظرف مدت و اعالم پايان كار هر 48ضمناً در صورت عدم رضايت كارفرما
و فرد جايگزين جهت انجام امور آشپ زخانه ساعت نسبت به جايگزيني فرد مزبور تائيد كارفرما اقدام نمايد

.توجيه شده باشد
و پرسنل مي بايست در ساعت كاري يك پرسنل در دو محل كاري استفاده نمايد پيمانكار نمي تواند از

.آشپزخانه در همان بيمارستان مشغول بكار شود
و و تردد افراد غير مسئول به محيط آشپزخانه اكيداً ممنوع بوده در كليه مراحل آماده سازي غذا، حضور

.ار موظف است از آن جلوگيري نمايدپيمانك

3
نيروي

متخصص
و سرآشپز

و آموزش ديده- و آشپزهاي خود را از بين نيروهاي تخصصي داراي مدرك(شركت موظف است سرآشپز
و زيارت و حرفه اي يا سازمان حج و كارفرما حق دارد بر فرآيند) فني و با تجربه كاري مفيد انتخاب نمايد

و يا امتحان عملي بگيردانتخاب آنه .ا نظارت دقيق داشته
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و آشپز، بايد به تائيد كارشناس تغذيه بيمارستان برسد-آشپز .مهارتهاي سرآشپز
و 19:30آشپز يا سرآشپز بايد حداقل تا ساعت- و پايان پخت غذاي شام در محل آشپزخانه حضور داشته

و آشپزخانه را ترك كنندحق ندارند فرآيند پخت غذاي شام را به كارگران واگذار .نموده
و توزيع غذا را ندارد- .همچنين كارگران خدمات آشپزخانه، بطور همزمان حق دخالت در امور طبخ
و كارگر،بايد وظايف تخصصي سرآشپر- و توزيع غذا آشپز، كمك آشپز، كارگر آشپزخانه، كارگر آبدارخانه

و نظافتچي محيط آشپزخانه، نيروي آماده كننده گا و ليست نيروها واژ به صورت دقيق از هم تفكيك گردد
.شرح وظايف آنها به تائيد كارشناس تغذيه برسد

و يا تغيير پرسنل، نيروي جايگزين مي بايست تمام شرايط دفترچه مناقصه را دارا- در صورت جايگزيني
.باشد

4
نماينده

 پيمانكار

وجهت نظارت بر حسن اجراي قرارداد، پيمانكار مي بايست نماينده تام االختيار خود را كه داراي صالحيت
و بهداشت محيط مي باشد، كتباً به كارفرما و آشنا با عملكرد سيستم خدمات تغذيه آموزشات الزم بوده

اي. معرفي نمايد و بازديدهاي دوره و) الزاماً حداقل سه بار در هفته(فرد مزبور مي بايست ضمن حضور مؤثر
.لكرد كارگران آشپزخانه، در مواقع لزوم در محل كارفرما حضور يابدنظارت بر عم

5
كارت

 بهداشتي

و داشتن گواهي بهداشتي اصناف جزء تعهدات الزامي برنده- و سالمت كاركنان تهيه كارت بهداشتي
و مي بايست قبل از شروع به كار داراي كارت بهداشتي باشند افرادي كه به هر نحو دار اي مناقصه است

.كارت بهداشت نباشند اجازه حضور در محل كار را نخواهند داشت
.داشتن كارت بهداشتي حتي براي نيروهايي كه به طور آزمايشي مشغول به كار مي شوند الزامي است-

6
حفظ

ايمني 
 كاركنان

و چنانچه حادث- و پوشش ايمني كاركنان خود بوده ه اي برايشركت برنده مناقصه عهده دار تأمين وسايل
و كارفرما هيچگونه هر يك از كاركنان وي پيش آيد مستقيماً عهده دار پاسخگويي به مقامات ذيصالح بوده

.مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت
.پرسنل آشپزخانه ها بايد تحت پوشش بيمه حوادث شناور به تعداد كافي قرار گيرند-
و شارژ كپسولهاي آتشنشاني در- .محل آشپزخانه بر عهده كارفرما مي باشدتهيه، نصب

7

و حقوق
مزاياي 
 پرسنل

و مزاياي متعلقه كاركنان تحت پوشش مطابق با قانون كار به طور كامل حداكثر تا پايان هر ماه-1 حقوق
بديهي است كه تاييد صورتحساب پيمانكار هر ماه منوط به ارائه ليست بانكي پرداخت حقوق. پرداخت گردد

.ه كاركنان مي باشدو بيم
و بيمه كاركنان تحت-2 و مزايا در ماه مبارك رمضان به لحاظ افزايش ساعات كار آشپزخانه، عالوه بر حقوق

.پوشش، اضافه كاري آنان به طور كامل طبق قانون كار پرداخت گردد

8

انتخاب
نيروهاي 

 آشپزخانه

ب- يك قرارداد كامالً حجمي و تمامي مسئوليتهاي ناشي از عملكرد كارگراناز آنجا كه قرارداد تغذيه وده
و توزيع غذا، مأموركآشپزخانه مستقيماً بر عهده پيمانكار است، لذا اختيار انتخاب آشپز، ارگران آشپزخانه

و  و مي باشد... خريد، انباردار، راننده .تماماً با پيمانكار
.اه معرفي شوندنيروهاي شاغل در آشپزخانه بايد به هسته گزينش دانشگ-

9
لباس

 پرسنل

و روپوش- و كارگران توزيع غذا، لباس جداگانه برنده مناقصه متعهد مي باشد جهت پرسنل آشپزخانه
و با تائيد كارشناس ناظر تهيه نمايد .مناسب همراه با اتيكت

و لباس كار آشپزخانه در هنگام توزيع غذا ممنوع مي باشد- .استفاده از دمپايي
.دست لباس براي پرسنل آشپزخانه تهيه گردد2ماه يكبار6ل هر حداق-
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11 

اختيارات
كارفرما در 

پرداخت 
 دستمزد

وندر صورتيكه پيما- و دستمزد و پرداخت حقوق كار در انجام تعهدات خود در قبال نيروهاي آشپزخانه
ن و يا از پرداخت آنها خودداري 13مايد، كارفرما در اجراي ماده كسور تأمين اجتماعي مربوطه ناتوان گردد

و اين مبالغ و ليست بيمه اقدام نموده و دستمزد قانوني قانون كار مختار است رأساً نسبت به پرداخت حقوق
.را از صورت وضعيتهاي پيمانكار كسر مي نمايد

از) پانصد هزار ريال(ريال 000/500در اين صورت، به ازاي هر نفر مبلغ- مطالبات به عنوان جريمه
.پيمانكار كسر مي گردد

12 

حجم
نيروي 
 انساني

هر بيمارستان با توجه به حجم كار فرق دارد وبايد با بيمارستان هماهنگتعداد نيروي انساني مورد نياز-
.شود

و- در ايام تعطيل پيمانكار موظف به تأمين نيروي كافي جهت اجراي برنامه غذايي مورد تاييد كارفرما بوده
.ير برنامه غذايي به دليل كمبود نيرو در ايام تعطيل مجاز نمي باشدتغي

و كارفرما تعهدي در قبال امنيت- 16 و نيز رعايت ايمني ، مواد موجود و نگهداري اموال مكان يا وسايل واگذار شده به پيمانكار ندارد لذا وظيفه حفظ
.باشدجبران هر گونه خسارت در اين رابطه بر عهده پيمانكار مي 

به- 17 و يا تشخيص مقامات مسئول دستگاه نسبت و يا دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان جذب دانشگاه ميتواند مطابق مقررات، بخشنامه هاي دولتي
مذكور به پيمانكار لذا چنانچه جذب نيروهاي مذكور صرفاً در مورد توزيع غذا صورت گيرد نيروهاي. نيرو در خصوص انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد 

كل قرارداد كسرخواهد گرديد و مزاياي متعلقه به نيروهاي مذكور از مبلغ و مطابق قوانين موضوعه حقوق .معرفي خواهند شد
 بيمارستانيرتأخ. ماه داشته باشد)سه(3 در صورت ديركرد پرداخت مطالبات، پيمانكار بايستي توان مالي پرداخت كليه هزينه هاي قرارداد را به مدت- 18

.در پرداخت ماهيانه پيمانكار به هر دليلي كه باشد مانعي براي پرداخت دستمزد ماهيانه كارگران از سوي پيمانكار نمي باشد
زم- 19 و تا و پرداخت حق بيمه توسط پيمانكار ميباشد ان ارائه صدور گواهي كاركرد شركت در پايان هرماه منوط به ارائه ليست واريزي دستمزد كارگران

.ليست هاي مذكور مبلغ ماهيانه قرارداد نيز پرداخت نخواهد داشت
پ- 20 و انتخاب پيمانكار جديد با تاخير مواجه شود پيمانكار مكلف است تا تعيين يمانكار جديد پس از اتمام قرار داد چنانچه به هر دليلي برگزاري مناقصه

، موضوع قرارداد را ادامه ده .دطبق شرايط قرارداد
و بيماران همكاري الزم انجام نمايد-21 .پيمانكار موظف مي باشد با توجه به صالحديد بيمارستان در خصوص ارائه منو انتخابي غذا جهت پرسنل
و كسورات قانوني قرارداد بر عهده پيمانكار خواهد بود- 22 .پرداخت كليه مالياتها
يا يندهنفرنمايك از ابتداي قرارداد پيمانكار بايستي- 23 نماينده معرفي شده مي بايست الزاماً مورد(بهداشت محيط كارشناس با مدرك كارشناس تغذيه

به تعيينرا) تائيد كارفرما باشد ، نمايد، كارفرما معرفيو و مورد تاييد كارفرما باشد و تغذيه اي الزم، كافي  در مقابل نامبرده بايد داراي اطالعات بهداشتي
ميو پاسخگو بوده پيمانكار در هر مورد مسئول نماينده در قرارداد بعنوان مندرجتتعهدا انجام و نيازها را بر طرف بايستو  موضوع اين.نمايد كمبودها

در.پيمانكار خواهد بودبه ابالغ منزلهبه شركت نمايندهبهو شفاهي كتبي هاي ابالغ ضمناً كليه. پيمانكار نخواهد بود مسئوليت رافع در هر حال كارفرما
و نماينده پيمانكار برساند و گزارش حاصل از آن را به رويت مديريت .هر ساعت از شبانه روز ميتواند آشپزخانه را بازديد نموده

الي5در تمام ساعات كار آشپزخانه از ساعت بايد نماينده-1تبصره .حضور داشته باشد23صبح
.پيمانكار موظف است يكنفر را بعنوان انباردار به بيمارستان معرفي نمايد-2تبصره
و اجرا مستندات-3تبصره و همكاري خويش را با كارفرما در انجام كارشناس بهداشت محيط يا تغذيه مستقر در آشپزخانه موظف است تمامي اهتمام

شداعتبار بخشي به عمل آورده در صورت عدم همكاري در  .كميته بهداشت محيط در اين خصوص تصميم گيري خواهد
و در صورتو همچنين هرگونه دستورالعمل ارسالي از سوي دانشگاه بيمارستانو استانداردهاي مربوطه پيمانكار ملزم به رعايت كليه ضوابط اعتبار بخشي- 24 بوده

و(تخطي از هريك از اصول  و صالحيتها ، خطي مشي هادس استراتژيها در تذكر، كارفرما مجاز به انجام هرگونه برخورد قانوني شامل صدور...) تورالعمل و اخطار
.نهايت فسخ قرارداد في مابين مي باشد
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و در صورت عدم رعايت مورد فوق. طبق نظر كارفرما انجام دهدرا اقدامات مورد نياز در حين كار HACCPپيمانكار موظف است براي برقراري سيستم - 25
خ هزينه.واهد گرديدعدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر پس از اعالم كتبي به ازاء هر روز تاخير مبلغ پنج ميليون ريال از دريافتي مطالبات پيمانكار كسر

و كنترل خطرات مواد غذايي( HACCP سيستماستقرار  دهمچنين. بر عهده كارفرما مي باشد) اصول شناسايي سايرر اجراي پيمانكار موظف است
.بنابر اين وجه التزام تعيين شده به موارد مشابه ديگر قابل تسري است. استانداردهاي ابالغ شده كليه همكاري هاي الزم را به نحو احسن اجرا نمايد

و هر بار دو ساعت شركت موظف است- 26 و تغذيه اي كالسهاي آموزشي مورد نياز نيروهاي تحت پوشش را در خصوص مسائ هر ماه يكبار ل بهداشتي
در صورت عدم مشاهده مستندات مربوط به تشكيل كالسها به اعضاي هر ماه مبلغ تامين مدرس الزم در اين خصوص بعهده پيمانكار ميباشد.( برگزار نمايد

مب يك ميليون ريال از حساب شركت كسر پانصد هزار رياللغو در صورت عدم آگاهي پرسنل از دستور العملهاي ابالغ شده به پيمانكار به ازاي هر مورد
.ميگردد

در) ساعته40(ارائه گواهينامه آموزش بهداشت عمومي- 27 و حداكثر يكماه پس از شروع بكار از مراكز مورد تائيد براي كليه پرسنل الزامي مي باشد
شد با وي صورت سهل انگاري  .برخورد خواهد

به را در بدو شروع آشپزخانه پرسنل كليه امياس ليستيطي است پيمانكار موظف- 28  در بدو شروع آشپزخانه پرسنل كلية. نمايد كارفرمامعرفي قرار داد
 بكارگيري نيروي جديد درحين كار توسط.را ارائه نمايندو گواهي عدم اعتياد وگواهي معاينات دوره اي سالمت از مركز بهداشت بهداشت قرارداد بايد كارت

يك ازايبه.نمايد انگاري سهل رابطه پيمانكار در اين پيمانكار منوط به ارائه گواهي هاي مورد اشاره ورضايت كارفرما ميباشد در صورتيكه از حضور هر
مي از دريافتي ميليون ريالده، مبلغ تذكر كتبي گواهي در هر روز ضمن بدون آشپزخانه پرسنل .گردد پيمانكار كسر

و همچنين لباس كارگران كلية- 29 و ناخن، عدم استفاده از زيورآالت در هنگام كار با مواد غذايي پيمانكار موظف به حفظ نظافت شخصي، كوتاه بودن مو
و اتوكشيده مي باشد و با آرممي رما تعيينكارف از طرفكه كار متحدالشكل لباس پوشيدنبه ملزم شركتنيروهاي همچنين. تميز، غير چرك  گردد

 بايد طوري نيروهاي شركتتعداد است الزامي لباس بودنو مرتبو بهداشت نظافت باشد، ضمناً رعايت داشته خانوادگيو نام نامو اتيكت بوده شركت
از. نگردد احساس كمبودي زمان هيچ باشد كه در پرسنل شركت حق خروج ازآشپزخانه با كفش ولباس مخصوص را ندارند به غير از آبدارچي ها هيچ كدام

.بهداشت فردي جزءاساسي اصول كار مي باشد. ريال كسر ميگردد ميليون پنجصورت عدم رعايت اين بند به ازاء هربار مشاهده مبلغ 
مي بشرح لباس فرم تهيهبه پيمانكارموظف- 30 :باشد زير
ـ كاله اهنپيرآقايان: آشپز: الف و دستكش-چكمه مخصوص به رنگ سفيدو دستكش ساقه بلند خانگي- دمپايي+ـ پيشبندـ شلوار  ماسك

و دستكش- چكمه–پيشبند- مقنعه-مانتو شلوار: خانمها .همه به رنگ مورد تائيد كارفرما ماسك
خ- شلواربراي آقايان- پيراهن: غذا كننده توزيع:ب  ماسك- يكبار مصرف دستكش- كفش- پيشبند- يا مقنعه كاله-انمهامانتو شلوار براي
ـ كاله پيراهن: ظرفشو:پ  مورد تائيد كارفرما رنگبه، همه ظرفشويي دستكش- چكمه-ـ پيشبند يا مقنعهـ شلوار
ـ كاله پيراهن: كارگر نظافتي:ت  مورد تائيد كارفرما رنگبه، همه فشوييظر دستكش- چكمه-ـ پيشبندـ شلوار

و هر ششماه نسبت به تعويض-1تبصره و نظافتچي آشپزخانه ، كمك آشپز پيمانكار موظف است حداقل هر دو ماه نسبت به تعويض لباس پرسنل آشپز
به. لباس پرسنل توزيع غذا اقدام نمايد  پرسنل كارو لباسهاي تعويض زودتر وسايل حفاظت فردي چنانچه در بعضي شرايط به صالحديد بيمارستان نياز

ميليون ريال به ازاي هر بار پنجمبلغ تعيين شدهاستفاده از وسايل حفاظت فردي عدم صورتدر آشپزخانه باشد پيمانكار بايد در اسرع وقت اقدام نمايد
.مشاهده از مطالبات شركت كسر مي گردد

و–2تبصره و غيره(سايل حفاظت فردي مورد استفاده پرسنل مانند پيمانكار موظف است از اس5از هر كدام) پيشبند چكمه كاله درتعدد به صورت وك
.ميليون ريال از حساب شركت كسر مي گردد پنجانبار خود موجود داشته باشد در صورت عدم مشاهده اين تعداد به ازاء هر كمبود مبلغ 

و مكان* :بهداشت تجهيزات
و تغيير كاربري هريك ازفضاهاي آشپزخانه بدون هماهنگي كارفرما ممنوع مي باشدجابجاي- 31 ويقسمتها كليهيو شستشوي، ضدعفون نظافت.ي ديوار
، نهارخور آشپزخانهو سقف كف و سردخانهي، شيشه ها و موضوع هاي محلو ساير آشپزخانه داخليها، انبار، يخچالها و وسايلق مورد نظر كارفرما  رارداد

و درب دار بيمارستان مقرراتبه با توجهو تجهيزات ميو كيسه زباله مناسب آن بعهدهو پدال دارو تامين سطل زباله بزرگ قابل شستشو . باشد پيمانكار
هرت به ازاي هر بار مشاهدهيدرصورت عدم رعا كه.سر مي گرددكمطالبات پيمانكاراز چهار ميليون ريال مورد مجزا براي پيمانكار حسب كليه ظروفي

را كارفرما، چنانچه در مهلت تعيين شده اقدام نشود مكلف به تعويض آن مي باشدقرارداد تذكر ناظرين  و مبلغ آن را به عالوه خريداري مي تواند وسايل
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ش.نمايد كسراز مطالبات پيمانكار مبلغ فاكتورهاي خريداري شده40% وآخر هفته بايد و نظافت كامل آشپزخانه انجام گردد در صورت گزارش ستشو
ها.ميليون ريال كسر مي گردددهناظر در خصوص عدم رعايت اين بند قرارداد، از ماهيانه پيمانكار به مبلغ  بايد به طور بخصوص شستن هر هفته هود

(كامل انجام شود مي صورت عدم نصب برچسبدر)شوندتاريخ زدهو كيسه هاي زباله بايستي برچسب محل توليد. در مرحله اول به پيمانكار تذكر داده
و پس از آن در هر مرحله .ريال به ازاي هربار مشاهده از مطالبات شركت كسر مي گردد دو ميليونمبلغ شود

و همكاري در صورت نياز به انجام آزمايش روي مواد اوليه جهت اطمينان از سالمت آن ها، پيمانكار موظف است- 32 ي آزمايشات را پرداخت كرده هزينه
و كليه هزينه ها به اضافه.هاي الزم را بعمل آورد از فاكتورهاي مورد نظر از مطالبات شركت كسر ميگردداين مهم%40درغير اينصورت بيمارستان راسا اقدام

.به تشخيص واحد بهداشت محيط صورت مي پذيرد
از- 33 ، ادويهقاقالمي ، بيل چاي وجات و حبوبات ، تاريخ كليه مواد غذايي مصرفي بايد در بسته بندي هاي مناسب ، مهر استاندارد داراي پروانه ساخت

و كليه مجوزهاي بهداشتي باشد  و بدون مجوز مورد تائيد نيست.انقضاء در صورت عدم رعايت اين بند نوع مصرف اينگونه مواد غذايي به صورت فله اي
.توزيع شده محاسبه نمي گردد غذاي پخته يا

در غير مي بايست داراي تائيديه شركت پشتيباني امور دام باشد،مواد گوشتي منجمد كه داراي تاريخ مصرف بلند مدت هستند تاريخ توليد: تبصره
آنها مجوز ورود به انبار بيمارستان را همچنين كليه مواد غير گوشتي در صورت داشتن فرصت نيمه زمان توليد تا انقضاء.اينصورت عودت داده مي شود

.نخواهد داشت
مي- 34 از گردد تهيه سيني بر عهده پيمانكارميباشد انجام) ستيلا(شستشو قابل غذا با سيني توزيع هر وعده بايست الزاماً در صورت عدم استفاده

پنج ميليون مبلغ جمع آوري گردد موعداز زودترياو با سيني توزيع نشده باشدمشاهده هر بخشي كه غذاي بيمارانيسيني در هنگام توزيع غذا به ازا
.از مطالبات شركت كسر ميگردد ريال

و ساالد را داشته باشد:1تبصره ، سوپ ، ماست ، خورشت و سيني بايد جاي ظرف برنج .اندازه سيني غذا بايد مورد تاييد كارفرما باشد
و:2تبصره و( زباله ها از قبيل جمع آوري سيني ها ، نان در. گردد انجامبعد از توزيع غذا در بخشها توسط پرسنل توزيع غذا ...) ظروف يكبار مصرف

و يا تسريع در جمع آوري سيني ها كه موجب نارضايتي بيمار گردد به ازاي هر بار مشاهده مبلغ45تا30صورت عدم جمع آوري سيني در فاصله دقيقه
ر .يال از دريافتي ماهيانه پيمانكار كسر ميگرددپنج ميليون

و يا عدم تاييد كارفرما در صورت استفاده از مواد غذايي فاقد مجوزهاي- 35  كل هزينه غذايي آن وعده كسر ميگردد قانوني
و در صورت- 36 و همچنين وسايل الزم در آشپزخانه مي باشد و نصب جعبه كمك هاي اوليه عدم نصب پس از تذكر كارفرما پيمانكار موظف به خريداري

و هزينه آن  در صورت نبود وسايل الزم در داخل آن به ازاي هر بار مشاهده مبلغ دو ميليون ريال از دريافتي پيمانكار كسر ميگرد%40به عالوه رأساً تهيه
.از حساب شركت كسر ميگردد

را- 37 ا(پيمانكار موظف است پالت هاي مورد نياز آشپزخانه و اعم ، انبار ظروف هيچ گونه مواد غذايي نبايستي تهيه نمايد...)ز سردخانه ،كليه انبارها
.برروي زمين قرارگيرد درصورت مشاهده به ازاي هربارمبلغ پانصد هزار ريال ازحساب شركت كسرمي گردد

آ- 38 و موظف است طبق در صورت استفاده از رنگهاي. ناليز از زعفران استفاده نمايدپيمانكار در طبخ غذا مجاز به استفاده از رنگهاي خوراكي نمي باشد
بديهي است چنانچه در اثر استفاده از اين مواد خساراتي به فرد يا افرادي وارد گردد. غير مجاز مبلغ پنج ميليون ريال از مطالبات شركت كسر ميگردد

و جبران آن مي باشد .پيمانكار ملزم به پاسخگويي
غ- 39 ميكليه مواد و قبل آورده بيمارستانبه)30/12الي30/7 از ساعت( اداري ساعاتدر بايست ذايي مصرفي آشپزخانه مؤكداً انباربه از انتقال شود

ل مواد غذايي به انبار بدونحم در صورت است بديهي. كارفرما تأييد شود نماينده تا مواد فوِق الذكر توسط داده كارفرما اطالعبه است پيمانكار موظف
.تاييد كارفرما مبلغ پنج ميليون ريال از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد

و لوازمات شوينده،، كننده ضدعفوني مواد شوينده تهية- 40 بهي بصورت بهداشت بيمارستانيها زبالهينگهدار محلبه زبالهو انتقال زباله سطلهاي ابزار
مپي عهده درصورتيكه پيمانكار درجلوگيري ازخروج مواد غذايي بزرگتر از توري نصب شده داخل كانال آشپزخانه اقدامي ننمايد ويا بصورتي. باشدي مانكار

شد مطالباتازده ميليون ريال هر بار نقص درچربي گيريباعث تخريب توري ها بشود به ازا ه درصورت مشاهده حمل دستي زبال.شركت كسر خواهد
.كت كسر مي گرددتاجايگاه يا كمبود بين وياسطل يا گذاردن كيسه زباله در بيرون از آشپزخانه به ازاء هربارمشاهده مبلغ دو ميليون ريال از مطالبات شر

در- 41 و  شركت مطالباتازآن صورت هزينه غير اينكليه سبزيجات بايد طبق دستورالعمل واحدبهداشت ضدعفوني وسپس مصرف گردند
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و مجزا باشند(.كسرميگردد و يا هر شخص ديگر .) پرسنل اين امر بايد مشخص و بروز خسارتي براي بيمار بديهي است چنانچه اين امر موجب مسموميت
.گردد مسئوليت حقوقي وقضايي آن بر عهده پيمانكار خواهد بود

و ساير لوازم بايد طبق دستورالعگندزدائي محيط آشپزخانه- 42 در. تخت گوشت ماهيانه اليه برداري گردد.مل واحد بهداشت انجام پذيرد، تخت گوشت
ر .يال از مطالبات شركت كسر مي گرددغير اينصورت به ازاي هر روز مشاهده مبلغ دو ميليون

جا نان،(پيمانكار موظف است كليه مواد غذايي را از قبيل:1تبصره طر)تحبوبات، ادويه و سردخانه موادو فرماف كاردر ظروف مورد تائيد از در انبار
.به ازاء هر مورد مبلغ يك ميليون ريال از مطالبات شركت كسر مي گردد رعايت اين موضوعدر صورت عدم غذايي قرار دهد

وغ، صابون، شامپو(پرسنل آشپزخانهيتهيه مواد شوينده مربوط به بهداشت فرد- 43 يا عدم استفاده از صابون در صورت.بعهده پيمانكارميباشد)رهيحوله
.در سرويس هاي بهداشتي به ازاي هر بار مشاهده مبلغ سه ميليون ريال از مطالبات شركت كسر ميگرددمايع دستشويي 

و- 44 و خزندگان و سلف جهت مبارزه با حشرات، جوندگان و نياز به سمپاشي داشته باشد، انجام سمپاشي آشپز... در صورتيكه محلي از آشپزخانه خانه
و نظارت بر عهده كارشناس بهداشت محيط بيمارستان. سلف سرويس طبق درخواست كارفرما به عهده پيمانكار مي باشد و نوع سم تعيين زمان سمپاشي

و سمپاشي بايد توسط شركت هاي تخصصي مورد تائيد كارفرما انجام گيرد پي. بوده مانكار مي بديهي است مسئوليت سوء عملكرد در سمپاشي به عهده
حرارت دهي بايستي به رويت ناظركارفرمارسيده ومستندات انجام شود توسط پيمانكار بايستي به صورت روزانه) شعله گرفتن(ضمناً مبارزه حرارتي. باشد

گ ازاء هربار انجام آن موجود باشددرصورت عدم مشاهده مستندات به .رددمشاهده مبلغ يك ميليون ريال از مطالبات شركت كسر مي
و انبار ها بصورت روزانه انجام گردد-1تبصره ، سردخانه ها و رطوبت كليه يخچالها از. ثبت دما در صورت عدم ثبت به ازاء هر روز به مبلع يكصد هزار ريال

.مطالبات شركت بعنوان جريمه كسر خواهد شد
و چيدمان وسايل مورد استفاده بايد در آشپزخانه رعايت گرد-2تبصره در صورت مشاهده عدم وجود نظم مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات شركت.د نظم

.بعنوان جريمه كسر خواهد گرديد
و تميز باشند-3تبصره .بعنوان جريمه از مطالبات شركت كسر ميگردد يك ميليون ريالبه ازاء هر روز عدم نظافت مبلغ. كليه ترالي ها بايستي سالم
سر-4تبصره و مي گردد عدم مشاهده مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات شركت كسر هربار دخانه ها بايستي دمپايي مجزا وجود داشته باشدبه ازاءدر انبارها

.
مشاهده مبلغ پانصد هزار جفت به ازاء هربار5صورت عدم وجوددر جفت دمپايي تميز در آشپزخانه بصورت استوك ضروري ميباشد5وجود-5تبصره

م .شركت كسر مي گردد طالباتريال از
قرارداد بعنوان جريمه كسر در صورت استفاده از سيخ غير استيل مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات. كليه سيخهاي كبابي بايستي استيل باشند-6تبصره

.خواهد شد
در-7تبصره و يا  حين توزيع غذا مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات استعمال دخانيات ممنوع ميباشددر صورت استعمال دخانيات در محيط آشپزخانه

.شركت كسر خواهد شد
، گوشت يا آبخون باشد در صورت مشاهده مبلغ سه ميليون ريال از مطالبات شرك-8تبصره ت در سردخانه نبايدشيرابه مواد غذايي مانند شيرابه سبزيجات

.كسر ميگردد
كا-9تبصره و در انبار مواد غذايي استفاده از و رتن ممنوع ميباشد از... نگهداري ظروف روغن، مربا صورت سبدها يا سطوح طبقه بندي بايد با استفاده
.گيرد
ها تعويض توري،نظافت شيشه،تعويض شيشه،تعويض المپها، رنگ آميزي وسايل،تعميرات جزئي- 45 و(وسائيدن ماهيانه تخته مخصوص گوشت

.آن ماه كسر مي گردد مطالباتاز دو ميليون ريال درصورت عدم رفع نواقص ضمن هر بار تذكرو بعهده پيمانكار ميباشد)سبزيجات
و- 46 و نظافت ،ماهي تابه،همچنين وسايل آشپزي مانند ديگها.وساير وسايل الزامي استي كباب سيخها،به موقع چرخ گوشت شستشوي مرتب

، قابلمه، كتري كباستيل صافي و كليه لوازم مربوط به آشپزي اب،، تخته گوشت، سيخ و آب گردان آن وغيره بايد انواع مالقه و بيرون هميشه داخل
، سريعا نسبت به خروج وسايل آشپزي وجايگزيني ابزاراقدام  در.گردد تميزوسفيد بوده دودزده نباشند ضمنا در صورت نقص در وسايل ومستهلك شدن

خصورت عدم رفع نقص بيمارستان و هزينه آن را به عالوه رأساً و همچنين احتساب%40ريداري به عنوان وجه التزام مبلغ سه ميليون ريال مبلغ فاكتور
.از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد
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:الزامات مربوط به ايمني*
:ايمني غذايي- الف
هربيماران يا پرسنل چنانچه- 47 و يا فوت دچار مسموميت پيمانكار توسط شده طبخ از غذاي اثر استفادهبر شخصيو يا نآقيمت غذاي، شوندو بيماري

و وعده محاسبه نمي و پرداخت.ماهيانه شركت كسر مي گردد مبلغاز%20ضمن اخطار كتبي گردد و جبران خسارات در ضمن كليه مسئوليتهاي قضايي
و يا فوت شده بر عهده پيمانكار است .ديــه اشخاص آسيب ديده

حق- 48 از استفاده پيمانكار در.شود نمي محاسبه، شده توزيع غذايكل، هزينه مشاهدهو در صورت بعد نخواهد داشت را در وعده اضافي غذايمجدد
پياز دو ميليون ريال آشپزخانه يا سردخانه ها به ازاء هربار مشاهده صورت نگهداري باقيمانده مواد غذايي در مي مانكارمطالبات .گردد كسر

اي(:وسالمت شغلي كاركنان ايمني-ب )بهداشت حرفه
. پيمانكاران از اداره كار را داشته باشدآيين نامه ايمني امور3و2تاييديه ايمني شركت راطبق ماده بايد پيمانكار- 49
و كار در مورد كارگران ايمني نكات كليه رعايتبه پيمانكار موظف- 50 مي محيط خود  زمينه در اينو مالي جاني خسارت هر گونه است بديهي. باشد كار
م عهده به مي پيمانكار و كارفرما هيچگونه پيمانكار جبران توسط بايستيباشد كه .ندارد زمينه در اين تعهدي شود

كه قبلي با اطالع پيمانكار مجاز نيست مگر توسط كارگرانيو جابجاي تعويض- 51  جايگزينييويو كارو جسمي اخالقي از تأئيد صالحيتپس كارفرما
پيمانكار.را اعالم كرد در اسرع وقت فرد نامبرده بايد آشپزخانه را ترك نمايديكه كارفرما عدم صالحيت كارگري ودر صورت پذيرد فرد جديد صورت

خ و رفتار كارگران ماهيانه از مطالبات دو ميليون ريالكتبي تذكر ود در محيط كار مي باشددر صورت عدم رعايت بند فوق ضمن مسئول كليه اعمال
.شركت كسر مي گردد

و- 52 و پيمانكارموظف است پيگيري كاركنان خودراجهت انجام معاينات قبل از استخدام ودوره اي وواكسيناسيون وسايل حفاظت فردي تيتر انجام داده
و آشپزخانه ماننددر حضوربراي نياز مورد و ضدبرش، نسوز، دستكش خانگي و ماسك، يا پالستيكي، پيش بند چرمي و... چكمه ازبر تهيه نموده استفاده

هر صورت عدم پيگيري موارددر مواردفوق نظارت نمايد .مورد مشاهده يك ميليون ريال از مطالبات شركت كسر مي گردد فوق به ازاي
و رفاهي كارو ونوميارگ شرايط- 53 و صندلي مناسب جهت انجام كار، در آشپزخانه از جمله ميز رختكنو كمد مناسب، كار ابزار جابجايي بار، حمل

و صندلي جهت غذاخوري كارگران الزامي است. باشد بايستي طبق تاييديه كارفرما مشاهده مبلغ دو ميليون صورت عدم رعايت به ازاي هرباردر.تهيه ميز
.شد يال از مطالبات شركت كسر خواهدر

.مي باشدبه عهده پيمانكار نيروهاي شركتي طرف مقررات مربوطهامور رفاهي تامين- 54

:تعميرات*

مي- 55 و ساختماني در ليستي جداگانه تحويل پيمانكار و تجهيزات همراه با تاسيسات برودتي و تعميرينگهداربه پيمانكار موظفگردد فهرست لوازم

طيدر ابتداكه استو تجهيزات وسايل به توسط سالم صورتبهيا صورتجلسهي قرارداد و در پايانمي پيمانكار تحويل كارفرما  قرارداد بايد طبق گردد

خسارتي وارد آيد پيمانكار موظف پس از صورتجلسه درصورتي كه به ساختمان آشپزخانه دراثر سهل انكاري. نمايد بيمارستان تحويل سالميا صورتجلسه

ص،انبار،ضمنا ساختمان آشپزخانه. باشد به جبران خسارت دراولين زمان ممكن مي و باالي صفر سردخانه هاي زير كباب،اجاق گاز،فرگاز) طبقاتبا(فر

و هر پز و درازنچهآتاسيسات مربوط به ساختمانها در مي گيرد يافت كرده باشد، در اختيار پيمانكار قرارامين اموال بيمارستان طي صورت جلسه اي و

.پايان قرارداد بايستي سالم مسترد گردد

و در صورت ايجاد نقص بايستي سريعاً- 56 و چربي زدايي مرتب هواكش هاي آشپزخانه بعهده پيمانكار است و سرويس ساعت48ظرف مدت تعمير

و به اضافه. مربوط به آشپزخانه مربوط به پيمانكار مي باشدهمچنين تخليه فاضالب.تعمير يا تعويض گردد در غير اينصورت بيمارستان راساً اقدام نموده

.درصد هزينه آن از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد 20

و مجدداً نصب گردد- 57 و شستشو شده نصورت به ازاي هر بار تاخير در غيراي. فيلترهاي هود مركزي بايد به طور مرتب توسط پيمانكار ماهيانه باز شده
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.از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد پنج ميليون ريالمبلغ

:وظائف توزيع غذا*

در- 58 بر كليه پرسنل توزيع غذا موظف هستند و هنگام توزيع غذا عالوه برخورد همراه داشتن ليست غذاي بيماران؛ موازين بهداشتي رارعايت كرده

و مناسبي با د بيماران وپرسنل از.نمايندريختن غذا درمحوطه وراهروها جداخوددارياز اشته و وظيفه جمع آوري آمار دفتر پرستاري بعهده بخشها

.باشد پيمانكار مي

و- 59 صورت عدمدر پيمانكار موظف به استفاده از نيروهاي كارآزموده ومجرب ميباشد خصوصا نيروي آشپز كامال مجرب جهت امور آشپزي بوده

از پرداختي همان ماه به شركت كسر ميگردد تامين پنج ميليون ريال مبلغ به ازاء هر مورد طبخ بدون حضور آشپز مورد تاييد كارفرما ايت بند فوق رع

و بيمارستان هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد  پرسنل كافي جهت توزيع غذا بعهده پيمانكار ميباشد

.توزيع غذا در زايشگاه وبخشهاي زنان الزاماًاز پرسنل زن استفاده نمايد پيمانكار بايد به منظور-

و خاتمه توزيع غذا* :ساعت شروع

 ساعت توزيع غذا- 60

ز به طور اخصو در صورت صالحديد كارفرما در يك نوبت وعده، ميان، نهار، شام صبحانه نوبتسهدر به طور معمول بيمارستان غذاي: الف مان از در هر

در.گرددمي ساعت توزيع 24 در12هفت الي غذاي گاواژ بيماران .طبق دستورالعمل كارشناسان تغذيه صورت مي گيرد گياهي درب دارليوانهاي وعده

سه وقت تمام پرسنل غذاي:ب .گرددمي توزيعو افطاري سحري رمضان مباركو درماه، نهار، شام صبحانه نوبت در

.سرو گردد مختلف بخشهاي براي شده تعيين در ساعتهاي غذا بايستي:پ
: غذاي بيماران:ت

.يابد تمهخا15/7و در ساعت شروع15/6 از ساعت: صبحانه
.يابد خاتمه13و در ساعت شروع12از ساعت:نهار
سا30/19و در ساعت شروع30/18 از ساعت: شام و از .در زمستان توزيع ميگردد19تا18عت در تابستان

.با مسئول تغذيه مي باشد وعده ميانتعيين ساعت
: پرسنل غذاي:ث

.يابد خاتمه45/6و در ساعت شروع6 از ساعتپرسنل شبكار صبحانه
 صبح9الي8صبحانه پرسنل صبحكار از ساعت

.يابد خاتمه14و در ساعت شروع12 نهار از ساعت
.يابد خاتمه22و در ساعت شروع20 از ساعت شام

و ميان را براي شده تعيين پيمانكار ساعات در صورتيكه:1تبصره به رعايت وعده سرو غذا دو مبلغ تذكر كتبي ضمن تأخير زماني هر دفعه ازاي ننمايد
مي ماه همان مطالباتاز ميليون ريال .رددگ پيمانكار كسر

و پذير بوده امكان بيمارستان از طرف مختلف فصولبه سرو غذا با توجه براي شده تعيين تغييرتمام ساعتهايكه ذكر استبه الزم:2تبصره
.باشدمي بيمارستان از طرف شده اعالم ساعات رعايتبه پيمانكار ملزم

و توزيع غذا در تمام ساعات شبانه روز به تمام رزيدنتها را فراهم نمايد پيمانكار متعهد است:3تبصره .تمهيدات الزم جهت سرو
:كارفرما تاييديه كمي وكيفي*

ب. مي باشد مسئول تغذيه بعهدة تغذيه استانداردهاي بر اساس: مواد غذايي كيفيت تشخيص- 61 . اشد تعدادي از عواملي كه ميتواند روي كيفيت غذا موثر

و يا خورش-عدم پختگي غذا:شامل يا- جانيفتادن غذاها و ، پخت زيادي غذا كه سبب له شدن گوشت خرد شدن يا دم نكشيدن برنج يا له شدن برنج

و غيره  و عدم پرداخدر مورد9طبق تبصره بند بعنوان داور اعضا كميته تغذيه.مي باشد....سبزيجاتي مانند كدو يا بادمجان اظهار نظرت هزينه كيفيت غذا
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و حق هيچ اعتراضي در اين خصوص ندارد. مي نمايند .لذا حكم اين كميته مورد پذيرش پيمانكار است

پيمانكار كسر نمايد در صورتيكه آن ماه ميليون ريال از مطالبات پنجدر هر مورد درصورت مشاهده هرگونه جسم خارجي در غذا كارفرما مجاز است:1تبصره

خ و پرداخت ديه پرسنل،انشود، پيمانكار مسئول جبران خسارت وارده به بيمارو يا فوت ارجي منجر به مخاطرات جاني وجود جسم خواهدو يا اشخاص ثالث

و قضايي ذيصالح معرفي خواهد شد و به مراجع قانوني شد. بود .بديهي است كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارات فوق نخواهد

و جداول ضميمه در جداول مواد غذاييتتشخيص كمي- 62 كه مذكور جزء الينفك خواهد بود و نوع مواد غذايي قرارداد ميباشد در مورد مصرف مقدار

 كارفرمابرسد نماينده رويتبه غذا ها بايد كليه

: غذايي كميت در مورد

و چنانچه كميت غذا مورد تاييد كارشناس تغذيه نباشد بدواً به مي شركت ماهيانه غذا از دريافتيآن درصد مبلغ%30 پيمانكار تذكر در صورت.گردد كسر

.تكرار ،كل مبلغ وعده غذايي از مطالبات پيمانكار كسر ميگردد

.قرارداد اعمال خواهد گرديد12-3در صورت تكرار براي مرتبه سوم ماده

به در صورتيكه تعداد غذاي توزيع شده به دليل سهل انگاري پيمانكار از آمار ارائه شده به پيمانكار كمتر باشد، پيمانكار موظف است نسبت به تهيه غذا

، مبلغ  و بعالوه به ازاي كمبود تعداد هر پرس پيمانكار كسر مطالباتاز پانصد هزار ريالتعداد پرس غذا كه نوع آن توسط كارفرما مشخص مي شود، اقدام

يك روز به دليل كاهش آمار بيماران،كمتر از آمار اعالم شده به پيمانكار باشد ،پيمانكار حق فروش هيچگونه غذاي توزيع شده غذاي چنانچه آمار.مي گردد

و بايد مازاد غذا را به ناظر تحويل نمايد اند مواد اوليه پيمانكار به تعداد آماري كه از روز قبل داده ميشود براي فروش به همراهيان بيمار ميتو. اضافه را ندارد

.غذا را در حضور ناظر اضافه نمايد

و ساير مايحتاج مورد نظرUVهمچنين در راستاي اعتبار بخشي پيمانكار موظف است يك عدد المپ و يك عدد ترازوي با دقت يك صدم درصد

و ناظران كارشناسان .تهيه نمايدتغذيه

و لوازم* :ابزار

و تعداد تجهيزات مذكور در بدو قرارداد.ه به حجم كار هر بيمارستان بر عهده پيمانكار مي باشدتهيه تجهيزات مشروحه ذيل با توج- 63 الزاماً لذا كيفيت

.به تائيد ناظرين منصوب هر واحد برسد مي بايست

ط.و است كارفرمامورد نياز براي كليه بخشها بعهده گرمكن دارنوتهيه ترالي:1تبصره راپيمانكار موظف است غذاي تراليهاي مجهز به دستگاهدر بخ شده

است گرم كننده به بخشها انتقال دهد وبطور كلي غذاي طبخ شده بصورت گرم وبا تهيه ظروف مخصوص دراختيار پرسنل وبيماران گذارده شود بديهي 

و تعدادتعيين  و نوع پ. تائيد استفاده از آن بعهده كارفرما ميباشد ترالي يمانكار موظف است حداكثريك روز پس ازاعالم نسبت به درصورت نياز به تعمير

در تعمير هر تعميرصورت عدم اقدام نمايد .شركت كسر ميگردد مطالباتاز ده ميليون ريالروز تاخير مبلغ به ازاي

و:2 تبصره و با دماي استاندارد كه از طرف . احد تغذيه اعالم ميشود توزيع گرددكليه غذاهاي توزيع شده در بخش يا سلف سرويس ميبايستي بصورت گرم

ت سهل ضمناً در خصوص توزيع غذاهايي كه ميبايستي بصورت سرد ارائه گردد پيمانكار ميبايست تمهيدات الزم در اين خصوص را در نظر بگيرد در صور

.شركت كسر ميگردد انگاري به هردليل به ازاء هر بار مشاهده عدم رعايت موارد مذكور مبلغ دو ميليون ريال از مطالبات

و بايد هر سه ماه يك بار نسبت به تعويض آن اقدام نمايد- 64 ي گوشت از جنس مورد تأييد كارفرما بوده .پيمانكار موظف به خريداري تخته
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، طي صورتجلسه اي با حضور ناظر يا نماينده-ظروف-- 65 و تجهيزات موجود در محل آشپزخانه يا محل طبخ وتوزيع غذا وسايل

و تجهيزات دريافتي را با در نظر  ، وسايل و پيمانكار متعهد مي گردد موقع انحالل يا پايان قرارداد ؛ گرفتن كارفرما تحويل پيمانكار مي شود

و در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت در اين مورد  ؛ و سالم برابر صورتجلسه تحويل كارفرما نمايد ، صحيح استهالك معمول آن

و نامبرده حق كارفرما مي  و از تضمينات وي كسر نمايد ، ميزان خسارت را تعيين و متعهد خود تواند بنا به ارزيابي كارشناسان خبره

و نقص.هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت  و توزيع غذا به عهده پيمانكار بوده و لوازم مورد نياز طبخ و نگهداري كليه وسايل هزينه تعمير

و اعمال جريمه خواهد بود فني ابزار كار نبايد ما ، موجب تذكر كتبي و قصور پيمانكاردر اين مورد ، همچنين. نع طبخ به موقع غذا گردد

، تضمين مناسب به كارفرما تسليم نمايد .پيمانكار موظف است معادل ارزش ريالي تجهيزات تحويل گرفته در آشپزخانه

ازكه بخش هايي در مورد- مانكار موظف است غذا ها را در ظروف يك بار مصرف موردپي دياليز،،ها اورژانسعفوني، بخش جمله كارفرما اعالم مينمايد

 تاييد كارفرما به بيماران تحويل نمايد

.ضمناً كاليبراسيون كليه وسايل كه نياز به كاليبره شدن دارند، بعهده پيمانكار مي باشد- 66
:نظارت بر مواد غذايي*

ه- 67 و مخلفات و توزيع دورچين مورد نظر دورچين و با چيدمان مناسب در ظرف غذا قرارداده شود چنانچه پيمانكار از تهيه مراه غذا بايد بصورت زيبا
.پيمانكار كسر مي گردد مطالباتاز يك ميليون ريالخودداري نمود مبلغ دورچين باضافه 

و نگهداري مواد الزم براي انجام موضوع قرارد- 68 پيمانكار موظف است كليه مواد اوليه اد از اختيارات پيمانكار است ولي در هر صورت تشخيص زمان خريد
ازمطالبات دو ميليون ريالموردنياز راحداقل يك هفته قبل از پخت غذا درانبارنگهداري نمايددرصورت عدم رعايت موارد فوق ضمن تذكر كتبي مبلغ 

.ي بايستي ازنوع مرغوب ومورد تائيد بيمارستان باشدضمنادرهنگام مصرف مواد اوليه غذائ.شركت كسرميگردد 
و توزيع نان مصرفي روزانه همراه با غذا طبق كيفيت مورد تائيد كارفرما به عهده پيمانكار مي باشد- 69 در. تهيه بديهي است در صورت وجود واحد نانوايي

م و گرم را از نانوايي نان بايد از كيفيت نان مركز از سوي كارفرما، در صورت عدم تائيد. ركز تهيه نمايدمركز پيمانكار ترجيحاً بايد نان با كيفيت مطلوب
نان.بيرون ونگهداري نان در آشپزخانه بايد از ظروف استيل درب دار بزرگ متناسب باحجم نان استفاده گردداز حمل نان جهت. محل ديگر تأمين گردد

و. صبح وارد گردد5/5در ساعتو صبحانه بيمارانيعني نان پرسنل شب كار.(شودبيمارستان بايد در هر وعده گرم وتازه اورده  نان صبحانه صبح كار گرم
و شام به ترتيب ساعت. وارد بيمارستان گردد صبح8در ساعت  نانهاي مانده بايد از آشپزخانه خارج .) عصر وارد آشپزخانه گردد5/5و ظهر5/11نان ناهار

حدر.ددگر و يا تازه نبودن صورت مشاهده تخلف به ازاي هربارو يا عدم جمع آوري نان هاي اضافهمل غيربهداشتي يا موارد تخلف در خصوص كيفيت نان
.آن ماه پيمانكار كسر مي گردد مطالباتاز دو ميليون ريالمبلغ 
،،، مربا، عسل كرهپيمانكار بايد قادر به توزيع- 70 و آبليموبايد از دارچين، فلفل،سماق، نمك،شكر،قند،پنير حلوا شكري ، سس ساالد ، سس گوجه

كاباشد نوع يك نفره نيز در غير اين صورت بابت هر دفعه عدم توزيع چهار ميليون ريال از مطالبات پيمانكار كسر.شودفرما تقاضا كرد توزيعركه هر زمان
.مي گردد

.ده مبلغ كل غذا محاسبه نمي گردددرصورت مشاه. استفاده گردد روغن حرارت ديده نبايد به هيچ عنوان درطبخ غذا- 71
م- 72 و و در صورت مشاهده ضبط و ساير مواد غذايي اضافي در سردخانه ها مطلقاً ممنوع ميباشد ، استخوان ، غذاهاي مانده عدوم نگهداري بال وگردن

و به ازاء هر بار مشاهده موردتخلف مبلغ  .مطالبات شركت كسر ميگردداز پنج ميليون ريالميگردد
و بين وعده60نهارو همراه گرم نان 150خوراكو هر پرس صبحانهتوزيع پيمانكار موظف است همراه- 73 به. گرم نان توزيع نمايد60گرم با توجه

شددر نظر گرفتن نان فوق در آناليز غذايي هيچ گونه وجهي بابت نان به طور جداگانه به پيمانكار پرداخت نخ .واهد
ني- 74 ، لذا مقتضي است پيمانكار در اين خصوص پيش بيني نيروهاي مورد و گرم بودن آن اهميت بسزايي دارد و لوازم از با توجه به اينكه سرو بموقع غذا

و يا پرسنل در مورد سرد بودن غذا بدليل عدم بر.را انجام دهدمربوطه نظير فويل آلومينيومي نامه ريزي صحيح توسط پيمانكاردر صورت شكايت بيماران
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.بديهي است كارفرما جهت تحويل آمار به موقع همكاري هاي الزم را به عمل مي آورد.از هزينه غذاي آن وعده كسر ميگردد15%
تا12و بايد شروع پخت سحري از ساعت پيمانكار موظف به پخت وتوزيع غذاي سحر وافطار درماه رمضان جداگانه جهت پرسنل ميباشد- 75 شب باشد

و گرم به دست پرسنل برسد  .مبلغ دو ميليون ريال از مطالبات پيمانكار كسر ميگرددبه ازاء هر مورد در صورت عدم رعايت اين بند.غذا تازه
 تذكر*
1--، ازدر صورت سفارش كارفرما از كباب گوشت مخلوط .هزينه آن وعده مي گردد سبب كسر كوبيده گوشت قرمز گوشت گوسفند در كباب عدم استفاده
در.جهت سرخ كردن مواد غذايي از روغن مايع مخصوص سرخ كردن غذا استفاده شود.روغن مصرفي آشپزخانه بايد طبق نظر كارشناس تغذيه باشد-2

و يا هسته انگور الزم بود هر جا روغن زيت.صورت عدم رعايت اين بند به ازاء هربار مشاهده مبلغ ده ميليون ريال از مطالبات شركت كسر ميگردد ون
.بديهي است بايد در روغن مصرفي آشپزخانه اسيد چرب ترانس، صفر باشد.پيمانكار بايد تهيه نمايد

كه.باشد شده بايد درحضور ناظر آشپزخانه آمادهيو كليه مواد غذائو بادمجانيسبز-3 كهوسبزيجاتي و زير صفر شده بايد ارد سردخانه هاي باال
و مالك  و پوست كندن وشستن ميباشد است بعد آمدهوزن سبزيجات كه در آناليزحداكثر تا سه روز مصرف گردد .از پاك شدن

.براي هر وعده بايد تازه پوست كنده شود. استفاده از پيازي كه از قبل پوست شده است ممنوع ميباشد-4
صف-5 و زير و چنانچه غذايي نياز به گوشت چرخ كرده داشته باشد فقطنگهداري گوشت چرخ كرده در سردخانه هاي باال در حضورر ممنوع است

آ و غذايي كه با اين گوشت پخته شود محاسبه نمي گردد.شپزخانه بايد چرخ گردد كارشناس تغذيه يا ناظر گوشت. در غير اين صورت مورد تاييد نمي باشد
و يا هر ماده غذايي الزاما بايد در  هر گونه گوشت پخته شده ازشب قبل سبب عدم. حضور ناظر يا كارشناس تغذيه شروع به پخت گرددكليه خورشت ها

.محاسبه آن غذا مي گردد
و يا آشپزخانه ميباشددر غير اين صورت عالوه بر آنكه آن ماده-6 غذايي دور پيمانكار ملزم به تهيه ظروف درب دار براي نگهداري مواد غذايي در يخچال

و مبلغ آن به عالوه دد،ريخته مي گر .از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد%30بيمارستان ظروف مربوطه را خريداري
)ماهي- چلو گوشت- كوبيده- وجه كبابج: مانند(.مواد گوشتي بيماران به صورت تكه بايد روي چلو بيماران قرار گيرد- 76

ز* :ير مي باشدمنظور از خالص كه در آناليز مواد غذائي درج شده به قرار
، بال:مرغ خالص- 77 و چربي يعني بدون پر و پوست و احشاء ، امعاء .، گردن
، غضروف وهر جزئي كه نام گوشت نداشته باشد:گوشت خالص- 78 ، دنبه ، بدون استخوان از: گوشت ماهي-79. يعني پاك شده بدون چربي منظور

و استخوان مي باشد .فيله ماهي، بدون سر، دم، پوست
يك- و درجه از گوشت مورد استفاده در غذا بر طبق نظر كافرما از قسمت ران يا سردست و پيمانكار بايد و غيره قلوه گاهگوشتهاي چرب مانند آوردنباشد

.جدا خوداري نمايد
و قرار دادن انجماد زدايي يعني بيرون آوردن گوشت از سردخانه زير. بگذراندرا هر گونه گوشت بايد مراحل انجماد زدايي- ن در سردخانه باالي صفرآصفر

از سه ميليون ريالن غذا معادلآضمن عدم پرداخت هزينه شدهساعت چنانچه ديده شود گوشت منجمدي براي يخ زدايي در آب قرار داده24به مدت
.سند آن ماه پيمانكار كسر مي گردد

و گردن كامال بدون منظور از سينه مرغ- باو پوست بال گرم مورد 1500مرغ هاي زير وزن. منظور از ران يعني ران كامل با ته ران بدون پوست. شد مي
.قبول نيست 

 بارعايت شرايط بهداشتي باوزن استاندارد حمل شودوكشتارگاههاي مجازازمستقيماً. مرغ جوجه كباب بايد فقط از قسمت سينه تهيه شود-
ق- 80 وكليه مواد غذايي كه در سرد خانه و جدا سازي مواد غذايي بايد كامال زير نظر كارفرما باشد رار دارد بايد داراي تاريخ ورودي باشد در. نحوه چيدمان

هر مورد نقض اين بند مبلغ يك ميليون ريال جريمه از مطالبات پيمانكار كسر
.مي گردد

:امور مربوط به سلف سرويس*
در صورت عدم پيمانكار موظف به نظافت ونگهداري وتوزيع غذا درسلف سرويس ميباشد بديهي استواداره سلف سرويس بعهده پيمانكار بوده- 81

كه.از حساب شركت كسر ميگردد يك ميليون ريال نظافت به ازاء هر بار مشاهده مبلغ  پس پرسنل آنها در مورد واحدهائي ازسلف سرويس استفاده ننمايند
به كارفرما،ازتائيد  .غذا درمحل ميباشد تحويل پيمانكار موظف

، دستمال كاغذي- 82 ، سطل زباله ، گلدان ، فلفلدان و پخش كه در سلف سرويس، روميزي تهيه نمكدان و راديو براي هرميز وساير لوازم مانند تلويزيون
عبه عهده پيمانكار استپس از تحويلتعويض چراغها.مورد نياز است بعهده پيمانكار ميباشد يكدم انجام موارد فوق به ازاء هر مورد مبلغدر صورت
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.از حساب شركت كسر ميگرددميليون ريال
.تامين مايع صابون وجاي دستمال كاغذي ونظافت سلف سرويس طبق دستورالعمل بعهده پيمانكار ميباشد- 83
.تهيه ليوان يكبارمصرف وتامين آب سرد بعهده پيمانكار است- 84
، توزيع غذا صرفاً با كارت هوشمند يا ژتون يا حواله هاي آماده از طرف كارفرما در صورت راه اندازي- 85 به امضاء مدير( سيستم اتوماسيون تغذيه

، مترون بيمارستان  ، رئيس اموراداري، كارشناس تغذيه و پيمانكار به هيچ وجه مجاز به توزيع غذا بدون موارد ذكر شده نمي) بيمارستان صورت مي گيرد
.باشد
، فالسكتامين فالس- 86 ،كآب جوش در صورت مستعمل شدن اين.ميباشد) در هر زمان(درصورت نياز بعهده پيمانكار در محل سلف سرويسچاي

و جايگزيني مجدد آنها مي باشد كارفرماقبيل وسايل با نظر  .، پيمانكار موظف به تهيه
در- 87 وسلف سرويس موظف به جمع پرسنل توزيع كننده غذا .نظافت مرتب ميزها درسلف سرويس ميباشند آوري ظروف درمدت زمان سرو غذا
دو شستشوي ظروف پرسنل با مواد شوينده مناسب ومورد تائيد بعهده پيمانكار است ودرصورت شستشوي نامناسب ظروف به ازاء هربار مشاهده مبلغ- 88

.كسر ميگردد ميليون ريال
كه- 89 هركدام از پرسنل يا همراهيان بيمار تمايل به خريداري غذا داشته باشند با نرخهاي قرارداد نسبت به تحويل غذا پيمانكار موظف است درصورتي

و نرخ غذاها ليست.برنامه غذايي متفرقه بايد به تائيد واحد تغذيه برسد. اقدام نمايد ودراين خصوص تمهيدات الزم را با اعالم نرخ ايجاد نمايد مواد غذايي
.ن غذاخوري نصب گردددر سال

ا- 90 و تشكيل پرونده هاي پرسنل اقدامات الزم را نجام پيمانكار موظف است در خصوص شركت كليه نيروهاي تحت خدمت خود در كالسهاي الزامي آموزشي
.نمايد در صورت عدم رعايت اين مهم تذكر كتبي ارائه ميگردد

ازچچنان- 91 كي%5ه بيش كل هزينه غذاي سرو شده در همان وعده از مبلغ پرداختي بيماران بستري درمركز از و كميت غذايي شكايت داشته باشند فيت
.ن با مسئول واحد تغذيه استآكه تاييد كسر ميشود

قر 12صبح لغايت4پيمانكار موظف است ساعت كار يك نفر از نيروهاي كمكي آشپزخانه را به منظور آماده سازي صبحانه از ساعت-92 .ار دهد ظهر
و پيمانكار متعهد به رعايت كليه حقوق قانوني آنها ميباشد - 93 .كارگران پيمانكار هيچگونه رابطه استخدامي با كار فرما نداشته
و - 94 و فروشگاههايي كه داراي مجوز الزم و لوازم مورد نياز را از شركتها معتبر از مراجع پيمانكار موظف است كليه مايحتاج آشپزخانه از قبيل مواد غذايي

و مجوزهاي فوق الذكر را به نماينده كارفرما تحويل نمايد بديهي است از ورود كليه اقالم خريداري شده فاقد مجوز به آشپزخانه. قانوني هستند خريداري نموده
.جلوگيري بعمل خواهد آمد

ب - 95 و و نيروهاي تحت خدمت بايستي رعايت تكريم ارباب رجوع نموده و كاركنان داشته باشندپيمانكار و همراهان در صورت.رخورد محترمانه با بيماران
.عدم رعايت اين بند به ازاي هر بار مشاهده مبلغ پانصد هزار ريال از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد

و بيماران ويژه مواجه هستند، پيمانكار مكلف است در خصوص بيمارستان-96 مطابق نظر كارشناس تغذيه، غذاي خاص اين بيماران هاي جنرال كه با تنوع بيماري
..را تهيه نمايد

هاي غذايي، پيمانكار موظف خواهد بود مطابق نظريه كارشناس تغذيه فرموالي گنجانده شده در قرارداد را جهت تأمين با توجه به نياز برخي بيماران با مكمل-97
و ريز تغذيهدرشت مغذي(كالري ضروري  و تأمين اين فرموالها با پيمانكار است. در برنامه غذايي بيماران نيازمند قرار دهدبيمار)هاها . مسئوليت تهيه

.به بيماران با رژيم پوره نرم سوپ تعلق ميگيرد:1تبصره
.دسر وسوپ وميان وعده نيز به كليه بيماران رژيمي تعلق ميگيرد،مگر درموارد خاص وبا نظر مسئول تغذيه:2تبصره
م نمايد مبلغ هزينه اقدا ناگزير رأساًً بيمارستانو صورتي كه پيمانكار در خصوص تعهدات خود در مورد هر يك از بندهاي قرارداد سهل انگاري نمايد در–98
و از مطالبامبلغ فاكتور % 40اضافههبشده تت ماهيانه پيمانكار كسر مي گردد و در اين در صورتيكه پيمانكار در خصوص هر يك از تعهدات خود خطي نمايد

و يك درصد از مطالبات همان ماه پيمانكار كسر خواهد كرد از. خصوص جريمه اي مشخص نشده باشد بيمارستان رأساً اقدام بديهي است اجراي اين بند نافي
و موارد قانوني نخواهد بود .اجراي ساير جرايم

و نحوه محاسبه- 99 :مبلغ
ابر اساس قيمت هاي گرو با توجه به قيمت پيشنهادي سناد پايه مندرج در  مناقصه

و ساير ضمانت اجراهاي12-3اعمال جرايم مالي پيش بيني شده در بندهاي اين سند مانع از اجراي ماده-100 و قرارداد .قانوني نخواهد گرديد قراردادي
:باشدزير ميشرحغذا بهكردنتوزيعبراييكبار مصرفظروف-101
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نان درون نايلون–قندحبهسهحجمبهپالستيكييا بسته بندي-يك نفرهبنديقند در بسته-ـ كاردچايخوريـ قاشقظرف نيم پرس:بحانهص)الف
 پرس شده

 يك عددقاشق+ آلومينيومي فوموعده ميانوسايرغذاهاي سوپ: وعده ميان)ب
 پرس شده نان درون نايلون- ماست تكنفره+و در نايلون پرس شده شدهيچنگال بسته بند+شققا+ آلومينيومي فوم سرو در ظروف:نهار)ج
 پرس شده نان درون نايلون-)و پرس شده بسته بندي شده(چنگال+ قاشق+ آلومينيومي فومسرو در ظروف: شام)د
سا+ خورشظرف+نقدر باشد كه ظرف برنجآسيني غذاي بيمار بايد گنجايش)ه و به صورت مجزا در آن چيده شود ظرف ماست+ ظرف سوپ+الدظرف

.آنها را از سيني خارج كندمجبور نشود بيمار به دليل كسر جا
، پرسنل اتاق ايزوله دياليز، اورژانس ها، ظروف بيماران بخشهاي عفوني،و ظروف توزيع غذاي بيمارستانهاي روانپزشكي استيل: تبصره  115و ساير موارد نظير

ايم يكبار مصرفوروف آلومينيظبابت بديهي است. از ظروف مجزا براي سرو غذاي بيماران استفاده شودهمچنين. ظروف يكبار مصرف آلومينيوم باشد هزينه
را. پرداخت نخواهد شد .ادي لحاظ نمايدقيمت پيشنهدروپيمانكار بايد هزينه ظرف

و فوريتهاي پزشكي مجا-102 و مديريت مركز حوادث و شهري زيرمجموعه خود با همان نرخ ز مي باشد جهت تأمين غذاي پرسنل پايگاههاي جاده اي
به. شرايط مناقصه برگزار شده از شركت برنده مناقصه خريد خدمت نمايد بديهي است در صورتيكه در اسناد تنظيمي، ميزان پرس غذاي خريداري شده

و فيش آن را ارائه نمايدصورت فاكتور باشد، شركت موظف است حق بيمه مر .بوطه را نيز به سازمانهاي ذيربط واريز
و توزيع-103 و شرايط مناقصه برگزار شده غذاي مركز برخي واحدهاشركت برنده مناقصه امور طبخ را نيز فوريتهاي پزشكي موظف است با همان نرخ

گورديف بودجه اي بديهي است اسناد مربوطه بر اساس. تأمين نمايد و تائيد ناظر منصوبو .توسط هر واحد جداگانه پرداخت گردداهي كار
:شروع به كار شركت هاي برنده در واحدهاي زيرمجموعه به شرح ذيل مي باشد-104

فومتوزيع غذا در ظروف(تاريخ شروع به كارنام واحدهارديف
)آلومينيومي

01/06/1396پلدختر)ره(امامبيمارستان1
01/06/1396كوهدشت)ره(امامبيمارستان2
01/06/1396شهداي عشايربيمارستان3
و روانبيمارستان4 01/06/1396اعصاب
01/06/1396تير دورود7بيمارستان5
01/06/1396شهيد چمران بروجردبيمارستان6
01/06/1396شهيد مدنيبيمارستان7
01/06/1396بروجرد)ره(امامبيمارستان8
امام جعفر صادقمارستانبي9

 اليگودرز)ع(
01/06/1396

01/06/1396بيمارستان وليان اليگودرز10
01/06/1396ازنا)ع(بيمارستان امام علي11
01/06/1396بيمارستان ابن سينا نورآباد12
01/06/1396الشتر)ره(بيمارستان امام13
01/06/1396بيمارستان عسليان خرم آباد14

بر)آلومينيومي فوم توزيع غذا در ظروف(در صورت تأخير در اجراي موضوع قرارداد:رهتبص ، در صورتي كه به تشخيص ناظر قرارداد، تأخير به وجود آمده
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ظ. عهده پيمانكار باشد، به ازاي هر روز تأخير مبلغ پنج ميليون ريال از مطالبات شركت كسر خواهد گرديد روف آلومينيومي همچنين هزينه توزيع غذا در

شد) قيمت ظروف آلومينيومي( .وپيمانكار بايد قيمت ظروف را در قيمت پيشنهادي لحظ نمايد نيز به پيمانكار پرداخت نخواهد

و يا مفاد قرارداد نظر دفتر حقوقي دانشگاه اخذ مي گردد كه تفسير-105 و نياز به تفسير در هر يك از بندهاي اين سند اين دفتر در صورت وجود ابهام

و براي پيمانكار الزم االتباع است .مالك عمل قرار خواهد گرفت

به آلومينيومي فوم بر اساس موضوع قرارداد توزيع غذا در ظروف در صورتيكه به هر دليل انجام نپذيرد با تشخيص كميته نظارت عاليه قرارداد پيمانكار

و ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات وي ضبط شد صورت يكطرفه فسخ .و پرداخت ساير خسارات وارده كارفرما نيز بر عهده پيمانكار مي باشد خواهد

و فروش آزاد-106 :شرايط خاص، غذاهاي رژيمي، روش تعديل قيمت

و پرسنل غير شيفت موظفي(پيمانكار مي تواند براي افراد متقاضي غذا و همراهان بيمار خارج از آمار اعالمي صورت فروش آزادبه) شامل بيماران سرپايي

و ابالغ مي شود، در مقابل دريافت ژتون مخصوص، غذا ارائه نمايد و. با قيمت تمام شده كه با هماهنگي رياست بيمارستان تعيين شايان ذكر است كه تهيه

.مي شودانجام)و صرفاً توسط صندوق بيمارستان(فروش ژتون غذاي آزاد، انحصاراً توسط نمايندگان مورد اعتماد كارفرما 

تختخوابي،شركتهاي متقاضي الزاماًبايستي حداقل دو سال سابقه كار مرتبط با امور تهيه ،طبخ وتوزيع غذا داشته300در خصوص بيمارستانهاي باالي.-107

.ارائه نمايد)ب(باشند ومستندات آن را در پاكت 

و تائيد صورت وضعي ت پيمانكارفرآيند نظارت بر عملكرد شركت برنده مناقصه، رسيدگي

و اعمال كسور ناشي از كنترل كيفي طبق جدول ذيل صورت خواهد گرفت-108 .نظارت بر قرارداد

توضيحاتموضوعرديف

1
مديريت نظارت

كننده
بيمارستان)مترون(مديريت داخلي بيمارستان، مديريت پرستاري

2
و كارشناس ناظر
نماينده كارفرما

ناس بهداشت محيطكارشناس تغذيه بيمارستان، كارش

رئيس امور اداري، سوپروايزرها، كارشناس كنترل عفونت، ناظران مقيم آشپزخانهواحدهاي همكار3

4
و نحوه نظارت
تهيه اسناد

نظارتي

بر اساس چك ليستهاي پيوست، فرمهاي نظرسنجي دوره اي، گزارش بازديدهاي به عمل آمده از
و مصوبات كميته تغذيه  آشپزخانه

5

رتنظا
نمايندگان
واحدهاي 

ستادي

و بهداشتي نمايندگان امور مالي، خدمات پشتيباني، دفتر حقوقي، حراست، بازرسي، معاونت درمان

6
مستنداتي كه
واحدهاي تابعه
بايد ارسال

و كمي كه چك ليستهاي تنظيم شده، نتايج نظرسنجي به عمل آمده، صورتجلسات، گزارش تخلف كيفي
.كارشناس تغذيه رسيده باشدبه تائيد
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.نمايند

7
نحوه اعمال
كسور ناشي از

كنترل كيفي

و بر اساس صورتجلسه كسور)الف(اعمال كسور ناشي از كنترل كيفي به ميزان جدول پيوست شماره
)ب(جدول پيوست شماره

و كسور ناشي از كنترل كيفي  ليست جرائم

 واحد امور بندرديف
ميزان جريمه

)ريال(

 الف

و غير خوراكيك يفيت مواد خوراكي

1
با موارد)اي، قند، بيسكويت يا شيرچ(مغايرت كيفيت مواد پذيرايي

ذكر شده در قرارداد
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300

2
و(مغايرت كيفيت مواد اوليه غذايي با...)گوشت، مرغ، برنج، روغن

و مورد تاييد كارشناس تغذيهموارد ذكر شده در قرارداد
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/150

3
استفاده از روغن مايع معمولي يا روغن جامد براي سرخ كردن مواد

غذايي
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

 نگهداري مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته4
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

5
و روياد غذاييقرار دادن مو خصوصاً مواد پروتئيني در كف آشپزخانه

و آماده سازي اوليه زمين حتي در هنگام شستشو
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300

6
شوينده ها، دستمال كاغذي،(مغايرت كيفيت مواد مصرفي غير خوراكي

و با موارد ذكر شده در قرارداد...)ظروف
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300

7
پخت نامناسب برنج، مرغ، گوشت، حبوبات،(كيفيت پايين پخت غذا

و ...)سبزيجات
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

8
و پروانه و غير بهداشتي بدون بسته بندي ورود مواد اوليه به صورت فله

و استفاده از آن و مهر استاندارد بهداشتي
به ازاء هر مورد

تندگزارش مس
000/300/1

9
و بوي نامناسب در اثر عدم مصرف(نداشتن شكل ظاهري، رنگ، طعم

و كم كاري و سرخ نشدن، عدم مهارت )پياز داغ، چاشنيها
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر پرس
الي000/8غذا
ريال000/15

بسته به نظر(
)كارشناس تغذيه

و يا تندي غذا 10  شور، تلخ
ا زاء هر موردبه

گزارش مستند
به ازاي هر پرس

الي000/8غذا
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ريال000/15
بسته به نظر(

)كارشناس تغذيه

و خوراك(جانيفتادن غذا 11 و وارفتگي برنج، سوپ، خورشتها )زنده بودن
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر پرس
الي000/8غذا
ريال000/15

بسته به نظر(
)كارشناس تغذيه

و دور ريختني در طبخ غذا 12  استفاده از مواد زايد
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

و كباب 13  سوختگي غذا در برنج، خورشت
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر پرس
الي000/8غذا
ريال000/15

بسته به نظر(
)كارشناس تغذيه

14 
و ماهي هرعدم رعايت اصول رفع انجماد مواد پروتئيني مرغ، گوشت

بار
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

15 
براي سرو غذاي مندرج در شرايط مناقصهعدم استفاده از ظروف

و پرسنل  بيماران
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر پرس
40000غذا مبلغ

ريال7000الي

م 16  صرفاستفاده مجدد از ظروف يكبار
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

و اضافه كردن آن به غذاي روز بعد هر بار 17  نگهداري غذاي مازاد
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

 جايگزيني مواد غذايي بر خالف جدول آناليز مواد غذايي 18
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

19 
غ اعم از رنگهاي خوراكي به جاي(ير مجاز به غذااضافه نمودن مواد

و ...)زعفران، آرد براي تغليظ خورشتهايي از جمله فسنجان
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

فيجداسازي اجزا با كيفيت موا 20 و راسته گوشتلد مثل ه
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

و سس مانده استفاده مجدد از روغن جهت 21  طبخ غذا
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/3

22 
و عدم استفاده از نمك يددار تصفيه شده داراي پوشش رنگي مقاوم

داراي پروانه بهره برداري
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

23 
و موجود نبودن مواد مورد نياز به مدت حداقل عدم ذخيره احتياطي

و انبار نگهداري مواد غذايييكماه در سردخانه ها
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

كيفيت ارائه خدماتب
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1
و تك نفره همراه با غذاي آب معدنيموجود نبودن ماست تك نفره

 مقرر در برنامه غذايي
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

ريال000/000/3
و به ازاي هر پرس

 الي000/8مبلغ
ريال000/10

به( مطابق با قيمت
و دوغ  روز ماست

از)تك نفره
صورت وضعيت

ماهيانه كسر 
.گردد

2
و دورچينها همراه با غذاي مقرر در برنامه غذايي بنا عدم ارائه مخلفات

و(بر نظر كارشناس تغذيه  از جمله ساالد، سبزيجات، كره، گوجه، خيار
(... 

به ازاء هر مورد
 گزارش مستند

ه ازاي هر پرسب
مطابق با قيمت

محاسبه شده آن 
دورچين توسط 
كارشناس تغذيه، 
از صورت وضعيت 

.ماهيانه كسرگردد

از(گرم نبودن غذا به هر دليل3 )درجه در هر بار63دما كمتر
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر پرس
الي000/3
ريال000/10

 ان ساعت توزيع مقرر در شرايط مناقصهموجود نبودن غذا پيش از پاي4
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

و5 و چنگال  ...موجود نبودن سيني، ادويه جات، يخدان، پارچ، قاشق
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300

و ست ادويه جات در سلف سرويس6  عدم جايگزيني به موقع لوازم
به ازاء هر مورد

ندگزارش مست
000/300

000/300/1به ازاء هر جلسهعدم انجام پذيرايي هماهنگ شده7

 موجود نبودن نان به صورت بسته بندي تك نفره8
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/150

و يا كثيف بودن ميز غذا9  تأخير در تميز كردن ميزهاي غذا
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/150

و توزيع غذاتأخير10 000/700به ازاء هر جلسهبيش از سي دقيقه در پذيرايي

11 
و فضاي نظافت غير قابل قبول كف، ديوار، سقف، آبدارخانه، آشپزخانه

و يا سم پاشي نامطلوب و سلف سرويس جانبي
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

 توزيع نان بيات شده 12
به ازاء هر مورد

تندگزارش مس
000/300

و توزيع غذاي رژيمي مطابق با درخواست كارشناس تغذيه 13  عدم طبخ
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700
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000/700به ازاء هر گزارشتوزيع اشتباه غذاي رژيمي14

و توزيع مواد غذايي كه قبالً 15 ه تائيد كارشناس تغذيه نرسيدهبطبخ
به ازاء هر مورد

تندگزارش مس
دو برابر ارزش

مواد طبخ شده

و هماهنگي با كارشناس تغذيه 16  تغيير در برنامه غذايي بدون اطالع
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

به ازاي هر روز
عدم اجرا

ريال000/150

17 
و برگشت مواد غذايي توزيع شده براي مصرف از آشپزخانه به سردخانه

انبار بدون اطالع ناظر
ء هر موردبه ازا

گزارش مستند
000/700

18 
و يا بي و سردخانه نگهداري مواد غذايي نظافت نامناسب انبار خشك

و چيدمان نامناسب آنها نظمي
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

و(وضعيت نامناسب نظافت تجهيزات آشپزخانه 19  ...)چرخ گوشت
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300

و قصور 20 و تجهيزات كارفرما در اثر سهل انگاري  آسيب رساندن به اموال
به ازاء هر مورد

 گزارش مستند

تعمير يا خريد
وسيله آسيب

ديده

و مصرف بهينه 21 و عدم صرفه جويي  مصرف بي رويه آب، برق، گاز
به ازاء گزارش

مستند
000/300/1

22 
وعدم حضور سرآشپز يا آشپز در زمان طب خ غذا وعده هاي غذايي

به 19:30ترك آشپزخانه زودتر از ساعت و سپردن فرآيند طبخ شام
كارگران

به ازاء هر مورد
 گزارش مستند

000/000/3

ج

وجود انواع جانور در محيط آشپزخانه

و الرو آنها به علت عدم سمپاشي دوره اي1 و مگس  مشاهده سوسك
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/100

)ضمن معدوم نمودن برنج(مشاهده فضله موش در برنج خيسانده2
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/700

چ

وجود اشياء خارجي در غذاي طبخ شده به ازاء هر مورد

1
و سيم ظرفشويي، تكه خرد شيشه، ميخ، سوزن، منگنه، ريگ، نخ

پ(سيگار، تكه كاغذ يا مقوا، ضايعات گوشتي و ، پر مرغ، هسته)وستمو
و يا ليموي گنديده ليمو

به ازاء هر مورد
 گزارش مستند

000/000/2

و يا فضوالت حيواني2 )برنجضمن معدوم نمودن(مشاهده فضله موش
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/2

و يا الروها3  وجود حشرات
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/2

ح
و پذيراييكميت موا د غذايي

1
و اسنادهكميت پايين غذا در مقايسه با آناليز ذكر شد در قرارداد

مناقصه
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/2

موارد مرتبط با نيروي انسانيد
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و اتيكت در حين توزيع غذا1 000/700به ازاء هر گزارشنامرتب يا كثيف بودن لباس
ب2 و يا رعايت نكردن در بهداشت فردينداشتن كارت 000/700به ازاء هر گزارشهداشتي
000/700به ازاء هر گزارشعدم تمديد به موقع كارت بهداشتي3
000/400به ازاء هر گزارشنداشتن پرونده پرسنلي4

5
عدم استفاده از صابون بعد از توالت يا عدم تفكيك دمپايي در

دستشويي
000/400 ارشبه ازاء هر گز

000/150به ازاء هر گزارشعدم استفاده از دستكش، كاله، چكمه مناسب6
000/400به ازاء هر گزارشاستفاده از دمپايي آشپزخانه در محوطه بيمارستان يا بخشهاي بستري7
000/400به ازاء هر گزارشعدم استفاده از دمپايي جدا در سردخانه8
و قفسات سردخانهعدم يخ زدايي به9 و نظافت محيط 000/400به ازاء هر گزارشموقع

10 
و(عدم برچسب گذاري مواد غذايي و...)گوشت، مرغ شامل تاريخ ورود

ساير اطالعات مربوطه
000/700 به ازاء هر گزارش

و انبار نگهداري مواد غذايي11 000/400شبه ازاء هر گزارعدم كنترل ثبت روزانه دما در سردخانه

12 
و و دسته تي در ظروف آماده سازي شستشوي وسايل نظافت مثل جارو

و سينك ظرفشويي به ازاي هر بار پخت
000/300 به ازاء هر گزارش

000/300به ازاء هر گزارشاستعمال دخانيات در محيط آشپزخانه13
و برخورد نامناسب در محيط كار14 000/700هر گزارشبه ازاءايجاد هر گونه تنش
و غير مسئول به محيط آشپزخانه15 000/400به ازاء هر نفرورود افراد متفرقه

ي

موارد مديريتي

و بيمه كارگران تحت امر1  رعايت نكردن تعهد پرداخت به موقع حقوق
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/7

2
با عدم بكارگيري تعداد نيروي انساني به فراخور و مطابق حجم كار
 تعداد نيروي ارزيابي شده در مفاد شرايط مناقصه

به ازاء هر مورد
 گزارش

ريال000/000/7
و بكارگيري سريع
نيروها به تعداد

مورد نياز

3
و كاركنان تحت پوشش عدم رعايت عوامل ايمني محل آشپزخانه

پيمانكار
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/300/1

4
و آشپزي كه مهارتهاي حرفه اي وي توسطبكا رگيري سرآشپز

.كارشناس تغذيه مورد تاييد قرار نگرفته است
000/000/4 به ازاي هر هفته

5
و ترك آشپزخانه غيبت سرآشپز يا آشپز در زمان طبخ غذاي شام

و سپردن فرآيند طبخ به كارگران 19:30زودتر از ساعت عصر
آشپزخانه

 به ازاء هر گزارش
 كارشناس ناظر

000/000/4

6
و جلسات توجيهي عدم برگزاري كالسهاي آموزشي مهارت افزايي

ماهيانه براي پرسنل آشپزخانه با هماهنگي كارشناس تغذيه
000/000/3 به ازاء هر ماه

 عدم تعيين با حضور نماينده تام االختيار در آشپزخانه7
به ازاء هر گزارش

كارشناس ناظر
000/000/3
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به ازاء هر گزارش عدم شركت مدير يا نماينده تام االختيار در جلسات معين شده8
000/300/1كارشناس ناظر

به ازاء هر گزارش عدم انجام مفاد صورتجلسات در تاريخ هاي مقرر شده9
000/300/1كارشناس ناظر

به ازاء هر گزارشش آمدهپاسخگو نبودن پيمانكار يا نماينده تام االختيار وي در موارد پي 10
000/300/1كارشناس ناظر

و عدم ارائه گزارشات مربوطه 11 به ازاء هر گزارش عدم انجام بازديدهاي دوره اي
000/300/1كارشناس ناظر

12 
تعلل در رفع مشكالتي كه به پيمانكار تذكر داده شده است

و كتبي ناظر قرارداد عدم توجه به تذكرات شفاهي
ء هر گزارشبه ازا

000/000/3كارشناس ناظر

13 
و ايجاد فضاي منفي در محيط و برخورد نامناسب ايجاد هر گونه تنش

كار در دوره بحران
به ازاء هر گزارش

كارشناس ناظر
000/000/3

و ايمني غذا 14  عدم توجه پيمانكار يا كارگران وي به امنيت
به ازاء هر مورد

گزارش مستند
000/000/7

.
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2 يوست شمارهپ

و كسور ناشي از كنترل كيفي  صورتجلسه جرائم

و خدمات ارائه شده توسط پيمانكار در محل  پيرو بازديد به عمل آمده در تاريخ از عملكرد

و با عنايت به قرارداد و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده  فيمابين به شماره طبق گزارش واصله از واحد

:مورخ موارد ذيل به عنوان قصور شركت محرز گرديد

 مغاير با بند قراراد مذكور-1

 مغاير با بند قراراد مذكور-2

 مغاير با بند قراراد مذكور-3

 مغاير با بند قراراد مذكور-4

در–لذا طبق جدول كسور ناشي از كنترل كيفي –شرايط اختصاصي مناقصه كه جزء الينفك قرارداد محسوب مي شود107جدول ذيل ماده مذكور

شد جرائمي به شرح ذيل به پيمانكار تعلق مي گيرد كه از صورت وضعيت :ماه سال جاري كسر خواهد

 شرايط اختصاصي مناقصه107مبلغ ريال طبق رديف جدول ذيل ماده-1

 شرايط اختصاصي مناقصه107مبلغ ريال طبق رديف جدول ذيل ماده-2

 شرايط اختصاصي مناقصه107مبلغ ريال طبق رديف جدول ذيل ماده-3

 شرايط اختصاصي مناقصه107جدول ذيل ماده مبلغ ريال طبق رديف-4

و كسور ناشي موارد عدم انطباق در كنترل كيفيت ريال مي باشد كل مبلغ جرائم .جمع

 رئيس حسابداري بيمارستان كارشناس تغذيه بيمارستان مدير داخلي بيمارستان

تا: توضيح ساعت بعد نسبت72چنانچه پيمانكار نسبت به جرائم اعمال شده اعتراضي دارد مي تواند پس از دريافت نامه مربوط به اين صورتجلسه، حداكثر

.به ارائه اعتراض خود به صورت كتبي اقدام نمايد


