
  

 (( 1396سال  اول نوبت يدهاز))فرم شرايط عمومي شركت در م 
 

  سرويس تاكسيخدمات ه: زايدموضوع م

 

 خواهد بود . 10/12/1396 روز پنجشنبه مورخحداکثر تا  انیاز متقاض مزایدهشرکت در  طیفرم شرا لیمهلت تحو (1

 نوشته شده باشد . یبه حروف و عدد و بدون خط خوردگ دیبا شنهادیمبلغ پ (2

 دهنلده  شلنهاد یو مشخصات  کاملل پ  یاثر داده نخواهد شد و نشان بیمبهم ، ناقص و مشروط ترت یشنهادهایبه پ (3

 گردد . دیق شنهادیدر پ قایدق ستیبایم

الزم به ذکلر اتلت    نیکند و همچن یاعالم م مزایدهرا نفر اول  شنهادیپ نیتر نییحسب مورد پا مزایده ونیسیکم (4

 باشد . یمختار م شنهادهایپ هیکل ای کیهتل با در نظر گرفتن صرفه و صالح خود در رد و قبول 

بله   لیل ذ طیباشد تمام فرمها را پس از مطالعه ، امضاء و در دو پاکت مجزا )الف و ب( و بلا شلرا   یمکلف م یمتقاض (5

 . ندینما لیکرمانشاه تحو انیهتل پارت یامور ادار

 

 پاكت بزرگ )پاكت الف( : اتي( محتوالف
 اتت. دهیرت یکه به امضاء متقاض مزایدهشرکت در  طیصفحات شرا هیکل 

 یمتقاض یشناتنامه و کارت مل ریتصو 

 راتییل تغ نیآخر یو روزنامه رتم سیتات یاتاتنامه ، آگه ریتصو هیباشد ارا یشخص حقوق یمتقاض کهیدر صورت 

 اتت. یشرکت الزام تیصاحبان امضاء مجاز و مجوز فعال

 مناقصه بطور کامل نهیدر زم یدر خصوص داشتن تابقه کار یقبل یقراردادها ریتصو هیارا 

بانلک تلینا بنلام هتلل      42581822940401نقد واریز شلده بله حسلاب شلماره     وجه  ای یضمانتنامه معتبر بانک 

 الیر ونیلیم (30سي )مبلغ  بهکرمانشاه پارتیان 

 شرکت از بانک مربوطه  ای یمتقاض یگزارش کارکرد حساب جار 

 گرفته خواهد شد.( لیبودن تحو لیکنترل و در صورت تکم ی) مدارک فوق توتط مسئول امور ادار

 

 

 

 



 پاكت كوچک )پاكت ب ( : اتي( محتوب
خلود را در داخلل فلرم مربوطله      ملت یق شلنهاد یفلرم پ  نیمفاد مندرج در ا تیتوانند با رعا یم مزایدهشرکت در  انیمتقاض

بله   10/12/1396 یروز ادار انیل نوشته و تلا پا  یکه به حروف و عدد و بدون خط خوردگ یشنهادیپ متیکرده و  ق لیتکم

 کنند . افتیدر دیداده و رت لیکرمانشاه تحو انیهتل پارت یامور ادار

 

 شرایط عمومی شرکت در مزایده:

باقی خواهد ماند تا در صلورتی کله نفلر اول برنلده،      کرمانشاهمبلغ تپرده نفرات اول تا توم برنده مزایده، نزد هتل پارتیان 

 یا توم برنده، قرارداد منعقد گردد.  با نفرات دوم ضمن ضبط تپرده نفر اول  پس از ابالغ، از عقد قرارداد امتناع نماید

                روز پللس از ابللالغ دهدر صللورتی کلله نفللر برنللده، پللس از ابللالغ کتبللی یللا شللفاهی برنللده شللدن وی و گ شللت مللدت    

، بدون هیچ قید و شرطی اقلدام ننمایلد  و یا معادل آن پرداخت وجه نقد  ارائه ضمانت نامه بانکی( ، نسبت به 17)مطابق بند 

ضلبط و برداشلت    پارتلیان کرمانشلاه   خسارت عدم ایفای تعهد، به نفع هتل  به عنوان تپرده تضمین شرکت در مزایده وی

بله هملین    درمورد نفرات برنده دوم و تلوم نیلز   و به نفرات دوم یا توم واگ ارمی شود و موضوع مزایده بترتیب خواهد شد

نماید پس از ارائه ضلمانت  بدیهی اتت چنانچه برنده بجای ضمانت نامه بانکی معادل وجه نقد تودیع  روال عمل خواهد شد.

 نامه بانکی وجه م کور مسترد می گردد.

 تپرده تضمین تایرشرکت کنندگان پس ازمشخص شدن نفرات اول تاتوم برنده مزایده،قابل اتتردادخواهد بود. 

تعللق  هلر گونله کسلورات قلانونی      و و مالیلات بلر ارزش افلزوده    مالیات،عوارض،ملوضلوع مزایلده،حقوق  درصللورتیکله بله

 عهده برنده مزایده میباشد.  بگیرد،

        فقره چک به تر رتید اول هر ماه به میزان مبلغ اجاره هر ملاه همزملان بلا امضلاء قلرارداد       12برنده مزایده متعهد به ارائه 

و بله   می باشد در صورتیکه هر یک از چک ها در تررتید وصول نگردد ، هتل مختار اتت قرارداد را یکطرفله فسلن نمایلد   

 ماه ، مبلغ اجاره را از برنده مزایده جهت برگزاری مزایده جدید طلب و اخ  نماید. 3   مدت

 .هزینه های مربوط به برگزاری مزایده اعم از کارشناتی و آگهی و غیره و ... به عهده برنده می باشد

                           تهیله  یکسلال   کلل اجلاره   متقاضی پلس از برنلده شلدن در موقلع عقلد قلرارداد بایسلتی ضلمانت نامله بلانکی بله مبللغ             

و به هتلل تحلویل نملاید. بدیهی اتت پس از انقضای مدت قرارداد و یا فسن قرارداد و ارائله مفاصاحسلاب هلای مربوطله و     

وق عودت داده خواهد شد. در صورت عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هتل علالوه بلر ضلبط تلپرده     تسویه با هتل ضمانت نامه ف

 برنده می تواند موضوع اجاره را به نفرات بعدی واگ ار نماید.

 نلام و محلل اشخلاص حقلوقی متقاضی شرکت در مزایده و همچنین نام و مشخصات صاحبان مجاز امضاء بله هملراه یلک   

در روزنامله   اتیس شرکت و یک نسخه از آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان مجاز امضاء منتشرهنسخه کپی از آگهی ت

 .رتمی باید در داخل پاکت پیشنهاد قیمت قرار داده شود 



متقاضی شرکت در مزایده، رتمًا اعالم می نماید که مشلمول ممنوعیلت منلدرج در قلانون منلع مداخلله وزراء نماینلدگان        

املر در هلر    نله خلالف ایل  لنمی باشد و چنانچل  1337دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب تال مجلس و کارمندان 

، عالوه بر مجازاتهای مقرر در قانون و ضمن فسلن قلرارداد و ضلبط تلپرده تضلمین، مسلئول جبلران         زمان به اثبات برتد

 می باشد. پارتیان کرمانشاه خسارات وارده به هتل 

و فاقد تپرده و پیشنهاداتی که بعداز تارین تعیین شده واصلل گردد،ترتیلب اثلر داده     مخدوش مشروط،مبهم،به پیشنهادات 

 نخواهد شد.

 متقاضی می بایست پیشنهاد قیمت خویش را در پاکت درب بسته تحویل دهد.

و از هرگونله   در رد یلا قبلول یلک یلا کلیله پیشلنهادات مختلار اتلت         براتاس صرفه و صالح خلود کرمانشاه پارتیان  هتل

 توضیحات مبراتت و در این صورت متقاضیان هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهند داشت.

در نظلر گرفتله شلده و متقاضلی در صلورت       تاکسی تلرویس منحصراً جهت  فضای که در اختیار برنده مزایده قرارمی گیرد

بله   دیگری را ارائه ننماید در غیر اینصورت هتل مجاز بله فسلن قلرارداد    خدماتارداد متعهد می گردد برنده شدن و عقد قر

 صورت یکجانبه خواهد بود. 

محوطله   بازگشایی خواهد شد، لیکن حضور کلیه متقاضیان دربدون حضور متقاضیان در کمیسیون پاکت پیشنهادات واصله 

 الزامی میباشد.   هتل

                        کلیلله مللوارد ابالغللی بلله متقاضللیان قبللل و بعللد از مزایللده بطللور رتللمی در تللابلوی اعالنللات امللور اداری نصللب گردیللده  

 و تایرین از طریق مطالعه آن از نتیجه مطلع می گردند و این مورد به مثابه ابالغ قانونی میباشد. و برنده مزایده

 باشد.مدت واگ اری اجاره یکسال می

عالوه بر رعایت مقررات و ضوابط قانونی ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات داخلی هتل و بنیلاد مستضلعفان   برنده مزایده 

 انقالب اتالمی میباشد.    

ارائه خدمات از جانب متقاضی می بایست در شأن هتل بین المللی بوده و همچنلین رعایلت شلئونات اخالقلی، اتلالمی در      

بردار و پرتنل وی الزامی می باشد و هتل می تواند از این بابلت قلرارداد را بطلور یکطرفله     تریان از توی بهره برخورد با مش

 فسن نماید.

و شلرایط   موضوع مزایده را رویت نموده و از کم و کیلف آن و نیلز مفلاد و منلدرجات     مکانمتقاضی اعالم و اقرار می نماید 

اعتراضلی در ایلن   و اجاره نامه آگاهی و اطالع کامل یافته اتت و ل ا بعد از تکمیل و تحویل فرمهای مربوطه، هیچگونه ادعا 

همچنین شرکت کننده در مزایده با امضای این فرم شرایط متعهلد ملی شلود در    خصوص از ناحیه آنان مسموع نخواهد بود.

ب کانکس در محوطه جهت اتکان رانندگان ونماینده خود و امور مربوط به آژانلس  صورت برنده شدن نسبت به تهیه یک با

 اقدام نماید .

مباشرت و...موضوع مزایده به غیلر را تحلت    ، انعقاد قرارداد با برنده مزایده به عمل می آید و متقاضی حق واگ اری مشارکت

 هیچ عنوان نخواهد داشت.



یت، شرایط محیطی و قراردادهای تیپ موضوع مزایده نسبت به امضاء بلر  شلرایط   متقاضی مزایده با علم و آگاهی از موقع

 اقدام نموده و بعداً حق هیچگونه اعتراضی به شرایط مزایده و موضوع قرارداد نخواهد داشت.

هتلل اعلالم   اتتخدام و قطع همکاری می بایست اتامی را به در زمان  کارگرانی اتتخدام نماید برنده مزایده در صورتی که 

جهت بعد امنیتی باید مشخصات و نسخه ای از فتوکپی شناتنامه پرتنل خود را بله واحلد حراتلت    نماید. برنده مزایده به 

 .هتل تحویل نماید 

و کلیه املور قلانونی آنهلا اعلم از      هیچیک از کارکنان متقاضی ، هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی با هتل نخواهند داشت

 ت و... با برنده مزایده خواهد بود .بیمه و مالیا

 هتل نصب گردد. محوطه و در  تهیه،  با نظر هتلمی بایست  تاکسی ترویس کانکس

 
 

 شرايط اختصاصي مزايده:

   باشدبه بعد  01/01/94می بایست از قرارداد در اتتفاده کلیه وتائط نقلیه مورد  تولیدتال 

انه روزی به ارائه خدمات بپردازد، در صورتیکه به هر دلیلی از ارائه خدمات بلیش از یلک   می بایست بصورت شب برنده مزایده

 روز در تال امتناع نماید یا تعداد کافی جهت خدمات نداشته باشد ، هتل مختار به فسن یکطرفه قرارداد می باشد.  

 اتتفاده نماید. ن و رزرو گیرندهپاتخگویی تلفمکلف اتت از اشخاص با تسلط به زبان انگلیسی جهت  برنده مزایده

گونه تابقه کیفری و یا اعتیاد به مواد مخلدر  چمکلف اتت از رانندگان متاهل و برخوردار از حسن اخالق که هی برنده مزایده

 .)مکلف به اخ  گواهی توء پیشینه می باشد( ندارند اتتفاده نماید.

 .بهره بردار و با نظر و هماهنگی هتل تهیه می گردد اتتفاده نمایندکلیه رانندگان باید از لباس متحدالشکل که با هزینه 

پاتخگویی بله مراجلع   جبران خسارت و به مشتریان ارتباطی به هتل نداشته و  برنده مزایدهورود هر گونه خسارت از ناحیه 

 اتت. برنده مزایدهقضائی و انتظامی بعهده 

می باشد کله الزاملاً در موقلع تحویلل ملدارک       برنده مزایدهینه و بعهده با هز مربوطهترویس از اتحادیه  تهیه مجوز تاکسی

 تصویر معتبر مجوز مربوطه را ارائه نماید.

آماده بهره برداری نموده و در محلی که هتلل آن را   و مکلف اتت روزانه کلیه خودروهای خود را تمیز و مرتب برنده مزایده

 که به همین منظور در نظر گرفته شده حضور خواهند داشت. مکانیمشخص نموده مستقر نماید. ضمناً، کلیه رانندگان در 

ارائله   مکلف اتت بابت هرخودروی مورد بهره برداری پوشش بیمه ای کامل داشته و تصویر آنرا کتبلاً بله هتلل   برنده مزایده 

 نماید.

 اعمال نماید.مالی امور با مجوز % تخفیف 30بابت ترویسهای اتتفاده شده توتط هتل مکلف اتت  برنده مزایده

با نظلر ملدیر عاملل و    ترویس رفت و برگشت  2بطور رایگان  درصورت درخواتت هتل روزانه متعهد می گردد برنده مزایده

 می باشد.( مسیر با هتل انتخاب ) در اختیار هتل قراردهدمدیر مالی 



 

، قرارداد بهره بردار بله ملدت    متقاضیقرارداد اولیه به صورت ته ماهه آزمایشی منعقد و در صورت رضایت هتل از عملکرد  

 ماه تمدید خواهد شد.  9

ه مل کور  تا در طول مدت قرارداد، ضمن رعایت تعرفه رتمی مراجع ذیصالح و ذیربط، تعرفل برنده مزایده متعهد می گردد  -

را در معرض دید مهمانان هتل قرار دهد. مسئولیت رعایت تعرفه م کور و حضور و پاتخگویی در مراجع ذیصالح در صلورت  

می باشد. و در صورت مشاهده تخللف و اعتلراض میهملان ، هتلل مخیلر بله فسلن         برنده مزایدهعدم رعایت تعرفه به عهده 

 یکطرفه قرارداد خواهد بود.

 برنده مزایده تحت هیچ شرایطی حق دریافت ارز از مشتریان را نخواهد داشت.  

به عهده و با هزینه برنده مزایده می باشد. ضمناً برنلده مزایلده    و زوج و فرد  اخ  مجوز )آرم( ورود به محدوده طرح ترافیک

 ه باال( اتتفاده نماید.ب 94متعهد می گردد از اتومبیل های تمند، پژو و امثالهم با قدمت یکساله )مدل

برنده مزایده متعهد اتت تا در ارائه ترویس دهی، اولویت را به مهمانان و مسافران و پرتنل هتلل قلرار داده و در مرحلله      

بعد، به مشتریان خارج از هتل ترویس دهی نماید. در صورت تخلف از این بند بنا بله تشلخیص نلاور و تل کر، در صلورت      

 ن قرارداد را خواهد داشت.تکرار،  موجر حق فس

تلامین   و یلا راننلدگان تحلت املر ، برابلر قلانون کلار و         برنده مزایدهپرداخت حقوق و مزایای پرتنل گمارده شده از ناحیه 

 . اجتماعی به عهده برنده مزایده می باشد

 ر وی الزامی اتت.رعایت شئونات اتالمی مقررات داخلی هتل، برای برنده مزایده و کارکنان و رانندگان تحت ام

 کارکنان و رانندگان تحت امر برنده مزایده، تحت هیچ عنوان در مدت ترویس دهی حق اتتفاده و پخش نوار موتیقی  

غیر متعارف را نداشته و در صورت مشاهده و یا اثبات موضوع، ضمن حفظ حق تعقیب قانونی راننلده یلا راننلدگان خلاطی،     

اطالع داده شده و برنده مزایده مکلف به جایگزینی فرد دیگری در اترع وقت بله جلای راننلده    موضوع کتباً به برنده مزایده 

خاطی می باشد و در صورت عدم جایگزینی، موجر حق فسن قرارداد را خواهد داشت. ضمناً، مسئولیت حضور و پاتلخگوئی  

 در مراجع ذیصالح نیز به عهده برنده مزایده می باشد.

در خصوص فعالیت تاکسی ترویس و ارائله  تبر از اتحادیه صنف موتسات توریستی و اتومبیل کرایه پروانه کسب معداشتن  

یک نسخه از تصویر آن به هتل الزامی اتت. در صورت لغو پروانه کسب یا مجوز فعالیلت و یلا ابطلال آن از ناحیله اتحادیله      

لهم، هتل مجاز به فسن قرارداد و دریافت اجلاره بهلای   صنفی و یا تایر مراجع ذیربط از قبیل مراجع انتظامی و قضائی و امثا

 باقیمانده مدت می باشد .

 متعهد به پرداخت مال االجاره مقرره خواهد بود .برنده مزایده در صورت تعطیلی محل به هر دلیلی ، 

 

 
 



 

 تاكسي سرويس پیشنهاد قیمت جهت بهره برداری

 

 كرمانشاه هتل پارسیان

 باتالم

کارت ملی به اینجانب........................... مدیر عامل شرکت............................. به شماره ثبت........................... دارای 

  .....................................................................دفتر..................................... آدرس شماره.................................................................به

... با قبول کلیه شرایط به شماره تلفن ثابت........................................ و تلفن همراه......................................................

 ا به مبلغ .................................................... ریال به حروف....................................مزایده و مفاد قرارداد ، پیشنهاد خود ر

 تاکسی ترویس با قرارداد به مدت یکسال طبق شرایط مزایده اعالم میدارم. میز ماهیانه جهت اجاره 

 

 

 نام و نام خانوادگی : 

 امضاء و اثر انگشت و مهر شرکت        

 تلفن ثابت و همراه : 

 

 تلفن وآدرس شرکت : 

 

 

       امضاء مجاز و مهر شركت متقاضي و تاريخ 

                          

 

 

 

 

 


