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  ار زمناقصه گمشخصات 
  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 

  21028 داخلي  67929000-021  تلفن تماس 
 10100664423  شناسه ملي 

  

  جدول مشخصات
 اجراي سنگ كف ، سنگ پله ، ديوار خريد و   سنگ كف ، ديوار و پله 

   دهبيد مشكي اسپايدر  سنگ پلهو   سنگ كف  نوع سنگ
   اجراي سيمان سفيد بر روي نماي فعليخريد و   سيمان سفيد نما
  اجراي رنگ آميزي نما طبق طرحخريد و   رنگ آميزي نما

  بهار يا سحراكريليك نما ضد آب برند پارس   نوع رنگ 
  برند الوند  60*60پرسالن كف  1درجه  اجراي سراميكخريد و   سراميك كف
از  به همراه زيرسازيپي وي سي  و ابزار كاناله  8پي وي سي  اجراي ديوار پوش خريد و   ديوارپوش

   يكبرند آذران پالست
  سه خط  304 اجراي نرده راه پله استيل خريد و   نرده راه پله 

ديوار پوش   –متر مربع 110سنگ كف ، ديوار حدود  -مربع متر  130سنگ پله حدود   متراژ
متر مربع  850رنگ آميزي نما حدود  -متر طول  500و ابزار حدود متر مربع  680حدود  

سراميك كف   –متر طول  30نرده استيل حدود  –  متر مربع 680سيمان سفيد نما حدود  –
  متر مربع 60حدود  

 

 : اجرامحل    
 : مي باشد مطابق نشاني ذيلشركت پخش البرز  غرب تهرانمركز توزيع  ، مرمت مورد محل

  شركت پخش البرز  - بلوار تعاون -خيابان شهيد عاشري -جاده مخصوص كرج تهران
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   . به عهده پيمانكار مي باشداز محل كارخانه تا محل نصب  مصالح    ، بارگيري و تخليه  : كرايه حمل1تبصره
  . هزينه خوراك پرسنل مجري بر عهده پيمانكار مي باشدتامين اسكان و :  2تبصره  
  بر عهده پيمانكار مي باشد . پاي كارتا  مصالح اعم از سنگ ، ديوار كوب و...: مسئوليت حمل  3تبصره
  بر عهده پيمانكار مي باشد .  ابزار كار: تهيه و تامين كليه  4تبصره

  مشخصات فني :      
  .  بيرون از شركت در صورت لزوم درهر قمست ازپروژه بر عهده پيمانكار استتخريب و حمل نخاله به    -1
 .  سنگ پله بر روي سنگ پله فعلي به صورت نما دوبل اجرا شود   -2

  پله اجرا شود .  كف  ديوار پوش در قسمت راه پله از سقف تا روي -3
 كردن آن الزاميست .  اي نماي فعلي سيمان سفيد بوده و موقع اجراي سيمان سفيد جديد تيشه -4

  نماي سيمان سفيد جديد به صورت شمشه كش و صيقلي اجرا شود . -5
  . اجرا و نصب داربست جهت انجام عمليات رنگ آميزي و سيمان سفيد نما بر عهده پيمانكار است -6
  پروفيل دور پنجره هاي ساختمان بر عهده پيمانكار مي باشد . و رنگ آميزي مرمت -7
  باشد . 2به 1مالت مورد استفاده براي زير سنگ ، مالت ماسه سيمان  -8
  يكنواخت و فاقد هرگونه ناخنك باشد .اجراي سنگ ها بايد به صورت  -9

  بايد به صورت يكنواخت و بدون موج اجرا شود .اجراي ديوارپوش  -10
  چسب مورد استفاده ( برند كاسپين ) در نصب ديواركوب و ابزار بر عهده پيمانكار مي باشد . -11

  :پيشنهاد دهندهتعهدات     
مسئوليت كامل ايمني پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود كه پرسنل خود   پيشنهاد دهنده  -1

  د .نرسنل دچار حوادث  ناشي از كار نگردرا ملزم به استفاده از لوازم و وسايل حفاظتي نمايد تا پ
هيچ  كارفرما  -2 اختالف    كي  در  مورد  احتمالي  موارد  دهندهاز  و   پيشنهاد  نداشته  دخالتي  او  كاركنان  و 

  .  است پيشنهاد دهندهبه عهده  آنانمسئوليت هرگونه عوارض ناشي از درخواست هاي 
  . مي باشد پيشنهاد دهندهبه محوطه اجراء به عهده  پيشنهاد دهندهحمل و انتقال كليه مصالح مورد نياز -3
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خسارتي متوجه مصالح ، امكانات ، تجهيزات ، تاسيسات   پيشنهاد دهندهنانچه در نتيجه عملكرد نيروهاي  چ-4
) بر  كارفرماها (به تشخيص  گردد ، جبران ضرر و زيان و كليه مسئوليت    كارفرماو يا محصوالت شركت  

  مي باشد . پيشنهاد دهندهعهده 
پيشنهاد دهنده مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت ، از محل پروژه بازديد نموده و سپس نسبت به   -5

  .  اعالم قيمت اقدام نمايد
ر اسناد موظف است برگه صورتجلسه بازديد از محل را بعد از اخذ امضاء مربوطه د  پيشنهاد دهنده    -6

  مناقصه در پاكت ج قراردهد .
مي بايست فوراً عمليات اجرايي را آغاز نموده و در حداقل زمان   پيشنهاد دهندهپس از امضاء قرارداد ،    -7

  را اخذ نمايد . كارفرماو با حداكثر كيفيت ممكن تعهدات خود را به انجام رسانيده و تأييديه كتبي 
به لحاظ استخدامي و حقوق و مزايا و ساير موارد پيش بيني    پيشنهاد دهنده در قبال نيروهاي    كارفرما  -8

نون كار ، هيچ مسئوليتي نداشته و حق نظارت مطرح شده در بندهاي متعدد اين قرارداد باعث شده در قا
  ايجاد هيچ گونه تعهدي براي كارفرما نخواهد شد. 

موظف است در اسرع    پيشنهاد دهنده،    پرسنل وييا    پيشنهاد دهندهدر صورت مشاهده نواقص يا تخلف    -9
هرگونه اقدام    كارفرمالب نمايد . در غير اينصورت حسب مورد ،  را ج  كارفرماوقت ايرادات را رفع و نظر  

البته   هزينه رفع ايراد از حسن انجام كار پيمانكار كسر ميگردد ،  و   الزم براي رفع ايراد را رأساً انجام داده
در قبال مراجع قانوني نمي   پيشنهاد دهندهبه هيچ وجه نافي مسئوليت    كارفرماالزم به ذكر است اين اختيار  

  .باشد .
10-    ، قرارداد  عقد  از  پس  دهنده چنانچه  آن    پيشنهاد  موضوع  وتعهدات  عمليات  كل  يا  و  بخشي  انجام  از 

محفوظ بوده و    كارفرماخودداري و يا اينكه به نحو شايسته و مطلوب اجرا ننمايد ، حق فسخ قرارداد براي  
پيشنهاد نمايد و  ميو وصول  غ خسارت را از حساب پيمانكار كسر، مبلخسارت وارده  ضمن تعيين    كارفرما
  .حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت  دهنده

تعيين شده و مازاد بر آن به هيچ وجه به    پيشنهاد دهندهمبلغ قرارداد با در نظر گرفتن كليه هزينه هاي    -11
( در اثر اشتباه يا هر دليل ديگري ) به    پرداخت نمي گردد و چنانچه وجهي مازاد بر اين مبلغ  پيشنهاد دهنده
  پرداخت گردد ، قابل استرداد مي باشد . پيشنهاد دهنده
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موظف است كليه وسائل حفاظتي و ايمني الزم را در اختيار پرسنل خود قرارداده و آنها   پيشنهاد دهنده   -12
را ملزم به استفاده از وسايل موصوف نمايد . بديهي است مسئوليت هرگونه حادثه و خسارات وارده اعم از  

قانوني توسط    حقوقي و كيفري كه در اثر سهل انگاري و بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي و مقررات
قانون تامين اجتماعي پرسنل شاغل   66پرسنل وي رخ دهد ، مطابق با بيمه مسئوليت مدني با پوشش ماده  

  هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد . كارفرمامي باشد و  پيشنهاد دهندهدر پروژه بعهده 
عمليات موضوع قرارداد يا   كه در محل انجام  كارفرمااماكن و تأسيسات و تجهيزات  حفظ و نگهداري    -13

است . در    پيشنهاد دهندهعهده  ه  بيا كاركنان وي قرار مي گيرد ،    پيشنهاد دهندهدر اجراي قرارداد در اختيار  
مي بايست حداكثر   پيشنهاد دهندهصورت ايجاد هر گونه تغيير و يا ورود خسارت به اعيان و متعلقات آن ،  

از عهده جبران آن و اعاده وضع به حالت قبل بر آيد در   رفرماكااز اعالم كتبي  پس  ساعت    48ظرف مدت  
  . شدمي با غير اينصورت به منزله تعدي و تفريط

  مسئوليت اجرا و پاسخگويي نسبت به تمامي مفاد قرارداد را دارد . پيشنهاد دهنده -14
  جريمه تاخير در تحويل و نصب پنجره :    

در مدت زمان تعيين شده (عرفي يا قراردادي) قادر به انجام تعهدات نباشد ، براي هر   پيشنهاد دهندهچنانچه  
تعلق خواهد گرفت و از روز   پيشنهاد دهندهجريمه به  ريال (پنج ميليون ريال)    000/000/5روز تاخير مبلغ  

ه به مراجع قضايي مجاز است قرارداد را بدون نياز به مراجع  كارفرماهفتم به بعد عالوه بر جريمه مذكور ،  
پيشنهاد طرفه فسخ نموده و خسارات و جرائم مندرج در قرارداد را از    يك  پيشنهاد دهندهو صرفاً با اعالم به  

  مطالبه نمايد . دهنده
  : تعهداتتضمين حسن انجام      

برنده مناقصه انتخاب شود، الزم است در زمان انعقاد قرارداد ، يك فقره چك   بعنوان    پيشنهاد دهندهچنانچه  
روز از زمان شروع قرارداد   60با تاريخ   كل قرارداد  %120به مبلغ    شركتي صياد ثبت شده در سامانه صياد

چك بديهي است    .  تحويل كارفرما نمايدبدون قيد هيچ عبارت ديگر(ضمانت)  را در وجه شركت پخش البرز  
  مزبور پس از پايان دوره گارانتي ، عودت داده خواهد شد .
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  تضمين شركت در مناقصه :     
 ششصد مبلغ  بهصياد ( ثبت شده در سامانه صياد )    بانكي  چك  فقره ، يك  مناقصه  در   شركت  تضمين  جهت

 ها اخذ  بانك  از  يكي  ازبا تاريخ اعتبار يكماه از تاريخ پيشنهاد قيمت    البرز  پخش  شركت  وجه  در  ريال  ميليون 
  . شود 

 مسافرتي   و   هاي شخصي  (چك  .شد    خواهد  عودت  مناقصه  فرآيندهاي  اتمام  از  پس  تضمين  چكتبصره  :  
  شد)   نخواهد داده  شركت مناقصه در مربوطه متقاضي و   نبوده قبول مورد عنوان هيچ به

  اجراي عمليات : مدت زمان      
  . روز تقويمي مي باشد 45 عمليات اجراي و  تحويل زمان حداكثر    

  : حوه پرداختن    
بابت پيش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نفع   مبلغ پيشنهادي برنده  %50به ميزان  -1

  . از تاريخ صدور پرداخت مي گرددروز  45با اعتبار  كارفرما
صورت وضعيت و پس از تاييد واحد فني و مهندسي در قبال ارائه    ،  كامل  الباقي مبلغ پس از تحويل  -2

  . به پيمانكار پرداخت مي گردد
% جهت حسن انجام كار كسر و پس از پايان   10: از هر پرداخت غير از پيش پرداخت به ميزان    1تبصره  

و عدم وجود نواقص به پيمانكار   ماه ) درصورت اخذ تاييديه از واحد فني و مهندسي  3دوره تضمين (  
  .  پرداخت مي گردد

تامين اجتماعي كسر مي گردد   بابت كسور   %  8/7به ميزان  : از هر پرداخت غيراز پيش پرداخت    2تبصره  
  .  و پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي به پيمانكار ، مسترد مي گردد

  نحوه تكميل مدارك :    
قرارداده شده و درب پاكت مي بايست كامال بسته شده   "الف    "تضمين شركت در مناقصه در پاكت   - ١

 باشد.و ممهور به مهر شركت پيشنهاد دهنده 

توسط    -2 امضاء  و  مهر  از  پس  مناقصه  اسناد  صفحات  دهندهكليه  (ب)    پيشنهاد  پاكت  در  بايست  مي 
همچنين به منظور ارزيابي فني ،الزم است كليه قرارادادهاي فروش قبلي، بصورت دربسته قرار داده شود  
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ك كننده  تاييد  و  استاندارد  هاي  گواهينامه  و  قبلي  كارفرمايان  هاي  نامه  محصول  رضايت  مي نيفيت  يز 
  . در پاكت ( ب ) قرار گيرد تبايس

 . شود قرارداده  (ج) پاكت در  و  شده امضا و  مهر بايست مي و ريز آناليز مربوطه قيمت فرم پيشنهاد -3
  اعالم نمايد.  %8/7پيشنهاد دهنده مي بايست قيمت خود را  با احتساب كسورات قانوني به ميزان    تبصره :

 نام   درج  از  پس  شود و   جداگانه قرارداده  پاكت  يك  درون  بايست  و (ج) مي   (ب)  ،  (الف)  پاكت  سه  هر  -4
بين نوفل   –خيابان حافظ    –به آدرس تهران    مهلت مقرر  در  در بسته  بصورت  آن ،  روي  بر  گر  مناقصه

  .   شود  داده  تحويل  شركت  دبيرخانه    -شركت پخش البرز    –نبش كوچه زرتشتيان    – لوشاتو و جمهوري  
  .  شد  خواهد مشخص مناقصه برنده و  بازگشائي وقت اسرع در واصله پيشنهادهاي -5
 قابل  )  www.alborzdc.com(  نشاني  به  البرز  پخش  شركت  رسمي  سايت  طريق  از  مناقصه  اسناد  -6

 1401  /08  /07  پايان وقت اداري مورخ    الي  1401  /08  /03  از  مناقصه  دريافت اسناد  مهلت  و   بوده   دريافت
  .باشد  مي

تا  مركزي  اداره  دبيرخانه   به  پاكت  تحويل  جهت  مهلت  آخرين  -7 البرز  پخش                 اداري  وقت  پايان  شركت 
خريد و اجراي ايزوگام مربوط به شركت در مناقصه    "(حتماً بر روي پاكت عبارت  .  باشد    مي  1401/    08  /10

  قيد گردد ) بام انبار و ساختمان اداري مركز توزيع اردبيل
   . شد  خواهد  اضافه  مبلغ  مجموع  به%    9  افزوده ،  ارزش  بر  ثبت نام ماليات  گواهي  برگ  ارائه  صورت  در  -8
           محفوظ خود براي را مناقصه ابطال حق و  بوده مختار پيشنهادات كليه يا يك رد  يا قبول در شركت  -9

   .دارد مي
  

  مهر و امضاء اين فرم به منزله مطالعه و قبول شرايط آن مي باشد .  -10
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ) عام سهامي(  البرز پخش  شركت  -مرمت ساختمان اداري مناقصه اسناد        

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را                       آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

       مطالعه و قبول دارم .                                                                           
تاريخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 
 

  

  

  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 :   كد پستي : 

  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  
  ام بانك :ن     اريخ چك : ت     شماره چك : 

  شعبه :     شماره حساب :



 ) عام سهامي(  البرز پخش  شركت  -مرمت ساختمان اداري مناقصه اسناد        

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را                       آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

       مطالعه و قبول دارم .                                                                           
تاريخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 
 

  

  

  (پاكت ج) پيشنهاد قيمت 

................................... شركت  اينجانب/  ثبت ......بدينوسيله  ملي/  شماره  به   ................. فرزند   ................
  .................. و  مورخ...........................  منتشره در روزنامه    مطالعه آگهي  ................... به آدرس فوق ، ضمن 

پيشنهادي   كل  قيمت  مناقصه  در  شركت  شرايط  و  مناقصه  در  شركت  شرايط  از  كامل  را آگاهي  خود 
مبلغ  افزوده  ارزش  بر  ماليات  اعمال  بدون  و  قانوني  كسورات  احتساب  با  و  ناخالص  بصورت 

.............................. (بحروف  ريال  ريال) ..................................................   ...................................................
  . اعالم مي دارم

  مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :                                                                                             
  تاريخ :                                                                                                                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) عام سهامي(  البرز پخش  شركت  -مرمت ساختمان اداري مناقصه اسناد        

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را                       آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

       مطالعه و قبول دارم .                                                                           
تاريخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 
 

  
  اقرار نامه 

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

و اقرار نموده  را امضاء    ،  مناقصه  اسنادكليه  با علم ، اطالع  و اختيار كامل  و    ام  نمودهمطالعه  نيز به دقت  را  
مناقصه   ادفرم اسنمندرج در    طيت كليه شراي عا به ر  شوم نسبت، برنده شناخته    چنانچه در مناقصهمي نمايم  

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  را    اينجانبتعهدات  به  چك  /قبضكه  شماره   ضمانتنامه/ 

بدون هيچ ام ،    تسليم نموده  /واريز   ........................................... عهده بانك ..........تاريخ  ه  .............................. ب
تعهدات به شرح مندرج م  در انجاقصور  و برداشت نمايد و در صورت    طتشريفاتي راساً به نفع خود ضب 

اين مورد بر م و تشخيص  باش  هده خسارت وارده برآيم و متعهد جبران آن ميعدر برگ مناقصه راساً از 
شركت در قبال اعتراض  ونه ايراد و گخواهد بود و اينجانب حق هر عهده شركت پخش البرز (سهامي عام)  

  اقط مي نمايم .از خود سلب و س پخش البرز را

  :  مهر و امضاء                                                                                          
  : تاريخ                                                                                                 


