بسمه تعالي

ش كرت ارتباطات سيار ايان

) سهامي عام (

شرايط استعلم شماره 1255 :

شماره :
تريخ :

پيوست :

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

موضوع استعلم  :خرید ماژول های سوئیچ .CISCO 3850
پیشنهاد دهنده :در این استعلم شخص حقوقي است كه اسناد استعلم را دریافت و در استعلم شركت ميكند.
نماینده مجری استعلم :اداره كل خرید شركت ارتباطات سیار ایران.
اسناد استعلم:
.1

شرایط استعلم در  4صفحه

.2

فرم پیشنهاد قیمت در  1صفحه

 (5پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بر عهده طرف اول ميباشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 (6به پیشنهادهای مشروط ،گنگ و ناقص كه به هر نحوی مغایر با مشخصات فني و سایر شرایط استعلم باشد ،ترتیNNب اثNNر
داده نخواهد شد.
 (7قیمت پیشنهاد شده باید قطعي باشد و تغییراتي چون نرخ برابری ارزها نسNNبت بNNه یكNNدیگر و غیNNره ،دلیلNNي بNNرای تNNوجیه
تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود.
 (8محل و مهلت تحویل اسناد:
.1

محل تحویل پیشنهاد :اداره كل خرید شركت ارتباطات سیار ایران به آدرس :تهران ،میدان ونك ،خیابان ونك،
برج همراه طبقه همكف ،دبیرخانه ميباشد.

.2

زمان و مهلت تحویل پیشنهادها :كلیه پیشنهاد دهندگان حداكثر تا سNNاعت  16روز شNNنبه مNNورخ 16/09/1398
مهلت دارند تا اسناد استعلم را كه حاوی كلیه مدارک لزم مطابق با شرایط ایNNن اسNNتعلم ميباشNNد بNNه آدرس
فوق تحویل نمایند.
تذكر :پاكات پیشنهاد پس از تاریخ و ساعت فوق الذكر به هیچ وجه تحویل گرفته نخواهد شد.

.3

اعتبار پیشنهادات :كلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاكات به مدت سNNه مNNاه اعتبNNار داشNNته و
قابل تمدید برای یك دوره سه ماهه دیگر باشند.

 (9سهامداران یا اعضای هیات مدیره شركتهای حاضر در استعلم نباید بهطور هم زمان به عنوان سهامدار مشترک یا عضNNو
هیات مدیره شركت یا شركتهای دیگر حاضر در استعلم باشند.
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 (10پیشنهاد دهنده باید قبل از تسلیم پیشنهاد استعلم ،اسناد استعلم را بNه دقNت بررسNي كNرده و تمNام اطلعNNات لزم ماننNNد
وضعیت شبكه ،شرایط محلي و غیره را بدست آورد .پیشنهاد دهنده پس از تسلیم پیشنهاد نميتواند استناد به ناآگNNاهي
یا اشتباه خود نماید.
 (11پیشنهاد دهنده ميبایست به دقت اسناد استعلم را بررسي كرده و كاملً از كلیه شرایط و موضNNوعاتي كNه ميتوانNNد بNه هNر
صورت در كار یا در هزینه آن مؤثر باشد اطلع حاصل نماید .هرگاه پیشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد به این نNNتیجه
رسیده است كه اشتباه ،اختلف یا از قلمافتادگي در اسناد وجود دارد یا نیاز به توضیحاتي داشته باشد بایNNد بNNي درنNNگ
شركت ارتباطات سیار ایران را به صورت كتبي مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد توضNNیح او را نیNNز كتNNبي دریNNافت
(12
(13
(14
(15

نماید .به هر حال عدم اظهار نظر به منزله بلاشكال بودن اسناد استعلم تلقي خواهد شد.
داشتن كد اقتصادی برای شركت كنندگان در استعلم الزامي است.
حق نظارت بر تحویل تجهیزات به هر نحو برای طرف اول محفوظ است.
زمانبندی تحویل تجهیزات از زمان ارجاع سفارش حداكثر  30روز ميباشد.
توضیح و تشریح اسناد:
.1

شركت كنندگان در استعلم ،پس از دریافت اسناد ،ميتوانند در رابطه با هرگونه سوال و پیشNNنهاد خNNود دربNNاره
شرایط استعلم ،با شماره تلفن ) 8171-2572آقای پارسي نژاد( تماس حاصل نمایند.
تذكر :مجری استعلم در صورتي كه نیاز به ارائه توضیحات كتبي یا تغییراتي در اسناد استعلم باشد ،مراتNNب را
به كلیه خریداران اسناد كتباً اعلم خواهد نمود.

 (16محتویات پاكتهای پیشنهادی:
 .1پاكت الف باید محتوی مدارک و اطلعات زیر باشد:
مشخصات پیشنهاد دهنده شامل نام -آدرس -شماره تلفن -فاكس.
.1
 .2تصویر روزنامه رسمي كشور حاوی آخرین تغییرات ثبتي شركت و اعتبار امضاهای مجاز.
 .3سند حاضر كه تمامي صفحات آن كه به امضاء و مهر مجاز پیشنهاددهنده رسیده باشد.
تبصره  : 1در پاكت الف هیچگونه اطلعاتي كه به قیمت مربوط باشد و از آن تمام یا بخشي از مبلغ پیشNNنهاد قابNNل
استخراج باشد ،نباید قرار گیرد.
 .2پاكت ب )پاكت قیمت( :
باید حاوی پیشنهاد قیمت به صورت ریالي دقیقاً مطابق فرم پیشنهاد قیمت با مدت اعتبار  3ماه از تاریخ آخرین مهلNNت تسNNلیم
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پیشنهادهای این استعلم باشد.
.1
.2

پیشنهاد دهندگان نباید در پیشنهاد قیمت خود مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نمایند.
قیمتهای پیشنهادی مندرج در فرم پیشنهاد قیمت شامل كلیه هزینهها و مخارجي است كه ممكن است جهت
تهیه و تحویل تجهیزات موضوع استعلم هزینه شود ،از قبیل سود پیشنهاد دهنده ،هزینههای بالسNNری ماننNNد
مالیات ،سایر عوارض قانوني بیمه تامین اجتماعي ،مزایای قانوني كاركنان و سایر هزینههای مشابه در داخNNل و
یا خارج كشور و در نظر گرفتن كلیه خطرات مسئولیتها و تعهداتي است كه در اسناد استعلم به صراحت یا به

طور ضمني بیان شدهاند.
 (17نحوه پرداخت :هزینه موضوع استعلم پس از تحویل تجهیزات به انبار ب 17خلیج فارس« شركت ارتباطات سNNیار ایNNران بNNه
نشاني :بخیابان خلیج فارس )شماره  ،(۲خیابان شهید بهشتي ،روبروی مركز تلفن شهید بخشي« و صدور رسید انبار با
ارائه صورتحساب و تائیدیه توسط ناظر شركت ارتباطات سیار ایران و با كسر كسور قانوني قابل پرداخNNت خواهNNد بNNود.
لزم به توضیح است كسورات مربوط به بیمه پس از وصول مفاصاحساب بیمه مسترد ميگردد.
 (18طرف دوم )برنده استعلم( مكلف است ظرف مدت  7روز از تاریخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات بانكي
معادل  %10مبلغ ارجاع سفارش اقدام نماید كه تضمین مذكور پس از پایان دوره گارانتي تجهیNNزات بNNا صNNدور تائیNNدیه
نهایي ناظر طرف اول و ارائه مفاصاحساب بیمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 (19جرایم تاخیر به شرح زیر است:
.1

برای هر روز تأخیر تا  20روز معادل یك و نیم در هزار بهای آن بخش از تجهیزات و تعهNNداتي كNNه بNNا تNNأخیر
انجام شده است و از  20روز بیشتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتي كه با تأخیر تحویNNل
شده است از صورتحساب طرف دوم كسر خواهد شد.

.2

چنانچه تأخیر در تحویل تجهیزات از  40روز تجاوز نماید طرف اول ميتواند ارجاع سNNفارش را فسNNخ نمNNوده و
تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نماید و یا ارجاع سفارش را به تشخیص خود ادامه دهد.
در این صورت طرف اول جرائم و خسارات مربوط به تجهیزاتي كه با تأخیر تحویل ميشوند را با نرخ دو و نیNNم
در هزار برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولیه تا روز تحویل تجهیزات محاسبه و از صورتحسابهای طرف
دوم كسر مينماید .به هرحال در صورت فسخ قرارداد طرف اول حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از محNNل
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مطالبات و سایر دارائيهای طرف دوم برداشت نماید .در صورت عدم تكافو و خودداری طرف دوم از پرداخت از
طریق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
 (20پیشنهاد دهنده ميبایست علوهبر پیشنهاد قیمت ،نامه پیشنهاد قیمت و شرایط استعلم را امضاء نمNNوده و عبNNارت ملحظNNه
گردید و مورد تائید است را در ذیل صفحات آن قید نماید.
 (21نحوه ارزیابي مالي و اعلم برنده
 .1برنده استعلم ،پیشنهاد دهندهای خواهد بود كه كمترین قیمت را ارائه نموده باشد.
 (22شركت در استعلم و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول محتویات و مفاد كلیه اسناد استعلم مي باشد لذا پس از ابلغ كتبي
مجری استعلم به برنده استعلم ،وی باید ظرف مدت حداكثر هفت روز كاری برای تسلیم تضNNمین انجNNام تعهNNدات و
امضاء قرارداد حاضر شود.
قرائت شد و بطور كامل مورد قبول بوده
و رعايت خواهد شد
شركت )پیشنهاد دهنده( ..............................
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