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 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: 

 بسمه تعالی
 

 

 شرکت پخش البرز ( سهامی عام )  –لباس کار پرسنل عملیات و حراست  خریدیک مرحله اي مناقصه اسناد 
 

 

 

 

 

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

 تأمین و توزیع اقالم دارویی و مصرفی   زمینه فعالیت  
 شرکت پخش البرز  – 343پالك   –بین نوفل لوشاتو و جمهوري  –خیابان حافظ   –تهران  نشانی دفتر مرکزي 
 pakhsh.alborz.logistics@gmail.com/  09911010643/  67929000-021 اطالعات تماس  

 

 

 

 

 

 

 جدول مشخصات :

 البسه پرسنل عملیات و حراستخرید   مناقصه:موضوع 
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 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: 

 مشخصات فنی  نام 

البسه 
نیروي  
 عملیات 

 

  جیب پشت1جیب بقل/2شلوار:  شلوار  

 کاپشن 
 پلی استر) %70پنبه %30(کجراه / پلی استر پنبه 

 جیب روي سینه 2جیب بقل/2کاپشن :
 پلی استر)%70پنبه %30پنیه( -جودون / پلی استر  تی شرت 

 لباس گرم کن مناسب فصول سرد براي زیر لباس کار بلوز شلوار گرم کن 

 ضدآب -بادگیر بلوز شلوار بارانی، بادگیر 

 48الی  38از سایز   ایمنی/ کف طبی / بدون ساق کفش ایمنی 

 دستکش ایمنی  دستکش 

 حوله مناسب دست و صورت  حوله 

 مشخصات فنی  نام 

              البسه 
   نیروي 
 حراست 

 

 پاگون دار /دو جیب جلوترگال/  مردانه آستین بلند  پیراهن
 فالمنت کجراه پارچه اي شلوار

 48الی  38از سایز   طبی – چرم  کفش کار 

 

 

 

 

 :مناقصه شرکت در شرایط

  نمونه کامل جهت ارزیابی و بررسی فنی در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و  از هر نوع لباس و کفش یک دست

 پس از اعالم برنده عودت خواهد شد .
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 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: 

   تقاطع  -عاشري خیابان  – مخصوص جاده 10 کیلومتر –، مجتمع غرب شرکت واقع درتهران البسه محل تحویل کلیه  

 اشد.با برنده مناقصه میب  البسه باشد. هزینه حمل و ارسال  می تعاون

  خواهد بود  مناقصه غ به برندهال پس از ابروز  45 ،  البسهحداکثر زمان تحویل کلیه. 

  در صورت لزوم طی  ( زمان تحویل مورد مناقصه ، پیش پرداخت ، کسورات ، حسن انجام کار و.... ) سایر شرایط

 عقد قرارداد ابالغ خواهد شد.

  به منزله قبول شرایط توسط شرکت کننده در مناقصه میباشد.مهر و امضاي کلیه صفحات اسناد مناقصه الزامی و 

   ریال در وجه شرکت    دو میلیارد  به مبلغ  یا ضمانتنامه بانکی  جهت تضمین شرکت در مناقصه یک فقره چک بانکی

بهمراه کلیه صفحات اسناد مناقصه و فرم مشخصات شرکت    ) الف(پخش البرز از یکی از بانک ها اخذ و در پاکت  

 ك شده قرار داده شود. الهرو مکننده 

 .جدول پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده در پاکت (ب) قرار داده شود  

   می بایست درون یک پاکت قرارداده شود و پس از درج نام مناقصه گر بر روي آن،   )ب(و    )الف(هر دو پاکت

 .بصورت مهر و موم شده در مدت زمان مورد نظر به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود

  غ شرکت نسبت به مراجعه و عقد قرارداد اقدام نماید.در غیر این صورت ضمانت  ال برنده مناقصه می بایست پس از اب

 .حدید شرکت، نفر دوم انتخاب خواهد شدالضبط و در صورت ص نامه وي

 مدت اعتبار تضامین می بایست حداقل یک ماه پس از تاریخ افتتاح باشد. 

 .چک هاي شخصی و مسافرتی به هیچ عنوان مورد  (چک تضمین پس از اتمام فرآیندهاي مناقصه عودت خواهد شد

 . )شرکت داده نخواهد شدقبول نبوده و متقاضی مربوطه در مناقصه 

  و بدون قید و شرط تهیه و تسلیم گردد به پیشنهادهاي مبهم و مشروط و فاقد امضا و پیشنهادهاي    "پیشنهادها باید صریحا

 ترتیب اثر داده نخواهد شد .  "که بعد از محلت مقرر واصل شود مطلقا

 مشخص خواهد شد.   زیابی فنی و پیشنهاد قیمتپس از ار پیشنهادهاي واصله در اسرع وقت بازگشائی و برنده مناقصه 

  وجود خواهد داشت. اعالم شده البرز امکان تغییر در تعداد پخش با توجه به نیاز شرکت 

  روز معتبر باشند .  30پیشنهادهاي قیمتی از هر حیث باید براي مدت زمان 

  ،به مبلغ نهایی اضافه خواهد شد. %9در صورت ارائه برگ گواهی ارزش افزوده 

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

 .باشدمی   28/07/1401تا   23/07/1401ه دریافت اسناد مناقص مهلت 
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 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: 

 باشد.  می04/08/1401 خرین مهلت جهت تحویل پاکت ها به دبیرخانه اداره مرکزي تا پایان وقت اداريآ 

 البرز).  پخش  شرکت – 343  پالك –بین نوفل لوشاتو و جمهوري  – حافظ خیابان   –تهران  (

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

 فرم مشخصات شرکت کننده : 

 مناقصه گر/ مربوط به پاکت (ب) /  اطالعات عمومی  1فرم شماره 

 شماره ثبت :  نوع شرکت :  نام شرکت : 

 شناسه ملی :  محل ثبت : تاریخ ثبت : 

 کد پستی :             آدرس قانونی شرکت :                                                                                                            

 پست الکترونیک :                                                     تلفن :                                   فکس :  

   شماره چک:                                    تاریخ چک:                              نام بانک        اطالعات چک تضمین ارائه شده 
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 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: 

روي تمامی تیشرت ها و پشت تمامی لباس هاي کار می بایست لوگوي شرکت پخش البرز درج  فرم پیشنهاد قیمت :

 گردد ، لذا این موضوع در اعالم قیمت در نظر گرفته شود .

 /  مربوط به پاکت (ب) /  جدول اعالم قیمت   2فرم شماره  
تقریبی تعداد  قیمت واحد (ریال)  کاالنام 

 مورد نیاز
 بدون ارزش افزوده قیمت کل (ریال)

  1560  شلوار 

  1560  کاپشن

  1650  تی شرت

  690  بلوز شلوار گرم کن

  150  بلوز شلوار بارانی بادگیر

  3000  دستکش 

  760  حوله  

  60  (حراست)  پارچه اي  شلوار

  60  (حراست) مردانه  پیراهن 

  420  کفش کار 

  550  کفش ایمنی

  کلجمع 

 


