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 موضوع خریــــد:  -1
 پیوست LOMمطابق    LCTاکز امام و شبکه مر خرید تجهیزات 

 مناقصه  یبرگزار زمانبندی -2

 خیتار شرح فیرد
 03/06/1399                  شنبهدو  مناقصه اسناد  بارگذاری 1
 15/06/1399شنبه                        ارسال پیشنهاد قیمت  آخرین مهلت  2
 22/06/1399شنبه                         اعالم برنده مناقصه  3

 

 پرداخت  نحوه -3

 در ازای ضمانت نامه مورد قبول خریدار می باشد.   )به درخواست فروشنده(رقم قرارداد %70سقف پیش پرداخت 

رقم پیش پرداخت و برای باالتر    %130رقم قرارداد )و در صورت تایید اعتبار فروشنده( با چک و سفته معادل    %22تا  
 ازآن تنها ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی معتبر قابل قبول است. 

 د هنگام تحویل کاال پرداخت می گردد مبلغ قراردا %90مابه التفاوت پیش پرداخت تا  

 روز پس از تحویل کاال و صدور تاییدیه فنی توسط خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.   20حداکثر  %10الباقی 

 محل تحویل تجهیزات  -4

 واقع در استان البرزگمرک فرودگاه پیام )منطقه ویژه اقتصادی پیام(  پشت

 و زمان تحویل شرایط کاال -5

   سال گارانتی   دوباشد  +    نوکلیه تجهیزات باید  •
 یا کمتر امتیاز محسوب می گردد روز  45زمان تحویل  •

 سایر موارد  -6

 مختار است.در رد یا قبول پیشنهادات ، آئین نامه داخلی خودمناقصه گزار در چارچوب  •
 تبدیل ارز در روز پرداخت ( قیمت دالری مورد قبول است )با پرداخت ریالی  به نرخ  •
 . از سوی فروشنده الزامی است  برای تسویه در پایان قرارداد ریالیارائه فاکتور  •
 روز باشد.  7مهلت اعتبار قیمت ها حداقل  •
شرکت و امضای درندگان حق امضا • ( و ارسال آن  مطالعه و تایید تمام صفحات پیش نویس قرارداد )مهر 

 ) الکترونیکی یا فیزیکی به انتخاب فروشنده( همراه پیشنهاد قیمت الزامی است
 مهر و امضای برگه های شرایط خرید )اسناد حاضر( و ارسال آنها نیز الزامی است.  •



 

3 

 

 درصورت درخواست فروشنده برای مالیات بر ارزش افزوده، ارائه گواهی ارز ش افزوده الزامی است  •
سایر مدارک مورد نیاز، پس از بررسی اولیه قیمت ها اطالع  در صورت نیاز به ارسال رزومه، صورت های مالی یا   •

 رسانی خواهد شد. 
 از پیشنهاد قیمت در پیش فاکتور درج گردد  مطلعاطالعات تماس و مشخصات فرد اقدام کننده و  •
ایمیل • آدرس  به  قیمت  آدرس     a.sadrmansouri@arvancloud.com     پیشنهاد  به  دربسته  پاکت  در  یا 

 . گرددارسال  247تهران، بزرگراه مدرس شمال به جنوب، خیابان دستگردی )ظفر(، شماره 
تا ساعت   • صورت تمایل به ارسال پاکت قیمت، حداکثر  برای تحویل آن به واحد    06/1399  /15روز     14:00در 

 و رسید تحویل پاکت اخذ گردد.  حراست شرکت اقدام گردد 
طریق ایمیل تا ساعت   • رسید دریافت ایمیل اخذ گردد )از    قابل قبول است  15/06/1399روز    16:00ارسال از 

deliver  )شدن ایمیل خود اطمینان حاصل کنید 

 مورد نیاز: (LOM)فهرست تجهیزات  -7
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