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   »تعيين دستگاه نظارت عاليه و كارگاهي )اولنوبت  ( برگ شرايط مناقصه عمومي« 
  »شركت هتلهاي بين المللي پارسيان«

    
  تعيين دسـتگاه نظـارت عاليـه و كارگـاهي پـروژه هتـل دردسـت احـداث         نظر دارد  دربين المللي پارسيان  هايشركت هتل
لذا از شـركت كننـدگان    .نمايد واگذار )اول(نوبت  با مشخصات مندرج در برگ شرايط از طريق مناقصه عمومي راخرم آباد 

در مناقصه درخواست مي گردد تا به موارد ذيل كه جزء الينفك مناقصه فوق مـي باشـد توجـه فرمـوده و ذيـل هربـرگ را       
  بمنزله تاييد امضا و ممهور نمايند.

  
    :الف) شرايط عمومي مناقصه

دريافـت بـرگ    با پروژهضمن بازديد از محل  19/5/1394مي توانند از تاريخ  )اول(نوبت  ت در مناقصهكمتقاضيان شر -1
، پيشنهاد قيمت و سوابق كاري خود را در پاكت الك و مهر شده مجزا حداكثر تا پايان وقت شرايط شركت در مناقصه

 به دبيرخانه شركت تسليم و رسيد دريافت نمايند.  31/5/94 مورخشنبه  روز اداري

در وجـه   را بصورت چك بانكي رمـزدار ريال  250ر000ر000 تقاضيان مي بايست مبلغدر مناقصه مبه منظور شركت  -2
را  و اصل رسيد آن  تصويرچك مربوطه ضمناً .نمايند شركتتحويل امور مالي تهيه وبين المللي پارسيان هتل شركت 

(بر روي .  نموده و رسيد پاكات دريافت نماينددبيرخانه  درپاكت الك و مهر شده به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل
 پاكت حتماً مربوط به پروژه خرم آباد را قيد نمايند.)

 شـده متقاضيان مي بايست فرم هاي شرايط مناقصه را بطور كامل و خوانـا تكميـل و امضـاء و در پاكـت الك و مهـر       -3
 نمايند .  دبيرخانه تحويل "شماره ب "

را به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و به عدد و حروف و بدون قيد و شـرط   دمتقاضيان بايد قيمت پيشنهادي خو -4
 .درج نمايند 

برخـوردار  نيـز  از حسن شـهرت  و  بوده گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره معتبرمتقاضي موظف به دارا بودن و ارائه  - 5
 د.باش

  پاكت الف : حاوي اساسنامه شركت با آخرين تغييرات و رزومه كاري .
  و جدول آناليز قيمت . پاكت ب : حاوي قيمت پيشنهادي

  پاكت ج : حاوي اصل ضمانتنامه بانكي يا چك رمزدار.
مبهم ، مخدوش ، مشروط و يا فاقد مبلغ سپرده يا مبلغ سپرده كمتر از مبلـغ تعيـين شـده ، يـا     هايي كه پيشنهادبه  -6

 مدارك ارسالي ناقص و يا پاكت سوابق و رزومه تحويل نگرديده باشد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

 ناقصه مي باشد . هزينه هاي مربوط به انجام مناقصه (آگهي، كارشناسي و ...) به عهده برنده م -7

 آخـرين   تصـوير آگهـي  از اشخاص حقوقي عالوه بر تصوير شناسنامه مديرعامل و صاحبان امضـاء مجـاز، يـك نسـخه       - 8
 ركت در روزنامه رسمي را به همراه ساير مدارك در پاكت مربوطه تحويل نمايند . شتغييرات 
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مي تواند امكانات و توانـايي مـالي،    شركتركت كنندگان در مناقصه بايد داراي حسن شهرت و حسن اخالق بوده و ش -9
تخصصي و مديريتي آنان رابررسي نمايد، در اين خصوص ارائه سوابق كاري مرتبط و ارائـه رزومـه كامـل در پاكـت در     

 بسته جداگانه بهمراه پاكت پيشنهاد قيمت الزامي مي باشد . 

صنفي مربوطه و همچنين ملـزم بـه    مقررات متقاضيان و برندگان مناقصه مكلف به رعايت قوانين جمهوري اسالمي و - 10
 مي باشند . شركتاجرا و رعايت مقررات داخلي 

كارفرما پس از بررسي هاي الزم و بازگشايي پاكت الف و تهيه تـراز امتيـاز فنـي توسـط كميتـه ي فنـي و مهندسـي        -11
شركتهايي كه امتياز فني الزم را از كميته ي فني و مهندسي اخذ نمـوده و واجـد شـرايط الزم     ، پاكات ب و جشركت

 باشند مفتوح مي نمايند. 

در حال كار ميباشند را برابر مصوبات وزارت كار با احتساب بيمه و  پروژهميبايست حقوق كاركنان خود كه در  مشاور -12
 ان پيمانكار از اين محل متوجه كارفرما نميباشد. ماليات محاسبه و هرگونه اعتراض و شكايت كاركن

موظف به رعايت  پروژهجهت اجراي كار مشغول به كار مي باشند، در محيط  پروژهدر  مشاور ناحيهكليه افرادي كه از  -13
 شئونات و موازين اسالمي مي باشند.  

  عالوه بـر مـوارد صدراالشـاره مـوارد منـدرج در شـرايط عمـومي همسـان قراردادهـاي خـدمات مشـاوره بـه شـمارة               -14
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرارداد منعقده با برنده مناقصـه هـا كـم     29/4/79مورخ  2460/56-842/105

 ميباشد.

  ب) شرايط خصوصي مناقصه:
هندس مشاور موظف است طبق مفاد شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي طرحهاي غير م -1

كه جزء الينفك قرارداد نظـارت ميباشـد،    11/3/1379مورخ  1295/102-977/54صنعتي ، موضوع بخشنامه شماره 
رت كارگاهي و نظارت عاليه كه تنـاظر  را انجام دهد. با اين وجود اهم عناوين شرح خدمات عوامل نظاخدمات نظارت 

  مورد درخواست كارفرما ميباشد. 20/2/94مورخ  21157/94از بندهاي ضميمه شماره يك پيوست بخشنامه شماره 
 سوم تا خاتمه عمليات مناقصه و انعقاد قرارداد با نفر برنده مسـترد نخواهـد شـد بـديهي    -دوم-مبلغ سپرده نفرات اول -2

وسوم مسترد و سپرده نفر اول تا پايان مدت قـرارداد در  ست پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه سپرده نفرات دوم ا
  .  حسابهاي شركت نگهداري خواهدشد

اعـالم خواهـد شـد     شركتكه توسط دبيرخانه  شركتتوسط  پس از ابالغنده مناقصه حداكثر ظرف مدت هفت روز رب -3
صورت سپرده وي اقدام نمايند ، در غير اين  شركتايط مطابق ضوابط و مقررات و شررداد مي بايست جهت انعقاد قرا

  خواهد شد . عمل  ضبط و با برندگان دوم و سوم نيز در صورت اعالم شركت مطابق روال برنده اول شركتبه نفع 
 شـركت احـد امـور مـالي    شركت كنندگاني كه در مناقصه برنده نشده اند پس از تعيين نفرات قطعـي ميتواننـد بـه و    -4

  ه و سپرده خود را دريافت دارند. عمراج
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در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي واصله مختار است و از ارائـه هرگونـه توضـيحي در ايـن زمينـه مبـرا        شركت - 5
  .ميباشد 

و انعقـاد قـرارداد مطـابق     شـركت شركت نمودن در مناقصه و دادن پيشـنهاد بـه منزلـه قبـول اختيـارات و شـرايط        -6
سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور       29/4/79مـورخ   842/15-2460/54ت بخشنامه شـمارة  سموافقتنامه پيو

 .ميباشد
و شرايط مناقصه  اقورمبادرت به امضاء ا پروژهآگاهي از مشخصات و موقعيت و شرايط محل و رويت كامل  با متقاضي -7

  عدم اطالع در هيچ مورد معترض گردد.  مي نمايد و نميتواند بعداً بعذر
ماليـات توسـط كارفرمـا     علي الحساب % بعنوان3 توسط واحد فني مهندسيتاييد شده  هاياز كل مبلغ صورت حساب - 8

  اقتصادي و دارايي پرداخت ميگردد. كسر و به حساب وزارت امور
علي  % بابت5معادل ) قانون تامين اجتماعي از صورتحسابهاي تاييد شده 38ده (استناد مابه شركت يا نماينده قانوني  -9

بـه همـراه   تـامين اجتمـاعي    بيمـه  سپرده حق بيمه كسر و در پايان قرارداد با ارائه مفاصا حساب از سازمان الحساب
 مسترد خواهد شد .  دستگاه نظارتآخرين قسط قرارداد به 

 ماه مي باشد. 24سال براي  405ك دستگاه پژو نحوه محاسبه هزينه خودرو معادل ي - 10

  پرسنل دستگاه نظارت كارگاهي مطابق جداول بشرح ذيل مي باشد. -11
  
  توضيحات  تعداد  سابقه كار  طبقه شغلي  رديف

 ماه 24بمدت   نفر 1  سال 20  سرپرست دستگاه نظارت مقيم (مهندس عمران)  1

  مهندس ناظر ساختمان (مهندس عمران)  2
 ماه 24بمدت   نفر 2  سال15  پيشرفت پروژه و پس از ابالغ كارفرما)(بر اساس 

  مهندس تاسيسات الكتريكي  3
  (پس از شروع عمليات تاسيسات الكتريكي و ابالغ كارفرما)

  ماه 18بمدت   نفر 1  سال15

  مهندس تاسيسات مكانيكي  4
  (پس از شروع عمليات تاسيسات الكتريكي و ابالغ كارفرما)

 ماه 18بمدت   نفر 1  سال15

    
  :                        ازصادره     شماره شناسنامه :                          فرزند :                  اينجانب :         

بــا علـــم و آگــاهي كامـــل از شـــرايط                     شــماره ثبـــت :                                  مــديرعامل شـــركت :  
  .  متقاضي شركت در مناقصه مي باشم وضعيت پروژه احداث هتل پارسيان خرم آبادمناقصه و موقعيت و 

    
 متقاضيرنام/امضاءومه


