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 معاونت سرمایه گذاری و عمران 

 مناقصه چاپ آگهیشرکت در پیشنهاد برگ شرايط و
را فوو وا اموووال میوووول و قووو  میوووول  طوو  پیوواوب نو وو   آگهوو   خوواماچ پووا   دارد  در نظوو   سازمان اموال و امالک کووو    

وه  اسوو  کوو ک  کییوواگان ا وو  .ووواا کوو اوو واگوونار ن اجوو ی واها ووه کوو ک از ط وووم میاه ووه  های کثو االنتشووار  روزنامهدر  

  اویا.نم  نسب   ه تک ول و امضاء   گ ک اوو اهاا   اوس م جه  ارائه پوشیهاد  

  :مدت انجام خدماتالف(  

 . اکام  1401/   12/  29غاو   ل 1401/   03/   01روخ  از تا

 :در مناقصهمتقاضی شرکت شرایط (  ب

 ر ا موضوع کا  کاف  و م تبو ه داکتب تج  (1

 اظهار نامه  ب  ک ک  و آخ وب آگه  تغوو اچ    ،هارائه اساسیام  ،نون تبلوغات ت وو  مجوز کا (2

 کاه    ارائه ن ونه کار انجام (3

 :موضوع مناقصه(  ج

پووا  مووتب ط احوو  و ه چیوووب  در صووه ه اول و آگهوو پووو  پووا  ط احوو  و امل اه امووالک کوو مزاووو آگهوو   (1

 صه ه داخل پهار   تادر وک  آگه   

 د.گ دا م  ب  سهارها  ه ف اخور نواز  همزاوا ه اچ ومیا  هایآگه   ساو  (2

اد روزنامووه م  وووب  ووه عوو  30م  وووب  ووه آگهوو  مزاووواه امووالک و  وزنامووهعوواد ر 300  نوواه میاه ووه موظوو  اسوو   (3

ا  در پوو   های موونکور در هوو  نو وو ز روزنامووهوووک ا  صووبه هوو   08:    30   راس سوواع   ووه صووورچ راو ووان  ها راساو  آگه 

 .ن اوات وول  سازمان  م ل  

 :یطا( شرح

هوو  آن روزنامووه  ووا و  ووا ارائووه صورت سووار م هووور  ووه مووو زاووواه در وجووه روزنامووه ف پ داخوو  هزویووه پووا  آگهوو  م (1

 گ دد.منکور کارسازی م  امهوزنریامه فو ا وب در وجه  افو ه  مزاواه وفم توا  آگاع ال تخهو  و پس از پ

 .ی منکورهامههزویه پا  آگه  روزنا  اارائه پک تض وب  ا   حسب انجام کار  ه ارز (2

اوووب ط وووم خسووارچ  ووه و از ازمان موسوو  ن وو دد اووواه اوووب سوو ن پووا  آگهوو  مزهوو  دلووول امکووادر صووورتوکه  ووه  (3

 خسارچ ن اوا.ن  م ل پک ارائه کاه جب ا سازمان اختوار دارد از  سازمان ت  ول گ دد

 . اکام   اطالعاچ  ،شه یه   ،زنامه های رس   اوب سازمان ت جو اً او انرو (4
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وووا ضوو انتیامه ) روووال 500/  000/  000 ووه مبلوو  پووک  ووانک  وووک فووو ه ب   ووه تهوووه سوو ن  اوسوو   موو متواضوو   (5

 اوو پوشوویهاد  ووول  وو گ کوو  اه تک ووه ه وو   وه ووه  ایدر مدر وجووه سووازمان اموووال و امووالک کووو   جهوو  کوو ک     ( انک 

دروافوو   سوووا آن رات وووول و ر ، امووالک کووو سووازمان اموووال و  6پووالک  17خوا ووان  ،گانووای خوا ووان، تهوو ان رسآد ووه 

 .ن اویا

  اکا.سازمان در رد وا هبول وک وا کلوه پوشیهاداچ مختار م  (6

 .اس   هدعاو  را از خود سلب و ساهو ن ودا هگونه و ارائه پوشیهاد    متواض   ا امضاء (7

ول ا  نهوو  سوود ده ،  نهوو اچ اول تووا سووومالم اسووامتوواروخ اعوو  روز از 7ف موواچ در صووورچ عووام اهوواام نهوو  اول ظوو  (8

 ووا نهوو  سوووم نوووز  ووه ه وووب   سوود ده وی ضووبو و  ،ر صووورچ عووام اهوواام نهوو  دومکاه و ده  مناک نه  دوم وارد  و  ا    ضبو

   .گ ددت توب اهاام م 

ف داکووته  اکووا و وووا   ووا از هاو  کووه  ووا کوو اوو میوواری در آگهوو  اخووتالمووبهو و پوشوویهاد ، ه پوشیهاداچ مشوو وب (9

 ه نخواها کا.مهل  مو ر در آگه  واصل گ دد، ت توب ا   داد
 

 :منقاصه  شرکت درارائه اسناد لت  مه(  م

ه  ووه  ووا توجوو نسووب   ووه ارائووه پاکوو  پوشوویهادی  14:  00تووا سوواع   1401/  02/  14 لغاووو  1401/  02/  05 توواروخ از

اول  ا وو  جوو   اطالعوواچو  ، یه شووه ،های اووو انامووهآگهوو  در روزنپووا  موووزان تخهوهوواچ روووال   «ی» اد  یوواکوو اوو مهوو 

 .ن اویائه ذول ارا
 

 رکت در مزایدهمشخصات سپرده شد(  

 مبل   ه ح وف مبل   ه روال   انک و ک به نام  ک اره پک وا فو   نوع سد ده

     

 

 رکت در مزایدهش  پیشنهاد متقاضی (  ی

 روزنامه همشهری فه تعر

تعرفه بها طبق  داد کادر تع  صفحه 

 )ریال( 

صد  در

 تخفیف 

 )ریال( مبلغ قابل پرداخت  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار اول 

     یک صفحه ی  داخل

     دو صفحه داخلی  

     حه سه صف لی داخ

     حهچهار صف داخلی 
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 مه ایران روزنافه تعر

تعرفه بها طبق  داد کادر تع  صفحه 

 )ریال( 

صد  در

 تخفیف 

 مبلغ قابل پرداخت )ریال(  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار اول 

     یک صفحه ی  داخل

     دو صفحه ی  خلدا

     حه سه صف لی داخ

     حهچهار صف داخلی 

 

 

 روزنامه اطالعاتتعرفه 

تعرفه بها طبق  داد کادر تع  صفحه 

 )ریال( 

صد  در

 تخفیف 

 مبلغ قابل پرداخت )ریال(  مبلغ تخفیف )ریال( 

     چهار اول 

     یک صفحه ی  داخل

     دو صفحه داخلی  

     حه سه صف لی داخ

     حهفر صچها داخلی 

 

اری در فوو م مطلع و موظ   ه رعاو  ت ام ک اوو مین آکو   وکو و یاه ه ر مد  از کلوه ک اوو ک ک    اویوسوله اعالم مواارم  

 ن اوو  اکو و ه گونه ادعاو  را از خود سلب و ساهو م  م یاه ه  ک ک  در م

 تلهب:  ک اره  ا سازماننام ک ک  و
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 ا   ان ش  و امضاء متواض 


