بسمه تعالي

ش كرت ارتباطات سيار ايان

) سهامي عام (

شرايط استعلم شماره 1233..... :

شماره :
تريخ :

پيوست :

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

موضوع استعلم :خريد تجهیزات سختافزاری تکمیلی پروژه  PS Probeبه شرح مشخصات فنی پیوست..
پیشنهاد دهنده :در اين استعلم شخص حقوقی است كه اسناد 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 5صفحه

.2

لیست تجهیزات در  ۱صفحه

.3

فرم پیشنهاد قیمت در  1صفحه

 (5پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بر عهده طرف اول میباشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 (6به پیشنهادهای مشروط ،گنگ و ناقص كه به هر نحوی مغاير با مشخصات فنی و ساير شرايط استعلم باشد ،ترتیRRب اثRRر
داده نخواهد شد.
 (7قیمت پیشنهاد شده بايد قطعی باشد و تغییراتی چون نرخ برابری ارزها نسRRبت بRRه يکRRديگر و غیRRره ،دلیلRRی بRRرای تRRوجیه
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 به آدرس :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك،
برج همراه طبقه همکف ،واحد دبیرخانه میباشد .پیشنهاد دهنده میبايست شماره استعلم و موضوع استعلم را
بر روی پاكت پیشنهاد خود درج نمايید.

.2

محل تحويل پیشنهاد :اداره كل خريد شركت ارتباطات سیار ايران به آدرس :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك،
برج همراه طبقه پنج ،واحد هفت میباشد.

.3

زمان و مهلت تحويل پیشنهادها :كلیه پیشنهاد دهندگان حداكثر تا ساعت  16روز  4شنبه مRRورخ 29/08/1398
مهلت دارند تا اسناد استعلم را كه حاوی كلیه مدارک لزم مطابق با شرايط ايRRن اسRRتعلم میباشRRد بRRه آدرس
فوق تحويل نمايند.
تذكر :پاكات پیشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر به هیچ وجه تحويل گرفته نخواهد شد.
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اعتبار پیشنهادات :كلیه پیشنهادات بايد از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكات به مدت سRRه مRRاه اعتبRRار داشRRته و
قابل تمديد برای يك دوره سه ماهه ديگر باشند.

 (9سهامداران يا اعضای هیات مديره شركتهای حاضر در استعلم نبايد بهطور هم زمان به عنوان سهامدار مشترک يا عضRRو
هیات مديره شركت يا شركتهای ديگر حاضر در استعلم باشند.
 (10پیشنهاد دهنده بايد قبل از تسلیم پیشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را بRه دقRت بررسRی كRرده و تمRام اطلعRRات لزم ماننRRد
وضعیت شبکه ،شرايط محلی و غیره را بدست آورد .پیشنهاد دهنده پس از تسلیم پیشنهاد نمیتواند استناد به ناآگRRاهی
يا اشتباه خود نمايد.
 (11پیشنهاد دهنده میبايست به دقت اسناد استعلم را بررسی كرده و كاملً از كلیه شرايط و موضRRوعاتی كRه میتوانRRد بRه هRر
صورت در كار يا در هزينه آن مؤثر باشد اطلع حاصل نمايد .هرگاه پیشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد به اين نRRتیجه
رسیده است كه اشتباه ،اختلف يا از قلمافتادگی در اسناد وجود دارد يا نیاز به توضیحاتی داشته باشد بايRRد بRRی درنRRگ
شركت ارتباطات سیار ايران را به صورت كتبی مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد توضRRیح او را نیRRز كتRRبی دريRRافت
نمايد .به هر حال عدم اظهار نظر به منزله بلاشکال بودن اسناد استعلم تلقی خواهد شد.
 (12داشتن كد اقتصادی برای شركت كنندگان در استعلم الزامی است.
 (13حق نظارت بر تحويل تجهیزات به هر نحو برای طرف اول محفوظ است.
 (14حداكثر تا  ٪25ارزش تجهیزات در صورت درخواست طرف دوم و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر ،غیر مشروط و قابل
قبول برای طرف اول میتواند به صورت پیشپرداخت پرداخت گردد.
 (15زمانبندی تحويل تجهیزات از زمان ارجاع سفارش حداكثر  30 45روز میباشد.
 (16توضیح و تشريح اسناد:
.1

شركت كنندگان در استعلم ،پس از دريافت اسناد ،میتوانند در رابطه با هرگونه سوال و پیشRRنهاد خRRود دربRRاره
شرايط استعلم ،با شماره تلفن ) 8171-2572آقای پارسی نژاد( تماس حاصل نمايند.
تذكر :مجری استعلم در صورتی كه نیاز به ارائه توضیحات كتبی يا تغییراتی در اسناد استعلم باشد ،مراتRRب را
به كلیه خريداران 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
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نRRRRام و عنRRRRوان شRRRRغلی اعضRRRRاء هیRRRRات مRRRRديره – مRRRRRRRديران اجرايRRRRRRRی و RكسRRRRRRRRانی كRRRRRه
حق امضاء دارند.
تصوير روزنامه رسمی كشور حاوی آخرين تغییرات ثبتی شركت و اعتبار امضاهای مجاز.
تصوير اساسنامه شركت كه بايستی به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.
تصوير روزنامه رسمی كشور حاوی آخرين تغییرات ثبتی شركت و اعتبار امضاهای مجاز.
يك نسخه از اسناد استعلم.
سند حاضر كه تمامی صفحات آن كه به امضاء و مهر مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد.
لیست تجهیزات كه به امضاء و مهر مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد.
تصوير كد اقتصادی و شناسه ملی.
لیست اسامی سهامداران شركت.

تبصره  : 1در پاكت الف هیچگونه اطلعاتی كه به قیمت مربوط باشد و از آن تمام يا بخشی از مبلغ پیشRRنهاد قابRRل
استخراج باشد ،نبايد قرار گیرد.
 .2پاكت ب )پاكت قیمت( :
دقیقاً مطابق فرم پیشنهاد قیمت با مRRدت اعتبRRار 3
بايد حاوی پیشنهاد قیمت به صورت ريالی ،ارزی – ريالی ،RRRRاRرزی،R
ماه 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 كلیه هزينهها و مخارجی است كه ممکن است جهت
تهیه و تحويل تجهیزات موضوع استعلم هزينه شود ،از قبیل سود پیشنهاد دهنده ،هزينههای بالسRRری ماننRRد
مالیات ،ساير عوارض قانونی بیمه تامین اجتماعی ،مزايای قانونی كاركنان و ساير هزينههای مشابه در داخRRل و
يا خارج كشور و در نظر گرفتن كلیه خطرات مسئولیتها و تعهداتی است كه در اسناد استعلم به صراحت يا به

طور ضمنی بیان شدهاند.
 (18نحوه پرداخت :هزينه موضوع استعلم پس از تحويل تجهیزات به انبار ب 17خلیج فارس« شركت ارتباطات سRRیار ايRRران بRRه
نشانی :بخیابان خلیج فارس )شماره  ،(۲خیابان شهید بهشتی ،روبروی مركز تلفن شهید بخشی« و صدور رسید انبار با
ارائه صورتحساب و تائیديه توسط ناظر شركت ارتباطات سیار ايران و با كسر كسور قانونی قابل پرداخRRت خواهRRد بRRود.
لزم به توضیح است كسورات مربوط به بیمه پس از وصول مفاصاحساب بیمه مسترد میگردد.
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تذكر  :پرداختهای بخش ارزی بهصورت ريالی با احتساب نرخ تبديل ارز اعلمی از سRRوی طRRرف اول در روز انجRRام
پرداخت صورت میپذيرد .طرف اول منحصرا مرجع اعلم نرخ تبديل ارز در اين استعلم میباشد.
 (19طرف دوم )برنده استعلم( مکلف است ظرف مدت  7روز از تاريخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات بانکی
معادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نمايد كه تضمین مذكور پس از پايان دوره گارانتی تجهیRRزات بRRا صRRدور تائیRRديه
نهايی ناظر طرف اول و ارائه مفاصاحساب بیمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 (20جرايم تاخیر به شرح زير است:
.1

برای هر روز تأخیر تا  20روز معادل يك و نیم در هزار بهای آن بخش از تجهیزات و تعهRRداتی كRRه بRRا تRRأخیر
انجام شده است و از  20روز بیشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتی كه با تأخیر تحويRRل
شده است از صورتحساب طرف دوم كسر خواهد شد.

.2

چنانچه تأخیر در تحويل تجهیزات از  40روز تجاوز نمايد طرف اول میتواند ارجاع سRRفارش را فسRRخ نمRRوده و
تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نمايد و يا ارجاع سفارش را به تشخیص خود ادامه دهد.
در اين صورت طرف اول جرائم و خسارات مربوط به تجهیزاتی كه با تأخیر تحويل میشوند را با نرخ دو و نیRRم
در هزار برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولیه تا روز تحويل تجهیزات محاسبه و از صورتحسابهای طرف
دوم كسر مینمايد .به هرحال در صورت فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محRRل
مطالبات و ساير دارائیهای طرف دوم برداشت نمايد .در صورت عدم تکافو و خودداری طرف دوم از پرداخت از
طريق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

 (21پیشنهاد دهنده میبايست علوهبر پیشنهاد قیمت ،نامه پیشنهاد قیمت و شرايط استعلم را امضاء نمRRوده و عبRRارت ملحظRRه
گرديد و مورد تائید است را در ذيل صفحات آن قید نمايد.
 (22نحوه ارزيابی مالی و اعلم برنده
 .1برنده استعلم ،پیشنهاد دهندهای خواهد بود كه كمترين قیمت را ارائه نموده باشد.
 .2در صRRRRRورت ارائRRRRRه پیشRRRRRنهاد قیمRRRRRت بRRRRRه صRRRRRورت ارزی – ريRRRRRRRالی و RيRRRRRا اRرزی ،RبRRRRRRرای
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 ،محاسبه خواهد نمود.
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 (23شركت در استعلم و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كلیه اسناد استعلم می باشد لذا پس از ابلغ كتبی
مجری استعلم به برنده استعلم ،وی بايد ظرف مدت حداكثر هفت روز كاری برای تسلیم تضRRمین انجRRام تعهRRدات و
امضاء قرارداد حاضر شود.
(24
قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده
و رعایت خواهد شد
شركت )پیشنهاد دهنده( ..............................
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