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اطالعيه شماره 1

كليه شركت كنندگان در مناقصه ميبايست اين صفحه را مهر و امضاء نموده و به همراه
اسناد مناقصه در پاكت (ب) ارائه نمايند.
 -1آیا امکان شرکت در مناقصه ،برای مناقصهگری که ناظر  M&Vو یا سرمایهگذار یکی از طرحهای مصوب ماده  12باشد
وجود دارد؟ با شرط اینکه چنانچه برنده مناقصه اعالم گردد ،از سایر مسئولیتها و قراردادهای مطروحه در این زمینه
انصراف نماید.
 خیر -2با عنایت به اینکه در مجموع  5هماهنگ کننده و  6کارشناس فنی (با توجه به موارد مطروحه جلسه مورخ )97/07/30
چنانچه در پیشنهاد مناقصهگر بغیر از نفرات ذکر شده ،کارشناسان دیگری از جمله مالی ،کنترل پروژه ،قراردادی و  ...ذکر
گردد ،محدودیتی از سوی دستگاه مناقصهگزار وجود دارد؟
 در چارچوب هزینههای تعریف شده و با تایید کارفرما محدودیتی وجود ندارد. -3در بخش نظارت کارگاهی ،نحوه پرداخت صورتحسابها به مدیر طرح بر چه اساسی است ،آیا باالسری خاصی بابت هزینه
کرد  MCدر نظر گرفته شده است؟
 مطابق شرح کار ،حسب ضرورت و تشخیص کارفرما ،تا سقف  %5مبلغ براورد نظارتهای کارگاهی انجام خواهد شد. -4آیا امکان تمدید مدت زمان مناقصه تا تاریخ  97/08/15با توجه به حجم باالی شرح خدمات و هماهنگی با Joint

 Ventureبخش  ITو تهیه متدلوژی و پیشنهاد قیمت مناسب وجود دارد؟
 خیر -5آیا امکان در نظر گرفتن پیش پرداخت برای  MCوجود دارد؟
 -خیر

 -6آیا در مرحله شرکت در مناقصه ،ضرورتی در خصوص ارائه مستندات و مدارک شرکت همکار در زمینه سامانه  ITوجود
دارد ،در صورت مثبت بودن پاسخ ،چه مدارکی در این مقطع میباید تحویل گردد؟
 ضرورتی وجود ندارد. -7مشخص نمودن تقریبی تجهیزات سخت افزار مورد نیاز در جهت راه اندازی سامانه؟
 بر اساس اطالعات مندرج در شرح خدمات سامانه ،قابل براورد میباشد. -8تعیین سقف جریمه تاخیرات مطابق با شرایط عمومی قرادادهای مشاوره؟
 این مورد در بند  18شرایط خصوصی قرارداد (پیوست  ،)5توضیح داده شده است. -9اعالم روش تنظیم صورت حسابهای ماهیانه ،روش رسیدگی و پرداخت؟
 در جلسه آغاز به کار تعیین میگردد. -10آیا مدیر طرح قادر خواهد بود به عنوان سرمایهگذار نیز در پروژه مذکور حضور یابد؟
 خیر -11آیا سایر شرکتهای هولدینگ که مدیر طرح عضو آن میباشد قادر به حضور به عنوان سرمایهگذار خواهند بود؟
 در صورت داشتن شخصیت حقوقی مستقل بالمانع است. -12ارائه روند پیشرفت پروژه طی حداقل دو سال گذشته جهت پیشبینی میزان فعالیتهای پیشرو طی سالهای آتی؟
 -موضوعیت ندارد.

