
طرح تولید مینه در ز داخلی شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگانفراخوان عمومی 

  و جایگزینی با خودروهاي فرسوده قواي محرکه کم مصرف در خودروهاي داخلی

روهاي داخلی طرح تولید قواي محرکه کم مصرف در خود« سازي مصرف سوخت کشور در نظر دارد براي اجراي شرکت بهینه

با نشان تجاري  داخلی تولیدکننده موتور کم مصرفهاي  نسبت به شناسایی شرکت» هاي فرسودهبا خودروو جایگزینی 

  .اقدام نماید داخلی،

داخلی با نشان تجاري خودروي  بر رويقواي محرکه کم مصرف تولید داخلی به ازاي  در این طرح: رح مختصر کارالف ـ ش

این طرح  اجراي .داسقاط و از رده خارج می شو )اي عمومیبا اولویت خودروه( باالسواري با عمر یک دستگاه خودروي ، داخلی

پرداخت منابع حاصل از  .از انتشار گاز دي اکسید کربن کاسته خواهد شد جویی در مصرف بنزین شده و به تبع آن صرفه منجر به

 تولیدکننده موتورداخلی هاي  رکتیا ش مجري طرحجویی  عامل صرفهگذاران  سرمایه/ گذار سرمایهجویی سوخت به  صرفه

قابل پرداخت سال  5و در مدت هاي زمانی سه ماهه  ینه سازي مصرف سوخت کشور در بازهپس از تایید شرکت به ،مصرف کم

  .خواهد بود

 سقف کل باز پرداخت طرح  

  هزار دستگاه خودرو با قواي محرکه کم مصرف 500میلیون دالر به ازاي  328مبلغ 

  بازپرداختمبناي  

 کم مصرف بنزینیداخلی با موتور به ازاي تحقق از رده خارج شدن هر دستگاه خودرو فرسوده و پالك شدن هر خودروي 

  .دالر پرداخت خواهد شد 2/131، ساالنه تا سقف )تولید داخل(

 مدت باز پرداخت  

  .سال انجام می پذیرد 5بازپرداخت طرح، در مدت 

  :ب ـ حداقل شرایط متقاضی

  تولیدي با استاندارد روز دنیا، سازمان ملّی استاندراد ایران و سازمان حفاظت محیط زیستکم مصرف مطابقت موتورهاي   -1

  با مشخصات فنی مورد تایید) حجم، توان، گشتاور و میزان مصرف سوخت(تولیدي کم مصرف  موتورهايفنی مطابقت مشخصات  -2

  6سطح استاندارد آالیندگی یورو رعایت  -3

 سال 5ارایه خدمات پس از فروش و آموزش به مدت  -4

  سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارتاز  خودرو /تولید موتورداشتن گواهینامه تأیید صالحیت در زمینه  -5

  

توانند با مراجع به پایگاه  دگی شرکت در فراخوان را دارند میکه توانایی و آما داخلی تولیدکننده موتور کم مصرفهاي  شرکت

رسانی مناقصات به نشانی  یا پایگاه ملی اطالع www.ifco.ir سازي مصرف سوخت به نشانی بهینهشرکت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir به همراه مدارك مستند  ،پس از تکمیل هاي مربوطه و مشخصات فنی محصول نمایند و اقدام به دریافت فرم

سازي مصرف سوخت به نشانی تهران،  به دبیرخانه شرکت بهینه www.ifco.ir ی ضمن ارسال به آدرس الکترونیکیو تقاضاي کتب



الزم است . ، تحویل و رسید دریافت نمایند23خیابان شیرازي شمالی، خیابان دانشور شرقی، پالك خیابان مالصدرا، میدان ونک ،

  .هاي ارائه شده درج شود و روي پاکتنام محصوالت در تقاضانامه کتبی  فراخوان وموضوع کامل 

  .تماس حاصل نمایند 88604778توانند باشماره تلفن  متقاضیان در صورت لزوم می 

 اطالعات تکمیلی، حداکثر ظرف یک روز کاري پس از انتشار این آگهی، در پایگاه اطالع رسانی شرکت بهینه سازي مصرف سوخت

  .قرار داده خواهد شد

ماه پس از آخرین مهلت  3و حداکثر  http://iets.mporg.irرسانی مناقصات  اعالم نتایج ارزیابی کیفی از طریق پایگاه ملّی اطالع

  .دریافت پیشنهادها خواهد بود

  توجه

 ًاشد و هیچ تعهدي براي شرکت ب واجد شرایط میداخلی هاي  شرکتارزیابی کیفی  شناسایی و جهت این فراخوان صرفا

 .   کند سازي مصرف سوخت ایجاد نمی بهینه

 در صورت عدم تکمیل یا ناقص و مخدوش بودن فرم ارزیابی کیفی، صالحیت شرکت متقاضی قابل بررسی نخواهد بود.                             


