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توضیحاتلیست طبخ غذا 

سبزی پلو ماهی1

چلو جوجه کباب2

چلو کباب کوبیده3

چلو مرغ 4

چلو خورشت سبزی5

چلو خورشت قیمه سیب زمینی6

چلوخورشت بادمجان7

استامبولی پلو با گوشت چرخی8

 طبق منو شرکتصبحانه9
 طبق منو شرکتشام10
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.به عهده پیمانکار می باشد... کلیه کسورات قانونی، هزینه های ایاب و ذهاب، نهار، نیروی کار، اسکان و 

. درصد مالیات بر ارزش افزوده به شرط ارائه گواهی ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت میگردد9 

.اخذ مفاصاحساب از سازمان بیمه تامین اجتماعی به عهده پیمانکار می باشد

.تکمیل و ارائه این فرمهای مربوطه هیچگونه تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نخواهد شد

.کارفرما در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است

03136548051-4- جاده اختصاصی شرکت فکا- 31خیابان خلیج فارس - بعد از مسجد الکعبه-  جاده اصفهان شیراز 16کیلومتر : آدرس شرکت کشت و دامداری فکا 

 نزد IR390160000000000500059546ریال به نام شرکت کشت و دامداری فکا به شماره شبا  30/000/000پیمانکار جهت ضمانت شرکت در مناقصه بایستی مبلغ 

.بانک کشاورزی واریز نمائید و فیش واریزی مهر و امضاء شده توسط بانک به همراه استعالم در پاکت دربسته به واحد حراست تحویل نمائید

*پیمانکار کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و با توجه به آن اقدام به پیشنهاد قیمت کرده است*

:تلفن 

*شرکت کشت و دامداری فکا*

«فرم استعالم بهاء تهیه، طبخ و توزیع غذا»

: پیمانکار / نام شرکت

: نام متصدی یا مدیر فروش 

:آدرس 

جمع کل دستمزد ماهیانه جهت طبخ و توزیع غذا با احتساب کلیه کسورات اعم از بیمه، 

(ریال)... مالیات، نیروی کار و 

.پیمانکار ملزم به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود می باشد و نیز داشتن کارت بهداشت برای شخص پیمانکار و کارکنان وی الزامی است 

*منو فوق با صالحدید کارفرما قابل تغییر است*

مهر و امضا شده در پاکت دربسته ممور به مهر ......................... مورخ  (15:30)خواهشمند است با مطالعه دقیق مندرجات ذیل، فرم استعالم بهاء را تکمیل و تا پایان وقت اداری 

.و امضاء به واحد حراست تحویل نمائید
«خاطرنشان میسازد که استعالم بهاء به غیر از فرمت شرکت کشت و دامداری فکا، فاقد مهر و امضاء از درجه اعتبار ساقط است»

 پرس130شام حدود -  پرس380ناهار حدود -  پرس60صبحانه حدود :  بدین ترتیب می باشد روزانهتعداد پرسیون غذا 

.نظافت آشپزخانه، سالن غذا خوری، انبار و محوطه ورودی رستوران به عهده پیمانکار می باشد 
دو نفر کارگر روزکار و یک نفر کارگر توزیع غذای شب می باشد که در - یک نفر کمک سرآشپز- یک نفر سر آشپز: پرسنل رستوران تماماً بایستی آقا باشد و شامل 

.صورت صالحدید کارفرما کارکنان پیمانکار اضافه می شوند
(21:30 الی 19:30شام ) - (15:00 الی 12:30ناهار ) - (8:00 الی 7:00صبحانه ): زمان توزیع غذا 

.تامین کلیه مواد غذایی مصرفی مورد نیاز جهت طبخ و توزیع غذا به عهده کارفرما می باشد 

 امضاء و مهر پیمانکار

 تاریخ تنظیم استعالم 


