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شركت ملي حفاري ايران
سهامي خاص

بسمه تعالي

شرایط عمومي و تخصصي برگزاری استعالم بهاء شرکت ملي حفاری ایران
اداره تدارکات داخلي کاال
*تامین کننده محترم لطفاً پیشنهادات ارسالی را در دو قالب مالی و فنی طبق موارد ذیل تنظیم نموده و ضمن
تکمیل موارد مشخص شده (تیک دار) و تایید شرایط اعالم شده این شرکت مراتب را جمع بندی و بصورت مجزا در
سامانه ستاد بارگزاری و ارائه نمائید.
 -1موارد فنی  :لطفاً موارد ذیل در برگ آرم دار و رسمی آن شرکت  /فروشگاه درج مهر و امضاء و ارائه گردد.
 تقاضای خرید شماره  ..................................... :مربوط به استعالم بهاء شماره ...................................................................... :
 نام شرکت  ،آدرس و تلفن های تماس :
 مشخصات فنی کاالی پیشنهادی به تفکیک شامل  :شماره قلم – شرح کاال – شماره فنی – تعداد قابل تحویل-
مراحل تحویل کاال
 نام کشور سازنده کاال به صراحت اعالم شود .
 نام شرکت سازنده کاال به صراحت اعالم شود .
 تاریخ اعتبار پیشنهاد نرخ (نرخ پیشنهادی می بایست حداقل برای مدت  1ماه معتبر باشد) .
 فروشنده تعهد نماید کاالی پیشنهادی نو  ،اصلی و مطابق با شرح تقاضای خرید تحویل و در صورت هرگونه
مغایرت از لحاظ شکل ظاهری  ،ابعاد و مشخصات فنی  ،کاال با هزینه فروشنده عودت و نسبت به جایگزینی آن
مطابق شرح تقاضا و پیشنهاد فنی تایید شده اقدام می گردد.
 زمان تحویل کاال ( :با ذکر تاریخ)
 مدت و نحوه گارانتی کاال اعالم گردد.
 خدمات و پشتیبانی کاال اعالم گردد.
 شرایط و نحوه تحویل کاال اعالم گردد.
)
 تاریخ تولید کاال اعالم گردد( .
 کاتالوگ کاالی پیشنهادی ضمیمه شود.
 فروشنده متعهد می گردد که گواهی های ذیل را پیش از حمل کاال به مرکز خرید مربوطه تحویل نماید :
الف Certificate Of Conformity -تکمیل گواهی تطابق پیوست با سربرگ آن شرکت.
ب Certificate Of Indemnity -تکمیل گواهی غرامت نامه پیوست با سربرگ آن شرکت.
امضا  /مهر فروشنده
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 -2شرایط الینفک استعالم بهاء :
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فروشنده متعهد می گردد در صورت نیاز به آموزش  ،نصب و راه اندازی  ،کلیه موارد را با هزینه خود انجام
نماید.
فروشنده متعهد می گردد کاال را با هزینه خود درب انبار خریدار واقع در اهواز تحویل نماید.
در صورت نیاز به ارائه گواهی بازرسی شخص ثالث هزینه آن بعهده فروشنده می باشد .ضمناً خریدار در
معرفی و تعیین بازرس شخص ثالث مختار می باشد.
بسته بندی کاال بایستی به نحوی باشد که در مقابل عوامل جوی و یا آسیب دیدگی کامالً محفوظ و اقالم
ارسالی به راحتی قابل تفکیک و شمارش باشد ضمناً هزینه بسته بندی به عهده فروشنده بوده و درج شماره
تقاضا و عبارت " شرکت ملی حفاری ایران " بوسیله برچسب چاپی بر روی بسته ها الزامی است.
در صورتی که برای شرکت مشخص گردد که فروشنده مایل و یا قادر به انجام تعهدات خود نمی باشد در این
حالت شرکت حق خواهد داشت مراتب فسخ سفارش خرید و ابطال آن را طی نامه به فروشنده ابالغ و نسبت
به وصول مطالبات قانونی خود اقدام نماید.

 -6شرایط و برنامه زمان بندی تحویل کاال  :فروشنده مکلف است کاالی درخواستی را بر مبنای نظر خریدار و
طی یک یا دو مرحله تهیه و تحویل نماید.
تبصره  :کلیه فروشندگان می بایست با در نظر گرفتن کلیه هزینه های مربوط با بند ( )6نرخ های نهایی
پیشنهادی خود را محاسبه و در استعالم اعالم نمایند .
 -7کلیه پیشنهادات مالی می بایست بر مبنای وجه رایج ملی ( ریال ) ارائه گردند .بدیهی است در صورت ارائه
نرخ به سایر ارزها پیشنهاد ارائه شده قابل بررسی نمی باشد.
*نکته مهم  :لطفاً پس از مطالعه و بررسی شرایط عمومی ذیل هر صفحه مهر و امضاء شده و بهمراه اسناد فنی
تحویل گردد.
*نکته مهم  :کاالهایی که برای تائید آنها نیاز به انجام تستهای آزمایشگاهی می باشد تمام هزینه های
مربوطه و تعداد  /مقدار کاالی مورد نیاز برای انجام آزمایش بعهده فروشنده می باشد.

امضا  /مهر فروشنده

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی
)(LETTER OF INDEMNITY
غرامت نامه
با سالم ،
بدینوسیله شرکت  /فروشگاه  ........................گواهی و تعهد می نماید کاالهایی که تهیه و تحویل می شود
نو  ،دست اول و اصلی بوده و کامالً مطابق با مشخصات و استاندارهای مندرج در مکاتبات  ،تقاضای خریدد
به شماره  ......................و سفارش خرید صادره از سوی خریدار( شرکت ملی حفاری ایران) می باشد.
چنانچه هرگونه نشان یا مشخصه ای بدست آید که کاالی تهیه شده توسط این شرکت  /فروشدگاه دارای
یکی از موارد (نقص ،بازسازی شده ،تعمیری  ،شکستگی  ،عدم کارایی کاال در اثر ساخت کاال ،مدواد اولیده
آن) و یا هر علت دیگر که ممکن است باعث عدم تطابق کاال با نیاز اصلی خریدار  /مصرف کننده باشدد و
همچنین ایراداتی از جمله نواقص در تعداد  ،کیفیت ،بسته بندی ،مارکینگ و غیره باشدد ،ایدن شدرکت /
فروشگاه متعهد می گردد دقیقاً بر اساس شرایط و قیود مندرج در مکاتبدات و سدفارش خریدد صدادره ،
مستقیماً کلیه هزینه های تعویض کاال و یا قطعات یدکی خریداری شدده و خسدارات احتمدالی مترتدر را
عهده دار شود.
همچنین این شرکت  /فروشگاه تایید می نماید کاال متعلق به غیر نبوده و در ملکیت می باشد که از طرق
قانونی خریداری و به شرکت ملی حفاری ایران تحویل می گردد.
مهر و امضاء

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی
)(CERTIFICATE OF CONFORMITY
گواهی تطابق
با سالم ،
بدینوسیله شرکت /فروشگاه  ........................گواهی می نماید قطعات /کاالهای تحویلی که در
مقابل تقاضای خرید به شماره ......................ارائه  /تأمین می شود ،کامالً و دقیقداً مطدابق بدا
کاالهای خواسته شده شرکت ملی حفاری ایران بصورت ندو و دسدت اول و سداخت شدرکت
 ..............................و کشور  ................................خواهد بود .
ضمناً این شرکت متعهد می گردد که تمامی شروط ،قیود و مسئولیت های مطرح شده فدوق
را در قبال شرکت خریدار( شرکت ملی حفاری ایران) عهده دار باشد .

مهر و امضاء

