
 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 قرارداد 
بوه   شوود   كه دراین قرارداد كارفرما نامیده می  این قرارداد بین شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح

امیور  با نماینودیی ققایوا     8101و شماره ثبت  11111880181و شناسه ملی  511884114114شماره اقتصادی 

--و كد اقتصادی   -------ت به شماره ثب ---------------- و از یك طرفنریمانی و طاهر میرزائی 

 فروشونده در این قرارداد كه ---------ققای نمایندیی به  ---------،  شناسه صنفی     ----------

 یردد. شود از طرف دیگر منعقد می نامیده می

 موضوع قرارداد -ماده یك
پرس صبحانه كاركنان شركت طبق فهرست غذایی منددر  در   73و  ناهار و شام غذا ی گرم پرس 073 مواد روزانهخرید  موضوع قرارداد عبارتست از

 پرس در روز خواهد شد . 153و استثنائا در ماه مبارک رمضان تعداد غذای سرو شده حدود . قرارداد می باشد 0و 2 ، 1های شماره  پیوست

 مبلغ قرارداد -ماده دو
. كر  برااراق قیهایراش محررول  یرل      گرردد رد میبرآوریال ( --------------) ریال --------------مبلغ كل قرارداد 

 3و2و 1) طبر  پیوارت    فروشرنده برمبناش قیهت پیحرنیادش  ، مالك پرداخت صورتحساب هرپرق غذا محااب  گردیده اات.

 باشد   قرارداد( براش هرنوع غذا می

 شرح ردیف
هر پرس میانگین مواد مبلغ كل 

 ()ریال
پرق غذاش گرم 333بابت خرید روزان   1

 اول نوع 

 

پرق غذاش گرم 03بابت خرید روزان   2

 نوع دوم 

 

  پرق صبحان   03بابت خرید روزان   3

   

درصد كاهش یا افزایش  52: چنانچه در طول مدت قرارداد نرخ اقالم پروتئینی شامل گوشت، مرغ،  ماهی و برنج تا سقف میزان 1تبصره
درصد با ارائه اسناد مثبته )فاكتور( از زمان شروع قرارداد كه این اسناد پس  52یش از خواهد بود و نسبت به مازاد ب فروشندهیابد بعهده 

 از تائید دستگاه نظارت و امور بازرگانی  مشمول تعدیل خواهد بود. 
 مدت تحویل -ماده سه

 باشد. ب  مدت یك اال می -----------لغایت -----------از تاریخ   مدت تحویل موضوع قرارداد

 محل تحویل  -ار ماده چه
برر  شریید محراه بر  نحرانی       موظف اات كاالش موضوع قرارداد را درمحل كاناین شركت مدیریت تولید فروشنده

 نهاید.  تحویل خریدارنیروگاه شیید محاه ب  كاركنان  -جاده تیران 54كیلومار  -ههدان

 فروشندهنماینده  -ماده پنج
اداره خردمات  بر  هیرده     خریدارن قرار داد تقبل نهوده اات از طرف طب  ای فروشنده نظارت بر اجراش تعیداتی ك 

شود واگذار گردیرده اارت    ك  در این قرارداد دااگاه نظارت نامیده می 5شركت ب  نحانی مندرج در ماده ههومی 

 شرایط پرداخت و  خریدارتعهدات  -ماده شش.
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 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو
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یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

آشپزخان  را با اخذ اجاره وتنظیم اجراره نامر  در   محل ولوازم وواایل مورد نیاز  فروشندهدرصورت درخواات  -الف

مکلرف اارت    فروشرنده داده و فروشرنده میلیون ریال ( درماه تحویل ------------ریال )  ------------ازاش مبلغ 

 تحویل نهاید  خریدارپس از خاته  قرارداد واایل مذکور را بدون کم وکاات ونقص ب  

تسرلیم   را تنظریم و  فررو  هراش تحویرل غرذا صورتحسراب      اب با صورتجلس روز یك بار مانا 14هر  فروشنده  -ب 

 اراال خواهد نهود. جیت پرداخت ب  امور مالی مراتب را رایدگی و نظارت دااگاه  نهاید. دااگاه نظارت می

 نهاید. پرداخت می فروشنده،  بیاش آن را ب   فروشندهامور مالی پس از بررای ااناد وصورتحسابیاش  

 02ار می تواند  ب  ازاش هر پرق از فرو  غذاش نقدش کاناین ب  افراد بر  غیرر از طررف قررارداد معرادل       پ( خرید

 .درصد ب  هنوان هزین  هاش باالارش تجییزات از هر صورت وضعیت کسر نهاید
 

 تضمین حسن انجام تعهدات -ماده هفت
ف اات ههزمان با امضاش قرارداد ضرهانانام   مكل فروشندهب  منظور تضهین حسن اجرا ش تعیدات  موضوع قرارداد، 

تسلیم نهوده یا معادل مبلغ مذكور را نقدا" ب  حسرابی كر     خریدارمبلغ قرارداد ب   درصد 13معادل خریدارقابل قبول 

 نهاید واریز وراید آن را ارائ  نهاید. تعیین می خریدار

با تاییرد داراگاه    پس از انقضاش مدت قرارداد و ضهانانام  حسن انجام تعیدات یا اپرده مذكور ظرف مدت یك هحا 

                                                                                                                    گردد. می HSEو امور  نظارت آزاد

 فروشندهتعهدات  -ماده هشت
 پرق   233وبراش روزهاش تعطیل حدود ناهار و شام پرق  303معهولی غذاش مورد نیاز براش روزهاش مواد تامین  -1

 .باشد می

قررارداد مطابقرت    3و2، 1 شهاره یاشكهیت وكیحیت غذاش تحویلی باید با جدول غذایی مندرج در پیواانوع هذا،  ( 3

 داشا  باشد .

اهالم خواهد شد  فروشندهقبل ب   مراتب حداقل یك هحا  خریدار( در صورت نیاز ب  تغییر در فیرات غذا از طرف 5

 خریردار بایسای مراتب با  كر دلیل وب  موقع ب   فروشندهبرنام  غذایی از طرف در ههچنین در صورت نیاز ب  تغییر 

تغییر صورت گیرد . ب  هر حال تغییر بیش از یك برار در هحار  از    ودااگاه نظارت،  خریداراهالم شود وپس از موافقت 

 ز نخواهد بود.مجا فروشندهطرف 

 نهاینردگانی را اهرزام نهایرد و   ، ح  دارد در هر زمانی ك  صالل بداند جیت بررای محل ونحوه طبخ غرذا   خریدار( 4

 موظف اات نیایت ههكارش را با آنیا ب  ههل آورد. فروشنده

زدیكارین رااوران مجاز ب  تامین غذاش محاب  از ن خریدار( در صورت كهبود غذاش تحویلی )براااق آمار روزان ( 6

 باشد.  می فروشندههاش باالارش از صورتحساب  % هزین 23وكسر مبلغ پرداخای ب  هالوه 

ااهت قبل ب  دااگاه نظرارت   25ناواند در یكی از روزها غذا تحویل نهاید باید مراتب را حداقل  فروشنده ( چنانچ 0

پرانل براش ههان روز وكسر مبرالغ پرداخاری بر  هرالوه      گرم  مجاز ب  تیی  غذاش خریداراهالم نهاید. در این صورت 

هاش یاد شرده   باشد ودر صورت اهالم مراتب پس از موهد مذكور، هالوه بر كسر هزین  می فروشنده% از مطالبات 23

 گردد. قرارداد نیز می 11مراتب محهول جرایم ماده 

 باشد. موظف ب  اجراش برنام  تنظیهی می دهفروشندر ماه مبارك رمضان بر اااق برنام  ریزش ناظر كاناین،  -8



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

باشد. )ماات در بسا  بندییاش یكبار مصرف ب  ازاش هر  گرم می 133میزان ماات و ااالد مصرفی براش هر نحر  -9

 باشد  نحر یك هدد می

شده اات روزماوالی در نظر گرفا    25باشد ك  براش  می  خریداربرنام  غذایی  3و 2،  1جداول پیوات شهاره  -13

یابد و در صورت لزوم تغییرات برنام  غذایی،  مراتب تواط دااگاه  ك  پس از اتهام دوره فو  مجددا تكرار می

 نظارت اهالم خواهد شد.

گرم برنج 343بایست جیت تیی  غذا از برنج نوع ایرانی مرغوب  اااحاده  نهاید و ب  ازاش هر پرق  می فروشنده -11

 ده اات.پخا  شده درنظر گرفا  ش

 باشد. اناخاب صبحان  ب  صورت الف ارویس می -12

 کلی  مواد غذایی وارد شده ب  واحد کاناین ههزمان باید ب  تائید ناظر کاناین و ناظر بیداشت براد. -13

 گرم باشد. 1833گرم و حداکثر  1533مرغ بایدگرم و از مارکیاش هها ، زر بال، خانگی و یا  مالیر با حداقل وزن  -15

 ماهی باید از نوع شوریده ، احید شهال، کپور، غزل آال، شیر غرنیزه اش و یا  راژگو باشد. -14

 فروشنده با یسای  توان مالی جیت خرید مواد و پرداخت هزین  ها را ب  مدت دو ماه داشا  باشد. -16 

 ل دار اااحاده نهاید.فروشنده جیت حهل مواد غذایی)گوشت قرمز و ماهی و مرغ( از وایل  نقلی  یخچا -71

 گوشت گرم داراش تاریخ کحاار تا حداکثر بیست روز از تاریخ کحاار گوشت موجود در اردخان  گذشا  باشد. -18

 تغییر مدت قرارداد -نهماده 
 در موارد  یل مدت قرارداد قابل تغییر خواهد بود.

 تغییر كند. 13در صورتیك  مقدار كاال طب  ماده  -1

 وز حوادث قیری در موارد بر -2

 در صورتیك  قوانین ومقررات جدیدش  وضع ویا محدودیایایی ایجاد شود ك  در تیی  ویا تحویل كاال موثر باشد.  -3

 طب  موارد مندرج در قرارداد تاخیر نهاید. فروشندهدر انجام تعیدات مالی خود نسبت ب   خریداردر صورتیك   -5

بر  مردت    تغییررات مردت را تعیرین و    فروشرنده طالع  قرارداده وبا توافر   موضوع را مورد م خریداردر موارد فو  

 نهاید . قرارداد اضاف  ویا از آن كسر می

 غذامقادیر تغییر  -دهماده 
و قرارداد ب  موضوع قرارداد  مقادیر% 24تا میزان  فروشندهتواند در طول مدت قرارداد با اطالع كابی ب   می خریدار

 فروشرنده  شرایط قرارداد تغییرش حاصل شرود و  و بیاءاز آن كسر نهاید بدون آنك  در واحد اضاف  ویا مدت قرارداد 

مدت قرارداد برا توافر  طررفین مانااربا" اصرالل       غذا ،باشد. در صورت افزایش یا كاهش مقدار  ملزم ب  قبول آن می

بیراش  توانرد بر  میرزان     یمر  خریردار ، فروشرنده خواهد گردید .در صورت هدم قبول افزایش موضوع قرارداد تواط 

 ب  هنوان جریه  برداشت نهاید. فروشندهموضوع قرارداد از محل مطالبات 

 جریمه تاخیر -یازدهماده 
در صورت هدم اجراش ب  موقع محاد قررارداد وتراخیر در تحویرل بر  موقرع برراش هرر روز معرادل یرك صردم مبلرغ            

 خریردار كار كنران   فروشندهردد وچنانچ  در اثر قصور گ كسر می فروشندهب  هنوان جریه  از هر دوره  حسابصورت

از  خریدارموظف ب  جبران هزین  وخسارت وارده  خواهد بود. بدییی اات  فروشنده ،دچار مسهومیت غذایی گردند

 پرداخت بیاش مربوط ب  غذاش آن وهده خوددارش نهوده ومعادل ههران مبلرغ را نیرز بر  هنروان جریهر  از مطالبرات       

 ن نیاز ب  انجام تحریحات قضایی یا ادارش برداشت خواهد نهود.بدو فروشنده
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 حوادث قهریه -دوازدهماده 
ث اوال" غیرر  ادنگونر  حرو  آاز مسئولیت مبراات محروط بر آنكر    فروشندهدر موارد تاخیرات ناشی از حوادث قیری  

در بروز  فروشندهالثا" فعل یا ترك فعل خارج بوده، ث فروشندهقابل پیش بینی بوده، ثانیا" جلوگیرش یا رفع آن از هیده 

را از برروز اینگونر  حروادث مطلرع      خریدارمكلف اات در اارع وقت  فروشندهآن موثر نبوده باشد، در چنین حالای 

 نهاید وتهدید مدت ویا )در صورت هدم امكان ادام  قرارداد( خاته  دادن ب  قرارداد را در خواات نهاید.

 قرارداد تمهفسخ و یا خا -سیزدهماده 
 باشد: قابل فسخ می خریداردر موارد  یل قرارداد از طرف 

 بار ماناوب. 13بار ماوالی یا  3( كسرش غذاش روزان  نسبت ب  تعداد غذاش مقرر بیش از 1

، در فروشرنده ( پایین بودن كهیت وكیحیت موضوع قرارداد ویا نااالم بودن آن وهدم رهایت اصول بیداشای تواط 2

ابالغ نهوده، در خواات رفع نقیص  وهدم تكرار موارد را  فروشندهدااگاه نظارت مراتب مذكور را كابا" ب  این مورد 

توانرد قررارداد را فسرخ     مری  خریردار روز بعد از ابالغ ویا تكرار آن  3نهاید. در صورت هدم رفع نقص ظرف مدت  می

 نهاید.

 خریدار( واگذارش قرارداد ب  غیر بدون اجازه كابی 3

 رااورانانحالل شركت ویا تعطیلی  (5

  فروشنده( ورشكساگی 4

وبردون   رارانیده  فروشرنده قرارداد را ب  یكی از هلل محروح  فو  فسخ كند مراتب را كابا" ب  اطالع  خریدارهر گاه 

خود وصول وضبط  نحعش اپرده حسن انجام تعیدات را ب   احایاج ب  انجام دادن تحریحات قضایی وادارش مبلغ ضهانانام 

آزاد  فروشرنده نهاید، ب  محض انجام تسوی  حسراب ضرهانانام  پریش پرداخرت      حساب می تسوی  فروشندهنهوده وبا 

 خواهد شد.

، قرارداد را خاته  دهد و ایرن در  فروشندهاجراش قرارداد با اطالع قبلی ب   در طول مدت تواند  می خریدار :8تبصره

 هیچگون  اهاراضی را نخواهد داشت. ح   فروشندهباشد ك   صورتی می

 عدم واگذاری قرارداد -چهاردهماده 
بر    خریردار بردون موافقرت كابری    ح  واگذارش یا اناقال تهام یا قسهای از تعیدات موضوع ایرن قررارداد را    فروشنده

 .شخص حقیقی یا حقوقی دیگرش ندارد 

 ممنوعیتهای قانونی -پانزدهماده 
 1330دیهراه   22 مصروب  مهنوهیرت منردرج در قرانون منرع مداخلر        محرهول  ایرد كر   نه راها" اهالم مری  فروشنده

 باشد. هاش بعدش آن نهی واصالحی 

 و بیمهعوارض   مالیات،  -شانزدهماده 
تكلیحری   خریداروباشرد  مری  فروشرنده مالیات در ارتباط با اجراش قررارداد بر  هیرده     هزین  هاش ، بیه  و پرداخت كلی 

 ندارد. دركسر كسورات قانونی

،  مالیرات ارز   فروشرنده درصورت ارائ  گواهینام  ثبت نام در نظام مالیات بر ارز  افزوده كحورتوارط   :5تبصره

 باشد. قابل پرداخت می خریدارافزوده ازطرف  

 اختالف    - هفدهماده 
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قرارداد یا مربروط بر     بروز كند اهم از اینك  مربوط ب  خدمات موضوع فروشنده و خریداردر صورتیك  اخاالفاتی بین 

تحسیر وتعبیر هر یك از مواد وااناد ومدارك پیوات آن باشد چنانچ  طرفین ناوانند موضروع اخراالف را ازراه توافر     

ملزم اات ك  تا حل اخاالف تعیرداتی را   فروشندهرفع نهایند از طری  مراجع  ب  مراجع صالح  حل وفصل خواهد شد. 

ب  تحخیص خود طب  قرارداد نسربت بر     خریداردارد اجرا نهاید ودر غیر این صورت ك  ب   موجب قرارداد ب  هیده 

 ههل خواهد نهود. فروشنده

 نشانی طرفین - هیجده  ماده
 54كیلرومار   -، ههردان  خریردار  و ---------------------------------------------را نحانی خرود   فروشنده

هاش مرذكور در فرو     تعیین نهوده وكلی  مكاتبات وابالغیاش قانونی ب  نحانی نیروگاه شیید محاه، تیران  -ههدانجاده 

روز در مقابرل اخرذ    13اراال خواهد گردید. طرفین قرارداد باید در صورت تغییر نحرانی مراترب را كابرا" در مردت     

هرا وابالغیراش       نامر  راید ب  طرف دیگر اطالع دهند. تا زمانی ك  نحانی جدید ب  طرف دیگر قرارداد ابالغ نحود كلی

 هاش تعیین شده ارز  واهابار قانونی خواهد داشت. اراالی ب  نحانی

تحویرل    تنظیم گردیده اات ك  یك نسرخ  آن پرس از امضرا   تبصره   چیارو ماده هیجدهاین قرارداد در چیار نسخ  با 

 د.نگردد. كلی  نسخ قرارداد حكم واحد را دار می فروشنده

 
 

  خریدار       
  رهیمد اتیه سیعامل و رئ ریمد      یمانینر  ریام

 
 رهیمد ئتیعضوه     ییرزایطاهر م      

  فروشنده
------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 ) غذای نوع اول (پیوست شماره یك
 لیست سرو غذا

 هر پرس )ریال( موادمبلغ كل میانگین  سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ردیف
  فلحل ابز كره یك هدد، لیهو تر ، گوج  فرنگی، پیاز، زهحران، -- گرم كره 14 % نرم  گواال 43 –% گواحندش 43 چلو كباب كوبیده 1

  رب، پیاز، آبلیهو، زرشك، هویچ فلحل دله  -- گرم 24 گرم گوشت مرغ تهیز شده 333 زرشك پلو با مرغ 2

  ایب زمینی، پیاز، لیهوش ههانی، زهحران، آبلیهو گرم لپ  53 گرم 53 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت قیه  3

 لوبیا پلو 5
درصد نرم   43درصد گواحند  43شت مخلوطگرم گو 83

 گواال 
 ااالد،رب، پیاز، لوبیا ابز، ادوی   گرم 24

 

 گرم 53 گرم گوشت مرغ 123 ت  چین مرغ 4
گرم ت   333

 چین
 زهحران، پیاز، ماات، تخ مرغ، ادوی 

 

  لیهو ههانی، پیاز، ادوی ، ابزش ارخ شده، آبلیهو چیایلوبیا  گرم 33 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت قورم  ابزش 6

  پیاز، روغن زیاون، فلحل دله ، ادوی ، آبلیهو، زهحران -- گرم كره 24 گرم شنسل مرغ بدون اااخوان 233 جوج  كباب 0

 ماكارونی 8
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 گرم 24

-- 
 ، پیاز، ادوی ااالد ، رب گوج  فرنگی

 

  هدد(، اس ماهی، ابزش 5نارنج یا لیهو تر ، خرما ) -- گرم 24 گرم گوشت ماهی پاک شده و بدون اااخوان 233 ابزش پلو با ماهی 9

  گرم، رب،  پیاز، آبلیهو، شكر 43آلو  گرم لپ  53 گرم 24 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت آلو بخارا 13

 هدق پلو 11
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 گرم 24

 گرم هدق 53
 خرما، ااالد ، رب، پیاز، كحهش، زهحران

 

  گرم، رب انار 63مغز گردو  -- گرم 24 گرم مرغ 233 چلو خورشت فسنجان 12

  پیاز، فلحل دله ، ادوی  -- گرم 24 گرم ماهیچ  333 چلو ماهیچ  13

 اااانبولی پلو 15
درصد نرم   43درصد گواحند  43گرم گوشت مخلوط 83

 گواال 
 گرم 33

-- 
 ااالد ، پیاز، ادوی ، ایب زمینی، رب، زهحران

 

  هدد، رب، ادوی ، گوج  فرنگی، قوره، پیاز 2بادنجان  -- گرم 24 گرم گواحندش ران یا اردات بدون اااخوان و چربی 133 مسها بادنجان 14

16  
بیده )گواحندش،  شار كو

 مرغ(
 گرم 24 گرم شار مرغ43گرم گواحندش و 43

-- 
 پیاز، ادوی ، گوج  فرنگی، اها ، زهحران

 



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 هر پرس )ریال( موادمبلغ كل میانگین  سایر موارد حبوبات روغن گوشت شرح غذا ردیف
  پیاز، ادوی ، رب، آبلیهو -- گرم 24 گرم بوقلهون خالص پاک شده 233 چلو بوقلهون 10

  نی، فلحل ابز، پیاز، گوج  فرنگی، ابزشایب زمی گرم نخود 53 -- گرم گواحندش خالص بیهراه قلم و دنب   83 آبگوشت 18

19 
قلی  ماهی 

 دریایی)شیر،حلوا،....(
 -- گرم ماهی پاک شده بدون اااخوان233

گحنیز. جعحرش. شنبلی . رب انار. گوج  فرنگی . ایر. پیاز. رب گوج .  
 گرم(بقی  موادبیهقدار الزم113)براش هرنحر ابزش پاک شده 

 

  پیاز، كره، گوج ، اها ، فلحل، زهحران، فلحل ابز، لیهو -- گرم كره 24 ااا  و فیل  گواحندش خالصگرم ر 123 چلو كباب برگ 23

  گرم، رب، پیاز، آبلیهو، فلحل دله ، شوید 33باقالی  -- گرم 24 گرم گواحندش خالص ران یا اردات 233 باقالی پلو با گوشت 21

  مثل: كرفس، كنگر، ریواق -- گرم 24 عالوه قلم و دنه ب گرم گواحندش خرد شده خالص 63 چلو خورشت فصل 22

  پیاز، اها ، فلحل، آبلیهو، زهحران، گوج  فرنگی -- گرم 24 گرم گواحندش رااا  یا فیل  143 چلو كباب چنج  23

  هدد 5پیاز، ادوی ، آبلیهو، لیهو تر ،  زیاون، کحهش ،خرما -- گرم 24 گرم میگو پاک شده 143 میگو پلو 25

 و نگینی چلوکباب وزیرش 24
گرم چرخ کرده 33گرم گواال  و43 –گرم گواحندش 43

 این  مرغ 
 گرم  14

-- 
 كره یك هدد، لیهو تر ، گوج  فرنگی، پیاز، زهحران، فلحل ابز

 

26 
ماهی کباب و ارخ 

 کرده)قزل آال، شوریده،...(

 گرم ماهی پاک شده بدون اااخوان)شوید پلو(  233هرنحر 

 ترشی + دارهدد+ 5خرما
 

 ادوی  -زهحران -ابلیهو -ارک  -پیاز -فلحل دله +ایر 

 کلی  مواد ب  مقدار الزم

 

  کرفش + ادوی  +لیهو امانی  گرم24 بعالوه قلم و دنه  گرم گواحندش خرد شده خالص 63 خورشت کرفس 20

 هر هفته حداقل یک نوبت خوراک دریایی سرو شود.-

 

 

 
 
 

 الیر ---------هر پرس غذا   ین به ازایانگیم یشنهادیمت پیق



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 ع دوم (دو) غذای نوپیوست شماره 
 لیست سرو غذا

ر 
د
ی

 ف

 سایر موارد روغن گوشت شرح غذا

 (هر پرس )ریالمیانگین مواد مبلغ كل 

1 
 درصد گوشت 84هدد ههبرگر مخصوص  2 خوراك ههبرگر

-- 
گوج  فرنگی، خیار شور، اس گوج ، ااالد 

هدد، پیاز، ایب  2فصل، اس مایونز، نان باگد 
 زمینی

 

2 
) نصف گواحندش ونصف گرم گوشت  163 خوراك كوبیده

 ایخ 2گواال  (
  ریحان، فلحل ابز، گوج  ، پیاز، خیار شور --

   -- گرم مرغ 343 خوراك مرغ 3

5 
 133تخم مرغ، ابزش معطر و ادوی )ا  قطع   كوكوش ابزش

 گرمی(
 گرم 53

هویج، ایب زمینی، گوج  فرنگی، خیار شور، 
 اس مایونز، ااالد فصل، پیاز

 

  ااالد گرم 23 گرم گوشت گواحندش 83 زخوراك لوبیا اب 4
  ااالد، پیاز گرم 23 گرم لوبیا 43گرم قارچ،  43 خوراك قارچ و لوبیا 6

0 
 گرم چرخ شده 43 خوراك كحك بادنجان

-- 
كحك، نعنا داغ، پیاز داغ، گوشت چرخ كرده، 

 ایر، مغز گردو، ااالد
 

8 
 گرم 83 خوراك ماكارونی

 گرم 53
اس احید، نخود  ااالد فصل، اس قرمز،

 فرنگی، ایب زمینی، پیاز، رب ،  رت
 

9 
 گرم گوشت قیه  گواحندش 83 خوراك راگو

 گرم 33
ایب زمینی، هویج، ابزیجات، ااالد فصل، 

 خیار شور، اس مایونز
 

 تخم مرغ، ایب زمینی، جعحرش، ادوی ، ااالد  گرم 43 قطع ( 3گرم مرغ )نحرش  143 خوراك كوكوش مرغ 13



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

ر 
د
ی

 ف

 سایر موارد روغن گوشت شرح غذا

 (هر پرس )ریالمیانگین مواد مبلغ كل 

 یونز، اس گوج ، خیار شورفصل، اس ما

  بادنجان، تخم مرغ، گوج ، ادوی ، ااالد فصل -- گرم 63گوشت  خوراك میرزا قااهی 11

12 
 گرم 233 خوراك شنسل مرغ

-- 
زهحران، پیاز، ایب زمینی، هویج، ااالد فصل، 

 خیار شور، گوج 
 

13 
 گرم 233 خوراك جوج  كباب

-- 
د فصل، زهحران، پیاز، ایب زمین، هویج، ااال

 خیار شور، گوج 
 

  برنج، لپ ، ابزیجات معطر، ااالد فصل -- گرم 03 خوراك دله  15

14 
 گرم گوشت خالص مرغ 233 خوراک الوی 

-- 
تخم مرغ ، اس مایونز ، ایب زمینی ، خیار 

 شور
 

16 
 گرم گوشت خالص مرغ 143 خوراک ابزیجات

-- 
کدو خورشای ، هویج ، ایب زمینی ، قارچ ، 

 ، ابزش معطر گوج 
 

 
 الیر   -----هر پرس غذا   ین به ازایانگیم یشنهادیمت پیق



 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 تحت پوشش وزارت نیرو

 ………………شمـاره: 
یــخ:  ………………تار
 ………………پیوست:

 

 ) انتخاب نوع صبحانه با نظر پرسنل نیروگاه می باشد(                         لیست صبحانه - سهیوست شماره پ

 ادوی  جات نان  مواد شرل صبحان  
میانگین مواد مبلغ كل 

 ()ریال صبحانه

  ب  مقدار مورد نیاز نهك،  فلحل،  ادوی  دهد دونان  گرم 71روغن مایع  یا كره  هدد 0گوج  فرنگی  هدد 0تخم مرغ  7

  ---- هدد دونان  دو هدد مغز گردو هدد 7گوج  فرنگی  گرم 12پنیر  0

  ---- هدد دونان  ---- ()یك نحرهماواط  مربایک هدد گرم 71كره  3

  ---- هدد دونان  ---- ()یك نحرهماواط هسل یک هدد گرم 71كره  4

  ---- نان دو هدد ---- گرم 71كره  گرم 12حلوا ارده  1

 برنامه هفتگی اول هر ماه به پیمانکار به پیمانکار ابالغ می گردد.-
 ریال   ---------------به ازای هر پرس صبحانه پیشنهادی میانگین قیمت 

 
  كارفرما       

  رهیمد اتیه سیعامل و رئ ریمد      یمانینر  ریام
 

 رهیمد ئتیعضوه     ییرزایطاهر م      

  پیمانکار
------------------- 

 

 


