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 ، خیابان شهید فرااهنی پور ، بیمارستان محب کورث 32آردس : تهران  ، یوسف آباد. سید جمااللدین اسدآبادی، خیابان 

 شرایط اختصاصی قرارداد خرید غذا
 بیمارستان مجاز است با یک هفته اعالم زودتر نسبت به تغییر تعداد و نوع غذای هفتگی و ماهانه اقدام نماید.     

 :اولیه یه ی موادته

برنده ي مناقصه موظف است مواداوليه مصرفي ومواد فاسدشدني لبني، پروتئيني و...را با ماشين سردخانه دار مجهز بارعايتت مرتررا     -1

 تحويل گيرد. آشپزخانه كارشناس بهداشت مسترر در زير نظر 

وزار  بهداشتت ودرمتاو و آمتوزز پزشت ي،      بهداشتتي از مواد اوليه بايد ازنوع مرغوب ،داراي شماره ثبت ،پروانه بهره برداري، پروانه  -2

عالمت استاندارد، تاريخ توليد و انرضاء وآدرس محل توليد و نيز كليه ي بسته بندي ها بايد سالم وعالمت كارخانته ستازنده يتا بستته     

 بندي كننده برروي كاال درج شده باشد.

 را دارا باشند.او بيمارستكليه ي موادغذايي بايد برند مورد قبول واحدتغذيه  -3

استفاده از موادغذايي فله اي مانند )حبوبا ، رب گوجه فرنگي ورب انار، ماست، خيارشور، ترشي، ادويته ،زعفتراو و...مممنتوع بتوده و      -4

 بايد از انواع بسته بندي شده كه داراي آرم استاندارد ،تاريخ توليد و...مي باشد استفاده نمايد.

رفي موردنياز از قبيل صيفي جا  وسبزيجا  را از نوع مرغوب درجه ي يك)به صور  تازه خردشده موظف است تره بار مصفروشنده  -5

 انرضاءمتهيه نمايد. وقابل شناسايي داراي مجوزهاي بهداشتي وتاريخ توليد و

 ارگيترد ودرصتور   مواد اوليه بايستي از نظركيفي نيز مورد تاييد كارشناس ناظر بيمارستاو)كارشناس تغذيه و كارشناس بهداشتم قر -6

 عدم تاييد، مواد درهماو روز عود  مي گردد.

شده و مواد مطابق بتا قترارداد تهيته     يديمواد اوليه جهت خريد، توسط بخش تغذيه و بهداشت، تعيين و تا يمشخصا  تغذيه اي تمام -7

را  يو بهداشتت  يشت يآرا ،يدنيو آشتام  يقانوو مواد خوراك 11مشخصا  الزم برابر ماده  يستيشده با هيته هيمواد اول يمي گردد. تمام

 داشته باشند.

فروشنده موظف است عالوه بر آمار تأمين غذا ، بعضي از  مواد غذايي را به ش لي  دراختيارو آماده طبخ  داشته باشد  به نحوي كه در  -8

جوجته كبتاب و غتذاهاي موجتود     مواقع غير قابل پيش بيني و درصور  درخواست كتبي  نماينده خريدار انواع خاصي از غذاها مانند 

 طبخ روز را بتواند  به تعداد مورد نياز در حداقل زماو و براي هماو وعده غذايي  طبخ و تحويل نمايد. اقالم مورد نياز فوري روزانته در 

 .  آمار ناهار و شام قيد مي گردد.
 

 : موادغذاییمشخصات 

گوشت گرم و . نامطبوع باشد  یبو یپررنگ و دارا یلزج، خیل دیگوشت قرمز نباباید استفاده شود . گوشت تازه و گرم   گوشت تازه و گرم: .1

 یمهر دامپزشک یدارا دیگوساله گرم، با ایاز نوع گوسفند  یگوشت مصرف باشد. یاز چروكیدگ یداشته و سطح آن عار یطبیع یرنگ و بو دیتازه، با

 هاي مجهز به سردخانه در توسط كاميوو بايدحمل گوشت بهداشت محیط تهیه شود. و  هیتغذ انكارشناس یدیمصرف بوده و با تأ خیو تار

دامپزش ي و شناسنامه مربوط به دام ذبح شده در  ديهييبرگ تافاكتور خريد، باشد. ارائه  و دماي مناسب وپلمپ شرايط يخچالي

 كشتارگاه الزامي است. 

همراه ماشین حمل و نقل، ارسال  ،یدامپزشک یبهداشت یبا مهر مسئول فن هی یدیتا یبهداشت یگواه دیگوشت طیور، با دیدر زمان خر  : رغــم  .2

و  هیتوسط كارشناس تغذ  یابتدا از نظر كیف دیشــده، با یداریمرغ از جمله ران و ســینه خر یــالحصا یفراوردهها ایگوشــت مرغ كامل . شود

و  یونقل و فروش مواد خوردن حمل ،یاز مراكز تهیه، تولید، نگهدار  یبهداشت  یازرسب ییكارشناس بهداشت محیط )مطابق دستورعمل  اجرا
 دیبا ، مرغ مرغ منجمددر صورت استفاده از  .از مرغ گرم كشتار روز، با هدف بهبود كیفیت پخت و طعم استفاده گردد دیبا .شود ی(بررس یآشامیدن

) نام و آدرس تولید كننده ، وزن ،  یشــخصــات الزم دامپزشــکبی عیب  كه  م food grade شفاف  ه،یسه ال یپالستیک یدر كیسه ها
شده ،  یبند بسته یها مرغ باشد.، گرفته رآن حک شده است، قرا ی( بر رو یبند انقضــاء و   شماره مجوز بسته خیتولید ، تار خیدرجه انجماد، تار

 یگرم استفاده شود و از مرغ  ها 0011كامل و سالم  با حداقل وزن یاز مرغها دیبا  .و مجوز جهت ذبح باشند یاداره دامپزشک هییدیتا یدارا دیبا
 .بد دهد یبو دیپوست مرطوب و شفاف بوده و نبا یدارا دیمرغ سالم با. گرم استفاده نشود  0011 ریآماده طبخ با وزن ز
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 يبا بسته بند م.يا حلوا يا شير با هماهنگي ناظر قرارداد قزل آال ماهي شامل)مورد تاييد بخش تغذيه و بهداشت تازه و سالم  ی :ماه .3

بايد توسط كاميوو هاي مجهز به سردخانه روشن در شرايط يخچالي و تاريخ انرضا و  الزم يهمه مشخصا  بهداشت يمناسب و دارا

 باشد. مارستاويب هيمسئول تغذ دييمورد تا دماي مناسب وپلمپ باشد

خرد شده با اندازه هاي مطلوب، كامال بهداشتي و سالم و پاک و عاري از هرگونه  ... ي، سوپ، آز، پلويي، كوكو وتخورش : زیـسب .4

 .فساد و گنديدگي در بسته بندي هاي بهداشتي و ليبل و مجوز دار به همراه ثبت تاريخ توليد و انرضا

موارد غیرسرخ  یبراود. ش یداریمصارف مربوطه خر یبرا غیر ترا ریخته و مخصوص سرخ كردن یمعمول عیاز دو نوع روغن ما دیبا :نـروغ .5
 استفاده شود.( ذرت و آفتابگردان ،، كلزاكانوالكنجد، مورد تایید ناظر قرارداد ) مانند عیاز روغن ما دیبا ،یمیرژ یاً در تهیه  غذاهاصخصو  ،یكردن

درصد باشد و دارای تاریخ مصرف و نشان  0باید دارای اسید چرب  ترانس زیر از روغن های ترایخته استفاده نشود. روغن ها به هیچ عنوان 
 استاندارد و مورد تایید كارشناس تغذیه باشد.

 باشد. با نظر ناظر قرارداد مهاشمي يا صدري يا طارم) ايراني مرغوب و درجه يك  درجه یک ایرانی: جـبرن .6

 .باشندو مورد تایید كارشناس تغذیه   یمناسب و پروانه ساخت با مشخصات كامل بهداشت یبند بسته یدارا دیكلیه لبنیات بابسته بندی:  لبنیات .7

قانوو مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را  11مشخصا  الزم برابر ماده  بسته بندی: زرشک، زعفران و خالل بادام .8

 ديياز نوع مرغوب و استاندارد )مورد تاداشته باشد. با استاندارد مربوطه مطابرت داشته باشد. مورد تاييد بخش تغذيه بيمارستاو باشد. 

 باشد. نظر بخش تغذيه و بهداشتم

 مارستاويب ليتحو  بندي هاي يك نفره بهداشتي كيفيت و وزو مناسب و ت ه شده در بستهوبا تازه : نان لواش بسته بندی انــن .9

 .گردد

 و پروانه ســاخت از وزارت بهداشت باشند. یبســته بند یاز كارخانجات معتبر، دارا دیشــده؛ با یداریخر یكلیه نمکهابسته بندی:  کـنم .11

از نوع تصــفیه شــده  دیبا  نج،خیســاندن بر ینمک مورد اســتفاده برا باشد.  % 2/99و تصفیه شده با درجه خلوص  دار دینمک غذا از نوع نمک 

 .از نمک سنگ در آشپزخانه استفاده شود دینبا یباشد.در هیچ مورد یو بلغور  دداریغیرو می تواند  %. 2/99با درجه خلوص

مشخصا  الزم برابر ماده :  زعفران، لیمو عمانی ،و بسته بندی، خیار شور،  ترشیآبلیم ،ماکارونی، کشمش، جو پرک بسته بندی .11

قانوو مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را داشته باشد. با استاندارد مربوطه مطابرت داشته باشد. مورد تاييد بخش  11

 هيچ كدام از مواد اوليه به صور  فله خريداري نشود. تغذيه بيمارستاو باشد.

قانوو مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را داشته باشد. آلو از  11مشخصا  الزم برابر ماده آلو خورشتی، ادویه جات:  .12

 یها هیو ادو یا خشک فله جاتیسبز د.نوع بخارا باشد. با استاندارد مربوطه مطابرت داشته باشد. مورد تاييد بخش تغذيه بيمارستاو باش

با پروانه ساخت و نشان استاندارد از  یبهداشت یبند بسته یاز انواع دارا دیخشک آماده، با جاتیسبز ایآماده و  هیادو د.شون یداریخر دینبا یا فله
 شود. یداریكارخانجات معتبر و شناخته شده خر

 و مورد تایید كارشناس تغذیه ،یمصرف و پروانه بهداشت خیشامل تار یسالم و  مشخصات كامل بهداشت یبسته بند یدارا دیحبوبات با :حبوبات  .13

 باشند. 

 شاغل در تهیه ، آماده سازی، طبخ و توزیع غذا: مدارک مورد نیاز پرسنل 
ساير محل هاي  قبيل رستوراو ها وواحدهاي صنفي از  الزاما  شاغلين در داشتن گواهي نامه بهداشت عمومي از آموزشگاه اصناف كه جزء-1

 طبخ موادغذايي مي باشد الزامي است)حداكثرظرف يك ماه تحويل ناظرشودم

 و آو اقدام شود ماه قبل از انرضاي كار  نسبت به تمديد مجدد 6مي بايستي داراي كار  بهداشتي باشند وهر ورود بدو در كليه ي نيروها-2

 . تغذيه تحويل نمايند به واحد بهداشت اصناف خود را ي ظرف يك ماه گواهي نامه ي دوره حداكثر

 را ديگري جايگزين پرسنل ساعت 48 مد  ظرف حداكثر است مؤظف پيمان ار ،پوشش تحت پرسنل از كارفرما رضايت عدم صور  در -3

 .نمايد معرفي
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شخصا و به طور مداوم  و ساير امور دهي كاركناوبرنده مناقصه متعهد مي گردد جهت نظار  بر حسن اجراي قرارداد و سهولت در سرويس -4

  معرفي نمايد. خريداردر محل اجراي قرارداد حضور داشته و يا نماينده تام االختيار خود را كتبا به 

 . باشد يم پيمان ار عهده بر نيز شده ب ارگيري افراد ذهاب و اياب سرويس و بود خواهد پيمان ار عهده بر به كار گرفته شده پرسنل غذاي-5

 ب ارگيري نيروي براي اي حادثه هرگونه وقوع صور  در است بديهي باشد مي پيمان ار بعهده قرارداد اين موضوع كارگراو آموزز مسئوليت-6

 عدم و انگاري سهل يا قصور اثر در شده ب ارگيري نيروهاي آموزز عدم دليل به كه ديگري خسار  هرگونه همچنين و اشخاص ساير يا شده

 بيمارستاو بود خواهد پيمان ار بعهده آيد وارد كالً و جزاً بيمارستاو ابنيه ... و ساختماني، تاسيساتي، اداري تجهيزا  به آناو مسئوليت احساس

 . ندارد مورد اين در مسئوليتي هيچگونه

كاركناو شاغل در كترينگ و فرد توزيع كننده غذا در بيمارستاو مي بايست در حين انجام كار لباس كار مناسب و تميز همراه با كاله  -7

 دست ش و آستين داشته باشند. 

 و ضوابط خدمات غذایی بهداشتی  اصولرعایت 
در مورد بهداشت و خدما  غذايي  درماو دانشگاه علوم پزش ي ايراومعاونت ابالغي ضوابط و كليه دستورالعمل ها فروشنده موظف به رعايت 

 برخي از اين موارد به شرح ذيل مي باشد.مي باشد.

 بهداشت سالن آشپزخانه( الف

 كف ،ديوارها و آبروها با موادشوينده و ضدعفوني كننده به صور  ماهانه. شست و شوي .1

 گرفتگي روزانهنظافت كليه كفشورها وآبروها و جلوگيري از هرگونه  .2

 پاكيزگي و نظافت سرويسهاي خوراک پزي روزانه. .3

 ... جلوگيري از ورود گل آلودگي،خاک و مواد آلوده به محيط آشپزخانه در مجاور  مواد غذايي در خالل طبخ و نگهداري سبزيجا  و .4

 حشرا  وجوندگاوسم پاشي با سموم مناسب با نظار  بهداشت محيط به صور  فصلي و جلوگيري ومرابله با نفوذ 

 شست و شوي كامل كباب پز ها و عدم وجود چربي در سطوح كباب پز پس از هر بار مصرف. .5

 انجام شود. ضد عفوني آشپز خانه به صور  روزانه .6

 گندزدايي تمام وسايل كار)چاقو قيچي ساطور....م با مواد گندزدايي مناسب بصور  روزانه پس از اتمام كار. .7

 غير مسئول به داخل آشپز خانه.ممانعت از ورود افراد  .8

 نبار نگهداری مواد غذاییب( ا

.را روي پالتهاي فلزي نگهداري كرده و از تماس انها با كف انبار جلوگيري به ... مواد غذايي نظير برنج،روغن،سيب زميني ،پياز ،رب و .1

 عمل آيد.

 مجزا بودو انبار مواد خشك از ساير مواد غذايي.  .2

 مودو مواد غذايي در حجم زياد عدم تجمع و تل انبار ن .3

 تي كشيدو كف انبار بطور مرتب وروزانه .4

 بار درهفته3ضد عفوني انبار نگهداري مواد غذايي بصور   .5

 .هاسردخانه  دما و رطوبت ي روزانه ثبتو  كنترل .6

  .كليه ي مواد غذايي و سبزيجا  مي بايستي پس از ورود كارتن زدايي شوند .7

  .وسبزيجا  ونصب اتي ت روي موادغذايي ضروري مي باشدچيدماو مناسب انبارها  .8

  .نصب تابلويي شامل موجودي مواد غذايي، تاريخ توليد وانرضاء و..دردرب ورودي سردخانه ها و انبارضروري مي باشد .9

       .د.سردخانه ي باالي صفر يخ زدايي شوكليه موادغذايي منجمد مي بايستي يك روز قبل در .11

 غذاي مانده ازوعده ي قبل پرهيز شود. ازنگهداري هرگونه .11
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 و مواد اولیه  محل آماده سازی گوشتج( 
 شوينده و ضدعفوني كننده. شست و شوي ديوارها و كف و ميزها با مواد .1

 جلوگيري از نفوذ حشرا  و جانوراو موذي. .1

 استفاده دائم و مستمر از سيستم تهويه  .2

 باقيمانده مواد غذايي روي آو. نظافت كليه لوازم پس از هر بار مصرف و عدم وجود .3

 نگهداري لوازم نظير كارد و ساطور در محلي خشك و غير قابل نفوذ. .4

 از ورود افراد غير مسئول به داخل آشپزخانه جلوگيري به عمل آيد. .5

 بهداشت سردخانه د(

 ديوار ها و كف سردخانه بايستي تميز باشد. .1

 نه جدا جلوگيري شود.از تردد افراد غير مسئول و ناوارد به داخل سردخا .2

 كفش مخصوص جهت سردخانه تهيه شود و از تردد افراد با كفش هاي آشپزخانه به سردخانه جلوگيري به عمل آيد. .3

 از باز و بسته كردو درهاي سردخانه به تناوب جلوگيري بعمل شود. .4

 نگهداری و شست و شو کلیه ظروف ه(
زدگي  بوده و فاقد هرگونه چربي، باقيمانده مواد غذايي و زنگ تميزآلومنيومي و يا پالستي ي بايستي ، كليه ظروف اعم از استيل .1

 باشد.

 ضدعفوني ادوا  و تجهيزا  پس از هربار استفاده انجام شود. .2

 و در موعدهاي مررر رنده شود. تخته گوشت خردكني پس از هربار استفاده شست و شو شده و نمك سود گردد. .3

 كترينگ انجام مي شود. محل ي كه غذا در آو تحويل بيمارستاو داده مي شود در ظروفضد عفوني و  شستشو .4

 شرایط طبخ و توزیع غذا  
 از حرار  دادو بيش از حد مواد غذايي به شد  پرهيز شود. .1

حرار  گاز كم  اده مذبور،هنگام سرخ كردو مواد غذايي بايستي ماهيتابه از ماده مورد نظر مملوء بوده و در صور  كاسته شدو از م .2

 گردد.

 حتي االم او خورشتها، انواع سوپها و آز ها به مد  طوالني و با حرار  ماليم طبخ شود.  .3

 هنگام طبخ مواد غذايي بايستي درپوز مناسب روي آو قرار گيرد. .4

 اصلي جدا خودداري شود.از مخلوط كردو مواد غذايي باقيمانده يا مواد غذايي كه كيفيت خود را از دست داده با غذاي  .5

 غذاي طبخ شده بايستي در ظروف مناسب سرو شود و از آوردو پاتيل ها به محل هاي توزيع خودداري شود. .6

 افراد توزيع كننده غذا بايستي ملبس به كاله، روپوز، دست ش و پيش بند وماسك باشند. .7

 کلینکات 
بهداشتي صادره توسط بيمارستاو ) مبناي ارزيابي خريدار ضوابط  فروشنده متعهد به رعايت كليه بخشنامه ها و آيين نامه هاي .1

ارسالي از معاونت درماو دانشگاه و سنجه هاي اعتباربخشي استم به جتتتز مبحث مربوطه به سالن غذا خوري كه از طرف خريدار در 

 اختيار فروشنتتده قرار گرفته ، مي باشد.

 اعتبار بخشي در فرآيند ارزيابي آشپزخانه خريدار مي باشد.فروشنده موظف به پاسخگوئي به ارزياباو  .2

و پاسخ به  يا هيو تغذ ييو خدما  غذا يبهداشت يها نديو بهداشت مسترر جهت نظار  بر فرا هيكارشناس تغذ ديبا نگيكتر .3

 اعتبار  اباويارز

  .داشته باشد يبخش
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با توجه به اهميت رعايت محدوديت هاي غذاهاي تحويلي به لحاظ ايمني بيماراو و همراهاو و نيز حفظ كيفيت غذا ، فروشنده  .4

درجه سانتي گراد و دماي  65متعهد مي گردد بر اساس ابالغ معاونت درماو دانشگاه ايراو، دماي گرم خانه حمل هنگام تحويل غذا 

 را رعايت نموده و ماشين حمل غذا حتما داراي پروانه بهداشتي باشد. درجه سانتي گراد  61غذا باالي 

 ی بیماران و کارکنانغذا 
 طعم و مزه غذاي كاركناو بايد متفاو  از غذاي رژيمي بيماراو باشد.) نوع پخت متفاو  باشدم .1

 مدر روز  پرس 321 حدود  سرو دو نوع غذا و جوجه كباب در هر وعده ناهار كاركناو ) تعداد غذاي كاركناو .2

 م.در روز پرس 111سرو دو نوع غذا در هر وعده شام كاركناو ) تعداد غذاي كاركناو  .3

 مدر روز پرس151-141سرو سه نوع غذا براي بيمار در هر وعده ناهار ) تعداد غذا  حدود   .4

 مدر روز پرس 141- 131سرو دو نوع غذا براي بيمار در هر وعده شام ) تعداد غذاي بيمارحدود  .5

 جوجه كباب به تعداد محدود هميشه در منوي غذاي بيمار وجود دارد. .6

 خوراک مرغ آلو به تعداد محدود هر شب در برنامه بيماراو وجود دارد.  .7

 سبزيجا  پخته مطابق برنامه تنظيم شده توسط بيمارستاو به عنواو دورچين غذاي بيمار . گرم 011سرو  .8

بار درهفته انواع كباب كوبيده و ديگي ) گوشتت ستفيد يتا گوشتتم و       4سبزي پلو ماهي و تا بار در هفته  2در برنامه غذايي بيماراو  .9

 خورز فسنجاو در نظر گرفته شود.بار در ماه 2اه غذاي شويد پلو با گوشت، بار در م2

گوشت ستفيد يتا گوشتتم و     گي )بار درهفته انواع كباب كوبيده و دي  4سبزي پلو ماهي و تا   ماهبار در  2در برنامه غذايي كاركناو   .11

 خورز فسنجاو در نظر گرفته شود.  در ماه بار2شويد پلو با گوشت،  ماهدر بار 1

در كنار غذاهاي  خوراک  در وعده ناهار و  تامين ناو و اس وپ بترنج برحستب  نتوع غتذا در      گرمم 111تامين ناو بسته بندي شده)  .11

 وعده شام براي بيماراو.

 كنار غذاي هاي كبابي و ماهي سرو شود.ليموترز يا نارنج  تازه  .12

 نمك ، فلفل، سماق تك نفره در كنار غذا ها در نظر گرفته شود. .13

داده  ليبه صور  جداگانه پخته و در ظروف جداگانه تحو ديبه آشپزخانه اعالم شده و با يميرژ ريو غ يميرژ كيبه تف  ماراويب يغذا .14

 .شود

 نظارت 
كارشناس تغذیه و بهداشت  .غذایی و انطباق آن با مفاد قرار داد در هر شرایط برای نمایندگان خریدار محفوظ استنظارت بر كیفیت و كمیت مواد  .0

 بار بازدید سر زده انجام می دهند و چک لیست نظارتی را تکمیل می نمایند.  4ماهانه حداقل  بیمارستان به عنوان ناظرین قرارداد

 ( .2و  0)چک لیست شماره چک لیست نظارتی، ماهانه توسط ناظرین قرارداد انجام خواهد شد.  2 ل تکمی ابی عملکرد كترینگ بر اساسارزی .2

 برنامه غذایی
گونته حتق    برنامه غذايي به صور  هفتگي يا ماهانه توسط بخش تغذيه به برنده مناقصه ابالغ مي شود و در تنظيم برنامه، برنده مناقصه هيچ    

ين بودو قيمتت پيشتنهادي   يجمله كمبود اجناس، نوسانا  بازار و پا هيچ عذر و بهانه اي از و كامال مختار است دخالتي نداشته و بخش مربوطه

 نيز پذيرفته نيست و برنده مناقصه ملزم به اجراي كامل برنامه مي باشد.

 

 

 و ظروف حمل غذا  شرایط حمل وتوزیع غذا 
 داده شود. ليغذا تحو يغذا به متصد عيدر محل توز 21و شام كاركناو ساعت  16:45و شام  11:45ناهار ساعت  يغذا .1

 شود. نيتام مان اري) ناهار و شامم و كاركناو ) ناهارم  توسط پماراويب يسرو غذا يبرا يانسان يروين .2

 ستاو مي باشد.در محل رستوراو بيمار 14:45تا  12:31زماو سرو غذاي پرسنل از ساعت   .3



 6 از 6 صفحه

 

 

قرائت شد مورد قبول است.                        نماینده خریدار 

مهر و امضای مجازمتقاضی           تایید و امضا 

 ، خیابان شهید فرااهنی پور ، بیمارستان محب کورث 32آردس : تهران  ، یوسف آباد. سید جمااللدین اسدآبادی، خیابان 

 .رديصور  گ يدانشگاه علوم پزش  يمجوز بهداشت يمخصوص حمل غذا و دارا نيگرمخانه دار با ماش يغذا در ترال ليتحو .4

 به بيمارستاو تحويل شود. شرينگ شده مي بايستي بسته و  در كانتين هاي درغذاها  .5

عدد كانتين توسط بيمارستاو تهيه شده است و در اختيار فروشنده قرار مي گيرد. در صورتي كه نياز به 25در شرايط موجود تعداد  .6

 تعداد بيشتري كانتين باشد فروشنده متعهد است نسبت به تامين آو اقدام نمايد. 

 

 

 


