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 می باشد . 6/6/1397مورخ  سه شنبهروز  تا پایان وقت اداری 29/5/1397 دوشنبه از تاریخ:  مزایدهزمان توزیع اسناد 

 می باشد . 7/6/1397مورخ تا پایان وقت اداری  زمان ارسال پیشنهادات  :

 می باشد در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی 10/6/1397مورخ  شنبه  روز تاریخ و مکان بازگشایی :

 یا ضمانتنامه بانکی  واریز نقدیریال به صورت  000/000/25مبلغ  : مزایدهمیزان ونوع تضمین شرکت در 
 شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. 48برنده مزایده می بایست ظرف مدت 

 امام خمینی )ره( محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزیمیدان –اراک گزار :  مزایدهآدرس 

 086-34130541تلفن :

 www.arak-fair.comوب سایت: 

 
 روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی 



 بسمه تعالی

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

 

 قابل توجه پیشنهاد دهندگان:

 –اراک کناری( روز  7 )، 6/6/97شننبه   سه لغایت 29/5/97 دوشنبه از تاریخ :مزایده تاریخ و محل دریافت اسناد  -1

 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی. -میدان امام خمینی

 

 م و تحویل پیشنهادات:شرایط تسلی -2

در سه پاکت جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت الف و ب و  07/06/97شرکت کنندگان پیشنهادهای خود را باید تا تاریخ 

 ج به شرح ذیل ارائه نمایند.

 مزایدهشامل تضمین شرکت در  پاکت الف(

رین آگهی رسمی شرکت با مدت اعتبنار هیتنت   شامل رزومه شرکت، ارائه تصویر برابر اصل شده اساسنامه و آخ پاکت ب (

 و کلیه اسناد دریافتی فراخوان که به تائید و مهر و امضاء شرکت رسیده باشد.مدیره 

با ذکر نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ، کد ملی، کدپستی و کد اقتصادی که بنه  مزایده برگ پیشنهاد قیمت  پاکت ج (

 سیده باشد.تایید و مهر و امضاء مجاز شرکت ر

 

 

 :مزایدهنوع و مبلغ تضمین شرکت در  -3

 ریال بصورت یکی از انواع تضمینهای :  000/000/25مقطوع 

 ضمانتنامه بانکی -الف

 بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه  2138183588واریز وجه نقد به حساب شرکت نمایشگاه ها شماره حساب  -ب

 ی بین المللی استان مرکزی.چک بانکی  تضمینی در وجه شرکت نمایشگاهها -ج

 



و در محل دفتر مدیریت شرکت  شنبه 10/06/97زمان گشایش پیشنهادات در تاریخ  زمان بازگشایی پیشنهادات:  -4

 نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی بدون حضور پیشنهاد دهندگان می باشد.

 

 تبصره:

و  مزایدهشرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط، کسر تضمین شرکت در 

 با ضمانتنامه بانکی و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر درآگهی می رسد، ترتیب اثر دهد.

 

ارک را بدون هیچ گونه دخنل و تصنرف حنداک ر    نمی باشید کلیه مد مزایدهچنانچه به عللی مایل به شرکت در این  -5

روز از تاریخ دریافت اسناد فراخوان به آدرس شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی عودت  5ظرف مدت 

 دهید.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی حق دارد هر یک از پیشنهادها را قبول ینا رد نمنوده و ینا فراینند      -6

از این بابت هیچگونه مستولیت و تعهندی در برابنر     کرده و تمام پیشنهادها را در هر زمان رد نماید و را لغو مزایده

شرکت نمایشگاه ها بالفاصله شرکت کنندگان را از تصمیم  مزایدهپیشنهاد دهندگان نخواهد داشت و در صورت لغو 

 خود مطلع می سازد.

حاضر به امضاء قنرارداد نشنود تضنمین     مزایده غ برنده شدن در روز از تاریخ ابال 2که برنده ظرف مدت در صورتی  -7

 او به نفع شرکت نمایشگاه ها ضبط خواهد شد و در مورد برنده دوم نیز اجرا می شود. مزایدهشرکت در 

 اضافه می گردد .مالیات ارزش افزوده  %9به مبلغ پیشنهادی   -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی
 

 واحد پیجپیشنهاد قیمت 
 

 .به شرح ذیل بپردازم پیشنهادی  به مبلغ نمایشگاه را واحد پیجاجاره  بدینوسیله تقبل می کنمهای صورت گرفته  بعد از بررسی

 مبلغ پیشنهادی ) ریال ( شرح ردیف

 بدون مالیات ارزش افزوده

، عرضه فصلی ، مبلمان ،سوغات وهدایا ،لنوازم خنانگی ، صننایع دسنتی     ، نمایشگاه های  1

 ( هرنمایشگاه)     فرش ، صنعت ساختمان ویلدا

 

  (  هرنمایشگاه)  1سایر نمایشگاه ها بجز موارد ذکر شده در بند  2

 

 برابنر  1.5معادل چکی قرارداد  تعهد می نمایم که قبل ازامضاء ،شرکت مورد قبول واقع واعالم گردد  جانب /چنانچه پیشنهاد این

 بنمایم. شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی حسن انجام تعهدات تهیه و تسلیم سپرده پیشنهادی بعنوان مبلغ 

 مختار است. اصله ا رد یک یا کلیه پیشنهادات وی که شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در قبولی داریم اذعان

برای انجام کارنشود شرکت نمایشگاههای بین المللی اسنتان مرکنزی حنق     قراردادشرکت حاضر به عقد جانب /در صورتیکه این

 به نفع خود ضبط نماید. چک ضمانت رادارد 

 نام پیشنهاد دهنده:

 آدرس:

 کدپستی:                                         تلفن :

 شماره ثبت:                                 کد اقتصادی:

 :نام صاحب/صاحبان امضاء مجاز به همراه مهرشرکت 

 کد ملی:               سمت:                      نام ونام خانوادگی :                                  -1

 

 کد ملی:               ت:                  سم       نام ونام خانوادگی:                                -2

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
 



 پیج نمایشگاهواحد قیمتهای پایه 
 

 قیمتهای پایه اجاره واحد پیج شرکت نمایشگاه ها به شرح ذیل میباشد :

 پیج :

 ) ریال ( پایهمبلغ  شرح ردیف

،  عرضه فصلی ، مبلمان ،سوغات وهدایا ،لوازم خانگی ، صنایع دسنتی ، نمایشگاه های  1

 ( هرنمایشگاه) فرش ، یلدا ، صنعت ساختمان 

000/000/10 

 000/000/8 (  هرنمایشگاه)  1سایر نمایشگاه ها بجز موارد ذکر شده در بند  2

 

 توضیحات : 

برنده مزایده الزاما می بایستی نسبت به نصب تجهیزات متناسب با سایر دستگاه ها ) آمپلی فایر ،  -1
طبق با رعایت نکات فنی و کلیه کابل کشی های الزم را تغذیه  و..... ( راک مورد نظر اقدام نماید 

 نظر و هماهنگی مستولین نمایشگاه برای صدا رسانی انجام دهد  .

بلندگو در داخل سالنهای پارس ، پردیس   30برنده مزایده الزاما می بایستی نسبت به نصب حداقل  -2
 ه باشد . و پرشیا اقدام و توزیع صدای مناسب داشت

 ست و راه اندازی با هماهنگی مستولین نمایشگاه می باشد .کلیه مراحل ت -3

برنده مزایده الزاما می بایستی نسبت به تهیه میکروفن ها و سایر وسایل مورد نیاز برای برگزاری  -4
 و جلوی غرفه ها پیش بینی الزم را داشته باشد . هاسالن داخلمسابقات در

برای تابلوهای روان مستقر در سالنهای پارس  و پرشیا  برنده مزایده الزاما می بایستی تجهیزات الزم  -5
 را داشته  واز عهده کار بری  و اپراتوری آن برآید  .

برنده مزایده الزاما می بایستی کلیه موارد و قوانین شرعی ، اجتماعی ، فرهنگی  و ضرورتهای اداره  -6
نین گویندگان رادیو نمایشگاه ، همچرا رعایت نماید  واماکن نیروی انتظامی فرهنگ و ارشاد اسالمی

می بایستی دارای صدای خوب و جذاب باشد و ضمن رعایت موارد فوق هماهنگ با مستولین 
 نمایشگاه باشد .

کلیه موارد مورد نیاز مستولین نمایشگاه و مجریان نمایشگاهی بصورت رایگان در طول برگزاری  -7
 نمایشگاه خواهد بود .

پیش بینی الزم برای جدا سازی صدای سالنها و برگزاری همزمان دو  برنده مزایده الزاما می بایستی -8
نمایشگاه و مدیریت صوت و صدارسانی را داشته باشد و بموقع و بطور جداگانه وظایف مربوطه را 

 انجام دهد . 

 ضمانتنامه بانکییا  بانکی تضمینی ریال بصورت چک 000/000/25ضمانتنامه شرکت در مزایده    -9
 می باشد .

 مالیات ارزش افزوده اضافه میگردد . %9به مبلغ پیشنهادی   -10


