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پيوست :

بسمه تعالی
شرايط كلی استعلم شماره
خرید لیسنس نرم افزار Sybase
 (1موضوع استعلم :خريد ليسنس نرم افزار  Sybaseبه شرح مشخصات فني پيوست.
 (2پيشنهاد دهنده :در اين استعلم شخص حقوقي است كه اسناد استعلم را دريافت و در استعلم شركت ميكند.
 (3پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده طرف اول مي باشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 (4به پيشنهاد هاي مشروط ،گنگ و ناقص كه بنحوي از انحاء مغاير با مشخصات فني و ساير شرايط استعلم باشد ،ترتيHHب اثHHر داده
نخواهد شد.
 (5نماينده مجري استعلم :اداره كل خريد شركت ارتباطات سيار ايران مي باشد.
 (6اسناد استعلم:
.1

شرايط استعلم در  5صفحه

.2

مشخصات فني در  2صفحه

.3

فرم پيشنهاد قيمت در  1صفحه

 (7قيمت پيشنهاد شده بايد قطعي باشد و تغييراتي چون نرخ برابري ارزها نسبت به يكHHديگر و غيHHره ،دليلHHي بHHراي تHHوجيه تقاضHHاي
افزايش قيمت پيشنهادي تا پايان اعتبار پيشنهاد قيمت نخواهد بود.
 (8محل و مهلت تحويل اسناد:
 (1محل تحويل پيشنهاد :اداره كل خريد شركت ارتباطات سيار ايران به آدرس :تهران ،ميHHدان ونHHك ،خيابHHان ونHHك ،بHHرج
همراه طبقه پنج ،واحد هفت ميباشد.
 (2زمان و مهلت تحويل پيشنهادها :كليه پيشنهاد دهندگان حداكثر تا سHHاعت  16روز چهارشHHنبه مHHورخ  16/05/98مهلHHت
دارند تا اسناد استعلم را كه حاوي كليه مدارک لزم مطابق با شرايط اين استعلم مي باشد به آدرس فوق تحويHHل
نمايند.
تذكر :پاكات پيشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر به هيچ وجه تحويل گرفته نخواهد شد.
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 (3اعتبار پيشنهادات :كليه پيشنهادات بايد از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكات بمدت سه ماه اعتبHHار داشHHته و قابHHل تمديHHد
براي يك دوره سه ماهه ديگر باشند.
 (9سهام داران يا اعضاي هيات مديره شركت هاي حاضر در استعلم نبايد بطور هم زمان به عنوان سهام دار مشترک يا عضو هيHHات
مديره شركت يا شركت هاي ديگر حاضر در استعلم باشند.
 (10پيشنهاد دهنده بايد قبل از تسليم پيشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را به دقت بررسي كرده و تمHHام اطلعHHات لزم ماننHHد وضHHعيت
شبكه ،شرايط محلي و غيره را بدست آورد .پيشنهاد دهنده پس از تسليم پيشنهاد نميتواند استناد به ناآگاهي يHHا اشHHتباه خHHود
نمايد.
 (11پيشنهاد دهنده ميبايست به دقت اسناد استعلم را بررسي كرده و كاملً از كليه شرايط و موضوعاتي كه ميتواند به هر صورت در
كار يا در هزينه آن مؤثر باشد اطلع حاصل نمايد .هرگاه پيشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد به اين نتيجه رسHHيده اسHHت كHHه
اشتباه ،اختلف يا از قلمافتادگي در اسناد وجود دارد يا نياز به توضيحاتي داشته باشد بايد بي درنHHگ شHHركت ارتباطHHات سHHيار
ايران را كتبي مطلع نموده و قبل از تسليم پيشنهاد توضيح او را كتبي دريافت دارد .به هر حHHال عHHدم اظهHHار نظHHر بHHه منزلHHه
بلاشكال بودن اسناد استعلم تلقي خواهد شد.
 (12عدم وجود ابهام :شركت در استعلم و تسليم پيشنهاد به منزله آن تلقي خواهد شد كه پيشنهاد دهنده تمHHام اسHHناد اسHHتعلم را بHHه
دقت مطالعه كرده و اطلعات مربوط به آنها را ،كسب نموده است و ابهام يا اشتباهي به نظر او در اسناد استعلم وجود ندارد.
 (13داشتن كد اقتصادي براي شركت كنندگان در استعلم الزامي است.
 (14حق نظارت بر تحويل ليسنس به هر نحو براي طرف اول محفوظ است.
 (15مدت زمان گارانتي ليسنس  12ماه مي باشد.
 (16شركت همراه اول هيچ گونه پيش پرداختي نخواهد داشت.
 (17زمان بندي تحويل ليسنس از زمان ارجاع سفارش حداكثر  30روز مي باشد.
 (18ليسنس هاي درخواستي پس از نصب نرم افزار  Sybaseبر روي دو سيستم مجزا توسط شركت مذكور و اعمال ليسHHنس ،بHHا
اعلم قبلي به كارشناس تعيين شده همراه اول ،تحويل داده مي شود .تمام ويژگي هاي مرتبط به نرم افزار و ليسنس بايHHد
براي اين نماينده تست و نمايش داده بشود .اين ليسنس سپس به مدت ده روز مورد استفاده قHHرار مHHي گيHHرد ،در صHHورت
تاييد كارشناس همراه اول % 70 ،كل مبلغ قرارداد پرداخت مي شود %20 ،كل مبلغ قرارداد در صورت تاييد پس از دو ماه و
 %10كل مبلغ قرارداد در صورت تاييد پس از شش ماه پرداخت خواهد شد. .
 (19ليسنس تحويل داده شده بايد نهايي ،بدون هيچ محدوديت زماني و با گارانتي  12ماه باشد.
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 (20توضيح و تشريح اسناد:
شركت كنندگان در استعلم ،پس از دريافت اسناد ،مي توانند در رابطه با هرگونه سوال و پيشنهاد خود درباره شرايط اسHHتعلم
و ساير موارد ،با شماره تلفن  81712592تماس حاصل نمايند.
طرف اول در صورتي كه نياز به ارائه توضيحات كتبي يا تغييراتي در اسناد استعلم باشد ،مراتب را به كليHHه خريHHداران اسHHناد
كتباً اعلم خواهد نمود.
 (21محتويات پاكت هاي پيشنهادي:
 .1پاكت الف بايد محتوي مدارک و اطلعات زير باشد:
 .1مشخصات فني كه تمامي صفحات آن به امضاء و مهر مجاز پيشنهاد دهنده رسيده باشد.
مشخصات پيشنهاد دهنده شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاكس
.2
 .3نام و عنوان شغلي اعضاء هيات مديره -مديران اجرايي و كساني كه حق امضاء دارند.
 .4تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.
 .5تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات ثبتي شركت و اعتبار امضاهاي مجاز.
 .6يك نسخه از اسناد استعلم.
 .7تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي
 .8ليست اسامي سهامداران شركت
تبصره  : 1در پاكت الف هيچگونه اطلعاتي كه به قيمت مربوط باشHHد و از آن تمHHام يHHا بخشHHي از مبلHHغ پيشHHنهاد قابHHل
استخراج باشد ،نبايد قرار گيرد .
 .2پاكت ب )پاكت قيمت( :
دقيقاً مطابق فرم پيشنهاد قيمHHت بHHا مHHدت
بايد حاوي پيشنهاد قيمت كل خدمات به صورت ريالي ،ارزي – ريالي ،HHHHاHرزي،H
اعتبار  6ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادهاي اين استعلم باشد .
.1
.2

پيشنهاد دهندگان نبايد در پيشنهاد قيمت خود ماليات بر ارزش افزوده را لحاظ نمايند .
قيمت هاي پيشنهادي مندرج در فرم پيشنهاد قيمت شامل كليه هزينه ها و مخارجي اسHHت كHHه ممكHHن اسHHت
جهت انجام خدمات موضوع استعلم هزينه شود ،از قبيل سود پيشنهاد دهنHHده ،هزينHHه هHHاي بالسHHري ماننHHد
ماليات،ساير عوارض قانوني بيمه تامين اجتماعي ،مزاياي قانوني كاركنان و ساير هزينه هاي مشابه در داخHHل و
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يا خارج كشور و در نظر گرفتن كليه خطرات مسئوليت ها و تعهداتي است كه در اسناد استعلم به صHHراحت يHHا
به طور ضمني بيان شده اند .
 (22نحوه پرداخت  :هزينه موضوع استعلم پس از ارائه صورتحساب و تائيديه ناظر شركت ارتباطات سيار ايران و بHHا كسHHر كسHHورات
قانوني قابل پرداخت خواهد بود .لزم به توضيح است كسورات مربوط به بيمه پس از وصول مفاصا حساب بيمه مسترد مHHي
گردد.
 (23طرف دوم )برنده استعلم( مكلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضHHمين انجHHام تعهHHدات بHHانكي
معادل  % 10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد كه تضمين مذكور پس از پايان دوره گارانتي ليسنس با صHHدور تائيHديه نهHايي
ناظر طرف اول و ارائه مفاصا حساب بيمه قابل آزاد سازي خواهد بود.
 (24براي هر روز تأخير تا  20روز معادل يك و نيم در هزار بهاي آن بخش از خدمات و تعهداتي كه با تأخير انجHHام شHHده اسHHت و از
 20روز بيشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهاي آن بخش از تعهداتي كه با تأخير انجام شده اسHHت از صورتحسHHاب طHHرف
دوم كسر خواهد شد.
 (25چنانچه تأخير در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول مي تواند ارجاع سفارش را فسخ نموده و تضمين انجHHام تعهHHدات
طرف دوم را ضبط نمايد و يا ارجاع سفارش را به تشخيص خود ادامه دهد.
 (26در اينصورت طرف اول جرائم و خسارات تأخير در خدمات را كه با تأخير ارائه ميشود با نرخ دو و نيم در هزار براي هر روز مازاد
بر  40روز تأخير اوليه تا روز ارائه خدمات محاسبه و از صورت حسابهاي طرف دوم كسر مينمايHHد .بHHه هرحHHال در صHHورت
فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محل مطالبات و ساير دارائيهاي طرف دوم برداشHHت نمايHHد.
در صورت عدم تكافو و خودداري طرف دوم از پرداخت از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
 (27پيشنهاد دهنده مي بايست علوه بر پيشنهاد قيمت ،نامه پيشنهاد قيمت و شرايط اسHHتعلم را امضHHاء نمHHوده و عبHHارت ملحظHHه
گرديد و مورد تائيد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
 .1نحوه ارزيابي مالي و اعلم برنده
 .1برنده استعلم  ،پيشنهاد دهنده اي خواهد بود كه مناسب ترين قيمت را ارائه نموده باشد.
 .2در صHHHHHورت ارائHHHHHه پيشHHHHHنهاد قيمHHHHHت بHHHHHه صHHHHHورت ارزي – ريHHHHHHHالي و HيHHHHHا اHرزي ،HبHHHHHHراي
هم سنگ )معادل( سازي قيمتها با پيشنهادات ريالي ،نرخ ارز را با احتساب نرخ ارز فروش نقدي در سايت سنا
در روز بازگشايي پاكت قيمت ،محاسبه خواهد نمود.
تبصره  :1پيشنهاد دهندگان مكلف به ارائه ريز قيمت هاي پيشنهادي خود مطابق  LOPميباشHHند و در صHHورت
عدم ارائه ريز قيمت ،پيشنهاد آنان مورد بررسي قرار نگرفته و از دور استعلم خارج خواهند شد.
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

خرید لیسنس
شركت ارتباطات سيار ايران
) سهامي عام (

Sybase

شماره :

تريخ :

پيوست :

 .2مراحل ارجاع سفارش به برنده استعلم:
 .1شركت در استعلم و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد استعلم مي باشHHد لHHذا پHس از ابلغ
كتبي اين شركت )توسط نماينده شركت ارتباطات سيار ايران و مجري قرارداد( به برنده استعلم ،وي بايHHد ظHHرف مHHدت
حداكثر هفت روز كاري براي تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود.

قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده
و رعايت خواهد شد )پيشنهاد دهنده(
شركت ...............................
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