
  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

  مناقصه گذارمشخصات 
  شرکت پخش البرز (سهامی عام)  مناقصه گزار(کارفرما)

  مصرفی و دارویی اقالم توزیع و تأمین  زمینه فعالیت

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

 21216 – 67929000-021  تلفن تماس
  

  مشخصات مناقصه

  کارکنان انبار غرب سرویس ایاب و ذهاب انجام  موضوع مناقصه

  شرکت پخش البرز –بلوار تعاون  –خیابان عاشري  –جاده مخصوص کرج  9کیلومتر –تهران   محل اجراء

  تعطیالت رسمیهمه روزه به غیر از روزهاي جمعه و   زمان اجراء

  نحوه اجراء

  19:00و  17:00خروج از محل کار ساعت  و ساعتصبح  6:30به محل کار  پرسنلورود ساعت   شنبه تا چهارشنبه

   17:00 و 13:40کار ساعت  محل از خروج و ساعت صبح 6:30 کار محل به پرسنل ورودساعت   پنج شنبه

  طبق برنامه زمانبندي کارفرما  ماه رمضان

 

  مسیرها

  1شماره 
 -اسالمشهر - مهدیه سر - قائمیه سر - حصارك سر -اکبرآباد سر - سرگلستان -آباد سرسلطان - آدران راه سه

  بالعکس و شرکت -اکبر اهللا شهرك

  بالعکس و شرکت - قدس شهر مصلی میدان - اندیشه راه سه - حسابی دکتر خیابان - مارلیک  2شماره 

  و بالعکس شرکت –کرج  تهران اتوبان - گلشهر متري45 - حصارك میدان  3شماره 

  و بالعکس شرکت – فردیس پل - شهر محمد - ماهدشت - کرج  4شماره 

  حصارك میدان -گلشهر متري 45 -کرج  تهران اتوبان -شرکت   5شماره 

  قدس شهر مصلی میدان -شرکت   6شماره 

  خزانه -شریعتی  شهرك -آزادگان  اتوبان -آباد احمد جاده سر -شرکت   7شماره 

 



  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

  خروجساعت   ورودساعت   تعداد ایستگاه  تعداد نفرات  نوع خودرو  شماره مسیر

  17:00  06:30  6  11  بنز یا هیوندا بوس مینی  1

  17:00  06:30  5  12  بنز یا هیوندا بوس مینی  2

  17:00  06:30  6  16  بنز یا هیوندا بوس مینی  3

  17:00  06:30  6  9  ون  4

  19:00  -------  6  10  بنز یا هیوندا بوس مینی  5

  19:00  -------  3  5  ون  6

  19:00  -------  4  6  ون  7

  : شرایط مناقصه

جاده مخصوص  10کیلومتر  -تهران  دریافت خدمات سرویس ایاب و ذهاب انبار غرب شرکت به نشانی : محل -1

  شرکت پخش البرز می باشد . -روبروي شهرك استقالل  –چهارراه تعاون  -خیابان شهید عاشري -کرج 

شرکت کنندگان می بایست قادر به تامین خودروي مناسب جهت مسیرهاي ذکر شده در ساعات و روزهاي  -2

 تعیین شده باشد .

 قراردادي که به این منظور تنظیم می شود ، تعیین می گردد . سایر شرایط اجراي عملیات طبق -3

 سی خواهد بود و در صورت رضایت طرفین ، قابل تمدید می باشد .مدت قرارداد یکسال شم -4

 د .نباشبایست قادر به تامین خودروهاي سالم و داراي تجهیزات ایمنی مناسب  شرکت کنندگان می -5

قادر به در مواقع لزوم و عدم حضور بموقع راننده مشخص شده هر مسیر ، بایست  شرکت کنندگان می -6

 . باشدتامین خودروي جایگزین 

ساعت قبل بصورت کتبی به پیمانکار و یا نماینده  48هرگونه تغییر مسیر احتمالی در مسیرهاي ذکر شده  -7

 اعالم خواهد شد .الزم وي جهت پیش بینی تمهیدات 

 ارائه یکجابصورت  در جدول مربوطه ول فوق می بایستامندرج در جدمشخصات  طبق قیمت پیشنهادي -8

 (در جدول پیشنهاد قیمت) . .شود 

ماهه دو مناقصه یک فقره ضمانتنامه بانکی با اعتبار  در شرکت (سپرده) تضمین متقاضیان می بایست جهت -9

 قید هیچ ماهه بدوندوریال ( چهارصد میلیون ریال) با تاریخ اعتبار  400,000,000 مبلغ صیاد به چکو یا 



  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

 اتمام از پس تضمین مذکور . داده و مهر و موم نمایند  قرار الف"" پاکت در اخذ وچک  متن در دیگر عبارت

  .شد  خواهد عودت مناقصه فرآیندهاي

 می          مناقصه برنده.  شد خواهد مشخص مناقصه برنده و بازگشائی وقت اسرع در واصله پیشنهادهاي -10

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

با تاریخ ( قرارداد کل مبلغ %120 میزان صیاد به چک فقره برنده مناقصه موظف است پس از عقد قرارداد یک -11

 وجه بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات در) چک متن در دیگر عبارت هیچ قید بدون سال شمسیاعتبار یک

 در و ضبط در مناقصه وي شرکت تضمین صورت این غیر در ، نماید تسلیم و صادر البرز پخش شرکت

 عودت برنده مناقصه به قرارداد امتما از پس چک این .شد  انتخاب خواهد دوم نفر شرکت ، صالحدید صورت

 . شد خواهد

ارائه چک بانکی صیاد بعنوان تضمین شرکت در مناقصه  زمانبرنده مناقصه موظف می باشد در  : 1 تبصره

ماهه اقدام دویا حسن انجام تعهدات ، نسبت مراجعه به سامانه صیاد و ثبت مشخصات چک و تاریخ اعتبار 

  نماید .

شرکت در مناقصه  تضمین بعنوان صیاد بانکی چک ارائه زمان در باشد می موظف مناقصه برنده : 2 تبصره

و قراردادن آن در پاکت  رسمی اسناد دفاتر از امضاء گواهی ارائه و اخذ به نسبت ،یا حسن انجام تعهدات 

 . نماید اقدام الف" "

کسر کسورات قانونی ، حداکثر ظرف تایید کارفرما و مبلغ قرارداد بصورت ماهیانه ، پس از نحوه پرداخت  -12

  . بودروز کاري خواهد  10

 گردید خواهد کسر اجتماعی تامین بیمه) سپرده( کسورات بابت %8/7 به میزان ها پرداخت کلیه از :تبصره 

 پیمانکار به و آزاد مذکور سپرده ، عملیات اتمام و قرارداد پایان در اجتماعی تامین مفاصاحساب ارائه با که

  . شد خواهد پرداخت



  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

 به همراه رزومه کاري ، کپی کارت ملی صاحبان امضاء مجاز مناقصه اسنادمهر و امضاء شده  صفحات کلیه -13

ب" قرارداده "، آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و تاییدیه از کارفرمایان قبلی می بایست در پاکت 

 شود .
 .شود  قرارداده" ج" پاکت در و شده امضا و مهر بایست می قیمت فرم پیشنهاد -14

 مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .مهر و امضاء این فرم به منزله  -15

 گر مناقصه نام درج از پس جداگانه قرار داده  و پاکت یک درون بایست میج" "و  ب"" ، الف"" پاکت سه هر -16

 . شود داده آدرس فوق تحویل به شرکت دبیرخانه به مهلت مقرر در در بسته بصورت آن ، روي بر

 دریافت قابل)  www.alborzdc.com(  نشانی به البرز پخش شرکت رسمی سایت طریق از مناقصه اسناد -17

 .باشد  می 1401/  02/  26 الی 1401/  02/  22 از تاریخ  مناقصه دریافت اسناد مهلت و بوده

                مورخاداري  وقت پایان شرکت پخش البرز تا مرکزي اداره دبیرخانه به پاکت تحویل جهت مهلت آخرین -18

 قید گردد .) "انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب مناقصه "(حتماً بر روي پاکت عبارت . باشد  می 1401/  02/  29

 .دارد می محفوظ خود براي را مناقصه ابطال حق و بوده مختار پیشنهادات کلیه یا یک رد یا قبول در شرکت -19
   

  پیشنهاد قیمت  و گر مناقصه عمومی اطالعات فرم

  شرکتمشخصات   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 :

  :و فکس  تلفنشماره   شماره تماس :

  : و کد پستی آدرس

  

  

  

  

  

  :و کد پستی آدرس 



  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

  مشخصات تضمین شرکت در مناقصه
  نام بانک مبداء :  : ضمانتنامهتاریخ   : ضمانتنامهشماره 

  نام بانک مبداء :  تاریخ چک :  شماره چک :

  

  شرکت در مناقصه نامهتقاضا

 به ......................................... به شماره ملی.... .......................فرزند  ........................................................................ بدینوسیله اینجانب

 مطالعه آگهی به آدرس فوق ، ضمن ........................ثبت شماره به  ....................................................................شرکت از نمایندگی 

و با اعالم قیمت پیشنهادي  و آگاهی کامل از شرایط شرکت در مناقصه......... ........... مورخ ................................منتشره در روزنامه 

  طبق جدول زیر تقاضاي شرکت در مناقصه را دارم .

  

  

  مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :                                                                                                                                              

  تاریخ :                                                                                                                                                                             

  

  
  

  

  

  

  پیشنهاد قیمت فرم

شرایط با  انجام موضوع مناقصهجهت با مشخصات فوق  ...........................................................شرکت قیمت پیشنهادي بدینوسیله 

ریال  .........................................................مبلغ ماهیانه جمعاً به  ،در اسناد مناقصه مشخصات اعالم شده از طرف مناقصه گزار و 

  . اعالم می گرددریال ........................................................... .............................مبلغ ) ( بحروف 

  

  یشنهاد دهنده :مهر و امضاء پ                                                                                              

  تاریخ :                                                                                                                                                                             

  

  

  



  ( سهامی عام )شرکت پخش البرز   -سرویس ایاب و ذهابانتخاب پیمانکار اسناد مناقصه  

 

 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                           اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :

شماره تماس :                                  مفاد این سند را مطالعه و قبول دارم  آدرس :                                                                            

                                                                                . 

مهرو امضاء تاریخ /                                                                                                                                

 

 

  اقرار نامه

در توسط شرکت پخش البرز (سهامی عام)  مناقصه موضوعاطالعات مربوط به نمایم کلیه  بدین وسیله اقرار می

نیز به دقت را  مناقصهکامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد  آنو از کم و کیف رفته گاختیار اینجانب قرار 

چنانچه در می نمایم و اقرار نموده را امضاء  ، مناقصه اسنادکلیه با علم ، اطالع  و اختیار کامل و  ام نمودهمطالعه 

عقد می باشم و ضمن متعهد  مناقصه فرم اسنادمندرج در  طیت کلیه شرایعابه ر شوم نسبت، برنده شناخته  مناقصه

در  خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار را میدهم تا در صورت عدم ایفاي تعهدات خود ، تضمین شرکت

بانک  عهده .........................بتاریخ  .....................................شماره  ضمانتنامه چک/که به موجب را  اینجانب مناقصه

و برداشت نماید و در صورت  طبدون هیچ تشریفاتی راساً به نفع خود ضبام ،  و تسلیم نموده واریز .............................

 هده خسارت وارده برآیم و متعهد جبران آن میعراساً از  مناقصهتعهدات به شرح مندرج در برگ م در انجاقصور 

ونه ایراد و گخواهد بود و اینجانب حق هر این مورد بر عهده شرکت پخش البرز (سهامی عام) باشم و تشخیص 

  اقط می نمایم .از خود سلب و س شرکت پخش البرز رادر قبال اعتراض 

  مهر و امضاء :                                                                                                                                   

  تاریخ :                                                                                                                                                          

 


