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 بسم ا... الرحمن ارحيم                          
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

و نگهداری  ،حفظ  دومنوبت  دو مرحله ای تجدید مناقصه  – 1اسناد مناقصه شماره 

 فضای سبزاحياء 
 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :

 

 

   

 خـتاری یـدوده زمانـمح الیتـفع ردیف

 یـــبعد از درج آگه مناقصهزمان توزیع برگ شرایط  1
تا تاریخ  02/05/1400 از تاریخ 

17/05/1400  

2 
مدت زمان بازدید از محل 

 مناقصه
 14الی  9از ساعت 

تا تاریخ  02/05/1400 از تاریخ 

17/05/1400 

 روز 13 مهلت تحویل پیشنهادات 3
تا تاریخ  02/05/1400 از تاریخ 

17/05/1400 

 )الف و ب( بازگشایی پاکات 4
 درصورت رسیدن به حد نصاب

 

مورخ  سه شنبهروز صبح  9ساعت 

19/05/1400 

 )ج( تبازگشایی پاک 5
 درصورت رسیدن به حد نصاب

 

مورخ  شنبهروز صبح  9ساعت 

23/05/1400 

 مناقصهاعالم برنده  6

پس از  کاریروز 3حداکثر تا 

بازگشایی پاکتهای پیشنهاد 

 قیمت

25/05/1400 

 زمان انعقاد قرارداد 7

پس  کاری روز 9حداکثر تا 

امور از ابالغ کتبی توسط 

 مالی

مورخ  شنبهحداکثر تا پایان روز 

30/05/1400 

مــی تــــواند تاری هــای اعــالم شــده در اــدو  اــو  را بــر اســا   هتــل پارســیان اســتقال : شــرکت  1تبصــره 

شــرایط واقعــی زمــان ااــرا مــورد بــازن ری قــرار دهــد ر در ایــی صــورت تاری هــای ادیــد بــر اســا  محــدوده   

زمانی مشـ   شـده در اـدو  اـو  محاسـبه و بـه ایـالش کلیـه شـرکت کننـدگان درمناقصـه .واهـد رسـید ر              

 محاسبه ن ردیده است ر ضمناً روزهای تعطیل در ادو  او 
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 مناقصه : موضوع -1
 6تحت پوشش شرکت هتلهای بیی المللی پارسیان در اارای دستورالعمل شماره      هتل پارسیان استقال    شرکت      

کمیســیون معامالت شــرکت در نار دارد ح ن و ن هداری اســای ســبز هتل مشــتمل بر انواش   29/02/1400مورخ

شی و برف روبی محویه و آبنماهای هتل و ن هداری گل انه هتل،   در.ت، در.تچه و گل و چمی و نااات و نمک پا

ــایر اقدامات مرتبط و    ــی و س ــی و آات کش ــمشاش نیز اارای  هر  نمودن ، کود دهی ، گلکاری ، احیاء نمودن ، س

سالی ها، البی ورررو        سازی کلیه  صورت نیاز یراحی گل آرایی و زیبا  ستورات مدیر انی مرتبط با نوش اعالیت و در  د

را براسا  شرایط ویرح قراردادازیریق   شرقی و غربی هتل    –انوبی  –محویه بیرونی هتل  اعم از محویه شمالی  

 تاییدیه صالحیت واگذارنمایدر برگزاری مناقصه به شرکتهای واادشرایط ودارای

 باشدر ای میمرحله دونوش مناقصه : مناقصه عمومی -2

 پارسیان استقال  هتلنام دست اه مناقصه گزار:-3

  استقال  واقع در تقایع بزرگراه چمران و ولیعصرپارسیان شرکت هتل نشانی دست اه مناقصه گزار:  -4 

 مدارک الزمحقوقی داری کلیه اش اص  مناقصه گر)پیشنهاد دهنده(:-5

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

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

   باشدربعنوان تسمیی شرکت در مناقصه میریال    500.000.000مبلغ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  -1-6

 نوع تضمين و چگونگی ارائه آن : -2-6

را به صورت ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و     ریا  500.000.000مناقصه گراهت شرکت در مناقصه باید مبلغ    

ــرد دارا بودن مدت اعتبار اولیه  ــنهاد و قابل تمدید بنا به  ماه از تاریخ آ.ریی  3بدون قید و با ش ــلیم پیش مهلت تس

ستقال           شرکت هتل پارسیان ا صه گزار برای یک دوره دی ر که توسط یکی از بانکهای دا.لی به نام  ست مناق در.وا

به نام *الزم به ذکر می باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتماً می بایست       صادر شده باشد ارائه نمایدر    

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

 مورد پذیرش است.( مناقصه

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

 امور مالی شرکت هتل بیی المللی پارسیان استقال  محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پيشنهادها : -1-7

کثیراالنتشار   روزنامهدربایست اهت دریاات اسناد پس از چاپ آ.ریی آگهی   شرکت کنندگان در مناقصه می   -2-7

شده   شرکت مرااعه   امور مالیبه  واحد    17/05/1400روز کاری و نهایتاً تا  تاریخ  سیزده ظرف یی مهلت تعییی 

 نمایندر 

مورخ  شنبه یکروز  14 کلیه مناقصه گران )پیشنهاد دهندگان( حداکثر تا ساعت    زمان و مهلت تحویل پيشنهادها :  -3-7

باشد در سه پاکت    مهلت  دارند تا اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک الزم مطابق با شرایط ایی مناقصه می     17/05/1400

 ندراو  تحویل نمای 4مجزا به آدر  مندرج در بند

 پاکات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت او  الذکر به هیچ واه تحویل گراته ن واهد شدر تذکر :
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ــاعت :  زمان بازگشااائی پاکت -4-7 ــبح 9سـ ــنبه روز    صـ ــه شـ ــایی و ز 19/05/1400مورخ  سـ                       مان بازگشـ

 میباشد ر  23/05/1400پاکات ج متقاضیان 

 داتر امور مالی هتل پارسیان استقال   محل بازگشائی پاکت : -5-7

 :دعوت به جلسه  -8

بدینوســیله از کلیه مناقصــه گران )پیشــنهاد دهندگان( دعوت می شــود که  در صــورت تمایل نماینده مطلع و تام  

صه در زمان مقرر به محل یاد       اال.تیار .ود را با  شائی پاکت ایی مناق سه بازگ شده   معرای نامه معتبر برای حسور در ال

 اعزام ارمایندر

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام کار-9  

ــرکت برنده پردا.ت ن واهد کرد ربلکه پیمانکار  -1-9 ــاب به ش کارارما هیچ ونه پیش پردا.ت و یا واه علی الحس

 درپایان هر ماه صورت حساب هزینه یکماه راتهیه وبه کارارما ارائه نمایدر

تعهد توســط برنده مناقصــه به حســی انجام  ضــمانت نامه بانکیمناقصــه منود به ارایه  انعقاد قرارداد با برنده-2-9 

درصد رقم کلی قرارداد .واهد بودرایی تسمیی با لحاظ شرایط و م اد قرارداد و با انقسای دوره تسمیی و        25میزان 

 تایید عملکرد پیمامکار آزاد .واهد شدر

 ر مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ماه اعتبار داشته باشندر 3باید از تاریخ آ.ریی مهلت تحویل پاکت بمدت  کلیه پیشنهادات  

 کميت وکيفيت٬نوع٬استانداردها٬بازرگانی فنی ت مشخصا٬شرح کار -11

 به شرح پیوستهرگونه شرایط انی و تکنیکی 

 مدت زمان اجرای قرارداد : -21

 ر باشدشمسی می 1بمدت 

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

پاکت اداگانه از یکدی ر تنایم و بصورت الک و مهر شده با ل اف مناسب     3کلیه پیشنهادها می بایست در    -1-13

 ارائه گردندر

 هریک از پاکتها باید بر حسب مورد دقیقاً و با حروف بزرگ به صورت )الف(و)ب(و)ج( مش   شوندر -2-13

 تره گزار بر روی پاکتها الزامی اسدست اه مناقصنام و آدر  مناقصه گر )پیشنهاد دهنده( و نام   -3-13

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

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

 ایی شرایط  6اصل تسمیی سشرده شرکت در مناقصه بشرح بند -1-1-14

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

 کدپستی-کدملی-ااکس -شماره تل ی -آدر  -مش صات مناقصه گر شامل نام -1-2-14

 مدیران اارای و کسانیکه حق امساء دارندر -نام و عنوان شغلی اعساء هیات مدیره-2-2-14

 اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشدر تصویر -3-2-14
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 تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آ.ریی تغییرات شرکت  -4-2-14

 وابق وتجربیات مرتبط ورضایت نامه ازکارارمایان قبلی ستصویر -5-2-14

 اداره کاراز ویر کشی برابراصل تائیدیه صالحیت ایمنی تص-6-2-14

 کلیه نسخ امسا شده پیشنویس قرارداد  -7-2-14

  گواهی صالحیت ایمنی  -7-2-14

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

در ایی آنالیز قیمت پیشــنهادی  قیمت .ال  پیشــنهادی .ود را به همراه  پیشــنهاد دهنده مکلف اســت  -1-3-14

 پاکت صراحتا و به صورت حروف و عددی قید نمایدر

ضيح :  پیشــنهاد دهنده می در پیشــنهاد قیمت هیچ آیتمی نبایســتی بصــورت رای ان یا بدون قیمت ارائه گرددر  تو

بایســت در رقم  پیشــنهادی .ود کلیه هزینه های متعلقه از قبیل مالیاتها و حق بیمه و هرگونه کســورات قانونی را  

 لحاظ نمایدر

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 مناقصـــه و تســـلیم پیشـــنهاد به منزله ســـند قبو  محتویات و م اد کلیه اســـناد مناقصـــه شـــرکت در  -1-15

روز برای تسلیم تسمیی  7به برنده مناقصه، وی باید ظرف مدت حداکثر برنده شدن  می باشد لذا پس از ابالغ کتبی 

ناقصه برنده او  و دوم آزاد  تسمیی شرکت در م  شود تا پس از مبادله قرارداد ،   انجام تعهدات و امساء قرارداد حاضر  

گردد در غیر ایی صورت و چنانچه برنده او  از پیشنهاد .ود عدو  نماید و حاضر به امساء قرارداد نباشد یا تسمیی       

 انجام تعهدات را ارائه ننماید تسمیی شرکت در مناقصه وی ضبط .واهد شدر

  االشاره به مناور ارائه تسمیی انجام تعهدات و   در حالت او  به برنده دوم ابالغ می شود که ظرف مدت او  -2-15

ست در            صه وی نیز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بدیهی ا شرکت در مناق سمیی  ضر گردد تا ت ساء قرارداد حا ام

شرکت در         سمیی  سمیی انجام تعهدات )و یا انعقاد قرارداد( ت شنهاد .ود و یا امتناش از ارائه ت صورت عدو  وی از پی

 وی نیز ضبط .واهد شدر مناقصه

 ر.واهد شددر صورت تش ی  مناقصه گزار تجدید در صورت ضبط تسمینات ن رات او  و دوم، مناقصه  :1تبصره

صره   شرکت در          : 2تب سشرده  صه آنان ن هداری و  شرکت در مناق سشرده  صه،  پس از تعییی برندگان او  و دوم مناق

 مناقصه ، سایر مناقصه گران به آنان مسترد می گرددر

 توضيح و تشریح اسناد: -61

ــود را      -1-16 ــرات . ــوا  و نا ــه س ــد هرگون ــی توانن ــناد، م ــت اس ــس از دریاا ــدگان در مناقصــه پ شــرکت کنن

ــاره ــد      درب ــدرج در بن ــه آدر  من ــوارد ب ــایر م ــه و س ــناد مناقص ــی      4اس ــماره تل  ــا ش ــا ب ــوده و ی ــا  نم                   ارس

 تما  حاصل نمایندر 305دا.لی  25-22660011

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

 زیر است :  
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 عمومی:شرایط -71-1

ستمزدو            -1-1-17 صرای؛ د سو.تی وم شد و تغییراتی چون اازایش قیمت مواد شده باید قطعی با شنهاد قیمت پی

ــنهادی برای مدت زمان قراردادثابت بوده وغیرقابل اازایش می   ــای اازایش قیمت پیش غیره دلیلی برای توایه تقاض

 باشدم راازایشهایی که یبق قانون لحاظ گرددر

شودر )در  قیمت باید برای هر ازء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل باید به عدد و حروف قید  پیشنهاد -2-1-17
ــد معتبر و مورد قبو              ــورت مغایرت در نتیجه امع واحدها با قیمت کل، آن یک که کمتر باشـ .واهد بود و    صـ

 واحدهای حساب نشده بصورت رای ان و یا ت  یف تلقی .واهد شدر(
 های مربود به تهیه پیشنهاد بعهده شرکت کننده در مناقصه .واهد بودرکلیه هزینه  -3-1-17
نماید توانایی الزم اهت انجام تعهدات موضوش مناقصه را از هر نار دارا   مناقصه گر با شرکت درمناقصه اعالم و اقرار می     -4-1-17

 باشدر  می
داده و در صورت مغایرت محاسبات انجام    گری .واهدبود که مناسب تریی قیمت را برنده مناقصه، مناقصه  -5-1-17

شده با امع کل مندرج در پیشنهاد قیمت، رقم کمتر مالک اقدامات بعدی .واهد بود و مبلغ اضاای بعنوان ت  یف    
 بصورت متناسب سر شکی .واهد شدر

 مناقصه گذار در رد و یا قبو  یک و یا تمامی پیشنهادات رسیده م تار استر -6-1-17
توسط پیمانکار برنده  و کارشناسی انجام شده و ررر    های منتشره آگهیهای برگزاری مناقصه اعم از  ه هزین -7-1-17

 باشدرقابل پردا.ت می
مدیر کارگاه به  پیمانکار برنده مناقصــه مکلف اســت به مناور کنتر  عوامل اارائی و موضــوش قرارداد یکن ر  -8-1-17

یار .ود را اهت ســرپرســتی و رســیدگی به امور مطروحه به کارارما بصــورت  نماینده تام اال.ت عنوان مســلو  کارگاه و
کتبی معرای نمایدر ضـــمناً پردا.ت حقو  و مزایای ایشـــان به هر نحو .ارج از قرارداد و به عهده پیمانکار می باشـــد و 

رنده مناقصه با یک .ط تل ی   کارارما هیچ ونه مسلولیتی نداردر و کارارما مکانی را اهت استقرار نیروی انسانی پیمانکار ب   
 ردا.لی بدون ا.ذ هزینه پیش بینی .واهد کرد

  موارد رد پيشنهادات: -71-2

سیون معامالت مورد قبو  قرار ن راته و       -1-2-17 سط کمی صل گردند، تو شنهادهایی که به یکی از حاالت زیر وا پی

 به مناقصه گران ذیربط اعاده می شوندر

 مبهم یا مشرود ارائه شده باشندرالف: پیشنهادهایی که بصورت 

 ب: پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مش صات و سایر شرایط اسناد مناقصه باشندر

 ج: پیشنهادهایی که ااقد تسمیی شرکت در مناقصه باشندر

 د: پیشنهادهایی که بصورت ناق  ارائه شده باشند ) با تش ی  کمیسیون معامالت (

 که بعلت ضرورت تجدید یا لغو مناقصه اعاده می شوندرهـ : پیشنهاهایی 
 

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

  18-2ه ٬د٬ب٬الف:   موارد بندالف

 برنده او  یا دوم مناقصه نشده ان مالی ودرمرحله نهاییکه براسا  ارزیابیب : تسمیی مناقصه گرانی

 و دوم مناقصه پس از امساء قرارداد با ن ر برنده ر ج : تسمیی برنده او 
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 د: تسمیی برنده دوم مناقصه پس از امساء قرارداد با برنده دوم مناقصه 

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

 یندرالف: سشرده شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که از ادامه مناقصه صرف نار نما

ــده از ارائه              ــورت ارااش کار به وی و امتناش برنده یاد ش ــه در ص ــه برنده او  مناقص ــرکت در مناقص ــشرده ش ب: س

 ضمانتنامه انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در ایی شرایط ر

صورت ارااش کار به وی )عند الزو         صه در  صه برنده دوم مناق شرکت در مناق سمیی  سمیی  ج: ت م( و  امتناش از ارائه ت

  انجام تعهدات و یا انعقاد قرارداد مانند ردیف ب باال

 شرایط اختصاصی مناقصه : 

صه: -الف شتمل بر انواش در.ت، در.تچه و گل و چمی و نااات و           تعهدات برنده مناق سبز هتل م سای  ست از ح ن و ن هداری ا صه عبارت ضوش مناق مو

و سایر اقدامات  نمک پاشی و برف روبی محویه و آبنماهای هتل و ن هداری گل انه هتل، هر  نمودن ، کود دهی ، گلکاری ، احیاء نمودن ، سمشاشی و آات کشی 

اعم از  ی دستورات مدیر انی مرتبط با نوش اعالیت و در صورت نیاز یراحی گل آرایی و زیبا سازی کلیه سالی ها، البی ورررو محویه بیرونی هتل )     مرتبط و نیز اارا

 شرقی و غربی هتل ر(  –انوبی  –محویه شمالی 
ن ر نیرو    10یور(  با تعداد پیمانکار ملزم است موضوش مناقصه را در شش ماهه او  سا  )از او  اروردیی لغایت آ.ر شهر       -1

ــ ند ماه( با تعداد   ــا  )از او  مهر ماه لغایت آ.ر اس ــش ماهه دوم س ــاعت کاری در دو  8و در ش ن ر نیرو .واهد بودر س

 ( میباشد ر  23لغایت  15و  15صبح لغایت  7شی ت کاری )

 ارائه گواهی صالحیت ایمنی از وزارت کار و رااه ااتماعی الزامی میباشد ر  -2

 ارائه تصویر اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی دایر بر تاسیس و آ.ریی تغییرات شرکت الزامی مبیباشد ر -3

شرکت و ارائه حداقل       -4 سوابق اارایی  صه ای از اعالیت و  سات          5.ال س شرکت ها و مو سی انجام کار از  اقره گواهی ح

 معتبر الزامی میباشد ر 

 اه ااتماعی الزامی میباشد ر ارائه گواهی صالحیت کار از وزارت کار و را -5

 ارائه مدرک معتبر مبنی بر دارا بودن داتر کار در تهران الزامی میباشد ر   -6

 سا  سابقه کار اهت شرکت در مناقصه الزامی میباشد ر  5داشتی حداقل  -7

 دارا بودن یرح هماهنگ یبقه بندی مشاغل صادره از وزارت تعاون کار و رااه ااتماعیر   -8

 ناام مهندسی کشاورزی الزامی میباشد ر  عسویت در سازمان -9

 تهیه و تامیی کلیه ادوات و دست اه های مرتبط با موضوش مناقصه بعهده برنده مناقصه استر  -10

در صورتی که در پایان قرارداد ، موضوش تعییی تکلیف انت اب برنده مناقصه ادید از یریق تشری ات مناقصه مش    -11

 ماه  با هتل یبق روا  قبل  می باشد ر   2ادامه همکاری به مدت نشده باشد برنده مناقصه متعهد به 

 برنده مناقصه متعد می باشد نسبت به تهیه صورتجلسه تحویل و تحو  با برنده مناقصه قبلی اقدام نماید ر  -12

 هر  کردن علواه های کلیه محلهای مورد مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد ر  -13

انجام موضوش مناقصه و پردا.ت حقو  و مزایای قانونی و بیمه آنان به عهده برنده مناقصه است  تامیی نیروی انسانی اهت  -14

 و هتل از ایی بابت هیچ مسلولیتی نداردر

  رداشتی کارشنا  ایمنی معرای شده از یرف وزارت تعاون و رااه ااتماعی الزامی میباشد  -15

 ارزش اازوده نیز اضااه .واهد شدر %9ده به مبلغ پیشنهادی ، در صورت داشتی گواهی ثبت نام در مالیات بر ارزش اازو -16

شـرکت نمـودن در مناقصــه و دادن پیشـنهاد بــه منزلـه قبــو  ا.تیـارات و کلیــه شـرایط هتــل و انعقـاد قــرارداد مطـابق نمونــه          -17

 .می باشد
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و موقعیت و شرایط واگذاری متقاضیان با رؤیت کامل شرایط زیر سا.ت موضوش مورد نیاز موضوش مناقصه و آگاهی از مش صات  -18

مبادرت به امساء قرارداد می نماید و نمی تواند بعداً  برای مدت یکسا  برای انعقاد قرارداد بشرح مندرج در برگ شرایط مناقصه 

 بعنوان عدم ایالش در هیچ مورد معترض گرددر

قرارداد حاضر نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه دا.لی یرف قرارداد ملزم می باشد که کلیه پرسنل .ود را برای مدت زمان اارای  -19

 . بیمه مسلولیت مدنی و بیمه تمام .طر نماید وتصویر بیمه نامه های مزبور را اهت درج در سوابق به کارارما تسلیم نمایدر

  بهداشتی و مقررات قانونیقرارداد متعهد و موظف به رعایت استانداردهای ایمنی برابر ناارت شورای عالی ح اظت انی و امور یرف  -20

 می باشدر و اراهم نمودن کلیه ملزومات و وسایل ایمنی برای کارگران معرای شده به هزینه .ود 

رعایت کلیه ضوابط اداره اماکی و نیز مسائل اانبی در آن واحد در امیع شرایط از سوی یرف قرارداد الزامی و رأساً پاس  وی  -21

 مراع زیربط می باشدر
 یی لوازم ایمنی و بهداشتی و رعایت و اارای مقررات ح اظت کار بعهده برنده مناقصه استرتهیه و تام -22

 برنده مناقصه حق است اده از به کارگیری اتباش .ارای حتی با داشتی کارت اقامت و پروانه اشتغا  را نداردر -23

  واهد داشتر برنده مناقصه حق واگذاری موضوش مناقصه ازاً یا کالً به غیر را تحت هر عنوان ن -24

برنده مناقصه ملزم است تا پرسنل .ویش را کتباً به واحد امور اداری هتل معرای نموده تا از ناحیه هتل کارت ورود و .روج برای  -25

 آنان صادر گرددر

داشته  برنده مناقصه می بایست حداقل توان پردا.ت سه ماه حقو  و مزایای پرسنل موضوش قرارداد را قبل از دریاات حقو  از هتل -26

 باشد ر 

 برنده مناقصه ملزم است همه ماهه یک نس ه از لیست بیمه پردا.تی پرسنلی .ویش را به هتل ارائه دهدر -27

در صورت بروز هر نوش حادثه ای در .صوص پرسنل و کارگران برنده مناقصه که ناشی از اعل یا ترک اعل برنده مناقصه باشد،  -28

رش و تامیی وثائق قسائی و حسور در مرااع ذیصالح اهت پاس  ویی بر عهده برنده مسلولیت پردا.ت هزینه های درمانی و و ا

 مناقصه است ر)بیمه دیات حداکثر سقف به عهده برنده مناقصه میباشد(ر

همچنیی ابران هرگونه .سارت و ضرر و زیان وارده به در.تان و محویه اسای سبز که ناشی از اعل یا ترک اعل برنده مناقصه  -29

 بق تش ی  و برآورد ناظریی بعهده برنده مناقصه استرباشد مطا

پرسنل برنده مناقصه می بایست با یونی رم متحدالشکل با درج آرم شرکت به ازای هر ن ر دو دست کامل تحویل دهد تا  -30

 بتوانند در محویه هتل حسور یابندر 

یر مجموعه .ود از سازمان تامیی برنده مناقصه موظف است نسبت به دریاات م اصاحساب بیمه و مالیات پرسنل ز -31

 ااتماعی و دارایی تهیه و به هتل ارائه دهدر
ن ر از  5اسای سبز که  ماهر و آموزش دیده  ن ر  نیروی کارگر 7ن ر و در نیمه دوم  10سا  یرف قرارداد می بایست در نیمه او   -32

سا   باشند به همراه یک ن ر سرپرست با مدرک مرتبط و دارای ت ص  کاای در مورد اسای سبز )هر  نمودن  35کارگران ،زیر 

و با لبا  و ک ش  ، کود دهی، گلکاری، احیاءنمودن، سمشاشی و آات کشی و سایر ایالعات مرتبط( به صورت اعا  و اوان

شکل و رنگ آن مورد تایید کارارما باشد بصورت تمام وقت  به کارارما معرای نماید، همچنیی حقو  و  متحدالشکل م صوص که

 ن ر اعا  در محل کار .ود حاضر باشندر 5حق بیمه پرسنل میبایست الزاماً پردا.ت گرددردر ایام تعطیل رسمی میبایست 

 رات دا.لی شرکت هتل استقال  میباشندربرنده مناقصه و پرسنل تحت امر وی ملزم به رعایت ضوابط و مقر -33
 بیمه و ارائه صورت وضعیت و تائید ناظر .واهد بودر67/16هرگونه پردا.تی به برنده مناقصه در آ.ر هر ماه و با کسر  -34

 سا  بهره گیری نمایدر 45تا  20برنده مناقصه متعهد است از نیروهای با شرایط سنی  -35

ران معرای شده را به امور اداری هتل گارداد ای مابیی .ویش و پرسنل و کاربرنده مناقصه متعهد است یک نس ه از قر -36

 تحویل دهد و قبل از اابجائی پرسنل ن ر ادید را ده روز قبل از است دام معرای نمایدر

 کارارما هیچ گونه تعهدی در .صوص تامیی سرویس ایاب و ذهاب کارگران برنده مناقصه نداردر -37



                                         قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.                                               

 10از  7صفحه 

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

بـه عنـوان نـاظر قـرارداد بـه برنـده مناقصـه معراـی مـی نمایـد و مبنـای محاسـبه هتـل اهـت                هتل مدیر انـی و مهندسـی را   -38

ــه گــزارش ورود و .ــروج ثبــت و گــزارش شــده از یریــق امــور اداری و تاییــد نهــایی مــدیر     پردا.ــت صــورت وضــعیت ماهیان

و تعـداد ن ـرات بـه     انی و مهندسـی هتـل مـی باشـد و در غیـر ایـی صـورت کسـر کـار و غیبـت بـر مبنـای رقـم کـل قـرارداد               

 نسبت میزان کارکرد ماهیانه محاسبه و کسر .واهد شد ر  

 تعهدات هتل: -ب
 تهیه و تامیی مصالح موضوش مناقصه از قبیل .اک، کود، گل، گیاه بذر و در.چه به عهده هتل می باشدر -1

اسالمی و ا.القی گردید در.واست هتل مجاز است چنانچه کارگر برنده مناقصه مرتکب ت لف یا راتار مغایر با شلونات  -2

 اای زینی وی را نماید و برنده مناقصه ملزم است بالااصله ش   دی ری را اای زیی کندر

 غذای پرسنلی اهت پرسنل یا کارگر برنده مناقصه بعهده هتل می باشدر تهیه  -3

.تیار برنده مناقصه قرار می در ا" امانتا هتل محلی در مجاورت گل انه اهت ن هداری لوازم، ر.تکی و انجام امور داتری  -4

" بدون انجام تشریفات خاصی محل یاد شده را به تصرف خود درآورده و دهد که میتواند  با اتمام قرارداد .ود راسا

 اقالم احتمالی برنده مزایده را به محل دیگر منتقل نماید 
مناقصه در .صوص تامیی آب مسلولیتی ن واهد  تامیی آب مورد نیاز و د ست اه پمشاژ آب بر عهده هتل میباشد و برنده -5

 داشتر

متی قراردادی که به امسای یرایی .واهد رسید مالک اعتبار .واهد بود و شرویی که به ارا.ور در قرارداد مذکور ازء  -6

 رمشمو  شرایط مناقصه حاضر .واهد بود تعهدات پیمانکار قرار می یرد نیز 
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