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شرایط استعالم قیمت شماره  2097که پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت دقیق آن می باشند:
 -1زمانبندی تحويل ( 1هفته از تاريخ صدور ارجاع سفارش)
 -2شماره و موضوع استعالم روی پاكت قيد شود.
 -3بهای صورتحساب در صورت تاييد واحد متقاضي و پس از كسر كسور قانوني و  %10بابت تضمين حسن انجام كار پرداخت خواهد
شد.
 -4در هر مرحله فروشنده مکلف است كليه الزامات تعيين شده در مصوبه  163تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي  ،با موضوع حمايت
حداكثری از توانمندی توليد داخل را رعايت نمايد.
 -5فروشنده متعهد است كاركنان خود در خريد مذكور را مکلف به رعايت مقررات حفاظتي خريدار نموده و كليه پرسنل منتخب و
همچنين وسايل و خدمات مورد لزوم در اين خريد را كنترل و الزامات را رعايت نمايد.
 -6چنانچه بر اثر عدم انطباق هريک از تعهدات طرف دوم با شرايط و مواد و اسناد اين سفارش خسارتي به طرف اول وارد شود ،
طرف دوم جبران آنرا تعهد مي كند .تشخيص ميزان خسارت به عهده طرف اول بوده و در صورت عدم توافق طرف اول با طرف دوم
در مورد مبلغ خسارت ،ميزان خساراتي كه از طرف كارشناس دادگستری منتخب طرف اول تعيين مي شود قطعي و غير قابل اعتراض
مي باشد و در چنين مواردی كليه هزينه های كارشناسي به عهده طرف دوم است.
 -7با عنايت به زمانبندی سفارش طرف دوم بايد به نحوی تأمين و تحويل موضوع سفارش را برنامه ريزی و انجام دهد كه ظرف
مدت زمانبندی سفارش كليه تعهدات مربوطه را بطور تمام و كمال به اتمام رسانيده باشد .در هر حال چنانچه تحويل موضوع اين
موضوع سفارش به تأخير بيفتد  ،برای هر روز تأخير تا  20روز معادل دو و نيم در هزار بهای آن بخش از تعهداتي كه با تأخير انجام
شده است از صورتحساب طرف دوم كسر خواهد شد .چنانچه طرف دوم تمام يا قسمتي از تعهدات خود را براساس برنامه زمانبندی
سفارش با تأخير انجام نمايد جرائم تأخير در ارتباط با آن بخش از تجهيزات كه دچار تأخير گرديده  ،برای هر روز تأخير تا  20روز و
روز بيستم  ،يک و نيم در هزار بهای آن قسمت از تجهيزات كه با تأخير انجام گرديده محاسبه و از صورتحسابهای طرف دوم كسر
خواهد شد .در صورتيکه تأخير تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع سفارش از 20روز تجاوز نمايد (از روز بيست و يکم تا روز چهلم) دو
در هزار بهای كل موضوع سفارش كه با تأخير تحويل و يا اجرا شده از صورتحساب های طرف دوم كسر مي گردد.
تهران  ،ميدان ونك  ،خيابان ونك  ،ضلع شرقي تقاطع بزرگراه كردستان  ،برج همراه  .كد پستي 1991954651 :
Hamrah Tower – Kordestan High Way Cross : Vanak St.Tehran – Iran . Post Code: 1991954651

شماره :
شركت ارتباطات سيار ايران
( سهامي عام )

بسمه تعالي

تاريخ :
پيوست :

تبصره  :1در صورتيکه تأخير تمام يا قسمتي از موضوع سفارش از  40روز تجاوز نمايد طرف اول مي تواند سفارش را فسخ و
همچنين وجه تضمين انجام تعهدات طرف دوم را به نفع خود وصول نمايد چنانچه طرف اول در بررسي های خود از مراحل پيشرفت
كار موضوع سفارش اطمينان حاصل نمايد مي تواند از فسخ سفارش و مطالبه وجه تضمين انجام تعهدات طرف دوم موقتاً صرف نظر
نموده و انجام سفارش را تا پايان آن ادامه دهد ليکن اين به معني اسقاط حق فسخ ايجاد شده نخواهد بود .در اينصورت تأخيرات از
روز چهل و يکم به بعد با نرخ دو و نيم در هزار محاسبه و كسر خواهد شد.
 -8قيمت پيشنهادی بدون ماليات بر ارزش افزوده و بصورت ريالي لحاظ گردد.
 -9پيشنهاد دهنده مي بايست عالوه بر پيشنهاد قيمت ،نامه پيشنهاد قيمت و شرايط استعالم را امضا نموده و عبارت مالحظه گرديد و
مورد تأييد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
 -10پس از مبادله ارجاع سفارش فروشنده مي بايست نسبت به ارائه يک فقره ضمانتنامه بانکي معادل  %10مبلغ مورد معامله بابت
تضمين انجام تعهدات بصورت غير مشروط و قابل تمديد به هر مدت بنا به درخواست اين شركت ظرف مدت يک هفته اقدام نمايد.
 100%ضمانت نامه مذكور بهمراه  %100تضمين حسن انجام كار در صورتي كه موجباتي برای تقليل يا مطالبه آن وجود نداشته
باشد در صورت صدور تاييديه نهايي و اتمام گارانتي يکساله مسترد خواهد شد.
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