
 

 

 
 بسم ا... الرحمن ارحيم                              

 پارسيان استقالل هتل                                                       

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 2اسناد مناقصه شماره 

 انتخاب پيمانکار ارائه خدمات گل آرایی در مراسمات و ميهمانيهای هتل استقالل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

 بالفاصله بعد از درج آگهی مناقصهزمان توزیع برگ شرایط  1
 27/06/1400از تاریخ  

 07/07/1400تاریخ  تا  

2 
مدت زمان بازدید از محل 

 مناقصه

روز از  .......از تاریخ درج آگهی به مدت 

 14الی  9ساعت 

 27/06/1400از تاریخ  

 07/07/1400تاریخ  تا  

 روز پس از درج آگهی ...   مهلت تحویل پیشنهادات 3
 27/06/1400از تاریخ  

 07/07/1400تاریخ  تا  

  روز بعد ..... بازگشایی پاکات 4
مورخ  شنبه صبح روز   11ساعت 

10/07/1400 

 مناقصه اعالم برنده  5
روز پس از بازگشایی  2حداکثر تا 

 پاکتهای پیشنهاد قیمت

12/07/1400  

 مان انعقاد قراردادز 6
روز پس از ابالغ کتبی اعالم  5حداکثر تا 

 برندگی 

15/07/1400  



 

مرری تررررواند تاری اررای اعرر   شررد  قر اررد    ررو  را بررر   هتررپ رارارراات ااررت   : شررر    1تبصررر  

اااس شرایط  اقعی زمات ااررا مرورق برازن ری قررار قهرد ا قر ایر  اروره تاری ارای ادیرد برر ااراس            

محد ق  زمانی مشر   شرد  قر ارد    رو  محااربه   بره ایر ش  تاره شرر    ننردگات قرمناقصره            

 محاابه ن رقید  اا  ا خواهد رااد ا ضمناً ر زهای تعطاپ قر اد    و 
 مناقصه : موضوش -1

 انتخاب پيمانکار ارائه خدمات گل آرایی در مراسمات و ميهمانيهای هتل استقالل
 باشدا ای مینوش مناقصه : مناقصه عمومی یك مرحته-2

صه گزار:   -3 ات ا  مناق ات        هتپنا  ق ااات ا ااات قر اارای     رار شر   هتتاای با  المتتی رار شش   تح  رو

را  هتل استقالل ( قر خدماه گپ آرایی) قارق  ماساوت معام ه شر   قر نظر   ااااااااااااااا مورخ اااااا قاتورالعمپ شمار   

  ااد شرایط  اگذار نماید ا  برند  مناقصهبه 

  اات     اقع قر ت ایع بزرگرا  چمرات    لاعصررارااات شر   هتپ نشانی قات ا  مناقصه گزار:  -4

 ح وقی ح ا ی     تاه اش اص مناقصه گر)راشنااق قهند (:-5

 نوع و چگونگی ارائه سپرده شرکت در مناقصه: -مبلغ  -6

 توانند در مناقصه شرکت نمایند.پيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زیر می 

 باشدا  بعنوات تضما  شر   قر مناقصه میریال    150.000.000مبلغ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  -1-6

 نوع تضمين و چگونگی ارائه آن : -2-6

صه باید مبتغ       شر   قر مناق صه گراا   اوره چك با  بانکی   یا  اه ن د   یا  را  ریا  150.000.000مناق به 

    بد ت قاد   به اوره ضمانتنامه بانکی غار قابپ برگش   رااد  ارت وات ررقاخ   اه قر محپ هتپ اات      یا   

ما  از تاریخ آخری  مات  تسررتاپ راشررنااق   قابپ تمدید بنا به قرخواارر    3با شرررد قارا بوقت مده اعتبار ا لاه 

ااقر شد     هتپ رارااات اات     مناقصه گزار برای یك ق ر  قی ر  ه تواط یکی از بانکاای قاختی به نا  شر      

نزقبانك   430.818.678479.1به شمار    هتپ رارااات اات     حساب شر     باشد ارائه   یا مبتغ مزبور را ن داً به  

  یا یی  ارت وات قر محپ اعتباراه هتپ اات    ررقاخ     اریز    اش آت را ارائه نماید اانا شعبه هتپ اات      

  ماباشد ا (  10103283587نماید ا ) شنااه متی هتپ رارااات اات    

شرکت در مناقصه مورد تایيد ميباشد و ضمانت نامه فرایند ارجاع کار مورد پذیرش     ضمانت نامه بانکی  ))

 ((نميباشد.

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

 امور مالی شر   هتپ با  المتتی رارااات اات    محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پيشنهادها : -1-7

صه می    -2-7 اناق رس از چاپ آگای    شر    نندگات قر مناق س  اا  قریا   ا شار   ر زنامهقربای یی  ثاراالنت

 شر   مرااعه نمایندا  امور مالی به   احد 07/07/1400مات  تعاا  شد  ناایتاً تا تاریخ 



 

شنهادها :  -3-7 ر ز  14  تاه مناقصرره گرات )راشررنااق قهندگات( حدا ثر تا ارراع   زمان و مهلت تحویل پي

شنبه  شرایط ای        مات   07/07/1400مورخ   چاار صه را  ه حا ی  تاه مدارك الز  مطابق با  اناق مناق قارند تا ا

  و  تحویپ نمایندا 4باشد قر اه را   مجزا به آقرس مندرج قر بندمناقصه می

 تاریخ   ااع   و  الذ ر به هاچ  اه تحویپ گر ته ن واهد شدارا اه راشنااق رس از  تذکر :

 10/07/1400 مورخ  شنبهر ز  ابح 11ااع  زمان بازگشائی پاکت :  -4-7

 ق تر امور مالی هتپ رارااات اات     محل بازگشائی پاکت : -5-7

 :دعوت به جلسه  -8

قر ارروره تمایپ نمایند  مطتع   تا   شرروق  هراشررنااق قهندگات( قعوه می بدینوارراته از  تاه مناقصرره گرات )

شد          االختاار خوق را با  صه قر زمات م رر به محپ یاق  شائی را   ای  مناق سه بازگ معر ی نامه معتبر برای حضور قر ات

 اعزا   رمایندا

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام کار-9  

 ار رما هاچ ونه راش ررقاخ    یا  اه عتی الحسرراب به شررر   برند  ررقاخ  ن واهد  رق ابتکه رامانکار  -1-9

 تااه  به  ار رما ارائه نمایدا قررایات هر ما  اوره حساب هزینه یکما  را

مازات  تعاد تواررط برند  مناقصرره به انع اق قرارقاق با برند  مناقصرره منود به ارایه تضررما  حسرر  انجا    -2-9 

ق ر  تضما    تایاد عمتکرق  خواهد بوقاای  تضما  با لحاظ شرایط   مفاق قرارقاق   با ان ضای    ریا  150.000.000

 کار آزاق خواهد شدارامان

 ا مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ما  اعتبار قاشته باشندا 3 تاه راشنااقاه باید از تاریخ آخری  مات  تحویپ را   بمده   

 کميت وکيفيت٬نوع٬استانداردها٬بازرگانی فنی ت مشخصا٬شرح کار -11
  هتل استقاللدر  لادر   اارای برنامه های هنری قر اش  ها   ماامانی های منع د  

 مدت زمان اجرای قرارداد : -21

 ا باشدشمسی میاا   1مده ه ب

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

را   اداگانه از یکدی ر تنظاپ   بصوره الك   مار شد  با لفاف منااب     3 تاه راشنااقها می بایس  قر    -1-13

 ارائه گرقندا

 هریك از را تاا باید بر حسب مورق ققا اً   با حر ف بزرگ به اوره )الف( )ب( )ج( مش   شوندا -2-13

 الزامی اا انا    آقرس مناقصه گر )راشنااق قهند (   نا  قات ا  مناقصه گزار بر ر ی را تاا   -3-13

 

 

 

 



 

 

 

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

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

 ای  شرایط  6پرق  شر   قر مناقصه بشرح بنداااپ تضما   -1-1-14

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

  درستی- دمتی- ا س -شمار  تتف  -آقرس -مش صاه مناقصه گر شامپ نا  -1-2-14

 مدیرات اارای    ساناکه حق امضاء قارندا -نا    عنوات شغتی اعضاء هااه مدیر -2-2-14

 تصویر اااانامه شر    ه بایستی به مار اقار  ثب  شر تاا مماور شد  باشدا -3-2-14

 تصویر ر زنامه رامی  شور حا ی آخری  تغااراه شر    -4-2-14

 تصویر اوابق  تجربااه مرتبط  رضای  نامه از ار رمایات قبتی -5-2-14

 اقار   اراز ویر  پی برابرااپ تائادیه ا حا  ایمنی تص-6-2-14

  تاه نسخ امضا شد  راشنویس قرارقاق  -7-2-14

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

ا      -1-3-14 شنااق قهند  مکتف ا اد  را شنااقی خوق را به همرا    قر اد آنالاز  را شنااقی   قر قر ای  را   را

 اراحتا   به اوره حر ف   عدقی قاد نمایدا

ضيح :  راشرنااق قهند  می  قر راشرنااق قام  هاچ آیتمی نبایسرتی بصروره رای ات یا بد ت قام  ارائه گرققا     تو

خوق  تاه هزینه های متعت ه از قباپ مالااتاا   حق بامه   هرگونه  سرروراه قانونی را بایسرر  قر رقپ  راشررنااقی 

 لحاظ نمایدا

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 شرررر   قر مناقصررره   تسرررتاپ راشرررنااق به منزله ارررند قبو  محتویاه   مفاق  تاه اارررناق مناقصررره  -1-15

ر ز برای تستاپ تضما   7به برند  مناقصه،  ی باید ظرف مده حدا ثر برند  شدت  می باشد لذا رس از اب غ  تبی 

تضما  شر   قر مناقصه برند  ا     ق   آزاق    شوق تا رس از مباقله قرارقاق ،   انجا  تعاداه   امضاء قرارقاق حاضر  

اق نباشد یا تضما    گرقق قر غار ای  اوره   چنانچه برند  ا   از راشنااق خوق عد   نماید   حاضر به امضاء قرارق    

شد        انجا  تعاداه را ارائه ننماید صرف تت ی  صه     من شر   قر مناق ضما   شرد   ی ت   به نفع هتپ بد ت قاد   

 ضبط خواهد شدا

قر حال   و  به برند  ق   اب غ می شوق  ه ظرف مده  و  االشار  به منظور ارائه تضما  انجا  تعاداه     -2-15

ضر گرقق    ضاء قرارقاق حا ا  قر         ام صه  ی ناز رس از مباقله قرارقاق آزاق گرقق، بدیای ا شر   قر مناق ضما   تا ت

شر   قر         ضما   ضما  انجا  تعاداه )  یا انع اق قرارقاق( ت شنااق خوق   یا امتناش از ارائه ت اوره عد    ی از را

 مناقصه  ی ناز ضبط خواهد شدا

 اخواهد شدقر اوره تش ا  مناقصه گزار تجدید اقصه قر اوره ضبط تضماناه نفراه ا     ق  ، من :1تبصره



 

صره   شر   قر          : 2تب اپرق   صه آنات ن اداری    شر   قر مناق اپرق   صه،  رس از تعاا  برندگات ا     ق   مناق

 مناقصه ، اایر مناقصه گرات به آنات مسترق می گرققا

 توضيح و تشریح اسناد: -61

 وانند هرگونه اوا    نظراه خوق را قربار تقریا   ااناق، می شر    نندگات قر مناقصه رس از  -1-16

اایر موارق به آقرس مندرج قر بند       صه    اناق مناق شمار  تتف       4ا اا  نموق    یا با  تی قاخ 22660011-25ار

 تماس حااپ نمایندا 305

شرح          -71 شنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایند ب سليم پي صه در ت شنهاد دهندگان به مناق نکاتی که پي

 زیر است :  

 شرایط عمومی:-71-1

  غار  قلاتی برای توااه ت اضای   راشنااقشد  باید قطعی باشد   تغااراتی چوت ا زایش قاتمزق     قراد  -1-1-17

   ا ثاب  بوق   غارقابپ ا زایش می باشد برای مده زمات قرارقاقنااقی نبوق    قراد راش راشنااقی قرادا زایش 

 شوقا   پ باید به عدق   حر ف قاد  قرادباید برای هر ازء بصوره  احد ذ ر شوق    قرادراشنااق  -2-1-17
  تاه هزینه های مربود به تااه راشنااق بعاد  شر    نند  قر مناقصه خواهد بوقا -3-1-17
شر   قر    -4-1-17 صه گر با  صه اع     مناق صه را   اقرار می    مناق از هر نظر   نماید توانایی الز  اا  انجا  تعاداه موضوش مناق
 باشدا  قارا می

گری خواهدبوق  ه منااب تری  قام  را قاق    قر اوره مغایره محااباه انجا     برند  مناقصه، مناقصه  -5-1-17
قام ، رقپ  متر م ك اقداماه بعدی خواهد بوق   مبتغ اضا ی بعنوات ت فاف  شد  با امع  پ مندرج قر راشنااق   
 بصوره متنااب ار شک  خواهد شدا

 مناقصه گذار قر رق   یا قبو  یك   یا تمامی راشنااقاه رااد  م تار اا ا -6-1-17
بر عاد  برند   "تماما اا     ارشناای انجا  شد    ا های منتشر آگایهای برگزاری مناقصه اعپ از هزینه  -7-1-17

 مناقصه بوق   ه مکتف به ررقاخ  آت ماباشد 
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

ساوت معام ه مورق قبو  قرار ن ر ته         -1-2-17 اط  ما اپ گرقند، تو شنااقهایی  ه به یکی از حااله زیر  ا را

 به مناقصه گرات ذیربط اعاق  می شوندا

 مباپ یا مشر د ارائه شد  باشنداالف: راشنااقهایی  ه بصوره 

 ب: راشنااقهایی  ه به نحوی از انحاء مغایر با مش صاه   اایر شرایط ااناق مناقصه باشندا

 ج: راشنااقهایی  ه  اقد تضما  شر   قر مناقصه باشندا

 ق: راشنااقهایی  ه بصوره ناق  ارائه شد  باشند ) با تش ا   ماساوت معام ه (

  ه بعت  ضر ره تجدید یا لغو مناقصه اعاق  می شونداهر : راشنااهایی 
 

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

  18-2  ٬ق٬ب٬الف:   موارق بندالف



 

 برند  ا   یا ق   مناقصه نشد  ات قرمرحته ناایی مالی   ه براااس ارزیابیب : تضما  مناقصه گرانی

 ا     ق   مناقصه رس از امضاء قرارقاق با نفر برند  اج : تضما  برند  

 ق: تضما  برند  ق   مناقصه رس از امضاء قرارقاق با برند  ق   مناقصه 

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

 نماینداالف: اپرق  شر   قر مناقصه آت تعداق از مناقصه گرانی  ه از اقامه مناقصه ارف نظر 

ب: اررپرق  شررر   قر مناقصرره برند  ا   مناقصرره قر ارروره ارااش  ار به  ی   امتناش برند  یاق شررد  از ارائه             

 ضمانتنامه انجا  تعاداه   یا انع اق قرارقاق ظرف مات  م رر قر ای  شرایط ا

ضما    انع اق قرارقاق   امتناش  قعوه از  ی اا  ارائه تج: تضما  شر   قر مناقصه برند  ق   مناقصه قر اوره      

   امتناش از ارائه تضررما  انجا  تعاداه   یا انع اق قرارقاق   ی از ای  امر  یا عد  مرااع  ایشررات ظرف مات  م رر 

 ( باال)مانند رقیف ب 

 شرایط اختصاصی مناقصه : 

قانوت منع مداخته  زراء ه، راماً اع   می نماید  ه مشمو  ممنوعا  مندرج قر ناقصمت اضی شر   قر م -1

ه خ ف رنمی باشد   چنانچ 1337نمایندگات مجتس    ارمندات ق ل  قر معام ه ق لتی    شوری مصوب اا  

امر قر هر زمات به اثباه براد، ع    بر مجازاتاای م رر قر قانوت   ضم   سخ قرارقاق   ضبط اپرق    رای

 تپ اات    ماباشدا تضما ، مسئو  ابرات خساراه  ارق  به شر   ه

 مت اضی می بایس  راشنااق قام  خویش را قر را   قرب بسته تحویپ قهدا -2
  از هرگونه توضاحاه  اات    قر رق یا قبو  یك یا  تاه راشنااقاه م تار اا با  المتتی رارااات  شر   هتپ  -3

 ای  خصوص ن واهند قاش ااوره مت اضاات هاچ ونه اقعایی قرقر ای  مبراا   

الزامی قر  محویه هتپ ،لاک  حضور  تاه مت اضاات قربازگشایی خواهد شدقر  ماساوت را   راشنااقاه  ااته  -4

 ماباشدا

 یکسا  ماباشدا رامانکارزمات ع د قرارقاق با  مده  -5

ع    بر رعای  م رراه   ضوابط قانونی متز  به رعای   تاه ضوابط   م رراه قاختی هتپ   بنااق مت اضی  -6

 مستضعفات ان  ب اا می ماباشدا  

انع اق قرارقاق با برند  مناقصه به عمپ می آید   مت اضی حق  اگذاری مشار  ، مباشره   اااا موضوش مناقصه         -7

  ارا به غار تح  هاچ عنوات ن واهد قاش

مجری می بایسررر  قر یو  ایا  هفته   ر زهای تعطاپ قر قارررترس بوق    هتپ اا  هماهن ی الز  برای           -8

اارای مراارماه معر ی شرد  ، می تواند با شرمار  مجری تماس حاارپ نماید ا بدیای اار  قر اروره عد        

اماه ماامانات خوق اا  ا      ارای برنامه هنری قاترای   عد  هماهن ی ، هتپ م تار می باشد از معر ی مرا

 ااتناب   به غار  اگذار نموق    حق هرگونه اعتراضی را از مجری اتب می نمایدا

نسب  به امضاء برگ شرایط اقدا  نموق          غار  محاطی مت اضی مناقصه  با عتپ   آگاهی از موقعا ، شرایط     -9

 قاش ابعداً حق هاچ ونه اعتراضی به شرایط مناقصه   موضوش قرارقاق ن واهد 



 

قر اررورتی  ه مت اضرری  ارگرانی ااررت دا  نماید بجا  بعد امناتی باید مشرر صرراه   نسرر ه ای از  تو پی   -10

انپ          س ه ای از ررقاخ  حق بامه رر ا  هتپ تحویپ نماید همچنا  ن انامه ررانپ خوق را به  احد حرا شنا

 خوق را ماهاانه به  احد مالی هتپ ارائه نمایدا

شئوناه        ارائه خدماه از اانب مت  -11 شأت هتپ با  المتتی بوق    همچنا  رعای   س  قر  ضی می بای خ قی، ا ا

 اا می قر برخورق با مشتریات از اوی بار  برقار   ررانپ  ی الزامی می باشدا

 امجری مکتف به رعای    حفظ شئوناه اا می   م رراه اماوری اا می   م رراه هتپ می باشد -12

 اخذ مجوزهای الز    همچنا  راا  ویی به مرااع ذیص ح به عاد  مجری می باشدا  -13

  ابرات ضرررر   زیات  ارق  به  گپ آراییمسررئولا  هرگونه اخت ف  ی مابا  مشررتری   مجری قر خصرروص   -14

  مشتری   راا  وئی به مرااع ذیص ح به عاد  مجری بوق    هتپ هاچ ونه مسئولاتی قر ای  خصوص ندارقا

 مجری ار   ه خارج از قو    اقتدارقراوره بر ز موارق  ورس ماژ ر یبق قوانا  ایرات از قباپ زلزله   انگ   غ -15

قر قبا  این ونه حواقث مسئولاتی نداشته   بدیای    مجریباشد   ای   ار باعث اخت   قر ارائه خدماه باشد ،   

 اا  رس از ر ع موارق  و  الذ ر ، اقداماه الز  اوره ما ارق ا  

شکای        رامانکارهتپ  هاچ ونه تعادی قر قبا  معر ی مشتری به   -16 شته   قر اوره مرااعه ماامات اا   ندا

 پ رقپ قرارقاق مراارررپ را به عنوات خسررراره  %10از خدماه ارائه شرررد  از مجری  م رر گرقید قر نوب  ا   

قانوت مدنی  سررر   قر نوب  اررو  هتپ می  230به عنوات خسرراره موضرروش ماق   %20اریمه   قر نوب  ق   

شتریات   صوص را ن واهد     به رامانکارتواند از معر ی م ضی قر ای  خ امتناش نموق    مجری  حق هاچ ونه اعترا

 قاش ا

ابی را به عنوات ناظر بر نحو  انجا   ار به برند  مناقصررره معر ی می نماید   ررقاخ  هتپ ،  احد  ر ش   بازاری -17

اوره عد  تایاد عمتکرق برند        ا  قر  شدا بدیای ا ااپ رامانکار منود به تایاد مدیر  ر ش   بازاریابی می با

 محاابه خواهد شدا  16مناقصه ، اریمه یبق بند 

ا  اارای   رامانکار  -18 اوره عد        گپ آراییموظف ا سته ای رهبری   هدای  نمایند   قر  شای قر هتپ به نحو 

 باشدااارای مورق  و  راا  ویی به مامات   مرااع ذیص ح بر عاد  مجری می

 مجری حق قریا   هاچ ونه  اای را از ماات ماامانات   مشتری ن واهد قاش ا -19

خواهد گر    اه حااپ از هر قرارقاق به از یرف هتپ اوره  "قرارقاق گپ آرایی با مشتریات هتپ ار ا  -20

تسویه  رامانکارهتپ قر رایات ما  با   حساب هتپ  اریز ما رقق   تعاا  مبتغ هر قرارقاق بنا به نظر هتپ ماباشد

   حساب می نمایدا

 قرارقاق به اوره یك االه منع د خواهد شدا -21

   ه  ی مابا  برند  مناقصه   هتپ م ك رابطه ح وقی   تعاداه یر ا  نسب  به یکدی ر قرارقاقی اا -22

 امنع د خواهد شد 
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