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شرایط استعالم که پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت دقیق آن می باشند:
-1استعالم تکمیل شده شامل فرم پیشنهاد قیمت و سایر مدارک مربوطه پس از مهر و امضاء صاحبان مجاز شرکت پیشنهاد دهنده می
بایست در داخل پاکت سربسته و ممهور به مهر شرکت حداکثر تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  98/7/15به نشانی نشانی :میدان ونک،
خیابان ونک  ،ضلع شرقی تقاطع کردستان  ،برج همراه  ،طبقه همکف دبیرخانه مرکزی ارائه گردد .همچنین پیشنهاد دهنده می بایست
شماره و موضوع استعالم را بر روی پاکت قید نماید .
-2قیمت پیشنهادی بدون مالیات بر ارزش افزوده و بصورت ریالی محاسبه گردد  .مبلغ پیشنهادی می بایست بصورت مبلغ واحد و مبلغ
کل در فرم پیشنهاد قیمت درج گردد  .همچنین پیشنهاد قیمت ارائه شده می بایست از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت استعالم  ،به
مدت  7روز اعتبار داشته باشد .
 -3کلیه هزینه های مرتبط با موضوع استعالم از قبیل هزینه حمل کاالی درخواست شده به مقصد انبار شرکت ارتباطات سیار ایران
واقع در شهر تهران بعهده فروشنده می باشد و از این بابت مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد .
 -4کاالی موضوع استعالم می بایست دارای  48ساعت مهلت تست و تایید فنی و یک سال گارانتی باشد .
 -5فروشنده مکلف است کلیه الزامات تعیین شده در مصوبه  163تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با موضوع حمایت حداکثری از
توانمندی تولید داخل و همچنین دستورالعمل های  HSEرا رعایت نماید.
 -6زمانبندی تحویل تجهیزات یک هفته از تاریخ صدور ارجاع سفارش می باشد .
 -7مغایرت کاالی تحویلی با مدل  ،مشخصات و گارانتی تعیین شده از سوی خریدار در حکم عدم تحویل تلقی و فروشنده موظف به
جایگزین نمودن آن ها با کاالی مورد تایید خریدار می باشد  .چنانچه بر اثر عدم انطباق هریک از تعهدات فروشنده با شرایط  ،مواد و
اسناد موجود در استعالم خسارتی به خریدار وارد شود  ،فروشنده جبران آن را تعهد می کند .تشخیص میزان خسارت به عهده خریدار
بوده و در صورت عدم توافق خریدار با فروشنده در مورد مبلغ خسارت  ،میزان خساراتی که از طرف کارشناس دادگستری منتخب
خریدار تعیین می شود قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و در چنین مواردی کلیه هزینه های کارشناسی به عهده فروشنده است.
 -8با عنایت به زمانبندی اعالم شده  ،فروشنده باید به نحوی تأمین و تحویل موضوع استعالم را برنامه ریزی و انجام دهد که ظرف
مدت تعیین شده کلیه تعهدات مربوطه را بطور تمام و کمال به اتمام رسانیده باشد.
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-9پیشنهاد دهنده می بایست عالوه بر مهر و امضاء فرم پیشنهاد قیمت و شرایط استعالم  ،عبارت مالحظه گردید و مورد تأیید است را
در ذیل صفحات آن قید نماید.
 %100 -10بهای کاال موضوع استعالم پس از تحويل پرداخت خواهد شد.

 -11فروشنده موظف است در صورت ارجاع سفارش و انجام معامله نسبت به ارائه صورتحساب معتبر بهمراه تصویر مدارک حاوی
شناسه ملی ( اشخاص حقوقی ) و یا تصویر کارت ملی ( اشخاص حقیقی ) اقدام نماید .
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