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درخواست نرخگیری برای کرایه تاور ها
ضواضُ زضذَاست ًطخ گیطی PRN- 289
تاضید صسٍض زضذَاست ًطخ گیطی :
تِ:
تاضید:

6/7/1399

()1

ازاضُ ٍظاضت هالیِ ترصیص تَزجِ الظم تطای تساضن اجٌاس /ذسهات غیط هطَضتی هٌسضج ایي زضذَاست ضا زاضز.

()2

آفط سطتستِ ضوا الی  13/7/1399ساػت  10لثل اظ ظْط یا لثل اظآى تِ زفتط اػضای ذطیساضی تسلین زازُ ضَز.

آفط ّا ئیىِ تؼس اظ هیؼاز تسلیوی اضائِ گطزًس ،تسٍى ایٌىِ تاظضَز هستطز هی گطزز .پاوت حاٍی آفط تایس تِ صَضت ٍاضح ػثاضت
ًطخ تطای درخواست نرخگیری برای کرایه تاور هانشانی ضسُ تاضس.
()3

آفط اضائِ ضسُ زض آفطّا تایس الی هست ( )30ضٍظ تمَیوی سط اظ تاضید ذتن هیؼاز تسلیوی آفطّا اػتثاض زاضتِ تاضس.

()4

زض صَضت تغیط زض همساض ًیاظهٌسی ،ازاضُ هی تَاًس همساض ًیاظهٌسی تماضا ضسُ ضا الی ( )25فیصس ظیاز ٍ یا ون ًوایس،
هططٍط تِ ایٌىِ لیوت هجوَػی آى اظ حسٍز صالحیت پَلی تطای زضذَاست ًطخ گیطی تجاٍظ ًٌوایس.

()5

تطجیح زاذلی هغاتك حىن چْاضم عطظالؼول تساضوات لاتل اجطا است{ .هَضز تطجیح زاذلی ٍ فیصسی آًطا زضج
ًوائیس}.

()6

آفط گطائی زض هحضط ػام حتوی ًثَزُ ٍ فطهایص زٌّسُ هىلف تِ لثَل ًاظلتطیي ًطخ ًوی تاضس .زض صَضت ضز ّط یه یا
توام آفطّا فطهایص زٌّسُ وسام هسؤلیت زض لثال زاٍعلة تْیِ/اضائِ وٌٌسُ ًساضز.

()7

آفط زٌّسُ اسٌاز شیل ضا تا آفط ذَیص ضویوِ هی ًوایس:
 -1جَاظ
ً -2وثط تطریصیِ هالیاُ
 -3اجاظُ ًاهِ تَلیس وٌٌسُ ( زضصَضت لعٍم )

()8

سٌس ًطخ گیطی تىویل ٍ تَسظ ضرص تا صالحیت یا ًوایٌسُ تْیِ /اضائِ وٌٌسُ زض ّط صفحِ هْط اهضاء ضسُ تاضس.
ًام واضهٌس صازض وٌٌسُ زضذَاست ًطخ گیطی:

ٍظیفِ واضهٌس:
اهضاء:
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ضواضُ

جذول الالم و لیمت ها
اسن الالم

تططیح تا هطرصات ترٌیىی الالم

(تَسظ ازاضُ ذاًِ پطی گطزز)

(تَسظ ازاضُ ذاًِ پطی گطزز)

1

تاور

برای مشخصات به یک صفحه اخیر
مراجعه کنیذ

ٍاحس

پایه

همساض

لیوت فی

لویت

ٍاحس تِ

هجوَػی

افغاًی

تِ افغاًی

2

هجوَع لیوت تِ اضلام تسٍى هالیات:
هجوَع لیوت تِ حطٍف تسٍى هالیات:
هجوَع هثلغ هالیات تِ اضلام:
هجوَع هثلغ هالیات تِ حطٍف:
هجوَع هثلغ تِ اضلام تطوَل هالیات:
هجوَع هثلغ تِ حطٍف تِ ضوَل هالیات:
هست تحَیلی ٍ تىویل (ضٍظّ ،فتِ یا هاُ) اجٌاس  /ذسهات اظ تاضید صسٍض اهطذطیساضی 20 :ضٍظ تمَیوی
هست ضواًت (ٍاضًتی /گطًتی) تؼس اظ تاضید اووال:
اسن تْیِ /اضائِ وٌٌسُ:

هْط تْیِ/اضائِ وٌٌسُ

اسن ضرص یا ًوایٌسُ تا صالحیت تْیِ/اضائِ وٌٌسُ:
اهضای ضرص یا ًوایٌسُ تْیِ/اضائِ وٌٌسُ:
تاضید:
یاززاضت :فطهایص گیطًسُ واپی ضٌّوَز ،ساذت ٍ هَزل ،تطٍضَض ٍ یا فْطست تجْیعات یا ذسهاتی ضا وِ اووال هی ًوایس
ضویوِ ًوایس .هؼلَهات فَق جْت اضظیاتی هؤثط آفطّا استفازُ هی گطزز.
 اکمال کننذه مکلف به تهیه اجناس فوق با معادل آن میباشذ
شرایط تذارک و پرداخ
ضطایظ شیل صطف تا هَافمِ تحطیطی فطهایص زٌّسُ لاتل تغییط هی تاضس.
()1

تْیِ وٌٌسُ هىلف تِ پطزاذت تأهیٌات ٍ تضویٌات ًوی تاضس.

()2

تْیِ اجٌاس تایس زضظطف  20ضٍظ تمَیوی سط اظتاضید صسٍض اهطذطیساضی ،تىویل گطزز.

()3

تؼس اظ اووال ذسهات غیط هطَضتی /تْیِ اجٌاس ،تْیِ/اضائِ وٌٌسُ تایس ًسرِ اصلی ٍ ( )2واپی تل ( )Invoiceضا تِ فطهایص زٌّسُ
تسلین ًوایس؛

()4

پطزاذت تَسظ فطهایص زٌّسُ ،عی هست ( )30ضٍظ واضی زضهماتل همساض ٍالؼی اجٌاس/ذسهات غیط هطَضتی تْیِ ضسُ صَضت هی
گیطز.
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()5

فطهایص زٌّسُ هیتَاًس زض حاالت شیل تا اضسال اعالػیِ وتثی تِ تْیِ/اضائِ وٌٌسُ ،اهطذطیساضی ضا واهالً یا لسواً فسد ًوایس:
 -1تْیِ/اضائِ وٌٌسُ هَفك تِ تحَیل ترص یا توام اجٌاس زضظطف هست هؼیٌِ زض اهطذطیساضی ًطَز؛
 -2تْیِ /اضائِ وٌٌسُ هَفك تِ اجطای هىلفیت ّای زیگط تحت اهط ذطیساضی ًطَز.
ّ -3طگاُ زض اجٌاس اووال ضسُ یا ذسهات اضائِ ضسُ ًَالص ٍ یا واستی ّا هطاّسُ گطزز ،تْیِ/اضائِ وٌٌسُ هىلف تِ ضفغ
ًَالص ٍ واستی ّا زض هست ( )3ضٍظ واضی تؼس اظ زضیافت اعالػیِ زض هَضز هی تاضس ،زض غیط آى فطهایص زٌّسُ هی
تَاًس اهط ذطیساضی ضا فسد ًوایس.
ّ -4طگاُ تْیِ/اضائِ وٌٌسُ ،زض جطیاى زاٍعلثی ٍ یا حیي اجطای ٍظایف هحَلِ تحت اهط ذطیساضی السام تِ فساز ٍ تملة
ًوَزُ تاضس.

()6

ّطگاُ زض زضذَاست ًطخ گیطی هیؼاز ضواًت (ٍاضًتی /گطًتی) تصطیح گطزیسُ تاضس ،تْیِ/اضائِ وٌٌسُ هىلف تِ

روش و معیار های ارزیابی
ارزیابی آفر ها
()1

لثل اظ اضظیاتی هفصل ًطخ ّا ،فطهایص زٌّسُ تایس تطریص ًوایس وِ آفطّا:
 -1تا ضطایظ ٍ هؼیاض ّای هٌسضج ایي زضذَاست ًطخ گیطی هغاتمت زاضز؛
 -2عَض یىِ الظم است اهضا ٍ هْط ضسُ است.

()2

آفط جَاتگَ آفط است وِ تؼس اظ اضظیاتی ،هؼیاض ّای ویفی ٍ ترٌیىی ٍ ضطایظ هٌسضج ایي زضذَاست ًطخ گیطی زض آى ضػایت
گطزیسُ تاضس.

()3

فطهایص زٌّسُ عَض شیل اضظیاتی هالی ضا اًجام هی زّس:
 -1اضظیاتی تطای الالم یا اجعاء صَضت هی گیطز؛
ّ -2ط گًَِ اضتثاّات هحاسثَی اصالح هی گطزز؛
 -3ترفیفات غیط هططٍط پطٌْاز ضسُ هحاسثِ هی گطزز؛
 -4اػوال ّط گًَِ تطجیح زاذلی

()4

آفط ّای غیطجَاتگَ ضز گطزیسُ ،تؼس اظ آى ًویتَاًس تا اصالح اضتثاّات غیط هحاسثَی یا اًحطافات جَاتگَ ساذتِ ضَز.

()5

ّیچ ًَع هصاوطُ تا زاٍعلثیىِ ًاظلتطیي لیوت ضا پیطٌْاز ًوَزُ یا زاٍعلة زیگط صَضت گطفتِ ًویتَاًس.

()6

زاٍعلة هىلف ًیست وِ هٌحیث ضطایظ تطای اػغاء هسؤلیت ّای ضا وِ زض اسٌاز زضذَاست ًطخ زّی تصطیح ًطسُ اًس ،هاًٌس تغیط
زضلیوت یا تؼسیل زضسٌس اضائِ ًطخ تپصیطز.

اصالح اشتباهات محاسبوی
()1

اضتثاّات هحاسثَی عَض شیل تصحیح هی گطزز:
 -1زضصَضت تفاٍت هیاى هثلغ تِ اضلام ٍ حطٍف ،هثلغ تِ حطٍف لاتل اػتثاض هی تاضس؛
 -2زضصَضتیىِ تفاٍت هیاى لیوت فی ٍاحس ٍ لیوت هجوَػی ٍجَز زاضتِ تاضس ،لیوت فی ٍاحس تطای اضظیاتی لیوت ّا ٍ
تطتیة اهط ذطیساضی لاتل اػتثاض هی تاضس؛
 -3زضصَضت هَجَزیت تفاٍت هیاى ًطخ فی ٍاحس ٍ لیوت هجوَػی (حاصل ضطب همساض زض ًطخ فی ٍاحس)ً ،طخ فی
ٍاحس لاتل اػتثاض هی تاضسّ ،طگاُ اظ ًظط فطهایص زٌّسُ اضتثاُ زض ًماط اػطاضی زض لیوت فی ٍاحس تطجستِ تاضس ،زضایي
صَضت لیوت هجوَػی الالم عَضیىِ ًطخ زازُ ضسُ است لاتل اػتثاض تَزُ ٍ لیوت فی ٍاحس تایس اصالح ضَز.
 -4فطهایص زٌّسُ هغاتك هٌسضجات فَق اضتثاّات هحاسثَی ضا اصالح ٍ تؼس اظ اذص هَافمِ وتثی زاٍعلة زض لیوت
هجوَػی آفط هحاسثِ هی ًوایس.
 -5زاٍعلة هىلف تِ پصیطش اضتثاّات هحاسثَی زض آفط ذَیص هی تاضس .زض صَضت ػسم پصیطش اضتثاّات هحاسثَی
تَسظ زاٍعلة ،آفط ٍی ضز هی گطزز.

درصورت تاخیر در تحویلی طبك لانون و طرزالعمل تذارکات کشور برای هر هفته جریمه تطبیك خواهذ شذ.
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