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 پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیانتحت  استقاللهتل پارسیان 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اولشرایط عمومی مناقصه دو مرحله ای نوبت 

تعمیر ، سرویس ، راه اندازی و تعویض  تیوب های چیلر 

 موتور خانه غربی  و نگهداری از آن در  تن ابارا 400جذبی 

 پارسیان استقالل هتل

 1399ماه  بهمن

 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات :

 06/12/99مورخ  شنبه  چهارروز  14تا ساعت 
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 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :
 

. زمان اجرا مورد بازنگری قرار دهدشرکت می تــواند تاریخهای اعالم شده در جدول فوق را بر اساس شرایط واقعی  : 1تبصره 

زمانی مشخص شده در جدول فوق محاسبه و به اطالع کلیه شرکت کنندگان در این صورت تاریخهای جدید بر اساس محدوده 

 تعطیل در جدول فوق محاسبه نگردیده است .ایام  مناقصه خواهد رسید. ضمناًدر

بر و ژنراتور ، اواپراتور ، کندانسور ، ابزور ت از تعمیر و تعویض تیوب های مسی  موضوع مناقصه عبارت اس    مناقصه :  موضوع  -1

صورت نیاز احیاء محلول لیتیوم بر تزریق و  ستگاه  و       ودر  سرویس پمپ وکیوم د سک و  ستگاه ، تعویض راپچر دی ماید قبلی د

ناظر با نظر ی مورد نظر هتل پارســـیان اســـت الل و پس از تعمیر تحویل دســـتگاه با دماتن ابارا   400راه اندازی چیلرجذبی 

 هتل میباشد . خانه برج غربی  موتورقرارداد و نگهداری از آن در 

 روز  30الف(تعمیر و راه اندازی چیلر معادل 

 ماه  2ب(دوره آزمایشی و راه اندازی تستی معادل 

 ماه 7ج(دوران نگهداری معادل 

   باشد.ای میمرحله دومناقصه عمومی نوع مناقصه : -2

 خـتاری یـدوده زمانـمح الیتـفع ردیف

 یـــاز درج آگهبعد  مناقصهزمان توزیع برگ شرایط  1
تا تاریخ  12/11/99از تاریخ 

06/12/99 

2 
مدت زمان بازدید از محل 

 مناقصه
 14الی  9از ساعت 

تا تاریخ  12/11/99از تاریخ 

06/12/99 

 روز  ... مهلت تحویل پیشنهادات 3
تا تاریخ  12/11/99از تاریخ 

06/12/99 

 )الف و ب( بازگشایی پاکات 4
 نصابدرصورت رسیدن به حد 

 

مورخ  شنبهروز صبح  8ساعت 

09/12/99 

 )ج( تبازگشایی پاک 5
 درصورت رسیدن به حد نصاب

 

مورخ  یکشنبهروز صبح  8ساعت 

17/12/99 

 مناقصهاعالم برنده  6

پس از  کاریروز 3حداکثر تا 

بازگشایی پاکتهای پیشنهاد 

 قیمت

20/12/99 

 زمان انع اد قرارداد 7

پس  کاری روز 10حداکثر تا 

از ابالغ کتبی توسط دبیرخانه 

 کمیسیون معامالت

مورخ  شنبهدوحداکثر تا پایان روز 

25/12/99 
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 یدر نظر دارد در اجرا انیپارس  المللی نیب یتحت پوشش شرکت هتلها   است الل  انیهتل پارس  : نام دستگاه مناقصه گزار  -3

شماره ......... مورخ ......... کم    ستورالعمل  سبت به     ونیس ید شرکت ن صه    یبرگزار قیاز طر تعمیر و اورهال چیلر معامالت  مناق

 اقدام نماید .  یعموم

 شرکت هتل بین المللی پارسیان است الل:  نشانی دستگاه مناقصه گزار -4

دارای صالحیت است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه  ح وقی در این مناقصه شخص  : نهاد دهنده(مناقصه گر)پیش-5

 کند.شرکت می

 : چگونگی ارائه سپرده شرکت در مناقصهمبلغ / نوع /  -6

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

   تومان می باشد. هفتاد میلیونمعادل  ریال، 700.000.000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  -1-6

ریال   را به صورت ضمانتنامه بانکی غیر قابل  700.000.000مناقصه گرجهت شرکت در مناقصه باید مبلغ  -2-6

مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید ماه از تاریخ آخرین  3برگشت و بدون قید و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اولیه 

بنا به درخواست مناقصه گزار برای یک دوره دیگر که توسط یکی از بانکهای داخلی به نام شرکت هتل پارسیان 

*الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتماً می بایست است الل صادر شده باشد ارائه نماید. 

)فقط ضمانت نامه شرکت  قبول نمی باشد.و ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار مورد  باشد مناقصهکننده در  به نام شرکت

 مورد پذیرش است.(  مناقصهدر 

 

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

در سه پاکت  06/12/99مورخ  شنبه چهارروز  14شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پیشنهادات خود را تا ساعت  -1-7

امور قراردادهای هتل  –هتل پارسیان است الل  –ت اطع ولیعصر و چمران جداگانه الک و مهر شده به آدرس ذیل به نشانی 

 تسلیم نمایند ) بدیهی است پس از زمان مذکور به هیچ عنوان پاکتی تحویل گرفته نخواهد شد ( است الل 
  09/12/99مورخ  شنبه صبح روز  8رأس ساعت بازگشایی پاکات الف و ب  :زمان بازگشائی پاکت  -2-7

 17/12/99صبح روز یکشنبه  مورخ  8رأس ساعت بازگشایی پاکات ج 
 .برگزار خواهد شد امور مالی هتل است الل دفتر   محل بازگشائی پاکت : -3-7
 دعوت به جلسه : -8

شود که  در صورت تمایل نماینده مطلع و تام االختیار خود   بدینوسیله از کلیه مناقصه گران )پیشنهاد      دهندگان( دعوت می 

 را با معرفی نامه معتبر برای حضور در جلسه بازگشائی پاکت این مناقصه در زمان م رر به محل یاد شده اعزام فرمایند.

 : مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار-9  

درصــد مبلغ کل قرارداد در   25 و شــروع کار طرف قرارداد ، همزمان با انع اد قراردادپس از درخواســت کتبی پیمانکار  -1-9

 میشود .  ، پرداخت پرداختبه عنوان پیش ، و با تایید ناظر قرارداد ضمانت نامه بانکی قبال دریافت 

درصد رقم کلی   20ه به میزان ه تضمین حسن انجام تعهد توسط برنده مناقصبا برنده مناقصه منوط به ارائانع اد قرارداد -2-9

شرایط و مفاد قرارداد و با ان ضای دوره تضمین و تایید عملکرد پیمامکار آزاد خواهد       قرارداد خواهد بود. این تضمین با لحاظ 

 شد.
 میباشد.سپرده بیمه می باشد و پرداخت قسط آخر منوط به اخذ مفاصاحساب از بیمه تامین اجتماعی  %16.67کسورات شامل -3-9
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 : مدت اعتبار پیشنهاد-10

 ماه اعتبار داشته باشند. 3کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بمدت    

 کمیت وکیفیت٬نوع استانداردهابازرگانی  فنی مشخصات٬شرح کار -11

ست از تعمیر و تعویض تیوب های    ضوع قرارداد عبارت ا سور ،   مو سی اواپراتور ، کندان بر و ژنراتور ، تزریق و در ابزورم

ستگاه  و راه      وصورت نیاز احیاء محلول لیتیوم بر  سرویس پمپ وکیوم د سک و  ستگاه ، تعویض راپچر دی ماید قبلی د

ندازی چیلرجذبی    با دما          400ا ــتگاه  نه برج غربی و پس از تعمیر تحویل دسـ بارا  موتور خا ی مورد نظر هتل  تن ا

 از دستگاه مذکور میباشد . پارسیان است الل  و نگهداری 

 روز  30الف(تعمیر و راه اندازی چیلر معادل  

 ماه  2ب(دوره آزمایشی و راه اندازی تستی معادل 

 ماه 7ج(دوران نگهداری معادل 

 .یو مهندس یفن تیریو سه ماهه به مد انهیماه  ، یهفتگ ،الزام ارائه گزارش روزانه  -11.1

ــتمزد ، مال شیافزانرخ ارز ،  نرخ تورم،  راتییاز بابت تغ یمانکاریدر طول مدت پ -11.2 ــرا اتیح وق و دس  طی، ش

حق  مانکاریمبلغ قرارداد ندارد و پ شیدر افزا یریتاث چیمحل و ... ه راتیی، تغ ییآب و هوا یجو طی، شـــرا یفصـــل

 اعتراض نخواهد داشت.

الزم  از  ی، عوارض و اخذ مجوزها اتی ، مال مهیب لی از قب ردیتعلق گ مانکار یپ داتی که به عا یدولت ونید هی کل -11.3

 مانکاریو .... به عهده پ یاز ســـازمان کار و رفاه اجتماع یمنیا تیصـــالح دییتا یگواه ،یمدن تیمســـ ول مهیب لیقب

 خواهد بود .

بوده و در خصـــو   مانکاریبه کار گرفته شـــده به عهده پ یروهاین یو ح وق یقانون یها تیمســـ ول یتمام -11.4

توسط   مانکاریجهت پرسنل پ  یاتیو مال یا مهیب نیقوان تیو موارد مترتب از عدم رعا یو سنوات  یقانون یایح وق مزا

 باشد . یم مانکاریبعهده پ یعواقب ناش هینداشته و کل یتیمس ول چگونهیهتل ه شان،یا

پرســـنل کارگاه را درچارچوب م ررات قانون کار که در رابطه با  یمنیحفاظت و ا نیتأم تیمســـ ول مانکاریپ -11.5

و  نینسبت به تأم  دینما یباشد بعهده  گرفته و تعهد م  یم تیدر محل کار کارفرما مشغول به فعال  مانیپ نیا یاجرا

عدم از  یصــورت جبران هر گونه خســارت ناشــ هر. در دیبه پرســنل خود اقدام نما یمنیگذاشــتن لوازم ا اریدر اخت

را بعهده نخواهد  ییو جزا یمدن تیمســـ ول چگونهیبابت کارفرما ه نیباشـــد و از ا یم یموارد مزبور بعهده و تیرعا

سل   مانکاریگرفت و پ صورت ت شکوا  میدر  شخص ثالث   هی)دادگاه و اداره کار ( از ناح یبه مراجع قانون یا هییهر گونه 

فورا در دادگاه حاضر و نسبت به    هیاحضار  ای هیدانسته و مکلف است در صورت ابالغ هر گونه اخطار    سخگو خود را پا

ــاغل در کارگاه را برا دی. عالوه بر آن متعهد ملزم گرد دیموارد مطروح دفاع مشــروع نما ــنل ش مدت زمان  یکه پرس

و  دیتمام خطر نما مهیو ب یمدن تیولمســ  مهی. ب یداخل مهیمعتبر ب یاز شــرکتها یکیقرارداد حاضــر نزد  یاجرا

 .دینما میمزبور را جهت درج در سوابق به کارفرما تسل ینامه ها مهیب ریتصو
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ضوع قرارداد م  مانکاریپ -11.6  لیتعط امیشبانه روز و در ا  امیکه در تمام ا دیاقدام نما یبه نحو ست یبایدر انجام مو

 و ن ص آماده به کار و موظف به رفع آن در اسرع وقت باشند . بیموارد موضوع قرارداد بدون ع

 همانانیپرسنل کارفرما وم یمارستان یب یها نهیو هز هیفوت ، د یو جان یمس ول جبران خسارات مال   مانکاریپ -11.7

ــافر ــ نیو مس ــخ  یم شیخو تیاز فعال یکارفرما ناش ــد و تش و  یفن مدیرآن به عهده  نییو ن ص و تع بیع صیباش

 باشد. یهتل م یمهندس

ست فعال  مانکاریپ -11.8 سط واحد فن  یروزانه خود را در دفاتر تیموظف ا س  یکه تو آنها  اریهتل در اخت یو مهند

 . دیهتل اعالم نما یو مهندس یثبت و به واحد فن گردیقرار م

از جانب کارفرما  تیصورت وضع که تا دوماه بدون پرداخت یباشد به گونه ا یتوان مال یدارا یستیبا مانکاریپ -11.9

 خود ادامه دهد. تیبتواند به فعال

کارفرما را کتبا  یقبل از قطع همکار یروز کار 6 ،یموظف است در صورت انصراف از ادامه همکار    مانکاریپ -11.10

 .دیمطلع نما

س  یبه وقوع حوادث رمترقبهیحوادث غ -11.11 سوز  لیمانند  و دفع آن خارج از  جادیو امثالهم که ا ی، زلزله ، آتش 

ــد اطالق م نیو اقتدار و اراده طرف طهیح ــورت حدوث آن برا  یقرارداد باش ــود در ص  یم یو نیاز طرف کیهر  یش

 ایو  دیمترقبه نســبت به تمد ریغ دثوقوع حوا خیاز تار روز 10مراتب مزبور ظرف مدت  یضــمن اعالم کتب ســتیبا

 گریکدینســبت به  ییادعا چگونهیحق ه نیاز طرف کی چیحالت ه نیا. در  دیتوافق نما گریفســخ قرارداد با طرف د

صورت عدم اعالم و توافق فوق الذکر ظرف مهلت تع   شت در  س ول  هیشده کل  نیینخواهند دا ها  نهیو جبران هز تهایم

 باشد . یماده م نیگر بعهده متخلف از مفاد ایو خسارات وارده به طرف د

شها  ست یبا یپیمانکار م -11.12 شده تفهیم نماید که کلیه     یبا ارائه آموز سنل و کارگران گمارده  الزم ، به کلیه پر

شخا       نیاطالعاتی را که در ح سایر ا شای آن نزد  کار در جریان آن قرار خواهند گرفت محرمانه تل ی نموده و از اف

سارت    صورت بروز خ سخگو    از این جهت به ه یح ی ی یا ح وقی جداً خودداری نمایند و در  س ول و پا تل پیمانکار م

 خواهد بود.

 مدت زمان اجرای قرارداد : -12

 میباشد .ماه شمسی  10مدت موضوع این قرارداد ، 

 روز  30الف(تعمیر و راه اندازی چیلر معادل  

 ماه  2ب(دوره آزمایشی و راه اندازی تستی معادل 

 ماه 7ج(دوران نگهداری معادل 

 پیشنهادی:طبقه بندی کلی پاکتهای  -13

ست در     -1-13 شنهادها می بای سب ارائه       3کلیه پی شده با لفاف منا صورت الک و مهر  پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و ب

 گردند.

 هریک از پاکتها باید بر حسب مورد دقی اً و با حروف بزرگ به صورت )الف(و)ب(و)ج( مشخص شوند. -2-13

 دهنده( و نام دستگاه مناقصه گزار بر روی پاکتها الزامی است.نام و آدرس مناقصه گر )پیشنهاد   -3-13

 محتویات پاکتهای پیشنهادی : -14



  صفحة 6باشد./ مهر و امضاءعه شد و مورد تآئید اینجانب میتمامی مفاد مطال                                                                                              6صفحه

 

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

 این شرایط   6اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بشرح بند -1-1-14

 نسخه )کپی برابراصل( باشد : ر یكبازرگانی( باید محتوي مدارك و اطالعات زیر د / پاکت ب )فنی -41-2

 کدپستی-کدملی-فاکس -شماره تلفن -آدرس -مشخصات مناقصه گر شامل نام -1-2-14

 مدیران اجرای و کسانیکه حق امضاء دارند. -نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره-2-2-14

 باشد.تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده  -3-2-14

 تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات شرکت   -4-2-14

 تصویر سوابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارفرمایان قبلی  -5-2-14

 وزارت کار و رفاه اجتماعیاز ایمنی تصویر کپی برابراصل تائیدیه صالحیت -6-2-14

 شده پیشنویس قرارداد و مهر کلیه نسخ امضا  -7-2-14

 تصویر ساب ه تعمیر چیلر جذبی ابارا در ظرفیت های مشابه . -8-2-14

 پاکت ج )پاکت قيمت(:    -41-3   

در این پاکت صراحتا  آنالیز قیمت پیشنهادی  ت خالص پیشنهادی خود را به همراهقیم پیشنهاد دهنده مکلف است  -1-3-14

 و به صورت حروف و عددی قید نماید.

پیشنهاد دهنده می بایست در رقم      توضیح : در پیشنهاد قیمت هیچ آیتمی نبایستی بصورت رایگان یا بدون قیمت ارائه گردد.     

 پیشنهادی خود کلیه هزینه های متعل ه از قبیل مالیاتها و حق بیمه و هرگونه کسورات قانونی را لحاظ نماید.

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -15

ــر -1-15 ــه                  شـ ناقصـ ناد م ــ یه اسـ فاد کل یات و م ند قبول محتو ــ له سـ به منز هاد  ــن ــلیم پیشـ ــه و تسـ ناقصـ  کت در م

شد لذا پس از ابالغ کتبی   شدن   می با صه، وی باید ظرف مدت حداکثر  برنده  ضمین انجام      7به برنده مناق سلیم ت روز برای ت

ضر    ضاء قرارداد حا شرک   شود تا پس از مبادله قرارداد ،   تعهدات و ام ضمین  صه برنده اول و دوم آزاد گردد در غیر   ت ت در مناق

این صورت و چنانچه برنده اول از پیشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا تضمین انجام تعهدات را ارائه        

 ننماید تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.

شود که ظرف   -2-15 ضاء      در حالت فوق به برنده دوم ابالغ می  ضمین انجام تعهدات و ام شاره به منظور ارائه ت مدت فوق اال

قرارداد حاضر گردد تا تضمین شرکت در مناقصه وی نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی است در صورت عدول وی از 

شرکت در       ضمین  ضمین انجام تعهدات )و یا انع اد قرارداد( ت شنهاد خود و یا امتناع از ارائه ت ضبط خواهد   پی صه وی نیز  مناق

 شد.

 .خواهد شددر صورت تشخیص مناقصه گزار تجدید : در صورت ضبط تضمینات نفرات اول و دوم، مناقصه 1تبصره

صره   صه،             2تب شرکت در مناق سپرده  صه آنان نگهداری و  شرکت در مناق سپرده  صه،  : پس از تعیین برندگان اول و دوم مناق

 مسترد می گردد.سایر مناقصه گران به آنان 

 توضیح و تشریح اسناد: -16

 شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت اسناد، می توانند هرگونه سوال و نظرات خود را درباره -1-16

سایر موارد به      صه و  سناد مناق شماره تلفن     4آدرس مندرج در بند ا سال نموده و یا با  و یا مدیر  305داخلی   22660011ار

 تماس حاصل نمایند.فنی و مهندسی 
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 نكاتی که پیشنهاد دهندگان به مناقصه در تسلیم پیشنهادهای خود باید رعایت و اجرا نمایند بشرح زیر است :  -17

 شرایط عمومی:-71-1

ومصرفی؛ دستمزدو غیره دلیلی    قیمت پیشنهادشده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش قیمت موادسوختی       -1-1-17

برای توجیه ت اضای افزایش قیمت پیشنهادی برای مدت زمان قراردادثابت بوده وغیرقابل افزایش می باشدمگرافزایشهایی که      

 طبق قانون لحاظ گردد.

ر صورت  شود. )د  پیشنهاد قیمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل باید به عدد و حروف قید     -2-1-17

خواهد بود و واحدهای حساب نشده     مغایرت در نتیجه جمع واحدها با قیمت کل، آن یک که کمتر باشد معتبر و مورد قبول 

 بصورت رایگان و یا تخفیف تل ی خواهد شد.(

 کلیه هزینه های مربوط به تهیه پیشنهاد بعهده شرکت کننده در مناقصه خواهد بود. -3-1-17

 باشد.   نماید توانایی الزم جهت انجام تعهدات موضوع مناقصه را از هر نظر دارا میا شرکت درمناقصه اعالم و اقرار میمناقصه گر ب -4-1-17

صه  -5-1-17 صه، مناق صاب امتیاز فنی ) حداقل   گری خواهدبود کهبرنده مناق کسب نماید(    امتیاز را  100از امتیاز  550حدن

ضمناً   سب ترین قیمت را   و  شنهاد قیمت،         هدارائه دمنا شده با جمع کل مندرج در پی سبات انجام  صورت مغایرت محا و در 

 رقم کمتر مالک اقدامات بعدی خواهد بود و مبلغ اضافی بعنوان تخفیف بصورت متناسب سر شکن خواهد شد.

 مناقصه گذار در رد و یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات رسیده مختار است. -6-1-17

 باشد.می مناقصهبرنده  هزینه های برگزاری مناقصه اعم از آگهی ، کارشناسی و ... به عهدهکلیه  -7-1-17

دارای پایان کار  مدیر کارگاه  پیمانکار برنده مناقصه مکلف است به منظور کنترل عوامل اجرائی و موضوع قرارداد یکنفر   -8-1-17

سی گرایش مکانیک     شد پایه یک نظام مهند س  ناظر ار ستی و      ول کارگاه وبه عنوان م سرپر نماینده تام االختیار خود را جهت 

رسیدگی به امور مطروحه به کارفرما بصورت کتبی معرفی نماید. ضمناً پرداخت ح وق و مزایای ایشان به هر نحو خارج از قرارداد و      

 رفرما هیچگونه مس ولیتی ندارد.  به عهده پیمانکار می باشد و کا

  پيشنهادات:موارد رد  -71-2

پیشنهادهایی که به یکی از حاالت زیر واصل گردند، توسط کمیسیون معامالت مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه       -1-2-17

 گران ذیربط اعاده می شوند.

 الف: پیشنهادهایی که بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.

 سایر شرایط اسناد مناقصه باشند. ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات و

 ج: پیشنهادهایی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند.

 د: پیشنهادهایی که بصورت ناقص ارائه شده باشند ) با تشخیص کمیسیون معامالت (

 هـ : پیشنهاهایی که بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.

 ( نرسند .امتیاز  1000از  امتیاز  550ث: پیشنهاداتی که به حداقل امتیاز فنی )

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

   17-2 و ث ـه،  د،  بالف ،  الف:   موارد بند

 د. دوم مناقصه نشده انبرنده اول یا  مالی ودرمرحله نهاییکه براساس ارزیابیب : تضمین مناقصه گرانی

 ج : تضمین برنده اول و دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با نفر برنده .
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 د: تضمین برنده دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده دوم مناقصه  

 موارد ضبط سپرده شرکت در مناقصه به ترتيب زیر می باشد. -71-4

 اقصه گرانی که از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.الف: سپرده شرکت در مناقصه آن تعداد از من

شده از ارائه         صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد  صه در  صه برنده اول مناق شرکت در مناق سپرده  ضمانتنامه انجام    ب: 

 .رایطتعهدات و یا انع اد قرارداد ظرف مهلت م رر در این ش

ر صــورت ارجاع کار به وی )عند الزوم( و  امتناع از ارائه تضــمین انجام  ج: تضــمین شــرکت در مناقصــه برنده دوم مناقصــه د

   تعهدات و یا انع اد قرارداد مانند ردیف ب باال
 

  مدارك مورد ارزیابی که ميبایست توسط شرکت کنندگان در مناقصه ارائه شود .

  سال سابقه کار مفيد در زمينه مرتبط .  10حداقل 

 (نمونه قرارداد   2ی در زمينه مرتبط ) ارائه حداقل سابقه اجرا ی 

  . ارائه سوابق کاري در هتل و بيمارستان داراي امتياز ویژه ميباشد 

 مستندات تجهيزات و ماشين آالت آماده به کار 

 کفایت کادر فنی و عناصر کليدي از نظر دانش و تجربه 

  تضمين کيفيت کارنظام کيفی انجام کار در روش پيشنهادي اجراي کار و 

  حسن سابقه در کارهاي قبلی 

  ارائه گواهی مدیریت  HSE از وزارت کار. 

  قدرت مالی و پشتيبانی 

  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز 

... از ابتداي اولين نوبت مناقصه ه اعم از کارشناسی و آگهی و مناقصهزینه هاي مربوط به برگزاري  -1

 .می باشد مناقصه برندهبه عهده تا مرحله انتخاب برنده 

ليکن حضور کليه ، پاکت پيشنهادات واصله بدون حضور متقاضيان بازگشایی خواهد شد  -2

 متقاضيان در محوطه هتل الزامی ميباشد. 

کليه موارد ابالغی به متقاضيان قبل و بعد از مناقصه بطور رسمی در تابلوي اعالنات امور اداري              -3

ناقصه و سایرین از طریق مطالعه آن از نتيجه مطلع می گردند و این مورد نصب گردیده و برنده م

 ابالغ قانونی می باشد.به مثابه 

ماه خواهد بود و در صورت تاخير  یكحداکثر  براي راه اندازي چيلر مدت  انجام موضوع قرارداد -4

 .پيمانکار اخذ ميشودریال جریمه محاسبه و از  10.000.000در اجراي موضوع قرارداد به ازاي هر روز 
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متقاضی اعالم و اقرار می نماید محل موضوع مناقصه را رویت نموده و از کم و کيف آن و نيز مفاد  -5

و مندرجات  و شرایط قرارداد آگاهی و اطالع کامل یافته است و لذا بعد از تکميل و تحویل فرمهاي 

 ن مسموع نخواهد بود.مربوطه، هيچگونه ادعا  و اعتراضی در این خصوص از ناحيه آنا

عالوه بر رعایت مقررات و ضوابط قانونی ملزم به رعایت کليه ضوابط و مقررات  برنده مناقصه -6

 داخلی هتل و بنياد مستضعفان انقالب اسالمی ميباشد.  

 هيچيك از کارکنان متقاضی ، هيچگونه رابطه کارگري و کارفرمایی با هتل نخواهند داشت. -7

 

 مناقصه:شرایط اختصاصی 

ی اواپراتهور ،  موضوع مناقصهه عبهارت اسهت از تعميهر و تعهویب تيهوب ههاي مسه        موضوع مناقصه:  -1

مایههد قبلههی وبههر و رنراتههور ، تزریههق و در صههورت نيههاز احيههاء محلههول ليتيههوم بر کندانسههور ، ابزور

 400دستگاه ، تعهویب راپچهر دیسهك و سهرویپ پمهو وکيهوم دسهتگاه  و راه انهدازي چيلرجهذبی          

ي خانهه بهرج غربهی و پهپ از تعميهر تحویهل دسهتگاه بها دمها          موتهور و نگهداري از آن در تن ابارا  

بها   ...نظر ناظر قهرارداد . ضهمناه هزینهه خریهد لولهه ههاي مسهی و        مورد نظر هتل پارسيان استقالل با 

 ميباشد. کارفرمابه عهده  نظر پيمانکار برنده 

و پپ از کسههورات  کارفرمادسههتمزد مربوط به تعميرات و راه اندازي همزمان با پيشههرفت کار و تایيد  -الف  -2

 قانونی پرداخت خواهد شد . 

ایان قرداد بصههورت  ب(دسههتمزد فرد  مربوط به نگهداري پپ از طی دوره تعمير و راه اندازي از ماه چهارم تا پ        

 ماهيانه پپ از نماینده کارفرما و کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.

( ميباشهد و در صهورت بهروز     1400پيمانکار متعهد به نگهداري دسهتگاه چيلهر جهذبی ابهارا تها پایهان )آبهان        -3

ر سهاعت بهه موتورخانهه هتهل مراجعهه نمهوده و د       1ایرادات احتمهالی موظهف اسهت حهداکثر ظهر  مهدت       

بها تایيهد نهاظر    خصوص رفع نقص اقهدام نمایهد . بهدیهی اسهت پرداخهت هزینهه قطعهات و لهوازم مصهرفی          

 بر عهده هتل خواهد بود .قرارداد 

تامين نيروي انسانی جهت انجام موضوع مناقصه و پرداخت حقوق و مزایاي قانونی و بيمه آنان به عهده  -4

 تی ندارد.برنده مناقصه است  و هتل از این بابت هيچ مسئولي

ارزش افزوده نيز  %9در صورت داشتن گواهی ثبت نام در ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ پيشنهادي ،  -5

 اضافه خواهد شد.

شــرکت نمــودن در مناقصــه و دادن پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول اختیــارات و کلیــه شــرایط هتــل و انع ــاد قــرارداد   -6

   .مطابق نمونه می باشد
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مت اضیان با رؤیت کامل شرایط زیر ساخت موضوع مورد نیاز موضوع مناقصه و آگاهی از مشخصات و موقعیت و  -7

مبادرت به امضاء قرارداد می  سه ماهبرای شرایط واگذاری برای انع اد قرارداد بشرح مندرج در برگ شرایط مناقصه 

 ض گردد.نماید و نمی تواند بعداً بعنوان عدم اطالع در هیچ مورد معتر

طرف قرارداد متعهد ملزم می باشد که کلیه پرسنل خود را برای مدت زمان اجرای قرارداد حاضر نزد یکی از شرکتهای  -8

معتبر بیمه داخلی . بیمه مس ولیت مدنی و بیمه تمام خطر نماید وتصویر بیمه نامه های مزبور را جهت درج در 

 سوابق به کارفرما تسلیم نماید.

عهد و موظف به رعایت استانداردهای ایمنی برابر نظارت شورای عالی حفاظت فنی و امور بهداشتی طرف قرارداد مت -9

 و م ررات قانونی می باشد.

رعایت کلیه ضوابط اداره اماکن و نیز مسائل جانبی در آن واحد در جمیع شرایط از سوی طرف قرارداد الزامی و رأساً  -10

 پاسخگوی مرجع زیربط می باشد.

 ين لوازم ایمنی و بهداشتی و رعایت و اجراي مقررات حفاظت کار بعهده برنده مناقصه است.تهيه و تام -11

برنده مناقصه حق استفاده از به کارگيري اتباع خارجی حتی با داشتن کارت اقامت و پروانه اشتغال را  -12

 ندارد.

صه انعقاد قرارداد با برنده  -13 ضوع قرارداد را به هيچ یك از    مناق ضی حق واگذاري مو به عمل می آید و متقا

 عناوین وکالت ، شراکت ، نمایندگی ، اجاره و  ... به هيچ وجهی از انحاء جزاه یا کاله به غير ندارد . 

ماه حقوق و مزایاي پرسنل موضوع قرارداد را قبل از  دوبرنده مناقصه می بایست حداقل توان پرداخت  -14

 دریافت حقوق از هتل داشته باشد . 

در صورت بروز هر نوع حادثه اي در خصوص پرسنل و کارگران برنده مناقصه که ناشی از فعل یا ترك فعل  -15

ضور در برنده مناقصه باشد، مسئوليت پرداخت هزینه هاي درمانی و و ارش و تامين وثائق قضائی و ح

مراجع ذیصالح جهت پاسخگویی بر عهده برنده مناقصه است .)بيمه دیات حداکثر سقف به عهده برنده 

 مناقصه ميباشد(.

که ناشی از فعل یا ترك فعل برنده  تاسيسات هتلهمچنين جبران هرگونه خسارت و ضرر و زیان وارده به  -16

 رنده مناقصه است.بعهده ب باشد مطابق تشخيص و برآورد ناظر قراردادمناقصه 

برنده مناقصه موظف است نسبت به دریافت مفاصاحساب بيمه و ماليات پرسنل زیر مجموعه خود از  -17

 سازمان تامين اجتماعی و دارایی تهيه و به هتل ارائه دهد.

 

برنده مناقصه و پرسنل تحت امر وي ملزم به رعایت ضوابط و مقررات داخلی شرکت هتل استقالل  -18

 ميباشند.

بيمه و ارائه صورت وضعيت و تائيد ناظر 67/16ه پرداختی به برنده مناقصه در آخر هر ماه و با کسر هرگون -19

 خواهد بود.

 سال بهره گيري نماید. 45تا  20برنده مناقصه متعهد است از نيروهاي با شرایط سنی  -20
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                  شــیفت کــاری بــا نظــر مــدیر فنــی هتــل تعیــین       و و نوبــت  23صــبح الــی   7ســاعت کــاری از ســاعت    -21

 می گردد.  

هتل مدیر فنی و مهندسـی را بـه عنـوان نـاظر قـرارداد بـه برنـده مناقصـه معرفـی مـی نمایـد و مبنـای محاسـبه               -22

مـدیر فنـی و مهندسـی هتـل مـی       کـارکرد توسـط   هتل جهـت پرداخـت صـورت وضـعیت ماهیانـه تاییـد نهـایی       

 باشد.  

صه  -23 صص هاي تعيين      برنده مناق ضوع پيمان افراد زیر را با تخ ست که براي اجراي مو متعهد ا

 شده به کارگمارد:

 سال ساب ه کارمفید و مرتبط ) کارشناس مکانیک( یک نفر. 10سرپرست امور اجرایی حداقل با  -2-1

 سال ساب ه کار مفید و مرتبط. 5نفر با حداقل  یکفوق دیپلم برق  -2-2

 یک نفرسال ساب ه 5ه باال با تخصص مرتبط حداقل با ل با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و بکارگر فنی حداق-2-3

متعهد است حقهوق و مهزایههاي پهرسنل و کهارگهرانی را کهه در اجهراي این قرارداد  برنده مناقصه -24

بکار می گمارد برابر قوانين و مقررات جاري بویژه قانون تامين اجتماعی و قانون کار، حداکثر ظر  

 مدت یك هفته از تاریخ ارائه صورتحساب پرداخت نماید و تاخير در وصول مطالبات وي از کارفرما،

 مجوز تاخير در پرداخت حقوق پرسنل پيمانکار نمی باشد.

متعهد است به کليه پرسنل و کارگران گمارده شده، تفهيم نماید که کليه اطالعاتی را  برنده مناقصه -25

که در جریان آن قرار خواهند گرفت، محرمانه تلقی نموده و از افشاي آن نزد سایر اشخاص حقيقی یا 

یند. در صورت ورود خسارتی از این جهت به هتل، پيمانکار مسئول و حقوقی جدداه خودداري نما

 پاسخگو خواهد بود. 

متعهد است تا خدمات و موضوع قرارداد را مطابق نظرات و پيشنهادات کارفرما انجام  برنده مناقصه -26

 دهد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد از ناحيه کارفرما ميگردد. 

تا چنانچه از ناحيه پرسنل و کارگران گمارده شده، خسارات و ضرر و زیانی متعهد است  برنده مناقصه -27

 متوجه اموال و وسایل و تجهيزات کارفرما گردد، مطابق نظر و برآورد کارفرما، جبران نماید. 

مسئوليت تامين حفاظت و ایمنی کار کليه کارکنانی را که به دستور او در هتل مشغول  برنده مناقصه -28

هده داشته و مسئوليت جبران کليه حوادث و خطرات غير مترقبه در خصوص پرسنل و بکار شوند بع

ميهمانان کارفرما از قبيل پرداخت هزینه هاي بيمارستانی، ارش، دیه، تامين وثائق قضائی و حضور و 

پاسخگوئی در مراجع قضائی و انتظامی که ناشی از عملکرد پيمانکار یا هر یك از پرسنل وي باشد، 

 بعهده و به هزینه پيمانکار خواهد بود و هتل تعهدي در هيچ مورد ندارد. کاله 
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افرادي که در اجراي این قرارداد از ناحيه پيمانکار به خدمت گرفته خواهند شد، به هيچ عنوان کارمند  -29

 -پاداش -عيدي –یا کارگر هتل محسوب نشده و پيمانکار مسئول پرداخت هزینه حقوق و مزایا 

ایاب و ذهاب و هرگونه افزایش قانونی و پرداخت خسارات ناشی  -مرخصی -ت خدمتبازخرید سنوا

از اخراج بوده و رعایت قهوانين تهامين اجتماعهی و کار و حفهاظت و ایمنی کار نيهزخواهد بود و 

کارفرما، فارغ از هرگونه پاسخ و ادعاي احتمالی، در مراجع حل اختال  وزارت کار و امور اجتماعی و 

 ع قضائی و انتظامی خواهد بود. مراج

هيچيك از پرسنل پيمانکار که براي انجام موضوع قرارداد مشغول بکار شوند نباید از جهت نظام  -30

 وظيفه ممنوعيت اشتغال داشته باشند. 

 کارفرما هيچ تعهدي در خصوص تامين سرویپ ایاب و ذهاب کارگران پيمانکار ندارد.  -31

 ن پيمانکار مطابق غذاي پرسنلی در تعهدات هتل می باشد. در اختيار گذاشتن غذا به کارگرا -32

شرکت کننده در مناقصه بایستی مبلغ پيشنهادي خود را به با در نظرگرفتن کليه جوانب کار  -33

و با در نظر گرفتن ماليات و بيمه مطابق با آخرین بخشنامه هاي مربوطه و ماليات بر ارزش افزوده و...  

 ، ارائه نماید.

 اسناد مناقصه بایستی ممهور به مهر و امضاي شرکت کننده در مناقصه باشد.تمام صفحات  -34

روز( پپ از تاریخ تحویل اسناد مناقصه،    90پيشنهادات بایستی از هر لحاظ به مدت سه مهههاه)    -35

 اعتبار داشته باشد.

شد و پيشنهادات مشروط و داراي ابهام پذیر        -36 شرط و بدون ابهام با ستی بدون قيد و  فته نمی پيشنهادات بای

 شوند.

 امضاي اسناد مناقصه به معنی پذیرش تمام شرایط آن خواهد بود. -37

شامل اطالعات کامل در مورد           -38 ستی  شود بای شرکت ها ارائه می  صه اي که توسط  سناد مناق ا

نام تمام شرکاء و کسانی که داراي اختيارات کامل براي امضاء اسناد و قراردادهاي الزام آور ميباشند      

س   شد و تو شود و هرگونه         ، با ضاء  سط نماینده تام االختيار ام شرکت و یا تو ضاي مجاز  صاحبان ام ط 

 اعطاي اختيار در این رابطه به عنوان کپی معتبر و آخرین روزنامه رسمی شرکت باید ضميمه شود.

سناد مناقصه و کسب          -39 شرکت کننده در مناقصه بایستی پيشنهاد قيمت خود را با توجه به ا

صه         تمام اطالعات مهم شرکت کننده در مناق شنهاد قيمت،  سليم پي ضروري تهيه کند و پپ از ت و 

 حق هيچگونه عذر و بهانه اي را مبنی بر عدم آگاهی نخواهد داشت.
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سان ، گواهينامه            -40 شنا شرکت ، مدیران ،کار سوابق فنی و اجرائی  ستی  صه بای شرکت کننده در مناق

سه   ست     3ی و ميزان حجم ریال ماههاي مرتبط ، گردش مالی  ضعيت پروره هاي در د پروره اخير ، و

اقدام به انضمام مدارك مثبته و همچنين هر نوع مدرك دیگري که در ارزیابی فنی مفيد باشد همراه   

 قيمت پيشنهادي خود در پاکت جداگانه تسليم نماید .

ه قيمت پيشنهادي ارایه آناليز قيمت پيشنهادي براي شرکت کننده در مناقصه الزامی است. که بایستی ضميم -41

 گردد.

پيشنهادات واصله توسط دستگاه مناقصه گزار )کميته فنی ( بررسی و بر اساس گزارش مذکور اتخاذ تصميم  -42

 خواهد شد.

آئين نامه  56هرگاه  اطالع حاصل شود پيشنهاد دهندگان عليه کارفرما با یکدیگر تبانی نموده اند ، طبق ماده  -43

 وه ارجاع کار با آنها رفتار خواهد شد.و نح تشخيص صالحيت برنده مناقصه

یك اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده شرکت با ارائه معرفی نامه شرکت با مهر و امضاي مجاز با دریافت  -44

 وجه نقد تحویل خواهد شد.ریال  ميليون 

حال بهره برداري شرکت کننده در مناقصه می تواند جهت بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و با توجه به در  -45

ستاره استقالل و کليه مواردي که در قيمت ، تاهثير گذار خواهد بود به آدرس مذکور در مطلع  همين  5بودن هتل 

دستورالعمل مراجعه نماید. ارائه پيشنهاد به منزله علم و اطالع کافی از شرایط محل کار از هر لحاظ و کسب 

 باشد.هرگونه اطالع مورد نياز از شرایط کار می 

کارفرما هيچگونه مسئوليتی در قبال کليه هزینه هاي شرکت در مناقصه که توسط شرکت کننده در مناقصه  -46

 صورت ميگيرد ، نخواهد داشت.

پپ از تعيين برنده مناقصه و دریافت دستور کار فرما مبنی بر امضاي قرارداد، برنده مناقصه بدون اجازه قبلی و  -47

ام یا قسمتی از مسئوليت هایش را به اشخاص حقيقی و حقوقی واگذار کند در غير کتبی از کارفرما نمی تواند تم

اینصورت ضمانت نامه بانکی شرکت درمناقصه شرکت کننده به نفع کارفرما ضبط  می شود و شرکت کننده از 

 این بابت هيچ گونه ادعائی نخواهد داشت. 

ز صالحيت و حداقل امتياز فنی مد نظر  به انضمام جدول نحوه ارزیابی سوابق پيشنهاد دهندگان و شرایط احرا -48

 الزامی می باشد.امتياز  1000امتياز از  550ذ حداقل شایان ذکر است اخميباشد .  1پيوست شماره 

ضی            -49 ضاء متقا ست به تائيد و ام صه به همراه پيش نویپ قرارداد ميبای شرکت در مناق شرایط  صفحات فرم  تمامی 

 برسد .  

 رحهاي عمرانی نمی باشد.موضوع مناقصه جزء ط -50

هونه تعدیل و پرداخت ما به التفاوت و افزایش قيمت بابت هر نوع گرانی  و یا تورم و ...     -51 قرار داد مشمول هيچگهه

 در داخل و خارج از کشور نمی باشد.

 قرارداد مشمول تعليق نمی باشد. -52

 فرما ميباشد . هزینه خرید لوله هاي مسی و ... با تائيد پيمانکار برنده بر عهده کار  -53
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سئواالت خود می توانند با تلفن هاي       -54 صه در مورد   22660011-25شرکت کنندگان در مناق

      یا به مدیریت فنی و مهندسی هتل مراجعه نمایند.و تماس حاصل، 

  شرح خدماتی که ميبایست توسط متقاضی انجام شود :

  دمونتار خطوط چيلد واتر و ورودي به ابزوربر ، کندانسور و اواپراتور 

  باز نمودن دو طر  دربهاي ابزوربر ، کندانسور و اواپراتور 

  برش و جداسازي Hi-stage  رنراتور از بدنهlow-stage 

  برش بدنه ابزوربر جهت فرچه کاري و پاك سازي داخل دستگاه 

  تيوبهاي ابزوربربيرون کشيدن و تخليه کامل 

  فرچه کاري شبکه هاي مشبك داخلی و شيت تيوبهاي جلو و عقب 

 باز نمودن کليه افشانك هاي ابزوربر جهت شستشوي ، رفع گرفتکی و نصب مجدد 

 جاگذاري تيوبهاي ابزوربر 

  والپ کاري کليه تيوبهاي ابزور بر همراه با تزریق چسب الك تيت بر روي شيت تيوبها 

 ي کندانسورجداسازي تيوبها 

  برشکاري کندانسور جهت فرچه کاري و پاکسازي داخل 

 فرچه کاري کليه شبکه هاي مشبك داخلی 

 جاگذاري تيوبهاي کندانسور 

 والپ کاري کليه تيوبهاي کندانسور و تزریق چسب الك تيت بر روي شيت تيوبها 

 برش بدنه اوپراتور جهت فرچه کاري و پاکسازي داخل 

  اوپراتورجداسازي تيوبهاي 

 فرچه کاري شبکه هاي مشبك داخلی و شيت تيوبهاي جلو و عقب 

  جاگذاري و نصب تيوبهاي اوپراتور 

  تيوبها والپ کاري و تزریق چسب الك تيت بر روي شيت 

       سرویپ اساسی مبدل دما باال و دما پایين شامل برش باکپ جلو و عقب بيرون کشيدن فنرهاي

شوي داخل تيوبهاي     ست ش مبدل دما باال و دما پایين جاگذاري فنرهاي تور بوالتور و  تور بوالتور 

 نصب پليتهاي برش شده به همراه جوشکاري بدنه و پاکسازي روي تيوبهاي 

 نصب پليتهاي برش شده ابزوربر کندانسور اوپراتور همراه با جوشکاري 

  نصب مجددHi-stage  رنراتور به بدنهlow-stage و جوشکاري 

  محلول و اسپري و مبرد جهت تعميرات و سرویپ باز نمودن پمو هاي 

  نصب پمپها پپ از تعمير و سرویپ 
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  تعویب کليه دیافراگم ولوهاي شيرهاي سرویپ و سيستم پرج مربوط به خالء نمودن 

 تعویب فيلترهاي کارتریجی و در مدار قرار دادن آنها 

 دارد شارر ازت جهت تست فشار جهت ليك گيري به مدت یك هفته مطابق استان 

  ساعت 48وکيوم نمودن و تست خالء به مدت 

  شارر ليتيوم بروماید و مایع مبرد و تنظيم آن بر اساس جدول شارر کارخانه سازنده 

  آزمایش و آناليز نمونه و شارر افزودنی ها بر اساس جواب آزمایش 

 

 شرکت  هتل بين المللی پارسيان استقالل                             

 

ــاد      ــد.................... ش.ش ..................... صــ ینجــانــب ...................................... فرزن از ره.......................... مــدیر عــامــل  ا

ــه آدرس........................................................................ ــرکــت............................ ب ــمــاره شــ                  ............................................ و شــ

مطالعه نموده   تلفن ......................... و همراه ......................................... اعالم می نمایم که شرایط عمومی مورد مناقصه را  

 . باشدو مفاد آن بدون قید و شرط مورد قبول اینجانب می 

محل مهر و امضاء و اثر انگشت مت اضی                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صفحة 16باشد./ مهر و امضاءلعه شد و مورد تآئید اینجانب میتمامی مفاد مطا                                                                                              16صفحه

 

 

 پيشنهاد قيمت جهت مناقصه 

 هتل پارسيان استقالل

 باسالم
ــد ...............   ................................ مــدیر عــامــل   اینجــانــب      ــرکــت ................................ فرزن ــمــاره ملی    شـ ــا شـ ب

ــماره     ....................................... ــادره از ...................... به شـ ــماره ثبت .............................. صـ ..................                    تلفن ثابت ........   شـ

صه     ............................................................ و همراه شرایط عمومی مفاد مناق صه    با قبول کلیه  شنهاد خود را جهت مناق   پی
سور ، ابزوربر و ژنراتور ، تزریق و در صورت  تعمیر و تعویض تیوب های مسی اوا  ماید ونیاز احیاء محلول لیتیوم بر پراتور ، کندان

ستگاه  و راه اندازی چیلرجذبی       سرویس پمپ وکیوم د سک و  ستگاه ، تعویض راپچر دی و نگهداری از آن  تن ابارا 400قبلی د

را به شــرح جدول ذیل اعالم  ی مورد نظر هتل پارســیان اســت الل تحویل دســتگاه با دماو خانه برج غربی و تعمیر  موتور  در

 مینمایم .

 مبلغ کل  شرح ردیف

سرویپ ، تعمير و تعویب تيوب ها  و راه    1 شنهادي  قيمت پي

 اندازي

 

  جهت نگهداري از دستگاه چيلرمبلغ پيشنهادي  2

   جمع کل  

 

 :                                                     امضاء صاحبان مجاز و مهر شرکتنام شرکت متقاضی

 : تلفن همراه

         تلفن محل کار :                                    آدرس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صفحة 17باشد./ مهر و امضاءلعه شد و مورد تآئید اینجانب میتمامی مفاد مطا                                                                                              17صفحه

 

 : برگ پیشنهاد قیمت 1پیوست شماره 

 مشخصات شرکت کننده : الف (

 به عهده پيشنهاد دهنده می باشد.، تجهيزات  هزینههرگونه مسئوليت ناشی از ارائه مشخصات، برآورد 

 :ارزش افزوده ميباشد  %9با احتساب  پيشنهاديقيمت کل  ب (
 

 

 

 

 

 

 

 شخص حقوقی  

 نام مدیرعامل و رئیس هی ت مدیره:-1

 شرکت/سازمان/ موسسه:-2

 شماره ثبت:-3

 شناسه ملی:-4

 آدرس و تلفن دفتر:-5

را رویت نموده و نسبت به وضعیت کمی و کیفی آن آگاهی کامل دارم و  مناقصهاینجانب ...................................................... محل موضوع 

هر گونه اعتراضی مبنی بر عدم رویت محل و عدم آگاهی از وضعیت کمی و کیفی انها را از خود سلب نموده و ضمن اعالم آگاهی کامل 

لی نداشته و متعهد میگردم در صورت برنده اظهار می دارم جهت تهیه و پرداخت مبلغ ن دی آن هیچگونه مشک مناقصهخود از شرایط 

ن دی نداشته باشم. در ضمن تأکید می نمایم در صورت برنده شدن و انصراف از موضوع  دریافتشدن درخواستی مبنی بر تغییر شرایط 

رت برنده درخواستی جهت استرداد آن نخواهم نمود. و همچنین متعهد میگردم که در صو مناقصهو ضبط سپرده شرکت در  مناقصه

 ساعت نسبت به پرداخت ضمانت نامه مربوطه اقدام نمایم. 72شدن پس از طی مراحل قانونی ظرف مدت 

 

    مهر و امضاء 
 


