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شرایط استعالم قیمت شماره  1414که پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت دقیق آن می باشند:
-1استؼالم تىویل شذُ شاهل فرم پیشٌْاد لیوت ٍ سایر هذارن هرتَطِ پس از هْر ٍ اهضاء طاحثاى هجاز شروت پیشٌْاد دٌّذُ هی
تایست در داخل پاوت سرتستِ ٍ هوَْر تِ هْر شروت ارائِ گرددّ .وچٌیي پیشٌْاد دٌّذُ هی تایست شوارُ ٍ هَضَع استؼالم را تر
رٍی پاوت لیذ ًوایذ .
-2لیوت پیشٌْادی تذٍى هالیات تر ارزش افسٍدُ ٍ تظَرت ریالی هحاسثِ گردد  .هثلغ پیشٌْادی هی تایست تظَرت هثلغ ٍاحذ ٍ هثلغ
ول در فرم پیشٌْاد لیوت درج گردد ّ .وچٌیي پیشٌْاد لیوت ارائِ شذُ هی تایست از تاریخ آخریي هْلت تحَیل پاوت استؼالم  ،تِ
هذت  7رٍز اػتثار داشتِ تاشذ .
 -3ولیِ ّسیٌِ ّای هرتثط تا هَضَع استؼالم از لثیل ّسیٌِ حول واالی درخَاست شذُ تِ همظذ اًثار شروت ارتثاطات سیار ایراى
ٍالغ در شْر تْراى تؼْذُ فرٍشٌذُ هی تاشذ ٍ از ایي تاتت هثلغی تِ ٍی پرداخت ًخَاّذ شذ .
 -4واالی هَضَع استؼالم هی تایست دارای یه سال گاراًتی تاشذ .
 -5فرٍشٌذُ هىلف است ولیِ الساهات تؼییي شذُ در هظَتِ  163تٌظین همررات ٍ ارتثاطات رادیَیی تا هَضَع حوایت حذاوثری از
تَاًوٌذی تَلیذ داخل ٍ ّوچٌیي دستَرالؼول ّای  HSEرا رػایت ًوایذ.
 -6زهاًثٌذی تحَیل تجْیسات هَضَع استؼالم یه ّفتِ از تاریخ طذٍر ارجاع سفارش هی تاشذ .
 -7هغایرت تجْیسات تحَیلی تا هشخظات فٌی  ،گاراًتی ٍ شرایط اػالم شذُ از سَی خریذار در حىن ػذم تحَیل تلمی ٍ فرٍشٌذُ
هَظف تِ جایگسیي ًوَدى آى ّا تا تجْیسات هَرد تاییذ خریذار هی تاشذ  .چٌاًچِ تر اثر ػذم اًطثاق ّریه از تؼْذات فرٍشٌذُ تا
شرایط  ،هَاد ٍ اسٌاد هَجَد در استؼالم خسارتی تِ خریذار ٍارد شَد  ،فرٍشٌذُ جثراى آى را تؼْذ هی وٌذ .تشخیض هیساى خسارت تِ
ػْذُ خریذار تَدُ ٍ در طَرت ػذم تَافك خریذار تا فرٍشٌذُ در هَرد هثلغ خسارت  ،هیساى خساراتی وِ از طرف وارشٌاس دادگستری
هٌتخة خریذار تؼییي هی شَد لطؼی ٍ غیر لاتل اػتراع هی تاشذ ٍ در چٌیي هَاردی ولیِ ّسیٌِ ّای وارشٌاسی تِ ػْذُ فرٍشٌذُ
است.
 -8تا ػٌایت تِ زهاًثٌذی اػالم شذُ  ،فرٍشٌذُ تایذ تِ ًحَی تأهیي ٍ تحَیل هَضَع استؼالم را ترًاهِ ریسی ٍ اًجام دّذ وِ ظرف
هذت تؼییي شذُ ولیِ واالی هرتَطِ را تطَر توام ٍ ووال تِ اتوام رساًیذُ تاشذ.
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-9پیشٌْاد دٌّذُ هی تایست ػالٍُ تر هْر ٍ اهضاء فرم پیشٌْاد لیوت ٍ شرایط استؼالم  ،ػثارت هالحظِ گردیذ ٍ هَرد تأییذ است را
در ریل طفحات آى لیذ ًوایذ.
 %011 -11بهای تجهیسات موضوع استعالم پس از تحويل پرداخت خواهد شد .

 -11فرٍشٌذُ هَظف است در طَرت ارجاع سفارش ٍ اًجام هؼاهلِ ًسثت تِ ارائِ طَرتحساب هؼتثر تْوراُ تظَیر هذارن حاٍی
شٌاسِ هلی ( اشخاص حمَلی ) ٍ یا تظَیر وارت هلی ( اشخاص حمیمی ) الذام ًوایذ .
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