شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامی عام )

بسمه تعالی

شماره :

فرم A4

اترخي :

كد مدرك )FO 343/44/00 (:

ويپست :

شرایط استعالم :
 .1زهاًثٌسی اجرای پرٍشُ  20رٍز پس از ارجاع سفارش هیثاضس.
 .2زٍرُ گاراًتی تجْیسات  2سال از زهاى تحَیل هی تاضس.
 .3هحل تحَیل تجْیسات ،اًثار ضوارُ  39قن هیثاضس.
 .4کلیِ تجْیسات تایس زارای تستِ تٌسی هٌاسة ٍ استاًسارز تاضٌس.
ً .5حَُ پرزاذت  :طرف زٍم هثلغ صَرتحساب را پس از تحَیل تجْیسات ٍ صسٍر رسیس اًثار ٍ ٍصَل صَرتحساب ٍ تأییس ًاظر فٌی (هعاًٍت
هحترم فٌی ٍ تَسعِ ضثکِ ) پرزاذت ذَاّس ًوَز.
 .6الزم تِ تَضیح است از کلیِ پرزاذتْا  % 7/8تعٌَاى سپرزُ تیوِ کسر هیگرزز .
 .7آى ضرکت هتعْس تِ ارائِ تضویي اًجام تعْسات هعازل  %10هثلغ هَرز هعاهلِ تصَرت ضواًتٌاهِ تاًکی پس از ارجاع سفارش هیثاضس.
 . .8پس از اًجام کاهل تعْسات طرف زٍم تضویي اًجام تعْسات تا صسٍر تائیس ًْایی ًاظر فٌی ٍ حق تیوِ هکسَرُ پس از ارائِ هفاصا حساب
تیوِ تِ طرف زٍم پرزاذت هیگرزز.
.9پرزاذت هالیات تر ارزش افسٍزُ زر صَرت ارائِ هسارک هثثتِ تعْسُ ایي ضرکت هیثاضس.
.10جرائن تاذیر  :ترای ّر رٍز تأذیر  ،تا  20رٍز هعازل یک ٍ ًین زر ّسار ٍ ترای ّر رٍز تأذیر  ،تا  40رٍز هعازل  2زر ّسار تْای آى ترص
 ،از تجْیسات ٍ تعْساتی کِ تا تأذیر اًجام ضسُ است  ،از صَرتحساب فرٍضٌسُ کسر ذَاّس ضس  .چٌاًچِ تأذیر زر تحَیل توام یا قسوتی از
تجْیسات ٍ تعْسات فرٍضٌسُ از  40رٍز تجاٍز ًوایس  ،ذریسار هی تَاًس ایي قرارزاز را فسد ًوَزُ ٍ تضویي اًجام تعْسات فرٍضٌسُ را ضثط
ًوایس ٍ یا قرارزاز را تِ تطریص ذَز تا تحَیل کل یا تاقیواًسُ اقالم ازاهِ زّس.
.11قیوت پیطٌْازی ضاهل تْای تجْیسات هَضَع ذریس ٍ کلیِ کسَرات قاًًَی است.
. 12ضرکت کٌٌسگاى زر استعالم ،پیطٌْاز قیوت تکویل ضسُ ذَز را تِ ّوراُ ضرایط استعالم هْر ٍ اهضاء ضسُ زر زاذل پاکت سرتستِ ٍ هوَْر
تِ هْر ضرکت تِ ّوراُ أزرس ٍ ضوارُ تلفي تا ساعت 14رٍز ضٌثِ هَرخ  98/3/18تِ ازارُ کل ذریس ٍاقع زر طثقِ پٌجن ٍاحس یک تحَیل
ًوایٌس.
.13هَضَع استعالم ٍ ًام ضرکت پیطٌْاز زٌّسُ ٍ عٌَاى پاکت الف ٍ ب رٍی پاکات قیس ضَز .
 .14لطفا کلیِ هسارک پیَست را هْر ٍ اهضاء ضسُ زر پاکت الف ٍ فرم قیوت را زر پاکت ب تحَیل ًوائیس.
تذكز  :درصًرتيكٍ ايه فزم فاقد مُز ي امضای شزكت باشد استعالم فاقد اعتباراست.
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