اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

مشخصات مناقصه گذار
مناقصه گزار(کارفرما)

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

زمینه فعالیت

تأمین و توزیع اقالم دارویی و مصرفی

آدرس

تهران – خیابان حافظ – بین نوفل لوشاتو و جمهوري – پالک  – 343شرکت پخش البرز

تلفن تماس

021-67929000 – 21029

موضوع مناقصه

اجاره ویدیو وال

ردیف

مشخصات

1

تمام ویدیو وال ها باید سالم و بدون سوختگی باشد.

2

با توجه به فوریت نیاز شرکت  ،برنده مناقصه میبایست ظرف مدت  30روز کاری کاالی خود را تحویل نماید.

3

نصب و راه اندازی کلیه سیستم ها  1روز قبل از مراسم الزامیست

4

مساحت کل ویدیو وال ها  56متر مربع می باشد

5

 3عدد میکرو پروسسور  4Kالزامیست

6

متراژ استیج  20متر میباشد.

7

ارتفاع ویدیو وال ها  1مترو  30سانتیمتر می باشد

8

تعداد  3عدد پرده ستاره به ابعاد  3*6می باشد

شرایط مناقصه :

 -1محل تحویل کاال  ،جزیره کیش ،سالن همایش های بین المللی خلیج فارس
 -2حداکثر زمان  19دی ماه سال  1401می باشد.
 - 3نحوه تحویل و نحوه پرداخت و سایر موارد طبق فاکتور و یا قراردادی که به این منظور تنظیم می شود  ،تعیین
می گردد .
 - 4در صورتی که کاالی تحویلی به تشخیص نماینده کارفرما معیوب تشخیص داده شود  ،فروشنده مکلف به تعویض
و جایگزین نمودن آن می باشد .
 -5کاالهای تحویلی باید سالم و بدون هیچگونه عیب و ایرادی باشد .
اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

 -6مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .
 -7قیمت پیشنهادی اجاره ویدیو وال ها و استیج با مشخصات مندرج در جدول فوق می بایست در جدول مربوطه
ارائه شود .
 -8مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .

 -9متقاضیان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه  ،یک فقره چک بانکی به مبلغ  200.000.000ریال
(دویست میلیون ریال) در وجه شرکت پخش البرز از یکی از بانک ها اخذ و در پاکت "الف" مهر و موم شده
قرار داده و تحویل نماید  .چک تضمین پس از اتمام فرآیندهای مناقصه عودت خواهد شد ( .چک های
شخصی و مسافرتی به هیچ عنوان مورد قبول نبوده و متقاضی مربوطه در مناقصه شرکت داده نخواهد
شد)
 -10پیشنهادهای واصله در اسرع وقت بازگشائی و برنده مناقصه مشخص خواهد شد  .برنده مناقصه می بایست
پس از ابالغ شرکت  ،نسبت به مراجعه و عقد قرارداد ( درصورت لزوم ) اقدام نماید .
 -11برنده موظف است پس از عقد قرارداد در ازاء دریافت پیش پرداخت  ،یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی
به همان مبلغ (پیش پرداخت) بعنوان تضمین پیش پرداخت در وجه شرکت پخش البرز (سهامی عام) صادر و تسلیم
نماید .
 -13برنده موظف است قبل از دریافت پیش پرداخت یک فقره چک به میزان  %50مبلغ کل پیش پرداخت قرارداد ( بدون
تاریخ و بدون قید هیچ عبارت دیگر در متن چک ) بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات در وجه شرکت پخش البرز
صادر و تسلیم نماید  ،در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه وی ضبط و در صورت صالحدید شرکت ،
نفر دوم انتخاب خواهد شد  .این چک پس از انجام قرارداد و گذشت دوره تضمین به پیمانکار عودت خواهد شد .
 -14پس از عقد قرارداد و دریافت تضمین حسن انجام تعهدات  %50 ،مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت به برنده
مناقصه پرداخت می گردد .

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

 -15فرم پیشنهاد قیمت به همراه کلیه صفحات اسناد مناقصه می بایست مهر و امضا شده و در پاکت "ب" قرارداده
شود .
 -16هر دو پاکت "الف" و "ب" می بایست درون یک پاکت جداگانه قرار داده شود سپس نام مناقصه گر بر روی آن
درج گردیده و بصورت مهر و موم شده در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق تحویل داده شود .
 -17اسناد مناقصه از طریق سایت رسمی شرکت پخش البرز به نشانی (  ) www.alborzdc.comقابل دریافت بوده
و مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  1401 / 08 /28الی  1401 / 08 /30می باشد .
 -18آخرین مهلت جهت تحویل پاکت به دبیرخانه اداره مرکزی شرکت پخش البرز تا پایان وقت اداری 1401 / 09 /02
می باشد ( .حتماً بر روی پاکت عبارت " مربوط به شرکت در مناقصه اجاره ویدیو وال قید گردد ).
 -20شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و حق ابطال مناقصه را برای خود محفوظ می دارد .
فرم اطالعات عمومی مناقصه گر و پیشنهاد قیمت
مشخصات پیشنهاد دهنده – شخصیت حقوقی
مشخصات شرکت

مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

شماره شناسنامه :

شماره ثبت :

تاریخ تولد :

تاریخ و محل ثبت :

محل صدور :

کد اقتصادي :

کد ملی :

شناسه ملی :

شماره تماس :

شماره تماس :

آدرس :

آدرس :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

کد پستی :

کد پستی :

فکس :

مشخصات پیشنهاد دهنده – شخصیت حقیقی

نام و نام خانوادگی :

محل صدور :

شماره شناسنامه :

کد ملی :

تاریخ تولد :

شماره تماس :

آدرس :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

مشخصات تضمین شرکت در مناقصه
شماره قبض :

نام بانک مبداء :

تاریخ قبض :

تقاضای شرکت در مناقصه
بدینوسیله اینجانب /شرکت  .........................................................فرزند  .................به شماره ملی /شماره
ثبت  ...................به آدرس فوق  ،ضمن مطالعه آگهی منتشره در روزنامه  ...........................مورخ
 ..................و آگاهی کامل از شرایط شرکت در مناقصه و با اعالم قیمت پیشنهادی طبق جداول زیر
تقاضای شرکت در مناقصه را دارم .

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :
تاریخ :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

جدول پیشنهاد قیمت جهت اجاره ویدیو وال در جزیره کیش
قیمت یک متر ویدیو وال
 ریالقیمت کل ویدیو وال و
اجاره استیج ریال

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :
تاریخ :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مناقصه اجاره ویدیو وال در جزیره کیش -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

اقرار نامه
بدین وسیله اقرار می نمایم کلیه اطالعات مربوط به موضوع مناقصه توسط شرکت پخش البرز (سهامی
عام) در اختیار اینجانب قرار گرفته و از کم و کیف آن کامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد مناقصه
را نیز به دقت مطالعه نموده ام و با علم  ،اطالع و اختیار کامل کلیه اسناد مناقصه  ،را امضاء نموده و
اقرار می نمایم چنانچه در مناقصه  ،برنده شناخته شوم نسبت به رعایت کلیه شرایط مندرج در فرم اسناد
مناقصه متعهد می باشم و ضمن عقد خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار را میدهم تا در صورت
عدم ایفای تعهدات خود  ،تضمین شرکت در مناقصه اینجانب را که به موجب قبض شماره
 ..............................بتاریخ  .........................عهده بانک  ........................واریز و تسلیم نموده ام  ،بدون هیچ
تشریفاتی راساً به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در صورت قصور در انجام تعهدات به شرح مندرج
در برگ مناقصه راساً از عهده خسارت وارده برآیم و متعهد جبران آن می باشم و تشخیص این مورد بر
عهده شرکت پخش البرز (سهامی عام) خواهد بود و اینجانب حق هر گونه ایراد و اعتراض در قبال شرکت
پخش البرز را از خود سلب و ساقط می نمایم .

مهر و امضاء :
تاریخ :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

