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 نوبت اول – هب صورت اجارههتل اپرسیان رامسر   استخر روباز   بودن اخذ رسقفلي        بهره ربداری موضوع زمايده: 
 

تشنر   و اسنناد من  هتلهی در سایت هتل پارسیان رامسر تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد به استناد آگ

با مشخصات هتل  استخر روبازنسبت به واگذاری  31/06/1397شنبه مورخ روز  در جام جم، بشیر و وارش  رسمی در روزنامه های

 منی  مزایند  متقاضیان شرکت در واگذار نماید. شرایط برای بهر  برداری از منافع آن و به صورت اجار  یک سالهمندرج در برگ 

حاوی یک فقر  رزومه بنه   بپاکت  حاوی رسید سپرد  الفاکت پ فقر  3نسبت به ارایه ر این فرم ، توانند با رعایت مفاد مندرج د

،  ، بصنورت كک ومهنر شند     باشند  پیشنهاد قیمت و برگ فرم شرایط منی حاوی  پاکت جو   فنی انضمام مدارک معتبر از سوابق

 -رامسنر  –مازنندران  هتلهای پارسنیان رامسنر واقنع در    داریو ا مالیاموربه واحد  18/07/1397رخ حداکثر تا پایان وقت اداری مو

 تسلیم و رسید دریافت نمایند.،  یابان شهید رجائیخ

 شرايط عمومي مزايده:
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .می باشد مدت یک سالبه صورت اجار  به هتل   استخر روبازبهر  برداری از موضوع اجار   -1

ننزد باننک ملنت     1427825795حساب جنام بنه شنمار      ریال در وجه000/000/100می بایست مبلغ  مزاید درمتقاضی شرکت  -2

 یک نسنخه کپنی را بنه واحند امنور     دهد و شعبه بازار رامسر واریز و یک نسخه اصلی فیش واریزی را داخل پاکت پیشنهادی قرار 

 . مالی جهت ثبت در دفاتر مالی ارایه نماید

ماند تا در صورتیكه نفر اول برند  از انعقاد  اول تا سوم برند  مزاید  نزد هتل پارسیان رامسر باقی خواهد مبلغ سپرد  نفرات -3

 قرارداد منصرف گردید با نفرات دوم یا سوم برند ، قرارداد فروش منعقد میگردد.

وانایی مالی تخصصی و مندیریتی  شرکت کنندگان در مزاید  باید دارای حسن شهرت و حسن اخالق بود  و هتل  امكانات و ت -4

نماید. ضمناً ارائه سوابق کاری مرتبط )رزومه کاری ( ، مجوز صننفی و سنایر اسنناد گنواهی     آنان را قبل از عقد قرارداد بررسی می

کارکرد نامبرد  در پاکات جداگانه )سه پاکت مجزا شامل رزومه کاری، برگ شنرایط مزایند  و فنیش وارینزی وجنه شنرکت در       



 (تا پایان وقت اداری معین شد  به همرا  پاکت پیشننهاد قیمنت تحوینل بخنش منالی و اداری نماینند. هتنل پنا از دریافنت         مزاید 

مستندات، از محل کار شرکت کنندگان بازدید نمود  و بر اساس مستندات و بازدید میدانی و مطابق فنرم رراحنی شند  نسنبت بنه      

  نماید.ممیزی افراد اقدام می
 

 استخر روباز هتلهای پارسیان رامسرشرايط شرکت کنندگان در مزايده فرم ارزيابي 
 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 امتیاز

دیزاین  عنوان

 استخر

تنوع   روابط پرسنل یونیفرم

 خدمات

کیفیت  قیمت بلیط

 خدمات

سابقه کاری 

 مرتبط

 صالحیت

 رفتاری

نام شرکت 

 کنند 

        

 1-8 1-8 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 امتیاز

مدارک  عنوان

اشخاص 

 حقوقی

پروانه صنف 

 مربوره

مدارک 

آموزشی 

 مرتبط

گواهی عدم 

 سوء پیشینه

 کارت

 بهداشت

گردش 

حساب سه 

 ماهه مالی

میزان رضایت 

 مشتریان

میزان 

رضایت 

 عملكرد

نام شرکت 

 کنند 

        

 

را کسب ننمایند هتنل از بناز نمنودن پاکنت پیشننهادی قیمنت         ای امتیاز كزم در این بخشكزم به ذکر است چنانچه شرکت کنند 

 60نماید.صالحیت فنی شرکت کنند  در مزاید  در انجام امور مرتبط با نظنر کارشناسنان و کسنب امتیناز حنداقل      نامبرد  امتناع می

 درصد مورد قبول خواهد بود.

، نسبت به عقد قرارداد موضوع مزاید  اقدام ننماید به روز پا از ابالغ برند  شدن  5درصورتیكه نفر اول برند ، ظرف مدت  -5

و سپرد  برند   ترتیب به نفرات دوم و سوم واگذار میشود و درمورد نفرات برند  دوم و سوم نیز به همین روال عمل خواهد شد

 .مزاید  در صورت عدم مراجعه به نفع هتل ضبط می شود

 باشد. دادمیل تا سوم برند  مزاید  قابل استرپا از مشخص شدن نفرات اوسایر شرکت کنندگان  شرکت در مزاید  سپرد   -6

اشخاص حقیقی شرکت کنند  در مزاید ، باید ضمن درج کامل مشخصات سجلی ، یک نسخه ازکپی شناسنامه خود را در  -7

 داخل پاکت قرار دهند.



نسخه  کت صاحبان مجاز امضاء به همرا  یمتقاضی شرکت در مزاید  و همچنین نام و مشخصا ینام و محل اشخاص حقوق -8

کپی آگهی تاسیا شرکت و یک نسخه از آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان مجاز امضاء منتشر در روزنامه رسمی یا 

 معرفی نامه اعضاء هیئت مدیر  به نمایندة خود باید در داخل پیشنهاد قیمت قرارداد  شود.

نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلا و  الم میاع رسماًمتقاضی شرکت در مزاید  ، -9

نمیباشد. وچنانچه خالف این امر در هر زمان به اثبات  1337دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب سال ان کارمند

 رامسر میباشد. پارسیان های های مقرر در قانون، مسئول جبران خسارات وارد  به هتل برسدعالو  بر مجازات

ن همكاری داشته اند، اقدام آبا  که قبالًگواهی حسن انجام کار از محلی را بایست نسبت به ارائه می شرکت کنندگان الزاماً -10

 نماید.

چ و هتل هی باشد به عهدة برند  می تجهیزاتنگهداری  و رنگ آمیزی ، نگهداری یا جزئی مربوط به تعمیر و بازسازی کلی -11

) خرید و تهیه اثاثیه و تجهیزات نیز  می باشد. بهر  بردارتعهدی در این خصوص نخواهد داشت و کلیه هزینه های مرتبط به عهد  

هزینه های جاری مانند آب و برق و گاز و تلفن در رول مدت می باشد و هتل هزینه ای را متقبل نمی شود(. بهر  برداربه عهد  

 است . بهر  بردارقرارداد به عهد  

 ( نخواهد داشت. و... اسكان،مزایا –) حقوق  بهر  برداردرخصوص پرسنل تحت پوشش  گونه تعهد و مسئولیتیهتل هیچ-12

گردد، ترتیب اثر داد  نخواهد ل به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرد  و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شد  واص -13

 شد.

 رامسر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. یانپارسهای هتل -14

 هزینه آگهی مزاید  و کارشناسی و کلیة هزینه های مرتبط به عهدة برند  مزاید  میباشد. -15

لیه که به ضمیمه برگه شرایط مزاید  انتشار و به متقاضیان تحویل گردید  و بایستی ک ارداد اجار سایر جزئیات و شرایط در قر -16

 لحاظ خواهد شد. صفحات به امضاءایشان برسد

 .امضای فرم شرایط عمومی مزاید ، بمنزله قبول و پذیرش بی قید و شرط مفاد آن خواهد بود -17

نسبت به تسلیم تقاضای خود  000وضعیت حاضر و –متقاضی اقرار می نماید که با ارالع  و وقوف کامل از محل موردنظر -18

  .شرایط فعلی محل مورد پذیرش متقاضی می باشداقدام نمود  است و 

یک فقر  ضمناً ودر وجه هتل پارسیان رامسر اقدام فقر  چک اجار  ماهیانه  12 نفر اول و برند  مزاید  بایستی نسبت به تحویل-19

 .دروجه هتل کارسازی نمایدریال  000/000/000/10چک تخلیه به مبلغ 



یا برند  مزاید  موظف به تسویه حساب کامل مالیاتی و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نسبت  بهر  برداردرپایان قرارداد ،  -20

 به این قرارداد به هتل می باشد.

 ملزم به رعایت موارد بهر  بردارکه و پرسنل ایشان می باشد، بهر  بردارهتل مشمول  بهداشتی و مقررات قانونیکلیه ضوابط -21 

مرتبه و درصورت تكرار مجدد  3عدم رعایت نسبت به صدور اخطار کتبی از مدیریت مجموعه تا  مورد اشار  بود  و درصورت

  می گردد. و زیان احتمالی فسخ یكطرفه قرارداد پا از کسر ضرر

در محل هتل پارسیان رامسر برگزار  21/07/1397 مورخصبح  10جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی واصله مزاید  رأس ساعت -22

 گان مزاید  انتخاب خواهند شد.)حضور متقاضیان در تاریخ فوق الزامی نیست(.و برند
                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 دمریمالي  و اداری

 



 رپیشنهاد قیمت زمايده  )نوبت اول(    استخر     روباز    هتلهای  اپرسیان رامس 

 

      

 :صادر  از                                                      ملی شمار ه ب          فرزند                                           اینجانب                         

ا علم و آگاهی کامل از شرایط مزاید  و ب                                                                                                                                   :بنشانی  

ک سال اجار  رای یب د راونننننناد خننننهنپیشپارسیان رامسر می باشم . وضعیت  استخر متقا ضی بهر  برداری از استخر روباز هتلموقعیت و 

                                         مبلغ                           ومان و ماهیانهت                                   ادل                    ننننریال  بحروف مع               به  مبلغ                                 

بانكی سپرد  شرکت در مزاید  را ری یک فقر  فیش بابت  یالر اعننالم می نمایم و مبلنننغ                                                               ال  ننری

ای این شد و با امضجانب می باقید و شرط  مورد قبول اینو شرایط عمومی مزاید  را مطالعه و مفاد آن  بدون  .ام قرارداد در داخل پاکت 

                       شرایط متعهد به انجام موارد آن می باشم.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 انم      و امضاء متقاضي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 اتریخ:


