
  شركت پخش البرز ( سهامي عام )  -آسفالت  اجراياسناد مناقصه  

 

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

                                                      و قبول دارم .                            
تاريخ /مهرو امضاء                                                                                                                                

  مشخصات كارفرما
  شركت پخش البرز (سهامي عام)  مناقصه گزار(كارفرما) 

  مصرفي  و دارويي اقالم توزيع و تأمين  زمينه فعاليت 
  البرز  پخش شركت –  343 پالك – جمهوري  و لوشاتو نوفل بين  – حافظ خيابان   – تهران  آدرس 

  21028داخلي   -67929000-021  تلفن تماس 
  

  جدول مشخصات
  روش اجرا  شرح عمليات
  (توپكا ) 019آسفالت گرم با دانه بندي   نوع آسفالت 

  سانتي متر  7بعد از كوبيده شدن   ضخامت آسفالت
    متر مربع 3000تقريبا  019اجراي آسفالت   متراژ 

   چاله هاي محوطه )متر مربع (پر كردن  50زير سازي با مالت ماسه سيمان پر سيمان تقريبا اجراي   زيرسازي 
 MC250قيرپاشي :   قير مصرفي 

روبروي كارخانه نان ماشيني شهيد  –جنب كاترپيالر  – پل راه آهن – ابتداي جاده تهران – كرمان  محل اجرا 
  پخش البرز (مركز توزيع كرمان)شركت   – باهنر

 شرايط مناقصه جهت اجراي آسفالت : 

قير مصرفي براي هر متر مربع نبايد    كه)     mc250، حمل و اجراي قير پاشي بر روي قشر آسفالت قديمي (قيرخريد    -  1
باشد . سطح آسفالت قديمي بايد توسط پيمانكار تميز و خشك شود و    ، بر عهده پيمانكار مي  كيلوگرم كمتر شود   1از  

  لزوما اجراي آسفالت در هواي مرطوب و باراني انجام نگردد . 
خالص به ضخامت   ا) با مصالح كوهي شكسته و قير(توپك  019تهيه ، حمل و اجراي يك اليه آسفالت گرم با دانه بندي    -2

آسفالت مي بايست با فينيشر به صورت يكنواخت پخش شود ودر مرحله    . بصورت كوبيده شده    سانتيمتر  7تقريبي  
غلتك با  غلتك  چرخ  اول  با  دوم  مرحله  در  و  آسفالت   چرخ  فلزي  كوبيدن  اجراي  هنگام  در   )  . شود  كوبيده            الستيكي 

  كيلومتر بر ساعت تجاوز نكند )  8الستيكي از چرخ كيلومتر و غلتك    4فلزي از  چرخ  مي بايست سرعت غلتك
  در طرح اختالط آسفالت استفاده از فيلر سيمان الزاميست .  تبصره : 

  پوشاندن چاله هاي موجود در محوطه با مال ت ماسه سيمان پر سيمان قبل از اجرا آسفالت الزامي مي باشد .  -3
  .  اجراي شيب بندي مناسب به صورتي كه آب در هيچ جاي محوطه جمع نگردد -4



  شركت پخش البرز ( سهامي عام )  -آسفالت  اجراياسناد مناقصه  

 

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

                                                      و قبول دارم .                            
تاريخ /مهرو امضاء                                                                                                                                

  . قير پاشي به صورت دستي و به شكل واكس قيري مورد تاييد است اجرا ي -5
  پرسنل پيمانكار بيمه باشند و كارفرما در صورت بروز حادثه هيچگونه مسئوليتي ندارد . مي بايست تمامي  -6
  تهيه تمامي ابزار كار و مصالح بر عهده پيمانكار مي باشد .  -7
  روز مي باشد .  7 زمان اجرا و تحويل پروژه -8
  كار انجام شده مي باشد . ميزان مالك محاسبه متراژ براي تسويه حساب  كلي ،  -9
 تماس و ضمن هماهنگي (آقاي سادات)    09127501405محل اجراي پروژه مي توانند با شماره  از  متقاضيان جهت بازديد    -10

  نمايند . اسناد مناقصه) اقدام و ارسال در مهلت مقرر (مهلت تكميل  نسبت به بازديد قبلي
  .  مهر و امضاء اين فرم به منزله مطالعه و قبول شرايط آن مي باشد  -11
  با سر رسيد يك ماهه در  ريال)  ريال (پانصد ميليون  500.000.000 مبلغ  به  تضمين  فقره  ، يك  مناقصه  در  شركت  پردهس  -12

  قرار گيرد :  "الف "به  يكي از صورت هاي زير تهيه و در پاكت  البرز پخش  شركت وجه
 چك بين بانكي   - ١

 ضمانتنامه بانكي  - ٢

 چك شركتي صياد ثبت شده در سامانه صياد - ٣

  :  كد اقتصادي و شناسه ملي كارفرما جهت صدور چك تضمين شركت در مناقصه بشرح زير مي باشد
  4111111464794كد اقتصادي :  
  10100664423شناسه ملي :   

چنانچه شركتي ، جهت شركت در مناقصه ، چك شركتي ارائه نمايد ، گواهي امضاء صاحبان مجاز مطابق با   تبصره : 
)  الف(آخرين آگهي تغييرات روزنامه رسمي شركت نيز مي بايست از دفتر خانه اسناد رسمي اخذ و همزمان در پاكت  

  بازگشايي نخواهد شد .   قرار داده شود . بديهي است در صورت عدم تطابق امضاء ، ساير پاكات
 مورد   عنوان  هيچ   به  مسافرتي  و  هاي شخصي  (چك   . شد    خواهد  عودت  مناقصه  فرآيندهاي  اتمام  از  پس  تضمين  چك  -13

 .  شد) نخواهد داده شركت مناقصه در مربوطه متقاضي و  نبوده قبول 
اسناد احراز هويت كپي كارت ملي و شناسنامه رزومه كاري پيمانكار اعم از شخص حقيقي يا حقوقي مي بايست به همراه    -14

براي اشخاص حقيقي و آخرين آگهي تغييرات نشاني و صاحبان امضاء مجاز شركت جهت اشخاص حقوقي در پاكت (ب) 
  قرار گيرد . 

 شود .  قرارداده پاكت(ج)  در و  شده  امضا و مهر  بايست مي مناقصه اسناد صفحات  كليه همراه به قيمت فرم پيشنهاد -15



  شركت پخش البرز ( سهامي عام )  -آسفالت  اجراياسناد مناقصه  

 

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

                                                      و قبول دارم .                            
تاريخ /مهرو امضاء                                                                                                                                

 بصورت   آن ،  روي  بر  گر  مناقصه  نام  درج  از  پس  و  قرارداده  پاكت  يك  درون  بايست  مي  "ج"و      " ب"  و"الف"  پاكت  سه  هر  -16
  شود .  داده آدرس فوق تحويل  به  شركت  دبيرخانه به مهلت مقرر در موم شده و مهر

  از  پس  بايست  مي  مناقصه  برنده.  شد    خواهد  مشخص  مناقصه  برنده  و  بازگشائي  وقت  اسرع   در  واصله  پيشنهادهاي  -17
  . نمايد  اقدام قرارداد عقد و مراجعه نسبت به شركت ، ابالغ

برنده مناقصه موظف است پس از عقد قرارداد در ازاي دريافت پيش پرداخت ، يك فقره ضمانتنامه بانكي و يا چك   -18
 صورت   اين   غير  خش البرز (سهامي عام) صادر و تسليم نمايد در بانكي به همان مبلغ (پيش پرداخت) در وجه شركت پ

  . شد  انتخاب خواهد دوم نفر شركت ، صالحديد صورت در  و  ضبط شركت در مناقصه وي نامه ضمانت
به مبلغ  )  در سامانه   (ثبت شده  ي بايست همزمان با انعقاد قرارداد نسبت به ارائه يك فقره چك صيادبرنده مناقصه م  -19

  ارائه نمايد .  بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات قراردادتاريخ  به تاريخ اعتبار يك ماه از مبلغ قرارداد 120%
 مهلت   و   بوده  دريافت  قابل )    �����
	���������(    نشاني  به  البرز  پخش  شركت  رسمي  سايت  طريق  از  مناقصه  اسناد  -20

  . باشد  مي 1401/   06/  16 الي  1401/  06/  12 از مناقصه  دريافت اسناد 
البرز    مركزي   اداره  دبيرخانه  به   پاكت  تحويل   جهت  مهلت  آخرين  -21 پخش  فوق  شركت  آدرس                 اداري   وقت  پايان   تابه 

  قيد گردد)  "كرمانمركز توزيع آسفالت مربوط به شركت در مناقصه اجراي  "(حتماً بر روي پاكت عبارت .  باشد  مي 1401/  06/  20
   .دارد مي محفوظ خود براي را مناقصه ابطال  حق و بوده مختار پيشنهادات كليه يا يك رد يا قبول  در  شركت -22

  نحوه پرداخت :
در وجه پخش البرز با اعتبار يك ماه از  % مبلغ  به عنوان پيش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي    30به ميزان   - ١

 تاريخ صدور. 

% حسن انجام كار كسر مي گردد كه  10بيمه تامين اجتماعي و  % 7.8ازكليه پرداخت ها ، غير از پيش پرداخت به ميزان  - ٢
 .  ماه به پيمانكار مسترد مي گردد 6مبلغ حسن انجام كار پس از گذشت 

فني   - ٣ واحد  تاييد  از  پس  و  وضعيت  صورت  ارائه  قبال  در  عمليات  تكميل  از  پس  قرارداد  مبلغ  دفتر            مابقي  مهندسي  و 
  .  مركزي به پيمانكار پرداخت مي گردد

  
  
  
  
  
  
   



  شركت پخش البرز ( سهامي عام )  -آسفالت  اجراياسناد مناقصه  

 

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

                                                      و قبول دارم .                            
تاريخ /مهرو امضاء                                                                                                                                

  پيشنهاد قيمت  و گر مناقصه عمومي اطالعات فرم 
  شخصيت حقوقي  – مشخصات پيشنهاد دهنده

  مشخصات شركت   مشخصات مدير عامل 
  نام شركت :   نام و نام خانوادگي : 

  شماره ثبت :   شماره شناسنامه : 
  تاريخ و محل ثبت :   تاريخ تولد :

  كد اقتصادي :   محل صدور : 
  شناسه ملي :   كد ملي : 

  شماره تماس :  شماره تماس :
  آدرس : 

  
  

  آدرس : 

  فكس:   كد پستي :   كد پستي : 
  شخصيت حقيقي  –مشخصات پيشنهاد دهنده 

  محل صدور :   نام و نام خانوادگي : 
  كد ملي :   شماره شناسنامه : 

  تماس :شماره   تاريخ تولد :
  آدرس : 

  
  

    مناقصهمشخصات تضمين شركت در 
  نوع تضمين : 

  :مبداء نام بانك   : تاريخ  : تضمين شماره 
  

  
  



  شركت پخش البرز ( سهامي عام )  -آسفالت  اجراياسناد مناقصه  

 

اصالتاً يا به نمايندگي از آقا/خانم/شركت :        اينجانب آقا/خانم/شركت :                                                       
مفاد اين سند را مطالعه                    آدرس :                                                                                            شماره تماس :               

                                                      و قبول دارم .                            
تاريخ /مهرو امضاء                                                                                                                                

  پاكت ج ) ( پيشنهاد قيمت

رس ......................................................... فرزند ................. به شماره ملي/ ثبت ................... به آدبدينوسيله اينجانب/ شركت  
.................. و آگاهي كامل از شرايط شركت در    مورخ...........................  منتشره در روزنامه    مطالعه آگهي  فوق ، ضمن

قيمت    مناقصه اعالم  با  مناقصه  در  شركت  شرايط  (بحروف  كل  و  ريال   ........................................................... پيشنهادي 
  ...................................................................................... ريال) تقاضاي شركت در مناقصه را دارم . 

  
  
  
  

  مهر و امضاء پيشنهاد دهنده :                                                                                               
  تاريخ :                                                                                                                         

  
  

  اقرار نامه 

توسط شركت پخش البرز (سهامي   مناقصه  موضوعاطالعات مربوط به  نمايم كليه    بدين وسيله اقرار مي
قرار  عام)   اينجانب  اختيار  مورد  گدر  از  و  نموده    مناقصهرفته  مطلع  بازديد  كامالً  ملك  كيف  و  كم  از  و 

با علم ، اطالع  و اختيار كامل و    ام  نمودهمطالعه  نيز به دقت  را    مناقصهگرديده و تمامي اوراق و اسناد  
به  شوم نسبت، برنده شناخته  مناقصهچنانچه در مي نمايم و اقرار نموده  را امضاء  ، مناقصه اسنادكليه 

عقد خارج الزم به شركت پخش  مي باشم و ضمن  متعهد    مناقصه  فرم اسنادمندرج در    طيت كليه شرايعار
را   اينجانب  مناقصهدر    صورت عدم ايفاي تعهدات خود ، تضمين شركتالبرز اين اختيار را ميدهم تا در  

و تسليم   واريز  بانك .....................    عهدهبتاريخ .........................  .......  ....شماره ...................  قبضكه به موجب  
م در انجا قصور  و در صورت    و برداشت نمايد  طبدون هيچ تشريفاتي راساً به نفع خود ضبام ،    نموده

باشم   هده خسارت وارده برآيم و متعهد جبران آن ميعراساً از    مناقصهتعهدات به شرح مندرج در برگ  
ونه ايراد گخواهد بود و اينجانب حق هر  اين مورد بر عهده شركت پخش البرز (سهامي عام)  و تشخيص  

                                                              اقط مي نمايم .از خود سلب و س شركت پخش البرز رادر قبال اعتراض و 


