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 ارزمناقصه گمشخصات 

 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

 21030 – 67929000-021 تلفن تماس

 

 جدول مشخصات

 UPVCپنجره  و نصب خرید موضوع مناقصه

 مطابق نقشه هاي پیوست ابعاد

 مطابق نقشه هاي پیوست متراژ

 507-01فریم  ویستا بست نوع پروفیل

 

 محل تحویل :   

مطابق نشانی  تهران و همدان يمراکز توزیع شرکت پخش البرز در شهر ها ، و نصب پنجره تحویل محل

 . می باشند هاي ذیل

تهران خیابان شهید عاشري چهارراه تعاون سمت  -جاده مخصوص کرج  10کیلومتر  -تهران  تهران :

 چپ شرکت پخش البرز مرکز توزیع غرب

 رانندگی و راهنمایی جنب شهریور 17 خیابان همدان همدان :

نصب در قبال ارائه فاکتور یا بارنامه از از محل کارخانه تا محل و شیشه : کرایه حمل پنجره 1تبصره

 . سوي کارفرما پرداخت می گردد

 . هزینه بارگیري و تخلیه بر عهده پیشنهاد دهنده است:  2تبصره 

با پیشنهاد دهنده بوده و چنانچه در حین حمل خسارتی به و شیشه : مسئولیت حمل پنجره  3تبصره

با هزینه خود نسبت به رفع نقص و جایگزینی شیشه یا پروفیل وارد شود ، پیشنهاد دهنده می بایست 

 . احتمالی شیشه هاي شکسته اقدام نماید
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 مشخصات فنی :     

 تولید پنجره ها بر اساس پیش فاکتور و نقشه هاي پیوست می باشد . -1

 ترکیه اي باشد .درجه یک  از جنس می بایست  کلیه یراق آالت   -2

 . پر شودگاز آرگون  با می بایست به صورت کارخانه اي شیشه ها فضاي بین -3

 . باشدمتر از نوع شیشه فلوت ساده ایران میمیلی 4ضخامت شیشه داخلی  -4

 . باشدمتر از نوع شیشه فلوت ساده ایران میمیلی 4ضخامت شیشه بیرونی  -5

 . باشدمتر ساخت ایتالیا میمیلی 12ضخامت اسپیسر  -6

 پنجره ها سفید می باشد .کد رنگ  -7

 سفید ویستا بست می باشد . 60کد لمینیت پروفیل سري  -8

 . سرتاسري لحاظ گردد 1.25 زه گالوانی -9

 . می بایست به صورت یک تکه باشدها  برو دشمحل باز رد زهگالوانی -10

 .امی استز، جهت آب بندي ال تان جهت هوابندي و چسب سیلیکون ماستیک راز فوم پلی او هستفادا -11

 روش نصب و درزگیري از طریق تزریق چسب و فوم دور پنجره از داخل و بیرون می باشد . -12

( سطح ابعاد پنجره و بازشوها ) مطابق با  Structureها و شیشه آن ، باید به لحاظ طرح و فرم پنجره -13

 .و استاندارد باشد 	مهندسیفنی و اصول 

هاي صوتی و وغبار و پاشش باران ، در مقابل آلودگی ها می بایست در مقابل نفوذ گرددرب و پنجره -14

		.باشنددر مقابل انتقال حرارت و برودت عایق 

 یک رجه د سولفاید پلی جویی دو چسب و گرم بوتیل اولیه چسب از استفاد سازي دوجداره در روند -15

 .است يضرو

 :پیشنهاد دهندهتعهدات    

مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود  پیشنهاد دهنده -1

 د .نرا ملزم به استفاده از لوازم و وسایل حفاظتی نماید تا پرسنل دچار حوادث  ناشی از کار نگرد

تهیه کلیه مصالح ، لوازم و ابزار آالت ، فوم ، چسب مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد به عهده   -2

 خواهد بود . پیشنهاد دهنده
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و کارکنان او دخالتی نداشته و  پیشنهاد دهندهاز موارد احتمالی مورد اختالف  کی در هیچ کارفرما -3

 . است پیشنهاد دهندهبه عهده  آنانمسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست هاي 

پیشنهاد شرکت ، بعهده  محوطهانجام کلیه عملیات برش کاري و کندن پنجره هاي فعلی و انتقال آن به  -5

 می باشد . دهنده

 می باشد . پیشنهاد دهندهبعهده  کارفرماایی آن به رگالژ کلیه پنجره هاي نصب شده و تحویل نه -6

 . می باشد پیشنهاد دهندهنظافت ناشی از برشکاري و حمل نخاله (پنجره هاي قدیمی فعلی) تماماً بعهده  -7

 . می باشد پیشنهاد دهندهبه محوطه اجراء به عهده  پیشنهاد دهندهحمل و انتقال کلیه مصالح مورد نیاز -8

خسارتی متوجه مصالح ، امکانات ، تجهیزات ، تاسیسات  پیشنهاد دهندهنانچه در نتیجه عملکرد نیروهاي چ-9

) بر کارفرماگردد ، جبران ضرر و زیان و کلیه مسئولیت ها (به تشخیص  کارفرماو یا محصوالت شرکت 

 می باشد . پیشنهاد دهندهعهده 

هاد قیمت ، از محل پروژه بازدید نموده و سپس نسبت به پیشنهاد دهنده می بایست قبل از ارائه پیشن -10

 . اعالم قیمت اقدام نماید

 . پیشنهاد دهنده می باشد هعهدر نداز گیري نهایی جهت ساخت با -11

می بایست فوراً عملیات اجرایی را آغاز نموده و در حداقل زمان  پیشنهاد دهندهپس از امضاء قرارداد ،  -12

 را اخذ نماید . کارفرماو با حداکثر کیفیت ممکن تعهدات خود را به انجام رسانیده و تأییدیه کتبی 

به لحاظ استخدامی و حقوق و مزایا و سایر موارد پیش بینی  پیشنهاد دهندهدر قبال نیروهاي  کارفرما -13

انون کار ، هیچ مسئولیتی نداشته و حق نظارت مطرح شده در بندهاي متعدد این قرارداد باعث شده در ق

 ایجاد هیچ گونه تعهدي براي کارفرما نخواهد شد.

موظف است در اسرع  پیشنهاد دهندهیا کارکنانش ،  پیشنهاد دهندهدر صورت مشاهده نواقص یا تخلف  -14

هرگونه اقدام  کارفرمارا جلب نماید . در غیر اینصورت حسب مورد ،  کارفرماوقت ایرادات را رفع و نظر 

الزم براي رفع ایراد را رأساً انجام داده وعالوه بر جرائم و اعمال اختیارات مندرج در این قرارداد ، دو برابر 

به  کارفرمااخذ می نماید . البته الزم به ذکر است این اختیار  ندهپیشنهاد دههزینه و خسارات مربوطه را از 

 در قبال مراجع قانونی نمی باشد . پیشنهاد دهندههیچ وجه نافی مسئولیت 

از انجام بخشی و یا کل عملیات وتعهدات موضوع آن  پیشنهاد دهندهچنانچه پس از عقد قرارداد ،  -15

محفوظ بوده و  کارفرمامطلوب اجرا ننماید ، حق فسخ قرارداد براي خودداري و یا اینکه به نحو شایسته و 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

پیشنهاد نماید و میو وصول ، مبلغ خسارت را از حساب پیمانکار کسرخسارت وارده ضمن تعیین  کارفرما

 .حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت  دهنده

ین شده و مازاد بر آن به هیچ وجه به تعی پیشنهاد دهندهمبلغ قرارداد با در نظر گرفتن کلیه هزینه هاي  -16

پرداخت نمی گردد و چنانچه وجهی مازاد بر این مبلغ ( در اثر اشتباه یا هر دلیل دیگري ) به  پیشنهاد دهنده

 پرداخت گردد ، قابل استرداد می باشد . پیشنهاد دهنده

پرسنل خود قرارداده و آنها  موظف است کلیه وسائل حفاظتی و ایمنی الزم را در اختیار پیشنهاد دهنده -17

را ملزم به استفاده از وسایل موصوف نماید . بدیهی است مسئولیت هرگونه حادثه و خسارات وارده اعم از 

حقوقی و کیفري که در اثر سهل انگاري و بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات قانونی توسط 

قانون تامین اجتماعی پرسنل شاغل  66مدنی با پوشش ماده پرسنل وي رخ دهد ، مطابق با بیمه مسئولیت 

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد . کارفرمامی باشد و  پیشنهاد دهندهدر پروژه بعهده 

که در محل انجام عملیات موضوع قرارداد یا  کارفرمااماکن و تأسیسات و تجهیزات حفظ و نگهداري  -18

است . در  پیشنهاد دهندهعهده ه بیا کارکنان وي قرار می گیرد ،  پیشنهاد دهندهدر اجراي قرارداد در اختیار 

می بایست حداکثر  پیشنهاد دهندهصورت ایجاد هر گونه تغییر و یا ورود خسارت به اعیان و متعلقات آن ، 

از عهده جبران آن و اعاده وضع به حالت قبل بر آید در  کارفرمااز اعالم کتبی پس ساعت  48ظرف مدت 

 . شدمی با غیر اینصورت به منزله تعدي و تفریط

 مسئولیت اجرا و پاسخگویی نسبت به تمامی مفاد قرارداد را دارد . پیشنهاد دهنده -19

 جریمه تاخیر در تحویل و نصب پنجره :    

در مدت زمان تعیین شده (عرفی یا قراردادي) قادر به انجام تعهدات نباشد ، براي هر  دهندهپیشنهاد چنانچه 

تعلق خواهد گرفت و از روز  پیشنهاد دهندهجریمه به ریال (پنج میلیون ریال)  000/000/5روز تاخیر مبلغ 

مجاز است قرارداد را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی  کارفرماهفتم به بعد عالوه بر جریمه مذکور ، 

پیشنهاد طرفه فسخ نموده و خسارات و جرائم مندرج در قرارداد را از  یک پیشنهاد دهندهو صرفاً با اعالم به 

 مطالبه نماید . دهنده

 : تعهداتحسن انجام تضمین      

برنده مناقصه انتخاب شود، الزم است در زمان انعقاد قرارداد ، یک فقره چک  بعنوان  پیشنهاد دهندهچنانچه 

روز از زمان شروع قرارداد را در وجه شرکت پخش  90شرکتی صیاد ثبت شده در سامانه صیاد با تاریخ 
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چک مزبور پس از پایان دوره بدیهی است  . تحویل کارفرما نمایدبدون قید هیچ عبارت دیگر(ضمانت) البرز 

 گارانتی ، عودت داده خواهد شد .

 تضمین شرکت در مناقصه :    

سیصد  مبلغ بهصیاد ( ثبت شده در سامانه صیاد )  بانکی چک فقره ، یک مناقصه در شرکت تضمین جهت

 ها اخذ بانک از یکی ازبا تاریخ اعتبار یکماه از تاریخ پیشنهاد قیمت  البرز پخش شرکت وجه در ریال میلیون

 .شود 

 مسافرتی و هاي شخصی (چک .شد  خواهد عودت مناقصه فرآیندهاي اتمام از پس تضمین چکتبصره  : 

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

 اجراي عملیات :مدت زمان      

 . روز تقویمی می باشد 30و نصب پنجره  تحویل زمان حداکثر    

 : حوه پرداختن    

بابت پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع  مبلغ پیشنهادي برنده %50به میزان -1

 . ماه از تاریخ صدور پرداخت می گردد یکبا اعتبار  کارفرما

صورت وضعیت و پس از در قبال ارائه  ، و نصب پنجره در هر دو شهر الباقی مبلغ پس از تحویل -2

 . گرددتایید واحد فنی و مهندسی به پیمانکار پرداخت می 

% جهت حسن انجام کار کسر و پس از پایان  10: از هر پرداخت غیر از پیش پرداخت به میزان  1تبصره 

و عدم وجود نواقص به پیمانکار  ماه ) درصورت اخذ تاییدیه از واحد فنی و مهندسی 3دوره تضمین ( 

 . پرداخت می گردد

% بابت کسور تامین اجتماعی کسر می گردد  8/7به میزان : از هر پرداخت غیراز پیش پرداخت  2تبصره 

 .  و پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی به پیمانکار ، مسترد می گردد

 نحوه تکمیل مدارك :    

قرارداده شده و درب پاکت می بایست کامال بسته شده  "الف  "تضمین شرکت در مناقصه در پاکت  -١

 پیشنهاد دهنده باشد.و ممهور به مهر شرکت 
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می بایست در پاکت (ب)  پیشنهاد دهندهکلیه صفحات اسناد مناقصه پس از مهر و امضاء توسط  -2

همچنین به منظور ارزیابی فنی ،الزم است کلیه قرارادادهاي فروش قبلی، بصورت دربسته قرار داده شود 

یز می نرضایت نامه هاي کارفرمایان قبلی و گواهینامه هاي استاندارد و تایید کننده کیفیت محصول 

 . در پاکت ( ب ) قرار گیرد تبایس

 . شود قرارداده (ج) پاکت در و شده امضا و مهر بایست می و ریز آنالیز مربوطه قیمت فرم پیشنهاد -3

 اعالم نماید. %8/7پیشنهاد دهنده می بایست قیمت خود را  با احتساب کسورات قانونی به میزان  تبصره :

 نام درج از پس شود و جداگانه قرارداده پاکت یک درون بایست و (ج) می (ب) ، (الف) پاکت سه هر -4

بین نوفل  – خیابان حافظ  –به آدرس تهران  مهلت مقرر در در بسته بصورت آن ، روي بر گر مناقصه

 . شود داده تحویل شرکت دبیرخانه  -شرکت پخش البرز  – نبش کوچه زرتشتیان  –لوشاتو و جمهوري 

 . شد  خواهد مشخص مناقصه برنده و بازگشائی وقت اسرع در واصله پیشنهادهاي -5

 قابل ) www.alborzdc.com( نشانی به البرز پخش شرکت رسمی سایت طریق از مناقصه اسناد -6

 1401 /04 /23  پایان وقت اداري مورخ  الی 1401 /04 /20 از مناقصه دریافت اسناد مهلت و بوده دریافت

 .باشد  می

              اداري وقت پایان شرکت پخش البرز تا مرکزي اداره دبیرخانه به پاکت تحویل جهت مهلت آخرین -7

ساخت و نصب پنجره مربوط به شرکت در مناقصه  "(حتماً بر روي پاکت عبارت . باشد  می 1401/  04 /30

upvc" ( قید گردد 

  .شد خواهد اضافه مبلغ مجموع به%  9افزوده ، ارزش بر ثبت نام مالیات گواهی برگ ارائه صورت در -8

           محفوظ خود براي را مناقصه ابطال حق و بوده مختار پیشنهادات کلیه یا یک رد یا قبول در شرکت -9

  .دارد می
 

 مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .  -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 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 :

 شخصیت حقیقی –مشخصات پیشنهاد دهنده 

 محل صدور : نام و نام خانوادگی :

 کد ملی : شماره شناسنامه :

 شماره تماس : تاریخ تولد :

 آدرس :

 

 

 مشخصات چک تضمین شرکت در مناقصه 

 ام بانک :ن    اریخ چک :ت    شماره چک :

 شعبه :    شماره حساب :

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 پیشنهاد قیمت (پاکت ج)

............ بدینوسیله اینجانب/ شرکت ................................................... فرزند ................. به شماره ملی/ ثبت .......

.................. و آگاهی کامل  مورخ........................... منتشره در روزنامه  مطالعه آگهی به آدرس فوق ، ضمن

بصورت ناخالص و خود را شرایط شرکت در مناقصه و شرایط شرکت در مناقصه قیمت کل پیشنهادي از 

با احتساب کسورات قانونی و بدون اعمال مالیات بر ارزش افزوده مبلغ  .................................................. ریال 

 . اعالم می دارم .................................... ریال) (بحروف .............................................

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :                                                                                             

 تاریخ :                                                                                                                         

 

 

یفرد ریال –بهاي واحد  واحد مقدار شرح  ریال -بهاي کل    

   متر 596/4 فریم 1

   متر 171/2 وادار 2

   متر 464/4 بازشو پنجره 3

   متر 11/5 بازشو در 4

   عدد 88 یراق تک حالته 5

   عدد 33 یراق دو حالته 6

   عدد 4 یراق کلنگی 7

   عدد 2 یراق درب 8

مربعمتر  189 شیشه 9    

   متر مربع 0/3 پنل 10

     هزینه جمع آوري پنجره قدیمی 11

  جمع کل

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 اقرار نامه

اطالعات مربوط به موضوع مناقصه توسط شرکت پخش البرز (سهامی نمایم کلیه  بدین وسیله اقرار می

و از کم و کیف آن کامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد مناقصه رفته گدر اختیار اینجانب قرار عام) 

و اقرار نموده را امضاء  ، مناقصه اسنادکلیه با علم ، اطالع  و اختیار کامل و  ام نمودهمطالعه نیز به دقت را 

مناقصه  ادفرم اسنمندرج در  طیت کلیه شرایعابه ر شوم نسبت، برنده شناخته  چنانچه در مناقصهمی نمایم 

عقد خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار را میدهم تا در صورت عدم ایفاي می باشم و ضمن متعهد 

شماره  ضمانتنامه/ چک /قبضکه به موجب را  اینجانبتعهدات خود ، تضمین شرکت در مناقصه 

بدون هیچ ام ،  تسلیم نموده /واریز ..................انک ..........تاریخ ......................... عهده به .............................. ب

تعهدات به شرح مندرج م در انجاقصور و برداشت نماید و در صورت  طتشریفاتی راساً به نفع خود ضب

این مورد بر باشم و تشخیص  هده خسارت وارده برآیم و متعهد جبران آن میعدر برگ مناقصه راساً از 

شرکت در قبال اعتراض ونه ایراد و گخواهد بود و اینجانب حق هر پخش البرز (سهامی عام) عهده شرکت 

 اقط می نمایم .از خود سلب و س پخش البرز را

 

 مهر و امضاء :                                                                                          

 :تاریخ                                                                                               

 

 

  

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

نقشه هاپیوست :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) عام سهامی(  البرز پخش شرکت  - UPVCپنجره  خرید مناقصه اسناد        

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

مفاد این سند را                     آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

      مطالعه و قبول دارم .                                                                           

تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


