
 

 « کافي شاپ 1396سال نوبت اول  رايط عمومي مزايدهش» 
 

عصرر  المللي  پارسیان در  نظر دارد به استناد آگهي منتشره در روزنامه   هتل پارسیان کرمانشاه تحت پوشش شرکت هتلهاي  بین

گ شاراط  را باراي   واقع در طبقه همکف هتل )البي( با مشخصاا  مناجرد در بار    کافي شاپ نسبت به واگذاري  باخترو  اقتصاد

    بهره برداري و به صور  قرارداد طک ساله و قابل تمجطج تا سه سال با توافق هتل و از طرطق مزاطجه عمومي واگذار نماطج.

 لذا از شرکت کننجگان در مزاطجه درخواست مي شود تا به موارد ذطل که جزء الطنفک مزاطجه مي باشج توجه فرماطنج :

ضامن بازدطاج از محال موضاو       10/12/1396لغاطات   درد آگهاي  تواننج از تاارط    ه ميمتقاضیان شرکت در مزاطج .1

مزاطجه و با درطافت برگ شراط  مزاطجه ، پیشنهاد قیمت خود را در پاکت الك و مهر شجه حاجاکرر تاا پاطاان وقات     

، هتال پارسایان    به هتل به آدرس : کرمانشاه ، ابتجاي بلوار طاا  بساتان     10/12/96مورخ پنجشنبه روز اداري 

 کرمانشاه  تسلیم و رسیج درطافت نماطنج.

 42581822940401باه حساا    رطاال  میلیاون(  30) میلیاون   ساي مبلغ  کافي شاپبه منظور شرکت در مزاطجه  .2

باانکي در   ضامانتنامه وارطز و طاا بصاور     کرمانشاه انیپارس  بنام هتل  يامام يشعبه بلوار مصطف نایبانک س يجار

پاکات   ان کرمانشاه تحوطل و رسیج آن را اخذ و تصوطر مربوطه را در پاکت الك و مهر شجه ججاگانهوجه هتل پارسی

 به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحوطل نماطنج. )الف(

 متقاضیان مي باطست فرمهاي شراط  مزاطجه را به طور کامل و خوانا تکمیل و امضااء و در پاکات الك و مهار شاجه     .3

 متقاضي درد شود.و شماره تلفن روي پاکتها ، نام  تحوطل نماطنج پاکت ) (

متقاضیان باطج اجاره پیشنهادي خود را به صور  خوانا و بجون خ  خوردگي به عجد و حروف و بجون قیج و شار    .4

 در برگ شراط  درد نماطنج.

ر از مبلغ تعیاین  به پیشنهادهاطي که مبهم ، مخجوش ، مشرو  و طا فاقج مبلغ سپرده بوده و طا مبلغ سپرده آن کمت .5

 شجه باشج ترتیب اثر داده نخواهج شج.

 هزطنه هاي مربو  به انجام مزاطجه )آگهي و کارشناسي و بازرسي ( به عهجه برنجه مزاطجه مي باشج. .6
 

 مدارک مورد نیاز :  .7

 

وطر کامال  شرکت کننجگان ) اشخاص حقیقي ( در مزاطجه مي باطست نسبت به ارائه سوابق کاري مربوطه ، بهمراه تصا - 1-7

 صفحا  شناسنامه و تصوطر کار  ملي جهت بررسي ، همراه با ارسال پاکتها اقجام نماطنج . 

همراه ساطر ماجارك   مجاز به پس از مهر وامضاء صاحبان امضاءادر اطن مرحله ،فرم شرکت در مزاطجه راشخاص حقوقي  -2-7

 در پاکت مربوطه تحوطل نماطنج.

حسن شهر  و حسن اخال  بوده و هتال ماي تواناج ماوارد مرباو  باه آناان را        شرکت کننجگان در مزاطجه باطج داراي  .8

 بررسي نماطج.

 متقاضیان و برنجگان مزاطجه مکلف به رعاطت قوانین جمهوري اسالمي اطران و مقررا  داخلي هتل مي باشنج. .9

هج شج پس از انعقاد قارارداد  سوم تا خاتمه عملیا  مزاطجه و انعقاد قرارداد مسترد نخوا –دوم  –مبلغ سپرده نفرا  اول  .10

 سوم مسترد خواهج شج. –با برنجه مزاطجه سپرده نفرا  دوم 

گاردد   روز از تارط  اعالم کتبي برنجه شجن توس  هتل که از طرف هتل اعالم ماي  10برنجه مزاطجه حجاکرر ظرف مج   .11

در غیر اطنصور  سپرده وي باه نفاع   مي باطست جهت انعقاد قرارداد مطابق ضواب  و مقررا  و شراط  هتل اقجام نماطج 

 هتل ضب  خواهج شج با برنجگان دوم و سوم نیز در صور  اعالم هتل مطابق همان روال برنجه اول عمل خواهج شج.

روز پس از مشخص شجن باا درخواسات کتباي باه واحاج       20تواننج  شرکت کننجگاني که در مزاطجه برنجه نشجه انج مي .12

 ود را درطافت دارنج.مالي مراجعه نموده و سپرده خ



 

 هتل در رد طا قبول طک طا کلیه پیشنهادا  واصله مختار است. .13

شرکت نمودن در مزاطجه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارا  و شراط  هتل و انعقاد قرارداد مطابق نمونه هتل ماي   .14

 باشج.

            در صااور  لاازوم ، هتاال باشااج ده روز اداري پااس از درد آگهااي مااي  حااجاقل کااه در هنگااام تشااکیل جلسااه مزاطااجه .15

 مي توانج متقاضیان واجج شراط  را دعو  نماطج که ساعت و تارط  آن نیز اعالم خواهج شج.

فاو     کافي شاپمتقاضي با روطت کامل و آگاهي از مشخصا  و موقعیت و شراط  هتل براي مشارکت در بهره برداري  .16

شراط  مزاطجه مي نماطج و نمي توانج بعجاً به عذر عجم اطال  در های  ماورد    سال مبادر  به امضاء اورا  و 1براي مج  

 متعذر گردد و هتل در اطن خصوص تنها نسبت به واگذاري محل مورد مزاطجه با شراط  فعلي موجود اقجام خواهج نمود.

اثاثه و لوازم کاار  باه عهاجه     ونو دکوراسی تهیه ساطر امکانا  و تجهیزا  و لوازم مورد نیاز بهره برداري اعم از تجهیزا  .17

برنجه مزاطجه بوده که از اطن سرماطه گذاري در پاطان دوره قرارداد تنها بخش اموال منقول متعلق به برنجه مزاطجه باوده و  

 اموال غیرمنقول و تاسیسا  منصوبه متعلق به هتل خواهج بود.

بعهجه بهاره   کالً کافي شاپهزطنه هاي مربو  به آ  و بر  و تلفن و تعمیر و نگهجاري لوازم و ماشین آال  و تجهیزا   .18

 بردار مي باشج.

در وجاه هتال پارسایان کرمانشااه معاادل       ضمانتنامهبرنجه مزاطجه در هنگام عقج قرارداد اجاره مکلف به ارائه طک فقره  .19

 تضمین اجراي قرارداد مي باشج.جهت  حجاقل طکسال مال االجاره

 فقاااره داااک در وجاااه هتااال باااه عناااوان  12برناااجه مزاطاااجه در زماااان انعقااااد قااارارداد مکلاااف باااه تحوطااال  .20

 مال االجاره ماهیانه خواهج بود .

و سااعا    کافي شااپ برنجه مزاطجه در پاطان هر ماه مکلف به تسوطه حسا  مالي با هتل مي باشج و از لحاظ نحوه اداره   .21

 زم به رعاطت شراط  و ضواب  هتل و شراط  مقرر در قرارداد اجاره مي باشج.کار مل

 با متقاضي خواهج بود. کافي شاپدر  اغذطه و اشربهعنجاللزوم اخذ مجوزهاي الزم براي ارائه خجما  و فروش  .22

اضاي اطجااد   و انتخا  فعالیت مورد درخواست تحت هی  عنوان جنبه انحصاري براي متق کافي شاپشرکت در مزاطجه   .23

 نخواهج کرد.

 
... صادره از ......................................... به نماطنجگي اطنجانب ............................................... فرزنج .................... شماره ملي ................................

...... و شماره تلفن ............... به آدرس .....................................................................................................از شرکت .................................

را مطالعه نموده و  مزاطجهمي نماطم که شراط  عمومي مورد ................................................ و همراه ............................................... اعالم 

 مفاد آن بجون قیج و شر  مورد قبول اطنجانب مي باشج .

 

 

 

 

 

 محل امضاء ، مهر و اثر انگشت متقاضي                                                                                             

 
 
 
 
 
 



 

 
 ط متقاضي تکمیل شود :فرم ذيل توس

 
 اشخاص حقیقي :

 .. فرزنج : ...................................................... اطنجانب : ...................................................................................................................

 ......................................................................................................... صادره از : .....................................شماره شناسنامه : ...........

 ...............................................................................................به آدرس : ...........................................................................................

 ............................................شماره تماس : )تلفن ثابت(........................................................................ تلفن همراه : ...............
 

 اشخاص حقوقي :

 ..........................................: ..................... اطنجانب : ............................................................................................................. فرزنج

  ........................................................................................ به شماره ثبت : ............................مجطر عامل شرکت :.......................

 ...........................................................................................................................به آدرس : ..............................................................

 .........................................................شماره تماس : )تلفن ثابت(................................................................ تلفن همراه : ........
 

  

هتل ، متقاضي اجاره باه منظاور ارائاه     کافي شاپعلم و آگاهي از شراط  مزاطجه و موقعیت و وضعیت  اطنجانب با 

ساال و باا اجااره ماهاناه ..................................................................... رطاال )معاادل        1خجما  / فروش  باراي ماج    

 مي باشم .......تومان ........................... رطال معادل .......و جمع کل ساالنه مبلغ ...............( ومان ........ ت............................

 

 

 
 نام و امضاء و مهر شرکت متقاضي  نام و امضاء متقاضي )حقیقي(

 
 

 

 

 

 


