
 قیمت پیشنهادیبرگ 
   

  جمعجمع حق الزحمه  قیمت مواد  اولیهقیمت مواد  اولیه  آنالیز مواد غذایی ) موارد مورد نیاز (آنالیز مواد غذایی ) موارد مورد نیاز (  نوع غذانوع غذا  ردیفردیف

11  
چلو کباب چلو کباب 

  کوبیدهکوبیده

گوسفند ( گوسفند (   %%0101––گوساله گوساله   %%0101گرم )گرم )  121121گوشت گوشت   ––گرم گرم   181181برنح هندی برنح هندی 

  111111ماست ماست   --لیترلیتر1.1.01.1.0روغن روغن ––گرم گرم   211211پیاز پیاز   ––گرمگرم  111111گوجه فرنگی گوجه فرنگی 

  گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  111111ادویه ادویه --عددعدد  11  ناننان--گرمگرم  2121نمک نمک --گرمگرم

     

22  
چلو جوجه چلو جوجه 

  کبابکباب

  111111گوجه فرنگی گوجه فرنگی   ––گرم گرم 211211جوجه بدون استخوانجوجه بدون استخوان  ––گرمگرم  181181برنح هندی برنح هندی 

--گرمگرم2121نمک نمک ––  لیترلیتر1.011.01روغن روغن   --گرمگرم  111111پیاز پیاز ––گرمی گرمی   55کره کره   ––گرم گرم 

  --گرمگرم  00ادویه ادویه     --گرمگرم  111111سس مایونزسس مایونز--گرمگرم  151151ساالد کاهو ساالد کاهو   --گرمگرم22آبلیموآبلیمو

  گرمگرم  1.151.15زعفران زعفران 

     

00  
چلوکوبیده چلوکوبیده 

  مرغمرغ

  1515روغن روغن --گرمگرم  2121گوشت گوسفندیگوشت گوسفندی--گرمگرم  121121نسل مرغ نسل مرغ ییشش--گرمگرم  181181برنج برنج 

--عددعدد  11نان نان --گرمگرم  111111ماست ماست   --گرمگرم  0101پیاز پیاز   --گرمگرم  0101گوجه فرنگی گوجه فرنگی --گرمگرم

  گرمگرم  1.1151.115زعفرانزعفران--گرمگرم  2121نمک نمک 

     

00  
چلو خورشت چلو خورشت 

  قیمهقیمه

  ––گرم گرم   2525رب رب ––گرم گرم   0101لپه لپه   --گرمگرم  5151گوشت گوشت   ––گرم گرم   181181برنح هندی برنح هندی 

--گرمگرم0101گرم، روغن گرم، روغن   121121پیاز پیاز   --گرم گرم   00گرم ، لیموامانی گرم ، لیموامانی   101101سیب زمینی سیب زمینی 

  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  151151ادویه ادویه   --گرمگرم  0101نمک نمک --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  111111ماست ماست 

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم

     

55  
زرشک پلو با زرشک پلو با 

  مرغمرغ

  ––گرم گرم   55زرشک زرشک   ––گرم گرم   251251مرغ تمیزو پخته شده مرغ تمیزو پخته شده --گرم گرم   181181برنح هندی برنح هندی 

پیاز پیاز   --گرم گرم   111111ماست ماست --گرمگرم  0101وغن مایع وغن مایع رر  ––گرم گرم   0101رب رب   ––گرم گرم   2121نمک نمک 

زعفران زعفران   --گرمگرم  211211ادویه ادویه     --گرمگرم  00خالل بادامخالل بادام--گرمگرم  00گرمخالل پسته گرمخالل پسته   121121

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10

     

00  
سبزی پلو با سبزی پلو با 

  ماهی قزل آالماهی قزل آال

سبزی سبزی   ––گرم گرم   111111روغن روغن   ––گرم گرم   221221ماهی قزل آال ماهی قزل آال   --گرم گرم   181181برنح هندی برنح هندی 

––گرم گرم   8181زیتون زیتون --عددعدد  1.51.5تخم مرغ تخم مرغ --گرمگرم  0101نمک نمک --عددعدد  11نان نان   --گرم گرم   1515

  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.151.15زعفران زعفران   --گرمگرم  0101ادویه ادویه   --گرمگرم  111111پیازپیاز--گرمگرم  2121آرد آرد 

  لیترلیتر

     

00  
عدس پلو با عدس پلو با 

  گوشتگوشت

گرم گرم   2121رب رب   ––گرم گرم   111111گوشت چرخ شده گوساله گوشت چرخ شده گوساله   ––گرم گرم   101101برنح هندی برنح هندی 

نمک نمک --گرمگرم  0101گرم ،روغن گرم ،روغن   101101پیاز پیاز   ––گرم گرم   0101کشمش کشمش   ––گرم گرم   5151عدس عدس   ––

  گرمگرم  1.151.15زعفران زعفران   --گرمگرم  2121ادویه ادویه   --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  0101

     

  استانبولیاستانبولی  88

گرم گرم   2525رب رب   ––گرم گرم   151151گوشت چرخ شده گوساله گوشت چرخ شده گوساله   ––گرمگرم  101101برنح هندی برنح هندی 

نمک نمک --گرمگرم  5151،روغن ،روغن --گرمگرم  121121گرم پیاز گرم پیاز   0101سیب زمینی سیب زمینی   ––گرم گرم   2121لوبیا لوبیا   ––

--گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  2121ادویه ادویه   --عددعدد  11نان نان   --گرمگرم  1515جو پرکجو پرک--گرمگرم  2121

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو 

     

99  
چلو خورشت چلو خورشت 

  قورمه سبزیقورمه سبزی

سبزی خرد کرده سبزی خرد کرده   --گرمگرم  0101گوشت تکه شده  گوساله گوشت تکه شده  گوساله   --گرمگرم  101101برنح هندی برنح هندی 

  111111ماستماست--گرمگرم  0101روغن روغن   ––گرم گرم   00لیمو لیمو   ––گرم گرم   2525لوبیا قرمز لوبیا قرمز   ––گرم گرم   121121

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو   --گرمگرم  1515ادویه ادویه --گرمگرم  0101نمک نمک --عددعدد  11نان نان --گرمگرم

     

1111  
چلو خورشت چلو خورشت 

  کرفسکرفس

سبزی خرد کرده سبزی خرد کرده   --گرمگرم  0101گوشت تکه شده  گوساله گوشت تکه شده  گوساله   --گرمگرم  181181برنح هندی برنح هندی 

  1111رب گوجه رب گوجه --گرمگرم  2121روغن روغن --گرمگرم  111111پیاز پیاز   ––گرم گرم   101101کرفس کرفس   ––گرم گرم   0101

--گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  211211ادویه ادویه   --گرمگرم  0101آلو آلو --لیترلیتر  1.151.15آبغوره آبغوره --گرمگرم

  لیترلیتر  1.101.10آبلیمو آبلیمو 

     

  ماکارونیماکارونی  1111
  5151سیب زمینی سیب زمینی   ––گرم گرم   5151گوشت چرخ کرده گوساله گوشت چرخ کرده گوساله   ––گرم گرم   151151ماکارونی ماکارونی 

آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  211211ادویه ادویه   --گرمگرم  2121رب گوجه فرنگی رب گوجه فرنگی   --گرم گرم 

  لیترلیتر  1.101.10

     

1212  
لوبیا پلو با لوبیا پلو با 

  گوشتگوشت

رب گوجه رب گوجه   ––گرم گرم   0101گوشت چرخ شده گوساله گوشت چرخ شده گوساله   --گرمگرم  181181برنح هندی برنح هندی 

  2121ادویه ادویه   --  گرمگرم  2121نمک نمک --گرمگرم  5151روغن روغن   --گرمگرم  111111لوبیا لوبیا   ––گرم گرم     2121فرنگی فرنگی 

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم

     



   

  جمعجمع حق الزحمه  قیمت مواد  اولیهقیمت مواد  اولیه  آنالیز مواد غذایی ) موارد مورد نیاز (آنالیز مواد غذایی ) موارد مورد نیاز (  نوع غذانوع غذا  ردیفردیف

1010  
چلو خوشت چلو خوشت 

  قیمه بادمجانقیمه بادمجان

رب رب   ––گرم گرم   2525لپه لپه   --گرمگرم  0101گوشت تکه شده  گوساله گوشت تکه شده  گوساله   --گرمگرم  181181برنح هندی برنح هندی 

گرم ،روغن گرم ،روغن   151151پیاز پیاز   ––گرم گرم   00لیموامانی لیموامانی   ––گرمگرم  101101بادمجان بادمجان   ––گرم گرم   2525گوجه گوجه 

زعفران زعفران   --گرمگرم  151151ادویه ادویه   --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  0101نمک نمک --گرمگرم  111111ماستماست--گرمگرم  5151

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم1.101.10

     

  کتلت گوشتکتلت گوشت  1010
  --گرم گرم   5151گوجه گوجه   --عدد نانعدد نان  11  ––گرم سیب زمینی گرم سیب زمینی   0101  ––گرم گوشت گرم گوشت   111111

--گرمگرم  0101عدس عدس --عددعدد  1.51.5تخم مرغتخم مرغ--0101روغن روغن --گرمگرم  5151پیاز پیاز --گرمگرم  5151خیارشورخیارشور

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.121.12زعفران زعفران   --گرمگرم  211211ادویه ادویه   --گرمگرم  2121آرد سوخاری آرد سوخاری 

     

  خوراک مرغخوراک مرغ  1515
  11  ––گرم خیار شور گرم خیار شور   5151  ––گرم سیب زمینی سرخ شده   گرم سیب زمینی سرخ شده     5151  ––گرم مرغ گرم مرغ 011011

  گرمگرم  5151گوجه گوجه --گرمگرم  0101نمک نمک --گرمگرم  5151روغن روغن --عدد نانعدد نان

     

  کوکو سبزیکوکو سبزی  1010
  0101نمک نمک --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  5151روغن روغن --گرم سبزی تارهگرم سبزی تاره  5151  ––عدد تخم مرغ عدد تخم مرغ   22

  گرمگرم  2121ادویه ادویه --گرمگرم

     

1010  
  121121پیاز پیاز --گرمگرم  111111ماست ماست --گرمگرم  0101روغن روغن --گرمگرم  151151گوشت گوشت --گرمگرم  181181برنج برنج   چلو گوشتچلو گوشت

  111111ماست ماست --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  00سیر سیر --گرمگرم  0101نمک نمک --گرمگرم  2121رب گوجه رب گوجه --گرمگرم

  گرمگرم

     

  شینسل مرغشینسل مرغ  1818
  ––گرم خیار شور گرم خیار شور   5151  ––گرم گوجه گرم گوجه   5151  ––گرم مرغ بدون استخوان گرم مرغ بدون استخوان   151151

--گرمگرم  0101نمکنمک--گرمگرم  2121گرمآرد سوخاری گرمآرد سوخاری   5151روغن روغن --مخلفات به مقدار کافیمخلفات به مقدار کافی

  --گرمگرم  2121ادویه ادویه 

     

1919  
خوراک خوراک 

  کوبیدهکوبیده
گرم گرم   5151  ––گرم خیار شور گرم خیار شور   5151  ––گرم گوجه گرم گوجه   5151––گرم گوشت گوساله گرم گوشت گوساله   151151

  گرمگرم  0101ادویه ادویه --گرمگرم  5151دنبه دنبه --گرمگرم  5151روغن روغن --پیازپیاز

     

  تاس کبابتاس کباب  2121
رب گوجه رب گوجه   ––گرم گرم   0101گوجه گوجه   ––گرم گرم   0101هویج هویج   ––گرم گرم   0101پیاز پیاز   ––گرم گرم   5151گوشت گوشت 

ادویه ادویه --گرمگرم  2121نمک نمک --گرمگرم  5151روغن روغن ––گرم گرم   5151سیب زمینی سیب زمینی   --گرمگرم  2121فرنگی فرنگی 

  گرمگرم  201201

     

2121  
خوراک با خوراک با 

  الویهالویه

--گرمگرم  0101سس مایونزسس مایونز--گرمگرم  5151مرغ مرغ --عددعدد  1.51.5تخم مرغتخم مرغ--گرمگرم  211211سیب زمینی سیب زمینی 

  1111لوبیالوبیا--گرمگرم  1111نخود فرنگینخود فرنگی--گرمگرم  1111ذرت ذرت --گرمگرم  111111خیارشور خیارشور --عددعدد  22نان نان 

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  2121ادویه ادویه   --گرمگرم

     

2222  
کوفته کوفته 

  تبریزیتبریزی

نمک نمک --عددعدد  11نان نان --گرمگرم  8181پیازپیاز  --گرمگرم  0101روغن روغن --گرمگرم  8181گوشت گوشت --گرمگرم  0101برنج برنج 

--عدد عدد   1.51.5تخم مرغتخم مرغ  --گرمگرم  0101عدس عدس   --گرمگرم  0101لپه لپه   --گرمگرم  2121سبزی سبزی   --گرمگرم  0101

  لیترلیتر  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  211211ادویه ادویه 

     

2020  
خوراک خوراک 

  جوجه کبابجوجه کباب

  5151سس مایونزسس مایونز--گرم خیار شورگرم خیار شور  5151--گرم گوجهگرم گوجه  5151--گرم شنیسل مرغگرم شنیسل مرغ  211211

آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  2121ادویه ادویه   --گرمنان یک عددگرمنان یک عدد  5151پیاز پیاز --گرمگرم

  لیترلیتر  1.121.12

     

  خوراک لوبیاخوراک لوبیا  2020
رب رب --نان یک عددنان یک عدد--گرمگرم  5151سیب زمینی سیب زمینی --گرمگرم  5151قارچقارچ--گرمگرم  5151لوبیا چیتی لوبیا چیتی 

  1.121.12آبلیمو آبلیمو --گرمگرم  1.101.10زعفران زعفران   --گرمگرم  2121ادویه ادویه   --گرمگرم  0101روغن روغن --گرمگرم  2121گوجهگوجه

  لیترلیتر

     

  عدد نان عدد نان 11  --گرمگرم  5151روغن روغن   --گرمگرم  5151خیارشور خیارشور --عددعدد22تخم مرغ تخم مرغ   نیمرونیمرو  2525
     



    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ............... ..............................  کدملی............................................... کد اقتصادی : ..............................................................شرکت  /اینجانب  

 ............................................................................... ......... تلفن ..................................................................ملی ........ شناسه

                                                                             ...............................................................................................                .................................نشانی:......................................  

 غذای پرسنل شرکت کشاورزی و دامپروریو توزیع طبخ  مواد اولیه ، تهیه خرید و ضمن آگاهی از موضوع و شرایط مناقصه 

 فجر اصفهان پیشنهاد خود را به شرح فوق  اعالم می نمایم.  

 
 . 

 

 
 

 تاریخ                                                                                      

 مهر و امضاء                                                                                                        
 

 

 

 
 

  صبحانهصبحانه                      

  جمعجمع حق الزحمه  قیمت مواد  اولیهقیمت مواد  اولیه  موارد مورد نیاز (موارد مورد نیاز (آنالیز مواد غذایی ) آنالیز مواد غذایی )   نوع غذانوع غذا  ردیفردیف

  عددعدد  22نان نان   --عدد عدد 22تخم مرغ تخم مرغ   تخم مرغتخم مرغ  2020
     

  عددعدد  11نان نان   --گرمگرم  0101مربا مربا   ––گرم گرم   2121کره کره   کره مرباکره مربا  2020
     

  گرمگرم  111111گوجه گوجه   ––گرم گرم   111111خیار خیار   ––گرم گرم   0101پنیر پنیر   پنیر /خیار / گوجهپنیر /خیار / گوجه  2828
     

  قند و چایقند و چای  2929
  گرمگرم  1515شکر شکر   ––گرم گرم   2121قند قند   ––فنجان  فنجان    22چای چای : :   صبحانهصبحانه

  گرمگرم  2121قند قند   ––فنجان  فنجان    22چای چای : :   ناهار و شامناهار و شام

     


