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شرایط استعالم 98/004037 :
 زمانبندی اجرای پروژه از  10شهریور به مدت  2ماه می باشد. طرف دوم متعهد است ظرف مدت  7روز پس از ارجاع سفارش نسبت به به ارائه تضمین انجام تعهدات معادل  %10مبلغ مورد معامله بصورتضمانتنامه بانکی اقدام نماید.
 پرداخت پس از انجام موضوع ارجاع سفارش و صدور تاییدیه اداره کل ارتباطات (ناظر اجرای کار) و همچنین ارائه گزارش کامل مراحل و رونداجرای کار ،پس از کسر کسورات قانونی از جمله 67ر %16حق بیمه سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد.
 از هر پرداخت مبلغ  %10صورت وضعیت به عنوان حسن انجام کار کسر می گردد که در انتهای قرارداد و پس از صدور  FACو ارائه مفاصاحساب از سازمان بیه تامین اجتماعی آزاد می گردد.
تبصره :پرداخت آخرین صورتحساب و تسویه حساب نهایی با طرف دوم موکول به ارائه مفاصاحساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی توسط
طرف دوم خواهد بود.
 پرداخت کلیه عوارض و مالیات متعلقه بجز  9درصد مالیات بر ارزش افزوده (به شرط ارائه گواهی مودیان مالیاتی) بر عهده پیمانکار می باشد وقیمت پیشنهادی شامل بهای خدمات موضوع ارجاع سفارش و کلیه کسورات قانونی است.
 طرف دوم برای انجام تعهدات خود موظف است از کلیه امکانات و توانمندی های تولید داخل کشور استفاده نماید. به ازای هر روز تأخیر در اجرای پروژه  ،تا  20روز معادل یک و نیم در هزار بهای آن بخش از زمانبندی پروژه که با تاخیر انجام شده است و برای هر روزتأخیر  ،تا  40روز معادل  2در هزار بهای آن بخش  ،از زمانبندی پروژه و تعهداتی که با تأخیر انجام شده است  ،از صورتحساب طرف دوم کسر خواهد
شد  .چنانچه تأخیر از  40روز تجاوز نماید  ،طرف دوم می تواند این قرارداد را فسخ نموده و تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نماید و یا قرارداد
را به تشخیص خود تا تحویل کل یا باقیمانده اقالم ادامه دهد .در اینصورت طرف اول جرائم و خسارات تاخیرات را با نرخ دو و نیم در هزار برای هر روز
مازاد بر  40روز تاخیر اولیه تا روز اتمام اجرای پروزه محاسبه و از صورت حسابهای طرف دوم کسر می نماید.

 طرف دوم مکلف به رعایت کلیه شرح خدمات پیوست می باشد.تضمین انجام تعهدات در صورتیکه تهعدات طرف دوم طبق مفاد این ارجاع سفارش انجام و توسط طرف اول تایید نهایی شده باشد پس از ارائهمفاصا حساب بیمه آزاد خواهد شد.
 طرف اول می تواند حجم موضوع قرارداد را تا میزان  %25طی ابالغیه کتبی به طرف دوم افزایش و یا کاهش دهد.كلیه موارد فوق مورد تایید مي باشد
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