درخواست براي ارائه پيشنهاد ()RFP

مناقصه عمومي

عمليات تأمين تجهيزات ،نصب و راه اندازي سيستم نظارت
تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

نحوه برگزاري مناقصه
نحوه ارائه و ارسال پيشنهادها :
با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات « عمليات تأمين تجهيزات ،نصب و راه اندازي
سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان» را از طريق مناقصه عمومي و به
شرح مندرج در اسناد مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد؛ در صورت تمايل متقاضيان مي-
توانند از تاريخ  1399/12/05لغايت  1399/12/20با مراجعه به درگاه الكترونيكي سازمان فاوا شهرداري
اصفهان به نشاني ( ict.isfahanold.irقسمت مناقصات) اسناد مناقصه را مشاهده و اخذ نمايند.
متقاضي موظف است در صورت گرفتن اسناد مناقصه از سايت مذكور فيش پرداخت هزينه خريد اسناد
مناقصه به مبلغ  1.000.000ريال به حساب جاري سيبا به شماره  0103347072002در وجه سازمان فناوري
اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان را ظرف مهلت مقرر تا قبل از  1399/12/20پس از قيد شماره
مناقصه ،نام و آدرس و شماره تماس مناقصهگر بر روي فيش مذكور ،ضمن هماهنگي با واحد بازرگاني به
شماره  )031( 36617325 -7داخلي ،290به شماره نمابر  )031( 36612496يا آدرس ايميل
 Bazargani@isfahan.irيا  favabazargani97@gmail.comارسال و اصل آن به همراه مدارك
پاكت(ب) اسناد مناقصه ارسال نمايدبديهي است در صورت عدم ارسال يا تحويل فيش بانكي خريد اسناد
مناقصه و ثبت نام مناقصهگر در فهرست خريداران اسناد مناقصه  ،مسئوليت بروز هرگونه مشكل بر عهده
شخص مناقصهگر ميباشد.
مناقصهگران بايستي پيشنهادهاي خود را با رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه تكميل و حداكثر تا
پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخه  1399/12/20به نشاني اصفهان ،بلوار آئينه خانه ،ابتداي بنبست
سپيده ،سازمان فاوا شهرداري اصفهان ،واحد حراست تحويل نمايند.
• اعتبار قيمتهاي اعالم شده بايستي از تاريخ  1399/12/20به مدت دو ماه شمسي باشد.
الزم است جهت پاسخ به درخواست پيشنهاد مناقصه شامل اسناد و مدارك ذيل ،هر يك از پاكات (الف و ب
و ج) در پاكت مستقل غير شفاف ،بصورت سربسته الك و مهر شده و سپس كليه پاكتها بصورت مجموع در
يك بسته الك و مهر شده ديگري تحويل گردد( .بر روي تمام پاكات عنوان محتويات پاكت ،شماره و عنوان
مناقصه ،نام مناقصه گذار و نام مناقصه گر مرقوم گردد).
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

پاكت «الف» شامل:
ضمانت شرکت در مناقصه به میزان دويست و پنجاه ميليون ( )250.000.000ريال ،به صورت ضمانت نامه معتبر
بانكي با شماره حساب بانك ملي  0105834046002در وجه شهرداري اصفهان به مدت اعتبار سه ماه شمسي و يا
واريز وجه نقدي مورد نظر به حساب بانك شهر  10027600013بنام سپرده پيمانكاران شهرداري اصفهان
تذكرمهم :درصورت عدم ارايه ضمانت نامه شركت در مناقصه ،مناقصهگر از دور رقابت حذف خواهد شد.

پاكت «ب» شامل:
 فیش پرداخت هزينه خريد اسناد مناقصه مدارک فني و حقوقي:بخش اول  -پيشنهاد فني شامل :تكمیل شده اين سند مناقصه که کلیه صفحات آن به اصل امضاء صاحبان
امضاء مجاز شرکت رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد ؛ بهمراه کلیه اسناد فني و مديريتي مرتبط با جداول ارزيابي
فني -مديريتي و مستندات مربوطه.
بخش دوم  -مدارك حقوقي شامل؛ تصوير گواهي و آگهي تأسیس ،اساسنامه شرکت ،آخرين آگهي (معتبر)
تغییرات در روزنامه رسمي شامل مديران ،صاحبان امضاء مجاز و نشاني شرکت ،گواهي عضويت در سازمان نظام
صنفي رايانهاي ،گواهينامه صالحیت براي انجام کار از مراجع ذيصالح و گواهي مالیات بر ارزش افزوده و کد
اقتصادي

پاكت «ج» شامل:
 فرم پیشنهاد قیمتتذكر :بهاي پیشنهادي بايد الزاما در فرم اعالم قیمت ارائه شده در اين سند ،از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون
ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شود.
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

شرايط مناقصه :

• برنده مناقصه در کمسیون مناقصات ،شرکتي خواهد بود که کمترين قیمت را ارائه نمايد.
• شركتها بايد الزاماً داراي رتبه بندي در شورايعالي انفورماتيك يا سازمان نظام صنفي رايانهاي (حسب
مورد) ،و هم چنين موظف به ارائه مجوز الزم از مركز مديريت راهبري افتا رياست جمهوري(در صورت
عدم ارائه تسويه مالي انجام نخواهد شد) ،مي باشند.
• زمان گشايش پاكات حداکثر يك ماه پس از تحويل اسناد خواهد بود.
• برنده مناقصه موظف است ظرف مدت هفت روز کاري از زمان اعالم برنده شدن ،نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام
تعهدات ،اقدام نمايد.
• برنده موظف به ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي در وجه شهرداري اصفهان؛ به
میزان  %10رقم اعالم شده قبل از انعقاد قرارداد به نماينده کارفرما (سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري
اصفهان) مي باشد.
• "ضمانت شرکت در مناقصه" برنده مناقصه و شرکت دوم تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان بوده و ضمانت بقیه
شرکتها مسترد ميگردد.
• "ضمانت شرکت در مناقصه" برنده مناقصه درصورتي که از انعقاد قرارداد و انجام معامله خودداري نمايد و همچنین
"ضمانت شرکت در مناقصه" شرکت دوم درصورتیكه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع
نمايد؛ به نفع شهرداري اصفهان ضبط خواهد شد.
• پیشنهاد هاي واصله حداکثر در مدت اعتبار قیمت مندرج در اين سند ،در کمیسیون مناقصات فاوا شهرداري
اصفهان بررسي و نتیجه به شرکت کنندگان در مناقصه اعالم خواهد شد.
• برنده مناقصه ملزم به رعايت دقیق مفاد قانو حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي
ايراني (مصوب  )98/02/15ميباشد.
• هزينه آگهي مناقصه بعهده شركت منعقد كننده قرارداد مي باشد( .حدود  25.000.000ريال)
ال مختار است.
• شهرداري اصفهان در رد يا قبول يك يا همه پیشنهادات کام ً
• برنده مناقصه در صورت درخواست و صالحديد مناقصه گذار موظف به ارائه هرگونه مدارک و مستندات مربوط به
شرکت ،مديرعامل ،هیئت مديره ،سهامداران و مديران مرتبط با پروژه مي باشد.
• شرکت در مناقصه عمومي مذکور و ارايه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف شهرداري اصفهان مندرج در
ماده 10آئین نامه مالي معامالتي شهرداري ميباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  031-36617325به شرح ذيل تماس حاصل فرمائید.
 .1داخلي  237مدير پروژه (در خصوص مسائل فني)
 .2داخلي  230مديريت بازرگاني (در خصوص موارد قراردادي و معامالتي)
تذكر :الزم است كليه صفحات (تكميل شده) اين سند و اسناد و مدارك ارائه شده به سازمان فاوا ،به (اصل) امضاي مديرعامل و صاحبان
حق امضاء در اساسنامه شركت رسيده و ممهور به مهر شركت باشد.

4

صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

))Proposal
فهرست مطالب

قسمت اول :

اطالعات عمومي شركت پيشنهاد دهنده

قسمت دوم:

جدول ارزيابي فني و مديريتي

قسمت سوم:

فرم پيشنهاد قيمت

قسمت چهارم:

نمونه قرارداد
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

ضميمه اول
شركت پيشنهاد دهنده

❖ تكميل كليه موارد جدول زير الزامي است.

عنوان پيشنهاد ( (Proposal:
تهيه شده جهت ارائه به :شهرداري اصفهان
اين پیشنهاد ( )PROPOSALدر تاريخ  ........... ..................توسط شرکت  ...........................................................به منظور پاسخ به درخواست براي ارائه پیشنهاد ( )RFPتهیه شده توسط
شهرداري اصفهان ارائه گرديده و ارزش و اعتبار ديگري ندارد.
تاريخ اعتبار :اعتبار اين پیشنهاد ( )Proposalاز تاريخ تهیه به مدت دو ماه تا تاريخ  1400/02/20ميباشد.
نام و نام خانوادگي

رديف

عنوان

1

مدير عامل

2

رئیس هیئت مديره

3

مدير تهیه
پیشنهاد()Proposal
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ساير صاحبان امضاي
مجاز-سمت:
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ساير صاحبان امضاي
مجاز-سمت:

همراه

تلفن /نمابر

پست الكترونيكي

نشاني شركت:
شماره ثبت:

امضا

كدپستي:
شناسه ملي:

كد اقتصادي:

پست الكترونيكي:

نحوه اطالع از مناقصه:

روزها و ساعات تماس:
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شركت

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

فرم مشخصات سهامداران و اعضاء هيأت مديره شركت

 مشخصات شركت: شخصيت حقوقي:عنوان :
سرمايه:

شماره ثبت:
رشته فعاليت(موضوع فعاليت):

سال تأسيس:
محل ثبت:

نشاني قانوني:
 نام و نام خانوادگي اعضاء هيأت مديره و سمت آنها:-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات سهامداران عمده (شخصيت حقيقي يا حقوقي)نام نام خانوادگي:
-1
-2
-3
-4
-5
 مشخصات بازرس قانونينام و نام خانوادگي:
نام و نام خانوادگي مديرعامل :
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

درصد سهام:

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان
در معامالت دولتي مورخ 1337/10/22

پيشنهاددهنده با امضاء زير ورقه اقرار مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت
در معامالت دولتي مصوب دي ماه  1337نميباشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد ،كارفرما يا مناقصه
گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي معامله فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد .همچنين
پيشنهاددهنده متعهد ميشود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل استخدام و يا انتصاب در دستگاههاي دولتي،
مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود،
بديهي است چنانچه پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ
نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به
تشخيص خود از اموال پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
شركت  ......................................................به مديريت  ......................................................با امضاء اين تعهدنامه
قبول و تاييد مي نمايد كه هرگاه اين شركت برنده مناقصه تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان مربوطه
معرفي گرديد و افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمود و يا
قسمتي از كار را به آنها محول نمود و خالف قانون فوق الذكر در خالل مدت پيمان به اثبات برسد ،كارفرما حق
خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و
تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد( .تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما ميباشد).
ضمناً پيشنهاددهنده اعالم ميدارد از متن قانون پيشگفت اطالع كامل و از مجازاتهاي مربوط به متخلفين از
قانون ياد شده آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه ميباشد/.
مطالب فوق به رؤيت و تاييد اينجانب رسيد.
مهر و امضاء مجاز
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

فرم ضمانتنامه شركت در مناقصه

ضمانتنامه بانكي شماره :
تاريخ :

نظر به اينكه 
به نشاني:
مايل است در مناقصه    
شرکت نمايد ،اين  
از 
ريال تضمین و تعهد مينمايد
در مقابل شهرداري اصفهان ،براي مبلغ
چنانچه شهرداري اصفهان به اين  
اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضاي پیمان مربوط يا تسللیم
ريال هر مبلغي را که شهرداري
ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان است نكاف نموده است ،تا میزان
اصفهان مطالبه نمايد ،به محض دريافت اولین تقاضاي کتبي واصلله از سلوي شلهرداري اصلفهان بلدون اينكله
احتیاجي به اثبات استنكاف يا اقامه دلیل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشلد،
بيدرنگ در وجه يا حواله کرد شهرداري اصفهان بپردازد.
معتبلر
مدت اعتبار اين ضلمانت نامه سله ملاه اسلت و تلا آخلر سلاعت اداري روز
ميباشد .اين مدت بنابه درخواست کتبي شهرداري اصفهان براي حداکثر سه ماه ديگر قابلل تمديلد اسلت و در
صللورتي کلله  
نتوانللد يللا نخواهللد مللدت ايللن ضللمانتنامه را تمديللد کنللد و يللا 
موجب اين تمديد را فراهم نسازد و  
را موافق با تمديد ننمايد  .
متعهد است بدون اينكه احتیاجي به مطالبه مجلدد باشلد ،مبللغ درج
شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله کرد شهرداري اصفهان پرداخت کند .چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در
مدت مقرر از سوي شهرداري اصفهان مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار
ساقط است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 عنوان پیمانكار
  عنوان بانك
    موضوع قرارداد موردنظر
مهر و امضا بانك صادر کننده
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

نامه درخواست ضمانت نامه بانكي

از :شرکت ....
به :بانك  ....شعبه ....
موضوع :درخواست ضمانت نامه بانكي شرکت در مناقصه
با سالم و احترام؛
با عنايت به حضور اين شرکت در مناقصه عمومي شهرداري اصفهان با موضوع عمليات تأمين تجهيزات ،نصب
و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان» ؛ خواهشلمند
است دستورفرمائید يك فقره ضمانتنامله بلانكي شلرکت در مناقصله؛ بله مبللغ دويستت و پنجتاه ميليتون

()250.000.000ريال به نام شهرداري اصفهان و با مدت اعتبار  3ماه شمسي صادر گردد.
شايان ذکر است مشخصات شهرداري اصفهان بصورت ذيل مي باشد:
شماره ثبت 1286 :
کد اقتصادي 4113-6748-7781 :
شناسه ملي 14000277232 :
کدپستي 81459-13151 :
(ع)
آدرس  :اصفهان ،میدان امام حسین

با تشكر
......
مديرعامل
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

ضميمه سوم
: 99-14-110 فرم پيشنهاد قيمت مناقصه عمومي
 نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان،عمليات تأمين تجهيزات

)LOM  تجهيزات مورد نياز (جدول-1
)مبلغ (ريال

)في (ريال

واحد

/تعداد

توضيحات

مقدار

عدد

7

عدد

40

عدد

12

عدد

1

Super Low Lux Dome Camera, 0.02 Lux,
4MP, H.264 & H.265+ , Up to 30 fps, 3.6
mm Fixed Lens, PoE IEEE 802.3af, WDR
PRO (120db), ICR, 3D DNR, Intelligent IR
Min. 30m, Motion Detection, IP66, IK10,
ONVIF
Super Low Lux Bullet IP Camera, Min. Lux
for Colored Image is 0.3 Lux, Min. Lux for
B/W Image is 0.01 Lux and 0.0 Lux with IR,
Intelligent IR Min. 70m (Real with
Certificate), 4MP or Higher, H.265+, Up to
30 fps, 3.6mm Fixed P-IRIS Lens, PoE
IEEE 802.3af, WDR PRO (120db), RJ45
10/100 Base-T, auto-sensing, Half/Full
Duplex, ICR, 3D DNR, Automatic Electronic
Shutter (AES), Dynamic Contrast, White
Balanced, Backlight Compensation, Essential
Video Analytics, Motion Detection, IP67,
IK10, ONVIF, -20 °C to +50 °C
Super Low Lux Bullet IP Camera, Min. Lux
for Colored Image is 0.369 Lux, Min. Lux for
B/W Image is 0.01 Lux and 0.0 Lux with IR,
Intelligent IR Min. 70m (Real with
Certificate), 5MP or Higher, H.265+, Up to
30 fps, Motorized 2.8-13.5mm P-IRIS
Lens, PoE IEEE 802.3af, WDR PRO
(120db), RJ45 10/100 Base-T, auto-sensing,
Half/Full Duplex, ICR, 3D DNR, Automatic
Electronic Shutter (AES), Dynamic Contrast,
White Balanced, Backlight Compensation,
Essential Video Analytics, Motion Detection,
IP67, IK10, ONVIF, -20 °C to +50 °C
Network PTZ Dome IP Camera, Min. Lux
for Colored Image is 0.001 Lux, Min. Lux for
B/W Image is 0.0 Lux with IR, Sensor 1/2.8”,
2MP or Higher, Progressive Scan, CMOS,
H.264 & H.265+, MJPEG, Fast Focusing, Up
to 30 fps, 360°, 30X Optical Zoom & 16X
Digital Zoom, Motorized 4.5-135mm PIRIS Lens, AF automatic Focusing, PoE
IEEE 802.3af, 120db True WDR, RJ45

RFP 99-14-110 تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک
مهر شرکت

شرح كاال

امضاء

نام و نام خانوادگي

11

IP Dome
Camera

1

IP Bullet
Camera

2

IP Bullet
Camera

3

Network PTZ
Dome Camera
(Speed Dome)

4

صاحبان امضاء مجاز
امضاء

رديف

نام و نام خانوادگي

10/100 Base-T, auto-sensing, Half/Full
Duplex, Intelligent IR Up to 150m (Real
with Certificate), ICR, 3D DNR, Automatic
Electronic Shutter (AES), Dynamic Contrast,
White Balanced, Backlight Compensation,
Essential Video Analytics, HLC, BLC,
Digital Defog, Motion Detection, IP67, IK10,
ONVIF, -20 °C to +50 °C )(همراه با پايه
2

License for 32 Ch (NVR)

License

5

دستگاه

2

32 IP Channels with at Least 380 Mbps
incoming bandwidth, 12MP IP Camera
support for view, playback and Record,
Extended Rack-mount unit with advanced
2 RJ45 Port (10/100/1000 Mbps), H.264 &
H.265
Smart Detection, 4 HDD Support + 1 *
eSATA, HDMI
Motion Detection, Alarm Recording & Smart
Tracking
NVR Should Support Output Stream,
SDK, API

NVR

6

دستگاه

1

Cisco SG350-10P (8 Port POE)

Switch

7

عدد

4

HDD 8TB 3.5” WD Purple

هارد ديسك

8

عدد

2

، به همراه يك عدد سیني45  يونیت عمق6 پايا ديواري
) عدد1 پاور ماژول و متعلقات کامل (فن

Rack

9

عدد

5

24 Port, (Unloaded) Unicom (UC-PNL6HS-24)

Patch Panel

10

عدد

67

Unicom UC-JCK6-S

Keystone

11

عدد

5

AMP or Full P016F

Cable Guide

12

متر

2500

کابل شبكه

13

عدد

67

Unicom Cat6 SFTP 1m

Patch Cord

14

عدد

4

Unicom Cat6 SFTP 3m

Patch Cord

15

عدد

60

Tyco RJ45 Cat6 SFTP

سوکت شبكه

16

عدد

20

IP66 پالستیكي

Box 10*15

17

عدد

10

IP67فلزي

Box 10*10

18

عدد

23

IP67فلزي

Box 15*15

19

عدد

1

IP66 پالستیكي

Box 20*30

20

متر

20

سوپیتا

2.5 داکت شماره

21

متر

40

سوپیتا

3 داکت شماره

22

متر

10

سوپیتا

6 داکت شماره

23

عدد

RIC-Cable )PFC  (رفسنجان ياCat6 SFTP
Cat.6 SFTP PVC

RFP 99-14-110 تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک
مهر شرکت

امضاء

نام و نام خانوادگي
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صاحبان امضاء مجاز
امضاء

نام و نام خانوادگي

البرز

10

متر

4

عدد
متر

24

ترانك 10

25

قطعات ترانك

زاويه داخلي ،تخت ،خارجي و ...

26

لوله فلكسي 16

روکش دار و داراي محافظ دو اليه فلزي

150

27

لوله فلكسي 21

روکش دار و داراي محافظ دو اليه فلزي

250

متر

28

لوله فلكسي 25

روکش دار و داراي محافظ دو اليه فلزي

100

متر

29

لوله فلكسي 29

روکش دار و داراي محافظ دو اليه فلزي

25

متر

30

کابل برق 3 * 2.5

سیمكو

300

متر

31

لوله فلزي

گالوانیزه 21

100

متر

32

سیم بكسل

گالوانیزه ( 6در صورت نياز)

50

متر

33

لوله پلي اتیلن

سايز  63میلیمتر (در صورت نياز)

100

متر

34

* اتصاالت نصب لوله فلزي (بست اسپید  ،21بوشن  ،21بست لوله گازي و )...

1

سري

35

* اتصاالت نصب سیم بكسل (کرپي ،تیمبلز Turnbuckles ،و )...

1

سري

36

* برآورد تجهیزات نصب و مصرفي از قبیل گلند ،سیم بكسل ،بست فلكسي و
...

1

سري

جمع  ............................................................................................................................................................................. :ريال

-2خدمات مورد نياز (جدول )LOS
رديف

شرح كاال

تعداد/
مقدار

واحد

1

نصب و راه اندازي دوربین

60

عدد

2

نصب و راه اندازي NVR

2

دستگاه

3

نصب و راه اندازي سوئیچ  24پورت (موجودي  3عدد)

3

دستگاه

4

نصب و راه اندازي سوئیچ  10پورت (موجودي  1عدد)

2

دستگاه

5

نصب و آرايش رک ايستاده  21يونیت و متعلقات

1

عدد

6

نصب و آرايش رک ديواري  9يونیت و متعلقات

2

عدد

7

نصب و آرايش رک ديواري  6يونیت و متعلقات

2

عدد

8

کابل کشي شبكه

2500

متر

9

کابل کشي برق

300

متر

10

نصب داکت

70

متر

11

نصب ترانك و متعلقات

10

متر

12

نصب لوله فلكسي

525

متر

13

لوله کشي گالوانیزه

100

متر

14

نصب سیم بكسل و متعلقات

50

متر
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

مبلغ (ريال)

في (ريال)

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

نصب لوله پلي اتیلن

15

100

متر

جمع  ................................................................................................................................................................................................ :ريال

قيمت (ريال)

رديف

ليست مورد نظر

1

تجهيزات مورد نياز (جدول )LOM - 1

2

خدمات مورد نياز ( جدول )LOS - 2

جمع  ................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............ :ريال
• الزم است پيمانكار به همراه اعالم قيمت استعالم ،مشخصات فني تجهيزات پيشنهادي را به همراه مستندات استعالم جهت
بررسي كارفرما به تفكيك و با قيد جزئيات اعالم نمايد.
• الزم به ذكر است كه كليه تجهيزات پيشنهادي الزم است با مشخصات فني واقعي مطابق مفاد جدول  LOMباشد و تجهيزات
 Economyبا مشخصات فني غيرواقعي مورد تاييد نمي باشد.
* شايان ذکر است در صورت اثبات عدم تطبیق هر کدام از موارد مشخصات فني حق اعتراض کارفرما تا پايان دوره ضمانت  24ماهه محفوظ
مي باشد.
• متراژ نهايي ميزان كابل مصرفي بعد از پايان پروژه محاسبه خواهد شد.
* الزم است پیمانكار هزينه مربوط به کلیه تجهیزات مصرفي و تجهیزات مورد نیاز جهت اجراي پروژه از قبیل انواع بست مورد نیاز ،گلند،
لوله پلي اتیلن (جهت عبور کابل از ديوار) ،پیچ و رول پالک و  ...را در اين بند در نظر بگیرد.
* الزم است پیمانكار هزينه هاي مربوط به سوراخكاري سقف و ديوارها را در هزينه خدمات خود در نظر بگیرد و در اين خصوص هزينه
اضافي پرداخت نخواهد شد.
* الزم است پیمانكار جهت نصب لوله هاي فلكسي از بست  Pبا فاصله حداکثر  100سانتیمتر از يكديگر استفاده کند.
* الزم است پیمانكار در صورت درخواست و با هماهن گي کارفرما ،در صورت نیاز بجاي لوله فلكسي براي کابلكشي در محیط بیروني از لوله
گالوانیزه استفاده کند.
** شايان ذکر است که شرکت پیمانكار الزم است برآورد هزينه اجراي مواردي از جمله نصب  Patch Panelو پانچ  Keystoneهاي مربوطه،
نصب  Power Module ،Cable Guideو همچنین سوراخ کاري ديوار را در هزينه نصب و آرايش رک و متعلقات در نظر بگیرد.
• الزم است تامین اقالم پروژه با هماهنگي کارفرما و با توجه به موجودي انبار کارفرما و به میزان مصرفي مورد نیاز در پروژه انجام شود.
• تامین برق دوربینهاي نظارت تصويري با استفاده از سوئیچ  PoEمیباشد.

• تضمین کیفیت تصاوير و گارانتي کلیه تجهیزات پروژه در طول دوره ضمانت دو ساله الزامي است.
• کلیه دوربین ها پیشنهادي بايد يكپارچه و از يك برند باشند.

• نحوه اتصال دستگاه  NVRاز طريق دو عدد پورت شبكه به هر دو شبكه  LANو نظارت تصويري با دو  IP Rangeمختلف میباشد و در اين
خصوص نبايد کیفیت تصاوير تحت تاثیر قرار گیرد.
• امنیت نفوذ دوربین ها و ساير تجهیزات از قبیل دستگاه ذخیره کننده الزم است توسط پیشنهاد دهنده تضمین شود.

• نصب و اضافه کردن نرم افزاري دوربینها در  NVRنصب شده به همراه آموزش هاي الزم و مستندات آموزش در اين خصوص جزء تعهدات
پیمانكار و بدون هزينه مي باشد.
• تحويل مستندات  AS Builtپروژه در خصوص جانمايي نهايي تجهیزات ،آدرس  IPو محل نصب تجهیزات (دوربینها و  )NVRجزء تعهدات
14

صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

پیمانكار مي باشد.

• هیچگونه هزينهاي بابت عملیاتي سازي ،نصب و راه اندازي پرداخت نخواهد شد و پیمانكار موظف است هزينههاي مربوطه را در قیمت
پیشنهادي لحاظ کند.
• عملیات شیلدينگ بايد از ابتدا تا انتها به طور کامل انجام شده باشد (شیلد کابلها به شیلد کي استون ،شیلد کي استونها به
و ارت  Patch Panelبه بدنهي رک به درستي متصل گرديده باشد).

شیلد Patch Panel

• کلیهي تجهیزات و بدنهي رکها ،همچنین سینيها و  ...بايد به سیستم ارت متصل گردند.

• الزم است کلیهي کابلها (در هر دو سمت) و Patch Panelها طبق استاندارد لیبل گذاري ،شمارهگذاري و لیبل گذاري گردند.
• لیبلگذاري براي لوله هاي فلكسي بايد با استفاده از نصب پالک هاي پالستیكي بر روي لوله ها انجام پذيرد.

• لیبلگذاري براي کابلها بايد با استفاده از نصب برچسب هاي حرارتي (پرچمي) بر روي کابلها صورت گیرد.

• درصورت کابل کشي بیش از يك کابل در يك ترانك  ،کابل ها حتما قبل از ورود به ترانك ،در طول مسیر و در هر يك متر ،با چسب نواري
مناسب دسته بندي گردد.
• الزم است كليه ترانكها و داكتها توسط پيچ و رول پالك نصب گردند و كابلها درون ترانك با سيم بند (سيم مفتولي) فيكس
گردند.

• الزم به ذکر است که باز و بسته کردن ترانك ها و متعلقات مربوطه موجود بايد بصورت دقیق و بدون هیچ گونه آسیب ديدگي انجام گردد.

• الزم است در پايان اجراي پروژه ،شرکت پیمانكار دوربینها و تجهیزات نظارت تصويري قبلي را در صورت درخواست کارفرما باز و به نماينده
حوزه بهره بردار تحويل دهد .شايان ذکر است در اين خصوص هیچگونه هزينه اضافي به پیمانكار پرداخت نخواهد شد.
• پیمانكار موظف است هرگونه آسیب و تخريب در حین اجراي پروژه را مرمت و اصالح کند.
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

نمونه قرارداد
موضوع :

عمليات تأمين تجهيزات ،نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري
انبار مركزي و آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان
كارفرما:
شهرداري اصفهان

پيمانكار:
شركت .....

ارجتاع:
شهرداري اصفهان
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان
شركت ......
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صاحبان امضاء مجاز
نام و نام خانوادگي

امضاء

تامین تجهیزات سیستم نظارت تصويري انبار مرکزي و آزمايشگاه خاک RFP 99-14-110
نام و نام خانوادگي

امضاء

مهر شرکت

توافقنامه
مقدمه
اين موافقتنامه همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده دو آن ،که مجموعهاي غیرقابل تفكیك است و از اين پس قرارداد نامیده مي-
شود ،ما بین شهرداري اصفهان به نمايندگي آقاي دکتر قدرت اله نوروزي ،شهردار اصفهان از يك طرف که در اين قرارداد كارفرما
نامیده ميشود و و شركت  .......................با شماره ثبت  ،..................شماره اقتصادي...............................و شناسه ملي ..............................؛ به
نمايندگي آقاي  ،..............................مديرعامل که از اين پس پيمانكار نامیده ميشود از طرف ديگر ،با شرح و شرايط زير منعقد ميگردد.
ماده)1

تعاريف و مفاهيم

 .1.1قرارداد
سندي است که در آن مشخصات اصلي قرارداد ،مانند مشخصات دو طرف ،موضوع ،مدت ،حق الزحمه ،تعهدات دو طرف و ...بیان
شده و بايد به امضاي هر دو برسد.
 .1.2كارفرما
شخصیتي حقوقي است که قرارداد را امضاء مي کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به پیمانكار واگذار مينمايد .جانشینان
قانوني و نمايندگان مجاز کارفرما ،در حكم کارفرما هستند.
 .1.3پيمانكار
طرف ديگر امضاء کننده قرارداد است ،که انجام موضوع قرارداد را تعهد مي کند .جانشینان قانوني و نمايندگان مجاز پیمانكار ،در
حكم پیمانكار هستند.
ماده )2موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از "عمليات تأمين تجهيزات ،نصب و راه اندازي سيستم نظارت تصويري انبار مركزي و
آزمايشگاه خاك شهرداري اصفهان" با شرح خدمات و شرايط مورد توافق مندرج در اسناد و مدارک زير :
 .2.1قرارداد حاضر
 .2.2پیوستها
شرح خدمات موضوع قرارداد
پیوست شماره:1
آنالیز هزينه و نحوه پرداخت
پیوست شماره:2
...................
پیوست شماره:3
 .2.3پیمان محرمانگي اطالعات
 .2.4اسناد تكمیلي که حین انجام خدمات و در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانكار ابالغ يا بین طرفین قرارداد مبادله
شوند.
 .2.5مدارک و گزارشهاي مورد تايید
ماده )3مدت قرارداد
مدت قرارداد از زمان امضاء و ابالغ قرارداد به مدت  ...........شمسي ميباشد.
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تبصره  :مدت قرارداد در صورت توافق کارفرما قابل تمديد ميباشد.
ماده )4مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 .4.1مبلغ قرارداد:
مبلغ قرارداد  )000( ..................................................ريال مي باشد.
تبصره  :1کلیه کسورات قانوني به عهده پیمانكار ميباشد.
تبصره  :2صرفاً پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (در صورت تعلق) به عهده کارفرما ميباشد.
 .4.2نحوه پرداخت:
حداکثر تا  %25رقم اعالمي به عنوا ن پیش پرداخت در قبال ارايه ضمانت نامه معتبر بانكي به پیمانكار پرداخت و در طول قرارداد از
پرداختهاي ديگر مستهلك خواهد شد.
مابقي هزينه پس از انجام کار و تأيید حوزه فني حداکثر تا  2ماه پرداخت ميشود.
ماده )5تضمين
 .5.1سپرده حسن انجام كار
براي حصول اطمینان از حسن انجام کار ،معادل ده درصد از هر پرداخت پیمانكار به عنوان سپرده حسن انجام کار ،نزد
کارفرما نگهداري مي شود .در صورت فسخ قرارداد طبق ماده 13سپرده حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط ميشود.
تضمین مربوط به خدمات مورد قرارداد ،پس از انقضاي دوره تضمین با در نظر گرفتن مفاد ماده  11و اجراي مفاد ماده
 7.5اين قرارداد با تنظیم صورتجلسه تحويل قطعي به پیمانكار پرداخت خواهد گرديد.
تبصره :کارفرما حق دارد از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبلغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام يا بخشي از
فعالیتهاي موضوع قرارداد بر اساس مفاد قرارداد و شرح خدمات ،خودداري نمايد.
 .5.2ضمانت نامه انجام تعهدات
پیمانكار مي بايست معادل ده درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانكي در
اختیار کارفرما قرار دهد .اين ضمانتنامه پس از صورتجلسه تحويل موقت پروژه در پايان قرارداد و انجام تعهدات ،به پیمانكار
مسترد خواهد شد .در صورت فسخ قرارداد طبق ماده 13ضمانت نامه انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط ميشود.
پیمانكار بابت ضمانت انجام تعهدات ،ضمانت نامه بشماره  ..................................مورخ  .....................به سر رسید
 .............................عهده بانك  ...........................به مبلغ  000ريال (معادل 10درصد از مبلغ قرارداد) ،به نفع شهرداري
اصفهان را در اختیار کارفرما قرار داد.
ماده )6تعهدات كارفرما
.6.1
.6.2
.6.3
.6.4
.6.5

کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطالعات مرتبطي است که براي پیشبرد عملیات موضوع قرارداد مورد نیاز پیمانكار و
نماينده کارفرما ميباشد.
کارفرما ،کارشناسان پیمانكار را به واحدهاي ذيربط در ارگان خود معرفي و دستورها و توصیههاي الزم را جهت همكاري با
آنان صادر خواهد کرد.
کارفرما متعهد مي گردد که تا پايان دوره ضمانت قرارداد؛ از جذب کارشناسان پیمانكار بدون اجازه کتبي وي ،خودداري
نمايد.
کارفرما متعهد به صدور مجوزهاي الزم جهت ورود کارشناسان به مكان¬هاي مورد نظر مي باشد.
کارفرما  ،مدارک تسلیمي پیمانكار را که طبق برنامه زماني از طرف پیمانكار تحويل مي شود  ،در موعد مقرر در برنامه
زماني رسیدگي و برحسب مورد  ،نظر خود را اعالم مي کند.
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ماده )7تعهدات پيمانكار
 .7.1مستقل از هر شرط صريحي در قرارداد ،پیمانكار در مقابل کارفرما به ازاي هر پیامد ناشي از تأخیر ،ضعف عملكرد ،نقض
قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.
 .7.2پیمانكار در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهي کارکنان و مشاوران جزء خود در مقابل کارفرما ميباشد.
 .7.3تعهدات و مسئولیتهاي پیمانكار در قرارداد تحت هیچ شرايطي بر اساس مدرک ،اطالعات و يا توصیه انجام شده توسط هیچ
طرف ثالثي محدود نميگردد.
 .7.4پیمانكار کلیه اطالعات و مدارک دريافت شده از کارفرما را محرمانه تلقي کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء يا واگذاري آنها
را به غیر ندارد.
 .7.5پیمانكار متعهد به انجام خدمات مشروح در سند توافقنامه شرح خدمات مي باشد.
 .7.6در صورت عدم رعايت زمان بندي موجود در قرارداد ،تمامي مسئولیت به عهده پیمانكار بوده و پیمانكار تا تايید نهايي تمامي
بندها توسط ناظر ،بدون دريافت هزينه اضافي موظف به انجام بندهاي قرارداد مي باشد.
 .7.7پیمانكار موظف است تمام اطالعاتي را که در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصیل يا تولید ميکند ،محرمانه تلقي نمايد و
حداکثر سعي خود را براي جلوگیري از دسترسي اشخاص غیر مجاز به آنها به کار بندد.
 .7.8پیمانكار متعهد به رعايت مفاد بند ج ماده  11قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشد.
 .7.9پیمانكار حق واگذاري امتیاز اين قرارداد را به شخص ثالث ندارد و شخصاً مسئول اجراء خدمات تعیین شده ميباشد.
پیمانكار تعهد مي نمايد ک لیه خسارات وارده را در صورت بروز هر گونه حادثه اي که اثبات شود ايشان در ارائه خدمات
.7.10
اهمال نموده است ،جبران نمايد.
پیمانكار متعهد است خدمات مورد قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد ،در ازاي دريافت مبلغ قرارداد انجام دهد و
.7.11
اعالم مي نمايد که داراي توان و تشكیالت الزم براي انجام اين کار است.
ماده )8تأييدات پيمانكار
پیمانكار رسماً اعالم مينمايد :
 .8.1مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي ،مصوب  22دي ماه  1337نميباشد.
پیمانكار تعهد مينمايد که منافع اين قرارداد را به هیچ يك از اشخاص و افرادي که در قانون مذکور پیشبیني شده يا بشود
از آن استنباط نمود ،انتقال نداده و يا ورود آنان را به شرکت قبول نكند .در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد
داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانكار رفتار نمايد.
 .8.2کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کامالً مطالعه نموده و از مفاد آن به طور کلي و جزئي اطالع حاصل کرده است.
 .8.3نسبت به جمعآوري اطالعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظائف و خدمات آن اقدام نموده است.
 .8.4نسبت به امكان تأمین نیروي کارشناسي و تخصصي با کیفیت و توان الزم به تعداد کافي براي تكمیل وظايف در محدوده
برنامه زماني قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و ساير هزينهها را در محاسبه خود از هر حیث
منظور کرده است.
 .8.5نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح و در جمعآوري اطالعات مورد نیاز اجراي عملیات پشتیباني مطالعات
الزم را انجام و شناخت کافي را به دست آورده است.
 .8.6از میزان هزينههاي ناشي از اجراي قوانین کار و تأمین اجتماعي و قوانین و آيین نامههاي مربوط به مالیاتها و عوارض اطالع
داشته است.
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 .8.7در تهیه پیشنهاد خود عالوه بر هزينههاي ناشي از مفاد بندهاي فوق ساير هزينهها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق
درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت .به طور خالصه پیمانكار تأکید مينمايد که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات
کافي به عمل آورده و هیچ نكتهاي باقي نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطالع خود شود.
 .8.8پیشنهاد ارائه شده در ا سناد استعالم توسط شرکت جزء شرح خدمات الزم االجرا ي قرارداد تلقي گرديده و شرکت متعهد به
اجراي آن مي باشد.
ماده )9كيفيت خدمات ارائه شده از طرف پيمانكار
 .9.1پیمانكار وظايف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملكتي
انجام داده و تمام مهارت ،دقت و سعي و تالش خود را براي ارائه خدمات ياد شده به نحو مطلوب به کار خواهد برد.
 .9.2پیمانكار در تمام موضوعات تخصصي و کاري عملیات پشتیباني به عنوان يك مشاور صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام
تجارب و امكانات فني و تكنیكي و مهارتهايي که به طور معمول براي ارائه بهتر خدماتي که در آن مشغول است ،مورد نیاز
ميباشد را فراهم خواهد نمود.
 .9.3مديران ستادي پیمانكار ،کارشناسان دائم و کارشناساني که بطور موقت با پیمانكار همكاري ميکنند و همچنین مشاوران يا
پیمانكاراني که بعنوان شخص ثالث انجام قسمتي از کار را از طرف پیمانكار بر عهده ميگیرند ،همگي تمام مسئولیتها و
وظايف خود را با به کارگیري عالیترين استانداردهاي فني به انجام ميرسانند.
 .9.4پیمانكار تمام گزارش هايي را که در طي مراحل انجام کار و براساس شرايط قرارداد ملزم به ارائه و تحويل آنها ميباشد و هم
چنین گزارش نهايي را در سه نسخه به همراه نسخه الكترونیكي تهیه کرده و به کارفرما ارائه ميدهد.
 .9.5پیمانكار اين امكان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروري تشخیص دهد ،بتواند نسبت به حضور در محل
انجام فعالیتهاي موضوع قرارداد و دسترسي کامل به جزئیات آنها اقدام نمايد.کارفرما اين حق را خواهد داشت که در هر
لحظه نسبت به چگونگي انجام کار ،نظارت حضوري داشته باشد.
ماده )10تغييرات در خدمات
کارفرما اين اختیار را خواهد داشت که بر اساس صالح ديد خود در خدماتي که بايد از طرف پیمانكار ارائه گردد ،تغییراتي
بدهد.
تبصره  :1حجم کار موضوع قرارداد ميتواند تا  %25از لحاظ مبلغ با نظر و تأيید کارفرما کاهش و يا افزايش يابد.
تبصره  : 2هرگونه تغییر و يا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنكه به امضاي طرفین برسد.
ماده )11خسارت تأخير
 .11.1بابت تأخیر غیر مجاز پیمانكار  ،خسارتي مطابق با جرائم پیش بیني شده در پیوست شرح خدمات از پیمانكار دريافت
ميشود.
تبصره :تأخیر بر اساس متوسط زمان انجام فعالیتهاي توسعه درخواست شده يا ارايه خدمات پشتیباني محسوب ميشود .در
صورت افزايش زمان انجام خدمات نسبت به زمان برآوردي يا تأخیر در ارايه خدمات پشتیباني به میزان هر روز افزايش ،طبق
جدول در پیوست شماره 1شرح خدمات از مبلغ صورت وضعیت مربوطه کسر خواهد شد.
ماده )12تعليق
 .12.1کارفرما مي تواند با اعالم کتبي ده روزه به پیمانكار ،در حین انجام خدمات هر قسمت از قرارداد ،تمام يا بخشي ازخدمات
موضوع قرارداد را طي ابالغیه اي که تاريخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است به حالت تعلیق در آورد.
 .12.2تعلیق خدمات مورد قرارداد قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اولیه قرارداد با احتساب تمديدهاي مجاز قابل ابالغ است.
 .12.3تعلیق خدمات از سوي کارفرما در هر قسمت ،فقط براي يك بار مجاز است .مدت تعلیق خدمات حداکثر يك دوم مدت
قرارداد خواهد بود.
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 .12.4در صورتي که تمديد تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما حداکثر تا ده روز قبل از پايان مدت تعلیق موضوع را به پیمانكار
پیشنهاد مي کند و در صورت موافقت پیمانكار حداکثر به مدت يك دوم ديگر مدت قرارداد بدون پرداخت هرگونه هزينه
تمديد مي شود .هرگاه پیمانكار با تمديد مدت تعلیق موافقت نكند با درخواست پیمانكار به قرارداد خاتمه داده مي شود.
هزينه هاي مربوط به دوران تعلیق خدمات ماهانه معادل پنج درصد ( )%5حق الزحمه متوسط ماهانه است .پرداخت اين
.12.5
مبلغ براي حداکثر يك ماه تعلیق مجاز مي باشد.
 .12.6پیمانكار موظف است پس ازشروع تعلیق ،خدمات مزبور را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده روز گزارش وضعیت
خدمات را تا هنگام ابالغ تعلیق ،تهیه و با تعیین میزان هزينه هاي تعلیق موضوع بند 12.5به کارفرما تسلیم نمايد.
پیمانكار ده ( )10روز قبل از انقضاي مدت تعلیق يا تمديد تعلیق ،نظر کارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد استعالم
.12.7
مي کند .در صورت اعالم نظر کارفرما مبني بر ادامه کار پس از سپري شدن مدت تعلیق ،اجراي کار ادامه مي يابد .هرگاه تا
پايان مدت تعلیق کارفرما نظر خود را درمورد ادامه اعالم نكند ،پیمانكار مي تواند خاتمه کار را درخواست کند.
چنانچه در دوران تعلیق ،کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد موضوع را به پیمانكار ابالغ ميکند ،در اين صورت حداکثر
.12.8
يك هفته پس از ابالغ کار ادامه مي يابد.
ماده)13

فسخ قرارداد

 .13.1کارفرما مي تواند در هر يك از موارد زير ،بدون اخطار قبلي ،قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به پیمانكار ابالغ کند:
 .13.1.1اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر پیمانكار در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد
 .13.1.2انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه کارفرما.
 .13.1.3ورشكستگي به تقصیر يا انحالل شرکت.
 .13.1.4اثبات اين مطالب که پیمان كار براي گرفتن کار يا اجراي آن ،به کارکنان کارفرما ،دستمزد ،پاداش يا هدايايي داده يا
آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود شريك کرده است.
 .13.1.5حذف نام پیمانكار ،به طور دائم يا براي مدت محدود ،از فهرست شرکتهاي ذي صالح اعالم شده از طرف شورايعالي
انفورماتیك کشور.
 .13.2کارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير ،ابتدا به پیمانكار اخطار مي کند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام کند
و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد .در صورت عدم اقدام از سوي پیمانكار براي رفع نواقص در
پايان مهلت تعیین شده ،موضوع فسخ قرارداد ،به پیمانكار ابالغ مي گردد:
 .13.2.1در صورتي که مجموع میزان تأخیر پیمانكار در انجام کار ،بیشتر از  %30کل درخواست هاي هر ماه باشد (.تأخیر
غیر مجاز در انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از ( )30درصد مدت آن).
 .13.2.2رعايت نكردن استانداردهاي فني الزم و شئونات حرفه اي.
 .13.2.3عدم انجام تعهدات
 .13.3پیمانكار با دريافت ابالغ فسخ قرارداد ،موظف است از ادامه کار خودداري کند .بي درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع
سازد و طي مهلتي که از طرف کارفرما اعالم مي شود (حداقل دو هفته) ،اصل مدارک و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن
تاريخ را به کارفرما تحويل دهد.
 .13.4کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد ،بي درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به
تعیین مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ ،طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد کرد.
ماده )14خاتمه قرارداد
هرگاه پیش از اتمام کارهاي موضوع قرارداد ،کارفرما بدون آنكه تقصیري متوجه پیمانكارباشد ،بنا به مصلحت خود يا
.14.1
علل ديگر ،تصمیم به خاتمه قرارداد بگیرد خاتمه قرارداد را با تعیین تاريخ آماده کردن گزارشات و صورت وضعیت پاياني که
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نبايد بیشتر از  15روز باشد به پیمانكار ابالغ مي کند .کارفرما کارهايي را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم
است در اين ابالغ تعیین مي کند و مهلت بیشتري به پیمانكار مي دهد تا پیمانكار بتواند در آن مهلت اين گونه کارها را
تكمیل کند.
پیمانكار با دريافت ابالغ خاتمه قرارداد ،موظف است از ادامه کار خودداري کند .بي درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع
.14.2
سازد و طي مهلتي که از طرف کارفرما اعالم مي شود (حداقل دو هفته) ،اصل مدارک و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن
تاريخ را به کارفرما تحويل دهد.
پیمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابالغ خاتمه قرارداد ،تمام قراردادهاي خود با پیمانكاران جزء واشخاص ثالث را
.14.3
خاتمه دهد.
در صورتي که پیمانكار به منظور اجراي موضوع قرارداد ،در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي کرده است و در اثر خاتمه دادن
.14.4
به قرارداد ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد ،اين هزينه هاو خسارتها ،پس از رسیدگي و تايید کارفرما،
قابل پرداخت است.
پیمانكار مكلف است که تجهیزات و ديگر تدارکات خود را که در محلهاي تحويلي کارفرما باقي مانده است ،حداکثر ظرف
.14.5
سه ماه از تاريخ ابالغ کارفرما از محلهاي يادشده خارج کند در غیر اين صورت کارفرما مي تواند براي خارج کردن آنها به هر
نحو که مقتضي بداند عمل نم ايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهي پیمانكارمنظوردارد .در غیر اين صورت پیمانكار نمي
تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايیهاي خود دعوايي مطرح نمايد.
تضمین انجام تعهدات پس از ابالغ خاتمه قرارداد و تضمین حسن انجام کار طبق روش تعیین شده در ماده 5قرارداد آزاد
.14.6
مي شود.
تبصره :آخرين صورت وضعیت قرارداد تا سه ماه پس از خاتمه قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده )15هماهنگي با ساير پيمانكاران
 .15.1هرگاه پیمانكاران ديگري در حال انجام کاري با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع اين قرارداد ربط پیدا
ميکند پیمانكار متعهد است ،به دلیل همبستگي پروژهها و عملیات پشتیباني در جلسات هماهنگي در محل کارفرما ،شرکت
نموده و هماهنگي هاي الزم را با پیمانكاران ديگر با هماهنگي مدير عملیات پشتیباني به عمل آورده و تسهیالت الزم را براي
آنان فراهم آورد.
 .15.2پیمانكار موظف است در مواردي که انجام عملیات موضوع قرارداد توسط وي نیاز به هماهنگي با پروژهها و عملیات
پشتیباني در حال انجام از طرف پیمانكاران ديگر را داشته باشد ،موارد را به طور کتبي به کارفرما اطالع دهد.
ماده )16ممنوعيت قانوني
پیمانكار اعالم مي کند که در زمان عقد اين قرارداد ،مشمول ممنوعیت اصل  141قانون اساسي و قانون منع مداخله کارکنان
دولت ،مصوب  ،1337/10/22نیست.
در صورتي که خالف اين موضوع براي کارفرما ثابت شود يا تغییراتي در صاحبان سهام ،مديران يا بازرسان پیمانكار رخ دهد که با
مفاد قوانین ياد شده تعارض داشته باشد ،قرارداد از طرف کارفرما فسخ مي شود.
در شرايطي که تغییراتي در دستگاههاي دولتي يا کارفرما ايجاد شود که مشمول ممنوعیت ياد شده باشد ،پیمانكار موظف است
مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتي که منع قانوني رفع نشود ،کارفرما قرارداد را خاتمه مي دهد .هرگاه پیمانكار مراتب را به
محض اطالع به کارفرما اعالم نكند ،کارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد.
پیمانكار موظف است تمام اطالعاتي را که در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصلیل يا تولید ميکند ،محرمانه تلقي نمايد و
حداکثر سعي خود را براي جلوگیري از دسترسي اشخاص غیر مجاز به آنها به کار بندد.
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ماده )17حوادث غير مترقبه
اين قرارداد تابع قانون قوه قهريه (فورس ماژور) مي باشد .بنابراين در صورت بروز موارد قوه قهريه و ساير موارد خارج از اختیار
طرفین از قبیل (و نه محدود به) بالياي طبیعي ،تصادفات ،فوت و نقص عضو ،جنگ ،اعتصاب ،اغتشاش عمومي و موارد مشابه ،تا زماني
که وضعیت فوقالعاده و تبعات آن برطرف نشده باشد ،به گونهاي که انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشكال مواجه کند
مسئولیتي متوجه طرفین نخواهد بود.
مواردي همچون بروز مشكالت اداري و قانوني ،افزايش قیمت کاال يا مواد و ابزار تولید ،افزايش سطح دستمزدها ،تغییر نرخ
برابري ارزها و ...جزء موارد قوه قهريه محسوب نمي گردند.
ماده)18

انتقال به غير

پیمانكار حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما ،موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقیقي يا حقوقي ديگري واگذار
کند .در صورت موافقت کارفرما با واگذاري قسمتي از کار به اشخاص ثالث ،از مسئولیت و تعهدات پیمانكار به هیچ عنوان کاسته نمي
شود.
اشخاص حقیقي يا حقوقي انتخاب شده براي اجراي کارهاي مورد نیاز پیمانكار بايد مورد قبول کارفرما بوده و صالحیت آنها براي
انجام خدمات مورد نظر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ،تأيید شده باشد.
کارفرما مي تو اند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختیارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض کند .در اين صورت،
انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق يا اختیارات تفويض شده ،بر عهده آن اشخاص خواهد بود.
ماده )19گزارش انجام كار
پیمانكار درصورت درخواست کارفرما  ،در پايان هر ماه گزارش انجام خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه ،يك نسخه کتبي و
يك نسخه بصورت الكترونیكي برروي لوح فشرده به کارفرما تسلیم مي کند .در اين گزارش ،میزان کارهاي انجام شده ،تاخیرها و علل
آنها ،راه حل هاي الزم براي رفع موانع و مشكالت کار پیشنهاد مي شود و کارفرما تا پانزده ( )15روز ،نظر خود را نسبت به گزارش ياد
شده اعالم مي کند ،در غیر اين صورت ،مفاد گزارش تأيید شده تلقي مي گردد.
ماده )20زبان قرارداد
زبان قرارداد فارسي است .در صورتي که مدارک قرارداد عالوه بر فارسي به زبانهاي ديگري نیز تهیه شده باشد ،متن فارسي معتبر
است .پیم انكار بايد مدارک و گزارشها و نیز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي تهیه کند .در مواردي که طبق نظر کارفرما ،تمام و يا
قسمتي از اسناد و مدارک ،به زبان ديگري عالوه بر زبان فارسي مورد نیاز باشد ،اسناد و مدارک مربوط را به زبان مورد نظر کارفرما تهیه
نمايد.
ماده )21حل اختالف
در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر و اجراي مفاد قرارداد ابتدا اختالف پیش آمده از طريق نمايندگان طرفین بررسي
خواهد شد و در صورتیكه طرفین ظرف مدت 15روز به نتیجه مشترک نرسد؛ طبق ماده  38آئین-نامه معامالت شهرداري تهران اقدام
خواهد شد.
ماده )22قانون حاكم بر قرارداد
اين قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ايران است.
ماده )23نماينده كارفرما
نماينده کارفرما در اين قرارداد سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان ميباشد که کلیه امور مرتبط از
شروع تا خاتمه قرارداد را عهدهدار خواهد شد و همچنین بر حسن انجام موضوع قرارداد نظارت مينمايد.
تبصره :انجام کلیه مكاتبات ،ارسال ،بررسي و تأيید و پرداخت صورت وضعیتهاي ارسالي توسط پیمانكار ،بر عهده نماينده
کارفرما خواهد بود.
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ماده )24نشاني طرفين
نشاني كارفرما :اصفهان ،میدان امام حسین

(ع)،

شهرداري اصفهان ،تلفن32229021 – 9 :

نشاني نماينده كارفرما :اصفهان ،بلوار آئینه خانه ،ابتداي بن بست سپیده ،سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان،
تلفن36617325 :
نشاني پيمانكار....................................... :؛ تلفن ............................................. :
تبصره  :ه ر گاه يكي از طرفین قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد بايد به طور کتبي اين تغییر را به طرف ديگر
ابالغ کند و تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ،کلیه نامهها ،اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها
ابالغ شده تلقي خواهد شد.
اين قرارداد در  24ماده ............... ،صفحه و  3نسخه يكسان تنظیم شده که هر کدام از آنها حكم واحد دارند و پس از امضاء بین
طرفین مبادله گرديد.

پيمانكار

كارفرما

شركت ...........................

شهرداري اصفهان

..........................

قدرت اله نوروزي

مدير عامل

شهردار اصفهان
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پيوست شماره ()1

همان شرح خدمات فني مناقصه ميباشد.
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پيمان محرمانگي اطالعات
مقدمه
اين پیمان از تاريخ عقد قرارداد حاضر بین شهرداري اصفهان که از اين پس طرف اول نامیده ميشود و شركت  ...که از
اين پس طرف دوم نام یده میشود مؤثر و استوار است .نظر به اينكه سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان صاحب
دارايیها و مالك محرمانگي اطالعات فني و ديگر اطالعات مربوط به اين سازمان بوده؛
و نظر به اينكه ،برخي از فنآوريها و اطالعات سازمان جزو اطالعات و مواردي براي استفاده عمومي نميباشد و اين دارايیها
و مالكیتهاي محرمانه براي طرف دوم فقط و منحصراً تحت شرايط و قوانین اين پیمان افشاء خواهد شد؛
و نظر به اينكه ،هردو طرف اين پیمان توجه دارند که افشاء اين اطالعات محرمانه و فني براي طرف دوم الزم و مطلوب
براي تسهیل مذاکرات و ارزيابيهاي فني در حوزه همكاري هاي تحقیقاتي و فعالیتهاي اجرايي و تجاري مصرح ميباشد؛ و نظر به
اينكه اين پیمان بین دوطرف براي حفاظت از محرمانگي و عدم افشاء ،سوء استفاده يا استفاده مجدد از اطالعات محرمانه و فني
توسط طرف دوم ثبت ميشود؛
بنابراين دو طرف موارد زير را تأيید و تصديق مينمايند؛
تعريف اطالعات محرمانه:
الف) در استفاده از اين پیمان ،عبارت اطالعات محرمانه به کلیه دادههاي علمي ،اطالعات محرمانه تجاري ،دادههاي فني و
نتیجه آزمايشها ،ارتباطات تصويري ،مشخصههاي تجهیزاتي ،دانش ،دادههاي طرحها و پروژههاي تجاري ،دادههاي مالي ،نمودارها،
اطالعات الكترونیكي و ديگر دادههاي مربوطه فني که براي طرف دوم تهیه ،گردآوري يا تولید ميشود ،اتالق میگردد.
ب) اطالعات محرمانه همچنین شامل هر نوع اطالعاتي که بصورت مستقیم از طرف اول در اختیار طرف دوم قرار گرفته
است ميباشد.
ج) اطالعات غیرمستقیم شامل اطالعاتي که توسط طرف دوم از مجموعه اطالعات و دادههاي طرف اول برداشت يا درک
شود نیز شامل اطالعات محرمانه مي گردد .اين گونه اطالعات غیر مستقیم پس از دو سال از دريافت آن ،آزاد تلقي خواهد شد مگر
مواردي که زماني بیش از آن از جانب طرف اول تعیین گرديده باشد.
استفاده از اطالعات محرمانه:
الف) طرف دوم تأيید و تصديق مي کند که از اطالعات محرمانه دريافتي فقط و منحصراً در زمینه گفتگوهاي انجام شده و
ارزيابي جهت منظور و هدف تعیین و تأيید شده استفاده خواهد نمود.
ب) طرف دوم تأيید و تصديق مينمايد ا طالعات دريافتي و برداشتي را محرمانه نگه داشته از افشاء و يا استفاده مجدد به
هدف ديگر يا ارائه به طرف سوم تا پنج سال پس از تاريخ اين پیمان خودداري نمايد مگر در مواردي که در اين پیمان مشخص و
تصديق شده باشد يا به صورت کتبي و توسط مرجع با صالحیت طرف اول اجازه آن صادر گرديده باشد.
ج) طرف دوم مي تواند اطالعات محرمانه را براي هر يك از کارمندان خود که نیاز به اين اطالعات در جهت ارزيابي يا
مذاکره به منظور مشخص شده اين پیمان دارند و همچنین کلیه پرسنلي که به صورت خاص براي هدف پیمان جذب شدهاند افشاء
نمايد.
د) طرف دوم جهت حفاظت از اطالعات محرمانه و مالكیت اين اطالعات ،پیمان مشابهي در حوزه و التزام همین پیمان ،با
کلیه طرفهاي سوم و پرسنل خود يا پرسنل خاص جذبشده براي هدف پیمان ،منعقد مينمايد .به هر صورت مسؤولیت افشاء يا
استفاده مجدد يا سوء استفاده از اين اطالعات بر عهده طرف دوم بوده و پیمان مذکور ،رافع مسؤولیت نسبت به طرف اول نخواهد
بود.
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مالكيت اطالعات محرمانه:
الف) کلیه اطالعات محرمانه و برداشت از آن در مالكیت طرف اول بوده و باقي خواهد ماند.
ب) طرف دوم تأيید و تصديق مينمايیدکلیه اطالعات محرمانه دريافتي و برداشتي يا هر يك يا بخشي از آنها را حداکثر
پس از  5روز از تقاضاي کتبي طرف اول و به هر دلیل ذکر شده يا نشده بازگشت دهد.
ج) هرگونه تفسیر و برداشت از نتايج اهداف و اطالعات محرمانه مذکور در اين پیمان ،مگر مواردي که بصورت صريح و
روشن و با اقرار کتبي ارائه شده باشد ،تحت هر مج وز يا عنواني براي ثبت اختراع ،امتیازنامه ،استفاده فني يا تجاري يا تدوين فن-
آوري ،در حال و آينده در مالكیت و کاربري و نظارت طرف اول بوده و خواهد بود.
محدوديت در محرمانگي:
هیچ موردي در اين پیمان باعث توقف مرتبه و التزام محرمانگي و استفاده طرف دوم از اطالعات مربوطه نميشود مگر
مواردي که شرايط ذيل را داشته باشد:
الف) اطالعاتي که ميتوان ثابت کرد به عنوان دادههاي مؤثر اين پیمان يا حق قانوني و بي گناهي طرف دوم حاصل از
اجراي صحیح پیمان بوده است.
ب) اطالعاتي که ميتوان ثابت کرد ،کسب اطالعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش از اجراي اين پیمان از طرف
اول بدست آمده يا از طرف سومي بدون التزام محرمانگي حاصل شده است.
ج) اطالعاتي که مجوز افشاء يا استفاده مجدد از آن توسط مرجع با صالحیت طرف اول صادر شده است.
د) اطالعاتي که نیاز به افشاء آن به التزام قانون و حكم دادگاه به طرف دوم اعالم شده باشد.
ه) اطالعاتي که مي توان ثابت کرد ،پیش از اينكه در اختیار طرف دوم قرار گیرد ،در حوزه عمومي و بدون محرمانگي
قرارداشته است.

طرف دوم

طرف اول

شركت..........

شهرداري اصفهان

نماينده............. :

نماينده :قدرت اله نوروزي

تاريخ:

تاريخ:
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