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 استان مرکزی نمایشگاههای بین المللی شرکت

  درمزایدهدعوتنامه شرکت 

 ) نوبت اول (1400نمایشگاه های سال  برخی از عناوین برگزاری : مزایدهموضوع 

 

 شرکت:
بعمل   دعوتن شرکت آو مدارک پیوست از  در اوراق و مشخصات مندرج فوق طبق شرایط در مزایدهاحتراماً بدینوسیله جهت شرکت 

 می آورد.
حجم عملیات و تعهدات و بررسی موضوع در صلورت  مقتضی است پس از مطالعه و بررسی دقیق مدارک و بازدید مح  و با توجه به

امور مالی این شرکت واقل  در اراک   سله را لی  مدارک الزم را به شرح زیر تهیه وتکمی  نموده وبه مزایدهتمای  به شرکت در این 
 امام خمینی )ره( مح  دائمی نمایشگا های بین المللی استان مرکزی تحوی  و رسید دریافت نمایید . خمین میدان

 

 (30 14الی 30 7درساعات اداری از ساعت  )  31/03/1400لغایت  24/03/1400  : مزایده اسناد  تهیهتاریخ  -1
 

 05/04/1400مورخ  شنبهروز زمان ارسال پیشنهادات : تا پایان وقت اداری -2

 

 پیشنهادات: زمان بازگشایی -3

شرکت نمایشگاه  ای بین المللی اسلتان  در مح  دفتر مدیریت 07/04/1400مورخ  ا زمان گشایش پاکت  زمان بازگشایی:

 مرکزی می باشد .
 

بصورت یکی از انواع  برای هر عنوان نمایشگاهیپیشنهادی قیمت  %5معادل  : مزایدهنوع ومبلغ تضمین شرکت در  -4

 ذی  ) کلیه تضامین و چکها و اسناد مالی میبایست به نام شرکت برنده مزایده باشد .( مینهایتض
 الف(ضمانتنامه بانکی

 ( 2138183588شرکت )جام ملت نقد به حساب  ب( واریز وجه
 

 مح  دائمی نمایشگا های بین المللی استان مرکزی -شهر اراک :محل برگزاری نمایشگاه  -5

 

محل  دائملی نمایشلگا های بلین  -خمینلی میدان املام -اراک پیشنهادات : سناد، تحویل و گشایشا محل دریافت -6

 المللی استان مرکزی
 

و پیشلنهاد ای خلود را بایلد در سله پاکلت  مزایدهاسناد ،  شرکت کننده در مزایده  پیشنهادات: شرایط تسلیم و تحویل -7

 ذی  ارائه نمایند. شرح به-ج -ب-الف مهر شده شام  پاکت الک و جداگانه

 مزایدهدر  شرکت تضمین شام   _الف پاکت

شلرکت  رسمی آخرین آگهیو  اساسنامهتصویربرابر اص  شده  ارائه"شرکت رزومه "فرم  مین"پیشنهاد بازرگانی -پاکت ب

 رسیده باشد. کننده در مزایدهشرکت که به تائید و مهر و امضاء  مزایدهو کلیه اسناد دریافتی  مزایدهاسناد  با مدت اعتبار  یئت مدیره



ارائه برنامه  ای جنبی برای نمایشگاه  ای تخصصی و مچنین اسناد مربوط به سوابق مجری در برگزاری نمایشگاه  ای تخصصلی 
وارائه گوا ی خوش حسابی از سایتهای نمایشگا ی طرف قرارداد که در محاسبه امتیلازات شلرکتهای متقاضلی ، مندرج در  ر پکیج 

 . وجه قرار خوا د گرفت مورد ت
 

ومهر  به تائید که کد اقتصادی -کدپستی-با ذکر نام و نشانی پیشنهاد د نده و تاریخ کد ملی مزایدهبرگ پیشنهاد قیمت   -پاکت ج

 رسیده باشد. شرکت کننده در مزایدهمجاز  و امضاء
 

د نده در برگ پیشنهاد قیمت و ضمائم آن با حروف  آن بوسیله پیشنهاد قرار خوا دگرفت که مبلغ پیشنهادی مالک بررسی تبصره :

 شود. نوشته وعدد بدون خط خوردگی
 

 قابل توجه پییشنهاد دهندگان:

 
و یا ضمانتنامه بانکی و پیشلنهاد ایی کله بعلد از  مزایدهکه ناقص، مبهم، مشروط/ کسر تضمین شرکت در  به پیشنهاداتی -1

 اثر داده نخوا د شد. مقرر تسلیم گردد ترتیب مهلت

 
 بدون  یچگونه دخ  و تصلرف حلداک ر فلرف را مدارک نمی باشید کلیه مزایده به شرکت در این مای  دالیلی چنانچه به -2

 دفتر امور قرارداد ا عودت د ید. از تاریخ دریافت دعوتنامه به روز 5مدت 

 

 ر یک از پیشنهاد ا را قبول یا  مزایدهبرگزاری  درچارچوب قانون حق دارد شرکت نمایشگا های بین المللی استان مرکزی -3
را لغو کرده و تمام پیشنهاد ا را در  ر زمان پیش از ابالغ نامه پذیرش، رد نماید و از این بابلت  مزایده رد نموده و یا فرآیند

 بلی درنل  اشرکت نمایشگاه  ل،مزایده،در صورت لغو نخوا د داشت شرکت کنندگانمسئولیت وتعهدی در برابر   یچگونه
 می سازد. مطل  را از تصمیم خود شرکت کنندگان در مزایده

 
را نقلدا بله حسلاب ک  مبلغ پیشلنهادی ) مبللغ قلرارداد (  %40میبایست در  نگام عقد قرارداد مزایده در شرکتهای برنده  -4

 داد اقدام نمایند .نسبت به عقد قرارشرکت نمایشگاه  ای بین المللی استان مرکزی واریز و با ارائه فیش واریزی 

 
 نحاضر به امضلاء قلرارداد نشلود تضلمی مزایدهشدن در  روز از تاریخ ابالغ برنده 7فرف مدت  مزایدهدر صورتی که برنده  -5

 خوا د شد. در مورد برنده نفر دوم نیز اجرا پرداخت و این روش شرکت نمایشگاه  انف   او به مزایدهشرکت در 

 

مالیات بر ارزش (  1400)نرخ اعالمی از سوی دولت در سال   %9رداد : در زمان عقد قرا 1 تذکر مهم

 اضافه می گردد.  به مبلغ پیشنهادی افزوده 

 

فقط اشخاص حقوقی که  افراد حقیقی مجاز به شرکت در مزایده نمیباشند و : 2تذکر مهم 

مزایده خواهند دراساسنامه آنها موضوع برگزاری نمایشگاه ها وجود داشته باشد مجاز به شرکت در 

بود و یا درصورت شرکت در مزایده و برنده شدن در مزایده ، قبل از عقد قرارداد ملزم به اصالح 

د ودرغیر این صورت مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شرکت نمایشگاه ناساسنامه خود میباش

  های بین المللی استان مرکزی ضبط خواهد شد . 



 
 

سازمان  درهای برنده در مزایده ملزم به ثبت نام درسامانه شرکتهای مجری : شرکت 3تذکر  مهم   

و تکمیل بانک اطالعاتی مجریان نمایشگاهی در سازمان صنعت و معدن و تجارت  توسعه و تجارت

در صورت رد صالحیت درمراجع ناظر شرکت نمایشگاه ها هیچ مسئولیتی  . میباشند استان مرکزی 

 اشت .درقبال ایشان نخواهد د

 

 

: سالن محل برگزاری براساس تصمیمات شرکت نمایشگاه ها و بنا به مصالح این  4تذکر مهم 

حداکثر ،  ادعائی داشته باشدند در این رابطه شرکت انتخاب و واگذار خواهد شد ، برنده مزایده نمیتوا

مطابق با تغییر سالن  متراژ لحاظ شده مالک قرارداد بوده و درصورت تغییر متراژ بدلیل تغییر پالن یا

 میزان تفاوت و متناسب با قیمت هر متر مبلغ قرارداد افزایش میابد . 

 

با مجریانی است  دارد: اولویت در واگذاری عناوین نمایشگاه هایی که متقاضی بیشتری  5تذکر مهم 

 .  ی با گرید پائین تر اقدام مینمایند که نسبت به شرکت در مزایده وبرگزاری عناوین تخصص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


