باسمه تعالی

اسناد مناقصه
موضوع مناقصه :ارائه خدمات تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل
شرکت کارخانجات کارخانجات لوازم خانگی پارس

دستگاه مناقصه گزار :شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس
محل انجام پروژه
قزوین – شهر صنعتی البرز –انتهای ابن سینایی جنوبی
داخلی 028 3222 2502 *2237

محل امضا و مهر متقاضی

صفحه  1از 9

"بسمه تعالی "

مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه ،طبخ و توزیع غذا
کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس در نظر دارد تا عملیات طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را از طریق
مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
تعاریف:
مناقصه گزار :شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) به نشانی  :شهرصنعتی البرز  ،خیابان
ابن سینای جنوبی  ،سه راه نصرت آباد  ،شماره 407
موضوع مناقصه :واگذاری تهیه ،طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس درمحل
آشپزخانه کارخانجات .
پیمانکار :برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد .
اسناد مناقصه  :متشکل از شرایط عمومی -شرایط اختصاصی -فرم پیشنهاد قیمت و سایر اوراق پیوست
موضوع مناقصه:
-1عبارتست از واگذاری تهیه ،طبخ و توزیع غذای کارکنان کارخانجات لوازم خانگی پارس که تعداد
پرس های غذا برای پرسنل به شرح ذیل می باشد:
-1-1ایام غیر تعطیل ( شنبه تا چهارشنبه ) ناهار و شام حدود  410پرس غذا (شام حدود  40پرس )
-2-1ایام تعطیل ( پنج شنبه و جمعه و تعطیالت رسمی ) ناهار و شام حدود  40پرس .
تبصره  :1آمار اضافه کار به صورت روزانه به پیمانکار اعالم خواهد شد.
-2تهیه مواد اولیه مطلوب و با کیفیت درجه یک بطوریکه مورد تأیید نماینده کارفرما قرار گیرد.
 -3نظافت آشپزخانه  ،سالن های توزیع غذا  ،کلیه تجهیزات  ،وساختمان رستوران  ...بنحوی که مورد تأیید
نماینده کارفرما باشد .
 -4طبخ و توزیع غذا بین پرسنل شرکت در دو نوبت کاری حتی ایام تعطیل در رستوران شرکت.
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نحوه دریافت اسناد مناقصه:
از طریق مراجعه به آدرس شهر صنعتی البرز-قزوین ،انتهای خیابان ابن سینای جنوبی ،سه راه نصرت آباد
(واحد پشتیبانی ) می باشد.
زمان دریافت اسناد مناقصه:
از شنبه تاریخ  1400/09/06تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 1400 / 09 / 11
زمان بازگشایی پاکات:
زمان و مکان بازگشائی پاکات متعاقبا اعالم خواهد شد
مدت انجام خدمات :
مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاریخ تحویل آشپزخانه به مدت یک سال تمام شمسی می باشد.
شرایط شرکت در مناقصه:
-1شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
-2پیمانکار موظف است جهت تضمین حضور در مناقصه ضمانت نامه بانکی ارائه و یا مبلغ  700.000.000میلیون ریال

به حساب شماره  1627189959بانک ملت به نام شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس واریز نماید و فیش
آنرا همراه با برگ پیشنهاد قیمتی که مهر و امضا گردیده در پاکت دربسته و حداکثر تا پایان وقت اداری روز
 1400/09/18تحویل واحد حراست کارخانجات نماید.
 -3زمان ارسال پیشنهاد حداکثر تا تاریخ 1400 / 09 /18
-4شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد قیمت خود را همراه با اصل ضمانت نامه سپرده شرکت در مناقصه
در سه پاکت درب بسته به شرح ذیل ارسال و یا تحویل واحد حراست کارخانجات و یا دفتر مرکزی نمایند؛
-1پاکت الف ،شامل:
سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 1627189959بانک ملت می باشد.
 -2پاکت ب ،شامل:
مهر و امضای کلیه صفحات اسناد مناقصه (این اسناد)تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکتگواهی تطبیق امضاء دارنده حق امضای مجاز شرکتتصویر برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شرکت مستندات مربوط به کد اقتصادی و شناسه ملی پیشنهاد دهنده تصویر تمامی صفحات شناسنامه وکارت ملی اعضای هیات مدیره وصاحبان امضای مجاز؛محل امضا و مهر متقاضی
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 -3پاکت ج ،شامل:
فرم پیشنهاد قیمت به صورت کامل و بدون خط خوردگی طبق فرم پیوست ،قیمت گذاری شده باشد.
سایر موارد:
 -1کلیه مستندات ارسالی بایستی ممضی به امضاء مجاز اشخاص حقیقی اصالتاً و مهر وامضای اشخاص
حقوقی مطابق با آخرین تغییرات روزنامه رسمی باشد
 -2شرکت کنندگان در مناقصه اسناد و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه الک و مهر شده
شامل  :پاکت های " الف" ( تضامین) و "ب" ( مدارک و مستندات ) و"ج" (پیشنهاد قیمت) بگذارند
و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الک و مهر شده قرار دهند .
 -3هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 -4کلیه کسور قانونی مشمول موضوع مناقصه بعهده برنده مناقصه می باشد .
 -5در صورت انصراف برنده مناقصه  ،تشخیص واگذاری به نفر دوم یا نفرات بعدی به عهده شرکت
کارخانجات لوازم خانگی پارس خواهد بود .
 -6پس از بازگشایی پیشنهادات ،سپرده برنده و نفرات دوم و سوم توسط مناقصه گذار نگهداری گردیده و
سایر سپرده ها عودت داده خواهد شد .در صورت انصراف برنده اول ضمن اطالع به برنده دوم از نامبرده
درخواست می گردد که جهت عقد قرارداد به محل شرکت مناقصه گذار مراجعه نماید و الی آخر .در
صورت انصراف هر برنده از انجام مناقصه ،سپرده نامبرده توسط مناقصه گذار ضبط خواهد گردید و
نامبرده با امضای این برگه حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نمود.
 -7متقاضی تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد  ،مطالعات کافی انجام داده و هیچ مورد نامفهومی
باقی نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
 -8برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری موضوع مورد مناقصه را به صورت کلی یا جزئی به دیگری
ندارد .
 -9در صورتی که مناقصه گزار تشخیص دهد که برنده مناقصه در انجام امور ،موضوع قرارداد را به نحو
صحیح و مطلوب برابر با مفاد قرارداد انجام نداده است  ،جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود ،در
مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی و در صورت تکرار بر کسر صورت حساب همان روز و یا اعمال
سایر جریمه ها اقدام و یا پرداخت صورت وضعیت ماهانه تا رفع کامل نواقص صورت نخواهد گرفت و
برنده مناقصه حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 -10مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت  12ماه می باشد و در صورت صالحدید کارفرما و ابالغ
نتیجه مناقصه به برنده توسط مناقصه گزار و شروع عملیات موضوع قرارداد به منزله قبول کلیه تعهدات
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مندرج در مفاد شرایط مناقصه و قرارداد بوده و برنده مناقصه به لحاظ استنکاف از امضای قرارداد مبری
از مسئولیت های ناشی از مفاد شرایط و قرارداد نخواهد بود .
 -11تاخیر در پرداخت توسط کارفرما به هر دلیل نباید باعث تاخیر در ارایه خدمات توسط پیمانکار شود.
 -12در صورت درخواست کتبی پیمانکار به فسخ یا خاتمه قرارداد ،پیمانکار موظف است حداقل دو ماه با
همان قیمت و شرایط قبلی به تعهدات خود ادامه تا مناقصه گزار نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط
اقدام نماید.
 -13برنده مناقصه موظف است فردی را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد
هماهنگی الزم در انجام خدمات به مناقصه گزار معرفی نماید  .نماینده در تمام ساعات اداری در
دسترس بوده تا ارتباط و تعامل اداری و اجرایی را ایجاد نماید.
 -14برنده مناقصه متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای صورت نگیرد  ،بروز اختالف از
هر جهت موجب تعطیلی کار نخواهد شد  ،چنانچه وقفه ای در ارایه خدمات ایجاد گردد و از این حیث
خساراتی وارد گردد برنده مناقصه ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به کارفرما می باشد.
 -15کلیه اسناد و مفاد تایید شده در شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد می باشد.
 -16به پیشنهاداتی که پس از زمان مقرر تحویل گردیده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -17شرکت کنندگان در مناقصه جهت اعالم قیمت فقط می بایست جدول اعالم قیمت را تکمیل و امضاء
نمایند و از ارسال پیش فاکتور ها و برگه های متفرقه اجتناب نمایند.
 -18رعایت قوانین سازمان تامین اجتماعی و قانون کار مبنی بر ارایه مفاصا حساب بیمه سازمان تامین
اجتماعی توسط پیمانکار الزامی است
 -19برنده مناقصه موظف به رعایت کلیه قوانین جمهوری اسالمی ایران در قبال کارکنان خود و اشخاص
ثالث و غیره اعم از جانی ،مالی ،پزشکی ،حیثیتی و شهرتی  ...ناشی از عملکرد بوده و طبق قراردادی
که منعقد خواهد شد و یا خارج از مفاد قرارداد به صورت کامل عهده دار مسئولیت است و متعهد
گردید در ابتدا و شروع قرارداد نسبت به اخذ بیمه نامه معتبر اقدام نمایند.
 -20مناقصه گزار هیچگونه تعهد استخدامی و کاری در خصوص کارکنان برنده مناقصه را نداشته و از هر
گونه مسئولیتی در این مورد مبرا بوده و کلیه تعهدات ذیربط بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -21ارائه گواهینامه معتبر و مورد تایید صالحیت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در رشته امور آشپزخانه
و رستوران و یا پروانه معتبر از مراجع صالحیت دار در زمینه خدمات موضوع پیمان و داشتن گواهی
صالحیت ایمنی پیمانکاران از طرف پیمانکار الزامی است.
 -22پیشنهاد دهنده باید قبل از تهیه پیشنهاد کلیه اطالعات الزم مورد نیاز را بدست آورد .پیشنهاد دهنده
نمی تواند پس ازتسلیم پیشنهاد تحت هیچ عنوانی به بی اطالعی یا اشتباه خود استناد نماید.
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 - -23پیشنهاد دهنده بایدکلیه اسناد مناقصه را به دقت مطالعه وتمام صفحات آن را مهر و امضاء نماید و
در هر حال شرکت در مناقصه و امضا پیشنهاد بمنزله آن تلقی خواهد شدکه تمامی اسناد مناقصه را
به دقت خوانده و هرگونه اطالعی مربوط به آنها را بدست آورده است و نسبت به هیچ جزء ازآنها هیچ
گونه ابهام یا اجمالی برای او وجود ندارد و بعدا نمی تواند به این موارد استناد نماید.
 -24در صورتیکه در اسناد مناقصه اشکاالتی از نظر محاسبات و غیره وجود داشته باشد پیشنهاد دهنده
موظف است این اشکاالت را تا قبل از بازگشایی پاکات منعکس و پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید.
عدم اظهار نظر بمنزله بالاشکال بودن اسناد مناقصه تلقی خواهد شد .اطالعات ارائه شده در اسناد
مناقصه پیشنهاد دهنده را از مسئولیت دقت و مطالعه مبری نمی سازد.
 -25چنانچه کارفرما به مدت  1الی 3ماه نسبت به پرداخت حق الزحمه پیمانکار تاخیر نماید ،پیمانکار
موظف است کماکان تعهدات خود را به صورت کامل اجرا نماید.
 -26پیشنهاد دهنده باید ازکامل بودن پیشنهاد جهت انجام امور موضوع مناقصه اطمینان حاصل کند.
شرایط اختصاصی:
 -1برنامه غذایی پرسنل طبق جدول ضمیمه  ،بصورت ماهانه توسط شرکت به پیمانکار ابالغ خواهد شد.
 -2پیمانکار باید در هر ماه  10نوبت در کنار غذا سوپ سرو نماید (.طبق جدول ابالغی به پیمانکار )
 -3پیمانکار موظف است نسبت به تامین دستمال کاغذی و ظروف یکبار مصرف (ظرف غذا ،قاشق
چنگال ،لیوان ) کلیه چاشنیهای مورد نیاز جهت سرو غذا از قبیل (نمک ،فلفل ،سماق ،آبلیمو و)...
بر روی میز اقدام نماید.
 -4کلیه ادویه جات ،آرد ،برنج و دیگر اقالم غذایی مورد نیاز جهت پخت و پز و سرو غذا بایستی با بسته
بندی مناسب و از برندهای معتبر و مورد تایید کارفرما تهیه شود.
 -5محل و امکانات طبخ توسط بازرس بهداشت محیط کارخانجات بدون اطالع ،مورد بازرسی قرار خواهد
گرفت.
 -6بازرس شرکت در تمامی مراحل ( ورود مواد اولیه ،شیوه نگهداری  ،طبخ و  ) ...حق نظارت داشته و
مشکالت احتمالی را به پیمانکار ابالغ خواهد نمود ،پیمانکار نیز مکلف است پس از اطالع در صدد
رفع آن برآید.
 -7پیمانکار موظف است برای پرسنل توزیع کننده غذا در رستوران کارخانجات ،دستکش ،چکمه ،کاله
و لباس متحد الشکل مناسب که مورد تایید اداره بهداشت باشد تهیه نماید.
 -8کلیه پرسنل مرتبط با طبخ و توزیع غذا باید دارای کارت بهداشت معتبر و آشنا به رعایت مسائل
بهداشتی باشند .سن پرسنل مرتبط با طبخ و توزیع غذا نباید کمتر از  20سال باشد .پیمانکار باید
دارای حداقل یک نفر آشپز ماهر و دارای سابقه کار بیش از هفت سال باشد.
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 -9تهیه کلیه اقالم و مواد مصرفی مورد نیاز جهت نظافت رستوران و ظروف غذا از قبیل (تی ،مواد
شوینده ،جارو و  ) ...به عهده پیمانکار میباشد.
 -10نظافت رستوران ( دیوارها ،میزها ،شیشه ها وکف سالن )  ،جمع آوری و شستشوی ظروف ،همچنین
ارائه سرویس های جانبی مانند تکمیل کردن میزهای غذا و نظافت آنها حین سرو غذا به عهده پیمانکار
خواهد بود.
 -11پیمانکار موظف است قیمت پیشنهادی خود را در فرم پیشنهاد قیمت با توجه به جدول آنالیز غذایی
اعالم نماید.
 -12برنده مناقصه پس از امضاء قرارداد باید یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان پنج درصد و یک فقره
چک یا سفته به میزان  10درصد مبلغ کل قرارداد تهیه و به کارفرما تسلیم نماید .این تضمین جهت
حسن انجام تعهدات مندرج در قرارداد است و به ترتیب پیش بینی شده در قرارداد مسترد خواهد شد.
 -13برنده مناقصه باید حداکثر تا یک هفته پس از ابالغ کارفرما ،بر اساس قیمت پیشنهادی خود  ،به
انعقاد قرارداد مبادرت نماید .در غیر اینصورت وجه واریزی به حساب شرکت ،بدون هیچ تشریفات اداری
یا قضایی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .در صورتیکه برنده
مناقصه در مهلت پیش بینی شده ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود  ،نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم
می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،وجه پرداختی جهت
شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط می شود و نفر سوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می شود
و اگر او نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،وجه پرداختی به نفع کارفرما ضبط و مناقصه تجدید خواهد
شد .
 -14برنده مناقصه مکلف است پرسنل ابواب جمعی خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی (مسئولیت
کارفرما در مقابل کارکنان ) با توجه به ریسک های مسئولیت و باهماهنگی و شرایط اعالمی کارفرما
قرار دهد .
 -15کارفرما هیچگونه تعهدی جهت تأمین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار ندارد اما در صورتیکه
پرسنل پیمانکار در مسیر سرویس ها قرار داشته باشند و سرویس ظرفیت داشته باشد میتوانند از آنها
با هماهنگی استفاده نمایند و هزینه های مربوطه با محاسبات انجام شده توسط کارفرما به ازاء هر نفر
از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .
-16برنده مناقصه مکلف است پرسنل معرفی شده را قبل از شروع به کار نسبت به رعایت قوانین جاریه
شرکت  ،رعایت اصول ایمنی وبهداشت و غیره توجیه نماید .
-17

برنده مناقصه نمی تواند نیرویی جهت انجام کار معرفی نماید که منع قانونی داشته باشد و یا از نظر

سالمت جسمانی دچار مشکل باشند .هرگونه استخدام نیروی جدید و اخراج نیرو های قدیمی صرفاً در
صورت تائید کارفرما امکان پذیر خواهد بود.
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 -18اگر کارفرما بر حسب ضوابط همکاری با پیمانکار جهت انجام موضوع مناقصه همکاری نماید تمام
هزینه های صرف شده را از آخرین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار کسر می نماید .
 -19کارفرما هیچگونه مسئولیتی در مقابل پیمانکار ندارد .احیاناً اگر حادثه ای برای پرسنل پیمانکار ایجاد
گردد کارفرما مبرا از هرگونه مسئولیت و تعهد حقوقی میباشد.
 -20ارائه گواهی آموزش بهداشت صنوف برای کلیه کارکنان و کارکنانی که در حین کار معرفی مینماید
ظرف یکماه از ابتدای شروع کار الزامی است و در صورت عدم ارائه گواهی مذکور برای هریک از کارکنان
بازاء هر روز تأخیر 1.500.000ریال جریمه در نظر گرفته خواهد شد که از صورت وضعیت پیمانکار
کسر خواهد شد.
 -21برنده مناقصه مکلف است ظرف مدت یک ماه گواهی های ایمنی را از مراجع ذی صالح اخذ و به
کارفرما ارائه نماید .
 -22گوشت و مرغ تهیه شده توسط پیمانکار بایستی مجوز کشتارگاه به تاریخ روز داشته باشد و با خودرو
سردخانهدار حمل و به شرکت منتقل شود.
 -23ورود مواد غذایی به شرکت صرفاً از شنبه تا چهار شنبه از ساعت  8تا  16مجاز می باشد در صورت
عدم رعایت و تامین اقالم در خارج از ساعات ذکر شده از ورود آن ممانعت بعمل خواهد آمد .
 -24پیمانکار متعهد میگردد نفرات معرفی شده مورد تأیید واحد بهداشت شرکت بوده و کارت سالمت
از شبکه بهداشت داشته باشند.
 -25پرداخت کلیه مطالبات قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار بعهده پیمانکار می باشد و در صورت
اختالف بین پیمانکار و افراد که جهت انجام موضوع این قرارداد از طرف پیمانکار به کار گمارده
می شوند کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری و مالی بعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه
مسئولیت و تعهدی در این ارتباط ندارد.
-26جبران هرگونه خسارت وارده ناشی از عمل و اقدام نادرست کارکنان پیمانکار به اموال و حقوق کارفرما
بعهده پیمانکار بوده و کارفرما می تواند به هر نحوی که مقتضی بداند به تشخیص خود غرامت را از
محل مطالبات پیمانکار یا تضامین سپرده شده توسط ایشان برداشت نماید.
 -27تعداد پرسنل مشغول در آشپزخانه نباید کمتر از  8نفر باشند.
 -28حقوق و دستمزد پرسنل مشغول تا پنچم هر ماه باید تسویه گردد و اسناد مربوط به پرداخت بیمه و
پرداختی حقوق تحویل گردد .
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کسور قانونی:
-1کلیه کسور قانونی اعم از کسر مالیات  ،بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض مربوط به این قرارداد بر
عهده پیمانکار خواهد بود (چنانچه طبق قانون یا ضوابط و مقررات کشوری به قرارداد مزبور کسوری تعلق
گیرد  ،پیمانکار موظف به پرداخت آن می باشد ) که پس از ارائه مفاصا حساب از مراجع ذیربط و همچنین
اخذ حسن انجام کار از نماینده کارفرما تسویه حساب به عمل خواهد آمد .
-2پرداخت هرگونه مالیات ،عوارض ،حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولت مربوط به پیمانکار
و کارکنان او مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولت که باید طبق قوانین و مقررات
از طریق کارفرما وصول شود ،از پرداختهای پیمانکار کسر می شود و برحسب مورد نزد کارفرما نگهداری
یا به حساب پیمانکار به مراجع مربوط حواله می گردد.
 .3میزان 10درصد از صورت وضعیت هر ماه جهت حسن انجام کار و بیمه تامین اجتماعی (به استاد ماده
 38قانون تامین اجتماعی) کسر خواهد شد که در پایان قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب به شرط تایید
حسن انجام کار توسط کارفرما به وی مسترد خواهد شد .
جرائم:
 -1چنانچه در اثر قصور پیمانکار ،کارکنان کارفرما دچار مسمومیت غذایی گردند  .پیمانکار موظف به جبران
هزینههای درمان و خسارات وارده خواهد بود ،ضمناً کارفرما از پرداخت بهای مربوط به غذای آن عده از
کارکنان مذکور خودداری نموده و عالوه بر آن معادل همان مبلغ را نیز به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار
بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی و حقوقی یا اداری برداشت خواهد نمود  .بدیهی است پیمانکار در این
خصوص مسئول پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی در برابر هرگونه ادعای احتمالی کارکنان خواهد بود و
کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت
 -2چنانچه براثر فعل یا ترک فعل پیمانکار و یا عوامل انسانی وی به کارگاه و تجهیزات منصوب در آن و یا
لوازم و قطعات پیمانکار و مصالح و اقالم واگذاری موضوع پیمان خسارات وارد شود پیمانکار مسئول جبران
خسارات وارده به آنها بوده و کارفرما می تواند بدون نیاز به اقدامات اداری و یا قضایی و حقوقی اقدام به
تعقیب موضوع و اخذ خسارت از پیمانکار نماید .
 -3چنانچه در اثر قصور پیمانکار غذای پخته شده ازلحاظ کیفی از حد متعارف پایینتر باشد کارفرما می تواند
با اعالم نماینده ناظر به عنوان جریمه از پرداخت بهای  1الی  50درصد غذای روزانه خودداری نماید.
 -4چنانچه پیمانکار نتواند طبق برنامه تنظیمی غذای روزانه را به موقع و به طور کامل تأمین نماید کارفرما
می تواند غذای مورد نیاز را به هر ترتیب که ممکن است تهیه و معادل  %50درصد عالوه بر وجه پرداختی از
بابت آن را به عنوان جریمه از هرگونه مطالبات پیمانکار کسر نماید.
اینجانب ..............................با مطالعه و آگاهی کامل از شرایط استعالم در این مناقصه شرکت مینمایم .
امضاء
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