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شرایط استعالم شماره 98/004120
 پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بر عهده طرف اول ميباشد و با ارائه مدارك مثبته انجام خواهد شد. حق نظارت بر نحوه اجرای پروژه به هر نحوه برای طرف اول محفوظ است.زمانبندی اجرای پروژه از تاريخ مبادله ارجاع سفارش تا پايان سال  98مي باشد . ارائه آخرين روزنامه رسمي حاوی آخرين تغييرات الزامي است. قيمت پيشنهادی بدون درج ارزش افزوده ارائه گردد. موضوع استعالم و نام شركت پيشنهاد دهنده روی پاكات قيد شود. نحوه پرداخت  :هزينه موضوع استعالم با ارائه صورتحساب و تائيديه توسط ناظر شركت ارتباطات سيار ايران پس از كسر%16/67بعنوان سپرده بيمه قابل پرداخت خواهد بود  .الزم به توضيح است كسورات مربوط به بيمه پس از وصول مفاصا حساب بيمه مسترد
مي گردد .
 طرف دوم (برنده استعالم) مکلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضممين انجمام تعهمدات بمانکيمعادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد كه تضمين مذكور پس از پايان دوره گارانتي تجهيزات با صمدور تائيديمه نهمايي نماظر
طرف اول و ارائه مفاصا حساب بيمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 برای هر روز تأخير تا  20روز معادل يک و نيم در هزار بهای آن بخش از خدمات و تعهداتي كه با تأخير انجام شده است و از 20روز بيشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتي كه با تأخير انجام شمده اسمت از صورتحسماب طمرف دوم كسمر
خواهد شد.
 چنانچه تأخير در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول ميتواند اين قرارداد را فسخ نموده و تضمين انجام تعهدات طرفدوم را ضبط نمايد و يا ارجاع سفارش را به تشخيص خود ادامه دهد.
در اينصورت طرف اول جرائم و خسارات تأخير در خدمات را كه با تأخير ارائه ميشود با نرخ دو و نيم در هزار برای هر روز مازاد بر
 40روز تأخير اوليه تا روز ارائه خدمات محاسبه و از صورت حسابهای طرف دوم كسر مينمايد .بهرحمال در صمورت فسمخ قمرارداد
طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محل مطالبات و ساير دارائيهای طرف دوم برداشت نمايد .در صورت عدم تکافو و
خودداری طرف دوم از پرداخت از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
 پيشنهاد دهنده مي بايست عالوه بر پيشنهاد قيمت  ،نامه پيشنهاد قيمت و شرايط استعالم را امضما نمموده و عبمارت مالحظمهگرديد و مورد تائيد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
 -شركتهايي ميتوانند در است عالم شركت نمايند كه دارای مجوز از مركمز آممار ايمران و يما گواهيناممه پ وهشمي از وزارت علمومتحقيقات و فن اوری دارا باشند .
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