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تعداد

دانشگاه آزاد اسالمی نجفآباد

صفحات

پیوست شماره :۱

پیوست

شرایط و الزامات فنی

۵

استعالم پهنای باند

 -۱شركتكنندگان در استعالم می توانند قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادي خود ،براي آشنايی بیشتر به شرايط و محیط
كار ،از محل اجراي خدمات به بازديد نمايند و نسبت به شرايط و خصوصیات محلّی و كلّیه عواملی كه ممكن
است به نحوي در محاسبه مبلغ پیشنهادي آنان مؤثر باشد آگاهی كامل حاصل فرمايند
 -2دانشگاه مجاز خواهد بود قرارداد تامین پهناي باند را تا میزان ( 2۵%بیست و پنج درصد ) كاهش يا افزايش دهد
و در نتیجه پیشنهاد دهنده استعالم ملزم به انجام ،بر اساس قیمت قرارداد خواهد بود.
 -3صالحیت فنی شركتكنندگان در استعالم مطابق جدول زير و بر اساس شاخص هاي مشخص شده توسط
دانشگاه ارزيابی خواهد شد و شركتهايی كه امتیاز بیشتر از  70را كسب نمايند ،داراي صالحیت شناخته شده و
قیمت پیشنهادي آنها در نظر گرفته خواهد شد .الزم است اسناد مربوط به شاخصهاي زير در پاكت مجزا و همراه
با قیمت پیشنهادي به دانشگاه ارسال شود.
شاخص هاي ارزيابی صالحیت فنی
شاخص های ارزیابی شرکت کنندگان در استعالم پهنای باند اینترنت
 -۱گواهی عضويت در شوراي عالی انفورماتیک كشور در بخش خدمات

میزان

امتیاز کسب

امتیاز

شده

۵

اطالع رسانی و رتبه مربوطه
 -2گواهی عضويت در سازمان نظام صنفی رايانه اي داراي اعتبار در زمان
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استعالم.
 -3آخرين توافقنامه پهناي باند از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
راديويی كشور
 -4تصوير آخرين قبض IP
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 -۵نامهتضمیناختصاصی و متقارن بودن پهناي باند ارسال و دريافت با مهر و 8
امضاي صاحبان امضاء شركت
 -6موافقت نامه دريافت پهناي باند از سازمان تنظیم مقررات جهت مشخص

۱0

شدن پهناي باند دريافتی.
 -7قرارداد سابقه كار با دانشگاه ها در تأمین پهناي باند و گواهی حسن

۱0

انجام كار.
 -8مدارک مشخص كننده تعداد سالهاي سابقه شركت در زمینه ارائه پهناي
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باند و خدمات مرتبط
 -9خدمات ارزش افزوده قابل ارائه به عنوان مزيت رقابتی

۵

 -۱0تعداد مسیرهاي پهناي باند شركت پیشنهاد دهنده از تأمینكننده(هاي)

۱0

باالسري تا درگاه ورودي پهناي باند كشور
 -۱۱میزان دريافت پهناي باند از هر يک از بسترهاي تأمین كننده(هاي)

۱0

باالسري
 -۱2توان فنی شركت به تفكیک تجهیزات سختافزاري ،بانک ديتا و

۱0

امكانات" "MonitoringبرپايهSLA
 -۱3نمايندگی فعال با تضمین پشتیبانی مورد نیاز در اصفهان

۱0

جمع

۱00

 -4مدّت اجراي خدمات موضوع مناقصه به مدّت يكسال شمسی از تاريخ عقد قرارداد و محلّ اجراي آن دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجف آباد میباشد.
 -۵برنده مناقصه بايد نماينده تام االختیار خود را به عنوان مدير پروژه كتباً به دانشگاه معرفی نمايد .برنده مناقصه بايد
عالوه بر مدير پروژه ،حداقل يک نفر را بعنوان كارشناس سیستم به دانشگاه معرفی نموده و كارشناس مذكور تا
پايان دوره قرارداد مسئولیت بررسی و رفع موانع و مشكالت احتمالی مورد نظر دانشگاه را بر عهده دارد.
 -6شركت پیشنهاد دهنده ملزم به ارائه مجوز ثبت و فعالیت رسمی الزم از اداره ثبت شركتها میباشد.
 -7شركت پیشنهاد دهنده حداقل داراي پنج سال سابقه تاسیس سابقه فعالیت در موضوع استعالم را داشته باشد.
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 -8شركت پیشنهاددهنده بايستی داراي كد اقتصادي و گواهی ثبت ارزش افزوده باشد در اين خصوص ارائه تصوير
برابر اصل الزامی است.
 -9شركت بايستی داراي گواهینامه صالحیت پیمانكاري حداقل رتبه چهار از شوراي عالی انفورماتیک كشور در
زمینه خدمات شبكههاي اطالع رسانی و شبكه داده هاي رايانهاي و مخابراتی باشد.
-۱0

شركت پیشنهاد دهنده بايد داراي پروانه ارائه پهناي باند اينترنتی " "FCPبا دفتر مركزي يا نمايندگی فعّال

 FCPدر اصفهان (با ارائه مستندات كافی و مورد تايید) با سابقه حداقل دو سال فعالیت در شهر اصفهان و يا
داراي پروانه  SERVCOدر اصفهان با سابقه حداقل  ۵سال فعالیت باشد.
-۱۱

عضويت در سازمان نظام صنفی رايانهاي داراي اعتبار زمانی كافی (حداقل دو ماه) در زمان شركت در مناقصه.

-۱2

شركت پیشنهاد دهنده بايد كپی آخرين توافقنامه پهناي باند از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی

كشور را ارسال نمايد.
-۱3

شركت پیشنهاد دهنده بايد آخرين قبض  IPو رسید  RIPEرا ارسال نمايد.

-۱4

ارائه نامهاي مبنی بر تضمین متقارن بودن پهناي باند ارسال /دريافت و عدم ارائه سرويس از روي Cache

و يا به صورت  Sharingبا امضاي صاحبان شركت .بديهی است چنانچه دانشگاه در هر زمان تشخیص دهد
كه پهناي باند ارائه شده ارسال/دريافت متقارن نمیباشد و يا در صورت ارائه سرويس از روي  Cacheو يا به
صورت  ،Sharingحق هر گونه اقدام ،ولو فسخ قرارداد با شركت برنده مناقصه را براي خود محفوظ
میدارد.
-۱۵

مشخص كردن مسیرهاي پهناي باند شركت پیشنهاددهنده از تأمین كننده(هاي) باالسري تا درگاه ورودي

پهناي باند كشور با ارائه مستندات كافی و گرافهاي الزم .
-۱6

مشخص كردن میزان دريافت پهناي باند از زيرساخت و ساير بسترهاي تأمین كننده باالسري در صورت و

جود ،با ارائه مستندات كافی.
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-۱7

ارائه سرويس ومكانیزم پشتیبانی استاندارد 7*24با ارائه لیست كارشناسان واحدپشتیبانی و شماره تماس

ضروري و محل استقرار آنها در شهر اصفهان.
-۱8

الزاما پهناي باند بايد از دو  Sourceزيرساخت و بدون واسطه تامین گردد.

-۱9

با توجه به اينكه دانشگاه داراي  As Numberو آدرس  IPثبت شده اختصاصی میباشد و نیاز به تامین

آدرس  IPتوسط شركت ارائه دهنده ندارد ،میزان كسر مبلغ  IPاز هزينه هاي مربوطه به طور مجزا مشخص
گردد.
-20

با توجه به وجود ارتباط فیبر بین دانشگاه و شركت مخابرات ،تامین پهناي باند بايد از طريق دو بستر مجزا و

الزاما يک بستر از طريق فیبر و بستر دوم به پیشنهاد شركت ارائه دهنده باشد .پهناي باند هر دو بستر نیز يكسان در
نظر گرفته می شود.
-2۱

كلیه هزينه هاي تامین ارتباط از دو بستر مذكور اعم از تامین تجهیزات و هزينه هاي دايري ،جمع آوري،

آبونمان و  ...تا مركز داده دانشگاه به عهده شركت می باشد.
-22

به منظور تست كیفیت و تامین ارتباط داخلی با دانشگاه براي كارشناسان حوزه  ICTدانشگاه و تامین اينترنت

مورد نیاز در مراكز وابسته به دانشگاه الزم است شركت ارايه دهنده حداكثر  10لینک اينترنت دائم در سطح
شهرهاي اصفهان و نجفآباد با سرعت حداقل  10Mbpsارسال و دريافت با حجم حداقل 10Gماهانه تامین
نمايد.
-23

جمع پهناي باند اختصاصی ( )Dedicatedمورد نیاز دانشگاه  ۸0مگابیت است و بايد امكان افزايش آن

تا  100مگابیت به صورت  Burstدر تمام طول شبانه روز وجود داشته باشد 40 .مگابیت پهناي باند از طريق
لینک فیبر و بقیه از لینک دوم و به صورت  Active-Activeتامین خواهد شد.
-24

ارتباط بین دانشگاه و شركت پیشنهاددهنده بايد به صورت «Gateway »BGP

Border

 Protocolباشد و شركت بايد اسناد مربوط به دارا بودن سرويس  BGPخود را ارسال نمايد.

5

-2۵

در صورت نیاز دانشگاه ،شركت پیشنهاددهنده بايد توانايی و امكان  Route aggregationرا

دارا باشد.
-26

شركت پیشنهاد دهنده بايد در امور مربوط به  RIPEاعم از پرداخت هزينههاي سالیانه ،مشاوره و امور فنی

با كارشناسان دانشگاه همكاري نمايد.
-27

شركت ارائه دهنده بايد توافقنامه سطح خدمات ( )SLAرا برابر با مصوبات سازمان تنظیم مقررات و

ارتباطات راديويی ارائه نمايد .تضمین كیفیت و سرويس و نگهداري ارتباط موضوع استعالم بايستی شامل و
پوشش دهنده  SLAتأمین پهناي باند موضوع استعالم بوده و معیار محاسبه جريمه نیز بر اساس آخرين نسخه
 SLAشركت زيرساخت ايران خواهد بود.
-28

شركت پیشنهاد دهنده بايد تجهیزات و سرويس اينترنت مورد نیاز دانشجويان ساكن در دو مجموعه خوابگاه

برادران و خواهران دانشگاه را با شرايط زير تامین نمايد (الزم است مبلغ ارائه اين سرويس در فرم پیشنهاد قیمت
بصورت جداگانه قید شود ).


سه ساختمان دو طبقه مخصوص خوابگاه خواهران با گنجايش  4۵0دانشجو و يک ساختمان  4طبقه
مخصوص خوابگاه برادران با گنجايش  300دانشجو



اختصاص سهمیه رايگان ماهیانه براي هردانشجو تا سقف  1Gو با سرعت حداقل  2Mو مازاد بر آن بر
اساس تعرفه هاي دانشجوئی محاسبه و از دانشجو اخذ شود.



تامین ،نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز براي ارائه اين سرويس بر عهده شركت می باشد(پس
از اتمام قرارداد تجهیزات استرداد خواهد شد )
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