
 

 

 

 

 خالصه اسناد مناقصه: 

 ماه )یک سال( 12مدت اجرای پروژه: 

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت -محل پروژه: تهران

 

 مناقصههای مختلف موضوع شرح کار بخش

سعه  شتیبانی  ارائه خدمات طراحی و تو شبکه، امنیت، مخابرات و بانک های    ، نگهداری و پ سخت افزار،  نرم افزار، 

 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اطالعاتی

سخت افزارها و کامپیوترهای شرکت. نصب، سرورها، ارائه خدمات  تعمیر و نگهداری تمامی  سخت افزار: خدمات

( در صورت ارجاع Upgradingراه اندازی و جابجایی کامپیوترها و دستگاههای جانبی شرکت. ارتقاء کامپیوترها )

 تامین گردیده است. فرماهای مختلف که توسط کارافزاری دستگاهسختاز طرف کارفرما. تعویض قطعات 

( شبکه در محدوده اختیارات واگذار شده Administrationارائه خدمات  نگهداری و مدیریت ) شبکه: خدمات

های سرور و بروز رسانی و ارتقا نسخ سیستم از طرف کارفرما.نصب و راه اندازی سیستم عامل شبکه روی دستگاه

 آنها. یتیامن یو کنترل ها ، ذخیره سازها شبکه یها و روترها چیسو یکربندیهای موجود. پاملع

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری مرکز تلفن و دستگاه سانترال. ارائه خدمات مربوط به برنامه  مخابرات: خدمات

ایرادات احتمالی در خطوط داخلی و ریزی دستگاه سانترال.عیب یابی، تعمیر و پیگیری خطوط نمابر و تلفن. رفع 

 خطوط مستقیم شرکت.

های داده بدون محدودیت در ارائه خدمات  مدیریت، نگهداشت و راهبری پایگاه :یاطالعات یبانک ها خدمات

ها در موقع لزوم .کنترل و مانیتورینگ های داده طبق نظر کارفرماو برگرداندن آننوع آن تهیه نسخ پشتیبان از پایگاه

 (DB Securityامنیت) افزایشهای داده و انجام اقدامات الزم به منظور امنیت پایگاه

گزارشات وضع  لیبر اساس تحل تیامن شیو مشاوره جهت افزا شنهاداتیارائه خدمات  ارائه پ :تیامن خدمات

شرکت. حفاظت  نترانتیو ا تی( و وب ساE-mail) یخارج ای یداخل کیمکاتبات الکترون هیموجود. حفاظت از کل

 ستمی.کنترل نحوه عملکرد س یرورهامجاز به س ریاز ورود کاربران غ یریاطالعات شرکت ) جلوگ یها گاهیاز پا

را داشته باشد.ارائه طرح  یخارج داتیکامل جهت مقابله با تهد یهمواره آمادگ ستمیس نیا کهیآتش بطور وارید

 (ازیمورد ن یها ندیپروژه ها و فرآ زات،یتجه ستیشرکت اعم از )ل تیکالن امن

نرم افزارهای شرکت. برنامه نویسی در سقف یک نفر در هر ماه راهبری، پشتیبانی و نگهداشت  نرم افزار: خدمات

) در طول کل مدت قرارداد( جهت ایجاد برنامه های کوچک و توسعه سیستم های کارفرما که کد آنها نزد کارفرما 

کارفرما درخصوص  یها یازمندین ی. بررسکارفرماموجود می باشد بنا بر صالحدید و شرح کار ارجاع شده از سوی 

های نرم افزارها . نصب نرم افزار یریالزم درخصوص بکارگ شنهاداتیو ارائه مشاوره و پ یکاربرد ینرم افزار ها



( و یدرخواستی کاربران با تایید نماینده کارفرما بر روی کامپیوترها.اصالح نرم افزارهای موجود )درون سازمان

 کردنشان با سخت افزارهای جدید و یا افزایش کارایی آن ها.خطاهای آن ها برای هماهنگ  نبرطرف کرد

 

 نوع تعداد نوع تعداد

و تین کالینت و  سیستم یونیت 347 سرور 8

 لب تاپ

 پرینتر  75 سویچ 22

 ویدئوپروژکتور 7 استوریج 3

 اسکنر 7 اکسس پوینت 15

 UPS 3 فایروال 2

 

 درصد خدمات  جدول تفکیک

 فاز
سخت افزار و 

 میزکار

شبکه و 

 امنیت
 مجموع پرداخت مشاوره مخابرات نرم افزار

 ماهیانه 

 درصد
33% 14% 31% 11% 11% 100% 

از ابتدای ابالغ 

قرارداد به مدت 

 ماه 12

33%*1/12* 

 مبلغ در سال

14%*1/12* 

 مبلغ در سال

31%*1/12* 

 مبلغ در سال

11%*1/12* 

 مبلغ در سال

11%*1/12* 

 مبلغ در سال 
 سالمبلغ در  1/12

 


	خلاصه اسناد

