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 6/99-5/99-4/99-3/99-2/99-1/99عمومی های مزایده آگهی فراخوان

 گیالن-بوشهرهای استان  به ترتیب مرکز دادهبرداری و انتقال ، بهرهسازی بازگذار به منظور انتخاب سرمایه-

 کرمان-چهارمحال و بختیاری-گلستان-مازندران

ایی محتوا و خدمات از تهران و توزیع بار ترافیکی به منظور افزایش تمرکززدسازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد به منظور 

پایداری زیرساخت های مورد نیاز کسب و کارهای فضای مجازی در راستای اهداف شبکه ملی اطالعات و توانمندسازی قابلیت های بومی و 

بر اساس کشور و  استان 6در  را خودتوزیع شده داده  مراکز، بهره برداری و انتقال( سازی بازتوسعه کسب و کارهای نوین براساس مدل )

ی خدمات الکترونیکی از ی ملی اطالعات و توسعهدر راستای اهداف شبکه مصوبه دو مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات

 با وطریق فراخوان و رقابت عمومی  و از (ROT)برداری و انتقال ، بهرهسازیبازبه روش  (PPP)طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی 

ی اشخاص واگذار نماید، بنابراین از کلیهبه صورت جداگانه گذار واجد شرایط به سرمایه مربوط اجرایی هاینامهآیین و مقررات قوانین، رعایت

 آورد. ی فوق دعوت به عمل میحقوقی واجد شرایط جهت اجرای پروژه

 

 ی طرحودهمحد -1

 4/99گلستان-3/99مازندران-2/99گیالن-1/99های بوشهراستاندر  فناوری اطالعات ایران واقع کز داده سازمانااین طرح در مر-

 اجرا خواهد شد . به صورت جداگانه  6/99کرمان-5/99چهارمحال و بختیاری

 شرح کلی طرح -2

 :چهارمحال و بختیاری-گلستان-مازندران-گیالن-اده استان های بوشهرمرکز دبرداری و انتقال ، بهرهبازسازیی پروژه نام طرح-

 کرمان

 برداری تجاری، موضوع فراخوان نامه که در انتهای دوره بهرهسازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان طرف اول موافقت پذیر:سرمایه

 گیرد.گذار تحویل میتوسعه را از سرمایه

 نامه از طریق فراخوان انتخاب که جهت اجرای موضوع فراخوان به عنوان طرف دوم موافقتشرکت یا مشارکتی  گذار:سرمایه

 شود.می

 میلیارد ریال   151 : گذاریبرآورد تقریبی سرمایه 

 ( ماه 2دو )  نامه:دوره پیشبرد موافقت 

 ( 12دوازده ماه )   :دوره بازسازی 

 :برای یک دوره هفت ساله دیگر با توافق طرفین هفت سال شمسی و قابل تمدید  دوره بهره برداری تجاری 

 ریال000/000/000/2 :مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مزایده 

 ها و مجوزهامشوق -3

  درصد از ظرفیت ایجاد شده از محل تجهیزات موجود)تحویلی توسط سازمان(توسط سرمایه پذیر و ترکیبی از  11خرید حداقل

 سرویس های ذیل:

 Co-Location 
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 VPS 

 فضای ذخیره سازی 

 سرور اختصاصی 

 خدمات ابری 

تعرفه خرید ظرفیت مذکور براساس طرح کسب وکار پیشنهادی و با درنظر گرفتن عرف بازار)استعالم از سایر تأمین 

 خواهد بود.کنندگان(

 :ارائه تخفیف از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت زیر 

 یف.ارائه پهنای باند انتقال با لحاظ تخف 

 میلیارد تومان با شرایط زیر: 11به میزان  آفرینئه وام از محل اعتبارات صندوق نوارا 

 .دانش بنیان بودن برنده فراخوان یا شرکت پیشرو 

  مایه گذاری مورد نیاز در دوبخش به شرح زیر:سر %00حداکثر وام به میزان 

o تجهیزات اکتیو اعم از پردازش و شبکه 

o سیو تجهیزات زیرساخت فیزیکی پUPS کننده،برق اضطراری و... و خنک 

  درصد. 11نرخ سود تسهیالت 

  (بازسازی :یکسال)پرداخت وام بصورت مرحله ای در طول دورانبازسازیدوره 

  ساله 0دوره بازپرداخت به صورت 

  سال پس از دوره ی  6ه ی بازپرداخت به )در این صورت دوربازسازیقابلیت ارائه یکسال تنفس جهت پرداخت پس از

 تنفس کاهش می یابد(

 رعایت دستور العمل ها و آیین نامه های صندوق مذکور 

 

 بندیزمان -4

 اقدام نمایند ها ننسبت به دریافت اسناد فراخوا توانند با مراجعه به سازمان فناوری اطالعات ایران به نشانی زیرمتقاضیان می

 23/16/99مورخ یکشنبه روز 15:11مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت  -4-1

 16/10/99شنبه مورخ روز یک 15:11: حداکثر تا ساعت زمان تحویل پاکات ارزیابی کیفی -4-2

 10/10/99شنبه مورخ دوصبح روز 11:11زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :  از ساعت  -4-3

 31/16/99شنبه مورخ یکصبح روز  11زمان جلسه پرسش و پاسخ : ساعت  -4-4

تومان( قابل واریز به حساب به شماره پانصد هزار ریال )معادل  000/000/1بهای اسناد مزایده: مبلغ  -4-5

نزد بانک مرکزی به نام  سازمان  IR 410100004001044204006100و یا شماره شبای  4001044204006100

 ری اطالعات ایرانفناو
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ساختمان مرکزی  – 22ورودی شماره  -نرسیده به پل سیدخندان –محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: تهران خیابان شریعتی  -4-6

 ()آقای آقامحمد -اداره قراردادها  – 211اتاق  –طبقه دوم   –سازمان فناوری اطالعات ایران 

 مه کتبی و اصل فیش واریزی بابت بهای اسناد مذکور الزامی می باشد. به منظور دریافت اسناد مزایده تسلیم معرفی نا  -4-0

 ضروری توضیحات -1

  استان و به صورت مجزا برگزار می  6مرکز داده در برداری و انتقال ، بهرهبازسازیگذار به منظور انتخاب سرمایهفراخوان مزایده

خریداری و در مزایده شرکت  ناد مربوطه را به صورت جداگانهگردد و سرمایه گذاران جهت شرکت در هر مزایده  می بایست  اس

 نمایند.

  مزایده به صورت هم زمان شرکت نموده و برنده شود. 6هر مزایده گر می تواند در 

 مالی و فنی ارزیابی و مستندات بررسی از پس پذیرسرمایه و کرد نخواهد ایجاد دهندهارایه برای را حقی هیچ مستندات ایهرا 

 برای مناسب و صالحیت واجد گذارسرمایه انتخاب به نسبت،  و ارزیابی پیشنهادهای مالی شده، فنی ارایه طرح یان،متقاض

 .کرد خواهد اقدام فوق طرح در گذاریسرمایه

 بند  نامه کتبی در جلسه پرسش و پاسخ  مندرج در کلیه شرکت کنندگان می توانند بمنظور رفع ابهامات خود با همراه داشتن معرفی

 –، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطالعات ایران 22خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان، ورودی  :که در محل آدرس 4-4

 شود شرکت نمایند. تشکیل میسالن جلسات  –طبقه ششم 

       د را دربراره اسرناد مزبرور بره     متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع به سایت اینترنتی زیرمراجعه و یا هرگونه سؤال و نظرر خرو

و بخررش فنرری برره شررماره  ()آقررای آقامحمررد 99113291شررماره تلفررن  کارشناسرران اداره قراردادهررا برره  آدرس فرروق ارسررال و یررا بررا 

 تماس حاصل نمایند. )آقای افضلی(99115992)آقای رضایی(و99115939تلفن

  : نشانی سایت اینترنتیwww.ito.gov.ir 

 

 سازمان فناوری اطالعات ایران                                                                                                                    

 ور پشتیبانیمعاون توسعه مدیریت و ام                                                                                                               


