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 ((تامین نیروی انسانی شرایط عمومی شرکت در مناقصه برگه)) 
 

انتخاب  به نسبت هاي كثير االنتشاربه استناد آگهي منتشر شده در روزنامه دارد نظر در پارسيان المللي بين هتلهاي شركت پوشش تحت نیاو پارسيان هتل

 .نماید از طریق مناقصه عمومي اقدام شرایط برگ در مندرجو شرایط  مشخصات با پيمانکار تامين نيروي انساني خدماتي خود

می شود با مطالعه دقیق شرایط ذیل كه جزء الینفک اسناد مناقصه می باشد نسبت به  درخواست مناقصه در شركتمتقاضیان محترم  از لذا 

 : اقدام نمایند  96-97متناسب دوره كاری تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت خود 

 

ضيان     صه  در شركت  متقا شاني اینترنتي هتل   02/09/96لغایت  23/08/96 تاریخ از ميتوانند مناق   www.evin.pih.irبا مراجعه به ن

ــ پيشنه  پس از مطالعه نموده و اقدام مناقصه  شركت در  شرایط  برگ دریافت نسبت به  ــــ   شده  مهر و الك پاكت در را خود قيمت ادــ

 جنوب چمراني خروج امام ادگاری بزرگراهواقع در هتل، امور مالي دبيرخانه  به 02/09/96 مورخ شنبه پنج روز 12ساعت   تا حداكثر

 .  نمایند دریافت رسيد و هتل پارسيان اوین تحویلمجموعه سبز 

 شرایط عمومي مناقصه:

 ریال 200.000.000 مبلغ ستبایمیتامین نیروی انسانی هتل پارسیان اوین ، متقاضیان حقوقی واجد شرایط  مناقصه در شركت منظور به -1

قرض  بانک نزد 10-4505788-3 شماره جاری حساب بهتامین نیروی انسانی ( بابت سپرده شركت در مناقصه ميليون ریال دویست)

به همراه سایر مدارک درخواستی تصویر فیش واریزی را  وواریز بانکداری اجتماعی به نام هتل پارسیان اوین شعبه  رسالتالحسنه 

 ) پرداخت سپرده در قالب ضمانتنامه و یا چک بانکي بالمانع مي باشد( .نمایند هتل تحویلزیر 

ست    -2 ضيان مي بای صه شرایط  برگه متقا ضاء   تکميل بدون خط خوردگي بطور كامل و خوانا ، دقيق مطالعه را  مناق و پس از درج مهر و ام

 (ميباشد.با اهميت سازمان تأمين اجتماعي و دارایي نيز كد كارگاه  جدر) ، تحویل نمایند الفمهر شده پاكت الك و  در

مبلــ  تعيــين شــده باشــد و یــا پاكــات واریــزي مطــابق مخــدوم مشــروی و یــا فاقــد مبلــ  ســپرده  بــه پيشــنهادهایي كــه مــبه  ، -3

 سوابق آنان در موعد مقرر تحویل هتل نگردیده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــام    -4 ــه انج ــوی ب ــاي مرب ــه ه ــدگان   ) مناقصــههزین ــي و حضــور نماین ــه كارشناس ــي و هزین ــاآ آگه ــده  (و تشــریتات  چ ــده برن بعه

 .مي باشد همناقص

آگهي تاسيس، اساسنامه و آخرین آگهي تغييرات در روزنامه رسمي     تصویر  مي بایست مدارك حقوقي شركت ، شامل     "الزامامتقاضيان   -5

همراه با مستندات كاري از جمله نسخ قرارداد ،    )تصویر شناسمامه و كارت ملي ( را     عامل و صاحبان امضاء مجاز   مدیرمدارك هویتي و 

صي و             مجوز هاي فعاليت  ص صالحيت حرفه اي ، تخ ستنداتي كه گویاي  سایر م صالحيت ایمني و  ضایت نامه ، گواهي  ، تقدیرنامه ، ر

  نمایند.هتل تحویل  ب بصورت الک و مهر شدهكت پامدیریتي متقاضي باشد را در 

شهرت و حسن اخالق بوده و هتل     باید  مناقصه شركت كنندگان در   -6 ست  داراي حسن  ي پيشنهاد ل  امبقبل از بازگشایي پاكات  مجاز ا

ضيان   ضي تخصصي و مدیریتي   و توانایي مالي  وامکانات ، متقا سي   راان متقا شایي پاكات   و نتيجه آنرا برر سه بازگ  لذا . ارائه نماید در جل

 الزامي است.شماره ب پاكات در برگه شرایط  5به شرح بند ارائه رزومه كامل 
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 شركت هتلهاي پارسيان و مقررات داخلي هتل پارسيان اوین مي باشند. مکلف به رعایت قوانين جمهوري اسالمي ایران و مناقصه هبرند -7

 نتر قرارداد با  از انعقادبا برنده مناقصــه نزد هتل باقي و پس و انعقاد قرارداد  مناقصــهمبل  ســپرده نترات اول تا ســوم تا خاتمه عمليات  -8

 سوم مسترد خواهد شد. سپرده نترات دوم و مناقصهاول 

حداكثر ظرف مدت هتت روز از تاریخ ابالغ كتبي توسط هتل پارسيان اوین مي بایست جهت انعقاد قرارداد مطابق نمونه     مناقصه برنده  -9

بترتيب به  مناقصه و برداشت خواهد شد و موضوع     در غير اینصورت سپرده وي به نتع هتل ضبط    و شرایط و مقررات هتل اقدام نماید. 

 دوم یا سوم واگذار مي شود و در مورد نترات دوم و سوم نيز به همين روال عمل خواهد شد. نترات

شركت كنندگاني كه در     -10 صه سایر  شده اند   مناق ستثناء  برنده ن صه با ارائه    پس از تاریخ روز  5ميتوانند (  9و  7موارد بند )با سه مناق جل

ست كتبي عودت وجه   سپرده خود را دریافت    واریزي سپرده  درخوا سيان اوین مراجعه و  سایر مدارك    .نمایند به واحد مالي هتل پار

 تحویلي متقاضيان بعنوان پرونده مناقصه ضبط و قابل عودت نمي باشد.

 پارسيان اوین مي باشد.   هتل در قالب نمونه  قراردادو انعقاد ایط پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و شرارائه و  مناقصهشركت در  -11

 ماليات تعلق گيرد به عهده برنده مناقصه مي باشد. ودولتي عوارض و در صورتي كه به موضوع مناقصه ، حقوق  -12

نمایندگان مجلس و ، اخله وزراء د كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مدناعالم مي نمای متقاضيان شركت در مناقصه، رسماً -13

نمي باشد و چنانچه خالف این امر در هر زمان به اثبات برسد، عالوه  1337كشوري مصوب سال  مندان دولت در معامالت دولتي وكار

 ميباشد.اوین  پارسيان وارده به هتل خسارت ، مسئول جبرانواریزي ضمن فسخ قرارداد و ضبط سپرده ، بر مجازاتهاي مقرر در قانون 

و ساقط  مختار است و شركت كنندگان حق هر گونه اعتراض را از خود سلب اهیک یا كليه پيشنهاد اوین در رد یا قبول پارسيان هتل -14

 مي نمایند.

در محل  04/09/96شنبه مورخ  صبح روز 11رأس ساعت حضور متقاضان به بدون الزام  مناقصهجلسه بازگشایي پاكات پيشنهادي  -15

 .و نتيجه آن از طریق سایت هتل پارسيان اوین و شركت هتلهاي پارسيان باطالع خواهد رسيد هتل برگزار سالن جلسات مجموعه سبز 

یکسال   مدت براي بشرح مندرج در برگ شرایط مناقصهموضوع مناقصه  شرایط و موقعيت،  مشخصات از آگاهي و كامل رؤیت با متقاضي -16

 و گردد معترض مورد هيچ در اطالع عدم عنوانب بعداً نميتواند و مينماید مناقصه شرایط و اوراق امضاء به مبادرتساعته   24و بصورت 

  و مطابق ضوابط و مقررات هتل اقدام خواهد نمود .  با شرایط مندرج در برگ مناقصه  تنها خصوص این در هتل

 مدت قرارداد تامين نيروي انساني یکسال مي باشد. -17
 

 پارسيان هتل وجه درریال  1،000،000،000مبل  به  بانکی نامهیک فقره ضمانت  قرارداد عقدمکلف است در هنگام  مناقصه برنده -18

 متاصا ارائهقانوني از جمله صحيح تعهدات پرداخت نماید كه ضمانت نامه فوق در صورت اجراي  قراردادصحيح  اجراي تضمين جهت نیاو

 .شد خواهد عودتبه پيمانکار  هتل بایي نها حساب هیتسوو یي دارا, بيمه  جمله از ربطیذ مراجع از حساب
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 مناقصه: اختصاصیشرایط    

توسط كار فرمـا بـراي انجـام موضـوع قـرارداد همزمـان بـا امضـاء قـرارداد بـه اطـالع پيمانکـار خواهـد              مورد نياز تعداد نيروي انساني  -1

 اقدام نماید. %30یا افزایش در تعداد نيروي انساني مورد لزوم تا كارفرما در مدت قرارداد مي تواند نسبت به كاهش  رسيد.

 بدیهی است كاركرد پرسنل اشاره شده به نسبت كاركرد در طول ماه ارسال خواهد شد. تبصره :

را اجاره و امثاله  ، وكالت ، نمایندگي ، تحت هيچ عنوان از قبيل شراكت  ،كالً به غير  پيمانکار حق واگذاري موضوع قرارداد جزئاً یا -2

 نخواهد داشت.

پارسيان اوین بررسي و كه سوابق آنان از ناحيه هتل مبادرت به عقد قرارداد نماید ایراني ا كارگراني یپيمانکار متعهد است صرفاً با افراد  -3

 . گردیده اندمعرفي  يد رسيده و كتباً به پيمانکاربه تأی طب كار، عدم سوء پيشينه ، عدم اعتياد ( )در زمينه  صالحيت آنان

پيمانکار متعهد است حقوق و مزایاي پرسنل و كارگراني را كه در اجراي این قرارداد به كار مي گمارد برابر قوانين و مقررات جاري به   -4

جوز تاخير مهيچگونه كارفرما طرف خير در وصول مطالبات وي از پرداخت نماید و تأمحاسبه و و قانون كار ,  ویژه قانون تامين اجتماعي

 ت حقوق پرسنل پيمانکار نبوده و پيمانکار پاسخگوي هرگونه اعتراض و طرح دعوي در این خصوص خواهد بود . در پرداخ

اطالعات قابل اثبات با درج ممهور به مهر ماهيانه كارگران خویش حق بيمه و ماليات حقوق و  پيمانکار ملزم به ارائه ليست پرداخت  -5

 كارفرما ميباشد.درآمد كارگران به جمع 

خواهند گرفت  پيمانکار متعهد است به كليه پرسنل و كارگران گمارده شده تتهي  نماید كه كليه اطالعاتي را كه در جریان آن قرار -6

در صورت ورود خسارتي از این جهت به  و محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن نزد سایر اشخاص حقيقي یا حقوقي جداً خودداري نمایند

 . پيمانکار مسئول و پاسخگو خواهد بود هتل

پيمانکار متعهد است تا خدمات و موضوع قرارداد را مطابق نظرات و پيشنهادات كارفرما انجام دهد تخلف از این بند موجب حق فسخ  -7

 از ناحيه كارفرما مي گردد . بصورت یکجانبه در هر زمان  قرارداد

نل و كارگران گمارده شده خسارات و ضرر و زیاني متوجه اموال و وسایل و تجهيزات كارفرما پيمانکار متعهد است تا چنانچه از ناحيه پرس -8

 . و بيمه مسئوليت مدني كارگران خود را انجام دهد گردد مطابق نظر و بر آورد كارفرما جبران نماید

پيمانکار منظور گردیده اما متقاضي شركت در مناقصه و  امتيازبعنوان مزیت و ارائه مجوز اداره كار و امور اجتماعي از جانب پيمانکار  -

 الزامي براي پيمانکار نخواهد بود.

كه  پیمانکار ملزم است پرسنل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی در بروز حوادث و بیماری، بیمه تکمیلی نماید -

 .در صورت اجرای موضوع فوق توسط هتل هزینه های مربوطه طبق تعرفه بیمه از پیمانکار دریافت خواهد شد 

شده       -9 شد به هيچ عنوان كارمند یا كارگر هتل محسوب ن افرادي كه در اجراي این قرارداد از ناحيه پيمانکار به خدمت گرفته خواهند 

باز خرید ســـنوات حق مســـکن و هرگونه افزایش قانوني و   –بن  –پادام  –يدي ع –و پيمانکار مســـئول پرداخت حقوق و مزایا 

و كارفرما   مين اجتماعي و كار و حتاظت و ایمني كار نيز خواهد بودقوانين تأپاسخگوي بوده و آنان از اخراج  پرداخت خسارات ناشي 

 .مي باشد اجتماعي و مراجع قضائي و انتظامي  فارغ از هرگونه پاسخ و ادعاي احتمالي در مراجع حل اختالف وزارت كارو امور

 رعایت مقررات داخلي هتل مي باشند.كارگران گمارده شده از ناحيه پيمانکار , متعهد به حتظ شئونات اسالمي و  -10
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اشته به كار شوند نباید از جهت نظام وظيته ممنوعيت اشتغال دبراي انجام موضوع قرارداد مشغول یک از پرسنل پيمانکار كه  هيچ  -11

 باشند .

 به هتل تحویل دهد. شده راكارگران معرفي  پرسنل و ومابين خویش  قرارداد فيپيمانکار متعهد است یک نسخه از  -12

 . ميباشدكارفرما در تعهدات الگوي جاري هتل مطابق  كارگران پيمانکار  يغذالباس كار و تامين  -13

 كارگران پيمانکار ندارد .مين سرویس ایاب و ذهاب كارفرما هيچ تعهدي درخصوص تأ -14

ع مناقصه و ك  و كيف آن و نيز متاد و مندرجات و شرایط قرارداد آگاهي و اطالع كامل ومتقاضي اعالم و اقرار مي نماید از شرایط موض -15

مسموع نخواهد آنان  فرمهاي مربوطه، هيچگونه ادعا و اعتراضي در این خصوص از ناحيهمدارك و یافته است و لذا بعد از تکميل و تحویل 

 بود.

مين اجتماعي نماید و نسبت به پرداخت ماليات و سایر روزهاي اعالمي از سوي هتل بيمه تأپيمانکار موظف است كارگران  را طبق تعداد  -16

 الزامات قانوني اقدام نماید.

 
 

 انسانیپیشنهاد قیمت جهت مناقصه تامین نیروی 

................................. ................................................. مدیرعامل شركت ........................................ مليشماره به  ........................................................ اینجانب

 .......................................................................... شماره تلتن ثابت .............................................. به شماره تلتن همراه........... ..........به شماره ثبت ...

 ............................................................................................................................................................................................................... دفتر  آدرسبه 

به عدد با عل  و آگاهي كامل از شرایط مناقصه و موقعيت و وضعيت زیر ساخت موضوع مناقصه هتل پارسيان اوین ،متقاضي با مبل  

ميباش  و شرایط عمومي و خصوصي مناقصه  ............................................................................. ریال............................................. ریال و به حروف 

 و با امضاي این شرایط  متعهد به انجام امـور مربوطــه مي باش .مي پذیرم را مطالعه و متاد آن بدون قيد و شری مورد 

 

 


