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

    هتل پارسیان اوين 
 

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

ليده تجهيدتات و   كي دتعميرات ضروري و راهبدر  انجام  ،، را  انهازي سرویس  ،نگههاري  –فني مهیریت واحه  به نسبت كثير االنتشار

از  را  شدرای  بدر   در مندهر  و شدرای    مشخصات با را هتل مجموعه درو ساختماني برقي سيستمهاي منصوبه  تأسيسات مکانيکي ،

 شذكت   ز  لذا  . نمایده  واگداار  تمهیه بدراي سداد دوم   و در صورت رضایت جهت یکساله قرارداد صورت به و عمومي  مناقصهطریق 

 :  فكمايند توجه ميباشد مناقصه جزءالينفك ته ذيل مو رد به تا ميشود درخو س مناقصه  در تنندگان

 وضدو  م محدل  از بازدیده  ضمن 15لغاي   8 ز ساع   17/07/96لغاي   11/07/96تاريخ  ز ميتواننه مناقصه در شركت متقاضيان

 روز 14ع  سذا  تدا  حدهاكثر  شه  مهر و الك پاكت در را خود قيمت ادددپيشنه ، مناقصه شركت در شرای  بر  دریافت با و مناقصه

رسديان اویدن   هتدل پا  جنوب چمراني خروج امام ادگاری بترگرا هتل پارسيان اوین واقع در  امور مالي به 17/07/96 مورخ شنبهدو

 .  نماینه دریافت رسيه و تسليم

زالك و مهدر  بده شدرز زیدر تهيده  و پدس ا      "الد    ب       "ن بایه پيشنهاد خود را در سه پاكت مجتا با مشخصدات  پيشنهاد دهنهگا

 نمودن آنها تسليم نمایه .   

 بايد حاوی مد رک ذيل باشد :  " لف  "پات   

بذ  سذدكده   با (ميليذون ريذال   پنجاهيکصد و ) ريال 150.000.000 مبلغ بایهمي متقاضيان مناقصه در شدددددددركت منظددددور به 

 هتدل  ندام  بده  شدعبه هتدل آزادي   اسدين  باند   نتد  123-2382245-816-1 شمار  جاري حساب بهرا  مناقصهدر شركت  تضمينی

 جهاگانده  شده   مهر و الك پاكت در را مربوطه تصویر و اخا را آن رسيه ونقهي به صنهوق هتل واریت  بصورت یا و واریت نیاو انيپارس

 ق واجده شدرای   ) متقاضيان ميبایست كپي سپرد  یا رسيه خود را روي پاكت دوخت نماینه در غير اینصورت پاكت فو. نهنمای تحویل

 نمي باشه (  

 حاوی مد رک ذيل باشد :   "بايد  "ب "پات  

سوابق كداري  )  كارمه سایر بهمرا  مجاز، امضاء صاحبان امضاء و تهيه از پس را مناقصه در شركت فرم مرحله این در حقوقي اشخاص 

ق امضاي و رزومه مربوطه  اساسنامه شركت   مشخصات كامل شركت   تصویر آگهي تأسيس شركت   آخرین آگهي تغييرات شركت و صاحبان ح

 .   هنماین تحویلانه الك و مهر شه  جهاگ  پاكت در ( مجاز و تصویر شناسنامه و كارت ملي آنها و قراردادهاي منعقه  در طي سالهاي گاشته 

 بايد حاوی مد رک ذيل باشد :  "ج   "پات  

 د  و بهمدرا  نمدو  امضداء  مهدر و  و تکميدل  خوانا و كامل طور به را مناقصه عمومي شركت در شرای  بر  فرمهاي ميبایست متقاضيان 

 بدر   در رطشد  و هقيد  بدهون  و حروف و عهد به و خوردگيخ  بهون و خوانا بصورت به صورت ماهيانه و یکساله  كه پيشنهادي مبلغ

 .  تحویل نماینه جهاگانه  در پاكت الك و مهر شه  را  نماینه مي در  شرای 

 شرايط عمومي مناقصه :

و یدا پاكدات    باشده  شه  تعيين مبلغ از كمتر آن سپرد  مبلغ یا و بود  سپرد  مبلغ فاقه یا و مخهوش، مبهم، كه پيشنهادهایي به – 1

 . شه نخواهه داد  اثر ترتيب تل نگردیه  باشهسوابق آنان در موعه مقرر تحویل ه

 . ميباشه مناقصه برنه  عهه  به(  تشریفات مناقصه و كارشناسي ، آگهي)  مناقصه انجام به مربوط هايهتینه – 2



 نام و امضای متقاضی

 

 و صصدي تخ مدالي  تواندایي  و امکاندات  ميتوانده  هتدل  و بدود   اخالق حسن و شهرت حسن داري بایه مناقصه در كننهگان شركت – 3

 . نمایه صالحيت تعيين و بررسي را آنان به مربوط موارد سایر و یریتيمه
 
 . ميباشنه هتل داخلي مقررات و ایران اسالمي جمهوري قوانين رعایت به مکل  مناقصه برنهگان و متقاضيان – 4
 با قرارداد انعقاد از پس و شه نخواهه مسترد قرارداد انعقاد و مناقصه عمليات خاتمه تا سوم – دوم – اود نفرات سپرد  مبلغ – 5

 . شه خواهه مسترد سوم – دوم نفرات سپرد  ، مناقصه برنه 

 انعقاد جهت بایستمي هتل توس  وي شهن برنه یا شفاهي  كتبي اعالم تاریخ از كاري روز 4 مهت ظرف حهاكثر مناقصه برنه  -6

 و شه خواهه داشتو بر ضب  هتل نفع به وي سپرد  اینصورت غير در نمایه؛ اقهام هتل شرای  و مقررات و ضواب  مطابق قرارداد

  واهه شهخين رواد عمل واگاار مي شود و در مورد نفرات برنه  دوم و سوم نيت به هم سوم و دوم برنهگان بترتيب به مناقصه موضو 

ریافت سپرد  به واحه دپاكات جهت  پس از تاریخ بازگشایيروز  7 ميتواننه انهنشه  برنه  مناقصه در كه كننهگاني شركت سایر – 7

 . مالي هتل پارسيان اوین مراجعه و سپرد  خود را دریافت دارنه

 اهنه داشت.و شركت كننهگان حق هيچگونه اعتراضي نخو است مختار واصله پيشنهادات كليه یا ی  قبود یا رد در هتل – 8

ه و رارداد مطابق نمونقو انعقاد و كليه شرای  هتل مي باشه  اراتاختي قبود منتله به پيشنهاد دادن و مناقصه در نمودن شركت – 9

 مفاد مورد نياز هتل مي باشه.

تل هدر محل  18/07/96مورخ  شنبهسه صبح روز  11رأس ساع  جلسه بازگشایي پاكات پيشنهادي واصله متایه   -10

  (هتل  لز می ميباشد البی در محلحضور متقاضيان ) انتخاب خواهه شه مناقصهپارسيان اوین برگتار و برنهگان 

سه  مهت براي صهمناقبشرز منهر  در بر  شرای   واگااري شرای  و موقعيت و مشخصات از آگاهي و كامل رؤیت با متقاضي -11

 و مينمایه اقصهمن شرای  و اوراق امضاء به مبادرت ساعته  24یکساد و بصورت  ما  آزمایشي و در صورت تایيه هتل اوین جهت

و مطابق  مناقصهبر   با شرای  منهر  در  تنها خصوص این در هتل و گردد معترض مورد هيچ در اطال  عهم عنوانب بعهاً يتوانهنم

  ضواب  و مقررات هتل اقهام خواهه نمود . 

 د توجه و بررسي مي باشه.مور رضایت از كارفرمایان قبليارائه رزومه كاري و  -12

مي  ناقصهم برنه  بعهه  ريو لوازم ضرو برداريبهر  نياز مورد تجهيتات و دستگاههاي لوازم تار آالت ،ابامکانات ، كليه  تهيه – 13

 باشه.

مبلغ  معادل نیاو ارسيانپ هتل وجه در بانکينامه ضمانت  فقر  ی  ارائه به مکل  اجار  قرارداد عقه هنگام در مناقصه برنه  -14

مين تا جمله از رب یذ جعمرا از مفاصاحساب ارائهاتمام قرارداد و  از بعه ضمانتنامه كه هميباش قرارداد اجراي تضمين جهت قك رد د

 .  شه خواهه عودت هتل بایي نها حساب هیتسو و، عوارض ، ماليات یي داراي   شهرداراجتماعي ، 
 

 و شرای  رعایت به ملتم ارك ساعات و  ادار نحو  لحاظ از و ميباشه هتل با حساب تسویه به مکل  ما  هر پایان در مناقصه برنه  -15

 .ميباشه هتل ضواب 

 اثيري در افتایش مبلغ قرارداد نهارد.تغييرات نرخ تورم و ... هيچ ت -16

 که مشمول هتل و اماکن وابسته به هتل از جمله سالن جشنها و مجموعه سبزشرح وظايف پیمانکار 

ر و چيلر و سرمایشي ( شامل دیگهاي بخا –يساتي موتور خانه ) گرمایشي ا  انهازي، نگههاري و سرویس كليه سيستمهاي تأسر -1

اي هاز ، پمپ هوا س ، دستگا  هايملتومات آنها از قبيل ) كوئل هاي آبگرم   مبهد حرارتي   پمپ ها   بر  خن  كننه  و ... ( 

 جریاني و تحت فشار و منابع هوایي و چا  آب
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 ر النهري هتلسرویس و نگههاري تجهيتات موجود د -2

 هنگههاري از كليه لوله كشي هاي هتل و واحههاي مربوطسرویس و   -3

 .نها و واحه هاي مربوطه سالن جش ،در هتل و كولرها كليه فن كوئل هاي موجود  و را  انهازي سرویس و نگههاري -4

 به درخواست هتل  املتومات مربوط به سيستمهاي حرارتي و برودتي بن و نگههاري را  انهازي و سرویس -5

 يه ملتومات از قبيل دیگهاي بخار و كوئل هاي مسي و غير سرویس و اسيه شویي كل -6

 خسازها ی، یخچالها ، آبسردكنها و  شارژ گاز سردخانهاز جمله  هتل سرویس و نگههاري از كليه سردخانه هاي موجود در -7

اكت برق تا مر بتهاء ورود جریانبرق هتل و واحههاي زیر مجموعه از ا كليه تجهيتات مربوط بهو را  انهازي نگههاري  سرویس ، -8

 تابلو برق و ... ( ،پست برق  ،مصرف آن ) همچون كابل كشي ها 

 تهاي دیگرو آنتن مركتي و تلویتیونها موجود در طبقات و قسمجينگ ، پيسرویس و نگههاري كليه سيستمهاي صوتي و تصویري  -9

  هتل

رميم تالیلي احتيا  به دقاشي و نصب موكت نقاطي كه به ن ، ) در حه جتئي كه تعميرات اساسي محسوب نشود(ات تتئين و نجاري -10

 و اعم از تعميراتي كه از سوي واحه فني و مهنهسي تشخيص و به پيمانکار ابالغ گردد.دارد 

تخانه كليده لدوازم آشدپ    ،  یريلدوازم خدانگي و صدوتي تصدو    كليده لدوازم برقدي از قبيدل     و را  اندهازي  تعدوی  قطعدات    تعمير ، -11

 نتي و گددتارش ازبدده اسددتثناء امددوري كدده شددامل گددارا  )  پروژوكتورهددا و غيددر  موجددود در هتددل . ، لوسددترها  ،چراغهدداي روشددنایي ،

 (مهیریت فني و مهنهسي باشه 

ز كه نيا هتل و در هر نقطهوم در صورت لت آهنگري و لوله كشي و كارهاي عمليات جوشکاري از قبيل برق و كاربيتانوا  انجام  -12

 باشه 

حتي در ) هو غير  با رعایت استانهاردهاي مربوطمتوس  (  و) فشار ضعي  كابل برق  تلفن، ، سيم كشي از قبيل كابل كامپيوتر  -13

  (داخل سق  هاي كاذب

 ( يکه به عهه  فروشنه  مربوطه نباشه در صورتتل و یا پيمانکار ) نصب لوازم جهیه تأسيسات بر حسب نياز ه -14

ير و نگههاري و ارائه گتارشات تعم CMMSو  PLCو  BMSسيستمهاي كنترلي هوشمنه و تجهيتات تسل  و بهر  برداري از  -15

 سيستمها به مهیریت فني و مهنهسي هتل.

ي بههاشتي تعوی  و نصب سرویس ها عمير،ه طبقات و اتاقها از قبيل تبسرویس و نگههاري كليه خرابي هاي احتمالي مربوط  -16

 .  مي شودگتارش  موكت ها و انجام كارهایي كه از طرف خانه داري ، كمهها ، درب ها ،تختها  ،چراغهاي موجود 

 نراتور هتل و بهر  برداري از زمان قطع برق شهري . ژنگههاري و سرویس دیتد  -17

 لتامي مي باشه . هر دستگا  اتهيه و تکميل چ  ليستهاي روزانه مربوط به  -18

و  ني و مهنهسيفرائه گتارش روزانه و هفتگي به واحه فني و مهنهسي و ارائه گتارش هفتگي و ماهيانه و سه ماهه به مهیریت ا -19

 رونوشت به امور مالي

 مددهني، گددواهي اي الزم  از قبيددل بيمدده مسدد وليتو اخددا مجوزهددماليددات ، عددوارض  ،كليدده دیددون دولتددي از قبيددل بيمدده   -20 

الحيت واهي تایيده صد  گد ارائده   ) .و .... بده عهده  پيمانکدار خواهده بدود       تاييد صالحي   يمنی  ز سازمان تذار و رفذاه  جتمذاعی   

 .(ایمني در هنگام عقه قرارداد التامي مي باشه

ل هيچگونه ار مي باشه و هتيمانکپعهه  ه و سایر حقوق و مطالبات پرسنل زیر  مجموعه ب ابتار كامل كار ،تهيه لباس كار -21

 مس وليتي در این زمينه نخواهه داشت . 
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ابت در شيفت ثنفر  3 _در شيفت صبح و عصر نفر ثابت  7به صورت ) نفر  10عهاد تشبانه روزي  ثابت و پيمانکار موظ  است بطور -22

 نمایه. هتل اعالم یریت فني و مهنهسي بهبر اساس نياز هتل سرویسکار مقيم در نظر گرفته و بصورت كتبي با تایيه مهو (  شب 
 مالحظات سابقه كار تخصص تعهاد تحصيالت  عنوان شغلي ردی 

مسل  به تاسيسات الکترونيکي ، ولتاژ فشار  نفر 2 ليسانس برق كارگا  تمعاون 1

قوي و ضعي  ، دیتد ژنراتور، نقشه خواني برق 

و  BMSو تاسيسات ، طراحي اتوكه و 

CMMS 

 رروزكا ساد 8

فوق دیپلم  سرشيفت 2

تاسيسات 

 مکانيکي

مسل  به نگههاري و تعميرات دیگ بخار آب  نفر 3

و  داغ و چيلر جابي شعله مستقيم و مشعلها

 نقشه خواني و ...

 در سه شيفت كاري ساد 5

كارگر ارشه فني  3

 و مکاني 

دیپلم 

 تاسيسات

انوا  لوله كشي ، تاسيسات فني ساختماني اعم  نفر 1

اري و آهنگري و سيستم اطفاء حریق ، از جوشک

 موتورخانه ، نقشه خواني و ...

 در ی  شيفت كاري ساد 5

كارگر ارشه فني  4

 برق

دیپلم برق 

صنعتي / 

 الکتروني 

 هامسل  به مهارات سه فاز و گلفاز ،انوا  موتور نفر 3

ر، تو، دیتد ژنراانوا  تابلو برق  قطعات وابسته، و

 انگي و نقشه خواني لوازم خ ،برق ساختماني 

 در سه شيفت كاري ساد 5

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

حمام ،تاسيسات لوله كشي ، سرویس فن كوئل 

 اعمو هواساز، امورات فني و جتئي ساختماني ) 

 از نقاشي ، نجاري ، جوشکاري كه بصورت كلي

 (نباشه شامل 

 يفت كاريدر ی  ش ساد 4

 تهيه و تنظيم تایم شيفت با توافق كارفرما و پيمانکار و ثبت در سيستم حضور غياب هتل مي باشه. توضیح اينکه :

با مشخصات جهاگانه به  نفر بایه10نفر در شيفت صبح و عصر و سه نفر در شيفت شب همکاري نماینه. )  7نفر نيروي فوق ميبایست :  10تعهاد 

 . ضمناً در ایام تعطيل شرای  فوق حاكم مي باشه.( هتل معرفي شونه 

 
ي کار گرفته مرای  نيروي انساني   پرسنل مورد نيازي كه جهت انجام و ارائه خهمات یاد شه  از طریق پيمانکار در محل بش -22

  بایه داراي شرای  ذیل باشنه .با توجه به جهود ذكر شه  شونه 

 با مهرك كارشناسي برق معرفي  و حضور سرپرست به كارفرما  -

 اخا گواهي عهم سوء پيشينه از مراجع قضایي  -

 اخا گواهي عهم اعتياد به مواد مخهر  -

 ارائه مهارك تخصصي و فني در جهود ارائه شه  -

ل پرسنهر زمان مهیریت مي توانه نسبت به عتد  ) درتوس  مهیریت فني و مهنهسي و حراست هتل ,تأیيه صالحيت فني و اخالقي -

 اقهام و پيمانکار ميبایست بالفاصله نيرو جایگتین را معرفي نمایه(



 نام و امضای متقاضی

 

ني و م مهیریت فرود ، خرو  و حضور پرسنل پيمانکار در هر شيفت كاري طبق شرای  مفاد هتل پارسيان اوین و با تایيه و اعالو -23

از  بق مفاد هتلطینصورت در غير ا  ردليلي حضور نهارنهجایگتین نمودن نيروهایي كه در هر زماني به ه) مهنهسي هتل مورد اجرا مي باشه.

 (پيمانکار كسر ميگردد
همچنين  ان  رسيه  وب( كه به تأیيه حهاكثر تا تاریخ پنجم هر ما  پيمانکار موظ  است ليست پرداخت حقوق پرسنل خود را )  -24

ني فبه واحه  نه خودعي رسيه  در صورت وضعيت ماهياليست پرداخت و واریت حق بيمه ما  گاشته كه به تأیيه سازمان تأمين اجتما

 هتل ارائه نمایه . و امور مالي و مهنهسي 

نل وي با راي پيمانکار و پرسبوعه  هاي غاایي برعهه  پيمانکار مي باشه و در صورت لتوم هتل با نرخ مصوب هتینه تهيه -25

 (مي باشه هرگونه پخت و پت در هتل ممنو  درخواست كتبي اقهام نمایه. ) 

 .يمانکار استهيه و تامين كليه ابتار و لوازم ایمني و بههاشتي و رعایت و اجراي مقررات ایمني و حفاظت كار به عهه  پت -26

فرما سافرین كارمانان و مهيدیه و هتینه هاي بيمارستاني پرسنل كارفرما وم ،پيمانکار مس ود جبران خسارات مالي و جاني فوت  -27

  عهه  واحه فني و مهنهسي هتل مي باشه .ه يت خویش مي باشه و تشخيص عيب و نقص و تعيين آن بناشي از فعال

 وارد  شه  اشه خسارتبدر صورت بروز خسارت به تأسيسات هتل  چنانچه برابر كارشناسي انجام شه  قصور از ناحيه پيمانکار  -28

 از صورت وضعيت ماهيانه پيمانکار كسر مي گردد .

به  يگرد ثبت ومنها قرار آکار موظ  است فعاليت روزانه خود را در دفاتري كه توس  واحه فني و مهنهسي هتل در اختيار پيمان -29 

 هسي هتل اعالم نمایه . نواحه فني و مه

 توجه : قيمت هاي پيشنهادي مي بایست ذیل برگه بصورت عهد و حروف نوشته شود. 

 

 : شود تکميل متقاضی توسط ذيل فكم

 

 : حقوقی ص شخا
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