
 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1495/97اره  ـشم

      

 نام و نام خانوادگی 1

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 اسناد مزایده حاضر شامل بخش های زیر می باشد:

 

 

 فصل اول: دستورالعمل ها
 

 : راهنمای شرکت در مزایده1دستورالعمل شماره 

 کیفی پیشنهادها –و شاخص های ارزیابی فنی  : معیار2دستور العمل شماره 

 
 فصل دوم: پیوست ها

 

 یشنهادیمبلغ پ  %100 زانیبه م یارائه ضمانتنامه بانکفرم : 1پیوست شماره 

 : فرم پیشنهاد مالی مزایده گران2پیوست شماره 

 : نمونه قرارداد3پیوست شماره 

 : نمونه ضمانت نامه شرکت در مزایده4پیوست شماره 

 ضمانت نامه انجام تعهدات نمونه: 5پیوست شماره 

 فرم عدم شمول منع مداخله کارکنان: 6پیوست شماره 

 ایشگاهی: جدول عناوین نم7پیوست شماره 

 : جدول جزئیات عناوین نمایشگاهی8پیوست شماره 
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 فصل اول: دستورالعمل ها

 : راهنمای شرکت در مزایده1دستورالعمل شماره 

 

 : موضوع مزایده1ماده 

ر جدول دص شده سالن واقع در شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین به مساحت مشخ عبارت است واگذاری از یک/ دو باب

  29/12/98تا  01/01/98از تاریخ  98وست به صورت اجاره جهت برگزاری عناوین نمایشگاهی سال پی

 : دستگاه مزایده گزار2ماده 

ره(، ام خمینی )للی امشرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین )سهامی خاص( به نشانی قزوین، انتهای بلوار دانشگاه بین الم

 می باشد. 10861426907و شناسه ملی  411117449794ی کد اقتصاد 34149-41574جنب صدا و سیما کد پستی 

 : تحویل پیشنهاد ها و مدارک مزایده و تشریح محتویات آن ها3ماده 

رج شماره و موضوع مزایده پاکت دربسته الف، ب و ج به شرح ذیل و با د 3مزایده گران بایستی پیشنهادهای خود را به طور جداگانه در 

خانه شرکت  دبیر به 02/10/97روز یکشنبه مورخه  14:00ساعت الک و مهر شده تکمیل و تا ت ها در یک لفاف مناسب روی پاک

 تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند. 

  دهمزایاسناد مزایده( و یا رسید سپرده شرکت در  4حاوی ضمانت نامه شرکت در مزایده )پیوست شماره  پاکت الف:

کارت ملی  وناسنامه فرم عدم شمول منع مداخله کارکنان، کپی شاسناد مزایده به جز پیشنهاد مالی به همراه  حاوی کلیه پاکت ب:

تغییرات  آخرین دارندگان حق امضا مجاز شرکت، کپی مدارک مثبته شرکت، کپی اساسنامه شرکت، کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت با

بق رایی و سواایی اجته و مدارک مثبته مبنی بر فعالیت تخصصی و تجارب و توانآن، نامه مکتوب حسن سابقه از محل فعالیتهای گذش

، ای معتبر هی از شرکت مایندگنکار و تائیدیه آنها و کلیه سوابق کارهای انجام شده، پروانه کسب، مجوز بهره برداری، تولیدی و یا نامه 

 آدرس و تلفن

 اسناد مزایده 2ر قالب پیوست شماره به عدد و حروف و دفرم پیشنهاد قیمت  حاوی پاکت ج:

 نحوه ی دریافت اسناد مزایده: 4ماده 

ر مالی شرکت نمایشگاه به امو 14:00تا  8:00از ساعت  01/10/97مورخ  روز شنبه تاجهت دریافت اسناد مزایده  متقاضیان می توانند

 ها مراجعه نمایند.

 : نحوه ی ارائه پیشنهادها و مدارک مزایده5ماده 

تسلیم پیشنهاد ادها باید صریح و بدون قید و شرط در چارچوب موارد خواسته شده مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد. پیشنه

به منزله قبول بدون قید و شرط تمام شرایط مندرج در اسناد مزایده و مقررات و ضوابط جاری از طرف پیشنهاد دهنده خواهد بود. الزم 
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ذیل غیرقابل بررسی می باشد وکمیسیون معامالت شرکت به اینگونه پیشنهادات ترتیب اثر نخواهد داد و آنها به ذکر است پیشنهادات 

 را بایگانی می نماید:

 شد.موده باپیشنهاداتی که هر گونه چک شخصی ، مسافرتی و یا سفته بانکی را بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه ن -1

 مشروط و یا مخدوش ارائه شده باشند. پیشنهادهایی که بصورت ناقص، مبهم و -2

ناسنامه توکپی شفپیشنهاداتی که فاقد مدارک ثبتی شرکت )اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت با آخرین تغییرات آن،  -3

 دارندگان حق امضاء مجاز شرکت ( باشد.

شروط مرت ناقص و یا بصو وا بدون مهر و امضاء پیشنهاداتی که اسناد و مدارک و فرم شرایط مزایده و طرح قرارداد و دستورالعمل ر -4

 ارائه نموده باشند.

 پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی  ارائه گردد. -5

 پیشنهاداتی که مدارک خواسته شده در اسناد مزایده را همراه پیشنهاد خود ارائه نداده باشد. -6

 ای گذشته باشند .پیشنهاداتی که فاقد نامه تائیدیه حسن سابقه از محل فعالیته -7

 : تضمین شرکت در مزایده6ماده 

. سی می باشد معادل پنج درصد قیمت کل پایه کارشنااسناد مزایده  4ضمانت نامه شرکت در مزایده، مطابق با پیوست شماره 

لی استان المل ینببه حساب شرکت نمایشگاه های غ تضمین شرکت در مزایده را به صورت نقدی همچنین مزایده گران می توانند مبل

 ند.پرداخت و رسید آن را در پاکت الف ارائه نماینزد بانک ملت شعبه خیام شمالی  6208320018قزوین به شماره 

ی وم مسترد موم و سپس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده مزایده، سپرده شرکت کنندگان در مزایده به استثنای نفرات اول و د

وم و پرده نفر دشد. س ز تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و امضا و مبادله قرارداد مسترد خواهدگردد. سپرده برنده اول پس ا

ه تسلیم قرر حاضر بموعد م ظرف مدت یکماه مسترد می گردد. چنانچه برنده اول درسوم نیز پس از امضا قرارداد با برنده اول و حداکثر 

 تار است بهرکت مخشده او به نفع شرکت نمایشگاه ها ضبط می شود و در این صورت تضمین انجام تعهدات و امضا قرارداد نشود سپر

داد امضا قرار وعهدات تترتیب با برنده دوم و سوم قرارداد منعقد نماید. در صورتیکه برنده دوم و سوم هم از تسلیم تضمین انجام 

 بداند عمل خواهد کرد. خودداری نماید سپرده ایشان نیز ضبط و شرکت نمایشگاه ها هر طور صالح

ه شرطی بم قرار دارد آیین نامه معامالت شرکت رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در رتبه دو 11تبصره: بر طبق ماده 

 ه اوورت رجوع بر اینصمیسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده شرکت در مزایده بیشتر نباشد در غی

 ممنوع است. 
 

 : ضمانت انجام تعهدات7ماده 

% مبلغ پیشنهادی خود را بصورت 10برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ کتبی کارفرما جهت عقد قرارداد 

دات قرارداد به بحساب بانک به عنوان سپرده حسن انجام تعه ( و یا واریز نقدی5مطابق با پیوست شماره ضمانتنامه بانکی معتبر )
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در غیر اینصورت تضمین  شرکت تسلیم و قرارداد تنظیمی طبق شرایط اسناد مزایده و مقررات حاکم بر شرکت را مهر و امضاء نماید.

وی بدون هیچ تشریفات قانونی و قضائی به نفع خریدار ضبط خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.  مزایده شرکت در 

 ح است که سپرده شرکت درمزایده پس از امضاء قرارداد به وی مسترد خواهد شد. الزم به توضی

 : زمان گشایش پاکات8ماده 

لی استان قزوین در کمیسیون معامالت شرکت نمایشگاه های بین المل 03/10/97روز دوشنبه مورخ  14:00پیشنهادات رسیده ساعت 

 مفتوح و تصمیم گیری خواهد شد.

 ش پاکاتنحوه گشای : 9ماده 

را باز  اد دهندگانپیشنه "الف و ب  "با توجه به اینکه مزایده به صورت دو مرحله ای برگزار می گردد کمیسیون مزایده ابتدا پاکتهای

حراز امزایده و  اسناد ونموده و پس از کنترل مدارک مربوط به سپرده شرکت در مزایده و بررسی اوراق و اسناد، کنترل امضاء شرایط 

 رگانی شرکتی، بازها و تشخیص صالحیت و توانایی پیشنهاد دهنده، موضوع را جهت بررسی فنی، کیفی به کمیته ارزیابی فنصحت آن

ه اند در ا کسب نمودفنی ر وارجاع و پس از اعالم نظر کمیته مذکور پاکتهای ج پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی 

 از تصمیم گیری نتیجه مزایده را اعالم خواهد نمود.کمیسیون معامالت باز و پس 

 "ج": حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت 10ماده  

لسه بازگشایی شرکت در ج د برایمتعاقباً از مزایده گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی، کیفی را از کمیته فنی، بازرگانی کسب نموده ان

 بود. ی آید. حضور نماینده مزایده گران با ارائه معرفی نامه رسمی بالمانع خواهدپیشنهادهای مالی دعوت بعمل م

 : امضای پیشنهادها11ماده 

وانده خ "ید جمله قذف با حمزایده گران موظف هستند کلیه صفحات اسناد مزایده را که از مزایده گر دریافت می نمایند بدون تغییر یا 

م رات( تسلیامضا )توسط صاحب/صاحبان امضای مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییپس از مهر و  "شد و مورد قبول است 

ز اایشگاه ها رکت نمش. تسلیم پیشنهاد به منزله قبول بدون قید و شرط تمام شرایط اسناد مزایده و مقررات و ضوابط جاری نمایند

 اد دهنده حذف و یا امضا نشده باشد.طرف پیشنهاد دهنده خواهد بود ، حتی اگر بعضی از قسمت ها توسط پیشنه

 : اختیار رد یا قبول21ماده 

 کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

 : شرایط عمومی13ماده 

ه بر مفاد ون عالپذیرش، قبول و امضای شرایط مندرج در این اسناد مزایده به منزله پذیرفتن شرایط و تعهدات فی مابی -1

 د بود.ر نظر خواهه از هدله خواهد بود و اسناد مزایده مزبور مالک تعیین تکلیف شرایط و تعهدات پیشنهاد دهندقرارداد متبا

پیشنهادات کارکنان شاغل در سازمان همیاری و شرکتهای وابسته به عنوان شخص حقیقی و یا حقوقی به هیچ وجه پذیرفته  -2

 .نخواهند شد
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کشوری  ولتی ودداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت پیشنهاد دهندگان می بایست قانون منع م -3

دعا به اخالف این  پیشنهاد خود اقرار به این مطلب نمایند. در صورتی کهرا رعایت نمایند و در ذیل  1337مصوب دی ماه 

 اثبات برسد تضمین شرکت در مزایده متخلف ضبط و مطابق قانون اقدام خواهد گردید.

 باشند. معتبر اضیان می بایست دارای پروانه کسب، مجوز بهره برداری، تولیدی و یا نامه نمایندگی از شرکت هایمتق -4

 هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد -5

 مبلغ و مدت قرارداد را کسر و یا اضافه نماید. %25شرکت نمایشگاه ها می تواند تا حداکثر  -6

از طرف  ضاء مدارکو تسلیم پیشنهاد و امرنده مزایده خواهد بود بمقرر در قانون بر عهده ر و اضافات قانونی کلیه کسو -7

 ات قانونی می باشد.و اضاف پیشنهاد دهنده دلیل بر قبول و پرداخت کلیه کسور

 نهاد واصلهه پیشنصورت بکلیه پیشنهادات و مدارک فقط بایستی در داخل پاکتهای الف و ب و ج قرار داده شود در غیر ای -8

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 د.ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد اعتبار داشته باش 3پیشنهاد مالی مزایده گران حداقل بایستی تا  -9

د ار حق خواهزایده گزمرحله از کار، مهر در صورت احراز خالف شرایط مندرج در اسناد مزایده از جانب پیشنهاد دهنده، در  -10

ز شخیص خود اتو به  شت قرارداد را یکطرفه فسخ و سپرده و تضمین پیشنهاددهنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را راساًدا

 محل تضمین مورد نظر استیفا کند.

 محل اجرای قرارداد شهر قزوین ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین می باشد. -11

 ادی که بینقرارد وه های بین المللی استان قزوین ، شرایط و ضوابط ذکر شده یین نامه مالی و معامالتی شرکت نمایشگاآ -12

 طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل طرفین خواهد بود.

 

 : شرایط خصوصی14ماده 

 یاتی کشورن امور مالسازما به هنگام عقد قرارداد با برندگان به قیمت پیشنهادی، مالیات بر ارزش افزوده مطابق نرخ اعالمی از -1

 تعلق می گیرد.

 نحوه ی پرداخت بهای قرارداد:  -2

 قرارداد به یکی از دو روش زیر به انتخاب برنده مزایده امکان پذیر است:بهای نحوه ی پرداخت 

حساب  که برنده مزایده می بایست مبلغ را به مبلغ کل قرارداد به صورت پیش دریافت بهنگام عقد قرارداد %30الف:  1-2-14

 بوطه را بهفیش مر وبانک ملت شعبه خیام شمالی قزوین بنام شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واریز  نزد 6208320018

  شرکت ارسال نماید.

 مبلغ کل قرارداد نمایشگاه %40ب: ارائه یک فقره چک به تاریخ دو ماه قبل از برگزاری نمایشگاه به میزان 

 اهنمایشگ مبلغ کل قرارداد %30 به میزان شگاهینما یقبل از برگزار زفقره چک به تاریخ پانزده رو 1ج: ارائه 
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فقره  3 ، و ارائه 28/12/98با تاریخ انقضای  یزان صد در صد مبلغ قرارداد به هنگام عقد قراردادمارائه ضمانتنامه بانکی به  2-2-14

 رگزاری نمایشگاهچک با تاریخ های انتخابی از سوی برنده مزایده تا حداکثر ده روز قبل از ب

سمی ررشناس مبلغ پایه اجاره: مبلغ پایه اجاره بهاء فضای مذکور به تفکیک هر عنوان نمایشگاه بر اساس قیمت کا -3

 7شماره  دادگستری مشخص شده در جدول پیوست

 قصورت حشرکت کننده در مزایده در صورت وجود بدهی به شرکت موظف به تسویه حساب کامل می باشد و در غیر این -4

ی مردود تلق یشنهادشرکت در مزایده را نخواهد داشت و در صورتی که بدون تسویه حساب اقدام به شرکت در مزایده نماید پ

 خواهد شد.

د محفوظ رای خوشرکت حق تغییر، اصالح و یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از پایان مدت تسلیم پیشنهادات ب -5

 د مراتب به دعوت شدگان ابالغ خواهد شد.میدارد ، اگر چنین مواردی پیش آی

ننده مبلغ اریز کوبرنده مزایده شخصی است که تمامی برگ های شرایط مزایده را رویت، امضا و مهر نموده است ، چنانچه  -6

ه است و ر نمودسپرده با امضا کننده شرایط مزایده متفاوت باشد برنده کسی است که برگ شرایط را تکمیل، امضا و مه

 فقط در قبال او پاسخگو است.شرکت 

 کلیه شرکت کنندگان حق شرکت در همه عناوین نمایشگاهی را خواهند داشت. -7

شود روز ن 7دت ن در مآدر صورتی که پروانه فعالیت برنده مزایده از طرف مراجع ذیربط به اتمام برسد و وی موفق به تمدید  -8

وی شرکت کطرفه از سطور ی اجع ذیصالح فاقد اعتبار گردد ، قرارداد بهو یا در صورتی که پروانه فعالیت بهره بردار از طرف مر

رداد ضوع قرابر عهده برنده خواهد بود و شرکت مختار است در خصوص مو شرکتفسخ و جبران هر گونه خسارت وارده به 

 مطابق با صالحدید خود عمل نماید و برنده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

اه قانونی در اقامتگ تغییر ر اسناد مزایده از طرف شرکت کننده مزایده اقامتگاه قانونی او می باشد و هر گونهنشانی ذکر شده د -9

در غیر  ه درج گردد.روز به صورت کتبی به شرکت اعالم شود تا در قرارداد اعمال و در پروند 5می بایست حداکثر ظرف مدت 

غ کم ابالآدرس قطعی تلقی گردیده و مکاتبات انجام شده در ح اینصورت آدرس اعالمی از سوی شرکت کننده در حکم

 رسمی به ایشان تلقی میگردد و شرکت کننده نمی تواند به دلیل عدم اطالع معترض گردد.

ی استان الملل برنده مزایده می بایست کلیه درخواست ها و اقدامات خود را بصورت مکتوب به شرکت نمایشگاه های بین -10

فات بروز اختال ر صورتد و هر گونه پاسخ و یا ابالغیه ای را از سوی شرکت بصورت مکتوب دریافت نماید. دقزوین ارائه نمای

 احتمالی مستندات مندرج در پرونده مالک قضاوت خواهد بود.

 هر نمایشگاه بابت خسارات احتمالی به کل قراردادریال مبلغ  25/1( به میزان یا چک رنده مزایده اسناد تضمین)سفتهب -11

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین و حسن انجام کار را به مزایده گذار تحویل نموده لذا چنانچه برنده مزایده 

نسبت به خسارات احتمالی به شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین تخطی نماید مزایده گذار عالوه بر آنکه حق و 

( فوق االشاره یا چک د نسبت به کارسازی ) وصول ( کل مبلغ اسناد تضمین)سفتهاختیار و فسخ یکجانبه را داشته می توان
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برنده مزایده به طور کامل با این امر موافق بوده و به آن اقرار دارد و نیز حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و  اقدام نماید و

 ساقط نمود.

نزد  اه پس از پایان مدتزایده گذار و این اسناد تضمین تا شش مرا در اختیار م 11برنده مزایده اسناد تضمین مندرج در بند  -12

حت ترفتار وی  عمال وامزایده گذار خواهد بود و در صورتیکه برنده مزایده به هر شکل نسبت به مفاد این تخطی نماید و یا 

 وجه اسناد ارسازیکاختیار هر شرایط برای مزایده گذار تعهد مالی و یا خسارت احتمالی ایجاد نماید، مزایده گذار حق و 

س از آن پد فوق تضمین را خواهد داشت و تشخیص کلیه این موارد نیز با نظر هئیت داوری می باشد و در صورت عدم موار

 به برنده مزایده مسترد خواهد شد.

در زمان  رفاًص برنده مزایده مجری و برگزار کننده نمایشگاه می باشد و می تواند غرفه های موجود در محل موضوع را -13

ست ایان ذکر اشاید . برگزاری نمایشگاه که از سوی مزایده گذار اعالم می شود به اشخاص ثالث واگذار )به صورت اجاره( نم

احد ویید نهایی به تا وزمینه ی فعالیت تمامی غرفه داران )اشخاص ثالث( می بایست با موضوع و عنوان نمایشگاه مرتبط بوده 

 ه ها برسد. اجرایی شرکت نمایشگا

ده گذار ز سوی مزایلی که ابرنده مزایده حق واگذاری و یا اجاره و یا فروش و غیره محل اجاره و نیز دستگاه ها و وسایتبصره: 

با  است ( مگر کر شدهذدر اختیار او قرار خواهد گرفت را تحت هیچ عنوان به دیگری ندارد ) بجز در مواردی که در بند فوق 

 ده گذار.موافقت کتبی مزای

بطال یا تجدید اباشد مزایده  کمتر پایه اعالمی قیمت از مزایده در کنندگان شرکت پیشنهادی مبلغ حداکثر که صورتی در -14

 شد. خواهد

 پاسخگویی به سواالت مزایده گران:

ها مراتب را کتباً از طریق روز قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد 5وجود هر گونه ابهام مزایده گران می توانند حداکثر تا در صورت 

مطروحه  نانچه سواالتچواصله ترتیب اثر داده نخواهد شد. استسفار نمایند. پس از تاریخ مذکور به سواالت  33695900نمابر شماره 

ی قابل هضیحات شفابه تو در اسناد مزایده منعکس نباشد مراتب کتباً به اطالع کلیه مزایده گران خواهد رسید و در این مورد استناد

 قبول نمی باشد.
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 کیفی پیشنهادها –: معیار و شاخص های ارزیابی فنی 2العمل شماره رتوسد

 شاخص های ارزیابی عنوان معیار ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

1 
 برگزاری نمایشگاه

 )در سه سال گذشته(

 5 0 برگزاری نمایشگاه عمومی در سایت قزوین

 6 0 تخصصی در سایت قزوینبرگزاری نمایشگاه 

 برگزاری نمایشگاه عمومی در خارج از قزوین 
 (فهان)صرفا در سایت های بین المللی شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اص

0 7 

 برگزاری نمایشگاه تخصصی در خارج از قزوین 
 (انفه)صرفا در سایت های بین المللی شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اص

0 8 

 برگزاری نمایشگاه عمومی در خارج از قزوین 
 (صفهانو ا به جز سایت های بین المللی شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز )سایر استان ها

0 4 

 برگزاری نمایشگاه تخصصی در خارج از قزوین 
 فهان(اص وز )سایر استان ها به جز سایت های بین المللی شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیرا

0 5 

 7 0 شورکبرگزاری نمایشگاه های برون مرزی و نمایشگاه های خارجی در داخل 

 15 0 97تعداد نمایشگاه های برگزار شده در سال 

2 
 کیفیت برگزاری 

 )در سه سال گذشته(

 برگزاری نمایشگاه با عناوین جدید 
 (است کنون اجرا نشده )عناوینی که در استان قزوین قابلیت اجرا داشته ولی تا

0 6 

عداد به ت –( نمایشگاهی )مالی، تبلیغات و اجرایی  رضایتمندی سایت های

 24 الزامی نامه های ارسالی

 امتیاز 1 بومی بودن

 الزامی (شرکت تیشروع فعال یاز ابتدا شگاهینما یسوابق )رزومه برگزار ریسا

 تعهدات مالی 3
 01/08/97تا  01/08/96از  یارائه گردش حساب مال

 2باالترین گردش حساب 

 ازیامت

 یشنهادیمبلغ پ  %100 زانیبه م یفرم ارائه ضمانتنامه بانک لیتکم

 (کیشماره  وستی)پ
 ازیامت 10

 100 جمع کل

 

کسب نمایند رد امتیاز برای قبول پیشنهاد الزامی می باشد و پیشنهاد شرکت هایی که کمتر از این امتیاز را  50توجه: کسب حداقل 

فنی شده و عودت می گردد. 
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 فصل دوم: پیوست ها

 یشنهادیمبلغ پ  %100 زانیبه م یارائه ضمانتنامه بانک: فرم 1پیوست شماره 

 گر تکمیل گردد. مزایده توسط  فرماین 

 

ه عناوین ددر مزای شرکت کننده... .......................................ه ثبت رابه شم.......... ..............................................ان مدیر عامل و دارنده حق امضاء شرکت بعنو ............................................................................اینجانب 

بلغ پیشنهادی خود را به شرکت م %100ارداد ضمانتنامه بانکی معتبر به میزان متعهد میگردم در صورت برنده شدن در مزایده فوق ، به هنگام عقد قر 98نمایشگاهی سال 

  نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ارائه نمایم.

 

 امضا و مهر شرکت                   
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 : فرم پیشنهاد مالی2پیوست شماره 

 گر تکمیل گردد. مزایده این جدول توسط 

 

 مبلغ کل )ریال( مبلغ واحد )ریال( مبلغ سپرده )ریال( قیمت کارشناسی )ریال( ژمترا عنوان نمایشگاه ردیف

1 ... ... ... ...  

 

 ریال ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مبلغ کل به حروف: 

 
 

 

 مالیات بر ارزش افزوده نوشته شود. %9ب قیمت ها به ریال و بدون احتسا 
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 : نمونه قرارداد3پیوست شماره 

 استان قزوین )سهامی بین الملی ایشگاههایفی ما بین شرکت نم...................   مورخ ...................قرارداد حاضر به استناد مجوز شماره 

که منبعد در این  33695901مام خمینی )ره( جنب صدا و سیما و تلفن به نشانی قزوین انتهای بلوار ا 4029خاص( به شماره ثبت 

.......  ............س امتبه شماره ..  ................. آقای / خانم به نمایندگی...................  قرارداد طرف اول  نامیده می شود از یک طرف و شرکت 

ا شرایط ی شود از طرف دیگر بم نامیده مراداد طرف دوقکه منبعد در این ..................................  ....و نشانی ...................  ناسه ملی و ش

 ذیل منعقد میگردد.
 

 : موضوع قرارداد 1ماده 
ف به مسقع مفید تر مربم ........باب سالن واقع شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین به مساحت  .... عبارت است از واگذاری

 ...................  صورت اجاره جهت برگزاری نمایشگاه 

 1ق تبصره هی مطابقرارداد مبنی بر استفاده تجاری در ایجاد فضای محوطه باز نمایشگا در صورت درخواست کتبی طرف دوم تبصره:

 از ماده سه قرارداد محاسبه می گردد.
 

 

 : مدت قرارداد 2ماده 
 روز می باشد. .....به مدت ...................  تا ..................  .مدت قرارداد از تاریخ 

 

می باشد  ....تا  .... ز ساعتساعت بازگشایی و بازدید فضای اجاره داده شده مطابق با زمان شروع فعالیت نمایشگاه و خاتمه آن ا تبصره:

 و طرف دوم موظف به رعایت آن می باشد.
 

 

 : مبلغ قرارداد 3ماده 
معادل ریال  ............لغ .......معاً به مبجدرصد مالیات بر ارزش افزوده  تعیین می گردد که با احتساب ....یال ر................... مبلغ قرارداد 

فقره چک  ...ب ا در قالرغ مزبور تومان پول رایج کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد که طرف دوم متعهد می گردد مبل...................  

سید موجب ریخ سرربعضاً یا تماماً در مدت ده روز از تا چک هابه شرح جدول ذیل تحویل طرف اول دهد و عدم پرداخت هر یک از 

 خیار فسخ برای طرف اول خواهد بود.
 

 مبلغ چک )ریال( عهده بانک تاریخ چک شماره چک ردیف
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سه هیئت صورتجل 3 )قید شده در تبصره یک ماده یک همین قرارداد( مطابق بند جهت استفاده از محوطه باز نمایشگاهی:  1تبصره 

فت و ص تعیین ، دریابه مدیر عامل اختیار داده می شود در خصواقدام میگردد بدین معنا که  24/09/95مورخ  955/95مدیره شماره 

 د .صرفه و صالح شرکت اقدام نمایمدت اجاره بهای غرفه های محوطه و البی و کانتر در داخل نمایشگاه بر اساس 

ندرج در قرارداد افزایش مدت م %25شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین می تواند مدت زمان اجاره را حداکثر تا :  2تبصره 

مبلغ کلی  مطابق بار یا کس یا کاهش دهد . این موضوع با نامه کتبی قبل از اتمام قرارداد به طرف دوم ابالغ می گردد و مبلغ اضافه و

 قرارداد محاسبه خواهد شد.
 

 

 : اسناد و مقررات حاکم بر قرارداد 4ماده 
خرین تغییرات ثبتی طرف دوم در آ -3وز فعالیت طرف دوم پروانه و مج -2ر قرارداد حاض -1اسناد و مدارک این پیمان عبارت است از 

،  صورتجلسه ها -6نمایشگاههای بین المللی استان قزوین )سهامی خاص( لی شرکت نامه ما آیین -5پالن نمایشگاه  -4مه رسمی روزنا

و مقررات مصوب مراجع ذیصالح مربوط به نحوه اداره و  کلیه قوانین -7موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگر که به امضای طرفین برسد 

 ضوابط نمایشگاه ها 
 

 

 : ضمانت حسن انجام تعهدات 5ماده 
نقضای ا خی. ریال ، تار.............. و مبلغ ..مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه بانکی به شماره ........................ از %10معادل  طرف دوم

رکت قادر شقصان کار، نر صورت دو یا  طرف دومقرار داده است تا در صورت عدم انجام کار و تعهدات  طرف اول.................. در اختیار 

راض و یا ونه اعتپیشاپیش حق هر گ طرف دومسارات مزبور را از ضمانتنامه مذکور کسر نماید. در صورت تحقق چنین امری باشد خ

ویه حساب یا تس شکایتی را از خود ساقط می نماید. تضمین مذکور پس از پایان قرارداد و همچنین تنظیم صورت جلسه تحویلی و

 مسترد می گردد. طرف دومقطعی به 

 

 : دستگاه نظارت6ماده 
 ..........  د .........واحی  نظارت بر اجرای تعهدات طرف دوم و رعایت کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد و رعایت تعرفه مقرر بر عهده

 .رت می باشداه نظاشرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین می باشد و طرف دوم موظف به هماهنگی و تبعیت از دستورات دستگ
  

 

 : تعهدات طرف دوم7ماده 
 .به شرکت اقدام نمایده ارائه اصل و کپی پروانه یا مجوز فعالیت خود طرف دوم موظف است حین عقد قرارداد نسبت ب -1
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بدیهی  .دباش ریال می  ...................حداکثر قیمت واگذاری به مشارکت کنندگان برای طرف دوم با توجه به موضوع قرارداد به ازای هر متر مربع  -2

 یریال ......  .............ریمه جاست در صورت گزارش تخلف و دریافت اجاره بیش از این مبلغ عالوه بر استرداد مبلغ اضافه دریافتی، طرف دوم مشمول 

 در ازای هر گزارشی که اثبات گردد می باشد.

ن یا تحت و نظایر آ ا تجارتا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه یهر یک از طرفین اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچ گونه وجه ی -3

 تحویل مورد خلیه وتعناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی طرف دوم به طرف اول تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین طرف دوم متعهد به 

ا از نظایر آن ر قفلی وشد و طرف دوم هر گونه ادعایی در خصوص سرواگذاری بعد از انقضای مدت واگذاری به طرف اول با اخذ رسید کتبی می با

 خود اسقاط نموده و می نماید.

ا هماهنگی و اجازه ره صرفاً بورد اجانصب هر گونه تابلو، آرم، پالکارد، فیکسچر، عالئم تبلیغی و سایر امور تبلیغاتی در داخل و یا خارج از مرکز م -4

 دستگاه نظارت مجاز می باشد.

شرکت  از سوی یت طرف دوم صرفا مطابق موضوع منعقده می باشد و طرف دوم متعهد به اجرای دستورالعمل های ابالغی و اعالمیفعال -5

 نمایشگاه های بین المللی می باشد. 

 می باشد.طرف دوم وظیفه حفظ و حراست فیزیکی از لوازم نصبی به عهده  -6

شت ، نخواهد دا سئولیتیممالی تماماً بر عهده طرف دوم می باشد و طرف اول هیچ گونه جبران خسارت ناشی از اجرای برنامه ها و حوادث احت -7

 ران خسارت وردد جبتوضیح اینکه چنانچه در حین اجرای موضوع قرارداد خسارتی به عوامل اجرایی و یا اشخاص ثالث یا موارد دیگر وارد گ

 می باشد.و قضایی صرفاً به عهده طرف دوم  پاسخگویی در مراجع قانونی

ع محیط موضو ظارت درطرف دوم قرارداد ملزم به رعایت موازین، ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشتی و تذکرات و دستورات شرکت و دستگاه ن -8

 قرارداد و محدوده آن می باشد.

 .وم می باشددده طرف بر عه مقرر در قانون در صورتی که بر فعالیت آن مجموعه و موضوع قرارداد تعلق گیردقانونی  کلیه کسور و اضافات -9

 ه داران( دران و غرفبیمه، حفظ و حراست از اموال )شرکت کنندگآتش نشانی، اورژانس، تمامی هزینه های نیروی انتظامی ، پلیس محله،  -10

وق فمامی موارد تر ول دزمان فعال و غیرفعال بودن نمایشگاه بر عهده طرف دوم می باشد و طرف دوم می بایست هماهنگی های الزم را با طرف ا

 داشته باشد.

 استعمال دخانیات در داخل سالن ها اکیداً ممنوع بوده و طرف دوم می بایست نظارت الزم و کافی را بعمل آورد. -11

 دارد.ذکور نطرف اول تعهدی نسبت به تأمین پارکینگ و حفاظت از خودروها و اموال عوامل اجرایی و بازدیدکنندگان از غرفه م -12

زینه آن را هرکینگ گ فقط برای طرف دوم و غرفه داران رایگان می باشد و بازدیدکنندگان می بایست جهت استفاده از پاهزینه پارکین -13

 پرداخت نمایند.

طرف دوم قرارداد مجری و برگزار کننده نمایشگاه می باشد و می تواند غرفه های موجود درمحل موضوع قرارداد را صرفاً در زمان برگزاری  -14

شایان ذکر است این قرارداد که از سوی طرف اول اعالم میشود به اشخاص ثالث واگذار )اجاره( نماید .  2طابق مفاد مندرج در ماده نمایشگاه م

زمینه ی فعالیت تمامی غرفه داران )اشخاص ثالث( می بایست با موضوع و عنوان نمایشگاه مرتبط بوده و به تایید نهایی واحد اجرایی 

طرف اول می تواند با صالحیت خود غرفه یا غرفه هایی را ) علی الخصوص بوفه و پیج نمایشگاه( در سالنها یا  ضمناًبرسد. شرکت نمایشگاه ها 
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این قرارداد ، خود به دیگری به هر طریق واگذار نماید. لذا در این خصوص طرف  2خارج از آن و به طور کلی و در هر زمان مطابق با موضوع ماده 

زل ) با حق توکیل به غیر ( و وصی پس از فوت طرف دوم بوده و طرف دوم بدون در خواست هر گونه وجهی ) صلح بال عوض ( این اول وکیل بال ع

 اختیار را به طرف اول داده است و نسبت به آن هیچگونه اعتراضی نداشته و به آن اقرار دارد. 

یار او قرار اول در اخت وی طرفغیره محل اجاره و نیز دستگاه ها و وسایلی که از س تبصره : طرف دوم قرارداد حق واگذاری و یا اجاره و یا فروش و

 رارداد .قف اول خواهد گرفت را تحت هیچ عنوان به دیگری ندارد مگر در مواردی که در بند فوق ذکر شده است و یا با موافقت کتبی طر

شرکت  بطه دارند )یا را خاص دیگر که به طرف دوم به هر ترتیب، قراردادتهیه کلیه وسایل مورد نیاز به عهده طرف دوم قرارداد و نیز اش -15

ساعت پس از برگزاری  24تا  کنندگان و غرفه داران ( می باشد که می بایست در زمان شروع قرارداد آنها را به محل موضوع قرارداد وارد نموده و

رت طرف ر غیر اینصوماید ده خارج نمودن آنها از محل موضوع قرارداد اقدام ننمایشگاه که مدت و شرایط آن را طرف اول اعالم می دارد، نسبت ب

 ف دوم به هربا طر اول می تواند هر اقدامی را که خود صالح می داند نسبت به وسایل موصوف انجام دهد و طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که

ر متعلق وسائل مذکو چنانچه گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند وترتیب قرارداد یا رابطه دارند )شرکت کنندگان و غرفه داران( حق هر 

 به غیر باشد طرف دوم مسئول پاسخگویی به آن بوده و هیچ گونه مسئولیتی به عهده طرف اول نمی باشد .

بطه دارند ارداد یا رایب قرم به هر ترتتبصره : در صورتیکه طرف اول بخواهد وسائل مذکور در فوق را به طرف دوم و نیز اشخاص دیگرکه با طرف دو

ر دد فوق و یا غیر آن ساعت موصوف تحویل دهد و یا تحت هر عنوان وسائل مورد اشاره در بن 24) شرکت کنندگان و غرفه داران ( پس از زمان 

خاص ز اشیطرف دوم و ن ،آنها ندارد  محل موضوع قرارداد باقی باشد عالوه بر آنکه طرف اول هیچگونه مسئولیتی نسبت به نگهداری و حفاظت از

 1.000.000نه مبلغ ت روزادیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرارداد یا رابطه دارند )شرکت کنندگان و غرفه داران ( می بایست نسبت به پرداخ

 ایند .اول اقدام نمریال اقدام نموده ) از جهت انبار داری ( و پس از آن نسبت به ترخیص این وسائل با نظر صالحدید طرف 

تیبی م به هر ترطرف دو داشتن جواز کسب و کارت بهداشت و پروانه فعالیت و هر نوع مجوز قانونی برای طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با  -16

دوم  اشته و طرفدنخصوص  قرارداد یا رابطه دارند )شرکت کنندگان و غرفه داران ( الزامی است و طرف اول قرارداد هیچ گونه مسئولیتی در این

 نسبت به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی جوابگو خواهد بود. 

زاری ر هنگام برگده خود طرف دوم قرارداد باید برای غرغه داران کارت شناسایی صادر کند و غرفه داران موظف به الصاق کارت به روی سین -17

ل مانعت به عممرف اول عدم الصاق کارت و یا نبود آن از فعالیت افراد درون غرفه از سوی طنمایشگاه در داخل غرفه ها می باشد . در صورت 

 خواهد آمد و غرفه دار حق اعتراض نداشته و عواقب آن صرفا به عهده طرف دوم می باشد .

طرف دوم  وده وبک و مکفی در هر قسمتی نیاز به انجام تشخیص امری نسبت به جابجایی و یا غیر آن باشد نظر و تشخیص طرف اول مال -18

 حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

 تناسب طرف دوم متعهد است در صورت درخواست و تمایل صاحبان صنایع و تولید کنندگان استان قزوین جهت حضور و شرکت به -19

 نمایشگاه ، آنها را در اولویت قرار دهد.

ارند یا رابطه د راردادقابل حفاظت از وسایل طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیبی قطرف اول هیچگونه مسئولیتی درم -20

 )شرکت کنندگان و غرفه داران( در مقابل سرقت، حفاظت اموال و نظافت غرفه ها در ساعت فعال نمایشگاه ندارد.
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ده و ول تحویل دااه طرف ل در اختیار او می گذارد را صحیح و سالم بطرف دوم می بایست پس از پایان مدت قرارداد وسایلی را که طرف او  -21

 نظر طرف اول در این خصوص مالک می باشد.

 د.روز قبل از برگزاری نمایشگاه به طور کتبی پرسنل تحت امر خود را به طرف اول معرفی نمای 5طرف دوم می بایست  -22

ستر و چسباندن پو ن ( حققرارداد یا رابطه دارند ) شرکت کنندگان و غرفه دارا طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیبی -23

تبی طرف با اجازه ک ه، مگریا آویزان نمودن محصوالت خود را در محل موضوع قرارداد و نیز در محوطه داخلی و خارجی برگزاری نمایشگاهها نداشت

 اول قرارداد.

ه ها در مرکز لیت و برنامام فعاادهای ذیصالح )بازرگانی، اداره ارشاد، شهرداری، و سایر( جهت انجاخذ تمام مجوزهای قانونی از ارگان ها و نه -24

 بر عهده طرف دوم می باشد و طرف اول در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

رکت شطه دارند ) ا رابارداد یخروج کلیه کاالها، اجناس، وسائل و ملزومات طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیبی قر -25

اسخگویی به پصورت  کنندگان و غرفه داران( منوط به تسویه حساب کامل با طرف اول) حسب مورد و به تشخیص طرف اول( می باشد در غیر این

 آنها به عهده طرف دوم بوده و طرف اول در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

) شرکت  ابطه دارندرداد یا ذا بین غرفه داران خود و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرارطرف دوم قرارداد حق تهیه و توزیع غ -26

 کنندگان و غرفه داران( را در داخل محیط نمایشگاه ندارد.

شود که  داً خودداریجهروها کلیه تجهیزات مربوط به هر غرفه فقط در داخل هر غرفه باید قرار گیرد و از آرایش در خارج از غرفه و داخل را -27

 مسئولیت این امر به عهده طرف دوم می باشد.

 وابق با نظر ه و مططرف دوم متعهد و مکلف است در برگزاری و مراسم افتتاحیه و اختتامیه با طرف اول هماهنگی الزم را مبذول داشت -28

 طرف اول خواهد بود.دستورات طرف اول اقدام نماید. ضمناً دعوت از مسئولین عالیه رتبه استان برعهده 

داقل یزان حمطرف دوم متعهد و مکلف به ابالغ اصل بیمه برای کاالی نمایشگاهی بوده لذا یک هفته قبل از شروع نمایشگاه به  -29

 وود، پرسنل ( نمودن خریال متناسب با موضوع قرارداد بوده و ضمناً طرف دوم موظف است تا نسبت به بیمه ) تامین اجتماعی 000/000/000/15

ر صورت دنمی باشد.  راردادنیز اشخاص دیگر که با طرف دوم رابطه دارند اقدام نماید و در این خصوص نیز هیچگونه مسئولیتی بر عهده طرف اول ق

 پرداخت بیمه افراد مذکور طرف دوم می بایست مفاصا حساب بیمه ای پرسنل را به رویت طرف اول برساند.

ی این واگذار ر خصوصدیت نظم و انضباط، شئون اسالمی، موازین اخالقی و تکریم بازدید کنندگان را در صورتی که طرف دوم قرارداد رعا -30

ز خود عتراضی را اادعا و ننماید طرف اول می تواند پس از صدور اخطار کتبی به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید و طرف دوم حق هر گونه ا

ن رهنگی در ایرانه فمل اجرایی و غرفه داران متناسب با موازین فرهنگ اسالمی و اقدامات پیشگیساقط می نماید.نظارت بر رعایت پوشش عوا

 خصوص از جمله تکالیف طرف دوم می باشد.

ص تبی از اشخاکمجوز  درج هر گونه نام و آرم در پوسترهای تبلیغاتی و غیره تحت عنوان اسپانسر، نمایندگی شرکت و غیره منوط به اخذ -31

 مربوط بوده که مسئولیت این امر نیز به عهده طرف دوم قرارداد بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 ت طرف دوم نسبت به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی ندارد.طرف اول هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدا -32
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، پیام وزنامهر ،رتن پالستنر، کاکلیه امور مربوط به سفارش ، طراحی، تبلیغات اعم از تیزر تلویزیونی ، رادیویی ، تراکت، بیلبرد، رپورتاژ، ب -33

و رسیده  ولاطرف ومی روابط عمع و پخش می بایست به تایید واحد امورات مربوط به تبلیغات پیش از چاپ، ارسال، توزی سایرپوستر و کوتاه، 

 آن صرفاً به عهده طرف دوم می باشد.  یهزینه ها تمامی

نظر  انند با جلبمی تو طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرارداد یا رابطه دارند )شرکت کنندگان و غرفه داران( -34

ر این دات احتیاطی اقدام ن آالت و تجهیزات خود را جهت بازدید کنندگان به نمایش گذارد. رعایت کلیه نکات ایمنی وطرف اول طرز کار با ماشی

ت و ن( ضروری اسه دارامورد توسط طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با  طرف دوم به هر ترتیب قرارداد یا رابطه دارند ) شرکت کنندگان و غرف

الی ت جانی یا مه خساراعم از کیفری و مدنی در قبال حوادث یا خسارات احتمالی نداشته و در صورت بروز هر گون طرف اول هیچگونه مسئولیتی

شرکت  )ابطه دارند د یا رناشی از نمایش عملی کارکرد ماشین آالت و تجهیزات، طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قراردا

 طور تضامنی مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد.کنندگان و غرفه داران( به 

ذکور ما از شرایط رران ( طرف دوم می بایست اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرارداد یا رابطه دارند ) شرکت کنندگان و غرفه دا -35

 دوم می باشد. در این قرارداد که مرتبط با آنها می باشد را آگاه نموده و کلیه مسئوولیت به عهده طرف

ند ) رابطه دار رداد یاطرف اول حق هر گونه تغییر در طرحهای )دکوراسیون ( طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرا -36

خریب ت به تا نسبتی دهد مشرکت کنندگان و غرفه داران( را داشته و عدول از تغییرات داده شده درطرحها بعد از نصب، به طرف اول حق و اجازه 

شرکت )ابطه دارند راد با یا ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه های مربوط را از طرف دوم و نیز اشخاص دیگر که با طرف دوم به هر ترتیب قرارد

 کنندگان و غرفه داران( تماماً اخذ نماید.

ر غرفه ونه تغییر دق هر گحکت کنندگان و غرفه داران( طرف دوم و نیز اشخاص دیگرکه با طرف دوم به هر ترتیب قرارداد یا رابطه دارند )شر -37

 ها و یا فضای باز اعم از رنگ آمیزی و ساخت و ساز بدون اخذ موافقت از طرف اول را ندارند.

دهد و ئه مایشگاه ارازاری نطرف دوم قرارداد می بایست هر گونه تغییر درخواستی در پالن نمایشگاه را حداکثر تا یک هفته قبل از شروع برگ -38

وم ده عهده طرف اخیر بتموافقت طرف اول را در خصوص اعمال تغییرات اخذ نماید. در صورت تاخیر ارائه نقشه مسئولیت اجرا و عواقب ناشی از 

 می باشد.

ان رفه دارو از غطرف دوم قرارداد می بایست به درخواست کتبی مشتریان رسیدگی نماید و نسبت به دعاوی اشخاص ثالثی که به هر نح -39

به عودت وجه مشتری  روز مراتب را رسیدگی و بعد از مدت تعیین شده نسبت 15نمایشگاه خرید نموده اند متعهد می گردد که طی مدت حداکثر 

 بدون قید و شرط اقدام نماید. 

 برساند.  ستگاه نظارتدایید ت طرف دوم متعهد می گردد قبل از شروع به بازاریابی و ثبت نام مشارکت کنندگان ، فرم مربوط به ثبت نام را به -40

 به ناً و تماماًرا عی طرف دوم متعهد می گردد در صورت ورود خسارت احتمالی از سوی هر یک از غرفه داران کلیه اسناد و تضمین های وی -41

 طرف اول جهت وصول خسارت قراردهد.

متعهد  هده داشته وعری بر و یا کلیه تجهیزات مورد واگذا طرف دوم قرارداد مسئولیت خسارت وارده توسط کارکنان و مراجعین خود را به بنا -42

 به پرداخت هزینه های تعمیر و مرمت بر اساس صورت حساب های ارائه شده توسط طرف اول می باشد.



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 17

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 رف اولطاشد و بجبران خسارت ناشی از حوادث احتمالی جهت کارکنان، وسایل، تجهیزات و اشخاص ثالث تماماً بر عهده طرف دوم می  -43

ارد ثالث یا مو اشخاص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت ، توضیح اینکه چنانچه در حین اجرای موضوع قرارداد خسارتی به عوامل اجرایی و یا

 دیگر وارد گردد جبران خسارت و پاسخگویی در مراجع قانونی و قضایی صرفاً به عهده طرف دوم )طرف دوم( می باشد.

رت در محیط اه نظاایت موازین، ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشتی و تذکرات و دستورات طرف اول و دستگطرف دوم قرارداد ملزم به رع -44

 موضوع قرارداد و محدوده آن می باشد.

 ی باشد.دوم م در صورت وارد شدن هر گونه خسارت در حین کار به لوازم، فوت زمان، خسارت جانی و نظایر آن ، جبران بعهده طرف -45

ه و به عذر طالعه نمودمبه جزء  می نماید که از شرایط قرارداد آگاهی کامل داشته و قبل از امضاء قرارداد کلیه مفاد آن را جزءطرف دوم اقرار  -46

لی و شرایط ابع احکام کتنشده  عدم اطالع از مفاد قرارداد نمی تواند متعذر شود . الزم به ذکر است سایر شرایط و مواردی که در این قرارداد ذکر

 ی مربوط به قراردادها و قانون کار و سایر قوانین جاری مملکت بوده و برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.عموم

و  ت تمام اصوله رعایطرف دوم موظف است تمامی موارد مربوط به موضوع قرارداد را در طول مدت قرارداد بیمه مسئولیت نموده و نسبت ب -47

 ام نماید و در صورت مشاهده هر نوع نقصی نسبت به رفع آن اقدام نماید.مقررات فنی و ایمنی و کنترل مستمر اقد

 اشد.بطرف دوم با علم و آگاهی از مقررات و قوانین حاکم موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد می  -48

ام رت کتبی اقدول بصواار مورد تایید طرف طرف دوم متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار نسبت به معرفی نماینده تام االختی -49

 نماید.

قانون اساسی  141و اصل  1337طرف دوم صریحا اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب  -50

 هد شد.نمی باشد و چنانچه خالف آن محرز شود عالوه بر فسخ قرارداد طبق مقررات مزبور با طرف دوم رفتار خوا

 

 : سایر شرایط 8ماده 
عدد صندلی به ازای هر  2، نور، کتیبه، برق، یک عدد میز و و یا اسپیس طرف اول متعهد می گردد غرفه سازی استاندارد را شامل پانل بندی -1

 متر مربع فضای مفید نمایشگاهی انجام دهد. 12

نانچه هد داد و چرار خواقبرق مصرفی را در حد عرف در اختیار طرف دوم  طرف اول قرارداد، غرفه های مورد نیاز را مطابق نقشه و نیز آب و -2

و نحوه  ها که میزانینه آنطرف دوم نیاز به امکانات بیشتر داشته باشد و تهیه این امکانات برای طرف اول مقدور باشد، طرف دوم با پرداخت هز

 ختار است.د آن مل می تواند مطالبه نماید وطرف اول در قبول یا رپرداخت آن را طرف اول مشخص می نماید، این امکانات را از طرف او

 مدیریت و هزینه های نظافت داخل سالن و محوطه بیرون و سرویسهای بهداشتی بعهده طرف اول قرارداد می باشد.  -3

حق  "ف دومطر"ه و رسید "ومطرف د "اوصاف مکان و کلیه متعلقات نمایشگاهی در خصوص اجرای موضوع قرارداد تماماً بدون عیب به رویت  -4

 ادعای غبن فاحش را نیز در قرارداد مذکور نخواهد داشت.

عذری  و هیچگونه هد گرفتهمزمان با شروع نمایشگاه ها و مطابق موارد مندرج در متن قرارداد فضای مورد نظر در اختیار طرف دوم قرار خوا -5

 .. در خصوص فسخ و یا تمدید قابل قبول نمی باشد.از ناحیه طرف دوم جز حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و .
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تگاههای اجرایی هیات وزیران در خصوص پیشگیری و مبارزه با رشوه در دس 22/12/1383مورخه  30374ت/73377رعایت آئین نامه شماره  -6

 الزامی می باشند.

 

 : موارد فسخ قرارداد 9ماده 
 :ول شرایط ذیل ، قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نمایدطرف اول میتواند در هر مرحله از اجرا و در صورت حص

 هر گاه طرف دوم ورشکست گردد و اعالم ورشکستگی نماید یا منحل شود )اشخاص حقوقی( -1

ق برگ ده مطابهر گاه به تشخیص طرف اول ، طرف دوم در انجام تعهدات خود سهل انگاری نماید یا مشخص شود کیفیت خدمات ارائه ش -2

نجام و اایتی و عدم د نارضورد نظر طرف اول نمی باشد یا در صورت عدم انجام تعهدات و یا قصور و تاخیر در انجام تعهد و ایجامشخصات فنی و م

شخیص خود به داد را به تد قراراجرای دستورات دستگاه نظارت و یا انتقال قرارداد به ثالث ، طرف اول می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مور

 رایط )تشخیص تخلف از مفاد قرارداد به عهده طرف اول می باشد( واگذار نمایدواجد ش

 اتمام مهلت پروانه فعالیت صنفی طرف دوم و عدم تمدید در مدت هفت روز و عدم فعالیت قانونی -3

 ده است.لف نموتخ هر گاه به تشخیص طرف اول مشخص شود که طرف دوم از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی -4

 هر گونه اقدام مغایر با منافع دولت جمهوری اسالمی ایران -5

 برقراری هر گونه رابطه نامشروع اداری از جمله پرداخت پورسانت یا پاداش و ... به کارکنان نمایشگاه -6

 هر گونه اقدام منافی شئونات اخالقی و عرفی جامعه -7

 ت طرف دوماعالم مراجع ذیصالح قانونی در خصوص عدم صالحدی -8

 مورد اخطار درج در پرونده صادر گردد. 3چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت جهت طرف دوم  -9

ی اریخ برگزارتبل از در صورتی که طرف دوم به هر نحو از برگزاری نمایشگاه استنکاف نمود میبایست درخواست خود را حداقل دو هفته ق -10

ته ت از دست رفنه فرصنماید. عدم برگزاری نمایشگاه از جانب طرف دوم موجب جبران هزی نمایشگاه )تاریخ شروع قرارداد( به طرف اول ارائه

 از کل مبلغ قرارداد را به طرف اول پرداخت نماید.  %30میگردد و طرف دوم ملزم می باشد معادل 

 می باشد. مبلغ کل قرارداد %100: میزان هزینه فرصت از دست رفته پس از زمان مقرر )دو هفته( معادل 1تبصره

 : حل اختالف  10ماده 
ک نفر بارتند از یفرکه عنهر گونه اختالف در تفسیر یا در اجرای این قرارداد که از طریق سازش، حل و فصل نگردد در هیئت داوری مرکب از سه 

ی خواهد هایتاً داورنرسی و الطرفین برنماینده تام اختیار طرف اول قرارداد و یک نفر نماینده تام االختیار  طرف دوم قرارداد و یک نفر مرضی 

أی ی در خصوص راض بعدگردید. طرفین توافق می نمایند رأی هئیت مذکور با اکثریت داوران قطعی و الزم االجراست و طرفین حق هر گونه اعتر

 داوری را از خود سلب و اسقاط نمودند. در غیر اینصورت رأی مراجع ذیصالح قضائی الزم االجرا می باشد.

 

 د.طرفین در کمال توافق سازمان همیاری شهرداری استان قزوین را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودن: 1تبصره 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 19

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 : اقامتگاه قانونی 11ماده 
 خاص( آدرس طرف اول: انتهای بلوار امام خمینی )ره( جنب صدا و سیما شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین )سهامی

 ...................  دوم: آدرس طرف 

اره تلفن محل جدید را روز از تاریخ تغییر، آدرس و شم 5طرف دوم متعهد می گردد در صورت تغییر محل و شماره تلفن خود ، حداکثر ظرف مدت 

 ولقی گردیده طعی تقرس به صورت کتبی به طرف اول اعالم نماید. در غیر اینصورت آدرس اعالمی در متن قرارداد از سوی طرف دوم در حکم آد

 مکاتبات انجام شده در حکم ابالغ رسمی به ایشان تلقی میگردد.

 

 را می باشد.طرفین الزم االج نسخه متحد المتن و متساوی االعتبار تنظیم و پس از امضا مبادله و برای هر یک از 3ماده و در  11این قرارداد در 

 
           

 طرف دوم                                      

                                     ................... 

 طرف اول                                               

 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین            
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 نت نامه شرکت در مزایده: نمونه ضما4پیوست شماره 

 

 

 برای  *** مقابل در  * از  ** این ،نماید شرکت  **** مزایده در است ..................................   مایل :نشانی به  * اینکه به نظر

 واقع موردقبول نامبرده کننده تشرک پیشنهاد که دهد اطالع  ** این به  *** نمایدچنانچه می تعهد و تضمین مبلغ...................  ریال

 ---------------- زانمی تا است، نموده استنکاف پیمان تعهدات انجام نامه ضمانت تسلیم یا مربوط بیان امضای از مشارالیه و شده

 اثبات به احتیاجی اینکه بدون  *** سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به نماید مطالبه  *** که را مبلغی هر ریال

  *** کرد حواله یا وجه در درنگ بی باشد داشته قضایی یا قانونی مجاری از اقدامی یا اظهارنامه صدور یا و دلیل اقامه یا استنکاف

 .بپردازد

 کتبی ستدرخوا به بنا مدت ینا .باشد می ...................  معتبر روز اداری ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

  ** ننماید تمدید ای موافق را  ** و نسازد فراهم را تمدید  ** که درصورتی و است تمدید قابل دیگر ماه سه برای حداکثر  ***

 پرداخت  *** کرد هحوال یا وجه در را نامه ضمانت این در شده درج مبلغ باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است متعهد

 .کند

 اعتبار درجه از و لباط خود خودبه سررسید در نامه ضمانت نشود، مطالبه  *** سوی از مقرر مدت در نامه ضمانت این غمبل چنانچه

 .نگردد مسترد یا گردد مسترد اینکه از است،اعم ساقط

 

 مزایده گر* 

 ** بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجور

 مزایده گزار*** 

 نظر**** موضوع قرارداد مورد 
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 : نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات5پیوست شماره 

 

 در * از ** این دارد، *** با را **** قرارداد انعقاد قصد است داده اطالع ** این به..................................    : نشانی به * اینکه به نظر

 می تعهد و تضمین گیرد می هدهع به یادشده قرارداد موجب به که تعهداتی جامان منظور به ریال...................   مبلغ برای *** مقابل

 تعهدات از یک هر اجرای از * که دهد اطالع ** این به نامه ضمانت این سررسید انقضای از قبل و کتباً *** که درصورتی نماید

 تقاضای اولین دریافت محض به کند همطالب *** که را مبلغ هر ال،ری...................   میزان تااست، ورزیده تخلف یادشده قرارداد از ناشی

 یا وجه در درنگ بی ،باشد داشته قضایی و قانونی مجاری از یا اقدامی اظهارنامه صدور به احتیاجی آنکه بدون *** از واصله کتبی

 .بپردازد ***کرد حواله

 اداری وقت پایان از قبل تا اصلهو *** کتبی درخواست به بنا و است..........  ......... روز اداری وقت آخر تا نامه ضمانت این اعتبار مدت

 را نامه ضمانت نای مدت نخواهد یا نتواند ** که درصورتی و باشد می تمدید قابل شود درخواست که مدتی برای شده، تعیین روز

 به احتیاجی آنکه نبدو است متعهد ** نماید تمدید هب حاضر را ** نتواند و نسازد فراهم را تمدید این موجب * یا کند و تمدید

 .کند پرداخت *** کرد حواله یا وجه در را باال در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه

 

 

 * مزایده گر

 ** بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجور

 *** مزایده گزار

 **** موضوع قرارداد مورد نظر
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 دم شمول منع مداخله کارکنان: فرم ع6پیوست شماره 

 

 تعالی بسمه

 مداخله منع قانون شمول عدم درمورد پیشنهاددهنده تعهدنامه

 دولتی معامالت در کارکنان
 

 مربوط به مزایده عمومی

 معاامالت  در دولت انکارمند مداخله منع درقانون مذکور ممنوعیت مشمول مینمایدکه تأیید بدینوسیله ورقه این ذیل امضاء با دهنده پیشنهاد این

 فاوق  مزایده برای دهش ارائه پیشنهاد که دارد حق گزار مزایده   برسد، اثبات به عموضو این خالف چنانچه و باشد نمی 1377  دیماه مصوب دولتی

 .  نماید ضبط را در مزایده شرکت تضمین و مردود را

 خاالف  بار  و ودطارف دوم انتخااب شا    بعنوان و شود داده تشخیص فوق یدهمزا برنده پیشنهاددهنده این هرگاه که میگردد تأیید و قبول همچنین

  قاانون  در  ماذکور   ممنوعیات   مشامول   که  را  افرادی  چنانچه  یا  برسد  اثبات  بهموضوع مزایده و تسویه حساب نهایی  تاتحویل فوق اظهارات

از تحویال   کاه  داشات  دخواها  حاق  طرف اول کند محول آنها  به  را  کار  از  قسمتی  یا  و  نماید  ذینفع  و  سهیم معامله   این در  هستند  فوق

  وا  اماوال   از را  کاار  اجرای تأخیر و معامله فسخ اثر در وارده خسارات موضوع مزایده خودداری و هر نوع سپرده و یا مطالبات طرف دوم را ضبط و 

 .  میباشد ول )شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین(طرف ا تشخیص  با  وارده  خسارت  میزان  تعیین  نماید،  اخذ

 را مراتاب  رگرددمزباو  قاانون  مشامول  دولات  دساتگاه  در انتصابات یا و تغییرات دلیل به معامله حین در چنانچه میشود متعهد پیشنهاددهنده این

 باه  بالفاصاله  را فوق بمرات پیشنهاددهنده این چنانچه است دیهیب شود، داده خاتمه معامله به مقررات طبق تا برساند طرف اول اطالع به بالفاصله

 بلکاه  نمایاد  ضبط را طهمربو های ضمانتنامه و نموده فسخ را معامله دارد حق شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  تنها نه نرساند اطالع

 ایان  مضاافاً  ماود، ن خواهاد  وصاول  پیشانهاددهنده  ایان  اموال از خود خیصتش به بنا نیز را کار اجرای در تأخیر یا و معامله فسخ از ناشی خسارات

  های مجازات  ستحقم  تخلف  صورت در  و  دارد  کامل  آگاهی فوق  قانون از متخلفین بر مترتب های مجازات بر که میدارد اعالم پیشنهاددهنده

 .  میباشد مربوطه

 : پیشنهاددهنده مهر و تعهدآور مجاز ایامض و خانوادگی نام و نام                                   :    تاریخ                                     
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 جدول عناوین نمایشگاهی: 7پیوست شماره 

 عنوان ردیف
زمان 

 برگزاری

مساحت 

 تقریبی

به مبلغ برآورد 

 ازای هر متر مربع
 مبلغ کل )ریال(

00.0004 2.000 فروردین سوغات و هدایا 1  .000.000800  

 864.000.000 480.000 1.800 خرداد صنایع دستیگل و گیاه یک و  2

000420. 1.500 تیر مادر، کودک، نوجوان، اسباب بازی 3  630.000.000 

0.00004 1.000 تیر سفال و مس و شیشه 4  0.000.00004  

.0001 مرداد هنرهای تجسمی و صنایع دستی 5  0.00004  .000.000400  

.0001 مرداد بسته بندی، مطبوعات،  تبلیغات و بازاریابی چاپ، 6  .000300  .000.000300  

 1.800.000.000 900.000 2.000 مرداد (سرمایشی، گرمایشی، درب و پنجره، آسانسورتاسیسات ) 7

 750.000.000 500.000 1.500 مرداد کفش و چرم پوشاک، کیف، 8

000350. 1.700 مرداد جشنواره اقوام 9  5.000.00059  

 1.940.000.000 970.000 2.000 شهریور خانه ی مدرن )خانه هوشمند( 10

 675.000.000 450.000 1.500 مهر خدمات شهری، فضای سبز، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، شهر ایده آل 11

 450.000.000 450.000 1.000 آبان طال و جواهر و نقره 12

 1.402.500.000 825.000 1.700 آبان وراسیون داخلی )بدون مبلمان(لوستر و صنایع روشنایی و دک 13

 1.026.000.000 570.000 1.800 آبان اهیآرایشی و بهداشتی و سلولزی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگ 14

 550.000.000 550.000 1.000 آذر چینی، بلور، لوازم و تجهیزات آشپزخانه 15

 600.000.000 600.000 1.000 آذر ت، کفپوش و تزئینات داخلیفرش ماشینی ، موک 16

 1.320.000.000 660.000 2.000 آذر مواد غذایی، محصوالت ارگانیک و غذای سالم )شب یلدا( 17

 1.500.000.000 750.000 2.000 دی خودرو، قطعات، لوازم و تجهیزات وابسته 18

 750.000.000 500.000 1.500 بهمن شیرینی و شکالت و نوشیدنی و لبنیات 19

 2.000.000.000 1.000.000 2.000 بهمن لوازم خانگی، صوتی و تصویری )بدون مبلمان( 20

 864.000.000 480.000 1.800 بهمن گیاهان داروییگل و گیاه دو و  21

 2.100.000.000 1.050.000 2.000 بهمن صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته 22

 1.080.000.000 600.000 1.800 اسفند پالستیک ملزومات چوب و 23

.0001 اسفند و عیدانه  گردشگری 24  .000400  .000.000400  

 به یک مجری واگذار می گردد. 22و  7* ردیف 
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 عناوین نمایشگاهیجزئیات  : جدول8پیوست شماره 

 

 نمایشگاه سوغات و هدایا

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 صنایع دستی 1
 متر مربع 2.000

 سوغات 2

 متر مربع 2.000 جمع
 

 . داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

  می می ه و ... الزابندی شد اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بستهرعایت

 باشد.

 

 

 

 نمایشگاه گل و گیاه یک و صنایع دستی
 

 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 

 

 

 

 

 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 600 صنایع دستی 1

 متر مربع 1.200 گل و گیاه و ملزومات مرتبط 4

 متر مربع 1.800 جمع
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 نمایشگاه مادر، کودک، نوجوان، اسباب بازی
 

 

 . داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد 

  بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و 

 امی می ده و ... الزبندی ش رعایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بسته

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 اسباب بازی و سرگرمی 1

 بعمتر مر 1.500

 وسایل کمک آموزشی 2

 مهدهای کودک 3

 مراکز مربوط به آموزش دوران بارداری 4

 سیسمونی  5

 نشریات ، کتاب ها و کلیه خدمات اطالعاتی مربوطه 6

 نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای 7

 لوازم بهداشتی، درمانی و شوینده ها  8

 خدمات مراکز پزشکی و درمانی 9

 کمل های غذایی و تغذیه کودکم 10

 وسایل فانتزی و تزئینی 11

 وسایل ورزشی، تفریحی و پارکی 12

 متر مربع 1.500 جمع
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 نمایشگاه ملزومات سفال و مس و شیشه
 

 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 

 

 
 

 نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 هنرهای تجسمی 1
 متر مربع 1.000

 صنایع دستی 2

 متر مربع 1.000 جمع
 

  مامی ح برای تیصالذگان های ار یا نهادها وانجمن ها، داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی یا مجوز فعالیت از

 غرفه داران الزامی می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 اژ اختصاص یافتهمتر عنوان ردیف

 متر مربع 300 صنایع و ملزومات سفالی 1

 متر مربع 300 صنایع و ملزومات مسی 2

 متر مربع 400 صنایع و ملزومات شیشه 3

 متر مربع 1.000 جمع
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 نمایشگاه چاپ، بسته بندی، مطبوعات،  تبلیغات و بازاریابی

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 چاپ دیجیتال 1

 متر مربع 1.000

 تبدیل و بسته بندی کاغذ 2

 مواد اولیه 3

 مواد کمکی جهت بسته بندی 4

 ی و بازاریابیکانون های تبلیغات 5

 ماشین آالت چاپ و بسته بندی 6

 صنایع وابسته  7

 ابزار و سازه های تبلیغاتی 8

 نشریات و مطبوعات 9

 خدمات و زیر ساخت ها 10

 نرم افزارهای مدیریت چاپ 11

 نشریات، مجالت و روزنامه ها 12

 متر مربع 1.000 جمع
 

 ی تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت ها 
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 

 (سرمایشی، گرمایشی، درب و پنجره، آسانسور)نمایشگاه تاسیسات 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 تاسیسات سرمایشی و تجهیزات وابسته 1

 متر مربع 2.000

 تهتاسیسات گرمایشی و تجهیزات وابس 2

 درب و پنجره 3

 سونا و جکوزی و استخر 4

 لوله و اتصاالت 5

 سرمایشی و گرمایشی 6

 شیرآالت 7

 سیستم های ایمنی ساختمان 8

 آسانسور 9

 مصالح ساختمانی 10

 سیستم های روشنایی و الکتریکی 11

 سیستم های هوشمند ساختمان 12

 متر مربع 2.000 جمع
 

 اشدبد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می داشتن قراردا 
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 نمایشگاه پوشاک، کیف و کفش و چرم

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 850 پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه 1

 متر مربع 450 کیف و کفش 2

 متر مربع 200 چرم و صنایع وابسته 3

 متر مربع 1.500 جمع
 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 

 

 نمایشگاه جشنواره اقوام

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 صنایع دستی و گردشگری مربوط به اقوام مختلف ایرانی 1

 ربعمتر م 1.700

 سوغات 2

 سیاه چادر 3

4 
برنامه های بومی و محلی توسط گروه های اجرای 

 نمایشهای آئینی سنتی و گروه های موسیقی محلی

 متر مربع 1.700 جمع
 

 . داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد 

 مایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد ن 

 امی می ده و ... الزبندی ش رعایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بسته

 باشد.

  مورد الزامی می باشد. 5قل اجرای حدا 4و  3در خصوص بند 
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 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 

 

 نمایشگاه خانه ی مدرن )خانه هوشمند(
 

 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

  ان الزامی می باشد ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به مشتری 1.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ. 

 انت مذکور پس از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت آزاد می گردد.بدیهی است ضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 200 هوشمندو سیستم های تجهیزات  1

2 
 سیستم های ایمنی )دربهای ضد سرقت و دوربینهای مدار

 بسته(
 متر مربع 150

 متر مربع 250 معماری داخلی 3

 متر مربع 200 ساخته و چوبی خانه های پیش 4

 متر مربع 200 پارکت و کف پوش و کاغذ دیواری 5

 متر مربع 100 معماری نما و فضای سبز 6

 متر مربع 300 صنایع چوبی و دکوراسیون داخلی 7

 متر مربع 200 وسایل برقی 8

 متر مربع 200 کاالی خواب  9

 متر مربع 200 سرمایشی و گرمایشی 10

 متر مربع 2.000 جمع



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 31

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 نمایشگاه خدمات شهری، فضای سبز، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری، شهر ایده آل

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 شهریمبلمان  1

 متر مربع 1.500

 مبلمان پارکی 2

 یمبلمان ترافیک 3

 سازه های اطالع رسانی و تبلیغاتی 4

 ماشین آالت و تجهیزات خدمات شهری 5

 تجهیزات فضای سبز 6

 دکوراسیون و زیباسازی شهری 7

 متر مربع 1.500 جمع
 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 

 ایشگاه طال و جواهر و نقرهنم

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 زیور آالت طال و جواهر 1

 متر مربع 1.000

 زیورآالت نقره 2

 آینه و شمعدان نقره 3

 سنگ های قیمتی و زینتی 4

 ظروف نقره 5

 ساعت های لوکس 6

 آموزشگاه ها و کارگاه های مرتبط 7

 متر مربع 1.000 جمع
 

 ن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد .داشت 

  شتریان الزامی می ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به م 1.000.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ

 از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت آزاد می گردد. باشد . بدیهی است ضمانت مذکور پس

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 32

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 نمایشگاه لوستر و صنایع روشنایی و دکوراسیون داخلی )بدون مبلمان(

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 1.000 لوستر و صنایع روشنایی 1

 متر مربع 700 دکوراسیون داخلی 2

 متر مربع 1.700 جمع
 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

  ان الزامی می باشد ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به مشتری 1.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ. 

 پس از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت آزاد می گردد.بدیهی است ضمانت مذکور 

 

 

 

 نمایشگاه آرایشی و بهداشتی و سلولزی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی
 

 

 اشد .بمی می اران الزاداشتن پروانه بهداشت و نشان استاندارد و تاییدیه سازمان بهداشت و درمان برای تمامی محصوالت توسط غرفه د 

 اران دتمامی غرفه  ح برایداشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی یا مجوز فعالیت از نهادها و ارگان های ذیصال

 الزامی می باشد.

 .رعایت موازین شرعی و اسالمی در تبلیغ و ارائه محصوالت و خدمات الزامی می باشد 

 

 

 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 650 لوازم آرایشی 1

 متر مربع 200 لوازم بهداشتی و سلولزی 2

 متر مربع 700 آزمایشگاهی و بیمارستانی پزشکی، اتتجهیز 3

 متر مربع 150 سالن زیبایی و آرایشی و آموزشگاهها 4

 متر مربع 100 مراکز مشاوره و پزشکی 5

 متر مربع 1.800 جمع



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 33

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 اه چینی، بلور، لوازم و تجهیزات آشپزخانهنمایشگ

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 600 چینی و بلور 1

 متر مربع 200 لوازم آشپزخانه 2

 متر مربع 200 تجهیزات آشپزخانه 3

 متر مربع 1.000 جمع
 

 مامی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای ت 

  ان الزامی می باشد ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به مشتری 1.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ. 

 بدیهی است ضمانت مذکور پس از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت آزاد می گردد.

 

 

 

 نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت، کفپوش و تزئینات داخلی

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 فرش ماشینی 1

 متر مربع 1.000

 موکت و کفپوش و پارکت 2

 کاغذ دیواری 3

 پرده 4

 دکوراسیون داخلی 5

 متر مربع 1.000 جمع
 

 جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا 

  ان الزامی می باشد ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به مشتری 1.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ. 

 آزاد می گردد.بدیهی است ضمانت مذکور پس از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت 

 

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 34

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 

 نمایشگاه مواد غذایی، محصوالت ارگانیک و غذای سالم )شب یلدا(

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 آجیل و خشکبار 1

 متر مربع 2.000

 شیرینی و شکالت 2

 لبنیات و پروتئینی 3

 شرکت های مواد غذایی 4

 میوه )هندوانه و انار( 5

 ی(لوازم تزئینی )سفره آرای 6

 نوشیدنی و عرقیجات 7

 متر مربع 2.000 جمع
 

 . داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 امی می ده و ... الزبندی ش ایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بستهرع

 باشد.

 

 نمایشگاه خودرو، قطعات، لوازم و تجهیزات وابسته

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 مترمربع 1.000 تهخودروهای سواری سبک و سنگین و صنایع وابس 1

2 
قطعات خودروهای سواری سبک و سنگین و لوازم یدکی 

 و تجهیزات کارگاهی مرتبط 
 مترمربع 1.000

 متر مربع 2.000 جمع
 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 35

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 

 ت و نوشیدنی و لبنیاتنمایشگاه شیرینی و شکال

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 شیرینی 1

 متر مربع 1.500

 شکالت 2

 نوشیدنی های مجاز 3

 لبنیات 4

 خشکبار 5

 نان و صنایع وابسته 6

 متر مربع 1.500 جمع
 

 ان الزامی می باشد .داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه دار 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 ی امی مده و ... الزبندی ش رعایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بسته

 باشد.

 

 

 نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری )بدون مبلمان(

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 لوازم خانگی 1
 متر مربع 2.000

 صوتی و تصویری 2

 متر مربع 2.000 جمع
 

 ی باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی م 

  ان الزامی می باشد ریال توسط مجریان جهت ضمانت تحویل بهنگام محصوالت فروخته شده به مشتری 1.000.000.000ارائه تضمین معتبر به مبلغ. 

 زاد می گردد.بدیهی است ضمانت مذکور پس از تحویل کلیه محصوالت فروخته شده و تایید دستگاه نظارت آ

 

 

 

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 36

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 گیاهان دارویی و دونمایشگاه گل و گیاه 

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 100 عرقیجات 1

 متر مربع 40 عسل 2

 متر مربع 60 ادویه جات 3

 متر مربع1200 گل و گیاه و ملزومات مرتبط 4

 متر مربع 400 گیاهان دارویی 5

 متر مربع 1.800 جمع
 

  برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد .داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد 

 . داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد 

 می می ه و ... الزاندی شدبروف بسته رعایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظ

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 37

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 کاشی و سرامیک 1

 متر مربع 2.000

 درب و پنجره 2

 سونا و جکوزی و استخر 3

 شیرآالت 4

 سرمایشی و گرمایشی 5

 لوازم بهداشتی 6

 ات و دکوراسیون داخلیتزئین 7

 سیستم های ایمنی ساختمان 8

 آسانسور 9

 مصالح ساختمانی 10

 سیستم های روشنایی و الکتریکی 11

 سیستم های هوشمند ساختمان 12

 متر مربع 2.000 جمع
 

  الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران 

 

 

 

 نمایشگاه ملزومات چوب و پالستیک

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 متر مربع 900 صنایع و ملزومات چوبی 1

 متر مربع 900 صنایع و ملزومات پالستیکی 2

 متر مربع 1.800 جمع
 

 ی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرکت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمام 

 

 



 یفیو ک یفن یابیبا ارز اسناد مزایده دو مرحله ای 

  1982/97اره  ـشم

     

 نام و نام خانوادگی 38

 امضاء و مهر

 .است قبول موردو  شد خوانده

 

 

 و عیدانه نمایشگاه گردشگری

 متراژ اختصاص یافته عنوان ردیف

 اقامتگاه های بوم گردی و گردشگری  1

 متر مربع 1.000

 هتل ها و دهکده های توریستی 2

 آژانس ها و شرکت های خدمات مسافرتی 3

 بانک ها و بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری 4

 سازمان ها و موسسات مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی 5

 موسسات و شرکت های خدمات گردشگری 6

 رستوران ها و قهوه خانه های سنتی 7

 موزه ها و کاخ موزه ها 8

 خدمات گردشگری الکترونیکی و نشریات تخصصی 9

 گردشگری زیارتی، گردشگری سالمت، گردشگری ورزشی 10

 های سنتیشیرینی  11

 آجیل و خشکبار  12

 شکالت 13

 کادو و هدایای نوروزی 14

 صنایع دستی 15

 ملزومات هفت سین 16

 متر مربع 1.000 جمع
 

 . داشتن پروانه بهداشت و نشان سیب سالمت و استاندارد برای تمامی محصوالت توسط غرفه داران الزامی می باشد 

 ت های تولیدی و بازرگانی یا جواز صنفی برای تمامی غرفه داران الزامی می باشد .داشتن قرارداد نمایندگی از شرک 

 زامی می رعایت اصول بهداشتی برای غرفه داران ارائه کننده محصوالت غذایی مانند استفاده از روپوش، دستکش، کاله، ظروف بسته بندی شده و ... ال

 باشد.

 

 


