بسمه تعالي

اسناد ارزيابي فني()RFP

موضوع:خدمات مشاوره پژوهشي تامين نيازها و اولويت هاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران از طريق
بوميسازي اقالم راهبردي و تحريمي (تجهيزات ،كاالها ،مواد و خدمات) مورد نياز
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درخواست پيشنهاد
خدمات مشاوره  :تامين نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران از طريق بوميسازي اقالم
راهبردي و تحريمي (تجهيزات ،كاالها ،مواد و خدمات) مورد نياز
دعوتنامه ارائه پيشنهاد:
خدمات مشاوره پژوهشي تامين نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران از طريق بوميسازي
اقالم راهبردي و تحريمي (تجهيزات ،كاالها ،مواد و خدمات) مورد نياز
باسالم و احترام
باعنايت به مجوز مقام محترم مديريت عامل نامه شماره  3053/155/31731مورخ 3053/51/31از آن مركز دعوت
مي شود پيشنهاد خود را جهت انجام خدمات مشاوره موضوع فوق بر اساس شرايط مشروحه ذيل تهيه
و تا

روز چهارشنبه مورخ  3053/51/31به اداره ارزيابي كيفي مشاوران و پيمانكاران (آقاي كرمي

 )53331833015تحويل نماييد .
-3انتخاب مشاور بر اساس آيين نامه خريد خدمات مشاوره(مصوبه شماره/341103ت  03484ك
مورخ  3188 /35/53صورت خواهد پذيرفت.
-3درخواست پيشنهاد( )RFPشامل  1بخش مي باشد:
يادآور مي گردد:
اسنادفني مي بايست بصورت فيزيكي(كاغذي) داراي مهر گرم به اداره مذكور تحويل گردد
الف)بخش فني:
-1فرآيند انتخاب مشاور بر اساس روش تك گزينه اي مي باشد.
-2گزارش شناخت(:)ITCتوسط كارفرما تهيه و بپيوست مي باشد.
-3شرح كلي خدمات مصوب :توسط كارفرما تهيه و بپيوست مي باشد.
-4روش ارزيابي فني پيشنهاد و نحوه امتيازدهي به هريك از معيارها پيوست مي باشد.
-5مدت اعتبار پيشنهادها  3ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد مي باشد.
-6قرارداد مربوطه براساس موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشي بخشنامه
شماره  351/3475-10/3711مورخ 3174/51/30سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و
بودجه) منعقد خواهد شد
-7مدت برآورد انجام خدمات مشاوره فوق 14ماه شمسي مي باشد.
-8برنامه زمانبندي بپيوست مي باشد و برنامه زمانبندي تفصيلي مي بايست توسط پيشنهاد دهنده ارائه گردد.
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ب)بخش مالي:
:1نحوه محاسبه حق الزحمه و ملزومات مصرفي:
-

جدول محاسبه حق الزحمه پيوست( )3مي باشد.

-

برآورد حق الزحمه خدمات مبلغ 05055505550555ريال مي باشد.

-

روش پرداخت حق الزحمه و ملزومات مصرفي  ،شرايط خصوصي و حقوق دولتي و غير دولتي مترتب
به شرح ذيل مي باشد:

: 2تضمين انجام تعهدات
مشاور مي بايست تضمين انجام تعهدات را معادل  %5مبلغ کلل قلرارداد بله صلورت يزلي از انلواع تضلمين هلاي
پيش بيني شده در مصوبه شماره /214321ت 52655هلل ملورخ  53/25/11هيلات محتلرم وزيلران تهيله و تسللي
کارفرما نمايد .تضمين مذکور پس از اتمام خدمات موضوع قرارداد و با تاييد کارفرما ،آزاد مي گردد.
 : 3كسورات قانوني و قراردادي
كسور حسن انجام كار:
از هر پرداخت به مشاور (به استثناي پليش پرداخلت منلدرر در رديل

 2بخلش الل

ايلن پيوسلت) ( %22ده

درصد) به عنوان كسور حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما نگهداري خواهد شد .سلپرده ملذكور بله ترتيلب
مندرر در ماده  24شرايط عمومي همسان قرارداد پژوهشي آزاد و به مشاور مسترد خواهد شد.
ساير كسور:

حق بيمه تامين اجتماعي:
با توجه به اينكه اعتبار اين پروژه از محل ساير منابع تامين گرديده و طرح غير عمراني (سرمايهاي)مي باشد ،حلق
بيمه تامين اجتماعي به استناد ماده  43قانون تامين اجتماعي( %5 ،پنج درصد) به عنوان علي الحساب حلق بيمله از
هر پرداخت كسر و نزد كارفرما نگهداري خواهد شد .در پايان قرارداد ،با ارايه مفاصلا حسلاب از سلازمان تلامين
اجتماعي ،سپرده مذكور عينا" به مشاور مسترد خواهد گرديد .همچنين پرداخت آخرين صورتحساب نيز منلو بله
ارايه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي مي باشد.
ماليات :
مطابق با اصالحيه قانون ماليات هاي مستقي مصوب  ،53/23/42ماليات تزليفي کسر نخواهد گرديد.
تبصره :در مبلغ اين قرارداد ،ماليات مربو به قانون ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نشده اسلت ،للذا در صلورتيكه
صورت وضعيت هاي صادره از سوي مشاور طبق قانون مذكور تهيه شده باشد و مورد تائيد كارفرملا قرارگيلرد،
مبلغ ماليات برارزش افزوده جداي از مبلغ قرارداد در هر صورت وضعيت به صورت جداگانه به مشلاور پرداخلت
خواهد شد.
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ساير كسور:
در خصوص ساير كسور ،مطابق مفاد ماده  13شرايط عمومي قراردادپژوهشي عمل خواهد شد.
 : 3پرداختها
شرايط پرداخت حق الزحمه مشاور براي خدمات موضوع قرارداد به شرح زير مي باشد :
الف  :حق الزحمه
پيش پرداخت:
پس از ابالغ خدمات مربو به اين بخش ،حداكثر ( %15بيست و پنج درصد) مبلغ مربو به بخش فوق در
مقابل ارايه ضمانتنامه مورد قبول كارفرما (يكي از انواع تضمينهاي پيش بيني شده در مصوبه شماره
/214321ت52655هل مورخ  53/25/11هيات وزيران) حداكثر ظرف مدت  25روز از تاريخ تسلي تضمين
مزبور به مشاور پرداخت خواهد گرديد .مبلغ فوق به تدريج از صورتحسابهاي مربو به اين قسمت برگشت
داده مي شود ،بنحوي كه با آخرين پرداخت ،پيش پرداخت فوق مستهلك و تضمين مربوطه آزاد گردد.
ساير پرداختها:
حداكثر ظرف مدت ( 12بيست) روز از تاريخ مبادله قرارداد ،مشاور با همكاري كارفرما ،نسبت به تهيه جدول
مربو به درصد پيشرفت كارهاي اين قسمت اقدام و پس از تصويب كارفرما ،اين جدول مبناي پرداختهاي به
مشاور قرار خواهد گرفت .بدين ترتيب ( %222صد درصد) مبالغ مربو به اين بخش از كار به تناسب پيشرفت
كار و با درنظر گرفتن درصدهاي توافق شده ،در مقابل ارايه صورتحسابهاي ماهانه و پس از تصويب كارفرما
و همچنين كسر كسور قانوني و قراردادي به مشاور پرداخت خواهد شد.
شرايط خصوصي:
متمم ماده  -5شرايط عمومي پيمان در پيشرفت كار
مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) موظ

است در فواصل زماني يك ماهه فرمهاي گزارش پيشرفت كار ماهانله

پروژه تحقيقاتي (پيوست شماره  )2و فرم زمانبندي پيشلرفت كلار پلروژه تحقيقلاتي(پيوسلت شلماره  )1را ارائله
نمايد.
متمم ماده  -6شرايط عمومي پيمان در ارتباط با كاركنان مشاور (پژوهشگر)
هرگاه در طول اجراي قرارداد مشكالتي از لحاظ استفاده از همكاري كاركنان مشاور (پژوهشگر/مدير پلروژه)
بروز نمايد ،مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) مكل
كارفرما اقدام نمايد.
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است مراتب را سريعاً به كارفرما منعكس نملوده و مطلابق نظلر

متمم ماده -7شرايط عمومي پيمان در ارتباط با نمايندگان
نماينده كارفرما به منظور نظارت بر اجراي كارهايي كه مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) طبق مفاد اين قلرارداد
تقبل نموده است به عهده مدير دفتر تحقيقات و استانداردها ميباشد .مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) موظل

اسلت

خدمات و كارهاي موضوع قرارداد را مطابق مفاد قرارداد و با هماهنگي و ارتبا كامل با نماينده كارفرما (ناظر) و
طبق دستوراتي كه كارفرما رأساً يا توسط نماينده خود (ناظر) در حدود مشخصات قلرارداد مليدهلد انجلام دهلد.
هرگونه پرداخت ،تغيير شرح خدمات و بررسي علل تأخير پس از تأييد ناظر و كارفرما انجام ميشود.

متمم ماده  -11شرايط عمومي پيمان در ارتباط با نحوه تسليم و تأييد مدارك و گزارشها

 -3مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) موظ است گزارشهاي عملكردي پروژه (گزارشهاي مرحلهاي و نهلايي)
را در مواعد تعيين شده در پيوست شماره  3و  0قرارداد پلروژه مطلابق دسلتورالعمل "نحلوه ارايله گلزارشهلاي
پيشرفتكار ماهانه و مرحلهاي پروژههلاي تحقيقلاتي" (پيوسلت شلماره  )1و دسلتورالعمل "تهيله گلزارش نهلايي"
(پيوست شماره  ،)0به ناظر و كارفرما تسلي نمايد.
 -3هرگاه گزارش هاي عملكردي به نظر كارفرملا داراي نلواقي يلا معلايبي باشلد ،مشلاور (پژوهشلگر/ملدير
پروژه) موظ

است مدارك را براساس نظر كارفرما بدون دريافت حقالزحمه اضافي اصالح و ظلرف ملدت مقلرر

در شرايط عمومي به كارفرما تسلي نمايد.
 -1تصويب يا تأييد برنامهها و گزارشهاي تهيه شده توسط مشاور (پژوهشگر) ،رافع مسلووليتهلاي وي در
مورد صلحت كارهلاي پژوهشلي نبلوده و در هلر حلال مشلاور (پژوهشلگر) مسلوول و جوابگلوي نلواقي و يلا
اشتباهاتي است كه به علت نقي كار او بعداً مشاهده گردد.
 -0مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) موظ

است در پايان پروژه گزارشهلا و مسلتندات زيلر را تهيله و ارائله

نمايد.
 -3-0گزارش نهايي ،كارشناسي و خالصه مديريتي براساس دستورالعمل تهيه گلزارش نهلايي پلروژههلاي
تحقيقاتي (پيوست شماره )0
 -3-0فرم هاي ارزيابي اقتصادي براساس دستورالعمل نحوه تكميل فرمهاي ارزيابي اقتصلادي پلروژههلاي
تحقيقاتي (پيوست شماره)1
 -1-0مقاله پروژه براساس دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه پايان يافته(پيوست شماره)4
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 -0-0خالصه اي از پروژه به منظور ارايه سمينار در قالب نرم افزار power point

 -1-0چكيده اطالعات پروژه و خالصهاي از كارهاي انجامشده و ارايه تصاوير مربوطه جهت تهيه بروشلور
و پوستر
 -4-0ارايه پيشنهاد موضوعات جديد در جهت ادامله پلروژه و تكميلل فلرم دو صلفحهاي تعريل

پلروژه و

فرمهاي ارزيابي اقتصادي براي آنها
 -1مشاور موظ

است درس آموخته هاي پروژه بله روش هلاي مختلل

از جملله فليل بلرداري ،برگلزاري

جلسات بازبيني پيش و بعد از اجراي مراحل پروژه ثبت و در پايان پروژه ارائه نمايد .درس آموختله هلاي پلروژه
نظير موارد زير ميباشند:
-3-1شناسايي موانع ومشكالت درقبل ،حين وبعدازاجراي پروژه.
-3-1راهكارهاي علمي وتجربي به منظوررفع موانع و مشكالت.
-1-1پيشنهادات واقدامات خالقانه به منظوركاهش هزينه وزمان وهمچنين كاهش مسيربحراني پروژه.
-0-1پيشنهادات واقدامات خالقانه درجهت افزايش كيفيت وبهرهوري در انجام پروژه.
متمم ماده  -12شرايط عمومي پيمان در ارتباط با تسهيالت بهعهده كارفرما
مسووليت جمع آوري اطالعات با مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) ميباشد و مشاور (پژوهشگر/ملدير پلروژه)
با همكاري كارفرما در مدت زمان انجام پلروژه از مراجلع ذيصلالح كله توسلط كارفرملا معرفلي شلدهانلد ،اقلدام
مينمايد .بديهي است در صورت عدم دريافت هريك از بخشهاي اطالعات يا ناقي بودن آنها ،اطالعلات نمونله و
يا باتقريب مناسب ،پس از تأييد كارفرما جايگزين خواهد شد.

متمم ماده  -13شرايط عمومي پيمان در ارتباط با تضمين حسن انجام كار
وجه تضمين حسن انجام كار پلس از تأييلد نتلايج آزملايشهلا و عملكلرد نتلايج پلژوهش توسلط كارفرملا و
استفاده كننده و همچنين تأييد مقاله نهايي توسط كارفرما و تسلي كليه اسناد ،مدارك و تجهيزات ملذكور در بنلد 4
متم ماده  25و ماده  42و متم آن ،تحويل تجهيزات غيرمصرفي ،دستگاه ساخته يلا نلرمافزارهلاي تهيلهشلده در
طول پروژه به مشاور (پژوهشگر) مسترد خواهد شد.
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متمم ماده  -15شرايط عمومي پيمان در ارتباط با نحوه پرداخت

 -3پس از انجام كليه خدمات موضوع قرارداد ،مشاور (پژوهشگر/مدير پلروژه) موظل اسلت گلزارش نهلايي
پروژه را به ترتيب مذكور در ماده  33و متم آن تهيه و به ناظر و كارفرما تسلي نمايد .كارفرملا پلس از بررسلي
آنها با رعايت نظرات ناظر و كارفرما و آييننامه و دستورالعمل مربوطه ،در صورت حصول اطمينان از دسلتيابي
به اهداف پيشبينيشده و تصويب گزارش نهايي ،حقالزحمه مرحله آخر قرارداد را پس از اعمال كسلور قلانوني و
قراردادي در وجه مشاور (پژوهشگر) پرداخت مينمايد.
 -3به منظور پرداخت بهاي تجهيزات مصرفي و غيرمصرفي پژوهشي منلدرر در پيوسلت شلماره  1قلرارداد،
مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) نسبت به اخذ پيش فاكتور/فاكتور و اخذ تأييديه ناظر و تسلي آن به كارفرما اقلدام
مينمايد .كارفرما در صورت تأييد پيش فاكتور/فاكتور مذكور مطابق شرايط مندرر در پيوست شلماره  1قلرارداد
پرداخت مينمايد.
تبصره :ارايه ضمانتنامه (سفته) براي هزينه تجهيزات مصرفي كه مربو به هزينه آزمايشات ،هزينه اسلتفاده
از اينترنت ،حمل و نقل يا كرايه تجهيزات و  ...باشد ،درصلورت تأييلد انجلام آنهلا توسلط نلاظر و كارفرملا ،زم
نيست.
 -1تسويه حساب با مشاور (پژوهشگر) پس از تصويب خاتمه پروژه در كميته مركزي تحقيقات ،تحويلل كليله
مدارك و مستندات مندرر در ماده  1و 33و متم آنها ،تجهيزات ساختهشده و نرمافزارهاي تهيهشلده در پلروژه،
استرداد تجهيزات مصرفنشدني پژوهش به شرح مندرر در پيوست شماره 1قلرارداد كله بله امانلت نلزد مشلاور
(پژوهشگر/مدير پروژه) نگهداري مي شود و همچنين ارايه گزارش نهايي تكميل شده مطابق آخرين نظارات نلاظر و
كارفرما به صورت نسخه الكترونيكي( فايل  )Wordو نسخه چاپي انجام ميشود.

متمم ماده  -11شرايط عمومي پيمان در ارتباط با تغييرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد

 -3تغيير در حج و مبلغ و شرايط قرارداد پس از انعقاد قرارداد ،تنها به درخواست كارفرما تلا سلق
بر اساس مقررات موضوعه مجاز است.
 -3درصورتيكه مدت قرارداد بدون تغيير در شرح خدمات افزايش يابد ،مبلغ قرارداد تغيير نخواهد كرد.
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متمم ماده  -21شرايط عمومي پيمان در ارتباط با خاتمه دادن به قرارداد
كارفرما پس از تحويل گرفتن اسناد و مدارك مذكور در بند  4متم ماده  25و ماده  42و متم آن و تجهيلزات
غيرمصرفي و باقيمانده تجهيزات مصرفي ملذكور در پيوسلت شلماره  4قلرارداد بلا مشلاور (پژوهشلگر) تسلويه
حساب مينمايد.
متمم ماده  -22شرايط عمومي پيمان در ارتباط با فسخ قرارداد

 -3در صورتيكه مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) در انجام وظاي

و خلدمات خلود قصلور يلا تخلل نمايلد،

كارفرمللا بللا قيللد نللواقي و معايللب كللار مراتللب را بلله مشللاور (پژوهشللگر/مللدير پللروژه) كتبللا اعللالم و مشللاور
(پژوهشگر/مدير پروژه) موظ

است نواقي و معايب مذكور را ظرف مدتي كله كارفرملا تعيلين ملينمايلد مرتفلع

سازد.
 -3كارفرما ضمن اعالم مراتب فسخ قرارداد نحوه تحويل كليه اسناد و مدارك مذكور در بند  1ملتم ملاده 31
و ماده  15و متم آن و اعاده تجهيزات غيرمصرفي و باقيمانلده تجهيلزات مصلرفي ملذكور در پيوسلت شلماره 1
قرارداد را تعيين و به مشاور (پژوهشگر/مدير پروژه) اعالم مينمايد.
 -1در صورتيكه ظرف مدت حداكثر هشت ملاه مشلاور (پژوهشلگر/ملدير پلروژه) نتوانلد حلداقل يلك اولويلت
تحقيقاتي را تعري و واگذار نمايد؛ قرارداد يكطرفه از طرف كارفرما فسخ ميگردد.
متمم ماده -25شرايط عمومي پيمان در مسؤوليت مشاور (پژوهشگر)

 -3مشاور (پژوهشگر) موظ

است درخواست حقالزحمه مرحلهاي و هزينه سفر را پلس از اخلذ تأييلد نلاظر

جهت كارفرما ارسال نمايد.
 -3مشاور (پژوهشگر) موظ

است جهت خريد تجهيزات مصرفي يا غيرمصرفي فاكتور يا پيش فاكتور داراي

اعتبار را امضاء و پس از اخذ تأييديه ناظر جهت كارفرما ارسال نمايد.
 -1مشاور (پژوهشگر) موظ است براساس نقطه نظرات كارفرما نسبت به تحويل موقت و دائل پلروژه اقلدام
نمايد.
متمم ماده -33شرايط عمومي پيمان در ارتباط با مالكيت مدارك و نتايج پژوهش

 -3عالوه بر نتايج پژوهش و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد توسط مشاور (پژوهشگر) تهيه مليشلود،
نمونههاي ساختهشده و نقشههاي مربو به موضوع قرارداد و بطور كلي تمامي مداركي كله بلراي اجلرا و يلا در
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نتيجه اجراء موضوع قرارداد در اختيار مشاور (پژوهشگر) قرار ميگيرد تماماً با كليه حقلوق مربلو بله آنهلا بله
كارفرما تعلق داشته و به عنوان امانت در اختيار مشاور (پژوهشگر) ميباشد و مشاور (پژوهشلگر) حلق اسلتفاده
شخصي يا طرح آن در مجامع يا تسلي يا واگذاري معوض و يا غيرمعوض جلزء يلا كلل آنهلا را بله غيلر نلدارد و
متعهد است تمامي آنها را در پايان قرارداد به كارفرما تسلي و رسيد دريافت دارد.
 -3مشاور (پژوهشگر) بايد دستورالعمل حفظ نتايج پژوهش (پيوست شماره  )7را رعايت نمايد.

پيوستها:
پيوست  : 2فرم گزارش پيشرفت كار ماهانه پروژه تحقيقاتي
پيوست  : 1فرم زمانبندي پيشرفت كار پروژه تحقيقاتي
پيوست  : 4دستورالعمل نحوه ارايه گزارشهاي پيشرفت كار ماهانه و مرحلهاي پروژههلاي تحقيقلاتي و فلرم
گزارش مرحلهاي پروژه تحقيقاتي
پيوست  : 3دستورالعمل تهيه گزارش نهايي
پيوست  : 5دستورالعمل نحوه ارزيابي پروژههاي تحقيقاتي و فرمهاي ارزيابي اقتصادي
پيوست  : 6دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه پايان يافته
پيوست  : 7دستورالعمل حفظ نتايج پژوهش
سابقه عوامل :
در صورت بكارگيري نفرات نظارت كارگاهي با سابقه كمتر از سلابقه ذكلر شلده در قلرارداد پلس از اخلذ تاييديله
كارفرما به ازاي هرسال  5درصد از حق الزحمه آنان كسر ملي گلردد و همچنلين بابلت بكلارگيري نفلرات نظلارت
كارگاهي با سابقه بيشتر از سابقه ذكر شده در قرارداد هزينه اضافه اي از سوي كارفرما پرداخت نمي گردد.
مهندس مشاور بايد عوامل نظارت كارگاهي را به كارفر ملا بلراي اخلذ تاييديله معرفلي نمايلد .بلديهي اسلت تاييلد
كارفرما رافع مسئوليت هاي قراردادي مهندس مشاور بر اسلاس مفلاد قلرارداد نملي گلردد .در طلي دوره اجلراي
پروژه نبايد در انجام خدمات و وظاي

نظارت خللي وارد شود به همين منظور در صورت عدم حضور هريلك از

عوامل نظارت ،مه ندس مشاور موظ

به جايگزين كردن عامل متناظر با طبقه شغلي مربوطه در كارگاه مي باشلد

و مكل

است مدارك تحصيلي و مستندات مربو به سوابق كار كليه عوامل نظارت را ارائه نمايد .

تعارض منافع:
.3كاركنان و اشخاصي كه به هر نحو در اين قرارداد و تصويب ضوابط و مقررات در موقعيت تعارض منافع قلرار
مي گيرند به نحوي كه منافع شخصي آنان در تضاد با منافع كارفرما باشد،موظ

بله افشلاء و اظهلار آن بلوده و

نبايد بصورت مستقي يا غير مستقي تأثيري در تصميمات مرتبط با موارد مذكور داشته باشلند(.منظلور از منلافع

44 of 9Page

شخصي ،هرگونه حق يا امتياز مالي يا غيرمالي است كه تماما يا جزئا و بطور مستقي يا غير مستقي عايد فلرد يلا
بستگان وي شامل:پدر،مادر،همسر،خواهر،برادر،فرزند،داماد و عروس مي شود.
.3چنانچه به تشخيي كميته سالمت اداري كارفرما بند فوق(بند )3رعايت نشده ياشد قرارداد موجود ابطال يا فسخ
مي گردد.بديهي است اين امر مانع از پيگيري قضايي و اداري تخل

نمي باشد.

 .1هرگونه كسب منافع و يا همكاري كليه كاركنان كارفرما خارر از وظلاي

و مسلئوليت هلاي شلغلي و ضلوابط و

چارچوب هاي اداري،با اشخاص حقيقي و حقوقي شركت ممنوع مي باشد(.منظلور از كاركنلان در ايلن بنلد ،كليله
مديران،كارشناسان و ساير شاغليني است كه به صورت رسمي،دائ ،پيماني،مدت معين،انجام كلار مشلخي،تأمين
نيرو،شللركتي،حجمي،طرحي،كارگري،پيمانكاري،برون سپاري،مشللاوره اي و سللاير قراردادهللاي تمللام وقللت مللي
باشند كه در وزارت نيرو و شركت هاي زير مجموعه فعاليت مي نمايند).
پرداخت حقوق و مزايا و مطالبات كاركنان مشاور:
 -2مشاورمتعهد و مكل

به پرداخت بموقع حقوق و مزايا،تأمين تجهيزات مورد نياز كاركنان،آموزش حين كار و

توانمند سازي آنان و همچنين بهره گيري از كاركنان ماهر و باتجربه مي باشد.
-1مشاور مي بايست داراي توان مالي كافي و امكان پرداخت حداقل 4ماه حقوق و بيمه كاركنان خود را دارا
باشد،بدون اينكه از كارفرما مبلغي دريافت كرده باشد.
 -4چنانچه مشاور به تعهدات خود عمل ننموده و حقوق و مزاياي كاركنان خود را بموقع پرداخت ننمايد،برابر
ضوابط و مقررات نسبت به فسخ قرارداد آنان اقدام و نام آنان در ليست سياه مشاوران طرف قرارداد
وزارت نيرو قرار مي گيرد.
پيشنهاد دهنده مي بايست حق الزحمه پيشنهادي خود را بابت انجام اين پروژه تنها در فرم پيشنهاد قيمت و جداول
پيوست درر و به همراه ساير مدارك مورد نياز به كارفرما ارائه نمايد و به هيچ عنوان حق تغيير در مباني جداول
مربوطه را ندارد در غير اينصورت هيأت انتخاب مشاور پيشنهاد فوق را مردود اعالم مي نمايد.
چنانچه پيشنهاد دهنده فرم پيشنهاد قيمت و يا جدول پيوست را تايپ مجدد نمايد،هيأت انتخاب مشاور مختار است
كه پيشنهاد وي را بپذيرد يا مردود اعالم نمايد.
د رصورتي كه پيشنهاد مشاور به يكي از د يل مزبور توسط هيأت انتخاب مشاور مردود اعالم گردد،پيشنهاد
دهنده حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ج)بخش عمومي:
-1آخرين مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي روز چهارشنبه مورخ 2322/24/15مي باشد
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تهيه و تحويل پيشنهاد و نحوه ارائه مدارك:
-1پيشنهادات مي بايست در موعد مقرر به اداره انتخاب مشاور ارائه گردد.
-3كليه اطالعاتي كه توسط پيشنهاد دهنده تهيه و تسلي مي شود بايستي صحيح و كامل باشد.
-1پيشنهاد دهنده مي بايست داراي "موافقتنامه قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هاي مربو كه حسب
مورد توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور  ،وزارت علوم  ،تحقيقيات و فناوري ووزارت بهداشت  ،درمان
آموزش پزشكي باشد.
-0دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده مكلفند"فرم امضاء صاحبان مجاز جهت تاييد اسناد و
مستندات توليد شده توسط پيشنهاد دهنده"پيوست را تكميل و امضاء اصل نموده و به مهرمركز ممهور نمايند و
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند.
-1صفحات اسناد درخواست پيشنهاد( )RFPارائه شده اع از فني و مالي مي بايست توسط پيشنهاد دهنده به مهر
مركز ممهور گرديده و توسط صاحبان امضاء مجاز به امضا اصل برسد.
مدارك مورد نياز در پاكت الف (فني):
-3نسخه اصل درخواست پيشنهاد و پيوست هاي آن
-3صورتجلسه توضيح و تشريح اسناد(در صورت صدور)
-1فرم امضاء صاحبان مجاز از دفاتر اسناد رسمي
-0كپي اساسنامه و آخرين تغييرات روزنامه رسمي مربو به دارندگان امضاء مجاز
-1كپي شناسنامه،كارت ملي اعضاء هيأت مديره و مديرعامل
 -4موافقتنامه قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه هاي مربو كه حسب مورد توسط معاونت علمي و
فناوري رئيس جمهور  ،وزارت علوم  ،تحقيقيات و فناوري ووزارت بهداشت  ،درمان آموزش پزشكي
-7كليه مدارك و مستندات پيشنهاد فني و ارزيابي
مدارك مورد نياز در پاكت ب(مالي):
اصل برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت و جداول پيوست
پيشنهاد دهنده مي بايست كليه اسناد و مدارك درخواست پيشنهاد( )RFPرا به دقت مطالعه نموده و خود را
ملزم به رعايت آنها بداند و در پيشنهاد خود ملحوظ نمايد.در هر حال امضاء و تسليم پيشنهاد به منزله آن
تلقي خواهد شد كه مشاور تمامي اسناد و مدارك را به دقت مطالعه نموده و نسبت به هيچ جزء از آنها
هيچگونه ابهامي ندارد و به هيچ نحو و تحت هيچ عنوان نمي تواند به عدم آگاهي يا جهل يا اشتباه خود
استناد نمايد.
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توضيح و تشريح اسناد:
چنانچه مشاور در اسناد درخواست پيشنهاد ابهام يا ايرادي مشاهد نمايد مي تواند ظرف مدت يك هفته قبل از
اتمام مهلت دريافت اسناد از كارفرما درخواست توضيح كتبي نموده و موارد را از طريق نمابر به
شماره 33331488امور ارزيابي كيفي پيمانكاران و مشاوران منعكس نمايد.
كارفرما پس از بررسي،مراتب را طي الحاقيه ارسال خواهد نمود.
نحوه ارزيابي پيشنهادها
الف)ارزيابي فني:
ارزيابي فني پيشنهادها بر مبناي معيارهاي اصلي و فرعي و امتياز و ضرايب درنظر گرفته شده براي هريك از
آنها و براساس مدارك و مستندات ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان انجام خواهد گرفت و امنياز فني آنها
محاسبه مي گردد.
5

 aibi
i 1
5

 bi

= امتياز كل

i 1

ب)ارزيابي مالي:
بر اساس بند ت ماده  37آيين نامه خريد خدمات مشاوره (بخشنامه شماره /341103ت 03484ك مورخ
)3188/35/3طي مذاكره با مشاور انجام ميگردد.
ساير شرايط
الف) كارفرما در چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه خريد خدمات مشاوره،در رد يا قبول پيشنهادها
مختار است.
ب)رعايت ماده 07قانون برنامه پنج ساله شش توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي الزامي است.
فرم الف  -اطالعات عمومي
پيشنهاد دهنده مي بايست اين فرم را كه مربو به اطالعات عمومي مركز و صاحبان سهام مي باشلد بله صلورت
دقيق تكميل و به همراه مدارك خود تحويل نمايند .ضمناً نمودار تشكيالتي شركت ،تصوير آگهلي تاسليس شلركت
در روزنامه رسمي شامل اسامي و سمت اعضاء هيات مديره به همراه فتوكپي اساسنامه شركت ارائه شود.
فرم ب  -اسامي اعضاء هيات مديره
اسامي و سمت اعضاء هيات مديره و مدرك تحصيلي آنها در فرم (ب) ارائه شود .كپي آخرين صلورت جلسله
مجمع عمومي مركز جهت تعيين هيات مديره و كپي آخرين روزنامه رسمي شلامل آخلرين تغييلرات هيلات ملديره
مركز ارائه شود.
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ارزيابي فني مشاوران
فرم پرسشنامه اطالعاتي مشاوران
فرم الف -اطالعات مربوط به ارزيابي فني مشاوران

نام مركز:
شماره تلفن:

نشاني:
شماره ثبت:

مبلغ پرداخت شده

تاريخ ثبت:

سرمايه ثبت شده:

نام و نام خانوادگي:

پايه تحصيالت:

سابقه كار در اين سمت:

رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك:

نام و نام خانوادگي:

پايه تحصيالت:

سابقه كار در اين سمت:

رشته تحصيالت و سال اخذ مدرك:

نام و نام خانوادگي

پايه و رشته تحصيالت:

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

...........................ريال

مديره

رئيس هيئت

مديرعامل
اعضاء هيئت مديره
حوزه فعاليت

رده فعاليت:

يك نسخه از روزنامه رسمي كه ثبت مركز در آن درج شده است و يك نسخه اساسنامه ميبايست به اين پرسشنامه
اطالعاتي پيوست گردد.
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فرم ب-سوابق مدير عامل و اعضاء هيئت مديره
سوابق مدير عامل
رديف

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

سوابق يكي از اعضاء هيئت مديره)1( :

رديف:

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

سوابق يكي از اعضاء هيئت مديره)2( :

رديف:

نام و نام خانوادگي
نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

سوابق يكي از اعضاء هيئت مديره)3( :
رديف:

نام و نام خانوادگي
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نام مؤسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

فرم پيشنهاد قيمت
امضاء کننده زير با آگاهي کامل و بررسي و کنترل اسناد و مدارک درخواست پيشنهاد براي
خدمات مشاوره پژوهشي تامين نياز ها و الويت هاي تحقيقاتي شركت برق منطقه اي تعهد مي
نماي ممنوعيتي براي انعقاد قرارداد ندارد.بدينوسيله پيشنهاد خود را براي خدمات فوق بمبلغ
....................................ريال ( ......................................................................ريال) اعالم مي نمايد.
اين پيشنهاد تا آخر ساعت اداري روز .................تاريخ ...............بمدت  4ماه معتبر مي باشد.
چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نماي :
ال )ظرف مدت مقرر در پيمان،خدمات مشاوره اي پيمان را انجام ده .

نشاني:

سمت امضاء کننده:
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پيوست( -)1جدول محاسبه حق الزحمه

نام و نام خانوادگي
رديف

مدت

تعداد

نرخ

همكاري

ساعات

حقالزحمه

در پروژه

كار در ماه

ساعتي

63

191

مبلغ پرداختي در ماه

جمع كل

1

192

63
2

192

63
6

191

63
4

مجمــــــوع هزينه

-

هـــــا

-

-

-

پيوست( -)2محاسبه ملزومات مصرفي

نـــــــــوع

رديف
1

مواد اوليه

2

ماشينكاري و ساخت

3

تجهيزات و يراق آالت

مجمــــــوع هزينه هـــــا
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مبلغ به ريال

نحوه ارزيابي فني مشاوران

معيارهاي مربوط به ارزيابي فني مشاوران

درصد وزني () bi

امتياز ارزيابي ()ai

3

روش شناسي/متدولوژي

30

355

3

كاركنان كليدي موثر

30

355

1

تجربه(سابقه اجرايي)

31

355

0

ارزيابي کارفرمايان قبلي

31

355

5

خالقيت و نوآوري

35

355

معيارهاي ارزيابي

ردي

5

 aibi
i 1
5

 bi
i 1
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= امتياز كل

روششناسي /متدولوژي
امتيازدهي با توجه به معيار فرعي ذيل تعيين ميشود:
شرح تفصيلي خدمات 44(:امتياز)
امتياز اين بخش بر اساس جامع و كامل بودن شرح خدمات تفصيلي ارايه شده توسط پيشنهاد دهنده لحاظ
ميشود.
تصريح مي شود كه شرح تفصيلي خدمات كه توسط پيشنهاد دهنده تهيه و در اختيار كارفرما قرار داده ميشود،
جزو اسناد داراي امتياز در ارزيابي فني ميباشد و پيشنهاد دهنده ادعايي در خصوص حقالزحمه آن از كارفرما
نداشته و نخواهد داشت.

خروجيهاي هر فاز  24(:امتياز)
امتياز اين بخش براساس نحوه ارائه براي هريک از فازهاي شرح خدمات تعيين ميشود .مشاور ميبايست با
بهرهگيري از انواع روش هاي ارائه طرح نظير جداول ،نمودار ،اينفوگرافي يا ساير ابزارهاي رسانهاي نتيجه تحليلي
هر فاز را ارائه دهد.
تصريح ميشود كه روششناسي انجام بندهاي شرح خدمات كه توسط پيشنهاد دهنده تهيه و در اختيار كارفرما
قرار داده ميشود ،جزو اسناد داراي امتياز در ارزيابي فني ميباشد و پيشنهاددهنده ادعايي در خصوص
حقالزحمه آن از كارفرما نداشته و نخواهد داشت.
روش مديريت اطالعات و نظام مستندسازي و گزارشدهي پروژه  24( :امتياز )
عنوان

رديف

امتياز

استقرار سيست هاي  on Lineمديريت و مستندسازي پروژه و استفاده از نرم
2

افزارهاي مرتبط براي کليه مدارک فني ،بازرگاني ،كنترل پروژه ،سوابق پروژه و غيره

35

براساس استانداردهاي مرتبط
1

وجود رويه ها و دستورالعمل هاي بررسي مطلوبيت کار و گزارش دهي و مستندسازي
در مشاور
حداكثر امتياز
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22
12

امتياز برنامه زماني24( :امتياز)
برنامه زماني بيشنهادي مي بايست با استفاده از نرم افزار . MSPتهيه و ارائه گردد.
(WBSساختار شزست کار)،مدت انجام فعاليت،وزن فعاليت از کل،تاريخ شروع و بايان فعاليت و بيش نيازهاي
انجام غعاليت حداقل اطالعاتي است که بايد در برنامه زماني بيشتهادي درر شود.
برنامه زمانبندي پيشنهادي مشاور با زمانهاي اعالم شده مقايسه و امتياز آنها با تشخيص کارفرما ،طبق
جدول ذيل محاسبه مي شود.
فرم جدول برنامه زمانبندي
رديف

شرح

3

برنامه زمانبندي انجام کار
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عالي

خيلي خوب

خوب

35

31

35

ضعي
5

كاركنان كليدي
امتيازدهي با توجه به معيار فرعي ذيل تعيين ميشود:
-

امتياز مربوط به مدير پروژه :

-

رشته هاي مرتبط شامل مهندسي و مديريت امتياز با ضريب  3و در رشته هاي غيرمرتبط امتياز با
ضريب  508محاسبه ميگردد.

-

محل اخذ مدرک:دانشگاه دولتي و معتبر با ضريب 3و دانشگاه آزاد و غير دولتي با ضريب 501محاسبه
مي شود.

جدول امتيازات برحسب تحصيالت وسابقه كار
جدول امتياز تحصيلي
سابق كار

ليسانس

فوق ليسانس

دکترا

تا  1سال

35

35

05

از 1تا  35سال

35

05

45

از 35تا  31سال

05

45

85

 31سال بيشتر

45

85

355

جدول ضريب تداوم مديريت
شرح

ردي

ضريب

3

كمتر از  1سال

5/7

3

از  1تا  35سال

5/8

1

از  35سال بيشتر

3

(ضريب تداوم مديريت  امتياز تحصيالت)=  = iامتياز كادر مديريت
ارسال مدارک مثبته جهت تاييد سوابق کاري مانند ليست بيمه تأمين اجتماعي (حداقل  0سال اخير) ،حز
کارگزيني و يا فيش حقوقي و مدرک تحصيلي معتبر الزامي ميباشد و با توجه به مدارک مثبته ارسالي،
امتيازمحاسبه ميگردد(.رزومه کاري نوشته شده توسط شخي معرفي شده ،مدرک مثبته محسوب
نميشود).
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كارشناسان گروه مطالعات :
امتياز اين بخش بر اساس ميزان تحصيالت،سابقه کاري،تجربيات ويژه،زبان،دوره آموزشي و مهارت هاي خاص
تعيين مي شود.
-

تعداد عواملي که مشمول امتياز قرار مي گيرند 0نفر به شرح ذيل مي باشد.

-

رشته هاي مرتبط شامل مهندسي و مديريت امتياز با ضريب  3و در رشته هاي غيرمرتبط امتياز با
ضريب  508محاسبه ميگردد.

-

محل اخذ مدرک:دانشگاه دولتي و معتبر با ضريب 3و دانشگاه آزاد و غير دولتي با ضريب 501محاسبه
مي شود.
ارسال مدارک مثبته جهت تاييد سوابق کاري مانند ليست بيمه تأمين اجتماعي (حداقل  0سال اخير)،
و ارائه سابقه كلي ،حز کارگزيني و يا فيش حقوقي و مدرک تحصيلي معتبر الزامي ميباشد و با توجه
به مدارک مثبته ارسالي ،سابقه کار محاسبه مي شود در غير اينصورت امتيازي تعلق نمي گيرد (.رزومه
کاري نوشته شده توسط شخي معرفي شده ،مدرک مثبته محسوب نميشود).

-

تمامي مدارک ارائه شده مي بايست مستند و مستدل باشد و با مهر و امضا شرکت متبوع تاييد گردد و
عواقب هرگونه خالف و عدم صحت مدارک بر عهده شرکت ارائه دهنده مي باشد .کارفرما به منظور
حصول اطمينان مي تواند نسبت به بازديد ميداني از محل و سوابق پرسنل مشاور اقدام و يا درخواست
ارائه اصل مدارک را بنمايد.

(امتياز عوامل کليدي)
جدول امتياز تحصيلي
سابق كار

ليسانس

فوق ليسانس

دکترا

تا  1سال

35

35

05

از 1تا  35سال

35

05

45

از 35تا  31سال

05

45

85

 31سال بيشتر

45

85

355
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(امتياز تجربيات ويژه،دوره آموزشي و مهارت هاي خاص)
جدول ويژگي و مهارت ها
شرح

رديف

ضريب ويژگي و مهارت ها
عالي

خيلي خوب

خوب

ضعيف

1

تجربيات ويژه

1

4775

475

4725

2

زبان انگليسي

1

4775

475

4725

3

دوره آموزشي و مهارت هاي خاص

1

4775

475

4725

ضريب ويژگي و مهارت هاي مندرر در بندهاي3و3و(×1امتياز مستخرر از جدول عوامل كليدي)=امتياز عوامل
تجربيات ويژه:درصورتي که مشاور حداقل  3کار مشابه با کار مورد نظر را با کيفيت خوب(طبق اعالمکارفرما)به اتمام رسانده باشد امتياز عالي در غير اينصورت امتياز با نظر کارفرما تخصيي مي يابد.
آشنايي با زبان خارجه* (ارائه مدارک با حداقل  %52حداکثر نمره آزمون هاي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقاتو فناوري)MSRT، MCHE ، TOLIMOGRE ، IELTS ،TOEFL
 دورههاي آموزشي (آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي و تخصصي) و مهارت هاي خاص شامل داشتن گواهيمديريت پروژه (شامل  PMBOKو  ) PMPو  ...مي باشد.
-

وجود تجربيات ويژه،زبان،دوره هاي آموزشي و مهارت هاي خاص به تشخيي کارفرما و بر اساس
مدارک ارسالي صورت خواهد گرفت .در صورت عدم ارائه اسناد مثبته امتياز محاسبه نمي شود.



 :امتياز كاركنان كليدي موثر ،ميانگين مجموع امتيازات حاصل از جداول فوق براي هر فردخواهد بود( .حداكثر
امتيازي كه به يك فرد تعلق مي گيرد  133مي باشد)
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تجربه(سابقه اجرايي)
شرح

رديف

معادل مبلغ برآورد و يا بيشتر
کمتر از مبلغ برآورد به ميزان  %15و بيشتر

امتياز
15
05

15

3

مشابه/تقريبا مشابه

کمتر از مبلغ برآورد از %05تا %15
35
کمتر از مبلغ برآورد از  %15تا %05
35
کمتر از مبلغ برآورد (زير )%35

-

حداکثر تعداد کارهاي معادل مبلغ برآورد و يا بيشتر  2کار مي باشد( .به تعداد بيش از  2كار معرفي
شده ترتيب اثر داده نمي شود).

-

حداکثر تعداد کارهاي مشابه و يا تقريبا مشابه کمتر از مبلغ برآورد در صورتي که کارهاي مشابه و
يا تقريبا مشابه معادل مبلغ برآورد و يا بيشتر وجود نداشته باشد  3کار مي باشد(.به تعداد بيش از
 3كار معرفي شده ترتيب اثر داده نمي شود)

-

* مشابه  :پروژه اي است كه كامالً شبيه و يا تخصصي تر از موضوع اين فراخوان است.

-

** تقريباً مشابه (قابل مقايسه)  :پروژه اي است كه قابل مقايسه با موضوع اين فراخوان است.

تذكر :1امتياز قراردادهاي منعقد شده با برقهاي منطقهاي با ضريب  2و قراردادهاي منعقد شده با ساير
كارفرماها با ضريب  2/3لحاظ ميگردد.
تذكر:2امتيازكارهاي معرفي شده تقريبا مشابه با ضريب 2/3محاسبه مي شود.
تذكر::3پروژه هاي مشابه:شناسايي واولويتبندي نيازهاي تحقيقاتي
تذكر:4پروژه هاي تقريبا مشابه:تجاريسازي محصو ت پروژههاي تحقيقاتي
تذكر:5مبلغ قراردادهاي معرفي شده بر اساس نرخ تورم اعالم شده مركز آمار ايران بروزرساني خواهد شد.
-

تصوير قراردادهاي معرفي شده بهمراه ابالغ قرارداد الزامي مي باشد.در غير اينصورت امتيازي تعلق
نمي گيرد
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ارزيابي کارفرمايان قبلي
امتياز

رديف
عوامل ارزشيابي

1

کيفيت ارائه خدمات

2

کيفيت کارکنان کليدي

3

تحقق اهداف زماني(ميزان پايبندي مشاور به رعايت برنامه زمانبندي)

ضعيف

متوسط

خوب

خيلي خوب

عالي

35

35

31

15

05

35

35

35

31

15

35

35

35

31

15

(جمع امتيازات رديفهاي  1و  2و ( = )3امتياز هر پروژه)E

n

 Ei
i 1

n

=امتياز ارزيابي

 =nتعداد پروژه ها
توضيح:صرفا فرم هاي ارزيابي مربوط به کارهاي اعالم شده که به تاييد باالترين مقام کارفرما يا نماينده
مجاز از جانب ايشان ،رسيده باشد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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خالقيت و نوآوري

شرح

رديف

تعداد

حداكثر امتياز

2

نوآوري هايي كه به تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي رسيده

2

33

1

حضور در مناقصات بين المللي

2

13

4

ارائه مقاالت در مجالت و سمينار ها

2

13

3

نوآوري هاي تاييد شده توسط دستگاههاي اجرايي

3

33

5

تاليف ،ترجمه و انتشارات و كتب متون علمي وتخصصي

2

23

جمع امتياز كل
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133

فرم هاي خام معيارهاي ارزيابي فني

شرح تفصيلي خدمات
جدول فرم پيشنهاد جزئيات شرح خدمات  ،مدارك حاصل از فعاليت هاي پروژه ( خروجي فعاليتها ) و تجزيه
حق الزحمه
رديف رئوس شرح فعاليت

خروجي *

(خدمات )

رشته و

سابقه(

هزينه هر

جمع هزينه

نفر ماه

تخصص**

مورد

مقطع

سال)

نفر ماه

نيروي انساني

نياز

تحصيلي

(ريال)

فعاليت ( ريال )

2
1
4
3
......
جمع هزينه كارشناسي
ساير هزينه اي مورد نياز (ملزومات مصرفي )
هزينه هاي با سري ( شامل هزينه هاي مديريت و پشتيباني ،محل كار ،بيمه ،ماليات  ،عوارض ،ريسك،سود و تمام موارد
مشابه و هزينه هاي وابسته بحقوق و مزاياي كاركنان )
جمع كل حق الزحمه انجام خدمات موضوع قراراد با احتساب هزينه هاي باالسري

*خروجي شامل مجموعه گزارش ها و يا نقشه هاي مربوط مي باشد .
**ممكن است براي يك رديف از رئوس شرح فعاليتها چندين تخصص با رشته هاي تحصيلي و سوابق
مختلف مورد نياز باشد .
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خروجي هر فاز
روشهاي ارائه طرح نظير جداول ،نمودار ،اينفوگرافي يا ساير ابزارهاي رسانهاي نتيجه تحليلي هر فاز
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نظام کنترل و سيستم مديريت کيفيت و مستند سازي و گزارش دهي
الف ـ روش مستندسازي و گزارشدهي شركت براي خدمات مشاوره بوسيله سيستم هاي  on Lineمديريت و
مستندسازي .........................براساس استانداردهاي مرتبط

 ارائه مستندات زم براي احراز توانمندي مشاور در پياده سازي سيست  Onlineمديريت و مستندسازي پروژه،
مدارک فني ،و همچنين ارائه اسناد مثبته مبني بر استقرار اين سيست در پروژه هاي قبلي مشاور الزامي مي باشد.

ب ـ فهرست رويهها ،دستورالعملهاي بررسي مطلوبيت كار و وجود سختافزارهاي مناسب
رديف

نام

گواهينامه

مرجع صادرکننده

 ارائه رونوشت دستورالعمل ها و رويه هاي مذکور الزامي مي باشد.
44 of 28Page

ساير توضيحات

 :1بستههاي نرمافزاري برنامهريزي و كنترل پروژه و ساير نرمافزارهاي مورد استفاده

 :2سختافزارهاي مورد استفاده
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(ارائه برنامه زمانبندي)
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ردي

مسئوليت

3
3
1
0
1
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سابقه (سال)

نام و نام خانوادگي

( کادر مديريت)
نام و نام خانوادگي...............................
سمت سازماني................................

مقطع تحصيلي

محل اخذ مدرک

عنوان مدرک(رشته تحصيلي)

سابقه کار(سال)

سوابق مديريتي
(سال)
از تاريخ
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تا تاريخ

محل کار

سمت

(كارشناس گروه مطالعات)
نام و نام خانوادگي...............
سمت در پروژه......................

مقطع
تحصيلي

محل اخذ مدرک

عنوان مدرک(رشته تحصيلي)

سابقه کار(سال)

تجربيات ويزه و سوابق تخصصي(تاييد كارفرما اخذ شود)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................

رديف
1

2

صفحه
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تخصص

سمت

حداقل سابقه
مرتبط(سال)

تعداد

آشنايي با زبان خارجه:
....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
دوره آموزشي و مهارت هاي خاص:
....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
رديف

عنوان گواهينامه آموزش

موضوع آموزش

1
2
3

مدارك مثبته ضميمه شود در غير اينصورت امتياز محاسبه نمي گردد.
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مجري آموزش

(تجربه-سابقه اجرايي طي  5سال گدشته انجام شده)
شرح کار

رديف

1

2

3

4

5

6

7

8

صفحه
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محل اجرا

کارفرما

تاريخ

تاريخ

شروع

خاتمه

مبلغ پيمان(ريال)

کارهاي فوق توسط اين شرکت انجام شده و تصوير قراردادهاي مربوطه ضميمه مي باشد.(ارزيابي کارفرمايان قبلي)
جدولهاي زير بايد توسط كارفرمايان قبلي و براي هر قرارداد به طور جداگانه و مجزا تهيه و تكميل شوند:
 -2الف :مشخصات قرارداد
تاريخ

شرح كار

شروع

(موضوع قرارداد)

كار

مدت قرارداد

مبلغ قرارداد

(ماه)

(ريال)

نام و
نشاني
كارفرما

 -2ب :نحوه عملكرد
عوامل ارزشيابي

ضعيف

متوسط

خوب

خيلي

عالي

خوب

توضيحات

كيفيت ارائه خدمات
كفايت كاركنان كليدي
تحقق اهداف زماني (ميزان
پايبندي مشاور به رعايت
برنامه زمان بندي)
محل مهر و امضاي كارفرما:

نام كارفرما:
شرکت .....................

جدولهاي مذكور توسط اينجانب در تاريخ  ...................تكميل و مندرجات آن تاييد مي گردد.
نام و نام خانوادگي:
سمت:

شماره تلفن:
امضاء:

صفحه
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نام و مهر شركت:

گزارش شناخت()ITC
_1اطالعات کلي:
_1_1نام طرح/پروژه :تأمين نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران
_2_1موضوع خدمات مشاوره :تأمين نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران
:3_1مدت انجام پروژه 14:ماه
_4_1محل انجام پروژه :دفترتحقيقات واستانداردهاي شركت برقمنطقهاي تهران
_5_1نام کارفرما :شركت برق منطقهاي تهران
_6_1نشاني کارفرما:
تهران-بزرگراه يادگار امام -سعادت آباد-كوي فراز -بلوار برق تهران -شركت برق منطقه اي تهران -تلفن:
31834
_2اطالعات مالي طرح:
_1_2منابع مالي طرح:منابع مالي طرح از محل اعتبارات سرمايهاي تامين مي شود.
_2_2کسورات:متعلق به قرارداد،بر مبناي طرح هاي غير عمراني مي باشد.
_3اهداف و ضوابط طرح:
اهداف کمي و کيفي طرح به شرح ذيل مي باشد:
هدف از اجراي اين پروژه عبارت است از تأمين نيازها و اولويتهاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران،
جريانسازي فناوري در صنعت برق ،بوميسازي و تجاري سازي اقالم راهبردي و تحريمي ،تجهيزات ،كا ها و
مواد مورد نياز صنعت برق با استفاده حداکثري از توانمندي شرکتهاي دانشبنيان ،فناور و تي هاي استارتاپي
(تي هاي نوپا) از طريق حمايت ،قرارداد پژوهشي ،خريد تضميني ،تسهيالت (كمكها و حمايتهاي مالي) با
بكارگيري كليه امكانات پارک (مانند :صندوق توسعه فناوريهاي نوين ،فن بازار ملي ايران ،شبزه فناوري و
نوآوري ايران ،مركز خدمات تخصصي فناوري ،مركز رشد فناوري و ساير توانمنديهاي مرتبط) و نيز ساير
امكانات كشور

صفحه
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_4اسناد فني،نقشه ها و مدارک طراحي :مصداق ندارد.
_5فهرست مهمترين مقررات،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي فني که رعايت آنها در انجام خدمات مشاوره
ضروري مي باشد :مصداق ندارد.
_6فهرست قوانين و مقررات حقوقي که بايد در انجام خدمات مشاوره مد نظر قرار گيرد :مصداق ندارد.

صفحه
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شرح کلي خدمات)TOR(:
_1عنوان طرح/پروژه :تامين نيازها و اولويت هاي تحقيقاتي شركت برق منطقهاي تهران از طريق بوميسازي
اقالم راهبردي و تحريمي (تجهيزات ،كا ها ،مواد و خدمات) مورد نياز
_2رئوس شرح خدمات:

 همراهي در تهيه بانک اطالعاتي نيازهاي پژوهشي و فناورانه
 فراخوان و شناسايي شركتهاي دانش بنيان و فناور توانمند
 نظارت بر اجراي فرآيند قرارداد
_3اطالعات پايه بمنظور ارائه شرح تفصيلي خدمات:

مطابق شرح خدمات
_4مباني،اصول،معيارهاي و استانداردهاي مورد نظر کارفرما:

ضوابط كميته تحقيقات در زمينه معيارهاي پروژههاي پژوهشي
_5خروجي ها و نتايج مورد نظر که بايد در مراحل مختلف يا پايان کار تحويل و تسليم کارفرما شود

طراحي و ساخت حداقل يكي از كا هاي مورد نياز شركت كه طي انجام پروژه به تصويب كميته تحقيقات
رسيده باشد.
_6خدمات جنبي و تکميلي که بايد توسط مشاور يا بواسطه وي توسط شخص ثالث انجام شود

 زمينهسازي ارتباط نزديک بين فناوران و شرکتهاي دانش بنيان و فناور و صنعت برق؛
 برگزاري جلسات ارائه نياز فناورانه جهت تشريح نيازهاي فناورانه صنعت برق براي
فناوران؛
 برگزاري بازديدهاي گروهي شرکتهاي دانش بنيان از بخشهاي مورد هدف صنعت برق
جهت بررسي چالشهاي صنعت؛
 برگزاري تورهاي فناوري مديران صنعت از شرکتهاي دانشبنيان و فناور؛
 برگزاري نمايشگاه عرضه فناوري و ارائه نيازهاي فناورانه صنعت برق؛
 رونمايي از محصو ت حاصل از اين قرارداد؛
_7وظيفه مشاور در زمينه آموزش،انتقال دانش فني:

 برگزاري کارگاههاي آموزشي براي صنعت جهت ترويج استفاده از اکوسيست نوآوري و
فناوري کشور مانند کارگاههاي آموزشي نوآوري باز و غيره؛
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مشخصات اجرايي پروژه
-6

محل اجراي پروژه :

پارك فناوري پرديس
-7

شرح دقيق مراحل انجام پروژه

 -2همراهي در تهيه بانک اطالعاتي نيازهاي پژوهشي و فناورانه (اقالم راهبردي ،تحريمي و
وارداتي) شرکت برق منطقهاي تهران و تهيه RFPهرکدام از پروژهها؛
 -1اولويت بندي نيازهاي فناورانه بر اساس معيارهاي صنعت برق و شرکتهاي فناور با هماهنگي
کارفرما؛
 -4تهيه بانک اطالعاتي ايدهها و طرح هاي نوآورانه و فناورانه صنعت برق متناسب با نيازهاي
اولويتدار؛
 -3انتخاب پروژهها (نيازهاي اولويت دار تحقيقاتي) جهت بوميسازي و ساخت داخل؛
 -5طرح پروژهها (نيازهاي اولويت دار تحقيقاتي) تعري

شده در کارگروه تخصصي؛

 -6طرح پروژهها (نيازهاي اولويت دار تحقيقاتي) مصوب كارگروه تخصصي در کميته تحقيقات
شرکت جهت اخذ تاييديه ،توسط کارفرما؛
 -7ثبت پروژهها (نيازهاي اولويت دار تحقيقاتي) مصوب کميته تحقيقات در سامانه تحقيقات برق
به عنوان اولويت تحقيقاتي ،با هماهنگي و همزاري کارفرما؛
 -3شناسايي شرکتهاي دانشبنيان و فناور براي انجام اولويتهاي تحقيقاتي مصوب
 -5انجام مراحل فراخوان از جمله ارسال  RFPو دريافت پيشنهاد پروژهها در زمان مقرر از
شرکتها و مراکز پژوهشي مذکور
-22

ارزيابي فنّي و کسب و کار شرکتهاي شناسايي شده و شرکتهاي اعالم آمادگي کننده

و انتخاب شرکتهاي دانشبنيان و فناور؛ و مراکز پژوهشي داراي معيارهاي مورد نظر
-22

تهيه مستندات درحوزههاي مالي ،فني و اجرايي از شرکتها و مراکز پژوهشي براي

ارزيابي نهايي و انتخاب شركت يا شركتهاي برتر؛
-21

بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي و انتخاب پژوهشگر براي انجام پروژه با

همزاري کارفرما و نظر نهايي کارگروه
-24

انجام مراحل داوري فرم پيشنهاد پروژه پژوهشگر منتخب از جمله شرح خدمات پروژه،

آزمون ها و تست هاي مورد نظر ،زمان بندي انجام پروژه ،تي محقق ،هزينههاي انجام پروژه

صفحه
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و  .....و نهايتاً تهيه فرم پيشنهاد پروژه مورد تاييد داوران (در اين مرحله درصورت لزوم نظر
کارگروه اخذ خواهدشد)
-23

طرح پيشنهاد پروژه پژوهشگر منتخب در کميته تحقيقات توسط کارفرما براي تصويب

نهايي  ،و انعزاس نتيجه به پارک
-25

انعقاد قرارداد فيمابين پارک و پژوهشگر منتخب براي اجراي پروژه مصوب در کميته

تحقيقات و مطابق با مصوبه کميته تحقيقات
-26

کنترل و نظارت بر اجراي پروژه؛

-27

تحويل پروژه در چارچوب الزامات مورد نياز شرکت برق منطقهاي تهران؛
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تعهد نامه
بدينوسيله اينجانب/اينجانبان صحت مندرجات اين پرسشنامه را تاييد و اعالم مينمايد كليه اسناد و
مداركي كه براي اثبات مطالب فوق الزم مي باشد به پيوست ارائه مي گردد.

نام و امضاء صاحب/صاحبان مجاز مشاور
.......................................................................
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