
 

 

 بسمه تعالی

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

  : مزایدهموضوع 

 واگذاری محل بوفه نمایشگاه

 قابل توجه پیشنهاد دهندگان:

 –اراک - روز کااری  7به مدت  1901/ 39/90لغایت  11/90/1901از تاریخ  :مزایدهتاریخ و محل دریافت اسناد  -1

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

 

 شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادات: -2

در سه پاکت جداگانه الک و مهر شده شامل پاکت الف و ب و  31/90/01شرکت کنندگان پیشنهادهای خود را باید تا تاریخ 

 ج به شرح ذیل ارائه نمایند.

 مزایدهشامل تضمین شرکت در  پاکت الف(

شامل رزومه شرکت، ارائه تصویر برابر اصل شده اساسنامه و آخرین آگهی رسمی شرکت با مدت اعتباار هیتات    پاکت ب (

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

با ذکر نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ، کد ملی، کدپستی و کد اقتصادی که باه   مزایدهبرگ پیشنهاد قیمت  پاکت ج (

 تایید و مهر و امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

 

 

 :مزایدهنوع و مبلغ تضمین شرکت در  -3

 ریال بصورت یکی از انواع تضمینهای : 999/999/09مقطوع 

 ضمانتنامه بانکی -الف

 رمزدار چک  -ب

 بانک ملت به نام شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی  3192129022واریز به حساب شماره  -ج



 

 

 

و در محال دفتار مادیریت شارکت      37/90/01زمان گشایش پیشنهادات در تااریخ   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 

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

 

نمی باشید کلیه مدارک را بدون هیچ گونه دخال و تصارح حاداک ر     مزایدهچنانچه به عللی مایل به شرکت در این  -0

به آدرس شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی عاودت   مزایده رااسناد مزایده،روز از تاریخ  9ظرح مدت 

 دهید.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی حق دارد هر یک از پیشنهادها را قبول یاا رد نماوده و یاا فرایناد      -1

هدی در برابار  از این بابت هیچگونه مستولیت و تع  فراخوان را لغو کرده و تمام پیشنهادها را در هر زمان رد نماید و

پیشنهاد دهندگان نخواهد داشت و در صورت لغو فراخوان شرکت نمایشاگاه هاا بافاصاله شارکت کننادگان را از      

 تصمیم خود مطلع می سازد.

حاضر به امضاء قارارداد نشاود تضامین     مزایدهروز از تاریخ اباغ برنده شدن در  9که برنده ظرح مدت در صورتی  -7

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

برنده مزایده الزاماً موظف به رعایت قوانین بهداشتی ، صنفی و قیمتهای مصوب درطاول برگازاری هار نمایشاگاه      -2

 وبابت هرنوع عرضه کاال می باشد .

 ارزش افزوده اضافه می گردد . مالیات %9 در هنگام عقد قرارداد به مبالغ پیشنهادی -9

 

 

 

 


