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 مشخصات کارفرما

 شرکت پخش البرز (سهامی عام) )خریدارمناقصه گزار(

 مصرفی و دارویی اقالم توزیع و تأمین زمینه فعالیت

 البرز پخش شرکت – 343 پالك – جمهوري و لوشاتو نوفل بین – حافظ خیابان – تهران شرکت آدرس

 21206داخلی  -67929000-021 تلفن تماس
 

   مدل فلورانس ساده پارچه 33 سرویسدست  1400 خرید  : موضوع مناقصه

 مشخصات فنی :

 3mmالی   2/5mmضخامت ورق :   -١

 AISI 304نوع ورق : استنلس استیل ، گرید  -٢

 مقاوم در برابر خوردگی –غیر مغناطیسی  –مشخصات اختصاصی : ضد زنگ  -٣

 و ماشین آالت آلمانی و اروپایینوع پولیش : آیینه اي با مواد اولیه  -۴

 سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت –تاییدیه فرآورده نهایی : سازمان ملی استاندارد  -۵

 : با ماشین ظرفشوییقابلیت شستشو  -۶

 هلندي با باکس مقوایی مرغوب .   psوکیوم ، ورق مخمل بسته بندي :  -٧

 جدول مشخصات فنی :

 mmضخامت  grوزن  mmطول  عدد -تعداد  شرح ردیف

 3 63 206 12 قاشق غذا خوري 1

 3 53 206 12 چنگال غذا خوري 2

 5/2 27 140 6 قاشق مربا خوري 3

 3 132 305 1 کفگیر بزرگ برنج 4

 3 114 290 1 مالقه بزرگ سوپ 5

 3 62 190 1 مالقه کوچک سس 6
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 شرایط و ضوابط عمومی :

 داراي کد اقتصادي و گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باشد . می بایستفروشنده  -١

 ضمانت نماید .تا یکسال فروشنده می بایست کاالهاي تحویل شده را  -٢

 ریال 500.000.000 مبلغ به بانکی چک فقره یک ، مناقصه در شرکت تضمین جهتفروشنده می بایست  -٣

 شده موم و مهر) الف( پاکت در و اخذ ها بانک از یکی از البرز پخش شرکت وجه در (پانصد میلیون ریال )

 هاي چک. ( شد خواهد عودت مناقصه فرآیندهاي اتمام از پس تضمین چک.  و تحویل نماید داده قرار

 )شد نخواهد داده شرکت مناقصه در مربوطه متقاضی و نبوده قبول مورد عنوان هیچ به مسافرتی و شخصی

 تحویل خریدار نماید . 01/12/99 را حداکثر تا تاریخ موضوع مناقصهفروشنده موظف است کلیه کاالهاي  -۴

 – بین نوفل لوشاتو و جمهوري –حافظ  خیابان  - تهران در واقع پخش البرز شرکت،  پاکات تحویل محل -۵

 تدارکات می باشد .واحد  – 343پالك 

ضلع شرقی چهار راه  –تعاون  تقاطع -عاشري خیابان  - مخصوص جاده 10 کیلومتر - کاال تهران تحویل محل -۶

 . می باشدانبار تدارکات   -  پخش البرز شرکت غرب روبروي شهرك استقالل مجتمع –تعاون 

 مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .  -٧

 بایست می مناقصه برنده.  شد خواهد مشخص مناقصه برنده و بازگشائی وقت اسرع در واصله پیشنهادهاي -٨

 . نماید اقدام قرارداد عقد و مراجعه نسبت به شرکت ، ابالغ از پس

به مبلغ ، یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی  اعالمبرنده مناقصه موظف است پس از  -٩

در وجه شرکت پخش البرز  تعهداتبعنوان تضمین حسن انجام میلیارد ریال) یک ریال ( 1.000.000.000

 صورت در و ضبط ويشرکت در مناقصه  نامه ضمانت صورت این غیر در (سهامی عام) صادر و تسلیم نماید

نمی  قبول مورد عنوان هیچ به مسافرتی و شخصی هاي چک( شد انتخاب خواهد دوم نفر ، شرکت صالحدید

 . )باشد

ي تحویلی پس از تحویل کاال ، بعنوان ضمانت اصالت و مرغوبیت کاال ماهتضمین حسن انجام تعهدات تا یک -١٠

 (حسن انجام کار) نزد خریدار باقی می ماند .

 )ب( پاکت در و شده امضا و مهر بایست می مناقصه اسناد صفحات کلیه همراه به قیمت پیشنهادفرم  -١١

 . شود قرارداده
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 ، آن روي بر گر مناقصه نام درج از پس و قرارداده پاکت یک درون بایست می )ب( و )الف( پاکت دو هر -١٢

 شود . داده تحویلآدرس فوق  به شرکت دبیرخانه به مهلت مقرر در موم شده و مهر بصورت

 دریافت قابل ) www.alborzdc.com ( نشانی به البرز پخش شرکت رسمی سایت طریق از مناقصه اسناد -١٣

 . باشد می 24/10/99مورخ  الی 22/10/99 از مناقصه دریافت اسناد مهلت و بوده

                         پایان تاشرکت پخش البرز  مرکزي اداره دبیرخانه به پاکت تحویل جهت مهلت آخرین -١۴

سرویس مربوط بھ شرکت در مناقصھ خرید " حتماً بر روي پاکت عبارت (.  باشد می 30/10/99 اداري وقت

 )قید گردد قاشق چنگال"

  .دارد می محفوظ خود براي را مناقصه ابطال حق و بوده مختار تاپیشنهاد کلیه یا یک رد یا قبول در شرکت -١۵

 

 ) ب ( پاکت  - و  پیشنهاد قیمت گر مناقصه عمومی اطالعات فرم

 شخصیت حقوقی –مشخصات پیشنهاد دهنده 

 مشخصات شرکت مشخصات مدیر عامل

 نام شرکت : نام و نام خانوادگی :

 شماره ثبت : شماره شناسنامه :

 تاریخ و محل ثبت : تاریخ تولد :

 کد اقتصادي : محل صدور :

 شناسه ملی : کد ملی :

 شماره تماس : شماره تماس :

 آدرس :

 

 

 

 

 آدرس :

 فکس: کد پستی : کد پستی :
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 شرکت در مناقصه  )تضمینبانکی (مشخصات چک 

 نام بانک : تاریخ چک : شماره چک :

 شعبه : شماره حساب :
 

 

 ) ب ( پاکت  - و  پیشنهاد قیمت گر مناقصه عمومی اطالعات فرم

 قاشق و چنگال پارچه 33 دست سرویس 1400خرید پیشنهاد قیمت 

، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ،  پارچه قاشق چنگال با مشخصات فنی فوق  33دست سرویس  1400 فروش قیمت پیشنهادي جهت

 می باشد .) ............................... ریال ......................................مبلغ ................................................................... ریال ( بحروف مبلغ ..................................

 

                                                                                                    

                                                                                                                 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده                                                                                                                

 تاریخ                                                                                          

 

 

 


