شركت ارتباطات سيار اريان (سهامی عام)

بسمه تعالی

شرایط استعالم شماره ( 1260 :موضوع :خرید  4عدد ماژول  NB-IoTو  Toolsمربوطه)
 .1پی شنهاد دهندگان میبای ست پی شنهاد خود را در دو پاکت الف و ب ب صورت سرب سته و ممهور به مهر شرکت و با درج شماره و
موضوع استعالم به شرح ذیل ارائه نمایند:
 محتوای پاکت الف :شامل پروپوزال فنی مطابق  ، RFPشرایط استعالم ،کلیه اسناد ،اطالعات و مدارک درخواست شده والزم برای پاسخ به معیارهای ارزیابی فنی ،روزنامه رسمی شرکت که حاوی آخرین تغییرات ثبتی شرکت و صاحبین امضاء
مجاز باشد.
 محتوای پاکت ب :پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیشنهاد قیمت پیوست در یک برگ. موضوع استعالم و نام شرکت پیشنهاد دهنده روی پاکات قید شود. .2کلیه مدارک ارائه شده در پاکت های الف و ب میبایست دارای امضا و مهر شرکت باشد.
 .3قیمت پیشنهادی میبایست قطعی بوده و از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت استعالم بمدت یک ماه اعتبار داشته و قابل تمدید
برای یک دوره یک ماهه دیگر باشد.
 .4زمانبندی تحویل تجهیزات از زمان ارجاع سفارش حداکثر  30روز میباشد.
 .5پیشنهاد قیمت ارائه شده میبایستی بصورت ریالی و بدون مالیات ارزش افزوده مطابق با فرم پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
 .6نحوه پرداخت:

أ 75 .در صد مبلغ تجهیزات سخت افزاری مو ضوع ا ستعالم پس از تحویل به انبار شرکت ارتباطات سیار ایران (ن شانی:
خیابان خلیج فارس (شماره  )2خیابان شهید بهشتی ،روبروی مرکز تلفن شهید بخششی ،انبار شماره  17خلیج فارس) و
صدور رسید انبار با ارائه صورتحساب و تائیدیه توسط ناظر شرکت ارتباطات سیار ایران و با کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد
بود.
ب 25 .در صد باقیمانده مبلغ تجهیزات سخت افزاری مو ضوع ا ستعالم پس از صدور تاییدیه مقدماتی ( )PACتو سط ناظر
شرکت ارتباطات سیار ایران قابل پرداخت خواهد بود.
ج 75 .در صد مبلغ ابزار ( )Toolsمو ضوع ا ستعالم پس از تحویل و تایید ناظر شرکت ارتباطات سیار ایران و  25در صد
باقیمانده پس از صدور تاییدیه مقدماتی ( )PACاز سوی ناظر ،قابل پرداخت میباشد.
تب صره :گواهی قبولی مقدماتی ( )PACپس از انجام ن صب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزارهای مو ضوع ا ستعالم ،در
صورتیکه کلیه تجهیزات تحویل شده عاری از هرگونه نواقص ،مغایرت و ک سری موثر در سرویس دهی ت شخیص داده
شود و مورد بهره برداری کامل قرارگیرد صادر خواهد شد.
د 100 .درصد مبلغ خدمات آموزشی پس از صدور تاییدیه توسط ناظر شرکت ارتباطات سیار ایران با ارائه صورتحساب پس از
کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود.
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ه .مبلغ خدمات پشتیبانی یکساله ،هر سه ماه یکبار با ارائه صورتحساب و تاییدیه توسط ناظر شرکت ارتباطات سیار ایران،
پس از کسر کسور قانونی قابل پرداخت خواهد بود.
 .7از هر پرداخت  5درصد علی الحساب بیمه تامین اجتماعی کسر خواهد شد .الزم به توضیح است کسورات مربوط به بیمه پس از وصول
مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مسترد میگردد.
 .8از کلیه صورتح سابهای ارائه شده بابت خدمات آموز شی و خدمات پ شتیبانی  10در صد به عنوان ح سن انجام کار ک سر خواهد
شد که مبالغ مکسوره پس از صدور تاییدیه نهایی توسط ناظر و با ارائه مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
 .9پرداخت مالیات برارزش افزوده بر عهده طرف اول می باشد و با ارائه مدارک مثبته انجام خواهد شد.
 .10به پی شنهادهای م شروط و یا گنگ و ناقص که بهر نحوی مغایر با  RFPو سایر شرایط ا ستعالم با شد ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 .11حق نظارت بر اجرای موضوع استعالم به هر نحوی برای طرف اول محفوظ است.
 .12برنده استعالم مکلف است ظرف مدت  7روز از تاریخ ارجاع سفارش نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات بانکی معادل  %10مبلغ
ارجاع سفارش اقدام نماید که تضمین مذکور پس از پایان دوره گارانتی تجهیزات با صدور تائیدیه نهایی ناظر شرکت ارتباطات سیار
ایران و ارائه مفاصا حساب بیمه قابل آزاد سازی خواهد بود.
 .13برای هر روز تأخیر تا  20روز معادل یک و نیم در هزار بهای آن بخش از خدمات و تعهداتی که با تأخیر انجام شده است و از
 20روز بی شتر تا  40روز معادل دو در هزار بهای آن بخش از تعهداتی که با تأخیر انجام شده ا ست از صورتح ساب طرف دوم
کسررر خواهد شررد .چنانچه تأخیر در ارائه خدمات از  40روز تجاوز نماید طرف اول میتواند ارجاع سررفارش را فسررخ نموده و
تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نماید و یا ارجاع سفارش را به تشخیص خود ادامه دهد .در اینصورت طرف اول جرائم
و خ سارات تأخیر در خدمات را که با تأخیر ارائه می شود با نرخ دو و نیم در هزار برای هر روز مازاد بر  40روز تأخیر اولیه تا روز
ارائه خدمات محا سبه و از صورت ح سابهای طرف دوم ک سر مینماید .بهرحال در صورت ف سخ ارجاع سفارش طرف اول حق
دارد خسارات وارده را محاسبه و از محل مطالبات و سایر دارائیهای طرف دوم برداشت نماید .در صورت عدم تکافو و خودداری
طرف دوم از پرداخت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.
 .14شرکت کننده مکلف ا ست کلیه الزامات تعیین کننده در م صوبه  163سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با مو ضوع
همایت حداکثری از توانمندی تولید داخل و همچنین دستور العمل های  HSEرا رعایت نماید.
قرائت شد بطور کامل مورد قبول است و رعایت خواهد شد.
شرکت (پیشنهاد دهنده) ........................................
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