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ر ید مستقحداکثر؟ آیا بانفرات مورد نیاز پروژه که در اسناد مناقصه ذکر شده است، حداقل نفرات است یا  -1

 در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باشند؟

 مراجعه گردد. اسناد مناقصهمندرج در  11ضميمه شماره بهمفاد :پاسخ

تی در مناقصه شرکت کند، نحوه امضاء اسناد مناقصه و کدر صورتی که مناقصه گری به صورت مشار -2

 ؟قرارداد چگونه خواهد بود

سط يست تودرصورتيكه مناقصه گري بصورت مشاركتي در مناقصه شركت نمايد، اسناد مناقصه مي باپاسخ:

ر خت قراشود و نهايتاً هر دو شركت طرف قرارداد با شركت بهينه سازي مصرف سو ءهر دو شركت امضا

ي( سممه رخواهند گرفت و صاحبان امضاي مجاز هر دو شركت )مطابق با آخرين آگهي تغييرات در روزنا

 مندرج درداد نمونه قرار 2نسبت به امضاي قرارداد اقدام خواهند نمود.همچنين مطابق تبصره ذيل ماده 

و  گردد ، موافقتنامه همكاري آنان نيز مي بايست ضميمه قرارداد(13)ضميمه شماره  اسناد مناقصه

 نسبت به مناقصه گزار به صورت تضامني خواهد بود.مسئوليتها 

 ؟برای کل طرح ها یکسان استدسترسی مدیریت  -3

ي كاربر ،هبراي هر زير سامانسترسي مديريت به صورت يكسان است ليكن بله، براي كل طرح ها دپاسخ: 

ا ها بري باين كار نيز الزم است امكان تعريف ها زيرسامانهيک از هاي متفاوتي نيز وجود دارد كه براي هر 

 وجود داشته باشد. ) از جمله دسترسي مديريت(دسترسي هاي متفاوت

 ؟آیا سامانه سیستم مانیتورینگ و گرفتن سالمت سیستم را باید داشته باشد -4

بله الزامي  ،(13ضميمه شماره اسناد مناقصه )( نمونه قرارداد شرح خدمات) 2مطابق پيوست شماره :پاسخ

 است.

  

 

Freqently Asked Questions (F.A.Q-1) 

 98/1204-03مناقصه شماره: 

ي اقتصاد شورا طراحي، راه اندازي، نگهداري، پشتيباني، بروز رساني و بهبود سامانه پايش طرح هاي مصوب

 (.Netيا  Javaقانون رفع موانع توليد )بستر مبتني بر  12تحت ماده 

 «1»اطالعيه شماره 



2 

 

 

 آیا سامانه باید زیر سیستم قراردادها داشته باشد؟ -5

انه طرح هاي زير سام 7مل اسناد مناقصه، موضوع مناقصه شامندرج در  3 شمارهضميمه مفاد مطابق: اسخپ

 اليت هايفع اجراي ليكن طراحي وامانه مجزا براي قراردادها نيست مي باشد و نيازي به ايجاد زير س12ماده 

 .باشدي ماجرالزم االمربوط به قراردادها در چارچوب فرآيند گردش كار هر يک از زير سامانه هاي مذكور

 آیا سامانه ضمانتنامه ها را پایش میکند؟ -6

شرح ) 2ره خير، ليكن قابليت امكان رد و يا تائيد تضامين مطابق فرآيند گردش كار پيوست شماپاسخ:

 .وجود داشته باشد بايد (13ضميمه شماره اسناد مناقصه )( نمونه قرارداد خدمات

 امتیاز در نظر گرفته شده است؟ Net 7.5.امتیاز و به  Java 15در معیارهای ارزیابی، چرا به  -7

 .مراجعه گردداسناد مناقصه،  11ضميمه شماره در اين خصوص بهمفاد پاسخ:

 منظور از مجوز افتای ریاست جمهوری مندرج در اسناد مناقصه در کدام حوزه می باشد؟ -8

 د مناقصهاسنانمونه قرارداد مندرج در  7 شماره پيوستو  آگهي فراخوان در اين خصوص به مفادپاسخ:

  مراجعه گردد.، (13)ضميمه شماره 

 می توان پروژه را ارائه نمود؟ Net.به جای بستر  Net Core.آیا در بستر  -9

 خيرپاسخ:

 

اه صفحه مهر و امضاء نموده و به همردو ليه شرکت کنندگان در مناقصه مي بايست اين ک

 ارائه نمايند. «ب»اسناد مناقصه در پاکت 

 
 

 


