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 تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان استقاللپارسیان  هتل     

 

   دومعمومی نوبت  مزایدهشرکت در شرایط فرم 

  27شماره  هغرف فضای  جارها

 سال شمسی با مدل اجاره ماهیانه یکبرای مدت  

 1400 ماه  مرداد

 17/05/1400 مورخ  شنبهیکروز  14ساعت  آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کمیسیون  1400........مورخ ....... در نظر دارد در اجرای دستورالعمل  تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان هتل پارسیان استقالل

با شرایط ذیل اقدام نوبت اول از طریق برگزاری مزایده عمومی   آزاد ترجیحا تجاری و اداریدر قالب کاربری  27شماره  هت نسبت به اجاره غرفمعامالت شرک

 نماید:

 عبارت است از موضوع مزایده : -1

در قالب شمسی با اجاره ماهیانه یکسال برای مدت  متر 21قریبی  ت به مساحت قالب کاربری آزاد ترجیحا تجاری و اداری  واقع در 27اجاره غرفه شماره   -1

  اداریآزاد تجاری و  کاربری

 

 : هبرنامه زمانبندی برگزاری مزاید-2

واند تاریخهای اعالم شده در جدول فوق را بر اساس شرایط واقعی زمان اجرا مورد بازنگری قرار دهد . در ــمی ت شرکت:  1تبصره 

کت کنندگان در رمشخص شده در جدول فوق محاسبه و به اطالع کلیه شاین صورت تاریخهای جدید بر اساس محدوده زمانی 

 خواهد رسید . همزاید

 

 تاریخ زمانیمحدوده  فعالیت ردیف

 بالفاصله بعد از درج آگهی زمان توزیع برگ شرایط مزایده 1
لغایت  02/05/1400از تاریخ 

17/05/1400  

2 
مدت زمان بازدید از محل 

 مزایده

از تاریخ درج آگهی به مدت ... روز از 

 14الی  9ساعت 

لغایت  02/05/1400از تاریخ 

17/05/1400 

 روز پس از درج آگهی ...   مهلت تحویل پیشنهادات 3
لغایت  02/05/1400از تاریخ 

17/05/1400 

 19/05/1400 روز بعداز جمع آوری پاکات  2 بازگشایی پاکات  4

 اعالم برنده مزایده 5
روز پس از بازگشایی  2حداکثر تا 

 پاکتهای پیشنهاد قیمت

21/05/1400  

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

 اعالم برندگی 

 25/05/1400  



 

 شرایط شرکت کنندگان در مزایده :-3

 کارت ملی به همراه مستندات کاری مدارک شناسایی شامل تصاویر کامل شناسنامه ، : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

 نحوه ارسال پیشنهادات :-4

در سه پاکت جداگانه الک  17/05/1400 مورخ  شنبهیکروز  14ساعت شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات خود را تا 

و مهر شده ) توضیح اینکه سه پاکت مذکور می بایست در یک لفاف با پاکت به صورت الک و مهر شده تحویل شود ( به شرح 

مذکور  زمانتسلیم نمایند ) بدیهی است پس از  هتل بین المللی پارسیان استقالل-اه چمرانتقاطع خیابان ولیعصر و بزرگرنشانی ذیل به 

 به هیچ عنوان پاکتی تحویل گرفته نخواهد شد (

چک تضمین شده و چک رمز دار و یا رسید کارتخوان واریز  یا ضمانت نامه بانکیاصل فیش بانکی مشتمل بر « : پاکت الف   ( 4-1

 جاری حساب بهریال (  صد میلیونمیلیون ریال )  100.000.000 به مبلغ وجه در اعتبارات هتل استقالل در وجه هتل پارسیان استقالل 

بابت سپرده شرکت در بنام هتل بین المللی پارسیان استقالل  سينا بانك نزد IR580590043081800678479001 شماره

 ده در آن درج شده باشد .مزایده که مشخصات کامل شخص شرکت کننده در مزای

الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتماً می بایست به نام شرکت کننده در مزایده باشد و 

  انت نامه شرکت در مزایده مورد پذیرش است.(ضمانت نامه فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد. )فقط ضم

 توجه : در پایان ، مبلغ مذکور فقط به حساب شخصی که مشخصات آن در اصل فیش واریز وجه قید شده است واریز خواهد شد . 

 ت مشتمل بر موارد ذیل باید باشد :کاین پا « :پاکت ب  (4-2

ــی :   ــخاص حقیق ــنامه  -1اش ــویر شناس ــزوم    -2تص ــورت ل ــی در ص ــارت مل ــویر ک ــرتبط    -3تص ــی م ــوابق اجرای ــه و س  -4رزوم

ــغلی    ــه ش ــایت نام ــی     -5 –رض ــای قبل ــه قرارداده ــرتبط    -6نمون ــغلی م ــای ش ــه ه ــواهی نام ــه    -  7گ ــرارداد ک ــویس ق ــیش ن پ

 م شده است . ( ) گزارشی از فعالیتهایی که انجامیبایست به امضاء شرکت کننده در مزایده رسیده باشد . 

ــوقی :  ــخاص حق ــرکت   -1اش ــنامه ش ــده اساس ــل ش ــر اص ــویر براب ــرکت   -2تص ــیس ش ــی تاس ــرات   -3آگه ــی تغیی ــرین آگه آخ

ــه رســمی      ــدرج در روزنام ــدگان امضــاء مجــاز من ــدیره و دارن ــت م ــی   -4هیئ ــرکت در خصــوص معرف ـــر شــده ش ــربرگ مهــ س

ــاء    ــه امض ــه همــراه نمون ــای مجــاز ب ــه مب -5صــاحبان امض ــادی .   اســناد مثبت ــی و کــد اقتص ــذ شناســه مل ــر اخ ــی ب ــنویس  -5ن پیش

رزومـه و سـوابق اجرایـی مـرتبط بـه همـراه رضـایت         -6بایسـت بـه مهـر و امضـاء شـرکت کنـده در مزایـده برسـد.        قرارداد که می



 

پــیش نــویس قـرارداد کــه میبایسـت بــه امضــاء    - 9گــواهی نامــه هـای شــغلی مـرتبط    -8نمونـه قراردادهــای قبلـی    -7نامـه شــغلی  

 ) گزارشی از فعالیتهایی که انجام شده است . ( شرکت کننده در مزایده رسیده باشد .

 : پاکت ) ب ( نباید حاوی هیچگونه پیشنهاد قیمتی باشد .  1تبصره 

: در خصوص اشخاص حقوقی کلیه اوراق فوق الذکر به جز فیش واریز سپرده می بایست توسط دارندگان امضاء مجاز  2تبصره 

پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شده باشد . همچنین اطالعات الزم در مورد نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شماره تلفن پیشنهاد شرکت 

دهنده و آدرس محلی که بتوان کلیه مکاتبات راجع به مزایده را به آنجا تسلیم و آنها را واصل شده به شخص پیشنهاد دهنده تلقی 

 قید گردد. نمود باید در سربرگ شرکت

  و الک گرفتگی به شرح پیوست برگ پیشنهاد قیمت کل بدون هر گونه قید و شرط و خط خوردگی « : پاکت ج ( »4-3

( تمامی صفحات فرم شرایط مزایده میبایست به تائید امضا و مهر متقاضی برسد امضا و مهر ایشان به منزله اطالع کامل از شرایط 5-3

 .ای عدم اطالع بعدی از ایشان مسموع نخواهد بود مزایده  خواهد بود لذا ادع

 سایر شروط : -5

: به پیشنهادات بدون سپرده ، مبهم ، مشروط ، دارای مغایرت با مشخصات شخص شرکت کننده و شخص واریز کننده سپرده و 5-1

 پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

که مطابق باشرایط مزایده حاضرنبوده و یا متضمن قیود و شرایطی خارج از مفاد شرایط عمومی حاضر باشد کان لم  : هر پیشنهاد5-2

 یکن تلقی و مردود شناخته خواهد شد.

شرکت  هیچگونه اعالم انصرافی مورد قبول نبوده و انصراف  ،: پس از گذشت زمان و تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت 5-3

 ه شرکت در مزایده خواهد شد . مشمول ضبط سپرد

 :در صورت تساوی قیمت پیشنهادی چند نفر از شرکت کنندگان برنده به قید قرعه انتخاب خواهد شد . 5-4

الی  22660011ر مــــی تواننــد با شماره تلفن های متقاضیان شــرکت در مزایــــده در صــــورت نیاز بـــه اطالعات بیشتــــ:  5-5

 مراجعه نمایند.امور قراردادها  –واحد مالی ـاس حاصل و یا به تم 305داخلی  -22660025



 

: محل مورد مزایده  با توجه به وضعیت کنونی و به شرط رویت که کلیه پیشنهاد دهندگان با ارائه پیشنهاد اقرار به رویت محل 5-6

مزایده به منظور بررسی کمی و کیفی آن توسط متقاضیان مورد مزایده و امکانات می نمایند اجاره داده می شود و بازدید از محل 

 قبل از ارائه قیمت پیشنهاد الزامی است  .

 می باشد .  27غرفه شماره  مزایده جهت بازدید  فضای : محل 7-5

و مفاد آنها کالً شرایط مزایده و قرارداد را که به انجام موضوع مزایده ارتباط دارد را مطالعه نموده شرکت کنندگان در مزایده : 5-8

و جزاً اطالع حاصل نموده اند و کلیه مندرجات مذکور را پذیرفته اند. هرگونه کسور، عوارض ، مالیات قانونی احتمالی، هزینه 

 باشد.بارگیری، حمل و رعایت اصول ایمنی و پاکسازی و هرگونه هزینه مترتبه  در خصوص برگزاری مزایده بر عهده برنده مزایده می

نسبت به ارائه مدارک و مستندات مورد  روز 5 برنده مزایده موظف است پس از طی کردن مراحل قانونی ظرف مدت حداکثر : 5-9 

 نیاز جهت عقد قرارداد اقدام نماید .

تی : شرکت کننده ای که بیشترین قیمت کل را پیشنهاد کرده بعنوان برنده اول انتخاب و اعالم خواهد شد و برنده دوم در صور 5-10

 .انتخاب می شود که برنده اول انصراف دهد و مبلغ سپرده وی ) برنده اول ( ضبط شود 

روز پس از اتمام  20پس از حداکثر تا  و سوم سپرده شرکت کنندگان یا ضمانت نامه بانکی آنها به استثناء برنده اول و دوم  : 5-11

 مزایده مسترد خواهد گردید . 

چک اجاره به فقره  12 ضمن همراه داشتنروز پس از ابالغ برنده شدن  5ایده موظف میباشد حداکثر ظرف مدت : برنده مز 5-12

سررسید اول هر ماه +  )شش ماه اجاره بها نقد ،  یا سه ماه اجاره بهای پیشنهادی نقد + سه ماه ضمانت نامه بانکی ( +  به همراه یک 

امضای قرارداد نهایی و تحویل مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت  جهتدرصد مبلغ سالیانه قرارداد  150فقره چک معادل 

ارضبط خواهد شد و وی حق هیچگونه نی و قضایی به نفع شرکت مزایده گذشرکت در مزایده بدون هیچگونه تشریفات قانوسپرده 

اعتراضی را نخواهد داشت چنانچه برنده مزایده در مهلت تعیین شده حاضر به ارائه تضامین الزم و چکهای اجارة موضوع قرارداد 

ابر آئین نامه معامالت شرکت دعوت بعمل خواهد آمد و در صورتیکه نفر دوم نیز با نشود از نفر دوم در صورت داشتن شرایط بر

چکهای قید شده ار( ضبط خواهد شد.د سپرده وی نیز به نفع )مزایده گذتوجه  به موارد  یاد شده فوق ، حاضر به انعقاد قرارداد نشو

مانت ناممه و چک مندرج در این ماده صرفاً از بابت و وسیله پرداخت . تاکید میگردد مبالغ و ضدر باال باید به نام برنده مزایده باشد 

مطالبات و خسارات احتمالی بوده و مستاجر نمیتواند به استناد وجود این موارد در ید موجر از انجام به موقع تعهداتش امتناع و یا 

 درخواست تهاتر تعهدات خود با موارد یا شده را نماید.

به هر علت از انعقاد قرارداد ه مختار است. چنانچه شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصل ارشرکت مزایده گذ 5-13

 با برنده مزایده منصرف گردد برنده مزایده حق هیچگونه ادعا جبران خسارت را نخواهد داشت.



 

و کلیه پیشنهادات تا اتخاذ تصمیم و تضمین : تقاضای استرداد پیشنهاد پس از تسلیم به هیچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد 5-14

برنده اول و دوم مزایده معتبر خواهد بود.چنانچه مزایده گزار به تبانی بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید پیشنهادها را مردود 

 تشخیص داده و پیشنهاد دهنگان متخلف را بصورت دائمی از فهرست واجدین شرایط حذف خواهد نمود.

 سایر شرایطی که احیاناً در شرایط مزایده پیش بینی نشده باشد تابع مقررات عمومی دولت جمهوری اسالمی میباشد.:  5-15

 :موارد پیش بینی نشده در این برگه شرایط شرکت در مزایده تابع اساسنامه و آئین نامه های شرکت و بنیاد مستضعفان میباشد.5-16

 نام واریز کننده قابل استناد می باشد.با ریال می باشد که  1.000.000ر مزایده مبلغ : ضمناً هزینه خرید اسناد شرکت د5-17

 شرایط مزایده:

و یا  باشد شده تعيين مبلغ از کمتر آن سپرده مبلغ یا و بوده سپرده مبلغ فاقد یا ومشروط  مخدوش، مبهم، که پيشنهادهاییبه  -1

جلسه . شد نخواهد داده اثر ترتيب مدارک ارسالی ناقص و پاکات سوابق و رزومه آنان در موعد مقرر تحویل هتل نگردیده باشد

امورمالی هتل در محل دفتر  19/05/1400مورخ   سه شنبهصبح روز  9رأس ساعت پيشنهادی واصله مزایده  بازگشایی پاکات

 و برنده مزایده انتخاب خواهد شد. برگزار استقالل

 های مربوط به انجام مزایده ) چاپ آگهی و کارشناسی و سایر تشریفات مزایده ( به عهده برنده مزایده می باشد . هزینه -2

 مربوط موارد سایر و مدیریتی و، حرفه ای  تخصصی امكانات ميتواند شرکت و بوده اخالق و شهرت حسن دارای باید متقاضيان -3

  .نماید صالحيت تعيين و بررسیمزایده ، تعيين برنده قبل از مطابق جدول فرم ارزیابی  را آنان به

شرکت نمودن در مزایده و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و کليه شرایط و قوانين هتل و انعقاد قرارداد مطابق روال هتل  -4

 می باشد.

بر اساس صرفه و صالح خود در، رد یا قبول هریك از پيشنهادات ارائه شده مختار می باشد و از ارائه هرگونه توضيح و یا  شرکت -5

 . پاسخی مبرا است و در این صورت متقاضيان حق هرگونه ادعایی در این خصوص را با امضای این فرم از خود سلب می نمایند 

به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده  محل مورد مزایدهفعلی  شرایط و موقعيت و صاتمشخ از آگاهی و کامل رؤیت با متقاضی -6

 عدم عنوانب بعداً نميتواند و نماید میمزایده  شرایط و اوراق امضاء به مبادرتمشخص تعيين شده از سوی شرکت  مدت برای

مزایده با شرایط مندرج در برگ  مورد محل اجاره به نسبت تنها خصوص این در شرکت و گردد معترض مورد هيچ در اطالع

 .شرایط و مطابق ضوابط و مقررات شرکت اقدام خواهد نمود 

مزایده می  برنده عهدهه بتماماً  محل موضوع مزایده خدمات بهره برداری راه اندازی و جهت  نياز مورد لوازم و امكانات کليه تهيه -7

 باشد.

بهره برداری  احداث  تجهيز و اموال منقول خود را جهت اقالم و مصالحی و همچنين برنده مزایده می بایست فهرست کامل -8

قرار داده و تایيدیه ) واحد حراست و  امور مالی (را در اختيار نماینده هتل  وارد هتل مينماید محل موضوع مزایده خدمات 

 .دریافت نماید 



 

  نامبرده  و  ميگردد واگذار مشخص به ایشان  و برای مدت   جاری و اداریکاربری آزاد تمنافع مورد اجاره صرفاً به منظور استفاده    -9

 .به هيچ عنوان حقی در جهت  تغيير شغل و یا تغيير خدمات قيد شده در این ماده نداشته و ندارد 

. هرگونه تغيير در  محل مورد اجاره و یا هرگونه تعميرات کلی و جزئی،و هر اقدامی که مربوط به استفاده بهتر مستاجر از محل   -10

یا تغيير این موارد   فرم مزایده مورد اجاره ميباشد همچنين  نصب دکور و تجهيزات و یا تزئينات مرتبط با شغل قيد شده در این 

  .کتبی مدیریت و به هزینه مستاجر انجام خواهد گرفتبا اخذ موافقت  "صرفا

 .همچنين ازاله زباله ، تنظيفات، برف روبی و کسر و انكسار درب و پنجره و شيشه و رنگ آميزی به عهده مستاجر است -11

جهت ممانعت چنانچه انجام تعميرات مرتبط با هتل نيازمند ورود مسئولين فنی به محل مورد اجاره داشته باشد مستاجر حقی در  -12

از ورود مسئولين یاد شده  نداشته و ندارد و مكلف به هرگونه همكاری با مسئولين مذکور ميباشد چنانچه ضرورت ایجاب نماید 

 .مسئولين مربوطه بدون اجازه مستاجر ميتوانند نسبت به ورود در محل اقدام نمایند 

د و مكلف به پرداخت اجاره بها  ماهيانه در راس مواعد مقرر متعه متقاضی در صورت برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد   -13

ميباشد  بدین منظور با توافق طرفين  مقرر شد که چنانچه در هر مقطع از قرارداد  هر یك از چكهای وسيله پرداخت اجاره بها 

دد  موجر حق دارد تا بدون در راس موعد  سررسيد  به هر دليلی ، مواجه با گواهی عدم پرداخت از سوی بانك محال عليه  گر

مراجعه به مراجع قضائی و بدون نياز به اخذ حكم  نسبت به فسخ  قرارداد  اقدام نماید  در این حالت مستاجر مكلف است 

بالفاصله و به محض اعالم  فسخ از ناحيه  موجر ضمن تسویه حساب با موجر و ارائه مفاصاحسابهای قيد شده در قرارداد  ،محل 

و تحویل ایشان  نماید عالوه بر این) عالوه بر فسخ و تخليه ( مستاجر مكلف و متعهد به پرداخت وجه التزام مقرر را تخليه 

 .قرارداد در  حق موجر ميباشد در

و با علم به موقعيت مكانی و صنفی  نسبت به پر نمودن فرم مزایده و امضای متقاضی با رویت محل و تحقيق الزم نسبت به آن   -14

و خدمات ی الزمه جهت اشتغال به شغل قيد شده در فرم مزایده که قادر به اخذ مجوزها و با این کار اعالم مينماید  آن اقدام

وضعيت موجودش  ميباشد بر این اساس در صورت برنده شدن متقاضی اخذ کليه مجوزهای در محل مورد اجاره با قيد شده 

که قانوناً  ییها گواهی و باید کليه مجوزها  در صورت عقد قرارداد  مزایده مربوطه  بر عهده ایشان  قرار دارد  همچنين برنده

خرید و واردات تجهيزات، شهرداری، ، بهداشت ، اتحادیه ،  فدراسيون مربوطه ، مجوزهای قبيلاز  محل ی و اداره زبرای راه اندا

 تهيهو با هزینه خود  شخصاً را الزم ميباشد و یا به موجب قانون الزامی است و غيرهلوازم، استخدام و بكارگيری نيروی انسانی 

 بوده و مؤجر هيچگونه مسئوليتی را نمی پذیرد.  ایشان  ؛ در غير اینصورت تمامی عواقب رأساً برعهده نماید

مورد اجاره  و یا عدم تمدید این  در اخذ مجوزهای مربوطه جهت استفاده ازاحتمالی برنده مزایده   یا عدم موفقيت  عدم توانایی -15

به موقع اجاره به پرداخت   ایشان مجوزها  و یا ابطال بعدی آن توسط مراجع ذیصالح ، هيچگونه تاثيری بر   تكليف و تعهد  

می باشد . همچنين موجر هيچ تعهدی در  ایشانبهای قيد شده در قراراد نخواهد داشت و هرگونه مسئوليت از این حيث  بعهده 

 جهت اخذ مجوزهای مذکور نداشته و ندارد.  برنده مزایده جهت همكاری با 



 

گاز  –تلفن  –برق  –پرداخت کليه هزینه های مصرفی و نيز هزینه های الزم برای بهره برداری از مورد اجاره نظير  هزینه آب    -16

بوده و متعهد به  )برنده مزایده(مستأجر  و همچنين شارژ تعيين شده و غيره )مطابق رقم اعالمی از سوی مدیریت هتل( بعهده   –

، در صددورت عدم پرداخت   و حق اعتراض نسددبت به مبلغ تعيين شددده را ندارد  پرداخت به موقع  هزینه های مذکور می باشددد

سخ وتخليه و مطالبه        ضمانت اجراهای قراردادی  )از قبيل حق ف ستفاده از  شده، موجر حق دارد عالوه بر ا هریك از موارد ذکر 

 .ع موارد یاد شده  اقدام نماید وجوه التزام قراردادی( نسبت به انسداد و قط

شامل خدمات عمومی از قبيل نظافت محوطه    -17 شارژ  شتی     –هزینه  سهای بهدا شی و       –سروی سرمای سيسات  شی  هزینه  تا گرمای

 .های پس ماند و.. . ميباشد که ماهيانه توسط مدیرت هتل محاسبه و جهت پرداخت به مستاجر اعالم ميگردد 

ارزش افزوده ، ماليات مشدداغل ، عوارض شددهرداری ،   ماليات بر از جمله  پرداخت کليه هزینه های دولتی مربوط به مورد اجاره -18

سایر هزینه ها که مربوط به       سماند و  صنفی، حق بيمه، حقوق کارکنان ،هزینه های پ ستفاده از مورد اجاره بوده و یا   عوارض  ا

شده    متعاقباً جزء اینگونه هزینه ها تلقی گردد کالً بعهده  ست د   شخص برگزیده  شد لذا نامبرده متعهد ا سال  می با ر پایان هر 

 .نسبت به اخذ مفاصا حسابهای مربوطه  از مراجع ذیربط اقدام و آن را به موجر تحویل  نماید

ستأجر  -19 سيد         ) برنده مزایده(م ضمام ر صل به ان ست اظهار نامه ارزش افزوده خود را حداکثر یك ماه پس از پایان هر ف موظف ا

مكلف به ارائه ارائه گواهی ) برنده مزایده(ء مدت اجاره یا فسخ آن مستاجر   با انقضا  پرداخت به هتل تحویل نمایند بر این اساس 

عدم بدهی از مراجع یاد شده  بوده و ارائه مفاصاحسابهای مذکور  جهت انجام تسویه حساب نهایی الزامی می باشد.بدیهی است   

ضامين احتمالی  موجود در ید موجر تا زمان ارائه مف    سناد  یا وجوه و یا ت شده از مراجع مربوطه  نزد      کليه ا سابهای یاد  صا ح ا

 ایشان باقی خواهد ماند.

مطابق چنانچه موجر ناگزیر به پرداخت هزینه های فوق الذکر و یا جرائم متعلقه شدددود ميتواندعالوه بر مطالبه  وجه الضدددمان   -20

او وجوه پرداختی و سایر بدهی های مستاجر  را از محل سایر اسناد و یا تضامين احتمالی و یا سایر اموال ومنابع دیگر         قرارداد

 .) ولو اموال موجود ایشان در محل ( نيز  برداشت نماید

و به هزینه  نده مزایده ()برمستأجر  عهدهه ب محل مورد اجارهجهت راه اندازی  نياز مورد لوازم و امكانات کليه تهيهتجهيز و  - -21

تلقی و متعلق به موجر خواهد  و امكانات و لوازم یاد شده مستهلك شدهتمامی تجهيزات  قرارداد دوره پایان در که بودهایشان 

مذکور را از هتل و یا حق هرگونه ادعای مالكيت بر آنها را با امضای  لوازم و تجهيزات و امكاناتحق خارج کردن بود لذا مستاجر 

 قرارداد از خود سلب می نمایند. 

تعدی از آن حق مستاجر محل ،و  ميباشد هتل اعالمی از سوی ضوابط و شرایط تابع محل مورد مزایده کار ساعات و اداره نحوه  -22

 .را ندارد 

ها اموال منصوب در محل و هر اعيان ، تجهيزات و متعلقات مربوطه ، اقالم ، دکوراسيونحفظ و نگهداری از مورد اجاره اعم از  -23

جزء دارایی موجر خواهد شد و کليه اموال متعلق به موجر ، بعهده و... به محض تجهيز و باز سازی و ایجاد مستحدثات  آنچه

همچنين اموال خود ،  موجود در آناجاره و اموال  مورد باید متقاضی در صورت برنده شدن و عقد قرارداد لذا مستأجر است و 



 

را در یكی از شرکتهای بيمه ای معتبر  که به تأئيد موجر رسيده باشد ، بيمه کامل ) حوادث  کارگرانش مشتریان ، کارمندان و 

تحویل موجر  ...(نموده و بيمه نامه را حد اکثر ظرف یك هفته پس از عقد قراردادمسئوليت مدنی وآتش سوزی و سرقت و –

نماید همچنين  مستأجر مسئول جبران خسارات ناشی از فعاليت خویش و کارکنانش  ، اعم از مالی ، جانی ، فوت ، دیه و هزینه 

 های بيمارستانی پرسنل خود و هتل ، ميهمانان و مشتریان هتل ناشی از فعاليت البی می باشد. 

، استاندارد و  دنياز از اجناس مرغوب ، بهداشتی و وسایل مورد اوليه ، لوازم مكلف است برای تهيه موا ) برنده مزایده(مستأجر- -24

 .نمایدسالم ، متناسب با شان هتل  و با کيفيت مورد نظر موجر  استفاده 

و یا به هر  ایمنی چنانچه  فعاليت مستاجر در محل مورد اجاره به واسطه عدم رعایت مقررات و یا نظامات قانونی ، بهداشتی - -25

دليل دیگر با دستور مراجع ذیصالح تعطيل و یا پلمب گردد یا از فعاليت ایشان به دليل عدم رعایت مقررات هتل توسط مدیریت 

جلوگيری به عمل آید ،هيچ مسئوليتی متوجه هتل نبوده و مسئوليت پاسخگویی به مراجع ذیصالح و تامين و پرداخت خسارات 

تاجر ميباشد  همچنين  مستاجر مكلف به پرداخت اجاره بهای دوران تعطيلی و پلمب و عدم فعاليت  بر عهده مس "وارده تماما

 .خواهد بود 

احتمال تعطيلی های آینده و تصميمات   و پذیرش با علم و اطالع از شرایط ناشی از بيماری کرونا  و با در نظر گرفتن تقاضیم- -26

در صورت برنده شدن اقدام نموده لذا  شرکت در مزایده و محدودیتهای اعمال شده از سوی ستاد  ملی مقابله با کرونانسبت به 

 .طرح ادعاهای بعدی از نامبرده مسموع نخواهد بود 

كلف به همكاری با عوامل موجر می باشد و مكلف است به م در صورت برنده شدن متقاضی در مزایده و عقد قرارداد نامبرده   -27

 .تذکرات و بخشنامه های مدیریت شرکت ) موجر( عمل نماید 

سال سن ، ایرانی ، دارای گواهی عدم سوء  21حداقل دارای آموزش دیده ، باید در محل مورد اجاره کارمندان مستاجر  -28

رت بهداشت و درمان دارای کارت پایان خدمت و حتی االمكان متأهل و ساکن اعتياد و گواهی سالمت مورد تأئيد وزا مپيشينه و عد

گان موجر و ارائه مدارک هویتی نامبردتهران باشند همچنين نامبرده مكلف است در زمان استخدام افراد فوق نسبت به معرفی ایشان به 

نين کارمندان و کارگران ایشان هيچرابطه استخدامی با همچپرسنل مستاجر باید دارای لباس فرم مورد تائيد هتل باشند اقدام نماید 

 .موجر ندارند 

مقررات بيمه ای و... و  –پرداخت دستمزد و مزایا -مكلف است کليه مقررات اعم از مقررات قانون کار ) برنده مزایده ( مستاجر -29

همچنين کليه نظام نامه های ایمنی مرتبط با کار کارکنان خود را رعایت و وسایل و ملزومات آنرا به تناسب کار و فعاليتی که انجام 

انضباطی  با هزینه شخصی خود  فراهم نماید و مقرات هتل و مسائل ميدهند و یا  در قانون و نظامات مربوطه مقرر داشته ، برای ایشان

 .آن را در قرارداد خود با کارگران لحاظ نماید 

در تصميمات ، اقدامات و اجراء  فعاليت های  بازار یابی  در صورت برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد،متعهد ميگردد ، تقاضیم -30

هيه اقالم تبليغاتی و اقداماتی از این ، تبليغات ، روابط عمومی و سایر موضوعات، مانند شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، ت

 .دست ، با هتل بين المللی پارسيان استقالل و موجر  همكاری نموده و قدر السهم هزینه های مربوطه را طبق نظر موجر بپردازد



 

ه از نام  و عالمت نصب هر گونه عالمت و تابلو تبليغاتی درداخل و یاخارج از محل مورد اجاره  و یا اعالن آگهی تبليغاتی و استفاد- -31

 تجاری هتل استقالل مجاز نبوده و منوط به کسب موافقت کتبی و قبلی از هتل خواهد بود.  

به محض اتمام مدت و یا اعالم فسخ از سوی موجر ) به هر  در صورت عقد قرارداد ،متعهد و مكلف است ) برنده مزایده(مستاجر - -32

کمترین عذر و بهانه ای ) ولو ادعای طلب از موجر و یا عدم آزاد سازی وسيله های  دليلی که صورت گرفته باشد ( بالفاصله و بدون

پرداخت یا اسناد تضمين ( ضمن تسویه حساب کامل با موجر و ارائه مفاصاحسابهای مربوطه منعكس در قرارداد نسبت به تخليه و 

را به گونه ای که  مورداجاره در پایان قرارداد فضای  مستاجر متعهد است تحویل مورد اجاره به صورت صحيح و سالم اقدام نماید .

قابل استفاده مجدد باشد به هتل تحویل نماید وحق تخریب و آسيب رساندن به فضای آن ، سيم کشی ها ، چراغها ، تجهيزات نصبی 

 و ... را تحت هيچ عنوان ندارد . 

به هر دليلی از تخليه و تحویل عين مستاجره ) در راس اتمام  متقاضی ميپذیرد که در صورت برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد - -33

ریال به عنوان اجرت المثل به موجر پرداخت نماید پرداخت  20.000.000مدت قرارداد و یا اعالم فسخ( امتناع نماید باید روزانه مبلغ 

ه تا زمان تخليه و تحویل محل مورد اجاره )چه توسط مستاجر و چه توسط موجر و یا قوه قاهره ( محاسبه و اجرت المثل یاد شد

ریال به عنوان وجه التزام  نقض تكليف وعدم  اجرای  2.000.000.000ادامه خواهد داشت  عالوه بر این مستاجر مكلف است مبلغ 

 دقيق و به موقع تعهدات به موجر پرداخت نماید . 

اقدام و تصویر برگ   نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا ) خدمات الكترونيك قوه قضائيه ( قبل از تحویل مدارک مكلف است   متقاضی  -34

 . تسليم نماید  هتل به در زمان تحویل مدارک  ثبت نام یاد شده را 

قع تعهدات و شروط مندرج در آن ميباشد لذا در صورت برنده شدن متقاضی و عقد قرارداد نامبرده مكلف به رعایت دقيق و به مو-  -35

مشمول ضمانت اجراهای قراردادی) تلقی  و موضوع را  نقض هر یك از شروط و بند های قرارداد ) به هر ميزان (تخلف از تعهدات 

  .  فسخ و مطالبه وجه التزامات ( مينماید 

فقره چک اجاره به سررسید اول هر ماه +  )شش ماه اجاره بها نقد ،  یا  12ضمن همراه داشتن   اجاره قرارداد عقد هنگام درمزایده  برنده -36

اجاره درصد مبلغ ساليانه درصد  150سه ماه اجاره بهای پیشنهادی نقد + سه ماه ضمانت نامه بانکی ( +  به همراه یک فقره چک معادل 

و تعهدات ،پرداخت وجه التزامات و ضمانت اجراهای قراردادی،  قراردادکليه مفاد  اجرای تضمين جهتاستقالل،  پارسيان هتل وجه در

ی شهردار جمله از)که به عایدات مستاجر تعلق گيرد(  ربطیذ مراجع از مفاصاحساب افتیدر از بعد کهخسارات احتمالی و... می باشد ، 

مشروط بر عدم انجام تخلفات قراردادی و تا ميزان  هتل بایی نها ابحس هیتسو و ... و، سازمان تامين اجتماعی  و ارزش افزوده ییدارا. 

 . شد خواهد عودت موجود 

پس از اخذ " صرفا هرگونه تغيير و یا ساخت دکوراسيون و تزئينات رادر صورت برنده شدن و عقد قرارداد  متقاضی متعهد است  -37

ست ا انجام دهد. بدیهی شرکتتعيين شده از طرف و طبق ضوابط و استانداردهای  ایشانبا نظر و مشورت  موافقت کتبی هتل و 

و اقالم منقول و غير منقول به موجر، حق تخریب و یا خارج نمودن دکوراسيون نصب شده  اجارهموضوع  محل مستاجر هنگام تحویل

 را نخواهد داشت. هزینه آن یا تعميرات و دکوراسيون مزبور  یا حق مطالبه وجهی بابتو تجهيزات ایجاد شده 



 

را دایر و در محل قرارداد حضور داشته ) مگر با  محل ميبایست همه روزه در صورت برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد  متقاضی -38

 هماهنگی قبلی ( و صرفاً اقدام به فعاليت خود نماید.

ئونات اخالقی و اسالمی در برخورد با مشتریان از سوی در شأن هتل بوده و همچنين رعایت ش از سوی مستاجر باید ارائه خدمات  -39

 الزامی می باشد . برنده مزایده

مقررات  مقررات و نظامات ایمنی ،متعهد و موظف به رعایت کليه ضوابط و قوانين اداره اماکن ، در صورت عقد قرارداد  برنده مزایده -40

و ایشان رأساً پاسخگوی مراجع ذیربط و بازرسين  بوده تعزیرات ، اتحادیه و نيز مسائل جانبی در آن واحد در جميع شرایط قانون کار 

ملزم به رعایت مقررات قانونی شرکت هتلهای پارسيان ، بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و هتل در هر حال  و  ميباشد صنفی 

 می باشد . استقالل

حسن اجرای نظارت بر و  ایشان متعهد می شود با نمایندگان هتل که جهت نظارت بر فعاليت  صورت عقد قراردادبرنده مزایده در  -41

 قرارداد به محل مورد اجاره اعزام می گردند همكاری الزم را نموده و به دستورات آنها و مقررات هتل عمل نمایند .

جاره ، نظر به فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره را داشته باشند متعهد و مدت احين در  مستاجردر صورت عقد قرارداد اجاره چنانچه  -42

 برنده مزایدهقبل بصورت کتبی به طرف دیگر اعالم نمایند، چنانچه درخواست فسخ و تخليه از ناحيه  ماه 2   ملزم می باشند مراتب را

برابر اجاره ماهيانه را به عنوان خسارت ضرر و زیان مورد ماه  سهموظف است معادل  در صورت موافقت موجر با اقاله ،) مستاجر( باشد

 .قت موجر محل را تخليه کامل نمایدو بالفاصله از تاریخ اعالم موافقانون مدنی به موجر پرداخت نماید 230توافق موضوع ماده 

در هر صورت ولو در صورت بخواهد قرارداد را فسخ نماید  مستاجرهر زمان از قرارداد چنانچه دردر صورت عقد قرارداد با برنده مزایده  -43

را  محلهزینه های انجام شده بابت آماده شدن  اقالم و تجهيزات و –منافع  –عين  حقی نسبت بهموافقت موجر با اقاله ، مستاجر 

 .نخواهد داشت

سب ، پيشه و امثالهم به کارفرما پرداخت متقاضی هيچگونه وجهی بابت سرقفلی ، ودیعه ، تضمين ، قرض الحسنه ، سپرده ، حق ک -44

حق هيچگونه ادعائی تحت عناوین فوق و غيره نخواهد داشت. )مستاجر(  برنده مزایدهنمينماید و بعد از انقضای مدت یا فسخ اجاره 

 نمی باشد. 1337اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه  متقاضی همچنين 

حق واگذاری موضوع قرارداد را جز و یا کالً به غير را نداشته و بدون هماهنگی نمی تواند مورد در صورت عقد قرارداد  مزایدهبرنده  -45

( منعقد شرکتو فی مابين ) بهره بردار  1376 اجاره را تعطيل کند. قرارداد اجاره با حاکميت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب

 به رعایت آن می باشند. خواهد گردید و طرفين ملزم 

شرایط فصلی  -، مبلغ قرارداد هيچگونه تعدیل یا کاهش اجاره ای ) از بابت امثال ماههای محرم ، صفر ، رمضان اجاره در طول مدت  -46

 تغييرات محل یا دکوراسيون و ... ( صورت نخواهد گرفت. –شرایط جوی و آب و هوایی  -

و از کم و کيف آن و نيز مفاد و مندرجات  و شرایط قرارداد آگاهی و اطالع کامل  مزایدهمتقاضی اعالم و اقرار می نماید از موضوع  -47

 ز ناحيه آنان مسموع نخواهد بود.یافته است و لذا بعد از تكميل و تحویل فرمهای مربوطه هيچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ا

 تحت پوشش مستاجر حق بيتوته و استراحت و خوابيدن در محل مورد اجاره را ندارند.   کارگران و کارمندان -48

 مستاجر حق استفاده از اتباع بيگانه فاقد پروانه اقامت و پروانه کار را تحت هيچ عنوان ندارد. -49



 

 .تكميل و امضا و تحویل فرم مزایده به منزله عقد قرارداد اجاره نخواهد بود   -50

" پس از طی تشرررررر و دع    ز بع از م اید   اوید  د ق  ری د ایزاز ن طدم ن ط ن ن متعاقبا   عقد قرارداد اجاره   -51

 . نعری خباهی شی 

  امضددا ميگردد فيمابين مقرر و اجاره  همانی اسددت که در قرارداد و تعهدات ایشددان  رابطه طرفينوشددروط و جزئيات  -52

ضای طرفين ميرسد    ای که  اجاره قرارداد شد  و حاکم در رابطه مالک اعتبار به ام در   که  شرایطی فيمابين طرفين ميبا
اثر قراردادی که با فردبرگزیده منعقد ميشود و در زمره تعهدات ایشان قرار ميگيرد نيز مشمول شرایط اختصاصی  مزایده/ خواهد       

 .بود

اختالف به وجود آمده  اختالف ناشی از قرارداد مراجع قضائی شهر تهران صالح به رسيدگی به در صورت بروز هرگونه -53

درصورت بروز هرگونه اختالف ناشی از تفسير یا اجرا ، بطالن، فسخ، دعاوی راجع به توابع و لواحق آن، بدواً ميباشند / 

از طریق مذاکره و به صورت مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم حصول نتيجه ، موضوع از طریق 

دستورالعمل هيئت داوری مزبور قابل رسيدگی و حل و فصل بوده و رای داور برای  قهيئت داوری مستقر در بنياد و طب

طرفين قطعی و الزم االجرا خواهد بود. شرط داوری، مستقل از قرارداد حاضر بوده و حتی در فرض بطالن یا فسخ این 

 قرارداد دارای اعتبار و الزم االجرا می باشد.

 توانندیموی  مقامقائماز شرط داوری مستثنی بوده و موجر یا  26/5/1376مصوب  ( قانون روابط موجر و مستاجر3ماده ) -54

بدون رجوع به داوری از مقررات این ماده استفاده نمایند و در صورت انقضاء مدت قرارداد اجاره و عدم تخليه به موقع 

حل اختالف نسبت به اخذ  و قانون شورای 76توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشت طبق قانون مالك مستاجر سال 

 .باشدیمدستور تخليه فوری اقدام نماید و این موضوع خارج از صالحيت داور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : برگ پیشنهاد قیمت 1ت شماره سویپ

 مشخصات شرکت کننده :  –الف ( 

 .هر گونه مسئولیت ناشی از ارائه مشخصات، برآورد اجاره ، تجهیزات به عهده پیشنهاد دهنده می باشد 

 پیشنهادی:قیمت ب ( 

 ميباشد.............ریال )به حروف( ..............ریال معادل .................................مبلغ ..........................پيشنهادی ماهانه  اجاره

 

 

 

 

 

 

 شخص حقیقی 

 

 نام و نام خانوادگی :-1

 نام پدر :-2

 شماره شناسنامه :-3

 محل تولد :-5تاریخ تولد :                    -4

 منزل متقاضیآدرس -6

 تلفن تماس  -7

 کد پستی  -8

 شخص حقوقی 

 

 شرکت/سازمان / موسسه :-1

 شماره ثبت :-2

 تاریخ ثبت :-3

 آدرس و تلفن دفتر :-4

 کد پستی  -5

موضوع مزایده را رویت نموده و نسبت به وضعيت کمی و کيفی آن آگاهی کامل دارم و هر  محل.......................... .........اینجانب ...................

و عدم آگاهی از وضعيت کمی و کيفی انها را از خود سلب نموده و ضمن اعالم آگاهی کامل خود  محلگونه اعتراضی مبنی بر عدم رویت 

ن هيچگونه مشكلی نداشته و متعهد می گردم در صورت برنده شدن از شرایط مزایده اظهار می دارم جهت تهيه و پرداخت مبلغ نقدی آ

موضوع قدی نداشته باشم . در ضمن تاکيد می نمایم در صورت برنده شدن و انصراف از ستی مبنی بر تغيير شرایط پرداخت ندرخوا

می گردم که در صورت برنده خواهم نمود .و همچنين متعهد نو ضبط سپرده شرکت در مزایده درخواستی جهت استرداد آن  مزایده

وجوه تعهد شده و اسناد اجاره و اسناد تضمينی در متن شرایط نسبت به پرداخت  روز5پس از طی مراحل قانونی ظرف مدت  شدن

    مهر و امضاء                                                                                .  مایمناقدام  مربوطه مزایده

 


