
 

ري كرمانشاه هب بخش خصوصيقيمت  استعالم     ري فعاليت اهي ابيتشپني و خدماتي مرتبط با امور فناوري اطالعات استاندا واگذا  

)ريال(قيمت كل نوع  

قرارداد

مشخصات شرح خدمات  رديف

برآورد پيوستطبق  حجمي   

ي مرتبط با و پشتيبان نگهداري ارائه كليه خدمات تعمير و

، شبكه  ، نرم افزاري )سخت افزاريامور فناوري اطالعات

نگهداري ، و فرمانداريهاي مد نظر   اي استانداري رايانه

اداره در  50شبكه دولت در شهرستانها كه به طور متوسط 

 dslamهر شهرستان را در بر مي گيرد وشامل تجهيزات 

 . شهرستان( ميباشد 5تانها )جهت در مراكز مخابرات شهرس

دستگاه رايانه به همراه تجهيزات جانبي مربوطه )انواع  650

ي پرينتر و اسكنر( در مجتمع استانداري و  فرمانداري ها

 .حجم كار در بخش  مشخص شده 
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يكسال= مدت قرارداد  

 قيمت پايه )ريال(  1.285.840.458

(ريالعدد ) به قيمت پيشنهادي 

 )ريال( حروف به پيشنهادي قيمت 

 

نحوه و شرايط شركت در استعالم:

 مي باشد. شركت سپرده و ......( به عهده  -تضمين-بيمه-كليه كسورات قانوني )ماليات-1

 ارائه نمايد. "الف "باشد و تصويري از آن به همراه رزومه فعاليت در پاكتسازمان نظام صنفي رايانه استان شركت مي بايست داراي گواهي رتبه بندي و احراز صالحيت از   -2

تائيد و مهر و امضاء نموده و  به همراه پيشنهاد قيمترعايت نموده و  استانداري ( را طبق نظر ر كارشرايط حاكم بشركت پيمانكار موظف است مشخصه هاي عمومي و فني) -3

 قرار دهد. "ب"در پاكت 

 نخواهد داشت. شركتهيچگونه تعهدي در برابر پرسنل و نيروهاي  استانداري -4

 تائيد ناظر انجام خواهد شد.تمام پرداخت ها پس از كسر كسورات قانوني بوده و در قالب صورت وضعيت با  -5

 پاكت حاوي استعالم )پاكتي متشكل از پاكت الف و ب( با مهر شركت به دبيرخانه حراست استانداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. -6

 مي باشد.  30/02/95شنبه پاكات تا پايان وقت اداري روز پنج مهلت ارسال -7

يا مخدوش نمودن آن موجب باطل نمودن قيمت ارائه گرديده شده و مراتب متوجه شركت مي باشد)صرفاً در  ؛يمت و يا مشخصاتهرگونه اعمال شرط و تغييرات در ارائه ق -8

 محل هاي مشخص قيمت پيشنهادي اعالم گردد(.

 شركت برنده استعالم متعهد است مطابق با آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي رفتار نمايد. -9

 كرمانشاه در رد يا قبول پيشنهاد ها مختار است.استانداري  -10

) سازمان و تمام گواهينامه ها و مجوز هاي فعاليت   "، تجربيات اجرائي مرتبط و ساير مشخصات شركتتوان فني شركت "موظف است رزومه فعاليت خود كه شامل شركت -11

قرار داده  "ب  "قرار داده و پيشنهاد قيمت در پاكتي تحت عنوان  "الف "ه و آخرين تغييرات شركت را جداگانه در پاكت تحت عنوانبه انضمام اساسنامنظام صنفي رايانه اي ( 

 ده نخواهد شد. *مهم*تبعاً به پيشنهاد قيمت فاقد رزومه فعاليت ترتيب اثر دا الك و مهر شده تحويل اداره حراست در موعد مقرر گردد. ؛ و هر دو پاكت در يك پاكت مجزا شود
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 : )كارفرما(استانداريتعهدات -1 

 خط تلفن داخلي و در اختيار گذاشتن محل مناسب جهت استقرار نيروهاي شركت با كارفرما مي باشد ،سرمايش  ،گرمايش  ،برق  ،تامين آب   -

 مي باشد. تاندارياسرم  و ساير اقالم مشابه جهت انجام موضوع قرارداد  با تاييد ناظر  به عهده  ،سي پي يو  ،تهيه اقالم مصرفي سخت افزاري از قبيل مادربورد  - 

: حجم كار  -2  

ساختمان  –و ساختمانهاي اقماري واقع در بلوار شهيد كشوري  و ساختمان اموراتباع و دفتر بازرسي واقع در كمربندي غربي  استانداري مجتمع پيمانكار مي بايست  جهت -1

جهت اجراي سياستهاي با مدرك كارشناسي ارشد با  تسلط كامل به امور تخصصي شبكه و مباحث پيراموني آن  نفر يك بهمن  حداقل 22دبيرخانه مبارزه با موارد مخدر واقع در 

حداقل  پشتيباني و . . .  جهت استانداري و ساختمانهاي فوق الذكر و ، نگهداري ،كارشناس براي ساير امور مربوط به تعميربا مدرك نفر  3حداقل همچنين  كاري اين حوزه و 

فرمانداريهاي روانسر  در دسترس براي ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل جهت هريك از  سرويس دهي مناسب و مستمر در ساعت اداري وكارشناس  كامپيوتر جهت  نفر يك

 مستقر نمايد . و بخشداريهاي تابعه سنقر و قصرشيرين  ،داالهو   ،سرپل ذهاب   ،

 :   )تعهدات پيمانكار( وظايف كارشناسان تحت پيمان شركت -3

ويندوز   update  ،آن  UPDATEنصب آنتي ويروس و پيگيري  ،و هر نوع نرم افزار ديگري كه مد نظر استانداري باشد OFFICEنصب ويندوز و برنامه هاي جانبي  از قبيل -

اضافه و كم كردن نود هاي فعال در شبكه استانداري و ساختمانهاي اقماري و  ،رفع نواقص  ،پشتيباني  -  ITنصب اتوماسيون و رفع مشكل آنها با هماهنگي كارشناسان  -ها  

پشتيباني از برگزاري جلسات ويديو كنفرانس استانداري و شركت در جلسات و رفع  –فرمانداريها و رفع مشكالت آن ) تنظيمات نرم افزاري شبكه و نگهداري سخت افزاري آن( 

 گزاري جلسات و همچنين همكاري در راه اندازي ويدئو كنفرانس استاني.مشكل آنها و مديريت بر

در   domain controllerراه اندازي كمك  به  ،  (PMنظافت و گرد گيري سوئيچ ها ) ،  ITعيب يابي سيستم هاي مورد استفاده و تعويض قطعات با تائيد كارشناسان  -

كارشناسان مستقر در فرمانداري عالوه بر انجام موارد فوق مديريت شبكه دولت در ادارات  ،  ITسي ها طبق روال سياست دفتر ياستانداري و حل مشكل آن  و اعمال پال

و آموزش آن به موردنياز و نصب اتوماسيون  IPآن وتنظيم  configنصب مودم در داخل دستگاه هاي اجرايي و   ، شهرستان و اتصال آنها فراهم نمايد ) سخت افزار و نرم افزار(

با  نگهداري سرور فرمانداري ) سخت افزاري ونرم افزار( و  اداره در هر شهرستان( 50بطور متوسط  ، و هدايت و مديريت دستگاه هاي اداري قبلي  كاربر دستگاه جديد

 هماهنگي استانداري 
   IPشده از سوي دفتر فناوري و اطالعات استانداري و تهيه و بروز رساني شناسنامه  و تهيه و بروز رساني ليست  بررسي و رفع مشكل نرم افزاري ) نصب سيستم  عامل و ساير نرم افزارهاي اعالم -3

 سيستم هاي موجود و گرد گيري سيستم ها و رك هاي شبكه  هر سه ماه يكبار و پلمپ آنها( 

از قبيل عيب يابي و تعميرات و نرم  ITبررسي و رفع مشكل سخت افزاري كامپيوتر از جمله كيس و قطعات داخلي و  مانيتور و  پرينتر و . . . و بطور كلي انجام كليه خدمات   -4

 افزار و  تعويض قطعات سخت افزاري .

 اً ) اعم از حقيقي يا حقوقي( ندارد .شركت  حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كالً يا جزئ -5

شئونات و اخالق مكلف است از بكارگيري افراد فاقد سالمتي تن و روان خودداري نمايد و افراد معرفي شده ضمن داشتن مهارت كافي در شغل مورد تصدي و حفظ  شركت  -6

 و حراست بررسي  و تائيد گردد . بديهي است در هر مقطع كه گزينشاست استانداري و حرگزينش -دفتر فناوري اطالعات اسالمي مي بايست صالحيت آنان نيز از طريق 

 موظف است در اسرع وقت ظرف يك هفته  فرد صالحي را با هماهنگي كارفرما تعيين و جايگزين نمايد . شركتصالحيت افراد را رد نمايد 

كار را براي كارگران تهيه و در مسئوليت هر گونه حادثه احتمالي كه منجر به نقص عضو يا فوت كاركنان شود بعهده پيمانكار است و لذا پيمانكار موظف است امكانات ايمني   -7

 اشت .نخواهد د آنهااختيار آنها قرار دهد و كارفرما هيچگونه تعهد حقوقي  مالي و قانوني را در اين خصوص نسبت به 

 استفاده نمايد .و روزهاي تعطيل   بصورت شيفتي ويا در طول شبانه روزشركت مجاز مي باشد در صورت لزوم از كاركنان  استانداري  -8

جايگزين ساعت پس از ابالغ نظر و تائيد كارفرما نسبت به  48از نحوه كار هريك از كاركنان شركت پيمانكار موظف است ظرف مدت  استانداري در صورت عدم رضايت  -9

 اقدام نمايد / هاي مورد نياز واجد الشرايط پس از انجام گزينش نمودن فرد يا افراد

 ديد كار خود را برحسب مورد حداكثر تا دو ماه و با تعرفه جديد قرارداد تنظيم شده ادامه دهد .بعداز اتمام قرارداد  پيمانكار موظف است تا تعيين پيمانكار ج -10

 به كارفرما ارائه و در صورت تائيد پيمانكار مي تواند در صورت رضايت كارفرما نسبت به جايگزيني افراد معرفي شده اقدام نمايد . بديهي است اسامي افراد جايگزين بايد قبالً -11

 به كارگيري شوند و تا زمان انجام اين امر افراد معرفي شده قبلي بايستي كماكان به كارخود ادامه دهند. ديدحصال

 از طرف پرسنل و كاركنان خود مي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. غيره پيمانكار مسئول پاسخگويي و پيگيري به كليه ادعاهاي حقوقي، بيمه و -12

% كل مبلغ قرارداد به تاريخ .................... به شماره ................................ صادره از بانك ................ 10ضمانتنامه اي برابر  ، پيمانكار متعهد مي گردد در قبال انجام موضوع قرارداد -13

 ...  ريال  تحويل كارفرما نمود تا چنانچه خدمات پشتيباني مطابق بندهاي قرارداد نباشد كارفرما وجه آن را وصول و قرارداد را يكجانبهشعبه ................... به مبلغ ........................

 فسخ نمايد.

 اشي از انجام موضوع قرارداد در مقابل پيمانكار و نيروهاي آن ندارد. نكارفرما هيچگونه تعهدي در خصوص بيمه و حوادث  -14
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:نظارت –4

 كليه پرداخت ها به طرف قرارداد  با تائيد  ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد . -1

 نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شركت وكاركنان متبوع آنها با ناظر است . -2

 ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا  بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكالت منعكس گردد . -3

 ريتي مبتني بر نظر سنجي پيش بيني و اعمال نمايد .ناظر بايد مكانيزم اجرائي را با توجه به شيوه هاي علمي و مدي -4

مري زنرد    كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قررارداد سررباز  ،در صورتيكه كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت   -5

 حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت برابر مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .بايستي در جهت جلوگيري از تضيع 

:شرايط عمومي پيمان – 4ماده   

درصد قابل افزايش و كاهش است.25اين قرارداد با صالحديد كارفرما تا  -1

% مبلغ قرارداد مطالبات ماهيانه شركت كسر مي گردد . برديهي اسرت از سروي    5رات واگذار شده به شركت طرف قرارداد به ازاي هر مورد گزارش شده معادلدر صورت مشاهده قصور در انجام امو -2

 پيمانكار هيچگونه توجيهي پذيرفته نخواهد شد .

 در صورتيكه بر اساس گزارش كتبي ناظر  طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد  -3

 % )ده درصد( جريمه از صورت وضعيت ماهيانه كسر مي شود .10در مرحله اول  -4

 ود .% ) پانزده درصد( جريمه از صورت وضعيت ماهيانه كسر مي ش15در مرحله دوم  -5

 % ) بيست درصد( جريمه از صورت وضعيت ماهيانه كسر مي شود.20در مرحله سوم  -6

 الزم االجرا است .در مرحله چهارم موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما طرف قرارداد و ناظر  بررسي و تصميم گيري مي شود . حكم تصميمات كميته  -7

 همچنين از نظر شرايط عمومي و فني مورد تائيد استانداري باشد . ،اراي حداقل ليسانس كامپيوتر و فوق ليسانس جهت امورات مربوط به امنيت شبكهكارشناسان پيمانكار مي بايست د -8

شركت    كارپردازي                                                                                                                                               

مهر و امضا مهر و امضاء                                                                                                                                             


