بسمه تعالی

شركت ارتباطات سيار اريان (سهامی عام)

فرم A4

كد مدرك ) FO - 343- 44/00 ( :

شماره :

اترخي :

ويپست :

اهم شرایط استعالم :

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده طرف اول می باشد  .ارائه مدارک مثبته الزامی است .حق نظارت بر نحوه اجرای پروژه به هر نحوه برای طرف اول محفوظ است .زمانبندی اجرای پروژه از تاریخ مبادله ارجاع سفارش حداکثر بمدت شش ماه می باشد .ارائه آخرین روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات الزامی است.قیمت پیشنهادی شامل بهای خدمات و کلیه کسورات قانونی است.موضوع استعالم و نام شرکت پیشنهاد دهنده روی پاکات قید شود .نحوه پرداخت  :هزینه موضوع استعالم با ارائه صورتحساب وصدور رسید انبار و تائیدیه توسط ناظر شرکت ارتباطات سیارایران پس از کسر %67/76بعنوان سپرده بیمه قابل پرداخت خواهد بود  .الزم به توضیح است کسورات مربوط به بیمه پس
از وصول مفاصا حساب بیمه مسترد می گردد .
طرف دوم ( برنده استعالم ) مکلف است ظرف مدت  6روز از تاریخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضمین انجام تعهداتبانکی معادل  %61مبلغ ارجاع سفارش اقدام نماید که تضمین مذکور پس از پایان دوره گارانتی یکساله ( پس از تحویل
آخرین پارت سیم کارتهای بسته بندی شده ) با صدور تائیدیه نهایی ناظر طرف اول و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل آزاد
سازی خواهد بود .
طرف دوم می بایست سیم کارتها را از انبار  7و ( 61جاده قدیم تهران  ،کرج  -ستارخان ) دریافت و پس از بسته بندی به
انبارهای مذکور تحویل نمایند .
مشخصات فنی پیوست میباشد.-حمل کلیه سیم کارتها بعهده شرکت برنده می باشد .

شماره تلفن  12072111 / 16667166پاسخگوی سواالت می باشد .-تذكر  :درصورتيكه این فرم فاقد مهر و امضای شركت باشد فاقد اعتباراست.

مهر و امضاءشركت ..........................
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