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استعﻼم تأمين سرويس پهنـاي بانـد اينترنـت
 كليات استعﻼم:

نام )موضوع( استعﻼم :ارائه و تأمين اينترنت با پهناي باند دريافت  15 Mbpsو ارسال  15 Mbpsبراساس استاندارد TCP/IPبه
صورت اختصاصي) (Dedicateو ٢٤ساعته بر روي اينترانت و بستر فيبر نوري و پشتيباني از بستر و ديتاي اينترنت و بدون محدوديت

ترافيك در طول مدت قرارداد به همراه حداقل  ٣٢عدد  IPمعتبر
نوع استعﻼم :عمومي يك مرحله اي

تاريخ اعاده پاكات استعﻼم :حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٠٦/٣٠

دانشـــگاه علوم پزشـــكي و خدمات بهداشـــتي درماني كاشـــان در نظر دارد بخشـــي از پهناي باند اينترنت خود را به ميزان
 15 Mbpsدريافت و 15 Mbpsارسال به صورت اختصاصي ) (Dedicateو  ٢٤ساعته )شبانه روزي( به مدت يكسال

از طريق استعﻼم بهاء از بخش خصوصي و با شرايط ذيل تامين نمايد .لذا از شركت هاي واجد شرايط دعوت مي گردد پس

از مطالعه كامل شرايط ،مدارك و قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ  ٩٦/٠٦/٣٠به آدرس دبيرخانه مركزي حراست

دانشگاه واقع در ميدان  ١٥خرداد ،ابتداي خيابان اباذر ،ستاد مركزي دانشگاه ارسال نمايند.

مدت :مدت دريافت سرويس پهناي باند اينترنت از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت يك سال شمسي ) ١٢ماه( مي باشد كه اين
مدت با توافق طرفين قرارداد قابل تمديد مي باشد.

نحوه پرداخت :بهاي خدمات ارائه شده به صورت ماهيانه و در ابتداي ماه بعد و پس از تاييد مركز آمار و فناوري اطﻼعات
دانشگاه و در صورت لزوم مطابق شرايط  SLAپرداخت مي گردد.

 شرايط عمومي استعﻼم:

 -١شركت كنندگان در استعﻼم بايد داراي شماره ثبتي ،كد اقتصادي و شناسه ملي باشند.

 -٢شركت كنندگان در استعﻼم مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ  ٩٦/٠٦/٣٠پيشنهادات و

سپرده ا ستعﻼم و كليه ا سناد و مدارك ا ستعﻼم را در يك پاكت سرب سته ﻻك و مهر شده )لفاف( كه محتوي
سه پاكت در ب سته ﻻك مهر شده جداگانه )الف – ب – ج( مي با شد ،گذا شته و ممهور به مهر شركت به
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دبيرخانه مركزي دانشــگاه به آدرس كاشــان ،ميدان  ١٥خرداد ،خيابان اباذر ،ســتاد مركزي دانشــگاه ،كدپســتي

 ٨٧١٣٧٨١١٤٧ارسال نمايند.

پاكت الف :حاوي تضمين شركت در استعﻼم ،ضمانتنامه بانكي )و يا فيش واريزي( مربوط به سپرده اوليه استعﻼم
طبق بند .٣

پاكت ب :محتويات پاكت شامل


شرايط استعﻼم مهر و امضاء شده )كليه اوراق مي بايست توسط فرد يا افراد مجاز ،برابر آخرين تغييرات اساسنامه و آگهي



مدارك مربوط به شناسائي شركت )اساسنامه و روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن كه مصدق باشد(



تصوير مجوز  FCPشركت







روزنامه رسمي ،امضاء و به مهر شركت ممهور گردد(.

مشخصات شركت اعم از معرفي دارندگان حق امضاء در شركت و ) ...طبق جدول شماره (١

ارائه رزومه كاري شركت

تصوير سوابق فعاليتهاي مشابه انجام شده در سال اخير
تصوير رضايت نامه هاي دريافتي از مشتريان

پاكت ج  :پيشنهاد قيمت :شامل پيشنهاد قيمت شركت در استعﻼم )طبق جدول شماره (٢

تذكر مهم :كليه شركت كنندگان در استعﻼم مي بايست نسبت به تهيه پاكت الف ،ب و ج اقدام نمايند و اوراق

استعﻼم همه بايد ممهور به مهر و امضاء شركت كننده باشد و رعايت موارد قيد شده الزامي مي باشد.

توجه :ا سا سنامه م صدق بمعني ت صوير ا سا سنامه و آخرين تغييرات كه تو سط مراجع ذي صﻼح )مثل :دفاتر ا سناد
رسمي( برابر با اصل شده باشد .ﻻزم بذكر است كه موضوع فعاليت شركت بايد مطابق با موضوع استعﻼم حاضر

باشد.

 -٣شركت كنندگان در استعﻼم مي بايست مبلغ  ٣٥/٠٠٠/٠٠٠ريال بصورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريز نقدي

به شماره ح ساب  ٦١١٩٥٧٦٥نزد بانك رفاه كارگران ،شعبه مركزي بنام دان شگاه علوم پز شكي كا شان را ارائه

نموده و اسناد آن را در پاكت الف ﻻك و مهر شده خود تحويل نمايند .مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه
ماه از تاريخ آخرين روز اعاده اسناد استعﻼم بوده و براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد.

 -٤شركت كنندگان مي بايست مبلغ پيشنهادي خود را بصورت عدد و حروف درج نمايند.
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 -٥به پيشــنهادات مبهم ،مخدوش و مشــروط و بدون ســپرده و يا پيشــنهاداتي كه بعداز انقضــاي مدت مقرر مي رســد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -٦هيچ يك از شركت كنندگان در استعﻼم نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم نمايند.

 -٧شركت در استعﻼم و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوي دانشگاه مي باشد .شركت
كنندگان در ا ستعﻼم اقرار مي نمايند كه از مو ضوع ا ستعﻼم و شرايط عمومي و اخت صا صي مندرج در آن اطﻼع
كامل داشــته و به عذر عدم اطﻼع ،عدم لحاظ نمودن موارد در قيمت پيشــنهادي ،تحريم هاي بين المللي و مشــابه
آن نمي توانند هيچيك از شرايط را نقض نمايند.

 -٨شركت كنندگان موظفند قبل از ارائه پيشنهاد كليه جوانب امر را در نظر گرفته و با بررسي همه جانبه و كامل و در
صورت نياز بازديد از محل ،اقدام به پيشنهاد قيمت نمايند.

 -٩دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات ارائه شده و انعقاد قرارداد مختار خواهد بود.

 -١٠پيمانكار متعهد مي گردد با تهيه و نصب تجهيزات ﻻزم سرويس ارتباطي موضوع قرارداد را بصورت  ٢٤ساعت
در شبانه روز و  ٧روز هفته در تمامي طول مدت قرارداد تاًمين نمايد .

 -١١پيمانكار متعهد ا ست كليه اطﻼعات خريدار را محرمانه تلقي كرده و به هيچ وجه در د سترس ا شخاص غير قرار
ندهد و در حفظ آن نهايت دقت را داشته باشد .

 -١٢استعﻼم گر مي بايست جزء يكي از شركت هاي معتبر و دارنده مجوز  FCPكشوري از سازمان تنظيم مقررات و

ارتباطات راديويي بوده و كليه مجوزهاي ﻻزم جهت ارائه و توزيع پهناي باند اينترنت را نيز از نهادها و ســـازمان
هاي مربوطه اخذ نمايد .

 -١٣پيمانكار معترف اســت كه مشــمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامﻼت دولتي مصــوب  ٢٢ديماه ســال

 ١٣٣٧نبوده ودر صورتيكه خﻼف آن ثابت شود عﻼوه بر فسخ قرارداد وضبط كليه مطالبات وي از سوي كارفرما
مي بايستي از عهده كليه خسارت وارده به خريدار برآيد.

 -١٤كليه هزينه هاي ارائه خدمات موضوع قرارداد از مبداء تا محل تحويل بر عهده پيمانكار مي باشد.
 -١٥پيمانكار موظف است تأمين پهناي باند مورد نياز دانشگاه را بصورت رايگان پشتيباني نمايد.

تبصـــره  :١پشـــتيباني عبارت اســـت از رفع مشـــكﻼت پهناي باند بدون اخذ هر گونه وجهي اعم از هزينه قطعات

تعويضي در شركت متبوع فروشنده ،اجرت ،هزينه اياب و ذهاب پرسنل فروشنده و ساير هزينه هاي مربوطه.

تبصره  :٢برنده استعﻼم ملزم به ارائه كليه لوازم جهت نصب و راه اندازي دريافت ديتاي پهناي باند مي باشد.
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 -١٦برنده استعﻼم حق واگذاري موضوع قرارداد به شركت يا فرد ديگري را به صورت كلي يا جزتي ندارد.

 -١٧كليه هزينه هاي حمل و نقل تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري تا مركز آمار و فن آوري اطﻼعات دانشگاه و
همچنين هزينه اســكان و اياب و ذهاب پرســنل اســتعﻼم گر در طول دوره نصــب و آموزش تماماً برعهده برنده

اســـتعﻼم بوده و اســـتعﻼم گذار از اين بابت هيچ هزينه اي را متقبل نمي گردد و هيچ گونه هزينه اي مازاد بر مبلغ
قرارداد در اين خصوص به برنده استعﻼم پرداخت نخواهد شد.

 -١٨استعﻼم گذار مي تواند در صورت ضرورت تا  %٢٥موضوع و مبلغ قرارداد را با اعﻼن به شركت طرف قرارداد،
كاهش يا افزايش دهد.

 -١٩در صــورتي كه دانشــگاه بخواهد نســبت به كاهش پهناي باند و يا افزايش پهناي باند اقدام نمايد شــركت برنده
مي بايست پس از دريافت تقاضاي كتبي دانشگاه حداكثر پس از  ٢روز اقدام نمايد.

 -٢٠مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت مي باشد و تنها در صورت تعديل قيمت ها از طرف وزارت ارتباطات و
فن آوري اطﻼعات و يا ســــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به همان ميزان مورد تعديل قرار خواهد

گرفت.

 -٢١كليه حوادث ناشي از انجام كار بر عهده برنده استعﻼم خواهد بود.

 -٢٢محل تحويل خدمات موضوع استعﻼم ،در محل مركز آمار و فناوري اطﻼعات واقع در دانشگاه خواهد بود.
 -٢٣مدت تحويل خدمات حداكثر يك هفته پس از انعقاد قرارداد خواهد بود.

 -٢٤در صـــورتي كه برنده اســـتعﻼم به هر يك از مفاد قرارداد عمل ننمايد ،پس از دو بار اخطار كتبي ،پيمانكار
مي تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت يكطرفه اقدام نمايد و برنده حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

 -٢٥شركت در استعﻼم و ارائه پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده از سوي دانشگاه مي باشد.

 -٢٦شــركت كنندگان در اســتعﻼم اقرار مي نمايند كه از موضــوع اســتعﻼم و ضــوابط و چهار چوب موافقتنامه هاي

سطح خدمات ) (SLAمطابق آخرين م صوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،اطﻼع كامل دا شته و

به عذر عدم اطﻼع نمي تواند هيچيك از شرايط را نقض نمايند.

 -٢٧كليه شـــركت كنندگان در اســـتعﻼم مي بايســـتي در قيمت پيشـــنهادي خود ماليات بر ارزش افزوده را نيز لحاظ
نمايند.

 -٢٨كليه كســورات قانوني از جمله ماليات ،عوارض ،بيمه و نظاير آن بر عهده برنده اســتعﻼم خواهد بود و دانشــگاه
در مواردي كه مكلف به كسر آنها باشد اقدام و از صورت حسابهاي پرداختي به شركت كسر خواهد نمود.
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 -٢٩كارفرما )دانشــگاه( پس از بازگشــايي پيشــنهادات و تنظيم صــورتجلســه اســتعﻼم ســپرده نفرات اول و دوم را
نگهداري و اقدام به عقد قرارداد با برنده استعﻼم خواهد نمود.

تبصره  :٣در صورت عدول برنده استعﻼم از شرايط اعﻼم شده و يا انصراف ،سپرده وي به نفع دانشگاه ضبط و با
نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد .در بقيه موارد تصميم گيري برعهده اعضاي كميسيون استعﻼم خوهد بود.

 -٣٠شــركت كنندگان محترم مي توانند از تاريخ  ٩٦/٠٦/٢٢جهت رفع اشــكاﻻت و ســؤاﻻت خود از طريق شــماره

تماس  ٠٣١ – ٥٥٥٤٦٨٧٨با كارشــناســان واحد زيرســاخت مســتقر در مركز آمار و فن آوري اطﻼعات دانشــگاه
تماس حاصل نمايند.

 -٣١با توجه به اينكه كارفرما عضــو  LIRو داراي يك كﻼس  /22 IP Addressو  AS Numberاختصــاصــي

مي باشـــد ،پيمانكار موظف به برقراري پروتوكل  BGPو اســـتفاده از  AS Numberكارفرما در پيكربندي ها
مي باشد.

 -٣٢پيمانكار بايد پهناي باند ارائه شده به كارفرما را حداقل از دو منبع متفاوت دريافت نمايد كه در صورت قطعي يا
كندي يكي از آنها ،پهناي باند دريافت شــده توســط دانشـگاه دچار اختﻼل نگردد .همچنين ضروري ا ست

يكي از منابع دريافتي پهناي باند ،مركز فيزيك نظري با شد و شــركت موظف اســت بخشــي از ديتاي

كارفرما را نيز از اين طريق تامين نمايد .پيمانكار موظف به ارائه مستندات مورد نياز در اين خصوص مي باشد.

 -٣٣استعﻼم گر متعهد است حداكثر ظرف  ٧روز كاري از تاريخ اعﻼم برنده استعﻼم و قبل از انعقاد قرارداد معادل

 ١٠%مبلغ كل قرارداد را بعنوان تضمين حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي بنام استعﻼم گذار

دان شگاه علوم پز شكي و خدمات بهدا شتي درماني كا شان با اعتبار سه ماه بيش از مدت قرارداد ت سليم و قرارداد

مربوطه را امضـــاء و مبادله نمايد .در غير اينصـــورت تضـــمين وي به نفع دولت ضـــبط و از نفر دوم جهت انعقاد
قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد .در صــورتي كه نفر دوم نيز از عقد قرارداد اســتنكاف نمايد ســپرده او نيز به نفع

دولت ضـبط خواهد شـد .بديهي اسـت تضـمين حسـن انجام كار اسـتعﻼم گر تا سه ماه پس از پايان قرارداد نزد

مديريت امور مالي اســتعﻼم گذار مســتقر در ســتاد مركزي دانشــگاه نگهداري و پس از تســويه حســاب نهائي به

استعﻼم گر مسترد خواهد شد.

تبصره :برنده دوم در صورتي اعﻼم مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد.

 -٣٤كليه اوراق و شرايط استعﻼم جزء ﻻينفك قرارداد و ﻻزم اﻻجراء مي باشد.

 -٣٥مدت اعتبار پيشنهادها بايد  ١٠روز از تاريخ آخرين مهلت اعاده اسناد بوده و به همان ميزان قابل تمديد باشد.
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صفحه٦ :

استعﻼم تأمين سرويس پهنـاي بانـد اينترنـت

 -٣٦ا ستعﻼم گران كيفيت انجام كار و يا خدمتي را كه مي باي ست انجام دهند ت ضمين نموده كه برابر ا ستانداردها و
مشخصات فني انجام دهند.

 -٣٧استعﻼم گران مي بايست توان مالي و فني اجراي پروژه مذكور را داشته باشند.

 -٣٨در صورت وجود يك شركت كننده ا ستعﻼم گذار در خ صوص برر سي پي شنهاد مالي شركت كننده با رعايت
صرفه و صﻼح استعﻼم گذار مختار خواهد بود.
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صفحه٧ :

جدول شماره ١

مشخصات استعﻼم گر
نام شركت
آدرس

تلفن – همراه – فكس

ايميل

كدپستي

شماره اقتصادي

اعضاي هيأت مديره
مدير عامل
افراد داراي حق امضاء

پهناي باند فعلي شركت
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دا ه ع وم ش ی و دمات ھدا ی ما ی کاشان
د
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صفحه٨ :

استعﻼم تأمين سرويس پهنـاي بانـد اينترنـت

جدول شماره ٢

پيشنهاد قيمت

اينجانب  ..........................................دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شركت  .................................................................به شماره تلفن

 ................................شـــمــاره تلفن همراه  .....................................شـــمــاره ملي  ...............................شـــمــاره كــد اقتصـــــادي

 ...................................به آدرس  .........................................................................................................و با به ناي با ند فعلي به ميزان

 ..........................اظهار مي دارم پس از برر سي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و م سئوليت در مورد مطالب و مندرجات ا ستعﻼم و
با اطﻼع كامل از جميع شرايط قيمت پيشنهادي خود را بر اساس جدول زير اعﻼم مي دارم.

شرح خدمات

تامين پهناي باند اينترنت با لحاظ كليه شـــرايط مندرج

قيمت بر اساس يك ماه )ريال(

قيمت كل بر اساس  ١٢ماه )ريال(

در استعﻼم

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده

جمع كل با احتساب ماليات بر ارزش افزوده
شركت ملزم به رعايت نكات زير خواهد بود.

 -١قيمت پيشنهادي بايست با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و اعﻼم شود.

مطالب فوق به رؤيت و تأييد اينجانب رسيد
مهر و امضاء اعضاء مجاز متقاضي

