پیشنهاد قیمت دستمزد پخت و توزیع غذای دانشگاه اردکان
ٍاحس کار  :پزس غذاحجن کار  :هیاًگیي تقزیبی رٍساًِ  300تا  700پزس ًاّار ٍ  200تا  500پزس شام ٍ  40تا  100پزس صبحاًِاهکاًات ٍ تجْیشات هَرز ًیاس  :هحل پرت ٍ کلیِ تجْیشات (بِ جش چزخ گَشت) بِ ػْسُ کارفزها هیباشس ٍسایز هَارز بزاساس شزایظ هٌسرج زر قزارزاز .سایز :تَسیغ صبحاًِ ٍ ًاّار ٍ شام بِ ػْسُ پیواًکار ٍ حول غذا جْت سزٍ زر هحلْای تَسیغ با کارفزها هیباشس.هَاز اٍلیِ تَسظ کارفزها ذزیساری ٍ تْیِ هیگززز.هست اًجام قزارزاز :-تارید شزٍع 95/6/20 :

تارید ذاتوِ 96/4/10:

هحلْای تَسیغً :اّار; زر تواهی سلف ّا ٍ ذَابگاّْاهحلْای تَسیغ:شام; زر تواهی سلف ّا ٍ ذَابگاّْاهحلْای تَسیغ صبحاًِ :زر تواهی سلف ّا ٍ ذَابگاُحساقل افزاز هَرز ًیاس جْت عبد ٍ تَسیغ ًاّار - :یك ًفز سزآشپش –یك ًفز آشپش –یك ًفز کوك آشپش –پٌج ًفزًیزٍی سازُ ٍ ًیزٍی سالي ٍ تَسیغحساقل افزاز هَرز ًیاس جْت عبد ٍ تَسیغ شام :یك ًفز سزآشپش –یك ًفز آشپش-یك ًفز کوك آشپش -پٌج ًفز ًیزٍی سازُ ٍ ًیزٍی سالي ٍ تَسیغصبحاًِ :زر رٍسّایی کِ صبحاًِ گزم زر بزًاهِ غذایی اػالم هیگززز اس جولِ اش ٍ ػسسی ٍ  .....پیواًکار هَظف هی باشس ،حساقل زٍ ًفز ًیزٍ جْت عبد ٍ اهازُساسی صبحاًِ اس ساػت  22شب قبل تا پایاى تَسیغ صبحاًِ زر اشپشذاًِ اصلی بکار گوارز.
جْت اهازُ ساسی سالٌْا بِ هٌظَر تَسیغ صبحاًِ پیواًکار هَظف است زر پایاى تَسیغ شام ًیزٍی هَرز ًیاس بکار گوارز.ّز گًَِ بکارگیزی ٍ تغییز ًیزٍ با ّواٌّگی قبلی ٍ تاییس زاًشگاُ اهکاى پذیز ذَاّس بَز.پیواًکار هَظف است زر ذصَص تَسیغ ً ,یزٍی هَرز ًیاس ٍ ًیش جابجایی اًاى با ّواٌّگی زستگاُ ًظارت اقسام ًوایس..بِ هٌظَر تَسیغ ًاّار زر سلف سزٍیس زذتزاى ٍ تَسیغ شام زرسالي زذتزاى حساقل ً 1فز ًیزٍی سى بکار گوارز.زستوشز ًیزٍّای هَرز ًیاس اػن اس آشپش ٍ کارگز ٍ کلیِ کسَرات قاًًَی ٍ هالیاتی شغلی ٍ کلیِ پززاذتْای قاًًَی هزبَط بِ ایي قزارزازبؼْسُ پیواًکار هیباشس.حق الشحوِ عبد غذای زیگزی کِ جْت سویٌارّا ٍ جشٌْای زاًشجَیی زر ًظز گزفتِ هی شَز پس اس گشارش زستگاُ ًظارت ٍ تأییس هسیزیت زاًشجَیی بز
هبٌای اضافِ پزس با ضزیب 1/2پززاذت هیگززز(..زر هَرز صبحاًِ ٍجِ اضافی پززاذت ًرَاّس شس)
تبصزُ  :زر صَرتی کِ صبحاًِ بِ صَرت حجوی زر سلف سزٍیس تَسیغ گززز(ٍیا بِ ّوزاُ شام) ضزیب  0/7هٌظَر هیگززز.ایام تؼغیل ػیس ًَرٍس ،فاصلِ زٍ تزم تحصیلی ٍ ایام تؼغیل کِ بز اساس تقَین کاری زاًشگاُ غذا عبد ًوی گزززّ ،یچ گًَِ ٍجْی پززاذت ًرَاّس شس ٍچٌاًچِ زر بؼضی اس رٍسّای تؼغیل (بِ جش تؼغیالت ایام اهتحاًات پایاى تزم ٍ هاُ هبارک رهضاى) بِ زرذَاست کارفزها غذا عبد ٍ تَسیغ شَز با ضزیب1/4زر
ذصَص ًاّار ٍ شام ٍ صبحاًِ با ضزیب  1/2هحاسبِ ٍ پززاذت ذَاّس شس.
هبلغ پیشٌْازی ّز پزس پرت – سزٍ ٍتَسیغ ًاّار :

ریال

هبلغ پیشٌْازی ّز پزس پرت – سزٍ ٍتَسیغ شام :

ریال

هبلغ پیشٌْازی ّز پزس سزٍ ٍتَسیغ صبحاًِ :

ریال

ًام ًٍام ذاًَازگی پیشٌاز زٌّسُ:
هْز ٍ اهضاء پیشٌْاز زٌّسُ:
آزرس ٍتلفي تواس:

