
 بسمه تعالی

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

 

 قابل توجه پیشنهاد دهندگان:

یوز  6 )، 28/05/98شابه   چهاری لغرخا  22/5/98شابه  چهری از تاریخ  :مزایلده تاریخ و محلل دریاتلت اسلناد  -1

 محل دائمی نمرخشگره هری بین المللی استرن مرکزی. -میدان امرم خمیبی –ایاک کریی(

 

 ط تسلیم و تحویل پیشنهادات:شرای -2

دی س  پرک  جداگرن  الک و مهر شده شرمل پرک  الف و ب و ج  31/5/98شرک  کببدگرن پیشبهردهری خود یا برخد تر تریخ  

 ب  شرح ذخل ایائ  نمرخبد.

 مزاخدهشرمل تضمین شرک  دی  پاکت الف(

و آخرخن آگهی یسمی شرک  بر مدت اعتهاری هیتا   شرمل یزوم  شرک ، ایائ  تصوخر برابر اصل شده اسرسبرم  پاکت ب (

 و کلی  اسبرد دیخرفتی فراخوان ک  ب  ترئید و مهر و امضرء شرک  یسیده برشد.مدخره 

بر ذکر نرم و نشرنی پیشبهرد دهبده و تریخ ، کد ملی، کدپستی و کد اقتصردی ک  با  مزایده برگ پیشبهرد قیم   پاکت ج (

 رک  یسیده برشد.ترخید و مهر و امضرء مجرز ش

 

 

 :مزایدهنوع و مبلغ تضمین شرکت در  -3

 یخرل بصویت خکی از انواع تضمیبهری :  000/000/25مقطوع 

 ضمرنتبرم  برنکی -الف

 برنک مل  شعه  خیربرن دانشگره  2138183588وایخز وج  نقد ب  حسرب شرک  نمرخشگره هر شمریه حسرب  -ب

 گرههری بین المللی استرن مرکزی.چک برنکی  تضمیبی دی وج  شرک  نمرخش -ج

 



و دی محل دفتار مادخرخ  شارک   شبه  2/6/98زمرن گشرخش پیشبهردات دی تریخ   زمان بازگشایی پیشنهادات:  -4

 نمرخشگره هری بین المللی استرن مرکزی بدون حضوی پیشبهرد دهبدگرن می برشد.

 

 تبصره:

و  مزاخدهشرک  نمرخشگره هری بین المللی استرن مرکزی مجرز نیس  ب  پیشبهردات مههم و مشروط، کسر تضمین شرک  دی 

 بر ضمرنتبرم  برنکی و خر پیشبهرداتی ک  بعد از انقضری مدت مقری دیآگهی می یسد، ترتیب اثر دهد.

 

ایک یا بدون هیچ گون  دخال و تصارح حاداک ر نمی برشید کلی  مد مزاخدهچبرنچ  ب  عللی مرخل ب  شرک  دی اخن  -5

یوز از تریخ  دیخرف  اسبرد فراخوان ب  آدیس شرک  نمرخشگره هری بین المللی استرن مرکزی عودت  5ظرح مدت 

 دهید.

شرک  نمرخشگره هری بین المللی استرن مرکزی حق داید هر خک از پیشبهردهر یا قهول خار ید نماوده و خار فراخباد  -6

از اخن برب  هیچگون  مستولی  و تعهادی دی برابار   کرده و تمرم پیشبهردهر یا دی هر زمرن ید نمرخد و یا لغو مزاخده

شرک  نمرخشگره هر بالفرصل  شرک  کببدگرن یا از تصمیم  مزاخدهپیشبهرد دهبدگرن نخواهد داش  و دی صویت لغو 

 خود مطلع می سرزد.

حرضر ب  امضرء قارایداد نشاود تضامین  مزاخدهغ برنده شدن دی یوز از تریخ  ابال 2ک  برنده ظرح مدت دی صویتی  -7

 او ب  نفع شرک  نمرخشگره هر ضهط خواهد شد و دی موید برنده دوم نیز اجرا می شود. مزاخدهشرک  دی 

 اضرف  می گردد .مرلیرت ایزش افزوده  %9ب  مهلغ پیشبهردی   -8

 

 

 

 


