شركت ارتباطات سيار ايران
( سهامي عام )

بسمه تعالي

شماره :
تاريخ :
پيوست :

شرایط استعالم قیمت که پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت دقیق آن می باشند:

-1استؼالم تىویل شسُ شاهل فرم پیشٌْاز لیوت ٍ سایر هسارن هرتَطِ پس از هْر ٍ اهضاء طاحثاى هجاز شروت پیشٌْاز زٌّسُ هی
تایست زر زاذل پاوت سرتستِ ٍ هوَْر تِ هْر شروت حس اوثر تا ساػت  14رٍز زٍشٌثِ هَرخ  1398/08/27پاوات پیشٌْاز ذَز را
تِ زتیرذاًِ هروسی ّوراُ اٍل (هیساى ًٍه ذیاتاى ًٍه ساذتواى ترج ّوراُ طثمِ ّوىف) ارائِ گرززّ .وچٌیي پیشٌْاز زٌّسُ هی
تایست شوارُ ٍ هَضَع استؼالم را تر رٍی پاوت لیس ًوایس .
-2لیوت پیشٌْازی تسٍى هالیات تر ارزش افسٍزُ ٍ تظَرت ریالی هحاسثِ گرزز  .هثلغ پیشٌْازی هی تایست تظَرت هثلغ ٍاحس ٍ هثلغ ول
زر فرم پیشٌْاز لیوت زرج گرزز ّ .وچٌیي پیشٌْاز لیوت ارائِ شسُ هی تایست از تارید آذریي هْلت تحَیل پاوت استؼالم  ،تِ هست 7
رٍز اػتثار زاشتِ تاشس .
 -3ولیِ ّسیٌِ ّای هرتثط تا هَضَع استؼالم از لثیل ّسیٌِ حول واالی زرذَاست شسُ تِ همظس اًثار شروت ارتثاطات سیار ایراى ٍالغ زر
شْر تْراى تؼْسُ فرٍشٌسُ هی تاشس ٍ از ایي تاتت هثلغی تِ ٍی پرزاذت ًرَاّس شس .
 -4واالی هَضَع استؼالم هی تایست زارای  48ساػت هْلت تست ٍ تاییس فٌی ٍ یه سال گاراًتی تاشس .
 -5فرٍشٌسُ هىلف است ولیِ الساهات تؼییي شسُ زر هظَتِ  163تٌظین همررات ٍ ارتثاطات رازیَیی تا هَضَع حوایت حساوثری از
تَاًوٌسی تَلیس زاذل ٍ ّوچٌیي زستَرالؼول ّای  HSEرا رػایت ًوایس.
 -6زهاًثٌسی تحَیل تجْیسات هَضَع استؼالم حس اوثر یه ّفتِ از تارید طسٍر ارجاع سفارش هی تاشس .
 -7هغایرت واالی تحَیلی تا هسل  ،هشرظات ٍ گاراًتی تؼییي شسُ از سَی ذریسار زر حىن ػسم تحَیل تلمی ٍ فرٍشٌسُ هَظف تِ
جایگسیي ًوَزى آى ّا تا واالی هَرز تاییس ذریسار هی تاشس  .چٌاًچِ تر اثر ػسم اًطثاق ّریه از تؼْسات فرٍشٌسُ تا شرایط  ،هَاز ٍ اسٌاز
هَجَز زر استؼالم ذسارتی تِ ذریسار ٍارز شَز  ،فرٍشٌسُ جثراى آى را تؼْس هی وٌس .تشریض هیساى ذسارت تِ ػْسُ ذریسار تَزُ ٍ زر
طَرت ػسم تَافك ذریسار تا فرٍشٌسُ زر هَرز هثلغ ذسارت  ،هیساى ذساراتی وِ از طرف وارشٌاس زازگستری هٌترة ذریسار تؼییي هی
شَز لطؼی ٍ غیر لاتل اػتراع هی تاشس ٍ زر چٌیي هَارزی ولیِ ّسیٌِ ّای وارشٌاسی تِ ػْسُ فرٍشٌسُ است.
 -8تا ػٌایت تِ زهاًثٌسی اػالم شسُ  ،فرٍشٌسُ تایس تِ ًحَی تأهیي ٍ تحَیل هَضَع استؼالم را ترًاهِ ریسی ٍ اًجام زّس وِ ظرف هست
تؼییي شسُ ولیِ تؼْسات هرتَطِ را تطَر توام ٍ ووال تِ اتوام رساًیسُ تاشس زر غیر ایٌظَرت ذریسار  ،فرٍشٌسُ را زر لیست سیاُ ذَز لرار
زازُ ٍ از ّرگًَِ هؼاهلِ تا ٍی ذَززاری ذَاّس ًوَز .
-9پیشٌْاز زٌّسُ هی تایست ػالٍُ تر هْر ٍ اهضاء فرم پیشٌْاز لیوت ٍ شرایط استؼالم  ،ػثارت هالحظِ گرزیس ٍ هَرز تأییس است را زر
شیل طفحات آى لیس ًوایس.
 %011 -10بهای تجهیشات هوضوع استعالم پس اس تحويل پزداخت خواهد شد .فزوشنده هوظف است هطابق سهانبندی تعیین شده نسبت
به تحويل کاال اقدام و هتعاقبا رسید اخذ شده را به هوزاه صورتحساب هزبوطه جهت پزداخت وجه به اداره خزيد کاال و خدهات هوزاه اول
تسلین نوايد .
 -11فرٍشٌسُ هَظف است زر طَرت ارجاع سفارش ٍ اًجام هؼاهلِ ًسثت تِ ارائِ طَرتحساب هؼتثر تْوراُ تظَیر هسارن حاٍی شٌاسِ
هلی ( اشراص حمَلی ) ٍ یا تظَیر وارت هلی ( اشراص حمیمی ) السام ًوایس .

هْر ٍ اهضاء فرٍشٌسُ

تهران  ،ميدان ونك  ،خيابان ونك  ،ضلع شرقي تقاطع بزرگراه كردستان  ،برج همراه  .كد پستي 1551591991 :
Hamrah Tower – Kordestan High Way Cross : Vanak St.Tehran – Iran . Post Code: 1991954651

