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 مقدمه

ومی مهای پارسیان در نظر دارد نسبت به جذب مشاور مرتبط با موضوع فراخوان عشرکت هتل

تا به موارد ذیل که جزء الینفک مناقصه  ،گردداقدام نماید، لذا از متقاضیان در مناقصه درخواست می

 توجه فرموده و ذیل کلیه اسناد را بمنزله تایید امضا و ممهور نمایند. ،باشدمی

 کلیات  -1

این دستورالعمل مشتمل بر مجموعه شرایط و اطالعات الزم در خصوص برگزاری فراخوان از سوی  1-1

، مراحل انجام کار از زمان دعوت تا مرحله اخوانبه همراه کاربرگ فر ، کهاست "پارسیان ت هتل هایکشر"

مبادله  گان ودهند پیشنهادمبنی بر واگذاری کار موضوع فراخوان به یکی از  پارسیان شرکت هتل هایتصمیم 

از واگذاری کارها را به همراه شرایط و الزامات مربوطه تشریح  یانپارس شرکت هتل هایقرارداد و یا انصراف 

  .نمایدمی

گان باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین جمهوری اسالمی ایران و مطابق با الزامات قید دهند پیشنهاد 1-2

ی رگهبدر گان باید دارای مجوزهای قید شده دهند پیشنهادشده در اسناد فراخوان تهیه و تسلیم نمایند، ضمنا 

  .باشند شرایط شرکت در مناقصه

، شرح خدمات و دیگر مناقصه ی شرایط شرکت دربرگهن دستورالعمل، دهنده باید متن ای پیشنهاد 1-3

ه مسئول ارائه اطالعات خواسته شده در اسناد دهند پیشنهاد .اطالعات اسناد فرخوان را به دقت مطالعه نماید

عدم  نقص مدارک یا .ای است که پیشنهاد تسلیم شده، پاسخگوی کامل اسناد فراخوان باشدفراخوان، به گونه

  .کمیل اسناد فراخوان منجر به رد پیشنهاد خواهد شدت

 تعاریف -2

 :کارفرما 2-1

است که برگزار کننده فراخوان بوده و در پایان عملیات فراخوان  یانپارس ، شرکت هتل هایکارفرمامنظور از 

 .نمایدبه عنوان کارفرما، قرارداد را با برنده فراخوان منعقد می

 :دهنده پیشنهاد 2-2

ایرانی است که قبالً صالحیت آن طبق فرایند ارزیابی کیفی احراز شده است و اسناد فراخوان  -شخص حقوقی

وده در فراخوان شرکت نم ،ارائه پیشنهاد دریافت و با ی شرایط شرکت در مناقصه برگهده در را به شیوه درج ش

  .است

مرتبط با موضوع صالحیت دارای  خارجییک شرکت  الزاما ،ه موظف است برای ارائه پیشنهاددهند پیشنهاد

انجام کار از را به عنوان همکار طبق اسناد فراخوان معرفی نموده و در فرایند  کارفرماو مورد تایید پروژه 

 .(3-10)به شرح آمده در بند  خدمات آن بهره برداری نماید
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 پروژه: 2-3

در مشارکت زمانی  طرحر و طراحی آمیخته بازاریابی تحقیقات بازا انجام خدمات مشاورهمنظور از پروژه، 

  .باشدمی های پارسیانهتل

 اسناد فراخوان: 2-4

 یصورت کتب یا نماینده آن که به پیشنهاد دهندهبه که  باشدمی کارفرمامجموعه مدارک تهیه شده از سوی 

  .این دستورالعمل آمده است 6شرح اجزای اسناد فراخوان در ماده  .گردد ارائه می، معرفی گردیده است

 ارزیابی فنی: 2-5

مقایسه  وقبلی و مرتبط با موضوع پروژه  یسوابق اجرای ،های فنیمقصود، ارزیابی پیشنهادهای ارسالی از جنبه

  .باشدآنها با یکدیگر می

 ارزیابی مالی: 2-6

ه آنها و مقایس پیشنهاد دهندگانمقصود، ارزیابی بخش مالی پیشنهادهای ارسالی از نظر مبانی قیمت گذاری 

  .باشدبا یکدیگر می

 ارزیابی شکلی: 2-7

 :( در پیشنهادهای دریافتی از جملهعبارت است از کنترل رعایت شرایط فراخوان )مندرج در اسناد فراخوان

  باشنداسناد و مدارک پیشنهاد کامل.  

 کلیه صفحات پیشنهاد مهر و امضا شده باشند.  

 پیشنهاد قیمت غیر مشروط و خوانا باشد.  

  قیمت درج نشده باشدو ب در پاکت الف.  

 این دستورالعمل( 15)مطابق بند  های الف، ب و ج قرار داده شود مدارک به ترتیب در پاکت. 

 مشخصات فراخوان  -3

 باشد:مشخصات فراخوان شامل موارد زیر می

 یانپارس هایشرکت هتلنام کارفرما:  3-1

  4طبقه  مرکز، نیادب تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، ساختمان: کارفرما: نشانی 3-2

 فراخوان: اسناد دریافت برای نشانی 3-3

دبیر خانه ، 4طبقه  مرکز، نیادب تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، ساختمان :یانپارس هایشرکت هتل .الف

 مرکزی 
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  ی شرایط شرکت در مناقصه برگهمهلت تحویل پیشنهادها: به شرح مندرج در  3-4

 3-3به شرح بند یان پارس هایشرکت هتلدبیرخانه محل تحویل پیشنهادها:  3-5

 حد نصاب برگزاری فراخوان  -4

فراخوان را ( پیشنهاد، اسناد پاکات مربوط به 3)سه مختار است به تشخیص خود و با دریافت حداقل  کارفرما

 .لغو و یا تجدید نماید ،فراخوان را تمدید ،بازگشایی نموده

 های فراخوان هزینه -5

در هیچ شرایطی مسئول و یا متعهد به  کارفرماو  هبود پیشنهاد دهندههزینه تهیه پیشنهاد به عهده  5-1

 .باشدنمی پیشنهاد دهندگانهای تحمیل شده بر بازپرداخت و یا هر نوع جبران خسارت یا هزینه
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 اسناد فراخوان

 اسناد فراخوان  -6

 باشد:اسناد فراخوان شامل اجزای زیر می

 های آن به شرح زیر است:دستورالعمل شرکت در فراخوان شامل متن حاضر و پیوست 

 : نامه رسمی ارائه پیشنهاد1پیوست شماره  6-1

 اطالعات عمومی شرکت و صالحیت فنی فرم: 2پیوست شماره  6-2

 های پیشنهاد فنی: فرم3پیوست شماره  6-3

 : فرم پیشنهاد مالی 4پیوست شماره  6-4

 : چارچوب قرارداد و شرح کلی خدمات 5پیوست شماره  6-5

 : جدول زمان بندی مراحل برگزاری فراخوان 6پیوست شماره  6-6

 الحاق خواهد شدهایی که متعاقباً توسط کارفرما در صورت نیاز به اسناد فراخوان کلیه الحاقیه.  

 

 بررسی موضوع و اسناد فراخوان  -7

 باید: پیشنهاد دهندگان 7-1

ت مرتبط با آن هستند را با دققبل از تسلیم پیشنهاد، اسناد فراخوان و کلیه اسنادی که مستقیماً  7-1-1

  .و مطالعه نمایند بررسی

یگر که بر پیشنهاد آنها تاثیر دارد تمامی اطالعات تکمیلی مربوط به مخاطرات، احتماالت و وقایع د 7-1-2

  .را به طرق مقتضی شناسایی و ارزیابی نمایند

از صحت و اجرایی بودن پیشنهاد خود با قیمت و زمان بندی ارائه شده در آن اطمینان حاصل  7-1-3

  .نمایند

ورت به صکارفرما گان باید در تهیه پیشنهاد، تنها اسناد فراخوان و یا مواردی را که از طرف دهند پیشنهاد 7-2

  .کتبی به آنها اعالم شده مالک عمل قرار دهند

توانند در زمان معین گان میدهند پیشنهاددر صورت وجود سوال یا ابهام در خصوص اسناد فراخوان،  7-3

  .، سواالت و موارد مبهم خود را به صورت کتبی مطرح نماینده ی شرایط شرکت در مناقصبرگهشده در 

سواالت مربوط به مطالب و مفاهیم اسناد فراخوان و یا سایر مستندات و  خریداران اسنادرود انتظار می 7-4

اً تاسناد مرتبط با طرح را با ذکر نام مستند، شماره فصل، شماره صفحه، شماره پاراگراف، متن مورد ابهام و نهای

سوال مورد نظر و نیز سایر سواالت مطروحه که ارتباط مستقیمی با اسناد و مدارک مکتوب ندارد را بصورت 
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 رفرماکا، طبق برنامه زمان بندی تعیین شده برای پیشنهاد دهندهصریح و شفاف، با امضای مدیر عامل و مهر 

  .ارسال نمایند

  باید توسط یکی از موسسات دارالترجمه رسمی، ترجمه تمامی مدارک شرکت همکار خارجی و تفاهم نامه

 .و در اسناد ارائه گردد

در صورتیکه سوال قابل طرح و پاسخ شناخته شد، سوال مطرح شده )بدون ذکر نام( همراه با پاسخ ارائه  7-5

  .ارسال خواهد گردید خریداران اسناد، برای کلیه کارفرماشده از طرف 

جهت برطرف شدن ابهامات خود و یا تفسیر بندهایی از اسناد فراخوان  ندگانپیشنهاد دهدر صورتیکه  7-6

سواالتی داشته باشند و بخواهند به نتیجه آن در پیشنهاد خود استناد نمایند، الزم است تا حتماً این پرسش 

  .و پاسخ به صورت مکتوب صورت گرفته باشد

یازهای خود برگزاری یک جلسه پرسش و پاسخ را ممکن است کارفرما برای پاسخ به سواالت و تشریح ن 7-7

  .ارسال خواهد شد کلیه خریداران اسناد،در این صورت دعوتنامه به این جلسه برای  .پیش بینی کند

 :پیشنهاد دهندگانالزامات و تعهدات  7-8

خود  را به عنوان همکار خارجیصالحیت  داراییک شرکت  ؛باشندموظف می پیشنهاد دهندگان 7-8-1

قرارداد  در تمام مدت زمان (تحقیقات بازاریابی هتلداری و فروش خدمات مشارکت زمانی)در زمینه 

پذیرش و  .به انجام رساندن موضوع قرارداد به طور رسمی به کارفرما معرفی نمایند و با هدف کمک

  .باشدمیشروط اصلی قبول پیشنهاد توسط کارفرما، از  خارجیتایید همکار 

قید  موافقت بدون خارجی شانای که در آن همکار باشند تفاهم نامهموظف می پیشنهاد دهندگان 7-8-2

انجام رساندن موضوع پیشنهاد را اعالم نموده است همراه با سایر  و شرط خود برای مشارکت در

  .اسناد درخواستی فراخوان ارائه نمایند

آنان به طور شفاف و دقیق  خارجیو همکار  انپیشنهاد دهندگنحوه تقسیم کار بین  ضروری است 7-8-3

 .تعیین شود و همراه با سایر اسناد درخواستی فراخوان ارائه گردد

پرده سها و اسناد تکمیل شده، به همراه پاکت هنگام تحویل اسناد موظف هستند پیشنهاد دهندگان 7-8-4

عنوان به برای انجام پروژه تومان(میلیون  20ریال )معادل لیونمی دویستبه ارزش شرکت در فراخوان 

 بایست باشد.ماه می 6اعتبار ضمانتنامه حداقل ، ارائه نمایند کارفرمابه شرکت در فراخوان  تضمین

 ی که برنده فراخوانپیشنهاد دهندگانسایر  سپرده، برتر پیشنهاد دهنده 3 بدیهی است پس از انتخاب

برتر تا زمان انعقاد  پیشنهاد دهنده 3 سپرده .شدعودت داده خواهد  روز، 10، ظرف مدت اندنشده

 .قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند
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 تعهدات برنده فراخوان: 7-9

خدمات خود را طی مدت پس از انعقاد قرارداد،  ،برنده این فراخوان موظف است طبق اسناد فراخوان 7-9-1

  .نماید ارائهمعرفی شده  خارجیهمکاری شرکت  با قرارداد

برنده فراخوان موظف است عالوه بر کارفرما با مدیر طرح پروژه که متعاقباً از سوی کارفرما معرفی  7-9-2

 .نماید گردد نیز در تعاملمی

 .باشدکلیه هزینه های مربوط به برگزاری مناقصه بر عهده برنده می 7-9-3

 تجدید نظر در اسناد فراخوان  -8

حداکثر تا یک روز قبل از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، تواند در هر زمان و می کارفرما 8-1

یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحدید خود، با  خریداران اسناددر پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی 

ا به رهایی در اسناد فراخوان تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها صدور الحاقیه

  .تعویق اندازد

موضوع فراخوان باشد، مراتب طی  اسناد فراخوان مستلزم تغییر شرح خدمات هرگاه تجدید نظر در 8-2

 .شودگردد و فرصت کافی برای اعمال اصالح و تغییر به ایشان داده میاعالم می خریداران اسنادهایی به الحاقیه

م کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعالخریداران 

ها اجزای جدا نشدنی اسناد فراخوان شایان ذکر است که الحاقیه .از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت

 .گردندمحسوب می
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 تهیه پیشنهاد

 زبان پیشنهاد -9

  .زبان پیشنهاد و تمام مکاتبات رسمی، باید به زبان فارسی باشد 9-1

 مدارک تشکیل دهنده پیشنهاد فراخوان  -10

 پیشنهاد فراخوان باید شامل مدارک زیر باشد:

 نامه رسمی ارایه پیشنهاد: 10-1

نامه رسمی ارایه پیشنهاد باید این  .، باید این نامه را امضاء نمایندپیشنهاد دهندهصاحبان امضای مجاز شرکت 

 نماید: هالزامات را برآورد

 پیشنهاد دهندهمعرفی شرکت  10-1-1

معرفی نام و عنوان )سمت( صاحبان امضای مجاز شرکت )با استناد به آخرین روزنامه رسمی  10-1-2

 .حاوی آخرین تغییرات شرکت(

به عنوان نماینده  پیشنهاد دهندهمعرفی نام، عنوان )سمت( و شماره تماس فردی که از طرف  10-1-3

  .تبرای انجام مدارک قراردادی، انتخاب شده اس

معرفی نام، عنوان )سمت( و شماره تماس افرادی که برای تماس جهت روشن نمودن ابهامات  10-1-4

  .اندپیشنهاد معرفی شده

اشاره واضح و روشن به پذیرش کلیه الزامات ذکر شده در اسناد فراخوان )بدون هیچگونه شرط و  10-1-5

 ابهامی(

 پیشنهاد ماهه 6حداقل مدت اعتبار  10-1-6

 .تکمیل و ارائه نمایند ( را1بایست فرم موجود در پیوست شماره )ن منظور تمامی پیشنهاد دهندگان میبدی

گروه همکاری( توسط دو یا چند شرکت داخلی و /  ارائه پیشنهاد به صورت مشترک )کنسرسیوم 10-1-7

 .باشدقابل قبول می خارجیقبول شرایط بکارگیری همکار  با

 و دارندگان امضای مجاز )کنسرسیوم( مدارک مربوط به شرکت  10-2

 باشد:الزامی می پیشنهاد دهندهدر این رابطه ارائه مدارک زیر از سوی 

 های رسمی مربوط به هر نوع تغییرات در شرکتروزنامهآخرین تصویر  10-2-1

  همکار داخلیمشخصات و اطالعات اولیه در خصوص کنسرسیوم یا گروه های  10-2-2

 .ها می باشندمعرفی نفراتی که دارای امضای مجاز در هر کدام از شرکت 10-2-3
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 خارجیمشخصات شریک  -10-3

 خارجیهمکار  شرکت نامه نامه و معرفی -

 با محوریت تعریف شده گذشته مرتبط با موضوع پروژه های اجرایی و سوابقفعالیت -

 پروژهخصوص این در  )تفاهم نامه( اعالم آمادگی همکاری -

 سوابق همکاری قبلی با پیشنهاد دهنده  -

 .در پیوست شماره دو قرار خواهد گرفت خارجیاطالعات و مشخصات مربوط به شریک 
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 معیارهای ارزیابی فنی پیشنهادها 10-4

این معیارها و  .ها تخصیص یابدتواند بدانامتیاز می 100به منظور ارزیابی و رتبه بندی پیشنهادات فنی ارائه شده، چند معیار اصلی در نظر گرفته شده است که تا سقف 

 .گرددهمچنین زیر معیار مربوطه در جدول ذیل نمایش داده شده است و در ادامه تشریح می

 

 معیارهای اصلی ارزیابی فنی ردیف
حداقل  وزن معیار

 قابل قبول
 زیرمعیارها

حداکثر امتیاز 

 )حداکثر امتیاز( هر زیرمعیار

 15 25 روش شناسی/متودولوژی 1
 10 شرح خدمات تفصیلی پروژهروش شناسی و 

 10 برنامه زمانبندی اجرایی و نظام کنترل پروژه

 11 20 شریک خارجی 1
 7 های مرتبط با موضوع پروژهکمیت و تعداد تجربیات مشاور همکار خارجی در زمینه 

 8 های مرتبط با موضوع پروژهکیفیت تجربیات مشاور همکار خارجی در زمینه 

 15 15 ویژه تجربیات 2

 5 درک درست از مخاطرات اجرای پروژه

 5 ای مشاوربرند تجاری و قدمت فعالیت حرفه

 5 پروژه مشابه انجام شده با موضوع فراخوان 4سال اخیر شامل معرفی حداقل  5سوابق اجرایی مشاور طی 

 5 سال اخیر 5های انجام گرفته طی ارزیابی کارفرمایان قبلی در ارتباط با پروژه

 14 15 کارکنان کلیدی مؤثر 3

 7 سازمان پروژه موضوع فراخوان و تناسب آن با کار

 7 )مدیر پروژه و نفرات رده اول ساختار( سوابق کاری، تجربی و تحصیلی نفرات کلیدی پروژه موضوع فراخوان

 5 های معتبر داخلی و خارجی افراد پروژه موضوع فراخواننامهگواهی

 5 5 استانداردهای تخصصی و مدیریتی 4
 3 و سایر استانداردهای تخصصی و مدیریتی نظام تضمین کیفیت

 3 دهیهای مدیریت اطالعات، مستند سازی و گزارشروال

5 
برنامه انتقال تجربیات، دانش فنی، 

 و آموزش سازیپیاده
20 15 

 6 های همکاری(نامه با ذکر حوزهبکارگیری تجارب بین المللی )از طریق انعقاد تفاهم

 6 داشتن تفاهم نامه برای انتقال دانش فنی با همکار خارجی برای انتقال دانش فنی و آموزش

 8 و آموزش سازی سازوکار اجرایی فرآیندهابرنامه پیاده
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 شناسی/متودولوژیروشمعیار اول :  10-4-1

 15 از  کمتر معیار این در پیشنهاد دهنده امتیاز چنانچه ،است شده لحاظ امتیاز 20 سقف معیار این برای

به  وی امتیازات مجموع که صورتی در حتی داشت، نخواهد را نیاز مورد نصاب حد وی فنی پیشنهاد گردد،

 مشاور .گرددمی تلقی مردود پیشنهاد گردد،می بالغ ی شرایط شرکت در مناقصه برگه در شده ذکر نصاب حد

 :نماید اقدام ذیل موارد تهیه به نسبت بایستمی عامل این امتیاز کسب جهت

 فراخوان مورد پروژه خدمات انجام( شناسی روش(ی متدولوژ تهیه: 

تفصیلی  خدمات و گردد ارائه و تنظیم مناسب طور به بایستمی فراخوان مورد پروژه خدمات تفصیلی شرح

و  خدمات شرح براساس همچنین .گیرد قرار توجه مورد تفکیک به پروژه خدمات شرح بندهای تمامی

بند  هر از انتظار مورد هایخروجی نتایج و مراحل از یک هر نیازهای پیش پروژه، برای شده ارائه متدولوژی

متناسب  و دقت کفایت، اصول براساس الزم هایبررسی انجام از پس عامل این امتیاز تخصیص .گردد بیان

 .بود خواهد کارشناسی نظر مبنای بر آنها، بودن

 پروژه اجرایی بندی زمان برنامه: 

 رود کهمی انتظار .کنند ارائه الزم جزئیات با را خود پیشنهادی بندی زمان برنامه بایستمی پیشنهاددهندگان

 نظیر زمان جزئیاتی دارایی باید برنامه این .دهد پوشش را تفصیلی خدمات شرح خوبی به شده تهیه برنامه

 مراحل پروژه ،)نیازها پس و نیازها یکدیگر )پیش با هافعالیت ارتباطات نحوه ها،(، فعالیتMilestoneبندی )

 .گرفت قرار خواهند توجه مورد جزئیات این اجرایی، بندی زمان برنامه ارزیابی در .باشد مرحله هر هایخروجی

 بر باید عقد قرارداد از پس مرحله اولین در و مشاور انتخاب از پس اصلی تفصیلی اجرایی بندی زمان برنامه

 انجام از پس شده ارائه پیشنهادات و مستندات .برسد کارفرماتایید  به و تهیه وی سوی از برنامه این مبنای

 مورد ارزیابی ارائه نحوه همچنین و آنها بودن متناسب و دقت کفایت، اصول براساس الزم هایبررسی

 .گیردمی قرار کارشناسی

جهت  مشخصی رویه از پیشنهاددهندگان تا دارد انتظار کارفرما طرح مجموعه بهتر چه هر اجرای منظور به

 پیشنهاددهندگان روش بخش، این در تا است الزم لذا .گیرند بهره خود پیشنهادی پروژه کنترل و مدیریت

 اهمیت از مشابه هایدر پروژه پیشنهاد دهنده توسط شده تجربه(حاضر  طرح مدیریت جهت خود نظر مورد

 اشاره نتیجه در .نمایند خصوص، تبیین این در خود استفاده مورد ابزارهای همراه به است( را برخوردار زیادی

 که می رود انتظار پیشنهاددهندگان از بنابراین .نمی کند کفایت تئوریک و مدون روش یا و استاندارد به

 ذکر با یک، هر هایفعالیت بر شرحی و اصلی تحت عناوین را طرح این مدیریت روش خود، تجربیات براساس

 در که ابزارهایی و استفاده مورد هایروش نظیر ذکر جزئیاتی .نمایند ارائه )قبلی اجرایی )پروژه های مصادیق

 .بود خواهد برخوردار اهمیت زیادی از شد، خواهد استفاده آنها از نظام چارچوب

اسناد  کلیه بایستمی پروژه کنترل نظام و پروژه اجرایی بندی زمان برنامه امتیاز کسب جهت پیشنهاد دهنده

تفصیلی  شرح به توجه با بند هر برای پروژه اجرای پیشنهادی زمانی برنامه همراه به را درخواستی مدارک و

الزم  هایبررسی انجام از پس شده ارائه پیشنهادات و مستندات .نماید آن( ارائه پیشنهاد صورت خدمات )در

 .می گیرد قرار کارشناسی ارزیابی مورد آنها، بودن متناسب و دقت کفایت، اصول براساس
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 شریک خارجیمعیار دوم:  10-4-2

یری کارگ از عوامل مدنظر کارفرما در این پروژه، داشتتتتن برنامه انتقال تجربیات و دانش فنی از طریق به         یکی 

شاورین بین  سوی کارفرما می   م شده از  شد تا بتواند برنامه المللی به نهادهای داخلی و کادرهای معرفی  های با

 .ه نیز به بهترین شتتکل ممکن اجرایی گردددیگر خود را براستتاس انتقال تجربیات به اجرا در آورده و این پروژ

سب امتیاز این معیار، موارد   ضوع این طرح   کمیت و کیفیت پروژهبرای ک شابه با پروژه مو ه که مربوط ب های م

 .)همکار مشاور داخلی( است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت المللیمشاور بین

ها براساس اصول کیفیت، دقت و متناسب بودن آن   معیارهای فوق پس از بررسی های الزم تخصیص امتیاز زیر 

صیص نخواهد         شتن هریک از زیرمعیارها، هیچ امتیازی تخ صورت ندا سی خواهد بود و در شنا برمبنای نظر کار

 .یافت

 تجربیات ویژهمعیار سوم:  10-4-3

بوده به طوریکه  با توجه به اهمیت پروژه مورد بحث، تجربیات مشاور در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار

امتیاز را کسب  15باید دست کم همچنین متقاضی می .امتیاز برای آن در نظر گرفته شده است 20تا سقف 

  .نماید تا پیشنهاد فنی وی قابل قبول تلقی گردد

 :درک درست از مخاطرات اجرای پروژه  

دیدهای تاثیرگذار محیطی بر موفقیت هر پروژه در مرحله اجرا و نهادینه شدن آن در گرو شناخت دقیق ته

پروژه بوده و لذا طرح ریزی اقدامات پیشگیرانه و ارائه پیشنهادهای واقعی و قابل اجراء نیازمند شناسایی 

لذا الزم است که پیشنهاد دهندگان در مرحله تهیه  .باشدمخاطرات و شدت تاثیر آن در اجرای پروژه می

های مربوط به پیشنهاد را شناسایی و دسته بندی نموده و در بخش (Risksپیشنهاد خود، کلیه این مخاطرات )

تحلیل مخاطرات به نوبه خود  .خود، روش کاهش مخاطرات و یا از بین بردن آنها را به صراحت مشخص نمایند

وده و تر بباعث خواهد گردید که برنامه زمانی پیشنهادی و نیز قیمت محاسبه شده پروژه به واقعیت نزدیک

لذا دقت در شناسایی این مخاطرات حائز اهمیت  .در روند اجرای پروژه، مشکالتی از این نوع، بروز ننمایدبعدها 

بوده و این مهم به عنوان معیاری جهت سنجش میزان تجربیات و دانش فنی پیشنهاد دهنده مورد بررسی قرار 

 .خواهد گرفت

  مشاور یاحرفه یتو قدمت فعال یبرند تجار : 

های ای مشاور در عرصهی مشاور در زمینه موضوع پروژه و فراخوان حاضر و قدمت فعالیت حرفهابرند حرفه

سال اخیر که برای زیرمعیار سوم مدنظر است( نشان از رسوب دانش و تجربه فنی دارد که  5مرتبط )فراتر از 

ز انجام پروژه به المللی و افراد کلیدی متخصص، زمینه سادر صورت آمیخته شدن با دانش سطح اول بین

 .بهترین شکل ممکن خواهد بود
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  سال اخیر:  5سوابق اجرایی مشاور طی 

پروژه مشابه را شامل شود،  4سوابقی که مرتبط با تحقیقات بازاریابی و طراحی آمیخته بازاریابی و حداقل 

  .ص مد نظر قرار دهندهای مرتبط با موضوع فراخوان را در این خصوضرورت دارد پیشنهاد دهندگان کلیه پروژه

 :ارزیابی کارفرمایان قبلی 

ضرورت دارد پیشنهاد ، سال اخیر 5های مشابه انجام گرفته طی ارزیابی کارفرمایان قبلی در ارتباط با پروژه

ی های قبلهای انجام شده در خصوص پروژهدهندگان به صورت مکتوب مستندات کارفرمایان قبلی از ارزیابی

 .را ارائه نمایند

 چهارم: کارکنان کلیدی موثرمعیار  10-4-4

امتیاز بدان تخصیص یافته است و حداقل  17کارکنان کلیدی موثر یکی از معیارهای با اهمیت بوده و تا سقف 

  .باشدامتیاز می 12امتیاز متقاضی برای پذیرش پیشنهاد 

  :ساختار سازمانی اجرای پروژه 

دهندگان پس از تعیین روش اجرا و نیز تهیه شرح خدمات تفصیلی رود که پیشنهاد در این بخش انتظار می

پروژه، مطابق با روال داخلی خود در تعریف و تخصیص پروژه و نیز متناسب با فرآیندهای تببین شده، ساختار 

ان پیشنهاد دهندگ .ها و وظایف هر بخش ارائه نمایندسازمانی تیم اجرایی پروژه را تدوین و به همراه مسئولیت

توانند متناسب با تغییر ماهیت مراحل اجرایی پروژه، ساختار متفاوتی را ارائه نمایند که در صورت وجود می

تواند بیانگر تجربه و تسلط پیشنهاد دهنده در اجرای پروژه های منطقی برای چنین تغییراتی، میاستدالل

شان دهد سازمان پیشنهادی تا چه آنچه در این بخش مهم است، آن است که پیشنهاد دهنده ن .تلقی گردد

  .حد با کار پروژه در هر مرحله تناسب دارد

 ای نفرات کلیدی پروژه:سوابق علمی و حرفه 

تیم تخصصی پیشنهادی  (CV)ای از سوابق و رزومه بایست در این بخش، خالصهپیشنهاد دهندگان می 

 .پروژه و کارشناسان تخصصی را ارائه نمایندشامل مدیر  )ایای از سوابق کاری و حرفهچکیده(اجرای پروژه 

الزم به تاکید است که جایگاه و مسئولیت هر یک از اعضای تیم پیشنهادی در ساختار سازمانی اجرای پروژه، 

 یوی باید تجربه مدیریت پروژه .ای بر مدیر پروژه وجود دارددر این بخش تاکید ویژه .باید مشخص باشد

  .های بزرگ و مشابه را داشته باشددر مقیاس پروژه بازاریابیتحقیقات و طراحی آمیخته 

امتیازدهی و ارزیابی این مولفه برای تعداد نفرات اصلی معرفی شده مطابق با ساختار پروژه که توسط پیشنهاد 

دهنده ارائه و بر اساس فهرست پیشنهادی شامل سوابق تحصیلی، سوابق شغلی و تجربی می باشد، انجام 

  .گرفتخواهد 
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 جهت کسب امتیاز این مولفه ارائه مدارک زیر ضروری است:

تاییدیه همکاری کارکنان کلیدی به صورت مجزا در پروژه موضوع فراخوان که در آن نحوه فعالیت در  -

  .پروژه درج و به امضای هر یک از کارکنان کلیدی رسیده باشد

 ورتصویر آخرین مدرک تحصیلی هر یک از کارکنان کلیدی مشا -

 رزومه شغلی و تحصیلی تمامی کارکنان کلیدی مشاور -

 های معتبر داخلی و خارجی افراد پروژه:گواهینامه 

انتظار می رود هر یک از کارشناسان و یا متخصصانی که در پروژه حاضر همکاری دارند، فهرست مدارک و  

بدیهی است که در این  .ائه نمایندهای داخلی یا بین المللی خود را در این بخش، به طور کامل ارگواهینامه

 .باشدهای مدیر و افراد کلیدی پروژه مدنظر مینامهمرحله تنها مدارک و گواهی

 : استانداردهای تخصصی و مدیریتیپنجممعیار  10-4-5 

امتیاز را  6های مدیریتی است که حداکثر یکی دیگر از معیارهای مورد نیاز برای اجرای پروژه، داشتن نظام

  .گرددل میشام

 یریتی: و مد یتخصص یاستانداردها یرو سا یفیتک یننظام تضم 

بایست دارای گواهینامه استانداردهای مدیریت کیفیت و یا استانداردهای تخصصی دیگر و پیشنهاد دهنده می

در غیر این صورت هیچ گونه امتیازی برای این  .های معتبر مرتبط با موضوع پروژه باشدبندیهمچنین رتبه

  .مولفه در نظر نخواهد گرفت

 های مدیریت اطالعات و نظام مستند سازی و گزارش دهی پروژه: روال 

به منظور اجرای هر چه بهتر پروژه و نیز مستند سازی و نگهداری دانش فنی تولید شده در فرآیند اجرای 

پیشنهاد دهندگان از روش مشخصی جهت مدیریت اطالعات و مستند سازی پروژه، کارفرما انتظار دارد تا 

دگان دهنلذا الزم است تا در این بخش، پیشنهاد .دهی بهره گیرنداقدامات پروژه و نیز رویه گزارش ها وفعالیت

ربه های مورد استفاده جهت مدیریت اطالعات در پروژه حاضر )تجروش مورد نظر خود و نیز ابزارها و تکنیک

در این بخش اشاره به استاندارد و یا روش مدون و  .های مشابه حائز اهمیت است( را تبیین نماینددر پروژه

ت رود که براساس تجربیات خود، روش مدیریبنابراین از پیشنهاد دهندگان انتظار می .کندتئوریک کفایت نمی

  .ی هر یک، با ذکر مصادیق اجرایی ارائه نمایندهااطالعات این پروژه را تحت عناوین اصلی و شرحی بر فعالیت

 معیار ششم: برنامه انتقال تجربیات، دانش فنی، پیاده سازی و آموزش 10-4-6

مشاورین  از آموزش و فنی دانش تجربیات، انتقال برنامه داشتن پروژه این در کارفرما مدنظر عوامل از یکی

های از پیش  برنامه بتواند تا باشد، می کارفرما سوی از شده معرفی کادرهای و داخلی نهادهای به المللی بین

 ارائه خدمات لتعیین شده را در فازهای طراحی خدمت، پیش فروش، فروش و پس از فروش و در تمامی مراح
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 را زیر باید اقدامات پیشنهاددهندگان عامل، این امتیاز کسب برای .آورد در اجرا به تجربیات انتقال براساس

 :برسانند انجام به

 نمود و تعیین شیوه انتقال تجربیات و  خواهند ارائه المللی بین مشاورین که خدماتی مشخص کردن

 ها.دانش فنی اجرای فرآیند

 داشتن برنامه و فنی دانش انتقال برای المللی بین همکاری با فنی دانش انتقال برای نامه تفاهم انعقاد 

 آموزشی. های

 افزاری و مغزافزاری و شیوه اقدام در تمامی افزاری، نرمسازی سختفرایندهای آماده آموزش اجرای

 فروش، فروش و پس از فروش و ارائه خدمات. مراحل طراحی، پیش

 

 

 .باشدامتیاز می 70 هاامتیاز فنی برای پذیرش پیشنهاد مجموع حدنصاب ،الزم به ذکر است:  1تذکر

الزامی بوده و در صورت عدم  4-10هر معیار مطابق با جدول  : کسب حداقل قابل قبولِ 2تذکر

 .های مورد اشاره، پیشنهاد فنی مردود تلقی خواهد گردیددستیابی به هر یک از حداقل

، جدول زمانبندی مراحل ی شرایط شرکت در مناقصهبرگه: الزم است دستورالعمل فراخوان،  3تذکر 

بی ارائه شده پس از چاپ، توسط امضاء کنندگان مجاز برگزاری فراخوان و جدول معیارهای ارزیا

 .گردد پیشنهاد دهندهمطابق با آخرین روزنامه رسمی، امضاء و ممهور به مهر 
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 های پروژهنحوه برآورد هزینه -11

ایر باید س پیشنهاد دهندگانهای مستقیم پروژه، های مستقیم منابع انسانی و سایر هزینهعالوه بر هزینه

ه های مربوطو سایر هزینه فنی و اعتبار شرکت، هزینه آگهی باالسری پروژه شامل سهم ارزش دانشهای هزینه

  .های مستقیم پروژه ارائه نمایندرا برحسب درصدی از جمع هزینه

 کل مبلغ پیشنهادی 11-1

صورت ه تنها بهای مستقیم و باالسری، باید مبلغ کلی پروژهای پروژه اعم از هزینهپس از محاسبه کلیه هزینه

ارائه بیش از یک مبلغ و یا  .و بدون هیچگونه قید و شرطی محاسبه و ارائه شود ، به ریالیک عدد مشخص

شایان ذکر است که در برآورد حق الزحمه انجام  .مشروط نمودن آن باعث رد شدن پیشنهاد خواهد گردید

و عیدی، مرخصی، مالیات و همچنین  های بیمه تامین اجتماعی، سنوات، پاداشخدمات، باید کلیه هزینه

های پروژه، سود شرکت های پروژه، هزینه ریسکهای پیش بینی نشده پروژه، هزینه تاخیر در پرداختهزینه

کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین کلیه وسایل، امکانات،  .و سایر موارد مشابه در نظر گرفته شود

و ... و سرویس ایاب و ذهاب و غذای کارکنان پیشنهاد دهنده برنده در  تجهیزات، لوازم ضروری، نیروی انسانی

 طول انجام پروژه ندارد.

 مدت اعتبار پیشنهاد  -12

 ی شرایط شرکت در مناقصه برگهبرای مدتی که در از هر حیث از آخرین موعد تسلیم  پیشنهادها باید 12-1

زمان تعیین شده برای اعتبار پیشنهادها درج مدت زمان کمتر از  ماه 6 .ه است، معتبر باشدمشخص شد

  .مربوطه خواهد گردید پیشنهاد دهنده، منجر به حذف ()حداقل

 این درخواست .تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را درخواست کند پیشنهاد دهندگانممکن است از کارفرما  12-2

پذیرند، مجاز به اصالح می ی که این درخواست راپیشنهاد دهندگان .و پاسخ به آن باید کتباً صورت گیرد

 .در این خصوص موافقت نمایدکارفرما  پیشنهاد خود نخواهند بود مگر آنکه

 شکل و امضای پیشنهاد فراخوان  -13

مضای تکمیل و توسط صاحبان ا ،پیشنهاد فراخوان باید به ترتیب تعیین شده در این دستورالعمل، تهیه 13-1

شده و با اسناد دیگری که در این  پیشنهاد دهندهو ممهور به مهر مجاز )مطابق آخرین روزنامه رسمی( امضاء 

  .دستورالعمل بیان شده است، در بسته بندی مناسب و مهر شده قرار داده شود

و دارای امضا  پیشنهاد دهندهکه ممهور به مهر  پیشنهاد دهندهپیشنهاد مالی باید روی کاغذهای آرمدار  13-2

 .اصل مجاز )بر طبق آخرین روزنامه رسمی( باشد، در پاکت جداگانه ارائه گردد

 رند،گیقرار میکارفرما طور رسمی در اختیار  بهصرفا مستندات کتبی پیشنهادهای فنی و مالی که  13-3

های سیمی و با عالئم دهد که پیشنهادها را در دفترچهترجیح میکارفرما  .مالک ارزیابی قرار خواهند گرفت

 .ها دریافت کندجدا کننده قسمت
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  الزم به ذکر می باشد که پیشنهادهای دارای قلم خوردگی و یا الک گرفتگی چه در روی پاکت و چه

 .د شدندر محتویات داخل آن مورد بررسی قرار نگرفته و مردود خواه

 عدم ممنوعیت در ارائه پیشنهاد -14

  .نوعیت خاص قانونی باشدمشمول مم نباید پیشنهاد دهنده

 بسته بندی پیشنهادها -15

درس آموضوع پیشنهاد، نام کارفرما،  پاکت جداگانه، بسته بندی و مهر شده که روی آن سهپیشنهاد باید در 

ضروری است که کلیه مدارک به تفکیک زیر در  .قید گردیده است، تحویل داده شود پیشنهاد دهندهو تلفن 

 های جداگانه قرار گیرند: پاکت

  اصل چک تضمین شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی : "الف"پاکت 

ریال را به صورت چک بانکی رمزدار یا ضمانتنامه بانکی به  200.000.000مبلغ  بایستپیشنهاد دهندگان می

نامه اعتبار ضمانت .قرار دهند "الف"در پاکت  شرکت در مناقصهبرای المللی پارسیان های بیننام شرکت هتل

 بایست باشد.ماه می 6حداقل 

  مدارک ارزیابی فنی "ب"پاکت : 

های تکمیل شده پیوست اسناد و سایر مدارک باید حاوی اسناد فراخوان، مدارک ارزیابی فنی و فرم« ب»اکت پ

  .درخواستی طبق دستورالعمل فراخوان باشد

و د که بر طبق دستورالعمل تهیه گردیده است، باید در کر است که محتویات درخواستی پاکت بالزم به ذ

 ارائه شود:بخش 

، شرکای خارجی و پیشنهاد دهنده یمشخصات فن ها،ینامهگواه ،رزومه و سوابق اجراییشامل  ی:عمومبخش 

 ...اسناد مربوط به آن و

 ...بندی وزمان، شرح خدمات و فنی پیشنهاد هایخاص پروژه: شامل تیم پروژه، طرح و فرمبخش 

  پیشنهاد مالی"ج"پاکت : 

این پاکت باید حاوی برگه پیشنهاد قیمت برای انجام موضوع مورد درخواست این فراخوان مطابق با نمونه ارائه 

  .باشد 2-13شده در اسناد فراخوان و با رعایت مفاد بند 

از آن تمام یا بخشی از مبلغ  کهمربوط به قیمت  یاتهیچگونه اطالع «ب»و  «الف»های توجه: در پاکت

  .پیشنهادی قابل استخراج باشد، نباید قرار گیرد
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 مهلت تسلیم پیشنهادها  -16

باید پیشنهاد خود را با رعایت این دستورالعمل و به شرح درج شده در آن، تکمیل و  پیشنهاد دهندگان 16-1

 3-3شانی پستی درج شده در ماده ، به نی شرایط شرکت در مناقصه برگهتا ساعت و تاریخ تعیین شده در 

  .این دستورالعمل تسلیم نموده و رسید دریافت کنند

این  1-8 ممکن است به تشخیص خود، مهلت تسلیم یا گشایش پیشنهادها را طبق مادهکارفرما  16-2

مدید ت، تابع مهلت پیشنهاد دهندگانو کارفرما در این حالت، تمام حقوق و تعهدهای  .دستورالعمل تمدید کند

  .شده است

  .پیشنهادهایی را که بعد از مهلت یاد شده تسلیم شود، دریافت نخواهد کردکارفرما  16-3

 اعالم عدم تمایل، اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد -17

ای حکم به هر علت مایل به شرکت در فراخوان نباشد، اخالق حرفه پیشنهاد دهندهدر صورتی که  17-1

، مراتب را کتباً به شرکت ی شرایط شرکت در مناقصه برگهکند حداکثر در مدت تعیین شده مندرج در می

  .اعالم نماید

ا اینکه و ینماید ن عمالً اقدام به ارائه پیشنهاد لیک ،نموده فارای اعالم انصپیشنهاد دهندهدر صورتی که  17-2

لحاظ اخالق  به )پیشنهاد فنی( مردود اعالم گردد، بکت پیشنهاد ایشان در هنگام بازگشایی و بررسی شکلی پا

  .با وی اثرات منفی بجای خواهد گذاشت کارفرماای اقدام ناشایست انجام داده و در آینده روابط حرفه

پس از تحویل پیشنهاد خود مجاز به اصالح و تکمیل آن نبوده و تنها در صورتیکه مایل به  پیشنهاد دهندگان

ا ، فرصت خواهند داشت تهابازگشایی پاکتپس گرفتن پیشنهاد خود باشند، حداکثر تا دو روز قبل از مهلت 

رفتن گ درخواست پس .نداد خود را بنمایرا کتباً از این موضوع مطلع نموده و درخواست استرداد پیشنه کارفرما

 .باشد «درخواست پس گرفتن پیشنهاد»تحویل شده و در برگیرنده عبارت  کارفرماد به نشانی پیشنهاد، بای

های پس گرفتن پیشنهاد دریافت شده، پس از تاریخ فوق نادیده گرفته شده و پیشنهاد معتبر تلقی درخواست

 .خواهد گردید
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 گشایش و ارزیابی ها

 

 کارفرماگشایش پیشنهادهای فراخوان از سوی  -18

را  بسته هایی ، اعالم شده  ی شرایط شرکت در مناقصه    برگهدر تاریخی که در  هیات انتخابی کارفرما 18-1

درصتتورت صتتالحدید  .که به موقع تحویل شتتده اند، گردآوری و به شتترح زیر گشتتایش خواهد نمود 

شنهاد دهنده کارفرما، نماینده مجاز  شد )فقط یک نف پی ضور ، ر( که دارای معرفی نامه معتبر با  حق ح

 .در جلسه بازگشایی پاکت حاوی پیشنهادات فنی را خواهد داشت

 

 پیشنهاد هر ج پاکت سپس پاکت ب و در نهایت  هیات انتخاب مشاور ابتدا پاکت الف   18-1-1

ها در هنگام هریک از پاکت بررستتی نموده و در صتتورتیکهبصتتورت جداگانه را  دهنده

، پیشنهاد مردود  ارای نقص در مدارک درخواستی و یا قلم خوردگی باشد  د بازگشایی 

 .دنبازگردانده می شو پیشنهاد دهندهد، به نتلقی شده و بدون اینکه باز شو

پس از حصتتول اطمینان از کفایت شتترایط مندرج در نامه رستتمی ارائه  بهای پاکت 18-1-2

شنهاد  شده،    ، های الفو تأیید پاکت پی شایی  شنهادهای بازگ شکلی  پی  فنی به لحاظ 

ضا  شنهاد فنی و غیره( کنترل    ها)ام صلی پی ی مجاز و مهرها، کامل بودن بخش های ا

 رزشگردد که در کل پیشنهاد فنی، به هیچ وجه قیمت و یا ا شده و ضمناً بررسی می   

در این صورت پیشنهادهای فنی معتبر، مورد بررسی  .پیشنهاد مالی درج نگردید باشد

 .اهند گرفتو ارزیابی قرار خو

را  ی که امتیاز فنی الزمپیشنهاد دهندگان )پاکت ج(  پیشنهاد قیمت ت ابازگشایی پاک  18-1-3

راساس نتایج  لویت بندی پیشنهادها ب و، پس از اامتیاز( 70)حداقل  کسب کرده باشند  

 .گیردارزیابی فنی صورت می

 

 هاارزیابی -19

 .گیردپیشتتنهادهای قابل قبول صتتورت می ارزیابی فنی توستتط هیات انتخاب مشتتاور به طور کامل از   19-1

شنهادهای   شنهاد دهندگان پی شان مغایر با          پی شنهادهای شند و یا پی شده نبا شرایط اعالم  ی که واجد 

 .عالم خواهد شداشرایط و الزامات اسناد فراخوان باشد، مردود 

ی برگهیرد در گاهم موارد و معیارهای ارزیابی که در بررستتتی پیشتتتنهادهای فنی مورد توجه قرار می  19-2

 .آمده است شرایط شرکت در مناقصه 

شنهاد  پیهای خود را با فرض اینکه کلیه اطالعات دریافتی از ارزیابیکارفرما سی صحت مستندات:    ررب  19-3

 .دهددرست، موثق و معتبر بوده و شفاف سازی در حد امکان رعایت گردیده است، انجام می     دهندگان

 پیشنهاد دهندگان اما به منظور حصول اطمینان از نگرش یکپارچه و همسان در تهیه مستندات توسط     

متفاوت و افزایش توان پاسخگویی به ابهامات، هیئت انتخاب مشاور در صورت صالحدید و امکان، اقدام     

 .نمایدمی پیشنهاد دهندگانبه بررسی صحت مستندات و اظهارات 
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شاور  گ  19-4 شنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز فنی زینش نهایی م و تذکرهای  4-10)مطابق بند  از بین پی

ضوع بند   3و  2، 1 سب نموده اند   (4-10مو ست      .گیردانجام میرا ک شنهاد دهنده ای صه پی برنده مناق

 .پایین ترین قیمت را نیز در پاکت ج ارائه داده باشد ،فنیمجاز که عالوه بر کسب حداقل امتیاز 

چنانچه رقم پیشنهاد مالی پیشنهاددهندگانی برابر باشد، امتیاز فنی باالتر مالک عمل جهت انتخاب    تبصره :  

 برنده مناقصه می باشد

 کارفرماتماس با  -20

 لئدر مورد مساکارفرما با  پیشنهاد دهندهاز زمان گشایش پیشنهادها تا زمان امضای قرارداد، هرگونه تماس 

 .انجام شود (پارسیان هایشرکت هتل)کارفرما  با 3مطابق بند مربوط به پیشنهاد، باید به صورت کتبی 
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 قرارداد واگذاری و مبادله

 قبول یا رد پیشنهادتغییر، اصالح، حق   -21

در صورت نیاز به تغییر در مفاد دستورالعمل آن را با ذکر آخرین ویرایش دستورالعمل  حق داردکارفرما  21-1

 در وب سایت رسمی خود اصالح و به روز رسانی نماید.

را قبول یا رد کرده و یا فرآیند فراخوان را لغو نماید و یا تمام  هاهر یک از پیشنهادکارفرما حق دارد  21-2

و از این بابت، هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر  دش از ابالغ نامه پذیرش، رد کنپیشنهادها را در هر زمان، پی

  .، نخواهد داشتپیشنهاد دهندگان

خود از هر طریق ممکن مانند را از تصمیم  پیشنهاد دهندگاندرنگ بی کارفرمادر صورت لغو فراخوان،  21-3

  .سازد، مطلع میدرج آگهی

بی تجر از توان تخصصیکارفرما  ، به منظور ارزیابیپیشنهاد دهندگانشرح خدمات تهیه شده از سوی  21-4

 کامالً محفوظ است که کارفرمابرای انجام این پروژه، جنبه پیشنهادی داشته و این حق برای  پیشنهاد دهنده

های دامنه و نیازمندی ، در چارچوب اهداف،ول در خصوص مفاد نهائی شرح خدماتپس از انتخاب برنده ا

  .پروژه تصمیم گیری نموده و با وی در این خصوص توافق نماید

 ابالغ به برنده فراخوان -22

، برنده فراخوان را به صورت کتبی با ارسال نامه پذیرش مطلع کارفرماپیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها، 

 .، اعالم نمایدکارفرمابرنده، باید وصول این ابالغیه را به  .خواهد ساخت

 امضاء و مبادله قرارداد -23

موجود در اسناد فراخوان با اعمال مطابق با شرح خدمات  پس از ابالغ نامه پذیرش، اسناد قرارداد را کارفرما،

 ی شرایط شرکت در مناقصهبرگهکند تا در مهلت تعیین شده در رنده دعوت میبو از  ،تهیهدو طرف های توافق

 تضمین شرکت در فراخواننفر اول، در صورت انصراف  .مراجعه کند کارفرماله آن، به نشانی ، برای امضاء و مباد

ذار خواهد واگ نفرات برتر بعدیموضوع مناقصه به ترتیب به به نفع کارفرما ضبط گردیده و  پیشنهاد دهنده

 .شد

  قیمت با نفر اول الزم به ذکر است به منظور ارجاع موضوع قرارداد به نفرات بعدی، حداکثر اختالف

 .بایست کمتر از پنج درصد مبلغ پیشنهادی نفر برنده باشدمی

 کارفرماو فساد و تبانی، مصالحه به زیان نظام  -24

جمهوری اسالمی  یاکارفرما ی به زیان پیشنهاد دهندگانهرگاه در جریان فراخوان، اطالع حاصل شود که  24-1 

فرما کارگزارش شود، و در صورتی که این امر صورت گرفته باشد، کارفرما به اند و مراتب ایران، مصالحه کرده

اند، برای اقدام قانونی به مراجع ی که در این جریان مشارکت داشتهپیشنهاد دهندگاندرج نام  گزارش امر را با

 .گردد، فراخوان لغو میکارفرماذیصالح ارسال خواهد کرد و در صورت لزوم، به تشخیص 

  .موجب باطل شدن پیشنهاد خواهد گردید 10هرگونه دخل و تصرف در ارائه اسناد موضوع بند  24-2
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 عمومی )نوبت اول(ی شرایط شرکت در مناقصه برگه
عطف به 

 العملدستور
 شرح کار عنوان

3-4 
مهلت تحویل 

 پیشنهادها

مورخ  بندی همراه استتناد فراخوانآخرین موعد تستتلیم پیشتتنهادها مطابق جدول زمان 

 .باشدمی 11تا ساعت  18/09/1396

7-3 
نشانی و مهلت ارسال 

 هاپرسش

های خود را در مورد اسناد فراخوان و نیز کسب اطالع در پرسش پیشنهاد دهندگان

( و پارسیان هایشرکت هتل) کارفرماه را از طریق ها و مشخصات پروژخصوص نیازمندی

 .انجام دهندحداکثر تا یک روز قبل از مهلت تحویل پیشنهادها 

 :کارفرمانشانی 

های شرکت هتل، 4طبقه  مرکز، نیادب تهران، بزرگراه رسالت، قبل از آفریقا، ساختمان

 02188670609پارسیان، واحد بازاریابی و فروش، آقای حامد عبدالعلی، تلفن: 

7-8 
الزامات و تعهدات 

 پیشنهاد دهندگان

 عنوان را به د یک شرکت دارای صالحیت خارجی  باشن موظف می پیشنهاد دهندگان  -1

همکار خود در تمام مدت زمان انجام قرارداد و با هدف کمک در به انجام رستتتاندن 

پذیرش و تأیید همکار      .طور رستتتمی به کارفرما معرفی نمایند      موضتتتوع قرارداد به 

 .باشدتوسط کارفرما، از شروط اصلی قبول پیشنهاد می خارجی

شنهاد دهندگان  -2 شند تفاهم موظف می پی موافقت  خارجیکه در آن همکار ای نامهبا

بدون قید و شرط خود برای مشارکت در به انجام رساندن موضوع پیشنهاد را اعالم       

 .است همراه با سایر اسناد درخواستی فراخوان ارائه نمایند نموده

سیم کار بین      -3 ست نحوه تق شنهاد دهندگان ضروری ا ر طوآنان به خارجیو همکار  پی

 .همراه با سایر اسناد درخواستی فراخوان ارائه گردد شفاف و دقیق تعیین شود و

 نحوه برآورد قیمت 11-1

های مستقیم و غیر مستقیم پروژه و   های پروژه با در نظر گرفتن کلیه هزینهبرآورد هزینه

های احتمالی تهیه و ارائه گردیده و پیشتتنهاد قیمت های جانبی و ستتود و ریستتکهزینه

به  وها باید به صتتورت ریالی برآورد ضتتمناً کلیه هزینه .گرددباید به صتتورت مقطوع ذکر 

 گردد.صورت خوانا، بدون خط خوردگی و به عدد و حروف و بدون قید و شرط درج 

10-1 

12-1 
 مدت اعتبار پیشنهادها

ماه پس از آخرین مهلت قانونی ارستتال پیشتتنهاد  6یشتتنهادها باید حداقل مدت اعتبار پ

در نامه مدت اعتباری را درج نکرده باشتتد، مدت  نهاد دهندهپیشتتدر صتتورتی که  .باشتتد

 .شود ماه پس از آخرین مهلت قانونی ارسال پیشنهاد در نظر گرفته می   6اعتبار پیشنهاد  

شنهادها، منجر به حذف     درج شده برای اعتبار پی مدت زمانی کمتر از مدت زمان تعیین 

شنهاد دهنده  شنها و کارفرما ن مذکور با توافق تمدید از زما .مربوطه خواهد گردید پی د پی

 .مانده در فرآیند فراخوان، امکان پذیر استباقی دهندگان

 نسخ پیشنهاد 13-1

ه و الکترونیکی از پیشنهاد فنی تهی ه باید یک نسخه چاپی و یک نسخ   پیشنهاد دهندگان 

ده ش موم و فنی به صورت نسخه چاپی در یک نسخه به صورت مهر پیشنهاد .ارائه نمایند

 .ارائه گردد

 انصراف 17-1

 

اگر پیشنهاد دهنده مایل به شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد نباشد باید حداکثر تا دو      

 .ها مراتب را به صورت کتبی به کارفرما اعالم نمایدروز قبل از بازگشایی پاکت
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عطف به 

 العملدستور
 شرح کار عنوان

18-1 
 گشایش 

 پیشنهادها

در تاریخ   پیشتتتنهاد دهندگان مطابق جدول زمانبندی          الف و ب های گشتتتایش پاکت   

 همراه اسناد فراخوان انجام می شود. 18/09/1396

ریخ در تا کارفرما( تاییدیه ارزیابی فنی)درصتتورت  قیمت )ج(زمان بازگشتتایی پاکت های 

های پارسیان به  انجام می شود و نتایج حاصله از طریق سایت شرکت هتل     21/09/1396

 به اطالع شرکت کنندگان در فراخوان خواهد رسید. www.pih.irآدرس 

18-1-1 

18-1-2 

حداقل نیازمندی های 

 )خطوط قرمز( فنی

اکت )ب( و )ج( بدون بازگشایی   درصورت وجود نقص در مدارک پاکت )الف(، پ  -1

 به پیشنهاد دهنده مسترد می گردد.

شنهادها حداقل      -2 صورتی که هریک از پی شاور، در پس از ارزیابی هیات انتخاب م

از رقابت در مناقصتته امتیار قابل قبول به لحاظ فنی را کستتب ننموده باشتتند،  

 گردند.خارج می

تواند یک قیمت تنها می پیشتتتنهاد دهنده برای انجام پروژه موضتتتوع فراخوان -1

مشتتخص و غیرمشتتروط را اعالم نماید و چنانچه در پیشتتنهادی بیش از یک   

 قیمت و یا با قید شرایطی درج گردیده باشد، پیشنهاد مربوطه رد خواهد شد.

 گزینش نهایی 19-3

سب  را ک یفن یازکه حداقل امت یدهندگان یشنهاد پ ینمشاور از ب  یینها ینشگز -3

که عالوه بر  یستتتدهنده ا یشتتنهاد. برنده مناقصتته پگیردیم نموده اند انجام

 در پاکت ج ارائه داده باشد. یزرا ن یمتق ینتر یینپا ی،فن یازکسب حداقل امت

 معیارهای ارزیابی فنی 10-4

صلی زیر، مورد   6کلیه پیشنهادهای دریافتی توسط هیات انتخاب مشاور در قالب     معیار ا

 ارزیابی قرار خواهند گرفت:

 روش شناسی/متودولوژی .1

  شریک خارجی .2

 تجربیات ویژه .3

 کارکنان کلیدی موثر .4

 استانداردهای تخصصی و مدیریتی .5

 برنامه انتقال تجربیات، دانش فنی، پیاده سازی و آموزش .6

 امتیاز می باشد.   70حد نصاب مجموع امتیازات فنی 

15 
سپرده شرکت در 

 مناقصه

شنهاد دهندگان می  ست مبلغ  پی صورت چک بانکی رمزدار   200.000.000بای ریال را به 

شرکت هتل    ضمانتنامه بانکی به نام  سیان برای  های بینیا  صه شرکت در من المللی پار  اق

 بایست باشد.ماه می 6اعتبار ضمانتنامه حداقل  تحویل کارفرما نماید.

 ابالغ برنده 22
ق از طری برنده جهت انعقاد قرارداد را پس از تعیین برنده فراخوان    کارفرما، نامه ابالغ به      

 برای وی ارسال خواهد نمود. کمیسیون معامالت

 امضاء قرارداد 23

مدت      حداکثر ظرف  نده فراخوان  مه دعوت از ستتتوی         4بر نا فت  یا کاری پس از در روز 

در دعوت نامه مراجعه بایست برای امضاء و مبادله قرارداد به محل اعالم شده   کارفرما، می

شده برای عقد     شد، چنانچه برنده فراخوان پس از مدت زمان قید  کند. الزم به ذکر می با

شده برای طی مراحل انعقاد قرارداد مراجعه ننماید،  ی وی سپرده  قرارداد به محل تعیین 

شده  فینفر دوم که از لحاظ اخذ امتیاز مورد تایید قرار گرفته به عنوان برنده معر ضبط و

 .و اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت

http://www.pih.ir/
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 نوبت دوم-زمان بندی مراحل برگزاری فراخوان

 عنوان فعالیت ردیف
 مدت زمان

 )روز(
 تاریخ پایان تاریخ آغاز

 11/09/96 1 نوبت دوم-عمومی انتشار آگهی فراخوان 1

 14/08/96 11/08/96 4 ارائه اسناد فراخوان به مشاوران 2

 18/09/96 11/09/96 8 مشاوران نهایی پیشنهادهایمهلت تکمیل و ارائه  3

 18/09/96 1 و ب های الفبازگشایی پاکت 5

 21/09/96 19/09/96 3 ارزیابی و اعالم نتایج به مشاوران حائز صالحیت 6

 21/09/96 1 (جهای مالی )پاکت بازگشایی پاکت 7
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 چارچوب پروژه

 

 هتلداریو پیش فروش خدمات ازاریابی طرح مشارکت زمانی بر و طراحی آمیخته بازاتحقیقات : حطر عنوان

سا  انگیزه و علت سرمایه از طریق پیش فروش        ح: طر یس ا سعه بازار و جذب  صوالت، تو شی به مح تنوع بخ

 خدمات

 .می باشد (برج جنوبی و غربی) پارسیان استقالل هتلشامل محدوده طرح: 
 

  الزامات و اصول

 

  ،تحقیقات بازار 

  ،تحلیل متغیرهای کالن محیطی 

  ،بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت 

 یابی، بخش بندی بازار، انتخاب بازار هدف و جایگاه 

 ،تدوین استراتژی های بازاریابی 

 :طراحی آمیخته بازاریابی شامل 

o ،طراحی محصول، بسته خدمات و خدمات پس از فروش 

o استراتژی های قیمت گذاری، تعیین 

o ،تعیین استراتژی های پیشبرد فروش و تبلیغات 

o ،تعیین کانال های توزیع 

o فروش های ارائه خدمات، جداول زمانی استفاده )چرخشی، ثابت و ...(، فرآیند پیشطراحی فرآیند

 و فروش،

o ها،ها و مهارتافراد ارائه دهنده خدمت، نیروی فروش و پشتیبانی، آموزش 

o اهد فیزیکی محل ارائه خدمات، دفتر فروش، اسناد و مدارک مالکیت خریداران، قرارداد و شو

 ها.فرم

 های فروش خدمات،طراحی استراتژی 

 ها.مشاوره اجرای برنامه 
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 هاپیوست

 

 (: فرم نامه رسمی ارائه پیشنهاد1پیوست )

 ات و مدارک مربوط به شریک خارجی(: مشخص2پیوست )

 پیشنهاد فنی(: فرم 3پیوست )

 (: فرم اطالعات عمومی شرکت و صالحیت فنی4پیوست )

 (: فرم پیشنهاد مالی5پیوست )

 (: چارچوب قرارداد و شرح کلی خدمات 6پیوست )

(: زمان بندی مراحل برگزاری فراخوان7پیوست )



 


