
 تامین پهنای باند اینترنت دانشگاه دامغان  فرم استعالم

   : شرکت محترم

 با سالم 

سال تامین نماید . خواشمند است فرم ذیل را تکمیل و به دانشگاه  3دانشگاه دامغان در نظر دارد اینترنت مورد نیاز خود را مطابق با جدول ذیل برای مدت احتراما 

 ارسال فرمایید. 

 می باشد.  21/10/1400شنبه روز سه اداری پایان ساعت آخرین مهلت دریافت پیشنهادات حداکثر تا 

 می باشد.  10:00ساعت  22/10/1400شنبه چهارپاکت های استعالم   گشایشزمان 

 3671645661: استان سمنان، شهرستان دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، معاونت پژوهشی و فناوری کد پستی  ت استعالم:آدرس تحویل پاک

 قیمت ماهیانه )ریال( قیمت پرمگ )ریال(  شرح ردیف

   (650Mbps/650Mbps)ی باند متقارن اینترنت پهنا 1
 

 ------------------------------------------حویل سرویس: بینی شده برای تان پیشزم

 توضیحات : 

 تحویل دانشگاه نماید. و متقارن )اختصاصی(  Dedicatedبصورت  ارائه شده را  پهنای باند گردد پروایدر متعهد می .1

  باشند پذیرفته خواهد شد. ظرفیت تحویل باند اینترنت صرفا از طریق ارتباطات ماکروویو یا فیبرنوری  فقط پیشنهادهایی که در آن  .2

 تامین کننده اینترنت می باشد. شرکت  به عهده  ، نگهداری و انتقال راه اندازی کلیه هزینه های مربوط به تامین تجهیزات دسترسی، صدور مجوز، نصب، .3

 سیو نصب شده تا پایان قرارداد بصورت امانی در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.بدیهی است تجهیزات اکتیو یا پ  .4

 .در اختیار دانشگاه خواهد بودنیز  پایان قرارداد   گرفته و تابه صورت رایگان در اختیار دانشگاه قرار  22آی پی /  بازه آدرسیک  .5

دانشگاه می تواند نسبت به افزایش پهنای باند تا سقف مورد نظر   ، رایگان درنظرگرفته شود. بدیهی است درصورت نیاز 100mbpsهای فروردین و مردادماه تا ارائه سرویس اینترنت در ماه .6

 در خالل تاریخ های درخواستی محاسبه خواهد شد. پیشنهادی معادل قیمت پرمگ  مگ به باال  100درخواست نموده و مبلغ مابه التفاوت در ازای  

 درصد تنظیم گردد.  99دسترسی  ضریب و با  مطابق سازمان تنظیم مقررات SLAسرویس  .7

 روز هفته حتی ایام تعطیل ارائه نماید.  7و ساعته  24در تمام ایام قرارداد به صورت   سرویس های طرف قرارداد را پشتیبانیپروایدر متعهد می گردد  .8

 باشد. کسورات قانونی متحمل در چارچوب قرارداد به عهده شرکت تامین کننده اینترنت می هرگونه  .9

 دات الزم از سوی پروایدر الزامی است.ندرصورت کسر مالیات بر ارزش افزوده ارائه مست .10

درصد مبلغ کل قرارداد به صورت ضمانت نامه بانکی تا پایان قرارداد در اختیار   5الزم است علوم، تحقیقات و فناوری وزارت ه وابسته بهای  بر طبق آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه .11

 دانشگاه قرار گیرد. 

 . خواهد شد سال منظور  3ی قرارداد حداقل مدت زمان اجرا .12

 . خواهد بودو بدون تغییر در مدت زمان قرارداد ثابت  و مبلغ کل قرارداد  مبلغ قیمت واحد پرمگ  .13

در کادر  ا تحویل سرویس ر بندی  نموده و زمانهای الزم در اسرع وقت اقدام IPالزم است نسبت به تامین تجهیزات، مجوزهای الزم، پهنای باند و در استعالم شرکت پروایدر پذیرفته شده  .14

 .مشخص نماید مشخص شده 

 .خواهد پذیرفتفناوری اطالعات دانشگاه نسبت به پرداخت آن اقدامات الزم صورت  مدیریتصادر و پس از  تایید فنی شمسی در پایان ماه اینترنت پرداخت صورتحساب  .15

 ارائه شده اختیار تام و مطلق دارد. دهای پیشنهاه در قبول یا رد دانشگا .16

 فاقد مهر و امضا فاقد اعتبار است   پیشنهادهای  .17

 مدیریت فناوری اطالعات تماس حاصل بفرمایید. 023- 35220212در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 

 نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسئول 

 و امضا   مهر

 


