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شرکت توليدی موتور، گيربکس و اکسل سايپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانکار جهت ارائه خدمات ترابری جهت اياب و ذهاب پرسنل 

پيمانکاار   گي توسطو مراعات دقيق قوانين و مقررات رانند ، محيط زيستي و فني با درنظر گرفتن کليه مسائل ايمنيکارفرما در مسيرکرج 

وجه باه  در مسيرها وزمانهای تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرما اقدام نمايد . لذا پيمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، مي توانند با ت

 موارد ذيل نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند:

، محايط   با درنظر گرفتن کليه مساائل ايمناي  کارفرما در مسيرکرج موضوع مناقصه: ارائه خدمات ترابری جهت اياب و ذهاب پرسنل  1

پيمانکار در مسايرها و زمانهاای تعياين شاده برابار برناماه تنظيماي         و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط زيستي و فني

 کارفرما .

 کارفرما : شرکت توليدی موتور ، گيربکس و اکسل سايپا 2

 08/07/1399به تاريخ  سه شنبهلغايت روز  01/07/1399به تاريخ  سه شنبهاقصه: از روز مهلت جهت دريافت اسناد من 3

  13/07/1399به تاريخ  يکشنبهروز  15:30آخرين مهلت جهت تسليم پيشنهاد: ساعت  4

جاده مخصوص کرج ، چهارراه ايران خودرو، بلوار جنوبي، خياباان زاميااد،    14آدرس محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات: کيلومتر  5

 44922442شرکت مگاموتور، واحد بازرگاني داخلي ، تلفن: 

)دو ميليارد ريال( به صورت چک تضمين شده بانکي متعلاق باه شارکت کنناده و ياا      000/0000/000/2تضمين شرکت در مناقصه:  6

 ضمانتنامه بانکي.

 هت دريافت اسناد: معرفي نامه معتبر .مدارک الزم ج 7

 ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتي از طرف پيمانکاران به همراه پاکتهای پيشنهاد قيمت الزامي مي باشد. 8

ارزيابي عمومي و اختصاصي شرکتها با توجه به شرايط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شارکت کننادگان در مناقصاه حاق      9

 نحوه ارزيابي نخواهند داشت. اعتراض به نوع و

دريافت اسناد مناقصه و يا امضای اسناد مناقصه هيچگونه حقي برای شرکت کننده در مناقصه ايجاد ننموده و شرکت در رد ياا قباول    10

 يک يا کليه پيشنهادها مختار است. 

 هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه اخذ مي گردد. 11

 مگاموتورشرکت روابط عمومی 
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