
 

 برگ پیشنهاد قیمت

 اداره تغذیه دانشگاه فسا

 سالم علیکم

گاه توسط آن دانششرکت جهت مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویی، با توجه به جدول آنالیز ارائه قیمت پیشنهادی این  اً،احترام

 گردد:ذیل در چهار صفحه تقدیم میبه شرح  به تفکیک نوع غذا و کنار غذا

 نام غذا ردیف
هزینه تهیه مواد 

 )ریال( اولیه

 هزینه طبخ و توزیع

 )ریال(
 هزینه کل )ریال(

ضریب 

 تعادلی
 )ریال( هزینه نهایی

   12       چلوجوجه کباب)بدون استخوان( 1

   10       چلو کباب کوبیده 2

   2       چلو میکس با جوجه 3

   1       چلو میکس با مرغ 4

   5       شرکتیساالد الویه  5

   1       سبزی پلو با ماهی قزل آال 6

   1       سبزی پلو با ماهی تیال پیا 7

   3       سبزی پلو با ماهی چنگو 8

   1       گرم 120سبزی پلو با تن ماهی 9

   3       گرم 90سبزی پلو با تن ماهی 10

   9       زرشک پلو با مرغ 11

   1       کلم پلو شیرازی 12

   5       چلو خورشت بادمجان 13

   2       چلو خورشت سیب زمینی 14

   10       چلو خورشت قیمه 15

   5       چلو خورشت سبزی 16

   1       چلو خورشت قیمه بادمجان 17

   1       چلو خورشت فسنجان  18

   1       پلو ساده 19

   3       عدس پلو با گوشت 20

   1       عدس پلو با مرغ 21

   2       لوبیا پلو با گوشت 22

   1       لوبیا پلو با مرغ 23

   1       خوراک کتلت شرکتی و نان 24

   6       خوراک شینستل شرکتی 25

 

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

 ...........................................محل مهر و امضاء: .........................



 

 نام غذا ردیف
هزینه تهیه مواد 

 )ریال( اولیه

 هزینه طبخ و توزیع

 )ریال(
 هزینه کل )ریال(

ضریب 

 تعادلی
 )ریال( هزینه نهایی

   1   -----    گرم 100سبزی خوردن  26

   10   -----   گرم 50سبزی خوردن  27

   9   -----   گرم 100گوجه پا خوراکی  28

   9   -----   گرم 100کاهو پاخوراکی  29

   9   -----   گرم 100خیارشور پاخوراکی  30

   26   -----   عدد 1.5نان  31

   4       استانبولی پلو 32

   5       خوراک ماکارونی 33

   1       لوبیا پلو با مرغ 34

   3       خوراک مرغ آبگوشتی 35

   2       خوراک مرغ سوخاری 36

   1       شرکتیکوکو سیب زمینی  37

   3       خوراک کشک و بادمجان 38

   1       گرمی 120خوراک تن ماهی  39

   4       گرمی 90خوراک تن ماهی  40

   2       خوراک فالفل شرکتی 41

   3       گرمی450کنسرولوبیا  42

   2       خوراک لوبیا گرم دستی 43

   1       ساندویچ مرغ 44

   5   -----   مرغ )دوعدد( تخم 45

   3   -----   پنیر و خیار 46

   3   -----   پنیر و گوجه 47

   3   -----   حلوا شکری تک نفره 48

   3   -----   گرم  و مربا تک نفره 15کره  49

   3   -----   گرم  و عسل تک نفره 15کره  50

 

 

 

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

 ...........................................محل مهر و امضاء: .........................

 



 

 نام غذا ردیف
هزینه تهیه مواد 

 )ریال( اولیه

 هزینه طبخ و توزیع

 )ریال(
 هزینه کل )ریال(

ضریب 

 تعادلی
 )ریال( هزینه نهایی

   3   -----   شیر ساده تک نفره 51

   3   -----   شیر طعم دار 52

   3   -----   خامه عسلی تک نفره 53

   1   -----   خامه شکالتی تک نفره 54

   24   -----   گرمی100ماست  55

   11   -----   گرمیتک نفره 250دوغ  56

   6   -----   گرم 100ژله  57

   11   -----   میوه)یک عدد متوسط( 58

   1   -----   یکبار مصرف چنگال 59

   1   -----   یکبار مصرف قاشق 60

   1   -----   یکبار مصرف ظرف خورشتی 61

   1   -----   یکبار مصرف ظرف فوم 62

   9   -----   سس تک نفره 63

   17   -----   پالستیک فریزر 64

   1   -----   لیوان کاغذی 65

   1   -----   گرم 50زیتون  66

   1   -----   سوپ جو 67

   1   -----   سوپ ورمیشل 68

   11   -----   ساالد شیرازی 69

   7   -----   گرم 50ترشی  70

   8   -----   عدد( 2) خرما 71

   10   -----   گرم  70بامیه  73

   3   -----   سیب زمینی سرخ شده 73

  :مجموع قیمت کل )ریال(

 

 

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

 ...........................................محل مهر و امضاء: .........................

 

 



 

 :تذکرات مهم

دهد مبنای پرداخت می باشد که با توجه به تعداد پرس طبخ و توزیع پیشنهاد میبرای هر غذا  ستون سومکه پیمانکار در  "هزینه کل" :1تذکر

 شده طبق قرارداد پرداخت خواهد شد.

 اعالم شده از طرف دانشگاه بدست می آید. "تعادلی ضریب"در  "هزینه کل"هر نوع غذا از حاصلضرب  "هزینه نهایی" :2تذکر

 پیشنهادی از طرف دانشگاه فقط به منظور کمی سازی روند مناقصه است و ارزش دیگری ندارد. تعادلی ضرایب :3تذکر

کمترین  یپیشنهاد دهندهشود و از جمع هزینه نهایی هر غذا حاصل میخواهد بود که  "مجموع قیمت کل"مبنای مقایسه در مناقصه،  :4تذکر 

 .بود برنده مناقصه خواهدبه عنوان  مبلغ

های پیشنهادی پیمانکار طبق آیین نامه به تشخیص کمیته فنی، بازرگانی و تصویب در صورت نامتعارف بودن قیمتتواند دانشگاه می: 5تذکر 

 کمیسیون مناقصه، مناقصه را لغو نماید. 

 

 

 یشرکت ................................................................... با آگاه اریتام االخت ندهیعامل/ نما ری................................................................ به عنوان مد نجانبیا

 جهت شرکت یینها متیکامل از نحوه محاسبه ق یشگاه و با آگاهارائه شده از طرف آن دان یو اختصاص یعموم طیمفاد مندرج در شرا هیاز کل

  :دارم یاعالم م لی)مجموع قیمت کل( را به شرح ذ یینها متیق لهیوسنیدر مناقصه، بد

 ریال................................. .....به عدد: ................................................................... متیق

 .......................... ریال............به حروف: ............................................................... متیق

 درج مهر شرکتمحل                                                                                                                               

 ...................................: .خیامضا و تار                                                                                                                       

 


