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 و ساختماني مناقصه واگذاری سرويس و نگهداری کلیه تأسیسات مکانیکي و برقي شرکت در شرايط عموميرگ ب

    هتل پارسیان اوين ) نوبت اول (
 

به استناد آگهي هاي منتشر شده  در روننامده هداي     دارد نظر در پارسيان المللي بين هتلهاي شركت پوشش تحت نیاو پارسيان هتل

تعميدرا  ردروري و    انجام  ،، را  انهاني سرویس  ،نگههاري  –مهیریت واحه فني  به نسبت و سایت هتل پارسيان اوین كثير االنتشار

همکداري یکدي ان    را بدا   هتدل  مجموعده  در سداتتماني و برقي سيسدتمهاي منودوبه    كليه تجهيزا  و تأسيسا  مکانيکي ،ي دراهبر

نمایده  لد ا   شركتهاي داتلي با مشخوا  و شرایط منهرج در برگه شدرایط و ان رریدم مناقوده عمدومي بده یدور  یکسداله واگد ار         

تدود را در  )رنومه و سدوابم معتبدر     متقاريان شركت در مناقوه درتواست مي شود تا باتوجه به توريحا  ذیل مشخوا  و مهارک

 تسليم امور مالي هتل نماینه  الک و مهر شه  و ممهور_ ته پاكت درب بس

 :  فرمايند توجه ميباشد مناقصه جزءالينفك كه ذيل موارد به تا ميشود درخواستمناقصه  در كنندگان شركت از لذا 

محلهاي موروع رمن باندیه ان  21لغايت  0از ساعت  21/30/79الی   30/30/79از تاريخ متقاريان شركت در مناقوه ميتواننه 

تمدامي   و تکميدل  تواندا  و كامدل  ردور  بده پس ان مطالعه  ، با دریافت برگ شرایط شركت در مناقوه ان امور مالي هتل مناقوه باندیه

بدا درج  پاكدت الک و مهدر شده      3شرح ذیل را در به همرا  مستنها  و مهارک را سپس اسناد تود نمود  و  امضاء یفحا  را مهر و

امدور مدالي   دبيرتانه به  21/30/79روز شنبه  21ساعت ، حهاكثر تا مشخوا  ) نام و شمار  تماس تود و شركت   بر روي پاكا  

  ماینهو رسيه پاكا  دریافت نتحویل نماینه 

  حاوی مدارک ذيل باشد : بايد  "الف "پاكت 

در قالدد   )بيسات و پاانی مينياون توماان     ريااا  11303330333بده منظدور شدركت در مناقوده متقاردديان مدي بایسدت مبلد         

  113-616-1116312-1 شدمار   جداري  حسداب  بده  ویدا  یدا ردمانتنامه بدانکي بابدت سدپرد  تضدمين تهيده       و چک بدانکي رمدزدار   

تحویددل امددور مددالي هتددل نمایندده، رددمنا  ایددل رسدديه و واریددز  نیدداو انيپارسدد هتددل امندد بدده شددعبه هتددل آنادي سددينا بانددک نددزد

سپرد  مربوره را درپاكت )پاكت الد(  الک و مهدر شده  بدا مهدر و امضداء منطبدم بدا امضداء فدرم شدرایط تحویدل دبيرتانده امدور               

) متقاردديان ميبایسددت كپددي سددپرد  یددا رسدديه تددود را روي پاكددت دوتددت نمایندده در  يددر اینوددور  پاكددت فددو  مددالي نمایندده  

 ه شرایط نمي باشه  واج

  حاوی مدارک ذيل باشد :   "بايد  "ب "پاكت 

سدوابم  )  مدهارک  سدایر  مدرا  ه به مجان، امضاء یاحبان امضاء و تهيه ان پس را مناقوه در شركت فرم مرحله این در حقوقي اشخاص 

كاري و رنومه مربوره, اساسنامه شركت , مشخوا  كامل شركت , توویر آگهي تأسيس شركت , آترین آگهي تغييرا  شركت و یاحبان حدم  

 تحویدل الک و مهر شه  جهاگانه   پاكت در   امضاي مجان و توویر شناسنامه و كار  ملي آنها و قراردادهاي منعقه  در ري سالهاي گ شته 

     نماینه
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  بايد حاوی مدارک ذيل باشد :  "ج   "پاكت 

 مهدر و  تمدامي یدفحا  آن را   و تکميدل  توانا و كامل رور به را مناقوه عمومي شركت در شرایط برگ فرمهاي ميبایست متقاريان 

 بهون و حروف و عهد به و توردگيتط بهون و توانا بوور  كه به یور  ماهيانه و یکساله  پيشنهادي مرا  مبل ه نمود  و به امضاء

 را در پاكت الک و مهر شه   جهاگانه تحویل نماینه     نماینه مي درج شرایط برگ در شرط و قيه

 ( الزامي میباشدو برگ شرايط مناقصه  پیش نويس قرارداد تمامي صفحاتدر  مطالعه شد و مورد قبول استقید عبارت  )

دبير كميسايون مااام ت لتال ر در تاورت  ااقن باودن       بديهی است پس از كنتر  محتويات پاكت الف و ب توسط 

   بازگشايی  خوالد شد . "ج"مستندات كافی پاكت 

در محل هتل  13/26/79یکشنبه رون تبح  21رأس ساعت  مناقوهبانگشایي پاكا  پيشنهادي وایله و جلسه تاریخ برگزاري 

   متقاضيان در محل البی لتل الزامی ميباشدحضور ) انتخاب تواهه شه پارسيان اوین برگزار و برنهگان مناقوه

پاكددت پيشددنهاد قيمددت یددرفا در شددرایطي بانگشددایي تواهدده شدده كدده شددركت كنندده  حددا ز كسدد  امتيددان النم ان سددوي كميتدده  

 تایيه یالحيت فني هتل و ستاد شركت هتل هاي پارسيان شه  باشه  

 عمومي مناقصه : قوانین -1

مبنداي امتيدان دهدي جهدت ارنیدابي      شدركت كنندهگان در مناقوده ارا ده شدود   )      مهارک مورد ارنیابي كده ميبایسدت توسدط    -1,1

امتيان ان امتيان نهایي   تواهه بود     55حهاقل و یالحيت فني متقاريان بر مبناي جهول پيوست 

  سال سابقه كار مفيه در نمينه مرتبط    12حهاقل 

  ي حسن انجام كار الزامي نمونه گواه 12ارداد جاري  و نمونه قر 5سابقه اجرایي در نمينه مرتبط ) ارا ه حهاقل حسن

 هتل اوین درتووص كيفيت وكميت ارا ه تهما  در كارهاي مشابهدر تووص كيفيت   ميباشه

    ارا ه سوابم كاري در هتل و بيمارستان داراي امتيان ویژ  ميباشه 

   و یا در دسترس تجهيزا  و ماشين آال  آماد  به كاردر مستنها 

 مستنها    و عنایر كليهي ان نظر دانش و تجربه كفایت كادر فني ( 

  معتبر ان سانمان مهیریت و برنامه ریزي یا ونار  كشور    رتبه شركت در امور تاسيسا  و بر( 

   مستنها  سانمان نظام مهنهسي مهیریت و اعضاي هيئت مهیر  ) داراي اعتبار و مربوط به مناقوه 

  ونار  كار و رفا  اجتماعي )داراي اعتبار الزام ارا ه گواهي یالحيت ایمني ان 

 كيفيت + مهیریت نیست محيطي + مهیریت ایمني و بههاشت   یکپارچه )مهیریت سيستم معتبر  نامهالزام ارا ه گواهي 

 الزام ارا ه پروانه یالحيت همکاري 

 الزام ارا ه پروانه عضویت ان ونار  كار و رفا  اجتماعي 

 گواهي سانمان امور مالياتي 

  عضویت در انجمن هاي ینفي پيمانکاران مربوط به مناقوه 

 مجونا  تاسيس واحه فني و مهنهسي 

   داراي مالکيت دفتر با سنه اداري یا كارگاهي ) اولویت در شهر تهران و حومه 
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  ليست ابزار آال  و تجهيزا  مورد استفاد 

 مديريت و بر امه ريزی بسته به پايه پيما کار از سازمان الزام ارا ه گواهي تعيين یالحيت شركتها یا پيمانکاران 

  در تورت مارفی پيما کار بانوان پيما کار برتر و شايسته از سوی سازمان مديريت و يا مارفی پيما کار از سوی وزارت

 تنايع و ماادن بانوان تناتگر برتر و شايسته دارای امتياز ويژه ای می باشد.

  براساس اسناد ارائه شده توسط پيما کار : توان مالی    سه ماهه آتر  قهر  مالي و پشتيباني ) گردش حساب

(p : پيما کار براساس رابطه p=301pl+201pc+pl    محاسبه می گردد و باتوجه به برآورد لزينه اجرای كار امتيازات الزم

ی ) تفاضل دارايی جاری و بدلی : توان مالی جار  pc -: گردش مالی بر حسب مينيون ريا    piبه پيما کار داده می شود. 

توان مالی بنند مدت ) تفاضل دارايی لای بنند مدت و بدلی لای بنند مدت    plلای جاری   بر حسب مينيون ريا  : 

 برحسب مينيون ريا 

  براساس اسناد ارائه شده توسط پيما کار : پيشنهاد ارائه شده توسط پيما کار در خصوص  ظام كيفی ا جام كار و روش

لای بهينه اجرا كار و مديريت كار بررسی و به بهترين پيشنهاد باالترين امتياز و به لمين ترتيب امتيازات داده خوالد 

 شد.

و یدا   باشده  شده   تعيدين  مبل  ان كمتر آن سپرد  مبل  یا و بود  سپرد  مبل  فاقه یا و مخهوش، مبهم، كه پيشنهادهایي به  -1,1

    شه نخواهه داد  اثر ترتي  پاكا  سوابم آنان در موعه مقرر تحویل هتل نگردیه  باشه

  ميباشه مناقوه برنه  عهه  به   تشریفا  مناقوه و يسكارشنا ، آگهي)  مناقوه انجام به مربوط هايهزینه -1,3

 و تخوودي  مالي توانایي و امکانا  ميتوانه هتل و بود  اتال  حسن و شهر  حسن داري بایه مناقوه در كننهگان شركت -1,1

    نمایه یالحيت تعيين و بررسي را آنان به مربوط موارد سایر و مهیریتي

  ميباشنه هتل داتلي مقررا  و ایران اسالمي جمهوري قوانين رعایت به مکل( مناقوه برنهگان و متقاريان -1,5

 قدرارداد  انعقداد  ان پس و شه نخواهه مسترد قرارداد انعقاد و مناقوه عمليا  تاتمه تا سوم – دوم – اول نفرا  سپرد  مبل  -1,6

    شه تواهه مسترد سوم – دوم نفرا  سپرد  ، مناقوه برنه  با

 جهدت  ميبایسدت  هتل توسط وي شهن برنه یا شفاهي  كتبي اعالم تاریخ ان كاري رون 1 مه  ظرف حهاكثر مناقوه برنه   -1,9

 و برداشدت  ربط هتل نفع به وي سپرد  اینوور   ير در نمایه؛ اقهام هتل شرایط و مقررا  و روابط مطابم قرارداد انعقاد

واگ ار مي شود و در مورد نفرا  برنه  دوم و سوم نيز به همين  سوم و دوم برنهگان بترتي  به مناقوه موروع و شه تواهه

   روال عمل تواهه شه

پس ان تاریخ بانگشایي پاكا  جهت دریافت سپرد  به رون  12 ميتواننه انهنشه  برنه  مناقوه در كه كننهگاني شركت سایر -1,6

با ارا ه شمار  حساب  یا ومراجعه سپرد  تود را دریافت   ) با نامه كتبي و ممهور شركت كننه   واحه مالي هتل پارسيان اوین

    اقهام نماینه بانکي به نام شركت كننه  در مناقوه

در یورتيکه هتل در هریک ان مراحل مناقوه تشخيص بده   و است مختار وایله پيشنهادا  كليه یا یک قبول یا رد در هتل -1,7

 حم هيچگونه اعتراري نخواهنه داشتشركت كننهگان  رد پيشنهادي بههه،

و انعقداد قدرارداد مطدابم    و كليه شرایط هتل مي باشده   اتتيارا  قبول منزله به پيشنهاد دادن و مناقوه در نمودن شركت  -1,12

   مفاد مورد نيان هتل مي باشه نمونه و 
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 مده   براي مناقوهبشرح منهرج در برگ شرایط  واگ اري شرایط و موقعيت و مشخوا  ان آگاهي و كامل رؤیت با متقاري -1,11

 شدرایط  و اورا  امضداء  بده  مبدادر   ،  سداعته  11و بودور    ما  دیگدر  7 جهت كارفرماسه ما  آنمایشي و در یور  تایيه 

بدا شدرایط     تنهدا  تودوص  ایدن  در هتدل  و گدردد  معترض مورد هيچ در ارالع عهم عنوانب بعها  نميتوانه و مينمایه مناقوه

 و مقررا  هتل اقهام تواهه نمود  و مطابم روابط  مناقوهمنهرج در برگ 

 نید او پارسديان  هتدل  وجده  در بدانکي نامده  ردمانت   فقر  یک ارا ه به مکل( پيمانکاري قرارداد عقه هنگام در مناقوه برنه  -1,11

 كده  ميباشده  قدرارداد مفداد   اجدراي  تضدمين  جهدت   ما   16به مه  اعتبار ) ساليا ه  قرارداد كل مبنغاز   %03 مااد 

، عدوارض ،  یي داراي , شهردارتامين اجتماعي ،  جمله ان ربطیذ مراجع ان مفایاحساب ارا هاتمام قرارداد و  ان بعه رمانتنامه

لد ا كارفرمدا مدي توانده        شده  تواهده  عدود   كارفرما بایي نها حساب هیتسو و) كه به عایها  پيمانکار تعلم گيرد   ماليا 

 قانون مهني اقهام نمایه  132نسبت به ویول سپرد  مزبور بابت جبران بخشي ان تسار  مورد توافم موروع ماد  

 از جمله سالن جشنها و مجموعه سبزکه مشمول هتل و اماکن وابسته به هتل شرح وظايف پیمانکار  -2

را  انهاني، نگههاري و سرویس كليه سيستمهاي تأسيساتي موتور تانه ) تاسيسا  آبرساني ، ساتتمان ، محوره و  -1,1

و ملزوما  آنها ان قبيل ) كو ل هاي آبگرم ,  شنيبرابزو، چيلر  ،دیگهاي بخار  حرار  مركزيسرمایشي   شامل  –گرمایشي 

تهيه و دستگا  هاي هوا سان ، منابع آب رنرو، منابع آبگرم ،  تنک كننه  و       هاي, پمپ ها , برجو كنترلها  مبهل حرارتي

  مطبوع

 سختي گير  – پمپ هاي جریاني و تحت فشار و منابع هوایي و چا  آب -1,1

 در النهري ) لوله ها ، اتواال  و        و تاسيسا سرویس و نگههاري تجهيزا  موجود  -1,3

 به دستور كارفرما مجموعه هتل هر نقطه ان در و شير آال  لوله كشي هامهارا  نگههاري ان كليه سرویس و  -1,1

   باستثناي چاههاي فارالب شهري و تخليه فارالبنني ) و فنر  داتلي كليه لوله هاي فارالبسرویس و كنترل  -1,5

سالن جشنها و واحه هاي  ،در هتل و كولرها موجود و رادیاتورها كليه فن كو ل هاي  و را  انهاني سرویس و نگههاري  -1,6

  مربوره 

 ملزوما  مربوط به سيستمهاي حرارتي و برودتي بنا به درتواست هتل  و نگههاري را  انهاني و سرویس -1,9

 كليه ملزوما  ان قبيل دیگهاي بخار و كو ل هاي مسي و  ير  و اسيه شویيسرویس   -1,6

 –ورودي و تروجي منابع و سرویس منابع  –روشویي ها  –شيرهاي فلکه  –سختي گيرها  –سرویس و تعویض یافي ها  -1,7

 اتواال  مربوره به موتورتانه و چيلرها لوله كشي و سرویس –تخليه و شارژ سيليس و رنین ان منابع 

، آبسردكنها و  )ینعتي و تانگي  ، یخچالها سردتانه كليه سردتانه هاي موجود در هتل شارژ گان سرویس و نگههاري -1,12

 بخاري - وسایل آشپزتانه –كليه وسایل گانسون -یخسانها 

كليه تجهيزا  مربوط به بر  هتل و واحههاي نیر مجموعه ان ابتهاء ورود جریان بر  تا و را  انهاني نگههاري  سرویس ، -1,11

  و      هر  ، هواكشها، تاننهاي ایالح رری  ق بر هاي  تابلو ،پست بر   ،مراكز مورف آن ) همچون كابل كشي ها 

و آنتن مركزي و تلویزیونها موجود ، پيجينگ  نو  شه  و پرتابل سرویس و نگههاري كليه سيستمهاي یوتي و توویري -1,11

  هتل در ربقا  و قسمتهاي دیگر

كپسول آتشنشاني )  –سيستم اعالم و ارفاي حریم اتوماتيک  –كليه سيستم هاي بر  رساني فشار رعي( و فشار متوسط  -1,13

    ير ان شارژ
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 ،كليه لوانم آشپزتانه  ، لوانم تانگي و یوتي توویريكليه لوانم برقي ان قبيل و را  انهاني تعویض قطعا   ، تعمير -1,11

  به استثناء اموري كه شامل گارانتي و گزارش ان مهیریت فني و مهنهسي باشه ) كتورها و  ير ژپرو، لوسترها  ،چرا هاي روشنایي

امورا  فني و جز ي ساتتمان  بر  وامور تهماتي ان قبيل عمليا  جوشکاري ، كاربيت ، لوله كشي ، آهنگري ،  كليه انجام -1,15

  كه ان سوي واحه فني و اعم ان نجاري ، نقاشي، تز ينا ، و نو  موكت و     كه شامل تعميرا  اساسي محسوب نشود )

 كه نيان باشه  هتل مجموعه هر نقطه درمهنهسي تشخيص و به پيمانکار ابالغ گردد و 

 و  ير  با رعایت استانهاردهاي مربوره) فشار رعي( و متوسط   كابل بر   تلفن،، شبکه، سيم كشي ان قبيل كابل كامپيوتر  -1,16

   حتي در داتل سق( هاي كاذب)

   در یورتيکه به عهه  فروشنه  مربوره نباشه و یا پيمانکار )  كارفرمانو  لوانم جهیه تأسيسا  بر حس  نيان  -1,19

و ارا ه  CMMSو  PLCكنترل پنل هاي و  BMSسيستمهاي كنترلي هوشمنه و تجهيزا  تسلط و بهر  برداري ان  -1,16

 گزارشا  تعمير و نگههاري سيستمها به مهیریت فني و مهنهسي 

 كار با نرم افزارهاي وابستهتسلط كامل پرسنل بر نقشه تواني تاسيسا  مکانيکي ، برقي و ابنيه و  -1,17

تعویض و نو  سرویس هاي  ه ربقا  و اتاقها ان قبيل تعمير،سرویس و نگههاري كليه ترابي هاي احتمالي مربوط ب -1,12

مي گزارش  كارفرماانجام كارهایي كه ان ررف  و كابينت، موكت ها  ، كمهها ، درب ها ،تختها  ،بههاشتي چرا هاي موجود 

 شود   

 دیزل ژنراتور هتل و بهر  برداري ان نمان قطع بر  شهري    راهبريو سرویس  ،نگههاري  -1,11

 تعمير و نگههاري چاههاي آسانسور  -1,11

 واحهگا  و تهيه و تکميل چک ليستهاي رونانه مربوط به هر دستالزام  -1,13

ي و اهه به مهیریت فنارا ه گزارش رونانه و هفتگي به واحه فني و مهنهسي و ارا ه گزارش هفتگي و ماهيانه و سه مالزام  -1,11

 مهنهسي و رونوشت به امور مالي

 مورد و دستگاههاي تجهيزا  ایمني و حفاظت فردي،  ماشين آال  دستي ، ادوا ،  كليه امکانا  ، ابزار آال  تهيهالزام  -1,15

  و لوانم رروري پيمانکاري نيان

 مفاد شرايط قرارداد -3
شرایط فولي ، شرایط جوي آب و ماليا  ، افزایش حقو  و دستمزد ،  در رول مه  پيمانکاري ان بابت تغييرا  نرخ تورم، -3,1

 نهارد و پيمانکار حم اعتراض نخواهه داشت هيچ تاثيري در افزایش مبل  قرارداد  هوایي ، تغييرا  محل و    

 و شرایط رعایت به ملزم كار ساعا  و ادار  نحو  لحاظ ان و ميباشه هتل با حساب تسویه به مکل( ما  هر پایان در پيمانکار -3,1

  ميباشه هتل روابط

و ات  مجونهاي النم  ان قبيل بيمه مسئوليت ماليا  ، عوارض  ،ان قبيل بيمه  كه به عایها  پيمانکار تعلم گيرد كليه دیون دولتي -3,3

مهارک  برابر ایل ارا ه ) و      به عهه  پيمانکار تواهه بود   تاييد ت حيت ايمنی از سازمان كار و رفاه اجتماعیمهني، گواهي 

 برگ شرایط مناقوه اشار  شه  در هنگام عقه قرارداد به امور مالي هتل الزامي است    1,1كه در بنه و رویت ایل آنها پيمانکار 

مطابم با استانهارد و مورد تا يه كارفرما شامل  لباس ، كفش ایمني ، كال   متناس  با شرایط كاري و ایمني كارتهيه لباس  -3,1

عهه  پيمانکار مي باشه و هتل ه ب پيمانکار مجموعه و سایر حقو  و مطالبا  پرسنل نیر ابزار كامل كار ، ستکشو د

 هيچگونه مسئوليتي در این نمينه نخواهه داشت   
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ثابت در نفر  3 _در شيفت یبح و عور نفر ثابت  9به یور  ) نفر  12شبانه روني تعهاد  ثابت و پيمانکار موظ( است بطور -3,5

امور بر اساس نيان هتل سرویسکار مقيم در نظر گرفته و بوور  كتبي با تایيه مهیریت فني و مهنهسي به و    شيفت ش  

 هتل اعالم نمایه  مالي و اداري
 مالحظا  سابقه كار تخوص تعهاد تحويال   عنوان شغلي ردی(

 حهاقل كارگا  تمعاون 1

 ليسانس بر 

مسلط به تاسيسا  الکترونيکي ، ولتاژ فشار  نفر 1

قوي و رعي( ، دیزل ژنراتور، نقشه تواني بر  

و  BMSو تاسيسا  ، رراحي اتوكه و 
CMMS 

 رونكار سال 6

فو   حهاقل سرشيفت 1

دیپلم 

تاسيسا  

 مکانيکي

مسلط به نگههاري و تعميرا  دیگ بخار آب  نفر 3

و  داغ و چيلر ج بي شعله مستقيم و مشعلها

 نقشه تواني و    

 در سه شيفت كاري سال 5

كارگر ارشه فني  3

 و مکانيک

دیپلم 

 تاسيسا 

انواع لوله كشي ، تاسيسا  فني ساتتماني اعم  نفر 1

ان جوشکاري و آهنگري و سيستم ارفاء حریم ، 

 موتورتانه ، نقشه تواني و    

 در یک شيفت كاري سال 5

كارگر ارشه فني  1

 بر 

دیپلم بر  

ینعتي / 

 الکترونيک

مسلط به مهارا  سه فان و گلفان ،انواع موتورها  نفر 3

، دیزل ژنراتور، انواع تابلو بر   قطعا  وابسته، و

 لوانم تانگي و نقشه تواني  ،بر  ساتتماني 

 در سه شيفت كاري سال 5

مسلط به رفع گرفتگي سرویسهاي بههاشتي و  نفر 1 دیپلم فني كارگر فني 5

حمام ،تاسيسا  لوله كشي ، سرویس فن كو ل 

اعم و هواسان، امورا  فني و جز ي ساتتماني ) 

 ان نقاشي ، نجاري ، جوشکاري كه بوور  كلي

  نباشه شامل 

 در یک شيفت كاري سال 1

 پيمانکار و ثبت در سيستم حضور  ياب هتل مي باشه تهيه و تنظيم تایم شيفت با توافم كارفرما و  توضیح اينکه :

نفر بایه با مشخوا  جهاگانه به 12نفر در شيفت یبح و عور و سه نفر در شيفت ش  همکاري نماینه  )  9نفر نيروي فو  ميبایست    12تعهاد 

     رمنا  در ایام تعطيل شرایط فو  حاكم مي باشه هتل معرفي شونه 

 ت هر یک ان پرسنل مي بایست یک نفر جایگزین مشخص و حضور یابه  در یور  مرتوي یا  يب

شرایط نيروي انساني , پرسنل مورد نياني كه جهت انجام و ارا ه تهما  یاد شه  ان رریم پيمانکار در محل بکار گرفته   -3,6

  بایه داراي شرایط ذیل باشنه  با توجه به جهول ذكر شه  مي شونه 

 و حضور سرپرست به كارفرما با مهرک كارشناسي بر   معرفي -3,9

 شرایط بکار گيري نيروي انساني پيمانکار در هتل مي بایست   -3,6

 گواهي عهم سوء پيشينه ان مراجع قضایي  داراي 

   ات  گواهي عهم اعتياد به مواد مخهر 

  هنگام عقه قرارداددر هتل ) امور ماليبه  در جهول ارا ه شه  و تحويلي فني –ارا ه مهارک تخووي  
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  در هر نمان توسط مهیریت فني و مهنهسي و حراست هتل  ، ارنیابي و امکانسنجياتالقي  ،تأیيه یالحيت فني (

    پرسنل اقهام و پيمانکار ميبایست بالفایله نيرو جایگزین را معرفي نمایهمهیریت مي توانه نسبت به عزل 
شدديفت كدداري ربددم شددرایط مفدداد هتددل پارسدديان اویددن و بددا تایيدده و  ورود ، تددروج و حضددور پرسددنل پيمانکددار در هددر  -3,7

جدایگزین نمدودن نيروهدایي كده در هدر نمداني بده هردليلددي         ) اعدالم مدهیریت فندي و مهنهسدي هتدل مدورد اجدرا مدي باشده         

موظدد( اسددت در یددور  اعددالم  پيمانکددار   در  يددر اینوددور  ربددم مفدداد هتددل ان پيمانکددار كسددر ميگددردد     حضددور نهارندده

مددا، نسددبت بدده تغييددر و تعددویض پرسددنل تددود در هتددل اقددهام نمایدده و مسددئوليت هددر گوندده شددکایت و اعتددراض و  كارفر

  ير  در مراجع قانوني و قضا ي بعهه  پيمانکار مي باشه 

رسيه  و  تأیيه بانک  كه به حهاكثر تا تاریخ پنجم هر ما  پيمانکار موظ( است ليست پرداتت حقو  پرسنل تود را )  -3,12

رسيه  در یور  ورعيت  تأیيه سانمان تأمين اجتماعيهمچنين ليست پرداتت و واریز حم بيمه ما  گ شته كه به 

) كارفرما با بررسي و رعایت تمامي مفاد قرارداد هتل ارا ه نمود  و سپس و امور مالي ماهيانه تود به واحه فني و مهنهسي 

یا عهم رعایت مفاد كسوراتي كه شامل جرایم  %حسن انجام كار و12بيمه و  % سپرد 16,69 كسورا  قانونيپس ان كسر 

 است متعهه مانکاريپ رمنا  بت به واریز به حساب شركت اقهام تواهه نمود   نسقرارداد ان سوي پيمانکار یور  پ یرد

 ژ یو به يجار مقررا  و نيقوان برابر را گمارد يم كار به قرارداد نیا ياجرا در كه را يكارگران و پرسنل يایمزا و حقو 

 نمایه  پرداتت كار قانون و ياجتماع نيتام قانون

تمامي مسئوليت هاي قانوني و حقوقي نيروهاي به كار گرفته شه  به عهه  پيمانکار بود  و در تووص حقو  مزایاي  -3,11

هيچگونه هتل قانوني و سنواتي و موارد مترت  ان عهم رعایت قوانين بيمه اي و مالياتي جهت پرسنل پيمانکار توسط ایشان، 

 انکار مي باشه  مسئوليتي نهاشته و كليه عواق  ناشي بعهه  پيم

پيمانکار مسئوليت تأمين حفاظت و ایمني پرسنل كارگا  را درچارچوب مقررا  قانون كار كه در رابطه با اجراي این پيمان  -3,11

در محل كار كارفرما مشغول به فعاليت مي باشه بعهه   گرفته و تعهه مي نمایه نسبت به تأمين و در اتتيار گ اشتن لوانم 

اقهام نمایه   درهر یور  جبران هر گونه تسار  ناشي ان عهم رعایت موارد مزبور بعهه  وي مي ایمني به پرسنل تود 

باشه و ان این بابت كارفرما هيچگونه مسئوليت مهني و جزایي را بعهه  نخواهه گرفت و پيمانکار در یور  تسليم هر گونه 

ص ثالث تود را پاسخگو دانسته و مکل( است در یور  شکوایيه اي به مراجع قانوني )دادگا  و ادار  كار   ان ناحيه شخ

ابالغ هر گونه اتطاریه یا احضاریه فورا در دادگا  حارر و نسبت به موارد مطروح دفاع مشروع نمایه   عالو  بر آن متعهه 

يمه داتلي , ملزم گردیه كه پرسنل شا ل در كارگا  را براي مه  نمان اجراي قرارداد حارر نزد یکي ان شركتهاي معتبر ب

 بيمه مسئوليت مهني و بيمه تمام تطر نمایه و توویر بيمه نامه هاي مزبور را جهت درج در سوابم به كارفرما تسليم نمایه 

وعه  هاي   ایي برعهه  پيمانکار مي باشه و در یور  لزوم هتل با نرخ مووب براي پيمانکار و تهيه ،  ایاب و ذهابهزینه  -3,13

  هرگونه پخت و پز در هتل ممنوع مي باشه تبي اقهام نمایه  ) پرسنل وي با درتواست ك

پيمانکار در انجام موروع قرارداد ميبایست به نحوي اقهام نمایه كه در تمام ایام شبانه رون موارد موروع قرارداد بهون عي   -3,11

 و نقص آماد  به كار باشنه  

 تهيه و تامين كليه ابزار و لوانم ایمني و بههاشتي و رعایت و اجراي مقررا  ایمني و حفاظت كار به عهه  پيمانکار است   -3,15

 تميز نمودن موتورتانه و چا  آسانسور  و محلهایي كه مربوط به مفاد قرارداد پيمانکار باشه بر عهه  پيمانکار مي باشه  -3,16
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همانان و مسافرین يدیه و هزینه هاي بيمارستاني پرسنل كارفرما وم ،و جاني فو  پيمانکار مسئول جبران تسارا  مالي  -3,19

    واحه فني و مهنهسي هتل مي باشه عهه ه كارفرما ناشي ان فعاليت تویش مي باشه و تشخيص عي  و نقص و تعيين آن ب

كارشناسي انجام شه  قوور ان ناحيه پيمانکار  با بررسيتأسيسا  هتل, چنانچه اموال ، دارا يها و در یور  برون تسار  به  -3,16

ان محل رمانتنامه  و در یور  عهم پوشش مبل  تسار  كسر باشه تسار  وارد  شه  ان یور  ورعيت ماهيانه پيمانکار

 مي گردد   كس  بانکي

و نباشه  كارفرمادر ارا ه تهما  مورد ررایت  پيمانکاره و یا عملکرد نرا تعطيل یا متوق( نمای تودفعاليت  پيمانکارچنانچه  -3,17

اقهام موروع قرارداد بر تالف هر یک ان شرایط منهرج در این قرارداد عمل نمایه و مراجع ذیوالح نسبت به  پيمانکارا ی

به  يمانکارپو  كارفرما ربم تقاراي پيمانکاراعالم كرد  و چنانچه  پيمانکاربایه مرات  تخل( را كتبا  به  كارفرما ،نماینه

% ان رمانت 32در مرحله اول مبل  ميتوانه  كارفرما اقهام ننمایه  ري ابال يه  در نمان مشخص شه )تنظيم و ایالح موارد 

كارفرما مي توانه نمایه كه در یور  تکرار همين موروع،  كسرپيمانکار محل یور  ورعيت نامه بانکي را ویول و یا ان 

 ري فسخ نمایه  قرارداد را بهون تشریفا  ادا

پيمانکار موظ( است فعاليت رونانه تود را در دفاتري كه توسط واحه فني و مهنهسي هتل در اتتيار آنها قرار ميگرد ثبت  -3,12

 هسي هتل اعالم نمایه   نو به واحه فني و مه

 .مطلع نمایهكتبا رون كاري قبل ان قطع همکاري كارفرما را  12پيمانکار موظ( است در یور  انوراف ان ادامه همکاري،  -3,11

حوادث  يرمترقبه به وقوع حوادثي ماننه سيل ، نلزله ، آتش سوني و امثالهم كه ایجاد و دفع آن تارج ان حيطه و اقتهار و  -3,11

د در یور  حهوث آن براي هر یک ان ررفين وي مي بایست رمن اعالم كتبي اراد  ررفين قرارداد باشه ارال  مي شو

مرات  مزبور ظرف مه  یکما  ان تاریخ وقوع حوادث  ير مترقبه نسبت به تمهیه و یا فسخ قرارداد با ررف دیگر توافم 

یور  عهم اعالم و نمایه   در این حالت هيچ یک ان ررفين حم هيچگونه ادعایي نسبت به یکهیگر نخواهنه داشت در 

توافم فو  ال كر ظرف مهلت تعيين شه  كليه مسئوليتها و جبران هزینه ها و تسارا  وارد  به ررف دیگر بعهه  متخل( 

   ان مفاد این ماد  مي باشه

فا  كليه اتتالفا  ناشي ان این قرارداد ان جمله انعقاد ، اعتبار، فسخ ، نقض، تفسير یا اجراي آن با هيئت داوري اتتال -3,13

و  23/25/79مورخ  113137/12اشخاص با بنياد مستضعفان انقالب اسالمي ارجاع مي شود كه مطابم دستورالعمل شمار  

مقررا  آ ين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مهني و سایر مقررا  جاریه كشور به موروع اتتالف رسيهگي و 

براي ررفين قطعي و النم االجراست  شرط داوري حارر، موافقتنامه اي  مبادر  به یهور رأي تواهه نمود   رأي یادر 

 مستقل ان قرارداد ایلي تلقي مي شود و در هر حال النم االتباع است 

متقاري اعالم و اقرار مي نمایه ان موروع مناقوه  و ان كم و كي( آن و نيز مفاد و منهرجا   و شرایط قرارداد آگاهي و  -3,11

ن ناحيه آنان است و ل ا بعه ان تکميل و تحویل فرمهاي مربوره هيچگونه ادعا و اعتراري در این تووص اارالع كامل یافته 

 مسموع نخواهه بود 

 

 

 

 



 نام ونام خانوادگی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره                                                    مهر شرکت -امضاء  

 

 

 : شود تکمیل متقاضي توسط ذيل فرم

در صورت مودی بودن شرکت کننده با احتساب ارزش افزوده در فرم ذيل بصورت عدد و حروف توسط شرکت کننده نوشته شود 

بديهي است قیمت پیشنهادی بصورت جامع لحاظ شده و معیار رقابت خواهد بود و برنده نمي تواند متعاقبا با ارائه گواهي نامه ، 

ارزش افزوده و يا هر نوع مستندات ديگری نسبت به افزايش نرخ اقدام کند و کلیه عواقب ناشي از عدم شفافیت در اعالم نرخ 

 داخت مالیات و عوارض و... بعهده برنده مناقصه خواهد بود .پیشنهادی در اين فرم ، مانند پر

 
                                به شمار  ملي                                          شناسنامه شمار                                        فرننه                                                اینجان 

                                           ثبت شمار  به                                                                         شركت عامل مهیر                                             یادر  ان  

                                                                                                                                                                                                                                  آدرسبه 

                                                                         مهیر عامل   همرا تلفن                                                               شركت تلفن  ) تماس شمار 

                                                   به شمار  ملي                       شناسنامه شمار                                        فرننه                                                اینجان 

                                                                همرا تلفن                                                                                          عضو هيئت مهیر  با سمت یادر  ان  

 ماهيانه مه  براي تهما  ارا ه منظور بهو  مناقوه متقاري هتل، ورعيت و موقعيت و مناقوه شدرایط ان قبولو   آگداهي و عدلم با

 بهجمع ساليانه  و ریال                                                                                        /حروفمعادل ریال                                                مبل /عهد  با و

ربم شرایط بر و  ریال                                                                                        /حروفمعادل ریال                                                          /عهد مبل 

فو  ال كر با احتساب كليه ي دریافت و پرداتتها و تعهها  قانوني ان جمله ماليا  و عوارض بر ارنش افزود  ، پيشنهاد تود را اعالم 

 ميهارم  

 


