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وژه  یمعرف -1  پر
وژه خریــد  موضوع  وان توسط شرکت IPپر ج در این   ابـر آر    می باشد RFPبر اساس شـرایط منـدر

 
وژه  -2  اهداف پر

 :باشد یم   ریز  اهداف به دنی رس  مناقصه  ن یهدف از ا
 

ژن   IPخرید رنج  -1 وان برای اس  4ور ج از کشور.مورد نیاز شرکت ابر آر  تفاده در داخل و خار
ها می تواند از دو   IPخرید این جهت استفاده از نقاط قوت شرکت های حاضر در مناقصه ،  -2

یا چند شرکت صورت پذیرد و لذا پیشنهاد تعداد کمتر با شرایط قیمت مناسب میتواند مورد  
 پذیرش قرار گیرد. 

 

 مناقصه  ی برگزار مراحل -3

ي منا  :قصه زمانبندي مراحل برگزار

 خ یتار شرح فیرد
ی  1  27/12/1398             شنبه سه  مناقصه  اسناد بارگذار
 01/1399/ 17                   یکشنبه ارسال پیشنهاد قیمت مطابق شرایط اعالم شده  2
زیابی قیمت ها  3  01/1399/ 18                 شنبه  دو ار
 01/1399/ 25                دوشنبه  مناقصه   برندگان  /اعالم برنده 4

 

 

ئین نامه داخلی خودمناقصه گزار حق دارد در چارچوب  -1   رد ای  قبول  را شنهادهایپ   از کی، هر  آ
  رش،یپذ نامه ابالغ  از ش یپ زمان   هر  در را شنهادهایپ  تمام و  کرده لغو را مناقصه ندیفرآ  ای  و نموده

 صورت  در داشت نخواهد گران قصهمنا   برابر  در تعهدي  و  تیمسئول چی ه  بابت  ن یا  از و  دینما رد
 . سازد یم   مطلع  خود میتصم  از را  گران مناقصه  درنگ یب گزار، مناقصه  مناقصه،  لغو
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رسیپس از   -2 پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه، تضمین شرکت کنندگان در مناقصه به   بر
نامه حسن  استثنای نفرات اول و دوم مسترد می گردد. تضمین برنده اول پس از تسلیم ضمانت 

قرارداد مسترد    ابالغو امضاء و    (یبانک   ن یتضم  بصورت  قرارداد  مبلغ%کل    10  معادل)   انجام تعهدات
نفر دوم نیز پس از امضای قرارداد با برنده اول مسترد می   سپرده شرکت در مناقصهخواهد شد. 

ر حاضر به تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات  یا امضای  گردد. چنانچه برنده اول در موعد مقر
  مناقصه گزار رت  ضبط می شود در این صو  مناقصه گزارقرارداد یا مبادله آن نشود تضمین او به نفع  

مختار است با برنده دوم، قرارداد منعقد نماید. در صورتیکه برنده دوم هم از تسلیم تضمین انجام  
ی نماید سپرده ایشان نیز ض هر طور    مناقصه گزاربط و  تعهدات یا امضای قرارداد یا مبادله آن خوددار

 که صالح بداند عمل خواهد کرد.  

"الف " با حضور   ید، در مرحله اول پاکت هانبازگشایی می شو واصله در دو مرحله یپاکت ها -3
زیابی های الزم   اعضای کمیسیون مناقصات دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد و پس از ار

 . خواهند شد" نیز بازگشایی بت "اپاک
وشنده نامیده خواهد شد، راسًا   -4 پیشنهاددهنده که در صورت برنده شدن و عقد قرارداد فر

خواهد بود و حق انتقال و  )مناقصه گزار( مسئول انجام تعهدات قرارداد منعقده در مقابل خریدار  
ی کلی و جزیی تعهدات موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی خریدار به غیر نخواهد   داشت. واگذار

پرداخت هر گونه بیمه، مالیات و دیگر عوارض مربوط به قرارداد به عهده برنده مناقصه خواهد   -5
وده(  زش افز  بود. )به استثنای مالیات بر ار

پیشنهاددهنده اقرار می نماید، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی   -6
 نمی باشد. 

ج د در صورت احراز خالف شرایط -7 مناقصه از جانب پیشنهاددهنده، در هر مرحله از  ر اسناد مندر
حق خواهد داشت قرارداد را یک طرفه فسخ و بعنوان خسارت، سپرده و تضمین    مناقصه گزارکار، 

پیشنهاددهنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را راسًا و به تشخیص خود از محل تضمین مورد نظر  
 استیفا کند. 

 % افزایش یا کاهش دهد.  25کاال و خدمات مورد معامله را تا ت مقدار  مجاز اس   مناقصه گزار -8
ی و  طبق قرارداد برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد    -9 ، کل آی پی های موضوع مناقصه را خریدار

وان وجه آن را دریافت می نماید   ASNپس از انتقال به    .  ابر آر
اقصه، مناقصه گران می توانند حداکثر تا  اسناد منظر خالف در صورت وجود هر گونه ابهام و ن -10

وز   و یا آدرس ایمیل   89778951مراتب را کتبًا از طریق نمابر شماره  11/02/1399 دوشنبهر
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info@ArvanCloud.com  وزها و   09112231365و یا شماره تلفن ، جناب آقای شمس )فقط در ر
ی(  شد.  سواالت واصله ترتیب اثر داده نخواهد  استعالم نمایند. پس از تاریخ مذکور بهساعات کار

وحه در اسناد مناقصه منعکس نباشد مراتب کتبًا به اطالع کلیه مناقصه گران   چنانچه سواالت مطر
 ورد استناد به توضیحات شفاهی قابل قبول نمی باشد.خواهد رسید و در این م

 
 شود  یم  لغو  ری ز طیمناقصه در شرا -11

 .باشد شده مرتفع  صهمناق  موضوع  خدمات به  ازین •
 .گردد  مناقصه ت یماه  در  رییتغ موجب   و  باشد الزم مناقصه  اسناد  در اديیز   رییتغ •
 .نهایا مانند   و ل یس  زلزله، جنگ،  رینظ  متعارف  ری غ شامدهايیپ •
 .گران مناقصه  ن یب یتبان   بر  یمبن  معامالت شرکت ونیسیکم ص یتشخ •

 .گردد یم   دیتجد  ر یز  طیمناقصه در شرا  -12

 .و دوم مناقصه از انعقاد قرارداددگان اول  متناع برنا •
 .شنهادهایپ  اعتبار  مدت ان یپا •
 .گردد یمنتف مناقصه  موضوع اقتصادي هیتوج که نحوي به  ها  متیباال بودن ق  •

)   متیق شنهادیپ  برگ  در  دقت با را خود شنهاديیپ قیمتهای دیشرکت کنندگان در مناقصه با -13
ج نموده  (یخط خوردگل و خوانا و بدون کام  بطور اسناد و مدارك مناقصه را بدون   هیو سپس کل در

)    ندیقرار دادن شرط در آن، صفحه به صفحه از ابتدا تا انتها امضاء و مهر نما  ایتصرف، حذف و    ر،ییتغ
نان ترت شنهادیصورت به پ ن ی ا  ریمهر و امضاء مجاز تعهدآور مناقصه گر(، در غ اثر داده نخواهد  بیآ

 .شد

  از قبل  را مناقصه  مدارك  و اسناد  از قسمت  هر  در  دنظریتجد   ای و اصالح ای  ریی زار حق تغ مناقصه گ -14
  د یآ   شیپ   موردي  ن یچن  اگر  و  دارد  ی م  محفوظ  خود  براي   شنهادات یپ  میتسل  جهت   الزم  مهلت   انقضاء

نها  و ابالغ مناقصه  در گران مناقصه  هیکل به مراتب   خواهند   منظور مناقصه  مدارك و اسناد جزء   زین آ
  مناقصه  ، باشد شده می تسل  گزار مناقصه  به  مزبور مراتب ابالغ   از قبل  شنهاديیپ کهیصورت  در. شد

نرا استرداد تقاضاي دارد حق  گر نجا  از د،یبنما آ  و اسناد  در اصالح ای  دنظر ی تجد است ممکن  که آ
  ن یآخر  تواند ی م  گزار مناقصه صورت ن یا  در باشد ها  مت یق  ریمقاد  رییتغ مستلزم مان یپ  مشخصات
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نان  که نحوي به اندازد ق یتعو  به  گران مناقصههمه  به  یکتب اعالم با را شنهادهایپ  افتیدر مهلت   آ
 . باشند داشته خود  شنهادیپ  در  دنظریتجد و  اصالح براي یکاف  فرصت

انجام و   یرسم قی از مدارك مناقصه از طر یحذف مطلب ایاضافه  ای  دنظریتجد ای حیهر نوع توض -15
ضمائم جزء اسناد و مدارك مناقصه منظور   ن یگردد و ا یمناقصه گران ارسال م  یشان نامه به ن  یط

نوع ادعاي    چیو ه  یشفاه  حیاستنادي از طرف مناقصه گر به توض  چگونهیه   ن ی. بنابرا دیخواهد گرد 
تعذر    چگونهیواقف نبوده است و ه  ی و محل  یو احوال کل  ط یمناقصه گر به شرا  نکهیا   ل یبعدي به دل

ج در اسناد  ناد و مدارك مناقصه و بعدي به عدم فهم مطالب اس  استناد به نارسا بودن مطالب مندر
 و مدارك مناقصه از طرف مناقصه گر مسموع نخواهد بود.  

 مناقصه شرایط اختصاصی  -4

 :   بخش دو  در  حاضر مناقصه -1

 هزار عدد(   20)  آی پی های داخل ایرانالف (   

ج از ایرانآی پی های مب     (   هزار عدد(   10)  ورد استفاده در خار

بخش  با پیشنهاد   هر دو بخش یا   یکبرگزار می گردد و بدین ترتیب هر مناقصه گر می تواند در  
 نماید. قیمت مجزا شرکت 

پیشنهاد یک مناقصه گزار را قبول نموده و   هر دو بخش مناقصه گزار مختار است در یک یا  -2
ی را قدر بخش های دیگر  ، حسب شر  بول نماید. ایط ،پیشنهاد مناقصه گر دیگر

 تضمین شرکت در مناقصه: -3

ضمانت نامه الزم اعالم   زان یم  ، صهمناق  در  حضور یبرا طیشرا جاد یا   منظور بهالف (  
 است.   دهیگرد

ج   متیق  شنهادیکه در برگه پ یهر شرط -4  .گرفت نخواهد   قرار توجه  مورد باشد دهی گرد در

  ی م   خریدار نظرات و طیشرا هیکل قبول منزله به گران مناقصه سوي  از نهادشیپ ارائه و ل یتکم -5
 . دباش
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ج گردد    یست ی با  شنهادیدر ارائه پ  -6   ی سر برگ رسم  )آرم شرکت مناقصه گر در باالي تمام صفحات در
 ( مناقصه گر 

 مناقصه گزار در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.  -7
 

 

 دشنها یارائه پ  یچگونگ  -6

 :دهند  قرار  ل یذ پاکت دو  در  را  مربوطه  مدارك  و اسناد  ستیبا  یمناقصه گران م

 و اسناد حاضر بصورت مهر و امضا شده شرکت مشخصات  و  ن یپاکت الف: تضم •
 مت یق  شنهادی: پبپاکت  •

رس  مورد یشنهادات یپ   به  بخش  ن یا  در شده ارائه  ساختار مطابق  قاً یدق که گرفت خواهند  قرار ی بر
 .باشد  شده میتسل  گزار مناقصه

 :تذکر

  قرار  ب  و خود را در پاکت هاي جداگانه الف شنهادهاي یاسناد مناقصه و پ ست ی با یمناقصه گران م 
داده و با الصاق برچسب که نشان دهنده مشخصات مناقصه، نوع پاکت و مشخصات کامل 

نها را از هم تفک   مناسب  لفاف  در را پاکت دو  هر سپس. ندینما  مهر  و الك و کیمناقصه گر است، آ
ر   موعد   در را  آن و  داده  قرار  .ندینما  میتسل  گزار مناقصه به دیرس  اخذ مقابل   در مقر

 

 

 و اسناد مناقصه  پاکت الف: ضمانت نامه -1

 خ یتار  از ماه سه مدت برايکه  ل یشرح جدول ذ به یبانک یضمانت نامه ها /نامه ضمانت 
رس   .باشد  دیتمد قابل   گرید ماه  سه تا  ریدارخ درخواست صورت  در و بوده  معتبر  شنهادیپ دیسر

 مبلغ   بخش  ردیف
وان  IPخرید   1  IPیک عدد  لایر به ازای هر    50.000 های مورد نظر ابر آر
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ی که امکان پیشنهاد تمام  را دارد ضمانت    IPهزار   30بدین ترتیب به عنوان مثال مناقصه گر
ی ریالی ارائه می نماید و چنا 1.500.000.000نامه بانکی     IP 1000نچه تنها امکان تهیه و واگذار

 ریالی تهیه و ارائه می نماید.  50.000.000را دارد ضمان ت نامه بانکی 

 سایر مستندات مشخصات شرکت و  -2

  امضاي   مجاز  صاحبان   اصل   امضاي  با   و   دهنده   شنهادیاصل اسناد مناقصه ممهور به مهر شرکت پ  -1
 صفحات  ی تمام ن ییپا   در شرکت  تعهدآور

 :شامل  شنهاددهندهی شرکت پ یاطالعات عموم  -2

 نظر  مورد دهنده شنهاد ی نامه پ  یمعرف

 .شوند یم   دهنده شنهادیپ  قراردادهاي متعهد  که افرادي ای نام و عنوان فرد   یمعرف •
ون یمعرف •  طرف   از که افرادي ای  فرد یک ینام، عنوان و شماره تلفن، و آدرس پست الکتر

 اند  شده انتخاب ادها قرارد مذاکرات براي شنهاددهندهیپ
ون یمعرف •   تماس  براي که افرادي ای فرد یکینام، عنوان و شماره تلفن، و آدرس پست الکتر

وشن  جهت  اند شده یمعرف یفن  مبهمات نمودن ر
وشن نسبت به پذاشاره  •  RFP ن یا  الزامات رشیواضح و ر
 ، و ضمائم آن  RFP ن یاظهار وصول ا •
 .شوند یم   دهنده شنهادیپ  قراردادهاي هد متع که افرادي   ایدربرداشتن امضاي فرد  •
وز 90 تا  شنهادیبه اعتبار پ  تاکید •  آن  ارائه مهلت  اختتام  از بعد  ر

 :شامل  شنهاددهندهی شرکت پ یاطالعات حقوق -3

گه • ونوشت آ وزنامه رسم ی ر  دهنده  شنهادیثبت شرکت پ یر
 دهنده  شنهادیاساسنامه شرکت پ •
گه • وزنامه رسم یآ  دهنده   شنهادیپ شرکت  در راتیی تغ ن یمشتمل بر آخر   یر

زومه و سوابق -4  مشابه  موضوعگر  در زمینه تامین  مناقصه  ر

   یاتیمال انیکد اقتصادي مود یگواه  -6
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وده -7 زش افز  اشخاص حقوقی  گواهی ار

 شنهادي یپ متی: قب پاکت  -3

  مناقصه طرف  از شده  شنهادیپ  متی ق تنها است الزم است شنهادي ی پ متیکه حاوي ق بدر پاکت 
ي  انجام براي  گر   میتنظ  گر مناقصه  متیق شنهاد ی پ برگه قالب  در است آمده اسناد ن یا  در  که کار

 . گردد ارائه و شده

 :باشد ل یذ موارد  شامل  یست یبا  بخش ن یا

   ارائه برگه پیشنهاد قیمت به تفکیک هر بخش  -1

وف و  عدد  به)  دالر آمریکا  به  قرارداد  انجام یینها نرخ انیب- 2   با و  شرکت یرسم  برگسر  در د یبا(   حر
ج  با(  اصل   امضاي)  شرکت   مجاز  امضاي و  مهر   ن یا  به پاسخ  در و گر،  مناقصه  کامل  مشخصات   در

 .گردد ارائه  گزار مناقصه  و  مناقصه

  و  باشد  اعتبار داراي ماه   3 مدت به  شنهادهایپ  میتسل مهلت  ن یآخر  از دی با  شنهاديیپ  متی ق -3
 گردد.  عنوان  قرارداد  انجام یینها  نرخ انیب يبرا  مکتوب  نامه  در  صراحت به موضوع  ن یا

مناقصه گران در هر بخش تنها یک پیشنهاد مشخص و مقطوع خواهند داشت و در صورت  -4
قید و شرط یا ارائه دو مدل قیمت برای یک بخش منجر به رد پیشنهاد مناقصه  اضافه نمودن هر  

 گر در آن بخش خواهد شد.

رس  مالك  شنهاديی پ -5   شنهادیپ  برگ  در  گر مناقصه  لهیبوس  آن مبلغ  که گرفت اهدخو  قرار یبر
وف با  آن ضمائم و متیق  .شود نوشته یخوردگ خط بدون  عدد، و حر

  شنهادیپ  برگ ل یذ  در  را خود شنهادیپ  ارائه خیتار و  تلفن  شماره کامل، ینشان  دیمناقصه گران با -6
  شود یم  ذکر متیق شنهادی پ گبر  ل یمناقصه گران همان است که در ذ ی .نشانند ینما دیق  مت،یق
  شد؛ خواهد یتلق شده ابالغ شود ارسال  مذکور  ینشان  به یسفارش پست با  که اي مکاتبه  هر و

نکه  مگر ي ییتغ آ  شده داده اطالع  گزار مناقصه   به  یکتب بصورت قبالً  و  جادی ا  گر مناقصه ینشان   در ر
 .باشد

 باشد گرفته صورت اي اشاره چیه شنهاديی پ متیق  خصوص  در دینبا  پاکت الفدر   -7
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وشنده  ،    م برنده و انعقاد قراردادپس از اعل   -8 وان    ASNها به    IPبه انتقال  فر می نماید  اقدام    ابرآر
ون سنامعادل و پس از آن  ی  ریالی دالر آمریکا بر مبنای نرخ سامانه میانگین موز ی بانک مرکز

(www.sanarate.ir/)وشنده واریز خواهد شد  محاسبه و به حساب  . فر

 ملحظات  فنی مورد نظر. 9

 ران یها به ا  یپ  یبر امکان انتقال آ یمبن  RIPEاز   ی کتب دیارائه تائ  •
 ها  ی پ ینبودن و سالمت آ  spamو گزارش    تست •
رگتر از /  یپ  یآ ی توال •  23ها : برابر و بز
وان   ASNبه ها  یپ  یکردن آ   ترنسفر •  ابر آر

 

 

 متن پیش نویس قرارداد متعاقبا ارسال می گردد. 
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