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  بسمه تعالی

  

  

 

  

   

  معرفی کارفرما

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

  اقالم دارویی مین و توزیع أت  زمینه فعالیت 

  کشور  استان هاي از مبداء انبار مرکزي پخش البرز به مراکز توزیع شرکت در کل  محل اجراي کار 

  تقاطع تعاون  -خیابان عاشري –جاده مخصوص  10کیلومتر  –تهران   نشانی انبار مرکزي 

  پیمانی قراردادبه مدت یک سال از زمان عقد   مدت زمان اجرا

  درجه) 25-8درجه) و غیریخچالی (دماي  8-2ارسال داروهاي یخچالی (دماي   نوع محموله 

  شرکت پخش البرز – 343پالك  –بین نوفل لوشاتو و جمهوري  –خیابان حافظ  –تهران   دفتر مرکزي نشانی

  pakhsh.alborz.logistics@gmail.com/  09911010643/  67929000-021   عات تماسالاط

  

  

  

  

  

  

 

  (برون شهري) انتخاب پیمانکار حمل و نقل جهت برون سپاري حمل هاي انبار مرکزي  مناقصه:موضوع 
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  شرایط مناقصه

  از مبداء انبار مرکزي پخش البرز به مراکز توزیع شرکت در کل استان هاي کشور   محل اجراي کار 

  تقاطع تعاون  -خیابان عاشري –جاده مخصوص  10کیلومتر  –تهران   نشانی انبار مرکزي 

  (پس از اتمام مناقصه و شناسایی پیمانکار) پیمانی با برنده مناقصه زمان عقد قراردادبه مدت یک سال از   مدت زمان اجرا

  درجه) 25-8درجه) و غیریخچالی (دماي  8-2ارسال داروهاي یخچالی (دماي   نوع محموله 

برآورد تقریبی 

  حجم کار

  ، تریلی)جفت، تکدستگاه کامیون به صورت ماهانه (خاور،  200به کارگیري حدود 

  شرایط

  اختصاصی 

  حمل 

  در اختیار گذاشتن خودروهاي مسقف (یخچالی و غیر یخچالی) به همراه راننده طبق نیاز کارفرما جهت  ارسال محموله هاي انبار مرکزي به

 سایر مراکز توزیع

 مناسب و متناسب با  تجهیزات و ماشین هاي مورد استفاده می بایست ضمن داشتن شرایط مساعد جهت حمل کاال ، داراي کانتین مسقف

باشد و هیچ گونه اثرات منفی روي پایداري و صحت محصوالت کاالي مورد حمل (یخچالی، غیر یخچالی) و مورد تأیید مدیر انبارمرکزي 

  و بسته بندي ها نداشته باشد.

 را داشته باشد.ه ها می بایست بارنامه صادر گردد لذا شرکت می بایست شرایط چاپ بارنامه تمبردار جهت کلیه محمول 

 قرار  و غیره آتش سوزي، ، مسئولیت، تحت پوشش بیمه بار، حوادثو پس از تنظیم قرارداد کلیه محموله ها می بایست توسط برنده مناقصه

 گیرد.

 بوده و نظارت و کنترل این موضوع به عهده پیمانکار می باشد. معتبر کلیه خودروها  می بایست داراي بیمه شخص ثالث و بدنه 

 جعبه   ،ینشانکن، کپسول آتشسالم، برف پاك يدار قابل قبول، بخارآج کیالست يدارا ضمن داشتن معاینه فنی معتبر، دیبا خودروها

 چرخ(درصورت لزوم) باشند. ریزن و زنجمثلث شبرنگ و چراغ چشمک ه،یاول يهاکمک

 حوادث، تامین اجتماعی و ...) به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این ها، بیمه ها در خصوص نیروي انسانی پیمانکار (پرداختکلیه مسئولیت

  خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

  سایر 

  شرایط

  مناقصه 

  در وجه شرکت پخش البرز از یکی از بانک ها اخذ و در  سه میلیارد ریالبه مبلغ  چک بانکیجهت تضمین شرکت در مناقصه یک فقره

.(چک هاي شخصی و مسافرتی . چک تضمین پس از اتمام فرآیندهاي مناقصه عودت خواهد شدپاکت الف مهرو الك شده قرار داده شود

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

 مناقصه و همچنین تحویل پاکت هاي پیشنهاد قیمت، دبیر خانه اداره مرکزي پخش البرز (آدرس ذکر شده در جدول محل دریافت اسناد 

 ) می باشد.صفحه قبل

 ) اسناد مناقصه از طریق سایت رسمی شرکت پخش البرز به نشانیwww.alborzdc.comمهلت دریافت اسناد  ) قابل دریافت بوده و

 می باشد. 05/05/1401تا  29/04/1401از مناقصه 

 خیابان  –تهران  (می باشد.11/05/1401 پایان وقت اداريتا  اداره مرکزي آخرین مهلت جهت تحویل پاکت هاي پیشنهاد قیمت به دبیرخانه

  )شرکت پخش البرز – 343پالك  –بین نوفل لوشاتو و جمهوري  –حافظ 

  ابطال مناقصه را براي خود محفوظ میدارد .شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و حق  

  پیشنهادهاي واصله در اسرع وقت بازگشائی و برنده مناقصه مشخص خواهد شد. برنده مناقصه می بایست پس از ابالغ  شرکت نسبت به

 نتخاب خواهد شد.مراجعه و عقد قرارداد اقدام نماید.در غیر این صورت ضمانت نامه وي ضبط و در صورت صالحدید شرکت، نفر دوم ا

 اقدام نموده و چنانچه صحت اطالعات ارائه  يکارفرما (مناقصه گزار) بسته به نیاز نسبت به راستی آزمایی اسناد ارائه شده توسط شرکت باربر

 تعلق نمی گیرد . يمحرز نگردد ، امتیاز الزم به شرکت باربر يشده و

  تبار داشته باشد ماه اع 6مبالغ درج شده می بایست حداقل تا مدت زمان.  
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  نحوه تکمیل اسناد مناقصه و تحویل پاکت ها

  )تضمین ( چک پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه

می بایست در پاکتی به صورت در بسته و مهرو موم شده با عنوان  چک سپرده مطابق شرایط ذکر شده در جدول قبل

  ارائه گردد. "پاکت الف"

  )1شماره (کپی اسناد + فرم  نیازاسناد و مدارك مورد :  بپاکت 

  شامل موارد ذیل می باشد: "ب"محتویات پاکت 

  کپی برابر اصل آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی .1

  کپی برابر اصل آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مشخص بودن صاحبان امضا .2

  استان تهران با تاریخ معتبرکپی برابر اصل پروانه فعالیت از سازمان حمل و نقل و راهداري  .3

  اساسنامه شرکت برابر اصل کپی .4

  کپی اسناد خودروهاي ملکی و کپی قرارداد خودروهاي استیجاري .5

کپی سند رسمی ملکی و یا اجاره نامه رسمی محل فعالیت و یا یکی از غرفه هاي پایانه هاي عمومی و یا شهرك  .6

  حمل و نقل

 ایه ثبت شده شرکت در روزنامه رسمیکپی برابر اصل آگهی مربوط به آخرین سرم .7

  کپی برابر اصل قرارداد بیمه بار، مسئولیت، آتش سوزي و غیره. .8

  (پیوست)  1اصل فرم تکمیل شده شماره  .9

  ) 3و فرم شماره  2  (فرم شماره ج : فرم پیشنهاد قیمتپاکت 

خوردگی بوده و پس از مهر و امضا بایستی خوانا و بدون قلم مربوط به استعالم قیمت بیمه می باشد و  2فرم شماره  .1

 قرارداده و مهر و موم شود. "ج"در پاکت 

می باشد، بایستی خوانا و بدون قلم خوردگی بوده و پس از مهر و امضا  حمل به پیشنهاد قیمتمربوط  3ه شمارفرم  .2

قیمت هاي درج شده  می بایست مجموع هزینه حمل درج شده در بارنامه  قرارداده و مهر و موم شود. "ج"در پاکت 

(با در نظر گرفتن کمیسیون، مالیات، حق سازمان و ... ) بدون احتساب هزینه بیمه باشد. (زیرا هزینه بیمه متناسب با 

 ارزش حمل خواهد بود)

  

داشته باشد و تنها در صورت ایجاد شرایط ماه اعتبار  6کلیه مبالغ درج شده می بایست حداقل تا مدت زمان 

  خاص غیر قابل پیش بینی (افزایش قیمت سوخت و ...) امکان تغییر قیمت وجود خواهد داشت

  کلیه پاکت هاي ( الف / ب / ج )   می بایست درون یک پاکت قرارداده شود و پس از

مورد نظر به درج نام مناقصه گر بر روي آن، بصورت مهر و موم شده در مدت زمان 

  دبیرخانه شرکت تحویل داده شود.

  

 کلیه صفحات مربوط به اسناد مناقصه می بایست مهر و امضا گردد  
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  اطالعات عمومی مناقصه گر / مربوط به پاکت (ب) /  1شماره فرم 

  شماره ثبت :  نوع شرکت :  نام شرکت :

  شناسه ملی :  محل ثبت :  تاریخ ثبت :

  کد پستی :                                                                   آدرس قانونی شرکت :     

  کس :ف      تلفن :                               پست الکترونیک :                                                    

  موضوع فعالیت طبق اساسنامه :

  

  : شرکت (ریال)میزان سرمایه 

             

  مبلغ سهام/ سهم الشرکه  نام شخص حقیقی (حقوقی)

    

    

    

    

  شماره :                                  تاریخ:                                                تاریخ اعتبار:                            مشخصات پروانه فعالیت

  شماره :                                  تاریخ:                                                تاریخ اعتبار:    پروانه حمل کاالي یخچالمشخصات 

  نوع مالکیت پایانه :                                                  نوع کاربري پایانه (حمل و نقل / خدماتی/ تجاري) :

  سوابق اجرایی

  تاریخ شروع / تاریخ پایان  کارفرما / موضوع پیماننام 

    

    

    

    

    

    

  اطالعات ناوگان

  تعداد خودروي ملکی غیر یخچالی :                     مجموع تناژ:  تعداد خودروي ملکی یخچالی :                       مجموع تناژ:

  تعداد خودروي استیجاري غیر یخچالی :               مجموع تناژ:  مجموع تناژ:تعداد خودروي استیجاري یخچالی :                 

  شماره چک:                      تاریخ چک:                              نام بانک:        اطالعات چک تضمین ارائه شده
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  فرم پیشنهاد قیمت بیمه بر اساس ارزش کاال (قیمت بیمه درج شده در بارنامه) / مربوط به پاکت (ج) /  2شماره فرم 

  بار، حوادث، مسئولیت ،آتش سوزي و غیره قرار گیرد.کلیه محموله ها می بایست از تنظیم قرارداد، تحت پوشش بیمه 

  (ریال)                 میلیون ریال براي داروهاي معمولی :               10مبلغ بیمه به ازاي هر 

  :                         (ریال) سردخانه ايمیلیون ریال براي داروهاي  10مبلغ بیمه به ازاي هر 
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  فرم پیشنهاد قیمت / مربوط به پاکت (ج) /  3شماره فرم 

  کمیسیون، مالیات، حق سازمان و ... ) بدون احتساب هزینه بیمهمجموع هزینه حمل درج شده در بارنامه (با در نظر گرفتن  

  تن 22تا15ظرفیت بارگیري خالص بین   تن 15تا10ظرفیت بارگیري خالص بین   تن 10تا  6ظرفیت بارگیري خالص بین   تن 5ظرفیت بارگیري خالص تا  ظرفیت بارگیري

  تریلی  جفت  تک  خاور  نوع کامیون

  غیر یخچالی(ساندویچ پنل)  یخچالی  غیر یخچالی(ساندویچ پنل)  یخچالی  غیر یخچالی(ساندویچ پنل)  یخچالی  یخچالی(ساندویچ پنل)غیر   یخچالی  نوع اتاق

  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  قیمت (ریال)  مقصد

  اراك
         

 اردبیل
         

 ارومیه
         

 اصفهان
         

 اهواز
         

 بندرعباس
         

 تبریز
         

 رشت
         

 زاهـدان
         

 زنجان
         

 سمنان
         

 سنندج
         

 شیراز
         

 قـم
         

 کـرج
         

 کرمان
         

 کـرمانـشاه
         

 گـرگـان
         

 گناباد
         

 مازندران
         

 مشهد
         

 همدان
         

 یــزد
         

 
 مهرو امضا:                 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :     


