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نوبت  – هب صورت اجاره  متل ساحلي  اپرسیان زخر  رامسرباب   ااتق    22   و پیش رفوش  بهره ربداری موضوع زمايده:
 اول

 
د منتشنر   و اسننا  هی در سایت هتلهتل پارسیان رامسر تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد به استناد آگ

بنا  اتنام متنل سنا لی      22نسبت بنه واگنراری    31/06/1397شنبه مورخ در  روز رسمی جام جم، بشیر و وارش  در روزنامه های

شرایط بنرای بهنر  بنرداری از مننانع آن و بنه  نورت       با مشخصات مندرج در برگ  پارسیان خزر واقع در انتهای بلوار معلم رامسر

اکت پ نقر  3نسبت به ارایه توانند با رعایت مفاد مندرج در این نرم ،  می مزاید تقاضیان شرکت در مواگرار نماید. اجار  یک ساله

پیشنهاد قیمنت   اوی  پاکت جو   ننی  اوی یک نقر  رزومه به انضمام مدارک معتبر از سوابق  پاکت  اوی رسید سپرد   الف

 و اداری مالیاموروا د  18/07/1397رخ  ا پایان وقت اداری مو داکثر ت،  ، بصورت الک ومهر شد  باشد و برگ نرم شرایط می

 تسلیم و رسید دریانت نمایند.،  یابان شهید رجائیخ -رامسر –مازندران هتلهای پارسیان رامسر واقع در

 شرايط عمومي مزايده:
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مدت یک به   ورت پیش نروش وبه  با  اتام متل سا لی پارسیان خزر 22 از بهر  برداری از منانع عبارتست  اجار موضوع  -1

 .می باشد سال

ننزد باننک ملنت     1427825795ریال در وجه  سا  جنام بنه شنمار     000/000/150 می بایست مبلغ متقاضی شرکت درمزاید  -2

 یک نسنخه کپنی را بنه وا ند امنور     د و دهشعبه بازار رامسر واریز و یک نسخه ا لی نیش واریزی را داخل پاکت پیشنهادی قرار 

 . مالی جهت ثبت در دناتر مالی ارایه نماید

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

 قد میگردد.قرارداد منصرف گردید با نفرات دوم یا سوم برند ، قرارداد نروش منع



شرکت کنندگان در مزاید  باید دارای  سن شهرت و  سن اخالم بود  و هتل  امكانات و توانایی مالی تخصصی و مندیریتی   -4

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

اکات جداگانه )سه پاکت مجزا شامل رزومه کاری، برگ شنرایط مزایند  و ننیش وارینزی وجنه شنرکت در       کارکرد نامبرد  در پ

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

دات و بازدید میدانی و مطابق ننرم ررا نی شند  نسنبت بنه      مستندات، از محل کار شرکت کنندگان بازدید نمود  و بر اساس مستن

  نماید.ممیزی انراد اقدام می
 

 متل ساحلي پارسیان خزرفرم ارزيابي شرايط شرکت کنندگان در مزايده 
 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 امتیاز

قیمت  تنوع خدمات روابط پرسنل یونیفرم دیزاین متل عنوان
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ای امتیاز الزم در این بخش را کسب ننمایند هتنل از بناز نمنودن پاکنت پیشننهادی قیمنت        الزم به ذکر است چنانچه شرکت کنند 

 60نماید. ال یت ننی شرکت کنند  در مزاید  در انجام امور مرتبط با نظنر کارشناسنان و کسنب امتیناز  نداقل      نامبرد  امتناع می

 بول خواهد بود.در د مورد ق

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

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

 .ت عدم مراجعه به نفع هتل ضبط می شودمزاید  در  ور

 باشد. دادمیل تا سوم برند  مزاید  قابل استرسایر شرکت کنندگان پا از مشخص شدن نفرات او شرکت در مزاید  سپرد   -6



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

 قرار دهند. داخل پاکت

نسخه  کمتقاضی شرکت در مزاید  و همچنین نام و مشخصات  ا بان مجاز امضاء به همرا  ی ینام و محل اشخاص  قوق -8

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

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

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

ثبات نمیباشد. وچنانچه خالف این امر در هر زمان به ا 1337دولت در معامالت دولتی و کشوری مصو  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  سن انجام کار از محلی را بایست نسبت به ارائه می شرکت کنندگان الزاماً -10

 نماید.

 اتاقها ل به عهد  هتل پارسیان رامسر )هتل بزرگ( بود  و برند  مزاید   رناً در مبحث نروشمدیریت نگه داری و ادار  مت -11

 .دارای مسئولیت خواهد بود

 .به بهر  بردار نروخته شود ا تیس شرویشد  از شرکت پ یداریستار  با نرخ خر 3اتام  یمصرن ملزوماتمی گردد مقرر -12

 .اشدب یارائه  بحانه برعهد  بهر  بردار م-13

و  رشیشامل بخش پر روهاین ریگردد و سا نیهتل تام تیریمد یراهبرد استیربق س یكیزی فاظت ن یروهاین می گرددمقرر -14

 .بر عهد  بهر  بردار باشد یمرتبط پرسنل یها نهیو مسئول متل با هز یخانه دار

 .گردد نییناظر از ررف هتل تع نفر کی ،متل همانانیخدمات ارائه شد  به م یفیجهت کنترل ک می گرددمقرر -15

 .باشد یملزومات داخل اتام متل بر عهد  بهر  بردار م هیو کل هیاثاث راتیو تعم ی فظ ، نگهدار-16

 .باشد یسبز و محوره متل بر عهد  هتل م ینضا یارنگهد و فظ -17

خدمات  انتیباشد و در  ورت در خواست بهر  بردار جهت در یبرعهد  بهر  بردار م ر ی، البسه وغ ها ملحفه هیکل یشستشو -18

 ارائه دهد دارمنسوجات را به بهر  بر یهتل، خدمات شستشو یالندر یتعرنه جار  فیتخف %50تواند با  ی،  هتل م یالندر

 باشد یبرعهد  بهر  بردار م نترنتیآ  ،برم،گاز،تلفن و ا یها نهیهز -19

 باشد. یم ریاز هتل امكان پر یها بر عهد  بهر  بردار  و با کسب مجوز کتب نهیهز هیبا کل ازیدناتام ها و لوازم مور زیتجه-20

 اسكان ( نخواهد داشت. 0000مزایا  –)  قوم  بهر  برداردرخصوص پرسنل تحت پوشش  گونه تعهد و مسئولیتیهتل هیچ-21



گردد، ترتیب اثر داد  نخواهد ل از تاریخ تعیین شد  وا  به پیشنهادات مشروط، مخدوش و ناقد سپرد  و پیشنهاداتی که بعد -22

 شد.

 رامسر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. پارسیانهای هتل -23

 هزینه آگهی مزاید  و کارشناسی و کلیة هزینه های مرتبط به عهدة برند  مزاید  میباشد. -24

به ضمیمه برگه شرایط مزاید  انتشار و به متقاضیان تحویل گردید  و بایستی کلیه  که ارداد اجار سایر جزئیات و شرایط در قر -25

 لحاظ خواهد شد.  فحات به امضاءایشان برسد

 .امضای نرم شرایط عمومی مزاید ، بمنزله قبول و پریرش بی قید و شرط مفاد آن خواهد بود -26

نسبت به تسلیم تقاضای خود  000وضعیت  اضر و –محل موردنظرمتقاضی اقرار می نماید که با ارالع  و وقوف کامل از  -27

  .اقدام نمود  است و شرایط نعلی محل مورد پریرش متقاضی می باشد

یک نقر  در وجه هتل پارسیان رامسر اقدام ضمناً نقر  چک اجار  ماهیانه  12 تحویلنفر اول و برند  مزاید  بایستی نسبت به  -28

 .هتل کارسازی نماید دروجهریال   000/000/000/10 چک تخلیه به مبلغ

یا برند  مزاید  موظف به تسویه  سا  کامل مالیاتی و ارائه مفا ا سا  تامین اجتماعی نسبت  بهر  برداردرپایان قرارداد ،  -29

 به این قرارداد به هتل می باشد.

 ملزم به رعایت موارد بهر  بردارکه سنل ایشان می باشد،و پر بهر  بردارمشمول  بهداشتی و مقررات هتل کلیه ضوابط و قوانین -30 

مرتبه و در ورت تكرار مجدد  3مورد اشار  بود  و در ورت عدم رعایت نسبت به  دور اخطار کتبی از مدیریت مجموعه تا 

  می گردد. و زیان ا تمالی نسخ یكطرنه قرارداد پا از کسر ضرر

 شد  از ررف اتحادیه هتلداران مازندران جزء الزامات مفاد قرارداد خواهد بود.رعایت ضوابط ومقررات هتل و نرخ اعالم -31

در محل هتل پارسیان رامسر برگزار  21/07/1397مورخ   بح 10جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی وا له مزاید  رأس ساعت -32

 .و برندگان مزاید  انتخا  خواهند شد.) ضور متقاضیان در تاریخ نوم الزامی نیست(

 
                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 دمریمالي  و اداری

 
 
 
 



 اپرسیان رامسر های هتل متل ساحلي اپرسیان     زخر       پیشنهاد قیمت زمايده  )نوبت اول(            

 

      

 :ادر  از                                                       ملیشمار  ه ب          نرزند                                           اینجانب                         

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

                                                                                        بنه  مبلنغ              یک سنال اجنار    رایب ود رانننننناد خننننهنپیشمی باشم .متل ، متقا ضی بهر  برداری از متل سا لی پارسیان خزرموقعیت و وضعیت 

اعننالم ال  ننیر                                                            مبلغ        ومان و ماهیانهت            ادل                                           ننننریال  بحروف مع

در داخنل  بنانكی  ر مزاید  را ری ینک نقنر  ننیش    دسپرد  شرکت بابت  ریال غ                                                               می نمایم و مبلننن

 رایط متعهدشبا امضای این  وو شرایط عمومی مزاید  را مطالعه و مفاد آن  بدون قید و شرط  مورد قبول اینجانب می باشد  .ام قرارداد پاکت 

                       به انجام موارد آن می باشم.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 و امضاء متقاضي     انم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 اتریخ:


