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  )به ازاي هر یک نفر شرکت کننده ( لیست تجهیزات

  مشخصات
  ردیف

  نام تجهیزات

  فنی

   نام   

کشورسازن

  ده

کارخانه نام 

  سازنده 

  تعداد

  واحد

  توضیحات

  به ازاي هر یک نفردستگاه  1      فوت11  یزربخچال فر  1

  به ازاي هر یک نفرعدد  1      2×1استیل   میز کار   2

به ازاي هر یک نفر  1      1×3  کابینت سه درب   3

به ازاي هر یک نفر  1      موتوره1  هود  4

به ازاي هر یک نفر  1     شعله 5  اجاق گاز   5

 یک نفربه ازاي هر  1      اییپدرب دار   سطل زباله   6

به ازاي هر یک نفر    2     کیلویی11  )در صورت نیاز(کپسول گاز   7

به ازاي هر یک نفر    1    تکیه دار  صندلی  8

به ازاي هر یک نفر    1         متر 5سه راهی برق با سیم   9

به ازاي هر یک نفر    1      رومیزي  آبچکان   10

به ازاي هر یک نفر    1      یک لگن  سینک ظرفشویی  11

  براي کلیه شرکت کنندگان     3      طبقه دار  یخچال ویترینی بزرگ  12

داراي گردون و   فر صنعتی   13

  طبقه

براي کلیه شرکت کنندگان     2    

براي کلیه شرکت کنندگان     4        آبسردکن   14
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  جهت کمیته داوريلیست ابزار 

  صاتمشخ
  ردیف

  ابزارنام 

  فنی

   نام   

کشورسا

  زنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد
قیمت

  پیشنهادي

  مالحظات

   نفر4به ازاي هر     1        میز داوري   1

  به ازاي هر نفر    10+1        صندلی داوران   2

    6      2×3استیل  میز جهت کارهاي پایانی آزمون عملی   3

  برگ  30        بر چسب کاغذي بزرگ   4

    بسته  A4        1هبرگ  5

  عدد  10        پوشه گیره دار   6

    عدد  1        پانچ  7

      بسته  2        گیره برگه   8

      عدد  2        دستگاه منگنه بزرگ   9

      بسته  1        میخ منگنه   10

      دستگاه  2        ماشین حساب   11

      بسته  10        دتمال کاغذي   12

      عدد  100        لیوان   13

      عدد  100        میوه خوري یکبار مصرفبشقاب   14

  از هر کدام     عدد  100        کارد و چنگال و قاشق یکبار مصرف   15

      عدد  4        پارچ شیشه اي  16
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  )به ازاي هر یک نفر شرکت کننده ( لیست مواد مصرفی 

  مشخصات
  ردیف

  مواد مصرفینام

  فنی

   نام   

کشور

  سازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد
قیمت 

  پیشنهادي

  اتمالحظ

    کیلو گرم  3        آرد سفید نول  1

    گرم کیلو  1        شکر  2

  کیلو گرم  1        پودر شکر   3

  بسته   1        بیسکویت پتی بور بسته بزرگ  4

-زرد-سیاه(ویلتون رنگهاي خوراکی مجاز  5

  )کدام یک عددازهربنفش - سبز-قرمز

نفر یک سري 5رنگ مصرفی هر   عدد   5      

  در نظر گرفته شود

  عدد  1        )گالسه (زرد4030مقوا   6

    عدد  3        کاغذ گراف   7

      عدد  5        11کاغذ زیر کیک خارجی گرد شماره   8

      عدد  1        13صفحه کیک گرد شماره   9

      عدد  4        11بشقاب کریستال گرد شماره   10

      عدد  2035        3بشقاب کریستال مستطیل شماره   11

       متر  3         سانت 5ربان اسکاچ   12

      متر  3         سانت 3ربان اسکاچ   13

                  

مواد لبنی تازه

      عدد  45        تخم مرغ  1

      کیلویی  5      پاك   خامه شیرین شده   2

      لیتر   1        شیر پاستوریزه  3

      میلی لیتر  250        خامه پاستوریزه شیرین نشده  4
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مواد شکالتی 

    گرمکیلو  1        شیرین شیرياي  اي قهوه شکالت تخته  1

  گرم کیلو  1      اي سفید  شکالت تخته  2

  گرم کیلو  2        نیمه شیرینقهوه اي شکالت   3

    گرم   50        دانه قهوه   4

مواد چربیها

    یترل  1        روغن مایع  1

      گرم  500        44روغن صاف قنادي   2

      گرم   500        روغن جامد صاف  3

      گرم   500         گرمی 100کره قالبی   4

مواد خشک کمکی

      گرم  50        )قزوین(پودر پسته سبز و عالی   1

      گرم   100        پودر نارگیل  2

      گرم   100        خالل بادام   3

      گرم  100        پرك بادام   4

      گرم   100        ل پسته خال  5

      گرم   100        مغز پسته   6

      گرم   500        پودر خامه   7

      گرم   500        مغز گردو  8

  واد معطر و طعم دهنده هام

    گرم   50        وانیل خالص  1

شیشه   1      ....اسانس مایع موز یا   2

کوچک 

  

  گرم  100        پودر کاکائو  3

    گرم  100        نسکافه  4

  گرم  50        کنم  5
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  گرم  10        زنجبیل  6

  

مواد پوك کننده

    گرم  100        بیکنگ پودر هرمین   1

    گرم  10        نمک میوه   2

      گرم   20        بهبود کننده آرد   3

...وکمپوت و مارماالد

      قوطی  1        اي کمپوت آناناس حلقه  1

شیشه   1        عسل   2

  گرمی250

    

ه شیش  1        مارماالد زردآلو  3

  گرمی500

    

  میوه خشک کمکی

    گرم   100        کشمش بی دانه  1

  گرم   150      انجیر خشک   2

میوه هاي تازه

    گرم   500        موز  1

  گرم   500        گیالس تازه   2

    گرم   500        کیوي  3

      گرم   100        لیموترش تازه   4

    کیلوگرم  1        پرتقال   5

      گرم   500        توت فرنگی   6

دهندهمواد ژل 

    گرم  250        نشاسته ذرت   1

    گرم  50        پودر ژالتین   2

    گرم  25        پودر آگارآگار  3
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  تزئینیواد م

  

    گرم   50       بسته1  ترافل رنگی در رنگهاي مختلف  1

  گرم   100     بسته1دراژه رنگی بسته بندي   2

  گرم   50     بسته1  مروارید خوراکی سفید   3

طرمواد مع

 شیشه 1  عرق نعناء  1

  کوچک

    200  ml  

 شیشه 1  عرق بهار نارنج  2

  کوچک

    200  ml    

مواد نگهدارنده

شیشه   1        گلیسیرین خوراکی   1

کوچک
    

    گرم   150        گلوکز مایع  2

    گرم   50        کرم تارتار   3

    گرم   50        هر لیموجو  4

  

...مواد بهداشتی و 

    قوطی  1        کبریت   1

    جعبه   1        دستمال کاغذي   2

      لول  2        دستمال لول کاغذي  3

      بسته   1        کیسه یخ   4

    عدد  3020        20کیسه فریزري   5

    بسته   1        دستکش یکبار مصرف   6

  عدد  20        دستکش یکبار مصرف پزشکی   7

  عدد  3        لیوان یکبار مصرف   8

    عدد  20        ک یکبار مصرف کاسه کوچ  9

  بسته   1        بشقاب یكبار مصرف میوه خوري   10
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    بسته   1        خالل دندان  11

      عدد  20        خالل چوبی بلند  12

      حلقه  1        سوزن ته گرد مرواریدي   13

      لول  1        روکش محافظ غذا  14

      جفت  1        دمپایی راحتی با توجه به سایز  15

      عدد  1        توجه به سایز روپوش با   16

کاله یا روسري با توجه به جنسیت   17

  شرکت کننده

      عدد  1      

      لول  1        فویل آلومینیومی یک متري  18

      بسته   1        کیسه زباله   19

      عدد  2        اي حوله پارچه  20

      عدد  4        اي  دستمال پارچه  21

      جفت   20        قاشق و چنگال یکبار مصرف   22
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  )به ازاي هر نفر شرکت کننده( لیست ابزار 

  مشخصات
  ردیف

  ابزارنام 

  فنی
   نام   

  کشورسازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد
قیمت 

پیشنهاد

  ي

  مالحظات

      عدد  3        قلم مو در سه سایز   1

    عدد  2        25قالب گرد شماره   2  

  عدد  4060        1سینی مستطیل   3

  عدد  4030      1سینی مستطیل   4

    عدد  2015      1سینی مستطیل   5

  عدد  1        )مخصوص خمیر کردن شیرینی(بلندر   6

  عدد  1        پالت فلزي استیل ضد رنگ  7

    عدد  2        پالت پالستیکی  8

    عدد  1        کاردك تیغه بلند  9

    عدد  2        لیسک متوسط  10

    جفت  1        دستکش فر  11

    جفت   1        دستگیره   12

    سري  1        ماسوره ویلتون   13

    عدد  3        اي خانگی جنس اعال قیف پارچه  14

    عدد  1        قیچی متوسط  15

    عدد  1        خط کش فلزي  16

   عدداز هر کدام یک  عدد  1       مدل6  قالبهاي مشهدي   17

18  
  قالب نخودچی 

  از هر کدام یک عدد    عدد  1       مدل 5

19  
  آب پاش پالستیکی 

      عدد  1      
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  )به ازاي هر نفر شرکت کننده( لیست ابزار 

  مشخصات
  ردیف

   ابزارنام

  فنی
   نام   

  کشورسازنده

نام 

کارخانه 

  سازنده 

  تعداد

  واحد
قیمت 

  پیشنهادي

  مالحظات

    عدد  1        همزن دستی  20

    عدد  1        همزن برقی  21

  عدد  1        برقیاره   22

  عدد  1        وردنه  23

    عدد  1        گردونه فلزي  24

  عدد  2        آبگردان دسته دار  25

  عدد  1        24قابلمه کوچک   26

    عدد  2        شعله پخش کن نوع خوب  27

    عدد  1        کتري کوچک  28

    عدد  2        کاسه استیل متوسط  29

    عدد  2        30پالستیکی متوسط کاسه  30

    عدد  1        45کاسه پالستیکی   31

    عدد  1        آبمیوه گیري دستی   32

    عدد  1         کیلویی5دیجیتالی ترازوي  33

    عدد  1        آسیاب خرد کن دستی  34

    عدد  1        آسیاب برقی  35

36  
  الک دسته دار 

      عدد  2      

    عدد  1        خمیر بر تک چرخ   37

    عدد  1        اي برش کیک  کارد اره  38

  عدد  1        چاقو کوچک  39

  عدد  1        اي چاقو متوسط اره  40

    عدد  1        رنده دستی   41

  عدد  1        هاي لیوان سري  پیمانه  42
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  سري  1        هاي قاشق سري  پیمانه  43

    عدد  6        لیوان شیشه اي بدون دسته  44

 سانت 10کاسه روحی یا استیل بدون دسته به قطر   45

   سانت15فاع و ارت

    عدد  6      


