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 بسم ا... الرحمن ارحيم                          
 پارسيان استقالل هتل

 تحت پوشش شرکت هتلهای بين المللی پارسيان

 4اسناد مناقصه شماره 

 سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اولنوبت  عمومی مناقصه
 برنامه زمانبندی برگزاری مناقصه عمومی :

  

 تاریخ محدوده زمانی فعالیت ردیف

1 
زمان توزیع برگ شرایط 

 مناقصه
 بالفاصله بعد از درج آگهی

تا  29/01/1401از تاریخ 

 10/02/1401تاریخ 

2 
مدت زمان بازدید از 

 مناقصه موضوع

 10از تاریخ درج آگهی به مدت 

 14الی  9روز از ساعت 

تا  29/01/1401از تاریخ 

 10/02/1401تاریخ 

 روز پس از درج آگهی 10   مهلت تحویل پیشنهادات 3
تا  29/01/1401از تاریخ 

 10/02/1401تاریخ 

 11/02/1401 یک روز بعداز جمع آوری پاکات  بازگشایی پاکات  4

 اعالم برنده مزایده 5
روز پس از بازگشایی  3حداکثر تا 

 پاکتهای پیشنهاد قیمت

14/02/1401 

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

 اعالم برندگی 

20/02/1401 

میی تیییواند تارهاییای اعی ه شیده ور فید    یو  را بیر          هتل پارسیاا  اسیتل    : شرکت  1تبصره 

اسیا  شیراهو  اق ییی زمیا  افییرا میورو بییازنهری قیرار وهید ت ور اهییی جیور  تارهایییای فدهید بییر         

اسا  محد وه زمانی مشیا  شیده ور فید    یو  محاسیبه   بیه ایی ش کتایه شیرکت کننیدگا            

 محاسبه نهروهده است ت ورمناقصه خواهد رساد ت ضمناً ر زهای ت طال ور فد    و 
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نامراه ر زانه یبق کر کی ت اای شده  50 اگذاری سر هس عمومی اهاب   ذهاب کارکنا  حد و  مناقصه : موضوش -1

  ور مسارهای ماتتف شرکت هتل بای المتتی پارساا  استل  
 باشدت ای میمرحته هکنوش مناقصه : مناقصه عمومی -2

صه گزار:   -3 ستهاه مناق ستل       هتل ناه و ساا  ا ساا  ور افرای      پار شرکت هتتیای بای المتتی پار شش  تحت پو

 اگذاری سر هس عمومی اهاب  وارو م ام   شرکت ور نظر و کماسا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مورخ تتتتتتتتتت  وستورال مل شماره

را به  پارسییاا  اسییتل    ذهاب کارکنا  یبق کر کی ت اای شییده ور مسییارهای ماتتف شییرکت هتل بای المتتی 

  افد شراهو  اگذار نماهد ت  برنده مناقصه

 –ت امور مالی  استل    اقع ور تلایع بزرگراه چمرا     لا صرپارساا  شرکت هتل نشانی وستهاه مناقصه گزار:  -4

  امور قرارواوها 

 حلوقی حلالی   کتاه اشااص   مناقصه گر)پاشنیاو وهنده(:-5

 گی ارائه سپرده شرکت در مناقصه:ونچگ نوع و -مبلغ  -6

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

 باشدت  ب نوا  تضمای شرکت ور مناقصه میریال    1.500.000.000مبلغ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  -1-6

 گی ارائه آن :وننوع تضمين و چگ -6-2

را به جور  ضمانتنامه بانكی غار قابل برگشت  رها  1.500.000.000مناقصه گرفیت شرکت ور مناقصه باهد مبتغ  

شرط وارا بوو  مد  اعتبار ا لاه       بد شنیاو   قابل تمدهد بنا به     3قاد   با  ستام پا ماه از تارهخ آخرهی میتت ت

صه گزار برای هک و ره وههر که توسو هكی      ست مناق شرکت  ورخوا ستل    از بانكیای واختی به ناه   هتل پارساا  ا

به شیییماره    هتل پارسیییاا  اسیییتل      به حسیییاب شیییرکت     جیییاور شیییده باشییید ارابه   ها مبتغ مزبور را نلداً      

  ارهز    اش آ  را ارابه نماهدت  سانا ش به هتل استل  نزوبانک   430.818.678479.1

ضمان     صورت ارائه  شد در  ست    *الزم به ذکر می با ضمانت نامه حتماً می بای شرکت کننده در مزایده  ت نامه بانکی ،  به نام 

شد  شد. و ضممانت نامه فرآیند ارجاع کار مورد   با شرکت در مزایده مورد پذیرش     قبول نمی با ضمانت نامه  )فقط 

 است.(

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

شرکت هتل بای المتتی   امور قرارواوهای  ، امور مالی مناقصه و تحویل پيشنهادها :  محل دریافت اسناد   -1-7

 پارساا  استل  

 ر زنامه ورچاپ آخرهی آگیی   همزما  با  باهسیییت فیت ورها ت اسیییناو       شیییرکت کنندگا  ور مناقصیییه می      -2-7

شار   شده  کثاراالنت شرکت   امور مالی به  احد  10/02/1401تارهخ ر ز کاری   نیاهتاً تا   10ظرف یی میتت ت اای 

 مراف ه نماهندت 

شنهادها :  -3-7            ر ز 14 کتاه مناقصییه گرا  )پاشیینیاو وهندگا ( حداکثر تا سییاعت  زمان و مهلت تحویل پي

میتت  وارند تا اسناو مناقصه را که حا ی کتاه مدارك الزه مطابق با شراهو اهی مناقصه      10/02/1401 مورخ  شنبه 

  و  تحوهل نماهندت 4باشد ور سه پاکت مجزا به آور  مندرج ور بندمی
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 پاکا  پاشنیاو پس از تارهخ   ساعت  و  الذکر به هاچ  فه تحوهل گر ته ناواهد شدت تذکر :

 11/02/1401مورخ  هكشنبهر ز  جبح  11ساعت زمان بازگشائی پاکت :  -4-7

 هتل پارساا  استل    سالی زمرو  محل بازگشائی پاکت : -5-7

 :دعوت به جلسه  -8

بدهنوسییاته از کتاه مناقصییه گرا  )پاشیینیاو وهندگا ( وعو  می شییوو که  ور جییور  تماهل نماهنده مطتع   تاه  

شده         االختاار خوو را با  صه ور زما  ملرر به محل هاو  شابی پاکت اهی مناق سه بازگ م ر ی نامه م تبر برای حضور ور فت

 دتاعزاه  رماهن

 مبلغ پيش پرداخت وتضمين حسن انجام کار-9  

ه پاش پرواخت   ها  فه عتی الحسییاب به شییرکت برنده پرواخت ناواهد کرو تبتكه پامانكار ونکار رما هاچه -9-1

 به کار رما ارابه نماهدت تیاه   ورپاها  هر ماه جور  حساب هزهنه هكماه را

ضمای حسی انجاه      -2-9  صه منوط به اراهه ت شامل  ید توسو  ت ان لاو قرارواو با برنده مناق صه  هک  لره  برنده مناق

  مفاو قرارواو   با  قرارواو خواهد بووتاهی تضییمای با لحاش شییراهوورجیید مبتغ کل  20ضییمانت نامه بانكی م او  

 كار آزاو خواهد شدتو ره تضمای   تاهاد عمتكرو پامان انلضای

 ت مدت اعتبار پيشنهاد-10

 ماه اعتبار واشته باشندت 3کتاه پاشنیاوا  باهد از تارهخ آخرهی میتت تحوهل پاکت بمد    

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

نامراه ر زانه یبق کر کی ت اای شده ور مسارهای ماتتف  50 اگذاری سر هس عمومی اهاب   ذهاب کارکنا  حد و 

 شرکت هتل بای المتتی پارساا  استل  
 مدت زمان اجرای قرارداد : -21

 ت باشدشمسی میسا   1بمد  

 طبقه بندی کلی پاکتهای پيشنهادی: -31

میر شده با لفاف مناسب    پاکت فداگانه از هكدههر تنظام   بصور  الك    3کتاه پاشنیاوها می باهست ور    -1-13

 ارابه گروندت

 دتونهرهک از پاکتیا باهد بر حسب مورو وقالاً   با حر ف بزرگ به جور  )الف( )ب( )ج( مشا  ش -31-2

 ناه   آور  مناقصه گر )پاشنیاو وهنده(   ناه وستهاه مناقصه گزار بر ر ی پاکتیا الزامی استت  -3-13

 تویات پاکتهای پيشنهادی :حم -41

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

 اهی شراهو  6اجل تضمای سپروه شرکت ور 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-کدمتی- اکس -شماره تتفی -آور  -مشاصا  مناقصه گر شامل ناه -1-2-14

 مدهرا  افرای   کساناكه حق امضاء وارندت -ناه   عنوا  شغتی اعضاء هاا  مدهره-2-2-14

 تصوهر اساسنامه شرکت که باهستی به میر اواره ثبت شرکتیا ممیور شده باشدت -3-2-14
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 تصوهر ر زنامه رسمی کشور حا ی آخرهی تغاارا  شرکت  -4-2-14

 کار رماها  قبتی  رضاهت نامه از  تجرباا  مرتبو  تصوهر سوابق  -5-2-14

 اواره کاراز اجل تابادهه ج حات اهمنی  کپی برابروهر تص  -6-2-14

 نوهس قرارواو  کتاه نسخ امضا شده پاش -7-2-14

 پاکت ج )پاکت قيمت(:   -41-3  

ور اهی آنالاز قامت پاشیینیاوی  قامت خال  پاشیینیاوی خوو را به همراه  پاشیینیاو وهنده مكتف اسییت  -1-3-14

 پاکت جراحتا   به جور  حر ف   عدوی قاد نماهدت

ضيح :  صور  راهها  ها بد      تو ستی ب شنیاو قامت هاچ آهتمی نباه شنیاو وهنده قامت ارابه گرووت    ور پا می   پا

ی را ونکسییورا  قان هونباهسییت ور رقم  پاشیینیاوی خوو کتاه هزهنه های مت تله از قبال مالااتیا   حق بامه   هرگ

 لحاش نماهدت

 مراحل ارجاع کار به برنده مناقصه: -51

 شیییرکت ور مناقصیییه   تسیییتام پاشییینیاو به منزله سیییند قبو  محتوها    مفاو کتاه اسیییناو مناقصیییه  -1-15

ر ز برای تسییتام   5ه مناقصییهو  ی باهد ظرف مد  حداکثر به برند برنده شیید   می باشیید لذا پس از اب ك کتبی 

ضر     صه برنده ا         شوو تا پس از مباوله قرارواو و   تضمای انجاه ت یدا    امضاء قرارواو حا شرکت ور مناق ضمای  ت

و ه آزاو گروو ور غار اهی جور    چنانچه برنده ا   از پاشنیاو خوو عد   نماهد   حاضر به امضاء قرارواو نباشد ها  

 نماهد تضمای شرکت ور مناقصه  ی ضبو خواهد شدتتضمای انجاه ت یدا  را ارابه ن

ور حالت  و  به برنده و ه اب ك می شوو که ظرف مد   و  االشاره به منظور ارابه تضمای انجاه ت یدا        -2-15

ست ور            صه  ی ناز پس از مباوله قرارواو آزاو گرووو بدهیی ا شرکت ور مناق ضمای  ضر گروو تا ت ضاء قرارواو حا ام

شرکت ور        جور  عد    ضمای  ضمای انجاه ت یدا  )  ها ان لاو قرارواو( ت شنیاو خوو   ها امتناش از ارابه ت  ی از پا

 مناقصه  ی ناز ضبو خواهد شدت

 تخواهد شدور جور  تشاا  مناقصه گزار تجدهد ور جور  ضبو تضمانا  نفرا  ا     و هو مناقصه  :1تبصره

صره   شرکت ور          : 2تب سپروه  صه آنا  نهیداری    شرکت ور مناق سپروه  صهو  پس از ت اای برندگا  ا     و ه مناق

 مناقصه و ساهر مناقصه گرا  به آنا  مسترو می گرووت

 توضيح و تشریح اسناد: -61

 ه سوا    نظرا  خوو را وربارهونشرکت کنندگا  ور مناقصه پس از ورها ت اسناوو می توانند هرگ -61-1

واختی  22660011-25ارسیا  نمووه   ها با شیماره تتفی     4اسیناو مناقصیه   سیاهر موارو به آور  مندرج ور بند    

 تما  حاجل نماهندت 305

 

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

 زیر است :  

 شرایط عمومی:-71-1



 قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.   

                                                                                      

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

   مصر ی؛ وستمزو   سوختی    ا زاهش قامت مواو و شده باهد قط ی باشد   تغااراتی چ   پاشنیاو  قامت -71-1-1

   غارقابل ا زاهش    ثابت بووه     غاره ولاتی برای توفاه تلاضیییای ا زاهش قامت پاشییینیاوی برای مد  زما  قرارواو       

 ناواهد واشت ت   تغاارا  به  فوو آمده   هر نوش ا زاهش قامت تغااری ور قرارواو  می باشد

شووت )ور  پاشنیاو قامت باهد برای هر فزء بصور   احد ذکر شوو   قامت کل باهد به عدو   حر ف قاد  -2-1-17
جیییور  مغاهر  ور نتاجه فمع  احدها با قامت کلو آ  هک که کمتر باشییید م تبر   مورو قبو  خواهد بوو                 

 خواهد شدت( احدهای حساب نشده بصور  راهها    ها تافاف تتلی 
 کتاه هزهنه های مربوط به تیاه پاشنیاو ب یده شرکت کننده ور مناقصه خواهد بووت -3-1-17
تواناهی الزه فیت انجاه ت یدا  موضوش  ای عا   نی مربویه   نماهد مناقصه اع ه   اقرار می  مناقصه گر با شرکت ور   -4-1-17

 باشدت  مناقصه را از هر نظر وارا می
گری خواهدبوو که مناسب ترهی قامت را واوه   ور جور  مغاهر  محاسبا  انجاه    ده مناقصهو مناقصه  برن-5-1-17

شده با فمع کل مندرج ور پاشنیاو قامتو رقم کمتر م ك اقداما  ب دی خواهد بوو   مبتغ اضا ی ب نوا  تافاف    
 بصور  متناسب سر شكی خواهد شدت

 ک   ها تمامی پاشنیاوا  رساده ماتار استتمناقصه گذار ور رو   ها قبو  ه -6-1-17
  کارشناسی انجاه شده   تتت به عیده برنده بووه        های منتشره آگییهای برگزاری مناقصه اعم از  هزهنه  -7-1-17

 باشدتتوسو پامانكار برنده قابل پرواخت می
 به عنوا   مسئو   نفر موضوش قرارواو هک پامانكار برنده مناقصه مكتف است به منظور کنتر  عوامل افرابی      -8-1-17

ضمنًا           صور  کتبی م ر ی نماهدت  سادگی به امور مطر حه به کار رما ب ستی   ر سرپر نماهنده تاه االختاار خوو را فیت 
ه مسییئولاتی  ونار رما هاچهپرواخت حلو    مزاهای اهشییا  به هر نحو خارج از قرارواو   به عیده پامانكار می باشیید   ک

 جر اً فیت هماهنهی با مناقصه گذار   کار رما بووه   تماه مسئولات  ی با برنده مناقصه ماباشد ت  ندارو  
  موارد رد پيشنهادات: -71-2

سا      -71-2-1 سو کما جل گروندو تو شنیاوهاهی که به هكی از حاال  زهر  ا م ام   مورو قبو  قرار نهر ته    و پا

 دتونبه مناقصه گرا  ذهربو اعاوه می ش

 الف: پاشنیاوهاهی که بصور  مبیم ها مشر ط ارابه شده باشندت

 ب: پاشنیاوهاهی که به نحوی از انحاء مغاهر با مشاصا    ساهر شراهو اسناو مناقصه باشندت

 ج: پاشنیاوهاهی که  اقد تضمای شرکت ور مناقصه باشندت

 م ام   ( و و: پاشنیاوهاهی که بصور  ناق  ارابه شده باشند ) با تشاا  کماسا

 دتونهی : پاشنیاهاهی که ب تت ضر ر  تجدهد ها لغو مناقصه اعاوه می ش

  : پاشنیاوهاهی که ناخوانا بووه   ها خو خوروگی واشته باشد ت 
 

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

  18-2ه ،و،ب،الف:   موارو بندالف

 دتبرنده ا   ها و ه مناقصه نشده ان مرحته نیاهی ور مالی  براسا  ارزهابیکه ب : تضمای مناقصه گرانی

 ج : تضمای برنده ا     و ه مناقصه پس از امضاء قرارواو با نفر برنده ت

 ضاء قرارواو با برنده و ه مناقصهتو: تضمای برنده و ه مناقصه پس از ام



 قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.   

                                                                                      

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

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

 الف: سپروه شرکت ور مناقصه آ  ت داو از مناقصه گرانی که از اوامه مناقصه جرف نظر نماهندت

ب: سییپروه شییرکت ور مناقصییه برنده ا   مناقصییه ور جییور  ارفاش کار به  ی   امتناش برنده هاو شییده از ارابه             

 ر ور اهی شراهو تضمانتنامه انجاه ت یدا    ها ان لاو قرارواو ظرف میتت ملر

ضمای           جور  ارفاش کار به  ی )عند الز ه(    امتناش از ارابه ت صه ور  صه برنده و ه مناق شرکت ور مناق ضمای  ج: ت

  انجاه ت یدا    ها ان لاو قرارواو مانند روهف ب باال

 شرایط اختصاصی مناقصه : 
شامل سوابق   « ب»  تاهاد آ  سپس پاکت تبصره میم : پس از است  ه ضمانت نامه بانكی از سوی بانک جاوره 

رز مه کاری متلاضاا  باز   بررسی می گروو ور جور  عده تاهاد رز مه متلاضی و شرکت کننده از مناقصه حذف   

 باز   می گرووت« ج»ه اعتراضی ندارو   ور جور  تاهاد تواناهایای مورو نظر از هرفیت و پاکت ونحق هاچه

 رها  به جور  ضمانت نامه بانكی  1.500.000.000و متلاضی ماباهست مبتغ  اقصهبمنظور تضمای شرکت ور من .1

ور  فه هتل پارساا  استل   به ورخواست متلاضی تیاه   تحوهل امور مالی نماهند ضمناً ی نلد ها  اش  ارهز

تحوهل امور مالی تصوهر چک مربویه   اجل رساد آ  را  ور پاکت الك   میر شده به همراه برگه پاشنیاو قامت 

 نمووه   رساد پاکا  ورها ت نماهندتت

 سپروه تضمای ساهر شرکت کنندگا  پس از مشا  شد  نفرا  ا   تا سوه برنده مناقصهو قابل استرواو ماباشدت .2

ب یده برنده مناقصه  ی ت تق گاروونه کسورا  قانونمالاا    هر گ ورجورتاكه بیه موضیوش مناقصه  و  و عوارضو .3

 ماباشدت

 تامای کتاه  ساهل فیت انجاه موضوش مناقصه به عیده برنده مناقصه می باشدت .4

 مدارك الزام جهت شرکت در مناقصه : 

 ه قرارداد الزامی ميباشد . ( وننم 5سابقه اجرایی کار در رشته و زمينه کار  ) ارائه حداقل  -

 داشتن  ماشين آالت آماده به کار .  -

 ز نظر دانش و تجربه .کفایت کادر فنی و عناصر کليدی ا -

سند مالكات خوور  و اسناو متكی و اظیار نامه  )جورتیای مالی حسابرسی شده و ارابهقدر  مالی   پشتابانی  -

 (مالااتی و گواهی ارزش ا ر وه و گروش حساب هک ماه اخار 

 نظام کيفی انجام کار ) روش پيشنهادی اجرای کار و تضمين کيفيت کار ( -

 گواهينامه تایيد صالحيت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی.  -

 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پيشينه حرفه ای .  -

 مدیریت یكپارچه  -

 امتااز یبق فد   امتااز بندی هتل فیت بازگشاهی پاکت ج الزامی ماباشد ت  1000امتااز از  550کسب حداقل 

منع مداخته  زراء نماهندگا   و اع ه می نماهد که مشمو  ممنوعات مندرج ور قان متلاضی شرکت ور مناقصهو رسماً .5

نمی باشد   چنانچه خ ف اهی امر ور هر زما   1337مجتس   کارمندا  و لت ور م ام   و لتی   کشوری مصوب سا  

ضمایو مسئو  فبرا  خسارا    ضمی  سخ قرارواو   ضبو سپروه ت و به اثبا  برسدو ع  ه بر مجازاتیای ملرر ور قان

  اروه به شرکت هتل استل   ماباشدت



 قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.   

                                                                                      

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

 متلاضی می باهست از حسی شیر    سابله  مطتوب مورو قبو  کار     الات ور زمانه مورو مناقصه برخوروار باشدت .6

 ارابه گواهی ت اای ج حات شرکتیای خدماتی و پشتابانی از اواره کار   ر اه افتماعی  .7

 نامه ممیور از ساهر شرکت ها الزامی ماباشد ت  ارابه رضاهت –ه قرارواوها با ساهر شرکت ها ونارابه نم .8

 1380مد     دای   ونها ساته فیت انجاه موضوش مناقصه برای تمامی مسارها بر حسب مورو از نوش مانی بو   .9

به غار از موارو ذکر شده مورو تاباد هتل ناواهد بوو   به منزله  باشدت بدهیی استکه مورو تاهاد کار رما به باال شمسی 

 انجاه سر هس ها قرار ناواهد گر تت

با   متلاضاا  شرکت ور مناقصه می باهست ور جور   فوو قرارواوهای سوابق کاری سا  های قبل   فاری خوو را  .10

 وسسا  ذهربو ور خصوص موضوش مناقصه ور پارکت سوابق قرار وهندتشرکتیا   م

کتاه موارو اب غی به متلاضاا  قبل   ب د از مناقصه بطور رسمی ور تابتوی اع نا  امور مالی نصب گروهده    برنده  .11

 می باشدت یونمناقصه   ساهرهی از یرهق مطال ه آ  از نتاجه مطتع می گروند   اهی مورو به مثابه اب ك قان

 الزامی ماباشدت واشتی و تر محل کار ور  شیر تیرا  .12

به پاشنیاوا  مشر طو مبیمو ماد ش    اقد سپروه   پاشنیاواتی که ب د از تارهخ ت اای شده  اجل گرووو ترتاب اثر  .13

 واوه ناواهد شدت

 د آمدتمربویه بررسی شده   از  افدهی شراهو وعو  ب مل خواه و پاشنیاوهای حاجته ور کماسا .14

لاكی حضیییور کتاه متلاضیییاا                                                ، حضیییور متلاضیییاا  بازگشیییاهی خواهد شییید          پاکت پاشییینیاوا   اجیییته بد       .15

 ور محویه هتل ور ر ز تشكال فتسه الزامی ماباشدت

ه عیده برنده هزهنه های مربوط به برگزاری مناقصه اعم از کارشناسیو آگیی   غاره که از سوی هتل اع ه ماهروو ب .16

 مناقصه ماباشدت

به عنوا  متمم  ساهر فزباا    نحوه انجاه موضوش مناقصه   وههر شراهو   ت یدا  ب د از مشا  شد  برنده مناقصه .17

 می گرووت ضمناًو مسارهای مورو سر هس وهی به ضمامه می باشدتقرارواو ارابه  

 ه پاساهوهی ور اهی خصوص مبراستونماتار است   از هرگشرکت هتل استل   ور رو ها قبو  هک ها کتاه پاشنیاوا   .18

   هاچ کداه از شرکت کنندگا  ور مناقصه حق اعتراض ندارند ت 

 متلاضی می باهست پاشنیاو قامت خوهش را ور پاکت ورب بسته تحوهل وهدت .19

 مد  قرارواو هكسا  ماباشدت .20

اف آ    ناز مفاو   مندرفا     شراهو قرارواو آگاهی        متلاضی اع ه   اقرار می نماهد از موضوش مناقصه    از کم   ک

ه اوعا    اعتراضی ور اهی خصوص از ناحاه ون  ای ش کامل ها ته است   لذا ب د از تكمال   تحوهل  رمیای مربویه هاچه

 ت  آنا  مسموش ناواهد بوو

مبتغ  ورجد مبتغ کل قرارواو 20به مازا   بانكی  ضمانت نامهمتلاضی ب د از برنده شد  به هنهاه امضاء قرارواو هک  لره  .21

 رهالی پاشنیاوی ماهاانه خوو را به امور مالی هتل تحوهل می نماهدت    

ا  اخ قیو اس می ور ونارابه خدما  از فانب متلاضی می باهست ور شأ  هتل بای المتتی بووه   همچنای رعاهت شئ .22

         نا   ی الزامی می باشدتبرخورو با پرسنل از سوی بیره بروار   کارک

کتاه هزهنه های مربوط به خوور  ها اعم از ت مارا  فزبی   اساسیو ت وهض ر غی و بنزهیو تصاو ا و خرهد   ت وهض  .23

   ته بامه و مالاا    غاره ب یده شرکت کننده ور مناقصه می باشدونه فرهمهو عوارض های مت تله و هر گونالستاکو هر گ

ه سابله کافری   ها اعتااو به مواو مادر  ونمكتف است از رانندگا  متاهل   برخوروار از حسی اخ   که هاچهبیره بروار  .24

 ندارند استفاوه نماهدت



 قرائت شد و بطور كامل مورد قبول است.   

                                                                                      

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده:

 

ه خسار  از ناحاه بیره بروار به پرسنل ارتبایی به هتل نداشته   پاساهوهی به مرافع قضابی   انتظامی ون ر و هر گ .25

   ب یده بیره بروار استت        

  باشد تمكتف است بابت هر خوور ی مورو بیره برواری پوشش بامه ای کامل واشته  کار رما .26

 ر ز محاسبه خواهد شد  30ه ر ز( بطور هكسا  ماهاان 31 30 29مبتغ قرارواو بطور ماهاانه ور جور  عده غابت )اعم از  .27

 تامای افتماعی ( به جور  عتی الحساب کسر خواهد شد ت  38بامه ) موضوش ماوه  %10از مبتغ جور   ض ات ماهاانه  .28

رها  ع  ه بر مبتغ توا لی مسار به  000/000/4ور جور  غابت هرهک از سر هس ها ور قبا  هر نامراه غابت مبتغ  -29

 فرهمه از پامانكار کسر خواهد شدت  فه التزاه عنوا  

رها  بابت هر نامراه ع  ه بر  300.000رها    خارج از شیر هر نفر  200.000هزهنه کراهه ا راو ور واخل شیر هر نفر  -30

 فرهمه مبتغ غابت لحاش ماهروو ت 

 ماباشد ت  16ور حد و      ت داو نام راه ر زانه با خوور   34ت داو نام راه ر زانه با خوور  مانی بو  ور حد و  -31

اسناو مناقصه به همراه پاش نوهس قرارواو   کر کی ها ماباهست به تاهاد   میر شرکت متلاضی برسد    تمامی جفحا  -32

 ور پاکت ب گذاشته شوو ت 

 ت رها  می باشد  1.500.000مبتغ  مناقصهضمناً هزهنه خرهد اسناو شرکت ور  -33

 هتل بين المللی پارسيان استقالل  شرکت

 هتل پارساا  استل  

 باس ه

کار  متی به اهنجانبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مدهر عامل شرکتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به شماره ثبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وارای 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشمارهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبه آور  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتت با قبو  کتاه شراهو مناقصه به شماره تتفی ثابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتفی همراهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ماهاانه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رها  به عدو      مفاو قرارواو و پاشنیاو خوو را به مبتغ

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترها  به تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترها  به حر ف   سالاانه تتتتتتتتتتتت

یت مناقصه اهاب   ذهاب   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رها  به حر ف ف عدو

 کارکنا  به مد  هكسا  یبق شراهو مناقصه اع ه مادارهت

 ناه   ناه خانواوگی :

 امضاء   اثر انهشت   میر شرکت

 ثابت   همراه :تتفی 

 تتفی  آور  شرکت :


