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 شركت كنندگان در استعالم مي بايست نسبت به ارسال نمونه به همراه پاكت پيشنهاد قيمت اقدام نمايند. پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده طرف اول ميباشد و با ارائه مدارك مثبته انجام خواهد شد. حق نظارت بر نحوه اجرای پروژه به هر نحو برای طرف اول محفوظ است. زمانبندی اجرای پروژه از تاريخ ارجاع سفارش ميباشد. ارائه آخرين روزنامه رسمي حاوی آخرين تغييرات الزامي است. قيمت پيشنهادی بدون درج ارزش افزوده ارائه گردد. موضوع استعالم و نام شركت پيشنهاد دهنده روی پاكات قيد شود. نحوه پرداخت  :هزينه موضوع استعالم با ارائه صورتحساب وصدور تائيديه توسط ناظر شركت ارتباطات سيار ايران و با كسر كسوورقانوني قابل پرداخت خواهد بود .الزم به توضيح است كسورات مربوط به بيمه پس از وصول مفاصا حساب بيمه مسترد ميگردد.
 طرف دوم (برنده استعالم) مکلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضومين انجوام تعهوداتبانکي معادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد كه تضمين مذكور پس از پايان دوره گارانتي تجهيزات با صودور تائيديوه
نهايي ناظر طرف اول و ارائه مفاصا حساب بيمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 برای هر روز تأخير تا  20روز معادل يک و نيم در هزار بهای آن بخش از خدمات و تعهداتي كه با تأخير انجام شده استو از  20روز بيشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتي كه با توأخير انجوام شوده اسوت از صورتحسواب
طرف دوم كسر خواهد شد.
 چنانچه تأخير در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول ميتواند ايون قورارداد را فسوخ نمووده و تضومين انجوامتعهدات طرف دوم را ضبط نمايد و يا ارجاع سفارش را به تشخيص خود ادامه دهد.
در اينصورت طرف اول جرائم و خسارات تأخير در خدمات را كه با تأخير ارائه ميشود با نرخ دو و نيم در هزار برای هور روز
مازاد بر  40روز تأخير اوليه تا روز ارائه خدمات محاسبه و از صورت حسابهای طرف دوم كسر مينمايد .بهرحال در صوورت
فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محل مطالبات و ساير دارائيهای طرف دوم برداشوت نمايود.
در صورت عدم تکافو و خودداری طرف دوم از پرداخت از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
 پيشنهاد دهنده مي بايست عالوه بر پيشنهاد قيمت  ،نامه پيشنهاد قيمت و شورايط اسوتعالم را امضوان نمووده و عبوارتمالحظه گرديد و مورد تائيد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
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