
 ارائه سوابق و مستنداتنحوه توضیحات تکمیلی جهت 
  یک به شرح جدول پیوست مربوطه شاخه های فعالیت ( و همچنین زیر ملزومات اداری و فناوری اطالعات صنعت و خدمات ، ساختمان ، لوازم و )می بایست به صورت کامل و روشن در بخش های اعالمی متقاضی فعالیت

 نماید( اعالمردیف هر انه در می بایست هر کدام را به صورت جداگ، فعالیت دارد  زیر شاخه هادر هر یک از  متقاضی) بدیهی است در صورت که گردد  مشخص

  خود نسبت به افزودن آن اقدام نماید. با توجه به ماهیت فعالیت  دمی توانمتقاضی ،  نباشدموجود  شاخه فعالیتزیر  در مورد نظردر صورتی که فعالیت 

 فرم ارائه اطالعات با فرمت  می بایست در متقاضی( قالب دو فایلWORD  فرمتبا و سوابق و مستندات و رزومه کاریPDF  ) بدیهی است در غیر اینصورت بررسی مدارك میسر  گردد ارسالو  ذخیره نام متقاضیبا .

 نخواهد بود.

 و ارسال آن با فرمت به صورت تايپ شده( ) تكمیل دقیق کلیه بندهای فرم اطالعات ( درخواستیWORD  ) الزامی میباشد. 

  با فرمتدر به ترتیب ذیل  سوابق و مستندات و رزمه کاریرعایت چینش و ترتیب (  فایل ارسالی PDF  ) الزامیست. 

 مجوزات فعالیت  -1

 گواهینامه های اخذ شده  -2

 فهرست مدیران و پرسنل کلیدی  -3

 قرارداد ها -4

 رضایت مندی ها  -5

  .به اطالعات ارائه شده بدون مدرك معتبر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.متقاضیان باید کلیه اطالعات درخواست شده را تكمیل نموده و مدارك و اسنادی که نشانگر اعتبار اطالعات مذکور می باشد ضمیمه نمایند 

  فرم ارائه اطالعات با فرمت صرفاً در قابل دو فایل اطالعات تمامی(WORD و سوابق و مستندات و رزومه کاری با فرمتPDF  ) ایمیل بهKarpardazi@karafarinbank.ir  گرددارسال . 

  ؛ صراحتاً  باشد، در مواردیكه حتی پاسخ منفی می . لذا ضمن دقت در تكمیل بندهای فوق الزامی است هد گرفت؛ پاسخگویی به تمام بندهامورد ارزیابی قرار خوافرم  براساس اطالعات مندرج در،  متقاضیبا توجه به اینكه صالحیت
 . مربوطه درج گردد موضوع در مقابل بند

  موبایل مدیر فروش و یا مسول مستقیم فعال الزامی میباشد ، شماره تماس، ایمیل، وب سایتکلیه راه های ارتباطی از جمله ثبت. 

 مدارك مربوطه را ضمیمه ها ا، مؤسسات، انجمنها، اتحادیههو پروانه کار از وزارتخانهده ( )تولیدی و فروشن، تاییدیه از شرکتهای اصلی و هرگونه مجوز فعالیت ) انحصاری و غیر انحصاری(  در صورت دارا بودن هرگونه نمایندگی ...
 فرمایید. 

 کت ضمیمه گردد.مجاز  شر های روزنامه رسمی )روزنامه های صادره ابتدای تأسیس و آخرین تغییرات( اظهارنامه تأسیس، آگهی تأسیس و اساسنامه ممهور به مهر و امضاءسوابق ثبتی شرکت و آگهی 

 . فروشگاه ها و افراد حقیقی می توانند نسبت به ارائه جواز کسب و مجوزات فعالیت اقدام نمایند 

 ید. )قراردادهای منعقد شده با بانک ها در اولویت هستند.( ائسال گذشته( را در جدول مربوطه ارایه فرم 3) سابقه قراردادهای قبلی 

  اقدام نمایند .سال گذشته( با اطالعات کامل خریدار که در فاکتور فروش قید شده است  3های عمده و کالن )در  قرارداد منعقده ندارند می تواند نسبت به ارائه تصویر فاکتور فروشفروشگاه ها و افراد حقیقی که 

  فهرست مجوزات  قابل ارائه توسط تامین کنندگان 

 /گواهینامه ای رایانه صنفی نظام سازمان فعالیت مجوز اینترنتی / فروشگاههای الكترونیكی اعتماد نماد مجوز انفورماتیكی / های شرکت صالحیت احراز و بندی رتبه گواهی/خانهوزارت نمایندگی/ مجوز کسب / گواهی جواز

صنفی /  و یا  های اتحادیه از کسب پروانه و فعالیت ات رادیویی / مجوزررایران/ سازمان تنظیم مق استاندارد ملی سازمان مجوز/ )افتا( ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی مشاوره / مجوز خدمات صالحیت پیمانكاری / صالحیت
 سایر مجوزات قابل ارائه توسط تامین کنندگان کاال و خدمات .

 اییهای که در ارزیابی مفید باشد .سایر اطالعات و توان 

mailto:Karpardazi@karafarinbank.ir


(  1) پیوست  لیست بخش های فعالیت و زیر شاخه های مربوطه  

بخش 
 فعالیت

 لوازم و ملزومات اداری  فناوری اطالعات  صنعت و خدمات  ساختمان 
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 تعمیرات و نگهداری ساختمان های ستادی
 فروش و خدمات و پشتیبانی تجهیزات تأسیساتی

 )لوله کشی آب، فاضالب، گاز، تهویه مطبوع و ...( 
 فروش و خدمات تلفن و فكس و لوازم جانبی   فروش تجهیزات سرور و قطعات سرور  کارتن و  خدمات بسته بندی

 VOIPفروش و خدمات تجهیزات سانترال و   پشتیبانی تجهیزات سرور و قطعات سرور ارسال مراسالت و کاال  )لوله کشی آب، فاضالب، گاز و ...( مجری سیستم های تأسیساتی بازسازی ساختمان های ستادی

 تعمیرات و نگهداری شعب
حریق فروش و خدمات و پشتیبانی تجهیزات سیستم اطفاء 

 (FM200اتوماتیک )

 تجهیزات و ملزومات سیستم کنفرانس
 ) صورتی و تصویری(  

 فروش و پشتیبانی کامپیوتر 
 ) سخت افزار و قطعات( 

 فروش و خدمات صندوق امانات و گاوصندوق 

 (FM200اطفاء حریق اتوماتیک )مجری سیستم های  بازسازی شعب
چاپ مطبوعات ، سررسید ، ماهنامه  ، هولدر ، بروشورهای 

 تبلیغاتی و سایر امور چاپی
 لوازم جانبی کامپیوتری

)چاپ، صنایع دستی، چرمی،فلش،پاور هدایای تبلیغاتی 

 بانک ، ساك پارچه ای و مقوایی و ....(

 تعمیر و نگهداری امور ساختمانی
خدمات و پشتیبانی تجهیزات سیستم های اطفاءحریق فروش و 

 )اسپرینكلر، فایر باکس، کپسول آتش نشانی و ...(

تولید کننده و عرضه کننده ملزومات پذیرایی و مواد غذایی 
 )چای ، نسكافه ، قند ، نوشیدنی ، شكالت و ..... ( 

 نصب و راه اندازی , خدمات شبكه 
 ) اکتیو و پسیو ( 

 انی ماشین های اداری فروش و پشتیب 
) شامل : دستگاه کپی ، ویدیو پروژکتور ، اسكناس 
 شمار ، پرفراژ چک ، بارکد خوان ، لیبل زن و ..... ( 

 لوازم التحریر و نوشت افزار پشتیبانی تجهیزات پسیو شبكه  صنایع شیمیایی مجری سیستم های اطفاء حریق عملیات خاکی و پایش گود

 فروش و پشتیبانی سیستم حضور و غیاب  فروش تجهیزات پسیو شبكه   ابزار و یراق طراحی سیستم های تأسیساتی و سازه )فوالدی و بتنی(اجرای فونداسیون 

 فروش و اجرای پارتیشن اداری   فروش تجهیزات اکتیو شبكه   شیر آالت ، ورق ، لوله و اتصاالت  تعمیر و نگهداری سیستم های تأسیساتی سفت کاری و نازك کاری

 میز و مبلمان اداری  پشتیبانی تجهیزات اکتیو شبكه  ملزومات یک بار مصرف خدمات سیستم ارت  خدمات مربوط به اخذ مجوز و پروانه های مرتبط

 فایل ، کمد ، قفسه اداری  ATMفروش و پشتیبانی دستگاه   نساجی و چرم فروش تجهیزات روشنایی مجری سازه های پیش ساخته

 فروش و اجرای بایگانی اداری   POSفروش و پشتیبانی دستگاه  ضایعات و بازیافت فروش تجهیزات الكتریكی طراحی سازه

 و ماشین حساب atm , posرول دستگاه  اینترنت و پهنای باند  لوازم ایمنی و لباس کار فروش و خدمات و پشتیبانی سیستم نوبت دهی طراحی سیستم های تأسیساتی

 انواع کارتریج و ریبون  نرم افزار ، کد نویسی و برنامه نویسی مواد نسوز و عایق مجری سیستم های الكتریكی طراحی سیستم های الكتریكی

 لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه  sslهاست و دامین ،  خدمات حمل و نقل و باربری فروش و خدمات یو پی اس طراحی داخلی

 پرچم ، بج سینه ، مهر و پالك  ، تندیس ، لوح تقدیر آنتی ویروس باغبانی و فضای سبز آسانسور و پله برقیروش و خدمات و پشتیبانی مربوط به ف طراحی نما

 فروش کاغذ   امنیت اطالعات  لباس فرم  فروش و خدمات و پشتیبانی دیزل ژنراتور (Land Scapeطراحی فضای باز )

 زونكن  فروش و تعمیرات تبلت / لب تاب و موبایل   ظروف کرایه  فروش و خدمات و پشتیبانی باطری خدمات آهنگری، حفاظ و درب و پنجره

 انتقال پیام کوتاه انبوه وتعاملی  برگزاری همایش و سمینار فروش و خدمات و پشتیبانی تلفن و سانترال فروشگاه مصالح ساختمانی

 PVCکارت پی وی سی  ماشین آالت نظافتی و واکسر مجری سیستم های تهویه مطبوع فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمانی 

 طراحی وب سایت  لوازم و ملزومات نظافتی / بهداشتی / شوینده  فروش و خدمات و پشتیبانی کرکره رول آپ و پشتیبانی سیستم های دوربین مدار بسته فروش 
 

 دستمال کاغذی و  محصوالت سلولزی تابلوسازهای سر درب شعب و ساختمان های ستادی مجری سیستم های دوربین مداربسته

 کاالی ورزشی ) پوشاك ، تجهیزات و .... (  فروشگاه سنگ و سرامیک و پشتیبانی سیستم های حفاظتی و ایمنیفروش  

 کپسول آتش نشانی فروش و شارژ  فرشگاه لمینت، پارکت، موکت و سایر کفپوش ها مجری سیستم های حفاظتی و ایمنی  

فروش و خدمات و پشتیبانی تجهیزات تهویه   
مطبوع )چیلر، بویلر، رادیاتور، فن کویل، 

 اسپیلت، پكیج، اگزاست و ...(

 فروش و خدمات و پشتیبانی
 درب های اتوماتیک و راه بند

 شرکتهای تبلیغاتی و اطالع رسانی و امور فرهنگی

  
 

 


