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 بسمه تعالي

واجد  شرکتهاينظر دارد از خدمات  در( ناميده مي شود مناقصه گزارکه منبعد  )بهينه سازي مصرف سوخت  شرکت

 "مشاورمهندس "واجد صالحيت بعنوان  مناقصه گر شرکتانتخاب . استفاده کند ذیل الذکرصالحيت در خصوص موضوع 

 . ط و مقررات ذیل صورت خواهد گـرفتتوجه به شرای منتخب با

 :موضوع و شرح كار مختصر مناقصه - 2

اندازي، نگهداري، پشتيباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب  طراحي، راه »موضوع مناقصه عبارتست از 

متعهد « شاورمهندس م»بدین منظور « (.Netیا Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع توليد 12شوراي اقتصاد تحت ماده 

 . انجام دهد قرارداد راپيوست شماره دو مندرج در  خدماتاست کليه خدمات مشروحه در شرح 

 مناقصه گرانتعهدات   1

که بعنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد منعقد گـردد، خدمات موضوع  متعهد هستند در صورتي مناقصه گران - 2-1

مناقصه »به نحو مطلوب و مورد قبول و رضایت ، ي گـردیدهمناقصه را به ترتيبي که در نمونه قرارداد پـيش بين

 .انجام دهند «ارگز

از دبيرخانه در خصوص اسناد مناقصه ابهام یا سوالي داشته باشند ميتوانند مراتب را کتباً  مناقصه گرانچنانچه - 2-2

آخرین تغييرات و پاسخ سواالت مزبور و یا . استعالم نمایند 11/12/1131تاریخ حداکثـر تا  کميسيون مناقصات

به اطالع کليه ( www.ifco.ir)به نشاني  «ارزمناقصه گ»رفع ابهام و توضيحات ضروري دیگر از طریق سایت 

 .خواهد رسيد  مناقصه گران

باید کليه اسناد و مدارك و شرایط این مناقصه و ضمائم آن را مهر و امضاء نموده و در پـاکت سر  مناقصه گران 2-1

تهران، خيابان شيرازي شمالي ، خيابان دانشور 0 به نشاني  21/12/1131مورخ  ::110 ساعتبسته حداکثـر تا 

مناقصه . تحویل و رسيد دریافت نمایند «مناقصه گزار»، طبقه اول، دبير خانه کميسيون مناقصات 21شرقي، پالك 

 ،همچـنين باید نمونه قرارداد ضميمه شرایط مناقصه را که در ارتباط با این مناقصه منعقد خواهد گـردید گران

 .تحویل نمایند «ارزمناقصه گ»مهر و امضاء نموده و به انضمام سایر اسناد پـيش گـفته در این بند به 

با تاریخ اعتبار سه ماهه و قابل تمدید از تاریخ (در مناقصه الزم است ضمانتنامه بانکي مناقصه گران جهت شرکت  2-1

 ميزان به( به جز ضمانتنامه صادره از بانک سرمایه و پست بانک)شرکت در فرآیند ارجاع کار ( تسليم آن

و یا مبلغ ( 7وفق نمونه ضميمه شماره ) به نفع شرکت بهينه سازي مصرف سوخت ارائه ریال  71:115:15

تمرکز  "نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران با عنوان   1:113:4154134::1مذکور را به حساب شماره 

شماره شبا با  شرکت بهينه سازي مصرف سوخت -بودجه شرکتهاي دولتي -وجوه سپرده 

":1:1::::1::1:113:4154134 IR"  ن درج گردیده و اصل فيش واریزي که نام مناقصه گر بر روي آواریز

 .را در پاکت الف قرار داده و ارسال نمایند

حداکثر تا سه ماه ) نفرات اول و دوم ، تا انعقاد قرارداد ( در مناقصه شرکت)ارجاع کار فرآیند در  شرکتتضمين  2-7 

ایند ارجاع در فر شرکتتضمين پـس از امضاء قرارداد با نفر اول، . نخواهد شد مسترد( پس از اعالم نتایج مناقصه

نفر اول پس از  شرکت در فرایند ارجاع کارضمانتنامه  .خواهد شد  مستردنفر دوم مناقصه  (در مناقصه شرکت)کار 

 .آزاد ميگردد( 4شماره  ضميمهوفق نمونه ) امضاء قرارداد و ارائه تضمين انجام تعهدات

http://www.ieeo.org/
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ار باید حداکثر ظرف مدت هفت روز کاري براي مناقصه گز پذیرش پيشنهاد توسط ول مناقصه، پس از ابالغا نفر 2-4

 .دهينه سازي مصرف سوخت مراجعه نمایشرکت بمحل امضاء قرارداد، به 

و یا ظرف مهلت مقرر تضمين انجام تعهدات را ارائه  اول مناقصه از امضاي قرارداد انصراف دهد برندهچنانچه  2-5

دوم با رعایت قوانين و مقررات  نفروي ضبط و ( در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار  شرکتتضمين  ننماید،

  .، برنده مناقصه اعالم خواهد شدقانون برگزاري مناقصات

 اول، کمتر از مبلغ تضمين برندهنفر دوم مناقصه در صورتي برنده اعالم مي شود که تفاوت قيمت پيشنهادي وي با  2-1

 .باشد شرکت در فرآیند ارجاع کار

وي نيز بدون هيچگونه تشریفات ( در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار  شرکتتضمين در صورت امتناع نفر دوم،    2-3

 .خواهد شد ضبط «مناقصه گزار»قضائي به نفع 

 0در حالتهاي زیر ضبط مي شود (در مناقصه شرکت)د ارجاع کار در فراین شرکتضمانتنامه    :2-1

  .پيشنهاد خود را در مدتي که اعتبار دارد پس بگيرد، «مناقصه گر»هرگاه   1-:2-1

پس از ابالغ پذیرش پيشنهاد، ضمانتنامه انجام تعهدات را در  -الف :در مورد برنده مناقصه در صورتي که  2-:2-1

 .مهلت مقرر ارائه ننماید 

 .قرارداد را در مهلت مقرر امضاء نکند  -ب

 .قيمت پيشنهادي مي بایست بدون در نظر گرفتن مبلغ ماليات بر ارزش افزوده درج و ارائه گردد    2-11

در صورت وجود تناقض بين حاصلضرب مقدار در واحد بهاي هر خدمت، با قيمت کل آن خدمت، قيمت کل، مبنا  :تبصره

مات با مبلغ پيشنهادي، مبلغ همچنين در صورت هرگونه تناقض بين حاصل جمع قيمت هاي کل خد. خواهد بود

 .پيشنهادي مبنا خواهد بود

، «مناقصه گزار» توسط ابالغ پذیرش پيشنهادروز کاري پس از  5برنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت     2-12

 :1ب ماده  مطابق مفاد بند« مناقصه گزار»در غير اینصورت . ارسال نماید «مناقصه گزار»ات را براي تعهد انجامضمانتنامه 

 .عمل مي نماید 1131آیين نامه تضمين معامالت دولتي مصوب سال 

 .مي باشد 11فني بر اساس معيارهاي مندرج در ضميمه شماره نحوه ارزیابي      2-11

 .پيشنهاد ارائه دهند از یکنمي توانند بيش مناقصه گران  2-11

 .حداقل مدت یکصد و بيست روز از تاریخ تسليم پيشنهادات اعتبار داشته باشدپيشنهادات ارائه شده از سوي مناقصه گران مي بایست  2-17

هـ مورخ  :1234ت /1:1352و اطالع رساني مناقصات به شماره،  باتوجه به آئين نامه اجرایي نظام مستندسازي  2-14

متعهد هستند با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مناقصات  مناقصه گرانهيات وزیران، کليه  3/1117:/7:

(www.iets.mporg.ir  )ارائه دهند« مناقصه گزار»نام کرده و کد مربوطه را به  ثبت. 

 نحوه تكمیل اسناد مناقصه و ارسال پیشنهادات - 3
لذا تنها به پيشنهاداتي که مطابق . باشد ها الزامي مي پيشنهادات درخصوص مناقصهاجراي موارد ذیل در تهيه و ارسال 

پس از مطالعه کامل اسناد مناقصه، مدارك را  مناقصه گران.این دستورالعمل تهيه و ارائه گردد، ترتيب اثر داده خواهد شد

 .دنبه شرح زیر از هم تفکيک و در پاکتهاي جداگانه قرارداده و ارسال نمای

 .، به نحو ذیل تهيه و ارسال شود(ج)و ( ب)، (الف) ،(اسناد ارزیابي کيفي) پاکت چهاريشنهادات بایستي در پ

 :اسناد ارزیابي كیفي 3-2

  .اسناد ارزیابي کيفي مي بایست در پاکت جداگانه اي و بر اساس مندرجات ضميمه شماره یک اسناد ارائه گردد 

http://www.iets.mporg.ir/
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امتياز در ارزیابي کيفي براي حضور در در ادامه فرآیند برگزاري مناقصه الزامي است و پاکت هاي  :4کسب حداقل 0 تبصره

 .امتياز کسب نموده اند عيناً به آنها مسترد مي گردد :4شرکت کنندگاني که کمتر از  ،(ج)و ( ب)، (الف)

 (در مناقصه شركت)در فرایند ارجاع كار  شركتضمانتنامه ( الف)پاكت  3-1

به نفع ( در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار  شرکتبراي ارائه پيشنهاد، یک نسخه اصل و یک نسخه کپي ضمانتنامه 

 .کت قرار گيرددر پا (اسناد مناقصه2ماده  1-2بند )یا فيش واریز وجه به حساب اعالمي مناقصه گزار  «مناقصه گزار»

از ارسال . باشد (سرمایه و پست بانك بانك به جز ضمانتنامه صادره از)نامه بانکي بایستي ضمانتتضمين مذکور مي

 (. خودداري فرمایيد سایر اوراق بهادار جداً

 اسناد و مدارك فني( ب)پاكت  3-3

 .بایست به شرح زیر تهيه و ارائه گرددميمناقصه گر اسناد 

 .رسيده باشد مناقصه گرمهر شرکت  و ءکه به امضا «مناقصه گزار»مناقصه  اسناداصل  1-1-1

. و امضاء گرددشده  مناقصه گر شرکتبایستي ممهور به مهر  مناقصه گر شرکتتوسط  اسناد مناقصهکليه صفحات  :توجه

 (. باشد مي شرکتياي که مشخص باشد، هر برگ از اسناد ارائه شده متعلق به چه  بگونه)

 .اساسنامه، آگهي تاسيس و آخرین تغييرات مناقصه گر توسط مراجع ذیصالحتصویر برابر اصل شده از تمام صفحات  1-1-2

 .11مندرج در ضميمه شماره  مدارك و مستندات درخواستي بر اساس معيارهاي فني 1-1-1

هاي مختلف بوسيله تفکيک کننده جدا  تمامي اسناد و مدارك مناقصه گران در زونکن یا کالسور قرار داده شود و بخش

... به هيچ عنوان اسناد را بصورت جداگانه ارسال ننموده و براي جداسازي بخشهاي مختلف از کاور، منگنه، گيره و. )شود

 .( استفاده ننمایند

 .شود اهاي مجاز مناقصه گران ترتيب اثر داده نميبه اسناد مناقصه فاقد امض

کليه . و یا اطالعاتي که منجر به فاش شدن قيمت پيشنهادي شود بدرصورت ارائه هرگونه پيشنهاد قيمت در پاکت 0 توجه

 .گردد از دور مناقصه حذف مي مناقصه گرشود و  عودت داده مي مناقصه گر شرکتاسناد مناقصه به 

 پیشنهاد مالي( ج)پاكت  3-1

مناقصه گران باید اصل فرم هاي ذیل را پس از تکميل در پاکت ج قرار داده و پاکت را کامل بسته بندي و مهر و موم 

 .نموده و ارسال دارند

 .(اسناد مناقصه 2ضميمه شماره )اصل فرم پيشنهاد قيمت  1-1-1

 (اسناد مناقصه 1ضميمه شماره )اصل جدول جزئيات پيشنهاد قيمت  1-1-2

 .روش محاسبه و نحوه پرداخت آن  حق الزحمه، مباني و-نمونه قرارداد 1پيوست شماره صل فرم ا 1-1-1

 0الزم به ذکر است

به پـيشنهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد امضاء و پـيشنهاداتي که مغایر با سایر شرایط این مناقصه باشند و یا با مداد  -

 .داده نخواهد شدنوشته شده و یا مخدوش باشند ترتيب اثـر 

هيچـيک از پـيشنهادات واصله قبول شده تلقي نخواهد شد مگـر اینکه اعالم کتبي درباره قبول پـيشنهاد برنده مناقصه  -

 .ارسال شده باشد مناقصه گرانبراي  «مناقصه گزار»به وسيله 

عات مورد لزوم جهت اجراي موضوع از نوع و محل اجراي خدمات و سایر اطال در مناقصه مي بایست قبالً مناقصه گران -

 .هاي الزم و کافي کسب نمایند قرارداد آگـاهي
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 (در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار شرکتهمچنين ارائه پيشنهاد  .دي باید به صورت ریالي ارائه شودقيمتهاي پيشنها -

هاي مشارکت مشتمل بر دو یا چند شخص حقيقي یا حقوقي مورد پذیرش نبوده و مي بایستي هاز طریق تشکيل گرو

در صورت ارائه قيمت به . ارائه گردد شرکت، به تنهایي توسط یک  (در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار شرکتپيشنهاد 

 .از دور مناقصه حذف مي گردد مناقصه گرصورت ارزي، پيشنهاد 

در محل  11/12/1131 روز ::1:0از مناقصه گر دعوت بعمل مي آید، در جلسه توجيهي که بدین منظور راس ساعت  -

 .تشکيل خواهد شد، شرکت فرمایند( مناقصه گزار)شرکت بهينه سازي مصرف سوخت  سالن جلسات طبقه پنجم

 اسناد ارزیابي کيفي،)پاکت به ترتيب نام پاکت بندي و مهر و موم گردد و بر روي  بصورت کامل بستهها پاکت کليه  :توجه

به همراه شماره تلفن و مناقصه گر  شرکت، نشاني مناقصه گر شرکتشماره مناقصه، موضوع مناقصه، نام ( الف، ب، ج

 .پاکت هاي الف، ب و ج در یک لفاف مناسب، الك و مهر شده قرار گرفته و تحویل گردد .فاکس درج گردد

 پیشنهاداتنحوه ارسال  3-5 

خيابان شيرازي  -خيابان مالصدرا -به آدرس تهران ،21/12/1131مورخ  ::110تا ساعت  بایستي کليه پيشنهادات مي

تحویل داده شود و در  «مناقصه گزار»ون مناقصات يدبيرخانه کميس -طبقه اول -21پالك  خيابان دانشور شرقي -شمالي

سازد ارائه  خاطر نشان مي. اخذ گردد «مناقصه گزار»هنگام تحویل اسناد حتما برگه رسيد دبيرخانه کميسيون مناقصات 

 .باشد مجاز به دریافت اسناد باز و نامنظم نميمناقصات پيشنهاد بعد از تاریخ مذکور فاقد اعتبار بوده و دبيرخانه کميسون 

توانند پيشنهاد مالي اصالحي خود را فقط یک بار در پاکت الك و مهر شده، در جلسه بازگشایي  مي مناقصه گران -

پاکتهاي مالي و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوري و دستي و در قبال دریافت رسيد به کميسيون مناقصات 

 . تسليم کنند

 .شودمي عيناً و به صورت الك و مهر شده به آنان بازگردانده  ،مناقصه گراناین دسته  اوليه پاکتهاي مالي -

 . در این جلسه به صورت کتبي معرفي کنند شرکتنفر نماینده را براي  2توانند حداکثر  هر یک از مناقصه گران دعوت شده مي

لي یا اطالعات خالف واقع، در فرایند ارزیابي و انتخاب، از مدارك جع «مناقصه گر»اگر در هر زماني اثبات شود که  :تذكر

تهدید، تطميع، رشوه و نظایر آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده کرده است، به مدت حداقل دو سال از ارجاع 

برنامه و بودجه شود و مراتب به هيات رسيدگي به تخلفات سازمان  محروم مي «مناقصه گزار»هرگونه کار و فعاليت توسط 

 .جهت تعيين محروميتهاي کشوري، ابالغ ميگردد کشور

 نحوه بررسي پیشنهادات -1

 ارزیابي كیفي 1-2

توجه به معيارهاي مندرج در  باو ارزیابي کيفي مناقصه گران بر اساس قانون برگزاري مناقصه و آیين نامه هاي مرتبط 

 .صورت مي پذیرد اسناد 1ضميمه شماره 

 ارزیابي فني پیشنهادات 1-1

پيشنهادات فني که حداقل امتيازات الزم شوند و  مي بررسي و امتيازدهي :1 با ضميمه شمارهتمامي پيشنهادات مطابق  

 .گردد به آنها عودت مي مناقصه گرانرا کسب نکنند از دور مناقصه حذف ميشوند و پاکت مالي  (امتياز :4)

در این روش مجموع ضریب وزني معيارها . باشد وزني مي ارزیابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش

امتياز کل هر . کند کسب مي حداکثر امتياز آن معيارامتيازي بين صفر تا ، مناقصه گرباشد و هر  معادل صد درصد مي
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ز حداقل امتياز قابل قبول شصت امتيا. باشد امتياز کسب شده براي هر معيار مي جمع معادل مجموع حاصل مناقصه گر

 .باشد مي

شود و چنانچه در هر یک از موارد  انجام مي مناقصه گرانارزیابي فني پيشنهادات براساس اطالعات ارائه شده توسط 

 .گردد اطالعات الزم ارائه نشده باشد، امتياز آن قسمت صفر لحاظ مي

 :ضمیمه به شرح زیر مي باشد 23این مناقصه داراي  -

 کيفياسناد ارزیابي  10ضميمه شماره 

 فرم پيشنهاد قيمت 20ضميمه شماره 

 جدول جزئيات پيشنهاد قيمت 10ضميمه شماره 

 نامه پذیرش پيشنهاد 10ضميمه شماره 

 (در مناقصه شرکت)  کار ارجاعنمونه ضمانتنامه شرکت در فرایند  70ضميمه شماره 

 نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات 40ضميمه شماره 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کارنمونه  50ضميمه شماره 

 مناقصه گرانمشخصات  10ضميمه شماره 

 در خصوص عدم شمول قانون منع مداخله مناقصه گرفرم تعهد نامه  30ضميمه شماره 

نفتدستور العمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات یک مرحله اي و دو مرحله اي صنعت  1:0ضميمه شماره   

 مناقصه گران ارزیابي فني معيارهاي 110ضميمه شماره 

 شيوه نامه حمایت از توليد داخلي و شفاف سازي معامالت  120ضميمه شماره

 نمونه قرارداد 110ضميمه شماره 
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 دستورالعمل عمومي »مناقصه گزار« به مناقصه گران 

بایستي محرمانه تلقي گـردیده و نبایستي هيچـگـونه این دستورالعمل و شرایط مناقصه و ضمائم پـيوست آن - 1

 .گـردد اطالعاتي در این خصوص افشاء

تکميل و تسليم  ،الزم است مدارك مناقصه را طبق مقررات و شرایط مندرج در این دستورالعمل، تهيه مناقصه گران- 2

 .نمایند

حداکثر تا ( در مناقصه شرکت)در فرایند ارجاع کار کتشرباید پيشنهاد خود را همراه با ضمانتنامه  مناقصه گران- 1

تحویل و « مناقصه گزار»در پاکت سربسته به دبيرخانه کميسيون مناقصات  21/12/1131مورخ  ::110 ساعت

 .رسيد دریافت نمایند

یا از پـيشنهادات را رد نماید و  و یا یکي دارد که تمام یا تعدادي این حق را براي خود محفوظ مي «مناقصه گزار» -1

تعهدي مبني بر  «مناقصه گزار»باشد و  وجه مقيد به قبول پـيشنهاد خاصي نميچ به هيمناقصه را باطل اعالم دارد، 

 .قيمت پـيشنهاد شده را ندارد با کمترین قرارداد امضاي

در فرم پـيشنهاد قيمت  مناقصه گريله مبالغي است که به وس ،قيمتهاي پـيشنهادي که مالك بررسي قرار خواهد گـرفت -7

جزئيات پيشنهاد قيمت بایستي در جدول  جزئيات قيمت هاضمناً . شود و با مرکب و بدون قلم خوردگـي نوشته مي

 .گرنه به پيشنهاد ترتيب اثر داده نخواهد شد ردد و، درج گ(1ضميمه شماره )

را ندارد و مي بایست از تایپ مجدد صفحات هيچـگـونه تصرف و تغييري در اسناد مناقصه حق  مناقصه گران -4

در صورت وقوع چـنين امري و یا در صورت عدم اجراي کامل مفاد و شرایط مناقصه، پـيشنهاد . خودداري نماید

و یا  ضيح یا استدالليحق دارد بدون اینکه نيازي به هر نوع تو «مناقصه گزار»واصله مورد قبول نخواهد بود و 

 .باشد چـنين پـيشنهادي را مردود بداند گونه اقدام حقوقي هر

با  ،دندر این مناقصه منصرف شده باش شرکتچـنانچـه پـس از دریافت دستورالعمل و مدارك مناقصه از  مناقصه گران -5

واقع  «مناقصه گزار» ناقصاتدبيرخانه کميسيون م به انصراف خود را کتباً پيشنهادو پيش از اتمام مهلت ارائه  ذکر علت

تا همچنان نام آن  دینمااعالم  اول، طبقه 21، خيابان دانشور شرقي، پالك ي شماليدر خيابان مالصدرا، خيابان شيراز

 .باقي بماند ،که در مناقصات آتي نيز دعوت خواهند شد شرکتهایيدر فهرست اسامي  شرکت

 ،اند تباني کرده مناقصه گزاربه زیان  مناقصه گرانهرگـاه در مراحل مناقصه وقوف حاصل شود که تعدادي از  -1

در  شرکتذیصالح  شرکتهاياز فهرست  مناقصه گرانگـردد و اسامي  قيمتهاي پـيشنهادي آنان مردود تلقي مي

 .مناقصه حذف و اقدامات الزم متعاقباً انجام خواهد شد

برنده مناقصه حق هيچـگـونه  ،به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گـردد «اقصه گزارمن»چـنانچـه  -3

 .از این بابت نخواهد داشت احتمالي و غيره جبران خسارتاعم از  يادعای

باید شرایط، اسناد و مدارك مناقصه، موقعيت و شرایط محل و جميع جوانب را بدقت مطالعه و بررسي و  مناقصه گر  -:1

 .ارزیابي نموده و در قيمت پـيشنهادي خود ملحوظ و منظور نماید

قيمت پـيشنهادي به همان ترتيبي که در اسناد و مدارك مناقصه به آنها اشاره شده است شامل کليه هزینه هاي  -11

 .کار، هزینه هاي عمومي و باالسري و سود و غيره خواهد بودانجام 

باید قبل از تسليم اسناد و مدارك مناقصه، آنها را دقيقاً مطالعه و بررسي و از مفهوم جزء به جزء آنها  مناقصه گران -12

 شته باشدوجود دا ينکات مبهم مناقصه گرچـنانچـه هنگـام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه به نظر . مطلع گـردند



 

 1       .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده اندازي، نگهداري طراحي، راه

 

استعالم نماید و چـنانچـه در نتيجه این استفسار اطالعات و توضيحاتي بدست آید که در  «مناقصه گزار»از  مي تواند

بخش پرسش و پاسخ ( www.ifco.ir )  مناقصه گزار اسناد و مدارك مناقصه منعکس نباشد مراتب از طریق سایت

مناقصه به اطالع استفسار کننده و همچـنين سایر  FAQ( Frequently Asked Questions) اسناد مناقصه

کتباً به اطالع مناقصه گران هر نوع توضيح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبي به مدارك مناقصه . خواهد رسيد گران

به  مناقصه گراني از طرف هيچـگـونه استناد. مدارك مناقصه منظور خواهد گـردید ءو این ضمائم جز رسيده

به شرایط و احوال کلي و محلي واقف نبوده است  مناقصه گرتوضيحات شفاهي و هيچ نوع ادعاي بعدي به دليل اینکه 

و هيچـگـونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد و مدارك مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها مورد 

 .خواهد بود مناقصه گرست عواقب و خسارات ناشي از عدم رعایت نکات فوق متوجه بدیهي ا .قبول نخواهد بود

را قبل از انقضاء مهلت تسليم  و اسناد مناقصه حق تغيير، اصالح و یا تجدید نظر در شرایط قرارداد «مناقصه گزار» -11

مناقصه »یق سایت از طر دارد و اگـر چـنين موردي پـيش آید اصالحات فوق پـيشنهادات براي خود محفوظ مي

به  FAQ( Frequently Asked Questions)بخش پرسش و پاسخ اسناد مناقصه ( www.ifco.ir) «گزار

 .خواهد رسيد مناقصه گراناطالع کليه 

باید به مقررات مربوط به قانون کار، بيمه هاي اجتماعي و آخرین مصوبات و قوانين مربوطه آشنایـي  مناقصه گران -11

ماليات، هرگونه در صورت ارائه انجام کار به برنده مناقصه پـرداخت . کامل داشته باشند و آنها را رعایت نمایند

برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پـيشنهاد و ه و هزینعوارض، بيمه و سایر کسور دولتي ناشي از اجراي کار بعهده 

 دليل قبول پـرداخت و کسر ماليات و عوارض مزبور از قيمت کل پـيشنهادي مي مناقصه گرامضاء مدارك از طرف 

حق دارد ماليات، عوارض، بيمه و سایر کسور دولتي متعلقه تکليفي را از صورت حسابهاي برنده  مناقصه گزارباشد و 

 .و بسته به مورد به حساب مراجع مربوطه واریز و یا نزد خود نگـهداري نماید مناقصه کسر

اند پـرداخت  بابت تهيه و تسليم پـيشنهادات خود متحمل شده مناقصه گرانهزینه هایي را که  «مناقصه گزار» -17

 .باشد نماید و مطالبه هرگـونه خسارتي مردود مي نمي

 .ودنمتکميل و همراه اسناد مناقصه تسليم خواهد  پيوست 1شماره خود را مطابق ضميمه  مشخصات مناقصه گر -14

برگ پـيشنهاد نرخ ذکر شده و هر مکاتبه اي که به نشاني مذکور ارسال  ذیلهمان است که در  مناقصه گرنشاني  -15

يون قبالً و بصورت کتبي به دبيرخانه کميس ،شود ابالغ تلقي خواهد گـردید مگـر آنکه هرگـونه تغييري در نشاني

 .اطالع داده شده باشد «مناقصه گزار» ناقصاتم

توانند با آن تعهدات موضوع قرارداد را انجام  بایستي در پيشنهاد قيمت خود آخرین قيمتي که مي مناقصه گران -11

 . دهند ارائه نمایند

 توانند جهت آشنایي بيشتر با محل و شرح کار موضوع مناقصه با  مي گرانمناقصهالعمل ابه موجب این دستور -13

 .هاي الزم را معمول دارند هماهنگي مناقصه گزار

 .مي باشد مناقصه گر 2حداقل تعداد مناقصه گران در این مناقصه  -:2

 

 

 

 

http://www.ifco.ir/
http://www.ifco.ir/
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  2ضمیمه شماره 

 0کيفي دارا باشنداسناد سایر متقاضيان محترم مي بایست حداقل شرایط مورد نياز ذیل را جهت بررسي 

 وجود نام متقاضي در لیست شركت هاي مورد تایید حراست شركت ملي نفت ایران -2

در حوزه تولید و پشتیباني سیستم هاي نرم افزاري و سامانه هاي اینترنتي از  1الي  2دارا بودن رتبه  -1

 .امور نظام فني و اجرایي سازمان برنامه و بودجه كشور

 ام صنفي و رایانه اي كشوردارا بودن عضویت سازمان نظ -3

 دارا بودن ظرفیت خالي انجام معامله  -1

 قرار داشتن در لیست شركت هاي داراي پروانه فعالیت افتاي ریاست جمهوري -5

ندات مربوط به شرایط فوق مي باشد و الزم به ذکر است ارزیابي سایر مدارك کيفي متقاضيان منوط به ارائه  مست

ان هر یک از شرایط پنجگانه فوق الذکر را نداشته و یا مدارك آن را ارائه ننماید به بدیهي است در صورتي که متقاضي

 .فرآیند ارزیابي کيفي وارد نشده و سایر پاکات آنها عودت خواهد شد

 دستورالعمل نحوه تكمیل اسناد ارزیابي كیفي

 

 و مطالعـه نمـوده   دقت به را دستورالعمل این کيفي، ارزیابي اسناد تکميل از قبل شود مي درخواست محترم متقاضيان از

 :نمایند تکميل را ارزیابي کيفي اسناد در آن، شده ذکر توضيحات و شرایط مطابق

بایست حتماً رزومه خود را به ترتيب ذیل و با  به منظور سهولت ارزیابي کيفي توسط کميته فني بازرگاني، متقاضيان مي( 1

 .بندي نمایند درج شماره صفحه کالسه

 0رست اسناد و مدارك مور نيازفه

 فهرست-1-1

 نامه درخواست شرکت در فراخوان ارزیابي کيفي با قيد موضوع   -1-2

 .اساسنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمي، آگهي تأسيس، آگهي آخرین تغييرات در روزنامه رسمي، شناسه ملي، کد اقتصادي  -1-1

 ها و تأیيد صالحيت الزم از مراجع ذیصالح  گواهينامه -1-1

 گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز در یکي از دفاتر ثبت اسناد رسمي-1-7

 مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي اجرا شده قبلي  -1-4

 ام کار نامه کارفرمایان قبلي و گواهي صدور حسن انج مستندات مربوط به حسن سوابق و رضایت  -1-5

 مستندات مربوط به توان مدیریتي و برنامه ریزي  -1-1

 مستندات مربوط به رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه کشور  -1-3

 مستندات مربوط به توان مالي  -:1-1
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قابـل قبـول و   ها  مرتبط با آن و مستنداتارائه مدارك هاي ارزیابي، تنها با  اسناد و فرم درارائه شده  و اطالعات اظهارات (2

فاقد مستندات از درجه اعتبار ساقط بـوده و امتيـازي    و اطالعات اظهاراتدر غير اینصورت، هر گونه . باشد مياعتبار  داراي

 .به متقاضي تعلق نخواهد گرفت

اظهـارات و   اي کـه  گونـه  بـوده، بـه   کيفـي  اسناد ارزیـابي  در شده و مستندات خواسته اطالعات تکميل مسؤل متقاضي( 1

 .باشد کيفي ارزیابي الزامات کامل ها، پاسخگوي اسناد مرتبط با آن و مدارك اسناد ارزیابي و در شده قيد ضيحاتتو

بایست از ارسال هر گونه اسناد و مـدارك   هاي ارزیابي، متقاضي مي با توجه به اهميت ارسال صحيح اسناد مرتبط با فرم( 1

 .ناقص و ناخوانا جداً خودداري نمایدمعتبر،  هاي ارزیابي، غير مرتبط با فرم غير

باشد؛ در غير  ها ممنوع مي بایست به نام شرکت متقاضي بوده و استفاده از اسناد سایر شرکت تمامي اسناد و مدارك مي( 7

 .باشد اینصورت اسناد و مدارك فاقد اعتبار مي

 .تمام صفحات اسناد تحویلي باید ممهور به مهر شرکت گردد( 4

 دسـتگاه  بـراي  مناقصه در شرکت خصوص در تعهدي گونه هيچ مربوطه مدارك کيفي و هاي ارزیابي فرم رائها و تکميل( 5

  .گزار ایجاد نخواهد کرد مناقصه

 .بایست از لحاظ زماني معتبر باشند هاي تأیيد صالحيت صادره شده  از مراجع ذیصالح  مي گواهينامه( 1

و فاقـد   باطـل  متقاضيان صالحيت تشخيص مشخص گردد که  گواهي يان،کيفي متقاض ارزیابي حين در که صورتي در( 3

 هـاي  شـرکت  از یکـي  یـا  و دهنـده  سياه صـالحيت  ليست در متقاضي نام درج بر مبني اطالعاتي و یا باشد اعتبار الزم مي

 از یکي در (ید خلع) اي حرفه صالحيت سوء سابقه هرگونه احراز صورت در همچنين گردد؛ واصل نفت صنعت زیرمجموعه

 مجـاز  گـزار  مناقصـه  دولتـي،  معامالت در مداخله ممنوعيت اثبات و یا مناقصات برگزاري قانون 1بند  موضوع هاي دستگاه

 .نماید محروم کيفي ارزیابي فرآیند ادامه از را متقاضي تا بود خواهد

گزار  موثق و یا ادعاي نادرستي به مناقصه غيرواقع،  که در هر مرحله از مناقصه مشخص شود که اطالعات غير در صورتي( :1

 .هاي ناشي از عواقب به عهده متقاضي بوده و طبق قوانين و مقررات رفتار خواهد شد ارائه گردیده، مسئوليت

 ي،صـحت اسـناد ارسـال    يبر لزوم بررسـ  يمبن( شرکت بهينه سازي مصرف سوخت) مناقصه گزاردر صورت درخواست (11

 .است يالزام يمتقاض هايشرکت ياز سو یگراسناد د یرسا یامدارك ( برابر اصل)مصدق  یاارائه اصل 

 .برگ و همه صفحات داراي شماره صفحه باشد:27درصورت ارائه زونکن ، حداکثرتعداد برگهاي هر زونکن شامل (12

 .زونکن مدارك عمومي از بقيه زونکنها جدا باشد(11
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 اطالعات كارفرما -2

 اطالعات كارفرما: 2جدول 

 (312)-99631763-6 تلفن شركت بهینه سازي مصرف سوخت نام شركت

آدرس وبسایت 

 شركت

www.ifco.ir 

 13مالصدرا، خیابان شیرازي شمالي، خیابان دانشورشرقي پالك  تهران، میدان ونك، خیابان نشاني
 

 اطالعات متقاضي شركت در فراخوان -1

 اطالعات متقاضي:  1جدول 

  (مادر)نام شركت اصلي   نام شركت

  نام تجاري شركت  نام قدیم شركت

  شناسه ملي  كد پستي ده رقمي

  شماره ثبت  كد اقتصادي

  تاریخ ثبت  محل ثبت

  آدرس وب سایت شركت  تلفن و نمابر دفتر مركزي

  پست الكترونیكي شركت
پنج )كد شركتي ایران كد 

 (رقم
 

  سرمایه ثبت شده شركت  تاریخ تاسیس شركت

  زمینه فعالیت شركت

  نشاني دفتر مركزي

 (پيوست کروکي)
 

 نوع شركت
           تعاوني                 با مسئولیت محدود            سهامي عام           سهامي خاص  

 (توضیح دهید) غیره 

 نوع مالكیت 
            تحت پوشش        عمـومـــي                      دولتـي                   خصوصـي      

 (                                                                                                      توضیح دهید)  غیره  

اولین آگهي روزنامه 

 رسمي

 (پيوست)

 اساسنامه رسمي شركت

 (پيوست)

 آخرین آگهي روزنامه رسمي

 (پيوست)

 اظهار نامه تاسیس 

 (پيوست)

 

http://www.ifco.ir/
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 تایید صالحیت مرتبط با موضوع فراخوان يگواهینامه ها -3

 گواهینامه هاي تایید صالحیت :  3جدول 

 عنوان گواهینامه رتبه
مرجع صدور 

 گواهینامه

 رتبه 
 (در صورت دارا بودن)

 توضیحات تاریخ اعتبار

2      

1      

3      

6      

7      

 .مدارك ارائه شده باید اصل باشد یا ممهور به مهر کپي برابر اصل از سوي مراجع ذیصالح باشد

 متقاضیان كیفي ارزیابي اسناد و مدارك ارسال چگونگي و محل -1

 

یك  همراه بهآن باید ممهور به مهر شركت گردیده و  مستندات و ضمائمتحویلي و  كیفي ارزیابي اسناد كلیه

 ) كارفرما نشاني به گردیده درج آن برروي شركت كامل مشخصات كه دربسته درپاكت مربوطه لوح فشرده نسخه

ورسید  تحویل( 13تهران، میدان ونك، خیابان مالصدرا، خیابان شیرازي شمالي، خیابان دانشورشرقي پالك 

اسكن اسناد  لوح فشردههمچنین ارائه یك عدد  ومدارك اسناد وجداسازي بنديرعایت طبقهضمناً. گردد دریافت

 .ستاالزاميمتقاضي،  ارزیابي جهت
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 ي كیفي موضوع فراخوانمعیارهاي ارزیاب -1جدول شماره 

 

 .شود که تمام مدارک الزم را ارائه نمایدهای استعالم ارزیابی کیفی متقاضیان از هر لحاظ صحیح بوده و متعهد میفرمنماید که اظهارات و اطالعات مندرج در اعالم می متقاضی:1تذکر 

 .باشددر ارزیابی کیفی میامتیاز  06تأیید صالحیت کیفی هر یک از متقاضیان منوط به کسب حداقل :2تذکر 

ف
دی

ر
 

 جزء معیارهاي ارزیابيشرح  معیارهاي ارزیابي
سقف 

 امتیاز

امتیاز 

كسب 

 شده

اطالعات مورد نظر در 

 .جداول ذیل درج گردد

2 
 تجربه و دانش

 (سوابق اجرایي) 
  35 (سال گذشته 7قرارداد هاي )انجام پروژه در زمینه فناوري اطالعات 

 2فرم شماره 

 5جدول شماره 

  6 (قبلي قرارداد هايارزیابي رضایت كارفرمایان در )  حسن سابقه 1
 1فرم شماره 

 6جدول شماره 

3 
توان مدیریتي شركت، ساختار 

 سازماني و برنامه ریزي

  23 درجه علمي و سوابق كاري مدیران ارشد( الف
 3فرم شماره 

 7جدول شماره 

 3فرم شماره   3 ارتباط فعالیت كاري متقاضي در زمینه فراخوان با توجه به اساسنامه شركت( ب

  25 و نمودار سازماني و تعداد نیروي انساني كفایت كاركنان كلیدي( ج
 3فرم شماره 

 9جدول شماره 

  3  افتخارات و تقدیرنامه ها ( د
 3فرم شماره 

  8جدول شماره 

  5 گواهینامه هاي سیستم مدیریت كیفیت (  ه
 3فرم شماره 

 23جدول شماره 

 1فرم شماره   23 بودجه كشورسازمان برنامه و رتبه بندي  1

  9 توان مالي  5
 5فرم شماره 

 22جدول شماره 

 6فرم شماره   1 دفاتر فرعي/دفتر مركزي 6

  3 (كیفیت ارائه اسناد و مدارك ارزیابي كیفي)سایر موارد  7
 7فرم شماره 

 21جدول شماره 
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  (سوابق اجرایي) و دانش تجربه: 2فرم شماره 

 (سال گذشته 7قرارداد هاي )انجام قرارداد در زمینه فناوري اطالعات 

 :توجه

 .این فرم  الزامي است و سایر مدارك مرتبط با 2389الي  2382ارائه مدارك مثبته مبني بر انجام قرارداد ها در زمینه فناوري اطالعات طي سالهاي  -

 .اید ارسال و  پیوست نمایید ها  اشاره  نموده منحصراً  قراردادهایي را كه در فرم ارزیابي تجربه به آن -

مشخصـات  ، قرارداد، شماره  قراردادموضوع كه  طوريه مهر و امضاء طرفین باشند بداراي و   خوانابه صورت بایست  ارسالي مي قراردادهايكلیه  -

 . باشدمشخص  قرارداددر وضوح ه ب قراردادمبلغ  و طرفین، مدت

 (امتیاز 6)( ارزیابي رضایت كارفرمایان در قراردادهاي قبلي)حسن سابقه :  1شماره فرم 

 توجه
امتیاز متقاضـیاني كـه   . و با تشخیص كارفرما تعیین خواهد شد(  2ترجیحاً قرارداد هاي ذكر شده در فرم )امتیاز این بخش با توجه به نظرات كارفرمایان قبلي  .2

 .صرف سوخت همكاري داشته اند، بر اساس عملكرد متقاضي در شركت بهینه سازي مصرف سوخت محاسبه و منظور خواهد شدبا شركت بهینه سازي م

مسئولیت . بایست به طور دقیق و با ذكر اطالعات صحیح و قابل پیگیري تكمیل گردد هاي حسن سابقه مي در فرم متقاضيكلیه اطالعات مندرج توسط  .1

گزار در اخذ اسـتعالم از   در صورت عدم درج و عدم ارائه صحیح اطالعات و نتیجتاً عدم دسترسي كمیته فني بازرگاني مناقصه عدم محاسبه و كسب امتیاز،

 .باشد مي متقاضيكارفرمایان قبلي، بر عهده 

زمانبندي قرارداد در ارزیـابي امتیـاز   فني، رعایت  غیر/ فني كادر كفایت شده، انجام كار كیفیت بر حسن سابقه از كارفرمایان قبلي مبني گواهي ارایه .3

 .این معیار الزامي مي باشد

 شركت ، ساختار سازماني و برنامه ریزي  توان مدیریتي:   3فرم شماره 

 (امتیاز 23) درجه علمي و سوابق كاري مدیران ارشد( الف-3
 درجه علمي و سوابق كاري مدیران ارشد -7جدول 

 نام و نام خانوادگي سمت ردیف
آخرین مدرك 

 تحصیلي

رك دتاریخ اخذ م

 (سال)تحصیلي 
 (سال)سابقه كار 

     مدیر عامل 2

     رئیس هیات مدیره  1

     هیات مدیره  اعضاي 3

 (سوابق اجرایي)تجربه و دانش   -5شماره جدول 

مبلغ  كل قرارداد 

 (میلیون ریال)
 تاریخ شروع  تاریخ اتمام 

 مشخصات كارفرما

 (تلفن/ نام و نشاني) 

محل 

 اجرا
 ردیف قراردادنام  شماره قرارداد

        

        

        

        

 (ارزیابي رضایت كارفرمایان در قراردادهاي قبلي)حسن سابقه - 6شماره جدول 

(سال)قرارداد مدت (1

نام كارفرما (3
 قراردادمبلغ   (1

(ریال)

موضوع   (2

قرارداد

 

تاریخ ........شروع تاریخ سال ..... ردیف

  ....اتمام
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 :توجه
 هر یك از ردیف هاي این جدول از سوي متقاضي الزامیستارائه تصویر مستندات مربوط به . 2

 .مي باشد( رزومه)تحصیلي و سابقه كار مبناي امتیازات با توجه به مدارك .1

 .نفراتي كه به عنوان افراد امتیاز آور هیات مدیره معرفي شده اند نباید در بخش كاركنان كلیدي مالك ارزیابي قرار گیرند. 3

 (امتیاز 3)ارتباط فعالیت كاري متقاضي در زمینه فراخوان با توجه به اساسنامه شركت ( ب-3

 (امتیاز 25)، نمودار سازماني و تعداد نیروي انساني كفایت كاركنان كلیدي( ج-3

 

 كفایت كاركنان كلیدي -9جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي

آخرین 

مدرك 

 تحصیلي

 سابقه كار 

 (سال)
 سمت در شركت

 نوع همكاري

 پاره وقت تمام وقت

2       

1       

3       

1       

5       

6       

7       

9       

8       

23       

 :توجه

 .باید ضمیمه گردد و رزومه كاركنان كلیدي هاي مربوط به مدارك تحصیليتصویر گواهي -

 .نیروي انساني جهت اخذ امتیاز ارائه گرددنمودار نیروي انساني و تعداد  -

 .مالك ارزیابي قرار گیرند  نباید در بخش هیأت مدیرهاند نفراتي كه به عنوان افراد امتیاز آور كاركنان كلیدي معرفي شده -

 

 (امتیاز 3)  افتخارات  و تقدیر نامه ها( د-3
 و افتخارات تقدیرنامه ها -8جدول 

 تقدیر نامه ها و افتخارات عنوان  ردیف 

2  

1  

3  

 

بله         مطابقت دارد؟شركت فراخوان با اساسنامه  موضوع ت در زمینهآیا فعالیت كاري شرك                  خیر        
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 (امتیاز 5) مدیریت كیفیتهاي سیستم گواهینامه  (ه-3
 كیفیت مدیریتگواهینامه هاي سیستم  -23جدول 

 ردیف 
 عنوان گواهینامه

مرجع صدور 

 گواهینامه

تاریخ اعتبار 

 گواهینامه

2    

1    

3    
 0توجه 

 .جداول فوق الزامي مي باشد مستندات معتبر مربوط به و ها گواهینامه تصاویر ارائه

 رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه كشور: 1فرم شماره 

  1رتبه                                     1رتبه                                     2رتبه                          1رتبه 
 :توجه

 .داراي اعتبار زماني الزامي مي باشد سازمان برنامه و بودجه كشور گواهي رتبهارائه 

 مالي توان :   5فرم شماره 
 توان مالي -22جدول 

ه 
ط ب

ربو
ي م

مال
د 

سنا
ا

1 
ته

ذش
 گ

ال
س

 

1 2 1 1 7 4 5 1  3 1: 

مبلغ 

مالیات 

متوسط 

 (ریال)

پنجاه برابر 

مبلغ 

مالیات 

متوسط         

 (ریال) 

مبلغ بیمه 

تامین 

اجتماعي 

قطعي یا 

علي 

الحساب 

پرداخت 

 شده 

 (ریال) 

هفتاد برابر 

بیمه تامین 

اجتماعي 

قطعي یا علي 

الحساب 

 پرداخت شده 

 (ریال)

درآمد 

ناخالص 

 سالیانه  

 (ریال)

برابر سه 

درآمد 

ناخالص 

 سالیانه

 (ریال)  

مبلغ 

داراییهاي ثابت  

 (ریال) 

پنج برابر 

مبلغ 

داراییهاي 

ي   (ریال)ثابت  
نك

 با
ار

تب
اع

ه 
دی

یی
تا

 (
ال

ری
)

 

ده 
 ش

ت
ثب

ه 
مای

سر
 

ل 
سا

ک 
ی

ل
قب

 

          

ل 
سا

دو 

ل
قب

 

          

ل 
سا

ه 
س

ل
قب

 

          

ن 
گی

یان
م

لغ
مب
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 .ارائه اسناد مثبته و مدارك مربوط به اطالعات جدول تکميل شده فوق الزامي مي باشد 
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 دفاتر فرعي/ دفتر مركزي: 6فرم شماره 

 شهرستان                                         تهران 

 .الزامي است( اجاره نامه/سند مالکيت)ارائه تصویر مدارك مثبته هر یک از موارد فوق 

 (كیفیت ارائه اسناد و مدارك ارزیابي كیفي)سایر موارد : 7فرم شماره 

 متقاضيچك لیست مدارك ارسالي از سوي  -21جدول 

 عنوان مدرك ردیف

تكمیل 

 جدول

√/ 

 مستندات 

√/ تعداد صفحات 

    فهرست 2

      فراخواننامه درخواست شركت در  1

    اساسنامه 3

    اظهارنامه مالیاتي 1

    روزنامه رسمي 5

    آگهي تأسیس 6

    آگهي آخرین تغییرات در روزنامه رسمي 7

    شناسه ملي 9

    كد اقتصادي 8

    ها و تأیید صالحیت الزم از مراجع ذیصالح  گواهینامه 23

    گواهي امضاي صاحبان امضاي مجاز در یكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي 22

    (سوابق اجرایي)مستندات ارزیابي تجربه تكمیل جداول و ارائه  21

    حسن سابقه اجراي قرارداد هاي قبلي مستنداتتكمیل جداول و ارائه  23

    درجه علمي و سوابق كاري مدیران ارشدمستندات مربوط به تكمیل جدول و ارائه  21

25 
كفایت كاركنان كلیدي، نمودار نیروي انساني و  مستنداتتكمیل جدول و ارائه 

 تعداد نیروي انساني
   

    تكمیل جدول و ارائه مستندات تقدیر نامه ها و افتخارات 26

    مستندات گواهینامه ها مدیریت كیفیتتكمیل جدول و ارائه  27

    مستندات توان مالي تكمیل جدول و ارائه  29
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اندازي، نگهداري، پشتیباني،  طراحي، راه "و ارزیابي شركت هاي واجد صالحیت جهت  مناقصه عمومي دومرحله اي شناسایيفراخوان   و نحوه امتیاز دهي معیار هاي ارزیابي كیفي

 ".(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده 
 

 حداكثر امتیاز نحوه امتیاز دهي  شرح جزء معیارهاي ارزیابي معیارهاي ارزیابي  
 

 تجربه و دانش

 (سوابق اجرایي) 

پروژه )انجام پروژه در زمینه فناوري اطالعات 

 (سال گذشته 7هاي 

 امتیاز 2میلیارد  ریال ،  2پروژه هاي تا سقف 

 امتیاز 5میلیارد  ریال و باالتر ،  23پروژه هاي 

 .امتیاز خواهد بودپروژه هاي با سایر مبالغ نسبت به موارد فوق متناسبا حائز 

35 35 

 

 ارزیابي رضایت كارفرمایان در قراردادهاي قبلي  حسن سابقه

 امتیاز 3.5میلیارد ریال،   2به ازاي هر پروژه تا سقف مبلغ 

 امتیاز 2میلیارد ریال،  5میلیارد ریال تاسقف مبلغ  2به ازاي هر پروژه به مبلغ 

 امتیاز 2.5میلیاردریال   23تا سقف مبلغ میلیارد ریال  5ي هر پروژه  به مبلغ به ازا

 امتیاز 1میلیارد ریال به باال   23ي هر پروژه  به مبلغ به ازا

6 6 

 

توان مدیریتي شركت، 

ساختار سازماني و برنامه 

 ریزي

 درجه علمي و سوابق كاري مدیران ارشد( الف

 

 

سال سابقه  5بیشتر از كارشناسي ارشد "یا  "سال سابقه كار 1مدرك دكتري بیش از "داراي 

 نفر 1امتیاز،  5/1به ازاي هر نفر   "سال سابقه كار 25مدرك كارشناسي بیش از "و یا " كار

 .در غیر اینصورت به تناسب از میزان امتیاز كاسته مي شود*

23 

36 

 3 ارتباط فعالیت كاري متقاضي در زمینه فراخوان با توجه به اساسنامه شركت (ب 

 

كاركنان كلیدي، نمودار سازماني و كفایت ( ج

 تعداد نیروي انساني

 5مدرك كارشناسي با بیشتر از "یا  "سال سابقه كار 3مدرك كارشناسي ارشد بیشتر از "داراي 

 (نفر 5امتیاز،  1به ازاي هر نفر ) "سال سابقه كار

ه در این بخش در صورت احراز سابقه كار كمتر از میزان مورد نظر، به تناسب از امتیاز مكتسب*

 .كسر خواهد شد

 امتیاز5نمودار سازماني و تعداد نیروي انساني ارائه به ازاي 

25 

 3 مورد 3امتیاز،  2به ازاي هر مورد  افتخارات  تقدیرنامه ها و(  د 

 5 .بود خواهد( امتیاز 5)ارائه یك گواهینامه معتبر حائز امتیاز كامل  مدیریت كیفیت  سیستم گواهینامه هاي(  ه 

 

 سازمان برنامه و بودجه كشوررتبه بندي 

 امتیاز 23، 2در صورت داشتن رتبه 

 امتیاز 9، 1در صورت داشتن رتبه 

 امتیاز 6، 3در صورت داشتن رتبه 

امتیاز 1، 1در صورت داشتن رتبه   

23 23 

 9 9 توان مالي  

 
 دفاتر فرعي/دفتر مركزي

 امتیاز 1دفتر تهران 

 امتیاز 2دفتر شهرستان 
1 1 

 3 3 كیفیت ارائه اسناد و مدارك ارزیابي كیفي سایر موارد 
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 1ضمیمه شماره 

 ……… فرم پـیشنهاد قیمت مناقصه شماره

 ......................................................شرکت 

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي  طراحي، راه: موضوع 

 .(Netیا   Javaبسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اقتصاد تحت ماده 

کال بودن و اطمينان ازصحيح و فاقد اش)، مطالعه دقيق مدارك مناقصه «مناقصه گزار»بعد از بررسي امکانات، خواسته هاي 

فوق را با موضوع خدمات که  نمائيم ، بدینوسيله تقبل ميگردد که همه آنها مهر و امضاء شده و به پيوست مسترد مي( آن

( به حروف)ریال و ( .............................................................................. به عـدد)سقف مبلغ 

. ، به انجام رسانيم(1ضميمه شماره )ریال، طبق جدول جزئيات پيشنهاد قيمت ............................................... ........................

حداکثر ظرف مدت هفت  نمایيم مي تعهد ،چنانچه پيشنهاد ما مورد قبول واقع شود و به ما بصورت کتبي اعالم گردد

به مبلغ                               ) شنهاديدرصد مبلغ پي پنجحداقل سپرده اي معادل نهاد، روزکاري از تاریخ ابالغ نامه پذیرش پيش

ما اذعان داریم  .تهيه و تسليم نمایيم« مناقصه گزار»مطـابق نظر  داتـتعهتضميـن انجـام وان ـبعن، (ریـال......................... 

این پيشنهاد از اعتبار . الزامي براي واگذاري کار به پائين ترین قيمت و یا هر یک از پيشنهادها ندارد «مناقصه گزار»که 

بوده و در عرض این مدت هر  یكصد و بیست روزمدت ذکر شده است تا  اسناد مناقصهتاریخي که براي تسليم آن در 

ور خواهد بود و در آالزام، الم نماید براي طرفينن اعآقبولي خود را بصورت کتبي نسبت به  «مناقصه گزار»لحظه که 

 شرکت)در فرایند ارجاع کار  شرکتتضمين  دارد حق «مناقصه گزار»ا انجام کار نشویم ی قرارداد صورتيکه ما حاضر به عقد

 .نماید برداشتما را به نفع خود  (در مناقصه

 0 شرکتاز طرف 

 0نام و نام خانوادگي 

 0سمت 

 0شماره ثبت 

 0آدرس 

 0کد پستي

 0فاکس / تلفن

 0مهر و امضاء و تاریخ
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 3ضمیمه شماره 

 جدول جزئیات پیشنهاد قیمت

 
اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش  طراحي، راه ردیف

قانون رفع موانع  21طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده 

 .(Netیا  Java بسترمبتني بر )تولید

 (ریال)قیمت  وزن

  %23 سال 17باالتر از  با سن تن :1هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالي  47 جایگزیني 2

  %23 توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن 1

  %13 اي آب کشاورزيها و چاه ه تلمبهبرقدار کردن  3

  %23 کالنشهر 1توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و  1

  %33 موتورخانه هاي موجود در کشور/ سامانه هاي گرمایشي يآیکار افزایش 5

  %23 جایگزیني و نوسازي ناوگان حمل و نقل مسافري و باري درون شهري و برون شهري 6

  %23 هزار تاکسي فرسوده با تاکسي گازسوز با پيمایش باال :11جایگزیني  7

  %233 مجموع 
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  1ضمیمه شماره 

                                                                                                                       

 

 

 نامه پذیرش پیشنهاد 

 

 

 بهینه سازي مصرف سوخت شركت: از 

 (مناقصه گرنام ............................................): به 

 

 ابالغ پذیرش پیشنهاد: موضوع

 

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و  طراحي، راه » به این وسيله، به اطالع مي رساند، آن شرکت در مناقصه

 بسترمبتني بر)ون رفع موانع تولیدقان 21مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده بهبود سامانه پایش طرح هاي 

Java  یاNet.)» با سقف مبلغ پيشنهادي    ..... با شماره ..................................................................................................................

از دریافت کاري روز  5قصه ظرف مدت از این رو، مقتضي است، طبق اسناد منا. انتخـاب شـده ایـدریال، به عنوان بـرنـده 

. ، اقدام نمایيدبرنامه ریزي و سيستمهامدیریت نامه، نسبت به تهيه ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد و تحویل آن به  این

حق ضبط تضمين شرکت در « مناقصه گزار»ده، بدیهي است در صورت عدم ارائه ضمانتنامه مذکور طي مدت یاد ش

 .فرآیند ارجاع کار را بدون نياز به هرگونه تشریفاتي براي خود محفوظ مي دارد

مالصدرا، خيابان شيرازي شمالي، به نشاني   برنامه ریزي و سيستمهامدیریت براي کسب اطالعات بيشتر، مي توانيد به 

شماره  114:1111 و 11:114:1تماس  هايشماره تلفن.مراجعه نمایيد چهارم، طبقه 21خيابان دانشور شرقي، پالك 

  .است 37:114:1دورنگار 

 

 (مناقصه گرنام و سمت و امضاي شخص داراي امضاي مجاز )

  

 .................... 0شماره 

 .................... 0 تاریخ

 .................... 0پيوست
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 5ضمیمه شماره 

 (در مناقصه شركت) كار  ارجاعدر فرایند  شركتنمونه ضمانت نامه 

 :تاریخ

 :شماره

به  ....................................حقوقي/ با شناسه حقيقي( نام متقاضي.................................................................................... )نظر به اینکه 

 شرکت( موضوع ارجاع کار......................................... )مایل است در مناقصه کدپستي ............................................................ نشاني 

 در( نام متقاضي............... ).....................................از( نام ضامن...................................................) ،نماید

 ارز تضمين و تعهد / ریال...................................... مبلغ  بربرا( ذي نفع/ کارفرمانام ............................... )...........................مقابل

اطالع دهد که پيشنهاد ( مننام ضا................................................. )به ( ذي نفع/ کارفرمانام ..............................)نماید چنانچه مي

و معامالت درج شده / و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رساني مناقصاتشرکت کننده نامبرده، مورد قبول واقع شده 

. ...................................مشاراليه از امضاي پيمان مربوط یا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات استنکاف نموده است، تا ميزان 

نام )به محض دریافت اولين تقاضاي کتبي واصله از سوي  ،مطالبه نماید( ذي نفع/ نام کارفرما)ارز هر مبلغي را که / ریال

بدون اینکه احتياجي به اثبات استنکاف یا اقامه دليل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامي از مجاري قانوني یا ( ذي نفع/ کارفرما

 .بپردازد( ذي نفع/ نام کارفرما)...................... حواله کردیا در وجه  قضایي داشته باشد،

 . معتبر مي باشد.............................................   مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

دیگر قابل تمدید است و در صورتيکه  براي مدت سه ماه( ذي نفع/ نام کارفرما)این مدت بنا به در خواست کتبي 

موجب ( نام متقاضي........................... )نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا ( نام ضامن.......................... )

متعهد ( نام ضامن....................... )دید ننماید، را موفق به تم( نام ضامن................................. )این تمدید را فراهم نسازد و 

/ نام کارفرما)است بدون اینکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد 

 .پرداخت کند( ذي نفع

به نشود، ضمانتنامه در سر رسيد، خود به مطال( ذي نفع/ نام کارفرما)چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي 

 .نگرددمسترد خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از آنکه مسترد گردد یا 

روزنامه  در در صورتيکه مدت ضمانت نامه بيش از سه ماه مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهي

 . کثيراالنتشار ميسر خواهد بود

 .برنامه ریزي کشور برسد و  ر صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریتد

 

 

 مهر و امضاي بانک                                                                         
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 6 ضمیمه شماره

 نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات

 

به ................. پستيکد........................به نشاني ....................... حقوقي/ با شناسه حقيقي .................( نام متقاضي)نظر به اینکه 

که موضوع ارجاع کار در پایگاه  ..................(موضوع قرارداد)اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد  .......................(نام ضامن)

در  ....................... (نام متقاضي) دارد از .....................(ذینفع/ نام کارفرما)معامالت درج شده را با / الع رساني مناقصات اط

انجام تعهداتي که موجب به منظور  ارز/ ریال..................... ......................براي مبلغ ....................... (ذي نفع/ نام کارفرما)مقابل 

کتباً و قبل از انقضاي ( ي نفعذ/ نام کارفرما) ضمين و تعهد مينماید در صورتي کهقرارداد یاد شده به عهده مي گيرد ت

از اجراي هر یک از  تعهدات ناشي  ............. (نام متقاضي)اطالع دهد که  .............. (نام ضامن)رسيد این ضمانت نامه به سر

( ذي نفع/ نام کارفرما)ارز، هر مبلغي را که / ریال............................................ قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا ميزان  از 

تأیيد وزیر با  .................(ذي نفع/ نام کارفرما)مطالبه کند، به محض دریافت اولين تقاضاي کتبي واصله از سوي ................... 

ي داشته باشد ، با ذکر یي قانوني و قضاراصدور اظهار نامه یا اقدامي از مج بدون آنکه احتياجي به یا باالترین مقام کارفرما

 . بپردازد .................(ذي نفع/ نام کارفرما)نوع تخلف در وجه یا حواله کرد  

ذي / نام کارفرما)است و بنا به درخواست کتبي واصله  ..........................مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداري روز 

 ياشد و در صورتب د ميقابل تمدیشود قبل از پایان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي که درخواست  ...............( نفع

موجب این ........................  (نام متقاضي)نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  .................(نمانام ض)که 

متعهد است بدون ........................  (نمام ضنا) حاضر به تمدید نمایدرا ................... (نمانام ض)را فراهم نسازد و نتواند  تمدید

...................... ( ذي نفع/ نام کارفرما)در باال را در وجه یا حواله کرد را به مجدد باشد، مبلغ درج شده آنکه احتياجي به مطال

 .پرداخت کند

 .در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد
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 ضمیمه شماره 7

 انجام كارنمونه ضمانتنامه استرداد كسور حسن 

 کد پستي ...............................به نشاني ................حقوقي/با شناسه حقيقي............. ( نام متقاضي)نظر به اینکه 

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

/ نام کارفرما)ارز  از طرف / ریال................................................اطالع داده است که مقرر است مبلغ  ................( نام ضامن) به 

که موضوع  ....................................................(موضوع قرارداد)داد کسور حسن انجام قراربه عنوان استرداد .................. ( ذینفع

پرداخت  .................................................(نام متقاضي)شده به معامالت درج / ارجاع کار آن در پایگاه اطالع رساني مناقصات

نام )متعهد است در صورتي ............... ( نام ضامن ) ،................( متقاضينام )شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به 

اطالع دهد  .....................................(نام ضامن)انقضاي سر رسيد این ضمانت نامه به کتباً و قبل از ......................(ذینفع/ کارفرما

ارز، هر / ریال................از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا مبلغ ................... (نام متقاضي)که 

نام )مطالبه کند، به محض دریافت اولين تقاضاي کتبي واصله از سوي   ...................(ذینفع/ نام کارفرما)مبلغي را که 

داشته باشد  يانکه احتياجي به صدور اظهار نامه و یا اقدامي از مجاري قانوني و قضایآ بدون ...........................(ذینفع/ کارفرما

 . بپردازد......................(ذینفع/ نام کارفرما )در وجه یا حواله کرد 

( ذینفع/ کارفرما نام )است و بنا به درخواست کتبي ...................نامه تا آخر وقت اداري روز مدت اعتبار این ضمانت

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

نام )، براي مدتي که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتي که ن شدهواصله تا قبل از پایان وقت اداري روز تعيي

 .......................(نام متقاضي)نامه را قبل از انقضاي آن تمدید کند و یا  نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت ...............( ضامن

 ...............................(نام ضامن) را حاضر به تمدید نماید ................( نام ضامن)را فراهم نسازد و نتواند  آن موجب تمدید

/ نام کارفرما)متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد 

 .پرداخت کند .........................(ذینفع

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسددر صورت ضبط ضمانت نامه،  موضوع به اطالع 
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 ضمیمه شماره 9: 

مناقصه گرانمشخصات   

 0 اطالعات عمومي شرکت

  نام شرکت

  نوع شرکت

 آخرین مبلغ سرمایه سرمایه اوليه سرمایه شرکت

  شماره ثبت شرکت

  آدرس شرکت

  تلفن

  فاکس

  سایت شرکت

  پست الکترونيک

  نوع فعاليت شرکت

  شرکت شعب

  شرکت مادر

 اعضاء هيئت مدیره
 

 

 0.شرکت( دارندگان بيش از پنج درصد کل سهام)سهامداران عمده / نام صاحبان

  ردیف

  

  

  

که توسط مراجع ذیصالح  رارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت و آگهي آخرین ثبت شرکت در روزنامه رسمي کشو

 .ضروریستبرابر اصل شده باشد، 

 .کند ایجاد نمي (مناقصه گر) و ارسال این پرسشنامه هيچگونه حقي را براي ارسال کنندهتکميل 

 .هایي که ناقص باشد و یا مدارك مورد نياز به پيوست نباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد به فرم

 .پيشنهادات مردود شناخته خواهد شد («مناقصه گزار»بنا به تشخيص ) مناقصه گردر صورت مشخص شدن خالف اظهارات 

 انجام خواهد شد  «مناقصه گر»جهت بررسي اسناد ارسالي بازدید حضوري بدون هماهنگي قبلي از محل 

 .در رد یا قبول شرکت ها مختار مي باشد  «کارفرما»
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 8ضمیمه شماره 

 كارمندان دولت  ونمایندگان مجلس  و ءفرم تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله وزرا

   11/23/2337مورخ  و كشوري در معامالت دولتي

 

و  ءوعيت مذکور در قانون مداخله وزرايد مي نماید که مشمول ممنیذیل این ورقه ، بدینوسيله تابا امضاء  مناقصه گر

 ، خالف این موضوع به اثبات برسد نمي باشد و چنانچه 1115کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه 

در  شرکت)فرایند ارجاع کار در  شرکتمناقصه گزار حق دارد که پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين 

، برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود  مناقصه گريد ميگردد که هرگاه این یقبول و تا. به نفع خود ضبط نمایدرا  (مناقصه

( تا تحویل قطعي)مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد  ، قرارداد«مشاورمهندس »و بعنوان 

سهيم و ذینفع نماید قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادي را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در این 

حق خواهد داشت که قرارداد  «شرکت بهينه سازي مصرف سوخت/مناقصه گزار»ا قسمتي از کار را به آنها محول کند و ی

را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخير در اجراي کار را  «مشاورمهندس »را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات 

 .ميباشد «مناقصه گزار»ده با تشخيص تعيين ميزان خسارات وار .از اموال او اخذ نماید

متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي قرارداد بدليل تغييرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون  مناقصه گر

 .برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود «مناقصه گزار»مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع 

 ،حق دارد قرارداد را فسخ نموده «مناقصه گزار» ،مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند مناقصه گربدیهي است چنانچه 

مناقصه ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط و خسارات ناشي از فسخ قرارداد و یا تاخير در اجراي کار را بنا به تشخيص خود از 

 .مطالبه نماید گر

که بر مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي کامل داشته و در صورت تخلف مستحق  الم ميدارداع مناقصه گرهمچنين 

 .مجازاتهاي مربوط مي باشد

 

 0تاریخ       مشاور/مناقصه گرنام 

 

 مناقصه گرامضاء مجاز و تعهد آور و مهر نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان 
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 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات :  23 ضمیمه شماره

 یك مرحله اي و دو مرحله اي صنعت نفت
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 23           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

 
  



 

 

 :1           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه
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 ضمیمه شماره 22 : معیارهاي ارزیابي فني مناقصه گران

به منظور حفظ حقوق  مناقصه گرانشایسته است که . در جدول زیر پارامترها و معيارهاي ارزیابي فني آورده شده است

 .خود، اطالعات درخواستي را به ترتيب در بخش اسناد ومدارك فني پيشنهاد خود قرار دهند

 ریال 517،:414،11،:01 برآورد مبلغ قرارداد

 ریال 15:،115،:71 :تضمین مبلغ 

 :4 :حداقل امتیاز فني

 :/01 ضریب امتیاز فني

فرم ارزیابي فني  1ماه بوده و در صورت ارائه پيشنهاد در زمان کوتاه تر به آن شرکت در بند  11سقف زمان انجام پروژه 

  امتياز تعلق مي گيرد

 امتیازحداكثر 
 نحوه امتیاز دهي 

فني و  شرح جزء معیارهاي ارزیابي

 بازرگاني

 عناوین

55 

25 
 امتیاز 25باشد،  Javaدر صورتي كه بستر 

 امتیاز 7.5باشد،  Net.در صورتي كه بستر 
 بستر پیاده سازي سامانه -2-2
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ي
شناس

ش 
ي و رو

متدولوژ
 

3 
از طریق سایر پروتكل ها و بصورت  Web Serviceمبادله اطالعات عالوه بر پروتكل  -2-1

Offline  پذیر باشد امكاننیز. 

 دارا بودن سرویس راه اندازي-2-3 3

8 

 امتیاز 3فرم ساز، 

 امتیاز 3گزارش ساز، 

 امتیاز 3داشبورد مدیریتي، 

نرم افزارهاي مورد استفاده در طرح  -2-1

 پیشنهادي

5 
SQL Server ،5 امتیاز 

My SQL، 3 امتیاز 
 پایگاه داده -2-5

13 
پیشنهاد امتیاز این بخش با توجه به سند طرح و 

 .فني بر اساس نظر كارفرما ارائه خواهد شد

ارزیابي سایر موارد پیشنهاد فني  -2-6

 بازرگاني ارائه شده متناسب با طرح

 این ضمیمه 2پیوست نحوه امتیاز دهي مطابق  15 15

به تفكیك مدارك كاركنان كلیدي موثر 

تحصیلي و تخصص مرتبط با موضوع فراخوان، 

و دوره مدیریت پروژه  رزومه كاري، سوابق 

  هاي گذرانده شده افراد مرتبط با پروژه

1-
ن 

كاركنا

ي
كلید

 
موثر

 

13 

25 

 امتیاز  3به ازاي هر پروژه، 

 ارزیابي رضایت كارفرمایان درصورت داشتن
، حسن سابقهمرتبط با پروژه اعالمي به ازاي هر 

 1نحوه امتیاز دهي مطابق پیوست )امتیاز   2

 (این ضمیمه

پروژه هاي عملیاتي،تحلیل طراحي و  -3-2

 (پروژه 1حداكثر )تولید سامانه هاي مشابه 

3-
 

سایر معیارها
 

5 
 با مطابق مستندات بودن كامل و بودن منظم

 شده اعالم اسناد
 نحوه ارائه مدارك پاكت فني و بازرگاني -3-1

 مجموع امتیاز 233
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مرتبط با موضوع فراخوان، رزومه كاري، سوابق  كاركنان كلیدي موثر به تفكیك مدارك تحصیلي و تخصص  - 2پیوست 

 مدیریت پروژه و دوره هاي گذرانده شده افراد مرتبط با پروژه

 كاركنان كلیدي موثر -جدول 

مدارك تحصیلي و تخصص مرتبط با موضوع فراخوان، رزومه كاري، سوابق : به تفكیك  مرتبط با پروژه نفر از كاركنان كلیدي موثر 5اطالعات  -

 .مطابق جدول فوق تكمیل گرددو دوره هاي گذرانده شده  مربوطه

 .رزومه فني پرسنل الزامي مي باشد و ارائه لیست بیمه نفرات معرفي شده، تصویر مدارك تحصیلي، تصویر مدارك دوره هاي گذرانده شده -

 :مي باشند ذیلسمت هاي مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر در پروژه  به شرح كه بصورت نفرات پروژه  جدول فوق، مربوط به تكمیل -

 مدیر پروژه 

  (نماینده مدیر پروژه)كارشناس ارشد پروژه 

 2كارشناس استقرار 

 1كارشناس استقرار 

 كارشناس پشتیبان 

 

 :نحوه امتیاز دهي -

و یك امتیاز بر اساس دوره هاي گذرانده و به شرح ذیل امتیاز آن بر اساس سوابق و مدارك تحصیلي  1امتیاز مي باشد كه  5باالترین امتیاز هر فرد 

 .مدارك بین المللي مرتبط ارائه خواهد شد

 

  ي مرتبط مدرك كارشناسي ارشد در رشته نرم افزار، مدیریت فناوري اطالعات و یا رشته ها: 1امتیازIT ،23  (نرم افزار)سال سابقه كار در حوزه فناوري اطالعات ،

 .سال سابقه كار در شركت پیشنهاد دهنده، تجربه مدیریت در پروژه هاي مشابه، آشنایي كامل با روش هاي تولید نرم افزار 5

   مدرك كارشناسي ارشد در رشته نرم افزار، مدیریت فناوري اطالعات و یا رشته هاي مرتبط : 3امتیازIT،5  سال سابقه كار مرتبط با

به عنوان مدیر یا  سال سابقه كار در شركت پیشنهاد دهنده،تجربه همكاري در پروژه هاي مشابه 3، (نرم افزار)حوزه فناوري اطالعات

 .كامل با روش هاي تولید نرم افزار نماینده شركت در پروژه، آشنایي

  مدرك كارشناسي در رشته نرم افزار، مدیریت فناوري اطالعات و یا رشته هاي مرتبط  : 1امتیازIT،5  سال سابقه كار مرتبط، تجربه

 (امتیاز این بند در خصوص مدیر پروژه لحاظ نخواهد شد) همكاري در پروژه هاي مشابه به عنوان كارشناس

  مدرك كارداني در رشته نرم افزار، مدیریت فناوري اطالعات و یا رشته هاي مرتبط  : 2امتیازIT  ،1  سال سابقه كار مرتبط، تجربه همكاري

 (امتیاز این بند صرفا در خصوص كارشناس پشتیباني لحاظ خواهد شد)در پروژه هاي مشابه به عنوان كارشناس

 

امتیاز مي  2امتیاز و حداكثر امتیاز این بخش به ازاي هر نفر  3.5در خصوص دوره هاي گذرانده شده پیشرفته مرتبط با تخصص به ازاي هر دوره  -

 .باشد

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي

رشته 

 تحصیلي

آخرین 

مدرك 

 تحصیلي

سال 

اخذ 

آخرین 

مدرك  

 تحصیلي

 تخصص مرتبط با 

 موضوع فراخوان

 سابقه كار 
دوره هاي گذرانده 

پیشرفته شده 

 مرتبط با تخصص
مرتبط با 

 تخصص

در شركت 

 متقاضي 

2         

1         

3         

1         

5         
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 مشابههاي پروژه هاي عملیاتي،تحلیل طراحي و تولید سامانه  انجام -1پیوست 

 سامانه هاي مشابهپروژه هاي عملیاتي،تحلیل طراحي و تولید  -جدول 

 
 .تا كنون مطابق جدول فوق تكمیل گردد 82قرارداد طي سال هاي  1 حداكثر ، اطالعاتامتیاز 3 قراردادبه ازاي هر  -

 .الزامي است مندرج در جدول فوق و سایر مدارك مرتبط با این جدول يارائه مدارك مثبته مبني بر انجام قرارداد ها -

 رضایت كارفرمایان  -جدول 

 
 (حسن سابقه 3امتیاز و حداكثر  2به ازاي هر حسن سابقه ) 5رضایت كارفرمایان قبلي براي قراردادهاي مندرج در جدول  -

 .معیار الزامي مي باشدكارفرمایان قبلي در ارزیابي امتیاز این حسن سابقه از  گواهي تصویر ارایه -
 

 

 

 

 

  

مبلغ  كل قرارداد 

 (میلیون ریال)
 تاریخ شروع  تاریخ اتمام 

 مشخصات كارفرما

 (تلفن/ نام و نشاني) 

محل 

 اجرا
 ردیف قراردادنام  شماره قرارداد

        

        

        

        

(سال)قرارداد مدت

نام كارفرما
 قراردادمبلغ   

(ریال)
قراردادموضوع   

 ردیف

تاریخ ........شروع تاریخ سال .....

  ....اتمام
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 ضمیمه شماره 21: شیوه نامه حمایت از تولید داخلي و شفاف سازي معامالت

 هاي داخلي صاحب صالحیتالزام به دعوت از شركت -2

در مواردي که از طرف معاونت امور مهندسي وزارتخانه طبق ضوابط مقرر، شرکتي داخلي به عنوان توليد کننده صاحب 

صنعت نفت  Vendor List در)شود هاي تابعه معرفي شده یا ميتوليد و عرضه کاالیي رسماً به شرکتصالحيت براي 

د، مکلفند در تامين نيازهاي مرتبط در موارد برگزاري مناقصه محدوهاي تابعه، ، شرکت(گيردقرار داشته و یا قرار مي

 .ارائه پيشنهاد دعودت به عمل آورندهاي داخلي معرفي شده در فهرست یاد شده براي خود از همه شرکت

 هاهمسنگ سازي قیمت -1

هاي توليدات داخلي و کاالهاي خارجي باید در تمامي معامالت خرید کاال، مالك ارزیابي و مبناي مقایسه بين قيمت

هاي حمل و قيمت همسنگ شده کاالهاي خارجي پس از افزودن هزینه. هاي همسنگ شده بين این کاالها باشدقيمت

به دست ( مانند حقوق گمرکي، سود بازرگاني و موارد مشابه)بيمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتي 

بدین معنا قيمت کاالهاي مشابه خارجي و داخلي باید در نقطه مشابه پس از عبور از گمرك ایران همسنگ . خواهد آمد

 . و سپس با همدیگر مقایسه شوند

ایسه قيمت تمام شده کاالي خارجي پس از ترخيص از گمرك و براي سازنده داخلي تحویل در خروجي مبناي مق 

 .باشدکارخانه مي

در مناطق آزاد و ویژه که ورود کاال معاف از پرداخت حقوق گمرکي است و نيز با هدف حمایت و ترجيح  -2تبصره 

 .الزامي استها سازنده داخلي اجراي بند فوق فقط در همسنگ سازي قيمت

اي، جداي از هاي دو مرحلههاي کيفي پيشنهادها در مناقصهها با منظور کردن تفاوتتراز کردن قيمت -1تبصره 

 .نخواهد بود فرآیندهمسنگ سازي مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن 

 یكسان سازي متن و شرایط قرارداد  -3

و یا بين کاالي )و خدمات که رقابت بين توليد کنندگان داخلي با عرضه کنندگان خارجي کاال در همه معامالت خرید کاال 

گيرد، باید همه شرایط مناقصه براي شرکت کنندگان ایراني و خارجي صورت مي( ساخت داخل با کاالي ساخت خارج 

 0توان به ضرورتدر این مقوله از جمله مي. یکسان باشد

  شروط ضمن عقد،یكساني متن قرارداد و 

 انجام (در مناقصهشركت ) ارجاع كار فرآینددر  هاي شركتیكساني نحوه، میزان و نوع ضمانت نامه ،

 انجام كار و پیش پرداخت و دیگر تضامین قانوني الزم و نیز حسن تعهدات،

 یكساني شرایط براي بازرسي و تحویل كاال از فروشنده چه خارجي و چه داخلي اشاره كرد. 

شود که در تمامي معامالت خرید کاالها چه داخلي و چه خارجي، از بازرسي اشخاص ثالث واجد صالحيت بهره ميتوصيه 

 .گرفته شود
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 نرخ محاسبه ارز در مقایسه قیمت ها و نیز در پرداخت ها -1

بيني نشده نرخ به منظور حمایت از توليد کنندگان داخلي و صيانت از آنها در برابر ریسک هاي ناشي از تغييرات پيش 

شود که در معامالتي که رقابت بين توليد کنندگان داخلي با عرضه کنندگان خارجي کاال تسعير ارز، بدینوسيله مقرر مي

ي قيمت هاي پيشنهادي و نيز گيرد، مالك مقایسهصورت مي( و یا بين کاالي ساخت داخل با کاالي ساخت خارج)

بر این پایه، پرداختهاي به . باشد( ن یک ارز معتبردحسب مورد با منظور کر)ر پرداختها، باید قيمتها به ارزهاي معتب

شرکتهاي ایراني طرف معامله، طبق قرارداد در سر رسيدها با ارز مورد معامله محاسبه، ليکن به صورت ریالي با نرخ تسعير 

 .گيردارز آزاد صورت مي

ین بند، عبارت از ميانگين نرخ ارز براساس اعالم صرافي هاي نرخ تسعير ارز براي تمامي موارد مذکور در ا -2تبصره 

در مقایسه قيمتهاي . خواهد بود( طبق قرارداد)روز کاري متوالي منتهي به روز پرداخت  5بانکهاي صادرات و ملت در 

الي مالك روز کاري منتهي به روز گشایش پاکتهاي م 5پيشنهادي شرکت کنندگان در مناقصه ها نيز نرخ یاد شده براي 

 .عمل قرار خواهد گرفت

در مناقصاتي که به تشخيص شرکت ضرورت دارد که براي تامين مواد اوليه، بخشي از قيمت کاال به صورت ارز  -1تبصره 

در خارج از کشور به طرف قرارداد پرداخت شود، الزم است که این امر و ميزان ارز پرداختي به صراحت در اسناد مناقصه 

 .ن حکم در مورد شرکتهاي ایراني و خارجي باید به یکسان به اجرا گذارده شودای. آورده شود

 شفافیت در برگزاري معامالت -5

 0مناقصات شرکتها مراعات شود/ الزم است موارد زیر دقيقاً توسط شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه و به ویژه توسط کميسيون هاي معامالت

قيد کند که « اسناد مناقصه»باید به روشني و صراحت در ( کت تابعه نفتشر)در تمامي مناقصه ها، مناقصه گزار -7-1

توانند پيشنهاد مالي اصالحي خود را فقط یک بار در پاکت الك و مهر شده، در جلسه بازگشایي پاکتهاي مناقصه گران مي

کميسيون / ون معامالتمالي و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوري و دستي و در قبال دریافت رسيد به کميسي

 . مناقصات تسليم کنند

 .پاکتهاي مالي اوليه این دسته مناقصه گران، باید عيناً و به صورت الك و مهر شده به آنان بازگردانده شود

روز کامل قبل از روز برگزاري  7در تمامي معامالت اعم از مناقصه ها و مزایده ها، شرکتهاي تابعه نفت باید حداقل -7-2

بازگشایي پاکتهاي مالي، به صورت کتبي از همه شرکت کنندگان پذیرفته شده از نظر صالحيت و یا ارزیابي فني، جلسه 

 .براي حضور در جلسه بازگشایي پاکتهاي مالي، با ذکر تاریخ، ساعت و محل برگزاري جلسه، دعوت نمایند

نفر نماینده را براي شرکت در این جلسه به  2کثر توانند حدادعوت شده مي( و یا مزایده گران) هر یک از مناقصه گران 

واجد ( و یا مزایده گران) تحت هيچ شرایطي و به هيچ دليلي، دعوت نکردن از مناقصه گران . صورت کتبي معرفي کنند

 .شرایط، مجاز نخواهد بود

رعایت نکردن بند یاد شده از . را بر عهده دارد 7معاونت امور مهندسي وزارتخانه، مسووليت نظارت بر حسن جریان بند  -4

سوي برگزار کنندگان مناقصه ها یا مزایده ها، در صورت شکایت هر ذینفع یا مقام مسوولي، محتمل است به اعالم بطالن 
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، عالوه بر اقدامات براي ابطال معامله، 7حال در صورت احراز تخلف از اجراي بند در هر . مناقصه ها یا مزایده ها منجر شود

 . مسووالن ذیربط حسب مورد تحت پيگيرد اداري نيز قرار خواهند گرفت

این شيوه نامه باید به عنوان جزئي از اسناد مناقصه ها یا مزایده ها منظور شده و در اختيار همه شرکت کنندگان -5

 .ي عمومي یا محدود براي خرید کاال یا خدمات قرار گيرددرفراخوان ها

/ مسووليت حسن اجراي این شيوه نامه در هر شرکت حسب مورد با هيات مدیره، مدیر عامل و کميسيون معامالت -1

 .کميسيون مناقصات آن شرکت خواهد بود

سب مفاد این شيوه نامه را به اطالع عموم معاونت امور مهندسي و اداره کل روابط عمومي وزارتخانه باید به طرق منا -3

 .ذینفعان برسانند

تابعه در همه  ابالغ، براي همه شرکتهايتبصره بوده و رعایت مفاد آن از تاریخ  1بند و  3این شيوه نامه مشتمل بر 

له اي از انجام آن براي همه معامالت جاري در هر مرح 7رعایت بند معامالت، اعم از خرید و فروش، حسب مورد و به ویژه 

 .نيز که باشند، الزامي است
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 ضمیمه شماره 23 : نمونه قرارداد

  

 

 

 

 ملي نفت ایران شرکت

 بهينه سازي مصرف سوخت شرکت

 

 

 اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش  طراحي، راهخدمات مشاوره اي قرارداد 

 .(Netیا   Javaبسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده 

 سمت
 عضو هيات مدیره 

(مهندس مشاور)  

مدیر عامل 

(مهندس مشاور)  

واحد  مسئول

 متقاضي

برنامه ریزي مدیر 

 و سيستم ها

امور  رئيس

 قراردادها

حقوقي امور مدیر 

 و قراردادها

 نام و 

 خانوادگينام 
 

      

 (اصل)امضاء 
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 بسمه تعالي

آن، که مجموعه اي غير قابل تفکيک است و از این پس ( 2)موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 

، کد اقتصادي .................................بهينه سازي مصرف سوخت به شماره ثبت  شرکت، بين قرارداد ناميده مي شود، 

به نشاني تهران، خيابان .......................................................... و کدپستي .............................. ، شناسه ملي ........................................

ناميده مي شود، از یک طرف و « کارفرما»که از این پس  21يرازي شمالي، خيابان دانشور شرقي، پالك ش

که از این پس  ..............و کدپستي ...................، شناسه ملي...................، کد اقتصادي...............به شماره ثبت..............................

شود، از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطي که در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده  ناميده مي« اورمشمهندس  »

 .است، منعقد مي گردد

 موضوع قرارداد. 2ماده 

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود  طراحي، راه »انجام خدمات مشاوره اي  موضوع قرارداد عبارتست از

یا  Javaبسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده 

Net.) » آمده است ،1که شرح کامل آن در پيوست شماره. 

 اسناد و مدارك. 1ماده

دهنده قرارداد حاضر محسوب مي شوند و در صورت بروز هرگونه اختالف نظـر در  اسناد و مدارك زیر بعنوان اجزا تشکيل 

 0اجرا و یا تفسير هریک از مفاد قرارداد اسناد و مدارك قرارداد به ترتيب زیر اولویت و ارجحيت خواهند داشت

 .موافقتنامه حاضر 2-1

 .شرایط عمومي 2-2

 0پيوستها 2-1

 .شرح موضوع قرارداد      1پيوست 

 .شرح خدمات      2ست پيو

 .الزحمه، مباني و روش محاسبه و نحوه پرداخت آن حق     1پيوست 

 .برنامه زماني کلي     1پيوست 

 .شرایط خصوصي     7پيوست 

 .سازمان و اسامي افراد کليدي انجام کار     4پيوست 

ابالغ شده  مهندس مشاورظور انجام آن، به اسناد تکميلي که حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به من     5پيوست 

 .شود یا بين دو طرف قرارداد، مبادله مي

 .مدارك و گزارشهاي مصوب      1پيوست 

 .شيوه نامه حل اختالف قراردادي      3پيوست 

 .دستورالعمل مالکيت فکري صنعت نفت    :1پيوست 

 .کامل قرارداد تسویه حسابو  برگ مفاصاحساب   11پيوست 

انجام شود موافقتنامه همکاري آنان نيز ( Joint Venture)به صورت مشارکت  «مشاورمهندس »چنانچه خدمات 0 تبصره

 .ضميمه قرار داده ميشود
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 مدت. 3ماده 

است، با شرایط عمومي قرارداد  2ماده  موضوع قرارداد که شروع و تنفيذ آن طبقو مراحل  مدت انجام خدمات قسمتها

 0به شرح زیر است( 1پيوست شماره )زماني کلي توجه به برنامه 

مدت یاد شده، تابع تغييرات مدت، . ماه مي باشد 11مدت اعتبار قرارداد حاضر مشتمل بر دو بخش اجرا و پشتيباني 

 .شرایط عمومي، خواهد بود 21موضوع ماده 

طراحي،ایجاد، راه در پيوست شماره چهار و ایجاد زیر ساخت کليه زیر سامانه ها در مدت کمتر از جدول برنامه زماني مندرج 

ها به صورت همزمان یا در مدت کمتر از جدول برنامه زماني مندرج در پيوست شماره چهار، با  سامانه اندازي و نگهداشت زیر

 . پذیر مي باشد توافق طرفين امکان

 الزحمهحق. 1ماده 

 0شرح زیر استمبالغ حق الزحمه قسمت هاي و مراحل مختلف خدمات، به  1-1

 (........................ب   (......................الف

 .درج شده است 1نحوه تعيين حق الزحمه و روش پرداخت آن در پيوست  1-2

 قرارداد ینتعهدات طرف. 5ماده 

 .انجام دهد الزحمه ، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت حق«شاورهندس مم» 7-1

متعهد است وظایفي را که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است انجام دهد، و نيز متعهد است که در  «کارفرما» 7-2

 .پرداخت کند «مشاورمهندس »الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به  ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق

 نشاني. 6ماده 

 .21تهران، خيابان شيرازي شمالي، خيابان دانشور شرقي، پالك  0«کارفرما»نشاني 

 ........................................................................................................................ 0«مشاورمهندس »نشاني 

روز قبل از تاریخ تغيير، نشاني جدید خود را به (  17) دهد، باید پانزده  هرگاه یکي از دو طرف قرارداد، نشاني خود را تغيير

ود و ش تا وقتي که نشاني جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشاني قبلي ارسال مي. طرف دیگر اعالم کند

 .گرددابالغ شده تلقي مي

 سایر الزامات. 7ماده 

 2/1131:/17توان توليـدي و خـدماتي کشـور و حمایـت از کـاالي ایرانـي مصـوب        رعایت قانون حداکثر استفاده از  5-1

 .مجلس شوراي اسالمي در این قرارداد الزامي مي باشد

مجلـس شـوراي    2/11/1114:رعایت قانون مبارزه با پولشویي در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري مصـوب   5-2

 .ه در این قرارداد الزامي مي باشدو دستورالعمل مربوط اسالمي و آئين نامه اجرایي

پس از تایيد کارفرما و ناظر فني  5تحویل موقت هر زیر سامانه در صورت ارائه اسناد مندرج در پيوست شماره  5-1

 .مدیریت فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت ملي نفت ایران صورت مي پذیرد

 .مستقل مي باشندهر یک از طرح هاي تعریف شده نيازمند ارائه یک زیر سامانه  5-1

مي بایست به تایيد کارفرما و پس از آن مدیریت « مهندس مشاور»کليه گزارشات خروجي از سامانه و اقدامات  5-7

 .فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت ملي نفت ایران برسد در غير اینصورت اقدامات انجام شده نافذ و معتبر نخواهد بود

 .تهيه و به تایيد کارفرما برسد« هندس مشاورم»فرمت ارائه گزارشات مي بایست توسط  5-4
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جهت عقد قرارداد ميزباني سامانه در مدت مقرر اعالم شده در شرح خدمات الزم است شرایط و امکانات مورد نياز  5-5

 .ضمن قابليت پشتيباني مناسب به تایيد کارفرما رسيده باشد

 .مي باشد( ماه 12) به مدت ،مانهآن زیر سا موقتدوره پشتيباني براي هر زیرسامانه پس از تحویل  5-1

تمهيدات الزم در ب شده در این قرارداد مالحظات و توجه به امکان وجود تغييرات در طرح هاي مصو با« مهندس مشاور» 5-3

 .زیر ساخت انتخابي جهت تهيه سامانه را به منظور اعمال تغييرات مذکور در سریع ترین زمان ممکن در نظر داشته باشد

 .ابالغ مي گردد« مهندس مشاور»طراحي، ایجاد و راه اندازي هر زیر سامانه مطابق نظر کارفرما به اولویت ترتيب  :5-1

 .زیر سامانه مي باشدهر مهندس مشاور موظف به ارائه تایيدیه افتاي ریاست جمهوري در زمان تحویل موقت  5-11

 هاي قراردادتعداد نسخه. 9ماده 

مهندس »یک نسخه از آن به . رسيده است طرفين قراردادنسخه تنظيم شده و به امضاي  چهارماده و  1 این قرارداد در

 .هاي آن اعتبار یکسان دارند نسخهتمامي  .خواهد بود «کارفرما»سه نسخه دیگر نزد  ابالغ شده و «مشاور

 .باشدامضاء ذیل این موافقتنامه به منزله امضاء و تایيد کليه صفحات قرارداد و پيوست هاي آن مي 

 (مشاور مهندس) شركت  بهینه سازي مصرف سوخت شركت 

  0نام محسن دالویز 0نام

  0سمت مدیر عامل 0سمت

  0امضاء   0امضاء 

  0نام  0نام

  0سمت عضو هيات مدیره 0سمت

  0امضاء 

 

  0امضاء 
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 ملي نفت ایران شرکت

 بهينه سازي مصرف سوخت شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 42           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

 (اضافه گردید 7سایر تعاریف مربوطه در پيوست شماره ) تعاریف و مفاهیم. 2اده م

 قرارداد. 2-2

موافقتنامه است، که براي انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو  2مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفکيک به شرح ماده 

 .طرف مبادله ميشود

 موافقتنامه. 2-1

الزحمه و تعهدات دو طرف  مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حقسندي است که در آن 

 .بيان شده است و باید به مهر و امضاي هر دو طرف برسد

 شرایط عمومي. 2-3

 .کند مفاد همين متن است که مقررات و شرایط عمومي حاکم بر قرارداد را تعيين مي

 شرایط خصوصي. 2-1

اي است که به منظور تکميل شرایط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد  یط ویژهشرایط خصوصي، شرا

 .تواند مفاد شرایط عمومي را نقض کند موارد درج شده در شرایط خصوصي، نمي. شود تنظيم مي

  كارفرما. 2-5

. نمایدواگذار مي «مشاورمهندس »کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به  شخصيتي حقوقي است که قرارداد را امضا مي

 .هستند «کارفرما»، در حکم «کارفرما»جانشينان قانوني و نمایندگان مجاز 

 مدیریت طرح . 2-6

واگذاري ، با عنوان مدیریت طرح به وي «کارفرما»شخصيتي حقوقي است که تمام یا بخشي از اختيارهاي قابل واگذاري 

 .مي شود

 مهندس مشاور. 2-7

جانشينان قانوني و نمایندگان . طرف دیگر امضاء کننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي کند

 .هستند« مهندس مشاور»، در حکم «مهندس مشاور»مجاز 

 خدمات. 2-9

 .تعهد شده است «مشاورمهندس »اد، از سوي عبارت از فعاليتها و اقدامهایي است که در اجراي موضوع قرارد

 اصلي شركت 1-8

هاي نفتي ایران ـ  ملي پاالیش و پخش فرآورده شرکتملي نفت ایران ـ  شرکتاصلي در وزارت نفت،  شرکتمنظور از 

 .باشد ملي صنایع پتروشيمي ایران مي شرکتملي گاز ایران ـ  شرکت

 مرحله، قسمت. 23 -2

الزحمه معين، در قرارداد مشخص  از شرح خدمات است که تحت این عنوان، با مدت و حق اي مرحله، بخش تفکيک شده

الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم  تواند به چند قسمت جداگانه با حق در صورت لزوم هر مرحله مي. شده است

 .شود
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 مدارك و گزارشها. 2-22

ها، برآورد مقادیر،  افزار هاي محاسبات فني، نرم کتابچه ها، مشخصات فني، العمل ها، دستور متون، مستندات، نقشه

شود، به عنوان  تهيه مي «شاورمهندس م»قيمتها و نظایر آن که در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوي 

 .شوند مدارك و گزارشها ناميده مي

 برنامه زماني كلي. 2-21

 بخشهاي مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر حسب ماه، نشان مياي است که تاریخ شروع و خاتمه  برنامه

 .شود و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي دده

 برنامه زماني تفصیلي. 2-23

اي است که تاریخ شروع و خاتمه هریک از فعاليتهاي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه  برنامه

 .دهد ر هر قسمت یا مرحله نشان ميزماني کلي د

 مدت اولیه. 2-21

 .موافقتنامه، براي آن قسمت یا مرحله است 1مدت اوليه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده 

 الزحمه ماهانه متوسط حق. 2-25

یا مرحله، بر الزحمه آن قسمت  الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه حق متوسط حق

 (.بر حسب ماه ) مدت اوليه مربوط به آن 

 روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها 2-26

 .روز و ماه بر اساس تقویم شمسي و تاریخها طبق تقویم رسمي کشور است 1-14-1

 .هر کجا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معناي جمع و کلمات جمع معناي مفرد دارند 1-14-2

نامه معامالت  اصطالحاتي که در این ماده نيامده است طبق ضوابط نظام اجرایي طرحهاي صنعت نفت و آیين 1-14-1

 .شودملي نفت تعریف مي شرکت

 شروع و تنفیذ قرارداد. 1ماده 

 .نافذ است «کارفرما»این قرارداد از تاریخ ابالغ آن از سوي  2-1

چنانچه . مي باشدو دریافت پيش پرداخت  «کارفرما»شروع اولين قسمت یا مرحله، پس از ابالغ قرارداد از سوي  2-2

 .مي باشد ابالغ قرارداد روز پس از( 17) کند، شروع کارنپرداخت درخواست پيش «مشاورمهندس »

این بند ) .ستا «کارفرما»ها و مراحل بعدي، تاریخ ابالغ انجام قسمت یا مرحله مربوط توسط تاریخ شروع هریک از قسمت

 (.دمشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندار

با تصویب مدارك و گزارش هاي هر قسمت یا مرحله، در صورتي که کارفرما مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد  2-1

ابالغ مي کند و یا مراتب « مهندس مشاور»خ تصویب مدارك و گزارش ها، انجام آن را به باشد، ظرف مدت یک ماه از تاری

( نظارت)در صورتي که مرحله بعدي، خدمات مرحله ساخت و تحویل . انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم مي نماید

 .(موضوعيت نداردمشمول قرارداد حاضر نبوده و این بند ) . باشد، مدت یاد شده سه ماه خواهد بود

تواند  مي «مشاورمهندس »هاي یاد شده، ، ظرف مهلت«کارفرما»در صورت عدم ابالغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط  2-1

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .، درخواست کند1-3-11خاتمه قرارداد را طبق بند 



 

 

 41           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

 حدود خدمات و تغییرات آن. 3ماده 

را در چارچوب موضوع قرارداد و حداکثر تا بيست و  «مشاورمهندس »تواند حين انجام کار، خدمات  مي «کارفرما» 1-1

 .، تغيير، افزایش یا کاهش دهد2-1پنج درصد مبلغ قرارداد، با رعایت مفاد بند 

در حين انجام خدمات یا هنگام بررسي مدارك و گزارشها موجب تغيير  «کارفرما»در صورتي که به کار بستن نظر  1-1-1

 .، خدمات اضافي را انجام دهد2-1موظف است با رعایت مفاد بند  «مشاورمهندس »مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، 

پایان یافته ، مي تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخش هاي «مهندس مشاور» 1-1-2

 .پيشنهاد کند« کارفرما»، به 2-1را، با ذکر دالیل و جزئيات و با رعایت مفاد بند 

 «مشاورمهندس »بندهاي یاد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضروت داشته باشد، در هر مورد  طبقهرگاه  1-2

 .کند ، به وي گزارش مي«کارفرما»روز پس از اعالم تغييرات توسط (  :2) الزحمه انجام تغييرات را ظرف مدت  مدت و حق

الزحمه انجام تغييرات، با  روز با بررسي گزارش در مورد مدت و حق(  17) ، حداکثر ظرف مدت پانزده «کارفرما»

 .نماید تغييرات را ابالغ مي «کارفرما»پس از توافق، . کند مذاکره و توافق مي «شاورهندس مم»

، که ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، «شاورهندس مم»خدمات مربوط به اصالح مدارك و گزارشهاي  1-1

 .باشد موظف به انجام آن به هزینه خود مي «مشاورمهندس »نيست و  2-1و  1-1هاي  مشمول خدمات اضافي بند

 .( اصالح گردیده است( شرایط خصوصي) 7این ماده در پيوست شماره  (.انجام خدمات برنامه زماني. 1ماده 

 .آمده است 1برنامه زماني کلي انجام خدمات، در پيوست  1-1

مدتي براي تهيه برنامه زماني تفصيلي تعيين نشده باشد، برنامه  1پس از ابالغ قرارداد، در صورتي که در پيوست  -1-2

مت یا مرحله در چارچوب برنامه زماني کلي، تا یک هشتم مدت آن قسمت یا مرحله، یا یک ماه هر زماني تفصيلي هر قس

روز پس از ( 17)کارفرما، تا پانزده . ارسال مي شود« کارفرما»تهيه و براي « مهندس مشاور»کدام کمتر است، از سوي 

 .ن اعالم مي کنددریافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصویب و یا اصالح آ

 .هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود

 پیشرفت كار. 5ماده 

در پایان هر ماه یا زمانهاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي، گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد  ،«مشاور مهندس»

و علل ( در صورت وجود)ميزان کارهاي انجام شده، تاخير 0 این گزارش شامل. کند تسليم مي« کارفرما»را در دو نسخه، به 

روز بعد از وصول گزارش، ( :1)تا ده « کارفرما»آن، پيشنهاد راه حل هاي الزم براي رفع موانع و مشکالت کار مي باشد و 

 .گردد شده تلقي مي نظر خود را نسبت به گزارش یادشده اعالم مي کند، در غير اینصورت، مفاد گزارش، تایيد

 «شاورهندس مم»كاركنان . 6ماده 

و براي  «مشاورمهندس »همه کساني که به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا موقت، به هزینه  4-1

شوند و مسئوليت عملکرد آنها در مورد خدمات  شناخته مي «مشاورمهندس »دهند، کارکنان  او خدماتي را انجام مي

 .است «مشاورمهندس »موضوع قرارداد، به عهده 

موظف است سازمان اجرایي و فهرست اسامي افراد کليدي را که فاقد سوابق سوء  «مشاورمهندس »قبل از شروع کار،  4-2

به همراه وظایف، تخصص و ميزان فعاليت هریک، براي  4اي باشند، براي انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پيوست  حرفه

 .ارسال کند «کارفرما»
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في باید به منظور اجراي مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه هاي خود، به شمار کا «مهندس مشاور» 4-1

  کارکنان صالحيتدار داشته باشد

در  «شاورمهندس م»در صورتي که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد،  4-1

کند و اسناد مربوط به مجوز  استفاده از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجي در ایران را رعایت مي

  .ایدنم تسليم مي «کارفرما»اقامت و کار آنها را به 

 نمایندگان. 7ماده 

 «کارفرما»نمایندگان  5-1

 «مشاورمهندس »پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به  «کارفرما» 5-1-1

 .کندمعرفي مي

هندس م»، در محدوده اختيارات تفویض شده به وي، به «کارفرما»ها و مدارکي که به وسيله نماینده  دستور 5-1-2

، دستورهاي ابالغ شده و یا «کارفرما»ست، بدیهي است با تغيير نماینده «کارفرما» شود در حکم ابالغ ابالغ مي «شاورم

  .مدارك امضا شده به وسيله نماینده قبلي، معتبر است

این قرارداد، به واحد خدمات مدیریت  مي تواند تمام یا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با «کارفرما» 5-1-1

و تصميم گيري هاي  معرفي مي شود« مشاورمهندس »در این صورت آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به . طرح واگذار نماید

  .ست«اکارفرم»وي در امور واگذار شده در حکم تصميم هاي 

 «مشاور»نمایندگان  5-2

 .کند معرفي مي «کارفرما»نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختيارات، به  «شاورهندس مم»پس از مبادله قرارداد،  5-2-1

در هر « مهندس مشاور»باشد، ( نظارت)در صورتي که خدمات موضوع قرارداد، مشتمل بر خدمات ساخت و تحویل کار  5-2-2

و  «کارفرما»یک از کارگاه هاي تحت نظارت خود باید یک نفر مهندس ناظر به عنوان نماینده و مسئول تعيين کند و به 

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد).معرفي نمایدطرفهاي دیگر قرارداد در این کار، 

موظف است در غياب مهندس ناظر، جایگزین وي در کارگاه را به کارفرما و طرف هاي قرارداد « مهندس مشاور» 5-2-1

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد).ي کندمعرف

 دقت و كوشش. 9ماده 

ر اساس استانداردهاي تخصصي منطبق با اصول فني و مهندسي و بباید، خدمات موضوع این قرارداد را « شاورهندس مم» 1-1

و حرفه اي با رعایت مالحظات مالي و اقتصادي، طبق دستورالعملهاي مربوط و با بکارگيري حداکثر مهارت و دقت و در 

 .فانه و بي طرفانه عمل کندمواردي که اظهار نظر و صالحدید، به او واگذار شده است، منص

موظف است در مطالعات خود گزینه ها و راه حلهاي ممکن را بررسي و مناسب ترین آنها را پيشنهاد « شاورهندس مم» 1-2

همچنين باید مدارك و گزارشهاي هر قسمت یا مرحله را به ترتيبي تهيه کند که در ادامه خدمات، در حد امکان نياز به . کند

 (تصریح گردیده است )شرایط خصوصي( 7منظور از مصوبات قبلي در پيوست شماره ) .قبلي نباشد تغيير مصوبات

باید عمليات اجرایي را به نحوي نظارت و کنترل نماید که کارها بر طبق نقشه ها و مشخصات فني « مهندس مشاور» 1-1

ضميمه قرارداد توسط پيمانکاران و عوامل اجرایي انجام شود و با راهنمایي هاي به موقع و مقتضي به پيمانکاران و یا سازندگان، از 
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گيري نماید و طبق شرح خدمات در تصميماتي که در اسناد و مدارك قرارداد با پيمانکار یا تاخير در اجراي تعهدات و عمليات جلو

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .گذاشته شده است به موقع اقدام کند« مهندس مشاور»سازنده بر عهده 

نسبت به صدور « مشاورمهندس »از این رو . است «مشاورمهندس »مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عمليات بر عهده  1-1

دستور براي انجام آزمایش ها با هدف اطمينان از کيفيت مصالح و مواد، پيش از اجرا و هنگام بکارگيري آن ها نيز باید با بازدید 

و نقشه هاي  مستمر از عمليات ساخت و کيفيت عمليات اجرایي و تجهيزات و تطبيق آنها با مشخصات و استانداردهاي فني

مصرف احتمالي مواد و مصالح غير استاندارد و اجراي کارهایي که باید با کنترل مستمر از « مشاور»همچنين .اجرایي، اقدام کند

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد). .کندبا مشخصات فني مطابقت ندارد، جلوگيري 

 ها لعملامقررات و دستورها،  ها، معیار استاندارد. 8ماده 

، سيستم گيري در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، سيستم متریک خواهد بود، مگر آن که بنا به ضرورت واحد اندازه 3-1

این ). .تعيين شده باشد و یا هنگام اجراي کار، درباره آن توافق شود( شرایط خصوصي) 7 شماره گيري دیگري در پيوست اندازه

 .(قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت نداردبند مشمول 

ها و  ها و ضوابط فني و دستورالعمل ، باید در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيار«شاورهندس مم» 3-2

ا، هوابط و معياردر صورت موجود نبودن این گونه ض. شود، استفاده کند تعيين شده و یا بعداً توافق مي 7استانداردهایي که در پيوست 

 .(این بند در شرایط خصوصي اصالح گردیده است).المللي استفاده کند از معيارها و ضوابط معتبر داخلي و یا بين

، همه ابالغها، دستور کارها ( 2پيوست ) موظف است، در اجراي وظایف در چارچوب شرح خدمات  «شاورهندس مم» 3-1

هاي آنها، طبق ضوابط و  و اقدامهاي خود را در رابطه با سایر عوامل درگير طرح با رعایت اسناد و مدارك قرارداد

 .هاي مربوط، انجام دهد دستورالعمل

 دارد «كارفرما»نیاز به تایید كه  «شاورمهندس م»اقدامهاي . 23ماده 

هاي هماهنگي را به منظور اخذ به هنگام انجام کار، براي تعيين نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسه «شاورهندس مم»هرگاه 

، تا «کارفرما». بفرستد «کارفرما»تصميمهاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي 

اي تنظيم و به کند و تصميمها را در صورت جلسهتاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکيل جلسه اقدام ميپانزده روز از 

در مهلت تعيين شده نسبت به تشکيل جلسه و ابالغ تصميمها اقدام نکند،  «کارفرما»هرگاه  .نمایدابالغ مي «مشاور»

 .کندمياعالم  «کارفرما»گيري نموده و نتيجه را به خود تصميم «مشاور»

 محرمانه بودن اطالعات. 22ماده 

بندي محرمانه باشد و یا در صورتي که طبق شرایط خصوصي قرارداد، اطالعات مربوط به موضوع قرارداد جزو طبقه 11-1

مجاز نيست بدون تایيد قبلي  «شاورهندس مم»اعالم شود،  «شاورهندس مم»به  «کارفرما»محرمانه بودن آن از سوي 

اطالعات مربوط به قرارداد را به طور مستقيم یا غير مستقيم در اختيار دیگران بگذارد و کوشش نماید تمامي ، «کارفرما»

کند، محرمانه تلقي نموده و حداکثر سعي خود را براي جلوگيري از اطالعاتي را که در جریان انجام خدمات تحصيل مي

 .افشاي اطالعات بکار بندد

محرمانه است، پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان موارد در مواردي که اطالعات  11-2

 .حفاظت از اطالعات به قوت خود باقي است

 ارتباط با طرحهاي دیگر. 21اده م
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موظف « مشاورمهندس »در مواردي که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهاي دیگري ارتباط داشته باشد، 

دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور « کارفرما»از  تنظيم شدهاي اطالعات و مدارك فني آن را طبق برنامهاست 

 .، تا بين کارهاي مختلف طرح هاي یاد شده، هماهنگي ایجاد شودنماید

 «شاورهندس مم»مسئولیت . 23ماده 

 .این قرارداد، مسئول است 2و  1بيني شده در پيوستهاي و براي ارائه خدمات پيش« کارفرما»، در قبال «شاورهندس مم» 11-1

از سوي « شاورهندس مم»یا طراحيهاي و  یا تصویب مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و تایيد خدمات 11-2

در رعایت استانداردها و اصول عملي و فني نمي کاهد و در هر حال « مشاورمهندس »ليتهاي ئو، از مس«کارفرما»

 .ل و جوابگوي کاستيهایي است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شودئومس« شاورهندس مم»

هاي شرکت، تشکيل شده باشد، ( Joint Venture ) شرکتاز مشارکت دو یا چند « شاورهندس مم»چنانچه  11-1

  .و کل کار مشترکاً و متضامناً مسئوليت دارند «کارفرما» تشکيل دهنده مشارکت در برابر

 رعایت مقررات ایمني. 21ماده 

دهند و باید اطمينان حاصل کند که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام مي« شاورهندس مم» 11-1

 .کنندضوابط ایمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعایت مي

کنند، انجام کارهاي موضوع قرارداد فعاليت ميکند که پيمانکاران و سایر گروههایي که در مراقبت مي« شاورهندس مم» 11-2

این مراقبت رافع مسئوليتهاي . هاي حفاظت و ایمني کارگاهها در کشور عمل نمایندالعملطبق مقررات، ضوابط و دستور

 .پيمانکاران و سایر گروههاي اجرایي، نخواهد بود

 تصویب مدارك و گزارشها. 25 ماده

یا مقاطعي که در  و گزارشهاي مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط، مدارك و «شاورهندس مم» 17-1

تسليم « کارفرما»برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده است، ابتدا در سه نسخه همراه با نسخه اي به صورت نرم افزاري به 

مدت پيش بيني شده در برنامه زماني  پس از دریافت مدارك و گزارشهاي یادشده، ظرف مدت یکماه یا« کارفرما». مي کند

مشمول قرارداد حاضر  بنداین ) .موارد، یک بار اعالم مي کندنظر صریح و روشن خود را با درج  تفصيلي، آنها را بررسي و

 .(نبوده و موضوعيت ندارد

تایيد شده را در مدارك و گزارشهاي « شاورهندس مم»مدارك و گزارشها را تایيد کند، « کارفرما»در صورتي که  17-2

آنها را ابالغ « کارفرما»تسليم مي کند تا « کارفرما»سه نسخه نرم افزاري و راهنماي مکتوب آن و نيز خالصه گزارشها، به 

موظف است ظرف « شاورهندس مم»نسبت به مدارك و گزارشها، « کارفرما»در صورت اعالم نظر اصالحي از سوي . نماید

آنها را اصالح و مدارك را « کارفرما»مت یا مرحله، هر کدام که بيشتر باشد، بر اساس نظر مدت یکماه یا ده درصد مدت قس

تسليم نماید، تا « کارفرما»در چهار نسخه همراه با نسخه اي به صورت نرم افزاري تهيه و به همراه خالصه گزارشها به 

حق الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینکه  تجاوز از این مدت، مشمول کاهش. آنها را تصویب و ابالغ کند« کارفرما»

 .(مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد بنداین ) .با افزایش مدت، قبالً موافقت کرده باشد« کارفرما»
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« شاورهندس مم»نباشد، « مشاورمهندس »مورد قبول « کارفرما»در مواردي که نظر اصالحي اعالم شده از سوي   17-1

چنانچه . اعالم کند« کارفرما»موظف است با ارسال گزارش توجيهي دالیل عدم قبولي خودرا براي بررسي مجدد به 

موظف به اصالح مدارك و گزارشهاي « شاورهندس مم» ،باشد داشتههمچنان بر نظرات اعالم شده خود تاکيد « کارفرما»

 .خواهد بود« کارفرما»خود،بر اساس نظر 

اعالم « شاورهندس مم»ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهاي « کارفرما»رتي که در صو 17-1

را استعالم مي نماید و چنانچه تا پانزده روز از تاریخ دریافت استعالم همچنان « کارفرما»نظر « شاورهندس مم»نکند، 

 .تصویب شده تلقي مي گردداعالم نشود، گزارشها و مدارك ارسالي « کارفرما»نظري از سوي 

هندس م»، یک نسخه از مدارك و گزارشهاي مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر تصویب شده به «کارفرما» 17-7

 .ابالغ مي کند «شاورم

حق الزحمه مربوط را براساس « مشاورمهندس »مدارك و گزارشهاي تصویب شده مبناي کارهاي بعدي است و  17-4

 .ندقرارداد دریافت مي ک

« کارفرما»، باید به پيوست هریک از گزارشها، چکيده اي از کار آن قسمت یا مرحله را تهيه و به «مشاورمهندس » 17-5

همچنين پس از تحویل موقت کار، باید گزارشي شامل تاریخچه کارهاي انجام شده در مرحله ساخت را به . م کنديتسل

 .(قرارداد اصالح گردید يخصوص در شرایط بنداین ) .تسليم کند« کارفرما»

 (.این ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) «كارفرما»تسهیالت بر عهده . 26ماده 

ارداد به ویژه در در ارتباط با خدمات موضوع قر «مشاور مهندس »تدابير و مساعدتهاي الزم را براي تسهيل کار « کارفرما»

 .کندفراهم مي« مشاور مهندس »اساس درخواست موارد زیر بر

 .بوط، طبق مندرجات شرایط خصوصي و به صورت رایگانردادن اطالعات مردر اختيار قرا 14-1

 .به مناطق ممنوع، در ارتباط با نياز طرح «مشاور مهندس »مجوز ورود کارکنان  14-2

نامه و روادید و همچنين، اخذ گذر روادید ورود و خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجي مورد نياز طرح 14-1

  .براي کارشناسان ایراني

 .و سایر موسسات شرکتهاها، سازمانها، ارتباط و تشریک مساعي با وزارتخانه 14-1

 .ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسایلي که تهيه و توزیع آن در انحصار دولت باشد 14-7

ها و اقالمي از این قبيل، که تهيه افزارترخيص لوازم و وسایل، کتب، نشریات، نرمترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و  14-4

  .آن در داخل کشور مقدور نباشد

 .قرار گيرد« مهندس مشاور »قرارداد، باید توسط کارفرما در اختيار 7تسهيالت ویژه اي که طبق پيوست  14-5

 .است« شاورهندس مم»بر عهده  ،4-14تا  1-14هاي هاي اقدامهاي موضوع بندتمام هزینه

 .(موضوعيت ندارداین ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و ) دسترسي به محل. 27ماده 

 »باید امکان دسترسي بدون ممانعت به محل اجراي پروژه را، به منظور انجام خدمات این قرارداد، براي « کارفرما» 15-1

 .فراهم کند« مشاور مهندس

هاي مربوط، بر عهده و به هزینه الزم براي انجام خدمات موضوع قرارداد بر روي زمين و مسيرهاي اخذ مجوز 15-2

  .ستا «کارفرما»

 .در حد توان همکاري خواهد کرد« کارفرما»هاي الزم، با ، براي کسب مجوز«مشاور مهندس» 15-1
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 .(ندارداین ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ) خدمات جنبي. 29ماده 

خدمات جنبي، مانند تهيه نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، عکس هاي هوایي و تصاویر ماهواره اي، همچنين  11-1

انجام آزمایشهاي ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، ژئوفيزیک، اطالعات و آمار هواشناسي و هيدرولوژي، آبنگاري و کارهایي 

صاحب « مهندس مشاور»طبق ضوابط قراردادهاي مربوط، توسط مانند اینها، که اصوالً جزو خدمات موضوع قرارداد نيست، 

در این صورت، تعيين شرح خدمات جنبي مورد . انجام مي شود« کارفرما»صالحيت، بر اساس ضوابط، به هزینه و از سوي 

يز تطبيق نياز و اطالعات و مشخصات فني ضروري هریک و اعالم آنها، همراه با جدول زماني ارائه اطالعات مورد نياز و ن

  .خواهد بود« مهندس مشاور»نتایج حاصل با نيازهاي طرح، بر عهده 

 ،یا بررسي اظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبيو بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد « کارفرما»گر ا 11-2

حيت را براي انجام این موظف است که افراد داراي صال« مشاورمهندس » ،استفاده کند« شاورهندس مم»از خدمات 

طبق ضوابط مندرج در بند  ،ميزان خدمات اضافي و حق الزحمه مربوط به آن. خدمات به شمار الزم به خدمت فرا خواند

 .خواهد بود 1-2

دیگري تهيه شده است صحيح  يگزارش نتایج کارهاي جنبي را که توسط واحدها« شاورهندس مم»در صورتي که  11-1

 .اعالم کند« کارفرما»براي تصميم گيري به  ،رض باشد باید نظر خود را با ذکر دليل و به موقعتآن معنداند و به نتایج 

موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط « مشاور مهندس »گزارشهاي یاد شده را تایيد نماید « کارفرما»چنانچه 

  .نيست« مشاور مهندس »خواهد بود و مسئوليت این نوع تصميم گيري ها بر عهده 

 .(موضوعيت ندارد مشمول قرارداد حاضر نبوده واین ماده ) پرداخت پیش. 28ماده 

بيست درصد از مبلغ اوليه حق الزحمه هر مرحله از خدمات موضوع « کارفرما»، «مشاور مهندس »به درخواست  13-1

کسور قانوني در مقابل ضمانتنامه بانکي یا هرگونه  قرارداد را به عنوان پيش پرداخت، پس از ابالغ همان مرحله،بدون کسر

مقدار این پيش پرداخت، براي خدمات مرحله . پرداخت مي کند« مشاور مهندس» ، به «کارفرما»تضمين معتبر مورد تایيد 

سمت این مبلغ هنگام پرداخت حق الزحمه هر ق. ده درصد مبالغ اوليه حق الزحمه این مرحله است( نظارت)ساخت و تحویل 

 .به همان نسبت آزاد مي شود« مشاور مهندس» یا مرحله به تناسب کسر و تضمين 

بابت پيش« مشاور مهندس» خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایي،  اتمام قرارداد، در صورت 13-2

، نسبت به دریافت «کارفرما»بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاري را پرداخت کند وگرنه  «کارفرما»ها به پرداخت

 .کندهاي مربوط، اقدام مي، با اخذ هزینه«مشاور»ها، تضمينها و سایر مطالبات مطالبات خود از محل سپرده

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصي این ماده در شرایط) كار جرايحسن ا تضمین . 13ماده 

به عنوان تضمين حسن « مشاور مهندس »براي حصول اطمينان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت    1-:2

 .انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداري مي شود

 .ضبط ميشود« کارفرما»استرداد کسور حسن انجام کار به نفع تضمين ،  11در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  2-:2

مطالعه و طراحي باید پس از تصویب مدارك و گزارش هاي آن و مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات  تضمين 1-:2

 .آزاد شود 21در زمان تسویه حساب نهایي، طبق ماده 

ل پس از تحویل موقت کار و بقيه آن پس از تحوی( نظارت)نيمي از مبلغ تضمين حسن انجام کار در مرحله ساخت 

 .قطعي کار آزاد مي شود



 

 

 :5           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

تا قبل از پایان قرارداد، قسمت هایي از عمليات اجرا شده را تحویل موقت یا قطعي بگيرد، « کارفرما»در صورتي که 

 .تضمين دریافتي، به تناسب کاهش مي یابد

 الزحمهحق. 12ماده 

تعيين شده  1قرارداد که طبق پيوست براي انجام خدمات قسمتها یا مراحل مختلف موضوع « مشاورمهندس »الزحمه حق

 .شودو با رعایت مفاد قرارداد، به وي پرداخت مي« کارفرما»است، از سوي 

 الزحمهنحوه پرداخت حق. 11ماده 

هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم مدارك و  هشتاد و پنج درصد حق الزحمه 22-1

 1شماره پيوست  طبق برنامه زماني که درمرحله، به صورت اقساط بر اساس پيشرفت کار، گزارش هاي آن قسمت یا 

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصي در شرایط بنداین ) .به صورت علي الحساب پرداخت ميشود ،تعيين و توافق شده است

 در شرایط بنداین ) .پرداخت ميشود 21طبق ماده  ،باقيمانده حق الزحمه پس از تصویب مدارك و گزارش مربوط 22-2

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصي

این بند مشمول ) .شده است تعيين 1در پيوست ( نظارت)مرحله ساخت و تحویل کار نحوه پرداخت حق الزحمه  22-1

 .(قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد

دو  به تناسب پيشرفت کار و با توافق ،مورد بر حسب ،2-1موضوع بند زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافي  22-1

 .(این بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد) .طرف تعيين ميشود

« کارفرما»تهيه و تسليم « مهندس مشاور»، طي صورتحسابي که توسط 1-22هر یک از اقساط حق الزحمه موضوع بند  22-7

 .(این بند در شرایط خصوصي قرارداد اصالح گردید) .پرداخت مي شود« کارفرما»د، پس از رسيدگي از سوي مي شو

آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از  ،موظف است ظرف مدت بيست روز پس از دریافت صورتحساب« کارفرما» 22-4

مربوط براي ضمن ارسال یک نسخه از صورتحساب تایيد شده همراه با مستندات  ،کسر کسورات قانوني و قراردادي

 .حق الزحمه وي را پرداخت کند ،«مشاورمهندس »

اعتراض  ،در مورد صورتحساب معترض باشد« کارفرما»به اصالحات اعمال شده از سوي « مشاورمهندس  »هرگاه  22-5

به  ،حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صورتحساب اصالح شده ،خود را با ذکر دليل و ارائه مستندات

هم چنان بر اعمال اصالحات اعالم شده تاکيد داشته « کارفرما»هرگاه . اعالم ميکند تا مورد رسيدگي قرار گيرد« کارفرما»

واند نسبت به مبلغ مازاد ت مي« مشاور» ،در این حالت. اقدام کند ،باید نسبت به پرداخت آنچه که مورد قبول اوست ،باشد

درصورت محق بودن، اصل مبلغ را به عالوه خسارت تاخير تادیه، طبق بند ).کند اقدام 17ماده از طریق  ،مورد نظر خود

 .(نبوده و موضوعيت ندارد این بند مشمول قرارداد حاضر)( .، دریافت کند22-1

در پرداخت تمام یا بخشي از هر یک از صورتحساب هاي تایيد شده بيش از یک ماه از « کارفرما»در صورتي که  22-1

آن تاخير کند، براي جبران خسارت مازاد بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تاخير شده، مبلغي معادل تاریخ دریافت 

در مبلغي که پرداخت آن به ( مورد عمل در بانکهاي کشور)حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاري بلند مدت پنجساله 

این بند ) .پرداخت این خسارت، سه ماه است حداکثر زمان مشمول. پرداخت مي کند« مهندس مشاور»تاخير افتاده، به 

 .(مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد
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 هایي و تسویه حسابنصورتحساب  .13ماده 

ب مدارك و گزارشهاي آن و یپس از تصو ،هر قسمت و یا مرحله مراحل مطالعاتي صورتحساب نهایي خدمات 21-1

تهيه و به منظور تایيد براي « مشاورمهندس »پایان یافتن خدمات از سوي صورتحساب نهایي هر قسمت از خدمات پس از 

حق الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغي که بر اساس قرارداد به آن 0 این صورتحساب شامل. ارسال ميشود« کارفرما»

اوي رسيدگي و قطعي خسارت و نتایج ناشي از دع ،نظير حق الزحمه افزایش یا کاهش خدمات ،اضافه یا از آن کسر ميشود

 .علي الحساب است پرداختهاي قبلي یا ،کسور قانوني ،شده

 .رسيدگي و تایيد ميشود« کارفرما»از تاریخ دریافت بوسيله  سي روزاین صورتحساب حداکثر ظرف مدت 

حاسبه به صورت درصدي از برآورد هزینه اجراي کار م ،در صورتي که حق الزحمه طبق دستورالعمل هاي مربوط0 تبصره

این مبناي تسویه حساب قطعي حق الزحمه  ،مطالعات و طراحيرد مصوب هر قسمت یا مرحله ومبلغ برآ ،شده باشد

قسمت و یا مرحله بوده و هزینه تمام شده عمليات مبناي تسویه حساب قطعي حق الزحمه خدمات مرحله ساخت و 

 .(حاضر نبوده و موضوعيت ندارد مشمول قراردادو تبصره ذیل آن این بند ). .است (نظارت)تحویل 

اصالحات مورد نظر خود را در جلسه اي که « کارفرما» ،چنانچه صورتحساب یاد شده نياز به اصالح داشته باشد 21-2

 .مطرح نموده و نتيجه را با وي توافق ميکند ،تشکيل ميدهد« شاورهندس مم»با  1-21شده در بند  دطي مدت یا

بوسيله دو طرف قطعي بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسویه حساب صورتحساب توافق شده  21-1

در صورتيکه . در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زیر عمل خواهد شد ،قرار ميگيرد« مشاورهندس م »نهایي با 

 .(وضوعيت ندارداین بند مشمول قرارداد حاضر نبوده و م). .عمل ميشود 5-22توافق حاصل نشود طبق مفاد 

تضمين حسن انجام کار او طبق  ،بر اساس صورتحساب نهایي بستانکار شناخته شود« مشاورهندس م »هرگاه  21-1

این ) .پرداخت ميشود ،روز پس از تایيد صورتحساب نهایي( 17)آزاد و مطالبات وي حداکثر ظرف مدت پانزده  :2ماده 

 .(بند در شرایط خصوصي اصالح گردید

روز از تاریخ تایيد ( 17) ظرف مدت پانزده  ،بر اساس صورتحساب نهایي بدهکار شود« مشاورهندس م »هرگاه  21-7

حق دارد از « کارفرما» ،هرگاه در این مدت بدهي خود را پرداخت نکند .مي پردازد« کارفرما»بدهي خود را به  ،صورتحساب

یاد شده براي وصول  خود را دریافت کرده و اگر مبالغ، طلب «مشاورمهندس »ات بتضمينها و مطال، محل سپرده ها

 .مطالبات کافي نباشد، مطالبات خود را از سایر دارائيهاي او وصول مي کند

 الزحمه مربوطتغییرات مدت خدمات و حق. 11ماده 

 .دتواند با پيشنهاد هریک از دو طرف، تغيير یابمدت قرارداد در صورت پيش آمدن هریک از موارد زیر، مي

 .تغيير حدود خدمات 21-1

 .«مشاورهندس م »بروز تاخير به عللي خارج از قصور  21-2

 .وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري 21-1

 .«کارفرما»ها از طرف تعليق کار 21-1

 .«مشاورهندس م »مجاز از سوي تاخير غير 21-7

، تغييرات الزم، در مدت و مبلغ حق الزحمه، بر اساس همين ماده باید با توجه به مفاد « مشاورهندس م» در موارد فوق، 

مباني قرارداد و تاثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه زماني و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به 
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نتایج طي  .اعالم خواهد کردروز پس از دریافت گزارش، نظر خود را ( 17)کارفرماحداکثر پانزده . اعالم کند« کارفرما»

 .صورت جلسه اي تنظيم و مالك عمل قرار مي گيرد

تغيير مدت هر قسمت یا مرحله، بر اساس کنترلهایي که حين انجام کار صورت ميگيرد، در پایان خدمات آن قسمت یا 

درباره کاهش یا تمدید مدت  ، مورد بررسي نهایي قرار گرفته و(یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسي)مرحله 

 .و ميزان تاخيرهاي مجاز و غير مجاز، توافق به عمل مي آید و نتيجه، صورت مجلس ميگردد

ماده  در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعيين ميزان انواع تاخيرها، موضوع بنابه درخواست هر یک از دو طرف طبق

 .، رسيدگي مي شود17

 خسارت تاخیر. 15ماده 

، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخير غير مجاز به مدت قسمت «مشاورهندس م »بابت تاخير غير مجاز  27-1

هندس م»الزحمه مربوط، از درصد حق( :2)الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بيست یا مرحله مربوط در ميزان حق

  .شوددریافت مي« مشاور

الزحمه ماهانه براي ماههاي با درصد متوسط حق(  :1) ، مبلغ معادل چهل «مشاورهندس م »بابت تاخير مجاز  27-2

الزحمه تاخير مجاز، براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت حداکثر مدت براي پرداخت حق. تاخير مجاز پرداخت ميشود

پس از سپري . قسمت یا مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحویل، تابع شرایط اجراي کار است

  .کند ، عمل7-3-11بند تواند طبق مي« مشاورهندس م»، «کارفرما»از سوي  عدم ابالغ تعليقشدن این مدت و 

، در مدت تاخير مجاز طبق دستور العمل «مشاورهندس م»حق الزحمه مربوط به عوامل مقيم یا نظارت کارگاهي 0 تبصره

 .(موضوعيت ندارد مشمول قرارداد حاضر نبوده وو تبصره ذیل آن این بند ). مربوط محاسبه مي شود

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصياین ماده در شرایط ) مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانوني. 16ماده 

و « مشاورهندس م»پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و سایر حقوق دولتي مربوط به  24-1

که در تاریخ امضاي این « مشاورمهندس »حقوق گمرکي و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نياز کارکنان او و نيز 

به عهده  2-24با رعایت مفاد بند کند، قرارداد برقرار است، یا در آینده برقرار خواهد شد و یا ميزان آن در آینده تغيير مي

بيمه و سایر حقوق دولتي که باید طبق قوانين و مقررات از مبالغي از این مالياتها و عوارض و . است« مشاورهندس م»

 .گرددمراجع مربوط، حواله مي وي به شود و به حسابکسر مي« مشاور»ل شود، از پرداختهاي ووص «کارفرما»طریق 

قرارداد در صورتي که ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و سایر حقوق دولتي، جز آنهایي که هنگام امضاي  24-2

 .، به تناسب تعدیل خواهد شد«کارفرما»وجود دارد، تغيير کند، حق الزحمه مهندس مشاور نيز، توسط 

 تعلیق. 17ماده 

در حين انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، « مشاورهندس م»روزه به (  :1) تواند با اعالم کتبي ده مي «کارفرما» 25-1

اي که تاریخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده، یا مرحله را، طي ابالغيهتمام یا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت 

  .به حالت تعليق در آورد

هاي مجاز براي ابالغ تعليق براي خدمات مطالعات، قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و با احتساب تمدید 25-2

هاي اجرایي ساخت و تحویل، تابع وضعيت تعليق کار هریک از این قسمتها یا مراحل، مجاز است و تعليق خدمات مرحله

 .است، ميباشد« مشاورهندس م»که زیر نظر 
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مدت تعليق در هر قسمت . مجاز است ردر هر قسمت یا مرحله، فقط براي یک با «کارفرما»تعليق خدمات از سوي  25-1

 .(مول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارداین بند مش) .یا مرحله از خدمات، حداکثر یک چهارم مدت اوليه ، خواهد بود

روز قبل از پایان مدت تعليق، (  :1) حداکثر تا ده  کارفرمادر صورتي که تمدید تعليق ضرورت داشته باشد،  25-1

پرداخت  ماه و بدون(  1) کند و در صورت موافقت وي، حداکثر به مدت سه پيشنهاد مي« مشاورهندس م»موضوع را به 

با تمدید تعليق موافقت نکند، با « مشاورهندس م»گردد، هرگاه مدت تمدید شده، قرارداد تمدید مي هزینه برايهرگونه 

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصياین بند در شرایط ) .شوددرخواست وي به قرارداد خاتمه داده مي
مرحله ساخت و تحویل، ماهانه معادل سي هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات پرداخت هزینه 25-7

این بند مشمول قرارداد ) .قابل پرداخت است 1-25الزحمه متوسط ماهانه است، که با رعایت مفاد بند درصد حق%( :1)

  .(حاضر نبوده و موضوعيت ندارد

مدت پانزده موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف « مشاورهندس م» 25-4

، به 7-25هاي تعليق، موضوع بند روز، گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابالغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزینه( 17)

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصيدر شرایط این بند ).تسليم نماید «کارفرما»

را نسبت به چگونگي ادامه  «کارفرما»نقضاي مدت تعليق یا تمدید تعليق، نظر اروز قبل از (  :2) ، بيست «مشاور» 25-5

مبني بر ادامه کار، پس از سپري شدن مدت تعليق، اجراي کار  «کارفرما»در صورت اعالم نظر . کندقرارداد، استعالم مي

تواند خاتمه مي «مشاور»، نظر خود را در مورد ادامه کار اعالم نکند، «کارفرما»هرگاه تا پایان مدت تعليق . یابدادامه مي

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصياین بند در شرایط ).کار را درخواست کند

در این صورت . کندابالغ مي «مشاور»تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به  کارفرماچنانچه در دوران تعليق،  25-1

 .یابدوز پس از ابالغ، کار ادامه مير(  :1)حداکثر ده 

 حوادث قهري. 19ماده 

، انقالبها و اعتصابهاي عمومي، (اعالم شده یا نشده) ، مانند جنگ در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري

هاي دامنهسوزيسابقه و همچنين آتشهاي بيشيوع بيماریهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشکسالي

 0دار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتيب زیر عمل خواهد شد

تواند هرگاه بروز شرایط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي یکي از دو طرف غير ممکن سازد، آن طرف مي 21-1

  .خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند

 .شودپذیر نباشد، مطابق ماده تعليق، عمل ميرارداد حاضر به طور موقت امکانهرگاه شرایط اضطراري گذرا باشد و ادامه ق 21-2

 ممنوعیت قانوني. 18ماده 

قانون اساسي و قانون  111کند که در موقع عقد این قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل اعالم مي« مشاورهندس م» 23-1

 .نيست 1115/:22/1کارکنان دولت، مصوب  منع مداخله

« مشاور»ثابت شود، یا تغييراتي در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان « کارفرما»صورتي که خالف آن براي در  23-1-1

 .کندفسخ مي 11قرارداد را مطابق ماده « کارفرما»رخ دهد که با مفاد قوانين یاد شده تعارض داشته باشد 
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مشمول ممنوعيت یاد شده باشد، « مشاور»ایجاد شود که « کارفرما»در شرایطي که تغييراتي در دستگاههاي دولتي یا  23-1-2

قرارداد را خاتمه  «کارفرما»اعالم کند و در صورتي که منع قانوني رفع نشود،  «کارفرما»موظف است مراتب را به « مشاورهندس م»

 .کندفسخ ميقرارداد را  «کارفرما»اعالم نکند،  «کارفرما»مراتب را به محض اطالع به  «مشاور»هرگاه . دهدمي

هاي پيمانکاري یا خرید مصالح، لوازم و مدیران و شرکاي او در مدت این قرارداد، نباید در قرارداد، «مشاورهندس م» 23-2

 .تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن، به طور مستقيم یا غير مستقيم، مشارکت و یا منافعي داشته باشند

 .یا همراهان ایشان، حق دخالت در امور سياسي ایران را ندارندو « مشاورهندس م»کارکنان خارجي  23-1

موظف است تمام اطالعاتي را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصيل یا توليد مي کند،  «مشاورهندس م» 23-1

 .دمحرمانه تلقي نماید و حداکثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غيرمجاز به آنها به کار بند

 عدم بكارگیري كاركنان یكدیگر. 33ماده 

جام خدمات موضوع این قرارداد، را، براي انو مدیریت طرح  «کارفرما»تواند کارکنان شاغل نمي« مشاورهندس م» 1-:1

 .کار گيردب

موضوع این  مرتبط با براي انجام خدمات و مدیریت طرح «کارفرما»از سوي « مشاورهندس م»بکارگيري کارکنان  2-:1

 .باشدقرارداد مجاز نمي

 انتقال به غیر. 32ماده 

، موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقيقي یا «کارفرما»حق ندارد بدون کسب مجوز از « مشاورهندس م» 11-1

با واگذاري قسمتي از کار به اشخاص ثالث، از مسئوليت  «کارفرما»حقوقي دیگري منتقل یا واگذار کند، در صورت موافقت 

 .شودبه هيچ عنوان کاسته نمي« مشاورهندس م»و تعهدات 

یا قسمتهاي دیگر  شرکت هاتواند تمام یا قسمتي از حقوق یا اختيارات خود را با رعایت مقررات به مي «کارفرما» 11-2

در رابطه با حقوق یا اختيارات تفویض شده بر عهده آن  «کارفرما»در این صورت، انجام تعهدات . وزارت نفت تفویض کند

 .ها خواهد بودواحد

 هاي ثالثاشخاص و یا قرارداد. 31ماده 

اختيارات یا اجراي وظایف مقرر در مستلزم اعمال « مشاورهندس م»در مواردي که اجراي خدمات این قرارداد از سوي 

 0شودپيمانها و قراردادهاي دیگري باشد، بر حسب مورد، به ترتيب زیر اقدام مي

در انجام این امور، « مشاورهندس م»منظور نشده باشد،  2در صورتي که اختيارات یا وظایف، در چارچوب پيوست  12-1

 .کندطرف عمل ميص بيبا توجه به دانش فني و تجربه خود، به عنوان یک شخ

حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، « مشاورهندس م»چنانچه در قرارداد با پيمانکاران یا اشخاص ثالث به  12-2

تسليم  «کارفرما»کند و گزارش موارد تغيير را، به ها صادر ميهاي الزم را در چارچوب قرارداددستور« مشاورهندس م»

 .(مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارداین بند ). .کردخواهد 

 خاتمه دادن به قرارداد. 33ماده 

 .تواند در هر زماني، به شرح زیر قرارداد را خاتمه دهدمي «کارفرما» 11-1

ماهه، ( 2)، موضوع را با تعيين مهلت دو قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد «کارفرما»اي که در هر مرحله 11-2

 .کنداعالم مي« مشاورهندس م»به 
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روز، (  17) درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده پس از دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، بي، «مشاورهندس م» 11-1

 این گزارش، باید حاوي. تسليم کند «کارفرما»گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه قرارداد، تهيه و به 

ع في که تکميل آنها به لحاظ حفظ مناوضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نيز بخشهای

 .الزحمه آنها باشدپذیر است، همراه با تعيين ميزان حقدر مهلت دو ماهه یاد شده ضروري و امکان «کارفرما»

تشخيص دهد که الزم است تمام یا قسمتي از خدمات ، «مشاورهندس م»راساً یا بر اساس گزارش  «کارفرما»هرگاه  11-1

موظف است خدمات یاد شده « مشاورهندس م»در این صورت، . اعالم کند «مشاور»ناتمام تکميل شود، باید موضوع را به 

 .را در مهلت دو ماهه یا مدت توافق شده، تکميل کند

، نسبت به تحویل اصل (یا مدت توافق شده ) موظف است در پایان مهلت دو ماهه « مشاورهندس م»در هر صورت  11-7

هاي ناشي از الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینهو ارائه صورتحساب حق «کارفرما»اسناد و مدارك کار، تحویل اموال 

کارمندان خود یا موسسات دیگر، مشروط بر در مقابل « مشاورهندس م»ها و تعهدات پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه

پرداختي نشده باشد، « مشاورهندس م»ها به منظور اجراي این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به این که این هزینه

ار آن الزحمه مربوط به باقيمانده کحق( %:1) ادن قرارداد برابر سي درصد هاي ناشي از پایان دحداکثر هزینه. اقدام نماید

این بند در شرایط اختصاصي قرارداد ) .الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است خواهد بودمتوسط حق 2/1مرحله، یا 

 .(اصالح گردید

ع بند هاي موضوروز پس از دریافت صورتحساب و صورت هزینه(  17) متعهد است ظرف مدت پانزده  «کارفرما» 11-4

تسویه حساب  «مشاورمهندس »اساس شرایط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده اقدام نماید و با نسبت به بررسي آن بر 11-7

  .کند

 21در این حالت با توجه به ماده  «مشاورمهندس »حسن انجام کار  استرداد کسور تضمينسپرده حسن اجراي کار و 

 .(این بند در شرایط اختصاصي قرارداد اصالح گردید) .شودآزاد مي

قرارداد را بدون  «کارفرما»هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هریک از مراحل قرارداد طرح باشد،  11-5

 .کندتسویه حساب مي« مشاورهندس م»تشریفات خاصي خاتمه داده و با 

شود و طبق خاتمه داده مي «کارفرما»، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي 2-1-23در مورد شمول بند  11-1

 .شودمفاد این ماده، عمل مي

این بند و شرایط ذیل ) 0تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هریک از موارد زیر، درخواست کندمي« مشاورهندس م» 11-3

 .(موضوعيت نداردآن مشمول قرارداد حاضر نبوده و 

 . 2بعد، طي مهلتهاي مندرج در ماده  عدم ابالغ خدمات مرحله 11-3-1

 . 1-22الزحمه، موضوع بند در پرداخت حق( ماه  1) در صورت تاخير مازاد بر سه  11-3-2

، یا اعالم نظر 1-25، موضوع بند یک چهارم مدت قرارداددر صورت عدم موافقت با تمدید مدت تعليق بيش از  11-3-1

 .5-25بند  براي ادامه کار، موضوع «کارفرما»نکردن 

 .«کارفرما»از سوي  1-11در صورت عدم انجام مفاد بند  11-3-1

 .2-27الزحمه تاخير مجاز موضوع بند در صورت سپري شدن حداکثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق 11-3-7

 . 1-21در صورت وقوع شرایط مندرج در بند  11-3-4

 .از راي مرجع حل اختالف کارفرمادر صورت عدم تبعيت  11-3-5
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هندس م»هایي را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي حداکثر تا یک ماه زمينه «کارفرما»در صورتي که  11-3-1

دهد، در غير این کند و خدمات را ادامه مينظر مياز درخواست خود صرف« مشاورهندس م»شده است، رفع کند، « مشاور

 .شودمهلت یک ماهه، قرارداد خاتمه یافته تلقي شده و سایر اقدامها طبق مفاد این ماده انجام ميصورت، پس از انقضاي 

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصيدر شرایط  مادهاین ) فسخ قرارداد. 31ماده 

 .ابالغ کند« مشاورهندس م»تواند در هریک از موارد زیر، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مي «کارفرما» 11-1

 در زمان عقد قرارداد یا طي مدت قرارداد، به «مشاور»اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر  11-1-1

 . 2-1-23استثناي مفاد بخش اول بند 

 . 2-1-23در مورد بند  «کارفرما»عدم اطالع به  11-1-2

 .«کارفرما»انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه  11-1-1

 .شرکتورشکستگي به تقصير یا انحالل  11-1-1

، دستمزد، پاداش یا «کارفرما»براي گرفتن کار یا اجراي آن، به کارکنان « مشاورهندس م»اثبات این مطلب که  11-1-7

 .منافع خود شریک کرده استهاي آنان را در هدایایي داده یا آنها یا واسطه

کند تا نسبت به رفع نواقص و اخطار مي« مشاورهندس م»در صورت تحقق هریک از موارد زیر، ابتدا به  «کارفرما» 11-2

در صورت عدم اقدام از سوي . اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه، به صورت قابل قبول در آورد

نواقص در پایان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسيله هيات یاد شده در براي رفع « مشاورهندس م»

 .ابالغ گردد« مشاورهندس م»، بررسي و تایيد شده و سپس به 17ماده 

 .درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط(  :1) تاخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله، بيش از سي  11-2-1

 .(قرارداد اصالح گردید خصوصياین زیر بند در شرایط )

 .ايهاي فني و شئونات حرفهرعایت نکردن استاندارد 11-2-2

را از وضعيت  «کارفرما»درنگ با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف کرده و بي، «مشاورهندس م» 11-1

، اصل مدارك و گزارشهاي خدمات (حداقل دو هفته)شود اعالم مي «کارفرما»کار مطلع سازد و طي مهلتي که از طرف 

 .تحویل دهد «کارفرما»انجام شده تا آن تاریخ را به 

حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده استرداد کسور تضمينپس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به ضبط  «کارفرما» 11-1

. الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کردو نسبت به تعيين مبلغ حق

ریزي کشور به موضوع را به معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه «کارفرما»همچنين 

 .(ح گردیداصالاین بند در شرایط اختصاصي قرارداد ) .کندمنظور اقدام الزم، اعالم مي

 .(در شرایط اختصاصي قرارداد اصالح گردید مادهاین )حل اختالف . 35ماده 

 .دو طرف، باید نهایت کوشش خود را براي حل اختالف بين خود در رابطه با این قرارداد به طور دوستانه به کار برند

طرف حل و فصل کرد، به هياتي متشکل از یک هرگونه اختالف ناشي از این قرارداد را که نتوان به صورت دوستانه بين دو 

در صورت . ، ارجاع مي شود(هر کدام یک نفر)نفر نماینده هيات مدیره شرکت اصلي کارفرما و نمایندگان دو طرف قرارداد 

 .که نسبت به مورد اختالف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه هاي صالحه ایران، حل و فصل گردد

اختالفات و صدور حکم، تعهداتي را که به موجب قرارداد به عهده دارند کماکان د در طول بررسي طرفين متعهد هستن

 .انجام دهند
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 .(این ماده مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد)كارآموزي. 36ماده 

را با هدف آموزش،  تواند متناسب با حجم کار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد مي« کارفرما» 14-1

موظف به قبول و « مشاورمهندس »معرفي کند و « مهندس مشاور»یا دانشجویان دانشگاهها به و از کارشناسان خود 

 .آموزش آنان است

 .است« کارفرما»هزینه تامين مسکن، حقوق، مزایا و یا سایر هزینه هاي کارآموزان، بر عهده  14-2

 .(در شرایط اختصاصي قرارداد اصالح گردید مادهاین ) مالكیت اسناد. 37ماده 

گذر شوند، از جمله نسخه اصلي، نورتهيه مي «مشاورمهندس »تمام مدارك و گزارشهایي که به موجب این قرارداد، توسط 

یک نسخه قابل تکثير از مدارك و  «کارفرما»تواند با اجازه مي «مشاورمهندس ». ست«کارفرما»اي، همه متعلق به یا رایانه

مهندس »که در شرایط خصوصي قرارداد محدودیتي قيد نشده باشد، در صورتي. را نزد خود نگاه دارد گزارشهاي یاد شده

هاي علمي را به نام خود در همایشها، اجالسها و حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله «مشاور

 .و فني، منتشر کند نشریات علمي

 ابالغها. 39ماده 

هرگونه اطالعيه، دستور کار، اعالم نظر، ابالغ تعليق، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبي معتبر 

 .رسيد دبيرخانه هر دو طرف و یا رسيد تحویل پستي، مالك تسليم گزارشها، مدارك و مکاتبات است .است

 قراردادزبان . 38ماده 

شده باشد، متن  زبان قرارداد فارسي است، در صورتي که مدارك قرارداد عالوه بر زبان فارسي به زبانهاي دیگري نيز تهيه

باید مدارك و گزارشهاي مطالعات و طراحي، گزارشهاي ارزشيابي و پيشرفت کار و  «مشاورمهندس » .فارسي معتبر است

، کار باید به مناقصه بين المللي «کارفرما»در مواردي که طبق نظر . . سي، تهيه کندنيز سایر مکاتبات خود را به زبان فار

چنانچه در . نيز تهيه نماید« کارفرما»باید اسناد مربوطه را عالوه بر زبان فارسي به زبان مورد نظر « مشاور»گذاشته شود، 

نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقي شده شرح خدمات قرارداد، ترجمه و تهيه مدارك به زبانهاي دیگر پيش بيني 

 .گردد پرداخت مي  ،«کارفرما»وحق الزحمه آن از سوي 

 قوانین و مقررات حاكم بر قرارداد. 13ماده 

 .این قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ایران است
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 2شماره پیوست 

 شرح موضوع قرارداد

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي  طراحي، راه "، قراردادهدف از اجراي این 

ها  سامانه کلي و زیر سامانه" .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده 

مرتبط با آن در زمينه  کاربرانو همه  (2ت مطابق جدول مندرج در پيوس) هاي ساختمان، حمل و نقل، صنعت در بخش

با سطوح دسترسي از پيش تعریف شده بتوانند اطالعات خود را ثبت و  کاربراناي که همه  گونه به باشد، مي سازي انرژي  بهينه

ه طور همزمان و این سامانه بایستي طوري طراحي گردد که تعداد زیادي از کاربران ب. هاي مورد نظر خود را دریافت نمایند گزارش

آن  از در ارتباط باشند و سامانه و زیر سامانه هاي آنبا  interactiveشبانه روزي بتوانند از طریق یک کارتابل شخصي بصورت 

 .استفاده نمایند

 قراردادموضوع 

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي  طراحي، راه ،قراردادوع موض

هاي  زیر سامانه فرعي در بخش 5 ضمن ایجاد .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اقتصاد تحت ماده 

باشد و با توجه به حجم باالي سرمایه گذاري در طرح هاي  مي ( 2مطابق جدول مندرج در پيوست )ساختمان، حمل و نقل، صنعت 

و به منظور شفاف سازي و نظارت کامل در کليه مراحل واگذاري و اجراي طرح ها، شرکت بهينه سازي  کاربرانمذکور، گستردگي 

ندازي سامانه جامع براي پایش مصرف سوخت به نيابت از شرکت ملي نفت ایران، اقدام به ایجاد ساز و کار الزم جهت طراحي و راه ا

بسترهاي پوشش بر  يمبتن قانون رفع موانع توليد 12 ماده يطرح ها شیپا بانيپشتهاي یاد شده، در قالب سامانه  هریک از طرح

از باشد و  این سامانه یک پروژه ملي مي ،خدمات مورد نياز نموده است و به دليل ملي بودن طرح هاي گفته شدهفوق االشاره دهنده 

 .در ادامه نيازمندي زیر سامانه ها با جزئيات ارائه شده اند. اهميت باالیي برخوردار خواهد بود

باشند که اجزاء اصلي  فرآیندهاي ثبت نام، اجرا و ارزیابي، ساز و کارهاي مالي و روش هاي بازرسي و صحه گذاري از مهم ترین فرآیندهایي مي

 .بات صرفه جویي نيز بر اساس پروتکل بين المللي اندازه گيري و صحه گذاري تعيين گردیده استنحوه محاس. سامانه را شامل خواهند شد

توانند وارد سامانه شـده و اطالعـات    ، تامين کنندگان تجهيزات و شرکت هاي بازرسي و صحه گذاري ميمتقاضيان، سرمایه گذاران

نمایند داراي کارتابل جداگانه مي باشند و با توجـه بـه ارتبـاط     که در سامانه ثبت نام مي کاربرانيدرخواستي را تکميل نمایند، کليه 

اطالعـات دریـافتي بـه    . . . ها از جمله سازمان برنامه ریزي و بودجه کشـور، شـرکت ملـي گـاز و      سامانه با وب سرویس سایر ارگان

 ::7کـار توسـط   و دقت باالي کار مي باشد که سـامانه قابليـت   از ویژگي هاي مورد انتظار سامانه سرعت . گردد سرعت ارزیابي مي

و راهکارهـا،   سـرمایه گـذاران عامـل صـرفه جـویي     نام متقاضيان، انتخـاب   کار از جمله ثبتکليه مراحل . کاربر همزمان را دارا باشد

 .شود مي انجام کارفرماو با نظارت کامل  وسيله سامانه بهي محقق شده ها جویي صرفهت بر اجرا و محاسبه نظار

 قراردادموضوع محدوده 

ها و فرآیندهاي  درگير در هر یک از سامانه کاربرانشامل تمامي فرایندهاي تخصصي، پشتيباني و مدیریتي  قرارداد موضوع   دامنه

. ثبت نام، اجرا و ارزیابي، سازو کارهاي مالي، و روش هاي بازرسي و صحه گذاري شناسایي، طراحي و مستند سازي خواهد بود

 "تعریف، تحليل، طراحي و معماري ایجاد و راه اندازي"هاي مرتبط با  شامل تمامي فعاليت مهندس مشاورخدمات مورد انتظار از 

 .ي اوليه استخراج فرایند یکي از طرح هاي سامانه مي باشد نمونه 2شماره روش اجرائي ارائه شده در پيوست . باشد سامانه مذکور مي

رعایت محرمانگي کليه مستندات پروژه از جمله شرح خدمات و پيوست هاي مربوطه و همچنين تمامي اسنادي که در  :توجه

 .طول انجام قرارداد تهيه و توليد مي شوند الزامي است
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 1پیوست شماره 

 شرح خدمات

 0شرح خدماتي که توسط مهندس مشاور به کارفرما ارائه مي گردد

 يعناوین كل -2

هاي  اي سامانه در پروژه جاري ایجاد یک طرح جامع و منسجم، توسعه و استقرار مرحله کارفرمامورد انتظار رویکرد 

و تجربيات موجود داخلي و خارجي خواهد  ناظر فني کارفرما و مورد تایيد ي روزاز استانداردهاشناسایي شده با استفاده 

در این . هاي زیر از ملزومات مي باشد و ابعاد پروژه، رعایت گاملذا با توجه به اهميت حياتي کسب و کار کارفرما . بود

 . در قالب پيشنهاد فني ارائه گردد «مهندس مشاور»توسط  خصوص الزم است اسناد و راهکارهاي الزم

 افزاري سامانه  افزاري و سخت تدوین و اجراي معماري نرم 1-1

 افزاري سامانه و اجراي آن افزاري و سخت طراحي کالن نرم 1-2

 ها و اجراي آن طراحي جزیيات سامانه و زیر سامانه 1-1

 پياده سازي، مدل و شرح مدل سرویس ها ارائه مستندات تحليل، 1-1

 ها طبق نظر کارفرما تدوین نقشه راه و اولویت بندي اجراي سامانه 1-7

 ها از هر دو منظر ظاهر و عملکرد ایجاد یکپارچگي و هماهنگي بين سامانه 1-4

 ( Report Generator)ایجاد گزارش ساز  1-5

 هاي مدیریتي  تهيه گزارش 1-1

 طراحي و توليد داشبورد مدیریتي  1-3

 :نیاز هاي فني نرم افزار 1

 0باشدارائه شده مي  سامانهاز الزامات  ذیلالزم بذکر است کليه موارد 

 . کليه سيستم ها مي بایست بصورت کامال تحت وب ارائه شوند و نيازي به نصب هيچ نرم افزاري بر روي کامپيوتر کاربران نباشد  2-1

 0کليه سيستم ها مي بایست بصورت کامال یکپارچه ارائه شوند به گونه اي که 2-2

 .یکپارچه انجام شده باشد طراحي سيستم ها بصورت کامالً  2-2-1

 .اطالعات وجود نداشته باشد redundancyدر طراحي سيستم ها هيچگونه  2-2-2

 .با یک بار الگين کردن در صورت داشتن دسترسي کاربر بتواند به تمامي سيستم ها دسترسي داشته باشد 2-2-1

 .محيط تمامي سيستم ها متحدالشکل باشد 2-2-1

 0نه اي کهیندي قابل بهره برداري باشند به گوآها مي بایست بصورت فر کليه سيستم 2-1

 .امکان تعریف گردش کاري براي تمامي فرم هاي گردشي سيستم وجود داشته باشد 2-1-1

 .امکان تغيير تمامي گردش کارهاي سيستم وجود داشته باشد 2-1-2

کاربران از طریق کارتابلي که در اختيارشان قرار مي گيرد بتوانند از کارهایي که به آنها محول شده آگاهي  2-1-1

 .کارها را انجام دهندپيداکرده و از همان طریق 

 .هاي سيستم ها وجود داشته باشدامکان افزودن فيلدهاي جدید در تمامي فرم 2-1-1

 .هاي سيستم ها وجود داشته باشدامکان حذف یا عدم نمایش فيلد از تمامي فرم 2-1-7

 امکان تغيير ليبل فيلدها توسط ادمين 2-1-4
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 تغيير مشخصات یک فيلد اطالعاتي 2-1-5

 هاي موجود و فرم تغيير در مشخصات ظاهري پنجره ها 2-1-1

 موضوع قراردادامکان تعریف فرم هاي جدید در چارچوب  2-1-3

 0امنيت  2-1

 .امکان تعریف نقش و تعيين دسترسي ها به ازاي نقش ها وجود داشته باشد 2-1-1

 امکان تعریف دسترسي یک نقش به جزئي ترین سطوح فرم ها و فيلدها 2-1-2

 امکان تعریف دسترسي یک نقش به گروه هاي رکوردها 2-1-1

 ف دسترسي یک نقش به فيلدها روي گروه رکوردهاي مختلفامکان تعری 2-1-1

 امکان تخصيص نقش ها به کاربران و یا پست هاي سازماني 2-1-7

 اطالعات ثبت زمان در سيستم وقایع ثبت امکان 2-1-4

 ناموفق و موفق login هر مشخصات مشاهده و ثبت امکان 2-1-5

  اطالعاتي فيلدهاي از کدام هر در تغييرات ردیابي امکان 2-1-1

 محرمانه و شده بندي طبقه هاي داده عنوان به ها ازداده خاصي فيلدهاي عالمت گذاري توانایي از پشتيباني 2-1-3

 .مورد نظر ناظر فني قراردادرعایت کردن تمامي الزامات امنيتي  :2-1-1

 .کليه سيستم ها مي بایست داراي راهنماي کاربري آنالین باشند0 راهنماي کاربري آنالین 2-7

 مشخص زمان در پردازه یک اجراي براي زمانبندي تعریف امکان0 زمانبندي 2-4

  چاپگر اسکنر، مانند استاندارد جانبي ابزارهاي از پشتيباني0 ابزارهاي جانبي 2-5

 .مختلف وجود داشته باشدتفکيک، مطابق نظر کارفرما  امکان ثبت کليه اطالعات به0 تفکيک اطالعاتي 2-1

 :امكانات مورد نیاز درخصوص گردش كار  3

 گرافيکي محيط یک در سازمان فرایندهاي مدلسازي امکان  1-1

  کار گردشینگ مانيتور قابليت 1-2

  شده سازي مدل کارهاي گردش تاریخچه نگهداري امکان 1-1

 کار گردش در موازي مسير چندین ایجاد امکان 1-1

 فعاليت یک طریق از موازي فرایند چندین اجراي امکان 1-7

  کار گردش چند همزمان اجراي امکان 1-4

  گيري تصميم شده تعریف هاي مدل انواع از استفاده امکان 1-5

 (sub workflow) داخلي  کارهاي گردش فراخواني و ایجاد امکان 1-1

 هاInstance کنترل  و فرایندها آوردن در به اجرا امکان 1-3

 کار فعلي وضعيت و کاربران عمليات، هر انجام زمان نمایش طریق از کار گردش در موجود کارهاي پایش امکان :1-1

 کار گردش طریق از محاسباتي فرمول هاي و قواعد کنترل امکان 1-11

  شده انجام کارهاي و کار گردش در شده تعریف کارهاي نمایش امکان 1-12

 مرحله یک در شده انتخاب کار چندین روي( رد /تایيد) عمليات یک اجراي امکان 1-11

 (تغيير مسير گردش کارارسال پيامک، ایميل و یا )امکان تعریف زمان هاي بحراني و اکشن هاي زماني بحراني  1-11
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 نشده خوانده از شده خوانده کارهاي تفکيک امکان 1-17

 .دنباید نظر بده کاربرانرد روي کارهایي که /امکان تایيد 1-14

 :امكانات مورد نیاز در خصوص گزارش ساز 1

، وجود یک گزارش ساز حرفه اي جهت ساخت کارفرمامورد نياز هاي  زیر سامانهبا توجه به حجم اطالعاتي متنوع 

این سيستم مي . مي بایست سيستم مزبور را ارائه نمایند مهندس مشاورگزارشات پيشرفته در این پروژه الزامي است و 

 0بایست تمامي امکانات یک گزارش ساز حرفه اي را دارا بوده و حداقل از امکانات زیر برخوردار باشد

 گزارشات يگرافيک نمایش امکان 1-1

 مدیران براي گزارشات نمودن شخصي امکان 1-2

 تصویر و  PDF،Excelبه گزارشات خروجي امکان  1-1

 امکان تغيير گزارشات موجود سيستم ها 1-1

 امکان تعریف گزارشات جدید توسط ادمين سيستم  1-7

 امکان پرینت گزارشات  1-4

 :امكانات مورد نیاز در خصوص داشبورد مدیریت 5

 .چند بعدي از اطالعات رشات تحليليامکان ساخت گزا  7-1

 ایجاد داشبورد توسط کاربر و افزودن نمودارهاي ساخته شده توسط کاربر به آن 7-2

 امکان ساخت گراف و یا نمودار از روي گزارشات تحليلي توسط کاربر  7-1

 امکانات امنيتي مناسب جهت کنترل دسترسي کاربران  7-1

 پيش نمایش چاپ و صفحه بندي براي چاپ انواع گزارش ها 7-7

 از روي گزارشات ماتریسي Excelيت ایجاد فایل قابل 7-4

 :باشد مي ذیل شرح به سامانه هاي فعالیت و كامل خدمات شرحفوق الذكر  مواردبر اساس  -6

 . RUPتدوین متدولوژي موضوع قرارداد بر اساس استانداردهاي تکرار پذیري  4-1

رویه کنترل مدارك سوابق قرارداد، رویه گزارش دهي قرارداد، نقشه راه، ساختار شکست کار، فرمت گزارش دهي برنامه  4-2

 .PMBOKزمانبندي و فرم هاي مورد نياز مطابق استاندارد 

 گزارش پيشرفت کار و جزئيات آن بصورت مدون در دو بازه زماني هفتگي و ماهيانه  تهيه 4-1

 0لشام فني مستندات تهيه 4-1

سند راهنماي کاربري،  ،سند متدلوژي تحویل و انتقال، سند امنيت، سند طرح آموزش، سند معماري و پيکربندي،   4-1-1

، سند طرح مدیریت سند تحویل و انتقال، سند ضمانت نرم افزار و نگاهداشت ،(کنترل و تضمين کيفيت)سند مدیریت کيفيت 

 .مخاطرات

 براي استرس تست امنيت، تست بندي، پيکر تست خرابي، تست پذیرش، تست عملکردي، تست) شامل تست اسناد  4-1-2

 (سامانه زیر هر

 ذکر انیشا .گردد ميارائه  فني ناظر توسط که سامانه زیر هر براي افزار نرم تست و امنيتي هاي ليست چک تکميل  4-1-1

 .باشد دهيرس فني ناظر دیيتا به ستیبا يم يفن مستندات يتمام است

 "ها فرم و کاري هاي گردش تدوین و استخراجشناسایي، "جهت جلسات در شرکت 4-7
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 هاي کاري و تدوین فرم هاي مربوطه با توجه به مصوبات جلسات  گردش ترسيم 4-4

 مسائل و پسندي کاربر منظر از ملزومات سایر و ها فرم قراردادها،  کاري، هاي گردش بهبود درخصوص پيشنهاد ارائه 4-5

 افزاري نرم

ها به شکل وب سرویس و تهيه و ارائه وب  شرکت در جلسات فني در خصوص دریافت اطالعات از سایر سازمان 4-1

 .کاربران سامانهسرویس هاي الزم در ارتباط با 

گيري در خصوص مسائل مطرح در  شرکت در جلسات فني و خاص حسب درخواست کارفرما به منظور تصميم 4-3

 محدوده طرح 

 هاي آتي با هماهنگي کارفرما بيني طرح ري و سخت افزاري سامانه با پيشتعيين معماري نرم افزا :4-1

 طراحي و پياده سازي جزئيات سامانه و زیرسامانه و ارائه اسناد مربوطه 4-11

 هاي سامانه و ارائه اسناد مربوطه معماري و طراحي پایگاه داده براي داده 4-12

 هاي آتي  سامانه با درنظر گرفتن طرحارائه مشخصات و پيکره بندي تجهيزات سخت افزاري جهت اجراي  4-11

 (Data Center) گزارش سناریوهاي مختلف در خصوص ميزباني سامانه به صورت درون سپاري یا برون سپاري 4-11

 .مهندس مشاور موظف است تمام اقدامات فني الزم در زمان انعقاد قرارداد ميزباني انجام دهد 4-17

 .ساني هاي سامانه به مدت پنج سالجهت اطالع ر( SMS Panel)استفاده از پنل پيامک  4-14

اگر نياز به تغيير و توسعه در ( هر زیرسامانه  موقتماه نگهداشت از زمان تحویل 12) سامانهدر طول دوره استفاده از  4-15

متعهد است این تغييرات را در فرم  مهندس مشاورفرم ها باشد، به گونه اي که عدم اعمال آن عملکرد سامانه را متوقف نماید 

 .ن احتساب هزینه انجام دهدبدو

طراحي یکپارچه ماژول ها در سطح مدیریت زیر سامانه ها و معماري سامانه و روابط گرافيکي و مدیریت سامانه به ویژه  4-11

  .کارفرماماژول هاي مربوط به کارتابل 

 ها انجام اقدامات الزم در خصوص آزمودن و عملياتي سازي سامانه 4-13

 اجزاي مختلف زیر سامانه هاتهيه راهنماي کاربري براي  :4-2

 موجود داده پایگاه خروجي هاي گزارش قالب در تک تک و ها زیرسامانه سامانه، کل پروژه کنترل و مدیریت 4-21

 براي هر زیر سامانه ( ساعت 21)روز کاري  1به مدت  کارفرما معرفي شده از سويآموزش براي کاربران  ارائه 4-22

سال نسبت به ارائه خدمات پشتيباني و  :1موظف است به مدت  «مهندس مشاور» ،در صورت درخواست کارفرما 4-21

  .اد مجزا اقدام نمایددتوسعه سامانه طي قرار

 .کاربر را بصورت همزمان داشته باشد ::7سامانه قابليت پشتيباني و سرویس دهي  4-21

 .سامانهبصورت جداگانه براي کاربران هر زیر سامانه  تي مدیا جهت آشنایي کلي با طرح وتهيه مول 4-27

و داده هاي بانک  (Frame Work)برنامه ها و سرویس ها و همچنين بستر پياده سازي  Sourceارائه و تحویل کامل  4-24

 .اطالعاتي به همراه کليه مستندات مورد تایيد و مورد نياز جهت پشتيباني و توسعه سامانه الزامي مي باشد

 ي نرم افزاري و سخت افزاري سامانه ارائه آموزش هاي مورد نياز در زمينه نحوه راه انداز 4-25

   (بر اساس سيستم مدیریت کيفيت کارفرما) انتقال دانش کسب شده به کارفرما در قالب مستندات مدیریت دانش 4-21

از زمان اعالم کارفرما حداکثر به مدت ). آمادگي جهت انجام تست هاي نرم افزاري که توسط ناظر فني اعالم مي گردد 4-23

 (سه روز کاري
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اندازي، نگهداري، پشتيباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي  طراحي، راهمات شامل شرح خد :4-1

 0به شرح ذیل مي باشد .(Netیا Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع توليد 12اقتصاد تحت ماده 

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي  طراحي، راه ردیف

 .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اقتصاد تحت ماده 
 (درصد)وزن 

 %23 سال 17باالتر از  با سن تن :1هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالي  47 جایگزیني 2

 %23 توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن 1

 %13 آب کشاورزي يچاه ها تلمبه ها وبرقدار کردن  3

 %23 کالنشهر 1توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و  1

 %33 موتورخانه هاي موجود در کشور/ سامانه هاي گرمایشي ي آیکار افزایش 5

 %23 حمل و نقل مسافري و باري درون شهري و برون شهري جایگزیني و نوسازي ناوگان 6

 %23 هزار تاکسي فرسوده با تاکسي گازسوز با پيمایش باال :11جایگزیني  7

 %233 جمع كل 

 :انتظارات سامانه -7

 .قانون رفع موانع توليد12هاي ماده  طراحي و مکانيزه نمودن سيستم پایش طرح 5-1

 نيازمندي هااستخراج، تحليل و مستندسازي  5-2

 .کارفرما نيازمندي هاي جدید توسط کاربران توسعه سامانه براساس 5-1

 .سامانه و مکانيزه کردن فرآیندها طراحي 5-1

 استقرار و عملياتي سازي سامانه و انتقال دانش از طریق آموزش 5-7

 داشبوردهاي مدیریتي جامع و طراحي، تهيه گزارشات یکپارچه 5-4

 .قانون رفع موانع توليد12ي ماده ها طرحالعات ایجاد بانک اطالعات براي نگهداري اط 5-5

 (رفع ایرادات)تست اجراي آزمایشي و اعمال تغييرات سامانه  5-1

به صورت فارسي و انگليسي در دسترس بوده و توسط نسخه به روز شده   onlineسامانه بایستي به صورت  5-3

Browser   هاي فایر فاکس و کروم  قابل اجرا باشد. 

 هاي اطالعاتي دیگر در طراحي و اجراي آنارسال، انتقال، دریافت و استفاده از بانکیجاد هماهنگي ا :5-1

سخت  Redundancyقابليت توسعه پذیري، مقياس پذیري، انعطاف پذیري و در دسترس بودن با لحاظ نمودن  5-11

 افزاري افزاري و نرم

 .ناظر فنيرعایت تمامي استانداردهاي طراحي از نظر فني و امنيتي  5-12

 .بایست در یک بانک اطالعاتي و در اختيار مدیر سامانه باشد ها مي اطالعات پایه تمامي سامانه 5-11

مرتبط با هر بخش از سامانه و نيز بخشنامه ها و دستورالعمل هاي  (On Line Help) راهنماي کاربري بر خط داراي 5-11

 مربوطه

 سامانهعدم امکان ثبت اطالعات غير معتبر در  5-17

 ( Integration & Extension) رچه سازي و توسعهکپاداراي قابليت ی 5-14
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 معماري دسترسي پذیريدارا بودن  5-15

 صورت گروهي و انفرادي ه ب متفاوت امکان تخصيص سطوح دسترسي 5-11

 در سطوح مختلفقابليت تعریف محدوده عمليات مجاز براي کاربران  5-13

 از مرکز یا نقاط دیگر ظایفها یا تغيير و قابليت تغيير دسترسي :5-2

 عمليات انجام شده توسط کاربران و رویدادنگاري تمامي ردیابيقابليت  5-21

 جهت زمان معين و عمل معين  کاربرانقابليت تعریف دسترسي به  5-22

 .سامانهي یکاراآزمون ها و تست جامعيت جهت  هاي مربوط به آزمون سيستم شرو 5-21

 يتاليجیمنظور د) يکيو الکترون يت چاپالزاماً به دو صور( يو کاربرد ياعم از مستندات فن)مستندات طرح  يتمامارایه  5-21

 (. PDFو  DOC يها با فرمت

 0بودخواهد  کاملبه صورت متعهد به تحویل آنها  مهندس مشاورمورد انتظار بوده و  لیمستندات ذحداقل  5-27

 .صورت کامل و جامعه اندازي سامانه ب مستندات مربوط به نصب و راه 5-21-1

در )سامانه  اجراي تیریمد يمشتمل بر راهنما( Operational Manuals)سامانه  تیریو مد تیهدا مستندات 5-21-2

 دیگرسامانه و موارد  تيامن يداده، راهنما گاهیپا تیریمد ي، راهنما(يعامل و نرم افزار کاربرد ستميسطح س

مختلف  يها بخش ياتيمشتمل بر ارایه اطالعات کامل در خصوص عملکرد عمل( User Manuals)کاربران  يراهنما 5-23

 .ها آن نحوه عملکرد و سامانه

 .ها از هر دو منظر ظاهر و عملکرد ایجاد یکپارچگي و هماهنگي بين سامانه  :5-1

 .هاي مدیریتي ، طراحي و توليد داشبورد مدیریتي براي ایجاد گزارش(Report Generator)ایجاد گزارش ساز  5-11

 از تمام فيلدهاي انتخاب شده توسط کارفرما مختلف و امکان گزارش گيري کاربرانایجاد کارتابل مجزا براي  5-12

مربوطه به صورت  کاربرایجاد روش کنترل زمانبندي اجراي پيشبرد فرآیندها براي متقاضيان مختلف و اعالم هشدار به  5-11

 خودکار

 .اندهآیفر تیریمد امکان 5-11

 .مشروط و حلقه در گردش کارها ،يشاخه ا يالگوها جادیا امکان 5-17

 .کاليها و گروها توسط ابزار گراف به نقش فیانتساب وظا تيقابل 5-14

 يبرخ يبه گردش کار جهت آغاز و اجرا .(..و  ندیفرا کیآغاز  ،کيمانند ارسال پست الکترون) یيگرهایالحاق تر تيقابل 5-15

 .کارها

 .مناسب يفرم در ابزار ها يطراح امکان 5-11

 .ورژن گردش کارها تیریمد امکان 5-13

 .کار ضمائم موجود در گردش ويآرش :5-1

ها به همراه  نيو ادم رانیو مد گرانيتحل ،،کاربران کسب و کار يکاربر نهائ ياضافه بر سازمان برا هیپرتال وب پا طيمح 5-11

 (سلف سرویس.)رابط

 .مختلف کاربران يها لیپروفا يبرا اراتيسطوح مختلف اخت 5-12

 .عات موجوداطالمشاهده  يها و کاربران برا زریکمک به سوپر وا يپرس و جو برا ایکردن  لتريف تيقابل 5-11

 يمرتب ساز ایلترياقالم مربوط به خودشان ف يخاتمه برا  خیتار ایو  تیاولو يکار را بر مبنا ستيبتوانند ل کاربران 5-11

 .کنند
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 يامکان به روز رسان جادیا يو منطق برنامه برا ندیکار فرا از مشخصه گردش يساز ميقواعد تصم يجداساز تيقابل 5-17

 قواعد یيایپو

 نادرست يکاهش ورود داده ها يبرا ها فرمتمامي ها در  لديانواع ف ياعتبار سنج تيقابل 5-14

 در حال اجرا ينمونه ها ينامطلوب رو ريها بدون تاث ندیمجدد مدل فرا عیو توز يبه روزرسان تيقابل 5-15

 دادهایاستفاده از رو تيقابل 5-11

 خطاها و استثناء ها تیریمد 5-13

 .بایست طراحي شود به ازاي هر طرح یک زیر سامانه مي :توجه

 ها  زیر سامانهمورد نظر هر یك از  امكانات -9

مطابق با آخرین )هاي ذیل  زیر سامانه هفت طرح مصوب شوراي اقتصاد، به تفكیك داراي حداقل قابلیت

 :مي باشند( اصالحیه مصوبات شوراي اقتصاد

 "موجود در كشور موتورخانه هاي /سامانه هاي گرمایشي يآیكار افزایش "زیر سامانه طرح 9-2

سازندگان تجهيزات، ، (انمشتری)ان، متقاضيکنندگانایجاد امکان ثبت نام سرمایه گذارعامل صرفه جویي، تامين  1-1-1

ت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت ملي نفت ایران، شرکت بهينه سازي مصرف سوخ) کاربران سایر و ناظران

 (مطابق نظر کارفرما شرکت ملي گاز ایران، شرکت هاي گاز استاني و

یندهاي سامانه طرح و مطابق نظر آو برقراري گردش کاري بين آنها مطابق فر کاربرانایجاد کارتابل براي تمامي  1-1-2

 کارفرما 

 .کاربرانتوليدکاربرگ ها و چک ليست هاي سامانه و ایجاد امکان تکميل آنها توسط  1-1-1

تخصيص ناظر و ثبت گزارش هاي بازرسي و صحه گذاري در تمام  فرآیندها و امکانات نرم افزاري برايایجاد  1-1-1

 ، عملياتي، دوره اي و موردي(خط مبنا )مراحل صحه گذاري وضعيت موجود 

ر محاسبه و تشکيل خط مبنا و انجام محاسبات صرفه جویي و صدو فرآیند ها و امکانات نرم افزاري برايایجاد  1-1-7

صورتحساب در سامانه با اتصال پایگاه داده هاي شرکت ملي گاز ایران، براي استفاده اطالعات مصرف گاز مشترکين 

 .مطابق نظر کارفرما بخش خانگي و تجاري با لحاظ نمودن اطالعات هواشناسي

شته تاسيسات ایجاد امکان بررسي واجد شرایط بودن سرمایه گذار عامل صرفه جویي به لحاظ داشتن رتبه در ر 1-1-4

 .سایر سامانه هاي مرتبط و( سازمان برنامه و بودجه کشور)از طریق اتصال به سامانه ساجار 

 .اري قراردادهاي ابالغ شده در سامانهذبر اساس نمونه قراردادها و بارگ کاربرانایجاد و توليد قراردادهاي في مابين  1-1-5

گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، صرفه جویي محقق شده و  فرآیندها و امکانات نرم افزاري برايایجاد  1-1-1

 .مطابق نظر کارفرما

بررسي رتبه واعالم نظر نسبت به شرکت هاي ناظر بازرسي و صحه  فرآیندها و امکانات نرم افزاري برايایجاد  1-2-1

 گذاري از طریق اتصال به سامانه ساجار 
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 "سال 35سن باالتر از با  تن داراي 23هزار دستگاه كامیون و كشنده باالي  65 جایگزیني"زیر سامانه طرح 9-1

 .امکان ثبت نام تامين کنندگان، سرمایه گذاران و شرکتهاي بازرسي 1-2-1

 ، شرکتراهداري گردش کار کل فرآیند اجرایي و پایش طرح و ایجاد دسترسي به تمامي کاربران شامل سازمان 1-2-2

 .لي پخش فرآورده هاي نفتي ایران و نهادهاي نظارتي، سرمایه گذار، شرکت مبازرسي

 .ایجاد پنل دسترسي کاربران طرح به سامانه با قابليت ثبت، بارگذاري، اصالح و تایيد اطالعات و گزارش گيري 1-2-1

امکان بارگذاري اطالعات توسط نهادهاي ذي ربط مانند سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، شرکت ملي  1-2-1

نهادهایي که کارفرما بتواند به آنها )پخش فرآورده هاي نفتي ایران، سرمایه گذار، شرکت هاي بازرسي، مدیریت طرح و 

 .دسترسي بدهد

 .اطالعات بارگذاري شدهبر اساس  کاربرانتوليد قراردادهاي في مابين  1-2-7

 .امکان گزارش گيري توسط کاربران از سامانه 1-2-4

 پردازش اطالعات بارگذاري شده و صدور کاربرگهاي صرفه جویي 1-2-5

 (مطابق با فرآیند اجراي کار)در خصوص اجرا و پایش قراردادها امکان انجام مکاتبات یا ارسال  1-2-1

سافري و باري درون شهري و برون شهريجایگزیني و نوسازي ناوگان حمل و نقل م"زیر سامانه طرح 

 .امکان ثبت نام تامين کنندگان، سرمایه گذاران و شرکتهاي بازرسي 1-1-1

سرمایه گذار، شرکت  از جمله،گردش کار کل فرآیند اجرایي و پایش طرح و ایجاد دسترسي به تمامي کاربران  1-1-2

 ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران و نهادهاي نظارتي

 .دسترسي کاربران طرح به سامانه با قابليت ثبت، بارگذاري، اصالح و تایيد اطالعات و گزارش گيريایجاد پنل  1-1-1

امکان بارگذاري اطالعات توسط نهادهاي ذي ربط مانند سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان  1-1-1

شهرداري ها و دهياري هاي کشور، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران، سرمایه گذار، شرکت هاي 

 .کارفرما بتواند به آنها دسترسي بدهد که نهادهایيبازرسي، مدیریت طرح و 

 .بر اساس اطالعات بارگذاري شده کاربرانقراردادهاي في مابين توليد  1-1-7

 .از سامانه کاربرانامکان گزارش گيري توسط  1-1-4

 پردازش اطالعات بارگذاري شده و صدور کاربرگهاي صرفه جویي 1-1-5

 (مطابق با فرآیند اجراي کار) .اجرا و پایش قراردادها در خصوصامکان انجام مکاتبات یا ارسال  1-1-1

 "هزار تاكسي فرسوده با تاكسي گازسوز با پیمایش باال 213جایگزیني "طرحزیر سامانه  9-1

 (اتحادیه تاکسيراني هاي شهري کشور/ شهرداري ها)ثبت نام، درج اطالعات و بارگذاري مدارك متقاضيان طرح  1-1-1

 ثبت نام، درج اطالعات و بارگذاري مدارك سرمایه گذاران عامل صرفه جویي و تأمين کنندگان خودرو 1-1-2

 ت نام، درج اطالعات و بارگذاري مدارك شرکت هاي بازرسي در طرحثب  1-1-1

 (MC)ثبت نام، درج اطالعات و بارگذاري مدارك مشاور مدیریت طرح  1-1-1

 .دسترسي سامانه براي تمام کاربران جهت رویت، ثبت و پيگيري در چارچوب ضوابط قراردادایجاد  1-1-7

بازرسان اندازه گيري و صحه گذاري و رد یا / سرمایه گذاران عامل صرفه جویي/ امکان بررسي ليست متقاضيان 1-1-4

 .کارفرماتأیيد آنها توسط 
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ون جدید با ثبت شماره شناسایي / تاکسيدستگاه به ازاي یک  ون/ ثبت شرایط اسقاط حداقل یک دستگاه تاکسي 1-1-5

 شمول طرح و بارگذاري مدارك اسقاطهاي فرسوده مون / و مشخصات تمامي تاکسي 

توسط  اسقاط شده و خودروهاي جدید/ ررسي مشخصات عمومي و فني خودروهاي فرسودهب رؤیت و امکان 1-1-1

طابق با مصوبات شوراي اقتصاد و موارد میيد أو رد یا ت( کشوري هاي شهري اتحادیه تاکسيراني/ شهرداري ها)متقاضي 

 عالي هماهنگي ترافيک شهري و مصوبات شوراي اصالحيه هاي آن

 (متقاضي و سرمایه گذار/ و متقاضي کارفرما)امکان بارگذاري قراردادها  1-1-3

و بررسي  کارفرماکارشناسان / موردي توسط بازرس انداره گيري و صحه گذاري/ امکان ثبت بازدیدهاي دوره اي :1-1-1

 .کارفرماگزارش هاي مربوطه توسط 

رویه اندازه گيري و صحه گذاري در بازه هاي تعيين شده براساس  هو صدور کاربرگ یاران محاسبات صرفه جویي 1-1-11

 در رویه انداره گيري و صحه گذاري 

 کارفرماتوسط ... امکان رؤیت تمامي مراحل ثبت نام، درج مشخصات، بارگذاري مدارك، فرآیندهاي اجرا و  1-1-12

تایيد موارد ارسالي از سوي متقاضيان، سرمایه گذاران عامل صرفه جویي و بازرسان اندازه گيري و / امکان رد  1-1-11

  کارفرماصحه گذاري توسط 

 .کاربران سامانهبه هر یک از  کارفرماتوسط مطابق فرآیند ارجاع کار امکان بررسي و ارجاع کار  1-1-11

هر  براساس پيشرفت کلي طرح، پيشرفت کارفرماطرح در مقاطع زماني مختلف بنا بر نياز  گزارش پيشرفتارایه  1-1-17

 .مطابق نظر کارفرماو ( هر قرارداد/ کلي طرح)قرارداد، صرفه جویي محقق شده، آمار اسقاط و جایگزیني، بازپرداخت 

بت نام، بارگذاري مدارك، درخصوص هر یک از اقدامات انجام شده در هر قرارداد ثکارفرما  ارسال پيامک به 1-1-14

 ..فعاليت هاي اجرایي و 

 "ها و تملبه هاي آب كشاورزي  برق دار كردن چاه "زیر سامانه طرح  9-5

 .کاربرانجویي و ناظران و  ایجاد امکان ثبت نام تامين کنندگان، سرمایه گذاران عامل صرفه 1-7-1

 .کاربران تماميبراي اجراي کار  فرآیند مطابقکارتابل انجام امور محوله  ایجاد 1-7-2

 گذاران پيشنهاد دهنده از طریق مقایسه پيشنهاد آنها گذار برنده از ميان سرمایه ایجاد امکان انتخاب سرمایه 1-7-1

 ایجاد امکان ورود اطالعات مربوط به چاه هاي کشاورزي و ویرایش مستمر آنها 1-7-1

انتخاب شده تا مرحله انعقاد  ایجاد امکان انتخاب چاه هاي کشاورزي توسط سرمایه گذاران و ردیابي چاه هاي 1-7-7

 با سرمایه گذاران عامل صرفه جویي قرارداد

 در سامانه  کاربرانایجاد امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به  1-7-4

شامل گزارش متني بعالوه تصاویر )امکان بارگذاري گزارش هاي مربوط به ناظران اندازه گيري و صحه گذاري  1-7-5

 (گرفته شده

 جهت ثبت گزارش ها و صحه گذاري هاي مربوطه M&Vان تخصيص کارتابل به ناظر 1-7-1

 گذار منتخب، با درج مفروضاتي نظير قيمت گازوئيل و نرخ تسعير ارز ایجاد امکان تنظيم قرارداد با سرمایه 1-7-3

 ایجاد امکان محاسبات صرفه جویي محقق شده و صدور کاربرگ یارانه مطابق طرح اندازه گيري و صحه گذاري :1-7-1

 سایر گزارش هاي مورد نظر کارفرما از پيشرفت هر قرارداد، صرفه جویي محقق شده وامکان گزارش گيري  1-7-11
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شرکت ملي گاز ایران و سایر شرکتهاي کنتور امکان اتصال به وب سرویس آنالین یا آفالین شرکت توانير و یا  1-7-12

متعاقب آن صدور کاربرگ به منظور قرائت اطالعات برق مصرفي چاه هاي کشاورزي و تایيد وزارت نفت و نيرو  ساز مورد

 صرفه جویي مطابق دستور العمل اندازه گيري و صحه گذاري

 رد گزارش ها و فعاليت هاي انجام شده توسط نمایندگان کارفرما/ امکان تایيد  1-7-11

 طرح در سامانه M&Vپياده سازي کامل رویه اجرایي طرح چاه ها و دستور العمل  1-7-11

ل طرح و هر قرارداد به صورت جداگانه به صورت برخط و بر ایجاد امکان دریافت آخرین وضعيت پيشرفت ک 1-7-17

 اساس آخرین اطالعات به روز و همچنين ميزان سوخت صرفه جویي شده 

 امکان ایجاد هرگونه گزارش مدیریتي و یا تفصيلي در سریعترین زمان ممکن 1-7-14

 "ایران توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط توسط راه آهن جمهوري اسالمي"زیر سامانه طرح  9-6

 امکان ثبت نام سرمایه گذار عامل صرفه جویيایجاد  1-4-1

 کاربرانکارتابل انجام امور محوله براي تمامي ایجاد  1-4-2

 سفارش خرید واگن هاي مشمول طرح و ثبت بارنامه هاي متعلقه توسط عامل صرفه جویي امکان ثبتایجاد  1-4-1

 در سامانه  کاربرانایجاد امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به  1-4-1

گزارش هاي ماهيانه، سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات یارانه صرفه جویي  اري و یا ایجادگذبارامکان ایجاد  1-4-7

 .خواهد شد

 رویه اندازه گيري و صحه گذاريبراساس  و صدور کاربرگ یارانه صرفه جویي محاسباتایجاد امکان  1-4-4

 یابي عملکرد عامل صرفه جویيامکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزایجاد  1-4-5

از  بازرسي  امکان تبادل نظرات بين عامل صرفه جویي و راه آهن و شرکت بهينه سازي و شرکت هاي ایجاد  1-4-1

 .طریق ارسال پيام

 کاربرگ یارانه مطابق رویه اندازه گيري و صحه گذاريصرفه جویي محقق شده و صدور  هانجام محاسبایجاد امکان  1-4-3

موارد مربوط به مبالغ پرداختي، ایجاد امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، صرفه جویي محقق شده و  :1-4-1

 باقيمانده پرداخت به همراه توليد هشدارهاي الزم در خصوص پيشرفت هر قرارداد

 . توليد داشبورد هاي مدیریتي و گزارش هاي مدیریتي 1-4-11

 "قطار شهري در تهران و هشت كالنشهر توسعه حمل و نقل مسافر با"زیر سامانه طرح  9-7

 تهران و هشت کالنشهر شهرداریهايو  سرمایه گذار عامل صرفه جویي دسترسي و ثبت نام امکان ایجاد  1-5-1

سازمان برنامه و بودجه ، ) کاربرانبراي تمامي  مطابق قرارداد و مصوبه شوراي اقتصاد کارتابل انجام امور محولهایجاد  1-5-2

وزارت نفت ، شرکت ملي نفت ایران ، شرکت بهينه سازي در مصرف سوخت ، شرکتها و سازمان هاي قطار شهري، شهردارها 

 (سرمایه گذاران عامل صرفه جویيو 

 در سامانه  کاربرانایجاد امکان بارگذاري قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به  1-5-1

سازمان هاي قطار شهري تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، /برقراري ارتباط با سرورهاي شرکت هايایجاد امکان  1-5-1

 مشهد، تبریز، کرج، قم، کرمانشاه و اهواز و شهرداري هاي مربوطه در صورت نياز

 اندازه گيري و صحه گذاريایجاد امکان ورود کليه اطالعات مربوط به ورود واگن ها براساس رویه  1-5-7

 روزانه تهران و هشت کالنشهر( تعداد سفر)ارسال گزارش هاي عملکرد  ایجاد امکان 1-5-4
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 .امکان ارسال گزارش هاي ماهيانه، سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات یارانه صرفه جویي خواهد شدایجاد  1-5-5

 گذاري رویه اندازه گيري و صحهبراساس  محقق شده و صدور کاربرگ یارانه صرفه جویي همحاسبایجاد امکان انجام  1-5-1

 امکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزیابي عملکرد عامل صرفه جویيایجاد  1-5-3

 .سایر گزارش گيري ها مطابق نظر کارفرماایجاد امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد، صرفه جویي محقق شده و  :1-5-1

 :به شرح ذیل مي باشد« مهندس مشاور»وظایف سایر  9-9

فرایند ها و راه اندازي زیر سامانه هاي مورد نياز به تمامي موارد قيد شده در شرح خدمات عمل جهت استخراج  1-1-1

 .کرده و الزامات قانوني مراجع مربوطه را رعایت نماید

جلسات هماهنگي با عوامل درگير در طرح هاي موضوع قرارداد را برنامه ریزي نموده و نسبت به تشکيل جلسات  1-1-2

و پيگيري انجام آن ها  ، ارائه کارفرمابه مسائل و موانع اجراي کار و ثبت صورتجلسات تصميمات منظم به همراه رسيدگي

 .اقدام نماید

خدمات خود را طبق متن، اسناد و مدارك قرارداد انجام دهد و اعالم مي کند که توان و تشکيالت الزم را براي انجام  1-1-1

 .خدمات دارد

رداد بر اساس شرح خدمات، مدیریت و راهبري نموده و کليه خدمات موضوع قرارداد را در طول مدت قرا 1-1-1

نيازمندي ها و محدودیت هاي کارفرما را بررسي نموده و به تناسب، راهکارها، راه حل ها و فناوري هاي موجود را به 

 .کارفرما ارائه نماید

نه تلقي کرده و بدون اجازه تمامي مدارك و اطالعات دریافت شده از کارفرما و محتویات بانک اطالعاتي را محرما 1-1-7

 .کارفرما حق افشا و واگذاري به غير را ندارد

کليه کارکنان خود را توجيه نماید که تا زماني که در محيط هاي وابسته به کارفرما حضور دارند شئونات اسالمي و  1-1-4

ر کارکنان خود مقابل کارفرما مي طرف قرارداد در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و رفتا. حرفه اي را رعایت نمایند

 .باشد

نسبت به ارسال پاسخ کتبي به تمام مکاتبات و گزارش هاي کارفرما حداکثر ظرف مدت یک هفته کاري از تاریخ  1-1-5

 .دریافت اقدام نماید

 .در جلسات تعيين شده از سوي کارفرما حضور بهم رساند 1-1-1

ملکرد خود را مستند سازي نموده و در زمانبندي تعيين درچارچوب رویه مورد تایيد کارفرما، اطالعات مربوط به ع 1-1-3

 .به کارفرما ارائه نماید توسط کارفرما شده

از ميزان هزینه هاي ناشي از اجراي قوانين کار و تامين اجتماعي و آیين نامه هاي مربوط به ماليات ها، عوارض و  :1-1-1

در هر حال مسئوليت اجراي قوانين و مقررات فوق الذکر  .بيمه کارکنان، اطالع داشته و همه قوانين مربوطه را رعایت نماید

 .متوجه طرف قرارداد خواهد بود

آموزش هاي الزم به تيم کارشناسي معرفي شده از طرف کارفرما پس از راه اندازي زیرسامانه ها جهت مدیریت  1-1-11

 .سامانه را ارائه نماید

ماهه، پشتيباني و ارتقاي سامانه  12پس از اتمام طراحي، پياده سازي و راه اندازي سامانه و پایان نگهداشت  1-1-12

پس از آن دوره را در قالب قرارداد جدید برابر عرف و در موعد مورد نظر و در قبال دریافت وجوه متعارف از کارفرما براي 

 .انجام دهد ده سالمدت 
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 .ناظر فني را پس از دریافت تایيد کارفرما اخذ نمایددر کليه مراحل، تایيد  1-1-11

روز کاري پس از ابالغ قرارداد به  :1هر یک از زیر سامانه هاي موضوع قرارداد تا برنامه زمانبندي تفصيلي  1-1-11

 .اقدام نماید هانسبت به بازنگري آن کارفرماو در هر زمان با توجه به نياز . نماید ارائهکارفرما 

 .ام هر ماه به کارفرما اقدام نماید 7زارش عملکرد ماهانه تا نسبت به ارائه گ 1-1-17
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 روش اجرایي طرح برق دار كردن چاه هاي كشاورزي

 كننده تامین نام ثبت - 2كار گردش نمودار

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير

 شروع

 تامين کننده

 ثبت نام در سامانه و ثبت اطالعات 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 اطالعات تامين کنندهبررسي  

 vendorآیا در 

list مي باشد؟ 

 بله

 خير

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 بررسي در کميته فني بازرگاني بهينه سازي 

آیا مورد تایيد 

 است؟

 بله

 معاونت مهندسي وزارت نفت/کميته فني بازرگاني بهينه سازي

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجرياعالم رد تامين کننده به  

 

 
 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 رد تامين کننده و اعالم در سامانه 

 پایان

 1یادداشت 

وندور ليست هاي 0 1یادداشت 

معتبر دستگاه هاي مرکزي 

 وزارتخانه0 شامل 

 سازمان برنامه 

 تشکل هاي صنفي مجاز

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 سامانهvendor listثبت در 

 معاونت مهندسي وزارت نفت

 بررسي اطالعات تامين کننده

 

 اعالم به بهينه سازي

 

 بله

 خير
آیا مورد تایيد 

 است؟

 معاونت مهندسي وزارت نفت

این بخش فقط براي برخي از 

 طرح ها مورد نیاز است
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 گذار سرمایه نام ثبت فرآیند -1 كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 

 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

  

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 

 

 

 

 

 مدیر پروژه/اعالم به مدیر واحد مجري

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

 

 

A 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

 

 

 

 

B 

B 
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 (قرارداد انعقاد از پیش) اجرا  فرآیند -3 كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجری

 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

B 

.

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
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B 

 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
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 قرارداد انعقاد فرآیند -1كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر واحد 0 2یادداشت 

مدیر پروژه پس از /مجري

موافقت هيات مدیره شرکت با 

انعقاد قرارداد نسبت به ارسال 

مجوزات و مصوبات مورد نياز 

تنظيم قرارداد از جمله مصوبه 

هيات مدیره، مدارك ثبتي 

برابر اصل شده )شخص حقوقي 

در دفاتر رسمي یا سایر مراجع 

به مدیریت حقوقي و ( ذیصالح

 .دقراردادها اقدام مي نمای

ارسال مدارك از سوي سرمایه 10یادداشت 

 گذار عامل صرفه جویي جهت عقد قرارداد

 شروع

 اصالح درخواست انعقاد قرارداد /درخواست

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

 بررسي مشخصات و مدارك سرمایه گذار 
 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

 اعالم موارد به سرمایه گذار
 

 خیر

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

درخواست از مدیرعامل جهت اخذ مجوز انعقاد قرارداد 

 و تعيين امضاي دوم قرادر داد از هيات مدیره

 هيات مدیره/مدیرعامل
 

 طرح در هيات مدیره بررسي اطالعات سرمایه گذار و
 

آیا هيات مدیره با انعقاد 

 قرارداد موافق است؟

 

 خير

 مدیرعامل

 مدیر پروژه/اعالم به مدیر واحد مجري
 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري
 

اعالم عدم تایيد سرمایه گذار در سامانه و 

صورت کتبي به سرمایه گذار صرفه به 

 جویي

 

 

 

 

 

A 

 بله

B 

B 

فلوچارت این بخش در 

قالب ردیابي فرآیند در 

 سامانه خواهد آمد
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مدیر واحد دعوت0 1یادداشت 

ضمن )مدیر پروژه /مجري

هماهنگي با کارشناس امور 

از صاحبان ( حقوقي و قراردادها

بر )امضاء مجاز سرمایه گذار 

اساس آخرین آگهي تغييرات 

جهت اخذ ( روزنامه رسمي

امضاء و درج مهر شرکت 

مربوطه بر روي تمام صفحات 

در محل مدیریت )نسخ قرارداد 

 (.ردادهاحقوقي و قرا

 

 

در مواردي که یکي از 0نکته

صاحبان امضاء مجاز به شخص 

دیگري وکالت مي دهد، وکيل 

از طرف موکل حق امضاي 

قرارداد را دارد و این مطلب مي 

بایست در وکالت نامه قيد 

 .گردد

 

 

عامل صرفه جویي 0 1یادداشت 

با امضا و ابالغ قرارداد متعهد 

ميزان %( 1)است یک درصد

سرمایه گذاري را به عنوان 

هزینه اختصاصي پایش و صحه 

ارتقا فناوري و پژوهش، )گذاري 

اندازه گيري و صحه گذاري 

مرحله  1طي ( صرفه جویي

دو مرحله در فاز اجرا و )مساوي 

( دو مرحله در قاز بازپرداخت

ظرف مدت هفت روز کاري پس 

از اعالم بهينه سازي به حساب 

ازي مشترك في مابين بهينه س

یا ( MC)و مدیریت طرح 

حساب اعالمي از سوي بهينه 

 .سازد پرداخت نماید
 

 

A 

 بهينه سازي/سرمایه گذار

 
 عقد قرارداد في مابين سرمایه گذار و بهينه سازي

 

 مدیریت مالي

 
 بررسي ضمانت نامه 

 

آیا تضمين مورد 

 تایيد است؟

 

 بله

 خير

 مدیر پروژه/واحد مجري اعالم به مدیر

 

 مدیریت مالي

 

اعالم به سرمایه گذار جهت اصالح و 

 ارسال مجدد ضمانت نامه

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 ارسال مجدد ضمانت نامه

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

C 

C 

 مدیر پروژه/ابالغ قرارداد به مدیر واحد مجري

 واحد مجري مدیر/دیر پروژه

 

 مدیریت حقوقي و قراردادها

 

 ابالغ قرارداد به سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

ميزان سرمایه گذاري به عنوان هزینه هاي % 1واریز 

 و اعالم به شرکت بهينه سازي M&Vاختصاصي 

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

D 

فلوچارت این بخش در قالب 

ردیابي فرآیند در سامانه 

 خواهد آمد
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E 

 ارسال توافقنامه  به مدیریت حقوقي و قراردادها

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

D 

 بررسي توافقنامه 

 مدیریت حقوقي و قراردادها

آیا توافقنامه مورد 

 تایيد است؟

 

 بله

 خير

 درج توافقنامه در سامانه

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 مدیر پروژه/اعالم به مدیر واحد مجري

 

 

 مدیریت حقوقي و قراردادها

 اعالم به سرمایه گذار جهت اصالح

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

E 
 پایان

 مدیر پروژه/ارسالتوافقنامه بهمدیر واحد مجري

 
 

 

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

 الحاق توافقنامه به قرارداد و ابالغ به واحد مجري

 

 مدیریت حقوقي و قراردادها

 کشاورزيانعقاد توافقنامه بين سرمایه گذار و مالک چاه 

 

 مالک چاه/سرمایه گذار

 

 اصالح موارد

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

فلوچارت این بخش در قالب 

ردیابي فرآیند در سامانه 

 خواهد آمد
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 قرارداد اجراي -5 كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شروع

 اعالم درخواست بازدید خط مبنا

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

 M&V از واحددرخواست تخصيص ناظر 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 تخصيص ناظر و انجام صحه گذاري خط مبنا

 

 M&V واحد

 
ــت  ــاظر  0 1یادداش ــيص ن تخص

ــط  ــذاري  MCتوس ــحه گ و ص

وضعيت موجود توسط شـرکت  

 .بازرسي صورت مي گيرد

رونوشت اصل گزارش بازرسي )

 (به مدیر پروژه
 

 

 

مدیر /بررسي گزارش انجام بازرسي و اعالم نتایج به مدیر پروژه

 واحد مجري 

 M&V واحد

 

 اعالم به سرمایه گذار درخصوص تعداد چاه هاي تایيد شده

 مدیر واحد مجري/ مدیر پروژه

 

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي
 

 برق دار کردن چاه هاي کشاورزي تایيد شده
 

 گذار عامل صرفه جویيسرمایه 
 

 درخواست انجام صحه گذاري عملياتي
 

A 

D 
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 M&V واحددرخواست تخصيص ناظر به 

 

 

 مدیر واحد مجري/ مدیر پروژه

 

A 

 تخصيص ناظر و انجام بازرسي

 

 M&V واحد

ــت   ــاظر  0 2یادداش ــيص ن تخص

ــط  ــذاري  MCتوس ــحه گ و ص

عملياتي توسط شرکت بازرسي 

 .صورت مي گيرد

رونوشت اصل گزارش بازرسي )

 (به مدیر پروژه
 

 

 

بررسي گزارش انجام بازرسي و اعالم نظرات به مدیر واحد 

 مدیر پروژه/مجري

 M&V واحد

در  MCاخذ نظرات 0 1یادداشت  

 خصوص گزارش بازرسي

 

 

 بررسي گزارشات و نظرات

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

آیا گزارش مورد 

 تایيد است؟

 خير

 اعالم موارد به سرمایه گذار

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 اصالح موارد

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

 بله

 اعالم نتایج نهایي صحه گذاري عملياتي به سرمایه گذار 

 مدیر پروژه/مجريمدیر واحد 

 

D 

 پایان
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 اي دوره گذاري صحه -6كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاظر 0 1یادداشــت  تخصــيص ن

ــط  ــذاري  MCتوس ــحه گ و ص

دوره اي توســــط شــــرکت  

 .بازرسي صورت مي گيرد

رونوشت اصل گزارش )

 (بازرسي به مدیر پروژه
 

 

 

 شروع

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي
 

 صحه گذاري دوره ايدرخواست انجام 
 

 M&V واحددرخواست تخصيص ناظر به 

 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 تخصيص ناظر و انجام بازرسي

 

 M&V واحد

 

مدیر /بررسي گزارش انجام بازرسي و اعالم نظرات به مدیر واحد مجري

 پروژه
 

 M&V واحد

 
اخذ نظرات 0 2یادداشت 

MC  در خصوص گزارش

 بازرسي

 

 

 بررسي گزارشات و نظرات

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

آیا گزارش مورد 

 تایيد است؟

 خير

 اعالم موارد به سرمایه گذار

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 اصالح موارد

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 
 بله

B 

B 

 اعالم نتایج نهایي صحه گذاري دوره اي به سرمایه گذار 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 پایان

این صـحه گـذاري طـي    0 تبصره

ــورت   ــرارداد، بص ــراي ق دوره اج

 .چهار سال یکبار اتفاق مي افتد
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 موردي گذاري صحه -7 كار گردش نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافقتنامه/طرفين قرارداد
 

 درخواست انجام صحه گذاري موردي
 

 شروع

 M&V واحددرخواست تخصيص ناظر به 

 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 تخصيص ناظر و انجام بازرسي

 

 M&V واحد

 

تخصيص نـاظر  0 2یادداشت 

گـذاري  و صـحه  MCتوسط 

ــرکت   ــط شـ ــوردي توسـ مـ

 .بازرسي صورت مي گيرد

رونوشت اصل گزارش )

 (بازرسي به مدیر پروژه
 

 

مدیر /بررسي گزارش انجام بازرسي و اعالم نظرات به مدیر واحد مجري 

 پروژه
 

 M&V واحد

 
اخذ 0 1یادداشت 

در  MCنظرات 

خصوص گزارش 

 بازرسي

 

 
 بررسي گزارشات و نظرات

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

آیا گزارش مورد 

 تایيد است؟

 خير

 اعالم موارد به سرمایه گذار

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 اصالح موارد

سرمایه گذار عامل صرفه 

 جویي

 

 بله

B 

اعالم نتایج نهایي صحه گذاري موردي به سرمایه 

 گذار 

 مدیر پروژه/مجريمدیر واحد 

 

 پایان

درخواســـت 0 1یادداشـــت 

صــحه گــذاري مــوردي مــي 

توانــد توســط مــدیر پــروژه، 

ســرمایه گــذار عامــل صــرفه 

جویي و یا بهره بردار صورت 

 .پذیرد

ــذاري   ــحه گ ــت ص درخواس

موردي با تایيد بهينه سـازي  

 . انجام مي گيرد
 

 

 

B 
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 بازپرداخت فرآیند -9 كار گردش نمودار

 گذاري سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ماهه و صورت 1اصالح گزارش عملکرد /ارسال

 وضعيت

 سرمایه گذار عامل صرفه جویي

 

 شروع

 بررسي و تایيد گزارش

 (توانير)نماینده وزارت نيرو 

 

آیا مورد تایيد مي 

 باشد؟

 M&V واحدبررسي گزارش و ارسال براي 

 مدیر پروژه/مجريمدیر واحد 

 

بررسي گزارش و محاسبه مبلغ بازپرداخت و ارسال به 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 M&V واحد

 

A 
C 

 بررسي نظرات و مستندات 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 بله

 خير

C 
C 

گزارشات عملکرد 0 2یادداشت

 بررسي و نظرات به MCتوسط 

 .ارسال مي شود M&V واحد

صورت وضعيت 0 1یادداشت 

اوليه براساس برق مصرفي چاه 

هاي کشاورزي، توسط سرمایه 

گذار ارسال مي گردد و پس از 

انجام محاسبات توسط مدیریت 

برنامه، صورت وضعيت نهایي 

 .تدوین مي گردد
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آیا گزارشات مورد 

 مي باشد؟تایيد 

 خير

 بله

A 
C 

 اعالم نواقص به سرمایه گذار 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

C 
C 

ارسال درخواست بازپرداخت به همراه پيوست به مدیرعامل 

 جهت تایيد

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

B 
C 

 بررسي جهت تایيد درخواست بازپرداخت

 

 مدیرعامل

 

آیا مورد 

 تایيد است؟

 بله

 خير

 مدیر واحد مجري/ اعالم به مدیر پروژه

 

 

 مدیر عامل

 

 واحداعالم به سرمایه گذار و رونوشت به 
M&V 

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

C 

 بررسي جهت تایيد درخواست بازپرداخت

 

 نماینده وزارت نفت

 

 وزارت نفت ارسال به نماینده

 

 

 مدیرعامل

 

از این بخش به بعد صرفا 

در سامانه قابليت ردیابي 

 .وجود خواهد داشت
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B 
 

آیا مورد 

 تایيد است؟

 اعالم به سرمایه گذار

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 پروژه مدیر/اعالم به مدیر واحد مجري

 

 

 

 مدیر عامل

 

 اعالم به شرکت بهينه سازي

 

 

 نماینده وزارت نفت

 
 خير

C 

دریافت بازپرداخت تایيد شده و ارسال به مدیر واحد 

 مدیر پروژه/مجري

 

 

 

 

 مدیرعامل

 

 بله

ارسال صورت وضعيت و ضمائم به همراه نامه مربوطه 

 به مدیریت مالي

 

 

 مدیر پروژه/مدیر واحد مجري

 

 1یادداشت

ضمائم نامـه شـامل   0 1یادداشت

تایيدیه وزارت نفـت و کـاربرگ   

 تایيد شده بهينه سازي

D 

بررسي و ارسال صورت وضعيت به همراه مستندات 

 مربوطه به مدیریت مالي نفت

 

 مدیریت مالي

 

ــت ــوارد  0 1یادداش ــي م در برخ

شــده بــه   بازپرداخــت تایيــد 

مدیریت مالي ارسال مي گـردد  

ــت) ــد  رونوشــ ــدیر واحــ مــ

 (مدیر پروژه/مجري
 

ارسال مدارك و مستندات به سازمان هدفمندي یارانه 

 ها و درخواست مبلغ یارانه صرفه جویي سوخت

 

 

 مدیریت مالي شرکت ملي نفت ایران
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 پایان

D 

 واریز مبلغ یارانه صرفه جویي سوخت به حساب شرکت ملي نفت ایران

 

 

 سازمان هدفمندي یارانه ها

 

 واریز مبلغ یارانه صرفه جویي سوخت به حساب بهينه سازي

 

 

 مدیریت مالي شرکت ملي نفت ایران

 

واریز مبلغ یارانه صرفه جویي سوخت پس از کسر کسورات قانوني  به حساب 

 ایه گذار عامل صرفه جویيسرم

 

 

 مدیریت مالي شرکت بهينه سازي

 

پـس از انجـام کليـه    70یادداشت

ــوي   ــرارداد از سـ ــدات قـ تعهـ

طرفين، آزاد سازي ضمانت نامه 

 .صورت مي پذیرد
 



 

 

 1:4           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

  3 شماره پیوست 

                                                                                                                                                  الزحمه، مباني و روش محاسبه و نحوه پرداخت آنحق

 :نحوه و شرایط پرداخت به شرح ذیل مي باشد
توسط  5رما و تایيد اسناد مندرج در پيوست شماره است و پرداخت ها پس از تایيد گزارشات سامانه توسط کارفمبلغ قرارداد ثابت  -1

 .صورت مي گيرد و مشمول تعدیل آحاد بها نمي شود فني کارفرما و ناظر

نرم  Sourceاز جمله  5شماره اسناد مندرج در پيوست و تایيد درصد ضریب وزني هر زیرسامانه در صورت ارائه  :1پرداخت  -2

ارائه اصل صورتحساب فروش کاال و خدمات، گزارش فرم پيشرفت کار و کليه مدارك انجام کار  وتوسط کارفرما و ناظر فني افزاري 

 .مربوط به زیر سامانه مورد نظر و صدور گواهي تحویل موقت مورد تایيد کارفرما صورت مي پذیرد

  Sourceآموزش هاي الزم، تحویل درصد ضریب وزني هر زیرسامانه پس از اتمام دوره نگهداشت، رفع کليه نواقص، ارائه  :2پرداخت  -1

 .پس از تایيد کارفرما و ناظر فني صورت مي پذیرد هر زیر سامانه و ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي و نرم افزار و گواهي تحویل قطعي

اجراي کار، هر  کليه هزینه هاي اجرا و انجام کار را اعم از وسایل، ابزار آالت، امکانات و تسهيالت مورد نياز «مهندس مشاور» -1

بدون احتساب مالیات بر ارزش )نوع ماليات و عوارض، بيمه تامين اجتماعي، هزینه باالسري، سود متعارف و هزینه هاي دیگر را 

 .تعلق نخواهد گرفت« مهندس مشاور»در مبلغ قرارداد منظور نموده است و هيچگونه پرداخت اضافي دیگري به  (افزوده

با رعایـت مـوارد منـدرج در    )ین صورتحساب پس از تحویل قطعي کليه زیر سامانه هاي موضوع قرارداد تسویه حساب و پرداخت آخر -7

 .مفاصاحساب بيمه قرارداد و فرم تسویه حساب و مفاصاحساب کامل قرارداد صورت مي پذیردو ارائه ( 1بند 

 .صورت مي گيرد کارفرماپرداخت ها پس از کسورات مربوط به ماليات، بيمه و سایر مطالبات حال شده  -4

متعهـد اسـت پـس از     کارفرمـا روز از تاریخ تحویل مي باشد و  :2 کارفرمامهلت بررسي صورتحساب و مدارك ضميمه آن براي  -5

 .ظرف دو هفته پرداخت نماید را تایيد صورتحساب، مبلغ تایيد شده

مي تواند پس از بررسي مجدد و تامين نظـر   مهندس مشاورقرار نگرفته است،  ناظر فنيو  کارفرمادر مورد آن بخش از گزارشات که مورد تایيد  -1

 .صورتحساب اصالحي ارائه شده مطابق روش باال عمل مي شود. ارائه نماید کارفرماصورتحساب اصالحي صادر و مجدداً به  کارفرما و ناظر فني

 0 الزم به ذکر است

، ثابت و تعدیل ناپذیر است و فقط در صورت تغيير در مقادیر کار و شـرح  مبلغ قرارداد و نرخ هاي آن در طول مدت قرارداد -

 .خدمات بر اساس نرخ هاي قرارداد مي تواند تغيير کند

 .اجراي کار در شب یا روز هيچگونه تاثيري در مبلغ یا نرخ هاي قرارداد ندارد -

 .در اجراي کار براي طرف قرارداد نمي نمایدهرگونه تسریع در اجراي کار موجب ایجاد حق مطالبه هزینه یا پاداش تسریع  -

اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي  طراحي، راه ردیف

 .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اقتصاد تحت ماده 
 (ریال)قیمت  وزن

  %23 سال 17االتر از ا سن بتن ب :1هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالي  47 جایگزیني 2

  %23 توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن 1

  %13 اي آب کشاورزيها و چاه ه برقدار کردن تلمبه 3

  %23 کالنشهر 1توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و  1

  %33 موتورخانه هاي موجود در کشور/سامانه هاي گرمایشيي آیکار افزایش 5

  %23 جایگزیني و نوسازي ناوگان حمل و نقل مسافري و باري درون شهري و برون شهري 6

  %23 هزار تاکسي فرسوده با تاکسي گازسوز با پيمایش باال :11جایگزیني  7

  %233 مجموع 
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32

 

 
جاد زیرساخت كلیه زیر ای

 سامانه ها
                               

2 

طراحي، ایجاد، راه اندازي زیر 

هزار دستگاه  65 جایگزینيسامانه 

 23كامیون و كشنده فرسوده باالي 

 سال 35باالتر از با سن تن 

                               

                                 نگهداشت زیر سامانه

1 

زیر طراحي، ایجاد، راه اندازي 

توسعه حمل و نقل بار و سامانه 

 مسافر توسط راه آهن
                               

                                نگهداشت زیر سامانه

3 

زیر طراحي، ایجاد، راه اندازي 

و  تلمبه هابرقدار كردن سامانه 

 آب كشاورزي يچاه ها
                               

                                نگهداشت زیر سامانه

1 

طراحي، ایجاد، راه اندازي توسعه 

حمل و نقل مسافر با قطار شهري 

 كالنشهر 9در تهران و 
                               

                                نگهداشت زیر سامانه

5 

طراحي، ایجاد، راه اندازي 

سامانه هاي ي آیكار افزایش

موتورخانه هاي /گرمایشي

 موجود در كشور

                               

                                نگهداشت زیر سامانه

6 

طراحي، ایجاد، راه اندازي 

جایگزیني و نوسازي ناوگان 

حمل و نقل مسافري و باري 

 درون شهري و برون شهري

                               

                                نگهداشت زیر سامانه

7 

طراحي، ایجاد، راه اندازي 

هزار تاكسي  213جایگزیني 

فرسوده با تاكسي گازسوز با 

 پیمایش باال

                               

                                نگهداشت زیر سامانه

تغيير در اولویت ایجاد زیر سامانه ها در صورت صالحدید کارفرما به مهندس مشاور  .مي باشدماه  11 مدت اعتبار قرارداد حاضر

 .اعالم مي گردد مهندس مشاوردر صورت نياز به تغيير در جدول فوق، برنامه زمانبندي جدید از سوي کارفرما به . اعالم مي گردد
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  5پیوست 

 شرایط خصوصي

 0اضافه گردیدشرایط عمومي قرارداد  1تعاریف ذیل به ماده  -2

تایيد بوده، که باید به  5ارائه هر زیر سامانه و اسناد مندرج در پيوست شماره  منظور از تحویل موقت :تحویل موقت 1-15

 .رسيده باشدکارفرما و ناظر فني 

منظور از تحویل قطعي اتمام دوره نگهداشت هر زیرسامانه، رفع کليه نواقص، ارائه آموزش هاي الزم 0 تحویل قطعي 1-11

و داده هاي بانک اطالعاتي به همراه کليه   (Frame Work)نرم افزار و همچنين بستر پياده سازي   Sourceو تحویل 

 .ي رسيده باشند مي باشدمستندات و ارائه گواهي تحویل قطعي که به تایيد کارفرما و ناظر فن

 ارتباطات شرکت ملي نفت ایران نماینده فني معرفي شده از سوي مدیریت فناوري اطالعات و 0ناظر فني

عامل صرفه ان سرمایه گذار0 مشمول کليه استفاده کنندگان از سامانه موضوع قرارداد مي باشند از جمله 0کاربران/ کاربر :1-2

، وزارت نفت ، شرکت ملي نفت ایران ، شرکت صحه گذاري و اندازه گيري، ناظران انمشتریان، ، متقاضيگانجویي، تامين کنند

قانون  12سازمان هاي مرتبط با طرح هاي ماده بهينه سازي مصرف سوخت، شرکت ملي گاز ایران ، شرکت هاي گاز استاني 

 . . .و رفع موانع توليد 

 .قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقا نظام مالي کشور مي باشد 12منظور ماده 0 12ماده 1-21

 .شرایط عمومي، مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 2ماده  1-2و  1-2و  2-2هاي بند -1

 0شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح مي گردد 1ماده  -3

توافق  بادر مدت کمتر از جدول برنامه زماني مندرج در پيوست شماره چهار ایجاد زیر ساخت کليه زیر سامانه ها  1-1

طراحي،ایجاد، راه اندازي و نگهداشت زیر سامانه ها به صورت همزمان یا در مدت  طرفين امکان پذیر مي باشد همچنين

 ایجاد زیر ساخت در صورتبدیهي است . با توافق طرفين امکان پذیر مي باشد نيز ،مذکورجدول زمان مندرج در کمتر از 

زیر سامانه در مدتي کمتر از زمان پيش بيني شده در جدول هر و نگهداشت  طراحي،ایجاد، راه اندازي یا زیر سامانه ها و

و نگهداشت زیر  طراحي،ایجاد، راه اندازيموظف است بي درنگ نسبت به « مهندس مشاور»( 1پيوست شماره )زماني کلي 

 .قرارداد اقدام نماید 1اولویت هاي مندرج در پيوست شماره سامانه بعدي مطابق با 

روز کاري پس از ابالغ قرارداد به کارفرما  :1برنامه زمانبندي تفصيلي هر یک از زیر سامانه هاي موضوع قرارداد تا  1-2

 .و در هر زمان با توجه به نياز کارفرما نسبت به بازنگري آنها اقدام نماید. ارائه نماید

 .مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت نداردشرایط عمومي  5ماده  2-5بند  1-2-5و  2-2-5اي ه ردیف -1

 1-1و  1-1 هايبند. کارفرما مي باشدمصوبات هيات مدیره  ،مصوبات قبليشرایط عمومي منظور از  1ماده 2-1در بند  -5

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 1ماده 

شرایط عمومي برخي استانداردهاي مورد  3ماده  2-3بند  .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 3ماده  1-3بند  -6

 .متعاقباً اعالم مي گردد ،سایر استانداردها ،بيان شده است در صورت نياز( پيوست شماره دو)شرح خدمات  2-4و  1-4نظر در بند هاي 

 17ماده  5-17 بند. شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 17ماده  2-17و  1-17هاي بند -7

 0شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح مي گردد
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م يتسل« کارفرما»، باید به پيوست هریک از گزارشها، چکيده اي از کار آن قسمت یا مرحله را تهيه و به «مشاورمهندس »

طراحي، ایجاد و راه ر، باید گزارشي شامل تاریخچه کارهاي انجام شده در مرحله همچنين پس از تحویل موقت کا. کند

 .تسليم کند« کارفرما»را به  اندازي

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 14ماده  -9

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 15ماده  -8

 .ل قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت نداردشرایط عمومي مشمو 11ماده   -23

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 13ماده   -22

 0 شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح شد :2ماده   -21

 انجام تعهدات و سپرده حسن اجراي كارتضمین  .13ماده 

 تضمين انجام تعهدات 1-:2

به )مبلغ قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکي %( 7)پنج درصد، پيش از انعقاد و ابالغ قرارداد متعهد است  «مهندس مشاور»

 . نمایدتحویل  «کارفرما»به  به عنوان تضمين انجام تعهدات( بانک سرمایه و پست بانک صادره از جز ضمانتنامه

 سپرده حسن اجراي کار 2-:2
صد درصد  .واریز مي شود« کارفرما»درصد از هر پرداخت کسر و به حساب سپرده  :1حسن اجراي کار معادل  سپردهبابت 

به ( بانک سرمایه و پست بانک به جز ضمانتنامه صادره از)ازاي ضمانتنامه بانکي  حسن اجراي کار در سپردهمبلغ 

 . بازگردانده ميشود« شاورهندس مم»

استرداد کسور حسن انجام کار به سپرده حسن اجراي کار و تضمين تضمين انجام تعهدات، ، در صورت فسخ قرارداد 1-:2

 .ضبط ميشود« کارفرما»نفع 

پس از  و تضمين انجام تعهدات کار انجامحسن استرداد کسور  تضمين/ سپرده حسن اجراي کارتمامي مبلغ  1-:2

تامين اجتماعي و بيمه  و ارائه مفاصاحساب« کارفرما»تائيد مشتمل بر انجام تمام کار مورد )قرارداد  کلتحویل قطعي 

 .و بعد از تایيد کارفرما آزاد خواهد شد( 11تکميل فرم مفاصا حساب و تسویه حساب کامل قرارداد در پيوست شماره 

ط مندرج در صورت عدم انجام کامل تعهدات، عدم ارائه مفاصاحساب بيمه تامين اجتماعي و عدم تحقق سایر شرای0 تبصره

سپرده حسن اجراي کار و تضمين تضمين انجام تعهدات،  عالوه بر حق فسخ،« کارفرما»در قرارداد و پيوستهاي آن، 

 .کار را نيز به نفع خود ضبط مي نماید انجاماسترداد کسور حسن 

 :به شرح ذیل مي باشد 11اصالحات ماده  -23

 0ي گرددشرایط عمومي به شرح ذیل اصالح م 22ماده  1-22بند  11-1

ضریب وزني هر زیر سامانه با صدور گواهي تحویل موقت هر زیر سامانه و طبق برنامه زمانبندي و % :1پرداخت  22-1

 .قرارداد صورت مي پذیرد 1شرایط مندرج در پيوست شاره 

 0شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح مي گردد 22ماده  2-22بند  11-2

، ارائه آموزش هاي الزم رفع کليه نواقص کار ،سامانه پس از اتمام دوره نگهداشتضریب وزني هر زیر % :2پرداخت  22-2

و طبق و ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي با صدور گواهي نامه تحویل قطعي هر زیر سامانه  نرم افزار Sourceو تحویل 

 .قرارداد صورت مي پذیرد 1اره مبرنامه زمانبندي و شرایط مندرج در پيوست ش

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 22ماده  1-22بند 11-1
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  .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 22ماده  1-22بند 11-1

 0شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح گردید 22ماده  7-22بند  11-7

 شرایط عمومي مندرج مي باشد، 22ماده  2-22و  1-22هاي  بند هایي که در کليه پرداخت ها طي صورتحساب 22-7

 .پرداخت مي گردد« کارفرما»پس از تایيد  ،مي شود« کارفرما»تهيه و تسليم « مهندس مشاور»توسط 

 .نبوده و موضوعيت ندارد قرارداد حاضرمشمول شرایط عمومي  22ماده  5-22بند  11-4

 .قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت نداردشرایط عمومي مشمول  22ماده  1-22بند  11-5

 .مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 21ماده  1-21آن و بند  و تبصره ذیلشرایط عمومي  21ماده  1-21بند  -21

 0شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح گردید 1-21بند 

تضمين حسن انجام کار او طبق  ،شودبر اساس صورتحساب نهایي بستانکار شناخته « مشاورهندس م» هرگاه  21-1

 .مطالبات وي پس از ارائه مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي گردد آزاد و :2ماده 

 .مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت نداردو تبصره آن شرایط عمومي  27ماده  2-27بند  -25

 0گردیدشرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح  24ماده  -26

و کارکنان او « مشاورمهندس »پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه تامين اجتماعي و سایر حقوق دولتي مربوط به 

که در تاریخ امضاي این قرارداد برقرار « مشاورمهندس »و نيز حقوق گمرکي و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نياز 

مبالغي از این . است« مشاورمهندس »کند، به عهده یا ميزان آن در آینده تغيير مياست، یا در آینده برقرار خواهد شد و 

ل شود، از ووص «کارفرما»مالياتها و عوارض و بيمه و سایر حقوق دولتي که باید طبق قوانين و مقررات از طریق 

 .گردد، حواله ميهمراجع مربوط شود و به حسابکسر مي« مشاورمهندس »پرداختهاي 

 0شرایط عمومي به شرح ذیل مي باشد 25صالحات ماده ا -27

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 25ماده  1-25بند  15-1

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح گردید 25ماده  1-25بند  15-2

روز قبل از پایان مدت تعليق، موضوع را به (  :1) حداکثر تا ده  کارفرمادر صورتي که تمدید تعليق ضرورت داشته باشد، 

ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه (  1) کند و در صورت موافقت وي، حداکثر به مدت سه پيشنهاد مي «مشاورمهندس »

 .گرددبراي مدت تمدید شده، قرارداد تمدید مي

 .حاضر نبوده و موضوعيت نداردشرایط عمومي مشمول قرارداد  25ماده  7-25بند  15-1

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح گردید 25ماده  4-25بند  15-1

روز، (  17) موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده  «شاورهندس مم»

 .تسليم نماید «اکارفرم»گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابالغ تعليق، تهيه و به 

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح گردید 25ماده  5-25بند  15-7

را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد،  «کارفرما»نقضاي مدت تعليق یا تمدید تعليق، نظر اروز قبل از (  :2) ، بيست «مشاور»

 . یابدمبني بر ادامه کار، پس از سپري شدن مدت تعليق، اجراي کار ادامه مي «کارفرما»در صورت اعالم نظر . کنداستعالم مي

 شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 12ماده  2-12بند  -29

 .شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل مي باشد 11اصالحات ماده  .-28

 0ذیل اصالح گردیدشرایط عمومي قرارداد به شرح  11ماده  7-11بند  13-1
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، نسبت به تحویل اصل (یا مدت توافق شده ) موظف است در پایان مهلت دو ماهه « مشاورهندس م»در هر صورت  11-7

 .اقدام نماید الزحمه خدمات انجام شدهو ارائه صورتحساب حق «کارفرما»اسناد و مدارك کار، تحویل اموال 

 0قرارداد به شرح ذیل اصالح گردیدشرایط عمومي  11ماده  4-11بند   13-2

، 7-11هاي موضوع بند روز پس از دریافت صورتحساب و صورت هزینه(  17) متعهد است ظرف مدت پانزده  «کارفرما»

 .تسویه حساب کند «مشاور»نسبت به بررسي آن براساس شرایط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده اقدام نماید و با 

با  به ميزان مورد نظر کارفرما و در این حالت «مشاور»حسن انجام کار  استرداد کسور تضمينسپرده حسن اجراي کار و 

 .شودآزاد مي 1-:2توجه به ماده 

 .مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد و تمام ردیف هاي ذیل آن شرایط عمومي 11ماده  3-11بند  13-1

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح گردید 11ماده  2-11بند  1-2-11 ردیف -13

  .از بندهاي شرح خدمات یکدر انجام خدمات هر غير موجه  تاخير

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح گردید 11ماده  1-11بند  -12

استرداد  سپرده حسن اجراي کار و تضمينتضمين انجام تعهدات، پس از ابالغ فسخ قرارداد، نسبت به ضبط  «کارفرما»

الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعيين مبلغ حقکسور

ري وزارت نفت موضوع را به معاونت امور مهندسي و فناو «کارفرما»همچنين . فسخ، طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد

 .کندریزي کشور به منظور اقدام الزم، اعالم ميو سازمان مدیریت و برنامه

 0شرایط عمومي اضافه مي گردد 11تبصره ذیل به ماده 

از وجود نواقص در  کارفرماو چنانچه  مي باشند سامانهالزامات از شرح خدمات  کليه موارد عنوان شده در بخش 0تبصره

مي تواند قرارداد را فسخ، و  شرایط عمومي قرارداد 11، عالوه بر سایر شرایط مندرج در ماده شود خصوص این موارد مطلع

 .اقدام نماید 1-11مطابق بند خود نسبت به دریافت ضرر و زیان به ميزان مورد نظر 

 .شرایط عمومي به شرح ذیل اصالح مي گردد 17ماده  با توجه به ماهيت قرارداد حاضر، -11

بروز هرگونه اختالف ناشي از اجرا و تفسير مفاد قرارداد که بين دو طرف حل و فصل نشود، موضوع از طریق در صورت 

مـورخ   1/21-24:112شيوه نامه حل اختالف هاي قراردادي ابالغـي از سـوي وزیـر محتـرم نفـت بـه شـماره شـماره         

 . حل و فصل خواهد شد و اصالحات بعدي آن عمل( 3پيوست شماره ) 7/4/1131

 .شرایط عمومي مشمول قرارداد حاضر نبوده و موضوعيت ندارد 14ماده  -13

 0شرایط عمومي قرارداد به شرح ذیل اصالح مي گردد 15ماده  -11

و داده هاي بانک  (Frame Work)برنامه ها و سرویس ها و همچنين بستر پياده سازي  Sourceارائه و تحویل کامل 

 .ي و توسعه سامانه الزامي مي باشداطالعاتي به همراه کليه مستندات مورد تایيد و مورد نياز جهت پشتيبان
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 6پیوست شماره 6

 سازمان و اسامي افراد كلیدي انجام كار
 

به  مربوط امور تیریمد منظور به و «مهندس مشاور»مدیر پروژه  باعنوان را لیذ مشخصات با نفر کی ستیبا يم «مهندس مشاور»

 0دینما يمعرف «کارفرما» ديتائ با شده نييتع فیوظا شرح انجام سامانه،

 هاي مدیریت پروژه، هاي اطالعاتي و صنایع گرایشکارشناسي ارشد رشته هاي فناوري اطالعات گرایش مدیریت سيستم

 بهينه سازي سيستم و مدیریت نوآوري و فناوري

  سال باشد 17تا  17داراي سن. 

  سال داراي فعاليت مرتبط با موضوع باشد :1سال سابقه کار که در آن  17داراي. 

  پروژه موفق مرتبط با موضوع باشد 1حداقل داراي سابقه. 

  روز کاري پس از ابالغ قرارداد توسط مهندس مشاور به کارفرما اعالم مي گردد :1اسامي افراد کليدي حداکثر ظرف مدت. 

 

 

 

 

  



 

 

 111           .(Netیا  Java بسترمبتني بر )قانون رفع موانع تولید 21اندازي، نگهداري، پشتیباني، بروزرساني و بهبود سامانه پایش طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد تحت ماده  طراحي، راه

 

 7 شماره تپیوس

ابالغ شده  مهندس مشاوراسناد تكمیلي كه حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به 

 .شودیا بین دو طرف قرارداد، مبادله مي

 

 سند متدلوژي تحویل و انتقال -1

 سند امنيت -2

 سند طرح آموزش -1

 سند معماري و پيکر بندي -1

 سند راهنماي کاربري -7

 ( کنترل و تضمين کيفيت)سند مدیریت کيفيت  -4

 سند تحویل و انتقال -5

 سند ضمانت نرم افزار و نگهداشت -1

 سند طرح مدیریت مخاطرات -3

تست عملکردي، تست پذیرش، تست خرابي، تست پيکر بندي، تست امنيت، تست استرس ) اسناد تست شامل  -:1

 (براي هر زیر سامانه

 .فزار براي هر زیر سامانه که توسط ناظر فني ارائه مي گرددتکميل چک ليست هاي امنيتي و تست نرم ا -11

 تایيدیه افتاي ریاست جمهوري -12

11- Source   بستر پياده سازي ، نرم افزار(Frame Work ) و داده هاي بانک اطالعاتي به همراه کليه مستندات 

 .تمامي اسناد فوق الذکر مي بایست به تایيد کارفرما و ناظر فني برسد :تبصره
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 9پیوست شماره 

 مدارك و گزارشهاي مصوب
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  8پیوست شماره 

 شیوه نامه حل اختالف قراردادي

 شیوه نامه حل اختالف هاي قراردادي

 هيات حل اختالف( 1ماده 

شرکت ملي  -شرکت ملي صنایع پتروشيمي -شرکت ملي گاز ایران-شرکت ملي نفت ایران)هاي اصلي  در هر یک از شرکت

 .یک هيات حل اختالف قراردادي تشکيل خواهد شد( پاالیش و پخش فرآوردهاي نفتي ایران

هاي مطروحه، تشکيل بيش از یک هيات در هر شرکت اصلي با پيشنهاد هيات مدیره مربوط و  با توجه به حجم اختالف

 .تایيد هيات عالي حل اختالف مجاز خواهد بود

هاي طرف قرارداد به  هاي شرکت ز یک هيات در هر شرکت اصلي، نحوه ارجاع درخواستدر صورت تشکيل بيش ا -تبصره

 .ها به ترتيبي خواهد بود که هيات عالي حل اختالف تعيين خواهد کرد این هيات

 0واهند شداي خود به ترتيب زیر انتخاب و منصوب خ هاي حرفه ها و صالحيت هاي حل اختالف، به اعتبار توانمندي اعضاي هيات( 2ماده 

 یک نفر کارشناس حقوقي مسلط به امور حقوقي قراردادها( الف

 یک نفر کارشناس مالي مسلط به امور مالي قراردادها( ب

 یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فني( ج

سط اي ایشان تو این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هيات عالي حل اختالف معرفي و در صورت تایيد صالحيت حرفه

 .شود  این هيات، احکام ایشان پس از تصویب هيات مدیره شرکت، از سوي مدیرعامل براي مدت دو سال صادر مي

البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضاي اصلي، تعيين  براي هر یک از اعضاي هيات، افرادي به عنوان عضو علي -تبصره

به اعضاي اصلي، به جاي  7ماده  7-1نيز در موارد شمول بند و منصوب خواهند شد که در موارد غيبت اعضاي اصلي و 

 .ها رسيدگي خواهند کرد هاي حل اختالف ایشان در هيات

 هاي هيات حل اختالف  وظایف و مسئوليت( 1ماده 

تابعه آن ( فرعي)هاي  هاي قرارداد با شرکت اصلي ذیربط و شرکت مسئوليت هيات حل اختالف، رسيدگي به اختالف طرف

 .مورد و اتخاذ تصميم براي نحوه حل و فصل اختالف با طرف قرارداد خواهد بودحسب 

 .تصميمات هيات حسب مورد پس از تصویب هيات مدیره شرکت ذیربط الزم االجرا خواهد شد

هاي حل اختالف داراي بار مالي بوده و یا اینکه به دالیل افزایش  چنانچه اجراي تصميم صادره از سوي هيات( 1ماده 

قف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعي همانند هيات مدیره شرکت کارفرما، کميسيون معامالت شرکت س

 شرکت کارفرما موظف است   مربوطه یا هيات ترك تشریفات مناقصه و یا نظایر آنها باشد،

هاي هيات صرفاًدر  صورت تصميمدر هر . قبل از ابالغ تصميم صادره براي اجرا نسبت به کسب مجوزهاي الزم اقدام نماید

چارچوب موازین قانوني و با رعایت کليه مقررات و با لحاظ اختيارات هيات مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل 

 .باشد اجرا مي

 ها فرآیند رسيدگي به اختالف( 7ماده 

آن، در اجراي یک قرارداد نتواند با  هرگاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلي صنعت نفت یا شرکت تابعه -1-7

تواند حل مشکل خود را از هيات حل اختالف شرکت اصلي ذیربط  مذاکره با کارفرماي خود به تفاهم و نتيجه برسد، مي

 .درخواست کرده و کتباً از هيات حل اختالف تقاضاي رسيدگي و تصميم گيري کند
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 0رد زیر خواهد بودتصميم گيري در هيات حل اختالف با رعایت موا -2-7

ها باشد، هيات موضوع را از مرجع  ها و دستورالعمل در صورتي که اختالف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه( الف

شود و طرفين  مي دستور العمل استعالم نموده و پاسخ واصله، توسط هيات به دو طرف قرارداد ابالغ / صدور بخشنامه

 .ستنداختالف ملزم به رعایت آن ه

در صورتي که اختالف ناشي از اجراي یا تفسير مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتویات و مندرجات قرارداد، توافقات و ( ب

 .نماید صورتجلسات و قوانين و مقررات مربوطه، هيات موارد اختالفي را بررسي و در خصوص آنها تصميم الزم را اتخاذ مي

همين  7-2بند  "ب"در موارد شمول جزء )ف به رسيدگي به درخواست ذینفع شرط اصلي ورود هيات حل اختال -1-7

، اعالم پذیرش رسمي متقاضي دایر بر این خواهد بود که ایشان راي هيات حل اختالف را چه له یا عليه وي باشد به (ماده

 .طور کامل خواهد پذیرفت

لذا اعضاي هيات در موارد شمول . رسيدگي کند هاي واصله بي طرفانه هيات حل اختالف موظف است به درخواست -1-7

قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني صالح به رسيدگي و اظهار نظردر موضوع اختالفي  31ماده 

 .نبوده و باید جاي خود را به اعضاي علي البدل متناظر بدهند

نهایي هيات توسط هر یک از اعضاي هيات نيز موجب سلب  اظهار نظر در خصوص موضوع اختالفي پيش از اتخاذ تصميم

 .صالحيت ایشان در رسيدگي به آن پرونده خواهد شد

 .براي ورود به رسيدگي به درخواست طرف قرارداد، به موافقت کارفرما نيازي نيست-7-7

ن ضروري است، ولي هاي حل اختالف و استماع نظرات ایشا دعوت از طرفين اختالف براي حضور در جلسات هيات-4-7

 .تصميم نهایي هيات بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد

هاي مختلف براي  توانند بنابر تشخيص خود و حسب نياز، از افراد و یا گروههاي کارشناسي در رشته ها مي هيات-5-7

 .راد را استماع کنندها در جلسات خود، نظرات این اف بررسي موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسيدگي به اختالف

تواند عنداللزوم و بنابر ضرورت، به تشخيص خود، در صورت تقاضاي هر یک از طرفين در  هيات حل اختالف مي( 4ماده 

اجراي هرگونه دستور موقت در . رابطه با صدور دستور موقت دایر بر الزام و یا منع انجام کار تصميم الزم را اتخاذ نماید

به درخواست هيات حل اختالف و با دستور مدیرعامل و در صورت لزوم با تایيد هيات مدیره  خصوص مراتب مزبور بنا

 .باشد شرکت اصلي مقدور مي

 هيات عالي حل اختالف ( 5ماده

 0باشد نفر به ترتيب زیر مي 7هيات عالي حل اختالف متشکل از 

 معاون امور حقوقي و امور مجلس به عنوان رئيس هيات( الف

 معاون امور مهندسي وزیرنماینده ( ب

 .شوند سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالي، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب مي( ج

 0هاي زیر را به عهده خواهد داشت هيات عالي وظایف و مسئوليت( 1ماده 

 .اختالف شرکت هاي اصلي اي افراد پيشنهادي براي عضویت در هيات حل بررسي و تایيد صالحيت حرفه-1-1

 هاي اصلي تایيد تشکيل بيش از یک هيات حل اختالف در هر یک از شرکت-2-1

 .هاي حل اختالف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف سلب صالحيت اعضاي اصلي یا علي البدل هيات -1-1
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فاصله بر کنار شده و باید فرد جدیدي به ها، آن عضو بال در صورت رد و سلب صالحيت از هریک از اعضا هيات( تبصره

 .جاي وي معرفي شود

ها و شکایات و نظارت بر اجراي دقيق مقررات این شيوه  هاي الزم براي نحوه رسيدگي به اختالف تهيه و ابالغ روش -1-1

 .نامه و عملکرد هيات

 .حل اختالف جهت اتخاذ تصميم وزیر نفت هاي پيشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هيات -7-1

 .ها ها و درخواست هاي اصلي از مقررات نحوه رسيدگي به اختالف هاي ذینفعان در موارد تخلف شکلي هيات رسيدگي به شکایت -4-1

هاي ذینفعان در مواردي که هيات مدیره یک شرکت اصلي تصميم هيات حل اختالف آن  رسيدگي به شکایت -5-1

 .یيد نمي کندشرکت را تا

در صورتي که پس از رسيدگي، هيات عالي حل اختالف، تصميم هيات مدیره شرکت اصلي را درست تشخيص ( تبصره

 .ندهد، باید مراتب را با استدالل کارشناسي خود جهت اتخاذ تصميم به وزیر منعکس نماید

ختالف ملزم به ارائه هر گونه اطالعات مورد ها و شرکتهاي تابعه در صورت درخواست هيات عالي حل ا کليه هيات( 3ماده 

 .باشد نياز حل اختالف قراردادهاي خود به آن هيات مي

دعوت به جلسات رسيدگي و هرگونه استعالم و مکاتبات الزم و ابالغ تصميمات به عنوان هيات حل اختالف ( :1ماده 

 .گردد ابالغ ميپذیرد و از طریق دبيرخانه هيات به طرفين  توسط رئيس هيات انجام مي

. شود هاي حل اختالف با حضور تمامي اعضاء رسميت یافته و تصميمات با اکثریت آرا اتخاذ مي جلسات هيات(11ماده 

شایان ذکر است حضور دو عضو اصلي در جلسه الزامي بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلي، عضو علي البدل 

 .خواهد داشت متناظر وي در جلسه حاضر و جلسه رسميت

هاي اصلي  هاي شرکت پيمان/جایگرین متون قبلي در شرایط عمومي قراردادها« حل اختالف»متن ذیل با عنوان( 12ماده 

و فرعي تابعه وزارت نفت مي شود و از این پس این شيوه نامه باید به عنوان جزء الینفک به قراردادهاي منعقده بين 

 .طرفين منضم شود

قرارداد بين طرفين آن اختالف نظر پيش آید، اختالف بين طرفين ابتدا از طریق / یا اجراي مفاد پيمانهرگاه در تفسير » 

هاي   مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتيجه به شرح مذکور در شيوه نامه حل اختالف

 «.شود، قابل حل خواهد بود قراردادي، که به قرارداد منضم مي

هاي قراردادي خود که دستورالعمل حل  تمامي شرکتها موظفند به صورت مناسب این شيوه نامه را به طرف 0تبصره

اند، ابالغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبناي رسيدگي به  اختالف قراردادي قبلي را پذیرفته

 .هاي احتمالي قرار گيرد اختالف

نامه در خصوص مقررات شکلي، مراتب از هيات عالي استفسار و نظر  م یا سکوت این شيوهدر صورت هر گونه ابها( 11ماده 

 .تفسيري هيات عالي معتبر خواهد بود

معاونت امور مهندسي و اداره کل روابط عمومي وزارتخانه باید به طرق مناسب مفاد این شيوه نامه را به اطالع ( 11ماده

 .عموم ذینفعان برسانند

مورخ  71:155/1/21تبصره از تاریخ ابالغ الزم االجرا بوده و جایگزین دستور العمل شماره  4ماده و  11در  این شيوه نامه

 .شود مي 7/12/1131:
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 23پیوست شماره 

 دستورالعمل مالكیت فكري صنعت نفت
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