شركت ارتباطات سيار اريان ( سهامی عام )

بسمه تعالی

شماره :
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پيوست :

شرایط استعالم 98/004247 :
 .1زمانبندی اجرای پروژه  3ماه پس از ارجاع سفارش میباشد.
 .2دوره گارانتی تجهیزات  2سال از زمان تحویل می باشد.
 .3محل تحویل تجهیزات ،انبار شماره  17میباشد.
 .4کلیه تجهیزات باید دارای بسته بندی مناسب و استاندارد باشند.
 .5نحوه پرداخت  :طرف دوم مبلغ صورتحساب را پس از تحویل تجهیزات و صدور رسید انبار و وصول صورتحساب و تأیید ناظر فنی (معاونت
محترم عملیات و مدیریت شبکه ) پرداخت خواهد نمود.
 .6الزم به توضیح است از کلیه پرداختهای بخش تجهیزات  % 7/8و بخش خدمات  %16/67بعنوان سپرده بیمه کسر میگردد .
 .7آن شرکت متعهد به ارائه تضمین انجام تعهدات معادل  %10مبلغ مورد معامله بصورت ضمانتنامه بانکی پس از ارجاع سفارش میباشد.
 . .8پس از انجام کامل تعهدات طرف دوم تضمین انجام تعهدات با صدور تائید نهایی ناظر فنی و حق بیمه مکسوره پس از ارائه مفاصا حساب
بیمه به طرف دوم پرداخت میگردد.
. 9پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه مدارک مثبته بعهده این شرکت میباشد.
.10جرائم تاخیر  :برای هر روز تأخیر  ،تا  20روز معادل یک و نیم در هزار و برای هر روز تأخیر  ،تا  40روز معادل  2در هزار بهای آن بخش
 ،از تجهیزات و تعهداتی که با تأخیر انجام شده است  ،از صورتحساب فروشنده کسر خواهد شد  .چنانچه تأخیر در تحویل تمام یا قسمتی از
تجهیزات و تعهدات فروشنده از  40روز تجاوز نماید  ،خریدار می تواند این قرارداد را فسخ نموده و تضمین انجام تعهدات فروشنده را ضبط
نماید و یا قرارداد را به تشخیص خود تا تحویل کل یا باقیمانده اقالم ادامه دهد.
.11قیمت پیشنهادی شامل بهای تجهیزات و خدمات حمل موضوع خرید و کلیه کسورات قانونی است.
. 12شرکت کنندگان در استعالم ،پیشنهاد قیمت تکمیل شده خود را به همراه شرایط استعالم مهر و امضاء شده در داخل پاکت سربسته و ممهور
به مهر شرکت به همراه أدرس و شماره تلفن تا ساعت 13روز دوشنبه مورخ  98/9/11به برج همراه ،دبیرخانه البی شرکت ارتباطات سیار ایران،
طبقه همکف تحویل نمایند.
.13موضوع استعالم و نام شرکت پیشنهاد دهنده و عنوان پاکت الف و ب روی پاکات قید شود .
 .14لطفا کلیه مدارک پیوست را مهر و امضاء شده در پاکت الف و فرم قیمت را در پاکت ب تحویل نمائید.
تذكر  :درصورتيكه اين فرم فاقد مهر و امضای شركت باشد استعالم فاقد اعتباراست.
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