آگهي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٠١/٠٨-٢

مگاموتور
شركت توليدي موتور ،گيربكس و اكسل سايپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار جهت اجاره نه دستگاه كاميونت كفي و سه دستگاه
نيسان به همراه راننده جهت سرويس دهي  ،جابجايي و حمل و نقل قطعات داخل محوطه و محدوده خارج شركت تا شعاع  ٢٠كيلومتري

اقدام نمايد.لذا پيمانكاران داراي رزومه كاري مرتبط  ،مي توانند با توجه به موارد ذيل نسبت بـه دريافـت اسـناد مناقصـه اقـدام
نمايند:
موضوع مناقصه :انتخاب پيمانكار جهت اجاره نه دستگاه كاميونت كفي و سه دستگاه نيسان به همراه راننده جهت سرويس دهي  ،جابجايي
و حمل و نقل قطعات داخل محوطه و محدوده خارج شركت تا شعاع  ٢٠كيلومتري شركت توليدي موتور  ،گيربكس و اكسل سايپا
-١

مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.

 -٢مهلت جهت دريافت اسناد مناقصه :از روز شنبه به تاريخ  ١٤٠١/٠٣/٢٨لغايت روز شنبه به تاريخ ١٤٠١/٠٤/٠٤
 -٣آخرين مهلت جهت تسليم پيشنهاد :ساعت  ١٥:٣٠روز شنبه به تاريخ ١٤٠١/٠٤/١١
 -٤آدرس محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات :كيلومتر  ١٤جاده مخصوص كرج  ،چهارراه ايران خودرو ،بلوار جنوبي ،خيابـان زاميـاد ،شـركت
مگاموتور ،واحد بازرگاني داخلي  ،تلفن٤٤٩٢٢٤٤٢ :
 -٥تضمين شركت در مناقصه٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠:ريال )سه ميليارد ريال( به صورت چك معتبر شركتي ) صياد (
 -٦مدارك ﻻزم جهت دريافت اسناد :معرفي نامه معتبر .
 -٧ارائه رزومه كامل و اسناد ثبتي از طرف تامين كننده به همراه پاكتهاي پيشنهاد قيمت الزامي مي باشد.
 -٨ارزيابي عمومي و اختصاصي شركتها با توجه به شرايط مورد نظر شركت مگاموتور انجام گرفته و شركت كنندگان در مناقصه حق اعتراض بـه
نوع و نحوه ارزيابي نخواهند داشت.
 -٩دريافت اسناد مناقصه و يا امضاي اسناد مناقصه هيچگونه حقي براي شركت كننده در مناقصه ايجاد ننموده و شركت در رد يا قبـول يـك يـا
كليه پيشنهادها مختار است.
 -١٠پيمانكار ملزم به دارا بودن تاييديه صﻼحيت ايمني از وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي مي باشد.
 -١١هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه اخذ مي گردد.
روابط عموﻣي شركت ﻣگﺎﻣوتور

