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 بسم ا... الرحمن ارحيم                          
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 9اسناد مناقصه شماره 

 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 برگزاری مناقصه عمومی :برنامه زمانبندی 

 

   

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

 بالفاصله بعد از درج آگهی مناقصهزمان توزیع برگ شرایط  1
 تا تاریخ   14/11/99تاریخ از 

06/12/99 

 مناقصهمدت زمان بازدید از محل  2
لی ا 9روز از ساعت  ....از تاریخ درج آگهی به مدت 

14 

 تا تاریخ   14/11/99تاریخ ز ا

06/12/99 

 روز پس از درج آگهی ...   مهلت تحویل پیشنهادات 3
 تا تاریخ   14/11/99تاریخ ز ا

06/12/99 

 09/12/99مورخ     شنبهصبح روز   8ساعت  .... بازگشایی پاکات 4

 اعالم برنده مزایده 5
اد روز پس از بازگشایی پاکتهای پیشنه 2حداکثر تا 

 قیمت

  11/12/99 

 ی روز پس از ابالغ کتبی اعالم برندگ 5حداکثر تا  زمان انعقاد قرارداد 6
16/12/99 

مری ترررواند تارهایرای اعر ه شرده ور فرد    رو          هتر  ااریرناا ایرت      : شررت    1تبصره 

را بررر ایرراا شررراهی  اقنرری زمرراا افرررا مررورو بررازنرری قرررار وهررد ا ور اهرر   ررور  تارهایررای  

فدهررد بررر ایرراا مزررد وه زمررانی م ررال شررده ور فررد    ررو  مزایرربه   برره ا رر   ت نرره   

مزایرربه  شرررت  تننرردگاا ورمناقصرره رواهررد ریررند ا اررمنای ر زهررای تنقنرر  ور فررد    ررو 

 نرروهده ای  ا
 



قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.                                                                                        

 10از  1صفحه 

 دهنده:مهر و امضاء پيشنهاد 

 

 

ه  بق تر تی تننن  ننمراه ر زان 48 اگذاری یر هس عمومی اهاب   ذهاب تارتناا حد و  مناقصه : مواو  -1

  شده ور مسنرهای مات ف شرت  هت  بن  الم  ی ااریناا ایت   
 باشدا ای میح همر و  نو  مناقصه : مناقصه عمومی -2

وشش شرت  هت یرای برن  الم  ری ااریرناا ور افررای      اتز  ااریناا ایت     هت  گزار:ناه ویتراه مناقصه -3

مرومی  اگرذاری یرر هس ع    وارو تمنسنوا منام   شرت  ور نظرر  ااااااااااااااااااااا  مورخ اااااااااا  ویتورالنم  شماره

را به    الم  ی ااریناا ایت اهاب   ذهاب تارتناا  بق تر تی تننن  شده ور مسنرهای مات ف شرت  هت  بن  

  افد شراهی  اگذار نماهد ا  برنده مناقصه

  ت ا ع بزرگراه چمراا    لننصر ایت     اقع ورااریناا شرت  هت  ن انی ویتراه مناقصه گزار:  -4

 ح وقی ح ن ی   نه اشااص  ت  مناقصه گر)ان نیاو وهنده(:-5

 شرکت در مناقصه:ی ارائه سپرده نوع و چگونگ -مبلغ  -6

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

 باشدا  بننواا تضمن  شرت  ور مناقصه میریال    1.000.000.000مبلغ رکت در مناقصه : شمبلغ تضمين  -1-6

 چگونگی ارائه آن : نوع تضمين و -2-6

اب  برگ   را به  ور  امانتنامه بانكی غنر ق رها  1.000.000.000هد مب غ مناقصه گرفی  شرت  ور مناقصه با

اب  تمدهد بنرا بره   قماه از تارهخ آرره  می   تس نم ان نیاو    3  بد ا قند   با شرط وارا بووا مد  اعتبار ا لنه 

 ایرت     هت  اارینااورروای  مناقصه گزار برای هك و ره وهرر ته تویی هكی از بانكیای وار ی به ناه شرت  

برره شررماره  هترر  ااریررناا ایررت   برره حسرراب شرررت    رراور شررده باشررد اراارره   هررا مب ررغ مزبررور را ن رردای   

  ارهز    نش آا را ارااه نماهدا  یننا شنبه هت  ایت   نزوبانك   430.818.678479.1

ه ده در مزای د به نام شرکت کنن  اً می بایست *الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتم

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

 ت  بن  الم  ی ااریناا ایت   هامور مالی شرت   محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پيشنهادها : -1-7

 ر زنامره ورچرا  آررره  آگیری     همزمراا برا  باهس  فیر  ورها ر  ایرناو    شرت  تنندگاا ور مناقصه می -2-7

شررت    ر مرالی امرو  بره  احرد    06/12/99ر ز تاری   نیاهتای تا  تارهخ   اااظرف  ی می   تننن  شده تثنراالنت ار 

 مرافنه نماهندا 

           ر ز 14 ا یراع  تر ت نه مناقصه گراا )ان رنیاو وهنردگاا( حرداتثر     زمان و مهلت تحویل پيشنهادها : -3-7

راهی اهر   شر می    وارند تا ایناو مناقصه را ته حا ی ت نه مردار  الزه مقرابق برا     06/12/99 مورخ  شنبه چیار

 ندا و  تزوه  نماه 4ه آورا مندرج ور بندباشد ور یه اات  مجزا بمناقصه می

 ااتا  ان نیاو اس از تارهخ   یاع   و  الذتر به هنچ  فه تزوه  گر ته ناواهد شدا تذکر :
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 09/12/99مورخ  شنبهر ز   بح  8یاع  زمان بازگشائی پاکت :  -4-7

 می باشدا 4تمنسنوا منام   شرت  به آورا مندرج ور بند  محل بازگشائی پاکت : -5-7

 

 :دعوت به جلسه  -8

ع   تراه  بدهنوین ه از ت نه مناقصه گراا )ان نیاو وهندگاا( وعو  می شوو ته  ور  رور  تماهر  نماهنرده مق ر    

شرده   به مز  هراو  منر ی نامه منتبر برای حضور ور ف سه بازگ اای اات  اه  مناقصه ور زماا م رراالرتنار روو را با 

 اعزاه  رماهندا

 

 کار ضمين حسن انجاممبلغ پيش پرداخت وت-9  

 هد ترو اب كره انمانكرار  تار رما هنچرونه انش اروار    ها  فه ع ی الزساب به شرت  برنده اروار  ناوا -1-9

 به تار رما ارااه نماهدا تینه   ورااهاا هر ماه  ور  حساب هزهنه هكماه را

 هك   رره  رنده مناقصه شام بید تویی تنانن او قرارواو با برنده مناقصه منوط به اراهه تضمن  حس  انجاه  -2-9 

    و ره تضرمن  قرارواو رواهد بووااه  تضمن  با لزاظ شراهی   مفاو قرارواو   برا ان ضرای   چك مناو  رقم یالنانه

 كار آزاو رواهد شداتاهند عم كرو انمان

 

 ا مدت اعتبار پيشنهاد-10

 عتبار واشته باشنداماه ا 3ت نه ان نیاوا  باهد از تارهخ آرره  می   تزوه  اات  بمد    

 

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

سنرهای مننمراه ر زانه  بق تر تی تننن  شده ور  48 اگذاری یر هس عمومی اهاب   ذهاب تارتناا حد و 

 مات ف شرت  هت  بن  الم  ی ااریناا ایت   
 مدت زمان اجرای قرارداد : -21

 ا باشدشمسی مییا   1بمد  

 

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

 اات  فداگانه از هكدهرر تنظنم   بصور  ال    میر شده با لفاف منایب 3 نه ان نیاوها می باهس  ور ت -1-13

 ارااه گروندا

 شوندارهك از ااتتیا باهد بر حسب مورو وقن ای   با حر ف بزرگ به  ور  )الف( )ب( )ج( م ال ه -2-13

 اه   آورا مناقصه گر )ان نیاو وهنده(   ناه ویتراه مناقصه گزار بر ر ی ااتتیا الزامی ای ان  -3-13

 

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

 پاکت الف )پاکت تضمين( باید محتوی : -41-1
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 اه  شراهی  6پروه شرت  ور مناقصه ب رح بندیا   تضمن   -1-1-14

 اکت ب )فنی بازرگانی( باید محتوی مدارك و اطالعات زیر در یك نسخه )کپی برابراصل( باشد : پ -41-2

 تداستی-تدم ی- اتس -شماره ت ف  -وراآ -م اصا  مناقصه گر شام  ناه -1-2-14

 دهراا افرای   تساننكه حق امضاء وارندام -اه   عنواا شغ ی اعضاء هنا  مدهرهن-2-2-14

 رتتیا ممیور شده باشداشایاینامه شرت  ته باهستی به میر اواره ثب   تصوهر -3-2-14

 مه ریمی ت ور حا ی آرره  تغننرا  شرت  تصوهر ر زنا -4-2-14

 تار رماهاا قب ی  رااه  نامه از تصوهر یوابق  تجربنا  مرتبی   -5-2-14

 اواره تاراز ا   تااندهه   حن  اهمنی  تپی برابروهر تص  -6-2-14

 نوهس قرارواو  ت نه نسخ امضا شده انش -7-2-14

 

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

ور اهر   آنالنز قنمر  ان رنیاوی    به همراه  قنم  رالل ان نیاوی روو را ان نیاو وهنده مك ف ای   -1-3-14

 اات   راحتا   به  ور  حر ف   عدوی قند نماهدا

        نرده ان رنیاو وه ور ان نیاو قنم  هنچ آهتمی نباهستی بصور  راهرراا هرا برد ا قنمر  ارااره گررووا        توضيح :

نی را سورا  قانومی باهس  ور رقم  ان نیاوی روو ت نه هزهنه های متن  ه از قبن  مالناتیا   حق بنمه   هرگونه ت

 لزاظ نماهدا

 

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 مناقصرره رت  ور مناقصرره   تسرر نم ان ررنیاو برره منزلرره یررند قبررو  مزتوهررا    مفرراو ت نرره ایررناو شرر -1-15

ای تسر نم  ر ز برر   5ه مناقصه،  ی باهد ظررف مرد  حرداتثر    به برند برنده شدا  می باشد لذا اس از اب غ تتبی 

  ه برنرده ا    شرت  ور مناقصر تضمن  شوو تا اس از مباوله قرارواو ،  تضمن  انجاه تنیدا    امضاء قرارواو حاار

باشد ها نء قرارواو و ه آزاو گروو ور غنر اه   ور    چنانچه برنده ا   از ان نیاو روو عد   نماهد   حاار به امضا

 تضمن  انجاه تنیدا  را ارااه ننماهد تضمن  شرت  ور مناقصه  ی ابی رواهد شدا

    رف مد   و  االشاره به منظور ارااه تضمن  انجاه تنیداوو ته ظشور حال   و  به برنده و ه اب غ می  -2-15

 هیی ایر  ور امضاء قرارواو حاار گروو تا تضمن  شرت  ور مناقصه  ی ننز اس از مباوله قررارواو آزاو گرروو، برد   

ور   تضرمن  شررت    ور  عد    ی از ان نیاو روو   ها امتنا  از ارااه تضمن  انجاه تنیدا  )  ها انن او قرارواو(

 مناقصه  ی ننز ابی رواهد شدا

 ادشرواهد ور  ور  ت انل مناقصه گزار تجدهد ور  ور  ابی تضمننا  نفرا  ا     و ه، مناقصه  :1تبصره

شررت  ور   اس از تننن  برندگاا ا     و ه مناقصه، یپروه شرت  ور مناقصه آناا نریداری   یرپروه  : 2تبصره 

 مسترو می گرووا مناقصه ، یاهر مناقصه گراا به آناا
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 توضيح و تشریح اسناد: -61

 رت  تنندگاا ور مناقصه اس از ورها   ایناو، می توانند هرگونه یوا    نظرا  روو را وربارهش -1-16

 ری  وار 22660011-25اریا  نمووه   ها برا شرماره ت فر       4ایناو مناقصه   یاهر موارو به آورا مندرج ور بند 

 نماهنداتماا حا    305

 

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؛ ویرتمزو  یورتی    زاهش قنم  مواواشده باهد ققنی باشد   تغننراتی چوا  قنم  ان نیاو -1-1-17

     ا رزاهش  غنرقابر  ثابر  برووه     ا زاهش قنم  ان نیاوی برای مد  زماا قررارواو غنره ولن ی برای توفنه ت ااای 

   تغننرا  به  فوو آمده   هر نو  ا زاهش قنم  تغننری ور قرارواو ناواهد واش  ا  می باشد

شرووا   ن نیاو قنم  باهد برای هر فزء بصور   احد ذتر شوو   قنم  ت  باهد به عدو   حرر ف قنرد   ا -2-1-17
د بروو    )ور  ور  مغاهر  ور نتنجه فمع  احدها با قنم  ت ، آا هك ته تمتر باشد منتبر   مورو قبرو  رواهر  

  احدهای حساب ن ده بصور  راهراا   ها تافنف ت  ی رواهد شدا(
 هد بووات نه هزهنه های مربوط به تینه ان نیاو بنیده شرت  تننده ور مناقصه روا -3-1-17
وارو   تواناهی الزه فی  انجاه تنیدا  مه   ا  عا   نی مربو نماهد مناقصه اع ه   اقرار می با شرت  ورمناقصه گر  -4-1-17

 باشدا  مناقصه را از هر نظر وارا می
گری رواهدبوو ته منایب تره  قنم  را واوه   ور  ور  مغاهر  مزایبا  انجاه رنده مناقصه، مناقصهب-5-1-17

نواا تافنف ان نیاو قنم ، رقم تمتر م   اقداما  بندی رواهد بوو   مب غ ااا ی بنشده با فمع ت  مندرج ور 
 بصور  متنایب یر شك  رواهد شدا

 ناقصه گذار ور رو   ها قبو  هك   ها تمامی ان نیاوا  رینده ماتار ای ام -6-1-17
   رشنایی انجاه شده   ااا به عیده برنده برووه   تا های منت رهآگییهای برگزاری مناقصه اعم از هزهنه  -7-1-17

 باشداتویی انمانكار برنده قاب  اروار  می
 ا به عنوا مسئو  نفر واو هكانمانكار برنده مناقصه مك ف ای  به منظور تنتر  عوام  افراای   مواو  قرار -8-1-17

نای نماهردا ارم    حه به تار رما بصور  تتبری منر ری  نماهنده تاه االرتنار روو را فی  یراریتی   ریندگی به امور مقر
ولنتی چرونره مسرئ  ار رمرا هن اروار  ح و    مزاهای اه اا به هر نزو رارج از قرارواو   به عیده انمانكار می باشرد   ت 

 نباشد ا ندارو    ر ای فی  هماهنری با مناقصه گذار   تار رما بووه   تماه مسئولن   ی با برنده مناقصه م
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

 ن نیاوهاهی ته به هكی از حاال  زهر  ا   گروند، تویی تمنسنوا منام   مورو قبو  قرار نرر تره   ا-1-2-17

 به مناقصه گراا ذهربی اعاوه می شوندا

 الف: ان نیاوهاهی ته بصور  مبیم ها م ر ط ارااه شده باشندا

 با م اصا    یاهر شراهی ایناو مناقصه باشنداب: ان نیاوهاهی ته به نزوی از انزاء مغاهر 

 ج: ان نیاوهاهی ته  اقد تضمن  شرت  ور مناقصه باشندا
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 و: ان نیاوهاهی ته بصور  ناقل ارااه شده باشند ) با ت انل تمنسنوا منام   (

 هر : ان نیاهاهی ته بن   ار ر  تجدهد ها لغو مناقصه اعاوه می شوندا

  : ان نیاوهاهی ته ناروانا بووه   ها ری روروگی واشته باشد ا 
 

 در مناقصه به ترتيب زیر می باشد. موارد اعاده سپرده شرکت -71-3

  18-2ه ٬و٬ب٬الف:   موارو بندالف

 دابرنده ا   ها و ه مناقصه ن ده ان هیمرح ه نیا ور مالی  ته برایاا ارزهابیب : تضمن  مناقصه گرانی

 تضمن  برنده ا     و ه مناقصه اس از امضاء قرارواو با نفر برنده اج : 

 ضاء قرارواو با برنده و ه مناقصهاو: تضمن  برنده و ه مناقصه اس از ام

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

 قصه  رف نظر نماهنداالف: یپروه شرت  ور مناقصه آا تنداو از مناقصه گرانی ته از اوامه منا

      ز ارااره    ب: یپروه شرت  ور مناقصه برنده ا   مناقصره ور  رور  ارفرا  ترار بره  ی   امتنرا  برنرده هراو شرده ا         

 امانتنامه انجاه تنیدا    ها انن او قرارواو ظرف می   م رر ور اه  شراهی ا

  ارااره تضرمن   به  ی )عند الز ه(    امتنرا  از ج: تضمن  شرت  ور مناقصه برنده و ه مناقصه ور  ور  ارفا  تار 

  انجاه تنیدا    ها انن او قرارواو مانند روهف ب باال

 

 شرایط اختصاصی مناقصه : 
ابق   ام  یوش« ب»تبصره میم : اس از ایتن ه امان  نامه بانكی از یوی بانك  اوره   تاهند آا یپس اات  

 قصه حذف  ز مناو ور  ور  عده تاهند رز مه مت اای ، شرت  تننده ارز مه تاری مت ااناا باز   برریی می گرو

 ی گرووام  باز « ج»حق هنچرونه اعتراای ندارو   ور  ور  تاهند تواناهنیای مورو نظر از هرفی  ، اات  

نامه  رها  به  ور  امان  1.000.000.000، مت اای منباهس  مب غ  بمنظور تضمن  شرت  ور مناقصه .1

 لی نماهندامور ما ور  فه هت  ااریناا ایت    به ورروای  مت اای تینه   تزوه ی ن د  نش  ارهزها  بانكی 

  تزوه  و قنمامنای تصوهر چك مربو ه   ا   ریند آا را  ور اات  ال    میر شده به همراه برگه ان نیا

 امور مالی نمووه   ریند ااتا  ورها   نماهنداا

 یترواوتنندگاا اس از م ال شدا نفرا  ا   تا یوه برنده مناقصه، قاب  ایپروه تضمن  یاهر شرت   .2

 منباشدا

رنده نیده بب مالنا    هر گونه تسورا  قانونی تن ق گنرو ور ورتنكه بره موارو  مناقصه  و  ، عوارض، .3

 مناقصه منباشدا

 تامن  ت نه  یاه  فی  انجاه مواو  مناقصه به عیده برنده مناقصه می باشدا .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 . -



قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.                                                                                        

 10از  6صفحه 

 دهنده:مهر و امضاء پيشنهاد 

 

 اا (كی   ارااه یند مالكن  روور  ، ایناو م ) ورتیای مالی حسابریی شده ، اقدر  مالی   ا تنبانی  -

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

 گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی.  -

 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پيشينه حرفه ای .  -

 مدیریت یكپارچه  -

ماهندگاا زراء نمناقصه، ریمای اع ه می نماهد ته م مو  ممنوعن  مندرج ور قانوا منع مدار ه  مت اای شرت  ور  .5

مر ور هر نمی باشد   چنانچه ر ف اه  ا 1337مج س   تارمنداا و ل  ور منام   و لتی   ت وری مصوب یا  

  فبراا ، مسئو  ابی یپروه تضمن زماا به اثبا  برید، ع  ه بر مجازاتیای م رر ور قانوا   ام   سخ قرارواو 

 رسارا   اروه به شرت  هت  ایت    منباشدا

 ار باشداررورومت اای می باهس  از حس  شیر    یاب ه  مق وب مورو قبو  تار    نالن  ور زمننه مورو مناقصه ب .6

 ارااه گواهی تننن    حن  شرتتیای ردماتی ، ا تنبانی از اواره تار   ر اه افتماعی  .7

 باشد ا نامه ممیور از یاهر شرت  ها الزامی من ارااه رااه  –ااه نمونه قرارواوها با یاهر شرت  ها ار .8

مد  نترا ی ا    ، ین ه فی  انجاه مواو  مناقصه برای تمامی مسنرها بر حسب مورو از نو  مننی بوا اهوهكو، بنز  .9

 به دهیی ای بباشدا  ته مورو تاهند تار رما تار رما(به باال ) مد  های ااهن  تر ور  ور  ی م  ماشن    تاهند  70

  اغنر از موارو ذتر شده مورو تااند هت  ناواهد بوو   به منزله انجاه یر هس ها قرار ناواهد گر 

               وو رارمت ااناا شرت  ور مناقصه می باهس  ور  ور   فوو قرارواوهای یوابق تاری یا  های قب    فاری   .10

 با شرتتیا   مویسا  ذهربی ور رصوص مواو  مناقصه ور اارت  یوابق قرار وهندا

              وهده     صب گرنا  امور مالی ت نه موارو اب غی به مت ااناا قب    بند از مناقصه بقور ریمی ور تاب وی اع ن .11

 اشدانونی می بغ قا  برنده مناقصه   یاهره  از  رهق مقالنه آا از نتنجه مق ع می گروند   اه  مورو به مثابه اب 

 الزامی منباشدا واشت  و تر مز  تار ور  شیر تیراا .12

ثر ، ترتنب اگروو ه بند از تارهخ تننن  شده  ا  به ان نیاوا  م ر ط، مبیم، ماد ش    اقد یپروه   ان نیاواتی ت .13

 واوه ناواهد شدا

 ان نیاوهای حا  ه ور تمنسنوا مربو ه برریی شده   از  افده  شراهی وعو  بنم  رواهد آمدا .14

                    لررنك  حضررور ت نرره مت ااررناا           ، ااترر  ان ررنیاوا   ا رر ه بررد ا حضررور مت ااررناا بازگ رراهی رواهررد شررد        .15

 ور مزو ه هت  ور ر ز ت كن  ف سه الزامی منباشدا

 یده برندهعو به هزهنه های مربوط به برگزاری مناقصه اعم از تارشنایی، آگیی   غنره ته از یوی هت  اع ه منررو .16

 مناقصه منباشدا

نواا متمم به ع یاهر فزانا    نزوه انجاه مواو  مناقصه   وهرر شراهی   تنیدا  بند از م ال شدا برنده مناقصه .17

 می گرووا امنای، مسنرهای مورو یر هس وهی به امنمه می باشداقرارواو ارااه  

 ص مبرای   رصوونه اایاروهی ور اهشرت  هت  ایت    ور رو ها قبو  هك ها ت نه ان نیاوا  ماتار ای    از هرگ .18

   هنچ تداه از شرت  تنندگاا ور مناقصه حق اعتراض ندارند ا 

 اهس  ان نیاو قنم  روهش را ور اات  ورب بسته تزوه  وهدامت اای می ب .19

 مد  قرارواو هكسا  منباشدا .20
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اهی        رارواو آگقراهی شمت اای اع ه   اقرار می نماهد از مواو  مناقصه    از تم   تنف آا   ننز مفاو   مندرفا     

رصوص از  ر اه و ه هنچرونه اوعا    اعتراای   ا    تام  ها ته ای    لذا بند از تكمن    تزوه   رمیای مربو

 ناحنه آناا مسمو  ناواهد بووا  

 نیاوی لی انمت اای بند از برنده شدا به هنراه امضاء قرارواو هك   ره چك تضمن  به منزاا هك یا  مب غ رها .21

 ماهنانه روو را به امور مالی هت  تزوه  می نماهدا    

ی می ور اقی، اهس  ور شأا هت  بن  الم  ی بووه   همچنن  رعاه  شئونا  ار ارااه ردما  از فانب مت اای می ب .22

         بررورو با ارین  از یوی بیره بروار   تارتناا  ی الزامی می باشدا

ض هد   تنوه ، ررت نه هزهنه های مربوط به روور  ها اعم از تنمنرا  فزای   ایایی، تنوهض ر غ  ، بنزه ، تصاو ا .23

   اشدقصه می بار مناور گونه فرهمه، عوارض های متن  ه ، هر گونه بنمه ، مالنا    غنره بنیده شرت  تننده الیتنك، ه

او مادر تناو به موبیره بروار مك ف ای  از رانندگاا متاه    برروروار از حس  ار   ته هنچرونه یاب ه تنفری   ها اع .24

 ندارند ایتفاوه نماهدا

امی ای   انتظع قضاحنه بیره بروار به ارین  ارتبا ی به هت  نداشته   اایاروهی به مراف ر و هر گونه رسار  از نا .25

 بنیده بیره بروار ای ا          

  باشد ابیره بروار مك ف ای  باب  هر روور ی مورو بیره برواری اوشش بنمه ای تام  واشته  .26

 ز مزایبه رواهد ر 30ر ز( بقور هكساا ماهنانه  31 30 29مب غ قرارواو بقور ماهنانه ور  ور  عده غنب  )اعم از  .27

 شد ا      

 سر رواهد شد ا تامن  افتماعی ( به  ور  ع ی الزساب ت 38بنمه ) مواو  ماوه  %10از مب غ  ور   انن  ماهنانه  .28

وا  ی مسنر به رها  ع  ه بر مب غ ت 000/000/1هر ننمراه غنب  مب غ ور  ور  غنب  هرهك از یر هس ها ور قبا   .29

 فرهمه از انمانكار تسر رواهد شدا  فه التزاه عنواا 

هت  ااریناا  رها  می باشد ته بصور   ارهز به حساب 1.000.000مب غ  مناقصهامنای هزهنه ررهد ایناو شرت  ور  .30

 ایت       با ورج تام  ناه  ارهز تننده قاب  ایتناو می باشدا
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 سيان استقالللمللی پاراهتل بين   شرکت                                                                                     

 ااریناا ایت    هت 

 بای ه
تار  م ی به  یااااااا وارااااااااااااا ااااااااره ثباهنجانبااااااااااااااااااااااااااا مدهر عام  شرت ااااااااااااااااااااااااااااا به شما

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشمارهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابه آورا 

ه ناقصت نه شراهی م  وبااااااا با قاااااااااااااااااااااااااااااااااااابه شماره ت ف  ثاب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ت ف  همراهاااااااااااااا

   ودعااا رها  به اااااااااااا  مفاو قرارواو ، ان نیاو روو را به مب غ ماهنانه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااارها  به ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ف   یالنانه ااارح ااااارها  بهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ف فی  مناقصه اهاب   ذهابرح هااااا رها  بااااااااااااااااااااااااعدو   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تارتناا به مد  هكسا   بق شراهی مناقصه اع ه مندارها

 وگی :ناه   ناه رانوا

 امضاء   اثر انر     میر شرت 
 ت ف  ثاب    همراه :
 ت ف   آورا شرت  :


