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شرایط استعالم قیمت شماره  111000که پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت دقیق آن می باشند:
-1استؼالم تىویل شذُ شاهل فشم پیشٌْاد لیوت ٍ سایش هذاسن هشتَطِ پس اص هْش ٍ اهضاء طاحثاى هجاص ششوت پیشٌْاد دٌّذُ هی
تایست دس داخل پاوت سشتستِ ٍ هوَْس تِ هْش ششوت اسائِ گشددّ .وچٌیي پیشٌْاد دٌّذُ هی تایست شواسُ ٍ هَضَع استؼالم سا تش
سٍی پاوت لیذ ًوایذ .
-2لیوت پیشٌْادی تذٍى هالیات تش اسصش افضٍدُ ٍ تظَست سیالی هحاسثِ گشدد  .هثلغ پیشٌْادی هی تایست تظَست هثلغ ٍاحذ ٍ هثلغ
ول دس فشم پیشٌْاد لیوت دسج گشدد ّ .وچٌیي پیشٌْاد لیوت اسائِ شذُ هی تایست اص تاسیخ آخشیي هْلت تحَیل پاوت استؼالم  ،تِ
هذت  7سٍص اػتثاس داشتِ تاشذ .
 -3ولیِ ّضیٌِ ّای هشتثط تا هَضَع استؼالم اص لثیل ّضیٌِ حول واالی دسخَاست شذُ تِ همظذ اًثاس ششوت استثاطات سیاس ایشاى
ٍالغ دس شْش تْشاى تؼْذُ فشٍشٌذُ هی تاشذ ٍ اص ایي تاتت هثلغی تِ ٍی پشداخت ًخَاّذ شذ .
 -4فشٍشٌذُ هىلف است ولیِ الضاهات تؼییي شذُ دس هظَتِ  163تٌظین همشسات ٍ استثاطات سادیَیی تا هَضَع حوایت حذاوثشی اص
تَاًوٌذی تَلیذ داخل ٍ ّوچٌیي دستَسالؼول ّای  HSEسا سػایت ًوایذ.
 -5صهاًثٌذی تحَیل واال  14سٍص پس اص طذٍس اسجاع سفاسش هی تاشذ .
 -6هغایشت واالی تحَیلی تا هشخظات اػالم شذُ اص سَی خشیذاس دس حىن ػذم تحَیل تلمی ٍ فشٍشٌذُ هَظف تِ جایگضیي ًوَدى
آى ّا تا واالی هَسد تاییذ خشیذاس هی تاشذ  .چٌاًچِ تش اثش ػذم اًطثاق ّشیه اص تؼْذات فشٍشٌذُ تا ششایط  ،هَاد ٍ اسٌاد هَجَد دس
استؼالم خساستی تِ خشیذاس ٍاسد شَد  ،فشٍشٌذُ جثشاى آى سا تؼْذ هی وٌذ .تشخیض هیضاى خساست تِ ػْذُ خشیذاس تَدُ ٍ دس طَست
ػذم تَافك خشیذاس تا فشٍشٌذُ دس هَسد هثلغ خساست  ،هیضاى خساساتی وِ اص طشف واسشٌاس دادگستشی هٌتخة خشیذاس تؼییي هی شَد
لطؼی ٍ غیش لاتل اػتشاع هی تاشذ ٍ دس چٌیي هَاسدی ولیِ ّضیٌِ ّای واسشٌاسی تِ ػْذُ فشٍشٌذُ است.
 -7تا ػٌایت تِ صهاًثٌذی اػالم شذُ  ،فشٍشٌذُ تایذ تِ ًحَی تأهیي ٍ تحَیل هَضَع استؼالم سا تشًاهِ سیضی ٍ اًجام دّذ وِ ظشف
هذت تؼییي شذُ ولیِ تؼْذات هشتَطِ سا تطَس توام ٍ ووال تِ اتوام سساًیذُ تاشذ.
 -8پیشٌْاد دٌّذُ هی تایست ػالٍُ تش هْش ٍ اهضاء فشم پیشٌْاد لیوت ٍ ششایط استؼالم  ،ػثاست هالحظِ گشدیذ ٍ هَسد تأییذ است سا
دس ریل طفحات آى لیذ ًوایذ.
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 -9هؼادل  7/78تؼٌَاى ػلی الحساب تیوِ وسش ٍ تا صهاى اخز ٍ اسائِ هفاطا حساب تیوِ اص سَی ٍی ًضد ششوت ّوشاُ اٍل ًگْذاسی
خَاّذ شذ .
 -10فشٍشٌذُ هَظف است دس طَست اسجاع سفاسش ٍ اًجام هؼاهلِ ًسثت تِ اسائِ طَستحساب هؼتثش تْوشاُ تظَیش هذاسن حاٍی
شٌاسِ هلی ( اشخاص حمَلی ) ٍ یا تظَیش واست هلی ( اشخاص حمیمی ) الذام ًوایذ .
 -11فشٍشٌذُ هَظف است دس طَست اسجاع سفاسش ٍ اًجام هؼاهلِ ًسثت تِ اسائِ هستٌذات شثیِ ساصی تست ّای  EMPالذام
ًوایذ .

مهر و امضاء فروشنده
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