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 .................................................با كد اقتصادي ........................ .به شماره روزنامه رسمي ............................................ شركت :
 ..تلفن.......................................و شماره فاكس : ......................................................با شماره ...................................مديريت به 

 .............................................................: ...........................................................................................................................بنشاني 
را جهت آمادگي خود  ، مناقصهاسناد و شرايط  پيش نويس قراردادو قبول كليه شرايط مندرج در  مناقصهموضوع كامل از  ضمن اطالع

 . اعالم مي نمايمانجام موضوع مناقصه 
 

 خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي مركز داده بانك كارآفرين   موضوع مناقصه :

 

 : شرایط مناقصه الف : 
نززد شزعبه    01-651-9بعنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب ( )پانزده ميليارد ريال ريال 15.000.000.000 واريز نقدي -1

 ( معادل مبلغ مذكور .آفرين به غير از بانك كار و يا ارائه ضمانتنامه بانکي )بانك كارآفرين مركزي 

ي اسند پيشنهاد طراحي و اجربر اساس شرايط اعالمي در در فرم پيوست )به انضام جزئيات قيمت( دقيق ارائه پيشنهاد قيمت  -2
، رقم پيشنهادي را به حروف و عدد درج و به همراه پيش نويس قرارداد توشيح شده در  زير ساخت مركز داده بانك كار افرين

تيباني بانزك بزه نشزاني تهزران     مستقيماً به مديريت امور پشز  06/06/1399سته حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  پاكت درب
 طبقه سوم دايره كارپردازي تحويل نمايند.  97ن وليعصر روبروي پاركت ملت ، خيابان ناهيد غربي پالك خيابا

 ترتيب اثر داده نخواهد شد .گردد واصل  2مندرج در بند  از تاريخ به پيشنهاداتي كه بعد  -3

ترتيب اثر داده نخواهد  1، مبهم و يا فاقد رسيد واريز وجه يا ارائه اصل ضمانتنامه بانکي موضوع بند  مشروطبه پيشنهادات  -4

 شد . 

 روزكاري اعتبار داشته باشد .  90ارائه شده حداقل بايد پيشنهادات قيمت  -5

ابان وليعصزر  بانك واقع در خي 2ساختمان اداري شماره در صبح  9راس ساعت  26/05/1399جلسه پرسش و پاسخ در تاريخ  -6
مي تواند با در دست داشتن معرفي نامزه بزا    برگزار خواهد شد ، در صورت تمايل نماينده شركت 75كاج آبادي شماره خيابان 

  مهر و امضاء معتبر در جلسه حضور داشته باشد .

 يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد . بانك در رد يا قبول هر يك -7

نماينده بانك صورت خواهد وعه به عنوان مانعقاد قرارداد با برنده مناقصه به صورت مستقيم با بانك و يا شركت هاي زير مج -8
 پذيرفت . 

 .داد اعالم شده مي باشدرله قبول شرايط مناقصه و پيش نويس قرابه منزقيمت و ارائه پيشنهاد  مناقصهشركت در  -9

روز به استثناي ايام تعطيل نسبت بزه امضزاء قزرارداد و     15در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصه ، ظرف  -10
وي به نفع بانك ضزبط مزي شزود و     سپردهسپردن تضمين حسن انجام تعهد اقدام نکند يا براي انجام معامله حاضر نشود ، 

دوم قراردارد ابالغ مي گردد . اگر او نيز ظرف مدت مذكور نسبت به امضاء قرارداد مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه 
نفزر دوم هزم ضزبط و مناقصزه      سپپرده و سپردن تضمين حسن انجام تعهد اقدام نکند يا براي انجام معامله حاضر نشزود ،  

 عنداللزوم تجديد خواهد شد 
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نگهزداري و سزپرده سزاير     پس از اعالم برنده مناقصه، سپرده برنده مناقصه و شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد  -11
 پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

ين تا زمان انعقاد قرارداد يا دريافت سپرده حسن انجام تعهد از نفر اول، نزد بانك نگهداري خواهد شد او سوم سپرده نفر دوم  -12
 مدت، حداكثر سه ماه از تاريخ اعالم برنده مناقصه خواهد بود.

با توجه به نشاني اعالم شده در برگ درخواست شركت كنندگان در مناقصه  هرگونه ابالغ به نشاني اعالم شده معتبر خواهد   -13
 بود و در صورت تغيير محل اقامت مي بايست فوراً بانك را مطلع سازند.

 

و موارد سند پیشنهاد طراحی و اجری زیر ساخت مركز داده بانک كار افرین موارد اعالمی در اساس ارائه سوابق بر:  ب

 مشرحه ذیل : 
 كاريارائه رزومه  -1
 ارائه رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك  -2

 و آگهي تاسيسارائه اساسنامه شركت  -3

 روزنامه رسمي شركت آخرين ارائه  -4

 اخذ شده فني ارائه گواهينامه هاي  -5

 مستندات دال بر سابقه كاري در زمينه موضوع مناقصه  -6

 قه اجراي موضوع مناقصه در بانك ها و موسسات مالي سابمستندات  -7

  ()اولويت با بانکها و موسسات ماليدر اجراي موضوع مناقصه و رضايتمندي كارفرمايان قبلي گواهي تاييدات  -8

 سال گذشته .ارائه تصاوير قرارداد هاي فروش موضوع مناقصه در سه  -9

 تجهيزات مورد درخواست ، نصب و راه اندازي و مدت زمان گارنتي زمان تحويل   -10

 ساير مواردي كه در ازريابي شركت موثر باشد .   -11
 

 قرارداد ::  ج
 يس قرارداد جهت اطالع از تعهدات پيش نو

 

 : نحوه تحویل اسناد : د
نصپ  و راه انپدازی   ، تجهیزات  مناقصه "با درج عبارت اسناد و پيشنهاد قيمت مي بايست به صورت جداگانه و با مهر محرمانه 

سند پيشنهاد طراحي و اجزري  مطابق بخش چهارم ) شرايط و مقررات اجرائي مناقصه ( بر روي  پاكت  "مركز داده بانک كارآفرین 
تحويل و رسزيد   اول دبيرخانه بانكطبقه  97يان ناهيد غربي پالك به آدرس خيابان وليعصر خيازير ساخت مركز داده بانك كار افرين 

 اخذ گردد .
                                        

 شركت امضاء    مهر و                      

 تاریخ                                             
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 فرم ارائه پیشنهاد قیمت 

 

 دالریبخش   ریالی بخش  شرح  ردیف 

   مبلغ تجهیزات  1

  مبلغ نص  و راه اندازی 2

  آموزش  3

  هزینه پشتیبانی تجهیزات یكساله 4

 

  ريالي تجهيزات به اضافه مبلغ ريالي خدمات نصب محاسبه مي گردد .قيمت مناقصه بر اساس مبلغ دالري تجهيزات به اضافه مبلغ 
  خواهد بود پرداخت وجهمبلغ فروش اسکناس دالر در سامانه سنا در روز  بر مبنايتجهيزات بخش دالري به برنده مناقصه مبلغ  . 

 مي باشد . ساله ) رايگان(دو مدت گارانتي اتمام  هزينه پشتيباني تجهيزات بعد از نصب و راه اندازي و 

  اطالعات و سوابق درخواستي صرفاً در قالب يك حلقهCD  ارسال اطالعات  به صورت مورد پذيرش مي باشد(Paper    مزورد پزذيرش

  نخواهد بود(

  در دو بخش ريالي و دالري الزاميست تجهيزات كل جزئيات مبلغ ريز و ارائه. 

 

 

 

 ء شركتمهر و امضا                                                                                            

 

 تاریخ 
 
 
 

 


