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شرایط استعالم 98/004225 :

 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 نحو برای طرف اول محفوظ است. زمانبندی اجرای پروژه از تاريخ ارجاع سفارش ميباشد. 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 % 16.67
بعنوان سپرده بيمه قابل پرداخت خواهد بود  .الزم به توضيح است كسورات مربوط به بيمه پس از وصول مفاصا حساب بيمه مسترد
مي گردد .
 -دوره آموزشي مي بايست توسط مدرس رسمي شركت سيسکو برگزار گردد.

 مدرس دوره مي بايست  Certifiedشركت سيسکو در دوره  CCNP CLOUDباشد. اين دوره در دو پارت زماني  10روزه و با اختالف يک ماه مابين هر پارت آموزشي برگزار شود. در اين دوره مي بايست از البراتوار شركت سيسکو ( هر دو نفر يک  ) LABبرای انجام موارد عملي استفاده گردد. تمامي هزينه های جانبي دوره از قبيل اياب و ذهاب  ،محل اقامت و عدده و ميدان وعدده هدای ید ايي و  ....بدر عهددهپيمانکار مي باشد ( شکست دقيق قيمت تمام آيتم ها نيز ذكر شود )
 پس از پايان دوره مي بايست مدرك رسمي شركت سيسکو مبني بر حضدور شدركت كننددگان در دوره بده ايشدان ارائدهگردد.
 دوره مورد نظر مي بايست مطابق با سيالبس اعالم شده شركت سيسکو در دوره  CCNP CLOUDبرگزار گردد.محل برگزاری دوره متناسب با پيشنهاد قيمتي شركت پيمانکار و با رعايت موارد فوق تصميم گيری خواهد شد.
 نحوه پرداخت  :هزينه موضوع استعالم با ارائه صورتحساب وصدور تائيديه توسط ناظر شركت ارتباطات سيار ايران و با كسر كسدورقانوني قابل پرداخت خواهد بود .الزم به توضيح است كسورات مربوط به بيمه پس از وصول مفاصا حساب بيمه مسترد ميگردد.
 طرف دوم (برنده استعالم) مکلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضدمين انجدام تعهدداتبانکي معادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد كه تضمين م كور پس از پايان دوره گارانتي تجهيزات با صددور تائيديده
نهايي ناظر طرف اول و ارائه مفاصا حساب بيمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
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 برای هر روز تأخير تا  20روز معادل يک و نيم در هزار بهای آن بخش از خدمات و تعهداتي كه با تأخير انجام شده استو از  20روز بيشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتي كه با تدأخير انجدام شدده اسدت از صورتحسداب
طرف دوم كسر خواهد شد.
 چنانچه تأخير در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول ميتواند ايدن قدرارداد را فسدخ نمدوده و تضدمين انجدامتعهدات طرف دوم 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 هدر روز
مازاد بر  40روز تأخير اوليه تا روز ارائه خدمات محاسبه و از صورت حسابهای طرف دوم كسر مينمايد .بهرحال در صدورت
فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محل مطالبات و ساير دارائيهای طرف دوم برداشدت نمايدد.
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 امضاء نموده و عبارت مالحظه
گرديد و مورد تائيد است را در ذيل صفحات آن قيد نمايد.
مهر و امضاء شركت ..........................
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