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شرکت محترم ...

TPGM-40100373S موضوع : استعالم قرارداد پشتیبان زیر ساخت شبکه و سرورها - درخواست شماره

با سالم و احترام 

     با عنایت به اینکه نیروگاه حرارتی طوس در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداري نماید. لذا خواهشمند است

ضمن بررسی موضوع، مناسب ترین پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر صرفًا به صورت جداگانه و در پاکات دربسته بنام

 
شرکت مدیریت تولید برق طوس طبق جدول زمان بندي بادرج عنوان فنی و یا مالی بر روي پاکات وتاریخ اعتبار قیمت ارسال فرمائید.

 
الف) ارائه پیشنهاد فنی شامل شماره درخواست، مشخصات فنی کامل خدمات بهمراه الزامات استعالم، زمان تحویل خدمات با رعایت موارد ذیل:

 
          - دقت در درج شماره درخواست، تاریخ اعتبار قیمت ها و کارشناس خرید روي پاکات.

 
          - مهر و امضاي شرح خدمات و الزامات استعالم مد نظر امور متقاضی

 
ب) تنظیم پیشنهاد مالی شامل قیمت واحد و قیمت کل خدمات (شامل هزینه هاي  جانبی و کسورات قانونی) بدون ارزش افزوده.

 
ج) پرداخت وجه منوط به انجام خدمات و پس از تایید فنی انجام خواهد شد.

 
د) سایر شرایط مورد نظر فنی_ مالی بعنوان ضمایم تکمیلی موارد فوق ارسال گردد.

 
توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 
در صورت ابهامات فنی با شماره 35421800-051ـ داخلی 2631 آقاي مهندس فریدونی تماس بگیرید.

مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالی(با احتساب

مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
تا پایان وقت اداري مورخه 1401/08/30

20 روز پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیمدت اعتبار پیشنهاد مالی

حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت هاي فنی و مالیتاریخ احتمالی بازگشایی پاکات

آدرس ارسال پاکات: مشهد-کیلومت 12 جاده مشهد - قوچان نیروگاه حرارتی طوس به اداره بازرگانی آقاي

رضا رضایی پارسا تحویل گردد تلفن:  35421800-051 همراه: 09159152202

عباس صابري

معاونت منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی
 

رضا رضایی پارسا  اقدام کننده:
 
 



 

 

  

 

 

 

 پشتیبانی زیرساخت شبکه و دیتاسنتر  قرارداد خدمات شرح                

 

 

 ویندوز سرور و تعریف کلیه پالیسی ها   تحت   tpgm.irراه اندازی سرور فیزیکی اکتیو دایرکتوری جدید با دامین  .1

 راه اندازی میل سرور داخلی و برقراری امنیت آن .2

 به آخرین ورژن  مورد تایید شرکت سازنده سوئیچ ها، روتر ها و فایروال ها   iosو  سرورها  Firmwareمستمر  بروزرسانی .3

 بررسی و بازنگری تنظیمات فایروال و رول های امنیتی شبکه اداری و صنعتی   .4

 HA,Failoverبهینه سازی سرویس کریو و برقراری  .5

 داخلی و خارجی   VPNبررسی و امن سازی بستر  .6

 جداسازی اینترنت و شبکه صنعتی از شبکه داخلی  مورد تائید افتا  برای راهکارهای  ده سازیاپی .7

 و فعال کردن سرویس های نرم افزاری پورتال و زیرسایت ها  SSL Serverراه اندازی  .8

 Hyper-vمجازی از های و انتقال ماشین    Esxi آخرین نسخه راه اندازی .9

 با سایت اصلی  Replicationو  Disaster Siteتکمیل  .10

 برای سرورها ، تجهیزات شبکه ای ، فایروال و ......  آنالیز الگ هاو  مورد تائید افتا Syslog Serverراه اندازی  .11

 اداری و صنعتی  در شبکه و ارائه گزارشات مداوم از وضعیت بسته های ارتباطی شبکه Netflow Analyzerراه اندازی سرویس  .12

 دستیابی خارج از سازمان و امکان Application Server بهینه سازی  .13

 WebsiteوHost-PortalوWSUS, KMS , WDSو  Webو Mailسرویس هایو بروزرسانی  بهینه سازی .14

 و ......    HA , DRS , FTاتاق سرور با قابلیت های اری شده خریدراه اندازی کامل تجهیزات شبکه ای  .15

 استاندارد   SLA , OLA با ارائه  ، استوریج ها و تجهیزات شبکهپشتیبانی و نگهداری از سرورها .16

 همکاری در امور متفرقه پیش آمده در طول قرارداد  .17

 هماهنگی دستگاه نظارت  با  در محل کارفرما دو بار در ماه( حداقل ) برگزاری جلسات منظم  .18

 تمام وقت پاسخگویی تلفنی  .19

 حضور اضطراری در محل کارفرما بسته به اعالم نیاز دستگاه نظارت .20

 ) حداقل سه مورد (  های مورد نیاز دستگاه نظارت در محل کارفرماآموزش های کاربردی در زمینه  وارائه سمینار  .21

 ارائه گزارش ماهیانه عملکرد  .22

 





:تاریخ

اقتصادی -کد ملی : آدرس، تلفن تماس

:شماره همراه:آدرس الکترونیکی

ردی

ف
تعدادواحد

قیمت واحد 

(ارز/ريال)
(ارز/ريال)قیمت کل 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

:شرایط پرداخت: محل تحویل کاال

:پارت دوم:پارت اول:مدت زمان تحویل کاال-

m.jahangir.tpgm@gmail.com  -   - 2352داخلی -35421800اطالعات تماس -

-

:نام، امضا و مهر

فرم پیشنهاد قیمت       

:                                     شماره درخواست خريد

.قیمت اعالمی قبل از محاسبه ارزش افزوده باشد*                       لیست اقالم                                                                                                  

خدمات/ شرح کاال 

:نام فروشنده

طوس نیروگاه انبار درب

:مالی- توضیحات تکمیلی فنی

:به عدد (ريال)جمع کل 

:به حروف (ريال)جمع کل 


