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  «تعیین دستگاه نظارت عالیه و کارگاهی (اولنوبت  ) برگ شرایط مناقصه عمومی» 

 «شرکت هتلهای بین المللی پارسیان»
  

 تعیین دستگاه نظاار  االیاو ک کارهااهی پارکته هتاس دردسات ا ا ا  نظر دارد  دربین المللی پارسیان  هایشرکت هتل

لذا از شرکت کنن هان در  .نمای  کاهذار (اکل)نوبت  با مشخصا  من رج در برگ شرایط از طریق مناقصو امومی را سنن ج

مناقصو درخواست می هردد تا بو موارد ذیس کو جزء الینفک مناقصو فوق می باش  توجو فرموده ک ذیس هربرگ را بمنزلاو 

 تایی  امضا ک ممهور نماین .
 

  :الف( شرایط عمومی مناقصه

دریافت بارگ  با پرکتهضمن بازدی  از محس  21/5/1394می توانن  از تاریخ  (اکل)نوبت  ت در مناقصوکمتقاضیان شر -1
، پیشنهاد قیمت ک سوابق کاری خود را در پاکت الک ک مهر ش ه مجزا   اکثر تا پایان کقت شرایط شرکت در مناقصو

 بو دبیرخانو شرکت تسلیم ک رسی  دریافت نماین .  7/6/94 مورخشنبو  رکز اداری

در کجاو  را بصور  چک بانکی رمازدارریال  250ر000ر000 تقاضیان می بایست مبلغدر مناقصو مبو منظور شرکت  -2
را  ک اصس رسی  آن  تصویرچک مربوطو ضمناً .نماین  شرکتتحویس امور مالی تهیو کبین المللی پارسیان هتس شرکت 

)بر روی .  نموده ک رسی  پاکا  دریافت نماین دبیرخانو  مهر ش ه بو همراه برهو پیشنهاد قیمت تحویس درپاکت الک ک

 را قید نمایند.(سنندج پاکت حتماً مربوط به پروژه 

 متقاضیان می بایست فرم های شرایط مناقصو را بطور کامس ک خواناا تکمیاس ک امضااء ک در پاکات الک ک مهار شا ه -3
 نماین  .  دبیرخانو تحویس "شماره ب "

را بو صور  خوانا ک ب کن خط خوردهی ک بو ا د ک  رکف ک ب کن قی  ک شار   دمتقاضیان بای  قیمت پیشنهادی خو -4
 .درج نماین  

برخاوردار نیاز از  سن شهر  ک  بوده هواهینامو صال یت خ ما  مشاکره معتبرمتقاضی موظف بو دارا بودن ک ارائو  -5
 باش .

 اساسنامو شرکت با آخرین تغییرا  ک رزکمو کاری .پاکت الف :  اکی 
 ک ج کل آنالیز قیمت . پاکت ب :  اکی قیمت پیشنهادی

 پاکت ج :  اکی اصس ضمانتنامو بانکی یا چک رمزدار.
مبهم ، مخ کش ، مشرک  ک یا فاق  مبلغ سپرده یا مبلغ سپرده کمتر از مبلاغ تعیاین شا ه ، یاا هایی کو پیشنهادبو  -6

 ی ناقص ک یا پاکت سوابق ک رزکمو تحویس نگردی ه باش  بو هیچ انوان ترتیب اثر داده نخواه  ش  . م ارک ارسال

 هزینو های مربو  بو انجام مناقصو )آههی، کارشناسی ک ...( بو اه ه برن ه مناقصو می باش  .  -7

 آخارین  تصاویر آههایاز اشخاص  قوقی االکه بر تصویر شناسنامو م یراامس ک صا بان امضاء مجااز، یاک نساخو   -8
 رکت در رکزنامو رسمی را بو همراه سایر م ارک در پاکت مربوطو تحویس نماین  . شتغییرا  
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می توان  امکانا  ک تواناایی ماالی،  شرکترکت کنن هان در مناقصو بای  دارای  سن شهر  ک  سن اخالق بوده ک ش -9

تخصصی ک م یریتی آنان رابررسی نمای ، در این خصوص ارائو سوابق کاری مرتبط ک ارائو رزکماو کاماس در پاکات در 

 بستو ج اهانو بهمراه پاکت پیشنهاد قیمت الزامی می باش  . 

صنفی مربوطو ک همچنین ملزم باو  ررا مق متقاضیان ک برن هان مناقصو مکلف بو راایت قوانین جمهوری اسالمی ک -10

 می باشن  . شرکتاجرا ک راایت مقررا  داخلی 

کارفرما پس از بررسی های الزم ک بازهشایی پاکت الف ک تهیو تاراز امتیااز فنای توساط کمیتاو ی فنای ک مهن سای -11

ک کاجا  شارایط الزم  ، پاکا  ب ک ج شرکتهایی کو امتیاز فنی الزم را از کمیتو ی فنی ک مهن سی اخذ نمودهشرکت

 باشن  مفتوح می نماین . 

در  ال کار میباشن  را برابر مصوبا  کزار  کار با ا تساب بیمو ک  پرکتهمیبایست  قوق کارکنان خود کو در  مشاکر -12

 مالیا  محاسبو ک هرهونو ااتراض ک شکایت کارکنان پیمانکار از این محس متوجو کارفرما نمیباش . 

موظف بو راایت  پرکتهجهت اجرای کار مشغول بو کار می باشن ، در محیط  پرکتهدر  مشاکر نا یوکلیو افرادی کو از  -13

 شئونا  ک موازین اسالمی می باشن . 

 االکه بر ماوارد ص راالشااره ماوارد منا رج در شارایط اماومی همساان قراردادهاای خا ما  مشااکره باو شامار   -14

ک برنامو ریزی کشور قرارداد منعق ه با برن ه مناقصو هاا کام سازمان م یریت  29/4/79مورخ  2460/56-842/105

 میباش .

 ب( شرایط خصوصی مناقصه:

هن س مشاکر موظف است طبق مفاد شرح امومی خ ما  مشاکره در دکره ساخت ک تحویس کار برای طر های غیر م -1

کو جزء الینفک قرارداد نظار  میباشا ،  11/3/1379مورخ  1295/102-977/54صنعتی ، موضوع بخشنامو شماره 

ر  کارهاهی ک نظار  االیو کو تنااظر را انجام ده . با این کجود اهم اناکین شرح خ ما  اوامس نظاخ ما  نظار  

 مورد درخواست کارفرما میباش . 20/2/94مورخ  21157/94از بن های ضمیمو شماره یک پیوست بخشنامو شماره 

 سوم تا خاتمو املیا  مناقصو ک انعقاد قرارداد با نفر برن ه مسترد نخواها  شا  با یهی-دکم-مبلغ سپرده نفرا  اکل -2

کسوم مسترد ک سپرده نفر اکل تا پایان م   قرارداد در ست پس از انعقاد قرارداد با برن ه مناقصو سپرده نفرا  دکم ا

 .  سابهای شرکت نگه اری خواه ش 

ااالم خواها  شا   شرکتکو توسط دبیرخانو  شرکتتوسط  پس از ابالغن ه مناقصو   اکثر ظرف م   هفت رکز رب -3

صور  سپرده کی اق ام نماین  ، در غیر این  شرکتایط مطابق ضوابط ک مقررا  ک شررداد می بایست جهت انعقاد قرا

 خواه  ش  . امس  ضبط ک با برن هان دکم ک سوم نیز در صور  ااالم شرکت مطابق رکال برن ه اکل شرکتبو نفع 

 شارکتا ا  اماور ماالی شرکت کنن هانی کو در مناقصو برن ه نش ه ان  پس از تعیین نفرا  قطعی میتواننا  باو ک -4

 و ک سپرده خود را دریافت دارن . عمراج
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در رد یا قبول یک یا کلیو پیشنهادهای کاصلو مختار است ک از ارائو هرهوناو توضایحی در ایان زمیناو مبارا  شرکت -5

 .میباش  

ک انعقااد قارارداد مطاابق  شارکتشرکت نمودن در مناقصو ک دادن پیشانهاد باو منزلاو قباول اختیاارا  ک شارایط  -6

ساازمان ما یریت ک برناماو ریازی کشاور  29/4/79ماورخ  842/15-2460/54ت بخشنامو شامار  سموافقتنامو پیو

 .میباش 

ک شرایط مناقصو  اقکرمبادر  بو امضاء ا پرکتهآهاهی از مشخصا  ک موقعیت ک شرایط محس ک رکیت کامس  با متقاضی -7

 ا م اطالع در هیچ مورد معترض هردد.  می نمای  ک نمیتوان  بع اً بعذر

مالیاا  توساط کارفرماا  الی الحساب بعنوان %3 توسط کا   فنی مهن سیتایی  ش ه  هایاز کس مبلغ صور   ساب -8

 اقتصادی ک دارایی پرداخت میگردد. کسر ک بو  ساب کزار  امور

الی  بابت %5معادل ( قانون تامین اجتماای از صورتحسابهای تایی  ش ه 38ده )استناد مابو شرکت یا نماین ه قانونی  -9

باو هماراه تاامین اجتمااای  بیماو سپرده  ق بیمو کسر ک در پایان قرارداد با ارائو مفاصا  ساب از سازمان الحساب

 مسترد خواه  ش  .  دستگاه نظار آخرین قسط قرارداد بو 

 ماه می باش . 24سال برای  405ک دستگاه پژک نحوه محاسبو هزینو خودرک معادل ی -10

 پرسنس دستگاه نظار  کارهاهی مطابق ج اکل بشرح ذیس می باش . -11
 

 توضیحات تعداد سابقه کار طبقه شغلي ردیف

 ماه 24بم    نفر 1 سال 20 سرپرست دستگاه نظار  مقیم )مهن س امران( 1

2 
 مهن س ناظر ساختمان )مهن س امران(

 پیشرفت پرکته ک پس از ابالغ کارفرما()بر اساس 
 ماه 24بم    نفر 2 سال15

3 
 مهن س تاسیسا  الکتریکی

 )پس از شرکع املیا  تاسیسا  الکتریکی ک ابالغ کارفرما(

 ماه 18بم    نفر 1 سال15

4 
 مهن س تاسیسا  مکانیکی

 )پس از شرکع املیا  تاسیسا  الکتریکی ک ابالغ کارفرما(

 ماه 18بم    نفر 1 سال15

 
 

 :                        ازصادره     شماره شناسنامو :                          فرزن  :                  اینجانب :         

بااا الاام ک آهاااهی کامااس از شاارایط                   شااماره ثباات :                                 ماا یراامس شاارکت : 

 .  متقاضی شرکت در مناقصو می باشم سنن جکضعیت پرکته ا  ا  هتس پارسیان مناقصو ک موقعیت ک 

 
 

 متقاضيرنام/امضاءومه


