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دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی

خرید تعداد  0011الیسنس و پشتیبانی  0ساله آنتی ویروس
ESET NOD32 Advance

تمامی صفحات این دفترچه به دقت مطالعه شود.
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*الزم به ذکر است که کلیه صفحات این دفترچه میبایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت
پیشنهاد دهنده برسد و کلیه جداول تکمیل شده باشد .در غیر این صورت پیشنهاد دهنده از مناقصه حذف
میگردد.
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فرم شرایط شرکت در مناقصه خرید تعداد  0011الیسنس و پشتیبانی  0ساله آنتی ویروس ESET
NOD32 Advance

دانشگاه آزاداسالمی استان تهران
موضوع مناقصه :
خرید تعداد  0011الیسنس و پشتیبانی  0ساله آنتی ویروس ESET NOD32 Advance
الف – شرايط عمومي :
 -1داشتن تابعيت جمهوري اسالمي و متعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران
 -2نداشتن ممنوعيت قانوني در انجام معامالت ،پيمانها و قراردادها
 -3داشتن شخصيت حقوقي ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها
ب – شرايط اختصاصي :
با توجه به آگهی منتشره  ،شرکت متقاضی می بایستی واجد مشخصات زیر باشند :
 -1شرکتهاي شرکت کننده در مناقصه بايستي در رشته مذکور ثبت شده و داراي کد اقتصادي و رتبه  3يا
باالتر شوراي عالي انفورماتيک در گروه ارائه و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري محتوا باشند.
 -2شرکت کنندگان در مناقصه مي بايستي مبلغ  110،000،000ريال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه
بصورت ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد به حساب جاري شماره  0110011102000بانک ملي شعبه شاهين
واريز و نسخه اصل فيش مبلغ واريزي را به دانشگاه ارائه نموده و يک نسخه کپي ( تصوير ) آن را نزد خود
نگهداري نمايند.
 -3به پيشنهادهاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در آگهي
واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود.
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 -1پيشنهاد ها باخط خوانا درج و پس از امضاي کليه صفحات توسط صاحبان امضاء تعهد آور شرکت و ممهور نمودن به
مهر شرکت در پاکت الك و مهرشده ارسال به دانشگاه ( اداره قراردادها ) گردد.
 -1هزينه درج آگهي در جرايد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -0دانشگاه در قبول پيشنهادها و انعقاد قرارداد حتي پس از اعالم برنده ،با برنده مناقصه و يا رد يک يا
همگي ايشان بدون ذکر دليل داراي اختيار تام است و تا زمان امضاء کليه اسناد و تکميل تمام تضامين و ارائه
آن ها دانشگاه هيچ تکليف و تعهدي نداشته و شرکت کننده  /برنده مناقصه هيچ حق يا ادعائي تا تکميل کليه
موارد فوق درمهلت مقرر نخواهد داشت.
 -0دانشگاه در رد پيشنهادهاي مبهم و مشروط داراي اختيارات تام مي باشد.
 -8شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مناقصه و همچنين قبول اختيارات دانشگاه و
تکاليف شرکت کنندگان در مناقصه ميباشد.
 -9پاکتهاي واصله پس از پايان مهلت از سوي کميسيون معامالت دانشگاه باز و قرائت مي گردد .نتيجه آن
متعاقبأ به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسيد.
 -10درصورتي که شرکت کننده در مناقصه برنده اول شناخته شود با اعالم به وي ظرف  18ساعت از مراجعه
به دانشگاه جهت تنظيم يا تکميل مستندات ( ضمانتنامه و  ) ...و امضاء قرارداد اقدامي ننمايد با ضبط سپرده
واريز شده وي از نفر دوم و به ترتيب نفرات بعد به همين نحو دعوت خواهد شد و درصورت امتناع هريک
از نفرات بعدي سپرده وي نيز به نفع دانشگاه ضبط مي گردد.
 -11سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کننده در مناقصه (پس از تنظيم و عقد قرارداد با برنده مناقصه نفر اول )
به پيشنهاد دهندگان ذيربط تحويل خواهد شد.
 -12سپرده برنده شرکت درمناقصه پس از امضاء قرارداد و با ارائه ضمانتنامه مربوط به قرارداد مسترد مي
گردد .درغيراينصورت پس ازتحويل کامل اليسنسها و نصب نهايي مسترد خواهد شد.
 -13محل ارائه اليسنسها مورد مناقصه در  1مرکز دانشگاه (مجتمع سوهانک ،مجتمع آيت اله رفسنجاني،
ساختمان دانشکده هنر ،ساختمان دانشکده زبان ،ساختمان دانشکده ادبيات)  ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
تهران مرکزي مي باشد.
 -11برنده مناقصه مي بايستي اليسنسهاي تحويلي را به مدت دو سال گارانتي نمايد.
 -11کليه کسورات قانوني قرارداد و ماليات بر ارزش افزوده به عهده فروشنده مي باشد.
 -10مبلغ پيش پرداخت تا ميزان  %21کل مبلغ قرارداد و در قبال اخذ ضمانتنامه بانکي (در صورت استرداد
ضمانتنامه شرکت در مناقصه) پرداخت مي گردد .ضمانتنامه پيش پرداخت پس از پايان کار و تحويل کاال و
پرداخت مابقي مبلغ قرارداد مسترد مي شود.
 -10مابقي مبلغ قرارداد پس از تحويل کامل کاال و با تائيد کارشناس فني و درصورتي که داراي کسورات
قانوني باشد پس از کسر کسورات طبق مقررات پرداخت خواهد شد .
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 -18کارفرما مختاراست با توجه به نوسانات ارزي موضوع قرارداد را به ميزان  %21افزايش حجم دهد.
 -19ارائه سوابق شرکت و اساسنامه و کليه آگهي روزنامه رسمي شرکت متقاضي الزامي است.
 -20مدارک در دو پاکت الف و ب به شرح ذيل تحويل گردد :
پاکت الف شامل :
 -20-1مدارک تائيد شده مناقصه (تمامي صفحات توسط صاحبان امضا ي مجاز ،مهر و امضاء گردد)
 -20-2تصويراساسنامه شرکت ،آخرين تغييرات ثبت شده شرکت به همراه تصاوير کليه تغييرات روزنامه
رسمي و مجوز قانوني فعاليت
 -20-3رزومه و سوابق کاري شرکت و حسن انجام کار
 -20-1مشخصات فني کامل تجهيزات اورجینال مورد درخواست بدون قيمت (دقيقاً برابر مشخصات فني
ارائه شده توسط دانشگاه -پيوست )1
 -20-1اصل فيش سپرده شرکت درمناقصه يا اصل ضمانت نامه بانکي
تبصره  :کپي هاي اسناد ذکر شده بايد همگي ممهور به مهر شرکت و ممضي به امضاء صاحبان امضاء مجاز
گردد.
پاکت ب شامل :
 -20-0پيشنهاد قيمت
 -21به ارائه پيشنهادهاي خارج از مشخصات اعالم شده توسط دانشگاه ،همچنين پيشنهاد با برندهاي مختلف
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پيشنهادها بايد در پاکت دربسته و ممهور به مهر مجاز شرکت تا ساعت  06روز چهارشنبه مورخ 0331/00/3
به اداره قراردادها واحد واقع در خيابان اسکندري شمالي نبش خيابان فرصت شيرازي پالک  13طبقه همکف
تحويل گردد  .پيشنهاد قيمت ها ازتاريخ گشايش پاکتها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود همچنين نوسانات
بازار و افزايش نرخ ارز و تحريم هيچ گونه تاثيري براي طرفين نخواهد داشت .
 -22درج آدرس و نشاني کامل شرکت کننده درمناقصه الزامي است .همچنين ارائه تصاوير کارت ملي و
شناسنامه صاحبان امضاء مجاز و اعضاء هيات مديره درپاکات ارسالي الزامي است.
 -23برنده مناقصه حق واگذاري کار جزئاً و کالً به غير را ندارد.
 -21شرکت کننده در مناقصه مي بايستي تمامي رديف هاي موضوع مناقصه را اعالم قيمت نمايد.
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تذکرات مهم :
 -1پيشنننهاد دهننندگان موظفننند يننک نسننخه از فننرم شننرايط شننرکت در مناقصننه ( همننين فننرم ) را بننا
خط خوانا بدون خدشه يا خط خوردگي تکميل نموده و پس از امضاء و مهر تمامي صفحات همنراه
يک نسخه اصل فيش مبلغ سپرده وارينز بنه همنراه آدرس دقينق خنويش در پاکنت سربسنته الک و
مهرشده قرارداده به اداره قراردادها اداره کل امورحقوقي به آدرس اعالمي تحويل نمايند.
 -2وجه شرکت در مناقصه الزامي است مي بايستي بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي يا وجه نقد به حساب
شماره  0110011102000بانک ملي شعبه شاهين به نام دانشگاه آزاد اسنالمي واحند تهنران مرکنزي
پرداخت شود  .به درخواست پيشنهاد دهندگان که وجه سپرده شرکت در مناقصنه بصنورت هکهناي
تضميني بانکي  ،سفته و هک يا غيره ارائه دهند ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاریخ
نام و نام خانوادگی فروشنده
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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تعهدنامه
اينجانب  /اينجانبان  :نام ونام خانوادگي :
داراي کد اقتصادي :

صاحب  /صاحبان امضاء مجاز شرکت :
به اقامتگاه قانوني :

تلفن :
با اطالع کامل از شرايط فوق در مناقصه شرکت نموده ام و مفناد بنرش شنرايط شنرکت درمناقصنه را دقيقنا"
مطالعه نموده و از مشخصات کاال درخواستي و شرايط محل و تحويل و معامله  ،شرايط منندرج در قنانون و
قوانين جاري دانشگاه ممنوعيتهاي قانوني و ماليات و شرايط گمرکي و  ...اطالع کامل داشته و مورد قبول مني
با شد  .ضمنأ آگاهي کامل دارم که درصورت برنده شدن و استنکاف و خودداري و انصراف از ارائنه خندمات
مورد نظر ،دانشگاه محق خواهد بود به هر علت و دليلي که باشد سپرده پرداختي را به نفع خود ضبط نمايد و
اينجانب هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايم و در صورتي که در مناقصه برننده اعنالم گنردم
متعهد مي گردم به قيمت پيشنهادي نسبت به تحويل کاالها بدون افنزايش و تقاضناي تعنديل اقندام نمنايم و
افزايش قيمتها و نوسان نرخ ارز و ساير شرايط هيچگونه تاثيري در قيمت پيشنهادي نخواهم داشت .

تاريخ
امضاء ومهرشرکت
مديرعامل  /صاحب امتياز شرکت
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فرم شماره 0
تعهد نامه
بدين وسيله اعالم مي دارد اين شرکت....................کليه فهرست تجهيزات و مشخصات فني مربوط به
مناقصه گزار جهت استعالم بهاء در اختيار اين شرکت گذاشته کامالً مورد بررسي و مطالعه قرار داده و قيمت
پيشنهادي مناقصه را بر مبناي مشخصات ارايه نموده و متعهد ميگردد که در صورت برنده شدن در مناقصه،
عقد قرارداد نموده و عمليات مورد قرارداد را اجرا نمايم و در صورت انجام هرگونه کاري خارج از
مشخصات خواسته شده ،کليه خسارات وارده به عهده اين شرکت باشد .ضمنا متعهد ميگردم در طول زمان
اجراي قرارداد به هر علتي که قيمتها تغيير يا افزايش يابد و يا مدت زمان اجراي قرارداد با تاخيرات مجاز
صورت گيرد به هيچ عنوان تقاضاي تعديل بها از دانشگاه ننمايم و مفاد قرارداد في مابين را الزم االجرا بدانم.

تاريخ
نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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فرم شماره 3
تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتي
مورخه 00/10/22مربوط به مناقصه ....................
اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه ،بدينوسيله تاييد مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون
منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب ديماه  1300نمي باشد وهنانچه خالف اين موضوع
به اثبات برسد ،خريدار يا مناقصهگزارحق دارد که پيشنهاد ارايه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين
شرکت در مناقصه را ضبط نمايد.
همچنين قبول و تاييد مي گردد که هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شد و به عنوان
فروشنده قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد(تا تحويل موقت) به
اثبات برسد يا هنانچه افرادي را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين قرارداد سهيم و
ذينفع نمايد و يا قسمتي از کار را به آنها محول کند خريدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت
نامه حسن انجام تعهدات فروشنده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخيراجراي کار از اموال
او اخذ نمايد .تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص خريدار مي باشد.
اين پيشنهاد دهنده متعهد ميشود و هنانچه در حين اجراي قرارداد به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه
دولت مشمول قانون مزبور گردد .مراتب را بالفاصله به اطالع خريدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد
خاتمه داده شود .بديهي است هنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بال فاصله به اطالع نرساند نه تنها
خريدار حق دارد قرارداد را فسخ نموده ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نمايد بلکه خسارت ناشي از فسخ
قرارداد و يا تاخير در اجراي کار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد که بر مجازاتهاي مترتب به متخلفين از قانون فوق آگاهي کامل دارد و
در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

تاريخ
نام پيشنهاد دهنده
امضا و مهر مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده
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فرم شماره 4
شرایط مناقصه.....................
عالوه بر مراتبي که در دعوتنامه(فرم شماره  1اين مناقصه ذکر شده است شرايط مشروحه زير نيز در اين
مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت.
-1داوطلب شرکت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يک پاکت محرمانه و الک و مهر شده که محتوي دو
پاکت جداگانه الف و ب ميباشد به ترتيب زير تنظيم و به دبيرخانه محرمانه(دفتر حراست) دانشگاه تسليم
نمايد در روي پاکت فوق الذکر بايد موضوع مناقصه ،نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم
پيشنهاد نوشته شده در موعد و مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول دبيرخانه محرمانه
دانشگاه تحويل گردد.
 -2اسناد و مدارک مناقصه که از طرف  ........داوطلبان مشارکت در مناقصه قرار داده شده است بايد برطبق
شرايط مناقصه و دعوتنامه و همچنين ساير دستورالعملها و مقررات تکميل و تنظيم شده و همراه ساير مدارک
درخواستي در پاکتهاي "الف" و "ب" به دبيرخانه محرمانه دانشگاه تسليم گردد.
-3مدارک و اسنادي که بايد در پاکت "الف" و "ب" قرار داده شود و در قسمت توضيحات ذکر شده است.
-1پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را که ذکر شده بدون تغيير ،حذف و با قراردادن شرط در
آن تکميل و تنظيم و مهر و امضاء نموده و به دانشگاه تسليم نمايد .هنانچه با تشخيص کميسيون مناقصه
بعضي از اوراق غير تعهد آور سهواً مهر و امضاء نشده باشد پيشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آن را مهر و
امضاء خواهد نمود در غير اينصورت آن پيشنهاد ناقص خواهد بود.
-1پيشنهاد هاي مناقصه بايد از هر حيث کامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام ،خدشه يا نقص در
اسناد و مدارک مناقصه يا ارايه پيشنهاد مشروط ،مبهم و بر خالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين کافي،
آن پيشنهاد مردود است وعيناً به پيشنهاد دهنده مسترد ميشود.
-0هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک کتباً از سوي دانشگاه اعالم خواهد
شد.
-0دانشگاه حق تغيير ،اصالح يا تجديدنظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها
براي خود محفوظ ميدارد و در اين صوت مراتب به دعوت شدگان ابالغ ميشود و در صورتيکه پيشنهادهاي
قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد .از آنجاييکه
ممکن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتها باشد در اينصورت
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خريدار ميتواند آخرين مهلت دريافت پيشنهاد ها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به
نحوي که آنان فرصت کافي براي اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.
-8برنده مناقصه بايد حداقل  0روز پس از ابالغ دانشگاه نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير
اينصورت تضمين شرکت او در مناقصه بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع خريدار ضبط ميشود و پيشنهاد
دهنده حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد .در صورتي که برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد
قرارداد نبود ،نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم ميشود و هنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال حاضر
به انعقاد قرارداد نبود ،تضمين او هم به نفع خريدار ضبط ميشود و به همين نحو در خصوص برنده سوم
مناقصه عمل خواهد شد.
-9پس از تعيين نفرات اول و دوم و سوم مناقصه و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه تضمين شرکت در مناقصه
نفرات بعد بالفاصله مسترد ميشود.
-10رقم پيشنهاد قيمت بايد براي کل کار و به عدد وحروف در برش پيشنهاد نوشته شود .براي تعيين برنده
مناقصه ارقامي که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پيشنهادي که قيمت کل به حروف را
نداشته باشد ،مردود است.
تاریخ
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء تعهد آور شرکت
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فرم شماره 5
برگ پیشنهاد قیمت
امضاء کنندگان زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذيرش تعهد اجراء و مسؤليت در مورد مطالب و
مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ،شرايط مناقصه ،شرايط عمومي مناقصه و قرارداد ،مشخصات فني
عمومي ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول
قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي و بطور کلي تمامي مدارک و اسناد مناقصه  ............واقع در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي پس از بازديد کامل از جمع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام
کارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايد که:
 -1موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد بر
اساس  .........................به قيمت کل...............................ريال به حروف....................................ريال انجام دهم.
 -2هنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم که:
الف -اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه
تضمين انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه (به استثناء روز
هاي تعطيل) تسليم نمايم.
ب -ظرف مدت مقرر در قرارداد ،اليسنسها و نرم افزارهاي ويروس يابي را در محل کارفرما نصب و راه
اندازي نمايم و کليه کارهاي موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
ج -به هنگام عقد قرارداد و به منظور حسن اجراي تعهدات يک فقره ضمانت نامه معتبر بانکي به ميزان %10
کل مبلغ قرارداد(به مهر وامضاء بانک) و يا وجه نقد به خريدار ارايه نمايم.
-3تاييد مي نمايم که کليه ضمايم اسناد و مدارک مناقصه و آگهي روزنامه جزء الينفک اين پيشنهاد محسوب
مي شود.
-1اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري کار به هر يک از پيشنهادها ندارد.
-1تحت عنوان تضمين (موضوع بند ) 0-0دعوتنامه را به نفع دانشگاه در پاکت الف تقديم داشتهام.
تاریخ
نام ونام خانوادگی
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
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برگ پیشنهاد دهنده
امضاء کننده زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات
دعوتنامه شرکت در مناقصه ،شرايط مناقصه ،شرايط عمومي مناقصه و قرارداد ،مشخصات فني ،تعهد نامه اجرا
و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و قرارداد ،تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان
درمعامالت دولتي و بطور کلي تمام اسناد مناقصه و با اطالع کامل از جميع شرايط وعوامل موجود از لحاظ
کارهاي مورد مناقصه و پس از بازديد از محل اجراي قرارداد پيشنهاد مي نمايد که:
اليسنس هاي موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه،
براساس قرارداد تنظيمي تهيه و ارائه نمايم.
 -1هنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم که:
الف – اصول اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و
همراه تضمين انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز اداري از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه به
استثناي روزهاي تعطيل تسليم نمايم .
ب – ظرف مدت مقرر در قرارداد اليسنسها را در محل کار نصب و راه اندازي نمايم.
ج  -به هنگام عقد قرارداد بمنظور حسن اجراي تعهدات يک فقره ضمانت نامه معتبر بانکي و يا وجه
نقد به ميزان  10درصد کل مبلغ قرار داد به خريدار ارائه نمايم .
 -1تائيد مي نمايم که کليه ضمائم و مدارک مناقصه جزء اسنادالينفک اين پيشنهاد محسوب مي شود.
 -2اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار ،الزامي براي واگذاري کار به هريک از پيشنهادها ندارد.
دستگاه مناقصهگزار حق خواهد داشت حتي پس از اعالم برنده به هر علتي از انعقاد قرارداد امتناع
نمايد و اين شرکت هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -3برنده موظف به تحويل دستگاهها و تجهيزات واگذارشده در هر مدت قرارداد به دانشگاه ميباشد
درغير اين صورت تضامين برنده ضبط و خسارات وارده به تشخيص دانشگاه از وي اخذ خواهد شد.
 -1کليه کسورات قانوني بعهده برنده مناقصه مي باشد.
تاریخ
نام و نام خانوادگی
امضاء مجاز و مهر شرکت

13

پيوست )1
ویژگی ها و موارد فنی:
 .1تعداد اليسنسها بر اساس ساختمان
تعداد اليسنس کنسول

محل نصب و راه اندازي
مجتمع دانشگاهي واليت(سوهانک)

000

مجتمع دانشگاهي آيت اله رفسنجاني (نيايش)

120

دانشکده هنر

120

دانشکده زبانهاي خارجي و ادبيات فارسي

00

 .2رتبه  3يا باالتر شوراي عالي انفورماتيک در ارائه و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري يا بسته هاي نرم افزاري
کامل محتوا
 .3دارا بودن مجوز نظام صنفي
 .1سابقه حداقل  1سال
 .1تمديد اليسنس ( )ESETدر سال قبل به نام و مربوط به منطقه خاورميانه و مورد تاييد مدير فروش منطقه
خاورميانه.
 .0اعزام کارشناس حضوري به صورت  3روز در هفته مستقر در شرکت.
 .0ارائه پشتيباني به صورت  21ساعته در صورت نياز.
 .8داراي حداقل  10نيروي فني به همراه ارائه ليست بيمه.
 .9حداقل داراي  3سال سابقه فروش و پشتباني آنتي ويروس در سازمانهاي دولتي و دانشگاه آزاد
 .10داراي سابقه فروش حداقل  2شرکت و يا سازمان ( اليسنس  )ESETبه تعداد  8000کاربر و راهبري آن
و ارائه ليستي از حداقل  10مشتري داراي حداقل  1000کاربر به همراه نام و شماره تماس کارشناس
مستقيم فني جهت استعالم رضايمندي از خدمات ارائه شده
 .11انتقال اطالعات و تقسيمات از کنسول آنتي ويروس فعلي نسخه قديمي به کنسول جديد  ESETو نصب
و راه اندازي آنتي ويروس NOD23ظرف مدت حداکثر يک ماه
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 .12جايگزين نمودن آنتي ويروس  ESETبر روي کليه دستگاهها و انجام يکبار ويروسيابي هر سيستم و
تاييديه فني سيستمها پس از ويروسيابي
 .13قابلت تقسيم اليسنس به تعداد مورد نياز دانشگاه
 .11نصب و راه اندازي هندين کنسول در ساختمانها و مراکز مختلف مورد نظر دانشگاه و اعمال سياستهاي
گروهي از روي کنسول مرکزي به همراه به روزرساني متمرکز فراهم گردد.
 .11بازديد دوره اي ماهانه از کنسولهاي مورد درخواست دانشگاه با هماهنگي اداره کل فناوري اطالعات
 .10برگزاري دوره آموزشي براي کارشناسان فني دانشگاه
 .10داشتن سابقه همکاري مثبت در خصوص آنتي ويروس  ESETبا دانشگاههاي آزاد اسالمي
 .18داشتن مجوز و اليسنس اورجينال) و نه تقلبي و دستکاري شده ( به نام دانشگاه آزاد اسالمي
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