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  موضوع مناقصه:  اول بخش

 مقدمه

قصیر     احمد خیابان  در واقع اندازي زيرساخت مرکزداده خود در شهر تهرانبانک کارآفرين در نظر دارد به منظور ايجاد، تجهیز و راه

بر  (بدون قید و شرط و هزينه) دو ساله، گارانتي خريد تجهیزات، نصب و راه اندازيشامل  که 6کوچه يکم پالک  نبش )بخارست(،

)قابل تمديد تا سه سال با در نظر گرفتن اعالم قیمت و توافق مجدد(  بعد از اتمام دوره گارانتي پشتیباني يکساله قرارداد و  SLAاساس

نسبت به شناسايي توانمندي ها و راهکارهاي فني شرکت هاي ن مستند، در محل اشاره شده و براساس مشخصات اعالم شده در اي

 .نمايد اقدامپیمانکار براي اجراي زير ساخت 

هاي واجد شرايط مطابق سند ارائه شده، نسبت به پاسخ دهي و ارائه مستندات مورد نیاز بانک لذا ضروري است در اين خصوص شرکت

 .اقدام نمايند

ک 42986/ت193542شماره  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بهبخشنامه معاونت وقت برنامه اين مستند بر اساس آخرين

گرديده ،  16/07/1385قانون برگزاري مناقصات کشور مصوب  29ماده  "ه"نامه اجرايي بند که جايگزين آيین 01/10/1388مورخ 

 تنظیم و ارائه شده است.

ها و قانون برگزاري مناقصات  نامه هم به کار رفته بر اساس اين بخشنامه و ساير آيیندر اين خصوص کلیه تعاريف و اصطالحات م

 .اند مشخص و ارائه شده است. همچنین برخي از موارد نیز بر اساس موضوع مناقصه و جهت رفع ابهامات تعیین و تدوين گرديده

 مناقصه در شركت شرايط -1

 دارا بودن امتیاز يک شوراي عالي انفورماتیک 

  قرارداد تمام شده با رضايت نامه از کارفرما در حوزه ديتا سنتر به طورکامل 3داشتن حداقل 

 مناقصه موضوع خدمات ارائه و وظايف انجام چارچوب در آنها از استفاده که مواردي و موضوعات براي است موظف دهنده پیشنهاد 

 کارفرما بطوريکه نمايد کسب را الزم مجوزهاي خود هزينه باد مي باش از سازمان ها و يا ادارت مرتبط مجوز کسب نیازمند حاضر

 هاي هزينه به منحصر نه) مربوطه هاي هزينه کلیه شامل ،مخارج و هزينه خسارت، غرامت، دادخواست، ادعا، هرگونه مقابل در

 .باشد مصون موضوع اين با حقوق نقض يا کسب براي( قانوني

 نیست فروش يا و فعالیت ممنوعیت مشمول که نمايد تعهد رسماً بايستي دهنده پیشنهاد. 

 و جامع بطور شده ارائه مستندات و درخواستي شرايط طبق را مناقصه موضوع خدمات و وظايف نمايد تعهد بايد دهنده پیشنهاد 

 .رساند مي انجام به کامل

 هريک نتواند صورتیکه در و نمايد ذکر وضوح به را مناقصه اين در نظر مورد شرايط نمودن برآورده نحوه بايست مي دهنده پیشنهاد 

 آن قبول يا رد در بانک است بديهي. نمايد ذکر را جايگزين شرايط موضوع، تصريح ضمن بايست مي نمايد رعايت را شرايط اين از

 .بود خواهد مختار

 هاي بندي زمان و نصب از پس خدمات آموزشي، برنامه کاربردي، -فني جزئیات و مستندات مدارک، بايست مي دهنده پیشنهاد 

 .نمايد ارائه را مربوطه
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 ساخت مركز داده هاي  استاندارد  -2

،  BICSI 009-2019 ، BICSI 002-2011 ،TIA942  ،Ashraeمنظور کلیه استانداردهاي مرتبط با پروژه از جمله و نه محدود به

NFPA  ،CE  ، IEC ،VMDCI – V3.1 نیرو، نشريات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي  هاي وزارتاستانداردها و دستورالعمل

 نشريات  و Ashrae TC9.9 رياست جمهوري و مباحث مقررات ملي ساختمان در خصوص استاندارد ها

  عمومي تاسیسات مکانیکي ساختمانو ؛ مشخصات فني  128نشريه 

  عمومي لوله کشي اب سرد و گرم و فاضالب ساختمان  ؛ مشخصات فني و27نشريه 

  ؛ شرايط طراحي 271نشريه 

  راهنماي راهبري و نگهداري تاسیسات ساختمان 460نشريه 

  راهنماي پذيرش  461نشريهCommisioning .تاسیسات مکانیکي ساختمان در صورت صالحديد اضافه شود 

 عامل یرسازمان پدافند غ يها یهپدافند غیر عامل : مجموعه دستورالعمل و توص

 فراخوان  ينسنتر موضوع ا يتاپروژه : پروژه د

 ينکارفرما : بانک کارآفر

 RFP ينپیمانکار: شرکت برنده مناقصه برگزارشده توسط ا

 منتخب مناقصه  شرکت ین بانک کارآفرين ومابیقرارداد : قرارداد ف

 زير ساخت مركز داده -3

 باشد: مرکز داده شامل موارد زير ميزيرساخت تجهیزات 

 بخش ساختماني و ابنیه 

 هاي برقي و الکتريکي. سیستم 

 سیستم خنک کننده 

 UPS و باتري 

 رک و تجهیزات پسیو شبکه 

 اطفاء و اعالن حريق 

 دوربین مدار بسته 

 سیستم مديريت و کنترل زيرساخت فیزيکي 

 تجهیزات کنترل تردد 

 کف کاذب 

 (و با قیمت تفکیک شده سقف کاذب )در صورت لزوم 

 مت تفکیک شده(شیلد الکترومغناطیس )در صورت لزوم و با قی 
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 توضيحات فني مناقصه : بخش دوم 

 بخارست داده مركز موجود وضعيت -1

و در صورت قابل  يردالزم صورت پذ بررسيِ شرکت توسط ،مورد هر در است الزم کهشده  انجامدر مرکز داده  اقداماتي حاضر حال در

 به اقدامات اين. شود اعالمبانک  بهصورت مکتوب  به موارد اين است الزم اينصورت یر. در غيدنما يبهره بردار ،استفاده بودن از آن

 گردد. مي اعالم ذيل شرح

 : شاملنشان داده شده است که مربوط به مرکز داده مي باشد  يکشماره  یوستپدر شده  يجادا فضاهاي

 سرور اتاق (Server Room) 

 تابلوبرق اتاق / (Electrical Room ) 

 اتاق UPS  باتريو  

  اتاقCDU 

  اتاقMDA 

  اتاقNOC 

 شامل: توسط كارفرما تجهيزات خريداري شده -2

 که در حال حاضر فعال مي باشددو دستگاه ديزل ژنراتور  -1

در محل پروژه در طبقات  به همراه يونیت هاي خارجي با مارک امرسون  IN-Row-CR 030R خنک کننده  يونیت هاي -2

 موجود و نیاز به راه اندازي دارد 

 تايل هاي کف کاذب  -3

 چهار عدد چیلر برند امرسون و پمپ هاي گردش آب -4

 اقدامات انجام شده شامل : -3

 .اجرا شده است باتري اتاق همراهبه  UPSکاذب در اتاق سرور و اتاق  کف -1

 شده است. نصب و تامین پروژه محل در آب یرکولهس هايموتورخانه، پمپچیلر ها تا مربوط به  کشيلوله -2

 برق تابلوهاي و گذاري،کیبلینگ یتو کاندوئ سیني ،Cable Routingمشتمل بر  برق توزيع و رساني نیروسیستم  -3

 داراي کف کاذب مي باشد. UPSاتاق سرور و اتاق  -4

 فني مشخصات -4

 :زير موارد شامل مناقصه موضوع با مرتبط موارد و مستندات کلیه است موظف دهنده پیشنهاد

 فني مستندات (Technical Document) 

 کاربردي مستندات (User Manual) 

 بازيابي و اندازي راه افزارهاي نرم (Setup and Recovery) 

 و مناسب حرارت درجه مصرفي، برق توان شامل کاربري محیط مشخصات ... 

 .نمايد ارائه بانک به کامل بطور را است االشاره فوق موضوع به مربوط که را مواردي ساير و
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 اصالت  -1-4

 آن کننده تولید نزد الزم اصالت از تجهیزات اين که نمايد ارائه نحوي به را مناقصه موضوع تجهیزات کلیه است متعهد فروشنده

 .باشد وي اطالعاتي بانک برروي شدن رجیستر قابل نو تجهیزات عنوان به و بوده برخوردار

 يدكي قطعات -2-4

 و نموده مشخص را آنها تعويض جهت احتمالي عمر دوره و( Spare-Part) ضروري يدکي قطعات از لیستي میبايست دهنده پیشنهاد

 .نمايد ضمیمه خود پیشنهاد به Proposal يک قالب در

 (نياز مورد خدمات)شرح  پيشنهادي وضعيت -5

تغییرات الزم و عنداللزوم اعمال  گرفته سازي زيرساخت مرکزداده بانک کارآفرين بر اساس طراحي مفهومي صورتموضوع پروژه، پیاده

اندازي، آزمايش، تحويل، نگهداري و آموزش( براي پیادههاي مورد نیاز )اعم از طراحي تفصیلي، نصب، راهو انجام کلیه مراحل و فعالیت

 شود.سازي مرکز داده را شامل مي

بهینه تري دارد به صورت  بوده و چنانچه شرکت طرح و پیشنهاد پیشنهادي( يک شماره یوست)پو فضاها  ، اينروجانمايي رک حطر

طراحي و فاز دوم  ، BOX 1مربوط به  راه اندازيطراحي و اول فاز  .هاي طراحي به شرح جدول ذيل مي باشدفاز .مکتوب اعالم نمايد

الزم به توضیح مي باشد، بانک در نظر دارد، در است.   BOX 3مربوط به طراحي و راه اندازي و فاز سوم  BOX 2 راه اندازي مربوط به

( را راه اندازي نمايد. لذا بر اساس هزينه هاي کل پروژه که توسط شرکت کنندگان ) براي کلیه سه   BOX 1اين مناقصه، فاز اول ) 

د، اجراي دو فاز يا انجام کل فاز مذکور در فوق ( به بانک اعالم مي گردد، در صورتي که توجیه فني و اقتصادي براي بانک داشته باش

 پروژه مدنظر مي باشد.

فاز (  انجام داده و مستندات فني را بهمراه پاکات  3بر اين اساس ضرورت دارد تا شرکت کنندگان، طراحي را بر اساس فازهاي کامل ) 

 قیمت و به تفکیک اجراي هر سه فاز ارائه نمايند.

 

Total MDA EDA HDA فاز ها 
20 4 14 2 BOX 1 

8 0 6 2 BOX 2 
8 0 6 2 BOX 3 

 

 

 شرح نيازمندي ها و تعهدات پيمانكار  -6

پیمانکار موظف است زيرساخت فیزيکي مرکز داده را مطابق با شرح نیازمندي اعالم شده در اين سند، تامین، نصب و راه اندازي و 

 باشد. به هزينه پیمانکار مي  RFPموارد اعالمي در اينآزمايش و تحويل نمايد. تامین مصالح، لوازم و تجهیزات مورد نیاز براساس 

 ) ذيل( ها ذکر شده در سند مذکوریلي خود را به همراه محاسبات مربوطه براي اجراي تمام حوزهصپیشنهاد دهنده بايد طرح اجرائي/تف

و در خصوص کلیه مباحث و عناوين ارائه دهد. )تاکید در بعضي از موارد به منزله عدم لزوم در ارائه طراحي و محاسبات در خصوص 

 ساير عناوين و موارد نیست( 
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 بخش ساختماني 

 بخش برق 

 سیستم خنک کننده 

  رک و تجهیزات پسیو شبکه 

  حريقو اعالن اطفاء 

 دوربین مدار بسته 

 کنترل زيرساخت فیزيکي سیستم مديريت و  (DCIM  ) 

 تجهیزات کنترل تردد 

 (و هزينه آن به صورت جداگانه اعالم شود سقف کاذب )در صورت لزوم 

 )شیلد الکترومغناطیس )در صورت لزوم و هزينه آن به صورت جداگانه اعالم شود 

 يليصاجرائي/تفشرح كار پيمانكار در بخش طراحي  -7

 طراحي پايه مرکز دادهبررسي، تکمیل و تايید مدارک  -1

ها، ضمن رعايت کلیه الزامات مندرج در استانداردها و نشريات موجود در اين سند، پیمانکار موظف به رعايت  در کلیه طراحي -2

 باشد. مقررات ملي ساختمان قید شده است، مي 21الزامات پدافند غیر عامل که حداقل مالحظات آن در مبحث 

باني طراحي و مشخصات کلیه تجهیزات، معرفي تجهیزات و مصالح مورد استفاده به همراه مشخصات سازي متهیه، تکمیل و نهايي -3

 فني آنها )شامل: شماره فني، برند، کشور سازنده، نماينده خدمات پس از فروش و مشخصات فني(

 یلي و اخذ تايیديه کارفرماصتهیه لیست حداقل مدارک مورد نیاز طراحي تف -4

 2به همراه ارائه نقشه هاي فاز هابه برآورد بارهاي الکتريکي، تعیین ظرفیت کلید ها و تعیین اندازه کابل  انجام محاسبات مربوط -5

 ارائه نقشه هاي تک خطي، سه خطي و نقشه ساخت تابلو هاي برق -6

 و جريان ضعیف BMSهاي برق، شبکه و کابل / بسکت گذاريارائه نقشه سیني -7

 محاسبات و تهیه نقشه هاي مربوطهطراحي شبکه روشنايي داخلي، انجام  -8

 طراحي سیستم برق بدون وقفه و انجام محاسبات و تهیه نقشه هاي مربوطه -9

و جداول کابل ها با مشخص کردن نوع و طول و تهیه لیست برش  گذاريتهیه نقشه هاي پالن تجهیزات برقي، نقشه هاي کابل  -10

 کابل ها 

 تهیه لیست سیگنال هاي ورودي و خروجي سیستم هاي الکتريکي و تعیین اينترالک ها بین تجهیزات مختلف  -11

 تهیه لیست و فهرست مقادير براي کلیه کاالهاي برقي و متعلقات آن نظیر جعبه هاي اتصاالت و ترمینال و سیني کابل و ... -12

زري و مديريت دستگاه ها و تهیه دستورالعمل هاي تست کارخانه طراحي سیستم کنترل تردد شامل تهیه نقشه، سیستم سوپرواي -13

 اي، نصب راه اندازي تست و تحويل و بهره برداري

 کلکتورها و اتصاالتنقشه  ،طراحي سیستم سرمايش شامل نقشه هاي مربوط به پالن هاي لوله کشي داخل سايتمحاسبات و  -14

انجام گردد( به همراه ارائه فايل  2017با نسخه هاي پايین تر از  Revitو  Auto CAD)طراحي و نقشه کشي با نرم افزارهاي 

 هاي مربوطه.

 طراحي سیستم کابل کشي شبکه و مشخص نمودن مسیر عبور کابل ها -15

 تهیه و ارائه محاسبات هیدرولیکي و نقشه هاي اجرايي سیستم اعالن و اطفا حريق -16
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 و ...( NOCو کانتر هاي  UPS)دستگاه ارائه طرح نود گذاري  -17

 تهیه و تکمیل دستورالعمل ها و نقشه هاي کارگاهي -18

ها در بخش مرکز داده با ديگر شبکه طراحي و تعیین نحوه پیاده سازي ارتباطات دو مرکز داده با يکديگر و تعیین نحوه ارتباط هر -19

 WAN  ،Remote Access  ،Ecommerce  ،Corporate  ،Interهاي مورد نظر اعم از اينترنت، شبکه لبه مرکز داده )شبکه

site   وIntra Site باشد ( مي 

الزم به توضیح مي باشد، ارائه اين مورد توسط شرکتها و ارائه طرح فني و تجربیات اجرا شده در پروژه هاي قبلي، شامل تخصیص 

 امتیاز فني به طرح پیشنهادي مي گردد.

 هاي مرکز داده یزات به کار گرفته شده در تمامي اليهارائه نمونه متن مربوط به انجام تنظیمات هر کدام از تجه -20

، تائیديه ها و Comment List) TCL(Technicalارائه لیست کلیه مدارک مرتبط با پروژه، اعم از مدارک طراحي، -21

Clarification  ها، صورتجلسات رفع ابهام، نقشه هاي طرح وFinalBook با  مربوط به تابلوهاي برق و ساير تجهیزات همراه

 .Index)فهرست) 

مطالعه، بررسي، طراحي و انجام اقدامات پیشگیرانه حداکثري در برابر نفوذ سیل به مرکز داده و اماکن مربوط به تجهیزات  -22

 زيرساخت مرکز داده در تراز طبقه و ساير ترازهاي ساختمان

داده و اماکن مربوط به تجهیزات زيرساخت مطالعه، بررسي، طراحي و ايمن سازي جدارهاي داخلي و خارجي، سقف و کف مرکز  -23

 مرکز داده در برابر حريق در تراز طبقه و ساير ترازهاي ساختمان

 در صورت نیاز پايه ها رگالژ شوند. در حال حاضر اتاق سرور، اتاق يو پي اس و باتري ها مفروش به کف کاذب مي باشد.  -24

لوله هاي روشنايي، کانال ها، پريز ها، جعبه تقسیم ها، ساپورت ها و تجهیزات اضافي نظیر همچنین در تمامي فضاي مرکز داده  -25

، در صورت نیاز با توجه به طراحي توسط پیمانکار منتخب)تمامي معارضات( مي بايست  وجود دارد ديوارهاو  سقف...که بروي 

 آوري گردد.  جمع

روشنايي موجود است که مي بايست جمع آوري در نظر گرفته شده است يک عدد تابلو توزيع  CDUدر اتاقي که جهت اتاق  -26

 گردد. 

تمامي ديوارهاي موجود با استفاده از سرامیک پوشش داده شده است. به منظور عايق سازي مجدد ديوارهايي که امکان نفوذ آب  -27

يو پي اس و  اقاز آنها وجود دارد مي بايست نوع عايق ضد آب و روش اجراي آن توسط مجري اعالم گردد. ديوار قسمت شمالي ات

همچنین ديوارهاي قسمت شمالي و غربي اتاق سرور روم مي بايد بدون تخريب در ديوار موجود عايق سازي گردد. پیشنهاد دهنده 

 مي بايست عايق مناسب به اين منظور را پیشنهاد دهد.

در  ال تابلوهاي برق را در نظر بگیرد.با توجه به تغییر محل تابلو هاي برق، شرکت برنده مي بايست اقدامات الزم در خصوص انتق -28

 صورت نیاز در اين خصوص و هر يک از موارد پروژه، امکان بازديد مهیا مي باشد.

بايد به گونه اي انجام پذيرد که سطح تمام شده کف کاذب اين اتاق ها با اتاق   MDAو اتاق  CDUارتفاع کف کاذب در اتاق  -29

 سرور يکسان باشد و نیازي به ايجاد پله جهت ورود به اتاق سرور نباشد. 

تا  مناسب نصب گردند ارتفاعالزم است چهارچوب درب هاي موجود در  CDUبا توجه به تغییر ارتفاع در اتاق سرور روم و اتاق  -30

 هم سطح گردند.

 ب باران موجودآدر خصوص لوله   -31

 فاضالب  یرسنتر و انتقال لوله از طبقه باال به مس يتاسقف د يراز ز يلوله کش یدنبرچ( الف 

 سنتر يتاسقف د يرطوبت يزوالسیونا (ب 

 سنتر  يتاکف د ها و يوارهدر د يب بند فشار منفآب بند کردن با مواد آو  يزوالسیونا (ج 

 یساتتاس يو نشت ياحتمال يسنتر جهت خارج کردن نفوذ ابها يتادر کف نقاط مختلف د یهتخل یستمس يلوله کش يجادا (د 

 .لحاظ گردد يستبا مي



11 

 

 يجاد، ايلوله کش تکمیل ، سنتر انجام شده يتامحدوده د يتا ورود یلرهااز محل چ يزربه صورت را يرفت و برگشت اصل يلوله کش -32

ها به همراه  يونیت ینگوالو جهت هر مدار تا کول ینگو باالنس يقطع و وصل، صاف یرهاينصب ش ي،بات فرعکلکتور روم، و انشعا

 .است یمانکاربه عهده پ ينگو کالد يحرارت يکار يقعا

 یکاتومات یهبه همراه تابلو قدرت و مدار فرمان تخل 5 يو زهکش در طبقه منف ياه جذبچکف کش در  يپمپ ها یهو تعب يبررس -33

 است. یمانکاربه خارج فضا به عهده پ يبه همراه لوله کش

 سنتر يتامختلف د يدود بعد از وقوع حادثه در فضاها ياضطرار یهجهت تخل يکش کانال یشنهادپ -34

 یزنقشه ها ن یلتانجام تا تداخالت حداقل باشد. ازب Revit Mep و اگزاست با نرم افزار ءو اطفا یکبرق و مکان ينقشه ها یهکل  -35

 گردد. يلتحو یمانکارنرم افزار از پ ینگردد تحت هم يم نهادیشپ

کنترل  یستمت سحمختلف ت يدر مدارها ریلجهت کنترل دما فشار اب چ یقابزار دق یزاتو تجه يکنترل یرهايش یهو تعب يضتعو -36

 کنترل و یتورمان یتبا قابل -يمرکز

شود. جهت براي جلوگیري از نفوذ و گسترش حريق سطح تمامي ديوارها با ديوارپوش هاي مقاوم در برابر حريق و رطوبت پوشانده  -37

 گردد. اجراي ديوارپوش هاي اين پروژه از ديوار پوش ساندويچ پنل دکوراتیو استفاده مي

 فني خدمات شرح -8

کنندگان بايستي ضمن . کلیه شرکتگرددمي اندازي اين پروژه مورد نیاز است را شامل کلیه تجهیزات و هر آنچه براي تکمیل و راه

) شرکت برنده به  گارانتي اقدام نمايند LOMبازديد و بررسي ابعاد و جزئیات پروژه اجرا شده نسبت به ارائه پیشنهاد خود به صورت 

تا زمان راه  کارکرد صحیح تعهدو ضوع مناقصه وبرداري صحیح م را گارانتي مي نمايد که هر گونه نقص در اجرا و بهره LOMنحوي 

بدون هزينه  و در صورت کسري کاال هرگونه تجهیزات متعهد به تامین شرکت بعهده شرکت بوده و اندازي و بهره برداري از مرکزداده 

ه اندازي نگرديده است، مي بايست قبال تامین شده ولي نصب و رابانک  در موضوع مناقصه توسط مي باشد/ همچنین تجهیزاتي که

 توسط شرکت اجرا، گارانتي و پشتیباني گردد (

 ،مشخصات فني ذکر شده در اين سند و لیست تجهیزات پیشنهادي صرفا به حداقل هاي مورد نیاز اکتفا نموده و مالک عمل پیمانکار 

 Cisco VMDCIو  BICSIو   TIA942ي استاندارد هاي عالوه بر رعايت کلیه الزامات اين سند، رعايت الزامات جديدترين نسخه ها

V3.1  و رفرنس هاي ذکر شده در اين استاندارد ها مي باشد. همچنین تجهیزات انتخابي در پیشنهاد شرکت کنندگان بايستي عالوه بر

د. در صورتي که تجهیز تهیه رعايت الزامات ذکر شده در اين سند و مراجع تعريف شده فوق، با زير ساخت اجرا شده کامال سازگار باش

شده توسط پیمانکار به هر دلیل با مشخصات موجود زيرساختي سازگاري نداشته باشد کلیه هزينه هاي اصالح بستر هاي نصب، 

 ارتباطي و راه اندازي بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ان تجهیز کارگاه و مشتمل بر کلیه نقشه هاي پیمانکار موظف است پس از اجراي کار، کلیه مدارک و مستندات اجرايي خود از زم

و چاپ کاغذي به کارفرما  Native fileرا بصورت نسخه الکترونیکي   Asbuiltاجرايي تايید شده، نقشه هاي شاپ کارگاهي و نهايتا 

 ارائه نمايد.
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 بخش ساختماني  -9

 ابعاد و مشخصات مركز داده 

 ساختمان بانک جانمايي شده است.  5متر مربع در طبقه منفي  253  تقريبياين مرکز داده در زير بنايي به ابعاد 

 گردد.متراژ هر يک از فضاها به شرح ذيل اعالم مي

 متراژ نام فضا رديف

1 Server Room 99 m2 

2 Electrical Room 24 m2 

3 UPS Room 38 m2 

4 NOC Room 18 m2 

5 MDA Room 14 m2 

6 CDU Room 8 m2 

7 Other Zone 30 m2 
 

يا پیشنهاد مي گردد، شرکت بر اساس طرح موجود  شده و انجام کارفرما توسط و فضاهاي مورد نیاز  ، اينروهاطرح جانمايي رک ها

ارائه نمايد، ضرروت دارد تا علت تغییر در طرح را بهینه تريرا  طراحي را انجام دهد. در صورتي که شرکت، پیشنهاد طراحيطرح جديد 

دهد. در صورتي که اين پیشنهاد کارآمدتر و بهینه تر از طرح پیشنهادي کارفرما باشد،  يهمکتوب به بانک همزمان با ارسال اسناد ارا

 . عالوه بر تايید طرح، امتیاز فني در اين خصوص به شرکت تعلق خواهد گرفت. 

 كف كاذب -7-4

و لوله هاي آب سرد سیستم خنک مورد نیاز تم کف کاذب براي عبورکابل هاي استفاده از سیس  TIA942با توجه به الزامات استاندارد 

با عنايت به عدم وجود کف کاذب در برخي از فضاهاي مرکزداده، الزم است تايل ها بر اساس شرايط ذيل ) در  گردد. کننده پیشنهاد مي

، باتري و تابلوهاي برق مي توان از UPSاي رک ها، دستگاه صورت نیاز( تهیه و اجرا گردد. الزم به ذکر است يا توجه به ايجاد شاسي بر

 تايل هاي کف باقي مانده براي قضاهاي ديگر استفاده نمود.

  کیلوگرم  400کیلو گرم بر متر مربع به صورت گسترده و  1500تايل هاي در نظر گرفته شده بايستي تحمل وزن تجهیزات را تا

 به صورت نقطه اي را دارا باشند. 

  ها بايستي قابلیت نگهداري و نظافت آسان و همچنین قابلیت تعويض پانل ها را دارا باشند.تايل 

  ) تايل ها از نوع ضد الکتريسیته ساکن )آنتي استاتیک- IEC 61000-4-2  .در نظر گرفته شوند 

 .تايل ها بايستي از نوع ضد خش در نظر گرفته شوند 

  شدسانتیمتر با 60*60ابعاد تايل ها مي بايست 
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  سیستم کف کاذب بايستي قابلیت تحمل يک ساعت در شرايط آتش سوزي بدون ريزش و ايجاد دود و گازهاي سمي و خفه

 کننده را داشته باشد.

 پیشنهاد دهند. پیشنهادهندگان مي بايد کف کاذب را از جنس سولفات کلسیم 

 وانايي تحمل وزن تجهیزات ذکر شده را دارد جهت نصب تابلو هاي برق، يو پي اس ها و رک ها بايستي شاسي مناسب که ت

 طراحي ، تامین و نصب گردد.

 شرکت پیشنهاد دهنده  ،با توجه به کدهاي ارتفاعي مختلف در مرکز داده و تفاوت سطح مورد نیاز ارتفاع در قسمت هاي مختلف

تا همسطح  نیاز را تهیه و نصب نمايدمي بايست اين موضوع را مد نظر قرار داده و بر اساس ارتفاع هاي مختلف کف کاذب مورد 

 . پايه هاي کف کاذب نیز بايستي قابلیت تغییر ارتفاع را داشته باشند.گردند

  در تمامي فضاها بايد يکسان و برابر ارتفاع موجود مي باشد. حداقل ارتفاع کف کاذب  

 سقف كاذب )در صورت لزوم و به تشخيص كارفرما در زمان اجرا( -7-5

اينکه اجراي سقف کاذب به تشخیص کارفرما مي باشد لذا شرکت کنندگان مي بايست اين قسمت را به صورت جداگانه با توجه به 

 محاسبه و قیمت اعالم نمايند در صورت تايید کارفرما الزامات و نحوه اجرا به شرح ذيل اعالم مي گردد.   

 شود گرفته نظر در كاذب سقف در بايستي كه استاندارد الزامات

غناطیس )در مالکترو شیلد بر روي که هايي دستک به مناسبي نحو به آن بندي قاب و شده ساخته سبک مصالح با بايد کاذب سقف

 لوله کاذب بايستي سقف نصب از قبل. گردد متصل است شده گرفته نظر در سقف در صورت نیاز به اجراي شیلد الکترومغناطیس(

 .گیرد انجام مربوطه بخشهاي در ارائه شده هاي نقشه مطابق حريق اطفاء و اعالم سیستم و روشنايي سیستم براي الزم هاي گذاري

 باشد مي AMF کاذب سقف از استفادهبر  پیشنهاد .شده باشند تشکیل شونده پودر مواد از نبايد شده پیشنهاد سقف همچنین

 محیط رطوبت برابر در مقاوم 

 مستقیم آتش برابر در مقاوم و اشتعال قابل غیر حرارت، برابر در مقاوم 

 سقف باالي تجهیزات به دسترسي جهت آسان جابحايي امکان 

 کننده و خفه سمي گازهاي و دود ايجاد و ريزش بدون سوزي آتش شرايط در ساعت يک تحمل قابلیت 

 باشد متر 2.6 حداقل بايستي کاذب کف و سقف بین فاصله حداقل. 

 است ضروري سقف در روشن رنگ از استفاده 

 داده مرکز طراحي استاندارد رده در TIER 1,2,3, باشد متر 2.7,3,3, 2.6 به ترتیب بايستي سقف و کف بین ارتفاع حداقل. 

 باشند حرارت عايق و بوده آکوستیک بايستي کاذب سقف . 

 مشخص هاي محل در و باشد شده اجرا کاذب کف الگوي مطابق کاذب سقف اجراي کاذب سقف اجراي زمان در گردد مي پیشنهاد 

 نصب مي گردد.  60*60هاي  چراغ روشنايي هاي نقشه در شده

  يكضد سرقت و اتومات دربهاي -7-6

درب  يمعمار يدر نظر گرفته شده است. با توجه به نقشه ها UPSاتاق  و  مرکز داده ياصل يحفاظت در بخش ورود براي درب اين 

 :است نظر مد يرز يضد سرقت با حداقل مشخصه ها

 سانتیمتر 210 ارتفاع و سانتیمتر 120 بازشو 

 1.5به ضخامت  يورقه فوالد يو عقب جلويي صفحهmm 

 فوالدي چهارچوب 
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 در برابر آتش  مقاوم 

 انفجار و برش ضد 

 زبانه 7 حداقل درب قفل 

 از عبور گاز، دود و حرارت جلوگیري قابلیت 

 تردد کنترل سیستم نصب قابلیت 

 صدا، حرارت  عايق 

 و حشرات  باکتري قارچ، آفت، ضد 

 بر اساس استاندارد  مفید لنگه  نیم و يکB.S خاص مواد یلهبوس میاني يهال بندي يقبا عا 

 آتش انداز یرپوشش تاخ داراي ((fire Retardant Coatings  .با روکش مقاوم در برابر آب،گرما، سرما و رطوبت 

 درب دور تا دور میلیمتر نیم و يک یلقاب تمام است ،مخصوص قابل رگالژ لوالي و ثابت متحرک، زبانه قفل، زبانه سیستم به مجهز 

 فوالدي تمام چهارچوب 

 ذکر به الزم. یکياز ورود گرد و غبار و صدا و موجودات مزاحم و مجهز به قفل الکترومکان یريجهت جلوگ ،مخصوص هوابندي نوار 

 .باشد يقمقاوم در برابر حر يستياشاره شده با هوابندي نوار است

 مذکور ياز دستگاهها پذيري فرمان و تردد کنترل سیستم به اتصال و نصب قابلیت 

 شود گرفته نظر و ... توسط مشاور در يفلز شاسي شامل در نصب نیاز مورد تمهیدات نسوز و سرقت ضد درب نصبمنظور  به 

 در  بیشتري مراتب به عرض، با يستبا مي مشاور ،متر سانتي 120 میزان به يداسال هاي درب یدِمف يبه بازشو دستیابي منظور به

 .نظر گرفته شود

 يكدرب تمام اتومات -7-7    

 گردد. يمورد نظر نصب م يفضا بیروني بخش در درب موتور قسمت. هستند بازشو یمترسانت 120 داراي دربها کلیه

 شود: اندازي راه و نصب زير مشخصات با ارائه( یکيو مکان یکي)مجهز به قفل الکترون دسترسي کنترل یتقابل  بايستي یکاتومات دربهاي

 سیستم بودن ماژوالر يضقابل تعو ینیوميمقطع آلوم داراي 

 موانع با برخورد خش ضد 

 چشم BEA فرد حرکت جهت تشخیص یتبا قابل 

 درب ینمادون قرمز ب ايمني حسگر 

 کنترل  مرکزBDE-E  توسط کاربر ريزي برنامه یتبا قابل 

 ها مدل  شیشه دور فريمPS6 درزگیر یکبهمراه الست 

 يمنيا سنسورهاي 

 الکترومکانیکال قفل 

 ساعت 48 درمرتبه 400 تا کردن بازوبسته قابلیت با سیستم يکفابر باطري 

 سفید برنگ فلوت میل 10 سکوريت شیشه 

 از آن پذيري فرمان و تردد کنترل سیستم به اتصال قابلیت 

 بخش برق -10

 طرح الکتريکال مرکز داده مطابق با استانداردهاي:

 TIA942  

 ANSI/BICSI  
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 IEC-62305-part 2  (Risk Management) 

 IEEE1100  (for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment) 

 BS7430 (code of practice for Earthing) 

 NFPA 780 (for installation of lightning protection system) 

 IEC-62305-Part4  (Electrical and Electronic systems within Structure) 

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مربوط به تاسیسات فشار ضعیف و فشار متوسط. 110-1نشريه 

  به تاسیسات جريان ضعیف.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مربوط  110-2نشريه 

  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مربوط به نقشه هاي جزئیات اجرايي تیپ تاسیسات  393نشريه

 الکتريکي ساختمان.

  با موضوع طرح و اجراي تاسیسات برقي ساختمان ها. 13مقررات ملي ساختماني ايران، مبحث 

 موارد زير جهت طراحي مرکز داده بايستي در نظر گرفته شود.  TIER 2انجام مي پذيرد و در رده طراحي 

توسط کارفرما تهیه و نصب گرديده  Change Overجهت مرکز داده به همراه تابلو  KVA 800يک عدد ترانس اختصاصي به ظرفیت 

هیه و نصب گرديده است و نیازي جهت مرکز داده قبال توسط کارفرما ت KVA 550است. همچنین يک عدد ديزل ژنراتور به ظرفیت  

 به ديزل ژنراتور در اين پروژه نمي باشد.

انجام داده و گزارشات  ETAPپیمانکار موظف است قبل از ساخت تابلو هاي مورد نیاز کلیه محاسبات را توسط نرم افزار مهندسي برق 

 به کارفرما تحويل نمايد.مربوط به محاسبات اتصال کوتاه و پخش بار را به همراه فايل الکترونیکي آن 

،  خطي تک نقشه ، لیست يرينگ،وا  Type Testبرق اعم از  هاي تابلو یهمحاسبات و مدارک مربوط به کل تمامي يستبا مي پیمانکار

 .يدمربوطه را به کارفرما ارائه نما يها یک، الج FRONT VIEW،  ينقشه سه خط

  برق توزيع سيستم -8-1

  .فیلتر الکترومغناطیس و تابلو فیلتر پنل براي باي پس نمودن فیلتر نیز بايستي تامین و در محل اتاق برق مرکز داده نصب گردد

باشد. همچنین يک عدد تابلو فیلتر  -آمپر  800فیلتر الکترومغناطیس در نظر گرفته شده بايد از نوع اکتیو داينامیک  و به ظرفیت 

 فیلتر الکترومغناطیس در نظر گرفته شود. بايد جهت باي پس کردن

  تابلو هايChange Over ،بانک خازني قبال توسط کارفرما تامین و نصب گرديده است. ، سیستم خنک کننده، روشنايي نرمال 

  گردش بخشي از کابل کشي ها قبال توسط کارفرما انجام پذيرفته است. اين کابل ها شامل کابل هاي مربوط به چیلرها، پمپ هاي

 UPSبه فیلتر و فیلتر پنل، کابل ورودي به  ATSمي باشد. ساير کابل کشي ها شامل ورودي از تابلو  VRFآب، کولرهاي گازي و 

ها، کابل هاي مربوط به باتري ها، روشنايي، سیستم فشار ضعیف و مانیتورينگ و هر آنچه که براي راه اندازي  UPSها، خروجي از 

 عهده پیمانکار منتخب مي باشد. مرکز داده الزم است بر 

 : رايزر در نظر گرفته شده جهت توزيع برق مرکز داده به شکل زير مي باشد 
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  پیمانکار منتخب مي بايد تابلو فیلتر پنل مناسب جهت باي پس کردن فیلتر الکترومغناطیس در زمان خرابي فیلتر در نظر بگیرد و

 نمايد.در کنار فیلتر الکترومغناطیس نصب 

  تابلوDC MDP  .قبال توسط کارفرما تهیه گرديده است 

  تابلوDC MRP  که جهت تغذيه چیلر ها، اينرو ها، کولر هاي گازي وVRF  اتاقUPS  مي باشد قبال توسط کارفرما تهیه و نصب

 گرديده است. 

  تابلوDCP   .قبال توسط کارفرما تهیه و نصب گرديده است 

  تابلو فیلتر پنل، تابلوRACK PANEL A &B .مي بايد توسط پیمانکار منتخب تامین گردد 

  سانتیمتر باشد. 60حداکثر عمق تابلو فیلتر پنل مي بايد 

 .چنانچه نیاز به سربندي مجدد در تابلو هاي موجود باشد پیمانکار مي بايد با هماهنگي کارفرما اقدام به اين کار نمايد 

  جهت تغذيه بارهاي حساس غیرIT  کنترل تردد، پنل هاي اعالن و اطفاء، بخشي از روشنايي، سیستم مانیتورينگ يک اعم از

بايستي وارد تابلو توزيع گردد و سپس بارهاي  UPSدر نظر گرفته شده است که خروجي اين  KVA 10به ظرفیت  UPSدستگاه 

 باشد. فوق بر عهده پیمانکار مي UPSذکر شده را تغذيه نمايد. تامین تابلو جهت توزيع برق 

 مشخصات فني تابلو ها  -8-2

  .رنگ آمیزي تابلو ها بايستي  بصورت الکترواستاتیک )پودري( انجام پذيرفته باشد 

  میلیمتر و درب جلو از ورق روغني به  2.5بدنه تابلوهاي ايستاده بايد به صورتي ساخته شود که ستونها از ورق روغني به ضخامت

 میلیمتر باشند 1.5صفحات روبند و مونتاژ از ورق روغني به ضخامت میلیمتر و ساير دربها و  2ضخامت 

 . کلیه تابلوها داراي صفحه مونتاژ جهت نصب و سیم کشي اقالم داخلي باشند 

  کلیه تابلوها داراي صفحات روبند جهت حفاظت در مقابل تماس با قسمتهاي برقدار داخلي باشند. صفحات روبند داراي لوالي

 وانیزه سه پیچ و قفل آچاري باشند.روکار از نوع گال

 اي براي دربهاي پشت باشند . تابلوهاي  تابلوهاي ايستاده داراي قفل مرکزي سه محوري براي دربهاي اصلي و قفل آچاري زبانه

 ديواري داراي قفل سوئیچي باشند.

 گالوانیزه نوع مرغوب باشند . کلیه تابلوها داراي لوالي مخفي از جنس 

 در محوطه باالي تابلو انجام گرفته و داراي عايق از نوع وارنیش حرارتي با رنگ هاي قرمز زرد و آبي  ،هاي فازها کلیه شمش کشي

 براي تشخیص فازها خواهند بود . L1,L2,L3با کد گذاري 

 . شمش کشي نول و ارت در محوطه پايین تابلو انجام خواهد گرفت 

 یما بر روي بدنه نصب خواهند شد.شمشهاي فاز و نول بر روي مقره و شمش ارت مستق 

 .کلیه شمشها تا محل محفظه سربندي بايستي امتداد يابند 

  برابر تنظیم حرارتي کلید اصلي در نظر گرفته  1.5شمشکشي فازها با رعايت فضاي کافي انجام گیرد و سايز شمشهاي فاز حداقل

 شود .

 گرفته شود . سايز شمشهاي نول و ارت حداقل نصف سايز شمشهاي فاز در نظر 

 .سايز شمش هاي نول و ارت در تابلو ها يکي باشد 
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 هاي داخل تابلو از داخل کانالهاي پالستیکي از نوع مرغوب انجام خواهد گرفت توجه: در تابلو يو پي  سیم کشي کلیه سیم کشي

 اس سايز شمش ها و سیم هاي نول و ارت به همان اندازه شمش ها و سیم هاي فاز ها مي باشد.

 در داخل در اصلي کلیه تابلو ها يک عدد جا نقشه اي به همراه نقشه ازبلیت تابلوي ساخته شده پیش بیني شود.نقشه ايجا : 

 براي کلیه فیدر هاي ورودي و خروجي در تابلو ها از پالک هاي نوع بر چسبي ) اتیکتي ( از نوع مرغوب استفاده پالک گذاري :

 شود. 

 وقفه الزامات منابع برق بدون  -8-3

و قابلیت  600KVA تا ماژوالر از يک برند معتبر با ظرفیت فرم UPSطراحي سیستم برق بدون وقفه بر اساس استفاده از دو دستگاه 

در  تا دقیقه پشتیباني مد نظر مي باشد 10براي هر دستگاه به همراه باترهاي مورد نیاز جهت  100KVAماژول با ظرفیت تا نصب 

افزايش مصرف اقدام به  نیز باو در آينده  گرددتهیه  متناسببا توجه به ظرفیت مورد نیاز ماژول هاي و داده  زمان راه اندازي مرکز

 . ضمنا طراحي و تعیین دقیق ظرفیت سیستم برق بدون وقفه به عهده برنده مناقصه مي باشد.میسر باشدخريد ماژول هاي بعدي 

شناسان بانک را بمنظور بازديد از فرآيند تولید و گذراندن دوره آموزش هاي فني همچنین پیمانکار موظف است حداقل دو نفر از کار

 مورد نیاز، به کارخانه سازنده اعزام نمايد.

عمل هاي پدافند غیر عامل )بانک مرکزي( بر اساس لساخت فیلتر پنل و تابلوي باي پس فیلتر الکترومغناطیس بايستي بر اساس دستورا

 داده انجام گردد.ظرفیت مورد نیاز مرکز 

 با ظرفیت UPSهمچنین جهت مصارفي همچون روشنايي، دستگاه کنترل تردد، مانیتورينگ و اعالن و اطفا حريق يک دستگاه 

10KVA   در نظر گرفته شده است. تابلو توزيع مناسب جهت توزيع برق اين يو پي اس بايد توسط پیمانکار منتخب در نظر گرفته

 شود.

 نوع زا دستگاه مي بايد (VFI) تکنولوژي  داراي و On Line Double Conversion .باشد 

  هر يک ازUPS  دقیقه در شرايط  10ها مي بايد داراي يک مجموعه باتري کامال مجزا براي تامین توان مورد نیاز به مدت حداقل

 بار کامل باشد.

 نمايد را ارائه باتريها جانمايي نقشه همراه به یاز را ن مورد باتريهاي پیمانکار منتخب محاسبات مربوط به آمپر ساعت و تعداد. 

 تحويل  و راه اندازي نصب، جهت الزم متعلقات و ملزومات تمامي تامینUPS .ها بر عهده پیمانکار مي باشد 

 باشد داشته را ها باتري وزن %150 تحمل بايست مي پیشنهادي باتريهاي کابینت. 

 باشد سال 7 عمر حداقل و معتبر گواهي هاي داراي بايست مي پیشنهادي باتريهاي. 

 باشد.   مجزا باکس فیوز مجموعه يک داراي میبايست باتري استند هر 

 مربوط به پارامترهاي کلیه UPS پروتکل طريق از بايستي تجهیزات ديگر با يکپارچه بصورت SNMP و کنترل سیستم در 

 .باشد ارائه قابل مانیتورينگ

  تامین تمامي ملزومات و متعلقات الزم جهت نصب، راه اندازي و تحويلUPS  .ها بر عهده پیمانکار مي باشد 

 .دستگاه هاي يو پي اس مي بايست قابلیت موازي شدن )پارالل شدن( داشته باشند 

 .سیستم شارژر، اينورتر، رکتیفاير براي هر ماژول مستقل باشد 

 جه حفاظت دستگاه حداقل درIP20 

 را داشته باشد. اسیدي یلدخشک س هايباتري با کارکرد قابلیت 

 .حداالمکان سیستم باي پس و کنترل براي هر ماژول مستقل باشد 
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  نامتعادل در فازهاي  %50عملکرد در شرايط بارهاي تا قابلیتR,S,T 

 

 

 Rectifierبخش مشخصات

 400 V, 3Ph, 50Hz 

 THDI 3حداکثر  خطي یردر بار غ% 

 1حداکثر  خروجي ولتاژ رگوالسیون% 

 1کمتر از  خروجي ولتاژ ريپل حداکثر% 

 باشد کنترل قابل هاباتري شارژ جريان. 

 

 Inverterبخش  مشخصات

 400 V, 3Ph, 50Hz 

 1حداکثر  خروجي ولتاژ رگوالسیون% 

 95/0حداقل  ورودي و خروجي قدرت ضريب 

 THDU 3حداکثر  خطي یربار غ ي% و برا2حداکثر  يبار خط يبرا% 

 تکنولوژي از استفاده full bridge IGBT 4باالتر از  یچینگبا فرکانس سوئkHz 

 یهثان 1به مدت  نامي جريان برابر 3 تا کوتاه اتصال جريان تحمل 

 یقهدق 1مدت  يبرا نامي جريان% 150 و یقهدق 10مدت  يبرا نامي جريان% 125 بار اضافه تحمل قابلیت 

  99و در حالت باي پس باالي % 95راندمان در حالت اينورتر باالي% 

 

 سيستم روشنايي -11

  مالک عمل خواهد بود. 7رعايت کلیه الزامات ذکر شده در استاندارد هاي نامبرده در ابتداي فصل 

  درصد روشنايي از هر فضا مي بايد از طريق  30حداقلUPS .تامین گردد 

  متري از کف کاذب تمام شده مي باشد. 1فاصله لوکس افقي در  200لوکس عمودي و  500حداقل شدت نور مورد نیاز 

  نوع المپ هاي مورد استفاده مي بايد داراي نور مناسب و از نوعLED  سانتیمتر باشد. 60* 60بوده که  ابعاد آنها 

 .جهت اجراي سیستم روشنايي مي بايد از لوله فلزي از نوع گالوانیزه گرم با سايز مناسب جهت کابل کشي استفاده نمود 

 امي کابل کشي هاي مربوطه به سیستم روشنايي مي بايد در فضاي سقف کاذب انجام پذيرد.تم 

 كابل كشي برق -8-5

  مالک عمل خواهد بود. 7رعايت کلیه الزامات ذکر شده در استاندارد هاي نامبرده در ابتداي فصل 

 متناسب و استاندارد انجام پذيرد.  اتصال کلیه سیم ها و کابل ها در محل مربوطه با استفاده از سر سیم و کابلشو 

  .تمامي کابل هاي مورد استفاده در اين پروژه بايد از نوع مسي بود و استفاده از کابل آلومینیومي به هیچ وجه مجاز نمي باشد 
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  به کارفرما پیمانکار منتخب مي بايد محاسبات مربوط به جريان دهي کابل ها را با توجه به مدل نصب، متراژ ، ضريب همجواري را

 ارائه و پس از اخذ تايیده نسبت به کابل کشي اقدام نمايد.

  کابل هايي که درBascket   قرار گرفته است در هنگام خروج از سیني بايد سوراخ متناسب با آن بر روي بدنه سیني ايجاد و پس

 از عبور از گلند فلزي مخصوص سیني به جعبه تقسیم، سوکت مربوطه انتقال داده شود. 

  براي هر يک از رک ها مي بايد از دو مسیر و از دو تابلو توزيعRack Panel A&B  .کابل کشي صورت پذيرد 

 همبند شود. اصلي ارت یستمبا س مؤثري نحو به بايستيموجود در مرکز داده م فلزي قطعات و تجهیزات کلیه 

 (  PDUترمينال هاي توزيع برق )  -8-6

 هر رک دو دستگاه  ازاي به هارک داخلي تجهیزات نیاز مورد برق توزيع جهت بايستمي دهنده پیشنهادPDU یرددر نظر بگ. 

 توان PDUحداقل توان  ومربوطه  هايرک با متناسب بايستيم یشنهاديپ هايPDU  7کمتر از  يدنبا KVA باشد . 

 PDUاز نوع  بايستمي هاMetered و اتصال به شبکه را  يکالالکتر يپارامترها يشاتصال سنسور دما و رطوبت، نما یتبوده و قابل

 داشته باشند.

 PDUبه صورت  بايستيم یشنهاديپ هايZero U  .باشد 

 اينکه به توجه با PDU صورت به ها Zero U شدن عملیاتي و سرورها نصب از پس شوند مي بسته رک کنار در و باشند مي 

هايي که در ارتفاع  PDUباشد؟ در غیر اينصورت از  مي صورت چه به منظور رفع خرابي به ها PDU نمودن خارج نحوه سايت

 رک ) کنار رک( نصب مي شوند استفاده گردد. 

 اتصال  جهتPDU با  ياز کانکتورها يستيها باIP .مناسب استفاده گردد 

 شبکه  کشي کابلPDU است پیمانکار عهده به اتصاالت کلیه همراه به رک تا سوئیچ از و مربوطه یچها تا سوئ. 

 شبكه زمين  -12

 یرمربوطه نظ هاي استاندارد با ارتینگ یستمس يو اجرا طراحي TIA 942   ،IEC 61000  ،IEC 62305  ،IEEE 1100  و

ANSI و TIA 607 در  يمختلف مرکز داده خصوصا بخش ها هاي بخش اتصال اساس بر داده مرکز ارتینگ سیستم. بود خواهد

مختلف اعم از بدنه تابلوها،  يشود. بخش ها يم طراحي است اهم 2 يرمقاومت ز داراي که زمین یستممعرض تماس انسان به س

 .شوندمي متصل زمین یستمبه س يمس يکف کاذب و ... توسط تسمه ها هاي پايه ينروها،بدنه رک ها و ا

 صورت  به بايد داده مرکز در ارت سیستمTNC-S .اجرا گردد 

 باشد الزم چنانچه تست از پس. يدنما يارت موجود در ساختمان را بررس يچاه ها بايستي ارتینگ یستمس اجراي از قبل پیمانکار 

 ذکر به الزم. نمايد همبند يکديگربدون روکش چاه ها را با  مسي سیم استفاده با و نموده حفر ارت چاه الزم تعداد به يستبا مي

 .گردد همبند نیز موجود ارت یستمبه س يستيارت حفر شده با هاي چاه است

 اتاق سرور  يگريجهت اتاق برق و د يکيمستقل  مسیر دو  از ساختمان در شده اجرا ارت ينگر يالزم بر رو يها بررسي از پس

 از اتاق ها متصل گردد.  يکارت هر  بارهاي باس به و گردد يجادا

 ارت شامل  هاي شینهMGB ، TMGB يکيمتناسب با توان الکتر يبا ضخامت و پهنا يمطابق استاندارد از تسمه مس بايستي يم 

تعداد مناسب سوراخ جهت اتصال  يدارا يستيبا مي ها شینه اين. گردد یهگردند ته مي نصب يهدو پا يکه توسط دو مقره بر رو

 .شود گرفته نظر در کابلشو هر براي سوراخ دو بايد نیز ها شینه روي و باشد سوراخه دو بايد کابلشوانواع کابلشو باشند. 

 سیستم داده مرکز به ارت سیم انتقال از پس SRG خواهد انجام ارت شبکه به مختلف یزاتجهت اتصال تجه کشي ینهو ش 

 جزيیات با ارت یستممختلف به س هاي بخش اتصال نحوه و ارت سیستم در استفاده مورد مختلف تجهیزات مشخصات.  پذيرفت

 نشان داده شده است.  تفصیل به یوستپ هاي فايل در اجرا
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 سيستم خنك كننده   -13

پیمانکار موظف است در محاسبات ، همواره موارد زير را در نظر گیرد، بديهي است تخطي و انحراف پیمانکار از استاندارد و مقررات 

 باشد مگر در مواردي که بنا به تشخیص کارفرما امکان اجراي آن مقدور نباشد. مربوطه پذيرفته نمي

  استانداردهايAshrae مباحث مربوطه 

  استانداردNFPA مباحث مربوطه 

 استانداردها و دستورالعملهاي مورد تايید وزارت نیرو 

هاي اجتناب ناپذيري نسبت به استاندارد، مقررات  پیمانکار موظف است در مراحل مختلف طراحي منطقي و اجرا چنانچه محدوديت

اين سند وجود نداشته باشد، مراتب را در اسرع وقت به صورت کتبي به اطالع کارفرما و ناظر  و مراجع مربوطه مشاهده نمايد که در

 برساند و در اين خصوص کسب تکلیف نمايد.

 باشد.  مي سرد آب مبرد از استفاده کننده خنک بخش در داده مرکز ينمورد نظر در ا آوري فن 

 صورت گرفته از   يبر اساس طراح سرور اتاق در نیاز مورد برودت تامین جهتINROW  هاي خريداري شده توسط کارفرما

 گردد. مي استفاده

 برودت در اتاق  تامین جهتUPS از  يو باترIN-Row سیستم همراه به VRF است گرديده نصب و یهکه قبال توسط کارفرما ته 

 باشد. مي نیز UPS  ينصب شده در اتاق ها VRF هاي یستمس اندازي راه به موظف پیمانکارگردد.  مي استفاده

 هاي یستمس از برق اتاق در برودت تامین جهت VRF گردد.  استفاده 

 ارائه را يتمختلف سا يمربوط به فضاها تفصیلي محاسبات تمام يستبا مي دهنده یشنهاداعالم شده، پ هاي ظرفیت به توجه با 

 . نمايد

 است.  گرديده یهگردش آب پروژه قبال توسط کارفرما ته يو پمپ ها ها اينرو و ها چیلر 

 4 133 ظرفیت بابرند امرسون  ر،چیل عددKW مربوطه  کشي لوله و است يدهدگر نصب ساختماندر تراس طبقه دوم  و یهته قبال

 است.  يرفتهتا مرکز داده انجام پذ ها چیلر محلاز 

 و پمپها و در صورت نیاز رفع مشکل سیستم هاي مذکور نیز میباشد. پیمانکار موظف به راه اندازي چیلرها 

 نمايد یلموجود در مرکز داده را تکم کشي لوله يدبا مي منتخب پیمانکار . 

 در اتاق  يدبا مي منتخب پیمانکارCDU را ها اينرو بین سرد آب توزيع جهت مناسب کلکتور داده مرکز در شده گرفته ردر نظ 

 . نمايد اجرا

 باشد.  مي منتخب پیمانکار عهده بر ها ينروا اندازي راه و نصب 

 که آنجا از IN-Row ینب يالزم جهت هم بند بیني پیش لذا گیردمي قرار ها رک بین ها IN-Row  مجاور از  هاي رک وها

 است. يسمت جلو و عقب رک ها الزام

 دهد ارائه را سرد آب توزيع و یدتول خطي تک نقشه يدبا مي منتخب پیمانکار. 

 دستگاه هر از مستقل برگشت و رفت مسیر يکبه صورت  يداخل يلوله ها اجراي و مصالح تامینIN-Row   تاCDU  از جنس

 باشد. مي منتخب پیمانکار عهده بر اتصاالت مربوطه و کف در یازمورد ن هاي ساپورت بهمراه سوپرپايپ يهال 5 يلوله ها

 از محل موجود لوله ها تا اتاق  ياصل هاي لوله یلجهت تکم ،اجرا و مصالح تامینCDU درز بدون یاهس يلوله فوالد از استفاده با 

         منتخب یمانکارلوله ها بر عهده پ داري نگه جهت یازمورد ن يو ضد زنگ بهمراه ساپورت ها جوشي اتصاالت بهمراه مانیسمان

 باشد. مي
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 ساخت CDU قطع و وصل از نوع  شیر آمیزي، رنگ جوشي، اتصاالت با یسمانبدون درز مان ياز جنس لوله فوالدBall Valve  و

و تجهیزات کنترلي  يدرنگ شده به همراه درب بازد فوالدي ورق از شده ساخته نیاز مورد محفظه نصب و یهو ته يبرنج يصاف

 باشد مي منتخب پیمانکار عهده برمربوطه 

 رفت و برگشت در داخل  یرمس روي بر دما و فشار گیج نصب و تهیهCDU نوع از یهتخل یرهايو ش چدني یغهبا ت اي پروانه نوع از 

 .باشد مي منتخب یمانکاربر عهده پ توپي

 ريخته لوله در ديگر عملیات يا يحاصل از جوشکار فلزي براده کمترين که یردانجام گ اي گونه به يدبا يم کشي لوله عملیات 

 .شود

 گردد. گذاري عالمت سايت در و کنترل يدبا مي ها لوله یرمس کشي لوله عملیات انجام از قبل 

تامین مصالح و  ،شود پوشانده مناسب عايق با يدبا يم نشتي عدم از ینانپس از تست فشار و اطم يلوله کش هاي مسیر کلیه

 .اجرا جهت عايق لوله ها بر عهده پیمانکار میباشد

 نکند يجادا يکف کاذب اخالل هاي تايل نصب در ها لوله که یردانجام گ صورتي به يدبا مي يتداخل سا کشي لوله. 

 گردند. گذاري عالمت استاندارد بصورت يدبا يو اقالم استفاده شده در خط م يلوله کش هاي مسیر کلیه 

 

 
 

 و محاسبه شود. يطراح نهايي چینش اساس بر بايد برق اتاق کننده خنک سیستم 

 خنک کننده اتاق  سیستمUPS و محاسبه شود. يطراح نهايي چینش اساس بر يدبا يو باتر 

 و محاسبه شود. يطراح نهايي چینش اساس بر بايد مانیتورينگ اتاق کننده خنک سیستم 

 

  شبكه پسيو تجهيزات وبسته  / سرد گرم راهرو رک -9-1

 به بستهتوان از سیستم تکمیلي راهرو گرم / سرد  جلوگیري از امکان ترکیب هواي سرد و گرم با يکديگر و اتالف انرژي، مي جهت

 / انتهايييي/ سرد که توسط يک سقف شیشه اي و درب ابتدا گرم راهرو تکمیلي، سیستم اين از استفاده با. نمود استفاده زير صورت

ه است که فقط تنها راه بسته شده و به صورت يک قسمت کامال ايزوله در آمده است . بدين ترتیب هواي گرم / سرد در يک محیط بست

 خروج آن از طريق عبور از سیستم هاي کولینگ نصب شده بین رک ها مي باشد . 

 برخوردار باشد.  کافي استحکام از يستبا مي اکتیو مي باشد که تجهیزات استقرار جهت ،بخش ينتر يعنوان اصل به رک
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 ابعاد و تعداد رک هاي مرکز داده با توجه به برند رک 

H*W*D فاز اول راه اندازي فاز دوم راه اندازي فاز سوم راه اندازي Roll Rack NO 

200*600*100 6 6 14 EDA 1 

200*800*100 2 2 2 HDA 2 

200*800*100 0 0 4 MDA 3 

36 8 8 20 Total 

 

 ها رک ويژگي مورد در ANSI/TIA – 942 و  -ANSI/BICSI-002  2011ازجمله مراكزداده استانداردهاي در شده ذكر الزامات كلية

 .گيرد قرار نظر مد بايد

 کنند ايجاد دهند مي جاي خود در که تجهیزاتي براي مناسبي تهويه که شوند انتخاب طوري بايد حتماً رکها. 

 1200ينامیکيو د یکياستات بار تحمل حداقل بايست يم رکها فلزي تمام بدنهKg   باشدرا داشته. 

 بايستي رک درب. باشندو درب جلو تک لنگه  دولنگه صورت به عقب درب و باشند يتور ازنوع حتماً رکها وجلوي عقب درب 

 .باشد جداکردن قابل براحتي

 يونیتهاي و رکها In-Row نباشد سوراخکاري و فلزکاري به نیازي تا باشند داشته را يکديگراتصال به  قابلیت بايستي. 

 باشند رک نمودن تراز جهت تنظیم پیچ به مجهز بايستي رکها. 

 باشد سقف از عبورکابل جهت مناسب متعدد وروديهاي داراي بايستي رک. 

 رک باشد.  هاي يلدرصد از سطح مقابل فاصله ر 70حداقل  بايستي ها رک عقب و جلو درب بازشو درصد 

 باشد داشته وجود نظافت و پاکسازي جهت گرم يراهرو سقفي قطعات جداسازي امکان . 

 باشد بدنه ارت سیستم به مجهز يدبا مي ها رک. 

 باشد داشته وجود بايد رک در استاندارد تجهیزات کلیه نصب امکان. 

 بیني پیشبا عرض مناسب  بستهگرم  اتاقک يک ايجاد براي سقف ماژول و درب شامل تجهیزاتي رکها، بر عالوه بايستي پیمانکار 

 .باشند داشته را يکديگراتصال به  قابلیت بايستي رکها منظور بدين. کند

 ساير و رکها یهبتواند با کل بايستي راهرو اين. شود گرفته نظر در بیرون محیط با شده يقبه صورت کامالً عا بايستي راهرو 

 يجهت ورود و شست چشمي با یکشفاف و درب اتومات پانلي سقف داراي و شود يکپارچهقرار دارند  رديف يککه در  تجهیزاتي

 .باشدجهت خروج 

 باشد مشابه رکها رنگ با راهرو رنگ. 

 عرض و ارتفاع راهرو در دسترس باشد. تمامي بازشدن هنگام و بوده يقو مقاوم در برابر حر کشويي دولنگه، راهرو، ارتفاع به دربها 

 داخل راهرو هنگام بسته بودن دربها وجود داشته باشد.  رويت امکان 

 هاي الزم جهت عبور کابلها را داشته باشد. بیني یشو پمحل مناسب جهت نصب دتکتورها  بايستي بسته راهرو 

 نظر در رک سازنده کارخانه مشخصات طبق بايد آن به وابسته یزاتبسته از جمله سقف، درب و تجه راهروي به مربوط تجهیزات 

 .شود گرفته

 دستگاه با بايد ها رک IN-Row يراق به نیازي که طوري به باشد داشته همخواني است شده خريداري کارفرما توسط که موجود 

 .باشد نداشته اضافي آالت
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 شبكه ارتباطات -14

 نحوه ارتباطات شبکه مسي و فیبري في ما بین رک ها به شرح جدول ذيل اعالم مي گردد.

 :(BOX1) فاز اول طراحي

 ارتباطات کابلي مقصد مبدا

 ارتباط فیبري ارتباط مسي نام رک نام رک
EDA-A1 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A1 HDA -

B 

6 Port 12 Link 

EDA-A2 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A2 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-A3 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A3 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-A4 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A4 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-A5 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A5 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-A6 HDA-A 6 Port 12 Link 

EDA-A6 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B1 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B1 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B2 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B2 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B3 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B3 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B4 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B4 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B5 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B5 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B6 HDA-B 6 Port 12 Link 

EDA-B6 HDA-B 6 Port 12 Link 

HDA-A MDA1 72Port 72Link 

HDA-A MDA2 72Port 72Link 

HDA-B MDA1 72Por 72Link 

HDA-B MDA2 72Por 72Link 

MDA1 MDA2 72Por 72Link 
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 :  (BOX2)فاز دوم طراحي

 في ما بین رک ها به شرح جدول ذيل اعالم مي گردد. دومنحوه ارتباطات شبکه مسي و فیبري در فاز 

 

 

 

 

 ارتباطات کابلي مقصد مبدا

 ارتباط فیبري ارتباط مسي نام رک نام رک
EDA-C1 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C1 HDA-D 6 Port 12 Link 

EDA-C2 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C2 HDA-D 6 Port 12 Link 

EDA-C3 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C3 HDA-D 6 Port 12 Link 

EDA-C4 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C4 HDA-D 6 Port 12 Link 

EDA-C5 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C5 HDA-D 6 Port 12 Link 

EDA-C6 HDA-C 6 Port 12 Link 

EDA-C6 HDA-D 6 Port 12 Link 

HDA-C MDA1 72Port 72Link 

HDA-C MDA2 72Port 72Link 

HDA-D MDA1 72Por 72Link 

HDA-D MDA2 72Por 72Link 

MDA1 MDA2 72Por 72Link 

 :  (BOX3)فاز سوم طراحي

 في ما بین رک ها به شرح جدول ذيل اعالم مي گردد.نحوه ارتباطات شبکه مسي و فیبري در فاز سوم 

 

 ارتباطات کابلي مقصد مبدا

 ارتباط فیبري ارتباط مسي نام رک نام رک
EDA-E1 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E1 HDA-F 6 Port 12 Link 

EDA-E2 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E2 HDA-F 6 Port 12 Link 

EDA-E3 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E3 HDA-F 6 Port 12 Link 

EDA-E4 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E4 HDA-F 6 Port 12 Link 

EDA-E5 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E5 HDA-F 6 Port 12 Link 

EDA-E6 HDA-E 6 Port 12 Link 

EDA-E6 HDA-F 6 Port 12 Link 

HDA-E MDA1 72Port 72Link 

HDA-E MDA1 72Port 72Link 



25 

 

HDA-F MDA2 72Port 72Link 

HDA-F MDA2 72Port 72Link 

MDA1 MDA2 72Port 72Link 

 

 

 

 

 از نوع  يستياز مرکز داده تا اتاق مخابرات ساختمان با يارتباط نوري فیبرSingle Mode  و به صورتEnd TO End بیني یشپ 

 متر مي باشد 120متراژ حدودي  (باشد ختمانخارج از سا فضاي در کار جهت يقگردد. )نوع روکش مقاوم در برابر حر

 يمخابرات يکابل ها يارتباط مسیرهاي (  مس از نوعCAT6A از مرکز داده تا اتاق مخابرات ساختمان با و فیبر )از داخل  يستي

  سخت عبور داده شود. يس يو يپ  يلوله ها

 گرفت خواهد قرار (TOP Of Rack)شبکه  سوئیچ يک EDA هاي رک از يک: در هر  نکته

 شرکت ها مي بايست بهاي هر فاز را به صورت جداگانه  اعالم نمايند. 

 قیمت فاز سوم قیمت فاز دوم قیمت فاز اول نوع بستر

    فیبر

    مس

 الزم بذکر مي باشد، از آنجائي که طراحي اکتیو هنوز انجان نشده است، ضرورت دارد تا شرکت کنندگان هزينه هاي اجراي کابل هاي

 پسیو را مجزا اعالم نمايند تا با توجه به طراحي اکتیو و صرف و صالح پروژه، کارفرما نسبت به انتخاب طرح اقدام نمايد.

  سنتر يتابستر شبكه د ياجرا هاي دستورالعمل -10-1

 بین رک ها با يکديگر ارتباط کابلي دارند ترجیحا از که  کابلهايي یهکل برايBasket Cable Tray  در عرض هاي مختلف با توجه

 به حجم کابل ها استفاده شود.

 از  ش و جلوگیري از تابیدگي کابل هاجهت آرايCable Comb  .در کل مسیر استفاده شود    

 لیبل یهکرد کل شناسائي را کابل يگرکابل بتوان آدرس محل اتصال سر د يباشد که از هر سو اي بگونه بايد رکها ینب گذاري لیبل 

 کرد. شناسائي را لیبل بتوان کرد هباشد که از هر طرف که به کابل نگا اي بگونه بايد ها

 مخدوش ياعنوان کنده  هیچ به آن نرفتن بین از و لیبل عمر ياداستفاده گردد که ضمن ازد روکشي از ها لیبل از حفاظت جهت 

 . نگردد

 اي پارچهرک با استفاده از بست  کناري سمت دو از بايست يگردد م يها به داخل رک وارد م ینيکه از س يمس يکابلها  کلیه 

 . گردد نصب پنل پچ داخل به مناسب زاويه با و گردد هدايت پنل پچ پشت به و شده مهار مناسب

 ياستانداردها ويرايش آخرين از بايد يشبکه م هاي کابل نصب عملیات جهت TIA942&TIA568 , 569گردد. پیروي 

 باشد.  يم يالزام يهر گونه دستگاه استفاده از لوله فوالد يبرا )در صورت وجود(  داخل سقف کاذب يکش کابل براي 

 شده باشد. دهي آدرس پرينتر لیبل توسط بايد يرک م روي بر شده نصب قطعات کلیه 

 يدنرسد و آنها را له ننما یبيباشد که به کابل ها آس اي گونه به بايد ها کابل زدن بست. 

 کابل ها در  کشي شانهBascket  شود يترعا. 

 کارفرما يیدرا ارائه کند و بعد از تا يبستر کابل کش سازي یادهپ براي مناسب راهکار بايد یمانکارپ کشي کابل زياد حجم به توجه با 

 .نمايد اجرا
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 بگیرد نظر در ها کابل نوع ينا يبرا مستقلي مسیر بايد پیمانکار ي،نور هاي فیبر حساسیت دلیل به . 

 گردد. بیني یشرک پ يدر باال / حلقهسیني نظیر مناسب تجهیزات بايد ها کابل کردن حلقه به نیاز صورت در 

 باشد ها رک همرنگ يدرک ها با ياجرا شده در باال سیني. 

 شود یدهمشخص شده در اتاق ها بدون انقطاع کش هاي نود تا رک محل از ها کابل. 

 گردد استفاده پانچ مخصوص دستگاه از بايد ها کیستون پانچ جهت. 

 نشود برداشته بیشتر استاندارد شده تعريف میزان از کابل غالف عنوان هیچ به. 

 آن در داخل رک  شدگي له يامتر نباشد و از حلقه  سانتي 20 از بیشتر داکت داخل در و کیستون پشت اضافه کابل حداکثر

 . گردد يخوددار

 

 نوري فيبر هاي كابل فني مشخصات -10-2

 يبا قطر خارج تاسنتريد يها طیرشته مخصوص استفاده در مح 12با  OM4 رده و Multi-mode نوع از بايستمي ها کابل اين -

آن بدون  کرونیم 250 يکه تارها LSFH يشده و روکش خارج Bend Optimize يبرنوریف يمتر با تارها يلیم 3حداکثر 

 . شده باشند کسیف yarnدر ژاکت به همراه  وپیت
 10G-40G-100Gشامل پچ کورد، کانکتور و .... مي بايستي سرعت و پهناي  برند يک از End-to-End تجهیزات اتصاالت پسیو -

 شود. یشنهادپ با تجهیزات سیسکو باشندو داراي تطابق  رد استفاده در پروژه پاس نماينددر هر متراژ مو Coreبروي هر دو را 

 است الزم ها کابل براي پیشنهادي هاي کابل روکش جنس Indoor ايجاد هالوژن گاز حريق، بروز صورت در که باشند نوعي از و 

 (.FRNC) باشند حريق برابر در مقاوم رده از و( LSZH) ننموده

 نموده درج را نکته اين خود مستندات در معتبر سازنده. )باشند مرکزداده کاربري جهت مناسب طراحي با پیشنهادي هاي پنل پچ 

 .(نمايد ارايه را الزم مستندات دهنده پیشنهاد و باشد

 رده از نوري فیبر هاي پنل پچ کلیه High Density باشد داده مرکز مناسب و . 

 باشند الکترواستاتیک رنگ با استیل جنس از و مستحکم ساختاري، نظر از پیشنهادي هاي پنل پچ. 

 بندي دسته و مديريت براي مناسب امکانات داراي پیشنهادي هاي پنل پچ Patch Cordباشند؛ کوردها پچ پیچش زاويه کنترل و ها 

 امر اين جهت Patch Panel توسط شده اشغال فضاي از غیر فضايي در اضافه Cable Management نصب به نیاز که نحوي به

 .نباشد

 مهار مناسب اي پارچهرک با استفاده از بست   کناري سمت دو از بايست يگردد م يکه بداخل رک وارد م نوري یبرف کابلهاي کلیه 

 .گردد نصب پنل پچ داخل به مناسب زاويه با و گردد هدايت پنل پچ پشت به و شده

 يقابل نصب در پچ پنل ها بايستي کاست هاHigh Density  را به روش ينور بریرشته ف 24که حداقل LC يداپلکس بر رو 

نصب کابل  فضا براي باشند که يبه نحو ديکاست ها با داشته باشند. در کارخانه نصب شده اند شیکه از پ OM4 يها لیگتیپ

 ييو جهت صرفه جوتر( را در محفظه هاي جدا از پیگتیل ها داشته باشد میلیم 3حداقل قطر  ) تاسنتريمختص د يبرنوریف يها

بعد از کانکتور  متریلیآنها حک شده است، در کاست چند م کانکتور يها که مارک کارخانه سازنده بر رو لیگتیپ يستيدر فضا با

 يها مپيالزم به ذکر است کاست به همراه  آداپتور و کر شود. کرونیم 250يبوده و سپس با همان رنگ بند کرونیم 900

 .ارائه گرددبايد  ازیبه تعداد مورد ن کداخل پ يحرارت

  پورت داپلکس  72پچ پنلهاي خالي يک يونیت بايستي آلومینیومي با قابلیت نصبLC  را داشته باشند. اين پچ پنل ها بايد قابلیت

با قابلیت کامل لیبیل ارايه شوند.   redundancyعددي را داشته باشند و در دو قسمت به صورت  24نصب کاست هاي فیوژن 

 را نیز داشته باشند. MTPقا و نصب انواع کاست همچنین بايد پچ پنلها  قابلیت ارت
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  شرکت موظف است کلیه تجهیزات را از يک برند تهیه نموده و در مدارک فني خودLOM  به همراه پارت نامبرهاي اقالم را به

 صورت کتبي و ممهور در جدول ذکر شده اعالم نمايد .

 است داراي امتیاز فني بیشترينده هاي کشورهاي ديگر( داشتن نمايندگي اصل از کشورهاي اروپايي )نه نمايندگي فرش. 

 نوري و مس فيبر هاي كابل عمومي مشخصات -11-2

 باشند و اجراي پايلوت باشد. ارزيابي و قابل موجود بايستي پیشنهاد زمان در محصوالت 

 نامهیگواه يپرسنل دارا يریبکارگ (معتبر و تخصصCertified)  در زمینه مناقصه موجود و برند تجهیزات فروخته شده الزامي

 است.

 يموظف است مدارک و اسناد فن مانکاریپ (Data Sheetتجه )ديطرح را ارائه نما زاتی. 

  سال از نظر قطعات و خدمات بصورت بدون قیدو شرط  5پیمانکار الزاما متعهد میگردد تجهیزات تحويل داده شده را براي مدت

 تعويض رايگان نمايد و طي يک نامه کتبي ممهور به مهر شرکت و امضاء مديران مجاز در پاکت تحويل نمايد  گارانتي

  جهت تحويل اولیه پروژه الزم است پیمانکار کلیه مستندات مربوط به تست براساس دستگاه فلوک سريDSX  برپايه تست 

Application 100Gbps BiDi پروژه کابل کشي ساختاريافته ديتاسنتر مطابق با استاندارد  و همچنین ارائه مستندسازي دقیق

TIA606B  را ارايه نمايد. همچنین جهت تحويل نهايي الزم است تمامي لینک ها مطابق ماژول هاي اکتیو لیست شده در پیوست

  راه اندازي و تحويل داده شود. 

  ضوابط بین المللي صنعت پسیو شبکه پس از تست و تحويل سال مطابق با  5پیمانکار موظف مي باشد تجهیزات را براي مدت

  پروژه ، پشتیباني بي قید و شرط تعويض رايگان نمايد

 اطفاء حريق  -15

 يصورت گرفته اتاق سرور، اتاق برق، اتاق ها طراحي به توجه با UPS يقو اطفا حر اعالن سیستم به مجهز يدبا يم يو باتر 

 .باشند اتوماتیک

 کپسول بايد فضاها ينا تمامي در. باشند اتوماتیک حريق ناعال سیستم به مجهز بايد يتسا ورودي و ها راهرو شامل، ها فضا ساير 

 .شود گرفته نظر در نیز FM200 دستي

 نظیر یستممرتبط به س يالزامات استانداردها يتمام اندازي راه و اجرا طراحي، فرآيند در است الزم TIA942 ،NFPA72 

،NFPA2001 . و ... پوشش داده شود 

 مراکز داده  هاي اتاق اتوماتیک حريق اطفاء یستمجهت س پیشنهادي گازFM200  از  دستي يقاطفاء حر سیلندرهاي ینو همچن

 باشد. يم FM200نوع 

 باشند. يتگ سخت افزار يدارا بايستي يقحر ءو اطفا اعالن یستمس ياجزا تمامي 

 امکان مسیر يکلوپ بسته قرار گرفته و در صورت قطع ارتباط لوپ از  يبر رو يستيبا پیشنهادي يقحر اعالن یستمس اجزاي 

 .باشد داشته وجود ديگر مسیر از ارتباط

 شود. بیني پیش حريق یصتشخ ياتاق ها، سنسور ها ياصل فضاي و کاذب کف از اعم حريق مستعد نقاط کلیه جهت 

 از پس اولیه حالت به بازگرداندن و شدن جدا یتبا قابل دستي انداز راه یرو ش برقي شیر به مجهز يدبا مي حريق ءاطفا کپسول 

 . باشند حريق ءاطفا

 مرکزي، پانل به حريق ءاطفا سیگنال ارسال جهت سويیچ پرشر طرفه، يک ورودي شیر همراه به منیفولد به مجهز بايد ها کپسول 

 باشند يقاطفا حر ينگهدارنده کپسول ها هاي کمربند
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 سیستم با اطفاء و ناعال سیستم ارتباط قابلیت BMS و  مرکزي پانل یماز نوع مبدل مستق يستيوجود داشته باشد. نوع ارتباط با

باشد، لذا  نمي يیدمورد تا يخروج هاي رله از استفاده با ارتباط. شود گرفته نظر در حريق اعالم یستمانتقال کامل اطالعات به س

 باشد. یريقابل مشاهده و گزارش گ BMS سیستم در اطفاء و ناعال یستمرخ داده در س هاي آالرم یهکل

 المللي ینمراجع معتبر ب هاي يیديهتا داراي بايد اتوماتیک حريق اطفاء یستمبکار گرفته شده در س اجزاي کلیه UL  يا LPCB يا 

VDS اجزاي از استفاده با پیشنهاد ارايه امکان.  گردد يهارا کمپاني يکبه صورت کامال پک شده و محصول  یستمباشند و س 

 .ندارد وجود عنوان یچمختلف به ه

 براساس استاندارد  بايد یستمس يو اجرا طراحيNFPA 2001 مرتبط با هر بخش ارائه گردد. فني مدارک و یردانجام گ 

 خصوص  اين دراست.  الزامي اطفاء و ناعال یستمتمام اجزاء س يو کاتالوگ و ضمانت نامه برا ياطالعات فن هاي برگه کلیه ارائه

 .گردد يهشرکت برنده مناقصه ارا وياز س يستيبا (Certificate of Origin)مدارک اثبات اصالت کاال 

 باشد نسوز روکش مسي، نوع از بايد اطفاءحريق و ناعال یستمبه کارگرفته شده در س هاي کابل کلیه. 

 باشد ثانیه 10 بايد اطفاءحريق سیستم شدن فعال از پس گاز تخلیه زمان حداکثر. 

 باشد فشار يشگرجداگانه با نما یرفشاريش داراي بايد سیلندر هر. 

 شوند یهته گري يختهبدهند و از جنس برنج ر نشتي آنکه بدون باشند شده نصب یلندرس روي بايد شیرها. 

 شود اعالم يدبا مرکزي مانیتورينگ سیستم در سیگنال ارسال با گاز تخلیه. 

 با رنگ و پوشش مناسب پوشانده شود. سازي پیاده از پس حريق اطفاء یستممربوط به س يلوله ها تمامي است الزم 

 باشند حريق برابر در مقاوم نوع از يستبا مي حريق ءاطفا و ناعال یستممورد استفاده در س هاي کابل. 

 بدون درز مطابق با استاندارد  ياز نوع فوالد يستيمورد استفاده با هاي لولهASTM A53 .باشد 

 اسناد بین کامل مطابقت و شده حک یلندرس روي بر يستبا مي يقحر ءاطفا هاي سیلندر تولید تاريخ و تست فشار سريال، شماره 

 .باشد داشته وجود ها یلندرشرکت سازنده با مشخصات س سوي از شده ارسال

 باشد. نمي تايید مورد( جزئي ياو  کلي صورت به حريق اطفاء و ناعال سیستم) ینساخت کشور چ انتخابي برند 

 

 كنترل عبارتند از:  يپانلها عمومي مشخصات

 نمايش  صفحهLCD،  جهت شناسايي و نمايش دقیق تماميSector  ،هاZone  ها وPoint  ها 

 مداوم بطور قطعات عملکرد تأيید و بازبیني تست، عملیات انجام. 

 با دتکتور عملکرد تطبیق جهت افزاري، نرم بصورت آن در موجود سنسورهاي براساس دتکتورها عملکرد طريقه تنظیم توانايي 

 .نظر مورد محیط

 خطا وجود نمايش توانايي (Faultدر تمام قطعات سخت ) ها، مدارهاي رله خروجي، آژيرها، مدارهاي  افزاري، منابع تغذيه، باتري

  اعالم صوتي )پیجینگ(، ، دتکتورها

 بودن کلیه امکانات کاربري و نمايشي همانند يک تابلو مستقل، از طريق  داراRemote Bus  و پروتکلRS485  با حداکثر فاصله

1200m. 
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 دوربين مدار بسته -16

 کامل پوشش که يردصورت پذ اي گونه به يدآنها با جانماييثابت هستند که  هاي دوربین نوع از پروژه در یازمورد ن هاي دوربین 

 در کل محل مرکز داده فراهم شود. تصويري

 ها از نوع  یندورب يستيکاربران با دسترسي و ها دوربین مديريت در تسهیل منظور بهIP BASE شبکه  هاي ینباشند. دورب

 تغذيه ترتیب ينمتصل گردند. بد  POE ( Power Over Ethernet) سويیچ دستگاه يکاز  يستيبا CAT 6Aتوسط کابل 

 باشد.  نمي جداگانه تغذيه منبع به یازگردد و ن يفراهم م POE سويیچ طريق از نیز ها دوربین

 و در مرکز داده  کوري نقطه که یرددر نظر بگ طوري را ها یندورب یريخود محل قرار گ یليتفص طراحي در است موظف پیمانکار

 یهکل اندازي راه و نصب خريد، یننداشته باشد، همچنوجود تجهیزات مرتبط با زير ساخت مرکز داده در تراز طبقه و ساير طبقات 

 کابل مسیر ،ايجاد کیستون شامل ینشبکه ، اتصاالت مربوط به دورب يشامل کابل کش تصويري نظارت سیستم به مربوط تجهیزات

 باشد.  مي  پیمانکار عهده بر ساز ذخیره دستگاه همراه به...  و ها یندورب کشي

 تمامي و نمايد اقدام سنتر يتاموجود در د هاي ساخت يرز تمامي تست به نسبت پروژه پیمانکار است الزم تجهیزات نصب از قبل 

 باشد. مي کامل و يکپارچهبه صورت  سیستم ارايه به موظف مناقصه برنده نهايتا.  يدنما بررسي را یازمورد ن هاي ساخت يرز

 Indoorهاي دوربين مشخصات -12-1

  نمايش و ضبط تصاوير بصورتReal 

  امکان مالتي پلکس کردن (Full Duplex)تصاوير 

 ياز مشاهده و دسترس یريمختلف و جلوگ يافراد مختلف از مکانها يبرا يو محدود کردن سطح دسترس ريزي برنامه قابلیت 

 مجاز یرافراد غ

 دوربین موقعیت و زمان و تاريخ حسب بر يرتصاو بازبیني و ضبط 

 تشخیص برحسب ضبط و هشدار قابلیت ( حرکت افرادMotion Detectionدر کادر تصو )جهت حساسیت تنظیم و ير 

 حرکت تشخیص

 بايستي مي ها دوربین ( از نوع شبکهIP Camera .باشند ) 

 ( 1280×690) مگاپیکسل 1 سفید و سیاه حالت در و( 2048×1236) یکسلمگاپ 3 رنگي حالت در تصاوير رزولوشن حداقل

 .باشد

 0.05 حساسیت حداقل Lux 0.005و  يدر حالت رنگ Lux و سفید یاهدر حالت س 

 به لنز  مجهزHemispheric  يدرجه عمود 180و  يدرجه افق 360جهت پوشش 

 يها از فرمت يساز از حداقل دو فرمت فشرده پشتیبانيMPEG4 , MXPEG , M-JPEG, JPG , H.263 , H.264 

 32تا  يشقابل افزا داخلي حافظه کارت به مجهزGB 

 يواحد حافظه موجود بر رو روي بر مستقیم صورت به تصاوير ضبط و قابلیت ( شبکهNASيا SAN) 

 زنده و ضبط شده  يردر تصاو مجازي صورت به زوم و حرکت قابلیتVirtual PTZ 

 از  پشتیبانيHTTP/SSL ، IP address filter ، IEEE 802، Intrusion Detection   وDigital image signature يبرا 

  بیشتر چه هر یتامن

 باشد : مي يلبه شرح ذ يرينظارت تصو سازي ذخيره سيستم خصوص در الزامات حداقل -12-2

 از  سازي ذخیره جهتServer Storage   . استفاده گردد 
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 انتخاب شده و به مدت سه ماه در  هاي دوربین مشخصات با مطابق يرتصاو سازي ذخیره جهت نیاز مورد هارد میزان حداقل

در نظر گرفته شود.  5مورد انتظار جهت هارد ها رده  Raidگردد .  بیني یشپ  Motion Detection برداري يرحالت تصو

 گردد . بیني یشپ تصويري نظارت یستمس سازي یرهذخ یازمنديمطابق با ن يستيو سرورها با ياست نوع هارد انتخاب يهيبد

 باشد . مرکزي پردازشگر و يهمنبع تغذ يدر بخش ها يافزونگ يدارا يستيبا انتخابي سرور 

 يانصب و  یتقابل بايستي دستگاه ينا هاردهاي  ( جدا شدن گرمHOT SWAP .را دارا باشند ) 

 فيزيكي زيرساخت كنترل و مديريت سيستم -17

 عیب، بروز از جلوگیري و بیني پیش در تسهیل منظور به ديتاسنتر فیزيکي زيرساخت کنترل و مانیتورينگ پیشنهادي سیستم 

 اين گیرد. مي قرار استفاده مورد ديتاسنتر فیزيکي زيرساخت زيرمجموعه سیستمهاي در موجود عیوب رفع عیوب، شناسايي

 درگاه طريق از کاربر و دهد مي قرار کاربر اختیار در را زيرمجموعه هايسیستم کلیه فعالیت نحوه از جامعي انداز چشم سیستم

 .داشت خواهد را مجموعه زير تجهیزات تمامي به فرامین اعمال و عملکرد وضعیت بررسي ارتباط، توانايي سیستم اين ارتباطي

 با زيرساخت مختلف بخشهاي زيرساخت، مديريت سیستم در زيرساخت مختلف بخشهاي به مربوط هاي داده يافتن تجمیع با 

 هدف  .پذيرد مي انجام مرکزي کنترل سیستم توسط خاص شرايط بروز صورت در الزم هاي هماهنگي و نموده پیدا ارتباط يکديگر

 قطعي میزان آوردن پايین ديگر عبارت به يا سنتر ديتا سرويس (Availability) بودن دسترس در میزان رفتن باال نیز نهايي

 .باشد مي(  Down Time)  سرويس 

 محدوده فعالیت شامل تامین، حمل، تحويل، نصب، راه اندازي، تهیه  کارآفرين بانکزيرساخت فیزيکي مرکز داده  در پروژه

 مستندات و آموزش سیستم کنترل و مانیتورينگ زيرساخت فیزيکي مرکز داده است. 

 وجود داشته باشد.  سیستم در ها فن نمايش امکان 

 امکان  یستم،س هاي یتبه قابل دسترسي کنترل و سیستم یتمتفاوت که به منظور حفظ امن دسترسي سطوح تعريف قابلیت 

 مختلف وجود دارد. دسترسي سطوح با کاربران تعريف

 و  ايمیل ارسال جهت مجاز افراد تعريف قابلیتSMS خطا وقوع يطدر شرا 

 یاتجهت انجام عمل ريزي برنامه جدول Maintenance مرکز داده يآت يدر مرکز داده جهت اطالع افراد مجاز از برنامه ها 

 گردد.  اجرايي يکپارچهو بصورت  يفبر اساس استاندارد ها تعر بايستي یتورينگمربوط به بخش مان هاي سناريو کلیه 

 هاي سنسور و برق سیستم کننده، خنک سیستم دسترسي، کنترل بسته، مدار دوربین حريق، ءاطفا و اعالن هاي سیستم کلیه 

 طريق از بخش هر در خطا رخداد صورت در و باشند مشاهده قابل مانیتورينگ سیستم در يکپارچهبه صورت  محیطي يطشرا

 .شود داده اطالع کاربر به مانیتورينگ سیستم

 بر فیلترينگ یتقابل بايستي یستمس يکل طوري به باشد داشته وجود سیستم در ساعت روز، يخ،بر اساس تار گیري گزارش امکان 

قابل  txtو  Excelاستاندارد  يدر فرمت ها بايستي سیستم از شده يهارا هاي گزارش واطالعات را داشته باشد  يتمام روي

 باشد. يدسترس

 استاندارد  هاي پروتکل تحت یزاتارتباطات با تجه يالزم جهت برقرار يها یازمندين تماميSNMP,MODBUS,TCP/IP  و

BACNET وجود داشته باشد. يستيبا افزاري سخت ياو  يبه صورت نرم افزار 

 کلیه مانیتورينگ PDU یتورينگاست. منظور از مان يموجود در هر رک ها الزام يها و سنسورها PDU ولتاژ،  یريها اندازه گ

 باشد. مي ها رک توان و يانجر

 ترانس برق ، اطالعات مربوط به  کلیهUPS در يدبرق با يدر تابلو ها ياصل هاي یدکلمولدهاي برق اضطراري و، ، باتري ها ها 

 .باشد مشاهده قابل مانیتورينگ سیستم

 باشد داشته وجود افزار نرم در تغییر بدون سیستم در داده مرکز یازن سو توسعه بر اسا رساني بروز قابلیت. 
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 برسد پروژه کارفرما يیدبه تا يستيبه همراه مدارک صحت اصالت کاال با يو راه انداز يزياطالعات مربوط به نحوه برنامه ر تمامي. 

 ارائه  يدمربوطه با يبا تمام بخش ها يساز يو سفارش يکپارچگيجهت اجرا و  یستمطرح مربوط به س يستيبا سازي پیاده از پیش

 .برسد کارفرما تايید بهو 

 باشد.  يم الزامي سیستم گزارشات اطالعات یننرم افزار و همچن يدر بخش پردازش مرکز افزونگي رعايت 

 هاي المان کلیه مانیتورينگ امکان و داده پوشش کامل طور به را ها بخش یهباشد که کل يبه گونه ا يصفحه خروج طراحي 

به اپراتور  HMIدر صفحه  نمايش يقاز طر يمختلف فراهم گردد و در صورت وجود آالرم در هر بخش يخواسته شده در بخش ها

 گردد.  ياطالع رسان

 کارفرما تايید به و يدمختلف را ارائه نما هاي پارامتر و المانها و تجهیزات یهکل يو خروج ورودي یستل يستيبا مي دهنده پیشنهاد 

 .برساند

 

o نقاط مختلف مرکز داده دماي 

o داده مرکز مختلف نقاط فشار 

o تابلوها،  الکتريکي توان يان،شامل ولتاژ، جر يکيالکتر پارامترهاي محاسبهPDU ترانسفورماتورها ژنراتورها، توان یدها، تول 

o ها پمپ آب فشار 

o چیلرها وضعیت 

o ها پکیج وضعیت 

o اينروها وضعیت 

o رفت و برگشت يآب در لوله ها دماي 

o توان مصرف راندمان محاسبه 

o محاسبه PUE 

o توان ضريب محاسبه و ها خازن وضعیت 

o آب نشتي یتوضع بررسي 

 تردد كنترل تجهيزات -18

 باشد : مي يربه شرح ز دسترسي کنترل یستممجهز به س هاي اتاق

 نوع دستگاه براي خروج ورودنوع دستگاه براي  فضاها

 شستي تشخیص چهره CDUورودي به اتاق 

 شستي تشخیص چهره NOCورودي به اتاق 

 شستي کد و اثر انگشت به اتاق سرور NOCورودي از اتاق 

 شستي کد و اثر انگشت MDAبه اتاق  CDUورودي از اتاق 

 شستي کد و اثر انگشت NOCبه اتاق   MDAورودي از اتاق 

 شستي کد و اثر انگشت ورودي از اتاق سرور به اتاق تابلو

 شستي کد و اثر انگشت  UPSورودي به اتاق 

 

 را داشته باشد.  مانیتورينگ سیستم به اتصال یتقابل بايستي آن به مربوط افزار نرم همراه به تردد کنترل 
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 خوانا  يتگ سخت افزار داراي يستبا مي سیستم اجزا یهکل يبر رو دسترسي کنترل یستمس يو خروج يورود يکابل ها تمامي

 5در هر  کشي کابل یردر طول مس يسخت افزار يباشد. تگ ها یوتريکارفرما به صورت کامپ يمطابق با فرمت ارائه شده از سو

 گردد. يمتر تکرار م

 اتاق فضاها  ورودي (CDU  و اتاقNOC  یزن يبر کد، کارت، و اثر انگشت بوده و خروج مبتني يدبا يماز تشخیص چهره و ما بقي 

 . خروج باشد.  شستي به مجهز

 شامل :  تردد كنترل سيستم الزامات حداقل -14-1

 اثر انگشت  1000حداقل  تعريف قابلیت 

  چهره 100قابلیت تعريف حداقل 

 تردد 40000 حداقل ذخیره قابلیت (LOG ) 

 یتاثر انگشت ضد خش با قابل نوري سنسور FAKE DETECTION 

 یتبا قابل رنگي نمايش صفحه Edit يشاطالعات قابل نما 

 دارا  ( بودن مقاومت و درجه حفاظت باالIP 42  ) 

 یهثان 0.2اثر انگشت در کمتر از  شناسايي  

 هاي پروتکل طريق از ارتباط قابلیت TCP/IP  وRS485  

 تردد کنترل افزار نرم به مجهز 

 ورود و خروج هاي یتجهت کنترل کامل گ يرله و سنسور ورود داراي 

 سیستم یتامن براي رمز تعريف امکان  

 اضطراري شرايط در ها درب بازشدن فرمان ارسال قابلیت 

 ورود و خروج هاي گیت به اتصال ینو مگنت و همچن يبرق هاي قفل کردن باز قابلیت 

 رخدادها ثبت سيستم -19

       که در شبکه قدرت به وقوع  رخدادهايي دقیق ثبت وبا آمده شمار به توان مديريت سامانه در امکانات يناز مهمتر يکيبخش  اين

 :شامل بخش ينمرکز داده را فراهم کند،. ا فیزيکي يرساختو سرمنشا رخداد در ز اصلي علت بايدمي  یوندد،پ يم

 توزيع شبکه در یدهاو کل اندازگیري یزاتتجه يتمام سازي همزمان 

 وقفه بدون صورت به رخدادها ثبت افزار نرم 

 یهثان یليدرج رخدادها در حد چند م يسخت افزارها برا پشتیباني 

 يدنما پشتباني یزاتتجه يهمزمان ساز يبرا ياطالعات هايبسته بندي يتکه از امکان ا اولو ايداده تبادل شبکه. 

 ینمع يزمان هايبازه در شده ثبت اطالعات پرينت امکان 

 نقش کند: ايفاي يرز هايبخش در بايد سیستم اين 

 (سرد آب توزيع و ید)تول کننده خنک بخش مانیتورينگ و کنترل سیستم 

 شده  سازي پیاده یلربر گردش آب سرد و با استفاده از چند دستگاه چ مبتني کننده، خنک سیستم داده، مرکز اين در

 است. 

 و کنترل سیستم يک بايد سرد، آب يعو دقت در بخش توز وري بهره از سطح ينبه باالتر يابيدست  براي ارتباط اين در 

 قبل بخش در توان مديريت سیستم با مشترک بستر از سیستم اين. شود گرفته بهره سیستم اين مختص مانیتورينگ
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 دو اين مشاهده و يتهدا يبرا گرافیکي افزار نرم يکاز  بايد يرساختکه اپراتور بخش ز معني اين به گیرد،مي بهره

 و بوده دارا را هاIn-Row Cooling System الزم از  هايسیگنال دريافت امکان بايد سیستم اين. کند استفاده سیستم

 يهوا يآب، فلو رسانايي ي،و خروج ورودي رطوبت دما، یرنظ اطالعاتي ها،آن Modbusارتباط  برقراري صورت در

 را دارا باشد.  هاآالرم و هاپوينتست پمپ، و هیترها فیلترها، فن، کارکرد ساعات ،Valve وضعیت فن، سرعت ي،عبور

 

 ويژگي

 :نمود اشاره زير موارد به بايد سیستم ينعمده ا هايويژگي از

 يتاز سا يآب گرم خروج دماي و يتبه سا يآب سرد ورود دماي نمايش امکان 

 تابلوهاي اتاق اپراتورها، اتاق مانند سايت مجموعه در یدهسرپوش فضاهاي از يکهوا در هر  نسبي رطوبت و دما نمايش امکان 

 برق و ..

 رک ها يتمام براي دما سنسور 

 يمهم واحدها يپارامترها تمامي نمايش و دريافت InRow 

 یلرهامهم چ يپارامترها تمامي نمايش و دريافت 

 آب توزيع یستمآب در نقاط مهم س دبي نمايش و دريافت 

 آب توزيع سیستم مهم نقاط در آب فشار نمايش و دريافت 

 

 موضوع مناقصه خصوص در كارفرما ييدمورد تا برندهاي ليست -20

 3 برند 2 برند 1 برند کاال/  محصول رديف

 BOSCH SONY PANASONIC بسته مدار هاي دوربین 1
2 

 رک
  پايا تیام برند ايراني

  HP APC برند خارجي 

  Nitgen ASSA ABLOY دستگاه سیستم کنترل تردد 3

 Huber + Suhner R&M Telegartner شبکه کابل 4
Dat Whyler 

  کالوت اسپارک ارتینگ تجهیزات 5

   Satel پوش ديوار 6

   Mero کاذب کف 7

   AMF کاذب سقف 8

9 
سکوريت  اتوماتیک اي شیشه درب

 / پکیج راهروي سرد و گرم
KABA/ BESAM GILGEN به فراز گستر/ توان سرما 

 همدان سیمکو خراسان افشارنژاد کابل و سیم 10

 Megabar DKC ژيتال باس داکت 11
 C-Tec KENTEC HOCHIKI و اطفاءحريق اعالن سیستم 13

 آروين آلتون راي مازي نور ، نورانه  روشنايي تجهیزات 14

15 UPS ABB-Centiel AEG-MGE APC 

   اشنايدر تجهیزات الکتريکال 16
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 تابش تابلو / جهان نیرو تابلو واناشید کرمان موتور تابلو برق 17

 

ي از تجهیزات موضوع مناقصه را دارند که قابلیت رقابت با برندهاي ر يک از شرکت کنندگان، برندالزم بذکر مي باشد در صورتي که ه

صحت گفتار و تشخیص  د و الزمه آن ارائه مدارک و مستندات بمنظور اثباتنمذکور در جدول فوق را دارد، میتواند با آن شرکت نماي

 رقابت برند  مي باشد و پس از تايید کارفرما ) بانک ( امکان شرکت در مناقصه با برند مدنظر وجود خواهد داشت.

 قبل از ارسال پاکات پیشنهادي، تايیديه فني برند از کارفرما اخذ گردد.الزم مي باشد، 

 دهنده دخل و تصرفي در آن ندارد.حق تايیديه فني بر عهده کارفرما مي باشد و پیشنهاد 

 

 

  مناقصه موضوع پشتيباني و اجرائي مديريت:  سوم بخش

 

 پروژه مديريت تيم.  1

 کارکنان علمي و کاري سوابق و نموده مشخص را مربوطه کارشناسي تیم و پروژه مدير بر مشتمل پروژه تیم بايست مي دهنده پیشنهاد

 تمامي خصوص در کافي دانش و تجربه از بايست مي شده معرفي افراد. نمايد اعالم مشروح بطور را هستند پروژه تیم افراد از که شرکت

 نیز معتبر( Certificate) تائیديه داراي ايشان از هريک خصوص اين در چنانچه است بديهي. باشند برخوردار شده پیشنهاد تجهیزات

 .نمود خواهد کسب بررسي فرآيند در باالتري امتیاز پروژه تیم آن، مستندات ارائه با باشد،

 کامالً بايد داشت خواهند حضور فرآيند اين در که بانک از افرادي دسته آن جمله از پروژه تیم اعضاء از هريک مسئولیت و وظايف شرح

 . گردد مشخص

 پروژه بندي زمان.  2

 جهت نیاز مورد زمان و الزم انساني نیروي تعداد اجرائي، فازهاي تفکیک به را پروژه جامع و کلي طرح بايست مي دهنده پیشنهاد

 . نمايد بیان تفضیل به را مناقصه موضوع با مرتبط فعالیتهاي کلیه و اندازي راه و نصب تحويل، فرآيندهاي

 تحويل و اندازي راه و نصب رويه.  3

 قالب در کامل بصورت تست و اندازي راه از پس و گردند مي موقت تحويل و گرديده حمل نصب محل به تائید و تست از پس سیستمها

 به متعهد دهنده پیشنهاد است ذکر شايان. شد خواهند نهائي تحويل و نصب تهران در واقع بانک سايت در پیوسته هم به سیستم يک

 تحت و بانکي افزار نرم کننده ارائه تائید و هماهنگي با و شده ذکر Platform براساس نظر مورد تجهیزات از برداري بهره و اندازي راه

 .باشد مي بانک مسئولین حضور و اجازه نظارت،

 به توجه با را تجهیزات نهائي و موقت تحويل و اندازي راه و نصب فرآيند جهت استفاده مورد هاي روال کلیه دهنده پیشنهاد است الزم

 میبايست پروژه اجراي طول در هريک محتوي ذکر با آنها ارائه زماني توالي و عملکرد گزارشات لیست همچنین. نمايد ارائه فوق موارد

 . گردد آنها ارائه به متعهد دهنده پیشنهاد و گرديده مشخص
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 آموزش برنامه.  4

 نیروهاي جهت الزم آموزشي هاي دوره برگزاري به نسبت مناقصه، موضوع از بهتر هرچه استفاده منظور به است متعهد دهنده پیشنهاد

 پس بطوريکه زمان شروع آموزش از بدو امضاء قرارداد توسط شرکت مي بايست برنامه ريزي و آغاز شود. نمايد اقدام بانک شده معرفي

 آنها جايگزيني و عیوب اجزاء، شناخت محدوده در نواقص رفع و برداري بهره به قادر ايشان نهائي اندازي راه و نصب عملیات پايان از

 باشد. نیز شده بکارگرفته افزاري نرم و افزاري سخت پشتیباني و پیکربندي ب،نص شامل میبايست آموزشي هاي دوره. باشند

  شرکت کنندگان موظف مي باشند، در زمان ارسال اسناد لیست پیشنهادي آموزشي را بر اساس موضوع مناقصه به کارفرما

 پیشنهاد نمايند.

 آموزش پیشنهادي را ارائه نمايند. شرکت کنندگان مي بايست، نحوه برگزاري دوره ها، سیالبس ها و مدت زمان 

 با کارفرما هماهنگ کرده و طبق نظر کارفرما  آغاز پروژه در زمانموظف است سرفصل دروس پیشنهادي را  شرکت منتخب

 .آن را سفارشي نمايد

 

 

 . باشد رسیده بانک تائید به میبايست اجرا از پیش آموزشي طرح ضمناً

 آموزشي لحاظ گردد:موارد ذيل مي بايست در پیشنهاد 

 آموزش راه اندازي و کار با سیستم کنترل تردد -1

 آموزش و راهبري سیستم اعالن و اطفاء حريق -2

 DCIMآموزش نصب، راه اندازي و تنظیمات نرم افزار  -3

 UPSآموزش نصب،  راه اندازي و راهبري  دستگاه  -4

 آموزش، نصب و راهبري سیستم هاي خنک کننده  -5

 سیستم هاي دوربین مدار بستهآموزش، نصب و راهبري  -6

 دوره هاي مربوط به کابل کشي ساختاريافته )پسیو( بر اساس مس و فیبر  -7

 دوره مربوط به آموزش تست فلوک -8

 پشتيباني.  5

 دوره طي 365*  24*  7 پشتیباني انجام در کافي منابع از دهنده پیشنهاد برخورداري و فني توانائي اهمیت حائز نکات جمله از

 . است آن از پس و گارانتي

 24) نیروي مقیم  حضوري بصورت و قرارداشته پشتیباني تحت مداوماً بايست مي ها سیستم بانک، فعالیت باالي حساسیت به توجه با

 :باشد مي زير شرح به دهنده پیشنهاد از انتظار مورد تعهد حداقل خصوص اين در. شود اشکال رفع ساعته ( 

 بانک از تائید کسب با شده تعريف پیش از روالهاي و ها نامه آئین و پشتیباني جامع برنامه ارائه. 

 مربوطه سطوح و پشتیباني سازمان و ساختار ارائه. 

 نگهداري تیم قالب در شده پیشنهاد فني متخصصین جهت ساله سه تجربه حداقل بودن دارا. 

 مربوطه فرآيند و مشکالت رفع در استفاده مورد مکانیزم و جزئیات ارائه. 
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 بانک سوي از آن گزارش و اعالم از پس دو ساعت حداکثر آمده بوجود مشکل رفع تضمین. 

 مستندات قراردادن اختیار در و تهیه Troubleshooting بانک به. 

 شده بیني پیش تجهیزات کاربري و سازي پیاده نصب، به مربوط مسائل تمامي پشتیباني مسئولیت پذيرش. 

 بانک شده معرفي پرسنل به الزم يابي عیب و مانیتورينگ افزارهاي نرم آموزش و قراردادن اختیار در. 

 است بديهي.  نهائي برداري بهره شروع زمان از ماه 12 مدت به 365*  24*  7 خدمات گرفتن نظر در با گارانتي تعهد حداقل 

 .شد خواهد مناقصه برنده انتخاب مرحله در دهنده پیشنهاد جايگاه ارتقاء موجب بیشتر گارانتي زمان اعطاي

 مصرفي مواد و يدکي قطعات تامین و رساني روز به ، تعمیراتي فني، پشتیباني سال 10 تعهد. 

 

 

 

 

  مناقصه اجرائي مقررات و شرايط:  چهارم بخش

 زمانبندي برنامه.  1

 :میباشد زير شرح به مناقصه فرآيند جدول

 فعالیت شرح رديف

  ابهامات به پاسخگوئي و مناقصه اسناد دريافت 1

 دهندگان پیشنهاد سوي از پاکات ارائه 2

 نتايج اعالم و مستندات بررسي و پاکات بازگشائي 3

 ابهامات رفع و پاسخگوئي.  2

طي درخواست کتبي و پس از تائید  میتواند دهنده پیشنهاد مناقصه مورد موضوع خصوص در ابهامي يا و سوال هرگونه وجود صورت در

 :نمايد طرح را خود سئواالت فني توضیحات استماع ضمن و يافته حضور جلسه دربانک 

 نامه ضمانت.  3

 و مانده باقي بانک نزد شرکتها اين از يکي با قرارداد عقد زمان تا سوم تا اول شرکتهاي نامه ضمانت مناقصه نتیجه اعالم از پس

 ) بر اساس شرايط مندرج در فرم شرکت در مناقصه (  .شد خواهد مسترد شرکتها ساير ضمانتنامه

 مقررات و قوانين.  4

 

 ارجاع منع 4-1

 استفاده ماخذ عنوان به آنها از يا و قرارداده موسسات و شرکتها ساير اختیار در را حاضر مناقصه شرح مفاد نبايستي دهنده پیشنهاد

 .نمايد
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 انتشار منع 4-2

 .نسازد منتشر اي وسیله و عنوان هیچ به را حاضر مناقصه شرح در مندرج اطالعات است متعهد دهنده پیشنهاد

 

 اصالحيه 4-3

 در کنندگان شرکت صرفاً و اعمال مناقصه شرح برروي را خود نظر مورد هاي اصالحیه پاکات، دريافت موعد پايان از قبل میتواند بانک

 . داشت نخواهد سنديت خصوص اين در شفاهي اصالحیه هیچگونه است بديهي. سازد مطلع کتبي بطور را مناقصه

 

 پيشنهاد تهيه هزينه 4-4

 در که هائي هزينه پرداخت به متعهد يا و مسئول بانک شرايطي هیچ تحت و بوده دهنده پیشنهاد برعهده کالً پیشنهاد تهیه هزينه

 .بود نخواهد است شده ايجاد دهنده پیشنهاد براي پیشنهاد، تهیه فرآيند

 

 

 

 كارشناسي بررسي و مناقصه برگزاري هزينه 4-5

 آنها فني ارزيابي و شده ارسال پیشنهادات بررسي و نیاز مورد تجهیزات فني مشخصات و مناقصه شرح مستندات تهیه کارشناسي هزينه

 عقد و نتايج اعالم از پس بالفاصله که بود خواهد مناقصه برنده عهده بر کالً میباشد پيشنهاد مبلغ كل از درصد نيم معادل که

 .گردد پرداختدر وجه بانک کار آفرين  میبايست قرارداد

 

 (مناقصه برنده پيشنهاد) پيمانكار به مبلغ پرداخت نحوه 4-6

 به بانکي نامه ضمانت قبال در پرداخت پیش عنوان به را قرارداد مبلغ کل از درصد( درصد پنج و بیست% )25 قرارداد عقد هنگام بانک

 .نمايد مي پرداخت پیمانکار

 

 و انجام را شده تعیین هاي تست بانک است آمده نهائي قرارداد در که پروژه شده بندي زمان فعالیتهاي اتمام و بخش هر تحويل از پس

 .نمايد مي اقدام قرارداد از بخش آن پرداخت به نسبت تائیديه، صدور از پس روز 10 مدت ظرف

 . میگردد کسر کار انجام ضمانت حسن عنوان به درصد( درصد ده% )10 مبلغ پرداختها از هريک از

 .گردد مي ذکر قرارداد در پرداخت پیش مبلغ و مبالغ اين تسويه ترتیب:  نکته

 

 جرائم 4-7

 

 بنابراين. میباشد مناقصه موضوع کیفیت تضمین و اجرا زمینه در دهنده پیشنهاد تعهد و مناقصه شرايط پذيرش معني به پیشنهاد ارائه

 :بود خواهد قصور يا و تاخیر وقوع صورت در زير شده ذکر جرائم پرداخت به متعهد وي

 

 هر ازاء به قرارداد کل مبلغ هزار در يک با برابر پيشنهادي بندي زمان به نسبت وظايف انجام در تاخير خصوص در جريمه 

 .روز
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 دو با برابر گارانتي دوره در شده تعهد نصب و فروش از پس خدمات و پشتيباني ارائه در قصور يا و تاخير خصوص در جريمه 

 .وارده خسارات کلیه جبران بعالوه قرارداد کل مبلغ هزار در نیم و

 با برابر گارانتي دوره از بعد شده تعهد نصب و فروش از پس خدمات و پشتيباني ارائه در قصور يا و تاخير خصوص در جريمه 

 .وارده خسارات کلیه جبران بعالوه قرارداد کل مبلغ هزار در يک

 

 دهنده پيشنهاد اطالعات.  5

 ارائه خصوص اين در وي جايگاه ارتقاء و مناقصه برنده انتخاب مدل در دهنده پیشنهاد اجرائي و فني صالحیت و ها قابلیت اعمال جهت

 و واقعیت با موارد اين تطبیق عدم صورت در است بديهي. باشد مي ضروري دقیق و کامل بصورت زير مستندات و مدارک اطالعات،

 تضامین محل از( خسارت میزان حسب) آن از ناشي خسارات تمام يا بخش و پیگیري قانوني بطور موضوع بانک، توسط آن احراز

 .  گردد مي ضبط دهنده پیشنهاد

 توضیحات شرح رديف

 تخصصي و عمومي انفورماتیک عالي شوراي بندي رتبه 1

  سال به شرکت سابقه 2

 مديرعامل و مديره هیئت اعضاء مشخصات 3
 مفید سابقه سن، تحصیالت، ، خانوادگي نام و نام

 گذشته مشاغل لیست ،IT حوزه در کار

 تاکنون آن تغییرات و رسمي روزنامه ارائه با هريک سهام میزان و سهامداران اسامي 4

  شرکت سازماني چارت 5

6 

 در شرکت مالي وضعیت نمودن شفاف جهت مستندات و اطالعات

 منتشر تراز شرکت، سرمايه شامل گذشته سال سه و جاري سال

 سهام تغییرات و ها بدهي و ها دارائي میزان زيان، و سود شده،

 

 سال هر تفکیک به گذشته سال 5 در مشابه موفق هاي قرارداد مبلغ و تعداد 7

 شود ضمیمه قراردادها کپي ريالي حجم+  اقدام دست در قراردادهاي 8

 شود ضمیمه کپي ها نامه رضايت 9

10 
 بیمه حق آنها براي که کساني تفکیک به)تخصصي کارکنان تعداد

 (شود نمي يا شود مي پرداخت
 مدرک نوع ذکر با و تحصیلي مدرک تفکیک به

11 
 شده کسب مناقصه موضوع زمینه در معتبر المللي بین گواهینامه

 شرکت پرسنل توسط
 شود ارسال مدارک کپي

 شود ارسال مدارک کپي معتبر شرکتهاي از نمايندگي قراردادهاي 12

  شرکت توسط شده اخذ هاي گواهینامه 13

  تجهیزات از زمان دريافت پیش پرداخت  اعالم زمان تحويل 14

  اعالم مدت زمان نصب و راه اندازي پس از تحويل تجهیزات  15

  اعالم مدت زمان گارانتي تجهیزات  16
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 پيشنهاد ارائه شيوه.  6

 :نمايد ارائه بانک به مقرر موعد پايان از قبل ذيل شرح به پاکت سه قالب در را خود پیشنهاد است الزم دهنده پیشنهاد

 :شامل "الف" پاكت

  و يا فیش وايزي  بانکي نامه ضمانتاصل 

 :شامل "ب" پاكت

 بیشتر اطالعات ارائه جهت اضافي ملحقات و کاتالوگها مدارک، مستندات، کلیه. 

 مستند اصل RFP است گرديده عامل مدير امضاء و شرکت مهر به ممهور آن صفحات تمام که بانک . 

 مقررات و شرايط" و "پشتیباني و اجرائي مديريت" ،"فني توضیحات" ،"مناقصه شرح" بخشهاي به تعهد و پاسخ شرح 

 .صفحات تمام ذيل امضاء صاحبان امضاء و شرکت مهر به ممهور و دهنده پیشنهاد سربرگ برروي "اجرائي

 اي دوره بازديدهاي و فروش از پس خدمات آموزش، اندازي راه و نصب تحويل، شامل بندي زمان برنامه. 

 مستندات تائید LOM و شرکت مهر به ممهور و دهنده پیشنهاد سربرگ برروي پیشنهادي طرح شدن اجرائي تضمین و 

 (6 بخش) امضاء صاحبان امضاء

 

 :شامل "ج" پاكت

  مجاز صاحبان امضاء و شرکت مهر به ممهورتمامي صفحات پیش نويس قرارداد 

 بها فهرست" بخش نظر مورد جزئیات با مناقصه موضوع بهاء فهرست" 

 تفکیک به قطعه هر بهاي ذکر با يدکي تجهیزات لیست 

 هزينه کلیه و تجهیزات نقل و حمل و پروژه تیم ذهاب و اياب مالیات، و بیمه جمله از ها هزينه کلیه بايستي پیشنهادي بهاي: 1 تبصره

 .  گردد شامل را پشتیباني و آموزش اندازي، راه و نصب بر مترتب هاي

 . باشد مي پیمانکار برعهده غیره ومالیات  بیمه، جمله از قانوني کسورات کلیه: 2 تبصره

 هیچگونه حق وي خصوص اين در و گرديده دهنده پیشنهاد ارسالي مدارک ابطال موجب فوق وموارد ترتیب رعايت عدم: توجه

 .داشت نخواهد را اعتراضي
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  مناقصه بها فهرست:  پنجم بخش

 .نمايد مشخص زير جداول در مندرج موارد و اقالم بهاي بايست مي دهنده پیشنهاد

 و کرده ذکر را گارانتي دوره از پس اول سال براي 365*  24*  7 پشتیباني خدمات تعرفه میزان میتواند دهنده پیشنهاد:  نكته

 . نمايد اعالم جداگانه بعد هاي سال براي را آن افزايش ضريب

 

 كل بهاي واحد بهاي تعداد مدل/  كد/  مشخصه نام گروه رديف

1       

2       

3       

  (ريال) کل بهاي

 

 

 (ريال) بها خدمات رديف

  آموزش 1

  تهران در اندازي راه و نصب 2

  گارانتي دوره از پس اول سال براي ساالنه 24*  7 پشتیباني 3
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  مناقصه پيشنهادي طرح شدن اجرائي تضمين و LOM مستندات تاييد:  ششم بخش

 

(LOM Guarantee) 

 :گیرد قرار "ج" پاکت در شرکت معتبر امضاء و مهر از پس و شده تايپ دهنده پیشنهاد سربرگ برروي عیناً بايست مي زير متن

 پاکت ارائه جهت و گرفته قرار بررسي مورد. . . . . . . . . .  شرکت اظهارات و طرحها براساس پیوست LOS و LOM مستندات کلیه

 براساس افزاري سخت تجهیزات هاي قابلیت تايید جهت صرفاً بانک کارشناسان تايید که است ذکر به الزم. رسد مي بانک تائید به قیمت

 در کمبود يا و مستندات هرگونه نمودن مخدوش و اختفا مسئولیت و باشد مي الذکر فوق شرکت سوي از شده ارائه مدارک و ادله

 ارائه دهنده پیشنهاد سوي از بايست مي کاري نیاز يا عرف براساس که اطالعاتي هرگونه کلي بطور و اندازي راه نصب، تهیه، خصوص

 .داشت نخواهد مسئولیتي زمینه اين در بانک و بوده شرکت اين برعهده شود

 اين و باشد مي. . . . . . . . . . .  شرکت عهده بر بانک شده اعالم نیازهاي و RFP برمبناي شده ارائه LOM صحیح کارکرد تضمین

 است بديهي. باشد مي شده ارائه طرح مبناي بر پیشنهادي افزاري نرم و افزاري سخت تجهیزات کلیه کارکرد صحت به متعهد شرکت

 . بود خواهد. . . . . . . . . . . . . .  شرکت متوجه بند اين صحیح اجراي عدم از ناشي خسارات جبران مسئولیت

 طرح با انطباق رغم علي يا و نبوده شده ارائه طرح بر منطبق تجهیزات يا ماژولها اين از بخشي که گردد مشخص اجرا زمان در چنانچه

  باشد و يا ظرفیت و تعداد پیش بیني شده  (RFP )بر اساس بانک نیازهاي رفع جهت الزم کارائي فاقد پیشنهادي،

 قبول قابل و کامل اندازي راه و نصب و تهیه و مشکل رفع به تکلیف بر عالوه. . . . . . . . . .  شرکت ،(RFP با تطابق عدم) نباشد کافي

 مطالبه ادعاي بابت اين از و باشد مي حیث اين از وارده خسارات کلیه جبران مسئول بانک، نیازهاي رفع جهت در شده پذيرفته طرح

 .نمايد نمي ايجاد شرکت اين براي را حقي هیچگونه بابت اين از پیوست مستندات تائید و ندارد قرارداد مبلغ بر مازاد وجهي

 

 

 

 . . . . . . . . . . شركت امضاء و مهر محل
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 هاپيوست 

 وضعيت موجود فضاي مركز داده
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 :  يكپيوست شماره 

 (  BOX 1)  فاز اول طرح پيشنهادي
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 (  BOX 2)  طرح پيشنهادي فاز دوم
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 (   BOX 3)  طرح پيشنهادي فاز سوم

 

 


