
 بسمھ تعالي
 

 )SH-۱۴۹/۹۴مناقصھ شماره (آگھي فراخوان ارزیابي كیفي مناقصھ گران 
خرید تجھیزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم پشتیبان گیري اطالعات : با موضوع

 مركز داده 
 

خرید تجھیزات، شھرداري شیراز در نظر دارد سازمان قطار شھري شیراز و حومھ بھ نمایندگي از 
از با استفاده راحمل، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم پشتیبان گیري اطالعات مركز داده 

اي و بھ استناد قانون برگزاري مناقصات از طریق مناقصھ  سرمایھاعتبارات طرح ھاي تملك دارائي 
ر از شركت ھایي بدین منظو.مرحلھ اي بھ پیمانكار واجد صالحیت و شرایط واگذار نماید دوعمومي 

-كشور مي سازمان مدیریت و برنامھ ریزي انفورماتیك شوراي عالياز صالحیت  گواھي كھ داراي
روز از تاریخ انتشار آگھي نوبت دوم با ارائھ معرفي  ۵دعوت بھ عمل مي آید تا ظرف مدت ، باشند

مھندسین دفتر بھ نامھ و تصویر گواھینامھ صالحیت مورد نظر در ساعات اداري و ایام غیر تعطیل
: تلفن -۱۸۷پالك  -۷كوچھ شماره  -عفیف آبادخیابان  -شیراز: بھ نشانيآواي سبزمشاور 

 آواي سبزبھ شركت د لایر وجھ نق ۰۰۰/۵۰۰/-پرداخت مبلغ  مراجعھ و با ۳۶۲۶۸۰۰۶-۰۷۱
مناقصھ  .دت اسناد ارزیابي كیفي اقدام نماینو غیر قابل برگشت نسبت بھ دریاف) مھندسین مشاور(

اسناد و  ۲۲/۰۲/۱۳۹۴تاریخ  اد بھ ھمراه سایر مدارك درخواستي تاپس از تكمیل اسنبایستي گران 
 .دبا دریافت رسید تحویل نماین گفتھ پیشمدارك را بھ نشاني 

 :مشخصات كلي پروژه
خرید تجھیزات، حمل، نصب، راه اندازي و آموزش سیستم پشتیبان گیري و : موضوع مناقصھ -۱

 سازي اطالعات مركز داده قطار شھري شیراز و حومھذخیره 
 خیابان خبرنگار -ساختمان مركزي قطار شھري شیراز -شیراز: محل اجراي پروژه -۲
 روز ۷۵: مدت اجراي پروژه -۳
كھ در این مرحلھ ارائھ باشد  لایر مي ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/-مبلغ تضمین شركت در مناقصھ برابر  -۴

 .گرددمي ضمانت نامھ بھ نفع سازمان قطار شھري شیراز و حومھ اخذ  .ضرورت ندارد آن
حداقل  گواھینامھداشتن تأمین و اجراي پروژه ھاي مشابھ و سابقھ : شرایط شركت در مناقصھ -۵

بھ صورت توأم در  انفورماتیك سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور شوراي عالياز  ۴رتبھ 
 :رشتھ ھاي

 main frameتولید و ارائھ رایانھ ھاي غیر رشتھ  –رستھ سخت افزار  -۱
 رشتھ خدمات و پشتیباني  -رستھ ارائھ خدمات  -۲
 ھاي رایانھ اي و مخابراتيھ دادهرشت -رستھ انتقال اطالعات -۳

نبش خیابان  -خیابان خبرنگار -بھ نشاني شیراز سازمان قطار شھري شیراز و حومھ: كارفرما -۶
 ۰۷۱-۳۶۲۷۲۰۹۲: فاكس -۰۷۱-۳۶۲۹۲۱۱۱-۱۵ن شھید آویني تلف

 در متن آگھيگفتھ  پیششركت مھندسین مشاور آواي سبز بھ نشاني : دسین مشاورمھن -۷
 .باشد ھزینھ دو نوبت انتشار آگھي بھ عھده برنده مناقصھ مي -۸
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