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 1قرارداد
 

به  فی مابین شرکت پتروشیمی هگمتانهقانون مدنی بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین  219و  190،  10قرارداد ذیل براساس مواد 

 امین بیانکبه نمایندگی آقاي  411631776314 اقتصادي:و شماره  10102335952و به شماره شناسه ملی   191630شماره ثبت 

طبقه  181خیابان مالصدرا، خیابان شیرازشمالی، پالک –تهران ت مدیره(  ، به نشانی: أ)عضو هی ناصر شمخانی( و  آقاي مدیرعامل)

در این قرارداد کارفرما نامیده می  زین پسکه   02188619553و   02188622493تلفن :  1991653134کد پستی :  11دوم واحد 

شناسه ملی : ........... .......................، کد اقتصادي :  ..................به شماره ثبت  ...................................شود از یکطرف و شرکت 

 به نشانی : هیأت مدیره( رئیس) .....................................آقاي به نمایندگی ............................................. 

در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود ، از طرف دیگر  که زین پس .......................................تلفن :  ................................................

 طبق مواد و شرایط زیر منعقد می گردد :  

 موضوع قرارداد : -1ماده 

به تعداد  4تهیه مواد اولیه مرغوب مورد نیاز جهت طبخ ، نهار و شام و تهیه صبحانه مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره  -1-1

 آمار ارائه شده در هر وعده روزانه طبق برنامه غذایی تنظیمی کارفرما یا نماینده وي . 

 وران و کلیه بخشها و محلهاي مورد نظر کارفرما براساس آمار ارائه شده .طبخ و توزیع صبحانه ، نهار و شام در رست -1-2

جمع آوري به موقع ظروف از واحدهاي مختلف و شستشو و ضد عفونی ظروف و وسایل آشپزخانه و سینی هاي غذاي سرو  -1-3

 شده در رستوران و بخشها .

اطاقهاي تهیه و توزیع غذا و فضاهاي پیرامونی آن در نظافت کلی ، شستشو و ضد عفونی کردن آشپزخانه و کلیه فضاها و  -1-4

 واحدهاي مرتبط .

 انجام سایر موارد مرتبط با تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا حسب اعالم کارفرما . -1-5

 هگمتانهوضوع قرارداد مجتمع پتروشیمی محل انجام عملیات م:  1تبصره 

از طرف کارفرما در طول مدت قرارداد به  5ت آشپزخانه مطابق مفاد پیوست شماره سالن رستوران و بخشی از وسائل و تجهیزا:  2تبصره 

 صورت امانی در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت . پیمانکار متعهد است وسائل و تجهیزات تحویلی را صحیح و سالم در پایان مدت قرارداد

 نیاز از جمله میز و صندلی و . . . تماماً بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد . به کارفرما تحویل نماید . تأمین سایر تجهیزات و اقالم مورد 

به شرایط و فضاي آشپزخانه بعهده صفر با توجه  اليزیر صفر و باتن  5تن حداکثر  2تهیه و خرید و نصب سردخانه حداقل  : 3تبصره 

 وضعیت طبق مستندات ارائه شده پس از تائید مدیر منابع انسانی برگشت داده می شود.  پیمانکار می باشد و در اولین صورت
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 مستندات و ضمائم پیوست قرارداد : -2ماده 

 ..........................................................و ابالغ مصوبه کمیسیون معامالت شماره قرارداد حاضر  -2-1

 (1لیست و جدول مواد اولیه مصرفی جهت طبخ غذا به همراه آنالیز و گرم بندي هر پرس غذا . )پیوست شماره  -2-2

 (2( )پیوست شماره جدول الفلیست انواع غذا و دسر ) -2-3

 (3جدول نظارتی و جرایم در آشپزخانه و سالن سلف سرویس . )پیوست شماره  -2-4

 (4شرایط و مشخصات مواد غذایی )پیوست شماره  -2-5

 (5تصویر لیست تجهیزات و لوازم آشپزخانه تحویل شده به پیمانکار . )پیوست شماره  -2-6

 (6دستورالعمل بهداشت مواد غذایی . )پیوست شماره  -2-7

  (7پیوست شماره ).................................پیمانکاران HSEروش اجرایی  -2-8

 (8آئین نامه تسهیالت بهداشتی در صنعت پتروشیمی )پیوست شمارهآیین نامه بهداشت اماکن تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی و  -2-9

 مدت قرارداد : -3ماده 

طرفین ، قابل تمدید  توافق و کارفرما رضایت صورت که در باشد می  شمسی یکسال مدت به  ………………………مدت این قرارداد از تاریخ 

 خواهد بود.

 مبلغ قرارداد :  -4ماده 

مبلغ ل الف ، ذیل همین ماده  وجدبراساس برنامه سرو غذا برابر از تاریخ ابالغ شروع بکار  کل قرارداد جهت یکسالمبلغ 

باشد . این مبالغ می ریال( ........................................................................................................................ )ریال  .................................

رعایت  ، الزم نظر گرفتن تمامی مسائل و موارد موثر در تعیین قیمت از جمله خرید کلیه مواد اولیه جهت طبخ غذا ، اخذ مجوزهاي با در

 گردیده است .  ارائه (. . .و  سود پیمانکار ، ، کلیه کسور قانونی مقررات بهداشتی و کلیه قوانین

در محاسبه و پرداخت حق الزحمه پرسنل رستوران ، سرفصل دستمزد پخت )هزینه نیروي انسانی( از آنالیز با هدف تسهیل :  4صره تب

در صورت وضعیت کلی پیمانکار منظور گردد. و  و ................................................خارج و توسط حوزه امور اداري شرکت براساس

به  فقط...............نده پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد . ضمناً مبلغ ضریب باالسري پیمانکار همچنین پرداخت حقوق و مزایاي نمای

 جمع کل مواد غذایی تعلق می گیرد و به حقوق و دستمزد تعلق نمی گیرد .

ورتحسابهاي صادره از جانب مبلغ قرارداد پس از انجام بررسی هاي الزم توسط نماینده کارفرما )ناظر قرارداد( و برابر ص : 5تبصره 

 پیمانکار و به فاصله هر یک ماه به کارفرما ارائه و پس از بررسی و تأیید کارفرما و کسر کسورات قراردادي ، قابل پرداخت خواهد بود . 

بررسی و تأیید ، گزارش پیمانکار ملزم می باشد که روزانه تعداد پرس غذاي طبخ شده را  همراه با مبلغ آن به کارفرما جهت  : 6تبصره 

 نماید و در پایان هر ماه نیز گزارش آن را بصورت تجمعی ماهانه ارائه دهد .
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در مورد کارکنان تحت پوشش شرکت خود می باشد و  کارپیمانکار ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات جاري قانون  : 7تبصره 

، عایله مندي )مرد یا زن( ، بن کارگري ، عیدي و سنوات  مسکن ، خواروبارکمک هزینه  پرداخت تمام مزایا از قبیل حقوق ماهانه ،

کاري )به میزان کارکرد و حضور پرسنل( ، اضافه کاري ، حق شیفت در گردش ، فوق العاده نوبت کاري و تعطیل کاري ، مأموریت و 

  سایر مزایا می باشد . 

خشکبار و تره بار و نان ، ،  ، روغنو میگو)مرغ ، گوشت قرمز ، برنج ، ماهی  کارفرما با در نظر گرفتن یک سبد کاال شامل : 8تبصره 

کارفرما ، توسط کمیسیون معامالت )براي کاهش(کارفرما  )براي افزایش( و درخواستماه یکبار با درخواست پیمانکار  6( هر لبنیات

% و  5کاالهاي سبد فوق الذکر )حداقل قیمت بررسی نموده و در صورتی که تغییر قیمتها چشمگیر باشد نسبت به کاهش و یا افزایش 

( کورذم قرارداد )شامل سبد کاالقیمت هاي مندرج در و بررسی هاي انجام شده ، کارفرما %( برابر نظر کمیسیون معامالت  50حداکثر 

 تعدیل می گردد . 

ماه به صورت مکتوب درخواست بررسی سبدکاال را اعالم ننماید  6بعد از پایان هر  روز 15چنانچه پیمانکار ظرف مدت  : 9ه تبصر

 هیچگونه ترتیب اثري در این خصوص داده نخواهد شد و پیمانکار حق ادعاي سبد کاال را نخواهد داشت . 

 

 جدول الف :
تعداد پرس  نام غذا کد

 در سال

 مبلغ یک پرس 

 )به ریال( عدد

 قیمت کل )ریال(

   5400 چلو خورش قیمه بادمجان 1

   5400 چلو خورش سبزي 2

   1000 چلو خورش قیمه بامیه 3

   340 چلو خورش مرغ و آلو سیاه 4

   340 الهکلم پلو با گوشت گوس 5

   6000 زرشک پلو با مرغ 6

   6000 باقال پلو با مرغ  7

   3000 لوبیا سبز )گوشت(استامبولی پلو با  8

   3000 لوبیا پلو با گوشت چرخ شده 9

   3000 الهعدس پلو با گوشت گوس 10

   3000 )تکه( لوبیا پلو با گوشت گوسفند 11

   2800 سبزي پلو با ماهی قزل آال 12

   200 چلو کوبیده مرغ 13

  )ریال( 13تا  1جمع ردیفهای 
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تعداد پرس  نام غذا کد

 در سال

 مبلغ یک پرس 

 )به ریال( عدد

 قیمت کل )ریال(

   9000 چلو کباب کوبیده  14

   4000 چلو کباب بختیاري 15

   4000 چلو جوجه کباب با استخوان 16

   4000 چلو جوجه کباب بدون استخوان 17

   600 کباب شامی 18

   400 کتلت قارچ و گوشت 19

   400 ماکارونی یا پاستا با گوشت 20

   400 خوراک سبزیجات آبپز 21

   150 خوراک کباب تابه رژیمی 22

   2000 خوراک کوبیده مرغ و سبزیجات 23

   200 خوراک مرغ فر پز 24

   300 کوکو سبزي فر پز + لوبیا چیتی 25

   100 ساندویچ فیله مرغ 26

   350 ته چین مرغ با کشمش 27

   150 خوراک تاس کباب با گوشت قرمز 28

   150 خوراک تاس کباب با گوشت مرغ 29

   2000 خوراک جوجه کباب با استخوان 30

   2000 خوراک جوجه کباب بدون استخوان 31

   400 خوراک شنیسل مرغ 32

   2000 خوراک کباب بختیاري 33

   3000 خوراک کباب کوبیده 34

  )ریال( 34تا  14جمع ردیفهای 
 

 

تعداد پرس  نام غذا کد

 در سال

 مبلغ یک پرس 

 )به ریال( عدد

 قیمت کل )ریال(

   150 خوراک الزانیا با گوشت 35
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   300 خوراک ماهی شکم پر قزل آال 36

   300 + دورچین لوبیا  خوراک مرغ و قارچ 37

   300 خوراک رولت مرغ 38

   300 دلمه بادمجان 39

   5600 سبزي خوردن )بسته بندي( 40

   6000 چربماست کم  41

   6000 ماست و خیار 42

   6000 ماست و سبزیجات 43

   6000 ماست و موسیر بسته بندي 44

   100 ساالد الویه 45

   3000 ساالد شیرازي 46

   3000 ساالد فصل 47

   2800 آش رشته 48

   100 آش شله قلمکار 49

   6000 خوراک عدسی 50

   3000 خوراک لوبیا چیتی 51

   6000 سوپ جو 52

  )ریال( 52 تا  35جمع ردیفهای 
 

 

 مبلغ یک پرس  تعداد پرس در سال نام غذا کد

 )به ریال( عدد

 قیمت کل )ریال(

   300 سوپ سبزیجات 53

   300 سوپ قارچ و شیر 54

   3000 سوپ ورمیشل 55

   500 انواع ترشی 56

   300 حلیم با گوشت گوسفندي 57

   20000 شیشه اي دلستر 58

   20000 دوغ 59
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   600 زولبیا و بامیه 60

   300 شله زرد 61

   300 شیر برنج 62

   300 کشک بادمجان 63

   300 کوکو سبزي 64

   300 کوکو سیب زمینی 65

   300 کوکوي مرغ 66

   300 میرزا قاسمی 67

   300 شیر 68

   )ریال( 68 تا  53جمع ردیفهای
 

 

وزن  نوع میوه کد

 )گرم(

تعداد 

پرسیون 

 ساالنه

قیمت هر 

 ولیک

قیمت هر 

 پرس

 )ریال( قیمت کل

    12000 150 هلو انجیري درشت و مرغوب 69

    12000 150 هلوي مرغوب 70

    900 200 زردآلوي مرغوب 71

    900 150 گیالس درشت مرغوب 72

    1200 200 شلیل مرغوب 73

    12000 220 پرتقال مرغوب 74

    12000 220 نارنگی مرغوب 75

    18000 220 سیب مرغوب 76

    12000 200 موز مرغوب 77

    1200 150 انگور درشت و مرغوب 78

    600 300 هندوانه 79

    600 300 خربزه 80

    1200 250 کیوي 81

    600 200 لیمو شیرین 82

    600 250 آلو زرد 83
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    1800 200 گالبی 84

    600 300 طالبی 85

    600 220 خرمالو 86

    600 150 آلبالو مرغوب 87

    600 150 توت فرنگی 88

    600 250 آلو قرمز 89

  ( )ریال(  89 تا 69)ردیفهاي روز  365قیمت کل براي 

 

 

تعداد پرس  نام غذا کد

 در سال

 مبلغ یک پرس 

 )به ریال( عدد

 قیمت کل )ریال(

   1800 1پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  90

   1800 2پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  91

   2000 3پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  92

   2000 4پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  93

   2000 5پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  94

   2000 6پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  95

   2000 7پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  96

   2000 8پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  97

   400 9پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  98

   2100 10پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  99

   2100 11    پکیج صبحانه )نیمه شبی( شماره  100

  )ریال( 100تا  90جمع ردیفهای 
 

 شرایط پرداخت :  -5ماده 

زم کارفرما در پایان هرماه صورتحساب پیمانکار را که شامل تأییدیه ها و مستندات می باشد را دریافت و پس از بررسی و احیاناً اصالحات ال

 و کسر کسور قراردادي ، نسبت به پرداخت مبلغ خالص )پس از یک ماه از تأیید صورتحساب( اقدام خواهد نمود .

 تعهدات طرفین:  6ماده 

 تعهدات پیمانکار الف : 
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وست از آنجایی که پیمانکار متعهد به تهیه و طبخ غذا از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه سالم ، بهداشتی و تازه می باشد )برابر با پی -1

ارکنانش خسارتی به پرسنل کارفرما و یا اثبات گردد و یا در نتیجه قصور پیمانکار و یا ک ( چنانچه خالف این امر براي کارفرما2ره شما

 لوازم تحویلی وارد آید )تا هر میزان که باشد( کارفرما ضمن فسخ قرارداد ، کلیه خسارات وارده از این بابت را از 

اري کسر و وصول محل صورت وضعیت ها ، مطالبات ، سپرده ها و یا تضامین پیمانکار ، بدون نیاز به هیچگونه اقدام قانونی ، قضایی و حتی اد

 خواهد نمود و در صورت عدم تکافو ، پیمانکار متعهد به پرداخت فوري موارد اعالمی در وجه کارفرما می باشد . 

نظارت می شود وبرنامه زمانبندي آموزش براي  دستگاه نظارت ،مسئولیت آموزش کارکنان آشپزخانه به عهده پیمانکار است و توسط  -2

 کارکنان پیمانکار الزم االجرا می باشد و باید براي هر فصل به دستگاه نظارت ارائه نماید . 

کارفرما می تواند تعویض یا برکناري هر یک از کارکنان پیمانکار را که به علت بی دقتی در انجام وظیفه یا به جهات دیگر منافع  -3

کارفرما را دچار مخاطره می نماید یا به هر دلیل ادامه حضورشان در محل موضوع قرارداد ، دور از مصلحت کارفرما باشد را از پیمانکار 

ساعت از تاریخ وصول اخطار نسبت به تعویض محل کار این افراد اقدام  48ن صورت پیمانکار مکلف است براي بار اول بخواهد ، در ای

نماید و در صورت تکرار به محض دریافت دومین اخطار به خدمت این افراد خاتمه دهد و جز با اجازه کارفرما از بازگرداندن آنان به 

 کار خودداري نماید . 

سی مدرک کارشنامی بایست و ترجیحاً که از طرف وي انتخاب می گردد نماینده تام االختیار پیمانکار می باشد  رانرستوسرپرست  -4

 .و به تأیید کارفرما برسد  مدیریت یا بهداشت و یا تغذیه بوده

نشین وي به صورت کتباً حضور داشته باشد در صورت غیبت و بیماري معرفی جا می بایست در کلیه مراحل پخت غذانماینده پیمانکار  -5

 به دستگاه نظارت الزامی است و صالحیت نماینده پیمانکار توسط دستگاه نظارت تعیین می شود .

 می باشد .  دستگاه نظارت کارفرمانظارت عالیه بر حسن اجراي موضوع قرارداد به عهده  -6

 ت اعالم نماید . به تفکیک به دستگاه نظاررا پیمانکار موظف است گزارش آماري ماهیانه کامل  -7

پیمانکار باید آمادگی این موضوع را داشته باشد که غذاهاي جدید در وعده هاي غذایی را به صالحدید کارفرما تهیه نماید و قیمت  -8

 .  براساس توافقی خواهد بود که بین طرفین صورت می پذیردغذاهاي جدید 

از صورت  %30در صورت بروز تأخیر در تحویل غذاي روزانه به حدي که از یک ساعت در هفته تجاوز نماید ، کارفرما مجاز به کسر  -9

حسابی که تحویل غذاي موضوع آن از نصاب فوق بیشتر گردیده خواهد بود . و چنانچه جمع این تأخیرات در طول مدت قرارداد از 

 مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد به همراه اخذ خسارت وارده خواهد بود .  پنج ساعت فراتر رود ، کارفرما

چنانچه به واسطه فعل یا ترک فعل پیمانکار ویا پرسنل وي هرگونه خسارتی اعم از جزئی )آسیب به وسایل و تجهیزات تحویلی( و یا  -10

جداي از مسئولیت پیمانکار در قبال مراجع  کلی )ورود خسارت به اشخاص ثالث یا وسایل و تجهیزات مجتمع و غیره( وارد آید ،

 قانونی ، مسئولیت جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت اول تماماً بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد . 
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 هزینه تعمیر و نگه داري تجهیزات ، دستگاهها و وسایل تحویلی از سوي کارفرما به پیمانکار ، و همچنین رفع گرفتگی  -11

 لوله هاي فاضالب مربوط به آشپزخانه و سالن سلف سرویس به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . 

در صورت قطع برق ، آب ، گاز و یا بروز هرگونه عیب فنی دیگر در محل سالن و آشپزخانه شرکت ، پیمانکار موظف است مراتب را  -12

ه کارفرما در اثر عدم اطالع یا دیر اطالع دادن برعهده ، پیمانکار خواهد سریعاً به کارفرما گزارش نموده ، بدیهی است خسارت وارده ب

 بود . 

دستمال کاغذي، خالل دندان، ، سرکه ، فلفل سیاه تامین مخلفات روي میز از قبیل : آب معدنی، نمک ، سماق، آبلیمو ،روغن زیتون ، -13

ذا در واحد انجام شود مخلفات روي میز می بایست براي آن واحد پیمانکار می باشد. در صورتی که سرو غو هزینه به عهده  پیاز یخ و 

 ارسال شود.

 توزیع روغن در ظروف یکبار مصرف ممنوع می باشد .  -14

 پیمانکار می بایست براي هر وعده غذایی به صورت مجزا نان تهیه نماید .  -15

)مطابق چارت سازمانی نفر پرسنل کارآزموده و ماهر به کار گمارد  10 پیمانکار ملزم می باشد جهت طبخ و سرویس دهی ، حداقل -16

 به نحوي که خدمات ارائه شده رضایت کارفرما را جلب نماید . پیوست( 

سرآشپز و نیروهایی که توسط پیمانکار به کار گرفته می شوند باید داراي تجارب کافی و در حد انتظار در طبخ و توزیع غذا  : 10 تبصره 

 و مدارک آموزشی باشد . Certificateاراي و دباشد 

 افزایش و یا کاهش تعداد نیروها بسته به نیاز کار و حجم سرویس دهی ، با هماهنگی و تأیید کارفرما مقدور است .  : 11 تبصره

 برنامه غذایی نوبتکاران در صورت تشخیص و صالحدید کارفرما در طول اجراي قرارداد قابل تغییر است . -17

در  (آزمایشگاه و ...... آتش نشانی و حراستانبار محصول ، تعمیرات ،  ،  واحدهاي )خدمات مربوط به تحویل غذاي نوبتکاران  -18

 . می باشدپیمانکار  سایت به عهده

پیمانکار موظف است طبق مواد قانون مدنی جمهوري اسالمی ایران کلیه مسئولیتهاي مدنی پیمانکار )در قبال کارکنان خود ، اشخاص  -19

ثالث ، کارفرما و غیره( اعم از جانی ، مالی ، پزشکی ، حیثیتی و شهرتی . . . ناشی از عملکرد ، طبق قراردادي که منعقد خواهد شد و 

 قرارداد را به صورت کامل عهده دار گردد . یا خارج از مفاد 

رعایت نکات ایمنی در محیط کار و تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مورد نیاز توسط پیمانکار الزامی و بر عهده و  : 12تبصره 

 هزینه پیمانکار می باشد . 

امور خدمات عمومی و بهداشتی آشپزخانه ، سلف سرویس و یا هر مکان طبخ و توزیع غذا و تجهیزاتی که در لیست ضمیمه قرارداد  -20

می آید ، حمل زباله به خارج از محل فعالیت ، حمل و جابجایی اثاثیه و تجهیزات ، روشن و خاموش کردن وسایل و تجهیزات 

و به طور کلی اجراي شرح وظایف با مواد شوینده ونی کردن مکانها و لوازم و تجهیزات روشنایی ، حرارتی و برودتی ، ضد عف

 خدمات عمومی ، به عهده پیمانکار می باشد . 
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پیمانکار مکلف است طبق برنامه روزانه و ماهیانه ))تهیه شده توسط کارفرما(( غذاي مورد نیاز را طبخ نماید و از استفاده و یاسرو  -21

 غذایی که قبالً تهیه شده است اکیداً خودداري نماید . 

تحویل ان تأمین اجتماعی رسیده است پیمانکار موظف است در پایان هر ماه لیست بیمه پرداختی نیروهاي خود را که به تأیید سازم -22

 نماید . بدیهی است پرداخت صورت وضعیت ماهیانه منوط به ارائه لیست مورد اشاره می باشد .  دستگاه نظارت

 بکارگیري ، جابجایی و هرگونه تغییرات پرسنلی کارکنان پیمانکار با هماهنگی و نظارت کارفرما انجام می پذیرد .  -23

 تغذیه یا نماینده کارفرما تهیه نماید .  کارشناس درخواست با مطابق سالم بشقاب و پرس نیم رژیمی ايغذ است موظف پیمانکار -24

 

مواد مصرفی شوینده و ضد عفونی کننده و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز )از نوع مرغوب و داراي عالمت استاندارد( جهت اجراي  -25

 می باشد .موضوع قرارداد تماماً بر عهده و هزینه پیمانکار 

اقدام     ماه یکبار نسبت به اعزام پرسنل خود جهت انجام آزمایش و صدور کارت بهداشتی با هزینه خود 6پیمانکار موظف است هر  -26

نماید و گواهی تندرستی را به واحد بهداشت کارفرما تسلیم نماید . عدم ارائه گواهی تندرستی براي هر یک از کارکنان به نماینده 

 منزله تأیید نشدن آن فرد است و از ادامه کار وي جلوگیري خواهد شد . کارفرما به 

لباس کارگران و پرسنل تحت پوشش شرکت پیمانکار باید با نظر کارفرما از نظر کیفیت و نوع رنگ )طبق دستورالعمل بهداشت کار(  -27

 تهیه گردد . با هزینه پیمانکار ماه یکبار دو دست  6حداقل هر 

 وجه حق واگذاري قرارداد را به صورت کلی یا جزیی به دیگري ندارد . پیمانکار به هیچ  -28

 پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما به استناد جدول مشخصات مواد اولیه مورد مصرف اغذیه و جدول آنالیز و  -29

شد که نیاز به شست و شوي ظروف و تعداد ظروف به اندازه اي با( نسبت به پخت و توزیع غذا اقدام نماید قراردادگرم بندي )پیوست 

  رو غذا نباشد . سهنگام 

 کلیه ظروف مورد استفاده در سلف سرویس و بخشها باید خشک و بدون رطوبت باشد .  -30

نیروهایی که در امر نظافت ، خدمات و شستشوي ظروف مشغول انجام وظیفه می باشند به طور همزمان به هیچ وجه حق دخالت در امر  -31

 آماده سازي ، تهیه و توزیع غذا را در هیچ مرحله یا مکان ندارند . 

بوده و پیمانکار موظف به رعایت و کنترل این در کلیه مراحل کار در آشپزخانه و سلف سرویس ها تردد کلیه افراد غیر مسئول ممنوع  -32

 موضوع می باشد . 

پیمانکار موظف است رستوران و سایر محل هاي توزیع غذا را به هزینه خود نظافت نماید . این نظافت شامل تمیز کردن سالن  -33

 و رختکن کارکنان پیمانکار غذاخوري ، میزها ، محوطه ، کف ، دیوارها و پنجره هاي آشپزخانه ، انبارها ، سرویس بهداشتی 

 می باشد . به نحوي که همیشه تمیز بوده و مورد اعتراض کارفرما نباشد . 

 شبکه آب و فاضالب داخل آشپزخانه به عهده پیمانکار می باشد . جزئی هزینه تعمیرات   -34
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در فواصل زمانی کوتاه داشت ماه یکبار )و در صورت تشخیص واحد به 3هر تهیه سم و سم پاشی محیط آشپزخانه و سلف سرویس  -35

 به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . ( تر

 واحد بهداشت کارفرما خواهد بود . و نظارت انتخاب نوع سم و زمان سم پاشی با هماهنگی  : 13 تبصره

 استعمال دخانیات در محل کار ممنوع می باشد .  -36

ادوات از نوع مرغوب بر عهده و هزینه پیمانکار می باشد )از استفاده و   ..............، سینی ،  .............تأمین بشقاب چینی ، قاشق و  -37

 نمودن بشقابهاي لبه پریده جداً خودداري گردد( .

با ارائه فاکتور رسمی و معتبر به مازاد بر تعداد پیش بینی شده در قرارداد به دلیل بیماري کرونا هزینۀ ظروف یکبار مصرف  : :  14 تبصره

 عهده کارفرما می باشد . 

چنانچه به هر دلیل کیفیت غذاي طبخ شده مورد تأیید کارفرما واقع نشود و یا شواهد حاکی از آن باشد که مواد مصرفی فاسد بوده و  -38

ه پیمانکار ، تهیه غذا را از رستوران مصرف غذا به سالمت افراد لطمه خواهد زد ، در اینصورت کارفرما محق خواهد بود ضمن جریم

درصد باالسري به حساب بدهکاري  15مورد تأیید دیگري انجام و هزینه هاي مربوطه را در صورت عدم پرداخت توسط پیمانکار با 

 پیمانکار منظور نماید . 

 از پرکلرین ضد عفونی ،  پیمانکار موظف است کلیه سبزیجات را طبق نظر کارشناس بهداشت کارفرما شستشو و با استفاده -39

  (تأمین مواد ضد عفونی کننده به عهده و هزینه پیمانکار می باشد)آماده سازي و نگهداري نماید . 

پیمانکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد تأخیر دریافت مطالبات خود را در اجري مفاد قرارداد تأثیر دهد و غذاي طبخ یا آماده شده باید  -40

 تحت هر شرایطی مطابق مفاد قرارداد تهیه ، و توزیع گردد . 

 تهیه و توزیع نماید .  ژیمیرپیمانکار موظف است ساالد فصل را با ظروف یکبار مصرف درب دار یا روکش سلفون و سس  -41

چیدمان انبار و سردخانه ها و رعایت دما و تهویه مطلوب آنها با توصیه واحد بهداشت کارفرما باید رعایت گردد و لیکن در هر  -42

 صورت دستورات نماینده بهداشت رافع مسئولیتهاي پیمانکار نمی باشد .  

براي کلیه پرسنل آشپزخانه و نظافتچی و توزیع غذا الزامی است و کارفرما رعایت موازین اخالقی و شئون اسالمی و انضباط کاري  -43

مجاز است در صورت عدم رضایت از نحوه کار و یا احراز عدم صالحیت هر یک از کارکنان پیمانکار دستور تعویض و جایگزینی 

تسویه حساب و تعویض فرد مورد نظر پرسنل خاطی را صادر نماید و در صورت بروز چنین وضعیتی پیمانکار موظف است نسبت به 

 ساعت اقدام نماید .  24ظرف 

 تهیه و نصب جعبه کمکهاي اولیه با کلیه لوازم و مواد ضروري مربوطه در محل سلف سرویس و آشپزخانه به عهده  -44

 پیمانکار است . 

 حمل نماید. کارفرمابه انبارآشپزخانه بهداشت حضورکارشناس و با اداري است کلیه مواد اولیه موردنیازرا در ساعت پیمانکارموظف -45
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نظارت بر ( می باشند . 6پیمانکار و پرسنل تحت امر پیمانکار موظف به اجراي دستورالعمل بهداشت مواد غذایی )پیوست شماره  -46

 اجراي صحیح دستورالعمل بهداشت مواد غذایی با واحد بهداشت کارفرما خواهد بود .

 . می باشد استتأمین ظروف یکبار مصرف از نوع گیاهی که به تأیید واحد بهداشت مجتمع رسیده پیمانکار متعهد به  -47

 تأمین گاز بوسیله کپسولهاي مناسب و به تعداد کافی در هنگام قطع گاز لوله کشی برعهده و هزینه پیمانکار می باشد .  -48

 باشد . می (7)پیوست شماره ...........................پیمانکاران  HSEپیمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل روش اجرایی  -49

پیمانکار تعهد می نماید غذا و مواد غذایی مورد نیاز را طبق مشخصات تعیین شده در شرح کار را با رعایت نکات بهداشتی به مقدار  -50

، کارفرما نسبت به تهیه مواد یا غذا اقدام و دستگاه نظارت کافی تهیه نموده و در صورت عدم تهیه به موقع مواد یا غذاي مورد تایید

باالسري به حساب پیمانکار منظور و از محل مطالبات و یا تضمینات وي کسر نماید. همچنین  %30هزینه هاي مربوطه را با اعمال 

 کارفرما مختار است به علت ضعف در مدیریت متناسب با جدول جرائم پیمانکار را جریمه نماید. همچنین 

د یکارفرما یا نماینده وي مختار است در هر زمان که صالح بداند مواد غذایی مربوطه را مورد بازدید قرار داده و نظر کارفرما در خصوص تای

 و یا رد آن مواد قطعی و الزم االجرا است.

صورتی که گوشت گرم میسر  گوشت گرم بوده و درگوشت مصرفی براي تعیین انواع غذاها )با توجه به نوع غذا در فهرست ضمیمه(  -51

باید )بصورت بسته بندي و کارتنی( گوسفند، گوساله، مرغ بر اساس ذبح اسالمی و نباشد با تأیید دستگاه نظارت گوشت منجمد شده 

ممهور به مهر کشتارگاه باشد و استفاده از سایر گوشتها )گوشت خارجی و غیر بهداشتی( ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف 

 .جریمه نماید نظارتیپیمانکار، کارفرما حق خواهد داشت پیمانکار را طبق جدول 

منظور از بسته بندي گوشت گوسفند و گوشت گوساله، بسته بندي بصورت منجمد می باشد لیکن مشروط بر آنکه از تاریخ  : 15تبصره 

له تولید آن در زمان ورود به انبار مرکزي پیمانکار بیشتر از دو ماه سپري نشده باشد، به عبارت دیگر وارد کردن مرغ، گوشت گوسفند و گوسا

ریخ تولید دوماهه آن منقضی شده باشد ممنوع بوده و پیمانکار حق ورود آنها را به رستوران نخواهد داشت ضمن اینکه موقع منجمد که تا

رعایت ماه نگذشته باشد  4.5نه ماهه گوشت در موقع مصرف بیش از /9مصرف از بیمه عمر آن نگذشته باشد. براي مثال از طول عمر مصرف 

 (تاریخ صید تا تاریخ سرو غذاهاي دریایی الزامی می باشد روزه بین  45فاصله حداکثر 

تمامی اقالم مورد نیاز از جمله : گوشت، مرغ ، ماهی و... بایستی در بسته بندي هاي مناسب داراي تاریخ تولید و انقضاء پروانه  : 16تبصره 

 ورد تایید دستگاه نظارت کارفرما باشد. ساخت پروانه تولید پروانه بهره برداري از وزارت بهداشت استاندارد مربوطه و م

پیمانکار ملزم به تهیه مواد طبق جدول مشخصات مواد غذایی )پیوست قرارداد ( میباشد در صورتیکه سه بار موارد نامنطبق در  :  17تبصره 

ز مربوطه در جدول ارزیابی خصوص مواد پروتئینی که از حساسیت ویژه برخوردار است مشاهده گردد دستگاه نظارت عالوه بر کسر امتیا

 عملکرد پیمانکار نسبت به صدور اخطار کتبی اقدام خواهد نمود

 س کردن برنج حتما باید از نمک ید دار بهداشتی خوراکی استفاده گردد .خیبراي  -52

پیمانکار متعهد است به صورت ماهانه لیست منابع تامین مواد غذایی خود را کتبا به دستگاه نظارت اعالم نماید در صورت تایید  : 18 تبصره 

 نبودن هر کدام از منابع تامین پیمانکار موظف است از منبع دیگري مواد غذایی خود را تامین نماید .
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ذایی که مشخصات آنها در جدول مشخصات مواد غذایی تعریف شده است پیمانکار موظف است در تهیه و طبخ غذا از مواد غ  -53

استفاده نماید مواد غذایی قبل از طبخ بایستی به رویت کارفرما برسد تا پس از تایید از نظر مطابقت آنها با خصوصیاتی که در شرح 

 نرسیده ، غیر قابل توزیع بوده و کار تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد . غذایی که مواد خام آن به رویت کارفرما 

بایستی از محیط رستوران خارج گردد . در این صورت پیمانکار موظف است غذاي جایگزین مناسب را در اسرع وقت تهیه و توزیع 

 نماید .

 گوشت مصرفی در پخت انواع خورش ها ، بایستی از ران و سردست گوسفند بدون استخوان و چربی و مواد زائد باشد . -54

 .پیمانکار متعهد است روش انبارداري و نگهداري مواد غذایی را براساس استانداردهاي کارفرما انجام دهد  -55

 در صورت نیاز کارفرما ، تهیه و تأمین یخ رستوران موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .  -56

ماید و از توزیع هرگونه میوه نارس ، لهیده و پالسیده پیمانکار موظف است میوه مصرفی را از نوع مرغوب و درجه یک تهیه ن  -57

 خودداري نماید . در فصل هاي فروردین ، اردیبهشت ، خرداد و مهر که میوه مناسب و مورد تأیید کارفرما در بازار یافت 

کتار میوه یا رانی( ، بستنی ، دسر نمی شود پیمانکار می تواند با موافقت دستگاه نظارت نسبت به تهیه ماءالشعیر ، ژله ، آبمیوه مناسب )ن

 زعفرانی با استفاده از برندهاي مورد تأیید کارفرما اقدام نماید .

پیمانکار موظف است عالوه بر اخذ کارت تندرستی با دایر نمودن کالسهاي آموزشی بهداشت شهرستان اقدام نموده و گواهی نامه   -58

 ست کلیه هزینه هاي مربوطه به عهده پیمانکار می باشدمعتبر براي افراد واجد شرایط اخذ نماید. بدیهی ا

 پیمانکار متعهد است نسبت به انجام معاینات دوره اي )طب صنعتی( پرسنل جدید خود در ابتداي قرارداد و پرسنل قدیمی   -59

دستگاه د در غیر اینصورت تسلیم نمای HSEبر اساس دوره یک ساله اقدام نموده و نتیجه تایید شده معاینات را به نماینده کارفرما و 

 باالسري از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود. %20ضمن اعمال جریمه  راساً اقدام و کلیه هزینه ها را با نظارت 

انجام وظیفه  HSEطبق ضوابط آن امور تعیین میگردد و زیر نظر دستگاه نظارت رستوران و هماهنگ با امور  HSEشرایط کارشناس   -60

خواهد نمود و میتواند در هر موقعی که تشخیص دهد از کلیه نقاط رستوران و آشپزخانه بازدید نموده و گزارش تهیه نماید و می 

 بایست در تمام زمان پخت و سرو غذا حضور داشته باشند.

رد پاک کنده و ضدعفونی کننده با رعایت پیمانکار متعهد می گردد نظافت عمومی محل هایی که در اختیار وي می باشد را با موا -61

اصول بهداشتی و به هزینه خود انجام دهد این نظافت شامل تمیز کردن کف و رستوران درب ها پنجره ها میزها انبارها دستشویی ها 

ردد طبق جدول رختکن کارکنان و... می باشد و هرگاه امر تنظیف به موقع و به نحو مطلوبی که مورد نظر کارفرما باشد انجام نگ

 ارزیابی عملکرد امتیاز مربوطه کسر خواهد شد.

انجام دهد و جهت شستن  دستگاه نظارتپیمانکار متعهد می گردد شستشو و تمیز کردن ظروف اثاثیه لوازم و ابزار کار را طبق نظر  -62

 ظروف از آب گرم و مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده استفاده نماید.

بهداشتی علی الخصوص شستشوي ظروف تجهیزات و لوازم و اماکن تحویلی به پیمانکار پس از اتمام کار روزانه رعایت کلیه موارد  -63

 . الزامیست

پیمانکار موظف است به میزان الزم مایع صابون دستمال رولی در سرویسهاي بهداشتی قرار دهد تهیه و تامین موارد مذکور بعهده و  -64

 هزینه پیمانکار است.
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می توانند هر زمان از محل طبخ توزیع و تامین مواد غذایی  و اداره دامپزشکیوزارت نفت و رفرما یا بازرسان اداره بهداشت نماینده کا  -65

بازرسی نمایند و پیمانکار تعهد می نماید در صورتی که بازرس بهداشت یا نماینده کارفرما مواد غذایی تهیه شده را غیر قابل مصرف 

اج به ذکر دلیل باشد غذا و مواد تهیه شده را معدوم نموده و با هزینه خود غذاي دیگري که مورد تایید تشخیص دهد بدون آنکه محت

 کارفرما باشد تحویل نماید و حق درخواست خسارت نسبت به مواد غذایی معدوم شده را ندارد.

د می باشد کارفرما از استفاده مواد چنانچه بر اساس تشخیص ظاهري یا طی ازمایش مشخص شود مواد اولیه یا غذا طبخ شده فاس -66

غذایی یا غذاي فاسد شده ممانعت به عمل آورده و پیمانکار موظف به معدوم نمودن آنها می باشد چنانچه بر اثر مصرف غذا اشخاص 

رفرما ضبط و بیمار یا مسموم شوند کارفرما پیمانکار را در مرحله اول به تشخیص خود جریمه و هزینه غذاي همان روز را به نفع کا

وصل خواهد نمود و در مرحله دوم عالوه بر جریمه هاي ذکر شده اخطارهاي الزم صادر و در صورت تکرار کارفرما میتواند نسبت به 

 فسخ قرارداد و ضبط وصول تصمیمات پیمانکار اقدام نماید.

ت و زباله هاي موجود توسط پیمانکار استفاده از سطلهاي درب دار پالستیکی بزرگ و کیسه زباله بزرگ و ضخیم جهت ضایعا  -67

 الزامیست و پیمانکار متعهد به تهیه و تامین آنها به تعداد کافی و به هزینه خود می باشد.

پیمانکار حق استفاده از لوازم آسیب دیده و یا لب پریده جهت پذیرایی از استفاده کنندگان را نخواهد داشت همچنین با توجه به  -68

ت و لیوان بلور و ... پیمانکار موظف است در اسرع وقت مواد شکسته شده را از محل خارج و نسبت به شکستگی مکرر چینی آال

 تعویض و جایگزین نمودن نوع سالم آنها به هزینه خود اقدام نماید.

پیمانکار متعهد است نسبت به نگهداري دستگاههاي طبخ و اماده سازي غذا و شستشوي آنها اقدام نماید چنانچه در اثر سهل انگاري و  -69

 استفاده غیر اصولی از دستگاه ها خسارت به آنها وارد شود به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. لیکن چنانچه در اثر 

به تعمیر داشته باشند انجام تعمیرات الزم به عهده و هزینه کارفرما می باشد . تشخیص خسارت بر اساس استهالک متعارف دستگاهها نیاز 

 ت میباشد.رسهل انگاري و قصور پیمانکار به عهده دستگاه نظا

زیع غذا یمانکار متعهد است نسبت به اخذ کارت تندرستی و معاینات دوره اي براي کارکنان خود که در امر تدارکات تهیه و توپ -70

 دخالت دارند قبل از معرفی و شروع به کار اقدام و مدارک مربوطه را به نماینده کارفرما تسلیم نمایند.

چنانچه هر یک از کارکنان آشپزخانه و سالن رستورانها داراي زخم در دستها و یا سایر نقاط بدن باشند تا بهبود کامل نباید به کار  -71

با استفاده از عوامل دیگر خود وظایف وي را پوشش دهد به گونه اي که هیچگونه خللی در  مشغول گردند و پیمانکار موظف است

 انجام کارها بوجود نیاید.
 

پیمانکار متعهد است جهت جلوگیري از ورود حشرات و جانوران دیگر به راهکارهاي مناسب از قبیل قرار دادن چاه بست مسیر   -72

یکبار و در صورت نیاز کارفرما مدت )دوره( سمپاشی و طعمه گذاري با توجه به شرایط  فاضالبها سمپاشی و طعمه گذاري هر سه ماه

بهداشتی محل کار قابل تغییر می باشد و همچنین استفاده روزانه از حشره کشهاي اسپري مایع فاضالب هالک جهت حشره زدایی و 

د عفونی کردن محل رستورانها براق کردن جهت ض MCD-Aminolرفع بوي نامطبوع چاههاي فاضالب و محلول چند منظوره 

 کف سالنهاي رستوران و آشپزخانه به هزینه خود اقدام نماید.

در صورت گرفتگی راه آب فاضالب رستورانهاي موضوع قرارداد پیمانکار موظف میباشد با استفاده از ماشین مخصوص تخلیه  -73

 کار به عهده پیمانکار میباشد.فاضالب نسبت به رفع گرفتگی اقدام نماید و هزینه انجام این 
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 رعایت مقررات ایمنی بهداشت کار و سایر مقررات کارفرما در محل اجراي قرارداد توسط پیمانکار و کارکنان وي   -74

 الزامی است.

به ضد کلیه سبزیجات و میوه که بصورت خام مصرف میشود باید حتما با مواد ضد عفونی کننده مانند کروکال و یا مایزن یا انواع مشا -75

عفونی میگردد. سبزیجات مورد استفاده در خورشتهاي قورمه و قلیه ماهی میبایست یا سبزیجات منجمد و بسته بندي شده با مشخصات 

باشد و یا در صورت استفاده از سبزیجات تازه کلیه مراحل پاکسازي و ضد عفونی کردن آنها می بایست با  HSEمورد تایید اداره 

 ت و یا تغذیه باشد.نظارت کارشناس بهداش

حفظ و نگهداري رستورانها و پاکیزه نگه داشتن مکانهاي مختلف رستورانها بعهده و هزینه پیمانکار میباشد به همین منظور درصدي از  -76

ده پرداختهاي به پیمانکار تحت عنوان بهداشت محیط رستورانها به تحقق این امر طبق جدول ارزیابی عملکرد پیمانکار در نظر گرفته ش

 است.

پیمانکار موظف است نسبت به جمع آوري و دفع پسماندهاي مواد غذایی به نحو کامال بهداشتی اقدام نماید و آنها را در کیسه هاي  -77

بهداشتی و سطلهاي زباله و در محلی که دستگاه نظارت مشخص میکند قرار دهد. همچنین حمل این ضایعات به محلی خارج از 

 یافته بعهده و هزینه پیمانکار می باشد.محدوده شهري و اختصاص 

تهیه و  HSEبه منظور ارزیابی عملکرد پیمانکار از نظر رعایت اصول بهداشتی همه ماهه جدول ارزیابی مربوط به بخش بهداشت اداره  -78

درصد کسر شده عینا در صورت وضعیت پیمانکار  HSEضمیمه صورت وضعیت میگردد و در صورت اعمال جریمه توسط اداره 

 .اعمال میشود

داشتن لباس کار مناسب سر و وضع آراسته استحمام روزانه قبل و بعد از کار استفاده از دستکشها ماسک پیش بند و رعایت مسایل   -79

 پیمانکار طبق جدول  بهداشت فردي کارکنان پیمانکار جزو اصول الینفک قرارداد حاضر بوده و درصدي از پرداختها به

وزنی قرارداد جهت رعایت تعهد مذکور اختصاص یافته است بنابراین هرگونه تخلف یا قصور در این مورد عالوه بر اخراج فرد خاطی 

 موجب کسر درصد بهداشت فردي رستورانهاي مورد نظر در همان وعده غذایی خواهد شد.

دارد کارکنان شاغل پیمانکار را جهت معاینه پزشکی مجدد به مراکز بهداشتی معرفی کارفرما هر زمان که صالح بداند حق  : 19تبصره 

 .نماید

 پیمانکار موظف است در صورت نیاز و طبق درخواست دستگاه نظارت رستورانهاي موضوع قرارداد را بوسیله پالیشر و   -80

 است هزینه کارهاي انجام شده به عهده پیمانکار سنگ ساب تمیز نموده و مراتب را کتبا به دستگاه نظارت گزارش نماید. بدیهی 

 می باشد.

پیمانکار موظف می باشد به کارکنان خود ماهیانه سهمیه شامپو و صابون به منظور رعایت بهداشت فردي تحویل دهد و هزینه آن به   -81

 عهده پیمانکار می باشد.

ز سوي شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص سیستم پیمانکار متعهد است کلیه قوانین و مقررات دستورالعملهاي صادره ا  -82

 مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست آیین نامه هاي حفاظت و بهداشت کار را رعایت نماید.

رعایت  کارفرما می باشد و جهت...................................................پیمانکار متعهد به نگهداري و بهینه سازي سیستم مدیریت کیفیت   -83

خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت پیمانکار متعهد به آموزش دستورالعملهاي تدوین شده به کلیه پرسنل تحت امر خود و پیگیري 

 .مستمر در جهت اجراي آن می باشد
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کلیه اقدامات در خصوص آموزش ایمنی پیمانکار الزاماً مطابق دستورالعملهاي ایمنی کارفرما و زیر نظر مستقیم اداره ایمنی و  : 20 تبصره

HSE .کارفرما می بایست صورت پذیرد و هیچگونه عذري در این خصوص از جانب پیمانکار پذیرفته نیست 

ار در طول مدت اجراي موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می هرگونه خسارت جانی جسمانی )نقض عضو( کارکنان پیمانک  -84

 باشد و کارفرما هیچگونه تعهدي در این زمینه نخواهد داشت.

 کارفرما در این خصوص درصدي حساسیت و سطح آشپزخانه ها و رستورانهاي موضوع قرارداد بلحاظ اهمیت رعایت مسائل ایمنی در  -85

 . گرفته شده است در نظر ایمنی طبق جدول وزنی قرارداد سائلم فوق و اجراي کامل به تحقق بند اراز پرداختهاي ماهیانه پیمانک

نگهداري و نظافت و ضبط و ربط سرویسهاي بهداشتی و دوشهاي اضطراري و حمام ها و محیط کارگاه و تجهیزات ثابت و سیار  -86

 کارگاه تامین تجهیزات مورد نیاز بهداشتی در این خصوص برابر ضوابط و مقررات با پیمانکار خواهد بود. تهیه و تامین 

استفاده روزانه و ماهیانه پرسنل در این قرارداد جزء تعهدات پیمانکار می باشد. قصور در هزینه کلیه مواد بهداشتی پاک کننده براي 

 این امر باعث تهیه این مواد از سوي کارفرما و کسر از مطالبات پیمانکار خواهد بود.

 ایمنی تخصصیوزش م( آشامل الفپیمانکار موظف است کالسهاي آموزشی و باز آموزي دوره هاي ایمنی تخصصی )کاري(  -87

را برنامه ریزي و اجرا نماید و برنامه آموزشی آن خود راي کارکنان ب ب( آموزش اصول کمک هاي اولیه و نجات بر اساس مشاغل مربوطه 

 را به ایمنی و نظارت کارفرما اعالم نماید.

شرکت پیمانکار هر ماهه بر اساس چک لیست ایمنی ضمیمه ارزیابی شده و در صورت عدم کسب امتیاز الزم مشمول جریمه ایمنی   -88

 خواهد شد.

 (8)پیوست شماره  HSE 604-04ن تهیه ، توزیع مواد غذایی در صنعت پتروشیمی اکام یپیمانکار ملزم به رعایت آیین نامه بهداشت  -89

 باشد . می

 ساعت در سردخانه نگهداري نمایید .96از هر وعده غذایی به مدت  100ggپیمانکار می بایست مقدار   -90

پیمانکار ملزم می باشد نسبت به درخواست کارفرما مبنی بر افزودن غذاهاي جدید یا تغییر اوزان غذاهاي قبلی در هر زمان از قرارداد ،  -91

 اقدام نماید . 

 .بار تعویض نماید   3ساعت قبل خیسانده شود و  آب آن را طی این مدت حداقل  24براي خیس کردن حبوبات حتما باید از   -92

تهیه چارت پرسنل رستوران توسط واحد خدمات و الحاق آن به قرارداد جهت نظارت هاي الزم ، الزامی می باشد . در این چارت   -93

از مداخالت بعدي پرسنل در کارهاي غیرمرتبط جلوگیري شود چارت فی لحاظ شود که به تعداد کاپیمانکار می بایست پرسنل 

نفر از کمک  1ترجیحاً ) نفر 2 کمک آشپز – (نفر از آشپزها تخته کار ماهر باشد 1)ترجیحاً نفر 2 آشپز – نفر 1 سرآشپز: شامل 

   نفر 1نظافتچی   –نفر  2ظرفشور  – نفر 1 سالن دار -نفر 1 انباردار - (ماهر باشد قصابآشپزها 
ً
 نفر 10 جمعا

پیمانکار متعهد است نسبت به انجام پذیرایی از میهمانان یا کارکنان کارفرما در مراسمات و جلساتی که در مواقع اضطراري و یا   -94

عزاداریها( برگزار می گردد ، اقدام نماید و تمهیدات الزم را در این خصوص منجمله بکارگیري  –جشنها  –مناسبات مذهبی )اعیاد 

 افراد مورد نیاز ، را بعمل آورد . 

 قرارداد ، طی صورت وضعیت پرداخت موجود در محاسبه هزینه هاي مربوط به این مناسبتها و اعیاد و ... طبق نرخ هاي  : 21ه تبصر

 می گردد .
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در صورتی که پیمانکار جهت موارد فوق اقدام به بکارگیري نیروهاي جدید نماید از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به پیمانکار  :22تبصره 

 پرداخت نمی گردد . 

گرم( اقدام نماید ، ± 20گرم و با تلرانس ) 200پیمانکار موظف است به هزینه خود نسبت به تهیه و تأمین و توزیع میوه مرغوب به وزن   -95

در صورت توزیع بیشتر میوه از نظر وزن ، پیمانکار حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت . در صورتیکه پیمانکار اقدام به توزیع میوه اي 

وه بر خالف برنامه غذایی نماید و به جاي میوه مشخص شده در برنامه غذائی ، بدون هماهنگی با کارفرما ، نسبت به توزیع آبمی

دلستر/رانی ، اقدام نماید دو برابر قیمت میوه موجود در برنامه غذائی )طبق آنالیز پیشنهادي پیمانکار( به عنوان جریمه از محل صورت /

 در صورتیکه وزن میوه تحویل شده مانند سیب درختی ، کسر خواهد شد ، وضعیت روزانه پیمانکار 

گرم( باشد در صورت تأیید و اجازه دستگاه ± 20گرم با تلرانس  200ده در قرارداد )پرتقال و ... به مشتریان کمتر از وزن مشخص ش

 نظارت ، پیمانکار موظف است دو عدد میوه تحویل مشتري نماید . بدیهی است در صورت عدم رعایت این شرط ، 

گرم باشد هیچگونه هزینه  200یلی بیش از مشمول جریمه و کسر امتیاز ارزیابی عملکرد خواهد شد . ضمناً چنانچه وزن دو عدد میوه تحو

اضافی اي به پیمانکار پرداخت نمیگردد . در فصولی از سال که میوه مناسب فصل و مورد تأیید کارفرما در بازار یافت نمیشود پیمانکار 

ژله ، آب میوه قوطی مناسب میتواند با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به تهیه ، نوشیدنی هاي گیاهی بدون گاز و قند ، ماء الشعیر ، 

 )نکتار میوه( ، بستی ، مطابق برندهاي مورد تأیید کارفرما اقدام نماید . 

پایش دماي سردخانه در شیفت شب و تایم غیراداري می بایست )مطابق چک لیست واحد بهداشت( توسط انباردار انجام شود و در  -96

 1صورتی که دماي سردخانه در رنج مطلوب نباشد و یا سردخانه از سرویس خارج شود پیمانکار می بایست در فاصله زمانی کمتر از 

 نماید . در صورتی که مواد غذایی موجود در سردخانه به دلیل دماي نامناسب  ساعت مراتب را به کارفرما گزارش

کیفیت خود را از دست بدهند و یا دیفراست شوند پیمانکار می بایست با هزینه خود نسبت به خروج مواد غذایی از مجتمع و خریداري 

 مجدد آنها اقدام نماید . 

پیمانکار متعهد می گردد فاکتورهاي خرید مربوط به مواد غذایی و تره بار و اجناس را پس از تأیید حراست مجتمع کارفرما یک نسخه  -97

 از رونوشت آن را به دستگاه نظارت تحویل نماید .  

 باشد .  می کارفرمایمانکار به عهده و هزینه ایاب و ذهاب و اسکان پرسنل پ -98

 تعهدات کارفرما : -ب

 تعمیرات کلی لوله کشی آب و فاضالب ، برق و گاز به عهده کارفرما می باشد .  -1

تأمین آب لوله کشی و برق و یک خط تلفن و گاز لوله کشی بر عهدۀ کارفرما می باشد . هزینه هاي تلفن شهري و بین شهري در  -2

ه کشی و برق و گاز لوله کشی هزینه اي از پایان هر ماه به حساب بدهکاري پیمانکار منظور خواهد شد و لیکن بابت آب لول

 پیمانکار کسر نمی گردد . 

 کارفرما برنامه غذایی هر ماه را تا روز بیست و پنجم همان ماه براي ماه بعد به پیمانکار ابالغ می نماید . در غیراینصورت با هماهنگی- 3

 کارفرما برنامه ماه قبل اجرا خواهد شد . 
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صورتجلسه اي توسط جمعدار اموال اساسی و نصب شده آشپزخانه و رستوران و وسایل توزیع غذاي موجود را طی کارفرما کلیه تجهیزات -4

  .خواهد گرفت مجتمع )انبار مرکزي مجتمع( در شروع قرارداد سالم به پیمانکار تحویل داده و در پایان قرارداد سالم از وي تحویل

 ساعت قبل به پیمانکار اعالم نماید .  24را  کارفرما ملزم است آمار وعده غذایی هر روز-5

 دستگاه نظارت :  - 6ماده 

میباشد . نظارت هگمتانه شرکت پتروشیمی   HSEو  خدمات اداري  نظارت بر حسن انجام مفاد موضوع قرارداد حسب مورد بر عهده واحد

 صحیح عملیات موضوع قرارداد نخواهد بود .کارفرما یا نماینده وي به هیچ عنوان رافع مسئولیتهاي پیمانکار در انجام 

 تضامین :  -7ماده 

 ریال(....................................................................... ریال )..................................................پیمانکار در هنگام امضاي قرارداد مبلغ  -1

، بدون قید و شرط را به عنوان تضمین انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه می نماید . ضمانتنامۀ مذکور % مبلغ قرارداد  10 معادل

تعهدات این قرارداد نزد کارفرما نگهداري خواهد شد و چنانچه تمامی می باشد و دو ماه پس از پایان اجراي  قابل تمدیدو غیر قابل بازگشت 

در طی مدت قرارداد ، پیمانکار به هر یک از تعهدات خودطی این قرارداد عمل ننماید ، کارفرما مجاز به ضبط هر میزان از سپرده مذکور 

 بدون انجام تشریفات قانونی به نفع خود خواهد بود . 

(( به 5ابت وسایل و تجهیزاتی که کارفرما برابر ماده یک این قرارداد ))تجهیزات مندرج در پیوست شماره پیمانکار متعهد می گردد ب-2

( به عنوان ریال .........................................یال )ر ..................................................صورت امانی در اختیار پیمانکار گذارده است مبلغ 

 به صورت چک شرکتی در اختیار کارفرما قرار دهد .   ،تضمین و به هنگام مبادله قرارداد

 ) بیمه و مالیات( کسور قانونی :  -8ماده 

از مبلغ ناخالص صورت حساب پیمانکار کسر و بهمراه آخرین صورتحساب پیمانکار  %5قانون تأمین اجتماعی ، کارفرما  38در اجراي ماده 

 نمود که پس از ارائه مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی در پایان قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد .سپرده خواهد 

با توجه به حذف مبلغ و درصد بیمه در آنالیز غذاها چنانچه پیمانکار ، حق بیمه بابت قرارداد حاضر به سازمان تأمین اجتماعی  : 23تبصره 

درصد پس از کسر بیمه حقوق و دستمزد ، به پیمانکار عودت  67/7بالغ پرداختی در این خصوص تا سقف پرداخت نماید با ارائه مستندات ، م

 داده می شود . همچنین در خصوص پرداخت مالیات ، با ارائه مستندات مثبته ، مالیات به پیمانکار پرداخت می گردد . 

 فسخ قرارداد :  -10ماده 

این قرارداد در صورت تحقق شرایط زیر به صورت یک جانبه و بدون اخطار قبلی بنا به تشخیص کارفرما فسخ می گردد و کارفرما حق 

وصول کلیه خسارت هاي وارده را از محل مطالبات تضامین موجود از پیمانکار خواهد داشت و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود 

 سلب می نماید : 

 قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث ، بدون اجازه کتبی کارفرما . انتقال -1

 ورشکستگی به تقصیر یا انحالل پیمانکار .    -2

 تأخیر غیرموجه در انجام خدمات . -2
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 رعایت نکردن استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد . -4

 ترک خدمات یا انصراف از موضوع قرارداد به هر طریق ممکن . -5

 ارباب رجوع و عدم رضایت ارباب رجوع .  رعایت نکردن تکریم -6

 سایر شرایط منجر به فسخ مندرج در قرارداد . -7

پیمانکار باشد ، با اعالم قبلی یک ماهه به قرارداد حاضر از طرف کارفرما می تواند در هر زمان و بدون اینکه قصوري  -8

 نخواهد بود .  مورد قبولو در این صورت ادعایی از سوي پیمانکار  ،خاتمه دهد

 جرایم و تخلفات :  -11ماده 

هرگونه تخلف و قصور در تهیه و تأمین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا و رعایت ننمودن استانداردهاي تغذیه و نکات  -1

 بهداشتی و عدم توجه به برنامه روزانه یا ماهیانه رژیمی یا عادي تنظیم شده توسط کارفرما در مرحله اول به صورت تذکر

کسر  %30عالوه بر جرایم جداول نظارتی با اعمال دوم، در مرحله  جداول نظارتی پیوستاعمال جریمه مطابق با  وکتبی 

به منظور کارفرما از جمع کل صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار و در صورت تکرار ، موضوع به کمیسیون معامالت 

 بررسی فسخ قرارداد ارجاع می گردد .

الزم به ذکر است نظارت مستمر بر شرایط قرارداد و تعیین جرایم مربوط به تخلفات به صورت روزانه طبق جداول  : 24تبصره 

 انجام خواهد گرفت . دستگاه نظارت (( توسط 3نظارتی ))پیوست شماره 

و هدر دادن مشاهده استفاده غیر صحیح و غیر بهداشتی از وسایل و ظروف و اقالم تحویلی به پیمانکار و نیز اسراف  -2

 منابع انرژي )آب ، برق و گاز( منجر به صدور جریمه است . 

در صورت انجام هرگونه تخلف و قصور و سهل انگاري از مفاد قرارداد توسط پیمانکار یا کارکنان وي ، پیمانکار  -3

به تشخیص  اعمال خواهد شد و بنا جریمه براساس چک لیست نظارتی در هر موردمشمول جریمه خواهد شد که میزان 

 کارفرما از صورت وضعیتهاي ماهانه کسر می گردد . 

در صورت بروز هرگونه حادثه براي پرسنل کارفرما یا اشخاص ثالث در نتیجه سوء مدیریت و عمل پیمانکار و هرگونه  -4

د ، مخلوط بیماري یا مسمومیت در پرسنل مجتمع که ناشی از طبخ نادرست غذا ، استفاده از مواد غذایی نامرغوب و فاس

شدن اشیاء خارجی در غذا و . . . که ناشی از نظارت نادرست و ناکافی پیمانکار بر مراحل طبخ و توزیع غذا ، نظافت 

پرسنل ، محل و وسایل آشپزخانه و . . . باشد ، پیمانکار مسئولیت حقوقی و جزایی حوادث را بر عهده خواهد داشت و 

 به قرارداد ، ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را نیز ضبط نماید . کارفرما حق دارد عالوه بر فسخ یک جان
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بدیهی است هرگونه خسارت وارده به پرسنل و افراد ثالث از مطالبات پیمانکار یا هر منبع دیگري ، به صالحدید  : 25تبصره 

  کارفرما کسر خواهد شد .

جهت تعیین علت بروز حوادث مذکور در بند فوق کمیته اي متشکل از نمایندگان کارفرما و پیمانکار تشکیل  : 26تبصره 

 خواهد شد . در صورت مقصر شناخته شدن پیمانکار برابر مفاد قرارداد عمل خواهد شد . 
 

وع قرارداد را بررسی و ناظر کارفرما موظف است برابر چک لیستهاي نظارتی مجتمع به صورت مستمر موض : 27تبصره 

  نتیجه را به صورت مکتوب به کارفرما اعالم نماید .

 خاتمه دادن به قرارداد : -12ماده 

کارفرما حق خواهد داشت در هر موقع بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود به قرارداد خاتمه دهد . 

خاتمه دهد این تصمیم ظرف سی روز قبل به اطالع پیمانکار خواهد رسید . در این چنانچه کارفرما تصمیم گیرد که به قرارداد 

 :محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود  تنها صورت پیمانکار

مبالغ کارهاي انجام شده توسط پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبالً پرداخت شده و  -1

 کسور قانونی و طبق صورت مجلس تحویل تجهیزات ، پیمانکار متعهد است آنها را تحویل کارفرما دهد . 

به هنگام خاتمه قرارداد خساراتی به دستگاهها و تجهیزات در  آزادسازي تضامین مربوط به پیمانکار البته مشروط براینکه -2

اختیار پیمانکار وارد نشده باشد که در این صورت پس از انجام محاسبه میزان خسارت از تضامین پیمانکار کسر و بقیه 

 آن مسترد خواهد شد . 

 حل اختالف : -13ماده 

در صورت اختالف بین طرفین ناشی از اجراي عملیات و یا تفسیر مفاد قرارداد ابتدا از طریق جلسه مشترک با حضور 

قابل در ایران نمایندگان طرفین مشکالت حل و فصل خواهد شد . در غیر اینصورت موضوع از طریق مراجع ذیصالح قضائی 

 پیگیري است و رأي صادره الزم االجراء می باشد .

 ( قانون حاکم بر قرارداد : 14ده ما

 قوانین حاکم بر این قرارداد قوانین جمهوري اسالمی ایران خواهد بود . 

 ( اقامتگاه و نحوه مکاتبات : 15ماده 

نشانی هاي مندرج در مقدمه قرارداد به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد و کلیه مکاتبات می بایست به صورت کتبی و 

رس قراردادي طرفین ارسال گردد به منظور تسریع در انجام امور ارسال به فاکس و آدرس ایمیل که به صورت رسمی به آد

 رسمی توسط طرفین اعالم شود بالمانع می باشد . هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد 
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قتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده کلیه مکاتباتی تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابالغ نماید و تا و

  که به نشانی قبلی ارسال می شود ابالغ شده تلقی می گردد .
 : نسخ قرارداد -16ماده 

متحد المتن که داراي اعتبار یکسان و واحد است پس از امضاي طرفین مبادله نسخه  3در  تبصره 25و   ماده 16این قرارداد در 

 گردیده و الزم االجراست . 

 نکارپیما                                                                                                                                         کارفرما             

 ................شرکت                                                              شرکت پتروشیمی هگمتانه

 ....................نام و نام خانوادگی :                                        ............................نام و نام خانوادگی :

 هیأت مدیره رئیسسمت :                                                            هیأت مدیره عضوسمت : 

 امضاء و مهر شرکت        امضاء و مهر شرکت                                                            

 

 .........................نام و نام خانوادگی : 

 ت مدیره أسمت : عضو هی

 امضاء 

                      

           
                                               

 

منعقد گردیده کمیسیون معامالت   .............رخ مو ................ صورتجلسه شماره   ...........رباساس  بند   قرارداد این 

 است
 

 نسخه مربوط هب کارفرما


