
 بانک كارآفرین  عمومیفرم شركت در مناقصه 

  سررسید و تقویمچاپ 
1401ن  - 6شماره   

  4 از 1  صفحه

 

  
 .................................................با كد اقتصادي ........................ .به شماره روزنامه رسمي ............................................ شركت :

 ..تلفن.......................................و شماره فاكس : ......................................................با شماره ...................................مديريت به 
 .............................................................: ...........................................................................................................................بنشاني 

انجرا   را جهرت  آمرادگي ورود    ، مناقصره و قبول كليه شرايط مندرج در برگ آگهي و شررايط   مناقصهموضوع كامل از  ضمن اطالع
 . اعال  مي نمايمموضوع مناقصه 

 
 

     و تولید سررسید و تقویم های بانک چاپ  موضوع مناقصه :

 

 : شرایط مناقصه الف : 

 
نزد شرعبه مركرزي و يرا     01-651-9ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب  623.000.000واريز نقدي به ميزان  -1

 به غير از بانک كارآفرين( معادل مبلغ مذكور .ارائه چک تضمين شده بانکي و يا ارائه ضمانتنامه بانکي )

      رج بره ممرراه   پيشرنهادي را بره حررو  و عردد د    ، رقرم   پيوست الر  مطابق تکميل نمودن فر  پيشنهاد قيمت نسبت به   -2
مستقيماً به  05/09/1401 تاريخپايان وقت اداري حداكثر تا ) پاكت ج ( در پاكت دربسته توشيح شده را  پيش نويس قرارداد

     سرو  طبقره   97به نشاني تهران ويايان وليعصر روبروي پارك ملت ، ويابران ناميرد غربري پرالك      پشتيبانيمديريت امور 
 تحويل نمايند.  اداره تداركات

 گردد ترتيب اثر داده نخوامد شد .واصل  2مندرج در بند  از تاريخ به پيشنهاداتي كه بعد  -3

ترتيب اثر ، فر  مذكور  1موضوع بند ارائه اصل ضمانتنامه بانکي ا يبه پيشنهادات مشروط ، مبهم و يا فاقد رسيد واريز وجه  -4
 داده نخوامد شد .

 .اعتبار داشته باشد روزكاري 60ارائه شده حداقل بايد پيشنهادات قيمت  -5

 .يا تما  پيشنهادات مختار مي باشد بانک در رد و قبول مر يک -6

 يا چند شركت اقدا  نمايد. بانک مختار مي باشد نسبت به ثبت سفارش مريک از موارد به يک -7

 بدون تغيير قيمت در )في واحد( امکان پذير ووامد بود. 25 %درصورت اعال  كارفرما امکان افزايش يا كامش به ميزان  -8

اداره رواباط عماومی     معااون )  آقای یونسی 09122030250در صورت هر گونه سوال و كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  -9

 پذیرد.هماهنگی الزم صورت 

 اعال  شده مي باشد. دادرله قبول شرايط مناقصه و پيش نويس قرابه منزقيمت و ارائه پيشنهاد  مناقصهشركت در   -10

روز به استثناي ايا  تعطيل نسبت به امضاء قررارداد و   15، ظر   مناقصهاز تاريخ ابالغ نتيجه مناقصه در صورتي كه برنده  -11
وي به نفع بانک ضبط مي شرود و   سپردهسپردن تضمين حسن انجا  تعهد اقدا  نکند يا براي انجا  معامله حاضر نشود ، 

نسربت بره امضراء    مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دو  قراردارد ابالغ مي گردد . اگر او نيز ظرر  مردت مرذكور    
نفرر دو  مرم ضربط و     ساپرده قرارداد و سپردن تضمين حسن انجا  تعهد اقدا  نکند يا براي انجا  معامله حاضر نشرود ،  

  .عنداللزو  تجديد ووامد شد مناقصه
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 شرد .  نگهرداري ووامرد   نزد بانک تا عقد قرارداد و ارائه تضمين حسن انجا  تعهد  مناقصهسپرده ماي نفر اول و دو  برنده  -12
 ووامد بود .مناقصه ماه از تاريخ اعال  برنده  3اين مدت ، حداكثر 

مرگونه ابالغ به نشراني اعرال  شرده معتبرر      مناقصه با توجه به نشاني اعال  شده در برگ دروواست شركت كنندگان در   -13
 مطلع سازند.متقاضيان مي بايست فوراً بانک را محل اقامت / محل چاپخانه ووامد بود و در صورت تغيير 

 

  بررسی مورد نیاز جهت فنی سوابق :  ب
  ارائه رزومه كاري -1
 مجوزات صنفي از جمله جواز كسب چاپخانه  -2

 سال گذشته( 5)قراردادماي حداكثر تا  سسات ماليؤدر بانک ما و ممستندات دال بر سابقه كاري در زمينه موضوع مناقصه  -3

 سال گذشته ( 5)ارائه گوامي رضايتمندي از كارفرمايان قبلي  -4

 ارائه روزنامه رسمي و اساسنامه ) جهت شركتها (  -5

 ارائه چارت سازماني بر اساس نوع فعاليت نيروماي مجموعه  -6

 ظرفيت ماشين آالت چاپ مشخصات تجهيزات و اعال   -7

 انتخاب جلد سررسيد براي چر  ترمو وارجيكاليته ماي  ارسال -8

 سالن چاپخانه ياستاندارد بودن فضا -9

 ي: ال ( در محل چاپخانه ب( برون سپاريو صحاف ينمودن بخش جلدساز مشخص -10

 

 قرارداد :ج : 
 قراردادي  جهت اطالع از تعهدات (1پيوست ) قراردادپيش نويس  -1

 (2) پيوست  مشخصات فني سررسيد و تقويم ما -2
 

 : نحوه تحویل اسناد : د
 

 "چاپ سررسید و تقویم عمومیمناقصه  "اسناد و پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت جداگانه و با مهر محرمانه با درج عبارت 

 بر روي پاكت به شرح ذيل تحويل گردد .

 پاكت سپرده مناقصه )ال ( : شامل فيش واريزي نقدي يا ضمانتنامه بانکي 
 به ممراه كاليته چر  ترمو وارجيپاكت فني )ب( :  اطالعات شركت و سوابق مربوطه 

 راه پيش نويس قرارداد توشيح شده پيشنهادات قيمت در فر  مربوطه به ممپاكت قيمت )ج( : 
 
 

 

 مهر و امضاء شركت                                   

 تاریخ                          
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  2مشخصات فنی سررسید و تقویم ها ) پیوست 
 

 جهت مدیران و استفاده عمومی بانک 1402مشخصات سررسید اروپایی  ردیف

1 

 شامل: 101يا  154صفحه روي كاغذ تحرير اندونزي كر  كد  248سانتيمتر با تعداد  13*21سررسيد رقعي اروپايي با اندازه صفحات 
 

  

فر  يادداشت و يک فر  اطالعات شعب و دفتر  3فر  تقويم و  11)شامل  گرمي 70 ص دو رنگ تحرير 240گرمي،  80ابتداي سررسيد تحرير  گچهاررنصفحه  8
ساتن با رنگ  يمتريليم 5و دووت و عط  تخت و گوشه گرد و روبان  رازهيش يبا صحاف گرمي ابتدا و انتهاي سررسيد، 140، آستر بدرقه چهاررنگ روي تحريرتلفن(
   در انبار بانک تهران ليو تحو يعدد 30كارتن  يبا بسته بند جلد 30.000در تيراژ حدودي  يسازمان

 و حک و داغي روي جلد 4و جلدسازي سخت با گوشه گرد با مقواي نمره  روش محاسبه الف با چرم ترموی خارجی -

       

  

 و پالك فلزي روي جلد 4و جلدسازي سخت با گوشه گرد با مقواي نمره  روش محاسبه ب با چرم ایرانی از طرف بانک -

 ( طراحي و اجراي كلي بصورت صفحات آماده در اوتيار مجري قرار مي گيرد.1فاز 

    

  

 توسط نماينده بانک تأييد( مونتاژ، ليتوگرافي، چاپ، صحافي و توليد فرآيند فوق ممراه اوذ مجوز از ارشاد و مرحله به مرحله 2فاز

 
  

2 

 جهت شعب و استفاده عمومی بانک 1402مشخصات تقویم رومیزی فنری 

فر  دو ورقي  5/1)  دو رو با پوشش ورني افت براي پشت صفحات برگ چهار رنگ 13سانتيمتر با تعداد  23*15تقويم روميزي در اندازه صفحات برگه ماي متن  الف :
 لوپ ممراه پايه 26 دوبل سفيدبا صحافي پانچ و فنر )با ذكر نا  برند گالسه(  گرمي 250(  روي گالسه 50*70

گرمي )با ذكر نا  برند گالسه( و روكش سلفون مات )رويه و آستر(  135سانتيمتر و چاپ تنپالت روي گالسه  16سانتي دو تکه و ارتفاع پايه  3پايه مثلثي سخت با قاعده  ب :
 عددي و تحويل در انبار بانک تهران  40جلد با بسته بندي سلفون درب چسبدار و كارتن  10.000در تيراژ حدودي 

 نحوه اجراي پروژه:

       

  

 ( طراحي و اجراي كلي بصورت صفحات آماده در اوتيار مجري قرار مي گيرد.1فاز

    

  

     فرآيند فوق ممراه اوذ مجوز از ارشاد و مرحله به مرحله تأييد توسط نماينده بانک( مونتاژ، ليتوگرافي، چاپ، صحافي و توليد 2فاز

3 

 پانچی جهت شعب و استفاده عمومی بانک 1402مشخصات سالنمای رومیزی 

 سانتيمتر شامل: 12*9تقويم و سالنماي روميزي در قطع 
     

  

)با ذكر نا  برند  گرمي 250، جلد زير و رو با چاپ چهاررنگ يک رو روي گالسه 101يا  154كد گرمي اندونزي كر   70صفحه دو رنگ روي كاغذ تحرير 384
   عددي و تحويل در انبار بانک تهران 40جلد با بسته بندي كارتن  2200پانچ دو سوراوه، باندرول سلفوني درتيراژ ، گالسه(

 نحوه اجراي پروژه:

       

  

 بصورت صفحات آماده در اوتيار مجري قرار مي گيرد.( طراحي و اجراي كلي 1فاز

    

  

     ( مونتاژ، ليتوگرافي، چاپ، صحافي و توليد فرآيند فوق ممراه اوذ مجوز از ارشاد و مرحله به مرحله تأييد توسط نماينده بانک2فاز
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 فرم پیشنهاد قیمت )پیوست الف 
 

 جمع  في واحد  تعداد  شرح  ردي  

   30.000 سررسيد اروپايي 1

   10.000 تقويم روميزي فنري 2

   2.200 تقويم پانچي 3

  : به عدد جمع كل
 : جمع كل به حرو                                          

 

 

 

 مهر و امضاء شركت 

 تاریخ 

 

 

 
 

 

 


