
 

 (نوبت اول-  رامسر    اپرسیاناقالم اسقاطي   رفم رشايط عمومي رشكت رد زمايده)
 

 هی در سایت هتلل هتل پارسیان رامسر تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد به استناد آگ    

فروش اقالم  نسبت به 31/06/1397شنبه مورخ در  روز رسمی جام جم، بشیر و وارش  و اسناد منتشره در روزنامه های

 نماید. اقدامبا مشخصات مندرج در برگ  شرایط از طریق مزایده عمومی  اسقاطی

حلاوی   الل  اکلت  پ فقلره  3نسبت بله ارایله   متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند با رعایت مفاد مندرج در این فرم ،   

پیشنهاد قیمت حاوی  پاکت جو   فنی بر از سوابقحاوی یک فقره رزومه به انضمام مدارک معت بپاکت رسید سپرده 

بله املور    18/07/1397 خحداکثر تا پایان وقت اداری ملور  ،  ، بصورت الک ومهر شده باشد و برگ فرم شرایط می

 یابان شهید رجائی تسلیم و رسید دریافت نمایند.خ -رامسر –مازندران مالی هتلهای پارسیان رامسر واقع در

 ه:شرايط عمومي مزايد
 لللللللللللللللللللللللللللللل

نلزد   1427825795را بله حسلاب جلام بله شلماره       ریال 50ر000ر000مبلغ مزایده می بایست  متقاضی شرکت در -1

را داخل پاکت پیشنهادی فیش واریزی واریز و نسخه اصلی  به نام هتلهای پارسیان رامسر بانک ملت شعبه بازار رامسر

 قرار دهد.

رامسر باقی خواهد ماند تا در صورتیكه نفر اول برنلده   پارسیاننفرات اول تا سوم برنده مزایده نزد هتل  مبلغ سپرده -2

 گردد. از انعقاد قرارداد منصرف گردید با نفرات دوم یا سوم برنده، قرارداد فروش منعقد

 -امكانلات ملالی  وده و هتلل ملی توانلد    شرکت کنندگان در مزایده بایلد دارای حسلن شلهرت و حسلن اخلال  بل      -3

 و سایر موارد مرتبط را قبل از بازگشائی پاکت ها ؛ بررسی و تضمین صالحیت نماید.تخصصی و مدیریتی 

روز پس از ابالغ برنده شدن ، نسبت بله عقلد قلرارداد موضلوا مزایلده       5درصورتیكه نفر اول برنده، ظرف مدت  -4

شود و درمورد نفرات برنده دوم و سوم نیز به همین روال عمل  اقدام ننماید به ترتیب به نفرات دوم و سوم واگذار می

 .و سپرده برنده مزایده در صورت عدم مراجعه به نفع هتل ضبط می شود خواهد شد

 باشد. می سپرده تضمین سایر شرکت کنندگان پس از مشخص شدن نفرات اول تا سوم برنده مزایده قابل استراداد -5



، باید ضمن درج کامل مشخصات سجلی ، یک نسخه ازکپی شناسلنامه   ر مزایدهاشخاص حقیقی شرکت کننده د -6

 خود را در داخل پاکت قرار دهند.

نام و محل اشخاص حقو  متقاضی شرکت در مزایده و همچنین نام و مشخصات صاحبان مجاز امضلا  بله هملراه     -7

و صاحبان مجاز امضلا  منتشلر    نسخه کپی آگهی تاسیس شرکت و یک نسخه از آخرین آگهی تغییرات شرکت کی

 در روزنامه رسمی یا معرفی نامه اعضا  هیئت مدیره به نمایندة خود باید در داخل پیشنهاد قیمت قرارداده شود.

نمایلد کله مشلمول ممنوعیلت منلدرج در قلانون منلع مداخلله وزرا           اعالم می اًمتقاضی شرکت در مزایده ، رسم -8

باشلد. وننانچله خلالف     نملی  1337در معامالت دولتی و کشوری مصوب سال  دولتان نمایندگان مجلس و کارمند

 پارسیانهای مقرر در قانون، مسئول جبران خسارات وارده به هتل  این امر در هر زمان به اثبات برسدعالوه بر مجازات

 باشد. رامسر می

                مزایلده بلر عهلده برنلده مزایلده       کلیه هزینه ها و مسئولیت رعایت نكات ایمنی مربوط بله بلارگیری و حملل اقلالم    -9

 می باشد.

گواهی حسن انجام کلار   رزومه کاری و حرفه ای خود همراه با بایست نسبت به ارائه می اًشرکت کنندگان الزام -10

 د.نن همكاری داشته اند، اقدام نمایآبا  از محلی را که قبالً

گردد، ترتیب اثلر  ل و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واص به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده -11

 داده نخواهد شد.

 رامسر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. های پارسیانهتل -12

 هزینه آگهی مزایده و کارشناسی و کلیة هزینه های مرتبط به عهدة برنده مزایده میباشد. -13

 .خواهد بود آنمنزله قبول و پذیرش بی قید و شرط مفاد ه امضای فرم شرایط عمومی مزایده، ب -14

 .موردنظر نسبت به تسلیم تقاضای خود اقدام نموده است  روئت اقالممتقاضی اقرار می نماید که با اطالا  و  -15 

در محل هتل پارسیان  21/07/1397مورخ  صبح 10جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی واصله مزایده رأس ساعت -16

 رامسر برگزار و برندگان مزایده انتخاب خواهند شد.)حضور متقاضیان در تاریخ فو  الزامی نیست(.
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