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       مطالعه و قبول دارم .                                                                           
تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

 خریدار مشخصات 

 شرکت پخش البرز )سهامی عام(  (خریدارمناقصه گزار) 

 مصرفی و  دارویی اقالم توزیع و تأمین زمینه فعالیت 

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

 21028داخلی  -67929000-021 تلفن تماس

 

 مشخصاتجدول 

 6 تعداد طبقه 1 تعداد   240*30*300 ابعاد بایگانی ثابت

 6 تعداد طبقه 12 تعداد  240*60*300 ابعاد بایگانی ریلی 

 خرید بایگانی ریلی مطابق نقشه پیوست اسناد  شرح عملیات 

 شرایط مناقصه:

 شرکت پخش البرز – 343پالک  -بین حافظ و نوفل لوشاتو –خیابان حافظ  –تهران پروژه  اجراي  محل -1

 قیمت پیشنهادي توسط شرکت کننده مقطوع بوده و مشمول افزایش قیمت در طول اجرا پروژه نخواهد گردید . -2

ین نمودن  مکلف به تعویض و جایگز  فروشنده نواقصی در کار مشاهده شود ،    خریداردر صورتی که در زمان اجراي عملیات به تشخیص    -3

 . آن  با هزینه خود می باشد 

نسبت   شرکت ،  ابالغ  از   پس  بایست  می مناقصه  برنده.  شد    خواهد  مشخص مناقصه  برنده  و  بازگشائی  وقت  اسرع  در  واصله  پیشنهادهاي   -4

 . نماید  اقدام ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت و شروع عملیات به

  دریافت اسناد  مهلت   و  بوده  دریافت  قابل  (  www.alborzdc.com  )  نشانی  به  البرز  پخش  شرکت   رسمی  سایت  طریق  از  مناقصه   اسناد  -5

 . باشد   می  1401/  08 /21پایان وقت اداري مورخ  الی 1401/ 08 /16  از سایت مناقصه

)حتماً بر روي  .  باشد    می  1401/    08/    23  اداري  وقت  پایان  شرکت پخش البرز تا  مرکزي   اداره  دبیرخانه  به  پاکت  تحویل  جهت  مهلت  آخرین

 قید گردد(" خرید بایگانی ریلیمربوط به شرکت در مناقصه " پاکت عبارت 

 .شد   خواهد اضافه مبلغ مجموع به%  9 افزوده ، ارزش بر ثبت نام مالیات گواهی برگ ارائه صورت در

 نحوه تکمیل و تحویل پاکت های مناقصه :

ثبت شده در سامانه صیاد با سر رسید یکماه از تاریخ ارائه پیشنهاد   بانکی صیادي   چک   فقره  ، یک  مناقصه   در  شرکت  تضمین  جهت -1

 قرار   به صورت دربسته    )الف(  پاکت  در  و  ها اخذ  بانک  از  یکی  از  البرز  پخش  شرکت  وجه   در  ریال  صد و سی میلیونیک  مبلغ  بهقیمت  
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 اینجانب آقا/خانم/شرکت :                                                 اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را                       آدرس :                                                                                            شماره تماس :               به 

       مطالعه و قبول دارم .                                                                           
تاریخ / مهرو امضاء                                                                                                                                

 

 

  قبول  مورد  عنوان  هیچ  به  مسافرتی  و  هاي شخصی  )چک  . شد    خواهد  عودت  مناقصه   فرآیندهاي   اتمام  از  پس   تضمین  چک.  شود    داده

 .  شد( نخواهد داده شرکت مناقصه در مربوطه  متقاضی و نبوده

می بایست به همراه اسناد احراز هویت کپی کارت ملی و شناسنامه براي اشخاص حقیقی و آخرین آگهی تغییرات   فروشندهرزومه کاري   -2

 . نشانی و صاحبان امضاء مجاز شرکت جهت اشخاص حقوقی در پاکت )ب ( قرار گیرد

 .  شود قرارداده )ج( پاکت در و شده امضا و مهر بایست  می  مناقصه اسناد صفحات کلیه  همراه به قیمت فرم پیشنهاد -3

موم    و  مهر  بصورت  آن ،  روي  بر  گر  مناقصه  نام  درج  از  پس  و  قرارداده  پاکت  یک  درون  بایست  و ) ج ( می    )ب(   و   )الف(  پاکت  سه  هر -4

 شود .  داده آدرس فوق تحویل به شرکت  دبیرخانه به مهلت مقرر در شده

 تماس حاصل فرمایید .  مسلمآقاي مهندس  21030داخلی  -67929000-021جهت کسب اطالعات به شماره  -5

 :  ،تضامین و شرایط پرداخت فروشندهنحوه انتخاب 

بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی به برنده مناقصه پرداخت پیشنهادي  مبلغ    %50  اعالم برنده ، به میزانپس از    -1

 می گردد . 

پس از تایید ناظر پروژه ) واحد فنی و مهندسی ( قابل پرداخت خواهد    فاکتور فروش وقبال ارائه    ر  پس از تکمیل کار دسایر پرداخت ها    -2

 .  بود

ماه از تاریخ تحویل به خریدار ( به فروشنده    6و پس از پایان دوره تضمین  )    حسن انجام کار کسر می گردد  %10از کلیه پرداخت ها    -3

 .  پرداخت می گردد

 . مبلغ سپرده وي آزاد می گردد : چنانچه فروشنده بتواند ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به خریدار ارائه نماید،  1تبصره

 مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .   -4

 .دارد می محفوظ خود براي  را مناقصه ابطال حق و بوده مختار پیشنهادات کلیه یا یک رد یا قبول در شرکت -5

 مشخصات فنی :

 .می باشد st37  نوع ورق فوالد مبارکه در گریدهاي 

 .   میلیمتر  2ضخامت با  25* 25از قوطی پروفیل سقف کالف

  استفاده گردد. میلیمتر 3به ضخامت  4نبشی هاي عرض  و میلیمتر   2شاسی کف از قوطی پروفیل با ضخامت 

 .   مورد تایید است  میلیمتر 0.8پانل یا طبقات داراي ضخامت 

 .  مورد تایید است میلیمتر با پل هاي دوبل 1دربها از ورق به ضخامت 

 .  مورد تایید است میلیمتر 1.5میلیمتر با ضخامت   40*20به ابعاد   ستون ها 

 .  باشد میلیـمتر 8/0 حداقل ضخامـت باید داراي  ي کناري قفسه هاکاورهـاورق 

 .  الزامی است دارا بودن الستیک ضربه گیر از یک سمت بلوک به منظور جلوگیري از برخورد بلوک ها به یکدیگر
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   . الزامی است زونکن هاجداکننده مخصوص با طول متناسب جهت مقاومت بیشتر و جلوگیري از تداخل   بازو واستفاده از 

 . ضروري استایستایی قفسه بندي رابط بین دو ستون  ف نمودن وافزایش مقاومت والکبه منظور

 .   در نظر گرفته شود میلیمتر 18جنس میلگرد ترانس به قطر  می بایست ازریل ها 

 .  ورد تایید استم( ALIGNING – SELF) و از نوع خود میزان 204چرخهاي متحرک ، یاتاقان فابریک کیه گاههاي ت

 ) ترجیحاٌ سیستم گیربکسی باشد( .یا توسط دنده گیربکس   کانیزم حرکتی باچرخش فرمان، حرکت ازطریق زنجیرم

 . را داشته باشد بار گسترده  قابلیت تحمل کیلوگرم 150در هر طبقه تا باید به گونه اي باشد که  مقاومت طبقات

از نوع پودري الکترواستاتیک و در یک سیکل تمام اتوماتیک ، شامل شستشوي چند مرحله اي به صورت دوش فشار    می بایست  فرآیند رنگ

درجه   120در دماي    درجه قبل از پاشش ، و پخت  200ها و عملیات فسفاته و خشک کن  قوي با محلول هاي ترکیبی زداینده انواع چربی 

 . پذیردانجام 

 تبصره : رنگ پودری قابل قبول پوشش فام می باشد.

 .   مورد تایید است. قفل هاي چینی مورد تایید نمی باشد  MITOقفل مرکزي مورد استفاده ترجیحا از نوع  

 .  مورد قبول می باشد فرمان ماشین کاري شده آلومینومی

 

. 
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 و  پیشنهاد قیمت گر مناقصه عمومی اطالعات فرم 

 شخصیت حقوقی –مشخصات پیشنهاد دهنده 

 مشخصات شرکت مشخصات مدیر عامل

 نام شرکت :  نام و نام خانوادگی : 

 شماره ثبت :  شماره شناسنامه : 

 تاریخ و محل ثبت :  تاریخ تولد :

 کد اقتصادي :  محل صدور : 

 شناسه ملی :  کد ملی : 

 شماره تماس : شماره تماس :

 آدرس : 

 

 

 آدرس : 

 فکس:  کد پستی :  کد پستی : 

 شخصیت حقیقی  –مشخصات پیشنهاد دهنده 

 محل صدور :  نام و نام خانوادگی : 

 کد ملی :  شماره شناسنامه : 

 شماره تماس : تاریخ تولد :

 آدرس : 

 

 

 مشخصات چک تضمین شرکت در مناقصه  

 بانک : نام  تاریخ چک :  شماره چک :

 شعبه :  شماره حساب :
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 ) پاکت ج ( پیشنهاد قیمت

.................. به آدرس فوق  بدینوسیله اینجانب/ شرکت ......................................................... فرزند ................. به شماره ملی/ ثبت . 

.................. و آگاهی کامل از شرایط شرکت در مناقصه و   مورخ...........................  منتشره در روزنامه    مطالعه آگهی  ، ضمن

به مبلغ      خود  را به صورت خالص با احتساب مالیات بر ارزش افزوده    قیمت کل پیشنهادی  ،شرایط شرکت در مناقصه  

 دارم .  اعالم می................ ریال )بحروف ...................................................................................... ریال( ...........................................

 

 

 

 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :                                                                                               

 تاریخ :                                                                                                                         

 

 بهای کل ) ریال ( بهای واحد ) ریال ( واحد تعداد  شرح  ردیف 

   دستگاه  1 240* 30* 300بایگانی ثابت 1

   دستگاه  12 240* 60* 300بایگانی ریلی  2

   سری  1 درب و قفل مرکزی   3

   جمع کل   4
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 اقرار نامه 

در اختیار اینجانب اطالعات مربوط به موضوع مناقصه توسط شرکت پخش البرز )سهامی عام(  نمایم کلیه    بدین وسیله اقرار می 
با علم ،  و    ام  نمودهمطالعه  نیز به دقت  و از کم و کیف آن کامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد مناقصه را  رفته  گقرار  

  شوم نسبت، برنده شناخته    چنانچه در مناقصهمی نمایم  قرار  و انموده  را امضاء    ،  مناقصه  اسنادکلیه  اطالع  و اختیار کامل  
عقد خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار  می باشم و ضمن  متعهد  مناقصه    فرم اسناد مندرج در    طیت کلیه شرای عا به ر

مانتنامه/ چک قبض/ ضکه به موجب  را    اینجانبرا میدهم تا در صورت عدم ایفای تعهدات خود ، تضمین شرکت در مناقصه  
بدون هیچ تشریفاتی  ام ،    تسلیم نمودهواریز/    شماره .............................. به تاریخ ......................... عهده بانک ............................ 

هده  عقصه راساً از  تعهدات به شرح مندرج در برگ منام  در انجاقصور  و برداشت نماید و در صورت    طراساً به نفع خود ضب
خواهد بود  این مورد بر عهده شرکت پخش البرز )سهامی عام(  باشم و تشخیص   خسارت وارده برآیم و متعهد جبران آن می

 اقط می نمایم . از خود سلب و س  شرکت پخش البرز را در قبال اعتراض  ونه ایراد و گ و اینجانب حق هر 
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