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 مهرو امضا:             نام و نام خانوادگی مناقصه گر :     

 

 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

 

 

 

 

 

 

 درون شهری و برون شهری  ،  توزیع مویرگی کاال قرارداد پیمانکاری   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
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 مهرو امضا:             نام و نام خانوادگی مناقصه گر :     

 عهدات پیمانکار ت

 سال  18با عمر کمتر از تن  8و 6و  5وانت بار ، کامیونت  در اختیار گذاشتن خودرو های مسقف و یخچال دار  ✓

 . در تهران و شهرستان هااقالم دارویی و مصرفی  جهت توزیع مویرگی مناسب ✓

به صورت روزانه و طبق نیاز   ثابت( راننده)توسط خودرو و  توزیع اقالم به صورت درون شهری و یا برون شهری ✓

کارفرما جهت توزیع و تحویل فاکتور های مراکز توزیع و انجام کلیه فرایند های مرتبط  با تحویل بار از انبار ،  

 ا و انجام وصول .بارگیری ، توزیع ، تحویل به مشتری و بازگرداندن مرجوعی ه

تعداد و نوع خودرو های در اختیار در طول هر ماه به  تشخیص مدیران مراکز توزیع و با تایید مدیریت لجستیک   ✓

 خواهد بود.

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

  .شروع کار خودرو و راننده مستلزم تایید صالحیت ایشان می باشد  ✓

 ه شرایط مناقص 

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

 اساسنامه شرکت و آگهی اخرین تغییرات شرکت ارسال شود   ✓

بانکی   ✓ چک  فقره  یک  مناقصه  در  شرکت  تضمین  بانکی  جهت  ضمانتنامه  مبلغ  یا  تومان    میلیون  پانصدبه 

ک  لو    مهر(  الف)یکی از بانک ها اخذ و در پاکت    دردر وجه شرکت پخش البرز    ریال  5000.000.000لعادم

چک های شخصی و مسافرتی  )شده قرار داده شود. چک تضمین پس از اتمام فرآیندهای مناقصه عودت خواهد شد.

 . )نخواهد شدبه هیچ عنوان مورد قبول نبوده و متقاضی مربوطه در مناقصه شرکت داده 

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

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

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

    .قرارداده شود (ب)امضا شده و در پاکت 

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

 . شود  بصورت مهر و موم شده در مدت زمان مورد نظر به دبیرخانه شرکت تحویل داده
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 مهرو امضا:             نام و نام خانوادگی مناقصه گر :     

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

 .باشدمی     29/02/1401تا   22/02/1401ازمهلت دریافت اسناد مناقصه 

 می باشد.  04/03/1401 داریآخرین مهلت جهت تحویل پاکت ها به دبیرخانه اداره مرکزی تا پایان وقت ا ✓

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

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

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

 شماره ثبت :  نوع شرکت :  شرکت : نام 

 شناسه ملی :  محل ثبت : تاریخ ثبت : 

 کد پستی :                                                             آدرس قانونی شرکت :                                                            

 کس : ف       تلفن :                               پست الکترونیک :                                                    

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

 خرین آگهی تغییرات شرکت آ   □      اساسنامه شرکت    □      
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 مهرو امضا:             نام و نام خانوادگی مناقصه گر :     

 بصورت ماهیانه اعالم گردد پیشنهاد قیمت  / مربوط به پاکت )ب( / 2شماره فرم 
 یخچالدار : نیسان بار مسقف 

 

 نیسان بار مسقف : 

 تن مسقف یخچالدار : 8کامیونت 

 تن مسقف : 8کامیونت 

 تن مسقف یخچالدار : 6یا  5کامیونت 

 

 :  تن مسقف 6یا   5کامیونت   

 

 


