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موضوع مناقصھ-1

شبکه به شرح ذیل:تجهیزاتسرور و تامین 

Part
Number توضیحات تعداد

٨٦٩٨٥٤-B٢١ HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ٨SFF Configure-to-order
Server ١

٦
دستگاه

P٠٥٧١٢-L٢١ Intel Xeon-Platinum ٨٢٧٠ (٢٫٧GHz/٢٦-core/٢٠٥W) FIO
Processor Kit for HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ١

P٠٥٧١٢-B٢١ Intel Xeon-Platinum ٨٢٧٠ (٢٫٧GHz/٢٦-core/٢٠٥W)
Processor Kit for HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ٣

P٠٠٩٢٤-B٢١ HPE ٣٢GB (١x٣٢GB) Dual Rank x٤ DDR٢٩٣٣-٤ CAS-
٢١-٢١-٢١ Registered Smart Memory Kit ٣٢

٨٣٠٢٧٢-B٢١ HPE ١٦٠٠W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen
Power Supply Kit ٤

٨١٧٧٠٩-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١FLR-SFP٢٨ Adapter ١
٨٧٢٢٢٢-B٢١ HPE DL٥x٠ Gen١٠ CPU Mezzanine Board Kit ١

٨٧٢١٥١-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٤U Rail Kit with Cable
Management Arm ١

٨٧٨٢١٤-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٧-slot ٤ x٨/٣ x١٦ Primary Riser Kit ١

٨٧٢٣٤٠-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٩-slot ٦ x٨/٣ x١٦ Secondary Riser
Kit ١

٨١٧٧١٨-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١SFP٢٨ Adapter ٢

P٩D٩٤A HPE StoreFabric SN١١٠٠Q ١٦Gb Dual Port Fibre
Channel Host Bus Adapter ٢

٨٧٠٧٥٣-B٢١ HPE ٣٠٠GB SAS ١٢G Enterprise ١٥K SFF (٢٫٥in) SC
٣yr Wty Digitally Signed Firmware HDD ٣

٨٣٠٨٢٤-B٢١ HPE Smart Array P٤٠٨i-p SR Gen١٠ (٨ Internal
Lanes/٢GB Cache) ١٢G SAS PCIe Plug-in Controller ١

٨٤٥٣٩٨-B٢١ HPE ٢٥Gb SFP٢٨ SR ١٠٠m Transceiver ٥٠

QK٧٣٤A HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM٤ ٢ fiber ٥m
Cable ٥٠

QK٧٣٣A HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM٤ ٢ fiber ٢m
Cable ٥٠
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Spareلیست تجهیزات 

Nexus ٩٣٠٠

ردیف توضیحات Part number تعداد

١
Nexus ٩٣٠٠ with ٤٨p

١ ١٠ ٢٥G, ٦p
٤٠ ١٠٠G, MACsec

N٩K-C٩٣١٨٠YC-FX
٢ عدد

٢
Nexus ٩٥٠٠, ٩٣٠٠,

٣٠٠٠ Base NX-OS
Software Rel ٩٫٣٫٢

NXOS-٩٫٣٫٢
٢ عدد

٣

Nexus ٣K/٩K Fixed
Accessory Kit, ١RU

front and rear
removal

NXK-ACC-KIT-١RU

٤ عدد

٤ Nexus NEBs AC ٥٠٠W
PSU - Port Side Exhaut

NXA-PAC-٥٠٠W-PE
٤ عدد

٥
Power Cord, ٢٥٠VAC
١٠A CEE ٧ ٧ Plug, EU

CAB-٩K١٠A-EU
٤ عدد

٦
Nexus Fan, ٣٠CFM,

port side exhaust
airflow

NXA-FAN-٣٠CFM-F
٨ عدد

٧
Dual Rate

١٠ ٢٥GBASE-CSR SFP
Module

SFP-١٠ ٢٥G-CSR-S
٢٠ عدد

٨ GLC-T (١٠٠٠BASE-T) GLC-T ٢٠ عدد

٩ QSFP٤٠G BiDi Short-
reach Transceiver

QSFP-٤٠G-SR-BD
٤ عدد

Cisco Switch ٢٩٦٠

١ WS-C٢٩٦٠X-٤٨TD-L Catalyst ٢٩٦٠-X ٤٨ GigE, ٢ x ١٠G SFP+, LAN
Base ١ عدد

٢ CAB-C١٥-CBN Cabinet Jumper Power Cord, ٢٥٠ VAC ١٣A,
C١٤-C١٥ Connectors ١ عدد

Part Number توضیحات تعداد
P٠٠٩٢٤-B٢١ HPE ٣٢GB (١x٣٢GB) Dual Rank x٤ DDR٢٩٣٣-٤ CAS-

٢١-٢١-٢١ Registered Smart Memory Kit ٦

٨٧٠٧٥٣-B٢١ HPE ٣٠٠GB SAS ١٢G Enterprise ١٥K SFF (٢٫٥in) SC
٣yr Wty Digitally Signed Firmware HDD ٦

٨١٧٧١٨-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١SFP٢٨ Adapter ١

P٠١٣٦٦-B٢١ HPE ٩٦W Smart Storage Lithium-ion Battery with
١٤٥mm Cable Kit ٦

٨٣٠٢٧٢-B٢١ HPE ١٦٠٠W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen
Power Supply Kit ٢

٨١٧٧٠٩-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١FLR-SFP٢٨ Adapter ١

P٩D٩٣A HPE Store Fabric SN١١٠٠Q ١٦Gb Single Port Fiber
Channel Host Bus Adapter ١

P٠١٣٦٦-B٢١ HPE ٩٦W Smart StorageLithium-ion Battery with
١٤٥mm Cable Kit ٦

٨٦٩٨٧٢-B٢١ HPE Gen١٠ ٤U Bezel Kit ٦
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چگونگی ارائه پیشنهادها و شرایط مناقصه1-1
شرایط مناقصه:1-1-1

، به نشانی 20/10/1399مورخ شنبهروز 14,30پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 
، ساختمان بیمه سینا، دبیرخانه مرکزي تسلیم و رسید اخذ نمایند. 225پلاك ،بعد از مصدق شمالی( نفت شمالی) ، میردامادخیابان تهران ،

شابان ذکر است با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.01/11/1399مورخ چهارشنبهروز صبح10پیشنهادات واصله رأس ساعت 
مناقصه در دو مرحله برگزار می گردد.

مشروحهتبایست به یکی از صور) خواهد بود که میمعادل پانصد و بیست میلیون تومانریال ( 5،200،000،000مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
ذیل در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود:

بانک کشاورزي به نام شرکت بیمه سینا334500888فیش واریزي شرکت در مناقصه به شماره حساب
کت بیمه سیناچک بانکی رمزدار در وجه شر
به نفع کارفرماشرکت در مناقصهضمانتنامه بانکی

واگذاري به غیر1-1-2
،  دنباید پیشنهاد را بنام خود ارائه نمای،اسناد مناقصهدریافت کنندگانندارد و رابه غیردپیشنهاد دهنده حق انتقال یا واگذاري قراردا

باشد.همچنین برنده منافصه موظف به عقد و اجراي قرارداد می 

اسناد مناقصه1-1-3
اطلاعات و دستورات براي پیشنهاد کنندگان-الف
قیمتها و برگ پیشنهاد قیمت،جدول مقادیر-ب

ارائه پیشنهاد1-1-4
شود در لفاف واحد ،لاك و مهر شده به نشانی تعیین شده پیشنهاد مناقصه باید در پاکتهاي جداگانه به ترتیبی که در این دستورالعمل بیان می

شود.ارسال 
هاي مجاز پیشنهاد دهنده مورد تائید قرار گیرد.هرگونه پاك شدگی، قلم خوردگی یا تغییر در عبارات یا ارقام باید با امضاء

ي اپیشنهادات باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط باشد و هیچگونه ابهام ، خدشه ، عیب ، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد . به پیشنهاده
هم، مشروط، خارج از حدود اعتدال و یا فاقد تضمین شرکت در مناقصه و یا کسر سپرده ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .ناقص، مب

قیمت پیشنهادي که ملاك بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و ضمائم آن و بدون خط خوردگی 
نوشته می شود .

(با توجه به سایر موارد سود و ، هزینه هاي عمومی ،اجرا، حمل و نقلاعم از دي مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه هاي انجام خدمات قیمت پیشنها
. و برنده مناقصه حق دریافت هرگونه مبلغ اضافه مازاد بر نرخ پیشنهادي را ندارد.متن قرار داد و ضمائم آن) خواهد بود 

دیت زمانی موجود، اولویت با پیشنهاد دهندگانی خواهد بود که در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ارائه تجهیزات اقدام با توجه به محدو:1تبصره
نمایند. ذکر مدت زمان تحویل تجهیزات در پاکت ب و مطابق با جدول زمان بندي ضروري است.

تضمین هاي برنده مناقصه به نفع شرکت بیمه سینا ضبط خواهد در صورت اظهار خلاف واقع در خصوص انجام تعهدات در هر مرحله،:2تبصره 
شد.

دهنده در اسناد و مدارك مناقصه داده شود ، در غیر اینصورت به پیشنهاد وي ترتیب اثر هیچگونه تغییر و یا دخل و تصرفی نباید از ناحیه پیشنهاد
داده نخواهد شد .
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و کلیه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی جاري کشور در مورد کارکنان خود از ر آموزيکاپیشنهاد دهندگان باید به مقررات حفاظت فنی ، 
اي غذقبیل حقوق و دستمزد و سایر مزایاي متعلقه به کارکنان پیشنهاد دهنده اعم از کمک هزینه مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، عائله مندي ،

بیمه و مالیات و همچنین سایر مواردي که در قرارداد ذکر نشده است آشنایی کامل داشته باشند و آنها روزانه گرم ، عیدي ، مابه التفاوت مرخصی ، 
یران را رعایت نموده و در نرخهاي پیشنهادي خود منظور نمایند ، پرداخت مالیات ، انواع عوارض و بیمه طبق قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ا

نماید که قوانین و مقررات مزبور ملاك عمل قرار خواهد ده) خواهد بود ، در هر حال پیشنهاد دهنده تائید میبه عهده برنده مناقصه (پیشنهاد دهن
گرفت . شرکت بیمه سینا حق دارد مالیات و عوارض و حق بیمه و هر نوع حقوق و عوارض دیگر را که طبق مقررات قانونی به این قرارداد تعلق

ن باشد از مطالبات پیشنهاد دهنده (صورت وضعیت) کسر و به حساب مراجع قانونی ذیربط واریز نماید .میگیرد و کارفرما مکلف به کسر آ
الی توسط مپیشنهاد هرگونه تخفیف یا اصلاح در قیمت ها و یا تغییر در شرایط مناقصه پس از باز کردن پیشنهاد بلا اثر خواهد بود . تغییر پاکتهاي 

از گشایش پاکت هاي مالی براي همه شرکت کنندگان مجاز است .شرکت کنندگان در مناقصه تا قبل
دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید .هزینه هایی را که پیشنهادسیناشرکت بیمه 

گانه به شرح ذیل قرار داده شود:سه اسناد مناقصه باید در پاکتهاي 
شرکت در مناقصهتضمین-پاکت الف

ریال 5،200،000،000سپرده شرکت در مناقصه معادل 

-پاکت ب
داراي مهر و امضاي مجاز پیشنهاد دهندهمحتوي برگ شرایط عمومی مناقصه و ضمائم-1
گواهی شوراي عالی انفورماتیک در زیر رشته هاي: -2

ی و مخابراتياانهیرايهاشبکه داده
ریغيهاانهیو ارائه رادیتولMain Frame
یبانیخدمات پشت
اطلاعات و ارتباطاتيفناورک،یانفورماتيهاطرحيمشاوره و نظارت بر اجرا

اساسنامه شرکت مربوطه-3
آگهی روزنامه رسمی مبین امضاهاي مجاز-4
در مدارك دهنده باید در دسته بندي هاي مجزا ارائه شود، شایان ذکر است انضباطدکلیه مدارك ارسال شده از طرف پیشنها-5

ارسال شده در رتبه بندي داراي امتیاز است.
گواهی ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ارائه شده-6
آگهی آخرین تغییرات شرکت-7
با مهر و امضاء تمامی صفحاتمجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه اي-8
برگه هاي محاسبه امتیاز فنی-9

پیمانهاي منعقده، فروش تجهیزات و خدمات ارائه شده به ترتیب تاریخ باید بشرح سابقه اجرایی شرکت پیشنهاد دهنده شامل -10
جدول ذیل ارائه گردد.

محل اجراموضوع قراردادردیف
مبلغ قرارداد

(به میلیون ریال)
مدت اولیه قرارداد

مدت 
اجرا

تاریخ اتمامنام مشاورنام کارفرما
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باشد، باید جدول ذیل را در صورتی که پیشنهاد دهنده داراي نمایندگی رسمی از تولید کنندگان و یا فروشندگان اصلی می-11
تکمیل و ارائه نماید.

ردیف
نام سازنده یا

پیشنهاد دهنده اصلی
نوع نمایندگی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
اتمام

حدود اختیارات

 .فتوکپی مدارك نمایندگی می بایست ارائه شود
 .نوع نمایندگی به لحاظ انحصاري، رسمی، محدود و سایر عبارات نظیر آن باید مشخص گردد
 .حدود اختیارات نماینده، به لحاظ حیطه فعالیت و سایر اختیارات اصلی که از سوي سازنده به وي تفویض شده است نوشته شود

که نیاز به توضیحات بیشتري در ارتباط با نوع نمایندگی و یا حدود اختیارات پوشش منطقه اي و محدودیت ها و الزامات آن و یا هر در صورتی 
گونه توضیحی که به شفاف شدن موضوع و یا قدرت نماینده کمک می نماید.

یالی نوشته شود.باشد که باید با قید حروف و عدد به صورت رمحتوي قیمت پیشنهادي می-جپاکت 
) باید لاك و مهر شده و جمعاً در لفاف یا پاکت لاك و مهر شده دیگري گذارده شوند و روي هر یک ج-ب-پاکت (الفسههر یک از :3تبصره

از سه پاکت مذکور و لفاف آنها نام ونشانی شرکت کننده مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.

پیشنهاد قیمت باید بر اساس ارز رایج کشور(ریال) باشد و در صورت اعلام قیمت بر اساس سایر ارزها پیشنهاد، مخدوش محسوب :4تبصره 
گردیده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها1-2
بررسی اسناد دریافتی1-2-1

اوراق دریافتی را دقیقاً مطالعه نموده و از محل اجراي خدمات موضوع مناقصه، سایر پیشنهاد دهندگان باید اوراق شرایط عمومی مناقصه و سایر 
مقتضیات و مختصات محل و کلیه شرایط انجام خدمات، اطلاع کامل کسب نمایند و پس از تسلیم پیشنهاد و یا در حین انجام خدمات موضوع 

توانند معترض گردند.قرارداد نمی

بازگشایی پاکات1-2-2
وي پیشنهادها در روز جلسه به ترتیب زیر بوسیله کمیسیون مناقصه باز خواهد شد.پاکتهاي محت

محتوي سپرده شرکت در مناقصهالفپاکت-
شرایط مناقصه باشد و یا اینکه مفاد شرایط مناقصه رعایت 1-1-1در صورتیکه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه کمتر از مبلغ مندرج در بند 

م رعایت شرایط مناقصه از سوي پیشنهاد دهنده تلقی گردیده و پاکتهاي ب و ج باز نشده و به وي مسترد خواهد نگردیده باشد به منزله عد
گردید.

پاکت ب-
محتوي برگ شرایط عمومی مناقصه و ضمائم-1
گواهی شوراي عالی انفورماتیک در زیر رشته هاي: -2

ی و مخابراتياانهیرايهاشبکه داده
ریغيهاانهیو ارائه رادیتولMain Frame
یبانیخدمات پشت
اطلاعات و ارتباطاتيفناورک،یانفور ماتيهاطرحيمشاوره و نظارت بر اجرا

اساسنامه شرکت مربوطه-3
آگهی روزنامه رسمی مبین امضاهاي مجاز-4
دهنده باید در دسته بندي هاي مجزا ارائه شود، شایان ذکر است انضباط در مدارك ارسال دکلیه مدارك ارسال شده از طرف پیشنها-5

شده در رتبه بندي داراي امتیاز است.
گواهی ثبت شرکتها مبنی بر اعتبار اساسنامه ارائه شده-6
آگهی آخرین تغییرات شرکت-7
با مهر و امضاء تمامی صفحاتمجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه اي-8
برگه هاي محاسبه امتیاز فنی-9

سابقه اجرایی شرکت پیشنهاد دهنده شامل پیمانهاي منعقده، فروش تجهیزات و خدمات ارائه شده به ترتیب تاریخ باید بشرح جدول -10
ذیل ارائه گردد.

محل اجراموضوع قراردادردیف
مبلغ قرارداد

(به میلیون ریال)
مدت اولیه قرارداد

مدت 
اجرا

تاریخ اتمامنام مشاورنام کارفرما
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ل باشد، باید جدول ذیل را تکمیدر صورتی که پیشنهاد دهنده داراي نمایندگی رسمی از تولید کنندگان و یا فروشندگان اصلی می-11
و ارائه نماید.

ردیف
نام سازنده یا

پیشنهاد دهنده اصلی
نوع نمایندگی

تاریخ 
شروع

تاریخ 
اتمام

حدود اختیارات

 .فتوکپی مدارك نمایندگی می بایست ارائه شود
 .نوع نمایندگی به لحاظ انحصاري، رسمی، محدود و سایر عبارات نظیر آن باید مشخص گردد
 .حدود اختیارات نماینده، به لحاظ حیطه فعالیت و سایر اختیارات اصلی که از سوي سازنده به وي تفویض شده است نوشته شود

ر هدر صورتی که نیاز به توضیحات بیشتري در ارتباط با نوع نمایندگی و یا حدود اختیارات پوشش منطقه اي و محدودیت ها و الزامات آن و یا 
به شفاف شدن موضوع و یا قدرت نماینده کمک می نماید.گونه توضیحی که 

نحوه محاسبه امتیاز فنی مطابق جدول زیر محاسبه می گردد :

امتیاز کلنحوه امتیاز دهیمدارك مورد نیازعنوان معیارردیف

سال 5ساله گارانتی و 2ارائه تعهد نامه خدمات پس از فروش و گارانتی1
خدمات پس از فروش

ازاي هر سال به 
امتیاز15امتیاز5گارانتی کامل 

پشتیبانی و –حسن سابقه در زمینه طراحی 2
نگهداري

 حسن سابقه متناسب با قرارداد ارائه
شده در پروژه هاي مشابه قبلی و فقدان 

ايسوء پیشینۀ حرفه

به ازاي هر حسن سابقه 
امتیاز40امتیاز5

رتیه بتدي شوراي عالی انفورماتیک3
 به ازاي هر رتبه کاهش از در موارد ذکر شده3حداقل داراي رتبه

امتیاز کسر 5، 1شماره 
می گردد

امتیاز15

تکمیل فرم هاي موجود در اسناد و ارائه نحوه ارائه اسناد ارزیابی4
کامل کلیه مدارك خواسته شده

امتیاز10-

-5تاخیر به ازاي هر ماه امتیاز20تحویل فوري زمان تحویل5
امتیاز20امتیاز کم خواهد شد

:کر مهمتذ
)70امتیاز می باشد و شرکت کنندگانی که هفتاد ()100جمع کل امتیازات ارزیابی صد (-

بازگشایی پاکت مالی آنها صورت میپذیرد. لازم بذکر امتیاز از امتیازات فوق را کسب نمایند
است پاکات الف و ج سایر شرکت کنندگان که حدنصاب لازم را کسب ننموده اند عودت 

داده میشود.
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کلیه پیشنهاد دهندهان میبایست مدارك ارسالی را براساس معیارهاي ارزیابی و ردیفهاي -
و تفکیک-خواسته شده بصورت مستند هاي درخواستی تکمیل،ممهور و به همراه پیوست

مرتب شده باشد .
کلیه فرآیند بررسی اسناد و تکمیل جداول امتیازي بر عهده مناقصه گذار بوده و مناقصه-

میمحفوظخودبرايمناقصهازمرحلههردرراهر یک از شرکتهاصلاحیتردحقگذار
.تراضی را از خود سلب می نمایدحق هر گونه اعبدیهی است کلیه پیشنهاد دهندهان .دارد

 باشد.یميمناقصه ضرورییدر مرحله نهامتیپاکت قییاز جدول فوق جهت بازگشایفنازیامت70کسب حداقل
•یخواهـد شـد. و صـرفا مـدرك رسـمی، توسـط کارفرمـا بررسـیشـده در بخـش پرسـنل فنـهیـارایالمللنیصحت و اعتبار مدارك ب

شود.ینمازیشامل امتیهر گونه مدارك جعلهیباشد و  ارایمربوطه مVendorدییمورد تایالمللنیو ب

ي ارزیابی:نتیجه

جهت ارزیابی پیشنهاد دهندهانی که در مناقصه شرکت کرده اند، قیمت تراز شده مطابق فرمول ذیل محاسبه و پایین ترین مقدار برنده 
شود.مناقصه می

L= (100*C)/(100-[i*(100-t)])

Lقیمت تراز شده =

C(درج شده در پاکت قیمت) قیمت پیشنهادي =

iباشد)می6/0(در این مناقصه = ضریب تأثیر امتیاز فنی

t امتیاز100تا 70= امتیاز فنی پیشنهادها (بین(

.فاقد هرگونه پیشنهاد قیمت باشدبایداکت ب پ-

:نحوه ارائه مدارك توان فنی

پس از فروش و گارانتی :خدمات -1
ساله در قالب یک نامه رسمی و ممهور به مهر 5و تعهدنامه خدمات پس از فروش ارائه تعهدنامه گارانتی دوساله-1-1

و امضاء شرکت کننده
روش تامین قطعات و اقلام مورد نیاز در زمان گارانتی و یا خدمات پس از فروش ارائه مستندات لازم درخصوص -1-2

هدر محل استفاد
هاي آننحوه تضمین محصولات و گارانتی و ارائه رویهارائه مستندات لازم در زمینه -1-3
24*7ارائه مستنداتی دال بر فوریت در جایگزینی قطعات در دوره گارانتی همانند داشتن مرکز خدمات -1-4

پشتیبانی و نگهداري :–حسن سابقه در زمینه طراحی -2
پشتیبانی و نگهداري در کارهاي مشابه قبلی و مطابق با –ارائه مستندات لازم درخصوص حسن سابقه در زمینه طراحی -2-1

مورد)10اي طی پنج سال اخیر (حداکثر موضوع مناقصه و فقدان سوء پیشینۀ حرفه
ندات فوق ضروري است.ارائه اطلاعات تماس با کارفرمایان قبلی (فرد ناظر پروژه) در ارائه مست-2-2
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هاي مرتبط با موضوع مناقصه همراه با هر یک از موارد فوقارائه شرح مختصري از پروژه-2-3

نمایندگی یا شریک تجاري :-3
ا شرکت بودن آن شرکت بشریک تجاري د کننده و یندگی شرکت ثبت کننده سفارش نزد شرکت تولیه اسناد رسمی احراز نمایراا

مرتبط با اقلام مورد نیازمناقصه ن یکننده ا
فنی و اجرایی :–توان مدیریتی -4

المللی اخذشده توسط شرکت که تاریخ اعتبار آنها منقضی نشده باشد.هاي ملی و بینها و رتبهگواهینامه-4-1
مدارك تحصیلی و تخصصی مدیران ارشد فنی-4-2
هاي شرکت و نیروهاي مرتبط با این پروژه. ناسان و تکنسینالمللی اخذشده توسط کارشسوابق کاري و مدارك ملی و بین-4-3
Ciscoدر زمینه محصولات م فنیین المللی و داراي اعتبار در خصوص تیهاي بنامهیه گواهیارا – HP و- EMC در حوزه

موضوع مناقصه الزامیست.
م آن یر شرکت بوده و کارمند مقیاخماه6مه یست در فهرست بیگردد می باه مییشان اراین الملی ایهاي بنامهیافرادي که گواه
(لیست بیمه یکسال اخیر که نام کارشناسان .ز لازم استیک ساله نیمه یي از بابت اثبات بدن ارائه سنیبنابراشرکت باشند.

معرفی شده در آن قراردارد ضمیمه گردد.)
تایید نماید.ارائه مستنداتی که مشغول به کار بودن پرسنل را در زمان حاضر -4-4
تجهیزات موضوع مناقصه )ATPروش آزمایش و تحویل(انجام تستهاي ات لازم درخصوصمستندارائه-4-5
هاي تجهیزات امنیتی و لایسنسهاsignatureارائه راهکارهاي امن براي بروزرسانی برخط و غیر برخط -4-6

قیمت پیشنهاديمحتوي جپاکت-
که باید با قید حروف و عدد به صورت ریالی نوشته شود.باشد محتوي قیمت پیشنهادي می

اعلام برنده مناقصه1-2-3
هیچ یک از پیشنهادها قبول شده تلقی نخواهند شد مگر اینکه اعلام کتبی قبولی از طرف شرکت بیمه سینا براي برنده مناقصه ارسال شود.

رد یا قبول پیشنهادها1-2-4
باشد.کامل در قبول یا رد پیشنهادهاي واصله بدون ذکر دلیل میختیارشرکت بیمه سینا داراي ا

قوانین و مقررات1-3
کسب اطلاعات1-3-1

جنب اداره ثبت اسناد وآدرس تهران، بلوار میرداماد بین نفت شمالی و کجور ،بهتوانند جهت کسب اطلاعات بیشترپیشنهاد دهندگان می
تماس و هماهنگی حاصل 28371201امور اداري با شماره ........ و امور فنی با شماره برايمراجعه ویا 225املاك قلهک ساختمان شماره 

نمایند.

پیشنهادات ناقص1-3-2
شرایط مناقصه واصل شود و یا 1-1-1به پیشنهادهاي ناقص، مخدوش، مبهم و مشروط و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر در بند 

شود و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد و پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصه محروم تیب اثر داده نمیبا مداد نوشته شود یا مخدوش باشد تر
گردد.می
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تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات1-3-3
) نسبت به تأٌمین و تسلیم ضمانت انجام تعهدات 3-2-1روز از تاریخ دریافت ابلاغ کتبی (موضوع بند 10برنده مناقصه متعهد است ظرف مدت 

کل مبلغ قرارداد اقدام نماید.%10قراردادي به میزان 

آزاد سازي سپرده شرکت در مناقصه1-3-4
رماند و سپرده شرکت دسپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم تا تاریخ امضاء و مبادله قرارداد با نفر اول نزد شرکت بیمه سینا باقی می

مناقصه سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات 1-3-5
از تسلیم ضمانت انجام تعهدات و امضاء قرارداد 3-3-1چنانچه برنده مناقصه پس از دریافت ابلاغ کتبی ظرف مدت تعیین شده در بند 

گردیده و سپرده شرکت در مناقصه وي به نفع شرکت بیمه سینا بدون هیچگونه خودداري نماید به منزله انصراف از امضاء قرارداد تلقی 
تشریفات قضایی ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی به آن نخواهد داشت.

پرداخت مالیات و عوارض قانونی1-3-6
شد که از صورتحسابهاي وي کسر و به مراجع قانونی پرداخت باپرداخت هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده برنده مناقصه می

شود.می

استرداد پیشنهاد1-3-7
روز کاري60بعد از تسلیم پیشنهادات به هیچگونه تقاضاي استرداد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه مفاد پیشنهاد حداقل بایستی براي 

معتبر باشد.

عدم تعدیل قیمتها و هزینه پیشنهادي1-3-8
هاي پیشنهادي برنده مناقصه در مدت قرارداد تعلق نخواهد گرفت.تعدیلی به قیمتها و حق الزحمههیچگونه

اعلام انصراف دریافت کنندگان اوراق مناقصه1-3-9

پایان مهلتروز  قبل از2در صورتیکه دریافت کنندگان اوراق مناقصه مایل به شرکت در مناقصه نباشند مقتضی است مراتب را تا 
تحویل پاکات به شرکت بیمه سینا کتباً اعلام نمایند.

، شرکت بیمه سینا از تسلیم اوراق مناقصه به آنها در مناقصات بعدي خودداري خواهد نمود.اعلام کتبیدر صورت عدم 

بررسی اسناد و مدارك مناقصه و اعلام اختلافات و اشتباهات1-3-10
ه سینا، با ساختار شبکه و تنظیمات مورد نیاز بیمه مبلغ پیشنهادي خود ، براي آشنایی بیشتر شرکت کنندگان در مناقصه می توانند قبل از محاسب
از اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوري مطلع گردند.

لب ااینکه شرکت کننده به شرایط و احوال کلی واقف نبوده است و هیچگونه تعذر بعدي به عدم فهم مطمبنی بربنابراین هیچگونه ادعاي بعدي 
یهی اسناد و مدارك مناقصه و استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده مورد قبول نخواهد بود. بد

است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه پیشنهاد دهندگان خواهد بود .
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تجدید نظر در هر قسمت از اسناد و مدارك مناقصه را قبل از انقضاي مهلت لازم جهت تسلیم ضمناً شرکت بیمه سینا حق تغییر یا اصلاح و یا
در مناقصه ابلاغ و نیز جزء اسناد و مدارك شرکت کنندگانپیشنهادات براي خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به کلیه 

ز ابلاغ مراتب مزبور به شرکت بیمه سینا تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي مناقصه منظور خواهد شد ، در صورتیکه پیشنهادي قبل ا
رکت شاسترداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر قیمت ها باشد در این صورت 

ا را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصلاح میتواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادهبیمه سینا
و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند . 

.روز قبل از تاریخ معین شده براي تسلیم پیشنهادات صورت گیرد3تقاضاي رفع ابهام هر موضوعی نباید دیرتر از 

مدت قرارداد1-3-11
باشد. (شروع مدت قرارداد کل پروژه از تاریخ ابلاغ روز کاري می180حداکثرموضوع مناقصهپیکربندين تهیه تجهیزات و نصب و مدت زما

باشد.)قرارداد به برنده مناقصه و یا پیشنهاد دهنده می

افزایش یا کاهش1-3-12
داخلی خویش افزایش و یا کاهش دهد.مطابق آئین نامه معاملات %25تواند مبلغ قرارداد را تا سقف کارفرما می

عدم تبانی1-3-13
هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند مناقصه مربوطه باطل و نام پیشنهاد دهندهان مربوطه براي دو سال از 

اعلام خواهد شد .ی رایانه اي کشورشوراي عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنففهرست پیشنهاد دهندهان حذف خواهد گردید و مراتب به

اطلاعات فنی-2

و همراه با کد سازنده Refurbished) و غیر Originalبصورت اصلی (اول،دست،نوتمامی تجهیزات و قطعات باید-1
)Part Number) بوده و دقیقاً با مشخصات اشاره شده در لیست تجهیزات (LOM مطابقت داشته و به تایید نماینده (

ا برسد، در غیر اینصورت کارفرما از تحویل گرفتن آنها خودداري خواهد نمود.کارفرم
تولیدکننده بوده و تحویل "پلمپ"هاي نرم افزاري و قطعات مندرج در لیست تجهیزات باید داراي ها و لایسنسCDتمامی -2

مربوطه مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت از تحویل گرفتن Kit Contentsنماینده کارفرما گردد و محتویات آنها باید با 
آنها خودداري خواهد شد.

گزینه هاي متنوع لیسانس هاي نرم افزازها به تفکیک ارائه گردد .-3
کلیه کالاها باید از نوع اورجینال بوده و پس از تحویل و بازدید کارشناس فنی و رجیستر شدن قطعات و تایید آن نسبت به پلمپ -4

گارانتی اقدام گردد. (در صورت پلمپ شدن بدون بازدید کارشناس در محل شرکت بیمه سینا فک پلمپ گردیده و فروشند 
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت)

در صورتی که کالا مورد تایید کارشناس فنی بیمه سینا نباشد پیشنهاد دهنده موظف است نسبت به تعویض کالا و تحویل کالاي -5
نال مورد نظر خریدار خواهد بود . در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع شرکت بیمه سینا ضبط خواهد شد.اورجی

.باشدیکیDiagnosticتستهنگامسیسکوافزارنرمدیتابیسباتجهیزات برند سیسکو می بایست سریالشماره-6

.نکند(در خصوص تجهیزات سیسکو)تغییريدستگاهافزارنرمرسانیروزبهازبعدسریالشماره-7

یکسانبایستمیبه همراه کشور سازنده محصول در سایت و بر روي جعبه و دستگاهشدهذکرسالبادستگاهساختسال-8
.باشد

.باشدگارانتیدارايوبررسیقابلسیسکوسایتدربایدتجهیزات برند سیسکوسریالشمارهتطابق-9

باشد.بررسیقابلسیسکوسایتدرد سیسکو بایدتجهیزات برنسریالشمارهصحت-10
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.باشدسیسکوبعديسهوشفافکاملاً هولوگرامهايدارايتجهیزات برند سیسکو-11

.باشدمطلوبکیفیتدارايوفرسودگیشکستگی،خش،وخطبدونقبول،قابلفیزیکیلحاظازدستگاهظاهر-12

.باشدنشدهانجامدستگاههارويتعمیراتیهیچگونه-13

.نباشددستگاههاخاك گرفتگی داخل و رويهیچگونه-14

مرتبط باخود در سایت سیسکو شروع به کار کند.OSتجهیزات برند سیسکو قادر باشند با تمام نسخهاي رسمی -15
یا سایت داخلی Ciscoبروزرسانی کلیه ماژول هاي تجهیزات برند سیسکو بصورت آنلاین امکان پذیر باشد (از سایت رسمی -16

)تا انتهاي زمان اعتبار لایسنس

تحویل تجهیزات مورد نیاز براساس جدول زمانی اعلام شده توسط پیشنهاد دهنده در محل دفتر مرکزي تهران.-17
تجهیزاتسلامتکردنچکجهتبهتجهیزاتازیکهرنمودنروشن-18
تجهیزات سیسکو OSآوردنبالا-19
کارفرماحضوردرتجهیزاتازیکهررويبرتقاضاموردلایسنسهايتحویل-20
دو هفتهازپس،روشنتجهیزقطعاتعملکردبررسی-21
سال پس از تحویل قطعی2ارائه گارانتی به مدت -22

:نحوه پرداخت-3
درصد قابل دریافتنحوه پرداخت قرارداد تامین تجهیزات

30فاز اول: عقد قرارداد
70فاز دوم: تحویل تجهیزات

امضاء مجازمهر و
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:جدول قیمت نهایی-4
Part

Number توضیحات تعداد
قیمت 
(ریال)

٨٦٩٨٥٤-B٢١ HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ٨SFF Configure-to-order
Server ١

٦
دستگاه

P٠٥٧١٢-L٢١ Intel Xeon-Platinum ٨٢٧٠ (٢٫٧GHz/٢٦-core/٢٠٥W) FIO
Processor Kit for HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ١

P٠٥٧١٢-B٢١ Intel Xeon-Platinum ٨٢٧٠ (٢٫٧GHz/٢٦-core/٢٠٥W)
Processor Kit for HPE ProLiant DL٥٨٠ Gen١٠ ٣

P٠٠٩٢٤-B٢١ HPE ٣٢GB (١x٣٢GB) Dual Rank x٤ DDR٢٩٣٣-٤ CAS-
٢١-٢١-٢١ Registered Smart Memory Kit ٣٢

٨٣٠٢٧٢-B٢١ HPE ١٦٠٠W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen
Power Supply Kit ٤

٨١٧٧٠٩-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١FLR-SFP٢٨ Adapter ١
٨٧٢٢٢٢-B٢١ HPE DL٥x٠ Gen١٠ CPU Mezzanine Board Kit ١

٨٧٢١٥١-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٤U Rail Kit with Cable
Management Arm ١

٨٧٨٢١٤-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٧-slot ٤ x٨/٣ x١٦ Primary Riser Kit ١

٨٧٢٣٤٠-B٢١ HPE DL٥٨٠ Gen١٠ ٩-slot ٦ x٨/٣ x١٦ Secondary Riser
Kit ١

٨١٧٧١٨-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١SFP٢٨ Adapter ٢

P٩D٩٤A HPE StoreFabric SN١١٠٠Q ١٦Gb Dual Port Fibre
Channel Host Bus Adapter ٢

٨٧٠٧٥٣-B٢١ HPE ٣٠٠GB SAS ١٢G Enterprise ١٥K SFF (٢٫٥in) SC
٣yr Wty Digitally Signed Firmware HDD ٣

٨٣٠٨٢٤-B٢١ HPE Smart Array P٤٠٨i-p SR Gen١٠ (٨ Internal
Lanes/٢GB Cache) ١٢G SAS PCIe Plug-in Controller ١

٨٤٥٣٩٨-B٢١ HPE ٢٥Gb SFP٢٨ SR ١٠٠m Transceiver ٥٠

QK٧٣٤A HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM٤ ٢ fiber ٥m
Cable ٥٠

QK٧٣٣A HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM٤ ٢ fiber ٢m
Cable ٥٠

قیمت کل(ریال)

Spareلیست تجهیزات -5

Part Number توضیحات تعداد
قیمت 
(ریال)

P٠٠٩٢٤-B٢١ HPE ٣٢GB (١x٣٢GB) Dual Rank x٤ DDR٢٩٣٣-٤ CAS-
٢١-٢١-٢١ Registered Smart Memory Kit ٦

٨٧٠٧٥٣-B٢١ HPE ٣٠٠GB SAS ١٢G Enterprise ١٥K SFF (٢٫٥in) SC
٣yr Wty Digitally Signed Firmware HDD ٦

٨١٧٧١٨-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١SFP٢٨ Adapter ١

P٠١٣٦٦-B٢١ HPE ٩٦W Smart Storage Lithium-ion Battery with
١٤٥mm Cable Kit ٦

٨٣٠٢٧٢-B٢١ HPE ١٦٠٠W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen
Power Supply Kit ٢

٨١٧٧٠٩-B٢١ HPE Ethernet ١٠/٢٥Gb ٢-port ٦٣١FLR-SFP٢٨ Adapter ١

P٩D٩٣A HPE Store Fabric SN١١٠٠Q ١٦Gb Single Port Fiber
Channel Host Bus Adapter ١
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Nexus ٩٣٠٠

ردیف توضیحات Part number تعداد
قیمت 
(ریال)

١
Nexus ٩٣٠٠ with ٤٨p

١ ١٠ ٢٥G, ٦p
٤٠ ١٠٠G, MACsec

N٩K-C٩٣١٨٠YC-FX
٢

٢
Nexus ٩٥٠٠, ٩٣٠٠,

٣٠٠٠ Base NX-OS
Software Rel ٩٫٣٫٢

NXOS-٩٫٣٫٢
٢

٣

Nexus ٣K/٩K Fixed
Accessory Kit, ١RU

front and rear
removal

NXK-ACC-KIT-١RU

٤

٤ Nexus NEBs AC ٥٠٠W
PSU - Port Side Exhaut

NXA-PAC-٥٠٠W-PE
٤

٥
Power Cord, ٢٥٠VAC
١٠A CEE ٧ ٧ Plug, EU

CAB-٩K١٠A-EU
٤

٦
Nexus Fan, ٣٠CFM,

port side exhaust
airflow

NXA-FAN-٣٠CFM-F
٨

٧
Dual Rate

١٠ ٢٥GBASE-CSR SFP
Module

SFP-١٠ ٢٥G-CSR-S
٢٠

٨ GLC-T (١٠٠٠BASE-T) GLC-T ٢٠

٩ QSFP٤٠G BiDi Short-
reach Transceiver

QSFP-٤٠G-SR-BD
٤

Cisco Switch ٢٩٦٠

١ WS-C٢٩٦٠X-٤٨TD-L Catalyst ٢٩٦٠-X ٤٨ GigE, ٢ x ١٠G SFP+, LAN
Base ١

٢ CAB-C١٥-CBN Cabinet Jumper Power Cord, ٢٥٠ VAC ١٣A,
C١٤-C١٥ Connectors ١

قیمت کل(ریال)

P٠١٣٦٦-B٢١ HPE ٩٦W Smart StorageLithium-ion Battery with
١٤٥mm Cable Kit ٦

٨٦٩٨٧٢-B٢١ HPE Gen١٠ ٤U Bezel Kit ٦

قیمت کل(ریال)


