"سال دولت وملت ،همدلی وهم زبانی گرامی باد"

دعوتنامه شرکت در مزایده
موضوع مزایده :برگزاری نمایشگاههای سال 5931
شرکت :
احتراما بدینوسیله جهت شرکت در مزایده فوق طبق شرایط ومشخصات مندرج در اوراق ومدارک پیوست از آن شرگت دعوت
بعمل می آورد .
مقتضی است پس از مطالعه وبررسی دقیق مدارک وبازدید محل وباتوجه به حجم عملیات وتعهدات وبررسی موضوع در صورت
تمایل به شرکت در این مزایده مدارک الزم را به شرح زیر تهیه وتکمیل نموده وبه امور اداری این شرکت واقع در یاسوج :خیابان
هجرت  3ساختمان ستاره دنا طبقه سوم واحد  6دفتر شرکت نمایشگاههای دائمی استان کهگیلویه وبویراحمد تحویل ورسید
دریافت نمایید

-5تاریخ تهیه اسناد مزایده  39/52/52:لغایت 39/52/22
-2زمان ارسال پیشنهادات :از تاریخ  39/52/22لغایت 39/52/21
-3زمان بازگشایی پیشنهادات :
زمان بازگشایی:زمان بازگشایی پاکت ها مورخ  39/52/22در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاههای دائمی استان
کهگیلویه وبویراحمد می باشد

تبصره:شرکت کنندگان می توانند کلیه اسناد واطالعات مورد نیاز را از سایت نمایشگاههای دائمی استان به
آدرس  www.kbfair.irدریافت نمایید.
-9نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده :مبلغ  050/000/000ریال (معادل  %5معدل پکیج های نمایشگاهی )
بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل (کلیه تضامین وچکها واسناد مالی میبایست به نام شرکت برنده مزایده باشد)
الف )ضمانتنامه بانکی
ب)واریز وجه نقد به حساب(تجارت  3000350503وبانک ملت )5555303005
ج)چک بانکی رمزدار "تضمینی"در وجه شرکت نمایشگاههای دائمی استان کهگیلویه وبویراحمد
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-1محل برگزاری نمایشگاه:شهر یاسوج وشهر ههای مشخص شده در تقویم نمایشگاهی استان
-2محل دریافت اسناد ،تحویل وگشایش پیشنهادات :یاسوج –خیابان هجرت -3ساختمان ستاره دنا طبقه سوم
واحد  5دفتر شرکت نمایشگاههای دائمی استان کهگیلویه وبویراحمد
-7شرایط تسلیم وتحویل پیشنهادات  :شرکت کننده در مزایده ،اسناد مزایده وپیشنهاداهای خود را باید در سه پاکت

جداگانه الک ومهر شده شامل پاکت الف-ب –ج به شرح ذیل ارائه نمایند.
پاکت الف:شامل تضمین شرکت در مزایده
پاکت ب:پیشنهاد بازرگانی"همین فرم" رزومه شرکت "ارائه تصویر برابر با اصل شده"اساسنامه وآخرین آگهی رسمی"
شرکت با مدت اعتبار اعتبار هیئت مدیره اسناد مزایده وکلیه اسناد دریافتی مزایده که به تایید ومهر وامضاء شرکت کننده در مزایده
رسیده باشد
ارائه برنامه های جانبی برای نمایشگاههای تخصصی وهمچنین اسناد مروبط به سوابق مجری در برگزاری نمایشگاههای تخصصی
مندرج در هر پکیج وارائه گواهی خوش حسابی از سایت های نمایشگاهی طرف قرارداد که در محاسبه امتیازات شرکت های
متقاضی مورد توجه قرار خواهد گرفت
پاکت ج  :برگ پیشنهادات قیمت مزایده با ذکر نام ونشانی پیشنهاد دهنده وتاریخ وکد ملی –کدپستی که با تایید ومهر وامضا
شرکت کننده در مزایده رسیده باشد
تبصره : 5پیشنهادی مالک بررسی قرار خواهد گرفت که مبلغ آن بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد قیمت وضمائم آن با
حروف وعدد وبدون خط خوردگی نوشته شود
تبصره :2کارفرما در رد وانتخاب پیشنهاد قیمت شرکت کننده اختیار تام دارد وبه قیمت هایی که پرت وغیر معقول باشد ترتیب
اثر داده نمی شود

قابل توجه پیشنهاد دهندگان :
-5به پیشنهاداتی که ناقص،مبهم،مشروط/کسر تضمین شرکت در مزایده و یا ضمانت نامه بانکی که بعد از مهلت مقرر تسلیم گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -0چنانچه به دالیلی مایل به شرکت در این مزایده نمی باشد کلیه مدارک را بدون هیچگونه دخل و تصرف حداکثر ظرف مدت
5روز از تاریخ دریافت دعوتنامه به دفتر امور قراردادها عودت دهید.
-3شرکت نمایشگاههای بین المللی استان کهگیلویه و بویراحمد حق دارد در چارچوب قانون
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برگزاری مزایده هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نموده و یا فرایند مزایده را لغو کرده و تمام پیشنهادها را در هر زمان پیش از
ابالغ نامه پذیرش ،رد نماید و و از این بابت هیچگونه مسئولیت و تعهدی در برابر شرکت کنندگان نخواهد داشت،در صورت لغو
مزایده،شرک ت نمایشگاهها بی درنگ شرکت کنندگان در مزایده را از تصمیم خود مطلع می سازد.
-4در صورتی که برنده مزایده ظرف مدت  7روز از طریق ابالغ برنده شدن در مزایده حاضر به امضاء قرارداد نشود تضمین شرکت
در مزایده او به نفع شرکت نمایشگاهها پرداخت میگردد وواگذاری بسته مزایده به نفر دوم منوط به تایید هیئت مدیره می باشد.
-5هزینه آگهی رونامه به عهده برندگان مزایده می باشد.
تذکرمهم :5هر یک از شرکت کنندگان در مزایده مجاز به رقابت در کلیه پکیج های نمایشگاهی میباشند.
تذکر مهم:2در زمان عقد قرارداد  %0مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهادی اضافه می گردد.
تذکر مهم  :9افراد حقیقی مجاز به شرکت در مزایده نمی باشتد و فقط اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنها موضوع برگزاری
نمایشگاهها وجود داشته باشد مجاز به شرکت در مزاید خواهند بود و یا در صورت شرکت در مزایده و برنده شدن در مزایده قبل
از عقد قرارداد ملزم به اصالح اساسنامه خود می باشند و در غیر اینصورت مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده به نفع شرکت
نمایشگاههای دائمی استان کهگیلویه و بویراحمد ضبط خواهد شد.
تذکر مهم:9سالن محل برگزاری و یا مکانهای باز محل اجرا نمایشگاهها بنا به تائید سازمان صنعت و معدن تجارت و بنا به
مصالح این شرکت انتخاب و واگذار خواهد شد،برنده مزایده نمی تواند در این رابطه ادعایی داشته باشد  ،حداکثر متراژ لحاظ شده
مالک قرارداد بوده و در صورت تغییر متراژ بدلیل تغییر پالن یا تغییر سالن مطابق با میزان تفاوت و متناسب با قیمت هر متر مربع
مبلغ قرارداد افزایش می یابد.
تذکر مهم:1سالن محل برگزاری نمایشگاهها در مکان های موقتی که قبالً به تائید سازمان صنعت معدن و تجارت استان و این
شرکت رسیده باشد برگزار می گردد.
تذکر مهم :2کلیه اسناد مزایده ودعوتنامه واسناد شرکت ممهور به مهر وامضاء پیشنهاد دهنده (شرکت مجری) برسد
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