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

  "آسانسور بازدید فنی، سرویس و نگهداری واگذاری راهبری ،عمومی برگ شرایط مناقصه "

 هتل پارسیان اوین )نوبت اول(

 
بازدیت  نیت    راهبتك     در نظتك دارد اناتاا ارتور     پارستیان  المللت   بتین  هتلهتا   شتكت   پوشت   تحت  هتل پارسیان اوین 

را بتتا  دستتتداآ اسانرتتورها  ستتامتمان هتتتل  5ستتامتمان تتتوآ نتتور و   دستتتداآ اسانرتتورها  4  ستتكویو و ندهتت ار  

واگتاار نمایت  لتاا از شتكت      عمتور    ریاقصت  بتكا  رت ت یارتا  و از قكیت       ریاقصت  رشخصات ری رج در بتك  شتكای    

نتو  رت  باشت  توفت  نكرتودآ و      ریاقصت   درمواس  رت  گتكدد تتا بت  رتوارد هیتل تت  فت    یی ت           ریاقص  تیی گان در 

 ری ل  تایی  ارضا و رمهور نمایی .   ك  را بهیل هكب

ریتتا  بابتت  ستتضكدآ تضتتمین در قالتت   تت   000/000/000بتت  ریظتتور شتتكت  در ریاقصتت  رتیابتتیان رتت  بایرتت  ربلتت  

 ستتییا بانتت  نتت د  110-616-1116010-1 شتتمارآ فتتار  حرتتا  بتت یتتا بتتانا  ررتت دار یتتا بتتمانتیار  بتتانا  تهیتت  و   

و تحویتل ارتور رتال  هتتل نماییت   بتمیار ادتل رستی  ستضكدآ ركبوقت            واریت    نیت او انیپارست  هتل اان ب  شعب  هتل ازاد 

را درپات  ف اگان  )پات  الت(     و رهتك شت آ بتا رهتك و ارضتا  ری بت  بتا ارضتا  نتكا شتكای  تحویتل دبیكمانت  ارتور               

 رال  نمایی .  

بتتا  15الت    6از ستتاع   ریاقصت  یتت  از رحتل  بتمن بازد  00/06/1031رت  توانیت  از تتتاری    ریاقصتت  رتیابتیان شتكت  در   

و نیتت  ستتواب   قیمتت پیشتتیهاد    ارتتور رتتال  هتتتل  اقتت اا نماییتت  واز دبیكمانتتریاقصتت  دریانتت  بتتك  شتتكای  شتتكت  در 

تتتار  متتود را در پاتتت     و رهتتك شتت آ بتتا رهتتك و ارضتتا  ری بتت  بتتا ارضتتا  نتتكا شتتكای  بتت  دتتورت راتت ا حتت ات ك تتتا 

تتتاری  بكگتت ار  فلرتت  بتت  ارتتور رتتال  هتتتل تحویتتل و رستتی  دریانتت  نماییتت .  11/06/1031ورخ رتت شتتیب روز  15ستاع   

 ر  باش . 10/06/1031شیب  یادبح روز  11ساع  ریاقص  

 مود بشكح هیل بای  عمل نمایی :      پیشیهادفه  ارائ  ریاقص  شكت  ها و اشخاص داوقل  در 

را ب تور تارتل   ریاقصت   و ر العت  رت  بایرت  تمتاا دت حات نتكا شتكای         ریاقصت   پیشیهاد دهی آ پتو از دریانت  اورا    

پاتتت     و رهتتك شتت آ در رتت ت زرتتان تعیتتین شتت آ بتت    0و موانتتا تامیتتل و رمهتتور نمتتودآ ستتضو استتیاد متتود را در  

 رتتورخ شتتیب )تتتا پایتتان وقتت  ادار  روز دبیكمانتت  ارتتور رتتال  هتتتل پارستتیان اویتتن تحویتتل و رستتی  پاتتتات دریانتت  نماییتت . 

11/06/1031  

 .ریاقص رحتو  ادل رسی  سضكدآ شكت  در   –پات  ال( 

رتت  بایرتت  تمتتاا رتت ار  شیاستتای  اعتت  از تصتتویك    ریاقصتت  رتیابتت  شتتكت  در   اشخخص حقوقخخ   ق  –پاتتت    

   روزنارتت  رستتم  همتتكاآ بتتا امتتكین ت ییتتكات   شیاستتیار  و تتتارت رلتت  دتتاحبان ارضتتا  راتتاز   اساستتیار  شتتكت        
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  گواهییارتت  تبتت  نتتاا درنظتتاا  اساستتیار  شتتكت    تصتتویك تتتارت رلتت  و شیاستتیار  رتت یكعارل و اعضتتا  هیتتات رتت یكآ    

و رحتتتو  رزورتت  تتتار  تارتتل   ررتتتی ات و ستتواب  تتتار  رتتكتب  و    ستتایك همتتكاآ  بتتو رالیتتات بتتك ارزز انتت ودآ   

 )     ارائ  نمایی .قكاردادها  ریعی آ گاشت  و حا  در پات  

 پیشیهاد  و نمون  قكارداد  رمهور ب  رهك و ارضا  شكت  تیی آ. ربل و ریاقص  رحتو  بك  شكای   –پات  ج 

بدیه قاستقپسقازقکنتخل قحتت یخ پقپ کختقاوخبقتقسق  سخرقکبیخلقک یعخی تقحتخ ح پق تخرق قک ق خ  پققققققققققق

   ب زگش ی قنص ا دقشدق.ق"ج"ن  صقب کتقحعتنداپقک ف قپ کتق

شتتكای   بازگشتتای  مواهتت  شتت  تتت  شتتكت  تییتت آ حتتائ  ترتت  ارتیتتاز  زا از ستتو   پاتتت  پیشتتیهاد قیمتت  دتتكنا در 

 تمیت  تایی  دالحی  نی  هتل و ستاد شكت  هتل ها  پارسیان ش آ باش  .

 ( الزامی میباشدو برگ شرایط مناقصه  پیش نویس قرارداد تمامی صفحاتدر  مطالعه شد و مورد قبول استقید عبارت  )

عبارت اس  از بازدی  نی   سكویو تعمیك و نده ار  ه   دستداآ اسانرور با رشخصات زیكت  در رحل  موضوع مناقصه :

 : هتل نص  ش آ اس 

 محــل ظـرفیـت تعداد توقــف دستگاه نام دستگاه شناسه نوع دستگاه

 تشكی ات توآ نور تیلوگكا 1000 توق( L1 KONE 5 اسانرور تشكی ات

 تشكی ات توآ نور تیلوگكا 1000 توق( L2 KONE 5 اسانرور تشكی ات

  ب  هتل تیلوگكا 1000 توق( L1 KONE 5 اسانرور ریهمان

  ب  هتل تیلوگكا1000 توق( L2 KONE 5 اسانرور ریهمان

 راهكو  پكسیل هتل تیلوگكا 600 توق( L3 KONE 6  پكسیلاسانرور 

 هتلپش  اشض مان   تیلوگكا 600 توق( L4 KONE 5 اسانرور پكسیل

 اشض مان  هتل تیلوگكا 600 توق( L5 KONE 1 باربك اسانرور 

 اشض مان  توآ نور تیلوگكا 1000 توق( 5 سیت  L1 KONE اسانرور اشض مان 

 اشض مان  توآ نور تیلوگكا 1000 توق( 5 سیت  L2 KONE اسانرور اشض مان 
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وظای( پیماناار عبارتر  از نده ار    سكویو و انااا تعمیكات بكور  و راهبك  تلی  تاهی ات و تاسیرات راانیا  و   -1

بكق  و نی  اسانرورها  ریصوب  در هتل پارسیان اوین ت  پیماناار رتعه  و رل ا ب  افكا و رعای  تارل ادو  نی  و استان ارد 

صص و راك  بودآ و ر  بای  نی   نظكات تارنكرا را در افكا  تارها رعای  نمودآ و نهای  و ایمی  با است ادآ از تارتیان رتخ

 دق  و ركاقب  را رعمو  تا اسیب  ب  هیچ ی  از اسانرورها  روبوع این قكارداد وارد ندكدد .

قیمت  پیشتیهاد  متود را بت  دتورت موانتا  بت ون مت          شتكای  اعتالا شت آ از ستو  هتتل ریبایرت         قبو  بارتیابیان  -1

 موردگ   ب  ع د و حكوف و ب ون قی  و شكط درج نمایی .  

پیماناتتار در اناتتاا روبتتوع قتتكارداد ریبایرتت  بتت  نحتتو  اقتت اا نمایتت  تتت  در تمتتاا ایتتاا شتتبان  روز تلیتت  اسانرتتورها      -0

 روبوع قكارداد ب ون عی  و نیص ارادآ ب  تار باشی  .

ستتاع  بكعهتت آ پیماناتتار بتتودآ و پیماناتتار    14و تیتتتك  اسانرتتورها  هتتتل بتت  دتتورت رتت اوا و در قتتو     ررتتلولی   -4

رتعهت  و رلت ا ریدتتكدد بت  ریظتور اراتتان نظتارت ررتتتمك و دقیت  در فهت  افتتكا  ر تاد قتكارداد نرتتب  بت  باتتارگیك            

ل یت  ن تك در هتتل حضتور داشتت       حت اق  ستاعت    14روز اقت اا نمایت     شتبان  نیكو  راك  و ب  تعت اد یت  ن تك در تمتاا     

ارتتادآ ارائتت  متت رات در استتكع متتكوج روزانتت  از قكیتت  سیرتتت  حضتتور و  یتتا  اقتت اا نماییتت  و و نرتتب  بتت  تبتت  ورود و 

در هتك حتا  پیماناتار رالت( است  تت  از هتك         زران باش . لاا هیچدونت  تع تیالت و تبصتكآ ا  شتارل ایتن بیت  نمیباشت .       

 د قكارداد فلوگیك  نمای .نوع وق   و رتود در انااا ر ا

 در   ریتتا  400.000.000ربلتت  بتتمان  نارتت  بتتانا  بتت   ارائتت  بتت  رالتت(   قتتكارداد عیتت  هیدتتاا درریاقصتت   بكنتت آ -5

 پیماناتار  توانمیت    رانیت  )پیماناتار و تعهت ات   قتكارداد تلیت  ر تاد    افتكا   تضتمین  فهت     نیت او پارسیان هتل وف 

 فملتت  از كب یتته ركافتت  از حرتتا  ر ادتتا انتت یدر از بعتت نتتو   نارتت  بتتمان  تتت رتت  باشتت       ق عتتات تتتارین در

 هتتتل بتا ی  نهتا  حرتتا   یترتو  و پیماناتار تارتیتتان  و  ستتازران تتارین افتمتاع     و ارزز انت ودآ  یت  دارا  . شتهكدار 

مرتارت رتورد    بخشت  از  تارنكرتا رت  توانت  نرتب  بت  ودتو  ستضكدآ ر بتور بابت  فبتكان          . لتاا  شت   مواهت   عودت

 اق اا نمای . قانون ر ن  100توان  روبوع رادآ 

رتیابتتیان رتت  بایرتت  دارا  گتتواه  نارتت  دتتالحی  ایمیتت  از ادارآ تتتار و ارائتت  تائی یتت  دتتالحی  از ادارآ ستتی یاا       -6

 اسانرور و پل  بكق  ال ار  باشی .

ربیتا  ارتیتاز دهت  فهت  ارزیتاب       )ود : ر ار  رورد ارزیاب  ت  ریبایرت  توست  شتكت  تییت گان در ریاقصت  ارائت  شت        -1

 مواه  بود .   ارتیاز از ارتیاز نهای  55ح اقل و  دالحی  نی  رتیابیان بك ربیا  ف و  پیوس 

  سا  سابی  تار ر ی  در زریی  ركتب  .  10ح اقل 

  نمون  گواه  حرن انااا تار ال ار   0نمون  قكارداد فار   و  0ی  در زریی  ركتب  ) ارائ  ح اقل سابی  افكاحرن

 درمصوص تی ی  وتمی  ارائ  م رات در تارها  رشاب  هتل اویندر مصوص تی ی  ریباش  .   
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  .  ارائ  سواب  تار  در هتل و بیمارستان دارا  ارتیاز ویژآ ریباش 

 و یا در دستكس ررتی ات تاهی ات و راشین ا ت ارادآ ب  تار 

 ررتی ات   ك تلی   از نظك دان  و تاكب ت ای  تادر نی  و عیاد ( 

 نظاا تی   انااا تار در روز پیشیهاد  افكا  تار و تضمین تی ی  تار 

   حرن سابی  در تارها  قبل 

 (   تی ی  + ر یكی  زیر  رحی   + ر یكی  ایمی  و به اش    ال اا ارائ  گواهییار  رعتبك سیرت  ر یكی  یاضار 

 ازقس زح تقحدیلیتقتقبلن حهق یزیقبعتهقبهقپ یهقپی  نک   دالحی  شكتتها یا پیمانااران ال اا ارائ  گواه  تعیین 

 ک ق   پقحتلف قپی  نک  قبتن اتقپی  نک  قبل لقتقش یعتهقازقس یقس زح تقحدیلیتقتقی قحتلف قپی  نک  قازقس یقتزا پق

  شد. ن یعقتقحت کتقبتن اتق نتتگلقبل لقتقش یعتهقکا ایقاحتی زقتیژهقایقح قب

   ق رت رال  و پشتیبان  ) گكدز حرا  س  راه  امك  :(بلاس سقاسن کقا ائهقشدهق  سرقپی  نک  ق:ق  اتقح و قpپی  نک  ق)

حت سبهقح قگلککقتقب   جهقبهقبلآت کق زینهقاجلایقک  قاحتی زاپقالزمقبهقپی  نک  ققق p=5.0pl+1.0pc+plبلاس سق ابطهق:ق

قpiکاکهقح قش ک.ق قpcق-:قگلکشقح و قبلقوعبقحیلی تق ی  قق ق  اتقح و قج  یق)ق ف ضرقکا ای قج  یقتقبد  ق  یقق :

ق قبلقوعبقحیلی تق ی  ق: ق ف ضرقکا ای ق  یقبلندقحدپقتقبد  ق  یقبلندقحدپق(ق plج  یق(   اتقح و قبلندقحدپق)

 بلوعبقحیلی تق ی  

 هقشدهق  سرقپی  نک  قک قخص حقنظ مقکیف قانج مقک  قتق تشقبلاس سقاسن کقا ائهقشدهق  سرقپی  نک  ق:قپیشنه کقا ائ

  یقبهینهقاجلاقک  قتقحدیلیتقک  قبل س قتقبهقبهتلینقپیشنه کقب ال لینقاحتی زقتقبهق  ینق ل یبقاحتی زاپقکاکهقخ ا دق

 شد.

بتتودآ و از  رتیابتت  روظتت( بتت  ارائتت  راوزهتتا   زا و یتتا رتتكتب  بتتودن نتتوع نعالیتت  بتتا روبتتوع نعالیتت  در اساستتیار     -6

 و رتت یكیت  وو توانتتای  رتتال   حكنتت  ا   تخصصتت  اراانتتات ریتوانتت  هتتتلحرتتن شتتهكت و امتتال  نیتت  بكمتتوردار باشتت  و 

 .نمای  دالحی  تعیین و بكرس قبل از فلر  ریاقص     را انان ب  ركبوط روارد سایك

 یانچتت  اناتتاا روبتتوع قتتكارداد نیتتاز بتت  استتت ادآ از تعتتوی  ق عتت    ق عتتات و لتتوازا و ... باشتت    پیماناتتار رتعهتت  استت    -3

قبل از تهیت  و استت ادآ از ق عت  در دستتداهها  روبتوع ایتن قتكارداد تایی یت  تتبت  از تارنكرتا را امتا و ق عت  ركبوقت               

و روظت( است  ه ییت  هتا      د نظتك تارنكرتا تهیت  و استت ادآ نمایت       را از بهتكین نوع و بتا تی یت  و فتیو رك تو  و رتور     

 رمهور ش آ ارائ  نمای .  و مكی  و دورت وبعی  را نی  با ناتتور رسم  

پیماناتتار قبتتو  و تعهتت  نمتتود در دتتورت درمواستت  تارنكرتتا اروزشتتها   زا و اشتتیای  تارتتل بتتا اسانرتتورها را بتت          -10

 دریان  وف  اروزز ده  .تارتیان  ت  تارنكرا رعكن  نمای  ب ون 

ب  پیشیهاد های  ت  رتبه   رخت وز  رشتكوط و یتا ناقت  ربلت  ستضكدآ یتا ربلت  ستضكدآ تمتتك از ربلت  تعیتین شت آ  یتا                 -11

 ر ار  ارسال  ناقص و یا پات  سواب  و رزور  تحویل ندكدی آ باش  ب  هیچ عیوان تكتی  اتك دادآ نخواه  ش .  
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و تشتكی ات ریاقصت  از ابتت ا تتا پایتان ریاقصت  اعت  از تارشیاست   اگهت  و  یتكآ ...           كبتوط بت  بكگت ار     ه یی  ها  رتلی   -11

  ب  عه آ بكن آ ریاقص  ریباش .

رتیابتیان و بكنتت گان ریاقصت  رالتت( بت  رعایتت  قتوانین فمهتتور  استالر  ایتتكان و ریتكرات دتتی   ركبوقت  و همچیتتین         -10

 رل ا ب  افكا و رعای  ریكرات دامل  هتل ر  باشی  .

ربلتت  ستتضكدآ ن تتكات او   دوا و ستتوا تتتا ماتمتت  عملیتتات ریاقصتت  و انعیتتاد قتتكارداد بتتا ن تتك بكنتت آ ررتتتكد نخواهتت  شتت     -14

 ب یه  اس  پو از انعیاد قكارداد با بكن آ ریاقص  سضكدآ ن كات دوا و سوا ررتكد مواه  ش  .  

 آ شت ن و  توست  هتتل رت  بایرت       بكنت یتا شت اه     تتبت  بكن آ ریاقص  ح ات ك ظكف رت ت ه ت  روز از تتاری  اعتالا      -15

فهتت  انعیتتاد قتتكارداد ر تتاب  بتتواب  و ریتتكرات و شتتكای  هتتتل اقتت اا نماییتت   در  یتتك ایتتن دتتورت ستتضكدآ و  بتت  ن تت   

 هتل بب  و با بكن گان دوا و سوا نی  در دورت اعالا شكت  ر اب  روا  بكن آ او  عمل مواه  ش .  

و  هكیت  از پیشتیهادات ارائت  شت آ رختتار رت  باشت  و از ارائت  هكگونت           هتل بك اساس دكن  و دتالح متود در  رد یتا قبت     -16

توبیح و یا پاسخ  ربكا است  و در ایتن دتورت رتیابتیان حت  هكگونت  ادعتای  در ایتن مصتوص را بتا ارضتا  ایتن نتكا              

 .  از مود سل  ر  نمایی  

یارتتا   رتت ت بتتكا شتتكح ریتت رج در بتتك  شتتكای  ریاقصتت   شتتكای  و رشخصتتات از اگتتاه  و تارتتل رؤیتت  بتتا رتیابتت  -11

. گتتكدد رعتتتك  رتتورد هتتیچ در اقتالع  عتت ا عیتتوانب بعتت ار نمیتوانتت  و رییمایت  ریاقصتت   شتتكای  و اورا  ارضتتا  بتت  ربتادرت 

و دادن پیشتیهاد بت  ری لت  قبتو  امتیتارات و شتكای  هتتل و انعیتاد قتكارداد ر تاب  پتی             ریاقصت   شكت  نمتودن در   لاا

در هیتل پتی  نتویو قتكارداد بتمیم  بتك         ر العت  شت  و رتورد قبتو  است      قكارداد هتل ر  باش . )قیت  عبتارت   نویو 

 ایتن  در هتتل  وشكای  ال ار  ریباش  ت  هیداا تحویتل پاتتات بایرتت  بت  همتكاآ رت ار  دیدتك بت  هتتل عتودت گتكدد.             

بتتا شتتكای  ریتت رج در بتتك  شتتكای  و ر تتاب  بتتواب  و ریتتكرات هتتتل  ریاقصتت  رتتوردواگتتاار   بتت  نرتتب  تیهتتا مصتتوص

   اق اا مواه  نمود .

ر ت قتكارداد بت  رت ت یارتا  شمرت  ریباشت  تت  ست  رتاآ بصتورت ازرایشت  و در دتورت تاییت  تارنكرتا  نرتب  بت                   -16

تم یت  قتكارداد پتو    راآ باقیمان آ بت  دتورت ق عت  و رتورد توانت  قتكنین اقت اا ریدتكدد   بت یه  است             3عی  قكارداد  

 از انیضا  تاری  ان ررتل ا ربای  تارنكرا و توانیات حادل  ریباش .  

حیت  تحت  عیتاوین ستكق ل        وفهت  و  فت  انچت  بت ان تصتكیح شت آ هیچدونت        اقكار و اعتكاف رت  نمایت   رسمار رتیاب   -13

  رتت ت یتتا نرتت  قتتكارداد و ار تتاله  نمتت  نمایتت  و پتو از انیضتتا    ودیعتت    قتتك  الحرتی    تضتتمین  پیشتت   حت  ترتت   

تتت   همچیتتین رتیابتت  اقتتكار رتت  نمایتت حتت  هیچدونتت  ادعتتائ  تحتت  عیتتاوین نتتو  و  یتتكآ نخواهتت  داشتت .   پیماناتتار

رشتتمو  رمیوعیتت  ریتت رج در قتتانون ریتت  ر املتت  وزرا  نماییتت گان رالتتو و تارریتت ان دولتت  در رعتتارالت دولتتت  و    
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ن ارتك در هتك زرتان بت  اتبتات بكست   عتالوآ بتك راازاتهتا           نمت  باشت  و  یانچت  متالف ایت      1001تشور  رصتو  ستا    

ریتكر در قتانون و بتمن نرت  قتكارداد و بتب  ستضكدآ تضتمین  ررتلو  فبتكان مرتارات واردآ بت  هتتل پارستیان اویتن                

 ریباش .

پیماناار رتعه  رت  گتكدد در تمتاا رت ت قتكارداد نماییت گان متود را فهت  مت رات اسانرتور در امتیتار هتتل قتكاردادآ               -10

باش  و در دتورت توقت( نعالیت  و عت ا ارائت  مت رات بیتا بت  تشتخیص هتتل روظت( بت  پكدامت  فكیمت  تعیتین شت آ                 

 ریباش .

 داشتن دنتك رحل تار در شهك تهكان و حور  تهكان در اولوی  ر  باش .   -11

قتت  لتتیان حضتتور تلیتت  رتیابتتیان در رحو  پاتتت  پیشتتیهادات وادتتل  بتت ون حضتتور رتیابتتیان بازگشتتای  مواهتت  شتت    -11

 هتل در روز فلر  ال ار  ریباش .

 پیشیهادها  وادل  در تمیریون ركبوق  بكرس  ش آ و دكنار از واف ین شكای  دعوت بعمل مواه  ار . -10

پكدامتت  امتتكین دتتورت وبتتعی  راهیانتت  بتت  پیماناتتار و استتتكداد بتتمانتیار  پیماناتتار ریتتوط بتت  ارائتت  ر ادتتا حرتتا     -14

 بیم  و دارای  مواه  بود.

یتتا پكستتیل و  رشتتاالت یتتا مرتتارت و بتتكر و زیتتان رتوفتت    پیماناتتار اتتتك تخل تتات حكنتت  ا  یتتا دتتی      یانچتت  در -15

بایرت  از عهت آ مرتارات     بتودآ و رت    پیماناتار شتود پاستخدوی  بت  اشتخاص و ركفت  قضتای  و  یتكآ بت  عهت آ           تارنكرا

 نی  بكای . تارنكراواردآ ب  

در رحتل بت  تتتار گكنتت  رت  شتتون       پیماناتار د شت آ از قكیتت   پكستیل رتورد نیتاز  تتت  فهت  اناتاا و ارائت  متت رات یتا        -16

  چنخینق  خ ح قققبایرت  رتورد تاییت  هتتل و دارا  رت ار  گتواه  عت ا ستو  پیشتیی  و گتواه  عت ا اعتیتاد باشتی  :             

حعئ ویتق  یق  ن ن قتقوق   قنیلت  یقبهقک  قگلفتخهقشخدهقبخهقههخدهقپی  نکخ  قبخ کهقتقک قخصخ حقوقخ  ققققققققق

ا  قتقح ا کقحتل بقازقهخدمق ه یختق خ انینقبی خهقایقتقح ویخ   قجهختقپلسخنرقپی  نکخ  قققققققققحزای یق  ن ن قتقسن 

  یچگ نهقحعئ ویت قنداشتهقتقکلیهقه ا بقن ش قبتهدهقپی  نک  قح قب شدق. ترق  سرقایش ت ق

ارائت  لیرت  رالیتات حیتو  و پكدامت  ان   ارائت  لیرت  و پكدامت  حت  بیمت  تارتیتان بكعهت آ پیماناتار رت                  بصلهق:

 و هكگون  اعتكا  و شاای  تارتیان پیماناار از این رحل رتوف  تارنكرا نمیباش .باش  

فهت    اا و یتا  پیماناار روظت( است  نهكست  و رت ار  هتویت  و شت ل  تمتار  پكستیل متود را قبتل از استتخ             بصلهق:

و همچیتین در زرتان تتك  تتار بت  ارتور رتال  و حكاست  هتتل اعتالا نمایت  تتا بكرست  و               راهبك  رش و  ب  تار ریباشی 

در دتتورت نیتتاز رصتتاحب  هتتا   زا دتتورت گیتتكد و در دتتورت تائیتت  هتتتل   ركاحتتل بعتت   اناتتاا گتتكدد و تلیتت  انتتكاد    

 روظ( ب  رعای  قوانین شلونات و روازین اسالر  ریباشی .  ن پیماناار از ب و ورود ب  راموع  هتل پارسیان اوی
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تارتیتتان  تتت  پیماناتتار اعتت  از رهیتت س و تتتارگك و رتخصتتص رتتارور افكایتت  رتت  نمایتت   ررتتتخ ا پیماناتتار    بصخخلهق:ق

بتودآ و پیماناتتار ررتتلو  پكدامت  حیتتو   دستتتم د  بیمت  و ستتایك ر ایتتا  قتانون  انتتان مواهتت  بتود و تارنكرتتا هیچدونتت       

 هیچدون  راب   استخ ار  با هتل ن ارن  . پیماناارتارتیان عه   در این رورد نخواه  داش  و ت

 انتصابات یا ع   هك ی  از ن كات بایرت  حتماٌ با هماهید  تارنكرا دورت پایكد. بصلهق:ق

اب تت  بتتا افتتكا  پیماناتتار ررتتلولی  تتتفرین ح اظتت  و ایمیتت  پكستتیل تارگتتاآ را در تتار و  ریتتكرات قتتانون تتتار تتت  در ر -11

این پیمان در رحل تتار تارنكرتا رشت و  بت  نعالیت  رت  باشت  بعهت آ  گكنتت  و تعهت  رت  نمایت  نرتب  بت  تتفرین و در                

ن لوازا ایمی  ب  پكستیل متود اقت اا نمایت  . درهتك دتورت فبتكان هتك گونت  مرتارت ناشت  از عت ا رعایت               شتااامتیار گ

روارد ر بتور بعهت آ و  رت  باشت  و از ایتن بابت  تارنكرتا هیچدونت  ررتلولی  رت ن  و ف ایت  را بعهت آ نخواهت  گكنت  و               

آ و ادارآ تتار   از ناحیت  شتخص تالتد متود را      پیماناار در دتورت ترتلی  هتك گونت  شتاوایی  ا  بت  ركافت  قتانون  )دادگتا         

پاسخدو دانرت  و رال( است  در دتورت ابتالر هتك گونت  ام اریت  یتا احضتاری  نتورا در دادگتاآ حابتك و نرتب  بت  رتوارد               

رلت ا گكدیت  تت  پكستیل شتا ل در تارگتاآ را بتكا  رت ت زرتان افتكا             پیماناتار ر كوح دناع رشكوع نمای  . عتالوآ بتك ان   

ابتتك نتت د یاتت  از شتتكتتها  رعتبتتك بیمتت  داملتت  . بیمتت  ررتتلولی  رتت ن  و بیمتت  تمتتاا م تتك نمایتت  و تصتتویك  قتتكارداد ح

 بیم  نار  ها  ر بور را فه  درج در سواب  ب  تارنكرا ترلی  نمای  .  

 پكسیل پیماناار نی  در حی   تار  مود ح  تكدد دارن  و اراان تكدد ب  سایك راانها را ن ارن  . -16

تاهیتت ات  لتتوازا بتتكور   نیتتكو  انرتتان  و ... رتتكتب  بتتا    ابتت ارا ت   ادوات   تهیتت  و تتتارین تلیتت  وستتائل  اراانتتات     -13

 روبوع قكارداد بعه آ پیماناار بودآ و تارنكرا از این باب  هیچدون  ررلولیت  نخواه  داش .

صتص  ارتوزز دیت آ و دارا  راتوز هتا      پیماناار رتعهت  است  در اناتاا مت رات روبتوع قتكارداد از پكستیل راتك   رتخ         -00

و گواهییارتت  هتتا  رتتكتب  بتتا روبتتوع قتتكارداد استتت ادآ نمایتت  و از اشتتت ا  انتتكاد رت كقتت  متتارج از بتتواب  تعیتتین شتت آ   

متتوددار  نمایتت   در  یتتك ایتتن دتتورت ررتتلو  فبتتكان مرتتارت واردآ بتت  هتتتل و پاستتخدو بتت  ركافتت  قضتتای  و قتتانون    

 ریباش .

دتتورت اعتتالا تارنكرتتا  نرتتب  بتت  ت ییتتك و تعتتوی  پكستتیل متتود در هتتتل اقتت اا نمایتت  و      پیماناتتار روظتت( استت  در  -01

 ررلولی  هك گون  شاای  و اعتكا  و  یكآ در ركاف  قانون  و قضائ  بعه آ پیماناار ر  باش .

رهتا    تكخ   گیتكباو هتا   روتو  پیتل    رتعهتت  بتت  اناتتاا اقتت ارات  زا فهت  راتانیا  و الاتكیات  از قبیتل:         پیماناار -01

دن آ ها  رو تن دان هتا  ستی  پیچت  روتتور هتا   روتتور هتا  در    تكاشتاار    فوشتاار   لیت  تتوب  تكر هتا   بتكز              

بت  تارنكرتا ) واحت  رتال  و نیت  و      بتودآ و در انتهتا رلت ا بت  ارائت  گت ارز تتار        و ... زدن   داناار  و سام   تكخ نلات    

 .ساع  تار  ر  باش  14ق   و رمهور ش آدر سكبك  رهی س    
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انتت  اسانرتتورها و تلیتت  قرتتمتها  وابرتتت  و اناتتاا ستتكویو یروظتت( بتت  اناتتاا بازرستت  هتتا  نیتت  روزانتت  و راه پیماناتتار -00

تیتتتاتتور هتتا وستتایكتاهی ات اسانرتتورها   رلتت  هتتا  یظتتی  دربهتتا  قبیتتات ت ا ارتشتت   تارتتل  رو یاتتار   گكیرتتاار  

رتت  بتت  تامیتتل و ارائتت   تت  لیرتت  روزانتت  بتت  تارنكرتتا ) واحتت  نیتت  و رهی ستت     بتتودآ و رلتت اقتتكارداد ر تتاد روبتتوع 

 باش .

 ه یی  ها  تعمیك و نده ار   اآ اسانرور از قبیل  كار تونل    نشت  ا  و ... بعه آ تارنكرا ر  باش . -04

رتور بتكا  ارتور دیدتك     تمی  نمودن تابین   دربهتا و ستیل دربهتا بصتورت رتیظ  و عت ا استت ادآ از روتورمانت  و  تاآ اسان          -05

 رانی  انبار تكدن ق عات و سایك وسایل  یك رااز بك عه آ تارنكرا ر  باش .

پیماناار روظ( اس  تتا نرتب  بت  تهیت  لبتاس تتار ریاست   ر تاب  بتا استتان ارد و رتورد تائیت  تارنكرتا شتارل: لبتاس                   -06

 ت   ایمی    تالآ و دستا  رورد نیاز  پكسیل مود اق اا نمای .

 را تعه   نرب  ب  ارائ   اا و سكویو ایا  و هها  ب  پیماناار و پكسیل و  نخواه  داش .تارنك -01

 بكابتتك را گمتتارد  رتت تتتار بتت  قتتكارداد نیتتا  افتتكا در تتت  را  تتتارگكان و پكستتیل  ایتتر ا و حیتتو  استت  رتعهتت  ماناتتاریپ -06

  یتتارا  یتتتار از ه تتت   یتت رتت ت ظتتكف حتت ات ك تتتار قتتانون و  افتمتتاع نیتتتار قتتانون ژآیتتو بتت   فتتار ریتتكرات و نیقتتوان

  و ر البتتات ودتتو  در كیتتتام و  یتتنما هتتتل  حرتتاب ار  یترتتل را پكدامتت  ررتتتی ات و نمتتودآ پكدامتت  دورتحرتتا 

 . باش   نم مانااریپ پكسیل حیو  پكدام  در كیتام راوز تارنكرا از

 تارنكرتا  بت   تتارگكان  درارت   فمت   بت   نرتب    یمتو  تتارگكان  انت  یراه مت  یب حت   پكدامت   ر یل  یارا ب  رل ا مانااریپ -03

 . باش   ر

پیماناتار ررتلو  فبتكان مرتارات ناشت  از نعالیت  متوی    اعت  از رتال    فتان    نتوت و نیصت    دیت  و ه ییت  هتا                  -40

بیمارستتتان  پكستتیل متتود و هتتتل   ریهمانتتان و رشتتتكیان هتتتل و همچیتتین مرتتارات ناشتت  از نعالیتت  پكستتیل متتوی    

 بعه آ رشاور حیوق  شكت  هتلها  پارسیان ریباش .و تعیین ان ر  باش  

قبتتل از ق تت  هماتتار  تارنكرتتا را ر لتت    روز تتتار  40پیماناتتار روظتت( استت  در دتتورت انصتتكاف از ادارتت  هماتتار      -41

   .نمای 

هك گون  ت ییتك  انت ای  حیتو  دستتم د   رالیتات و  یتكآ  شتارل قتكارداد ركبوقت  نمت  باشت  و پیماناتار حت  اعتتكا                  -41

 ه  داش .نخوا

اناتتاا شتت آ قصتتور از ناحیتت    تارشیاستت در دتتورت بتتكوز مرتتارت بتت  ارتتوا  و دارائیهتتا  هتتتل   یانچتت  بتتا بكرستت       -40

تارتیتتان  رشتتتكیان و ریهمانتتان پیماناتتار باشتت  مرتتارت وارد شتت آ از رحتتل بتتمان  قتتكارداد ترتت  و در دتتورت عتت ا    

 پوش  ربل  مرارت   الباق  از پیماناار اما ریدكدد.
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و عوارتتل ركبتتوط بتت  ان و دتت ور هتتك گونتت  دستتتور در راب تت  بتتا ارائتت    پیماناتتارحتت  نظتتارت بتتك تتتار و نعالیتت   تارنكرتتا -44

و قتوانین داملت  هتتل را دارد و پیماناتار رالت( بت        م رات در رحتل روبتوع قتكارداد را قبت  ادتو  و رتوازین استالر         

 رعای  دستورات و نظكات هتل اس  .

در ارائتت  متت رات رتتورد ربتتای    پیماناتتار  و یتتا عملاتتكد یتتتع یتتل یتتا رتوقتت( نمای را متتودنعالیتت   پیماناتتار یانچتت   -45

بتك متالف هتك یت  از شتكای  ریت رج در ایتن قتكارداد عمتل نمایت  و ركافت  هیصتالح نرتب                پیماناارا و ینباش   رشتكیان

قبت    پیماناتار اعتالا تتكدآ و  یانچت      پیماناتار بایت  ركاتت  تخلت( را تتبتار بت        تارنكرتا   اقت اا نماییت   روبوع قتكارداد  ب  

 تارنكرتتا اقتت اا نیمایتت قتت  ابال یتت     )در زرتتان رشتتخص شتت آبتت  تیظتتی  و ادتتالح رتتوارد و رشتتتك   تارنكرتتا تیابتتا 

% از بتتمان  نارتت  بتتانا  را ودتتو  و یتتا از پیماناتتار ر البتت  نمایتت  تتت  در دتتورت تاتتكار 00در ركحلتت  او  ربلتت  ریتوانتت  

 را ب ون تشكی ات ادار  نر  نمای .   قكاردادهمین روبوع  

پیماناتتار حتت  واگتتاار  حیتتو  و تعهتت ات ناشتت  از قتتكارداد را بتت   یتتك ) اعتت  از حیییتت  یتتا حیتتوق   نتت ارد و در دتتورت   -46

 تخل( تارنكرا ح  دارد قكارداد را نر  و ب  شكح ر اد این قكارداد مرارت واردآ را از پیماناار ر الب  نمای .

نیت  و رهی ست    تاییت  و پتو از      –ئت  شت آ پیماناتار ریبایرت  توست  واحت  نظتارت )ارتور رتال           دورت وبعیتها  ارا -41

 پكدام  ریدكدد. % حرن انااا تار10و % سضكدآ بیم  16.61ترك 

شتت  ) از بابتت  ار تتا  ت ییتتكات  ان ایدر قتتو  رتت ت قتتكارداد  ربلتت  یتتا در دتت  متت رات قتتكارداد هیچدونتت  تعتت یل یتتا      -46

كای  فتتو  و ا  شتت -شتتكای  نصتتل   -تحتتكی  هتتا  اقتصتتاد  علیتت  فمهتتور  استتالر  ایتتكان  - ریتتال  و ارز اقتصتتاد  

 و ...   دورت نخواه  گكن .افالس  –و هوای  

حوادث  یكرتكقب  بت  وقتوع حتوادت  رانیت  ستیل   زل لت    اتت  ستوز  و ار تاله  تت  ایاتاد و دنت  ان متارج از حی ت                 -43

قتال  رت  شتود در دتورت حت وث ان بتكا  هتك یت  از قتكنین و  رت  بایرت             و اقت ار و ارادآ قتكنین قتكارداد باشت  ا   

بمن اعتالا تتبت  ركاتت  ر بتور ظتكف رت ت یامتاآ از تتاری  وقتوع حتوادث  یتك رتكقبت  نرتب  بت  تم یت  و یتا نرت                   

قتتكارداد بتتا قتتكف دیدتتك توانتت  نمایتت  . در ایتتن حالتت  هتتیچ یتت  از قتتكنین حتت  هیچدونتت  ادعتتای  نرتتب  بتت  یاتت یدك   

  داش  در دتورت عت ا اعتالا و توانت  نتو  التاتك ظتكف رهلت  تعیتین شت آ تلیت  ررتلولیتها و فبتكان ه ییت                نخواهی

 ها و مرارات واردآ ب  قكف دیدك بعه آ رتخل( از ر اد این رادآ ر  باش  .

از پتتو هتتل پتو از ارائت  دتورت وبتعی  و ارائت  ررتتی ات ركبوقتت  و تائیت  دستتداآ نظتارت بكاستاس قتكارداد ریعیت آ               -50

   تروی  حرا  ر  نمای .ترورات قانون  و فكای  واردآ از سو  پیماناار اق اا ب  

در دتتورت رتتود  بتتودن شتتكت  تییتت آ بتتا احترتتا  ارزز انتت ودآ در نتتكا هیتتل بصتتورت عتت د و حتتكوف توستت  شتتكت    -51

بكنت آ نمت    تیی آ نوشت  شود   ب یه  اس  قیمت  پیشتیهاد  بصتورت فتار  لحتا  شت آ و رعیتار رقابت  مواهت  بتود و           
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توان  رتعاقبا با ارائ  گواه  نار  ارزز ان ودآ و یتا هتك نتوع ررتتی ات دیدتك  نرتب  بت  انت ای  نتكخ اقت اا تیت  و تلیت              

عواقتت  ناشتت  از عتت ا شتت انی  در اعتتالا نتتكخ پیشتتیهاد  در ایتتن نتتكا   رانیتت  پكدامتت  رالیتتات و عتتوار  و... بعهتت آ     

 بكن آ ریاقص  مواه  بود .

ناشتت  از ایتتن قتتكارداد از فملتت  انعیتتاد   اعتبتتار  نرتت    نیتت   ت رتتیك یتتا افتتكا  ان بتتا هیلتت  داور     تلیتت  امتالنتتات  -51

 110403/10امتالنات اشتخاص بتا بییتاد ررتضتع ان انیتال  استالر  ارفتاع رت  شتود تت  ر تاب  دستتورالعمل شتمارآ              

و ستتایك ریتتكرات فاریتت  تشتتور  و ریتتكرات ائتتین دادرستت  دادگاههتتا  عمتتور  و انیتتال  در ارتتور رتت ن  00/05/31رتتورخ 

بتت  روبتتوع امتتتالف رستتی گ  و ربتتادرت بتت  دتت ور ر.  مواهتت  نمتتود . ر.  دتتادرآ بتتكا  قتتكنین ق عتت  و  زا          

ا فكاستت . شتتكط داور  حابتتك  روانیتیارتت  ا  ررتتتیل از قتتكارداد ادتتل  تلیتت  رتت  شتتود و در هتتك حتتا   زا ا تبتتاع     

 اس .

رتیابتت  اعتتالا و اقتتكار رتت  نمایتت  از روبتتوع ریاقصتت   و از تتت  و تیتت( ان و نیتت  ر تتاد و ریتت رفات  و شتتكای  قتتكارداد     -50

اگتتاه  و اقتتالع تارتتل یانتتت  استت  و لتتاا بعتت  از تامیتتل و تحویتتل نكرهتتا  ركبوقتت  هیچدونتت  ادعتتا و اعتكابتت  در ایتتن  

 مصوص از ناحی  انان ررموع نخواه  بود.  
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 "تقاضانامه و تعهدنامه"

  
.............. ب  شمارآ رل  ......................... شیاسیار  شمارآ................ .............................. نكزن ........................ ............................. اییاان 

 ب  ......................................................................: شكت  عارل ر یك..................................................  ................................................. دادرآ از :

 ...........................................................................................................................................................: ادرس ب  ....................................... : تب  شمارآ

 ........................................................................: كاآهم تل ن...........................................................    تاب  تل ن: ) تماس شمارآ

 راهیان  ر ت بكا  م رات ارائ  ریظور ب ریاقص  و  رتیاب  هتل  وبعی  و روقعی  و ریاقص  شتكای  ازو قبو   اگتاه  و عتل  با

 و ریا  ................................................................................................... /حكوفرعاد  ریا ......... ..............................................ربل /ع د  با و

 ....................................................................../حكوف ............................رعاد  ریا .......... ............................................/ع د ربل  ب فم  سالیان  

بك قب  شكای  نو  الاتك با احترا  تلی    دریان  و پكدامتها و تعه ات قانون  از فمل  رالیات و عوار  بك ارزز ان ودآ    ریا 

 پیشیهاد مود را اعالا ری ارا .

 نام و نام خانوادگی                                                                                          

 امضاء و  مهر و اثر انگشت متقاضی          

 

 


