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 بسم ا... الرحمن ارحيم                         
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 تامين نيروی انسانی هتل  نوبت دوم دو مرحله ای مناقصهتجدید اسناد 

 10مناقصه شماره 
 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :

  

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

1 
زمان توزیع برگ شرایط 

 مناقصه
 بالفاصله بعد از درج آگهی

تاریخ  13/02/1400از تاریخ 

26/02/1400 

2 
 مدت زمان بازدید از محل 

 مناقصه

 10از تاریخ درج آگهی به مدت 

 14الی  9روز از ساعت 

تاریخ  13/02/1400از تاریخ 

26/02/1400 

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

26/02/1400 

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

 05/03/1400 روز بعداز جمع آوری پاکات .. بازگشایی پاکات ج 5

 اعالم برنده مزایده 5
روز پس از بازگشایی  3حداکثر تا 

 پاکتهای پیشنهاد قیمت

08/03/1400 

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

 اعالم برندگی 

 10/03/1400  

مری ترررواند تارهایرای اعر ه شرد  ور فرد    رو  را برر ایراا شرراه   اق رری            هتر  ااریرناا ایرت      : شررت    1تبصرر   

زماا افرا مورو برازنرری قررار وهرد ر ور اهرر  روری تارهایرای فدهرد برر ایراا منرد و  زمرانی مجرال شرد  ور فرد                 

  ررو  منایرربه   برره ایرر ر ت نرره شرررت  تننرردگاا ورمناقصرره اواهررد ریررند ر رررمنا  ر زهررای ت  نرر  ور فررد    ررو       

 منایبه نرروهد  ای  ر
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 تامنر ننر ی ادماتی شرت  هت  بنر الم  ی ااریناا ایت    مناقصه : مورور -1

 باشدر ای میمرح ه و نور مناقصه : مناقصه عمومی -2

صه گزار:   -3 یترا  مناق یت        هت  ناه و یناا ا یناا ور افرای      اار شرت  هت یای بنر الم  ی اار شش  تن  او

تامنر ننر ی ادماتی شرت  هت    وارو تمنسنوا م ام ی شرت  ور نظر  00/00/99 مورخ ررررررر شمار  ویتورال م   

  افد شراه   اگذار نماهد ر  برند  مناقصهرا به  بنر الم  ی ااریناا ایت   

  ایت     اقع ور ت ایع بزرگرا  چمراا    لن صرااریناا شرت  هت  نجانی ویترا  مناقصه گزار:  -4

 ح وقی ح ن ی   ت نه اشااص   مناقصه گر)انجنیاو وهند (:-5

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

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

 باشدر ور مناقصه می شرکت بعنوان تضمينریال   3.000.000.000مبلغ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  -1-6

 نوع تضمين و چگونگی ارائه آن : -2-6

به  وری رمانتنامه بانكی غنر قاب  برگج   راریال   3.000.000.000مبلغ مناقصه گرفی  شرت  ور مناقصه باهد 

مدهد بنا به ما  از تارهخ آارهر می   تس نم انجنیاو   قاب  ت 3  بد ا قند   با شرط وارا بووا مدی اعتبار ا لنه 

 هت  ااریناا ایت   وراوای  مناقصه گزار برای هك و ر  وهرر ته توی  هكی از بانكیای واا ی به ناه شرت  

  430.818.678479.1به شمار   هت  ااریناا ایت   به حساب شرت    اور شد  باشد ارائه   ها مب غ مزبور را ن دا  

الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ،  ارهز    نش آا را ارائه نماهدر  یننا ش به هت  ایت   نزوبانك 

ضمانت نامه حتماً می بایست به نام شرکت کننده در مناقصه باشد و ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد. )فقط ضمانت نامه 

  شرکت در مناقصه مورد پذیرش است.(

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

 امور مالی شرت  هت  بنر الم  ی ااریناا ایت    محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پيشنهادها : -1-7

تثنراالنتجار   ر زنامهورباهس  فی  ورها   ایناو اس از چاپ آارهر آگیی   شرت  تنندگاا ور مناقصه می   -2-7

شرت  مراف ه   امور مالی به  احد  26/02/1400ر ز تاری   نیاهتا  تا  تارهخ   10ظرف مدی یی می   ت ننر شد   

 نماهندر 

شنهادها :  -3-7 ر ز  14 ت نه مناقصرره گراا )انجررنیاو وهندگاا( حداتثر تا یرراع   زمان و مهلت تحویل پي

حا ی ت نه مدارك الزه م ابق با شررراه  اهر می    وارند تا ایررناو مناقصرره را ته  26/02/1400 مورخ   هكجررنبه

  و  تنوه  نماهندر 4باشد ور یه اات  مجزا به آورا مندرج ور بندمناقصه می

 ااتای انجنیاو اس از تارهخ   یاع   و  الذتر به هنچ  فه تنوه  گر ته ناواهد شدر تذکر :

 27/02/1400مورخ   و شنبهر ز  9یاع  : الف و ب  زمان بازگشائی پاکت  -4-7

 05/03/1400مورخ  شنبه چیارر ز  9یاع  : ج  زمان بازگشائی پاکت 

 می باشدرو تر امور مالی هت  ااریناا ایت     محل بازگشائی پاکت : -5-7
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 :دعوت به جلسه  -8

بدهنویررن ه از ت نه مناقصرره گراا )انجررنیاو وهندگاا( وعوی می شرروو ته  ور  رروری تماه  نماهند  م  ع   تاه  

شد          االاتنار اوو را با  صه ور زماا م رر به من  هاو  جائی اات  اهر مناق سه بازگ م ر ی نامه م تبر برای حضور ور ف 

 اعزاه  رماهندر

 

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام کار-9  

تار رما هنچرونه انش ارواا    ها  فه ع ی النسرراب به شرررت  برند  ارواا  ناواهد ترو رب كه انمانكار  -1-9

 به تار رما ارائه نماهدر تینه   ورااهاا هر ما   وری حساب هزهنه هكما  را

صه منوط به ا  -2-9  ضمنر حسر انجاه   ان  او قرارواو با برند  مناق شام     ت راهه ت صه  هك   ر   ید توی  برند  مناق

اواهد بووراهر تضرررمنر با لنار شرررراه    مااو قرارواو   با  رها   5.000.000.000ررررمان  نامه بانكی به مب غ 

 كار آزاو اواهد شدرو ر  تضمنر   تاهند عم كرو انمان ان ضای

 

 ر مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ما  اعتبار واشته باشندر 3ت نه انجنیاوای باهد از تارهخ آارهر می   تنوه  اات  بمدی   

 

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

 شرت  هت  بنر الم  ی ااریناا ایت    انسانیتامنر ننر ی 

 مدت زمان اجرای قرارداد : -21 

 ر باشدشمسی مییا   1بمدی 

 

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

اات  فداگانه از هكدهرر تنظنم   بصوری الك   میر شد  با لااف منایب     3ت نه انجنیاوها می باهس  ور    -1-13

 ارائه گروندر

 هرهك از ااتتیا باهد بر حسب مورو وقن ا    با حر ف بزرگ به  وری )الف( )ب( )ج( مجال شوندر -2-13

   آورا مناقصه گر )انجنیاو وهند (   ناه ویترا  مناقصه گزار بر ر ی ااتتیا الزامی ای ر ناه  -3-13

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

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

 اهر شراه   6ا   تضمنر یپرو  شرت  ور مناقصه بجرح بند -1-1-14
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 پاکت ب )فنی بازرگانی( باید محتوی مدارك و اطالعات زیر در یك نسخه )کپی برابراصل( باشد :  -41-2

 تداستی-تدم ی- اتس -شمار  ت ار -وراآ -مجاصای مناقصه گر شام  ناه -1-2-14

 دهراا افرای   تساننكه حق امضاء وارندرم -اه   عنواا شغ ی اعضاء هنای مدهر ن-2-2-14

 ایاینامه شرت  ته باهستی به میر اوار  ثب  شرتتیا ممیور شد  باشدر تصوهر -3-2-14

 تصوهر ر زنامه ریمی تجور حا ی آارهر تغننرای شرت   -4-2-14

 تار رماهاا قب ی  رراه  نامه از تصوهر یوابق  تجربنای مرتب    -5-2-14

 اوار  تاراز ا   تائندهه   حن  اهمنی  تپی برابروهر تص  -6-2-14

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

 

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

ور اهر آنالنز قنم  انجررنیاوی  قنم  االل انجررنیاوی اوو را به همرا   انجررنیاو وهند  مك ف ایرر   -1-3-14

 اات   راحتا   به  وری حر ف   عدوی قند نماهدر

ضيح :  می  انجررنیاو وهند ور انجررنیاو قنم  هنچ آهتمی نباهسررتی بصرروری راهراا ها بد ا قنم  ارائه گروور  تو

باهسرر  ور رقم  انجررنیاوی اوو ت نه هزهنه های مت   ه از قبن  مالناتیا   حق بنمه   هرگونه تسررورای قانونی را  

 لنار نماهدر

س از ایت  ه رمان  نامه بانكی از یوی بانك  اور    تاهند آا اباز   برریی منرروو  "الف"ور ابتدا اات  تبصره مهم : 

می گروو یوابق   رز مه تاری مت ارناا برریی می گروو ور  وری عده تاهند رز مه مت اری باز   برریی « ب»اات   یپس

« ج»ز هرفی  ، اات  حذف   حق هنچرونه اعتراری ندارو   ور  وری تاهند تواناهنیای مورو نظر ا مناقصه، شرت  تنند  از 

 باز می گروور 

 

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 شررررت  ور مناقصررره   تسررر نم انجرررنیاو به منزله یرررند قبو  منتوهای   مااو ت نه ایرررناو مناقصررره  -1-15

ر ز برای تسرر نم   5 به برند  مناقصرره،  ی باهد ظرف مدی حداتثر برند  شرردا  می باشررد لذا اس از اب ك تتبی 

رر     صه برند  ا         شوو تا اس از مباوله قرارواو ،   تضمنر انجاه ت یدای   امضاء قرارواو حا شرت  ور مناق ضمنر  ت

و ه آزاو گروو ور غنر اهر  وری   چنانچه برند  ا   از انجنیاو اوو عد   نماهد   حارر به امضاء قرارواو نباشد ها  

 نماهد تضمنر شرت  ور مناقصه  ی رب  اواهد شدرتضمنر انجاه ت یدای را ارائه ن

ور حال   و  به برند  و ه اب ك می شوو ته ظرف مدی  و  االشار  به منظور ارائه تضمنر انجاه ت یدای       -2-15

ی  ور            صه  ی ننز اس از مباوله قرارواو آزاو گروو، بدهیی ا شرت  ور مناق ضمنر  رر گروو تا ت ضاء قرارواو حا ام

شرت  ور         وری عد    ضمنر  ضمنر انجاه ت یدای )  ها ان  او قرارواو( ت جنیاو اوو   ها امتنار از ارائه ت  ی از ان

 مناقصه  ی ننز رب  اواهد شدر

 راواهد شدور  وری تجانل مناقصه گزار تجدهد ور  وری رب  تضمننای نارای ا     و ه، مناقصه  :1تبصره
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صره   شرت  ور          : 2تب یپرو   صه آناا نریداری    شرت  ور مناق یپرو   صه،  اس از ت ننر برندگاا ا     و ه مناق

 مناقصه ، یاهر مناقصه گراا به آناا مسترو می گروور

 

 توضيح و تشریح اسناد: -61

 شرت  تنندگاا ور مناقصه اس از ورها   ایناو، می توانند هرگونه یوا    نظرای اوو را وربار  -1-16

واا ی  22660011-25اریرا  نموو    ها با شرمار  ت ار     4ایرناو مناقصره   یراهر موارو به آورا مندرج ور بند    

 تماا حا   نماهندر 305

 

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

 زیر است :  

 شرایط عمومی:-71-1

   مصر ی؛ ویتمزو   یواتی    شد  باهد ق  ی باشد   تغننراتی چوا ا زاهش قنم  مواو   قنم  انجنیاو  -1-1-17

   غنرقاب  ا زاهش    ثاب  بوو      غنر  ولن ی برای توفنه ت اررررای ا زاهش قنم  انجرررنیاوی برای مدی زماا قرارواو       

   ا زاهجیاهی ته یبق قانوا لنار گروور مرر می باشد

شوور )ور  انجنیاو قنم  باهد برای هر فزء بصوری  احد ذتر شوو   قنم  ت  باهد به عدو   حر ف قند  -2-1-17
 ررروری مغاهری ور نتنجه فمع  احدها با قنم  ت ، آا هك ته تمتر باشرررد م تبر   مورو قبو  اواهد بوو                 

  احدهای حساب نجد  بصوری راهراا   ها تاانف ت  ی اواهد شدر(
 ه هزهنه های مربوط به تینه انجنیاو ب ید  شرت  تنند  ور مناقصه اواهد بوورت ن -3-1-17
نماهد تواناهی الزه فی  انجاه ت یدای مورور مناقصه را از هر نظر وارا   مناقصه اع ه   اقرار می  مناقصه گر با شرت  ور   -4-1-17

 باشدر  می
ر قنم  را واو    ور  وری مغاهری منایبای انجاه   گری اواهدبوو ته منایب تره برند  مناقصه، مناقصه  -5-1-17

شد  با فمع ت  مندرج ور انجنیاو قنم ، رقم تمتر م ك اقدامای ب دی اواهد بوو   مب غ ارا ی ب نواا تاانف    
 بصوری متنایب یر شكر اواهد شدر

 مناقصه گذار ور رو   ها قبو  هك   ها تمامی انجنیاوای ریند  ماتار ای ر -6-1-17
توی  انمانكار برند     تارشنایی انجاه شد    ررر    های منتجر  آگییهای برگزاری مناقصه اعم از  هزهنه  -7-1-17

 باشدرقاب  ارواا  می
ی  به منظور تنتر  عوام  افرائی   مورور قرارواو هك     -8-1-17 صه مك ف ا سئولبه عنواا   نار انمانكار برند  مناق  م

رمنا           نماهند  تاه االاتنار اوو ر صوری تتبی م ر ی نماهدر  یندگی به امور م ر حه به تار رما ب یتی   ر یرار ا فی  
ار رما هنچرونه مسررئولنتی  ارواا  ح و    مزاهای اهجرراا به هر ننو اارج از قرارواو   به عید  انمانكار می باشررد   ت

 ندارور  
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

جنیاوهاهی ته به هكی از  -1-2-17 سنوا م ام ی مورو قبو  قرار نرر ته       ان ی  تمن حاالی زهر  ا   گروند، تو

 به مناقصه گراا ذهرب  اعاو  می شوندر
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 الف: انجنیاوهاهی ته بصوری مبیم ها مجر ط ارائه شد  باشندر

 ب: انجنیاوهاهی ته به ننوی از انناء مغاهر با مجاصای   یاهر شراه  ایناو مناقصه باشندر

 انجنیاوهاهی ته  اقد تضمنر شرت  ور مناقصه باشندرج: 

 و: انجنیاوهاهی ته بصوری ناقل ارائه شد  باشند ) با تجانل تمنسنوا م ام ی (

 هر : انجنیاهاهی ته ب    رر ری تجدهد ها لغو مناقصه اعاو  می شوندر
 

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

  17-2  ٬و٬ب٬موارو بندالفالف:   

 دربرند  ا   ها و ه مناقصه نجد  ان مرح ه نیاهی ور مالی  ته برایاا ارزهابیب : تضمنر مناقصه گرانی

 ج : تضمنر برند  ا     و ه مناقصه اس از امضاء قرارواو با نار برند  ر

 مناقصهرضاء قرارواو با برند  و ه و: تضمنر برند  و ه مناقصه اس از ام

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

 الف: یپرو  شرت  ور مناقصه آا ت داو از مناقصه گرانی ته از اوامه مناقصه  رف نظر نماهندر

  ب: یررپرو  شرررت  ور مناقصرره برند  ا   مناقصرره ور  رروری ارفار تار به  ی   امتنار برند  هاو شررد  از ارائه           

 رمانتنامه انجاه ت یدای   ها ان  او قرارواو ظرف می   م رر ور اهر شراه  ر

ضمنر           صه ور  وری ارفار تار به  ی )عند الز ه(    امتنار از ارائه ت صه برند  و ه مناق شرت  ور مناق ضمنر  ج: ت

  انجاه ت یدای   ها ان  او قرارواو مانند روهف ب باال

 شرایط اختصاصی مناقصه : 
صه     -1 شرت  ور مناق ضمنر  س  مب غ    بمنظور ت ری منباه ور   رمان  نامه بانكی رها  به  وری    3.000.000.000، مت ا

صوهر        رمنا  ت یت    تینه   تنوه  امور مالی نماهند  یناا ا یند آا را     رمان  نامه  فه هت  اار ور   مربویه   ا   ر

نموو    ریررند ااتای ورها      مالی  احد قرارواوهامور اات  الك   میر شررد  به همرا  برگه انجررنیاو قنم  تنوه  ا 

 نماهندر

  مب غ یررپرو  نارای ا   تا یرروه برند  مناقصرره، نزو شرررت  هت  بنر الم  ی ااریررناا ایررت    باقی اواهدماند تا ور  -2

 ه،قرارواومن  د گروور ورتنكه نار ا   برند ، اس از اب ك،از ع د قرارواو امتنار نماهد با نارای و ه ها یوه برند  مناقص

ش  مدی ها  ر ز اس از اب ك)م ابق بند         -3 شدا  ی   گذ شااهی برند   ور  ورتنكه نار برند ، اس از اب ك تتبی ها 

شرت  ور           (،14 ضمنر  یپرو  ت شریی اقداه ننماهد  رمان  نامه بانكی بد ا هنچ قند    سب  به ع د قرارواو   ارائه    ن

صه  ی   ساری عده   مناق رور           به عنواا ا شد   مو ش  اواهد  رب    بروا یت     شرت  هت  ا اهاای ت ید، به ناع 

مناقصه به ترتنب به نارای و ه ها یوه  اگذار می شوو   ور مورو نارای برند  و ه   یوه ننز به همنر ر ا  عم  اواهد    

 شدر

 اب  ایترواو منباشدر  یپرو  تضمنر یاهر شرت  تنندگاا اس از مجال شدا نارای ا   تا یوه برند  مناقصه، ق -4

رور مناقصه،ح و   عوارض  مالنای  هرگونه تسورای قانو          -5 رور ره م ره ب رورتنك ر نی ت  ق گنرو،ب ید  برند  مناقصه  ور 

 می باشدر  
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روقی مت اری شرت  ور مناقصه   همچننر ناه   مجاصای  احباا مجاز امضاء به همرا          -6 راص ح  ر  اشا راه   من ن

امضاء منتجر  ور    س شرت    هك نساه از آارهر آگیی تغننرای شرت     احباا مجاز    هك نساه تپی از آگیی تاین  

یتی، هك            یاهر مدارك وراوا شااص ح ن ی ننز ع    بر  شوو   ا یوابق قرار واو   یمی باهد ور واا  اات   ر زنامه ر

 نساه از تپی شناینامه را ننز ور واا  اات   و  قرار وهندر  

صه، ر     -7 شرت  ور مناق ری  جمو  ممنوعن  مندرج ور قانوا منع مداا ه  زراء نماهندگاا     مت ا یما  اع ه می نماهد ته م

نمی باشررد   چنانچه ا ف اهر امر ور هر  1337  تارمنداا و ل  ور م ام ی و لتی   تجرروری مصرروب یررا   مج س

ید  یپر        زماا به اثبای بر رب   سخ قرارواو    رمر   سئو  فبراا    ع    بر مجازاتیای م رر ور قانوا    ضمنر، م و  ت

 اسارای  ارو  به شرت  هت  ایت    منباشدر  

 مت اری می باهس  انجنیاو قنم  اوهش را ور اات  ورب بسته تنوه  وهدر -8

 هك ها ت نه انجنیاوای ماتار ای    از هرگونه اایاروهی ور اهر اصوص مبرای رشرت  هت  ایت    ور رو ها قبو   -9

جر ط،مبیم،    -10 جنیاوای م شد   ا   گروو،ترتنب اثر واو         به ان جنیاواتی ته ب د از تارهخ ت ننر  یپرو    ان ماد ش    اقد

 ناواهد شدر

 انجنیاوهای حا  ه ور تمنسنوا مربویه برریی شد    از  افدهر شراه  وعوی ب م  اواهد آمدر -11

 د  مناقصه می باشدرهزهنه های مربوط به برگزاری مناقصه اعم از تارشنایی، آگیی   غنر  رررر به عید  برن -12

شد         -13 رناا بازگجاهی اواهد  سه لنكر حضور مت اری ور منویه هت    ،اات  انجنیاوای  ا  ه بد ا حضور مت ا الزامی  ور ر ز ف 

 منباشدر  

ت نه موارو اب غی به مت ارررناا قب    ب د از مناقصرره ب ور ریررمی ور تاب وی اع نای امور اواری نصررب گروهد    برند   -14

 یاهرهر از یرهق م ال ه آا از نتنجه م  ع می گروند   اهر مورو به مثابه اب ك قانونی می باشدر   مناقصه

 هكسا  منباشدر   ) اعم از ادمای نظا تی ، اذهراهی ، انتظامای   ررر ( مدی قرارواو تامنر ننر ی انسانی  -15

برره مب غ                                                     فرره ن ررد  انمررانكررار همزمرراا بررا امضررررای قرارواو مت یررد برره ارائرره ررررمررانرر  نررامرره بررانكی هررا                 -16

 رها  می باشدر 5.000.000.000

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

   وزارت کار و رفاه اجتماعیگواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از 

  ارائه گواهی نامه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

  سال سابقه کار مفيد در زمينه مرتبط .  10حداقل 

  نمونه گواهی حسن انجام  5نمونه قرارداد جاری  و  5سابقه اجرا یی در زمينه مرتبط ) ارائه حداقل

 کار الزامی ميباشد . ( 

 دارای امتياز ویژه ميباشد .  ارائه سوابق کاری در هتل و بيمارستان 

  آماده به کارمستندات تجهيزات و ماشين آالت 

 کفایت کادر فنی و عناصر کليدی از نظر دانش و تجربه 

 نظام کيفی انجام کار در روش پيشنهادی اجرای کار و تضمين کيفيت کار 

  حسن سابقه در کارهای قبلی 

  ارائه گواهی مدیریت  HSE  . از وزارت کار الزامی ميباشد 

  قدرت مالی و پشتيبانی 
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 از گواهی امضاء صاحبان امضاء مج 

 

ض ااا         -17 ست رواب    م ررای واا ی هت    بنناو م رواب  قانونی م زه به رعاه  ت نه  انمانكار ع    بر رعاه  م ررای   

 ان  ب ای می منباشدر    

شرررت  تنندگاا ور مناقصرره باهد وارای حسررر شرریری   حسررر اا   بوو    هت  می تواند امكانای   تواناهی مالی     -18

را قب  از ع د قرارواو برریی نماهد ، رمنا  ور  وری واشتر یوابق تاری مرتب  ، ارائه رز مه       تاصصی   مدهرهتی آناا   

 تام  ور ااتای فداگانه به انوی  برگه انجنیاو قنم  الزامی ای ر

 

شراه  هت    ان  او قرارواو م ابق نمونه         -19 جنیاو قنم  به منزله قبو  ااتنارای    صه   واوا ان شرت  نمووا ور مناق

   می باشدرهت

ت داو ننر ی انسرررانی تویررر  تار رما برای انجاه موررررور قرارواو همزماا با امضررراء قرارواو به ای ر انمانكار اواهد   -20

 اقداه نماهدر   %30ریندرتار رما ور مدی قرارواو می تواند نسب  به تاهش ها ا زاهش ور ت داو ننر ی انسانی مورو لز ه تا 

  زاری تار   ر ا  افتماعی الزامی منباشد ر  ارائه گواهی   حن  اهمنی از -21

 ارائه تصوهر ایاینامه شرت  ، ر زنامه ریمی واهر بر تاینس   آارهر تغننرای شرت  الزامی ای  ر  -22

شرت    ارائه حداق        -23 یوابق افراهی  سای          5ا  ه ای از   الن     ی شرت  ها   مو سر انجاه تار از    ر  گواهی ح

 م تبر ر 

 حن  تار از  زاری تار   ر ا  افتماعی الزامی منباشد ر ارائه گواهی    -24

 ارائه مدرك م تبر مبنی بر وارا بووا و تر تار ور تیراا الزامی منباشد ر   -25

 واشتر حداق  و  یا  یاب ه تار ر  -26

 وارا بووا یرح هماهنگ یب ه بندی مجاغ   اور  از  زاری ت ا ا تار  ر ا  افتماعی الزامی منباشد ر   -27

واشتر تارشناا اهمنی م ر ی شد  از یرف  زاری ت ا ا   ر ا  افتماعی الزامی منباشد ر ) ارائه گواهی نامه مربویه  -28

 الزامی منباشد ( 

 اهس  به امضاء   میر شرت  بریدرمنب  همچننر انش نوهس قرارواو تمامی  انای  ره شراه  شرت  ور مناقصه  -29

  تسورای قانونی به عید  انمانكار ای  ر -30

ارائه ار انه عضوه  تانوا انجمنیای  نای تار رماهی شرت  های ادماتی ، اجتنبانی ایتاا تیراا  اور  از  زاری ت ا ا  -31

   تار   ر ا  افتماعی الزامی منباشد ر 

 ارائه حداق  و    ر  از و ر  آموزش   اهمنی   بیداش  تارگراا شرت  ر  -32

 به هزهنه انمانكار منباشد ر  انجاه بنمه مسئولن  مدنی فی  تارتناا شرت  -33

اظیار نامه مالناتی    –ثب  ناه ارزش ا ز و   –ارائه مدارك تواناهی مالی )  ورتیای مالی حسابریی شد  یه یا  اانر        -34

 گروش حساب یه ماهه (

 تال ، افار     -نماهندگی -انمانكار حق  اگذاری مورور قرارواو را فزئا  ها ت   به غنر تن  هنچ عنواا از قبن  شرات    -35

 امثالیم ناواهد واش ر 

 شرت  مت اری منباهس  حداق  تواناهی ارواا  یه ما  ح و    مزاهای ارین  را واشته باشد ر  -36

تارگرانی، مباوری به ع د قرارواو نماهد، ته اس از برریی یوابق آناا از ناحنه امور   انمانكار مت ید ای   ر ا  با ا راو ها    -37

 اواری هت ،   حن  آناا به تاهند تتبی امور اواری هت  ریند    تتبا  به انمانكار م ر ی شوندر 
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ررای اهر قراروا                 -38 ره ور اف ررانی را ت رارگ ررین    ت رای ا ر رزاه رو    م رار مت ید ای  ح  ر و بكار می گمارو برابر انمانك

قواننر   م ررای فاری بوهژ  قانوا تامنر افتماعی   قانوا تار، حداتثر ظرف مدی هك هاته از تارهخ ارائه  ورتنساب    

 ارواا  نماهد   تاانر ور   و  م البای  ی از تار رما، مجوز تاانر ور ارواا  ح و  ارین  انمانكار نمی باشدر

ارواا  حق بنمه   مالنای ممیور به میر ماهنانه تارگراا اوهش نسررب  به فمع  ح و  نسرر  انمانكار م زه به ارائه ل -39

 ورآمد تارگراا به تار رما می باشدر
انمانكرارمت ید بره رعراه    افررای م رررای واا ی هت ،شرت  هت یا   شرت  ه دهنگ یناحتی   مراتز تارهنی ااریناا می        -40

 باشدر  

ای   مورررور قرارواو را م ابق نظرای   انجررنیاوای تار رما انجاه وهدر تا ف از اهر بند  انمانكار مت ید ایرر  تا ادم -41

 موفب  سخ قرارواو از ناحنه تار رما منرروور  

انمانكار مت ید ایرر  به ت نه اریررن    تارگراا گمارو  شررد ، تاینم نماهد ته ت نه ای عاتی را ته ور فرهاا آا قرار    -42

نموو    از ا جرررای آا نزو یررراهر اشرررااص ح ن ی ها ح وقی فدوا  اووواری نماهندر ور   اواهند گر  ، منرمانه ت  ی

  وری  ر و اسارتی از اهر فی  به هت ، انمانكار مسئو    اایارو اواهد بوور 

 فانب انمانكار فزء امتنازای ت ننر انمانكار منظور می گروور  یازماا مربوط به شغ  ازور  وری ارائه مجوز از  -43

 ار حق ایتااو  از ارین  غنر اهرانی را ندارو ر انمانك -44

انمانكار مت ید ای  تا چنانچه از ناحنه ارین    تارگراا گمارو  شد ، اسارای   ررر   زهانی متوفه اموا     یاه           -45

 تجینزای تار رما گروو، م ابق نظر   برآ رو تار رما، فبراا نماهدر

ار ت نه تارتنانی را ته به ویتور ا  ور هت  مجغو  بكار شوند ب ید  واشته      انمانكار مسئولن  تامنر حااظ    اهمنی ت  -46

  مسررئولن  فبراا ت نه حواوو   ا رای غنر مترقبه ور اصرروص اریررن    منیماناا تار رما از قبن  ارواا  هزهنه 

ضائی   انتظامی        یاروئی ور مرافع ق ضائی   حضور   اا یتانی، ارش، وهه، تامنر  ثائق ق شی از عم كرو    های بنمار ته نا

 رانمانكار ها هر هك از ارین   ی باشد،ت   ب ید    به هزهنه انمانكار اواهد بوو   هت  ت یدی ور هنچ مورو ندارو

 

ا راوی ته ور افرای اهر قرارواو از ناحنه انمانكار به ادم  گر ته اواهند شرررد، به هنچ عنواا تارمند ها تارگر هت                    -47

جد    انمانكار     سوب ن سئو  ارواا  هزهنه ح و    مزاها  من ینوای ادم   -ااواش -عندی –م صی  -بازارهد    -مرا

اهاب   ذهاب   هرگونه ا زاهش قانونی   ارواا  اسارای ناشی از ااراج بوو    رعاه  قرواننر ترامنر افتماعری   تار      

احتمالی، ور مرافع ح  اات ف  زاری تار  حاراظ    اهمنی تار ننرزاواهد بوو   تار رما،  ارك از هرگونه اایخ   اوعای 

   امور افتماعی   مرافع قضائی   انتظامی اواهد بوور

 تارگراا گمارو  شد  از ناحنه انمانكار، مت ید به حاظ شئونای ای می   رعاه  م ررای واا ی هت  می باشندر -48

شوند        -49 جغو  بكار  رور قرارواو م ین  انمانكار ته برای انجاه مو شته    هنچنك از ار شتغا  وا نباهد از فی  نظاه  ظناه ممنوعن  ا

 باشندر

انمانكار مت ید ایرر  هك نسرراه از قرارواو  نمابنر اوهش   اریررن    تارگراا م ر ی شررد  به هت  را به امور اواری هت     -50

 تنوه  وهدر

 تار رما هنچ ت یدی ور اصوص تامنر یر هس اهاب   ذهاب تارگراا انمانكار ندارور -51

 به تارگراا انمانكار م ابق غذای ارین ی ور ت یدای هت  می باشدر  هونناره  گذاشتر غذاور ااتنار  -52

شراه  قرارواو            -53 صه   از تم   تنف آا   ننز مااو   مندرفای    رور مناق شراه  مو ری اع ه   اقرار می نماهد از  مت ا

ی    لذا ب د از تكمن    تنوه   رمیای مربوی  ه، هنچرونه اوعا   اعتراری ور اهر اصوص   آگاهی   ای ر تام  ها ته ا

 از ناحنه آناا مسمور ناواهد بوور 
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 ر تمامی  انای اهر  ره می باهس  به امضاء   میر شرت  مت اری برید   -54

بازگجاهی  برایامتناز  1000از  550تسب حداق  امتناز وهی به شرت  ها بر مبنای فد   انوی  منباشد   امتناز  -55

  د راات  ج الزامی منباش

 کارقيمت پيشنهادی برای کل انجام 

 میر امضاءانجنیاووهند                                                                                   

 

 1400آنالنز هك تارگر ادماتی ور هت  ایت    با احتساب ت نه هزهنه ها تا ااهاا یا  

 ور ما  به رها شرح هزهنه  مب غ به رها  عنواا روهف

  ررررررررررررررررررررر ح و  ااهه 1

 یبق قانوا تار ررررررررررررررررررررر بر تارگری 2

 یبق قانوا تار ررررررررررررررررررررر اواربار   مسكر 3

 م او  هكما  ح و  ور یا  ررررررررررررررررررررر بازارهد ینوای ادم  4

 ر ز  26ور یا   ررررررررررررررررررررر مراصی 5

 م او  و  ما  ح و  ور یا  ررررررررررررررررررررر عندی ااهاا یا  6

                                                                                                                                                                                                      ررررررررررررررررررررر                                                                                                          یوو شرت  7

B ( ور د 16.67حق بنمه ) روهف  رررررررررررررررررررررA ×67/16 % 

A   83.33( ÷ 7تا  1)روهف  ررررررررررررررررررررر فمع ت% 
 

 

 

 را می بایست پر نمایند و تصميم گيری جهت اعالم برنده بر مبنای این ردیف خواهد بود. 7تقاضيان فقط ردیف م 

 باشد. حق الزحمه )سود( شرکت بابت هر نفر کارگر در ماه ........................................... ریال می 

  ردیفA .جدول به شرح ذیل قابل محاسبه خواهد بود 

 A( = 7تا  1)جمع ردیف  /83.33*  100

 ميباشد.  Aحاصلضرب درصد حق بيمه تعيين شده در عدد  Bردیف 

  به مبلغ آن اضافه می گردد. %23قابل ذکر است بابت اضافه کاری، نوبت کاری، شبكاری، تعطيل کاری بيمه سهم کارفرما 

 ت دیون و کسورات قانونی قرارداد بر عهده پيمانكار می باشد.پرداخ 

  در صورت ارائه گواهی ثبت نام و فاکتور رسممی در پایمان هرمماه فقمط جهمت سمود یما کمارمزد          %9ماليات بر ارزش افزوده

 جدول ( محاسبه و از طرف کارفرما در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.  7شرکت ) ردیف 

 طبق ضوابط و مقررات از طریق هتل جدا از موارد فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد. توضيحات حق اوالد 
 

 

 امضاء مجاز   میر شر  

 ه   ارواا  گروورر ز   باهد منایبای توی  امور مالی انجا 31   29ر ز ور نظر گر ته شد    ور اهاه  30ت نه منایبای فد    و  فی  


