استعلم تجیزات یدکی هوآوی
شرکت ارتباطات سیار ایران)سهامی عام(

بسمه تعالی
شرايط كلی استعلمشماره 001119
خرید تجیزات یدکی با بند هواوی

 .1مقدمه :شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد ،تجهيزات يدكی با برند هواوی به شرح مشخصات فنی پيوست ) (LOMرا ،از طري22ق
استعلم ارزی )ارز مورد قبول يورو می باشد( ،از شركت های داخلی واجد شرايط سابقه فعاليت در اين زمينه خريداری نمايد.
 .2موضوع استعلم :خريد تجهيزات يدكی با برند هواوی به شرح مشخصات فنی پيوست ).(LOM
 .3پيشنهاد دهنده :در اين استعلم شخص حقوقی است كه اسناد استعلم را دريافت و در استعلم شركت میكند.
 .4ناظر فنی طرح :ناظر قرارداد ،معاونت عمليات و مديريت شبکه شركت ارتباطات سيار ايران می باشد.
 .5نماينده مجری استعلم :اداره كل خريد شركت ارتباطات سيار ايران می باشد.
 .6به پيشنهاد های مشروط ،گنگ و ناقص كه بنحوی از انحاء مغاير با مشخصات فنی و ساير ش22رايط اس22تعلم باش22د ،ترتي22ب اث22ر داده
نخواهد شد.
 .7قيمت پيشنهاد شده بايد قطعی باشد و تغييراتی چون افزايش قيمت مواد اوليه ،دستمزد ،نرخ برابری ارزها نسبت ب22ه يک22ديگر و غي22ره،
دليلی برای توجيه تقاضای افزايش قيمت پيشنهادی تا پايان اعتبار پيشنهاد قيمت نخواهد بود.
 .8پيشنهاد قيمت بايد برای هر جزء بصورت واحد ذكر شود و قيمت كل بايد به عدد و حروف قيد شود .در صورت مغايرت در نتيجه جمع
واحدها با قيمت كل ،به شرح ذيل تصميم گيری خواهد شد:
 .1در صورت عدم تطابق بين قيمت/قيمت های حروفی و عددی ملک استفاده قيمت/قيمت های حروفی خواهد بود.
 .2در صورت عدم تطابق قيمت/قيمت های كل با جمع اجزاء قيمت/قيمت ها ،معيار ارزيابی قيمت/قيمت ها ،قيمت كل خواهد بود.
 .9كليه هزينه های مربوط به تهيه پيشنهاد به عهده شركت كننده در استعلم خواهد بود.
 .10سهام داران يا اعضای هيات مديره شركت های حاضر در استعلم نبايد بطور هم زمان به عنوان سهام دار مش22ترک ي22ا عض22و هي22ات
مديره شركت يا شركت های ديگر حاضر در استعلم باشند
 .11داشتن كد اقتصادی برای شركت كنندگان در استعلم الزامی است.
 .12مدت انجام موضوع قرارداد :زمان بندی  120روزه تقويمی از تاريخ ارجاع سفارش و دو سال گارانتی می باشد .
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 .13اسناد استعلم:
.1

شرايط استعلم در  7صفحه

.2

طرح قرارداد خريد تجهيزات يدكی هواوی در  16صفحه

.3

مشخصات فنی ) (LOMدر  1صفحه

.4

فرم پيشنهاد قيمت در  3صفحه

 .14مبلغ ،نوع و چگونگی ارائه تضمين شركت در استعلم:
پيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانت نامه بشرح زير میتوانند در استعلم شركت نمايند:
پيشنهاد دهندگان استعلم بايد مبلغ ) 250،000،000دويست و پنجاه ميليون( ريال بابت سپرده شركت در استعلم ارائه نمايند.
جهت شركت در استعلم پيشنهاد دهندگان بايد مبلغ فوق را به صورت چک بانکی تضمينی يا ض22مانت ن22امه ب22انکی غي22ر قاب22ل
برگشت و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه  3ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهاد و قابل تمديد بنا به درخواست شركت
ارتباطات سيار ايران برای يک مدت  3ماهه ديگر كه توسط يکی از بانک های داخلی به نام شركت ارتباطات سيار اي22ران ص22ادر
شده باشد را به ضميمه اسناد استعلم ارائه نمايد.
تبصره  : 1تضمين شركت در استعلم تنها زمانی قابل قبول خواهد بود كه بر طبق مفاد مقررات اين شرايط تهيه و هم زمان ساير
اسناد استعلم تسليم شده باشد.
تبصره  : 2تضمين شركت در استعلم به منظور حصول اطمينان از حسن اجرای مفاد پيشنهاد شركت در استعلم و اجرای تعهدات
به وسيله شركت ارتباطات سيار ايران در مورد امضای قرارداد ،میباشد .تضمين شركت در استعلم به م22دت اعتب22ار پيش22نهاد ه22ا
توسط استعلم گزار نگهداری خواهد شد و در صورت تخلف پيشنهاد دهنده از امضای قرارداد و يا خودداری از ارائه ضمانت ن22امه
انجام تعهدات ،ضمانت نامه شركت در استعلم وی به وسيله استعلم گزار ضبط خواهد ش22د و پيش22نهاد دهن22ده ح22ق هيچگ22ونه
ادعايی در اين زمينه نخواهد داشت.
تبصره  : 3ضمانت نامه پيشنهاد دهنده ای كه در استعلم برنده شناخته میشود تا تاريخ امضای ق22رارداد و تس22ليم ض22مانت ن22امه
انجام تعهدات )هر كدام ديرتر باشد( به وسيله شركت ارتباطات سيار ايران نگهداری خواهد شد.
تبصره  :4به پيشنهادهای فاقد سپرده و يا ضمانت نامه شركت در استعلم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 .15محل و مهلت تحويل اسناد:
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 (1محل تحويل پيشنهادها :اداره كل خريد شركت ارتباطات سيار ايران به آدرس :تهران ،ميدان ونک ،خيابان ونک ،برج هم22راه
طبقه پنج ،واحد هفت میباشد.
 (2زمان و مهلت تحويل پيشنهادها :كليه پيشنهاد دهندگان حداكثر تا ساعت  16روز ش2نبه م22ورخ  19/05/98مهل22ت دارن22د ت22ا
اسناد استعلم را كه حاوی كليه مدارک لزم مطابق با شرايط اين استعلم می باشد به آدرس فوق تحويل نمايند.
تذكر :پاكات پيشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر به هيچ وجه تحويل گرفته نخواهد شد.
 (3اعتبار پيشنهادات :كليه پيشنهادات بايد از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكات بمدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدي22د ب22رای
يک دوره سه ماهه ديگر باشند.
 (4قيمتگذاری :پيشنهاد دهندگان در نحوه ارائه قيمت استعلم میبايست ،برای كليه آيتمهای پيش22نهاد قيم22ت خ22ود ،مبل22غ را
مشخص نمايند آيتمهايی كه صرفاً به صورت رايگان بوده نيز میبايست قيمت آن را مشخص و چنان چه بدون مبل22غ
تهيه شود مورد قبول نمیباشد.
 (5عدم وجود ابهام :شركت در استعلم و تسليم پيشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد كه پيشنهاد دهنده تمام اس22ناد اس22تعلم را ب22ه
دقت مطالعه كرده و اطلعات مربوط به آنها را ،كسب نموده است و ابهام يا اشتباهی به نظ2ر او در اس22ناد اس2تعلم وج22ود
ندارد.
 (6زبان پيشنهاد :كليه اطلعات و مشخصاتی كه بايد به وسيله پيشنهاد دهنده تهيه و تسليم شود ،به زبان فارسی خواه22د ب22ود و در
صورتی كه اسناد فنی مورد نياز در پيشنهاد ،نياز به ارائه آن ها به زبان انگليس22ی باش22د ،اي22ن م22ورد ب22ا هم22اهنگی ش22ركت
ارتباطات سيار ايران بلمانع است.
 (7پيشنهاد دهنده بايد قبل از تسليم پيشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را ب22ه دق22ت بررس2ی ك22رده و تم22ام اطلع22ات لزم مانن22د
وضعيت شبکه ،شرايط محلی و غيره را بدست آورد .پيشنهاد دهنده پس از تسليم پيشنهاد نمیتواند استناد به ناآگ22اهی
يا اشتباه خود نمايد.
 (8پيشنهاد دهنده میبايست به دقت اسناد استعلم را بررسی كرده و كاملً از كليه شرايط و موض22وعاتی ك22ه میتوان22د ب22ه ه22ر
صورت در كار يا در هزينه آن مؤثر باشد اطلع حاصل نمايد .هرگاه پيشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد به اين ن22تيجه
رسيده است كه اشتباه ،اختلف يا از قلمافتادگی در اسناد وجود دارد يا نياز به توضيحاتی داشته باش2د باي2د ب2ی درن2گ
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شركت ارتباطات سيار ايران را كتبی مطلع نموده و قبل از تسليم پيشنهاد توضيح او را كتبی دريافت دارد .به ه22ر ح22ال
عدم اظهار نظر به منزله بلاشکال بودن اسناد استعلم تلقی خواهد شد.
 .16طبقه بندی كلی پاكت های پيشنهادی:
 .1كليه پيشنهادها می بايست در  3پاكت جداگانه ،تنظيم و بصورت لک و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.
 .2پاكتهای پيشنهادی بايد بر حسب مورد دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت )الف()،ب(و)ج( مشخص شوند.
 .3درج شماره استعلم ،نام و آدرس پيشنهاد دهنده و نام شركت ارتباطات سيار ايران بر روی پاكتها الزامی است.
 .17محتويات پاكت های پيشنهادی:
 .1پاكت الف )پاكت تضمين( :محتوی اصل تضمين شركت در استعلم بشرح بند  14شرايط استعلم حاضر.
 .2پاكت ب بايد محتوی مدارک و اطلعات زير باشد:
 .1مشخصات فنی ) (LOMكه تمامی صفحات آن به امضاء و مهر مجاز پيشنهاد دهنده رسيده باشد.
مشخصات پيشنهاد دهنده شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاكس
.2
 .3نام و عنوان شغلی اعضاء هيات مديره -مديران اجرايی و كسانی كه حق امضاء دارند.
 .4تصوير اساسنامه شركت كه بايستی به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.
 .5تصوير روزنامه رسمی كشور حاوی آخرين تغييرات ثبتی شركت و اعتبار امضاهای مجاز
 .6پيشنهاد دهنده می بايست علوه بر پيشنهاد قيمت ،نامه پيشنهاد قيمت و شرايط استعلم را امضاء نموده و عبارت
ملحظه گرديد و مورد تائيد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
تصوير كد اقتصادی و شناسه ملی
ليست اسامی سهامداران شركت
جدول تکميل شده سهم ارزش كار داخل و خارج

.7
.8
.9

تبصره  : 1در پاكت ب هيچگونه اطلعاتی كه به قيمت مربوط باشد و از آن تمام يا بخشی از مبلغ پيش22نهاد قاب22ل اس22تخراج
باشد ،نبايد قرار گيرد .
 .3پاكت ج )پاكت قيمت( :
دقيقاً مطابق فرم پيش22نهاد قيم22ت ب22ا م22دت
بايد حاوی پيشنهاد قيمت كل تجهيزات به صورت ريالی ،ارزی – ريالی ،2222ا2رزی،2
اعتبار  6ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادهای اين استعلم باشد .
.1

پيشنهاد دهندگان نبايد در پيشنهاد قيمت خود ماليات بر ارزش افزوده را لحاظ نمايند .
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.2

قيمت های پيشنهادی مندرج در فرم پيشنهاد قيمت شامل كليه هزينه ها و مخارجی است كه ممکن اس22ت جه22ت
انجام خدمات موضوع استعلم هزينه شود ،از قبيل سود پيش22نهاد دهن22ده ،هزين22ه ه22ای بالس22ری مانن22د مالي22ات،
عوارض ،گمركی ،ساير عوارض قانونی بيمه تامين اجتماعی ،مزايای قانونی كاركنان و ساير هزينه ه22ای مش22ابه در
داخل و يا خارج كشور و در نظر گرفتن كليه خطرات مسئوليت ها و تعهداتی است كه در اسناد استعلم به صراحت

يا به طور ضمنی بيان شده اند .
 .3پيشنهاد دهندگان ملزم به ارائه پيشنهاد قيمت جهت كليه تجهيزات موضوع استعلم می باشند.
 .18توضيح و تشريح اسناد:
شركت كنندگان در استعلم ،پس از دريافت اسناد ،می توانند در رابطه با هرگونه سوال و پيشنهاد خود درب22اره ش2رايط اس22تعلم و
ساير موارد ،با شماره تلفن  81712592تماس حاصل نمايند.
طرف اول در صورتی كه نياز به ارائه توضيحات كتبی يا تغييراتی در اسناد استعلم باشد ،مراتب را به كليه خري22داران اس22ناد كتب2اً
اعلم خواهد نمود.
 .19شرايط عمومی استعلم )رد پيشنهادات  -اعاده تضمين و يا مطالبه وجه تضمين -ساير شرايط(
 .1پيشنهادهايی كه به يکی از حالت زير واصل گردند ،مورد قبول قرار نگرفته و به پيشنهاد دهندگان ذيربط اعاده می شوند.
پيشنهادهايی كه بصورت مبهم يا مشروط ارائه شده باشند.
.1
پيشنهادهايی كه به نحوی از انحاء مغاير با مشخصات و ساير شرايط اسناد استعلم باشند.
.2
 .3پيشنهادهايی كه فاقد تضمين شركت در استعلم باشند.
 .4پيشنهادهايی كه بصورت ناقص ارائه شده باشند.
 .5پيشنهادهايی كه بعلت ضرورت تجديد يا لغو استعلم اعاده می شوند.
 .6پيشنهادهايی كه اعضای هيات مديره و يا سهام داران آن در دو يا چند شركت حاضر در استعلم مشترک باشند.
 .7پيشنهادهايی كه بموقع تسليم نشده باشند.
 .8شركت در قبول يا رد هر يک يا تمام پيشنهادها مختار است .
 .2موارد اعاده تضمين شركت در استعلم به ترتيب زير می باشد.
 .1كليه موارد بند  -19آ
 .2تضمين پيشنهاد دهندگانی كه برنده استعلم نشده اند.
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.3

مطالبه وجه تضمين شركت در استعلم :تضمين شركت در استعلم برنده استعلم در صورت ارجاع سفارش به وی و امتن22اع

.4

برنده ياد شده از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در شرايط استعلم حاضر.
ساير شرايط عمومی :
 -1پيشنهاد دهندگان نمیتوانند به صورت مشاركتی و فردی هم زمان نسبت به ارائه پيشنهاد جداگانه اقدام نمايند.
 -2برنده استعلم جهت انعقاد قرارداد بايستی يک فقره ضمانت نامه بانکی قبل از انعقاد قرارداد بابت تضمين انجام تعهدات
معادل  %80مبلغ كل ظرف مدت  7روز كاری پس از دريافت نامه ارجاع سفارش به نماينده شركت ارتباطات س22يار
ايران و مجری قرارداد تسليم نمايد.
 -3تضمين بانکی انجام تعهدات فوق می بايست توسط يکی از بانکهای داخلی و بصورت غير مشروط ،غير قابل انتق22ال و
قابل تمديد بنا به نظر شركت ارتباطات سيار ايران صادر و از تاريخ صدور حداقل به مدت يک سال معتبر باشد.
 -4اعتبار مورد نياز جهت اجرای موضوع قرارداد از طريق منابع مالی تامين گرديده است.
 -5طبق مفاد قرارداد تاخيرات و جرائم ناشی از اجرای آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
 -6پرداخت انواع مالياتهای متعلقه و عوارض مربوطه و بيمه های اجتماعی و غيره اعم از اينکه قبل يا بعد از انعقاد قرارداد
وضع شود به عهده طرف دوم می باشد.
 -7افزايش يا كاهش معادل  ) %25بيست و پنج درصد( به حجم قرارداد ب22ر اس22اس اعلم نماين22ده ط22رف اول و در ط22ول
اجرای قرارداد و نهايتاً از طريق ابلغيه امکان پذير خواهد بود.

 .20نحوه ارزيابی مالی و اعلم برنده
 .1برنده استعلم  ،پيشنهاد دهنده ای خواهد بود كه مناسب ترين قيمت را ارائه نموده باشد.
 .2در ص2222ورت ارائ2222ه پيش2222نهاد قيم2222ت ب2222ه ص2222ورت ارزی – ري2222222الی و 2ي22222ا ا2رزی ،2ب22222رای ه22222م
سنگ )معادل( سازی قيمتها با پيشنهادات ريالی ،نرخ ارز را با احتساب نرخ ارز فروش نقدی در سايت س22نا در روز
بازگشايی پاكت قيمت ،محاسبه خواهد نمود.
تبصره  :1پيشنهاد دهندگان مکلف به ارائه ريز قيمت های پيشنهادی خود مطابق  LOPمیباشند و در صورت عدم
ارائه ريز قيمت ،پيشنهاد آنان مورد بررسی قرار نگرفته و از دور استعلم خارج خواهند شد.
 .21مراحل ارجاع سفارش به برنده استعلم:

قرائت شد و به طور کامل مورد تائید بوده و رعایت خواهد شد.
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استعلم تجیزات یدکی هوآوی
شرکت ارتباطات سیار ایران)سهامی عام(

.1

شركت در استعلم و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد استعلم می باشد لذا پس از ابلغ كت22بی
اين شركت )توسط نماينده شركت ارتباطات سيار ايران و مجری قرارداد( به برنده اس22تعلم ،وی باي22د ظ22رف م22دت ح22داكثر
هفت روز كاری برای تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله ق22رارداد ،تض22مين ش22ركت در

.2

استعلم برنده آزاد گردد.
ضمانت نامه پيشنهاد دهنده ای كه در استعلم برنده شناخته می شود تا تاريخ امضای قرارداد و تسليم ض22مانت ن22امه انج22ام
تعهدات ) هر كدام ديرتر باشد( به وسيله شركت ارتباط سيار ايران نگهداری خواهد شد.
قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده
و رعايت خواهد شد )پيشنهاد دهنده(
شركت ...............................
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