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شرکت توليدی موتور، گيربکس و اکسل سايپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانکار جهت ارائهه دهدمات ترابهری سهبانس انس سهواری       

يط جهت انجام ماموريت های درون شهری و برون شهری اياب و ذهاب کارکنان  شرکت توليدی موتور گيربکس و اکسل سايپا طبه  شهرا  

د مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايد. لذا پيمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذيل نسهبت بهه دريا هت اسهنا    

 مناقصه اقدام نمايند:
 

ب موضوع مناقصه: ارائه ددمات ترابری سبا نس انس سواری جهت انجام ماموريت ههای درون شههری و بهرون شههری ايهاب و ذهها       1

 کارکنان شرکت توليدی موتور گيربکس و اکسل سايپا طب  شرايط مندرج در اسناد مناقصه.

 کار رما : شرکت توليدی موتور ، گيربکس و اکسل سايپا 2

 08/07/1399به تاريخ  سه شنبهلغايت روز  01/07/1399به تاريخ  سه شنبهمهلت جهت دريا ت اسناد مناقصه: از روز  3

  13/07/1399به تاريخ  يکشنبهروز  15:30يشنهاد: ساعت سدرين مهلت جهت تسليم پ 4

جاده مخصوص کرج ، چهارراه ايران دودرو، بلوار جنهوبی، ديابهان زاميهاد،     14سدرس محل دريا ت اسناد و ارائه پيشنهادات: کيلومتر 5

 44922442شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی دادلی ، تلفن: 

هشتصد ميليون ريال به صورت چا تضمين شده بانکی متعل  به شرکت کننهده و يها   ن000/0000/800تضمين شرکت در مناقصه:  6

 ضمانتنامه بانکی.

 مدارک الزم جهت دريا ت اسناد: معر ی نامه معتبر . 7

 ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پيمانکاران به همراه پاکتهای پيشنهاد قيمت الزامی می باشد. 8

تها با توجه به شرايط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گر ته و شهرکت کننهدگان در مناقصهه حه      ارزيابی عمومی و ادتصاصی شرک 9

 اعتراض به نوع و نحوه ارزيابی نخواهند داشت.

دريا ت اسناد مناقصه و يا امضای اسناد مناقصه هيچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ايجاد ننموده و شرکت در رد يها قبهول    10

 شنهادها مختار است. يا يا کليه پي

 هزينه چاپ سگهی از برنده مناقصه ادذ می گردد. 11

 مگاموتورشرکت روابط عمومی 

 مگاموتور


