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  مشخصات كارفرما
  شركت پخش البرز (سهامي عام)  مناقصه گزار(كارفرما)

  مصرفي  و دارويي اقالم توزيع و تأمين  زمينه فعاليت 
  البرز  پخش شركت –  343 پالك – جمهوري  و لوشاتو نوفل بين  – حافظ خيابان   – تهران  آدرس 

  21028داخلي   -67929000-021  تلفن تماس
  

  جدول مشخصات
  خرمدره  تي گران سنگ  تحويلي توسط كارفرما نوع سنگ

  سانتي متر  60طول    -سانتي متر  30عرض   ابعاد 

  متر مربع  4800 حدود  متراژ

  متر   سانتي 3  سنگ ضخامت

قديمي و مالت زير كار آن به همراه حمل نخاله به محل هاي تخليه مجاز و  كفتخريب   شرح عمليات
  اجراي سنگ كف به همراه شيره سيمان و بند كشي مربوطه  

  

 سنگ گرانيت :  اجرايشرايط مناقصه جهت 

متر مربع ) و   2900متر مربع ) ، بابل(    600بندر عباس(    متر مربع )  150تبريز(  مراكز توزيع  پروژه اجراي محل - ١
 در : واقع مترمربع ) شركت پخش البرز 1150مشهد( 

 نبش كوي ايرداك -تهران  ، تبريز  جاده 7 كيلومتر تبريز : 

  متر بعد از ميدان دفاع مقدس ، پشت پمپ بنزين جرون 200پليس راه ،  بندر عباس :  
  بابل : كمر بندي شرقي ، روبروي كوي استخر ولي عصر ، جنب پمپ بنزين 
  .  مي باشد   119و  121مشهد : ابتداي جاده قوچان ، مقابل بزرگراه ميثاق ، بين آزادي  
  .بود   مناقصه خواهد   برنده شركت به ابالغ از پسكاري  روز 100 سنگ گرانيت ، اجراي عمليات زمان  حداكثر  -2
  اجرا ، نحوه پرداخت و ساير موارد طبق قراردادي كه به اين منظور تنظيم مي شود ، تعيين مي گردد .نحوه  -3
قيمت پيـشنهادي توـسط ـشركت كننده مقطوع بوده و مـشمول افزايش قيمت مـصالح و نيروي كار و ... در طول اجرا   -4

  پروژه نخواهد گرديد .
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مكلف به تعويض   پيمانكار،  نواقصي در كار مشاهده شود ص كارفرما به تشخي  اجراي عملياتدر صورتي كه در زمان  -5
رفع نواقص اقدام و هزينه اصالح را با  نسبت به  كارفرما  مي باشد ، در غير اينصورت  با هزينه خود    و جايگزين نمودن آن  

  درصد باالسري از حساب پيمانكار كسر مي نمايد .  15احتساب 
  صورت پذيرد . ، گونيا ، بدون ناخنك   بدون ساب سنگ صورتمي بايست به  اجراي عمليات -6
  انبار ها فعال مي باشد  و تعامل پيمانكار با پرسنل انبار جهت ايجاد نشدن خلل در روند كار شركت الزامي مي باشد.   -7
، دستكش   سمان، ري  ، شاقول  ، تراز  پيمانكار موظف است كليه ابزار و وسايل كار جهت اجراي قرارداد از جمله شمشه  -8

   حفظ   مسئوليت  و  نموده  تهيه  را  …، فرز و سنگ هاي برش الزم و    ، چكش الستيكي   ، مالقه  ، كمچه  ، ماله  الستيكي 
 .  است پيمانكار عهده به  نيز مزبور وسايل تعميرات و نگهداري و
،   ، پودرسنگ  ، سيمان  حمل كليه مصالح از جمله ماسهبه غير از سنگ كه توسط كارفرما تهيه مي شود ، تهيه و    -9

  و از اين بابت هيچ پرداخت مجزا به پيمانكار صورت نمي گيرد . عهده پيمانكار است بهماسه بادي 
و پخش نمودن در سطح كار اقدام نمايد و پيمانكار مي بايست به هزينه خود نسبت به باز كردن پالت هاي سنگ    -10

  از اين بابت هزينه اي به پيمانكار پرداخت نمي گردد . 
  .  د نو در يك راستا قرار بگير بوده ، بايد كامالً مساوي بندهاضخامت -11
 .  باشد  مي 2به  1 مالت عمليات سنگي از نوع مالت ماسه سيمان  -12
گونه اي باشد كه سطح را به صورت كامل پوشش دهد و هيچ فضاي خالي  مالت اجرا شده در زير سنگ بايد به    -13

بديهي است در صورت عدم تاييد دستگاه نظارت ( واحد فني و مهندسي ) ، پيمانكار    .  زير سطح وجود نداشته باشد
كسته موظف به جمع آوري و اصالح مجدد سطح مردود به هزينه خود مي باشد همچنين چنانچه رفع نواقص منجر به ش 

، مبلغ آن نيز مطابق قيمت   شدن و خرد شدن سنگ نيز گردد عالوه بر اينكه تامين سنگ بر عهده پيمانكار مي باشد 
  . خريد سنگ از حساب پيمانكار كسر مي گردد

  تبصره : ريختن شيره سيمان قبل از نصب سنگ بر روي مالت الزاميست . 
  استفاده ماسه دوبار شور باشد .  و ماسه مورد 2سيمان مورد استفاده سيمان تيپ   -14
  سانتي متر كمتر باشد .  5ضخامت مالت ماسه سيمان نبايد از  -15
درجه سانتي گراد كمتر باشد    5در مواقعي كه دماي محيط كار يا درجه حرارت هر يك از مواد و مصالح مصرفي از    -16

 .   انجام بنايي با سنگ ممنوع است
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  دقيقه  فاصله باشد الزاميست . 20ريزي جهت بندكشي به صورتي كه بين هر مرحله مرحله دوغاب   2اجراي  -17
  تبصره : دوغاب بايد در تمام بندها نفوذ كند به صورتي كه ديگر جايي براي نفوذ نداشته باشد . 

 ابالغ  از  پس  بايست  مي  مناقصه  برنده .  شد    خواهد   مشخص  مناقصه  برنده  و  بازگشائي   وقت  اسرع  در  واصله  پيشنهادهاي
  . نمايد  اقدام  قرارداد عقد  و مراجعه نسبت به شركت ،

  و  بوده  دريافت  قابل  )  www.alborzdc.com  (   نشاني  به  البرز  پخش  شركت  رسمي  سايت  طريق  از  مناقصه  اسناد
  . باشد  مي  1401/  07/   19پايان وقت اداري مورخ   الي 1401/ 07 /16 سايت از مناقصه دريافت اسناد مهلت
      1401/    07/    23  اداري  وقت  پايان  شركت پخش البرز تا  مركزي  اداره  دبيرخانه  به  پاكت  تحويل  جهت  مهلت  آخرين

  قيد گردد) " سنگ گرانيت اجرایمربوط به شرکت در مناقصه " (حتماً بر روي پاكت عبارت . باشد  مي
  . شد  خواهد  اضافه مبلغ  مجموع به%  9 افزوده ، ارزش بر ثبت نام ماليات  گواهي برگ ارائه صورت در

  نحوه تكميل و تحويل پاكت هاي مناقصه :
ثبت شده در سامانه صياد با سر رسيد يكماه از تاريخ   صيادي  بانكي  چك  فقره   ، يك  مناقصه  در  شركت  تضمين  جهت - ١

 و   ها اخذ   بانك  از   يكي  از  البرز  پخش  شركت  وجه  در  و پانصد ميليون ريال  يك ميليارد  مبلغ  بهارائه پيشنهاد قيمت  
  . شد    خواهد   عودت  مناقصه  فرآيندهاي  اتمام  از  پس  تضمين  چك.  شود    داده   قرار  شده  موم  مهر و  (الف)  پاكت  در

  نخواهد  داده  شركت  مناقصه  در  مربوطه  متقاضي  و  نبوده  قبول  مورد  عنوان  هيچ  به  مسافرتي  و  هاي شخصي   (چك
 .  شد)

و  - ٢ ملي  كارت  كپي  هويت  احراز  اسناد  همراه  به  بايست  مي  حقوقي  يا  حقيقي  شخص  از  اعم  پيمانكار  كاري  رزومه 
صاحبان امضاء مجاز شركت جهت اشخاص حقوقي  شناسنامه براي اشخاص حقيقي و آخرين آگهي تغييرات نشاني و  

  . در پاكت (ب ) قرار گيرد
 .  شود  قرارداده (ج) پاكت در و  شده امضا و مهر بايست مي مناقصه اسناد صفحات  كليه همراه به قيمت فرم پيشنهاد - ٣
 آن ،  روي  بر  گر  مناقصه  نام  درج  از  پس  و  قرارداده  پاكت  يك  درون  بايست  و ( ج ) مي    (ب)  و  (الف)  پاكت  سه  هر - ۴

 شود .  داده آدرس فوق تحويل به شركت دبيرخانه به مهلت مقرر  در موم شده و مهر بصورت

 آقاي مهندس سادات تماس حاصل فرماييد .   21028داخلي  -67929000-021جهت كسب اطالعات به شماره  - ۵
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  :  ،تضامين و شرايط پرداختنحوه انتخاب پيمانكار 
ظرف مدت سه روز از تاريخ موظف است  شركت برنده    ، شخص/  برنده مناقصه  بازگشايي پاكت ها و انتخابپس از  -1

ك فقره چك صيادي تضمين انجام تعهدات در وجه شركت پخش البرز با سررسيد  د قرارداد يانعقا  اعالم كارفرما جهت
بل چك و به مبلغ در مقا  بدون قيد هر گونه عنوان ضمانت  ،  ثبت شده در سامانه صياد يك ماه از تاريخ ارائه پيشنهاد  

) واحد فني و مهندسيمبلغ پيشنهادي تحويل كارفرما نمايد كه اين چك پس از اتمام عمليات و تاييد ناظر كارفرما (  %120
  .  مي گردد به پيمانكار مسترد

 در قبال ارائه يك مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت    %50تعهدات ،  انجام  پس از عقد قرارداد و دريافت تضمين حسن    -2
  به برنده مناقصه پرداخت مي گردد . فقره ضمانتنامه بانكي

از تاييد ناظر پروژه ( واحد فني و  ساير پرداخت ها متناسب با پيشرفت فيزيكي در قبال ارائه صورت وضعيت پس    -3
  .  مهندسي ) قابل پرداخت خواهد بود

  .  حسن انجام كار كسر مي گردد %10و بيمه كسورات قانوني  %7.8از كليه پرداخت ها غير از پيش پرداخت  -4
ار پس از دوره  پس از ارائه مفاصا حساب نسبت به آزاد سازي سپرده بيمه اقدام مي گردد و آزاد سازي حسن انجام ك-5

بديهي است در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به   .   ماه پس از اتمام عمليات مي باشد صورت مي گيرد  8تضمين كه  
  . % وجه حسن انجام كار آزاد مي گردد 10ميزان 

  مهر و امضاء اين فرم به منزله مطالعه و قبول شرايط آن مي باشد .   -6
  .دارد مي محفوظ خود براي را مناقصه ابطال حق و بوده مختار پيشنهادات كليه يا يك رد يا قبول در شركت-7
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  و  پيشنهاد قيمت گر مناقصه عمومي اطالعات فرم 
  شخصيت حقوقي  –مشخصات پيشنهاد دهنده 

  مشخصات شركت   مشخصات مدير عامل 
  نام شركت :   نام و نام خانوادگي : 

  شماره ثبت :   شماره شناسنامه : 
  تاريخ و محل ثبت :   تاريخ تولد :

  كد اقتصادي :   محل صدور : 
  شناسه ملي :   كد ملي : 

  شماره تماس :  شماره تماس :
  آدرس : 

  
  

  آدرس : 

  فكس:   كد پستي :   پستي : كد 

  شخصيت حقيقي  –مشخصات پيشنهاد دهنده 
  محل صدور :   نام و نام خانوادگي : 

  كد ملي :   شماره شناسنامه : 
  شماره تماس :  تاريخ تولد :

  آدرس : 
  

  

  مشخصات چك تضمين شركت در مناقصه  
  نام بانك :  تاريخ چك :   شماره چك : 

  شعبه :  شماره حساب :
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  (پاكت ج ) پيشنهاد قيمتفرم 

هر متر مربع  ناخالص قيمت پيشنهادي   متراژ  محل اجراي پروژه  رديف
  ريال -الص كل  ناخ قيمت پيشنهادي   ريال  -

      مترمربع 150  تبريز   1
      مترمربع 600  بندرعباس   2
     مترمربع2900  بابل  3
     مترمربع 1150  مشهد   4

قيمت   جمع كل
      مترمربع 4800  (ناخالص) پيشنهادي

حاظ  لدر قيمت پيشنهادي خود   %8/7مبلغ كسورات تامين اجتماعي را به ميزان پيشنهاد دهنده مي بايست  : 1تبصره 
  نموده و قيمت ناخالص را در فرم پيشنهاد قيمت درج نمايد .

  متراژ  نام مركز
  (مترمربع)

اجراي سنگ با تهيه مصالح  
  حمل نخاله  تخريب و برچيدن كف قديمي   ماسه و سيمان 

  جمع كل 
  بهاي واحد

  (ريال) 
بهاي كل  

  (ريال) 
 بهاي واحد

  (ريال) 
بهاي كل  

  (ريال) 
  بهاي واحد

  (ريال) 
بهاي كل  

  (ريال) 
                150  تبريز 

                600  بندعباس

                2900  بابل 

                1150  مشهد 
  

يست ات را داشته باشد ، فقط مي باز امكان ارائه خدمچنانچه پيشنهاد دهنده صرفاً جهت يك يا چند مرك  :  2تبصره  
  . و نياز به تكميل كليه مراكز نخواهد بود مراكز مذكور را در فرم پيشنهاد قيمت تكميل نمايد 

به متراژ   ..........................و  ..........  ..................  و  ..........................  و  ........ ................  اينجانب تمايل به اجراي سنگ مراكز توزيع
  را دارم .............................................................. ....و مبلغ نهايي متر مربع .......... ............. كلي
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  اقرار نامه 

اطالعات مربوط به موضوع مناقصه توسط شركت پخش البرز (سهامي عام)  نمايم كليه    بدين وسيله اقرار مي
نيز و از كم و كيف آن كامالً مطلع گرديده و تمامي اوراق و اسناد مناقصه را  رفته  گدر اختيار اينجانب قرار  

مي و اقرار  نموده  را امضاء    ،  مناقصه  اسنادكليه  با علم ، اطالع  و اختيار كامل  و    ام  نمودهمطالعه  به دقت  
مناقصه   فرم اسنادمندرج در    طيت كليه شرايعابه ر  شوم نسبت، برنده شناخته    چنانچه در مناقصهنمايم  
عقد خارج الزم به شركت پخش البرز اين اختيار را ميدهم تا در صورت عدم ايفاي  مي باشم و ضمن  متعهد  

مناقصه   در  شركت  تضمين   ، خود  موجب  ا  ر  اينجانبتعهدات  به  چك  /قبضكه  شماره    ضمانتنامه/ 
بدون هيچ ام ،    تسليم نموده  /واريز  ..................تاريخ ......................... عهده بانك ..........ه  .............................. ب

رح مندرج در تعهدات به شم  در انجاقصور  و برداشت نمايد و در صورت   طتشريفاتي راساً به نفع خود ضب 
اين مورد بر عهده  باشم و تشخيص    هده خسارت وارده برآيم و متعهد جبران آن مي عبرگ مناقصه راساً از  

شركت پخش در قبال  اعتراض  ونه ايراد و  گخواهد بود و اينجانب حق هر  شركت پخش البرز (سهامي عام)  
  اقط مي نمايم .از خود سلب و س البرز را

 


