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بسمه تعالی
شرايط كلی استعلم شماره 001212
خرید تجهیزات یدکی

HP

 (1موضوع استعلم :خرید تجهیزات یدکی  HPبه شرح مشخصات فنی پیوست.
 (2پیشنهاد دهنده :در این استعلم شخص حقوقی است که اسناد استعلم را دریافت و در استعلم شرکت میکند.
 (3مگواهی قبولی مقدماتیب یا مPACب  :عبارت است از گواهی پذیرش اولیه تجهیزات موضوع  LOMکه توسط ش>>رکت
همراه اول ،پس از ترخیص تجهیزات و تایید ناظر همراه اول صادر خواهد شد.
 (4مگواهی پذیرش نهایی ب یا مFACب :عبارت است از گواهی که شرکت همراه اول در انتها و بعد از اتمام ارجاع سفارش
صادر میکند و صدور آن به معنی اتمام تعهدات برنده استعلم است.
 (5متجهیزاتب به تنهایی و در مجموع ،عبارت است از هر نوع تجهیزات مقرر ش>>ده در ای>>ن ارج>>اع س>>فارش ک>>ه توس>>ط
شرکت همراه اول از برنده استعلم خریداری میشود و در  LOMپیوست توضیح داده شده است.
 (6ناظر فنی طرح :ناظر ،معاونت عمليات و مديريت شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران می باشد.
 (7پیشنهاد قیمت باید برای هر جزء بصورت واحد ذکر شود و قیمت کل بای>>د ب>>ه ع>>دد و ح>>روف قی>>د ش>>ود .در ص>>ورت
مغایرت در نتیجه جمع واحدها با قیمت کل ،به شرح ذیل تصمیم گیری خواهد شد:
 .1در صورت عدم تطابق بین قیمت/قیمت های حروفی و عددی ملک استفاده قیمت/قیمت ه>>ای حروف>>ی
.2

خواهد بود.
در صورت عدم تطابق قیمت/قیمت های کل با جمع اجزاء قیمت/قیمت ها ،معیار ارزی>>ابی قیم>>>ت/قیمت

ها ،قیمت کل خواهد بود.
 (8کلیه هزینه های مربوط به تهیه پیشنهاد به عهده شرکت کننده در استعلم خواهد بود.
 (9پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده شرکت همراه می باشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 (10به پیشنهاد های مشروط ،گنگ و ناقص که بنحوی از انحاء مغایر با مشخص>>ات فن>>ی و س>>ایر ش>>رایط اس>>تعلم باش>>د،
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 (11نماینده مجری استعلم :اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران می باشد.
 (12اسناد استعلم:
 .1شرایط استعلم در  7صفحه
 .2مشخصات فنی در  1صفحه
 .3فرم پیشنهاد قیمت در  1صفحه
 (13قیمت پیشنهاد شده باید قطعی باشد و تغییراتی چون نرخ برابری ارزها نسبت به یكدیگر و غیره ،دلیلی ب>>رای ت>>وجیه
تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود.
 (14محل و مهلت تحویل اسناد:
 (1محل تحویل پیشنهاد :دبیرخانه ارتباطات سیار ایران به آدرس :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك ،ب>رج هم>راه،
طبقه همكف ،دبیرخانه همراه اول میباشد.
 (2زمان و مهلت تحویل پیشنهادها :کلیه پیشنهاد دهندگان حداکثر تا س>>اعت  16روز ش>>نبه م>>ورخ 20/07/98
مهلت دارند تا اسناد استعلم را که حاوی کلیه مدارک لزم مطابق با شرایط این استعلم م>>ی باش>>د ب>>ه
آدرس فوق تحویل نمایند .لزم است روی پاکت پیشنهادی ،شماره و موضوع استعلم قید گردد.
تذکر :پاکات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذکر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.
 (3اعتبار پیشنهادات :کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکات بمدت سه م>>اه اعتب>>ار داش>>ته و
قابل تمدید برای یك دوره سه ماهه دیگر باشند.
 (15سهام داران یا اعضای هیات مدیره شرکت های حاضر در استعلم نباید بطور هم زمان به عنوان سهام دار مش>>ترک ی>>ا
عضو هیات مدیره شرکت یا شرکت های دیگر حاضر در استعلم باشند.
 (16پیشنهاد دهنده باید قبل از تسلیم پیشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را به دقت بررسی کرده و تمام اطلعات لزم مانند
وضعیت شبكه ،شرایط محلی و غیره را بدست آورد .پیشنهاد دهنده پس از تسلیم پیشنهاد نمیتوان>>د اس>>تناد ب>>ه
ناآگاهی یا اشتباه خود نماید.
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 (17پیشنهاد دهنده میبایست به دقت اسناد استعلم را بررسی کرده و کاملً از کلیه شرایط و موضوعاتی ک>>ه میتوان>>د ب>ه
هر صورت در کار یا در هزینه آن مؤثر باشد اطلع حاصل نماید .هرگاه پیشنهاد دهنده پس از مط>>العه اس>>ناد ب>>ه
این نتیجه رسیده است که اشتباه ،اختلف یا از قلمافتادگی در اسناد وجود دارد یا نیاز به توضیحاتی داشته باش>>د
باید بی درنگ شرکت ارتباطات سیار ایران را کتبی مطلع نم>>وده و قب>>ل از تس>>لیم پیش>>نهاد توض>>یح او را کت>>بی
دریافت دارد .به هر حال عدم اظهار نظر به منزله بلاشكال بودن اسناد استعلم تلقی خواهد شد.
 (18عدم وجود ابهام :شرکت در استعلم و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که پیش>>نهاد دهن>>ده تم>>ام اس>>ناد
استعلم را به دقت مطالعه کرده و اطلعات مربوط به آنها را ،کسب نموده است و ابهام یا اشتباهی ب>>ه نظ>>ر او در
اسناد استعلم وجود ندارد.
 (19داشتن کد اقتصادی برای شرکت کنندگان در استعلم الزامی است.
 (20حق نظارت بر تحویل تجهیزات به هر نحوه برای شرکت همراه اول محفوظ است.
 (21مدت زمان گارانتی تجهیزات  12ماه می باشد.
 (22زمان بندی تحویل تجهیزات از زمان ارجاع سفارش حداکثر  75روز میباشد.
 (23توضیح و تشریح اسناد :شرکت کنندگان در استعلم ،پس از دریافت اسناد ،می توانن>>د در رابط>>ه ب>>ا هرگ>>ونه س>>وال و
پیشنهاد خود درباره شرایط استعلم و سایر موارد ،با شماره تلفن  81712592تماس حاصل نمایند.
شرکت همراه اول در صورتی که نیاز به ارائه توضیحات کتبی یا تغییراتی در اسناد استعلم باشد ،مراتب را به کلیه
خریداران اسناد کتباً اعلم خواهد نمود.
 (24محتویات پاکت های پیشنهادی:
 .1پاکت الف باید محتوی مدارک و اطلعات زیر باشد:
 .1مشخصات فنی که تمامی صفحات آن به امضاء و مهر مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.
مشخصات پیشنهاد دهنده شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاکس
.2
 .3نام و عنوان شغلی اعضاء هیات مدیره -مدیران اجرایی و کسانی که حق امضاء دارند.
 .4تصویر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهور شده باشد.
 .5تصویر روزنامه رسمی کشور حاوی آخرین تغییرات ثبتی شرکت و اعتبار امضاهای مجاز.
 .6یك نسخه از اسناد استعلم.
 .7تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی
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لیست اسامی سهامداران شرکت
تبصره  :1در پاکت الف هیچگونه اطلعاتی که به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشی از مبل>>غ پیش>>نهاد
قابل استخراج باشد ،نباید قرار گیرد .

 .2پاکت ب )پاکت قیمت(:
باید حاوی پیشنهاد قیمت کل خدمات به صورت ریالی ،ارزی–ریالی ،ارزی ،دقیقاً مطابق فرم پیشنهاد قیم>>ت
با مدت اعتبار  6ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادهای این استعلم باشد .
.1
.2

پیشنهاد دهندگان نباید در پیشنهاد قیمت خود مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نمایند .
قیمت های پیشنهادی مندرج در فرم پیشنهاد قیمت شامل کلی>>ه هزین>>ه ه>>ا و مخ>>ارجی اس>>ت ک>>ه
ممكن است جهت انجام خدمات موضوع استعلم هزینه شود ،از قبیل سود پیش>>نهاد دهن>>ده ،هزین>>ه
های بالسری مانند مالیات،سایر عوارض قانونی بیمه تامین اجتماعی ،مزایای قانونی کارکنان و س>>ایر
هزینه های مشابه در داخل و یا خارج کشور و در نظر گرفتن کلیه خطرات مسئولیت ه>>ا و تعه>>داتی

است که در اسناد استعلم به صراحت یا به طور ضمنی بیان شده اند .
 .3پیشنهاد دهندگان ملزم به ارائه پیشنهاد قیمت جهت کلیه تجهیزات موضوع استعلم می باشند.
 (25نحوه پرداخت :هزینه موضوع استعلم پس از تحویل تجهیزات به انبار م 17خلیج فارسب شرکت ارتباطات سیار ایران
به نشانی :مخیابان خلیج فارس )شماره  ،(۲خیابان شهید بهشتی ،روبروی مرکز تلفن شهید بخشیب و صدور
رسید انبار با ارائه صورت حساب و تائیدیه توسط ناظر شرکت ارتباطات سیار ایران و با کسر کسورات قانونی قابل
پرداخت خواهد بود .لزم به توضیح است کسورات مربوط به بیمه پس از وصول مفاصاحساب بیمه مسترد
میگردد.
 (26حداکثر تا  ٪25ارزش تجهیزات در صورت درخواست برنده استعلم و در قبال ارائ>>ه ض>>مانتنامه ب>>انكی معت>>بر ،غی>>ر
مشروط و قابل قبول برای شرکت همراه اول میتواند به صورت پیشپرداخت پرداخت گردد.
 (27کلیه تجهیزات خریداری شده ذیل ارجاع سفارش حاضر می بایست مطابق با اس>>تانداردها و الزام>>ات تعیی>>ن ش>>ده در
 LOMباشند .مغایرت تجهیزات تحویلی با لیست تجهیزات ) (LOMدر حكم عدم تحویل و ی>>ا ع>>دم تأیی>>د تلق>>ی
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خواهد شد .چنانچه مجموعه تجهیزات یا بخشی از آن مورد تأیید قرار نگیرد ،شرکت همراه اول مراتب را کتب>اً ب>ه
برنده استعلم اعلم خواهد نمود .برنده استعلم موظف اس>>ت ح>>داکثر ظ>>رف م>>دت  10روز پ>>س از اعلم کت>>بی
شرکت همراه اول نسبت به تأمین کسری و یا رفع مغایرتها و یا جایگزینی تجهی>>زات س>>الم ب>>ا تجهی>>زات معی>>وب
اقدام نماید .در صورتی که برنده استعلم ظرف  10روز مقرر نسبت به جایگزینی یا رفع مغایرت اقدام ننماید ج>>زء
تأخیرات برنده استعلم محسوب شده و مشمول بند جرایم خواهد بود.
 (28پیشنهاده دهنده تعهد می نماید که کلیه تجهیزات تحویلی با برند  ،Originalصفر و دارای تكنولوژی روز بوده و ب>>رای
منظور مورد نظر ،کاملً مطابق مشخصات ارائه شده از سوی شرکت همراه اول می باشد .هرگونه مغایرت تجهیزات
تحویلی با مشخصات فنی و یا ارائه تجهیزات غیر اصلی ،تقلبی ،ب>>دون لیس>>نس ،ج>>ایگزین ی>>ا ب>>ا ک>>ارایی مش>>ابه
موضوع ارجاع سفارش ،در حكم عدم تحویل تلقی می گردد و برنده استعلم متعهد است با هزینه خ>>ود در اس>>رع
وقت نسبت به جایگزینی آن اقدام نماید.
 (29پرداختهای بخش ارزی بهصورت ریالی با احتساب نرخ تبدیل ارز اعلم>>ی از س>وی ش>>رکت هم>راه اول در روز انج>ام
پرداخت صورت میپذیرد .شرکت همراه اول منحصرا مرجع اعلم نرخ تبدیل ارز در این استعلم میباشد.
 (30برنده استعلم مكلف است ظرف مدت  7روز از تاریخ ارجاع سفارش نسبت ب>ه ارائ>ه تض>مین انج>ام تعه>دات ب>>انكی
معادل  % 10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نماید که تضمین مذکور پ>>س از پای>>ان دوره گ>>ارانتی تجی>>زات ب>>ا ص>>دور
تائیدیه نهایی ) (FACناظر شرکت همراه اول و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 (31برای هر روز تأخیر تا  20روز معادل یك و نیم در هزار بهای آن بخش از خدمات و تعهداتی که با تأخیر انجام ش>>ده
است و از  20روز بیشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتی که با تأخیر انجام شده اس>>ت از
صورتحساب برنده استعلم کسر خواهد شد.
 (32چنانچه تأخیر در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نماید شرکت همراه اول می تواند ارج>>اع س>>فارش را فس>>خ نم>>وده و
تضمین انجام تعهدات برنده استعلم را ضبط نماید و یا ارجاع سفارش را به تشخیص خود ادامه دهد.
 (33در این صورت شرکت همراه اول جرائم و خسارات تأخیر در خدمات را که با تأخیر ارائه میشود با ن>>رخ دو و نی>>م در
هزار برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولیه تا روز ارائه خدمات محاسبه و از صورت حساب های برنده استعلم
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کسر مینماید .به هرحال در صورت فسخ ،ش>>رکت هم>>راه اول ح>>ق دارد خس>>ارات وارده را محاس>>به و از مح>>ل
مطالبات و سایر دارائیهای برنده استعلم برداشت نماید .در ص>>ورت ع>>دم تك>>افو و خ>>ودداری برن>>ده اس>>تعلم از
پرداخت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.
 (34پیشنهاد دهنده می بایست علوه بر پیشنهاد قیمت ،نامه پیشنهاد قیمت و شرایط استعلم را امضاء نم>>وده و عب>>ارت
ملحظه گردید و مورد تائید است را در ذیل صفحات آن قید نماید.
 .1نحوه ارزیابی مالی و اعلم برنده
 .1برنده استعلم  ،پیشنهاد دهنده ای خواهد بود که کمترین قیمت را ارائه نموده باشد.
 .2در ص>>>>ورت ارائ>>>>ه پیش>>>>نهاد قیم>>>>ت ب>>>>ه ص>>>>ورت ارزی – ری>>>>>>>الی و> ی>>>>>ا ا>رزی> ،ب>>>>>>رای
هم سنگ )معادل( سازی قیمتها با پیشنهادات ریالی ،نرخ ارز را با احتساب نرخ ارز فروش نقدی در
سایت سنا در روز بازگشایی پاکت قیمت ،محاسبه خواهد نمود.
تبصره  :1پیشنهاد دهندگان مكلف به ارائه ریز قیمت های پیشنهادی خود مطابق  LOPمیباش>>ند و
در صورت عدم ارائه ریز قیمت ،پیش>>نهاد آن>ان م>ورد بررس>>ی ق>رار نگرفت>ه و از دور اس>تعلم خ>ارج
خواهند شد.
 .2مراحل ارجاع سفارش به برنده استعلم:
 .1شرکت در استعلم و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد استعلم می باشد لذا پس از
ابلغ کتبی این شرکت )توسط نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران و مجری ارجاع سفارش( به برنده استعلم،
وی باید ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری برای تسلیم تضمین انجام تعهدات و امضاء ارجاع سفارش حاض>>ر
شود.
قرائت شد و بطور کامل مورد قبول بوده
و رعایت خواهد شد
شرکت )پیشنهاد دهنده(
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