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 نوبت اول –هتل اپرسیان رامسر  رپسنل   رسویس ایاب و ذاهب  :ناقصه موضوع م 
 

و اساناد   هی در سااتت هتال  هتل پارسیان رامسر تحت پوشش شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد به استناد آگ

سروتس  انتخاب پیمانکارنسبت به   31/06/1397شنبه مورخ در  روز ر و وارش رسمی جام جم، بشی منتشره در روزنامه های

واگااار  از طرتا  مناصصاه    تاد سااله   بارای تاد دوره  شراتط با مشخصات مندرج در برگ هتل اتن   پرسنل اتاب و ذهاب

حااوی   الا  اکات  پ فقاره  3نسبت باه اراتاه   توانند با رعاتت مفاد مندرج در اتن فرم ،  می مناصصهمتقاضیان شرکت در نماتد.

پیشانهاد صیمات و   حااوی   پاکات ج و   فنای  حاوی تد فقره رزومه به انضمام مدارک معتبر از سواب  بپاکت رسید سپرده 

 ماالی امورواحد  به18/07/1397رخ  حداکثر تا پاتان وصت اداری مو ،  ، بصورت الک ومهر شده باشد برگ فرم شراتط می

 تسلیم و رسید درتافت نماتند.،  یابان شهید رجائیخ -رامسر –مازندران واصع درهتلهای پارسیان رامسر  و اداری

 :مناقصهشرايط عمومي 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .می باشد مدت تد سالبه  هتل پرسنل  سروتس اتاب و ذهاب پیمانکارانتخاب از عبارتست مناصصه موضوع  -1

نادد باناد    1427825795رتال در وجه حساب جاام باه شاماره     000/000/50مبلغ  می باتست مناصصهمتقاضی شرکت در -2

تاد نساخه کپای را باه     دهد و ملت شعبه بازار رامسر وارتد و تد نسخه اصلی فیش وارتدی را داخل پاکت پیشنهادی صرار 

 . مالی جهت ثبت در دفاتر مالی اراته نماتد واحد امور

ماند تا در صورتیکه نفر اول برنده از  ندد هتل پارسیان رامسر باصی خواهد مناصصهده مبلغ سپرده نفرات اول تا سوم برن -3

 گردد. انعقاد صرارداد منصرف گردتد با نفرات دوم تا سوم برنده، صرارداد منعقد

شرکت کنندگان در مناصصه باتد دارای حسن شهرت و حسن اخالق بوده و هتل  امکاناات و توانااتی ماالی تخصصای و      -4

نماتد. ضمناً ارائه سواب  کاری مرتبط )رزومه کاری ( ، مجوز صانفی و سااتر   ترتتی آنان را صبل از عقد صرارداد بررسی میمد

اسناد گواهی کارکرد نامبرده در پاکات جداگانه )سه پاکت مجدا شامل رزومه کاری، برگ شراتط مناصصه و فیش وارتادی  



ین شده به همراه پاکت پیشنهاد صیمت تحوتل بخش مالی و اداری نماتند. هتل وجه شرکت در مداتده(تا پاتان وصت اداری مع

مستندات، از محل کار شرکت کنندگان بازدتد نموده و بر اساس مساتندات و بازدتاد میادانی و مقااب  فارم       پس از درتافت

  نماتد.طراحی شده نسبت به ممیدی افراد اصدام می
 

 مناقصه سرويس اياب و ذهاب پرسنل هتل پارسیان رامسرفرم ارزيابي شرايط شرکت کنندگان در 
 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 امتیاز
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ای امتیاز الزم در اتن بخش را کسب ننماتد هتل از باز نمودن پاکت پیشنهادی صیمت به ذکر است چنانچه شرکت کننده الزم

در انجام امور مرتبط با نظر کارشناسان و کسب امتیاز حاداصل   مناصصهنماتد.صالحیت فنی شرکت کننده در نامبرده امتناع می

 درصد مورد صبول خواهد بود. 60

اصدام  مناصصهروز پس از ابالغ برنده شدن ، نسبت به عقد صرارداد موضوع  5یکه نفر اول برنده، ظرف مدت درصورت -5

 شود و درمورد نفرات برنده دوم و سوم نید به همین روال عمل خواهد شد ننماتد به ترتیب به نفرات دوم و سوم واگاار می

 .ضبط می شود در صورت عدم مراجعه به نفع هتل مناصصهو سپرده برنده 

 کلیه هدتنه های کارشناسی،آگهی مناصصه و ساتر هدتنه های مرتبط با مناصصه و ... به عهده برنده مناصصه می باشد. -6



، باتد ضمن درج کامل مشخصات سجلی ، تد نسخه ازکپی شناسنامه خود را مناصصه اشخاص حقیقی شرکت کننده در  -7

 در داخل پاکت صرار دهند.

یمت می باتست برای موضوع مناصصه به صورت کامل ارائه گردد و جمع کل مبلغ پیشنهادی برای تد سال پیشنهاد ص-8

 اعالم شود.

درصورتی که به موضوع مناصصه، حقوق و عوارض و مالیات صانونی تعل  گیرد، پرداخت آن برعهده برنده مناصصه می  -9

 باشد.

 دو همچنین نام و مشخصات صاحبان مجاز امضاء به همراه ت صهمناصمتقاضی شرکت در  ینام و محل اشخاص حقوص -10

نسخه کپی آگهی تاسیس شرکت و تد نسخه از آخرتن آگهی تغییرات شرکت و صاحبان مجاز امضاء منتشر در روزنامه 

 رسمی تا معرفی نامه اعضاء هیئت مدتره به نماتندة خود باتد در داخل پیشنهاد صیمت صرارداده شود.

نماتد که مشمول ممنوعیت مندرج در صانون منع مداخله وزراء نماتندگان  اعالم می رسماً، مناصصهشرکت در متقاضی  -11

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

 رامسر میباشد. پارسیان های های مقرر در صانون، مسئول جبران خسارات وارده به هتل اثبات برسدعالوه بر مجازات

ن همکاری داشته اند، آبا  که صبالًگواهی حسن انجام کار از محلی را باتست نسبت به ارائه می شرکت کنندگان الداماً -12

 اصدام نماتد.

گردد، ترتیب اثر داده ل که بعد از تارتخ تعیین شده واص به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاصد سپرده و پیشنهاداتی -13

 نخواهد شد.

 رامسر در رد تا صبول تد تا کلیه پیشنهادات مختار است. پارسیانهای هتل -14

 میباشد. مناصصهو کارشناسی و کلیة هدتنه های مرتبط به عهدة برنده  مناصصههدتنه آگهی  -15

 حاظ خواهد شد.لارداد ساتر جدئیات و شراتط در صر -16

 .، بمندله صبول و پاترش بی صید و شرط مفاد آن خواهد بود مناصصهامضای فرم شراتط عمومی  -17

 پیمانکار الداماً باتد ساکن شهر رامسر باشد. -18

  گواهینامه رانندگی پاته دوم  عمومی و تا پاته تد باشد.هل و دارای متأپیمانکار می باتست -19

 ست دارای خودروی مناسب) مینی بوس،اتوکو، ون( باشد.پیمانکار می بات -20

 سادات شهر و کتالم می باشد.-سرممسیرهای سروتس کارکنان شامل حوزه شهری را -21



مورد اشاره  ملدم به رعاتت موارد پیمانکارکه می باشد، پیمانکارو مقررات هتل مشمول  رانندگی کلیه ضوابط و صوانین-22 

مرتبه و درصورت تکرار مجدد فسخ  3ت نسبت به صدور اخقار کتبی از مدترتت مجموعه تا بوده و درصورت عدم رعات

  می گردد. و زتان احتمالی تکقرفه صرارداد پس از کسر ضرر

در محل هتل پارسیان رامسر  21/07/1397مورخ  صبح 10 جلسه بازگشاتی پاکات پیشنهادی واصله مناصصه رأس ساعت -23

 صه انتخاب خواهند شد.)حضور متقاضیان در تارتخ فوق الدامی نیست(.برگدار و برندگان مناص
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 دمریمالي  و اداری

 



                                                    

 رسویس ایاب و ذاهب رپسنل هتل اپرسیان رامسر       )نوبت اول(   پیشنهاد قیمت     مناقصه   
      

 :ادره ازص                                                      ملیشماره ه ب          فرزند                                           اتنجانب                         

مناصصاه  ا علم و آگاهی کامل از شراتط ب                                                                                                                                   :بنشانی  

                                                                                                 د ساال باه  مبلاغ     تا را بارای   ود ااااااا خصیمات   اد ااااا هنپیشمای باشام .  مناصصاه  متقا ضای  سروتس اتاب و ذهاب پرسنل هتل پارسیان رامسر 

م اعااالال  ااتر                                                            مبلغ        ومان و ماهیانهت            ادل                                           اااارتال  بحروف مع

در داخال  باانکی  را طی تد فقره فایش   مناصصه ر دسپرده شرکت بابت  رتال می نماتم و مبلاااغ                                                               

اتط متعهد امضای اتن شربا  ورا مقالعه و مفاد آن  بدون صید و شرط  مورد صبول اتنجانب می باشد  مناصصهو شراتط عمومی  .ام صراردادهپاکت 

                      به انجام موارد آن می باشم.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 انم      و امضاء متقاضي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 اتریخ:


