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شرایط استعالم
ساخت و تجهيز غرفه های نمایشگاه الکامپ 2019
ساخت و تجهیز کامل غرفه های نمایشگاهی مورد درخواست همراه اول در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران واقع در بزرگراه
چمران اعم از مبلمان  ،صندلی ها ،کانتر ها ،ال سی دی ها ،آبسردکن ها و تمام وسایل الزم مطابق لیست تجهیزات و  CDمربوط به
نقشه ها و طرح ها  ،به همراه کلیه خدمات کف سازی  ،کارهای برقی  ،حمل و نقل و انجام عملیات تخریب  ،جمع آوری و تخلیه کامل
لوازم و تجهیزات طبق قوانین و دستورالعمل های نمایشگاه بین المللی بر عهده پیشنهاد دهنده می باشد.
 -1جزئیات مشخصات فنی  ،لیست تجهیزات  ،شرح انجام کار و نقشه های پیوست و همچنین لیست تجهیزات مندرج در نقشه ها و
خدماتی که می بایست انجام پذیرد  ،بایست به مهر و امضاء صاحبان مجاز پیشنهاد دهنده رسیده و از اسناد قطعی و جز الیفک استعالم می
باشد .
 -2تامین کلیه تجهیزات  ،مصالح  ،ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز جهت اجرای موضوع استعالم که در لیست تجهیزات و  CDمربوط
به نقشه ها و طرح ها آمده است برعهده پیشنهاد دهنده می باشد .
 -3روش ارائه پيشنهاد  :کلیه پیشنهادها می بایست در  2پاکت جداگانه از یكدیگر تنظیم و بصورت الك و مهر شده حداكثر تا
ساعت  12روز سه شنبه مورخ  1398/04/18ارائه گردند  .بطوریكه هر یک از پاکت ها باید با درج شماره استعالم  -نام و
آدرس (پیشنهاد دهنده) و درج موضوع بر روی آن دقیقا مشخص شوند.
محتویات پاكتهای پيشنهادی :
 پاكت الف (پاكت تضمين و مدارک و اطالعات مورد نياز )  :حاوی تضمین شرکت در استعالم موضوع ماده  4و کلیه اسناداستعالم شامل جزئیات مشخصات فنی  ،لیست تجهیزات  ،شرح انجام کار  ،پرینت نقشه ها و طرح ها موضوع ماده  1و  2و همچنین
مشخصات شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاکس  ،تصویر اساسنامه  ،تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی پیشنهاد دهنده می باشد .
 پاكت ب (پاكت قيمت) :پاکت قیمت حاوی فرم پیشنهاد قیمت تكمیل شده با مهلت اعتبار  10روزه ( قابل تمدید برای  10روز دیگر ) از تاریخ تسلیم پیشنهاد می
باشد  .ضمناً پیشنهاد دهندگان نباید در پیشنهاد قیمت خود مالیات برارزش افزوده را لحاظ نمایند.
 -4موارد عدم پذیرش و رد پيشنهاد :
پیشنهادهایی که فاقد مدارك الزمه خصوصاً تضمین شرکت در استعالم بوده یا بصورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند  ،ناقص باشند و یا
به موقع تسلیم نشده باشند مورد قبول قرار نگرفته و از دور رقابت خارج و پاکات واصله به پیشنهاد دهنده اعاده می شوند.
 -5زمان بندی و محل تحویل :
 پیشنهاد دهنده می بایست حداکثر تا  48ساعت مانده به زمان شروع نمایشگاه (حداکثر تا تاریخ  )1398/04/25کلیه مراحل ساخت ،نصب و تجهیز غرفه های موضوع استعالم را به اتمام رسانده و به همراه اول تحویل نماید  .همچنین پس از اتمام زمان برگزاری نمایشگاه
برنده استعالم موظف حداکثر ظرف مدت  24ساعت نسبت به جمع آوری غرفه ها ساخته شده و انتقال لوازم  ،تجهیزات و ضایعات و نخاله
های حاصل از تخریب به خارج از محوطه نمایشگاه اقدام نماید .
 -6مبلغ معامله و نحوه پرداخت :
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– پیشنهاد دهنده ( برنده استعالم ) بر اساس میزان تجهیزات  ،لوازم و خدمات انجام پذیرفته  ،صورت وضعیت خود را تنظیم و به ناظر
همراه اول ( اداره کل ارتباطات ) تسلیم خواهد نمود و در صورتیكه کار مطابق مشخصات و شرح خدمات اعالم شده از سوی همراه اول
انجام پذیرفته باشد  ،مبلغ صورت وضعیت تایید شده پس از کسر کسور قانونی و جرائم احتمالی پرداخت خواهد شد.
 پیشنهاد دهنده مكلف به ارائه یک فقره چک ( مرتبط با شماره حساب شرکت پیشنهاد دهنده ) به مبلغ  500.000.000ریال (پانصد ميليون ریال ) به عنوان سپرده شركت در استعالم بصورت بدون قید و شرط در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران می
باشد.
 در صورت تقاضای کتبی برنده استعالم و در مقابل ارائه ضمانت نامه بانكی مورد قبول  ،همراه اول موافقت می نماید تا سقف  %25مبلغمعامله را ظرف مدت  7روز از تاریخ ارجاع سفارش و تسلیم ضمانتنامه بعنوان پیش پرداخت به برنده استعالم بپردازد.
 پرداخت کلیه بیمه و مالیاتهای متعلقه بجز  9درصد مالیات بر ارزش افزوده (به شرط ارائه گواهی مودیان مالیاتی) اعم از اینكه قبل یاپس از زمان برگزاری استعالم و انجام ارجاع سفارش وضع شود بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و قیمت پیشنهادی شامل بهاء موضوع
استعالم و کلیه هزینه های مرتبط و کسورات قانونی است .همچنین همراه اول در زمان پرداخت صورت وضعیت های پیشنهاد دهنده
معادل  %7.78مبلغ را بعنوان علی الحساب حق بیمه تامین اجتماعی کسر و نزد خود تا زمان اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه از سوی برنده
استعالم نزد خود نگهداری خواهد نمود.
 مبلغ کل معامله شامل بهاء کلیه لوازم  ،تجهیزات و خدمات مورد نیاز مطابق با لیست  LOMو  LOPپیوست می باشد و مازاد بر آنهمراه اول هیچگونه وجهی را پرداخت نخواهد کرد.
 استرداد سپرده شرکت در استعالم و حق بیمه مكسوره منوط به اخذ و ارائه مفاصاحساب بیمه از سوی برنده استعالم خواهد بود .همچنینضمانت نامه پیش پرداخت پس از استهالك کامل آن از محل صورت وضعیت های پیشنهاد دهنده ( برنده استعالم ) به وی مسترد خواهد
شد.
 تضمین شرکت در استعالم برنده اول استعالم  ،در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از انجام تعهدات ظرف مهلت مقرر وهمچنین تضمین شرکت در استعالم برنده دوم استعالم در صورت ارجاع کار به وی (عند اللزوم) و امتناع از انجام تعهدات مانند نفر اول به
نفع شرکت ارتباطات سیار ایران ضبط و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید .
 -7تعهدات پيشنهاد دهنده ( برنده استعالم ) :
 پیشنهاد دهنده تعهد می نماید پروژه ساخت و تجهیز غرفه های مورد نظر را بصورت کلید در دست و مطابق با جزئیات مندرج درمشخصات  ،نقشه ها و سایر پیوست های استعالم در زمانبندی مقرر انجام و تحویل همراه اول نماید .
 پیشنهاد دهنده ملزم به اعالم نشانی و مشخصات محل کارگاه ساخت سازه های مربوط به غرفه می باشد و می بایست در تمام مراحلکار وی و یا نماینده تام االختیار مطلع از موارد فنی مورد نیاز که مورد تایید همراه اول نیز باشد در محل کارگاه مذکور حاضر باشند .
 پیشنهاد دهنده موظف به رعایت کلیه نكات ایمنی و بهداشت محیط کار (  ) HSEاز آغاز تا پایان مراحل اجرای موضوع استعالم میباشد .
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کلیه اقدامات الزم برای انجام به موقع موضوع استعالم  ،پیگیری و اخذ کلیه مجوز های الزم و رفع کلیه موانعی که ممكن است درهنگام انجام موضوع استعالم ایجاد گردد و همچنین پرداخت هر گونه جریمه های احتمالی از سوی مراجع ذیصالح به دلیل تخلف پیشنهاد
دهنده و یا پرسنل تحت امر ایشان باشد بر عهده پیشنهاد دهنده است.
 پیشنهاد دهنده متعهد به پشتیبانی کامل از تجهیزات و خدمات موضوع استعالم ( تامین لوازم  ،بر طرف کردن عیوب احتمالی و  ) ...دردوره ساخت  ،نصب و برگزاری نمایشگاه می باشد.
 پیشنهاد دهنده موظف است کلیه ابزار آالت و ماشین آالت مورد نیاز جهت اجرای عملیات موضوع استعالم را تدارك و تا زمان برگزارینمایشگاه نزد خود نگهداری نماید .
 پیشنهاد دهنده موظف است اجرای خدمات موضوع استعالم را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت سهامی نمایشگاه بینالمللی تهران به انجام رساند به نحوی باشد که کمترین سر و صدا و مزاحمت را داشته باشد و نباید انجام خدمات پروژه مانع و مزاحم
فعالیت عادی سایر پرسنل شاغل در محوطه اجرای موضوع استعالم باشد.
 پیشنهاد دهنده موظف است استانداردهای عرفی  ،قانونی و حرفه ای را در خصوص اجرای پروژه رعایت نماید. پیشنهاد دهنده موظف است کلیه نیروهای انسانی الزم جهت انجام به موقع موضوع استعالم را متناسب با مدت انجام کار تامین نماید. پیشنهاد دهنده در طول مدت اجرای پروژه موظف است کلیه قوانین مربوطه اعم از قوانین کار و موارد و مقررات ایمنی و حفاظتی و  ...رادرکارگاه و محل نمایشگاه الكامپ رعایت نماید.
 مسئولیت ورود هر گونه خسارت به اشخاص اعم از کارگران پیشنهاد دهنده یا اشخاص ثالث و نیز اموال همراه اول و ساختمان محلاجرای عملیات به عهده پیشنهاد دهنده است و خسارت ناشی از آن صرفا توسط پیشنهاد دهنده تامین خواهد شد.
 همراه اول می تواند حجم موضوع استعالم را تا میزان 25درصد طی ابالغیه کتبی به طرف دوم کاهش و یا افزایش دهد  .به هر حال درصورتی که در طول مدت انجام موضوع استعالم  ،همراه اول دستور کار جدیدی را به پیشنهاد دهنده ابالغ نماید  ،پیشنهاد دهنده موظف به
اجرای آن خواهد بود  .همچنین همراه اول می تواند در هر زمان از اجرای پروژه  ،نماینده خود را جهت بازدید از روند ساخت  ،تولید و
اجرای کار به کارگاه پیشنهاد دهنده اعزام نماید.
 کلیه امور و هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه  ،حمل و نقل و نگهداری كانتر و آن بخشي از تجهيزات نمایشگاه كهتوسط همراه اول اعالم خواهد شد برای مدت  3ماه از تاریخ پایان زمان برگزاری نمایشگاه بعهده پيشنهاد دهنده
است.
 پیشنهاد دهنده موظف به رعایت شاخص های ایزو  OHSAS18001ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. پیشنهاد دهنده (مدیران) ملزم به افشای سمت و سهام خود و اقربای سببی و نسبی درجه اول خود در شرکت ارتباطات سیار ایران میباشند.
 پیشنهاد دهنده اذعان می دارد که از کلیه مراحل اجرای پروژه  ،مختصات محل اجراء  ،لیست تجهیزات و قوانین و مقررات مربوطهاطالع کامل دارد و با لحاظ کلیه تعهدات مندرج در اسناد استعالم  ،نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده و بهاء کلیه تجهیزات  ،هزینه
های اجراء  ،هزینه های جمع آوری غرفه  ،حمل و نقل  ،هزینه انبارداری و نگهداری کانتر و لوازم جمع آوری شده و  ...را در پیشنهاد
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قیمت خود لحاظ نموده است .بنابراین هیچگونه ادعای مبنی بر عدم اطالع از مشخصات و یا تعداد تجهیزات  ،افزایش نرخ مصالح و مواد
مصرفی  ،افزایش دستمزد ها  ،عدم لحاظ کسورات قانونی در پیشنهاد قیمت و  ...از وی مسموع نخواهد بود .
 ترمیم خرابی های احتمالی حاصل از انجام کار و همچنین حمل کلیه ضایعات حاصل از انجام کار و نظافت محل تا پایان اجرای کاربرگزاری نمایشگاه به عهده پیشنهاد دهنده می باشد.
 مسئولیت خسارت مربوط به کلیه حوادث ناشی از انجام کار  ،عدم رعایت قوانین و مقررات به قانون کار و بیمه به عهده پیشنهاد دهندهمی باشد.
 پیشنهاد دهنده نباید از نیروهای خارجی فاقد پروانه کار جهت انجام کار استفاده نماید. مغایرت لوازم  ،تجهیزات  ،مصالح و خدمات انجام پذیرفته با مشخصات فنی یا شرح کار اعالمی از سوی همراه اول در حكم عدم تحویلتلقی و پیشنهاد دهنده متعهد است با هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع مغایرت اقدام نماید .

اداره كل خرید
شركت ارتباطات سيار ایران

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

