معاونت سرمایه گذاری و عمران

برگ شرایط و پیشنهاد شرکت در مناقصه چاپ آگهی
سازمان اموال و امالک کوثر در نظر دارد خدمات چاپ حداقل دو نوبت آگهی فروش اموال منقول و غیر منقول را در

روزنامه های کثیراالنتشار از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
بدیهی است شرکت کنندگان جهت ارائه پیشنهاد می بایستی نسبت به تکمیل و امضاء برگ شرایط اقدام نمایند.
الف ) مدت انجام خدمات :
از تاریخ  1400 / 5 / 1لغایت  1400 / 12 / 29می باشد .
ب ) شرایط متقاضی شرکت در مناقصه :
 -1داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار
 -2ارائه اساسنامه  ،اظهار نامه ثبت شرکت و آخرین آگهی تغییرات
 -3ارائه نمونه کار انجام شده
ج ) موضوع مناقصه :
 -1طراحی و چاپ آگهی  4کادر در صفحه اول و همچنین چاپ متن آگهی مزایده در یک یا چهار صفحه داخلی
 -2برنده مناقصه موظف است  300عدد روزنامه به صورت رایگان راس ساعت  8 / 30صبح ( هریک از روزنامه
های مذکور در هر نوبت چاپ ) در محل سازمان تحویل نماید .

شرایط
 -1پرداخت هزینه چاپ آگهی مزایده در وجه روزنامه فقط با ارائه صورتحساب ممهور به مهر آن روزنامه با اعمال
تخفیف و پس از چاپ آگهی مزایده وفق توافقنامه فیمابین در وجه روزنامه مذکور کارسازی می گردد.
 -2ارائه چک تضمین بابت حسن انجام کار به ارزش هزینه چاپ آگهی روزنامه های مذکور .
 -3در صورتیکه به هر دلیل امکان چاپ آگهی مزایده این سازمان میسر نگردد و از این طریق خسارت به سازمان
تحمیل گردد سازمان اختیار دارد از محل چک ارائه شده جبران خسارت نماید.

 -4روزنامه های رسمی این سازمان ترجیحاً ایران  ،همشهری  ،دنیای اقتصاد می باشد .
 -5متقاضی می بایست نسبت به تهیه یک فقره چک بانکی به مبلغ  350 / 000 / 000ریال (یا ضمانتنامه
بانکی) در وجه سازمان اموال و امالک کوثر جهت شرکت در مناقصه و به هم راه تکمی ل ب رگ ش رایط
پیشنهاد به آدرس ذیل تحویل و رسید آن را دریافت نمایند .
◼ تهران :خیابان گاندی  ،خیابان  17پالک  6دفتر فروش سازمان اموال و امالک کوثر

 -6سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -7متقاضی با امضاء و ارائه پیشنهاد هرگونه ادعایی را از خود سلب و ساقط نموده است.
 -8در صورت عدم اقدام نفر اول ظرف مدت  7روز ازتاریخ اعالم اسامی نفرات اول تا سوم  ،سپرده نفر اول
ضبط و با نفر دوم وارد مذاکره شده و در صورت عدم اقدام نفر دوم  ،سپرده وی ضبط و با نفر سوم نیز
به همین ترتیب اقدام می گردد .
خ ) مهلت ارائه اسناد شرکت در منقاصه :
از تاریخ  1400 / 4 / 12لغایت 1400 / 4 / 21نسبت به ارائه پاکت پیشنهادی با توجه به شرایط مفاد بند « ج »
میزان تخفیفات ریالی چاپ آگهی در روزنامه های ایران  ،همشهری و دنیای اقتصاد برابر جدول ذیل ارائه نمایند
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بدینوسیله اعالم میدارم از کلیه شرایط شرکت در مناقصه و کم وکیف آن مطلع و موظ ف ب ه رعای ت تم ام
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