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فرم شماره 1

« شرایط مناقصه »
موضوع مناقصه  :خرید یکساله پهنای باند اینترنت و اینترانت دانشگاه
الف) شرایط عمومی
 -1سپرده شرکت در مناقصه :
سپرده شرکت در مناقصه ماهاد  % 5که قمتهت شمههنیادی مهش اشهم که مهش ارتهت صهبر ساهمی ه
 1016731673110نام داسهگاه واررز را صبر ضتاست سام اسکش ماتبر ( ا ماق س ماه اعتبار)

تها شهتاره

هتراه سارر ممارک تحبره

گردد .
 -2داوطلب شرکت در مناقص ارم شمهنیاد خبد را در رک شاکت سر تت الک و میر شمه که محتهبی دو شاکهت گماگاسه «اله » و
« » مش اشم در مبعم مارر

داسهگاه ارسا ستارنم .در روی شاکت فبق الذکر ارم مبضبع مناقص  ،سام و سهاسش و تلفن شمههنیاد

دهنمه و تاررخ ارسا شمهنیاد سبشت شمه اشم .

 -6اسناد و ممارک مناقص ک از طرف داسهگاه در اختمار داوطلبان مهارکت در مناقص قرار داده شمه است ارم رطبق شرارط مناقص
و هتچنمن سارر دستبرالاتلیا و ماررا تکتم و تنظ مم شمه و هتراه سهارر مهمارک درخباسهتش در شاکتیهای «اله » و « » ه
داسهگاه تتلمم گردد.
-0

ممارک و اسنادی ک ارم در شاکت « ال » و «

» قرار داده شمه عبارتنم از :

1ـ4ـ پاکت الف شامل :
 -1سپرده شرکت در مناقص (ضتاست سام اسکش را فمش سامی)
-2

شرارط مناقص ا میر و امضاء مجاز و تایمآور شرکت

 -3تصبرر را ر ا اص اساسنام شرکت ،روزسام رستش  ،آگیش مبنش ر تاسمس شرکت و آگیش در مبرد دارسهمگان امضهاء مجهاز
شمهنیاد دهنمه رای اسناد مالش تایمآور
-4

هتراه آخررن تغممرا و تصتمتا شرکت

خالصه فعالیت های مرتبط شرکت در زمینه مناقصه

 -5تصویر برابر با اصل پروانه فعالیت  FCPشرکت دارای نمایندگی رسمی و معتبر در شیراز و یا تصویر برابر بـا اصـل پروانـه
فعالیت  ServCoجهت شرکت های مستقر در شیراز

 -6تصویر توافق نامه فروش پهنای باند به مقدار حداقل (STM1) mbps 111
 -7گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک (در صورت عضویت)
 -8تصویر مدارک مبنی بر تامین پهنای باند توسط بیش از یک  Providerباال دستی (در صورت داشتن)
تبصره :
موارد  8و  7مربوط به پاکت الف و اختیاری بوده و مربوط به شرکت هایی است که این شرایط را دارند .
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2ـ4ـ پاکت ب شامل  :پیشنهاد قیمت
-5

شمهنی ادا فاقم میر و امضاء  ،مون آدرس و تلفهن  ،مدهمو ، ،خهط خهبرده  ،مهبیم و مههروو و همون سهپرده مناقصه و
شمهنیادا واصل ام از میلت مارر در آگیش ترتمب اثر سدباهم شم .

 -3شمهنیاد دهنمه ارم تتام اسناد و ممارک مناقص را ک ذکرشمه را مون تغممر ،ذف و را قراردادن شرو در آن تکتم و تنظهمم و
میرو امضاء ستبده و

داسهگاه تتلمم ستارم .چناسچ ا تهدمص کتمتمبن ماامال

اضش از اوراق غمرتایمآور سیباً میهر و امضهاء

سهمه اشم شمهنیاد دهنمه در گلت مناقص آسرا میر و امضاء خباهم ستبد در غمر ارنصبر آن شمهنیاد ساقص و مردود خباهم بد.
 -7تاممن تاماد و چگبسگش اعالم رسمگان مناقص ا سظر کتتمبن ماهامال داسههگاه هبده و در صهبر اسصهراف ههر رهک از شهرکت
کننمگان قب از اعالم ستمج  ،سپرده آسیا
 -8سپرده های مر بو

سفع داسهگاه ضبط خباهم شم .

شرکت کننمگان در مناقص گز سفرا او  ،دوم و سبم شس از اعالم ستمج و سپرده سفرا دوم و سبم شس از

اساااد قرارداد ا سفر او ام از اسجام تهررفا اداری و مالش از طررق امبر مالش داسهگاه متترد خباهم شم .
 -9شمهنیاد های مناقص ارم از هر مث کام و مون قمم و شرو بده و همچ سبع ا یام  ،خمش  ،عمب و ساص و قلم خبردگش سماشت
اشم در صبر وگبد خمش را ساص در اسناد و ممارک مناقص را ارائ شمههنیاد مههروو ،مهبیم و هرخالف شهرارط مناقصه آن
شمهنیاد مردود است و عمناً

شمهنیاد دهنمه متترد مش شبد .

 -01هرگبس تبضمح را تجمرم سظر را ذف و اضاف ستبدن اسناد و ممارک کتباً از سبی داسهگاه اعالم خباهمشم.
 -00داسهگاه ق تغممر ،اص الح را تجمرم سظر در اسناد و مهدصا را قب از اساضای میلت تتلمم شمهنیادها رای خبد محفبظ مش دارد
دعب شمگان ا الغ مش شبد و در صبرتش ک شمهنیادی قب از ا الغ مراتهب مز هبر تتهلمم

و اگر چنمن مبردی شمش آمم مراتب

شمه اشم شمهنیاد دهنمه ق دارد تااضای استرداد آن را نتارم .از آسجهارش که متکهن اسهت تجمرهمسظر رها اصهالح در اسهناد و
مهدصا متتلزم تغممر ماادرر را قمتتیا اشم در ارن صبر داسهگاه مش تباسم آخررن میلت دررافت شمهنیادها را ا اعالم کتبش
شمهنیاد دهنمگان

تابرق اسمازد

سحبی ک آسان فرصت کافش رای اصالح و تجمرمسظر در شمهنیاد خبد را داشت اشنم.

 -02رسمه مناقص ارم ظرف مم اعالم شمه در رگ شمهنیاد قمتت ستبت
تن اسجام تایما و اساااد قرارداد اقمام ستارم  .چناسچ سفر او

اضر

تحبر اگناس و رقراری سرورس و ارائ ضهتاست سامه
اساااد قرارداد ا داسهگاه سباشم سپرده وی

سفع داسهگاه

ضبط مش گردد و ا سفر دوم قرارداد مناام خباهمشم و چناسچ سفر دوم هم از اساااد قرارداد ا داسهگاه منصرف شهم سهپرده او سمهز
تبسط داسهگاه ضبط مش گردد .
 -06ر قم شمهنیاد قمتت ارم رای ک کار و

عمد و روف در رگ شمهنیاد قمتت سبشت شبد  .رای تاممن رسمه مناقص ارقامش که

روف سبشت شمه مالک عت خباهم بد و شمهنیادی ک قمتت ک

روف را سماشت اشم مردود است.

 -00ده درصم ( )%01از مبلغ ک خررم از رسمه مناقص هنگام اساااد قرارداد گیت تن اگرای تایما

ه صهبر ضهتاستنام هاسکش

ماتبر دررافت خباهم شم.
 -05در صبر مهتب بدن هرگبس کتبر قاسبسش (شام  :مت و مالما

ر ارز ،افزوده و )...کالً رعیمه رسمه مناقص خباهم بد.

. -03داسهگاه در رد را قبب هررک را تتام شمهنیادا مدتار خباهم بد.
. -07مح تحبر  ،سصب و راه اسمازی شمراز ه کملبمتر 5گاده صمرا ه شردرس داسهگاه آزاد اسالمش شمراز ه ساختتان ممرررت خباهم بد
ک از اتاق سرور

سارر داسهکمه ها شینای اسم اعطا خباهم شم.

 -08هزرن درج آگیش مناقص در روزسام

عیمه رسمه مناقص مش اشم.

 -09چناسچ هرگبس سبا را ا یامش در اسناد و ممارک مناقص وگبد داشت اشم شرکت مش ارتت قب از تکتم و ارائ ممارک ستبت
روشن شمن مبضبع اقمام ستارم درغمرارنصبر داسهگاه همچ گبس متبولمتش در ارن خصبص سدباهم داشت.
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 . -21شرکت مبظ است قب از تکتم شمهنیاد قمتت خبد  ،مح ها را از سزدرک رورت ستبده و ا اطالع و آگاهش از اسجام کار  ،ستبت
شرکردن فرم استاالم قمتت اقمام ستارم.
 . -20مم اگرای قرارداد
 . -22سظار

مم رکتا از تاررخ اعالم رستش داسهگاه

شرکت رسمه مش اشم .

ر اگرای کار مبضبع قرارداد رعیمه بزه فناوری اطالعا وارتباطا مش اشم .

. -26مح دررافت و تتلمم اوراق مناقص شرح ذر مش اشم :
شمراز ه کملبمتر 5گاده صمرا ه شردرس داسهگاه آزاد اسالمش شمراز ه ساختتان ممرررت ه طبا دوم ه دفتر راست

ب) شرایط خصوصی:
ماده :1
 -0شرکت مش ارتت گباهش فرو ،شینای اسم

مامار ماق  (STM1) mbps 055را داشت اشم

 -2اخذ هر گبس مجبزهای الزم رای راه اسمازی تتر ر عیمه شرکت رسمه مش اشم .
 -6شینای اسم تحبرلش ارتتش اختصاصش و تضتمن شمه ( )Dedicatedاشم .
 -0شینای اسم تحبرلش ارتتش متاارن ( )Full Duplexاشم .
 -5شینای اسم تحبرلش ارتتش صبر

 Ethernetاشم .

 -3دررافت تتمرم مجبز  ISPداسهگاه آزاد اسالمش شمراز و مجبزهای الزم ر عیمه شرکت رسمه مش اشم .
 -7تایم و تاممن امنمت اطالعا فمتا من کارفرما و سرورس دهنمه االدستش مش ارتت اسجام گمرد.
 -8الزام شهتمباسش از IPV6
 -9داشتن رسام گیت گذر

 IPV6مطا ق ا سنم گذر

 IPV6گتیبری اسالمش ارران – سازمان فناوری اطالعا وزار ارتباطا و

فناوری ()www.ipv6iran.ir
 -01تجیمزا فاا دارای قا لمت شهتمباسش از IPV6
 -00داسش کافش شماده سازی سگیماری از IPV6
 -02الزام عتلماتش شمن  , IPV6ماکثر رکتاه شس از شهتمباسش رستش شرکت زرر ساخت
 -06ارجاد دسترسش کارفرما

سمتتم ماسمتبررنگ شمتاسکار  ,لمنک های ارتباطش تا مکان کارفرما و گمت های اصلش شمتاسکار ا سرورس دهنمه

اال دستش ( مدا را استان را شرکت زرر ساخت )
 -00شمتاسکار ق قطع سرورس  ,در مم زمان قرارداد تحت هر عنبان را سمارد .
 -05استفاده از  IPهای ماتبر شبک در متمر ارتباطش
 -03عمم وگبد  Access Listدر متمر تبسط شمتاسکار
 -07عمم امکان واگذاری خمما

غمر

 -18شرکت رسمه متایم مش گردد ما من کلم داسهکمه ها و ساختتان های قمم شمه در ماده  ، 5ارتباو شبک داخلش ا شردرس داسهگاه آزاد
اسالمش شمراز رقرار ستارم.
 -11شرکت رسمه متایم مش گردد عالوه ر ارتباو داخلش مبگبد ر روی تتر فمبر سبری  ،لمنک شهتمبان

صبر

آستن ش سمم

( ) Wirelessگیت تتامش داسهکمه ها و ساختتاسیا ظرف ماکثر  20ساعت ام از اعال م رسمه شمن راه اسمازی ستارم ( .دانشکدههای
سایت پردیس – دانشکده هنر و معماری صدرا و مهندسی سابق شهرک صدرا – دانشکده دندان پزشکی واقع در قاآنی
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شمالی  ,قاآنی جنوبی – ساختمان دبیرخانه هیات امنا واقع در خیابان نشاط – ساختمان میدان دانشجو – مجتمع
ورزشی پوریای ولی دانشگاه )
تبصره :
-

هزرن های مر بو

رای آستن های ش سمم در سطح شیر و شرداخت اگاره ماهماس دک ها ر عیمه شرکت رسمه

سصب و راه اسمازی دک

مش اشم.
-

هزرن های مر بو

تجیمزا  ،سصب  ،راه اسمازی و سگیماری ارنترست واررلس درتتامش داسهکمه ها و ساختتان ها ر عیمه شرکت رسمه

مش اشم .

 -21شرکت رسمه متایم مش گردد ظرف ماکثر  20ساعت شس از اعالم داسهگاه ستبت

راه اسمازی تتر ارنترست  ,ارنتراست  PTP ,و شبک

ش سمم شهتمبان و رقراری لمنک های داخلش اقمام ستارم .در غمر ارنصبر داسهگاه آن را

شرکت درگر واگذار خباهم کرد.

 -20کارفرما ق افزارش راکاهش شینای اسم و اضاف راکم کردن لمنک ها را رای خبد محفبظ دارد .
 -22شرکت رسمه مبظ است دوره های آمبزشش  ،ا تبگ

اولبرت های بزه فناوری اطالعا و ارتباطا داسهگاه و سرفص های مبرد سماز ,

گیت شرسن فناوری رگزار ستارم .
 -26سظار

ر کارهای مبضبع مناقص ر عیمه بزه فناوری اطالعا و ارتباطا

مش اشم .

 -20شهتمباسش و سگیماری تتامش لمنک های ارتباطش اعم از ارنترست و ارنتراست داخلش ش سمم داسهکمه ها و ساختتان ها

عیمه شرکت رسمه

ممباشم.
ماده  : 2پهنای باند اینترنت و اینترانت
 -1شینای اسم  51 mbpsارنترست { ( 61 mbpsر روی تتر فمبر ) و ( 21 mbps

صبر واررلس) }

 -2ارتباو  PTPمن تتامش داسهکمه ها و ساختتان ها
 -3شرکت رسمه متایم مش گردد کلم سرورس های داسهگاه ک راساس  IPهای قبلش بده است را ماکثر ظرف مم  20ساعت
گمرم منتا ستارم تا اختاللش در کار داسهگاه

 IPهای

وگبد سمارم.

 -4اختصاص رک رسج  IPکالس  Cماتبر ( )Valid IPعالوه ر  IPهای مبگبد
 -5ثبت آدرسیای واگذار شمه

سام کارفرما در ساماس های  MATMAو RIPE.Net

 -6قا لمت روتمنگ درناممک ماتبر شبک ()OSPF
 -7تیم  ASNرای  IPهای داسهگاه

تبصره  :شرکت رسمه متایم مش گردد در صبر اخذ مجبز از مدا را استان فارس گیت افزارش شینای اسم ارنتراست از 61 mbps
 ، 51ارتتش ک شینای اسم ارنترست را ر روی تتر فمبر

داسهگاه تحبر ستارم .

ماده  : 3عضویت Ripe
 -0شرداخت ق عضبرت (  ) LIRرارپ رای ک دوره قرارداد
 -2شرکردن کلم فرم ها و اسجام کلم مرا

عیمه شرکت رسمه مناقص مش اشم .

اداری  ,قاسبسش و مبرد سماز

عیمه شرکت رسمه مناقص مش اشم .

مامار الزم

عیمه شرکت رسمه مناقص مش اشم .

 -6اسجام مذاکرا گیت دررافت منا ع  IPV6و IPV4
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ماده  : 4توافق نامه سطح خدمات ()SLA
ازای زمان قطاش لمنک ها ی مر بو

-0

شرکت ,

ممزان  2را ر ,

عنبان گررت

صال مرم کارفرما

مم زمان قرارداد اضاف و را

از مبلغ قرارداد کتر خباهم گردرم .

 -2کارفرما ق فتخ قرارداد را در صبر ارجاد قطاش مش از  20ساعت و را مجتبع قطاش های دوره ای مش از  72ساعت و ضبط ضتاست
سام را رای خبد محفبظ مش دارد .
 -6شمتاسکار مبظ است قطاش های سرورس دوره ای خبد را  6روز کاری قب از شروع عتلما
 -0شمتاسکار مبظ

است ستبت

مارفش سمروهای شهتمبان

صبر فاکس گزار ،دهم .

صبر  20ساعت اقمام ستبده و ستمج اعالم خرا ش را ماکثر ظرف مم رک

ساعت اعالم ستارم .

ماده  : 1بستر ارتباطی

مکان

ردیف

نوع سرویس

بستر ارتباطی

پهنای باند

0

شردرس داسهگاه

ارنترست

 Fiberو wireless

50 Mb/sec

2

صمرا (داسهکمه هنر وماتاری)

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

6

صمرا (مینمسش )

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

0

صمرا (چی دستگاه )

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

5

قاآسش کین (دسمان شزشکش)

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

3

قاآسش سب ( دسمان شزشکش)

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

7

خما ان سهاو (ساختتان هما امنا)

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

8

ساختتان مممان داسهجب

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

9

مجتتع ورزشش شبررای ولش

ارنتراست  /ارنترست

Wireless

 Shareا شردرس

تذکر مهم :
کلیه اسناد مناقصه می بایست فقط توسط شخص یا اشخاص که طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت حق امضـا
دارند امضا گردد ضمناً نوشتن نام و نام خانوادگی امضا کنندگان به همراه آدرس دقیق ،تلفن ثابت و همراه و فاکس شرکت
الزامی می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد ارائه شده مردود می باشد.

نام و نام خانوادگی :
مهر و امضا مجاز و تعهدآور شرکت
آدرس و تلفن و فاکس :
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شماره -------------- :
تاریخ -------------- :
پیوست -------------- :

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شيراز

فرم شماره 2

برگ پیشنهاد قیمت

امضاء کننمگان زرر شس از ررسش و آگاهش کام و شذرر ،تایم اگرا و متبولمت در مبرد مطالب و منمرگا شرارط مناقص ،
مهدصا فنش و عتبمش و قمتت های رآوردی و قبب ماررا و اسناد و مهمارک عتهبمش مناقصه و ه طهبر کلهش تتهامش
ممارک و اسناد مناقص خرید پهنای باند دانشگاه به مدت یکسال ا اطالع کام از گتمهع شهرارط و عبامه مبگهبد از لحهاظ
اسجام کارهای مبرد مناقص قمتت شمهنیادی ذر را اعالم مش ستارم:
ردیف
0

شرح

مدت

خررم شینای اسم ارنترست و ارنتراست شبک داخلش مطا ق ا
شرارط عتبمش و خصبصش مناقص

 02ماه

مبلغ ماهیانه

مبلغ کل یکساله ( 12ماه)

مالیات بر ارزش افزوده:
جمع کل به حروف (ریال):
جمع کل به عدد(ریال):

-1

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شدم تعهد می نمایم پس از اعالم دانشگاه ظرف مدت حداکثر 24
ساعت نسبت به راه اندازی اینترنت  ,اینترانت  PTP ,و شبکه بی سیم پشتیبان و ارائه ضمانت نامه بانکی و امضا و انعقاد قرارداد اقدام نمایم .
در غیر اینصورت دانشگاه می تواند با نفر دوم مناقصه معامله و قرارداد منعقد نماید .

-2

تایید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

 -3اطالع کامل دارم که دانشگاه در قبول و یا رد هریک یا تمام پیشنهادات واصله مختار می باشد و الزامی برای انجام معامله خرید یا انعقاد قرارداد
با هیچ یک از پیشنهاد دهندگان نخواهد داشت.
 -4قیمت ارائه شده با احتساب کسور قانونی بوده و لذا کلیه کسور قانونی در صورت مشمول بودن به عهده این شرکت می باشد.
 -1بدینوسیله اعالم می دارد این شرکت با توجه به موضوع مناقصه که مناقصه گذار جهت استعالم بها در اختیار گذاشته  ،موارد را کامال مورد
بررسی و مطالعه قرار داده و قیمت پیشنهادی مناقصه را بر مبنای کارهای موضوع مناقصه ارایه نموده و متعهد می گردد که در صورتی که به هر
علتی قیمت ها تغییر یا افزایش یابد به هیچ عنوان تقاضای تعدیل بها از کارفرما ننمایم.

نام و نام خانوادگی
مهر و امضا مجاز تعهدآور شرکت

آدرس دقیق  ،تلفن ثابت  ،همراه و فاکس شرکت:
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