پیش نویس
به نام خدا

قرارداد خريد تجهيزات و نصب و راه اندازي مركز داده بانك كارآفرين
قرارداد حاضر فی مابین بانك كارآفرین ثبت شده به شماره  157915مورخ  78/09/18و شناسه ملی  10102006226به نشانی :تهران،
خیابان ولیعصر ،خیابان ناهید غربی ،شماره  10به نمایندگی  .........................كه از این پس در این قرارداد به اختصار "بانك" نامیده میشود
از یك طرف و شركت  ..................ثبت شده به شماره  .........................شناسه ملی  ....................دارای كد اقتصادی  ........................به مدیریت
 ،.........................به نشانی ........................ ........................ ........................ :كه به اختصار در این قرارداد "مجري" نامیده می شود از طرف دیگر به
شرح زیر منعقد گردید:
ماده يك – تعاريف ،اختصارات و پيشفرضها:
پروژه  :مجموعه فعالیتها ،اقدامات و كلیه تعهداتی كه در اجرای مفاد قرارداد حاضر و پیوستهای آن ،انجام آنها بر عهده مجری میباشد.
نماينده بانك  ........................... :به عنوان نماینده بانك میباشد كه برای امضاء صورتجلسات تحویل و مرجع تایید پرداخت كلیه
صورتحسابهای مجری تعیین میشود .كلیه موارد پس از تایید نماینده بانك قابل پرداخت خواهد بود .نماینده بانك حداكثر طی یك هفته
پس از امضاء قرارداد به مجری معرفی خواهد شد.
نماينده مجري  :مجری با توافق  ................یك فرد با توان و تخصص الزم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین كرده و به مشتری
معرفی مینماید .این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین مجری و .......................در اجرای پروژه عمل خواهد نمود .این معرفی می بایستی ظرف یك
هفته از امضاء قرارداد صورت گیرد .نماینده مجری این اختیار را خواهد داشت كه از طرف مجری هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد برای
اجرای تعهدات و خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید .مجری موظف است كه عالوه بر معرفی مدیر پروژه ،شخص دیگری را نیز به عنوان قائم
مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد.
منظور از تحويل اوليه  :حمل و تحویل تمام یا بخشی از تجهیزات ،لوازم و مستندات موضوع قرارداد توسط مجری به صورت بستهبندی
شده و بدون نقص ظاهری مشهود ،به انبار بانك در تهران و دریافت رسید انبار میباشد .در این مرحله بانك هیچگونه مسؤلیتی نسبت به
وجود هرگونه كمبود ،مغایرت و نقص در آنچه به انبار بانك تحویل شده ندارد و صرفاً آن را در محل انبار خود نگهداری خواهد نمود.
منظور از تحويل موقت  :حمل و تحویل كلیه تجهیزات ،نرمافزارهایپایه و مستندات موضوع قرارداد از انبار بانك به سایت مورد نظر بانك
در تهران ،بررسی آنها توسط نمایندگان بانك برای تطابق آن با شرایط مندرج در ( RFPمانند اصالت و نو بودن تجهیزات) و نیز تعهدات
ذكر شده در قرارداد حاضر و پیوستهای آن و عدم وجود مغایرت و نقص در آنها است ،كه با تنظیم صورتجلسه كتبی تحویل بانك
میشود.

منظور از تحويل قطعي  :دریافت تاییدیه كتبی از امور فناوری اطالعات بانك ،پس از رفع نواقص و مغایرتهای احتمالی مرحله تحویل
موقت و پایان عملیات نصب و راهاندازی تجهیزات و عملیاتیشدن آنها در سایت مورد نظر بانك در تهران و یك ماه كاركرد بدون عیب و
نقص است.
مستندات :هرگونه نقشه ،طرح ،گزارش و مستندات فنی ) (Technical Documentsو كاربری ) (User Manualو كلیه موارد مندرج در
پیوستهای ضمیمه این قرارداد.

تهيه و تامين  :انجام كلیه مراحل سفارش ،آمادهسازی ،حمل ،ترخیص تجهیزات و لوازم مربوطه و انتقال آن به محل مورد نظر بانك .این
مرحله با تحویل بدون نقص فیزیكی تجهیزات و تائید كتبی بانك و تنظیم صورتجلسه مشترك بین طرفین ،پایان مییابد.
نصب و راهاندازي  :نصب تجهیزات سختافزار ی ،شبكه ،ژنراتور ،تجهیزات ساختمانی سایت ،سیم كشی برق ،روشنایی و شبكه ،سیستم
كنترل دسترسی ،اعالن و اطفای حریق ،لوله كشی و كانال كشی ها ،تابلوهای برق و  . . .در محل مورد نظر بانك واقع در تهران ،داخل
سایت و درون رك ،تامین برق رك ،روشننمودن و انجام آزمونهای مربوطه در هر مورد ،نصب نرمافزارهای مربوطه در صورت وجود و انجام
تنظیمات الزم بر روی آنها ،متناسب با نیاز و درخواست بانك ،اجرای آزمونها .عملیات نصب و راهاندازی پس از تایید كتبی بانك مبنی بر
انجام بدون نقص كلیه عملیات با تنظیم صورتجلسه مشترك بین بانك و مجری ،به پایان می رسد.
ملحقات  :كلیه مستندات و مدارك مناقصه كه جزئیات مشخصات فنی و كاربردی تجهیزات و لوازم موضوع قرارداد را در برداشته و جزء
الینفك قرارداد محسوب میشود و شامل :درخواست ارائه پیشنهاد ) (RFPمشتمل بر نیازهای اعالم شده بانك و نیز آخرین نسخه پیشنهاد
مجری ) (Proposalو اسناد فنی كه مشتمل بر طرحها و راهحل مجری برای رفع نیازمندیهای بانك میباشد.
پيوست هاي قرارداد :
پيوست شماره يك  :لیست تجهیزات و لوازم مورد نیاز ،برابر ،RFPمستندات و مدارك مناقصه و  LOMنهایی شده .
پيوست شماره دو  :شرح تفصیلی خدمات موضوع قرارداد.
پيوست شماره سه  :برنامه زمانبندی اجرای پروژه
پيوست شماره چهار  :لیست نفرات فنی و دخیل در پروژه
پيوست شماره پنج  :تعهد نامه محرمانگی و عدم افشاء اطالعات
تبصره  -پیوست هایی كه به امضاء طرفین قرارداد رسیده جزء الینفك قرارداد بوده و اجرای آن برای مجری الزامی است .بدیهی است هر
گونه قصور و تاخیر در اجرای آن عمداً یا سهواً موجب ایجاد مسئولیت برای مجری میگردد.
ماده دو– موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد حاضر عبارت است از تهیه ،تامین ،نصب  ،راه اندازی ،عملیاتی سازی تجهیزات و سیستم های خریداری شده و ارائه آموزش
رایگان به پرسنل معرفی شده بانك با دو سال گارانتی رایگان به همراه پشتیبانی ( به صورت  24*7با نیروی مقیم  24ساعته( و در صورت
رضایت قرارداد پشتیبانی سالیانه (به صورت  24*7با نیروی مقیم  24ساعته) و حداقل  10سال خدمات پس از فروش در خصوص تجهیزات
موضوع قرارداد حاضر و انجام كلیه اقدامات الزم جهت طراحی ،تهیه ،پیادهسازی و عملیاتیسازی تجهیزات سایت مورد نظر بانك كارآفرین
در مركزداده بانك ،واقع در تهران ،خیابان احمد قصیر ،روبروی بیمارستان آسیا ،بانك كارآفرین و انجام همه موارد زیر كه برای طراحی،
تهیه ،پیادهسازی و عملیاتیسازی تجهیزات سایت مورد نظر بانك كارآفرین در مركزداده بانك ،واقع در شهر تهران ضرورت دارد (وفق
پیوست ها و ملحقات قرارداد حاضر)
ماده سه – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :
كل مبلغ قرارداد معادل  .......................ریال ( .......................ریال) می باشد كه مبلغ ..........................ریال ( .......................ریاال) مرباوط باه خریاد
تجهیزات معادل  ..........................ریال ( .......................ریال) آن مربوط به اجراء خادمات موضاوع قارارداد و نصاب ،تسات و راه انادازی اسات.
نحوه پرداخت به قرار زیر است :
 %25 .1كل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانت نامه بانكی معادل  %120مبلغ مزبور ،همزمان با انعقاد قرارداد حاضرر ،در وجره
شركت قابل پرداخت خواهد بود كه ضرمانت نامره مزبرور پرا ات ویویرل كامرل فیزیكری وجهیرزا و واییرد نماینرد بانر در وجره مجررز دتاد
خواهد شد.
 % 15 .2كل مبلغ قرارداد حاضر ،معادل  ..................................ریال ( ..................................ریال) در قبال دریافت ضمانت نامه بانكی معادل  %120مبلغ
مزبور پا ات ویویل كامل فیزیكی وجهیزا موضوع قرارداد حاضر ،پا ات كسر كسور قانونی متعلقه و وایید نمایندگان بان  ،در وجه شرركت قابرل

و نمایندگان قرارداد ،در وجه مجررز

پرداخت خواهد بود .ضمانت نامه مزبور پا ات نصب و را انداتز و عملیاوی نمودن اولیه وجهیزا و وایید بان
دتاد خواهد شد.
 % 15 .3كل مبلغ قرارداد حاضر ،معادل  .......................ریال ( ..................................ریال) در قبال دریافت ضمانت نامه بانكی معادل  %120مبلغ مزبرور
پا ات نصب ،را انداتز و عملیاوی نمودن اولیه وجهیزا (را انداتز اولیه) موضوع قررارداد حاضرر و پرا ات كسرر كسرور قرانونی متعلقره و واییرد
نمایندگان بان  ،در وجه شركت قابل پرداخت خواهد بود .ضمانت نامه مزبور پا ات ویویل ،وست و را انرداتز نهرایی وجهیرزا و واییرد نماینرد
بان  ،در وجه مجرز دتاد خواهد شد.
 % 25 .4كل مبلغ قرارداد حاضر ،معادل  .....................ریال ( ..................................ریال) در قبال دریافت ضمانت نامه بانكی معادل  %120مبلرغ مزبرور
پا ات ویویل ،وست و را انداتز نهایی وجهیزا موضوع قرارداد حاضر و اخذ واییدیه مكتوب ات نمایندگان بان  ،پا ات كسر كسور قانونی متعلقه،
در وجه شركت قابل پرداخت خواهد بود.
 % 10 .5كل مبلغ قرارداد حاضر ،معادل  ........................ریال ( ..................................ریال) سه ما پا ات اخذ وایید نهرایی نماینردگان بانر  ،در وجره
شركت قابل پرداخت خواهد بود.
 % 10 .6كل مبلغ قرارداد حاضر به عنوان حسن انجام كار در دور گارانتی ات صورویساب هاز شرركت كسرر مری گرردد .مبلرغ مزبرور پرا ات اومرام
دور گارانتی مندرج در ماد  9قرارداد حاضر و ارائه مفاصاحساب وامین اجتماعی ،پا ات وایید نمایندگان بان و كسر كسور قانونی متعلقه ،به شركت
مسترد خواهد شد.
تبصره  -1در صور لزوم افزایش و كاهش خدما مروبط با موضوع قرارداد حاضر ،هرگونه افزایش و كاهش وا سقف  %25كل مبلغ قررارداد برا ووافر
طرفین طی صورویساب جداگانه و وایید نمایند بان  ،پا ات كسر كسور قانونی متعلقه در وجه شركت قابل پرداخت خواهد برود .در صرور
اقدام شركت بدون م وافقت بان  ،مبلغ مربوطه به عهد شركت بود و بان مسئولیتی در قبال پرداخت مبلغ مربوطه ،نخواهرد داشرت .ضرمنا
چنانچه وجهیزز در تمان اعالم قیمت ات قلم افتاد یا ات سوز شركت اعالم نگردد و در تمان را انداتز سیستم وامین دن وجهیرز ضررورز و
الزامی باشد ات ،بان مبلغی بابت دن وجهیز پرداخت ننمود و مبالغ متروبه به عهد شركت خواهد بود .هم چنین در صور عدم وامین وجهیز
به عمد و بروت اختالل در استفاد ات وجهیزا موضوع قرارداد حاضر ،در صور اثبا وخلف شركت ،بان می و مختار است ضمن دریافرت
كلیه خسارا وارد ات میل وضامین شركت ،ات طری مراجع قضایی و حقوقی در راستاز احقاق ح خود اقدام نماید.
تبصره  -2مبالغ مندرج در قرارداد حاضر ،به انضمام ح الزحمه پرسنل التم جهت اجراز مفاد قرارداد حاضر بود و بان هیچ گونه هزینره از مراتاد برر
مبلغ قرارداد به شركت پرداخت نخواهد نمود.
تبصره  -3شركت می وواند جهت دریافت مبالغ مربوط به بندهاز  6ماد حاضر ،به صور مجزا نسبت به ارائه ضمانت نامه برانكی معرادل  %120مبلرغ
مزبور ،اقدام نماید .در این صور ضمانت نامه مزبور پا ات اومام مد تمان دور گارانتی ،در صور رضرایت بانر  ،در وجره شرركت قابرل
پرداخت خواهد بود.
تبصره  -4با عنایت به اینكه مالیا بر ارتش افزود در مبلغ قرارداد ملیوظ واقع نگردید  ،درصور ارائه گواهی مالیا بر ارتش افزود با واریخ معتبر به
صورویساب هاز فروشند مالیا بر ارتش افزود اضافه خواهد گردید.
ماده چهار – مدت قرارداد :
مدت زمان اجرای تعهدات قرارداد با احتساب دوره دو ساله گارانتی به همراه پشتیبانی یكساله (قابل تمدید تا سه سال) از تاریخ پیش
پرداخت مندرج در بند یك ماده سه قرارداد حاضر می باشد .مجری متعهد است مطابق برنامه زمانبندی "پیوست شماره سه" قرارداد،
نسبت به اجرا و ایفای تعهدات قراردادی خود اقدام نماید .تهیه و تامین تجهیزات ،نصب و راهاندازی آن ،پیكربندی و انجام تنظیمات الزم
سیستمها ،آموزش و تحویل قطعی موضوع قرارداد و رفع مشكالت  ،مجموعاً بایستی حداكثر ظرف مدت  180روز تقویمی (بدون احتساب
تعطیالت رسمی) از تاریخ امضا قرارداد و دریافت پیشپرداخت پایان یابد.
تبصره  –1رعایت برنامه تمان بندز طب مندرجا ماد حاضر ،به عهد شركت بود و بان هریچ وراخیرز را در ایرن رابطره نخواهرد پرذیرفت .ضرمنا
در صور واخیر شركت میزان واخیرا صور گرفته وف مندرجا ماد د قرارداد میاسبه و در صورویساب هاز شركت اعمال خواهد شد.
تبصره  -2بان می و مختار خواهد بود در طول مد قرارداد حاضر ،دو ما اجراز پروژ را به حالت وعلی دردورد .در این صور مراوب به صور
مكتوب با وعیین واریخ شروع وعلی به شركت اعالم خواهد شد .در مد تمان مزبور شركت متعهد است نسبت به حفظ و حراست شایسته و
درست كلیه امور انجام گرفته اقدام نماید .ضمنا در صور وعلی قرارداد ،مبلغی بابت هزینه هاز عمومی و نگهدارز ماهانه به شركت پرداخت
نخواهد شد.

ماده پنج – تعهدات مجري :
 .5.1مجرز متعهد است وجهیزا موضوع قرارداد را مطاب با  LOMنهایی كه به وایید بان رسید است را به همرا نمایندگان بان وست ،اصالت
سنجی ،ایجاد شناسنامه براز هر ی ات وجهیزا  ،كنترل الیسنا هاز مورد نیات را انجام داد و وجهیزا را ویویل بان نماید.
 .5.2مجرز موظف است روش هاز نیو حصول اطمینان ات اصالت و صیت سالمت كاال را بر اساس لیست  LOMدر ی مستند جامع و كامل قبل
ات ویویل و نصب وجهیزا مشخص نماید كه این امر پا ات بررسی و انجام اصالحا احتمالی و وایید بان  ،نهایی شد و به عنوان حصول
اطمینان مورد بهر بردارز قرار خواهد گرفت.
 .5.3مجرز موظف می باشد ویویل كاالها را بر اساس سند اصالت سنجی وهیه شد كه مورد وائید بان بود نسبت به ویویل اجناس اقدام نماید
 .5.4شركت موظف است مستندا مربوط به قرارداد اعم ات مستند خرید ،نصب و را انداتز وجهیزا و كلیه نرم افزارهاز التم جهرت پیكرر بنردز،
یكپارچه جهت نصب اولیه و بهر بردارز كامل وجهیزا را پا ات را انداتز و ویویل نهایی كامل وجهیزا به نمایندگان بان  ،ارائه نماید.
 .5.5شركت لیست نفرا فنی و مدیریتی خود را به شرح لیست " پیوست شمار چهار " قرارداد حاضر ،اعالم نماید .كارشناسان معرفی شد ات طرف
شركت می بایست مورد وایید بان قرار گیرند .و مدارك معتبر فنی مروبط با موضوع را به بان ارائه نمایرد .در صرور هرگونره وغییرر در نفررا
اعالمی ،شركت متعهد است ضمن معرفی نفرا جایگزین ،مراوب وغییرا را حداكثر ظرف  48ساعت به بان اعالم نماید.
 .5.6مجرز متعهد است پا ات اجراز طرح ،ومامی وست هاز التم را انجام داد و وائید صیت اجراز طرح وگزارش وست هاز صور گرفتره را بره
صور مكتوب به بان ارائه نماید .و ومامی عواقب ناشی ات بروت هر مشكل (اصالت سنجی ،پیكر بندز ،وست و موارد مرروبط) پرا ات ویویرل
نهایی سایت ،بر عهد مجرز بود در صور عدم اجراز هر ی ات مفاد قرارداد و پیوست هاز دن و یا عدم انجام درخواستهاز بانر در تمینره
رفع نقایص ،جایگزینی وجهیزا و وجدید و یا اصالح كارهاز انجام شد معیوب ،مجرز متعهد است ومامی رفع نواقص را در بات تمانی  180روت
عنوان شد در ماد چهار قرارداد حاضر رفع عیب نماید و یا مراوب عدم امكان انجام را كتبا به بان اعالم نماید .در اینصور براز ی بار بانر
به ورویبی كه مقتضی بداند راسا معایب و نقایص كار را رفع خواهد نمود و جمع هزینههاز مربوطه را به اضافه  %20جریمه ،ات اولین پرداخت بعدز
به مجرز كسر مینماید در غیر اینصور بان می و مختار خواهد بود ضمن اعمال جرایم متروبه بر مبناز مندرجا ماد  10قرارداد حاضر و در
صور وكرار نسبت به فسخ قرارداد فیمابین به شرح مندرجا ماد  12قرارداد حاضر اقدام نماید.
 .5.5مجرز موظف است حداقل ی نفر نیرو متخصص به منظور نظار بر اجراز صییح طرح در مد قرارداد در سایت بان مستقر نماید.
 .5.8شركت متعهد است در طول مد تمان قرارداد حاضر ،شرایطی فراهم نماید كه بان در هر تمان امكان باتدید و بررسری رونرد اجرایری پرروژ را
داشته باشد.
 .5.9كلیه عملیا ویویل اجناس و نصب و را انداتز باید به وائید نمایندگان بان برسد و مجرز موظف به وامین نظر بان می باشد .بدیهی است در
صور عدم وامین وائید نمایندگان بان دستور پرداخت صادر نخواهد شد.
 .5.10وهیه شناسنامه فنی مجزا و نقشه هاز اتبیلت براز هر ی ات وجهیزا منصوبه به عهد مجرز می باشد.
 .5.11مالك پذیرش در خصوص كلیه وست ها وائید بان خواهد بود و بان مختار است در صور صالحدید وجهیزا را با ادوا دیگررز و یرا ادوا
مجرز مجددا وست نماید .نماید .لیكن این امر نافی اختیار بان جهت انجام مجدد وست نمی باشد .در صور عدم مغایر نتیجه وست مجررز
موظف به برطرف نمودن نواقص می باشد .چنانچه بان ات ادوا شركت دیگر به منظور وست استفاد نمود باشد و نتیجه وسرت انجرام شرد برا
نتیجه وست مجرز مغایر داشته باشد هزینه هاز اجار ادوا وست بر عهد مجرز خواهد بود.
 .5.12مجرز متعهد است در انجام موضوع قرارداد ات كارشناسان و وكنسین هاز خبر استفاد كند در غیر اینصور چنانچه در اثر نظار و اجراز اشتبا
و غیراصولی بنا به وشخیص بان خساراوی به بان وارد شود بان می وواند خسار وارد را به به هر میزان به صالحدید خود ،ات صورویسراب
مجرز یا ات میل وضمینا ماخوذ یا ات طرق مغتنم قانونی و قضایی دریافت نماید و در ایرن خصروص وشرخیص بانر مرالك برود و مجررز
هرگونه اختیارز را در این خصوص ات خود سلب نمود.
 .5.13مجرز موظف است ومامی نیاتمندز هاز درخواست شد در سند RFPرا كه جزء الینف همین قرارداد می باشد به صور كامل بردورد نماید.
 .5.14مجرز می بایست نتایج دنالیز و بررسی هاز خود ات نیاتهاز ارائه شد ووسط بان را به صور مستندز پیش ات شروع طراحی بره منظرور رفرع
ابهاما و دریافت وائیدیه بان در اختیار كارشناسان بان قرار دهد.
 .5.15مجرز می بایست كلیه اطالعا دریافت شرد ات بانر را میرمانره ولقری نمرود و نسربت بره حفرظ اسررار واطالعرا میرمانره اقردام نمایرد
به این منظور مجرز ی نسخه وعهدنامه عدم افشاء اطالعا بان مطاب "پیوست شمار  " 5را امضاء نمود و مسئولیت هرگونه سوء اسرتفاد
احتمالی ناشی ات دسترسی غیرمجات به اطالعا فوق ،ووتیع یا مورد معامله قرارگرفتن دنها را ،درنتیجه هرگونه عمد یا سهوز ات سوز مجرز و یرا
پرسنل وابسته به دن متقبل گردید و خسارا وارد را )درصور وقوع و اثبا (منط با وعهدنامه عدم افشاء و مورد وواف طرفین ،جبران نماید.
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مجرررز وائیررد مرری نمایررد كرره ات شرررایط انجررام كررار و مبلررغ قرررارداد اطررالع كامررل داشررته و در حررین اجررراز قرررارداد نمرری ووانررد برره عررذر
عدم اطالع متعذر گردد و مبلغ مندرج در قرارداد حاضر را براز انجام كلیه وعهداوی كه به موجب این قرارداد بر عهد گرفته است كافی دانسته و در
هیچ مورد متعاقبا ح درخواست وعدیل نخواهد داشت.
مجرز وائید می نماید ات جمیع قوانین و مقررا كار و وامین اجتماعی ،ایمنی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاوها و عوارض كامال
مطلع بود و متعهد به اجراز ومام دنها می باشد .در هر حال مسئولیت عدم اجراز قوانین و مقررا جارز متوجره بانر نخواهرد برود ،بانر در
اجراز قوانین مربوط نسبت به اعمال كسور پیش بینی شد در صور وضعیتهاز مجرز اقدام خواهد نمود.
وامین كلیه ابزار ها و نرم افزار هاز التم در خصوص انجام موضوع قرارداد به عهد مجرز می باشد.
نظار بر اجراز كلیه عملیا مورد نیات براز بهر بردارز مفید و مورد وائید بان به عهد مجرز می باشد.
مجرز موظف می باشد وست كلیه لین ها و كانال ها را بر اساس استانداردهاز مربوطه با استفاد ات دخرین نوع وسرتر )Fluke (DSX8000
موجود در كشور انجام داد به همرا ماژول هاز وست پچ كورد و فیبر ،كابل وست لین  Permanentو نسخه كاغذز PDF ،و فایرلهراز
خام وولید شد ووسط دستگا را به بان ارایه دهد و بان به منظور وائید نتیجه وست ،مختار است ات دستگا وست مجرز راسا بهرر برردارز
نماید .ضمنا ادوا وست می بایست بر اساس دستورالعمل هاز ساتند كالیبر و به روت باشد.
مجرز موظف است )( DCIM (Data Center Infrastructure Managementسامانه مدیریتی جهت پایش) را به نیوز طراحری دهرد
كه قابلیت انعطاف پذیرز در اروباط با كلیه رك ها ،نواحی مهم و همچنین نصب انواع اجزاز مختلف این سیستم در كلیه نواحی شبكه مركرز داد
وجود داشته باشد
قرارداد حاضر می باشد.

تبصره  -شركت متعهد به ارائه خروجی كلیه طرح هاز فوق الذكر بر اساس مستندا پیوست شمار ی
 .5.22مجرز موظف به وست كلیه پچ كورد هاز ویویلی با وستر فلوك ) مختص پچ كورد) می باشد.
 .5.23مجرز متعهد است نسبت به برگزارز دور هاز دموتشی التم در تمینه راهبرز ،نگهدارز و نیو كار با وجهیزا موضوع قرارداد كه در تمان ارائره
اسناد در  RFPارائه نمود استرا  ،براز افرادز كه بان معرفی مینماید اقدام نماید و انواع مستندا دموتشی ( اعم ات كاغذز و الكترونیكی) را به
اندات كافی وكثیر و در اختیار دانشجویان قرار دهد و نسخه كامل مستندا را به بان ویویل نماید .مجرز متعهد میباشد ات متخصصان مجرب و
مورد وائید بان در طول دور هاز دموتشی استفاد نماید و مشخصا مربیان انتخابی خود را ات قبیل میزان ویصیال  ،وجارب و سواب دموتشری
در اختیار بان قرار دهد.
 .5.24شركت اذعان نمود طراحی صور گرفته حاوز كلیه مشخصا  ،استانداردها و پرووكل هاز ذكر شد در سند نیاتمندز هاز بانر برود و بانر
می و مختار است پیش ات اجراز طرح نسبت به ابطال دن و در هر تمان ات مراحل اجراز طرح ارائه شد  ،نسبت به اعمرال وغییررا مرورد نظرر
اقدام نماید .در این صور شركت متعهد است پا ات اخذ واییدیه نهایی بان  ،نسبت به اجراز طرح اقدام نماید.
 .5.25مجرز متعهد به مستند ساتز پروژ شامل الكتریكال ،مكانیكال ،شبكه و سایر سیستم ها و وجهیزا مروبط با پروژ (اعم ات كلیه ادوا مربوط به
كابل گذارز در فضاهاز مروبط با سایت ،لوله گذارز Piping ،Wiring ،و  ...و رك ها و نیو دنها با یكدیگر بود و مستندا ارائه شد می
بایست بسیار مروب و بر اساس استاندارد دخرین ویرایش  TIA 942و  BICSIو سایر استانداردهاز ارجاع شد در دن استاندارد برود و واییرد
نمایندگان بان مالك پذیرش می باشد.
 .5.26مجرز متعهد می باشد پا ات اجراز طرح ومامی وست هاز التم را به نیوز كه كلیه اسناد طراحی ،طرح هاز مفهومی و وفصیلی رعایت شرد
باشد را انجام داد و وایید صیت اجراز طرح و گزارش وست هاز صور گرفته را به صور مكتوب به بان ارائه نماید و ومامی عواقب ناشی ات
بروت هر گونه مشكل (اصالت سنجی ،پیكر بندز ،وست و موارد مروبط) پا ات ویویل نهایی سایت ،بر عهد مجررز برود و در صرور وخلرف
شركت ،بان می و مختار خواهد بود ضمن الزام شركت به انجام خدما مزبور ،بر اساس ماد  10قرارداد حاضر و اعمال مراوب ماد  12قرارداد
حاضر اقدام نماید.
 .5.25شركت متعهد به ارائه خدما پشتیبانی و پا ات فروش به مد  10سال ات واریخ اومام قرارداد حاضر بود لیكن این موضوع حقری برراز شرركت
نسبت به قطعیت انعقاد قرارداد پشتیبانی سالیان دوی ایجاد نخواهد نمود .بدیهی است بان می و مختار خواهد بود پا ات اومام قرارداد حاضر ،در
صور صالحدید و ومایل موضوع پشیبانی وجهیزا را به شركت دیگرز واگذار نماید.مجرز متعهد میگردد كلیه وجهیزا  ،نرم افزارها ،الیسنا
ها و  ...ارائه شد در طرح با یكدیگر ساتگار و منطب بود و در صور بروت هر گونه ناساتگارز و یا كمبود موارد فوق در تمان اجرا ،مجرز ملزم
به وامین وجهیز مورد نظر بان با هزینه خود می باشد.
 .5.28مجرز وعهد نمود در صور عدم مطابقت وجهیزا با مشخصا موضوع قرارداد مراوب را به صور كتبی به اطالع نماینرد بانر برسراند .در
صور وائید نمایند بان و اعالم كتبی به مجرز  ،مجرز نسبت به وغییر پیشنهاد اقدام نماید
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مجرز متعهد گردید كلیه اطالعا فنی شامل دفترچه ،بروشور ،چ لیست ،الیسنا ها و دستورالعمل هاز كارخانه ساتند را همزمان با ویویل
وجهیزا موضوع قرارداد ات فروشند ویویل و وسلیم خریدار نماید .ضمنا شركت متعهد است پا ات اومرام مرد قررارداد حاضرر ،كرار گرارانتی
وجهیزا را به بان ویویل نماید.
پیمانكار متعهد می گردد ومامی الیسنا ها را به نام بان یا نام شركت مورد وایید بان خریدارز نماید.
وامین هر گونه ابزار التم جهت طراحی ،وست و یا هر وسیله دیگر كه در طول پروژ مورد نیات می باشد ،برعهد مجرز می باشرد و بانر هریچ
گونه وعهدز در تمینه وامین موارد مذكور در تمان اجراز پروژ بر عهد نخواهد داشت.
كلیه اجزاء پیشنهادز در حوت پسیو می بایست به صور  End TO Endات ی برند واحد بود و داراز واییدیره . GHMT Certification
یا  ETL Verificationباشند
كلیه وجهیزا حوت مناقصه می بایست رد هایی ات میصوال وولید كنندگان معتبر باشند كه ووسط ساتند براز استفاد در مركرز داد ووصریه
شد باشد.
مجرز وایید و ضمانت می نماید كه طراحی انجام شد بدون نیرات بره وجهیرزا اضرافی دیگرر ،مطراب برا نیاتهراز بانر قابرل را انرداتز و
بهر بردارز است به عباروی ،در صورویكه هر نوع وجهیز ،نرم افزار یا الیسنسی ات قلم افتاد است كه در طراحی وایید شد ات سوز بانر اعرالم
نشد باشد ( ،به منظور بهر بردارز ات هر ی ات وجهیزا اصلی سفارش داد شد ) می بایست اعالم گردد .در غیر اینصور در تمان نصب و را
انداتز ،مجرز موظف به وهیه موارد فوق بدون هزینه اضافی می باشد.
مجرز متعهد است چنانچه در حین انجام كار ،هرگونه خساراوی ات ناحیه كاركنان وز به بان یا اشخاص ثالث وارد شود دن را جبران نماید .میزان
خسار ات سوز بان مشخص میشود.
مجرز متعهد است مجوتهاز التم را ات صاحبان ح لیسانا ،حقوق پدیددورندگان و سایر حقوقی كه استفاد ات دنها منوط به كسرب مجروت قبلری
است را به هزینه خود كسب نماید .در مواردز كه به علت ویریم و یا میدودیتهایی كه دولتهاز خارجی اعمرال مری نماینردو امكران دریافرت
مجوت وجود نداشته باشد ،مجرز می بایست راهكارهاز مناسب جهت بهر بردارز بهینه ات وجهیزا و خدما موضروع قررارداد ارائره نمرود و ات
بان واییدیه دریافت نماید.
پرداخت كلیه هزینههاز مربوط به نیروز انسانی مجرز بر عهد او میباشد و بان هیچگونه مسئولیتی ات این حیث نخواهد داشت .مجرز اعرالم
میدارد كه كلیه هزینههاز و مسئولیت هاز ناشی ات اجراز قوانین كار و وامین اجتماعی و دئیننامههاز مربوط بره مالیرا و عروارض بره عهرد
مجرز بود و اساسا ح درخواست هرگونه وجه اضافه پرداختی را ات خود سلب نمود است.
مجرز بهونهایی مسئول انجام كلیه وعهدا مندرج در این قرارداد است و بدون كسب اجات قبلی و كتبی بان  ،ح واگذارز انجام ومام یا قسمتی
ات موضوع قرارداد را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .وخلف ات شرایط این بند ات قرارداد موجب ایجاد ح فسخ براز بان بود كه در ایرن
صور وف ماد  12عمل میگردد.
هر نوع مغایر در لیست خدما و لیست وجهیزا در كمیت یا كیفیت اقالم موضوع قرارداد به عهد مجرز است و مجرز متعهد است نسبت به
رفع مغایر ها اقدام نماید.
مجرز متعهد است كلیه مستندا مورد نیات بان را بهصور مدون و كامل و به تبان فارسی و انگلیسی وهیه و پا ات وائید بان براز استفاد در
اختیار بان قرار دهد.
با ووجه به اینكه در طول اجراز قرارداد ممكن است برخی اطالعا حساس در اختیار كاركنان مجرز قرار گیررد ،مجررز متعهرد گردیرد هنگرام
انتخاب كاركنان خود صداقت و درستكارز ایشان را احرات نمود و ات استخدام افراد نامطمئن خوددارز نماید .چنانچه بر اثر اهمال مجرز هر یر
ات اطالعا سوء استفاد گردد ،مجرز و فرد خاطی متضامنا مسئول جبران خسارا بان خواهند بود .هم چنین وخلف ات مفاد این بند موجب ایجاد
مسئولیت مدنی و كیفرز براز مجرز و فرد خاطی میگردد.
هرگونه حمل و نقل در وجهیزا و ابزار در خصوص موضوع قرارداد بر عهد مجرز می باشد.
در طول مد تمان قرارداد حاضر ،در صور بروت هرگونه اختالل در عملكرد وجهیزا موضوع قرارداد حاضرر ،بانر مراورب را ات طریر شرمار
وماس  ) ONCALL( ...........................یرا ایمیرل ددرس  .................................یرا شرمار فكرا  .........................بره شرركت اعرالم و شرركت
متعهد است ظرف مد تمان مندرج در بند  5.36در میل حضور یافته و نسبت به رفع اختالال ایجاد شد اقدام نماید.
شركت متعهد است در طول مد تمان گارانتی وجهیزا موضوع قرارداد حاضر در ساعا و روتهاز كارز بان یا غیر سراعا ادارز و روتهراز
وعطیل ،در صور بروت هرگونه اختالل در عملكرد وجهیز ا مستقر در سایت بان  ،حداكثر ظرف مد تمان  ........ساعت ات تمان اعالم بان  ،در
میل حضور یافته و نسبت به رفع اختالل ایجاد شد اقدام نماید .بدیهی است در صور واخیر و وعلل شركت در رفع اختالال ایجاد شد  ،مطاب
مندرجا ماد  10قرارداد حاضر ات سوز بان اقدام خواهد شد.

 .5.45شركت كلیه وجهیزا سختافزارز ،قطعا موضوع قرارداد و نیز لواتم و سیستمها و نرم افزارهاز مربوط به دنها را ات تمان ویویل نهایی و اخرذ
واییدیه بان  ،گارانتی می نماید و متعهد است در طول دور گارانتی ،با بروت مشكل و اعالم بان  ،نسبت به وعویض یا وعمیر قطعا و نیرز برهروت
رسانی و برپایی مجدد سیستمها اقدام نماید.
ماده شش – تعهدات بانك :
 .6.1بان امكان دسترسی مجرز به كلیه فضاهاز مورد نیات براز اجراز عملیا موضوع قرارداد را فراهم و شرایط نصب را طب  LOMضمیمه
قرارداد مهیا و در اختیار مجرز قرار خواهد داد.
 .6.2بان با درخواست كتبی و هماهنگی قبلی مجرز  ،امكان كار در اوقا غیر ادارز و روتهاز وعطیل را براز وز فراهم خواهد نمود.
 .6.3بان متعهد است صور حسابهاز مجرز را حداكثر ظرف بیست روت ات تمان وایید نمایندگان بان قرارداد بررسی و در صور وائید ،وجه دن را
به مجرز پرداخت نماید .در صور وجود اختالف نظر ،دن بخش ات صور حساب كه مورد وائید میباشد پرداخت و نسبت به موارد اختالف ،با
مجرز مذاكر و برابر مواد پیشبینی شد در قرارداد رفع اختالف نماید.
ماده هفت – شرايط عمومي قرارداد :
 .5.1شرایط عمومی قانون برگزارز مناقصا به عنوان شرایط عمومی این پیمان وعیین میگردد
 .5.2مجرز مسئولیت حسن اجراز كلیه عملیا موضوع قرارداد را بر اساس دستورا كتبی بان عهد دار میباشد و نظار بان
هیچ وجه وأثیرز در میزان مسئولیت و وعهدا شركت ندارد.
 .5.3شركت موظف است گزارش درخواستی بان را وهیه و در تمان مورد وایید بان ارائه دهد.
 .5.4نمایند مجرز موظف است در هر تمان بنا به درخواست بان بهمنظور انجام امور میوله در بان حضور یابد.
 .5.5پرسنل شاغل در مورد وعهدا موضوع قرارداد حاضر ،جزء پرسنل شركت میسوب شد و هیچ گونه رابطه استخدامی با بان
هرگونه حادثه ،اختالف و  ،...بان هیچ گونه مسئولیتی به عهد نخواهد داشت.

در اجراز كارها بره

نداشته و در صور

ماده هشت – حدود اختيارات نماينده بانك :
مجری مكلف است نظرات نمایند بان را در حدود مفاد قرارداد رعایت و به اجرا بگذارد .چنانچه مجری در مواردی نظرات او را خارج از
مفاد قرارداد و مستندات فنی و مدارك منضم به قرارداد تشخیص دهد ،در اینصورت موظف است بالفاصله نظر خود را بصورت مكتوب
به مدیریت نماینده بانك اعالم و كسب تكلیف نهایی كند .در این قبیل موارد ،نظر نهایی مدیریت نماینده بانك مالك خواهد بود.
نماینده بانك همواره حق دارد تجهیزات و كارهای انجام یافته را بر اساس مستندات فنی و برنامه زمانبندی ،مورد رسیدگی قرار دهد و
اگر آنها را معیوب و یا با تاخیر تشخیص داد ،مجری متعهد است تجهیزات و كارهای معیوب و یا تاخیر در برنامه را به هزینه خود
اصالح و جبران نماید .نظارت نماینده بانك هیچگاه از مسئولیت مجری نخواهد كاست.
 نمایند بان موظف است موارد مدنظر بان را به مجرز قرارداد انتقال دهد. نمایند بان ناظر ارشد بر قرارداد می باشد. -نمایند بان موظف به ویویل گرفتن كل پروژ می باشد.

ماده نه – ضمانتنامه حسن انجام تعهدات :
شركت ی فقر ضمانت نامه بانكی معادل  % 50كل مبلغ قرارداد به انضمام مالیا بر ارتش افزد و اختیار درج واریخ ووسط بان به منظور جبران
هرگونه خسار ناشی ات وأخیر یا عدم انجام وعهدا و اجراز صییح مفاد قرارداد حاضر همزمان با امضاء قرارداد به بان وسلیم نمود و شركت قبول نمود
در صور ورود هر گونه خسار ناشی ات قصور یا وقصیر در انجام وعهدا و یا به هر علت دیگرز ،بان ح دارد ات میل وضمینا مأخوذ  ،خسار
وارد را جبران نماید و شركت ح اعتراض در این خصوص را ات خود سلب و اسقاط نمود و وشخیص بان در این خصوص مالك و ضابطه و مورد قبول
شركت می باشد .ضمانت نامه مزبور پس از اتمام مدت زمان گارانتی تجهیزات ،در وجه شركت آزاد خواهد شد.
ماده ده – جرايم مربوط به تاخير در اجراي قرارداد :
 .10.1مجرز موظف است وظایف میوله را برابر تمانبندز مندرج در پیوست شمار سه قرارداد حاضر ،به اومام رساند .در صور واخیر مجرز در اومام و
ویویل هر بخش ات موضوع قرارداد ،به اتاز هر روت واخیر ،ی در هزار كل مبلغ قرارداد به عنوان خسرار در وراخیر در انجرام وعهردا موضروع
قرارداد حاضر ،ات صورویساب هاز مجرز كسر خواهد شد.

 .10.2در صور هرگونه واخیر یا سهلانگارز اعم ات عمدز یا سهوز در انجام خدما مندرج در مراد  5قررارداد حاضرر ،بره اتاز هرر روت وراخیر ،دو و
نیم(5ر )2درهزار كل مبلغ قرارداد به عنوان خسار واخیر و وعلل ،ات صورویساب هاز مجرز كسر می گردد.
 .10.3بان مجات است چنانچه در انجام وعهدا مجرز  ،بیش ات ی ما واخیر شود ،نسبت به فسخ قرارداد اقدام و خسار وارد را ات میل وضمینهاز
مجرز یا هر طری دیگرز كه صالح بداند ات وز اخذ نماید .مجرز ح هرگونه اعتراض و ایرادز را در این تمینه ات خود سلب و ساقط می نماید.
ماده يازده  -دستگاه نظارت :
 ................ .11.1و مدیریت امور پشتیبانی (ادار ساختمان) بان به عنوان دستگا نظار به حسن اجراز قرارداد حاضر و نمایندگان بان وعیین می گردند.
 .11.2كلیه صورویساب هاز مجرز در قالب این قرارداد باید به وایید نمایندگان بان برسد و سپا در وجه مجرز قابل پرداخت خواهد بود.

ماده دوازده – فسخ قرارداد :
چنانچه مجرز در ایفاز هر ی ات وعهدا قراردادز خود قصور یا خوددارز نماید ،یا حسب وشخیص خریدار  ،فروشند ووانایی فنی و وخصصری و مرالی
كافی براز اجراز خدما یا وامین وجهیزا  ،با كیفیت مورد انتظار موضع قرارداد را نداشته باشد و اجراز كار ووسط مجرز ضررو تیان بان را به همررا
داشته باشد یا عوامل و افراد متخصص مورد نیات براز اجراز صییح موضوع قرارداد را بكار نگمارد و یا موضوع قرارداد را بدون كسب موافقرت بانر بره
شخص ثالث انتقال دهد و یا شركت مجرز ورشكسته یا منیل گردد ،بان مختار خواهد بود بصور یكجانبه و بدون قیرد و شررط و رعایرت وشرریفا
قانونی) نسبت به فسخ قرارداد اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی ،مراوب را به اطالع شركت برساند ..در این فرض ات واریخ ابالغ اظهارنامه قررارداد مزبرور
فسخ شد ولقی و بان اختیار دارد موضوع را راسا ووسط اشخاص ثالث انجام و به اومام رساند و هزینه صرف شد را به انضمام  %30ات كلیه مطالبا و
وضمینا مجرز نزد خود كسر و استیفا نماید و یا به صالحدید خود ات طری مراجع ذیصالح قضایی ،اقدام التم معمول دارد .ضمنا چنانچه مجرز وا تمان
فسخ قرارداد در راستاز موضوع قرارداد اقداماوی انجام و هربخشی ات موضوع قرارداد را به بان ویویل نمود باشد ،برمبنراز قیمرت واحرد هرر مرحلره ات
خدما  ،وسویه حساب با مجرز به عمل خواهد دمد در صور دریافت مبلغی ماتاد بر استیقاق ،مجرز مكلف به استرداد ماتاد مبالغ دریافتی ظرف مهلرت
 5روت ات واریخ اعالم بان خواهد بود .در صور امتناع مجرز ات استرداد مبالغ ماتاد دریافتی ظرف موعد مقرر ،ضمن وعل  %30جریمه سالیانه به عنوان
وجه التزام ،بان اختیار دارد ضمن ضبط نمودند وضمینا  ،نسبت به استیفاز مبالغ ماتاد پرداختی و جرایم مقرر اقدام نمایدو ضمنا مجرز برا امضراء ذیرل
این قرارداد ،ح هرگونه اعتراضی در خصوص مبناز فسخ ،شیو ابالغ و نیو میاسبا را ات خود سلب و اسقاط نمود.
ضمنا چنانچه شركت بدون علم ،اطالع و موافقت بان نسبت به انتقال وعهدا موضوع قرارداد به اشخاص ثالث (اعم ات حقیقی و حقوقی) اقدام نماید،
بان می وواند ضمن فسخ یكطرفه قرارداد ،نسبت به جبران خسارا وارد ات میل وضامین مندرج در ماد  9قرارداد حاضر اقدام نماید .بدیهی است در
این صور شركت و شخص ثالث وضامنا مسئول جبران خسارا وارد خواهند بود و این انتقال وعهدا به شخص ثالث رافع مسئولیت حقوقی و كیفرز
شركت نخواهد بود.
ماده سيزده – گارانتي :
شركت كاركرد و عملیاوی بودن كلیه وجهیزا سخت افزارز ،نرم افزارز و قطعا مروبط با موضوع قرارداد حاضر را به مرد دو سرال ات وراریخ ویویرل
قطعی و نهایی وجهیزا و اخذ واییدیه نمایند بان  ،گارانتی (وضمین) می نماید و متعهد است در صور بروت هر گونه اشكال و خرابی وجهیزا موضوع
قرارداد ،ظرف مد تمان مندرج در ماد  5قرارداد حاضر ،اقدام نماید.
بدیهی است در صور خرابی بیش ات حد وجهیزا مستقر در میل سایت بان و عدم ووانایی شركت در وامین وجهیزا مربوطه با كاركرد مفید و مدنظر
بان  ،بان می و مختار خواهد بود ضمن فسخ یكطرفه قرارداد حاضر ،راسا نسبت به وامین وجهیزا مربوطه اقردام و ضرمن دریافرت مبلرغ وجهیرزا
(به قیمت روت خریدارز شد ) ،نسبت به دریافت  %30باالسرز به عنوان خسار وارد اقدام نماید.
ماده چهارده – خدمات پس از فروش :
مجری موظف و متعهد است هرگونه خدمات پس از فروش مورد نیاز بانك را از جمله تعمیرات ،بروز رسانی ،تامین قطعات ،پشتیبانیفنی و
غیره را در بخشهای تجهیزات سختافزاری و قطعات و پیكربندی سیستمها ،به مدت ده سال از تاریخ پایان دوره گارانتی ،درچارچوب
قرارداد جداگانهای بپذیرد.
ماده پانزده – اقامتگاه قانوني طرفين قرارداد :

نشانی طرفین همان است كه در صدر قرارداد ذكر شد و نشانی مزبور قرارداد بعنوان اقامتگا قانونی طرفین ولقی می گردد و ارسال هرگونه اوراق و مكاوبا و هرگونه
مراسال به نشانی هاز مذكور به منزله ابالغ به طرفین خواهد بود .در صور وغییر نشانی ،هری ات طرفین می بایستی مراوب را ظرف مد  10روت كتبا به طرف
دیگر اطالع دهد .در غیر اینصور مكاوبا و اخطاریه ها به دخرین نشانی اعالم شد ارسال و ابالغ شد میسوب و عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.

ماده شانزده – فورس ماژور :
هرگا به علل وقوع وقایع قهریه غیر قابل پیش بینی ات قبیل سیل ،دوش سوتز ،جنگ ،شورش و  ...هری ات طرفین قادر به انجام وعهدا قراردادز خود
نباشند ،باید مراوب را حداكثر ظرف  5روت پا ات وقوع كتبا به طرف مقابل اطالع دهد  ،در غیر اینصور كلیه اجزاء و احكام قرارداد در مد فورس ماژور
نیز بقو خود باقی خواهد بود .در صور استمرار فورس ماژور بیش ات یكما  ،طرفین نسبت به خاومه یا ادامه قرارداد وواف خواهند نمود.
تبصره  -ویریم هاز فعلی كشور ات موارد فورس ماژور ولقی نمی گردد.
ماده هفده  -حل اختالف :
در صور بروت اختالف درخصوص وفسیر و یا نیو اجرا و ارائه خدما موضوع قرارداد طرفین بدوا ات طری مذاكر و ساتش ،اخرتالف را حرل و فصرل
نمود و در صور عدم حصول نتیجه ات مذاكرا معموله و كمیته حل اختالف (متشكل ات سه نفر كارشناس رسمی دادگسترز در موضروعا قرراردادز،
نمایند بان و نمایند شركت) ،نظر مراجع قانونی ذیصالح براز طرفین قرارداد التم االوباع و التم االجرا خواهد بود.
ماده هجده – نسخ قرارداد :
قرارداد حاضر مشتمل بر  18ماده و  8تبصره و  5پیوست و در دو نسخه تنظیم و توسط طرفین امضا و مبادله شد و هر دو نسخه حكم واحد
دارد.

بانك
نام و نام خانوادگی :
سمت :

مجري
نام و نام خانوادگی :
سمت :

پيوست شماره يك
الف) ليست تجهيزات ) (LOMنهايي شده :
 -1طراحی بهینه سیستم برق و رعایت مواردز چون استفاد ات دستگا ژنراوور در مواقع لزوم و موارد پست و وابلوهاز برق براز Change

Overو  Distributionبا حفظ نكا فنی و با وایید بان

به عهد مجرز است و در صور وایید بان

می وواند وابلوهاز دن با وابلوهاز

 UPSمشترك باشد.
 -2كابل كشی از پست برق تا تجهیزات موضوع قرارداد به منظور عملیاتی سازی
 -3استفاده از دو ورودی جداگانه پست برق (در صورت موجود بودن)
 -4تهیه سیستم كنترل امنیتی تردد (تصحیح و تكمیل كابل كشی در صورت لزوم)
 -5طراحی ،تهیه ،نصب و راه اندازی سیستم متناسب  Access Controlبه عهده مجری می باشد .پیشنهاد بانك نصب سیستم بر
پایه كارت هوشمند  ، Contactlessرمز و تشخیص چهره می باشد .رعایت سازگاری با سایت مركزی در تهران ارجحیت خواهد
داشت .
 -6طراحی ،تهیه سیستم متناسب دوربین مداربسته ( با ذخیره سازی حداقل یك ماه) با رعایت استاندارد و نكات امنیتی و ایمنی و
نظارت كامل از سایت مركزی تهران بر عهده مجری می باشد.
 -7طراحی ،تهیه سیستم متناسب امنیتی با استفاده از سیستم كنترل وردد و دوربین مداربسته و تجهیزات جانبی دیگر جهت جلوگیری از
دسترسی افراد غیر مجاز و اعالم خطر و پیگیریهای الزم بر عهده مجری می باشد.
 -8طراحی ،تهیه تجهیزات برودتی سایت (تصحیح و تكمیل لوله كشی ها در صورت لزوم)
 -9سیستم خنك كننده و تهویه به گونه ای طراحی گردند كه با حداقل تغییرات ساختمانی و معماری در محدوده تعیین شده قابل
نصب بوده و با توان سرمایشی مناسب و با ضریب امنیت حداقل  %30بیش از حداكثر نیاز كنونی تنها برای داخل سایت در نظر
گرفته شود .كلكتور روم به همراه تجهیزات كنترلی و بالنسینگ والو جهت انشعابات فرعی ،عایق كاری لوله ها ،ایجاد ساپورت
مناسب و درصورت لزوم سینی جهت تخلیه آب احتمالی و سیستم تخلیه اضطراری نشتی احتمالی آب در كف سایت به شبكه
فاضالب می بایست لحاظ گردد.
 -10با صالحدید و تایید بانك كانال خروجی هوا در داخل سایت به گونه ای در نظر گرفته شود كه در موارد الزم به موتور -دمپر
كنترلی باز شده و از طریق اگزاست فنهای منصوبه در پشت بام با دبی مناسب هوای داخل سایت را تخلیه نماید .اجرای این
سیستم به نحوی باشد كه در موارد اضطرار تا حدی به عنوان  Backupبرای سیستم  Coolingعمل نماید .بدیهی است رعایت
مسائل امنیتی و ایمنی در مبادی ورودی و خروجی هوا ضروری می باشد.
 -11مجری بایستی یك طرح كامل از وضع موجود و وضع آتی ارائه دهد كه در آن دربها ،سیستم سرمایشی ،محل عبور لوله ها و
كانالها و محل سینی ها و  Drainمورد بررسی قرار گیرد .برای اجرای مراحل این بند ،تایید نمایندگان بانك برای هر قسمت آن
ضروری است.

 -12مسئولیت سازگاری كلیه تجهیزات منصوبه با تجهیزات كامپیوتری كه طی قرارداد جداگانه ای خریداری می شود به عهده مجری
می باشد.
 -13تهیه تجهیزات  Passiveو  Activeشبكه كامپیوتری (و انجام هر نوع سیم كشی در صورت لزوم)
 -14تهیه تجهیزات كامپیوتری به جز آنچه در مناقصه و قرارداد خرید جداگانه آمده است و برای راه اندازی و صحیح كار كردن سایت
ضروری می باشد.
 -15تهیه هرگونه نرم افزار كه برای اجرای عملیات عادی سایت مربوط به فعالیتهای مجری الزم باشد به عهده وی است.
 -16در صورت بروز اختالف بین  RFPو  Proposalبانك بین دو انتخاب مخیر است.

توجه :
كليه صفحات ليست تجهيزات ولوازم موجود در  RFPامضاء و در اينجا اضافه ميشود

پيوست شماره دو
فهرست خدمات مورد نياز براي تجهيز مركزداده موضوع قرارداد
مركزداده بانك در زیر زمین طبقه پنجم ساختمان شعبه مركزی واقع در خیابان بخارست ،روبروی بیمارستان آسیا ساخته شده است و
تاكنون بخش عمده تجهیز آن به پایان رسیده است  .خالصه كارهای انجام شده و باقیمانده در سایت به شرح زیر است:
الف  :كارهاي انجام شده
 -1تهیه نقشه های اجرایی اعم از نقشه های معماری و اجرایی ساختمان شامل سقف و كف كاذب ،دیوارپوشها  ،دكوراسیون داخلی،
سیستمهای كنترل و دسترسی ،دوربین و مانیتورینگ ،برق اضطراری و پست برق  ، UPS ،ژنراتور  ،سیستم اعالن و اطفای حریق ،
تاسیسات الكتریكال و مكانیكال.
 -2عملیات ساختمانی ،لوله كشی اطفای حریق ،عملیات تاسیسات برقی و لوله كشی تاسیسات جهت حرارت و برودت
 -3تهیه و نصب تجهیزات جانبی اعم از كف كاذب و دیوارپوشها ،سقف كاذب ،برق و روشنایی
 -4ساخت اتاق پست برق ،نصب دربهای ضد سرقت و درب گاوصندوقی خزانه ،سیستم خنك كننده و كانال هوای تازه دفتر و راهروها
 -5تهیه و نصب تابلو برق
نقشه های اجرایی طراحی اولیه سایت در  CDهمراه با  RFPجهت اطالع و بهره برداری ضمیمه شده است.
در صورت بروز اختالف بین  RFPو  Proposalبانك بین دو انتخاب مخیر است.
ب  :كارهاي باقيمانده
 -1بازنگری در طراحی اولیه و تصحیح آن در صورت لزوم ،تكمیل معماری و طراحی چیدمان داخلی (و اخذ تاییدیه بانك)
مجری موظف به استفاده از امكانات موجود می باشد و حتی االمكان به جز در موارد غیر قابل اجتناب می بایست از تخریب و تغییرات
ساختمانی اعم از دیوارها و نماسازی اجتناب ورزد .طراحی چیدمان داخلی به گونه ای صورت پذیرد كه امكانات الزم برای مراتب بعدی
مهیا و مطلوب باشد .از موارد خاص می توان به تعیین محل نصب سیستمهای برودتی و حرارتی ،ژنراتور و نحوه سوخت رسانی به آن ،
UPSها و باتری ها ،سیستم اعالن و اطفای حریق ،سیستمهای امنیتی ،دوربینهای مدار بسته و  Access Controlو تعیین تكلیف
استفاده از نورگیر اشاره كرد.
طراحی چینش داخلی سایت و  Rackها به همراه تغییرات احتمالی الزم در كف و سقف به همراه تهیه مصالح و تجهیزات الزم ،نصب،
اجراز سیمكشی های روشنایی و یا اضطراری بر عهده مجری می باشد.
نصب Rackها ،انجام كابل كشی در داخل سایت و مابین  Rackها و تجهیزات منصوبه در آنها با استفاده از  Cable Managementو
سایر  Accessoriesها انجام میگیرد و طراحی ،تهیه تجهیزات ،نصب و راه اندازی آنها از وظایف مجری میباشد .
بدیهی است كه رعایت نكات فنی مانند مراتب سوخت رسانی ،اگزوز دود ،صداگیر و تجهیزات ایمنی الزم در اتاق ژنراتور یا پشت بام،
همچنین هرگونه مجوز الزم به عهده مجری خواهد بود.
انتخاب ،طراحی ،تهیه ،نصب و راه اندازی پست و تابلوهای برق برای Change Overو  Distributionبا حفظ نكات فنی و با تایید
بانك به عهده مجری است و در صورت تایید بانك می تواند تابلوهای آن با تابلوهای  UPSمشترك باشد.
 -2نصب و راه اندازی پست برق و كابل كشی مربوطه
پست برق بایستی به صورت دوگانه (ورودی از دو پست جداگانه برق شهری) دیده شود.
 -3نصب و راه اندازی سیستم كنترل امنیتی تردد (تصحیح و تكمیل كابل كشی در صورت لزوم)

طراحی ،تهیه ،نصب و راه اندازی سیستم متناسب  Access Controlبه عهده مجری می باشد .پیشنهاد بانك نصب سیستم بر پایه كارت
هوشمند  ، Contactlessتشخیص چهره و رمز می باشد  .رعایت سازگاری با سایت مركزی در تهران ارجحیت خواهد داشت .
نصب و راه اندازی سیستم متناسب دوربین مداربسته ( با ذخیره سازی یك ماه) با رعایت استاندارد و نكات امنیتی و ایمنی و نظارت كامل از سایت

مركزی تهران بر عهده مجری می باشد.
طراحی  ،تهیه  ،نصب و راه اندازی سیستم متناسب امنیتی با استفاده از دو مقوله ذكر شده و تجهیزات جانبی دیگر جهت جلوگیری از
دسترسی افراد غیر مجاز و اعالم خطر و پیگیریهای الزم بر عهده مجری می باشد.
 -4طراحی ،نصب و راه اندازی تجهیزات برودتی سایت (تصحیح و تكمیل لوله كشی ها ،تجهیز سیستم های كنترلی و مانیتورینگ چیلرها،
پمپ ها ،مخزن ذخیره آب چیلر (در صورت لزوم) ،وضعیت شیرهای كنترلی ،دمای رفت و برگشت آب چیلر در نقاط مختلف ،فشار
سیال) به عهد پیمانكار است.

سیستم خنك كننده و تهویه ووسط پیمانكار می بایست به گونه ای طراحی گردند كه با حداقل تغییرات ساختمانی و معماری در محدوده
تعیین شده قابل نصب بوده و با توان سرمایشی مناسب و با ضریب امنیت حداقل  %30بیش از حداكثر نیاز كنونی تنها برای داخل
سایت در نظر گرفته شود.
با صالحدید و تایید بانك كانال خروجی هوا در داخل سایت به گونه ای در نظر گرفته شود كه در موارد الزم موتور -دمپر كنترلی باز
شده و از طریق اگزاست فن های منصوبه در پشت بام با دبی مناسب هوای داخل سایت را تخلیه نماید .اجرای این سیستم به نحوی
باشد كه در موارد اضطرار تا حدی به عنوان  Backupبرای سیستم  Coolingعمل نماید ،بدیهی است رعایت مسائل امنیتی و ایمنی
در مبادی ورودی و خروجی هوا ضروری می باشد.
مجری بایستی یك طرح كامل از وضع موجود و وضع آتی ارائه دهد كه در آن دربها ،سیستم برودتی ،محل عبور لوله ها و كانالها و
محل سینی ها و  Drainمورد بررسی قرار گیرد .برای اجرای مراحل این بند تایید نمایندگان بانك برای هر قسمت آن ضروری است.
تجهیزات در محلها ی پیشبینی شده مانند پشت بام ،رایزرها و داخل سایت نصب خواهد شد ،در صورت نیاز به مجوز برای نصب
تجهیزات در پشت بام ،اخذ آن به عهده مجری خواهد بود و بانك همكاری الزم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.
مسئولیت سازگاری كلیه تجهیزات منصوبه با تجهیزات كامپیوتری كه طی قرارداد جداگانه ای خریداری می شود به عهده مجری می
باشد.
 -5نصب و راه اندازی تجهیزات كامپیوتری به جز آنچه در مناقصه و قرارداد خرید جداگانه آمده است و برای راه اندازی و صحیح كار كردن
سایت ضروری می باشد.
 -6تهیه نقشه های  As Builtاز تمام قسمتهای سایت (شامل نقشه ساختمانی سایت ،نقشه های سیم كشی برق ،روشنایی و شبكه ،
سیستم كنترل دسترسی ،اعالن و اطفای حریق ،پالنهای نصب ،لوله كشی ها و كانال كشی ها  ،نقشه های تابلوهای برق و ) . . .
 -7برگزاری دورههای آموزشی متناسب با تجهیزات نصب شده
 -8ارائه خدمات دوره گارانتی ذكر شده در قرارداد

تعهدات مجري در زمينه آموزش :


مجری متعهد میگردد قبل از شروع كالسها مدرس مربوط به هر دوره ،سوابق اجرایی ،سوابق آموزشی و مدارك علمی مربوط به
ایشان را برای اعالمنظر در اختیار بانك قرار دهد .مجری موظف است از مدرسین مورد تائید بانك استفاده نماید.



زمان و محل برگزاری آموزشها توسط بانك تعیین خواهد شد و مدت زمان هر دوره مطابق جزئیات طرح آموزشی ،به شرح بند
ج 2-پیوست حاضر خواهد بود.



مجموع آموزشهای درخواست شده حداقل بهمیزان  . . . . . . . . .ساعت پیشبینی شده است .آموزش حینكار نیز بهمنظور
عملكرد بهتر تیم راهبری و نگهداری پیشبینی شده است كه حداقل بهمیزان یكماه كاری ضرورت دارد .در پایان دوره بایستی
ارزیابی و آزمون انجام شود و نتایج حاصل به بانك ارائه گردد.

ج –  ) 1آموزش راهبري و نگهداري(حينكار)
مجری متعهد است عالوه بر آموزشهای فوقالذكر ،آموزشهای حینكار در زمینه راهبری سیستمها ،رفع مشكالت و اختالالت روزمره،
تغییرات پیكربندی و نگهداری سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری ،برای حداقل شش ماه كاری ،اجرا نماید .در حین این آموزشها،
مهندسین آموزش دیده بانك همراه و در كنار متخصصین مجری به رفع اشكاالت و انجام تنظیمات خواهند پرداخت تا از این طریق بر
توانایی آنها افزوده شود.
د) خدمات دوره گارانتي
مجری كلیه تجهیزات سختافزاری و لوازم و سیستم مربوط به آنها را به مدت بیست و چهار ما از زمان پایان عملیات نصب و راهاندازی و
تحویل قطعی و تائید بانك ،تحت گارانتی و ضمانت قرار میدهد و موظف است در این مدت با بروز مشكل و اعالم بانك ،نسبت به تعویض
یا تعمیر قطعات و نیز برپایی مجدد سیستمها اقدام نماید.
مجری موظف به ارائه خدمات دوران گارانتی در ساعات و روزهای كاری بانك یا غیر ساعات اداری و روزهای تعطیل ،در هر زمان كه در
سایتهای تهران مورد نیاز بانك باشد و در مهلت زمانی تعیین و توافق شده ،میباشد .در غیر این صورت به ازای هر میزان تاخیر در انجام
تعهدات در دوره گارانتی مجری مكلف است عالوه بر جبران كلیه خساراتی كه به تشخیص بانك ،به بانك وارد آمده است بابت جریمه تاخیر
در انجام تعهد ،وفق ماده ده قرارداد عمل نماید.

پيوست شماره سه
برنامة زمانبندي اجراي پروژه

یا مدت زمان قرارداد به این شرح میباشد:
فاز اجرایی

توضیحات

1

شناخت ،بازدید ،نیازسنجی ،ارائه طرح مفهومی اولیه ،تهیه مستندات طرح اولیه ،بازنگری طرح
مفهومی اولیه و تایید توسط بانك

2

تهیه لیست LOMدر تمامی حوزه های زیرساخت ،ارائه طرح تفصیلی ،مستندات مربوط به
روش های اصالت سنجی اقالم خریداری شده

3

سفارش كاالهای مورد نظر بر اساس لیست LOM

4

اجرای عملیات عمرانی و آماده سازی فضا

5

تحویل كاال در محل پروژه

6

مطابقت كاالهای خریداری شده با  LOMتهیه شده ،اصالت سنجی كاالهای خریداری شده

7

نصب و راه اندازی مركزداده بر اساس طراحی تایید شده

8

ارائه مستندات ،نقشه ها ،شناسه های كاربری ،رمز های عبور و دفترچه های راهبری

جهت انجام خدمات فاز اول  .........روز از تاریخ انعقاد قرارداد
جهت انجام خدمات فاز دوم  ........روز بعد از اتمام خدمات فاز اول و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز سوم  .......روز بعد از اتمام خدمات فاز دوم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز چهارم  ....روز بعد از اتمام خدمات فاز سوم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز پنجم  .....روز بعد از اتمام خدمات فاز چهارم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز ششم  ......روز بعد از اتمام خدمات فاز پنجم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز هفتم  .....روز بعد از اتمام خدمات فاز ششم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك
جهت انجام خدمات فاز هشتم  ....روز بعد از اتمام خدمات فاز هفتم و ارائه تاییدیه توسط نمایندگان بانك

مدت زمان

