
                                      
 

 معاونت سرمایه گذاری و عمران 

  مناقصه چاپ آگهی شرکت در پیشنهاد  برگ شرایط و  

در را  دو نوبت آگهی فروش اموال منقول و غیر منقول  خدمات چاپ حداقل  دارد  در نظر  سازمان اموال و امالک کوثر  

 ید . د شرایط واگذار نماجی وا به شرکتها از طریق مناقصهروزنامه های کثیراالنتشار 

 مایند.نم می بایستی نسبت به تکمیل و امضاء برگ شرایط اقدابدیهی است شرکت کنندگان جهت ارائه پیشنهاد  

 

 :  مدت انجام خدمات الف ( 

 می باشد .   1400/  12/  29غایت ل  1400/   5/   1ریخ از تا

 : در مناقصه  متقاضی شرکت شرایط ب ( 

 ر با موضوع کا کافی و مرتبط به  رداشتن تج -1

 ه ، اظهار نامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات  ارائه اساسنام -2

 شده   ارائه نمونه کار انجام  -3

 موضوع مناقصه : (  ج

 صفحه داخلی  چهار چاپ متن آگهی مزایده در یک یا همچنین  در در صفحه اول و کا  4چاپ آگهی طراحی و  -1

ز روزنامه  هریک ا) صبح  8/  30ت راس ساع به صورت رایگانوزنامه رعدد  300برنده مناقصه موظف است  -2

 . نماید تحویل سازمان در محل   ( اپچ های مذکور در هر نوبت

 شرایط 

 
هر آن روزنامه با اعمال  ط با ارائه صورتحساب ممهور به م قپرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده در وجه روزنامه ف  -1

 مذکور کارسازی می گردد.  امه وزنر نامه فیمابین در وجه قاف هی مزایده وفق تواپ آگتخفیف و پس از چ

 ی مذکور .هزینه چاپ آگهی روزنامه ها ش ارائه چک تضمین بابت حسن انجام کار به ارز -2

این طریق خسارت به سازمان  و از ازمان میسر نگردد ایده این س ن چاپ آگهی مزدر صورتیکه به هر دلیل امکا  -3

 خسارت نماید.ن محل چک ارائه شده جبرا ز سازمان اختیار دارد ا تحمیل گردد



 قتصاد می باشد . ی ااینشهری ، دزنامه های رسمی این سازمان ترجیحاً ایران ، همرو -4

یا ضمانتنامه )ریال    350/    000/    000به مبلغ  چک بانکی  یک فقره  بت به تهیه  سن  ی بایستممتقاضی   -5

رایط می ل ب رگ ش راه تکبه هم  وقصه اندر مدر وجه سازمان اموال و امالک کوثر جهت شرکت   (بانکی

 تحویل و رسید آن را دریافت نمایند .ذیل  رس آدبه پیشنهاد 

 امالک کوثردفتر فروش سازمان اموال و  6پالک  17خیابان ، گاندی  خیابانتهران : ◼

 سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. -6

 .است هدعایی را از خود سلب و ساقط نمودا هنگوهرو ارائه پیشنهاد  متقاضی با امضاء -7

ی نفرات اول تا سوم ، سپرده نفر اول الم اسامروز ازتاریخ اع  7ف مدت  در صورت عدم اقدام نفر اول ظر -8

با نفر سوم نیز  ر صورت عدم اقدام نفر دوم ، سپرده وی ضبط وشده و ده  مذاکرضبط و با نفر دوم وارد  

     . به همین ترتیب اقدام می گردد

 : منقاصه  شرکت درارائه اسناد لت مه(  خ

  «   ج»  ه به شرایط مفاد بند با توجنسبت به ارائه پاکت پیشنهادی  1400/  4/  21لغایت 1400/  4/  12 تاریخ از

 نمایند دول ذیل ارائه رابر جبو دنیای اقتصاد  ریآگهی در روزنامه های ایران ، همشهچاپ میزان تخفیفات ریالی 

 
 روزنامه همشهری 

 تعرفه )ریال( بها طبق   داد کادرتع صفحه
صد  در

 تخفیف 
 مبلغ قابل پرداخت )ریال(  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار  اول 

     یک صفحه  یداخل

     دو صفحه  داخلی

     حه سه صف لیداخ

     حهفچهار ص داخلی

 ایران روزنامه  

 تعرفه )ریال( بها طبق   داد کادرتع صفحه
صد  در

 تخفیف 
 مبلغ قابل پرداخت )ریال(  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار  اول 

     یک صفحه  یداخل

     دو صفحه  داخلی

     حه صف  سه لیداخ

     چهار صفحه داخلی



 دنیای اقتصادروزنامه  

 تعرفه )ریال( بها طبق   داد کادرتع صفحه
صد  در

 تخفیف 
 مبلغ قابل پرداخت )ریال(  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار  اول 

     یک صفحه  یداخل

     دو صفحه  داخلی

     حه سه صف لیداخ

     چهار صفحه داخلی

 

 
 معاونت سرمایه گذاری وعمران 

 نوع سپرده 
شماره چک یا  

 فیش

بانک و  نام 

 شعبه
 مبلغ به حروف  مبلغ به ریال 

     

 : به حروف                                     :عددمبلغ پیشنهادی 

 

مطلع و موظ ف ب ه رعای ت تم ام ن  آوکیف  و کم  ناقصه  ر مد  تبدینوسیله اعالم میدارم از کلیه شرایط شرک

 اشم و هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط می نمایم می بناقصه درج در فرم شرکت در مشرایط من

 

 تلفن: شماره                                                                             نام شرکت یا سازمان 

 

 

      اثر انگشت و امضاء متقاضی                             قاضی :                                                   مت نشانی


