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 خانگی و تجاری گازو نظارت لوله کشی ( سامانه بازرسی RFPدرخواست ارائه پیشنهاد ) عنوان سند

  1 شماره فراخوان مربوطه

 موضوع فراخوان مربوطه
و سامانه های مهندسی اتوماسیون اداری در زمینه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال 

 ساختمان

 RFP 19/05/99تاریخ ارائه

 7 تعداد صفحات

 شرح سند
این سند بیانگر موضوع، محدوده و شرح خدمات پروژه و همچنین نظرات و درخواست 

 هایی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی از مشاور پروژه انتظار دارد.

 تهیه کننده سند
گروه مستندساز واحد فناوری اطالعات سازمان نظام مهندسی ساختمان این سند توسط 

خراسان رضوی تهیه شده و هرگونه تکثیر از این سند در خارج از محدوده سازمان ممنوع 

 می باشد.
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 مقدمه .1

یکی از فرایندهای مهم در الیه های اجرایی نظام مهندسی است که دقت و نظارت لوله کشی گاز خانگی و تجاری، بازرسی 

عملکرد افراد مرتبط در این حیطه و تسهیل در مراحل اجرایی تا رسیدن به نتیجه می تواند نقش بسزایی در حضور نظام مهندسی 

و از طرفی شرایط کنونی جامعه، مهم  داشته باشد. با توجه به باال بودن حجم درخواست هاو غیر شهری در ساخت و سازهای شهری 

 و نظارت لوله کشی تدبیر گردد. طراحی سامانه بازرسیموثر و ارائه راهکارهای  فراینداست تا برنامه ای در جهت رسیدگی به این 

برقراری ارتباط گاز، به نحوی که توانایی پاسخگویی همه جانبه در جهت رفع مشکالت، نیازها، کاهش ترددها، باالبردن دقت عملکرد و 

 مناسب میان مالکین، مجریان، ناظران و کارشناسان سازمان داشته باشد می تواند راهکار مناسبی در این راستا باشد.

این پروژه در خصوص پیاده سازی زیرساخت ها و توسعه نرم افزاری سامانه بازرسی گاز استان خراسان رضوی است که به 

این امکان را می دهد که بدون نیاز به مراجعه به سازمان درخواست خود را مبنی بر بازرسی گاز مهندسین ناظر، مالکین و مجریان 

کشی ساختمان در سامانه ثبت کرده و طی اجرای فرایندها و رعایت استاندارد سازی های الزم، درنهایت گواهینامه پایانکار دریافت 

 نمایند.

 سامانهاهداف  .2

 

 شرح شماره

 مهندسین ناظر و مجریانخانگی و تجاری گاز و نظارت لوله کشی بازرسی روند و بهبود نسریع  1

 اصالح روند تقسیم پرونده بازرسین گاز و نوبت دهی 2

 درخواست هاسازمان و دفاتر مدیریت گاز از وضعیت  آگاه سازی مالک، مجری، مهندس ناظر، کارشناسان 3

 ارائه گواهینامه و تاییدیه لوله کشی گاز بصورت الکترونیک  4

 

 محدودیت ها و مفروضات .3

مالکیت بر محصول پروژه ) اعم از کد منبع، برنامه های اجرایی، پایگاه ها و مدل های داده ای، مدل فرایندی، مستندات و 

 مدارک فنی( منحصرا متعلق به کارفرما می باشد.
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 مخاطبین پروژه .4

 

 شرح شماره

 رییس سازمان، مدیران ارشد و کارشناسان سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 1

 گازمهندسین ناظر  2

 مالکین  3

 گاز مجریان 4

 شرکت گاز استان خراسان رضوی 5

 استان خراسان رضوی نمایندگی گازدفاتر  6

 سایر سازمان ها یا نهادهایی که در طول پروژه یا دوره پشتیبانی تشخیص داده می شود  7

 

 درخواست ها و نیازها .5

 

 شرح شماره

 در بستر اینترنت خانگی و تجاری گاز و نظارت لوله کشی امکان ثبت اطالعات درخواست بازرسی 1

2 
گاز طراحی سیستم نوبت دهی بازدید ) تقسیم پرونده( براساس موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مهندسین ناظر 

 یا پراکندگی واحدها جمعتو 

 اعمال قوانین سازمان در محاسبه فیش های پرداختی براساس مشخصات ملک 3

 فیش های هر مرحله امکان پرداخت آنالین  4

 GPSدر بازدیدها با استفاده از گاز امکان بررسی صحت موقعیت جغرافیایی ناظرین  5

 دودیت های سطح دسترسی در روند اجرای جریان کار پرونده در هر مرحلهحاعمال م 6

 کامل سیستمامکان ثبت کلیه اقدامات و اصالحات طی جریان کار پرونده در قالب مانیتورینگ  7

 )پویاسازی گردش کار( کار پرونده در هر زمان به صالح دید سازمانامکان اصالح گردش  8
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9 
اصالحات و همچنین گزارشات  فرم ها، از کلیه مراحل، استانداردامکان دریافت گزارشات کامل در قالب های 

 مدیریتی از سامانه

 پشتیبانی خدمات، نیازها و توسعه سامانه پس از پیاده سازی 10

 مراحل، نیازها، مشکالت و مستندسازی ضمن تاییدیه سازمانتحلیل کلیه  11

 

 مشخصات فنی پروژه .6

 

 شرح شماره

 C#, .net4.5 or higher زبان برنامه نویسی 1

 و بعد از آن 2018همه مرورگرها  محیط سرویس گیرنده 2

 SQL Server 2014 or higher پایگاه داده 3

 MS Windows Server 2012 R2 or سیستم عامل سرویس دهنده 4
higher 

 ,MS Windows 7 SP1 or higher سیستم عامل سرویس گیرنده 5
Android, IOS 

 

  به دلیل آسیب پذیری امنیتی تکنولوژیSilverlight.استفاده از آن در پیاده سازی سامانه ممنوع می باشد ، 

 

 و اقالم تحویلی مورد انتظار سواالت از مشاور .7

 

 شرح شماره

 نرم افزار تولیدقیمت پیشنهادی برای  1

 شمسی در مدت یک سال قیمت پیشنهادی برای پشتیبانی نرم افزار 2

 تحویل نرم افزارپیش بینی مدت زمان انجام  3

 نرم افزارو پیاده سازی مستندسازی  -جهت تحلیل به تفکیک تعداد نیروی مشاور 4

 طی یک سال شمسیتعداد نیروی مشاور جهت پشتیبانی سامانه در  5
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 :فازبندی پروژه

 ارائه مستندات و مشخصات نرم افزار شامل موارد زیر:فاز اول:  -

 تحلیل و مدل سازی سامانه براساس استانداردهای  اتمستندUML 

 معماری پیاده سازی 

 محیط گزارش گیری 

 محیط برنامه نویسی 

 ساختار اهراز هویت کاربران 

 افزار نرمفاز  دوم: پروتوتایپ ساختاری  -

شامل نمودار کالس ها، پروژه )فاز سوم: طراحی سامانه، مستند راهبر، مستند کاربر، مستند فنی  -

 نمودار پایگاه داده، شرح جداول(

 

 

 معیارهای ارزیابی پروپزال .8

 

 امتیاز شاخص ارزیابی شماره

 20 تجربه کاری شرکت) سال تاسیس، فعالیت ها و ....( 1

 20 ( شرکتدر حال انجام )مرتبط با حوزه موضوع سامانهپروژه های انجام شده /  2

 5 رزومه اعضای هیات مدیره شرکت 3

 10 چارت سازمانی شرکت 4

 18 معماری پیاده سازی  5

 12 مدت زمان انجام پروژه و تحویل سامانه  6

 5 فازبندی و زمانبندی تحویل 7

 5 رتبه انفورماتیک 8
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 5 مالحظات )تجربه کاری در سازمان های دولتی، داشتن ایزو، و...(سایر  9

 100 جمع کل

 

 

 فرصت ارائه و زمان پاسخگویی آن .9

 ارائه شود.نیز ذکر شده است  1در فراخوان شماره که  30/05/99تاریخ  تااز تاریخ انتشار آگهی پیشنهادات باید 
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