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 خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: نام و نام 

 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 

  

 

 

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

   و مصرفی اقالم داروییمین و توزیع أت زمینه فعالیت  
 شرکت پخش البرز  – 343پالک   –بین نوفل لوشاتو و جمهوری  – خیابان حافظ   –تهران  دفتر مرکزی  نشانی

 pakhsh.alborz.logistics@gmail.com/  09911010643/  67929000-021   اطالعات تماس

 

 

 

 

 

 

 

 پخش دارو و غذا انبار  اجاره  مناقصه:موضوع 

 

 

 با دانسیته بال  P.U نوع چرخها

 دارای سنسور کنترل کننده در پیچها کنترل سرعت 

 هوشمند  سیستم عیب یاب 

 دسترسی آسان  قابلیت تعمیر 

 km  10-8 سرعت دستگاه 

  kg 750-710 وزن دستگاه با باطری

 خارجی )اروپایی، ژاپنی، کره ای(  نوع باطری

 24V- 375 Ah توان باطری 

 تکفاز 24V- 50 A شارژر

 ساعت  16 میزان شارژ 

 سیستم پرکن آب باطری  هشدار باطری 

 یک سال  گارانتی دستگاه

 دو سال گارانتی باطری

 ده سال  ضمانت تامین قطعات

 

 



 اجاره انبار پخش دارو و غذا مناقصه                    

 

Page 2 of 4 
 

 

 خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: نام و نام 

 

 فنی انبار   مشخصات

 متر مربع 10000متراژ زمین حداقل  ✓

 متر مربع  2500الی  2000 انبار متراژ  ✓

 متر  6حداقل ارتفاع انبار  ✓

 آرمالت  جنس کف انبار موزائیک صنعتی، بتون ✓

 هم سطح کننده فعال  4دارای سکوی بارگیری و حداقل  ✓

 متر مربع  800الی  500ساختمان اداری  ✓

 دارای ساختمان نگهبانی  ✓

 دارای سیستم روشنایی فعال در انبار، ساختمانها و محوطه  ✓

 درصد فضای سبز  20دارای  ✓

 دارای سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی ✓

 چشمه سرویس بهداشتی 8حداقل  ✓

 kva 200و ژنراتور حداقل  200kvaکنتور برق  ✓

 مترمربع 50رختکن کارگری  ✓

 متر مربع  150سالن غذاخوری  ✓

 و یک حلقه چاه آب  4/3دارای انشعاب آب شهری  ✓

 لیتری  10000مخزن ذخیره آب  ✓

 خودرو 30فضای پارکینگ حداقل   ✓

 سیستم آتش نشانی فایرباکس ✓

 کلیه محوطه ها آسفالت  ✓
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 خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: نام و نام 

 شرایط مناقصه 

 شهرداری تهران واقع شده باشد. 13انبار می بایست در محدوده منطقه  ✓

 .خواهد بود  مناقصه  غ به برندهال پس از اب روز  30،  انبار  برداری ازبهره حداکثر زمان  ✓

 .ساله می باشد 3 حداقل  مدت زمان مورد اجاره ✓

 سایر شرایط در صورت لزوم طی عقد قرارداد ابالغ خواهد شد.  ✓

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

ریال در وجه شرکت    میلیارد  سی  به مبلغ  یا ضمانتنامه بانکی  ت تضمین شرکت در مناقصه یک فقره چک بانکی  جه ✓

ک شده قرار داده شود. چک تضمین پس از اتمام  ل مهرو  (  الف)پخش البرز از یکی از بانک ها اخذ و در پاکت  

وان مورد قبول نبوده و متقاضی مربوطه  چک های شخصی و مسافرتی به هیچ عن )فرآیندهای مناقصه عودت خواهد شد.

 . )در مناقصه شرکت داده نخواهد شد

غ  ال مناقصه می بایست پس از اب  پیشنهادهای واصله در اسرع وقت بازگشائی و برنده مناقصه مشخص خواهد شد. برنده ✓

حدید  ال در صورت صشرکت نسبت به مراجعه و عقد قرارداد اقدام نماید.در غیر این صورت ضمانت نامه وی ضبط و  

جدول پیشنهاد قیمت به همراه کلیه صفحات اسناد مناقصه می بایست مهر و   .شرکت، نفر دوم انتخاب خواهد شد

می بایست درون یک پاکت قرارداده شود و    (ب)و    (الف)هر دو پاکت     .قرارداده شود  (ب)امضا شده و در پاکت  

و موم شده در مدت زمان مورد نظر به دبیرخانه شرکت تحویل  پس از درج نام مناقصه گر بر روی آن، بصورت مهر 

 .داده شود

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

 .باشدمی   21/08/1401    تا    17/08/1401     مهلت دریافت اسناد مناقصه از

 می باشد.   21/08/1401   آخرین مهلت جهت تحویل پاکت ها به دبیرخانه اداره مرکزی تا پایان وقت اداری   ✓

 البرز(.   پخش  شرکت – 343  پالک –بین نوفل لوشاتو و جمهوری  – حافظ   خیابان  –تهران  )

 .محفوظ می دارد شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و حق ابطال مناقصه را برای خود ✓
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 خانوادگی مناقصه گر :                 مهرو امضا: نام و نام 

 

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

 شماره ثبت :  نوع شرکت :  شرکت : شخص/ نام 

 ملی :  کد /شناسه محل ثبت : تاریخ ثبت : 

 کد پستی :                                                            شرکت :                                                             شخص/ آدرس قانونی  

 کس : ف       تلفن :                               پست الکترونیک :                                                    

   تاریخ چک:                              نام بانک                         شماره چک:                     اطالعات چک تضمین ارائه شده 

 

 

 جدول اعالم قیمت   /  مربوط به پاکت )ب( /  2شماره  فرم 

 آدرس دقیق انبار 

 

 قیمت پیشنهادی اجاره 

 

 


