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 بسم ا... الرحمن ارحيم                          
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 9اسناد مناقصه شماره 

 سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم مناقصهتجدید 
 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :

  

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

1 
زمان توزیع برگ شرایط 

 مناقصه
 بالفاصله بعد از درج آگهی

تا  13/02/1400از تاریخ 

 26/02/1400تاریخ 

2 
مدت زمان بازدید از 

 مناقصه موضوع

 10از تاریخ درج آگهی به مدت 

 14الی  9روز از ساعت 

تا  13/02/1400از تاریخ 

 26/02/1400تاریخ 

 روز پس از درج آگهی 10   مهلت تحویل پیشنهادات 3
تا  13/02/1400از تاریخ 

 26/02/1400تاریخ 

 27/02/1400 یک روز بعداز جمع آوری پاکات  بازگشایی پاکات  4

 اعالم برنده مزایده 5
روز پس از بازگشایی  2حداکثر تا 

 قیمتپاکتهای پیشنهاد 

29/02/1400 

 ز مان انعقاد قرارداد 6
روز پس از ابالغ کتبی  5حداکثر تا 

 اعالم برندگی 

 05/03/1400 

میی تیییواند تارهاییای اعی ه شیده ور فید    یو  را بیر          هتل پارسیاا  اسیتل    : شرکت  1تبصره 

اسیا  شیراهو  اق ییی زمیا  افییرا میورو بییازنهری قیرار وهید ت ور اهییی جیور  تارهایییای فدهید بییر         

اسا  محد وه زمانی مشیا  شیده ور فید    یو  محاسیبه   بیه ایی ش کتایه شیرکت کننیدگا            

 محاسبه نهروهده است ت ورمناقصه خواهد رساد ت ضمناً ر زهای ت طال ور فد    و 
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ه یبق کر کی ت اای نامراه ر زان 56 اگذاری سر هس عمومی اهاب   ذهاب کارکنا  حد و  مناقصه : موضوش -1

  شده ور مسارهای ماتتف شرکت هتل بای المتتی پارساا  استل  
 باشدت ای میتهمرح هکنوش مناقصه : مناقصه عمومی -2

تحت پوشش شرکت هتتییای بیای المتتیی پارسیاا  ور افیرای      تل   پارساا  اس هتل ناه وستهاه مناقصه گزار:-3

میومی  اگیذاری سیر هس ع    وارو کماساو  م ام   شرکت ور نظیر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مورخ تتتتتتتتتت  وستورال مل شماره

را به    پارساا  استلاهاب   ذهاب کارکنا  یبق کر کی ت اای شده ور مسارهای ماتتف شرکت هتل بای المتتی 

  افد شراهو  اگذار نماهد ت  برنده مناقصه

  تلایع بزرگراه چمرا     لا صر استل    اقع ورپارساا  شرکت هتل نشانی وستهاه مناقصه گزار:  -4

 حلوقی حلالی   اه اشااص  کت مناقصه گر)پاشنیاو وهنده(:-5

 مناقصه:ه سپرده شرکت در نوع و چگونگی ارائ -غ مبل -6

 اقصه شرکت نمایند.توانند در منپيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زیر می 

 باشدت  ب نوا  تضمای شرکت ور مناقصه میریال    1.000.000.000مبلغ رکت در مناقصه : شمبلغ تضمين  -1-6

 چگونگی ارائه آن : نوع تضمين و -2-6

ابل برگشت را به جور  ضمانتنامه بانكی غار ق رها  1.000.000.000مناقصه گرفیت شرکت ور مناقصه باهد مبتغ 

ابل تمدهد بنیا بیه   قماه از تارهخ آخرهی میتت تستام پاشنیاو    3  بد   قاد   با شرط وارا بوو  مد  اعتبار ا لاه 

 اسیتل    ا هتل پارساورخواست مناقصه گزار برای هک و ره وههر که توسو هكی از بانكیای واختی به ناه شرکت 

بییه شییماره  هتییل پارسییاا  اسییتل  بییه حسییاب شییرکت  جییاور شییده باشیید ارااییه   هییا مبتییغ مزبییور را نلییداً   

  ارهز    اش آ  را ارااه نماهدت  سانا ش به هتل استل  نزوبانک   430.818.678479.1

ه ده در مزای د به نام شرکت کنن  ست *الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتماً می بای

ش )فقط ضمانت نامه شرکت در مزای ده م درد ی  یر    قبول نمی باشد.و ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار موورد   باشد

 است.(

 حل دریافت و مهلت تحویل اسناد و محل و زمان بازگشائی پاکت:م -7

 تل بای المتتی پارساا  استل  هامور مالی شرکت  محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پيشنهادها : -1-7

 ر زنامیه ورچیا  آخیرهی آگییی     همزمیا  بیا  باهست فییت ورها یت اسیناو    شرکت کنندگا  ور مناقصه می -2-7

شیرکت   میالی  امور به  احد 26/02/1400ر ز کاری   نیاهتاً تا  تارهخ  10ظرف یی میتت ت اای شده کثاراالنتشار 

 مراف ه نماهندت 

           ر ز 14 ا سیاعت تی کتاه مناقصه گرا  )پاشینیاو وهنیدگا ( حیداکثر     زمان و مهلت تحویل پيشنهادها : -3-7

راهو اهیی  میتت  وارند تا اسناو مناقصه را که حا ی کتاه میدار  الزه مطیابق بیا شی     26/02/1400 مورخ  هكشنبه

 تحوهل نماهندت  و  4ج ور بندباشد ور سه پاکت مجزا به آور  مندرمناقصه می

 پاکا  پاشنیاو پس از تارهخ   ساعت  و  الذکر به هاچ  فه تحوهل گر ته ناواهد شدت تذکر :

 27/02/1400مورخ  و شنبهر ز  جبح  9ساعت زمان بازگشائی پاکت :  -4-7
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 امور مالی هتل پارساا  استل    محل بازگشائی پاکت : -5-7

 :دعوت به جلسه  -8

ع   تیاه  بدهنوساته از کتاه مناقصه گرا  )پاشنیاو وهندگا ( وعو  می شوو که  ور جیور  تماهیل نماهنیده مطتی    

شیده   به محل هیاو  م ر ی نامه م تبر برای حضور ور فتسه بازگشاای پاکت اهی مناقصه ور زما  ملرراالختاار خوو را با 

 اعزاه  رماهندت

 

 کار ضمين حسن انجاممبلغ پيش پرداخت وت-9  

 هد کرو تبتكیه پامانكیار  کار رما هاچهونه پاش پرواخت   ها  فه عتی الحساب به شرکت برنده پرواخت ناوا -1-9

 به کار رما ارااه نماهدت تیاه   ورپاها  هر ماه جور  حساب هزهنه هكماه را

ه هک  لیر  ه مناقصه شاملرندید توسو بت ان لاو قرارواو با برنده مناقصه منوط به اراهه تضمای حسی انجاه  -2-9 

ی   و ره تضیما  قرارواو خواهد بووتاهی تضمای با لحاظ شراهو   مفاو قرارواو   بیا انلضیای   چک م او  رقم سالاانه

 كار آزاو خواهد شدتتاهاد عمتكرو پامان

 

 ت مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ماه اعتبار واشته باشندت 3کتاه پاشنیاوا  باهد از تارهخ آخرهی میتت تحوهل پاکت بمد    

 

 کميت وکيفيت ٬نوع ٬استانداردها ٬بازرگانی فنی مشخصات ٬شرح کار -11

سارهای منامراه ر زانه یبق کر کی ت اای شده ور  56 اگذاری سر هس عمومی اهاب   ذهاب کارکنا  حد و 

 ماتتف شرکت هتل بای المتتی پارساا  استل  
 مدت زمان اجرای قرارداد : -21

 ت باشدشمسی میسا   1بمد  

 

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

 پاکت فداگانه از هكدههر تنظام   بصور  ال    میر شده با لفاف مناسب 3تاه پاشنیاوها می باهست ور ک -1-13

 ارااه گروندت

 )الف( )ب( )ج( مشا  شوندتبر حسب مورو وقالاً   با حر ف بزرگ به جور   هرهک از پاکتیا باهد -2-13

 اه   آور  مناقصه گر )پاشنیاو وهنده(   ناه وستهاه مناقصه گزار بر ر ی پاکتیا الزامی استتن  -3-13

 

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

 پاکت الف )پاکت تضمين( باید محتوی : -41-1

 اهی شراهو  6پروه شرکت ور مناقصه بشرح بندساجل تضمای  -1-1-14

 اکت ب )فنی بازرگانی( باید محتوی مدارك و اطالعات زیر در یك نسخه )کپی برابراصل( باشد : پ -41-2
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 کدپستی-کدمتی- اکس -شماره تتفی -ور آ -مشاصا  مناقصه گر شامل ناه -1-2-14

 دهرا  افرای   کساناكه حق امضاء وارندتم -اه   عنوا  شغتی اعضاء هاا  مدهرهن-2-2-14

 کتیا ممیور شده باشدتر اساسنامه شرکت که باهستی به میر اواره ثبت شرتصوه -3-2-14

 مه رسمی کشور حا ی آخرهی تغاارا  شرکت تصوهر ر زنا -4-2-14

 کار رماها  قبتی  رضاهت نامه از تصوهر سوابق  تجرباا  مرتبو   -5-2-14

 اواره کاراز اجل تااادهه ج حات اهمنی  کپی برابروهر تص  -6-2-14

 نوهس قرارواو  کتاه نسخ امضا شده پاش -7-2-14

 

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

ور اهیی  آنالاز قامیت پاشینیاوی    به همراه  قامت خال  پاشنیاوی خوو را پاشنیاو وهنده مكتف است  -1-3-14

 پاکت جراحتا   به جور  حر ف   عدوی قاد نماهدت

        نیده پاشینیاو وه ور پاشنیاو قامت هاچ آهتمی نباهستی بصور  راههیا  هیا بید   قامیت اراایه گیرووت        توضيح :

نی را سورا  قانومی باهست ور رقم  پاشنیاوی خوو کتاه هزهنه های مت تله از قبال مالااتیا   حق بامه   هرگونه ک

 لحاظ نماهدت

 

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 مناقصییه رکت ور مناقصییه   تسییتام پاشیینیاو بییه منزلییه سییند قبییو  محتوهییا    مفییاو کتاییه اسییناو شیی -1-15

ای تسیتام  ر ز بیر   5ه مناقصه،  ی باهد ظیرف مید  حیداکثر    به برند برنده شد   می باشد لذا پس از اب غ کتبی 

  ه برنیده ا    شرکت ور مناقصی تضمای شوو تا پس از مباوله قرارواو ،  تضمای انجاه ت یدا    امضاء قرارواو حاضر

باشد ها نء قرارواو و ه آزاو گروو ور غار اهی جور    چنانچه برنده ا   از پاشنیاو خوو عد   نماهد   حاضر به امضا

 تضمای انجاه ت یدا  را ارااه ننماهد تضمای شرکت ور مناقصه  ی ضبو خواهد شدت

    رف مد   و  االشاره به منظور ارااه تضمای انجاه ت یداوو که ظشور حالت  و  به برنده و ه اب غ می  -2-15

 هیی اسیت ور امضاء قرارواو حاضر گروو تا تضمای شرکت ور مناقصه  ی ناز پس از مباوله قیرارواو آزاو گیروو، بید   

ور ت تضیمای شیرک   جور  عد    ی از پاشنیاو خوو   ها امتناش از ارااه تضمای انجاه ت یدا  )  ها ان لاو قرارواو(

 مناقصه  ی ناز ضبو خواهد شدت

 تدشخواهد ور جور  تشاا  مناقصه گزار تجدهد ور جور  ضبو تضمانا  نفرا  ا     و ه، مناقصه  :1تبصره

شیرکت ور   پس از ت اای برندگا  ا     و ه مناقصه، سپروه شرکت ور مناقصه آنا  نهیداری   سیپروه  : 2تبصره 

 مسترو می گرووت مناقصه ، ساهر مناقصه گرا  به آنا 

 توضيح و تشریح اسناد: -61

 رکت کنندگا  ور مناقصه پس از ورها ت اسناو، می توانند هرگونه سوا    نظرا  خوو را وربارهش -1-16

تیی  واخ 22660011-25ارسا  نمووه   ها بیا شیماره تتفیی      4اسناو مناقصه   ساهر موارو به آور  مندرج ور بند 

 تما  حاجل نماهندت 305
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كاتی که پيشنهاد دهندگان به مناقصه در تسليم پيشنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایندد بشدرح   ن -71

 زیر است :  

 شرایط عمومی:-71-1

   مصر ی؛ وسیتمزو  سوختی    زاهش قامت مواواشده باهد قط ی باشد   تغااراتی چو   قامت پاشنیاو -1-1-17

   ل ا یزاهش  غارقابی  ثابیت بیووه     قامت پاشنیاوی برای مد  زما  قیرارواو غاره ولاتی برای توفاه تلاضای ا زاهش 

   تغاارا  به  فوو آمده   هر نوش ا زاهش قامت تغااری ور قرارواو ناواهد واشت ت  می باشد

شیووت   اشنیاو قامت باهد برای هر فزء بصور   احد ذکر شوو   قامت کل باهد به عدو   حیر ف قاید   پ -2-1-17
د بیوو    مغاهر  ور نتاجه فمع  احدها با قامت کل، آ  هک که کمتر باشد م تبر   مورو قبیو  خواهی  )ور جور  

  احدهای حساب نشده بصور  راهها    ها تافاف تتلی خواهد شدت(
 هد بووتکتاه هزهنه های مربوط به تیاه پاشنیاو ب یده شرکت کننده ور مناقصه خوا -3-1-17
وضیوش  متواناهی الزه فیت انجاه ت یدا  ه   ای عا   نی مربوینماهد مناقصه اع ه   اقرار می رمناقصه گر با شرکت و -4-1-17

 باشدت  مناقصه را از هر نظر وارا می
گری خواهدبوو که مناسب ترهی قامت را واوه   ور جور  مغاهر  محاسبا  انجاه رنده مناقصه، مناقصهب-5-1-17

 نوا  تافافامت، رقم کمتر م   اقداما  ب دی خواهد بوو   مبتغ اضا ی ب شده با فمع کل مندرج ور پاشنیاو ق
 بصور  متناسب سر شكی خواهد شدت

 ناقصه گذار ور رو   ها قبو  هک   ها تمامی پاشنیاوا  رساده ماتار استتم -6-1-17
   رشناسی انجاه شده   تتت به عیده برنده بیووه   کا های منتشرهآگییهای برگزاری مناقصه اعم از هزهنه  -7-1-17

 باشدتتوسو پامانكار برنده قابل پرواخت می
   به عنوا مسئو  نفر واو هکپامانكار برنده مناقصه مكتف است به منظور کنتر  عوامل افراای   موضوش قرار -8-1-17

ناً نماهیدت ضیم    حه به کار رما بصور  کتبیی م ر یی  نماهنده تاه االختاار خوو را فیت سرپرستی   رسادگی به امور مطر
ولاتی چهونیه مسیئ  ار رمیا ها پرواخت حلو    مزاهای اهشا  به هر نحو خارج از قرارواو   به عیده پامانكار می باشید   ک 

 اباشد ت ندارو   جر اً فیت هماهنهی با مناقصه گذار   کار رما بووه   تماه مسئولات  ی با برنده مناقصه م
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

 اشنیاوهاهی که به هكی از حاال  زهر  اجل گروند، توسو کماساو  م ام   مورو قبو  قرار نهر تیه   پ-1-2-17

 به مناقصه گرا  ذهربو اعاوه می شوندت

 الف: پاشنیاوهاهی که بصور  مبیم ها مشر ط ارااه شده باشندت

 با مشاصا    ساهر شراهو اسناو مناقصه باشندتب: پاشنیاوهاهی که به نحوی از انحاء مغاهر 

 ج: پاشنیاوهاهی که  اقد تضمای شرکت ور مناقصه باشندت

 و: پاشنیاوهاهی که بصور  ناق  ارااه شده باشند ) با تشاا  کماساو  م ام   (

 هی : پاشنیاهاهی که ب تت ضر ر  تجدهد ها لغو مناقصه اعاوه می شوندت

 نا بووه   ها خو خوروگی واشته باشد ت  : پاشنیاوهاهی که ناخوا
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 در مناقصه به ترتيب زیر می باشد. موارد اعاده سپرده شرکت -71-3

  18-2ه ٬و٬ب٬الف:   موارو بندالف

 دتبرنده ا   ها و ه مناقصه نشده ان هیمرحته نیا ور مالی  که براسا  ارزهابیب : تضمای مناقصه گرانی

 مناقصه پس از امضاء قرارواو با نفر برنده ت ج : تضمای برنده ا     و ه

 ضاء قرارواو با برنده و ه مناقصهتو: تضمای برنده و ه مناقصه پس از ام

 ناقصه به ترتيب زیر می باشد.مموارد ضبط سپرده شرکت در  -71-4

 الف: سپروه شرکت ور مناقصه آ  ت داو از مناقصه گرانی که از اوامه مناقصه جرف نظر نماهندت

      ز اراایه    ب: سپروه شرکت ور مناقصه برنده ا   مناقصیه ور جیور  ارفیاش کیار بیه  ی   امتنیاش برنیده هیاو شیده ا         

 ضمانتنامه انجاه ت یدا    ها ان لاو قرارواو ظرف میتت ملرر ور اهی شراهو ت

 راایه تضیمای  اامتنیاش از   ج: تضمای شرکت ور مناقصه برنده و ه مناقصه ور جور  ارفاش کار به  ی )عند الز ه(   

  انجاه ت یدا    ها ان لاو قرارواو مانند روهف ب باال

 

 شرایط اختصاصی مناقصه : 
ابق   امل سوش« ب»تبصره میم : پس از است  ه ضمانت نامه بانكی از سوی بانک جاوره   تاهاد آ  سپس پاکت 

صه حذف   ز مناقرز مه متلاضی ، شرکت کننده ارز مه کاری متلاضاا  باز   بررسی می گروو ور جور  عده تاهاد 

 ی گرووتم  باز « ج»حق هاچهونه اعتراضی ندارو   ور جور  تاهاد تواناهایای مورو نظر از هرفیت ، پاکت 

نامه  رها  به جور  ضمانت 1.000.000.000، متلاضی ماباهست مبتغ  بمنظور تضمای شرکت ور مناقصه .1

 لی نماهندامور ما  فه هتل پارساا  استل   به ورخواست متلاضی تیاه   تحوهلور ی نلد ها  اش  ارهز بانكی 

ت تحوهل و قامضمناً تصوهر چک مربویه   اجل رساد آ  را  ور پاکت ال    میر شده به همراه برگه پاشنیا

 امور مالی نمووه   رساد پاکا  ورها ت نماهندتت

و ستروانفرا  ا   تا سوه برنده مناقصه، قابل ا سپروه تضمای ساهر شرکت کنندگا  پس از مشا  شد  .2

 ماباشدت

رنده  یده بب مالاا    هر گونه کسورا  قانونی ت تق گارو ورجورتاكه بیه موضیوش مناقصه  و  ، عوارض، .3

 مناقصه ماباشدت

 تامای کتاه  ساهل فیت انجاه موضوش مناقصه به عیده برنده مناقصه می باشدت .4

 مدارك الزام جهت شرکت در مناقصه : 

 (  .نمونه قرارداد الزامی ميباشد  5سابقه اجرایی کار در رشته و زمينه کار  ) ارائه حداقل  -

 داشتن  ماشين آالت آماده به کار .  -

 کفایت کادر فنی و عناصر کليدی از نظر دانش و تجربه . -

 ت (كی   تتارااه سند مالكات خوور  ، اسناو مت)جورتیای مالی حسابرسی شده ، قدر  مالی   پشتابانی  -

 نظام کيفی انجام کار ) روش پيشنهادی اجرای کار و تضمين کيفيت کار ( -

 گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی.  -
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 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پيشينه حرفه ای .  -

 مدیریت یكپارچه  -

ماهندگا  نزراء اقصه، رسماً اع ه می نماهد که مشمو  ممنوعات مندرج ور قانو  منع مداخته  متلاضی شرکت ور من .5

مر ور هر نمی باشد   چنانچه خ ف اهی ا 1337مجتس   کارمندا  و لت ور م ام   و لتی   کشوری مصوب سا  

  فبرا  ، مسئوضبو سپروه تضمایزما  به اثبا  برسد، ع  ه بر مجازاتیای ملرر ور قانو    ضمی  سخ قرارواو   

 خسارا   اروه به شرکت هتل استل   ماباشدت

 ار باشدترخورومتلاضی می باهست از حسی شیر    سابله  مطتوب مورو قبو  کار     الات ور زمانه مورو مناقصه ب .6

 ارااه گواهی ت اای ج حات شرکتیای خدماتی ، پشتابانی از اواره کار   ر اه افتماعی  .7

 باشد ت نامه ممیور از ساهر شرکت ها الزامی ما ارااه رضاهت –ه نمونه قرارواوها با ساهر شرکت ها اراا .8

مد  اترا س      ، ساته فیت انجاه موضوش مناقصه برای تمامی مسارها بر حسب مورو از نوش مانی بو  اهوهكو، بنز  .9

 به دهیی استبباشدت  که مورو تاهاد کار رما کار رما(به باال ) مد  های پاهای تر ور جور  س مت ماشای   تاهاد  70

 تتغار از موارو ذکر شده مورو تاااد هتل ناواهد بوو   به منزله انجاه سر هس ها قرار ناواهد گر 

               وو راخمتلاضاا  شرکت ور مناقصه می باهست ور جور   فوو قرارواوهای سوابق کاری سا  های قبل   فاری   .10

 تیا   موسسا  ذهربو ور خصوص موضوش مناقصه ور پارکت سوابق قرار وهندتبا شرک

              وهده     صب گرنکتاه موارو اب غی به متلاضاا  قبل   ب د از مناقصه بطور رسمی ور تابتوی اع نا  امور مالی  .11

 اشدتنونی می بغ قارو به مثابه اب   برنده مناقصه   ساهرهی از یرهق مطال ه آ  از نتاجه مطتع می گروند   اهی مو

 الزامی ماباشدت واشتی و تر محل کار ور  شیر تیرا  .12

ثر ، ترتاب اگروو به پاشنیاوا  مشر ط، مبیم، ماد ش    اقد سپروه   پاشنیاواتی که ب د از تارهخ ت اای شده  اجل .13

 واوه ناواهد شدت

  افدهی شراهو وعو  ب مل خواهد آمدتپاشنیاوهای حاجته ور کماساو  مربویه بررسی شده   از  .14

                    لییاكی حضییور کتاییه متلاضییاا            ، پاکییت پاشیینیاوا   اجییته بیید   حضییور متلاضییاا  بازگشییاهی خواهیید شیید        .15

 ور محویه هتل ور ر ز تشكال فتسه الزامی ماباشدت

 یده برندهعو به ه از سوی هتل اع ه ماهروهزهنه های مربوط به برگزاری مناقصه اعم از کارشناسی، آگیی   غاره ک .16

 مناقصه ماباشدت

 نوا  متممبه ع ساهر فزااا    نحوه انجاه موضوش مناقصه   وههر شراهو   ت یدا  ب د از مشا  شد  برنده مناقصه .17

 می گرووت ضمناً، مسارهای مورو سر هس وهی به ضمامه می باشدتقرارواو ارااه  

 مبراست ی خصوصونه پاساهوهی ور اهقبو  هک ها کتاه پاشنیاوا  ماتار است   از هرگشرکت هتل استل   ور رو ها  .18

   هاچ کداه از شرکت کنندگا  ور مناقصه حق اعتراض ندارند ت 

 متلاضی می باهست پاشنیاو قامت خوهش را ور پاکت ورب بسته تحوهل وهدت .19

 مد  قرارواو هكسا  ماباشدت .20

اهی        رارواو آگقراهو شمتلاضی اع ه   اقرار می نماهد از موضوش مناقصه    از کم   کاف آ    ناز مفاو   مندرفا     

خصوص از  ر اهیو  ای ش کامل ها ته است   لذا ب د از تكمال   تحوهل  رمیای مربویه هاچهونه اوعا    اعتراضی 

 ناحاه آنا  مسموش ناواهد بووت  

نیاوی لی پاشب د از برنده شد  به هنهاه امضاء قرارواو هک  لره چک تضمای به مازا  هک سا  مبتغ رهامتلاضی  .21

 ماهاانه خوو را به امور مالی هتل تحوهل می نماهدت    
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س می ور اقی، ارااه خدما  از فانب متلاضی می باهست ور شأ  هتل بای المتتی بووه   همچنای رعاهت شئونا  اخ  .22

         ا پرسنل از سوی بیره بروار   کارکنا   ی الزامی می باشدتبرخورو ب

ض هد   ت وه ، خرکتاه هزهنه های مربوط به خوور  ها اعم از ت مارا  فزای   اساسی، ت وهض ر غی ، بنزهی، تصاو ا .23

   تشدقصه می بار مناوالستاک، هر گونه فرهمه، عوارض های مت تله ، هر گونه بامه ، مالاا    غاره ب یده شرکت کننده 

او مادر تااو به موبیره بروار مكتف است از رانندگا  متاهل   برخوروار از حسی اخ   که هاچهونه سابله کافری   ها اع .24

 ندارند استفاوه نماهدت

ی امای   انتظع قضا ر و هر گونه خسار  از ناحاه بیره بروار به پرسنل ارتبایی به هتل نداشته   پاساهوهی به مراف .25

 ب یده بیره بروار استت          

  باشد تبیره بروار مكتف است بابت هر خوور ی مورو بیره برواری پوشش بامه ای کامل واشته  .26

 ز محاسبه خواهد ر 30ر ز( بطور هكسا  ماهاانه  31 30 29مبتغ قرارواو بطور ماهاانه ور جور  عده غابت )اعم از  .27

 شد ت      

 سر خواهد شد ت تامای افتماعی ( به جور  عتی الحساب ک 38بامه ) موضوش ماوه  %10انه از مبتغ جور   ض ات ماها .28

وا لی مسار به رها  ع  ه بر مبتغ ت 000/000/1ور جور  غابت هرهک از سر هس ها ور قبا  هر نامراه غابت مبتغ  .29

 فرهمه از پامانكار کسر خواهد شدت  فه التزاه عنوا  

 ت رها  می باشد  1.000.000مبتغ  مناقصهضمناً هزهنه خرهد اسناو شرکت ور  .30
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 هتل بين المللی پارسيان استقالل  شرکت

 هتل پارساا  استل  

 باس ه

ار  متی به ک تتتتتت وارایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثبره اهنجانبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مدهر عامل شرکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به شما

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشمارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبه آور  تتتتتتت

ناقصه کتاه شراهو م  وبتتتتتتت با قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتفی همراهتتتتتتتتتتتتتتبه شماره تتفی ثابتتتتتتتتت

   ودعتتت رها  به تتتتتتتتتتتت  مفاو قرارواو ، پاشنیاو خوو را به مبتغ ماهاانه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تتتتترها  بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف   سالاانه تتترح تتتتترها  بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ف فیت مناقصه اهاب   ذهاب رح تتتت رها  بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعدو   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 کارکنا  به مد  هكسا  یبق شراهو مناقصه اع ه مادارهت

 ناه   ناه خانواوگی :

 امضاء   اثر انهشت   میر شرکت

 تتفی ثابت   همراه :

 تتفی  آور  شرکت :


