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 تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان استقاللپارسیان  هتل     

 

 عمومیشرایط 

  31 شماره اجاره غرف  اولعمومی نوبت ده ـمزای

 1399 ماه  بهمن

 

 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات :                                        

 1399/      /    روز  14تا ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مورخ   19شماره دستورالعمل در نظر دارد در اجرای  تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان استقاللپارسیان  هتل

 با شرایط ذیل اقدام نماید:از طریق برگزاری مزایده عمومی   8شماره  هغرفاجاره شرکت نسبت به معامالت  کمیسیون 29/09/99

 موضوع مزایده :-1

در شمسی با اجاره ماهیانه یکسال برای مدت  متر 23قریبی  ت به مساحتطبقه همکف مرکز تجاری هتل  واقع در 31اجاره غرفه شماره  -1

 ... عطر ، ساعت و .قالب کاربری آزاد ترجیحاً ارائه فروش ملزومات ، 

 
 : هبرنامه زمانبندی برگزاری مزاید-2

 

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

کت کنندگان رتاریخهای جدید بر اساس محدوده زمانی مشخص شده در جدول فوق محاسبه و به اطالع کلیه شدر این صورت 

 خواهد رسید . هدر مزاید

 

 

 

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

 21/11/99تا تاریخ  11/11/99از تاریخ  بالفاصله بعد از درج آگهی زمان توزیع برگ شرایط مزایده 1

 مدت زمان بازدید از محل مزایده 2
 9روز از ساعت  دهاز تاریخ درج آگهی به مدت 

 14الی 
 21/11/99تا تاریخ  11/11/99از تاریخ 

 21/11/99تا تاریخ  11/11/99از تاریخ  روز پس از درج آگهی ده   مهلت تحویل پیشنهادات 3

 چها روز بعد بازگشایی پاکات 4
مورخ  شنبهصبح روز   10ساعت 

25/11/99 

 اعالم برنده مزایده 5
بازگشایی پاکتهای روز پس از  2حداکثر تا 

 پیشنهاد قیمت

  27/11/99  

 روز پس از ابالغ کتبی اعالم برندگی  5حداکثر تا  زمان انعقاد قرارداد 6
 02/12/99  



 

 شرکت کنندگان در مزایده :شرایط -3

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

 نحوه ارسال پیشنهادات :-4

در سه پاکت جداگانه الک  21/11/99 مورخ  سه شنبهروز  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 

 زمانتسلیم نمایند ) بدیهی است پس از  هتل بین المللی پارسیان استقالل-تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه چمراننشانی ذیل به 

 مذکور به هیچ عنوان پاکتی تحویل گرفته نخواهد شد (

ــف   ( 4-1 ــ     « : پاکــت ال ــز مبل ــه واری ــوب ب ــانکی مرب ــیم ب ــر اصــل ف ــال )  100.000.000مشــتمل ب ــال (  صــدری ــون ری بههه میلی

بنـام هتـل بـین المللـی پارسـیان اسـتقالل و        نهزد بانهس سهینا    IR580590043081800678479001حساب جاری شهماره  

ــ      ــه مبل ــانکی ب ــه ب ــا ضــمانت نام ــال  100.000.000ی ــه(   )ری ــه ماه ــل    س ــه مشخصــات کام ــده ک ــرکت در مزای ــ رده ش ــت س باب

 ده در آن درج شده باشد . شخص شرکت کننده در مزای

به نام شرکت کننده در ی باشد در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه حتماً می بایست *الزم به ذکر م

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

 مورد پذیرش است.( 

توجه : در پایان ، مبلـ  مـذکور فقـط بـه حسـای شخصـی کـه مشخصـات آن در اصـل فـیم واریـز وجـه قیـد شـده اسـت واریـز                 

 خواهد شد . 

 این پاکت مشتمل بر موارد ذیل باید باشد: « :پاکت ی  (4-2

 الزم باشد.هرگونه مستنداتی که بسته به موضوع مزایده  -3تصویر کارت ملی -2تصویر شناسنامه -1اشخاص حقیقی : 

آگهی تغییرات هیئت مدیره و آخرین  -3 شرکت آگهی تاسیس -2برابر اصل شده اساسنامه شرکت تصویر -1اشخاص حقوقی : 

ر شده شرکت در خصوص معرفی صاحبان امضای مجاز به ـــسربرگ مه-4دارندگان امضاء مجاز مندرج در روزنامه رسمی  

پیم نویس قرارداد که می بایست به مهر و امضاء -6ر اخذ شناسه ملی و کد اقتصادی اسناد مثبته مبنی ب -5همراه نمونه امضاء 

 شرکت کننده در مزایده برسد.

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

جز فیم واریز س رده می بایست توسط دارندگان امضاء مجاز ه : در خصوص اشخاص حقوقی کلیه اوراق فوق الذکر ب 2تبصره 

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



 

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

 دهنده تلقی نمود باید در سربرگ شرکت قید گردد.

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

 سایر شروب : -5

شرکت کننده و شخص واریز کننده س رده  : به پیشنهادات بدون س رده ، مبهم ، مشروب ، دارای مغایرت با مشخصات شخص5-1

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

: هر پیشنهاد که مطابق باشرایط مزایده حاضرنبوده و یا متضمن قیود و شرایطی خارج از مفاد شرایط عمومی حاضر باشد کان 5-2

 شد.لم یکن تلقی و مردود شناخته خواهد 

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

 مشمول ضبط س رده شرکت در مزایده خواهد شد . 

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

 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  22660025الی 

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

توسط متقاضیان  ه به منظور بررسی کمی و کیفی آنمزایدو بازدید از محل  اجاره داده می شودمی نمایند  و امکانات مورد مزایده

 قبل از ارائه قیمت پیشنهاد الزامی است  .

 مرکز تجاری هتل (  زیریندر طبقه   8غرفه شماره مرکز تجاری هتل میباشد . ) : محل استقرار مورد مزایده جهت بازدید در 5-7

: شرایط مزایده و قرارداد را که به انجام موضوع مزایده ارتباب دارد را مطالعه نموده و مفاد آنها کالً و جزاً اطالع حاصل نموده 5-8

هرگونه کسور، عوارض ، مالیات قانونی احتمالی، هزینه بارگیری، حمل و رعایت  ات مذکور را پذیرفته اند.اند و کلیه مندرج

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

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

 جهت عقد قرارداد اقدام نماید .مورد نیاز 

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

 ) برنده اول ( ضبط شود صورتی انتخای می شود که برنده اول انصراف دهد و مبل  س رده وی 



 

روز پس از اتمام  20پس از حداکثر تا  و سوم برنده اول و دومء س رده شرکت کنندگان یا ضمانت نامه بانکی آنها به استثنا  : 5-11

 مزایده مسترد خواهد گردید . 

+  ماه اجاره بصورت نقد 3واریز روز پس از ابالغ برنده شدن نسبت به  5: برنده مزایده موظف میباشد حداکثر ظرف مدت  5-12

قرارداد نهایی و تحویل مورد مزایده  ارائه چکهای اجاره و امضایو ( کل اجاره یکسالدرصد 150به مبل  یک فقره چک تضمین ) 

ارضبط نی و قضایی به نفع شرکت مزایده گذاقدام نماید در غیر اینصورت س رده شرکت در مزایده بدون هیچگونه تشریفات قانو

تضامین الزم و خواهد شد و وی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت چنانچه برنده مزایده در مهلت تعیین شده حاضر به ارائه 

قرارداد نشود از نفر دوم در صورت داشتن شرایط برابر آئین نامه معامالت شرکت دعوت بعمل خواهد آمد  چکهای اجارة موضوع

ار( ضبط د س رده وی نیز به نفع )مزایده گذبا توجه  به موارد  یاد شده فوق ، حاضر به انعقاد قرارداد نشوو در صورتیکه نفر دوم نیز 

 خواهد شد.

به هر علت از انعقاد قرارداد ه مختار است. چنانچه شرکت ات واصلار در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد: شرکت مزایده گذ5-13

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

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

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

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

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

 ده در این برگه شرایط شرکت در مزایده تابع اساسنامه و آئین نامه های شرکت و بنیاد مستضعفان میباشد.:موارد پیم بینی نش5-16

  واریز به حسای هتل پارسیان استقالل ریال می باشد که بصورت  1.000.000: ضمناً هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده مبل  5-17

 می باشد.و با درج کامل نام واریز کننده قابل استناد 

 

 :مزایدهشرایط 

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

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

محل دفتر کمیسیون در 25/11/99 مورخ  شنبه صبح روز 10رأس ساعت  مزایدهجلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی واصله 

 معامالت شرکت برگزار و برنده مزایده انتخاب خواهد شد 

 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 امکانات میتواند شرکت و بوده اخالق و شهرت حسن دارای باید متقاضیان -3

 .نماید صالحیت تعیین و بررسیقبل از جلسه مزایده ،  را آنان به



 

شرکت نمودن در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و کلیه شرایط و قوانین هتل و انعقاد قرارداد مطابق روال  -4

 هتل می باشد.

و بر اساس صرفه و صالح خود در، رد یا قبول هریس از پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد و از ارائه هرگونه توضیح  شرکت -5

یا پاسخی مبرا است و در این صورت متقاضیان حق هرگونه ادعایی در این خصوص را با امضای این فرم از خود سلب می 

 . نمایند 

 مدت برای مزایدهبه شرح مندرج در برگ شرایط  غرفهفعلی  شرایط و موقعیت و مشخصات از آگاهی و کامل رؤیت با متقاضی -6

 در اطالع عدم عنوانب بعداً نمیتواند و نماید می مزایده شرایط و اوراق امضاء به مبادرت شرکتمشخص تعیین شده از سوی 

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

  اقدام خواهد نمود .  شرکتمطابق ضوابط و مقررات 

 میباشد. مزایده برنده عهدهه بتماماً  غرفهخدمات بهره برداری راه اندازی و جهت  نیاز مورد لوازم و امکانات و تکمیل کلیه تهیه -7

را در اختیار نماینده هتل قرار داده  غرفهخدمات بهره برداری می بایست فهرست کامل اموال منقول خود را جهت  مزایدهبرنده  -8

به خروج طبق تاییدیه لیست اقدام نماید در غیر اینصورت هتل نسبت به و تاییدیه دریافت نماید و پس از اتمام قرارداد نسبت 

 عدم خروج مجاز خواهد بود .

متقاضی متعهد است هرگونه تغییر و یا ساخت دکوراسیون و تزئینات داخلی غرفه را با نظر و مشورت هتل و طبق ضوابط و  -9

مستاجر هنگام تحویل غرفه موضوع قرارداد به موجر، حق ست ا انجام دهد. بدیهی شرکتاستانداردهای تعیین شده از طرف 

تخریب و یا خارج نمودن دکوراسیون نصب شده غیر منقول و یا هرگونه جداسازی که موجب تخریب و یا از شکل افتادگی 

 فضای غرفه شود را نداشته و حق مطالبه وجهی بابت تعمیرات و دکوراسیون مزبور را نخواهد داشت.

 خوداقدام به فعالیت  ( و صرفاًمگر با هماهنگی قبلی در محل قرارداد حضور داشته )  وهمه روزه غرفه را دایر  میبایست متقاضی -10

 نماید.

، بصورت و شارژ اعالمی ازهتل ماهیانه بر اساس اعالم واحد فنی و مهندسی هتلو گاز  آب و برق به مربوط هایهزینهکلیه  -11

دریافت می گردد و پرداخت هزینه تلفن متناسب با قبض صادره مخابرات بعهده  ه مزایدهبرندماهیانه به همراه مال االجاره از 

  خواهد بود . مزایدهبرنده 

جزیی از شرایط ( جر تعلق گیرداکه به عایدات مست) ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی ، عوارض شهرداری و دارایی و مالیات  -12

 هر سال ملزم به اخذ و ارائه آن به هتل خواهد بود. قرارداد خواهد بود که طرف قرارداد در پایان

 میلیون ریال ..........................................به مبلغ ماه اجاره بصورت نقد  3واریز  به مکلف،  اجاره قرارداد عقد هنگام در مزایده برنده -13

کلیه مفاد  اجرای تضمین جهت، استقالل پارسیان هتل وجه در کل اجاره یکسال(درصد 150+ یک فقره چک تضمین ) به مبل  

 از( جر تعلق گیرداکه به عایدات مست) ربطیذ مراجع از مفاصاحساب افتیدر از بعد کهمی باشد ،  بهره بردارو تعهدات  قرارداد

 عودت هتل بایی نها حساب هیتسو و بهره بردارکارکنان  و، سازمان تامین اجتماعی  و ارزش افزوده ییدارای , شهردار جمله

 . شد خواهد



 

تأمین کاال و وسایل الزم برای ارائه خدمات و حفظ و حراست از  محل مورد اجاره و لوازم و اموال موجود در آن و حفاظت از  -14

قبول و تعهد نمود که کلیه کاال و اسناد  متقاضیاست و  برنده مزایدهو وسایل شخصی مشتریان و کارکنان خود به عهده اعضاء 

راق خود را در محل موضوع قرارداد نزد یکی از شرکتهای مجاز بیمه، به نفع خود بیمه نموده و تصویر آنرا تسلیم امور مالی و او

هیچگونه مسئولیتی از این لحاظ عهده  هتل پارسیان استقالل شرکت ،هتل نماید. لذا در صورت بروز هرگونه خسارت یا ادعا

 دار نخواهد بود .

مسئول جبران خسارات ناشی از فعالیت خویش ، اعم از مالی ، جانی ، فوت ، دیه و هزینه های بیمارستانی پرسنل  برنده مزایده -15

 خود و هتل ، میهمانان و مشتریان هتل و همچنین خسارات ناشی از فعالیت پرسنل خویش می باشد . 

نزد یکی از شرکت های بیمه ای معتبر ، اقدام  خودبیمه کلیه کارکنان و مشتریان موظف است نسبت به برنده مزایده  : تبصره

 نموده و تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی مذکور را به هتل ارائه نماید.

نموده و موظف است عملیات و فعالیت های خود را به  مزایدهبا آگاهی از مقتضیات محل؛ مبادرت به شرکت در  مزایدهبرنده  -16

انین جمهوری اسالمی ایران و شئونات اسالمی و همچنین خالف ضوابط و مقررات نحوی انجام دهد که خالف مقررات و قو

 هتل نباشد.

در محل بکار گرفته  بهره بردارشرایط نیروی انسانی : پرسنل مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات یاد شده از طریق  -17

 پرسنلکارت سالمت و عدم سوء پیشینه باشند که در زمان استخدام و اخراج میشوند بایستی مورد تایید هتل و دارای مدارک 

 اسامی آنها به حراست هتل و امور مالی معرفی گردد.

بوده و در خصوص  برنده مزایدههمچنین تمامی مسئولیت های قانونی و حقوقی نیروهای بکار گرفته شده و متقاضی به عهده  -18

توسط ایشان، هره بردار برد مترتب از عدم رعایت قوانین بیمه ای و مالیاتی جهت پرسنل حقوق مزایای قانونی و سنواتی و موا

 می باشد . برنده مزایدههیچگونه مسئولیتی نداشته و کلیه عواقب ناشی بعهده  شرکت

در زمان ترک موظف است فهرست و مدارک هویتی و شغلی تمامی پرسنل خود را قبل از استخدام و همچنین  برنده مزایده : تبصره

 .کار به امور مالی و حراست هتل اعالم نماید 

 هیچگونه رابطه استخدامی با هتل ندارند .بهره بردار کارکنان : تبصره

میبایست  برنده مزایدهمی باشد و  برنده مزایدهپرداخت مالیات حقوق ، پرداخت حق بیمه کارکنان بصورت ماهیانه برعهده  : تبصره

 لیست بیمه تامین اجتماعی و مالیات ایشان را تسلیم هتل نماید .

به سر رسید )برنده موظف است هنگام عقد قرارداد نسبت به ارائه دوازده فقره چس به مبالغ اجاره بهای هر ماه جهت یکسال  -19

های مذکور در سررسید وصول نگردد مستاجر همزمان با امضای قرارداد اقدام نماید چنانچه هریس از چک( ابتدای همان ماه اجاره

را بعنوان جریمه دیر کرد محاسبه و به موجر پرداخت نماید که در صورت عدم وصول اجاره همان ماه  %25می بایست مبلغ 

 چس های اجاره ماهیانه از بانس به مدت دو ماه متوالی هتل اختیار دارد نسبت به فسخ قرارداد اجاره ، بطور یکطرفه اقدام

نماید؛ در این صورت مستأجر مکلف است عالوه بر پرداخت مبلغ چس نسبت به تخلیه و تحویل محل مورد اجاره به محض 



 

 20,000,000اعالم و اخطار موجر اقدام نماید در صورت عدم تخلیه محل اجاره مستأجر مکلف است به ازاء هر روز تأخیر مبلغ 

نماید. بدیهی است پرداخت وجه التزام بدل از اصل تعهد موجر به تخلیه و پرداخت ریال به عنوان وجه التزام به موجر پرداخت 

 .مال االجاره نخواهد بود

و آگاهی از مشخصات و موقعیت، شرایط واگذاری برای انعقاد قرارداد اجاره با توجه  مزایدهبا رؤیت کامل محل موضوع  متقاضی -20

می نماید و نمی تواند بعداً بعنوان عدم اطالع در هیچ مورد  مزایده، مبادرت به امضاء اوراق و شرایط  مزایدهبه برگ شرایط 

و مطابق ضوابط و  مزایدهبا شرایط مندرج در برگ  مزایدهمعترض گردد و هتل در این خصوص تنها نسبت به اجاره محل مورد 

 مقررات هتل اقدام خواهد نمود . 

نان هتل میبایست در شأن هتل بوده و همچنین رعایت شئونات اخالقی و اسالمی در برخورد با مشتریان ارائه خدمات به میهما -21

 الزامی می باشد . برنده مزایدهاز سوی 

می باشد ، هتل می تواند با درخواست کتبی متقاضی با نرخ ویژه پرسنلی  برنده مزایدههزینه تهیه وعده های غذایی بر عهده  -22

 به ایشان اقدام نماید . بهره بردارنسبت به فروش غذای 

، اتحادیه و نیز مسائل جانبی در آن واحد  تعزیرات ، متعهد و موظف به رعایت کلیه ضوابط و قوانین اداره اماکن برنده مزایده -23

بوده و ملزم به رعایت بازرسین صنفی و رف قرارداد الزامی و ایشان رأساً پاسخگوی مراجع ذیربط در جمیع شرایط از سوی ط

 می باشد . استقاللمقررات قانونی شرکت هتلهای پارسیان ، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و هتل 

مورد اجاره رای قرارداد به محل و حسن اج بهره بردارمتقاضی متعهد می شود با نمایندگان هتل که جهت نظارت بر فعالیت  -24

 اعزام می گردند همکاری الزم را نموده و به دستورات آنها و مقررات هتل عمل نمایند .

از هریس از شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین و یا هرگونه تخلف حرفه ای یا صنفی  برنده مزایدهدر صورت تخلف  -25

یا پرسنل وی انجام پذیرد که منجر به تعطیلی محل و خدمات مورد اجاره بیش از سه روز گردد و یا در  بهره برداراز سوی 

حداکثر برای مدت سه روز فعالیت موضوع قرارداد را تعطیل و یا متوقف نماید هتل می تواند قرارداد را  بهره بردارصورتی که 

می بایست تمامی خسارات و ضرر و زیان وارده به همراه دو ماه اجاره  هبرنده مزایدبدون ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید و 

 اخذ نماید. نزد هتلضمانت  محل ماهیانه را به هتل پرداخت و یا هتل از

چنانچه طرفین در مدت اجاره ، نظر به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره را داشته باشند متعهد و ملزم می باشند مراتب را  -26

) مستاجر( باشد  برنده مزایدهرت کتبی به طرف دیگر اعالم نمایند، چنانچه درخواست فسخ و تخلیه از ناحیه یکماه قبل بصو

قانون مدنی به  230ماه برابر اجاره ماهیانه را به عنوان خسارت ضرر و زیان مورد توافق موضوع ماده  سهموظف است معادل 

)موجر( باشد موجر می بایست یکماه به  شرکتحل مورد اجاره از ناحیه موجر پرداخت نماید و چنانچه تقاضای فسخ و تخلیه م

 مستأجر فرصت دهد تا محل مورد اجاره را صحیحاً و سالماً تخلیه و تحویل نماید.

مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ نماید حقی نسبت به هزینه های انجام شده بابت آماده شدن  قرارداد چنانچه در اثنای مدت -27

 و فقط مستحق دریافت اموال منقول می باشد.خواهد داشت را ن غرفه



 

متقاضی اقرار و اعتراف می نماید که هیچگونه وجهی بابت سرقفلی ، ودیعه ، تضمین ، قرض الحسنه ، سپرده ، حق کسب ،  -28

ق هیچگونه ادعائی ح )مستاجر( برنده مزایدهپیشه و امثالهم به کارفرما پرداخت نمینماید و بعد از انقضای مدت یا فسخ اجاره 

تحت عناوین فوق و غیره نخواهد داشت و می باید محل موضوع قرارداد را تخلیه و صحیح و سالم تحویل کارفرما دهد. 

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

اد را جز و یا کالً به غیر را نداشته و بدون هماهنگی نمی تواند مورد اجاره را تعطیل حق واگذاری موضوع قرارد برنده مزایده -29

( منعقد خواهد گردید شرکتو فی مابین )بهره بردار  1376 کند. قرارداد اجاره با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب

 و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند. 

به مشتریان ، ارتباطی با هتل نداشته و جبران خسارت و پاسخگویی به  مزایدهموضوع  بهره بردارورود هرگونه خسارت از ناحیه  -30

 می باشد. برنده مزایدهمراجع قضایی و انتظامی به عهده 

 -، مبلغ قرارداد هیچگونه تعدیل یا کاهش اجاره ای ) از بابت امثال ماههای محرم ، صفر ، رمضان بهره برداریدر طول مدت  -31

 تغییرات محل یا دکوراسیون و ... ( صورت نخواهد گرفت. –شرایط جوی و آب و هوایی  -فصلی  شرایط

 و سرمایشی تاسیسات -بهداشتی سرویسهای -محوطه نظافت قبیل از عمومی خدمات خصوص در است متعهد برنده مزایده -32

 تلفن خط یس دارای نظر مورد غرفه است ذکر شایان. نماید پرداخت هتل به شارژ بعنوان ریال 000/500/1مبلغ ماهیانه گرمایشی

 .میباشد داخلی

 

درصورت بروز هرگونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجرا ، بطالن، فسخ، دعاوی راجع به اسناد پرداخت و اسناد تجاری مرتبط با  -33

لمت آمیز حل و فصل خواهد شد، و یا دعاوی راجع به توابع و اواحق آن بدواً از طریق مذاکره و به صورت مسا موضوع قرارداد

قابل رسیدگی و حل و فصل بوده و  مستقر در واحد حقوقی بنیادوری ل نتیجه ، موضوع از طریق هیئت دادر صورت عدم حصو

رای داوری بری طرفین قطعی و الزم االجرا خواهد بود. شرط داوری، مستقل از قرارداد حاضر و حتی در فرض بطالن یا فسخ 

 ارای اعتبار و الزم االجرا می باشد.این قرارداد د

 

و از کم و کیف آن و نیز مفاد و مندرجات  و شرایط قرارداد آگاهی و اطالع  اقرار می نماید از موضوع مناقصه متقاضی اعالم و -34

کامل یافته است و لذا بعد از تکمیل و تحویل فرمهای مربوطه هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص از ناحیه آنان مسموع 

 نخواهد بود.  

 

 

 

 

 



 

 : برگ پیشنهاد قیمت 1ت شماره سویپ

 

  مشخصات شرکت کننده : –الف ( 

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

 قیمت کل پیشنهادی:ی ( 

................................................ و ) به حروف ( .................) به عدد ( ...................................................... ریال  ماهيانهپیشنهاد پرداختی 

 ........................ ) به حروف (...............................) به عدد (. .............................. برای مدت یکسال شمسیمال االجاره  جمعاًریال که 

 ............................................... ریال میباشد ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخص حقیقی 

 

 نام خانوادگی :نام و -1

 نام پدر :-2

 شماره شناسنامه :-3

 محل تولد :-5تاریخ تولد :                    -4

 متقاضیمنزل آدرس -6

 شخص حقوقی 

 

 شرکت/سازمان / موسسه :-1

 شماره ثبت :-2

 تاریخ ثبت :-3

 آدرس و تلفن دفتر :-4

موضوع مزایده را رویت نموده و نسبت به وضعیت کمی و کیفی آن آگاهی کامل  محل.......................... ............................اینجانب/ شرکت 

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

آگاهی کامل خود از شرایط مزایده اظهار می دارم جهت تهیه و پرداخت مبلغ نقدی آن هیچگونه مشکلی نداشته و متعهد می گردم در 

در ضمن تاکید می نمایم در صورت برنده شدن و قدی نداشته باشم . ستی مبنی بر تغییر شرایط پرداخت نصورت برنده شدن درخوا

خواهم نمود .و همچنین متعهد می گردم که نو ضبط سپرده شرکت در مزایده درخواستی جهت استرداد آن  موضوع مزایدهانصراف از 

ر داد تضمینی وجوه تعهد شده و اسناد اجاره و اسننسبت به پرداخت  روز5در صورت برنده شدن پس از طی مراحل قانونی ظرف مدت 

    مهر و امضاء                                                                                .  مایمناقدام  مربوطهمتن شرایط مزایده 

 


