شركت ارتباطات سيار اريان (سهامی عام)

بسمه تعالی

شرایط استعالم شماره ( 0001227 :موضوع :خرید پلتفرم محتوایی مناسبتی)
 -1پشنهاد دهند گان می بایست پیشنهاد خود را در دو پاکت الف و ب بصورت سربسته و ممهمور به مهر شرکت و با درج شممار و
موضوع استعالم به شرح ذیل ارائه نمایند:
محتوای پاكت الف :شامل شرح خدمات ، RFP ،کلیه مستندات مربوط به شاخص های ارزیابی  ،شرایط استعالم  ،روزنامه رسممی
شرکت که حاوی آخرین تغییرات ثبتی شرکت و صاحبین امضاء مجاز باشد.
محتوای پاكت ب  :پیشنهاد قیمت شرکت کنند در استعالم که مطابق شرح خدمات و  RFPاعالم شد می باشد.
 -2پیشنهاد دهندگا می بایستی عالو بر مهر و امضاء پیشنهاد قیمت ارائه شد کلیه مدارک مربوط به شرح خدمات  RFP ،شمرایط
استعالم را مهر و امضاء نمود و عبارت مورد تأیید است را در ذیل تمام صفحات آن قید نماید.
 -3نحو پرداخت  :هزینه موضوع استعالم با ارائه صورتحساب وپس از صدور تأییدیه انجام کار توسط ناظر شرکت ارتباطمات سمیار
ایران و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.الزم بمه توضمیا اسمت کمه کسمورات مربموط بمه بیممه پمس از وصمو
مفاصاحساب بیمه مسترد می گردد.
 -4قیمت پیشنهادی می بایست از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت استعالم بمدت یک ما اعتبار داشته و قابل تمدیمد بمرای یمک
دور یک ماهه دیگر باشد.
 -5پیشنهاد قیمت ارائه شد می بایستی بصورت ریالی و بدون مالیات ارزش افزود ارائه گردد.
 -6پرداخت مالیات برارزش افزود بر عهد طرف او می باشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 -7به پیشنهادهای مشروط و یا گنگ و ناقص که بهر نحوی مغایر با شرح خدمات و  RFPو سایر شرایط استعهالم باشد ترتیب اثر
داد نخواهد شد.
 -8حق نظارت بر اجرای موضوع استعالم به هر نحوی برای طرف او محفوظ است
 -9برند استعالم مکلف است ظرف مدت  7روز از تاریخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات بانکی معاد  %10مبلغ
ارجاع سفارش اقدام نماید .تضمین مذکور می بایست توسط یکی از بانکهای داخلی و بصورت غیر مشروط ،غیمر قابمل انتلما ،
قابل تمدید و بنا به نظر شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد .تضمین مذکور پس از پایمان دور نگهمداری و پشمتیبانی و بما
صدور تأییدیه نهایی ناظر طرف او و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل آزادسازی خواهد بود.
 -10برای هر روز تأخیر تا  20روز معاد یک و نیم در هزار بهای آن بخش از تعهدات موضوع استعالم که با تأخیر انجام شد است و
از  20روز بیشتر تا  40روز معاد دو ونیم در هزار بهای آن بخش از تعهداتی که با تأخیر انجام شد است از صورتحساب برنمد
استعالم کسر خواهد شد.
 -11چنانچه تأخیر در انجام تعهدات از  40روز تجاوز نماید شرکت ارتباطات سیار ایران می تواند ارجاع سفارش را به تشمخیص خمود
فسخ نمود و تضمین انجام تعهدات برند استعالم را ضبط نماید و یا ارجاع سفارش را به تشمخیص خمود اداممه دهمد .در ایمن
صورت شرکت ارتباطات سیار ایران جرائم و خسارات مربوط به تعهداتی که با تأخیر انجام شد است را با نرخ دو و نیم در همزار
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برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولیه تا روز انجام کامل تعهدات محاسبه و از صورت حسابهای برند استعالم کسر نماید  .بهر
حا در صورت فسخ ارجاع سفارش شرکت ارتباطات سیار ایران حق دارد خسارت وارد را محاسبه و از محمل مطالبمات و سمایر
دارائی های برند استعالم کسر نماید درصورت عدم تکافو و خوداری برند استعالم از پرداخت از طریمق مراجمق قضمایی اقمدام
خواهد شد.
 -12شرکت کنند مکلف است کلیه الزامات تعیین کنند در مصوبه  163سازمان تنظیم ملررات و ارتباطات رادیویی با موضوع همایت
حداکثری از توانمندی تولید داخل و همچنین دستور العمل های  HSEرا رعایت نماید.
 -13قیمت پیشنهادی باید قطعی باشد و تغییراتی چون نرخ برابری ارزها نسبت به دیگر و غیر دلیلی برای توجیه تلاضمای افمزایش
قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود.

قزائت شد بطور كامل مورد قبول است
و رعایت خواهد شد.
شركت (پيشنهاد دهنده) ........................................
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