
 

                                         قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.                                               

 8از  0صفحه 

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

 

 

 بسم ا... الرحمن ارحيم                         
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 تامين نيروی انسانی هتل  دو مرحله ای اسناد مناقصه

 10مناقصه شماره 

 
 زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :برنامه 

 

 

 

   

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

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

06/12/99 

2 
مدت زمان بازدید از محل 

 مزایده

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

 14الی  9ساعت 

تا تاریخ  14/11/99از تاریخ 

06/12/99 

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

06/12/99 

 09/12/99  یک روز بعداز جمع آوری پاکات الف و ب  بازگشایی پاکات 4

 17/12/99  ج بازگشایی پاکات 5

 اعالم برنده مزایده 5
از بازگشایی  روز پس 2حداکثر تا 

 پاکتهای پیشنهاد قیمت

19/12/99 

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

 برندگی 

 25/12/99 



 

                                         قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.                                               

 8از  1صفحه 

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

 

 تامين نيروی خدماتی شركت هتل بين المللی پارسيان استقالل مناقصه : موضوع -1

 باشد. ای میمرحله دونوع مناقصه : مناقصه عمومی -2

صه گزار:   -3 ستگاه مناق ستقالل     هتل نام د سيان ا سيان در اجرای      پار شركت هتلهای بين المللی پار شش  تحت پو

تامين نيروی خدماتی شركت هتل   دارد كميسيون معامالت شركت در نظر  00/00/99 مورخ ....... شماره دستورالعمل  

 واجد شرایط واگذار نماید .  برنده مناقصهرا به  بين المللی پارسيان استقالل

  استقالل واقع در تقاطع بزرگراه چمران و وليعصرپارسيان شركت هتل نشانی دستگاه مناقصه گزار:  -4

 حقوقی حقيقی و كليه اشخاص   مناقصه گر)پيشنهاد دهنده(:-5

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

 توانند در مناقصه شرکت نمايند.پيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زير می 

 باشد. در مناقصه می شرکت بعنوان تضمينريال   3.000.000.000مبلغ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  -1-6

 نوع تضمين و چگونگی ارائه آن : -2-6

به صورت ضمانتنامه بانكی غير قابل برگشت  راريال   3.000.000.000مبلغ مناقصه گرجهت شركت در مناقصه باید 

مدید بنا به ماه از تاریخ آخرین مهلت تسليم پيشنهاد و قابل ت 3و بدون قيد و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اوليه 

 هتل پارسيان استقاللدرخواست مناقصه گزار برای یك دوره دیگر كه توسط یكی از بانكهای داخلی به نام شركت 

  430.818.678479.1به شماره  هتل پارسيان استقاللبه حساب شركت  صادر شده باشد ارائه و یا مبلغ مزبور را نقداً 

الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، يش آن را ارائه نماید. واریز و ف سينا شعبه هتل استقاللنزدبانك 

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.(

 تحويل اسناد و محل و زمان بازگشائی پاکت:محل دريافت و مهلت  -7

 امور مالی شركت هتل بين المللی پارسيان استقالل محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها : -1-7

كثيراالنتشار   روزنامهدربایست جهت دریافت اسناد پس از چاپ آخرین آگهی   شركت كنندگان در مناقصه می   -2-7

شدددركت مراجعه    امور مالی  به واحد    06/12/99روز كاری و نهایتاً تا  تاریخ        ..ظرف مدت  طی مهلت تعيين شدددده  

 نمایند. 

 شنبه روز  14 كليه مناقصه گران )پيشنهاد دهندگان( حداكثر تا ساعت زمان و مهلت تحويل پيشنهادها : -3-7

باشد  الزم مطابق با شرایط این مناقصه می  مهلت  دارند تا اسناد مناقصه را كه حاوی كليه مدارك    06/12/99 مورخ 

 فوق تحویل نمایند. 4در سه پاكت مجزا به آدرس مندرج در بند

 پاكات پيشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذكر به هيچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد. تذکر :

 09/12/99مورخ   شنبهچهار روز  8ساعت : الف و ب  زمان بازگشائی پاکت  -4-7

 17/12/99مورخ  شنبه یكروز  8ساعت : ج  زمان بازگشائی پاکت 

 می باشد.دفتر امور مالی هتل پارسيان استقالل  محل بازگشائی پاکت : -5-7
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 :دعوت به جلسه  -8

بدینوسدديله از كليه مناقصدده گران )پيشددنهاد دهندگان( دعوت می شددود كه  در صددورت تمایل نماینده مطلع و تام  

شده         االختيار خود را با  صه در زمان مقرر به محل یاد  شائی پاكت این مناق سه بازگ ضور در جل معرفی نامه معتبر برای ح

 اعزام فرمایند.

 

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام کار-9  

كارفرما هيچگونه پيش پرداخت و یا وجه علی الحسدداب به شددركت برنده پرداخت نخواهد كرد .بلكه پيمانكار  -1-9

 به كارفرما ارائه نماید. تهيه و درپایان هر ماه صورت حساب هزینه یكماه را

صه منوط به ا  -2-9  ضمين حسن انجام   انعقاد قرارداد با برنده مناق شامل    تعرایه ت صه  سط برنده مناق یك فقره  هد تو

خواهد بود.این تضدددمين با لحار شدددرایط و مااد قرارداد و با  ریال  5.000.000.000ضدددمانت نامه بانكی به مبلغ 

 كار آزاد خواهد شد.دوره تضمين و تایيد عملكرد پيمان انقضای

 

 . مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ماه اعتبار داشته باشند. 3كليه پيشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاكت بمدت   

 

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

 شركت هتل بين المللی پارسيان استقالل انسانیتامين نيروی 

 مدت زمان اجرای قرارداد : -21 

 . باشدشمسی میسال  1بمدت 

 

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

پاكت جداگانه از یكدیگر تنظيم و بصورت الك و مهر شده با لااف مناسب     3كليه پيشنهادها می بایست در    -1-13

 ارائه گردند.

 هریك از پاكتها باید بر حسب مورد دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت )الف(و)ب(و)ج( مشخص شوند. -2-13

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

 تويات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

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

 این شرایط  6اصل تضمين سپرده شركت در مناقصه بشرح بند -1-1-14
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 پاکت ب )فنی بازرگانی( بايد محتوی مدارك و اطالعات زير در يك نسخه )کپی برابراصل( باشد :  -41-2

 كدپستی-كدملی-فاكس -شماره تلان -درسآ -مشخصات مناقصه گر شامل نام -1-2-14

 دیران اجرای و كسانيكه حق امضاء دارند.م -ام و عنوان شغلی اعضاء هيات مدیرهن-2-2-14

 اساسنامه شركت كه بایستی به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد. تصویر -3-2-14

 تصویر روزنامه رسمی كشور حاوی آخرین تغييرات شركت  -4-2-14

 كارفرمایان قبلی  رضایت نامه از تصویر سوابق وتجربيات مرتبط و -5-2-14

 اداره كاراز اصل تائيدیه صالحيت ایمنی  كپی برابرویر تص  -6-2-14

 نویس قرارداد  كليه نسخ امضا شده پيش -7-2-14

 

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

در این آناليز قيمت پيشددنهادی  قيمت خالص پيشددنهادی خود را به همراه  پيشددنهاد دهنده مكلف اسددت  -1-3-14

 پاكت صراحتا و به صورت حروف و عددی قيد نماید.

می         پيشنهاد دهندهدر پيشنهاد قيمت هيچ آیتمی نبایستی بصورت رایگان یا بدون قيمت ارائه گردد.  توضيح :

بایسددت در رقم  پيشددنهادی خود كليه هزینه های متعلقه از قبيل مالياتها و حق بيمه و هرگونه كسددورات قانونی را  

 لحار نماید.

پس از استعالم ضمانت نامه بانكی از سوی بانك صادره و تایيد آن يگردد باز و بررسی م "الف"در ابتدا پاكت تبصره مهم : 

می گردد سوابق و رزومه كاری متقاضيان بررسی می گردد در صورت عدم تایيد رزومه متقاضی باز و بررسی « ب»پاكت  سپس

« ج»د نظر از هرجهت ، پاكت حذف و حق هيچگونه اعتراضی ندارد و در صورت تایيد توانایيهای مور مناقصه، شركت كننده از 

 باز می گردد. 

 

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 شدددركت در مناقصددده و تسدددليم پيشدددنهاد به منزله سدددند قبول محتویات و مااد كليه اسدددناد مناقصددده  -1-15

روز برای تسددليم   5 به برنده مناقصدده، وی باید ظرف مدت حداكثر برنده شدددن  می باشددد لذا پس از ابالك كتبی 

ضر     صه برنده اول و     شود تا پس از مبادله قرارداد ،   تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حا شركت در مناق ضمين  ت

دوم آزاد گردد در غير این صورت و چنانچه برنده اول از پيشنهاد خود عدول نماید و حاضر به امضاء قرارداد نباشد یا  

 نماید تضمين شركت در مناقصه وی ضبط خواهد شد.تضمين انجام تعهدات را ارائه ن

در حالت فوق به برنده دوم ابالك می شود كه ظرف مدت فوق االشاره به منظور ارائه تضمين انجام تعهدات و     -2-15

ست در            صه وی نيز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی ا شركت در مناق ضمين  ضر گردد تا ت ضاء قرارداد حا ام

شركت در        صورت عدول  ضمين  ضمين انجام تعهدات )و یا انعقاد قرارداد( ت شنهاد خود و یا امتناع از ارائه ت وی از پي

 مناقصه وی نيز ضبط خواهد شد.

 .خواهد شددر صورت تشخيص مناقصه گزار تجدید در صورت ضبط تضمينات نارات اول و دوم، مناقصه  :1تبصره
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صره   شركت در          : 2تب سپرده  صه آنان نگهداری و  شركت در مناق سپرده  صه،  پس از تعيين برندگان اول و دوم مناق

 مناقصه ، سایر مناقصه گران به آنان مسترد می گردد.

 

 توضيح و تشريح اسناد: -61

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

داخلی  22660011-25ارسدال نموده و یا با شدماره تلان     4اسدناد مناقصده و سدایر موارد به آدرس مندرج در بند    

 تماس حاصل نمایند. 305

 

شرح          -71 شنهادهای خود بايد رعايت و اجرا نمايند ب سليم پي صه در ت شنهاد دهندگان به مناق نكاتی که پي

 زير است :  

 شرايط عمومی:-71-1

و  مصرفی؛ دستمزد   سوختی و  شده باید قطعی باشد و تغييراتی چون افزایش قيمت مواد   قيمت پيشنهاد  -1-1-17

   غيرقابل افزایش    ثابت بوده و   غيره دليلی برای توجيه تقاضدددای افزایش قيمت پيشدددنهادی برای مدت زمان قرارداد       

   افزایشهایی كه طبق قانون لحار گردد. مگر می باشد

شود. )در  پيشنهاد قيمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذكر شود و قيمت كل باید به عدد و حروف قيد  -2-1-17
صدددورت مغایرت در نتيجه جمع واحدها با قيمت كل، آن یك كه كمتر باشدددد معتبر و مورد قبول خواهد بود و               

 واحدهای حساب نشده بصورت رایگان و یا تخايف تلقی خواهد شد.(
 ه هزینه های مربوط به تهيه پيشنهاد بعهده شركت كننده در مناقصه خواهد بود.كلي -3-1-17
نماید توانایی الزم جهت انجام تعهدات موضوع مناقصه را از هر نظر دارا   مناقصه اعالم و اقرار می  مناقصه گر با شركت در   -4-1-17

 باشد.  می
ن قيمت را داده و در صورت مغایرت محاسبات انجام   گری خواهدبود كه مناسب تری برنده مناقصه، مناقصه  -5-1-17

شده با جمع كل مندرج در پيشنهاد قيمت، رقم كمتر مالك اقدامات بعدی خواهد بود و مبلغ اضافی بعنوان تخايف    
 بصورت متناسب سر شكن خواهد شد.

 مناقصه گذار در رد و یا قبول یك و یا تمامی پيشنهادات رسيده مختار است. -6-1-17
توسط پيمانكار برنده  و كارشناسی انجام شده و ...    های منتشره آگهیهای برگزاری مناقصه اعم از  هزینه  -7-1-17

 باشد.قابل پرداخت می
ضوع قرارداد یك     -8-1-17 ست به منظور كنترل عوامل اجرائی و مو صه مكلف ا سئولبه عنوان   نار پيمانكار برنده مناق  م

ضمنًا          نماینده تام االختيار خود ر صورت كتبی معرفی نماید.  سيدگی به امور مطروحه به كارفرما ب ستی و ر سرپر ا جهت 
ارفرما هيچگونه مسددئوليتی  پرداخت حقوق و مزایای ایشددان به هر نحو خارج از قرارداد و به عهده پيمانكار می باشددد و ك

 ندارد.  
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

شنهادهایی كه به یكی از  -1-2-17 سيون معامالت مورد قبول قرار نگرفته و     پي سط كمي صل گردند، تو حاالت زیر وا

 به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند.
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 الف: پيشنهادهایی كه بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.

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

 پيشنهادهایی كه فاقد تضمين شركت در مناقصه باشند.ج: 

 د: پيشنهادهایی كه بصورت ناقص ارائه شده باشند ) با تشخيص كميسيون معامالت (

 هد : پيشنهاهایی كه بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوند.
 

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

  17-2ه ٬د٬ب٬موارد بندالفالف:   

 د.برنده اول یا دوم مناقصه نشده ان مرحله نهایی در مالی وكه براساس ارزیابیب : تضمين مناقصه گرانی

 ج : تضمين برنده اول و دوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با نار برنده .

 مناقصه.ضاء قرارداد با برنده دوم د: تضمين برنده دوم مناقصه پس از ام

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

 الف: سپرده شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی كه از ادامه مناقصه صرف نظر نمایند.

  ب: سددپرده شددركت در مناقصدده برنده اول مناقصدده در صددورت ارجاع كار به وی و امتناع برنده یاد شددده از ارائه           

 ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در این شرایط .

ضمين           صورت ارجاع كار به وی )عند الزوم( و  امتناع از ارائه ت صه در  صه برنده دوم مناق شركت در مناق ضمين  ج: ت

  انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف ب باال

 

 شرايط اختصاصی مناقصه : 
صه     -1 شركت در مناق ضمين  ست مبلغ    بمنظور ت ضی ميبای صورت    3.000.000.000، متقا در   ضمانت نامه بانكی ریال به 

صویر        ضمناً ت ستقالل تهيه و تحویل امور مالی نمایند  سيان ا سيد آن را     ضمانت نامه وجه هتل پار صل ر در   مربوطه و ا

نموده و رسدديد پاكات دریافت    مالی واحد قراردادهامور پاكت الك و مهر شددده به همراه برگه پيشددنهاد قيمت تحویل ا 

 نمایند.

  مبلغ سددپرده نارات اول تا سددوم برنده مناقصدده، نزد شددركت هتل بين المللی پارسدديان اسددتقالل باقی خواهدماند تا در  -2

 ه،قراردادمنعقد گردد.صورتيكه نار اول برنده، پس از ابالك،از عقد قرارداد امتناع نماید با نارات دوم یا سوم برنده مناقص

شت مدت هات روز پس از ابالك)مطابق بند         -3 شدن وی و گذ شااهی برنده  صورتيكه نار برنده، پس از ابالك كتبی یا  در 

شركت در           (،14 ضمين  سپرده ت شرطی اقدام ننماید  ضمانت نامه بانكی بدون هيچ قيد و  سبت به عقد قرارداد و ارائه    ن

صه وی   سارت عدم   مناق ضوع           به عنوان خ شد و مو شت خواهد  ضبط و بردا ستقالل  شركت هتل ا ایاای تعهد، به ناع 

مناقصه به ترتيب به نارات دوم یا سوم واگذار می شود و در مورد نارات برنده دوم و سوم نيز به همين روال عمل خواهد    

 شد.

 ابل استرداد ميباشد.  سپرده تضمين سایر شركت كنندگان پس از مشخص شدن نارات اول تا سوم برنده مناقصه، ق -4

دوع مناقصه،حقوق وعوارض وماليات وهرگونه كسورات قانو          -5 دوض ده م ده ب دورتيك د نی تعلق گيرد،بعهده برنده مناقصه  درص

 می باشد.  
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دوقی متقاضی شركت در مناقصه و همچنين نام و مشخصات صاحبان مجاز امضاء به همراه         -6 داص حق دل اشخ دام و مح ن

امضاء منتشره در    س شركت و یك نسخه از آخرین آگهی تغييرات شركت و صاحبان مجاز    یك نسخه كپی از آگهی تاسي  

ستی، یك            سایر مدارك درخوا شخاص حقيقی نيز عالوه بر  شود و ا سوابق قرار داده  سمی باید در داخل پاكت  روزنامه ر

 نسخه از كپی شناسنامه را نيز در داخل پاكت فوق قرار دهند.  

صه، ر     -7 شركت در مناق ضی  شمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله وزراء نمایندگان     متقا سماً اعالم می نماید كه م

نمی باشددد و چنانچه خالف این امر در هر  1337و كارمندان دولت در معامالت دولتی و كشددوری مصددوب سددال  مجلس

سد  سپر        زمان به اثبات بر ضبط  سخ قرارداد و  ضمن ف سئول جبران    عالوه بر مجازاتهای مقرر در قانون و  ضمين، م ده ت

 خسارات وارده به شركت هتل استقالل ميباشد.  

 متقاضی می بایست پيشنهاد قيمت خویش را در پاكت درب بسته تحویل دهد. -8

 یك یا كليه پيشنهادات مختار است و از هرگونه پاسخگویی در این خصوص مبراست.شركت هتل استقالل در رد یا قبول  -9

شروط،مبهم،    -10 شنهادات م صل گردد،ترتيب اثر داده        به پي شده وا شنهاداتی كه بعد از تاریخ تعيين  سپرده و پي مخدوش و فاقد

 نخواهد شد.

 پيشنهادهای حاصله در كميسيون مربوطه بررسی شده و از واجدین شرایط دعوت بعمل خواهد آمد. -11

 ده مناقصه می باشد.هزینه های مربوط به برگزاری مناقصه اعم از كارشناسی، آگهی و غيره .... به عهده برن -12

شد         -13 ضيان بازگشایی خواهد  صله بدون حضور متقا سه ليكن حضور متقاضی در محوطه هتل   ،پاكت پيشنهادات وا الزامی  در روز جل

 ميباشد.  

كليه موارد ابالغی به متقاضدديان قبل و بعد از مناقصدده بطور رسددمی در تابلوی اعالنات امور اداری نصددب گردیده و برنده  -14

 سایرین از طریق مطالعه آن از نتيجه مطلع می گردند و این مورد به مثابه ابالك قانونی می باشد.و  مناقصه

 یكسال ميباشد.   ) اعم از خدمات نظافتی ، پذیرایی ، انتظامات و ... ( مدت قرارداد تامين نيروی انسانی  -15

وجدده نقددد  بدده مبلغ                                                   پيمددانكددار همزمددان بددا امضددددای قرارداد متعهددد بدده ارائدده ضدددمددانددت نددامدده بددانكی یددا     -16

 ریال می باشد. 5.000.000.000

 مدارك مورد ارزيابی که ميبايست توسط شرکت کنندگان در مناقصه ارائه شود . 

   وزارت کار و رفاه اجتماعیگواهينامه تاييد صالحيت ايمنی 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 يی در زمينه مرتبط ) ارائه حداقل

 کار الزامی ميباشد . ( 

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

  آماده به کارمستندات تجهيزات و ماشين آالت 

 کفايت 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 مديريت  HSE  . از وزارت کار الزامی ميباشد 

  قدرت مالی و پشتيبانی 
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 از گواهی امضاء صاحبان امضاء مج 

. 

ضعاان         -17 ست ضوابط و مقررات داخلی هتل و بنياد م ضوابط قانونی ملزم به رعایت كليه  پيمانكار عالوه بر رعایت مقررات و 

 انقالب اسالمی ميباشد.    

شددركت كنندگان در مناقصدده باید دارای حسددن شددهرت و حسددن اخالق بوده و هتل می تواند امكانات و توانایی مالی     -18

را قبل از عقد قرارداد بررسی نماید ، ضمناً در صورت داشتن سوابق كاری مرتبط ، ارائه رزومه       تخصصی و مدیریتی آنان   

 كامل در پاكات جداگانه به پيوست برگه پيشنهاد قيمت الزامی است.

 

شرایط هتل و انعقاد قرارداد مطابق نمونه         -19 شنهاد قيمت به منزله قبول اختيارات و  صه و دادن پي شركت نمودن در مناق

 ل می باشد.هت

تعداد نيروی انسدددانی توسدددط كارفرما برای انجام موضدددوع قرارداد همزمان با امضددداء قرارداد به اطالع پيمانكار خواهد   -20

 اقدام نماید.   %30رسيد.كارفرما در مدت قرارداد می تواند نسبت به كاهش یا افزایش در تعداد نيروی انسانی مورد لزوم تا 

 وزارت كار و رفاه اجتماعی الزامی ميباشد .  ارائه گواهی صالحيت ایمنی از -21

 ارائه تصویر اساسنامه شركت ، روزنامه رسمی دایر بر تاسيس و آخرین تغييرات شركت الزامی است .  -22

شركت و ارائه حداقل       -23 سوابق اجرایی  صه ای از فعاليت و  سات          5خال س شركت ها و مو سن انجام كار از  فقره گواهی ح

 معتبر . 

 حيت كار از وزارت كار و رفاه اجتماعی الزامی ميباشد . ارائه گواهی صال -24

 ارائه مدرك معتبر مبنی بر دارا بودن دفتر كار در تهران الزامی ميباشد .   -25

 داشتن حداقل ده سال سابقه كار .  -26

 دارا بودن طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل صادره از وزارت تعاون كارو رفاه اجتماعی الزامی ميباشد .   -27

داشتن كارشناس ایمنی معرفی شده از طرف وزارت تعاون و رفاه اجتماعی الزامی ميباشد . ) ارائه گواهی نامه مربوطه  -28

 الزامی ميباشد ( 

 ميبایست به امضاء و مهر شركت برسد . و همچنين پيش نویس قرارداد تمامی صاحات فرم شرایط شركت در مناقصه  -29

 .  كسورات قانونی به عهده پيمانكار است -30

ارائه پروانه عضویت كانون انجمنهای صنای كارفرمایی شركت های خدماتی ، پشتيبانی استان تهران صادره از وزارت تعاون  -31

 و كار و رفاه اجتماعی الزامی ميباشد . 

 ارائه حداقل ده فقره از دوره آموزش و ایمنی و بهداشت كارگران شركت .  -32

 كت به هزینه پيمانكار ميباشد . انجام بيمه مسئوليت مدنی جهت كاركنان شر -33

اظهار نامه مالياتی و  –ثبت نام ارزش افزوده  –ارائه مدارك توانایی مالی ) صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخير        -34

 گردش حساب سه ماهه (

وكالت، اجاره و  -نمایندگی -پيمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً یا كالً به غير تحت هيچ عنوان از قبيل شراكت   -35

 امثالهم نخواهد داشت. 

 شركت متقاضی ميبایست حداقل توانایی پرداخت سه ماه حقوق و مزایای پرسنل را داشته باشد .  -36

پيمانكار متعهد است صرفاً با افراد یا كارگرانی، مبادرت به عقد قرارداد نماید، كه پس از بررسی سوابق آنان از ناحيه امور      -37

 اداری هتل، صالحيت آنان به تایيد كتبی امور اداری هتل رسيده و كتباً به پيمانكار معرفی شوند. 
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درسنل و ك           -38 دای پ د دزای دوق و م دار متعهد است حق د درای این قرارداد بكار می گمارد برابر      پيمانك ده در اج درانی را ك دارگ

صورتحساب     قوانين و مقررات جاری بویژه قانون تامين اجتماعی و قانون كار، حداكثر ظرف مدت یك هاته از تاریخ ارائه 

 ار نمی باشد.پرداخت نماید و تاخير در وصول مطالبات وی از كارفرما، مجوز تاخير در پرداخت حقوق پرسنل پيمانك

پرداخت حق بيمه و ماليات ممهور به مهر ماهيانه كارگران خویش نسددبت به جمع  حقوق پيمانكار ملزم به ارائه ليسددت  -39

 درآمد كارگران به كارفرما می باشد.
ن می  پيمانكدارمتعهد بده رعدایت و اجدرای مقدررات داخلی هتل،شركت هتلها و شركت هلدینگ سياحتی و مراكز تاریحی پارسيا      -40

 باشد.  

پيمانكار متعهد اسددت تا خدمات و موضددوع قرارداد را مطابق نظرات و پيشددنهادات كارفرما انجام دهد. تخلف از این بند   -41

 موجب فسخ قرارداد از ناحيه كارفرما ميگردد.  

یان آن قرار  پيمانكار متعهد اسددت به كليه پرسددنل و كارگران گمارده شددده، تاهيم نماید كه كليه اطالعاتی را كه در جر  -42

خواهند گرفت، محرمانه تلقی نموده و از افشدددای آن نزد سدددایر اشدددخاص حقيقی یا حقوقی جدداً خودداری نمایند. در  

 صورت ورود خسارتی از این جهت به هتل، پيمانكار مسئول و پاسخگو خواهد بود. 

 تعيين پيمانكار منظور می گردد.  جانب پيمانكار جزء امتيازات سازمان مربوط به شغل ازدر صورت ارائه مجوز از  -43

 پيمانكار حق استااده از پرسنل غير ایرانی را ندارد .  -44

پيمانكار متعهد است تا چنانچه از ناحيه پرسنل و كارگران گمارده شده، خسارات و ضرر و زیانی متوجه اموال و وسایل و        -45

 تجهيزات كارفرما گردد، مطابق نظر و برآورد كارفرما، جبران نماید.

يمانكار مسئوليت تامين حااظت و ایمنی كار كليه كاركنانی را كه به دستور او در هتل مشغول بكار شوند بعهده داشته       پ -46

و مسددئوليت جبران كليه حوادو و خطرات غير مترقبه در خصددوص پرسددنل و ميهمانان كارفرما از قبيل پرداخت هزینه 

ضو     ضائی و ح ستانی، ارش، دیه، تامين وثائق ق شی از عملكرد      های بيمار ضائی و انتظامی كه نا سخگوئی در مراجع ق ر و پا

 .پيمانكار یا هر یك از پرسنل وی باشد،كالً بعهده و به هزینه پيمانكار خواهد بود و هتل تعهدی در هيچ مورد ندارد

 

د یا كارگر هتل    افرادی كه در اجرای این قرارداد از ناحيه پيمانكار به خدمت گرفته خواهند شدددد، به هيچ عنوان كارمن               -47

سئول پرداخت هزینه حقوق و مزایا       شده و پيمانكار م سوب ن سنوات خدمت  -پاداش -عيدی –مح صی  -بازخرید    -مرخ

ایاب و ذهاب و هرگونه افزایش قانونی و پرداخت خسارات ناشی از اخراج بوده و رعایت قدوانين تدامين اجتماعدی و كار و    

كارفرما، فارك از هرگونه پاسخ و ادعای احتمالی، در مراجع حل اختالف وزارت كار  حاداظت و ایمنی كار نيدزخواهد بود و 

 و امور اجتماعی و مراجع قضائی و انتظامی خواهد بود.

 كارگران گمارده شده از ناحيه پيمانكار، متعهد به حاظ شئونات اسالمی و رعایت مقررات داخلی هتل می باشند. -48

سنل پيمانكار كه برای  -49 شته         هيچيك از پر شتغال دا شوند نباید از جهت نظام وظياه ممنوعيت ا شغول بكار  ضوع قرارداد م انجام مو

 باشند.

پيمانكار متعهد اسددت یك نسددخه از قرارداد فيمابين خویش و پرسددنل و كارگران معرفی شددده به هتل را به امور اداری هتل    -50

 تحویل دهد.

 كارگران پيمانكار ندارد. كارفرما هيچ تعهدی در خصوص تامين سرویس ایاب و ذهاب -51

 به كارگران پيمانكار مطابق غذای پرسنلی در تعهدات هتل می باشد.و یونيارم  در اختيار گذاشتن غذا -52

شرایط قرارداد            -53 صه و از كم و كيف آن و نيز مااد و مندرجات و  ضوع مناق شرایط مو ضی اعالم و اقرار می نماید از  متقا

ست و لذا بعد از تكميل و تحویل فرمهای مربوطه، هيچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص      آگاهی و اطالع كامل یافته ا

 از ناحيه آنان مسموع نخواهد بود. 
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 . ت این فرم می بایست به امضاء و مهر شركت متقاضی برسد تمامی صاحا  -54

بازگشایی  برایامتياز  1000از  550كسب حداقل امتياز دهی به شركت ها بر مبنای جدول پيوست ميباشد و امتياز  -55

  پاكت ج الزامی ميباشد .

 کارقيمت پيشنهادی برای کل انجام 

 مهروامضاءپيشنهاددهنده                                                                                  

 

 1399آناليز یك كارگر خدماتی در هتل استقالل با احتساب كليه هزینه ها تا پایان سال 

 شرح هزینه در ماه به ریال مبلغ به ریال عنوان ردیف

  ..................... حقوق پایه 1

 طبق قانون كار ..................... بن كارگری 2

 طبق قانون كار ..................... خواربار و مسكن 3

 معادل یكماه حقوق در سال ..................... بازخرید سنوات خدمت 4

 روز  26در سال  ..................... مرخصی 5

 معادل دو ماه حقوق در سال ..................... سالعيدی پایان  6

                                                                                                                                                                                                      .....................                                                                                                          سود شركت 7

B ( درصد 16.67حق بيمه ) .....................  ردیفA ×67/16 % 

A  83.33( ÷ 7تا  1)ردیف  ..................... جمع كل% 
 

 

 

 را می بايست پر نمايند و تصميم گيری جهت اعالم برنده بر مبنای اين رديف خواهد بود. 7تقاضيان فقط رديف م 

 باشد.ق الزحمه )سود( شرکت بابت هر نفر کارگر در ماه ........................................... ريال می ح 

  رديفA .جدول به شرح ذيل قابل محاسبه خواهد بود 

 A( = 7تا  1)جمع رديف  /83.33*  100

 ميباشد.  Aحاصلضرب درصد حق بيمه تعيين شده در عدد  Bرديف 

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

 ديون و کسورات قانونی قرارداد بر عهده پيمانكار می باشد. پرداخت 

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

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

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

 

 امضاء مجاز و مهر شر  

 م و پرداخت گردد.روز ه باید محاسبات توسط امور مالی انجا 31و  29روز در نظر گرفته شده و در ایام  30كليه محاسبات جدول فوق جهت 


