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وژه  یمعرف -1  پر
وژه خریــد تجهیـــــزات اکتیــوموضوع  وان  و پسیو پر ج در این    مرکز داده ابـر آر بر اساس شـرایط منـدر

RFP می باشد   
 

وژه  -2  اهداف پر
 :باشد یم   ریز  اهداف به دنی رس  مناقصه  ن یهدف از ا

 
وان  دی مرکز داده جد و پسیو  ات اکتیو  زیو تجه ن یتام -1 بر اساس طرح ارائه شده توسط ابر آر

   خریدار
  شش جهت استفاده از نقاط قوت شرکت های حاضر در مناقصه ، تامین این تجهیزات در   -2

چند بخش یا تمامی   ،بخش یک بخش پیش بینی شده است که هر شرکت می تواند در  
 بخش ها پیشنهاد ارائه نماید. 

و    مورد نظر  پشت گمرک مورد نظر خریدارتجهیزات  تحویل ثبت سفارش ، خرید ، حمل و  -3
نها مطابق شرایط یگارانت  .درخواست شده در سند حاضر آ

 

 

 مناقصه  ی برگزار مراحل -3

ي مناقصه   :زمانبندي مراحل برگزار

 خ یتار شرح فیرد
ی  1  20/12/1398             سه شنبه  مناقصه  اسناد بارگذار
 01/1399/ 24               یکشنبه ارسال پیشنهاد قیمت مطابق شرایط اعالم شده  2
 01/1399/ 25              شنبه  دو پاکت ها  ییازگشاب 3
 01/1399/ 30                     شنبه  اعالم برنده مناقصه  4
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 مناقصه  یمشخصات عموم   -4

  خیشرکت در مناقصه را که براي مدت سه ماه از تار ی مناقصه گر، موظف است ضمانتنامه بانک -1
رس    ه ی ته  باشد،  دیتمد   قابل   گرید  ماه  سه  تا  خریدار  درخواست  صورت  در  و  بوده  معتبر  شنهادیپ  دیسر

 .دهد  قرار)الف(  پاکت  در و

وطناقص، مبهم،    اتشنهادی پ  به  -2 ي که بعد  ات شنهادیپ  ن ی و همچن  ی فاقد ضمانتنامه بانک  یا   مشر
ر تسل  .شد  نخواهد داده  اثر بی ترت گردد م یاز مهلت مقر

 .دی نما  هیارا شنهادیپ  کی   از شیب در هر بخش تواند  یمناقصه گر نم  -3

ئین نامه داخلی خودمناقصه گزار حق دارد در چارچوب    -4   نموده   رد  ا ی  قبول  را   شنهادهای پ  از  کی ، هر  آ
  د ینما رد رش،ی پذ نامه ابالغ   از ش یپ زمان  هر  در را شنهادهای پ تمام و کرده لغو  را  مناقصه ندیفرآ ای  و
  مناقصه،   لغو  صورت  در  داشت  نخواهد  گران  مناقصه  برابر  در  تعهدي  و  تی مسئول   چیه  بابت  ن یا  از  و

 . سازد یم  مطلع خود میتصم  از  را گران مناقصه  درنگ ی ب گزار، مناقصه

  ب، ی ع خدشه، ابهام، چگونهیه و باشد شرط و دی ق بدون و کامل  ثیح  هر  از دیبا شنهاداتی پ -5
وط و مبهم و  ناقص  شنهادهايی پ به. باشد نداشته ی خوردگ خط و  نقص ج  و مشر   حدود   از خار

ر، زانیم  از  کمتر سپرده ای مناقصه  در شرکت ن یتضم فاقد ای و اعتدال   نخواهد  داده  اثر بیترت مقر
 .شد

رسیپس از   -6 پیشنهادات و تعیین برنده مناقصه، تضمین شرکت کنندگان در مناقصه به   بر
استثنای نفرات اول و دوم مسترد می گردد. تضمین برنده اول پس از تسلیم ضمانت نامه حسن  

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   در مناقصه سپرده شرکتخواهد شد. 

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

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

 که صالح بداند عمل خواهد کرد.  
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"الف و ب" با حضور   ی د، در مرحله اول پاکت هانواصله در دو مرحله بازگشایی می شو  یپاکت ها  -7
زیابی های الزم   اعضای کمیسیون مناقصات دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد و پس از ار

 . خواهند شدت "ج" نیز بازگشایی اپاک
حداکثر  اقصه نباشد باید  مدعو پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در منشرکت  چنانچه    -8

وز یکشنبه    مراتب را کتبًا به دستگاه مناقصه گزار اعالم نماید.   12/1398/ 25تا ر
وشنده نامیده خواهد شد، راسًا   -9 پیشنهاددهنده که در صورت برنده شدن و عقد قرارداد فر

حق انتقال و   خواهد بود 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    -10
وده(  زش افز  بود. )به استثنای مالیات بر ار

اید، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی  پیشنهاددهنده اقرار می نم -11
 نمی باشد. 

ج در اسناد مناقصه از جانب پیشنهاددهنده، در هر مرحله از   -12 در صورت احراز خالف شرایط مندر
حق خواهد داشت قرارداد را یک طرفه فسخ و بعنوان خسارت، سپرده و تضمین    مناقصه گزارکار، 

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

 % افزایش یا کاهش دهد.  25مجاز است مقدار کاال و خدمات مورد معامله را تا   مناقصه گزار -13
طبق قرارداد برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد در قبال ارایه ضمانت نامه بانکی و درخواست   -14

  % کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت دریافت می نماید.   75میتواند تا  کتبی،  
در صورت وجود هر گونه ابهام و نظر خالف اسناد مناقصه، مناقصه گران می توانند حداکثر تا   -15

وز یکشنبه  و یا آدرس ایمیل   89778951مراتب را کتبًا از طریق نمابر شماره  1398/ 25/12ر
info@ArvanCloud.com   استعالم نمایند. پس از تاریخ مذکور به سواالت واصله ترتیب اثر داده

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

 
 شود  یم  لغو  ر یز ط یمناقصه در شرا -16

 .باشد شده مرتفع  مناقصه  موضوع  خدمات به  ازین •
 .گردد  مناقصه ت یماه  در  رییتغ موجب   و  باشد الزم مناقصه  اسناد  در اديیز   رییتغ •
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 .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 -17

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

رس   انجام  و  مناقصه  مدارك  و  اسناد  قیدق  مطالعه  از  پس  دیشرکت کنندگان در مناقصه با  -18   و   یبر
  مت یق   شنهاد ی پ  برگ   در  و   محاسبه  دقت  با در هر بخش    را   خود  شنهادي یپ  هاي  نرخ   زیر   الزم،  قات یتحق

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 مناقصه گزار حق تغ -19
  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

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   ی رسم ق ی از مدارك مناقصه از طر ی حذف مطلب ایاضافه  ا ی  دنظر یتجد ای  حیهر نوع توض - 20
ضمائم جزء اسناد و مدارك مناقصه منظور   ن یگردد و ا یمناقصه گران ارسال م  ینامه به نشان  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
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ج در اسناد  بعدي به عدم فهم مطالب اسناد و مدارك مناقصه و  استناد به نارسا بودن مطالب مندر
 و مدارك مناقصه از طرف مناقصه گر مسموع نخواهد بود.  

 مناقصه شرایط اختصاصی  -5

 :   بخش  شش  در  حاضر مناقصه -1

ورالف (     متعلقه   زاتیتجه  و G8ی ها  سر

ورب     (   متعلقه   زاتیتجه و  G9ی ها  سر

ورج       (   متعلقه   زاتیتجه و  G10ی ها  سر

 و تجهیزات مربوطه   ها  هارد(             د

وتر و  ها  چی)سوئ شبکه و یاکت زاتیتجه(           هـ  (ها   ر

 ...(  و)کابلها   و یپس زات یتجه(           و

برگزار می گردد و بدین ترتیب هر مناقصه گر می تواند در هر بخش یا جند بخش یا تمامی بخش  
 نماید و لذا هر بخش حکم مناقصه ای مجزا را خواهد داشت. ها با پیشنهاد قیمت مجزا شرکت 

مناقصه گزار مختار است در یک یا چند بخش پیشنهاد یک مناقصه گزار را قبول نموده و در   -2
ی را قبول نماید.   بخش های دیگر  ، حسب شرایط ،پیشنهاد مناقصه گر دیگر

سه میان مناقصه گران ایجاد  ارسال ریز قیمت برای کلیه تجیزات الزامی است تا شرایط مقای -3
 گردد. 

 تضمین شرکت در مناقصه: -4

  زان یبخش ها ، م  ی تمام  ا ی  مناقصه   بخش  هر  در  حضور  یبرا  طیشرا   جادیا  منظور  به الف (   
است. لکن اگر مناقصه   دهیهر بخش بصورت جداگانه اعالم گرد  یضمانت نامه الزم برا

ضمانت    کی   تواندیبه شرکت داشته باشد م  ل یبخش ها تما   ی تمام  ا یچند بخش    یبرا  ی گر
 و در پاکت الف قرار دهد.  هیمورد نظر ته  یها  بخش معادل   یعی نامه تجم

  یول  باشد شده  هیته  بخش  دو ی برا مثال  عنوان  بهشده  هیضمانت نامه ته چنانچهب (  
  شده  رد یو شنهادات یپ ه یکل ، د ینما شنهادی پ ارسال به  اقدام بخش سه  در  گر مناقصه
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  ی م مسترد  یو  نامه  ضمانت ها بخش ی تمام  در یو  شنهاد ی پ  گرفتن   نظر  در بدون و
 . گردد

 

 :تذکرات

ج  متیق  شنهادیکه در برگه پ  یهر شرط -1  .گرفت نخواهد   قرار توجه  مورد باشد دهی گرد در

  ی م   خریدار نظرات و طی شرا هیکل قبول منزله به گران مناقصه سوي  از شنهادی پ ارائه و ل یتکم -2
 . دباش

ج گردد    یستیبا   شنهادیدر ارائه پ  -3   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.  -4
 

 

 شنهادیارائه پ  یچگونگ  -6

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

 شرکت  مشخصات  و  ن یپاکت الف: تضم •
 ی فن   شنهادیپاکت ب: پ •
 مت ی ق شنهاد ی پاکت ج: پ •

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

خود را در پاکت هاي جداگانه الف، ب و ج   شنهادهايیاسناد مناقصه و پ  ستیبا یمناقصه گران م
داده و با الصاق برچسب که نشان دهنده مشخصات مناقصه، نوع پاکت و مشخصات کامل 
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نها را از هم تفک   مناسب  لفاف  در را پاکت سه  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

 

 

 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  خریدار درخواست صورت  در و بوده  معتبر  شنهادیپ دیسر

 مبلغ )ریال(  بخش  ردیف
ور ها 1  1.750.000.000 متعلقه  زات یو تجه  G8 یسر

ور ها 2  1.850.000.000 متعلقه  زات یو تجه G9 یسر
ور ها 3  950.000.000 متعلقه  زاتیو تجه  G10 یسر
 4.150.000.000 مربوطه  زاتیهارد ها و تجه 4
وترها (  5  500.000.000 تجهیزات اکتیو شبکه )سوئیچ ها و ر
 120.000.000 ...( تجهیزات پسیو  ) کابل ها ،  6

 

 ی پاکت ب: مشخصات شرکت و مستندات فن -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 قراردادها  مذاکرات براي شنهاددهندهیپ
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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 پذ •  RFP ن یا  الزامات رشیاشاره واضح و ر
 ، و ضمائم آن  RFP ن یاظهار وصول ا •
 .شوند یم   دهدهن شنهادیپ  قراردادهاي متعهد  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  گر  در زمینه تامین و ترخیص تجهیزات مشابه مناقصه  ر

براي سال   انیشده توسط حسابرس شامل ترازنامه و خالصه حساب سود و ز دیتأئ  ی صورت مال - 5
 آخر 

   یاتیمال انیکد اقتصادي مود یگواه  -6

وده -7 زش افز  اشخاص حقوقی  گواهی ار

 شنهاديیپ  متیپاکت ج: ق -3

  مناقصه طرف  از شده  شنهادیپ  متی ق تنها است الزم است شنهادي ی پ متی در پاکت ج که حاوي ق
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

) چنانچه مناقصه گر در دو   و به تفکیک هر بخش   ریز قیمت هاارائه برگه پیشنهاد قیمت شامل  -1
در پاکت الف را پر نموده و   )فرم تعداد بخش ها ( یا چند بخش شرکت می نماید اوال فرم مربوطه

 در این بخش به تعداد هر بخش پیشنهاد قیمت مجزا و رسمی ارائه مینماید. 
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 مهم:   تذکر

مبنی تعداد بخش های  )فرم تعداد بخش ها ( چنانچه به هر دلیل میان فرم پرشده در پاکت الف 
ی وجود داشته باشد ،  مورد عالقه برای حضور  و تعداد فرم های پیشنهاد قیمت در پاکت ج مغایرت 

 همه پیشنهادات مناقصه گر مردود می گردد. 

 . باشد  یشرط گونه  هر فاقد  و  داده پوشش را  گر  مناقصه  نظر مورد موارد  همه  دیبا  متیق  ن یا -2

وف و عدد   به)   لایر  به قرارداد انجام یینها نرخ انی ب- -3   مهر  با و  شرکت یرسم  سربرگ  در دیبا (   حر
ج  با(   اصل  امضاي)  شرکت  مجاز  امضاي و   ن یا به پاسخ  در  و  گر، مناقصه  کامل  مشخصات  در

 .گردد ارائه  گزار مناقصه  و  مناقصه

  ن یا و  باشد  اعتبار داراي  ماه  3 مدت  به  شنهادهای پ  میتسل مهلت   ن یآخر  از  دیبا  شنهاديیپ  متی ق -4
 گردد.  عنوان  قرارداد  انجام یی نها نرخ انیب براي مکتوب نامه  در صراحت به  موضوع

مناقصه گران در هر بخش تنها یک پیشنهاد مشخص و مقطوع خواهند داشت و در صورت   -5
اضافه نمودن هر قید و شرط یا ارائه دو مدل قیمت برای یک بخش منجر به رد پیشنهاد مناقصه  

 گر در آن بخش خواهد شد.

رس  مالك  شنهاديیپ -6   شنهادیپ  برگ  در  گر مناقصه  لهیبوس  آن مبلغ  که گرفت خواهد  قرار یبر
وف با  آن ضمائم و متیق  .شود نوشته یخوردگ خط بدون  عدد، و حر

زش  بر اتیمال درصد نه  دیبا  گران مناقصه  شنهاديی پ متیدر ق -7 وده ار   به   و  باشد دهیگرد  لحاظ افز
گواهی   د یبا) در این صورت مناقصه گر   .باشد  شده لحاظ  مشخص بصورت مجزا  نهیگز  کی  عنوان

وده  زش افز  خود را حتما در پاکت ب ضمیمه کرده باشد(  ار

وده پرداخت نمی نمایند در   -8 زش افز مناقصه گرانی که به هر دلیل یا معافیت های موجود ، ار
 این بخش مالیات مربوطه را  صفر منظور نمایند. 

  شنهادیپ  برگ ل یذ  در  را خود شنهادیپ  ارائه خیتار و  تلفن  شماره کامل، ینشان دیمناقصه گران با  -9
  شود یم  ذکر متیق شنهادی پ برگ 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
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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 چ یه شنهادي ی پ متیق  خصوص  در  دینبا  یارسال هاي   پاکت  ریدر سا -9

 مت یشمول مبلغ ق -10

 :باشد شده  لحاظ  حتماً  ل یهاي ذ نه یهز د یبا  متی ق شنهادیدر پ

پشت گمرک منطقه ویژه  کلیه تجهیزات  حویل ته های ثبت سفارش ، خرید ، حمل و  نیهز  ❖
ز   و هزینه های بانکی صدور ضمانت نامه ها   اقتصادی پیام در استان البر

ج در  )  یگارانت ❖  ( RFPمطابق شرایط مندر
وش ❖ ج در  )  خدمات پس از فر    (RFPمطابق شرایط مندر
  اگر  یحت یخواست  در خدمات و کاال ستیموارد درخواست شده در ل یدر نظر گرفتن تمام  ❖

 .باشد نکرده  لحاظ را آن خود یفن  و  متیق شنهاد ی پ  در کننده شرکت

ز شاخص  و ارهایمع -7  گرانمناقصه  یفن یاب یهاي ار

ز  یاصل ارهايیمع ن  و شنهادهایپ  یفن یاب یار ز  ارهايیمع وز گران شامل موارد  مناقصه  یفن یاب یار
 :باشد یم ل یذ

ز  ی ارهایمع 1-2  جدول ن  و  یفن ی ابیار  ار یمع  هر  وز

ز  ارهايیمع ن مع ی اب یار  ار یوز
 20 کوتاهترین زمان تحویل 

 55 سوابق مناقصه گر در تامین تجهیزات مشابه 
 25 توان مالی مناقصه گر 

 100 جمع
 

  انجام  است شده مشخص 2-2  جدول  در که یفرع  ارهايیمع مبناي   بر  ار یمع  هر  براي  یازدهیامت
 .شود یم
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 یفرع ی ارهایمع اساس   بر  ازهایامت 2-2  جدول

 ارهايیمع
ز   یابیار

کل 
امتیاز  
 بخش 

 یفرع ارهايیمع
 هر  ازیامت

  اریمع
 یفرع

کوتاه ترین 
 زما تحویل 

20 

وز 10)تا  ی فور لیتحو وز 15  حداکثر و قرارداد ابالغ  از  ر  20 (یبرندگ اعالم  از  ر
وزه 30تحویل   15 از ابالغ قرارداد ر
وزه 45تحویل   10 از ابالغ قرارداد ر

وز 45تحویل باالتر از    0 ر
سوابق 

مناقصه گر  
در تامین 
تجهیزات 

 مشابه

55 

مجموعا بر اساس سوابق مرتبط با تامین تجهیزات مشابه ، 
 Supporting letterتعداد قرارداد ها ، نامه های نمایندگی و 

و نیز نظر و رای نهایی تیم فنی یان خریدار، رضایت نامه های ها 
رگانی شرکت ، به تناسب بین  – امتیاز تعلق خواهد  55تا  0باز

 گرفت

55 

سوابق 
 ییاجرا

وژه و توان  پر
 یمال

25 
امتیاز   5به باالترین توان مالی سقف امتیاز و به کمترین آن 

نها امتیاز دریافت  تعلق خواهد گرفت و بقیه به تناسب ما بین آ
 می کنند.

25 

   100 جمع

 :شود وارد  بعدي مرحله  به تا  باشد  ریز ط یشرا  بر مشتمل   قطعاً   دیبا  شنهاداتیپ

 .شود  ازیامت  60حداقل  دیبا  ازیمجموع امت •
 . است 0.4  ری تاث  بیضر •

 .شود یم رد شده ارائه شنهادی پ فوق، طیدر صورت عدم تحقق شرا 

ز   -8 وش ار  گران مناقصه  یمال یابیر

ي مناقصات کشور 29مطابق بند "ه" ماده  وش مورد استفاده  و نیز آیین نامه داخلی  قانون برگزار ، ر
ز  وش شنهادها، یپ یمال یابیدر ار وش،  ن یا  در. باشدیم  QCBS ا ی متی ق و  ت یفی ک ر ز  ر   ی مال ی ابی ار

وش  ن یا  در.  شودیم  انجام   ترازشده  متیق  اساس  بر  شنهادهایپ گران  مناقصه   از  است   مکلف  خریدار  ر
نها ندگانینما ای ي که  مناقصه . کند دعوت  ی مال شنهادهاي یپ  شی گشا جلسه  در  حضور جهت  آ گر
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  تراز  متیق. شودی م دهی برگز  منتخب شرکت عنوان به باشد،  کرده  شنهادیپ را ترازشده متیق ن یکمتر
 :گرددیم ن ییتع  و محاسبه  ریز رابطه طبق شده

𝐿 =
100 × 𝑐

100 − [𝑖 × (100 − 𝑡)]
 

𝐿 :شده  تراز متیق 

𝑐 :ج    شنهاديیپ  متیق  ( مت یق  پاکت  در شده)در

:𝑖 ( 4/0)   یفن   ازیامت  ریتاث بی ضر 

𝑡 : ز   از حاصل  ی فن  ازیامت رگان  یفن  یابیار  ی باز

 مالحظات  فنی مورد نظر. 9

 بخش مجزا فهرست شده اند :  ششنیاز در   تجهیزات مورد   •
o ورها  و تجهیزات متعلقه   G8ی سر
o  ورهای  و تجهیزات متعلقه   G9سر
o  ورهای  و تجهیزات متعلقه  G10سر
o هاردها و تجهیزات مربوطه 
o  )وتر ها  تجهیزات اکتیو شبکه )سوئیچ ها و ر
o   کابلها و ...( تجهیزات پسیو( 

ویس پک ها ، فریم ورها و غیره انجام   • ورها ، الزم است کلیه آپدیت ها و نصب سر در بخش سر
 شده باشد. 

ورها و  هیکل •   گردد  ارسال  گر مناقصه ی برا ها  تست  جهینت و   تست مبدا   درمتعلقه باید  زاتیتجسر
ور   عملکرد این تست ها جهت حصول اطمینان از صحت ها بوده و فهرست این  مجموعه سر

 تست ها متعاقبا و در قالب الحاقیه اعالم می گردد.
هزینه  و  تعویض بدون    یگارانت  سال  3  حداقل   ستیبا یماکتیو در همه بخش ها    زاتیتجه  هیکل •

وش  از  پس  خدمات سال 3 آن  از  پسقید و شرط  و بدون   .باشند دارا  راو پشتیبانی    فر
ورهادر بخش  • و در اصطالح استوک قابل قبول است به شرطی   usedتجهیزات  G9و  G8ی سر

   .که تجهیزات سالم ، کم کارکرد ، بدون خط و خش و تمیز باشند 
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 پیوست اسناد مناقصه تهیه و تحویل گردد.  LOMکلیه تجهیزات باید عینا و دقیقا مطابق   •

 مهم :  نکات

ور های  هیکل ✓ وشنده   ت یبوده و از سا نو ی ستیشبکه با یهاهارد ها و کارت ،  G10سر فر
 باشند.  دییو قابل تا   Trackingقابل  ال یشماره سر قی و از طر 

ورهای  ✓ تک چسب و به همراه  با برچسب و هولوگرام شرکت سازنده ، بایستی   G10سر
وان از پذیرش    باشد.  HPEگارانتی معتبر   ورها ، ابر آر  Thirdاصل )  ریغ  یکاالدر مورد این سر
Party, OEM )کارکرده (Second hand )ی یا بازتولید ش  – Refurbishedده )نوساز

Renewed – Remanufactured موضوع   یباشد و در هر زمان از دوره اجرا  ی( معذور م
وشندهتوسط  ن یمشخص گردد که خالف ا یبانیپشت ا ی یقرارداد، گارانت  انجام شده   فر

وشندهاست،  که به   یخسارات هیموظف است عالوه بر رفع نواقص و کمبودها، کل فر
 . د یوارد آمده است را جبران نما  خریدار

وشنده ✓ و قطعات   زات ی تجه هینامبر کل الیفهرست ،عکس و سر به اعالم موظف  فر
اطالعات با    یکه تمام   ی به طور  می باشد  خریدارقبل از حمل اجناس به    ،  موضوع قرارداد  

 داشته باشد. مطابقت   یلیتحو زاتی تجه
وشنده ✓  HPE Order Number, Purchase order Number , Orderموظف به ارائه  فر

date  پورتال شرکت سازنده   ق یکه پس از آن از طر  باشدیم  خریدارپس از ثبت سفارش به
نال به صورت    ای   ی سفارش گذار  یکاالها  ل یتحو   یشات در بازه زمان   ن یدر قالب اسکر   ای  ن یآ

 سفارش باشد.   تی وضع  ن یکه شامل پارت نامبر، تعداد و  آخر   دی ارائه نما  خریدارشده را به  
وشندهشده از طرف  ل یتحو  زاتی تجه ✓ شرکت   یاصل یها یدر بسته بند  ستیبا  یم  فر

ور ها Retail Packکننده و به صورت  دیتول ور باCTO یارائه گردد. در مورد سر   د ی، سر
جعبه   ک یمتعلقات فقط و فقط در   ی اسمبل شده در کارخانه بوده و به همراه تمام

 . ارسال گردد
وشنده ✓ شده را در طول   ی داریخر  ی کاال ی نرم افزار یتهایآپد یگردد تمام  ی متعهد م فر

 قرار دهد.   داریخر   اریوجه در اخت افتیبدون در یمدت گارانت 
 orderنامبر، پارت نامبر،   الی)شامل سر HPEشرکت   Packing listو   delivery note  ارائه ✓

number, box IDباشدی م  یالزام   زاتی,( قبل از حمل تجه . 
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شرکت   Warranty check تیسا  در یاب یمعتبر و قابل رد دینامبر کاالها با الیسر یتمام  ✓
 سازنده باشند. 

ماهه پس از نصب و   6در صورتی که نرخ خرابی تجهیزات تحویل شده در طی یک دوره  ✓
ی بیش از   زش تجهیزات تحویل شده باشد، برنده مناقصه )طرف    10بهره بردار درصد کل ار

جبران خسارات  قرارداد( موظف به عودت کلیه تجهیزات ، استرداد مبالغ دریافت شده و 
وان می باشد.  وارده به ابر آر

  قرارداد  با  رابطه   در را  خود  اریاالخت تام  همزمان با ابالغ قرارداد نماینده ست ی بایم برنده مناقصه  •
وژه  ریمد  بعنوان  ی ها از طریق ایشان بصورت رسمی دنبال گردد.  دینما  یمعرف  پر  تا کلیه پیگیر

 و تسویه حساب ، مهلت تحویل نحوه پرداخت . 10

وشنده نامیده میشود می تواند حداکثر ظرف مدت  برنده مناقصه که   -1 پس از انعقاد قرارداد ، فر
ی از ابالغ قرارداد با ارائه ضمانت نامه بانکی وز کار نسبت به دریافت پیش پرداخت تا    معتبر پنج ر

 % مبلغ قرارداد اقدام نماید.  75سقف 

وشنده موظف  -2 وز  تقویمی از تاریخ ابالغ قرارداد نسبت به تحویل   45است حداکثر ظرف مدت  فر ر
ز تجهیزات   اقدام نماید. پشت گمرک منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البر
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 ( الف پاکت)در  تعداد بخش ها فرم 
 

 
و  متیق  شنهادی پ فرم   همانند فرم   ن یا)    جوف  در و شده  پر  گر  مناقصه شرکت  یرسم سربرگ ی ر

 ( شود  یم  داده  قرار  الف پاکت
 

  مناقصه   در شرکت نامه ضمانت  آن  یبرا ، نموده شرکت آن  در که  حاضر مناقصه  از ییها   بخش
 :  است شده قرارداده  ج   پاکت  در آن یبرا متیق شنهادیپ  فرم  و  کرده هیته

 
 بخش های مورد نظر   بخش  ردیف

ور های 1   متعلقه و تجهیزات  G8 سر
ور های 2   و تجهیزات متعلقه  G9 سر

ور های 3   و تجهیزات متعلقه  G10 سر
  هارد ها و تجهیزات مربوطه 4
وترها (  5   تجهیزات اکتیو شبکه )سوئیچ ها و ر
  تجهیزات پسیو  ) کابل ها ، ...(  6

 
 
 

 نام شرکت:
 و عنوان امضاء کنندگان مجاز: ی نام، نام خانوادگ

 مجاز: یامضا
 :خیتار
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   گران  مناقصه یمال شنهادیفرم پ 

وشنده با قید شماره و تاریخ(   )حتما در سربرگ  رسمی فر
 

رس   از پس  ل یامضاء کنندگان ذ گاه و  ی بر   ی تمام  مورد  در ت یمسئول و  تعهدات  رش یپذ و کامل  ی آ
  مورد   یکارها انجام لحاظ  از  موجود  عوامل  و  طیشرا  عیجم  از کامل  اطالع با  و  مناقصه   اسناد و  مدارک 

 : که دینما  یم  شنهادیپ  مناقصه
ج در اسناد و مدارک مناقصه   ط یموضوع مناقصه فوق را بر اساس شرا  اتی( عمل1 و مشخصات مندر

 :  یبرا  وستیپ  یبا مشخصات فن

 تعداد شرح فیرد
یا  ی شماره فن

 پارت نامبر
 (ریالمبلغ کل ) (ریالمبلغ واحد )

1      

2      

  جمع

وده ) زش افز ( %9مالیات بر ار   

  جمع کل

  م ینما یو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد م  ردیمورد قبول قرار گ شنهاد یپ ن ی( چنانچه ا1
ر در اسناد مناقصه، کاال را تحو ج    یکارها  هیو کل  ل یکه ظرف مدت مقر موضوع قرارداد را در مدت مندر

 در اسناد و مدارک مناقصه باتمام برسانم.  
و ال هی که کل مینما یم  دیی( تأ3   ی محسوب م  شنهادیپ ن یا نفکیضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز

 شود. 
 ندارد.   شنهادهای از پ کیکار به هر   ی واگذار ی برا ی( اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزام 4

 نام شرکت:
 و عنوان امضاء کنندگان مجاز: ی نام، نام خانوادگ

 مجاز: یامضا
 :خیتار
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قرارداد سینو شیپ  

 

 

وان این قرارداد فی مابین شرکت  با  14005500319و شناسه ملی  489175به شماره ثبت  نویان ابر آر
رگ عضو هیئت مدیره و و به عنوان مدیر عامل  پویا پیر حسینلونمایندگی آقایان  به   کیوان جامه بز

  ................عنوان رییس هیئت مدیره که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت 
ه عنوان  به شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ..................... به نمایندگی ..................... ب

وط ذیل منعقد میگردد.  وشنده نامیده میشود از طرف دیگر با شر  ..................... که در این قرارداد فر
  موضوع قرارداد:  -1ماده 

طبق   تجهیزات اکتیو و پسیو مورد نیاز مرکز داده خریدارموضوع قرارداد عبارت است از خرید 
و پیشنهاد مالي  و  پیوست    LOMو  مشخصات فنی   به شماره ....................  مورخ ....................   شنده  فر

 .  که به تأیید خریدار رسیده است
ج در ماده  :1تبصره  و همچنین سایر اسنادی که در خالل اجرای   20کلیه اسناد و مدارك و ضمائم مندر

وم و توافق طرفین به قرارداد ملحق و جزء الینفك این قرارداد   قرارداد تهیه می گردد، در صورت لز
نها بدون تراضی طرفین غیر مجاز است و تمام تعهدات و مندر جات بوده و هرگونه دخل و تصرف در آ

نها برای طرفین الزم االجراست و تخلف هریک از طرفین همانند تخلف از اجرای اصل قرارداد   مذکور درآ
 تلقی میگردد و مشمول جبران خسارت و پرداخت وجه التزام قراردادی خواهد بود. 

 
  مدت قرارداد:   -2ماده 

وشنده( پرداخت  شیپ  زیاین قرارداد از تاریخ وار  الزم االجراء بوده و تا پایان  )در صورت درخواست فر
ر در   ن یدوره تضم   خواهد بود.   معتبر 7ماده مقر

وشنده مکلف است ظرف مدت   وز  45فر از تاریخ واریز پیش پرداخت تمامي کاال را تحویل داده   تقویمی   ر
 گواهي تحویل موقت دریافت نماید. و 

وشنده ظرف مدت  ی   پنجچنانچه فر وز کار از تاریخ تبادل قرارداد نسبت به ارائه تضامین مربوط به  ر
ی خواهد بود.   دریافت پیش پرداخت اقدام ننماید، قرارداد از تاریخ تبادل الزم االجراء و جار
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  مبلغ قرارداد:  -3ماده 
زش افز مي باشد.   ریال .....................وده برابر با مبلغ کل موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات بر ار

وشنده متعهد است بهاي مورد معامله را تحت هیچ شرایطي افزایش نداده و به هیچ عنوان   فر
 تقاضاي وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید. 

وده می باشد و خرید: 2تبصره  زش افز وشنده موظف به ارائه گواهی مالیات برار ار مطابق قانون در  فر
وشنده پرداخت مي نماید.  وده را محاسبه و در وجه فر زش افز  هر صورتحساب مالیات بر ار

  نحوه پرداخت:  -4ماده 
 نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد: 

مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از دریافت ضمانت نامه بانکی بدون  درصد 75خریدار  -1
پس از تحویل   مین تضاین مي نماید.  پرداخت، شش ماهه ، قابل تمدید و غیر قابل فسخ  قید و شرط 

 .  گردددرصد کاالي موضوع قرارداد و تائید کاال توسط ناظر خریدار مسترد مي  100
پس از انجام کلیه  ، معادل ....... لایر درصد مبلغ قرارداد  15 مبلغ قرارداد طی دو مرحله ، الباقی -2

وشنده  می گردد.   پرداختتعهدات قراردادی و  همزمان با صدور گواهي تحویل موقت کاال با فر
وز 10ظرف مدت درصد مبلغ قرارداد  10الباقی    پس از نصب  وتست تجهیزات در مرکز داده خریدار  ر

وز از تاریخ گواهی تحویل موقت(    45)حداکثر ظرف   وشنده    تحویل نهایی و صدور گواهی  ر ، در وجه فر
ی   می گردد . و تسویه  کارساز

وش باید مطابق با مشخصات کاالي موضوع قرارداد )طبق برگ سفارش و   :3تبصره  صورتحساب فر
ج در فهرست بهاء قرارداد به تفکیك( و منطبق با شکل  قانون مالیات    169و فرمت ماده    قیمتهاي مندر

 های مستقیم باشد. 
وشنده ارائه مي   :4تبصره  گواهي تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فر
  گردد.  

تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالي به  تست و گواهي تحویل نهایي پس از طي دوره  :5تبصره 
وشنده ارائه مي شود.    فر

رگانی ، وضع تحریم های    :6تبصره   وشنده بنا به هردلیلی اعم از سوء مدیریت ، مشکالت باز چنانچه فر
ی بیش از   وز در تحویل تجهیزات مشمول تاخیر گردد ، خریدار عالوه بر اعمال    15جدید یا هر دلیل دیگر ر

ج  ضبط ضمانت این قرارداد حق دارد بدون هیچ گونه تشرفات قضایی نسبت به    13در ماده    جرِائم مندر
وشنده اقدام نموده و عالوه بر این خسارات ناشی   نامه های پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات فر
وشنده نسبت به تامین کاالی موضوع   زیابی و همزمان با فسخ قرارداد ، با هزینه فر از این تاخیر را ار

وشنده در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت.   قرارداد از منابع دیگر اقدام نماید و فر
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 تضمین انجام تعهد: -5ماده 
وشنده معادل ده درصد کل مبلغ  قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانکی -1 حسن انجام تعهدات  فر

بانکی به عنوان تضمین  و یا یک فقره چک تضمین شده ، یکساله و قابل تمدید بدون قید و شرط ، 
 انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است.  

وشنده در پایان دوره -2 نجاکه تعهدات فر ساله گارانتی به اتمام می رسد ، در صورتی که   سهاز آ
وشنده موفق   45تجهیزات تحویلی بدون هیچ نقص و مشکلی دوره  وزه تست خود را بگذرانند و فر ر

چک شرکت به   وافت گواهی تحویل نهایی گردد ، امکان تبدیل این ضمانت نامه به سفته به دری
ی شدن دوره گارانتی وجود خواهد داشت.    عنوان تضمین برای سپر

 محل تحویل موضوع قرارداد:  -6ماده 
وشنده متعهد است کاالي موضوع قرارداد را  پشت گمرک منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در  فر

ز   تحویل نموده و رسید موقت آن را دریافت نماید.  استان البر
  دوره تضمین: -7ماده 

وشنده، کارایي، راندمان و کیفیت و سالمت و اصالت کاالي موضوع  قرارداد را براي مدت -1 سال   3فر
نانچه در طول مدت مذکور در این ماده تضمین مي نماید. چ موقتاز تاریخ گواهي تحویل  شمسی

که ناشي از عدم رعایت مشخصات تعیین   گرددمعایب و نواقصي در کاالي موضوع قرارداد مشاهده 
باشد و به طور کلي هرگونه عیب و نقصي که به    خرابی ناشی از بسته بندی یا حمل نامناسبشده و یا  

وشنده موظف است معا  یب و نواقص را به هزینه خود رفع و در  عملکرد خریدار مرتبط نباشد، فر
 اقدام نماید.   تعویض کاالبه رایگان نسبت به  رفع کامل مشکل ،صورت عدم 

ی    6در صورتی که نرخ خرابی تجهیزات تحویل شده در طی یک دوره     -2 ماهه پس از نصب و بهره بردار
زش تجهیزات تحویل شده باشد،  10بیش از   وشندهدرصد کل ار موظف به عودت کلیه تجهیزات ،   فر

در اینصورت مرجع تعیین   می باشد.   خریداراسترداد مبالغ دریافت شده و جبران خسارات وارده به 
وشنده بدون هیچ گونه اعتراض ایزان خسارم موظف به جبران آن می  ، ت وارده ، خریدار بوده و فر

 باشد. 

وشنده ابالغ    هر عیب و نقصیخریدار به محض مشاهده    -3 مراتب را از طریق ایمیل و دورنگار به فر
وز از تاریخ ابالغ، اقدام الزم را به عمل آو  وشنده مکلف است ظرف مدت پانزده ر رد و در صورت و فر

ي، عالوه بر پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد و وجه التزام مذکور در ماده  قرارداد،   13خوددار
خریدار میتواند راسًا نسبت به رفع معایب و نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها )شامل هزینه  
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وشنده و یا  دیگر دارایي او  تعویض، تعمیر و حمل( و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فر
زیابي خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است.   استیفاء نماید و ار

رسي و نظارت:  -8ماده   باز
وشنده معرفي نموده و    -1 ی خود را به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد به فر خریدار واحد فنی و بهره بردار

وشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وي قرار   نظارت بر اجراي کلیه تعهداتي که فر
 دارد.  

ي را به    -2  عنوان ناظر جایگزین نماید.  خریدار مي تواند در طول اجراي قرارداد شخص یا اشخاص دیگر
وشنده:  -9ماده   تعهدات فر

وشنده متعهد مي گردد کاالي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد تهیه و به خریدار  -1 فر
 تحویل نماید. 

وشنده باید مطابق  برنامه زمانبندي اقدام به تامین و تحویل اجناس، کاالها و اقالم موضوع  -2 فر
وز تاخیر مشمول خسارت مذکور در  قرارداد نمای قابل قبول است و به ازای هر ر ی غیر د و هرگونه تاخیر

 قرارداد میگردد.    13ماده 
زمایش هاي کیفي و فني -3 وشنده باید تمامي ترتیبات الزم براي انجام آ   Test Sheetمطابق فر

ز متعهد میگردد که  خریدار فراهم آورد و نیموجود در اسناد فنی پیوست قرارداد را مطابق نظر  
وشنده   هرگونه اشکال یا مغایرت با مشخصات فني قرارداد به معنی عدم انجام تعهد قراردادی فر
وز تاخیر   می باشد که می بایست آن را در مدت دو هفته به هزینه خود برطرف سازد و به ازای هر ر

 می گردد.   13مشمول خسارت مذکور در ماده 
وشنده اذعان-4 رات کاالي قاچاق نبوده و کلیه   دارد که می  فر کاال)ها(ي پیشنهادي وي مشمول مقر

 عوارض مربوطه را پرداخت نموده است. 
وشنده متعهد است کلیه -5 ورهای فر موضوع  هاردها )استوریج ها( و کارت های شبکه  ،  G10سر

ته شده، قرارداد را به صورت نو ، غیر مستعمل و اصلي تحویل نماید. کاالي مستعمل، دوباره ساخ
زمایشي  OEMتعمیرشده، قطعات  ، غیر اصلی و یا قطعات مشابه قطعات اصلی و همچنین نمونه آ
ورهای پذیرفته نخواهد شد با جزییات کامل در اسناد مناقصه آمده  G10. شرایط ویژه مربوط به سر

وشنده رعایت گردد. و   در صورت غیراصلی یا مستعمل بودن قطعات  است که بایستی عینا توسط فر
وشنده، مطابق مشخصات فني قرارداد  یا در صورتي که مشخصات فني کاالي تحویل شده توسط فر
وشنده به تعهد خود عمل ننموده است، و متعهد است با درخواست خریدار، کاالي موضوع   نباشد فر

اید.  قرارداد را تعویض نموده و کلیه خسارت هاي قراردادی و اعالم شده از طرف خریدار را پرداخت نم
 تشخیص اصالت کاال بعهده ناظر خریدار می باشد. 
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وشنده متعهد می گردد تمام تمهیدات الزم در خصوص ارائه مدرک  -6 ی    COOفر و یا هر راهکار دیگر
جهت جلب اعتماد خریدار نسبت به اصالت کاال را ارائه نماید و تاییدیه خریدار را در این خصوص اخذ و  
پس از آن نسبت به ارائه کاال اقدام نماید. در غیر اینصورت خریدار می تواند از تحویل کاال امتناع نموده  

وشنده ا  خذ نماید. و خسارات وارده را از محل تضامین فر
  تعهدات خریدار:  -10ماده 

وط به ایفاي صحیح و به موقع تعهدات قراردادي توسط  -1 خریدار متعهد است مبلغ قرارداد را، مشر
ج در قرارداد فیمابین پرداخت نماید.   وشنده، مطابق مفاد مندر  فر

ج در قراردادو در زممین  اخریدار ملزم مي باشد تض-2 ان های تعیین شده  قرارداد را مطابق مفاد مندر
وشنده مسترد یا ابطال  نماید.  به فر

 محرمانه بودن قرارداد:  -11ماده 
طرفین تعهد مي نمایند که هیچ گونه اطالعات و یا مدارك مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص  

بر پیگیري  ثالث قرار ندهند. در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب هر یک از طرفین، طرف دیگر عالوه  
از طریق مراجع ذیصالح قانوني حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعاي خود را خواهد  

 داشت.  
  : افزایش مبلغ قرارداد -12ماده 

وشنده گاهی کامل در خصوص با امضای این قرارداد و با علم  فر شرایط و اوضاع اقتصادی و  و آ
ز  قبول کرده است که با مبلغ تعیین شده در ماده  وسیاسی کشور ، تحریم ها  این  3عدم ثبات نرخ ار

قرارداد حاضر و قادر به انجام موضوع معامله می باشد و مبلغ این قرارداد تحت هیچ شرایطی )مگر  
که به تبع آن قیمت   قرارداد حاضر، 15،مطابق مفاد ماده  % افزایش موضوع قرارداد 25در خصوص 

قرارداد نیز با همین ریز قیمت ها تغییر خواهد کرد( افزایش نخواهد یافت. همچنین تاکید می گردد  
زش قرارداد(   % 75به دلیل پیش پرداخت باال ) به هیچ  این قرارداد ماده فورس ماژور و قوای قهریه ار

ز  عنوان مشمول  ی نرخ ار و قرارداد حاضر به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی    شد نخواهدتغییر برابر
 مشمول تعدیل و افزایش مبلغ نخواهد شد. 

  جریمه تاخیر:   -13ماده 
وشنده در انجام هریک از تعهدات مذکور در این قرارداد تاخیر نماید، جریمه تاخیر به شرح  -1 هرگاه فر

 : گردد از وي دریافت مي محاسبه و  زیر  
وشنده موظف االف:   وز تاخیر در اجراي تعهدات قراردادیست  فر وز تاخیر معادل    ،  در صورت بر براي هر ر

 بعنوان خسارت تاخیر و وجه التزام  بپردازد. درصد(   0.2 ) مبلغ کل قرارداد  دو در هزار
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وز تجاوز نماید، خریدار عالوه بر دریافت وجه التزام  حق   30ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از   ر
 قرارداد را خواهد داشتفسخ  

از تضمینات  بدون تشریفات قضایی ج: تمامی خسارات مذکور در این قراداد اعم از وجه التزام و غیره 
وشنده  قابل وصول است.   نزد خریدار فر

وشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد:  -14ماده   اطالع فر
وشنده با امضاء قرارداد تائید مي نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد وضعیت   فر

ی بازار،   ز و تجهیزات  نرخ برابر و غیره اطالع کامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطالع    ار
 معتذر گردد.  

 افزایش یا کاهش کاالي مورد قرارداد:   -15ماده 
که در این صورت  افزایش یا کاهش دهد %25ند موضوع مورد معامله را تا سقف خریدار می توا

وده یا از آن کسر می گردد.   مطابق ریز قیمت های اعالم شده به مبلغ قرارداد افز
ژور(قوه قاهره -16ماده   : )فورس ما

وز حوادث غ قبه و سا   ری به هنگام بر ج از اخت  ریمتر )و نه   ل یقرارداد از قب ن ی از طرف کی هر  اریعوامل خار
قت ی محدود به( جنگ، اعتصاب، اغتشاش عموم وه  ای)بصورت شورش و  ،سر (  ،  یمسلحانه گر

تش سوز وزارت ارتباطات و   یداخل اتیو عمل ماتیاز تصم یاشکاالت ناش ل،یزلزله، س  ،ی صاعقه، آ
و سازمان  خترسایتابعه از جمله شرکت مخابرات، شرکت ارتباطات ز یاطالعات و شرکتها ی فناور
ز  تیاطالعات، محدود  ی فناور ج، وضع قوان یتبادل ار رات و دستورالعمل  ن یبا خار  د یجد  یها و مقر
ج از حکه وقوع آن  یشرطبه  ،یدولت  ل و اراده  یطه یها خار   ، ینیبش ی ها باشد، قابل پطرف یکنتر

گسترش آن نداشته  ا یو  ییدآیدر پد ینقش گونهچی ها هاز طرف  کیچ یو دفع نباشد، و ه ی ریگش یپ
باشد،  تعهدات خود را نداشته    ی فایاست، امکان اقرار گرفته  ت ی وضع  ن یکه در شمول ا  یباشند، و طرف 

وز ا  متاثراند، و قرار گرفته تیوضع ن یکه در شمول ا یدسته از تعهدات طرف  آن  یفایا عدم    ن یاز بر
موضوع    تیهد رفت؛ در صورت تداوم وضعشمار نخوااست، تخلف از مفاد قرارداد حاضر به  تی وضع

وز کار( 45از ) ش یب یماده برا ن یصدر ا قرارداد   یاقامه  ا یادامه و  یها در خصوص چگونگ طرف  ،ی ر
نفع حق دارد   یذ رفخصوص حاصل نشود، ط ن یدر ا ینچه توافقحاضر، توافق خواهند کرد، و چنا 

شده در چارچوب موضوع آن،  حساب و فسخ قرارداد حاضر، با احتساب خدمات ارائه  هیتسونسبت به 
عنوان  به  ی وجه گونهچ یه یحق مطالبه  یاقدام کند، ول  ، یقانون فاتی هرگونه تشر یاز ط  ازینی ب

 شده را ندارد. الحصول فوتمنافع ممکن   ایوارده و   یهاان یجبران ز 
ز تحریم های بین المللی تصویب  :7تبصره  ی نرخ ار جز موارد این ماده محسوب  جدید و افزیش برابر

 نمی شود. 
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  قوانین حاکم بر قرارداد:  -17ماده 
ي اسالمي ایران مي باشد.  رات دولت جمهور  قوانین حاکم بر قرارداد منحصرًا قوانین و مقر

 فسخ قرارداد:  -18ماده 
ني بر نقض تمام یا قسمتي از مفاد قرارداد یا هر گونه خریدار مي تواند در صورت تشخیص ناظر مب

وشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتبًا  تخلف از شرایط صریح یا ضمني پس از اخطار کتبي به فر
وشنده از انجام تعهدات خود، ورشکستگي  به اطالع وي برساند. همین حق در صورت ناتواني فر

وشنده، مصادره اموال یا تصویب وشنده براي خریدار محفوظ است در صورت  فر انحالل شرکت فر
وشنده  فسخ قرارداد، خریدار بایستي مبالغي را که مطابق این قرارداد بابت کاالي تحویل شده به فر

وط بر اینکه کاالي مذکور بدون عیب و نقص باشد ( به او پرداخت نماید.    تعلق مي گیرد )مشر
وشنده، جبران خسارت وارده  در صورت فسخ قرارداد، خریدار است حقاق دارد عالوه بر ضبط تضمینات فر

 را از دارایي وي مطالبه نماید.  
 حل اختالف:  -19ماده 

ی اسالمی  چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختالفی پیش آید،   مراجع ذیصالح قضایی در کشور جمهور
 ایران مرجع رسیدگی خواهند بود. 

 اسناد قرارداد:  -20ماده 
اد و مدارك زیر جزء الینفك این قرارداد مي باشد. هرگاه بین بعضي از اسناد تعارض وجود داشته اسن

 باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود:  
 الف : متن قرارداد  

 ب: مشخصات فني موضوع قرارداد  
وشنده   ج: پیشنهاد فنی و مالی فر

 اقامتگاه طرفین قرارداد:  -21ماده 
کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعالم کتبي از طرف هر یك از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس  
ونیکی و دورنگار زیر ارسال مي شود. طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر در   پستی، آدرس الکتر

نها مراتب را بالفاصله به یکدیگر اطال  ع دهند، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به  هریک از آ
 نشاني فوق ابالغ شده محسوب مي گردد.  

وشنده: شرکت    فر
  نشاني: کدپستی 

ونیکی:    تلفکس: آدرس الکتر
وانخریدار : شرکت   نویان ابر آر
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   247بلوار نلسون ماندال )افریقا( ، خ شهید دستگردی ، پالک نشاني:  
ونیکی:   021  - 89778951  تلفکس:   info@ArvanCloud.comآدرس الکتر

 تعداد مواد، تبصره و نسخ قرارداد:   -22ماده 
نسخه متحدالمتن و متحد الشکل تنظیم گردیده و هر نسخه   2تبصره در   6ماده،  22این قرارداد در  

 حکم واحد را دارد و پس از امضای طرفین قابل اجراست. 
 

 خریدار 

وان   شرکت نویان ابر آر

وشنده   فر

....................... شرکت    

 پویا پیر حسینلو 

 مدیرعامل و عضو هیات مدیره

رگ  کیوان جامه بز

مدیرهرییس هیات   

 نام، نام خانوادگی و عنوان امضاء کنندگان مجاز

 امضای مجاز 

 

 


