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 دعوتنامه شرکت در مناقصه

خاص حقوقی ها و اش را از طريق مناقصه عمومی از شركت موارد موضوع قرارداد در نظر داردسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

 خدمات رايانه ای طبق شرائط و به شرح ذيل خريداری نمايد. واجد شرائط و دارای مجوز از مجمع امور صنفی

 موضوع : دعوت به مناقصه 

 موضوع مناقصه و مشخصات آن عبارتست از خريد :

  دستگاه سرور  2خريدHP DL380 G10 8 SSF   پیوست( 1شماره  )طبق جدول 

  دستگاه سرور  1خريدHP Server DL380 Gen10 12 LFF  وست(پی 2)طبق جدول  شماره 

  عدد سوئیچ سیسکو  14خريد(Used) Catalyst 2960S 48TS – L پیوست( 3شماره  )طبق جدول 

  عدد اكسس پوينت  7خريدSophos AP55C  پیوست( 4شماره  )طبق جدول 

  عدد هارد  6خريدNexsan E-Series 8TB (پیوست 5شماره  )طبق جدول 

 می باشد  سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویان خراسان رضوی شهرستان مشهد محل تحويل است -2

 قرارداد ابالغ پس از تاريخ  روز 15 :مدت اجرای كار -3

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویخريدار :  -4

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ITواحددستگاه نظارت :  -5

 سان رضویمهندسی ساختمان خراسازمان نظام دستگاه مناقصه گذار :  -6

های مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاكت  ريال است كه بايد به يکی از صورت 000/000/850مبلغ تضمین شركت در مناقصه  -7

 به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود. « الف»

 ی .ساختمان خراسان رضو یدسبنام سازمان نظام مهن امیبانک رفاه بلوار خ 208138110حساب : واريز به  1-7

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویدار : ضمانتنامه بانکی به نفع خري 2-7

الوه بر عمديد باشد و تپیشنهادها بوده و برای سه ماه ديگر نیز قابل  های فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح مدت اعتبار تضمین -8

 های مورد قبول ، تنظیم شود.  يد طبق فرمآن ضمانتنامه های بانکی با

        می باشد . 08/09/1399شنبه مورخ  روز 12ا ساعت ت آخرين مهلت تسلیم پیشنهادات -9

 -سوم طبقه  –مهندسی ساختمان خراسان رضوی  سازمان نظام - 12نبش پیام  –خیابان پیام  –مشهد نشانی محل تسلیم پیشنهادها :  -10

 9185816744. كد پستی :  قراردادها و امور بازرگانیواحد 

ت تسلیم پیشنهاد قیم مام اسناد مناقصه ، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه بات -11

 شود. 

خوانده می شود و پس از بررسی مدارک و  وباز  در كمیسیون معامالت08/09/1399مورخ  روز شنبه 14 پیشنهادات واصله در ساعت -12

 صالحیتها و میزان توانمندی شركت كنندگان متعاقباً برنده اول و دوم اعالم خواهد گرديد.

ه مالی و نظام نامساس ه مختار است . برندگان اول و دوم مناقصه بر ايک يا كلیه پیشنهادات واصل دستگاه مناقصه گذار در رد يا قبول هر -13

 تعیین و انتخاب می شوند.  امالتی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضویمع

 واهد گرديد خر و برخورد نها رفتاگاه اطالع حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی كرده اند ، برابر قوانین و مقررات موضوعه با آهر -14

 

 تاریخ :

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

 مهر پیشنهاد دهندهتعهد آور و 
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 سه دستگاه سرور ، چهارده عدد سوئیچ ، هفت عدد اکسس پوینت و شش عدد هاردبرگ شرایط مناقصه خرید 

و اشخاص  ها شركت طريق مناقصه عمومی از از را 1موارد موضوع ماده  در نظر دارد تعدادسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

 مجوز از مجمع امور صنفی خدمات رايانه ای طبق شرائط و به شرح ذيل خريداری نمايد.حقوقی واجد شرائط و دارای 

 : موضوع  : 1ماده   

  دستگاه سرور  2خريدHP DL380 G10 8 SSF   پیوست( 1)طبق جدول  شماره 

  دستگاه سرور  1خريدHP Server DL380 Gen10 12 LFF  پیوست( 2)طبق جدول  شماره 

  سکو عدد سوئیچ سی 14خريد(Used) Catalyst 2960S 48TS – L ( 3طبق جدول شماره )پیوست 

  عدد اكسس پوينت  7خريدSophos AP55C   پیوست( 4)طبق جدول شماره 

  عدد هارد  6خريدNexsan E-Series 8TB  ت(پیوس 5)طبق جدول شماره 

 مشهدهر شانتی در مات پس از فروش در طی مدت گارشرائط و دارای مجوز و متخصص جهت ارائه خد واجدفروشنده مکلف به معرفی نماينده 

 می باشد.   

 مدت تحویل : : 2ماده 

 خواهد بود.كاری  روز 15 قرارداد ابالغمدت تحويل از تاريخ 

 : نحوه پرداخت  : 3ماده 

 نحوه پرداخت مبلغ قرارداد از طرف مناقصه گذار به شرح ذيل است :  

ز تحويل اه مذكور پس انت نامپرداخت پس از انعقاد قرارداد و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی بوده و ضم% مبلغ كل قرارداد به عنوان پیش  25

 دستگاههای موضوع قرارداد مسترد خواهد شد .

 های موضوع مناقصه پس از تحويل دستگاه65%

 بود( رداخت خواهدقابل پ ها پس از تحويل دستگاه در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی اين مبلغ نیزساله ) از اتمام دوره گارانتی يک پس 10%

 : محل و نحوه تحویل  :  4ماده 

 نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می باشد  سازمان  ITواحد   - 12نبش پیام  –خیابان پیام  –مشهد محل تحويل 

 .باشدر عهده برنده مناقصه مینصب بل و ها از مبداء تا محل تحوي دستگاههزينه ها و مسئولیت حمل و تحويل : كلیه  1-4

خسارت به  ريال به عنوان 000/000/10: در صورت تأخیر در تحويل كاال به ازای هر روز تأخیر برنده مناقصه موظف است مبلغی معادل  2-4

 مناقصه گذار پرداخت نمايد . 

 تضمین انجام تعهدات : :  5ماده 

يد و د اقدام نماقراردا تسلیم تضمین انجام تعهدات و عقد وز پس از اعالم كتبی ، به منظوربرنده مناقصه موظف است ظرف مدت حداكثر ده ر

م مهندسی ازمان نظانقدی در وجه س ارزش معامله )كل قرارداد( را بعنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه يا واريز %5معادل 

فات حقوقی و تشري رت تضمین شركت در مناقصه بدون مراجعه به مراجع قضايیغیر اينصو ساختمان استان خراسان رضوی ارائه نمايد . در

 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ضبط و وصول خواهد شد.

 د شد.تبصره: تضمین انجام تعهدات پس از اجرای كامل تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین و خاتمه قرارداد برگشت خواه

 سایر شرایط : 

ه و اقدام نمود کماده ی بقطنسبت به فروش  ها برنده مناقصه اقرار و تأيید می نمايد با علم و آگاهی كامل از مشخصات فنی دستگاه : 6ماده 

 نطبق بارا م ها تگاهاز جانب وی پذيرفته نخواهد بود و مکلف است كه دس ها گونه عذری از بابت عدم اطالع از مشخصات فنی دستگاه هیچ

 مشخصات ارائه شده بر اساس شرائط مناقصه كه مورد تأيید خريدار باشد تحويل دهد . 
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د و نماي ارانتیگسال شمسی از تاریخ تحویل،  ل یکحداقرا به مدت دستگاه موضوع مناقصه برنده مناقصه متعهد خواهد بود  : 7ماده 

 باشد. می پایان مدت گارانتی بصورت رایگان برعهدة برنده مناقصهکلیه هزینه ها  اعم از ارائه قطعات معیوب و غیره تا 

ی گردد و به مساعت تعیین  2( حداكثر Down timeیل عیب فنی در طی مدت گارانتی )به دل  دستگاهمدت زمان مجاز خواب  : 1تبصره 

نظور حسن انجام برداشت خواهد شد . به ماز محل ضمانت حسن انجام كار و تعهدات شركت  ريال 000/000/10ازای هر روز اضافه مبلغ 

 ت . زامی اسال مشهدخدمات پس از فروش در طی زمان گارانتی در شهرستان ت ارائه سرويس های مربوطه معرفی يک نماينده مجرب جه

 ،ی ، اجرت یا قطعات بدون اخذ هر گونه وجهی اعم از هزینه قطعات تعویضها  : گارانتی عبارت است از تعویض دستگاه 2تبصره 

 هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها . 

ی رانتی م: برنده مناقصه تعهد بر تامین کامل قطعات الزم براي کلیه سرویس هاي مورد نظر را حداقل در طی مدت گا3تبصره 

 نماید.

اتمام  پس از سال خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و قطعات موضوع این مناقصه 5موظف به ارائه : برنده مناقصه  4تبصره 

 در مشهد توسط عوامل صالحیت دار می باشد. گارانتی

مسئولیت  ديهی است: برنده مناقصه متعهد است نسبت به اخذ تائیديه و مجوزهای الزم در خصوص موضوع مناقصه اقدام نمايد ، ب 8ماده

 ونی در اين خصوص متوجه وی می باشد . قان

  .به عهده برنده مناقصه می باشد نوع مالیات و غیره  يا هر : پرداخت كلیه كسورات قانونی اعم از بیمه و 9ماده 

ن اساسی قانو 141اصل  و 1337: برنده مناقصه اقرار می نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی مصوب  10ماده 

 نکند .  ذينفع نمی باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را در قرارداد سهیم و

 گونه تعديلی نمی باشد .  مشمول هیچ : مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و 11ماده 

 های موضوع مناقصه را افزايش ياكاهش دهد. خدمات و دستگاه%25: خريدار مجاز و مختار خواهد بود تا  12 ماده

دار  باقی کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کار و تعهدات کسر و در طی یكسال مدت گارانتی نزد خری%10:  31ماده 

خواهد  وي مسترد هفروشنده بدر صورت رضایت خریدار و اجراء کلیه تعهدات که پس از اتمام دوره گارانتی یكساله  می ماند

 گردید. 

 ست .اد الزامی اد قراردچنانچه فروشنده بخواهد در اين خصوص ضمانتنامه بانکی ارائه نمايد ارائه ضمانت نامه بانکی قبل از عق تبصره :

رارداد هدات و عقد قانجام تعتسلیم تضمین  روز پس از اعالم كتبی ، به منظور هفتبرنده مناقصه موظف است ظرف مدت حداكثر  : 14ماده 

ازمان نظام سنقدی در وجه  ارزش معامله )كل قرارداد( را بعنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه يا واريز %5اقدام نمايد و معادل 

و تشريفات  ع قضايیغیر اينصورت تضمین شركت در مناقصه بدون مراجعه به مراج مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ارائه نمايد . در

 حقوقی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ضبط و وصول خواهد شد.

 هد شد.تبصره : تضمین انجام تعهدات پس از اجرای كامل تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین و خاتمه قرارداد برگشت خوا

 ارسال گردد .  گانه به شرح ذيل دو : پیشنهادات بايد در پاكات 15ماده 

 پاکت الف :  

 ريال به صورت :  000/000/850نامه بمبلغ  دعوت 7ارائه تضمین شركت در مناقصه به شرح موارد مندرج در بند 

 . یان رضوساختمان خراس یبنام سازمان نظام مهندس امیبانک رفاه بلوار خ 208138110حساب واريز وجه به  -

 نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی .سازمان ضمانتنامه بانکی در وجه  -
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  ( : مدارک و مستندات) 

 فتوكپی برابر اصل اساسنامه شركت-1

 ار نامه ثبتی شركت             فتوكپی برابر اصل اظه-2

  وكپی آگهی تأسیس در روزنامه رسمیفت-3

 مجوز مجمع امور صنفی در زمینه ارائه خدمات رايانه ای -4

 يک سالهتعهد نامه گارانتی -5

 فرم تکمیل شده عدم شمول قانون منع مداخله  -6

 ط مناقصه حاوی مهر و امضاء شركتكلیه اوراق و برگ های شرائ-7

 فرم اطالعات مربوط به سوابق شركت-8

  مشهدمعرفی مکتوب نماينده مجرب شركت جهت ارائه خدمات پس از فروش در شهر -9

  :ب پاکت 

 بود.( به استثنای ايام تعطیل خواهد روز 7اعالم نتیجه به هر برنده مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از برگ پیشنهاد قیمت )

نخواهد  زگشايیبا ب ناقص باشد شركت مذكور از لیست شركت كنندگان حذف و پاكتالف  تبصره : چنانچه مدارک شركت كنندگان در پاكت

 گرديد .  

 مايد .نرابر اصل برا توسط دوائر ثبت اسناد يا دادگستری  الف برنده مناقصه مکلف است مدارک مورد نظر خريدار در پاكت : 16ماده 

  خواهد شدنبه پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده  : 17ماده 

و قرائت گرديده و  ا حضور اعضاء كمیسیون مناقصه مفتوحب 08/09/1399مورخ   شنبه روز 12 ر ساعتكلیه پیشنهادات واصله د : 18ماده 

 ها و میزان توانمندی متقاضیان اتخاذ تصمیم خواهد گرديد .  پس از بررسی مدارک و صالحیت

ری ضمانت نامه خوددا ، از انعقاد قرارداد و سپردن روز پس از اعالم مناقصه گذار 7برنده مناقصه حداکثر ظرف مدت چنانچه  : 91ماده 

ه حداكثر م نیز چنانچنده دونمايد سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد گرديد . بر

فع نوی نیز به  مناقصه ری نمايد سپرده شركت درروز پس از اعالم مناقصه گذار از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خوددا 7ظرف مدت 

اير شركت ضمین ستمناقصه گذار ضبط و مناقصه تجديد و يا از طريق كمیسیون ترک تشريفات مناقصه تصمیم گیری خواهد گرديد . ضمناً 

 كنندگان بالفاصله به نماينده تام االختیار با معرفینامه كتبی معتبر مسترد خواهد گرديد . 

 برنده مناقصه حق واگذاری امور به غیر را ندارد .   : 20ماده 

نهايی جهت  ت و امتیازكلیه پیشنهادات واصله مختار اسيا  در رد يا قبول هر يک و سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی :21ماده 

 تعیین برنده مناقصه بر اساس فاكتورهای كیفیت ، قیمت و خدمات پس از فروش خواهدبود . 

 هزينه آگهی مناقصه به عهده برنده خواهد بود .   : 22اده م

 .گردد اسناد مناقصه جزء الينفک و در حکم تصريح در قرارداد منعقده محسوب می : 23ماده 

شماره يا  وو امور بازرگانی  واحد قراردادها051-7015304متقاضیان می توانند در صورت نیاز و هرگونه سؤال با شماره تلفن های  : 24ماده 

 تماس حاصل نمايند .  سازمان ITواحد 051-37015233تلفن 
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 پیشنهاد قیمت برگ
و  ت در مناقصهمه شركامضاء كننده زير پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد و اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنا

ی ی و بطور كلت دولتتعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالساير شرايط مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی و عمومی  و 

 : اسناد تمامی مدارک و

  دستگاه سرور  2خريدHP DL380 G10 8 SSF   پیوست( 1)طبق جدول  شماره 

  دستگاه سرور 1خريد HP Server DL380 Gen10 12 LFF  پیوست( 2)طبق جدول  شماره 

  عدد سوئیچ سیسکو 14خريد (Used) Catalyst 2960S 48TS – L ( 3طبق جدول شماره )پیوست 

  عدد اكسس پوينت 7خريد Sophos AP55C   پیوست( 4)طبق جدول شماره 

  عدد هارد 6خريد Nexsan E-Series 8TB  ت(پیوس 5)طبق جدول شماره 

 با اطالع كامل از جمیع شرايط و عوامل موجود .

 مندرجات اسناد مناقصه به شرح جداول ذيل اعالم میدارد : قیمت پیشنهادی را بر اساس مشخصات و

 جمع )ريال( محاسبه شدهدالر نرخ  قطعات )دالر(قیمت  تعداد نام رديف

1 HP DL380 G10 8 SFF 2    

2 HP DL380 G10 12 LFF 1    

3 2960S 48TS-l(Used) Cisco Switch 14    

4 Sophos Access Point AP55C 7    

5 NEXSAN HDD NL-SAS 8TB 

Nexsan E18P HDD Brackets 
6    

     سود باالسری  6

  جمع كل 7

 

 چه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمايم كه : چنان -1

ظرف  هدات حداكثرجام تعالف ( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین ان

 مدت هفت روز از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه ) باستثنای روزهای تعطیل ( تسلیم نمايم. 

 در اسناد و مندرج ع مناقصه را تحويل و كلیه كارهای موضوع پیمان را در مدتب ( ظرف مدت مقرر در پیمان ، كلیه سیستم های موضو

 مدارک مناقصه به اتمام رسانم . 

 أيید می نمايم كه كلیه ضمايم و اسناد و مدارک مناقصه جزء الينفک اين پیشنهاد محسوب می شود . ت -2

  7وع بند بادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضحت عنوان تضمین شركت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مت -3

 ( تقديم داشته ام .امه را به نفع كارفرما در پاكت )الفدعوتن

 یشنهادات میپه برنده قیمت نهايی نرخ ارزش روز دالر در روز بازگشايی پاكات و كمترين قیمت محاسبه شده بر اساس مبنای محاسب -4

 باشد.

 ار می باشد.ظارت مناقصه گذپرداخت خريد نهايی دستگاه ها بر اساس ارزش دالر در روز تحويل دستگاه ها و تايید دستگاه نمبنای  -5   

 تاریخ :

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
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 22/10/1337نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ  تعهد

 مربوط به مناقصه:

ت در ارمندان دولكداخله اين پیشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسیله تأيید می نمايد كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون منع م

صه سد كارفرما يا مناقنمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات بر قانون اساسی 141و  49و اصول  1337ديماه  معامالت دولتی مصوب

د أيید می گردتبول و قهمچنین  گذار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

فوق در  الف اظهاراتيد و خبرنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نما كه هر گاه اين پیشنهاد دهنده

ايد و و ذينفع نم ن سهیمخالل مدت پیمان به اثبات برسد يا چنانچه افرادی را كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون فوق هستند در اين پیما

خسارات  وکار را ضبط پیمان نمايد كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات يا قسمتی از كار را به آنها محول

 ی باشد.فرما موارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای كار را از اموال او اخذ نمايد.تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص كار

ردد نون مزبور گمول قان اجرای پیمان بدلیل تغییرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشاين پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حی

ب فوق را دهنده مرات یشنهادمراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود.بديهی است چنانچه اين پ

ی از فسخ خسارات ناش ، بلکهپیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نمايد بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد

ه اعالم می یشنهاد دهندپ اين مضافاً پیمان و يا تأخیر در اجرای كار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال اين پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

 اشد.ببوطه می های مر قوانین فوق آگاهی كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مترتب بر متخلفین از  دارد كه از مجازات

 

 تاریخ:

 نام پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگی و امضاي مجاز تعهد آور و مهر
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 پیوست شماره یک

 لیست تجهیزات مورد نیاز سازمان  و شرایط تحویل
 

 1جدول شماره 

Part Number HP Server DL380 Gen10  

CD8069504448600 2 * HPE DL380 Gen10 Intel Xeon E5-6240r (2.4GHz/24-core/35.75MB/165W) Processor Kit CPU 

P00924-B21 
256 GB (8 x HP 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-15-15-15 Registered 

Memory Kit) 
RAM 

881457-B21 
10 * HPE 2.4 TB  SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware 

HDD 
HDD 

757366-001 6 * HPE 240 GB SSD (2.5in) Plus Cage HDD 

843199-B21 
HPE Smart Array P408i-a/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller Includes Smart 

Storage Battery 

Storage 

Controller 

727055-b21 2* HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter Networking 

  Embedded 4x1GbE Network Adapter Networking 

  Rack (2U) HPE + (6) (N+1 redundancy standard Fan) CASE 

720479-B21 2 * HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit POWER 

719076-B21 HPE DL380 Gen10 Primary 2 Slot GPU Ready Riser Kit Riser  

 

 

 2 شمارهجدول 

Part Number HP Server DL380 Gen10 12 LFF 

P02468-B21 

2 * HPE DL380 Gen10 Intel Xeon 12-core Silver 4214 / 2.2 Ghz CPU 

128 GB (4 x HP 32GB Dual Rank x4 DDR4-2933 ) RAM 

Smart Array P816i-a/2gb With Smart Storage Battery Storage Controller 

1gb 4-port 331i Network Adapter Networking 

Rack (2U) HPE + (6) (N+1 redundancy standard Fan) CASE 

2 * HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit POWER 

HPE DL380 Gen10 Primary 2 Slot GPU Ready Riser Kit Riser  

HPE 2U Security Bezel Kit HPE Security 

727055-b21 2* HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter Networking 

857644-B21 15 * HPE 10TB 12gb/s 7.2K SAS LFF- 3.5 Inch HDD 
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 3جدول شماره 

 14 * Catalyst  2960S 48TS-l (Used) UserCisco Switch  

 

 4جدول شماره 

 7 * AP55C Sophos Access Point 

 

 5جدول شماره 

گارانتی شرکت 

اطالعات  لگرانیتحل

 نگاره

6* NEXSAN HDD NL-SAS 8TB 

6*Nexsan E18P HDD Brackets 

HDD 

 

 شرایط تحویل تجهیزات :

 رارداد انجام شود.قروز از زمان ابالغ  15پروژه بايد ظرف مدت حداكثر  مراحل خريد و تحويل در محل سازمان و راه اندازی كامل-1

 ارتند ازرخانه عبكاالی ارائه شده بايد اورجینال و كامالً مطابق با مشخصات فنی كارخانه سازنده باشد. منظور از مشخصات كا-2

a.  رج صات مندباشد.)منطبق بر مشخكارتن هارد ديسک ها بدون باز شدگی و شامل برچسب مشخصات و شماره سريال كاال

 (HPدر سايت 

b. مشخصات  طبق بربرچسب باركد روی هارد ديسک بايد مقاوم در مقابل پاک شدگی و دارای وضوح كافی هولوگرام باشد.)من

 (HPمندرج در سايت 

c.  كارتن های هارد ديسک ها بايد با برچسب هولوگرام منطبق بر مشخصات مندرج در سايتHP اشند.ده بمهر و موم ش 

d. مهر و موم  واستاتیکی قرار داشته باشد و درب محفظه به صورت كامال بسته  هارد ديسک میبايست داخل محفظه ی ضد

 باشند. هايی كه تنها با برچسب كاغذی مهر شده باشند مورد تايید نمی شده باشد. محفظه

e. ن نصب ال بودی و  پس از بررسی ارجینهارد ديسک ها میبايست در محل سازمان و در حضور كارشناس كارفرما بازگشاي

 گردد.

 هارد ديسک ها بايد به صورت پک ارائه و پس از بررسی ارجینال بودن بر روی سرور ها نصب گردد. -3

ل و نه حمل و نقرت ، هزيگارانتی عبارت است از تعويض دستگاه ها يا قطعات بدون اخذ هر گونه وجهی اعم از هزينه قطعات تعويضی ، اج-4

 ب و ذهاب و ساير هزينه ها . ايا

وسط تم گارانتی در مشهد سال خدمات پس از فروش كلیه تجهیزات و قطعات موضوع اين مناقصه پس از اتما 5برنده مناقصه موظف به ارائه -5

 عوامل صالحیت دار می باشد.
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 : 2پیوست شماره

 هاي دولتی یا خصوصی خالصه سوابق کاري و همكاري با سازمان

ف
دي

ر
 

 موضوع و حدود فعالیت ) قرارداد( همکاریمدت  اتمام همکاریتاريخ   تاريخ شروع همکاری نام موسسه / سازمان

 ) قرارداد(

      

      

      

      

      

تی و های دول گانيا ار مدارک مربوط به نوع همکاری و تائیديه و ساير مدارک مورد نیاز كه بیانگر همکاری با موسسه ، نهاد و   

 خصوصی می باشد راضمیمه نمايید

 پیشنهادات:   

 مهر و امضاء صاحبان مجاز شرکت:

 

 فرم اطالعات مر بوط به سوابق شرکت
 تاريخ تکمیل:

 :نام شركت    نام شركت:

 )قید شده در اساسنامه( : موضوع و نوع فعالیت شركت

 ....كد اقتصادی شركت :........................ محدوده فعالیت :                                        

 تلفن همراه : تلفن ثابت : نشانی : 

 ريال.................... ثبت شدهسرمايه  تاريخ آخرين تغییرات: تاريخ ثبت شماره ثبت:

 نام ونام خانوادگی: مشخصات رئیس هیات مديره :

 سابقه و تجربه در كارهای مقاطعه كاری:

 پايه معلومات

 دررشته های:

 نام ونام خانوادگی: مشخصات مدير عامل:

 سابقه وتجربه كاری

 پايه معلومات:

 

 در رشته های:

 سمت: ونام خانوادگی:نام  مشخصات اعضاء هیات مديره :

 سمت: نام ونام خانوادگی:

 سمت : نام ونام خانوادگی:

 سمت: نام ونام خانوادگی:

طبق افراد با امضاء مجاز شركت )

 (آخرين آگهی تغییرات

 ......... اوراق بها دار با امضاء اسناد و

 نفر معتبر است.

 سمت: نام ونام خانوادگی:

 سمت: نام ونام خانواگی:

 سمت : :نام ونام خانوادگی
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 (22آیین نامه اجرایی ماده )

 «ضمانتنامه شرکت در مناقصه » 

 اینكه                          به نشانینظر به 

 مایل است در مناقصه                                        شرکت نماید ، این 

 از*                                    در مقابل 

 براي مبلغ                                    ریال تضمین تعهد مینماید چنانچه 

 به این 

 مانتنامهضدهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضاي پیمان مربوط یا تسلیم اطالع 

ض دریافت ید ، به محلبه نماانجام تعهدات پیمان استنكاف نموده است ، تا میزان                              ریال هر مبلغی را که مطا

ثبات سوي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي بدون اینكه احتیاجی به ا اولین تقاضاي کتبی واصله از

  حواله کرد وجه یا استنكاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي بپردازد .

 اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز معتبر میباشد . مدت

ا یه  نتواند کر صورتی ماه دیگر قابل تمدید است و د سهاین مدت بنا به درخواست کتبی                               براي حداکثر 

 راهم نسازد و نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا*موجب این تمدید را ف

ا در وجه تنامه ررا موافق با تمدید ننماید متعهد است بدون اینكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمان

 یا حواله کرد پرداخت کند .

عتبار از درجه چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي مطالبه نشود ، ضمانتنامه در سررسید ، خود به خود باطل و ا

 ساقط است ، اعم از اینكه مسترد گردد یا مسترد نگردد .

 عنوان پیمانكار:

 عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیربانكی داراي مجوز:

 عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوي

 موضوع قرارداد موردنظر : 

  دستگاه سرور  2خریدHP DL380 G10 8 SSF   پیوست( 1)طبق جدول  شماره 

  دستگاه سرور  1خریدHP Server DL380 Gen10 12 LFF  پیوست( 2)طبق جدول  شماره 

  عدد سوئیچ سیسكو  14خرید(Used) Catalyst 2960S 48TS – L ( 3طبق جدول شماره )پیوست 

  عدد اکسس پوینت  7خریدSophos AP55C   ت(پیوس 4)طبق جدول شماره 

  عدد هارد  6خریدNexsan E-Series 8TB  پیوست( 5)طبق جدول شماره 

 


