بسمه تعالي

ش كرت ارتباطات سيار ايان

) سهامي عام (

شرايط استعلم شماره 1232..... :

شماره :
تريخ :

پيوست :

شرایط استعلم به شرح زیر است:
(1
(2
(3
(4

موضوع استعلم :خريد ديسک های  Faultyبه منظور تجهیز  Data Domain 9800ب aشرح مشخصات فنی پیوست.
پیشنهاد دهنده :در اين استعلم شخص حقوقی است ك aاسناد استعلم را دريافت و در استعلم شركت میكند.
نماينده مجری استعلم :اداره كل خريد شركت ارتباطات سیار ايران.
اسناد استعلم:
.1

شرايط استعلم در  4 5صفحa

.2

لیست تجهیزات در  ۱صفحa

.3

فرم پیشنهاد قیمت در  1صفحa

 (5پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بر عهده طرف اول میباشد و با ارائ aمدارک مثبت aانجام خواهد شد.
 (6ب aپیشنهادهای مشروط ،گنگ و ناقص ك aب aهر نحوی مغاير با مشخصات فنی و ساير شرايط استعلم باشد ،ترتیPPب اثPPر
داده نخواهد شد.
 (7قیمت پیشنهاد شده بايد قطعی باشد و تغییراتی چون نرخ برابری ارزها نسPPبت ب aPPيكPPديگر و غیPPره ،دلیلPPی بPPرای تPPوجیa
تقاضای افزايش قیمت پیشنهادی تا پايان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود.
 (8محل و مهلت تحويل اسناد:
.1

محل تحويل پیشنهاد :اداره كل خريد شركت ارتباطات سیار ايران ب aآدرس :تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک،
برج همراه طبق aپنج ،واحد هفتهمكف ،دبیرخان aمیباشد.

.2

زمان و مهلت تحويل پیشنهادها :كلی aپیشنهاد دهندگان حداكثر تا ساعت  16روز  4شنب aمورخ 2902/0809/
 1398مهلت دارند تا اسناد استعلم را ك aحاوی كلی aمدارک لزم مطابق با شرايط ايPPن اسPPتعلم میباشPPد بaPP
آدرس فوق تحويل نمايند.
تذكر :پاكات پیشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر ب aهیچ وج aتحويل گرفت aنخواهد شد.

.3

اعتبار پیشنهادات :كلی aپیشنهادات بايد از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكات ب aمدت س aPPمPPاه اعتبPPار داشPPت aو
قابل تمديد برای يک دوره س aماه aديگر باشند.

 (9سهامداران يا اعضای هیات مديره شركتهای حاضر در استعلم نبايد بaطور هم زمان ب aعنوان سهامدار مشترک يا عضPPو
هیات مديره شركت يا شركتهای ديگر حاضر در استعلم باشند.
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 (10پیشنهاد دهنده بايد قبل از تسلیم پیشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را ب aPدقPت بررسPی كPرده و تمPام اطلعPPات لزم ماننPPد
وضعیت شبك ،aشرايط محلی و غیره را بدست آورد .پیشنهاد دهنده پس از تسلیم پیشنهاد نمیتواند استناد ب aناآگPPاهی
يا اشتباه خود نمايد.
 (11پیشنهاد دهنده میبايست ب aدقت اسناد استعلم را بررسی كرده و كاملً از كلی aشرايط و موضPPوعاتی ك aPمیتوانPPد ب aPهPر
صورت در كار يا در هزين aآن مؤثر باشد اطلع حاصل نمايد .هرگاه پیشنهاد دهنده پس از مطالع aاسناد ب aاين نPPتیجa
رسیده است ك aاشتباه ،اختلف يا از قلمافتادگی در اسناد وجود دارد يا نیاز ب aتوضیحاتی داشت aباشد بايPPد بPPی درنPPگ
شركت ارتباطات سیار ايران را ب aصورت كتبی مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد توضPPیح او را نیPPز كتPPبی دريPPافت
نمايد .ب aهر حال عدم اظهار نظر ب aمنزل aبلاشكال بودن اسناد استعلم تلقی خواهد شد.
 (12داشتن كد اقتصادی برای شركت كنندگان در استعلم الزامی است.
 (13حق نظارت بر تحويل تجهیزات ب aهر نحو برای طرف اول محفوظ است.
 (14حداكثر تا  ٪25ارزش تجهیزات در صورت درخواست طرف دوم و در قبال ارائ aضمانتنام aبانكی معتبر ،غیر مشروط و قابل
قبول برای طرف اول میتواند ب aصورت پیشپرداخت پرداخت گردد.
 (15زمانبندی تحويل تجهیزات از زمان ارجاع سفارش حداكثر  4530روز میباشد.
 (16توضیح و تشريح اسناد:
.1

شركت كنندگان در استعلم ،پس از دريافت اسناد ،میتوانند در رابط aبا هرگون aسوال و پیشPPنهاد خPPود دربPPاره
شرايط استعلم ،با شماره تلفن ) 8171-2572آقای پارسی نژاد( تماس حاصل نمايند.
تذكر :مجری استعلم در صورتی ك aنیاز ب aارائ aتوضیحات كتبی يا تغییراتی در اسناد استعلم باشد ،مراتPPب را
ب aكلی aخريداران اسناد كتباً اعلم خواهد نمود.

 (17محتويات پاكتهای پیشنهادی:
 .1پاكت الف بايد محتوی مدارک و اطلعات زير باشد:
مشخصات پیشنهاد دهنده شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاكس.
.1
 .2نPPPPام و عنPPPPوان شPPPPغلی اعضPPPPاء هیPPPPات مPPPPديره – مPPPPPPPديران اجرايPPPPPPPی و PكسPPPPPPPPانی كaPPPPP
.3
.4
.5

حق امضاء دارند.
تصوير اساسنام aشركت ك aبايستی ب aمهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.
تصوير روزنام aرسمی كشور حاوی آخرين تغییرات ثبتی شركت و اعتبار امضاهای مجاز.
يک نسخ aاز اسناد استعلم.
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سند حاضر ك aتمامی صفحات آن ك aب aامضاء و مهر مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد.
لیست تجهیزات ك aب aامضاء و مهر مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد.
تصوير كد اقتصادی و شناس aملی.
لیست اسامی سهامداران شركت.

تبصره  : 1در پاكت الف هیچگون aاطلعاتی ك aب aقیمت مربوط باشد و از آن تمام يا بخشی از مبلغ پیشPPنهاد قابPPل
استخراج باشد ،نبايد قرار گیرد.
 .2پاكت ب )پاكت قیمت( :
ارزیاPر ز–
ريالی،PPPP
بايد حاوی پیشنهاد قیمت ب aصورت ريالی،

 ،دقیقاً مطابق فرم پیشنهاد قیمت با مدت اعتبار  3ماه

از تاريخ آخرين مهلت تسلیم پیشنهادهای اين استعلم باشد.
.1
.2

پیشنهاد دهندگان نبايد در پیشنهاد قیمت خود مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نمايند.
قیمتهای پیشنهادی مندرج در فرم پیشنهاد قیمت شامل كلی aهزينaها و مخارجی است ك aممكن است جهت
تهی aو تحويل تجهیزات موضوع استعلم هزين aشود ،از قبیل سود پیشنهاد دهنده ،هزينaهای بالسPPری ماننPPد
مالیات ،ساير عوارض قانونی بیم aتامین اجتماعی ،مزايای قانونی كاركنان و ساير هزينaهای مشاب aدر داخPPل و
يا خارج كشور و در نظر گرفتن كلی aخطرات مسئولیتها و تعهداتی است ك aدر اسناد استعلم ب aصراحت يا بa

طور ضمنی بیان شدهاند.
 (18نحوه پرداخت :هزين aموضوع استعلم پس از تحويل تجهیزات ب aانبار ب 17خلیج فارس« شركت ارتباطات سPPیار ايPPران بaPP
نشانی :بخیابان خلیج فارس )شماره  ،(۲خیابان شهید بهشتی ،روبروی مركز تلفن شهید بخشی« و صدور رسید انبار با
ارائ aصورتحساب و تائیدي aتوسط ناظر شركت ارتباطات سیار ايران و با كسر كسور قانونی قابل پرداخPPت خواهPPد بPPود.
لزم ب aتوضیح است كسورات مربوط ب aبیم aپس از وصول مفاصاحساب بیم aمسترد میگردد.
تذكر  :پرداختهای بخش ارزی بaصورت ريالی با احتساب نرخ تبديل ارز اعلمی از سPPوی طPPرف اول در روز انجPPام
پرداخت صورت میپذيرد .طرف اول منحصرا مرجع اعلم نرخ تبديل ارز در اين استعلم میباشد.
 (19طرف دوم )برنده استعلم( مكلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت ب aارائ aتضمین انجام تعهدات بانكی
معادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد ك aتضمین مذكور پس از پايان دوره گارانتی تجهیPPزات بPPا صPPدور تائیPPديa
نهايی ناظر طرف اول و ارائ aمفاصاحساب بیم aقابل آزاد سازی خواهد بود.
 (20جرايم تاخیر ب aشرح زير است:
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برای هر روز تأخیر تا  20روز معادل يک و نیم در هزار بهای آن بخش از تجهیزات و تعهPPداتی ك aPPبPPا تPPأخیر
انجام شده است و از  20روز بیشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتی ك aبا تأخیر تحويPPل
شده است از صورتحساب طرف دوم كسر خواهد شد.

.2

چنانچ aتأخیر در تحويل تجهیزات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول میتواند ارجاع سPPفارش را فسPPخ نمPPوده و
تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نمايد و يا ارجاع سفارش را ب aتشخیص خود ادام aدهد.
در اين صورت طرف اول جرائم و خسارات مربوط ب aتجهیزاتی ك aبا تأخیر تحويل میشوند را با نرخ دو و نیPPم
در هزار برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولی aتا روز تحويل تجهیزات محاسب aو از صورتحسابهای طرف
دوم كسر مینمايد .ب aهرحال در صورت فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسب aو از محPPل
مطالبات و ساير دارائیهای طرف دوم برداشت نمايد .در صورت عدم تكافو و خودداری طرف دوم از پرداخت از
طريق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

 (21پیشنهاد دهنده میبايست علوهبر پیشنهاد قیمت ،نام aپیشنهاد قیمت و شرايط استعلم را امضاء نمPPوده و عبPPارت ملحظaPP
گرديد و مورد تائید است را در ذيل صفحات آن قید نمايد.
 (22نحوه ارزيابی مالی و اعلم برنده
 .1برنده استعلم ،پیشنهاد دهندهای خواهد بود ك aكمترين قیمت را ارائ aنموده باشد.
 .2در صPPPPPورت ارائ aPPPPPپیشPPPPPنهاد قیمPPPPPت ب aPPPPPصPPPPPورت ارزی – ريPPPPPPPالی و PيPPPPPا اPرزی ،PبPPPPPPرای
هم سنگ )معادل( سازی قیمتها با پیشنهادات ريالی ،نرخ ارز را با احتساب نرخ ارز فروش نقدی در سايت سنا
در روز بازگشايی پاكت قیمت ،محاسب aخواهد نمود.
 (23شركت در استعلم و تسلیم پیشنهاد ب aمنزل aسند قبول محتويات و مفاد كلی aاسناد استعلم می باشد لذا پس از ابلغ كتبی
مجری استعلم ب aبرنده استعلم ،وی بايد ظرف مدت حداكثر هفت روز كاری برای تسلیم تضPPمین انجPPام تعهPPدات و
(24

امضاء قرارداد حاضر شود.

قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده
و رعایت خواهد شد
شركت )پیشنهاد دهنده( ..............................
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