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پيوست :

شرایط استعالم قیمت شماره 50264که پیشنهاددهندگان ملزم به رعایت دقیق آن میباشند :
 -1استعالم تکمیل شده شامل فرم پیشنهاد قیمت و سایر مدارک مربوطه پس از مهر و امضاء صااباا ماااز شار ت
پیشنهاددهنده میاایست در دو پا ت مازای الف و ب بطوریکه در پا ت الف مدارک و مستندات ارزیابی توا اجرایی و
سوابق شر ت و قراداد با مهر و امضای لیه صفحات و در پا ت ب فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده با مهر و صااباا
امضای مااز بصورت سربسته و ممهور به مهر شر ت ارائه گردد .همچنین پیشنهاد دهنده میاایست شاماره و موواو
استعالم را بر روی پا ت قید نماید.
 -2قیمت پیشنهادی بدو مالیات بر ارزش افزوده و بصورت ریالی محاساه گردد .مالغ پیشنهادی میاایسات بصاورت
مالغ وابد در فرم پیشنهاد قیمت درج گردد .همچنین پیشنهاد قیمت ارائه شاده میاایسات از تااریخ ینارین مهلات
تحویل پا ت استعالم ،به مدت دو هفته اعتاار داشته باشد.
 -3ندمات مووو استعالم میاایست مطابق شرح ار و طرح قرارداد پیوست اناام پذیرد.
 -4پیشنهاد دهنده مکلف است لیه الزامات تعیین شده در مصوبه  163تنظیم مقررات و ارتااطات رادیویی با مووو
بمایت بدا ثری از توانمندی تولید دانل و همچنین دستورالعمل های  HSEرا رعایت نماید.
 -5زماناندی اناام ندمات مووو استعالم از تاریخ صدور ارجا سفارش به مدت شش ماه میباشد.
 -6مغایرت ندمات اناام پذیرفته با شرح ار و طرح قرارداد پیوست در بکم عدم تحویال و تیییاد انااام اار تلقای
نواهد شد .چنانچه بر اثر عدم انطااق هر یک از تعهدات پیشنهاد دهنده با شرایط ،ماواد و اساناد موجاود در اساتعالم
نسارتی به ارفرما وارد شود ،پیشنهاد دهنده جارا ی را تعهد می ند .تشخیص میزا نساارت باه عهاده ارفرماا
بوده و در صورت عدم توافق ارفرما با پیشنهاد دهنده در مورد مالغ نسارت ،میزا نساراتی ه از طار ارشانا
دادگستری منتخب ارفرما تعیین میشود قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد و در چناین ماواردی لیاه هزیناه هاای
ارشناسی به عهده پیشنهاد دهنده است.
 -7پیشنهاد دهنده میاایست عالوه بر مهر و امضاء فرم پیشنهاد قیمت و شارایط اساتعالم و قارارداد عااارت مالبظاه
گردید و مورد تائید است را در ذیل صفحات ی قید نماید.
 -8پیشنهاد دهنده موظف است در صورت ارجا سفارش و اناام معامله نسات به ارائه صورت ووعیت معتار به همراه
تصویر مدارک باوی شناسه ملی (اشخاص بقوقی) و یا تصویر ارت ملی (اشخاص بقیقی) اقدام نماید.
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