
  
 
 
 

 سازمان نظام مهندسی  ساختمان

استان خراسان رضوي   

 1026328شماره :

 12/05/99تاریخ :

 1 پیوست :

 بسمه تعالی

 1فراخوان شماره 

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

 ساختمان

سامانه بازرسی ) مهندسی ساختمانسامانه های اداری و  اتوماسيوندر زمينه يت فعالاز تمامی شرکت های نرم افزاری که توانايی 

دعوت می شود رزومه کاری و گزارشی از ويژگی های محصوالت و خدمات خود را به  دارند( خانگی و تجاری گازو نظارت لوله کشی 

 فناوری اطالعات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ارسال نمايند. مديريتانضمام مدارک درخواستی به شرح زير به 

 مدارک فنی 

 در قراردادها و پروژه های انجام شده: مدارک مثبته مبنی بر توانايی و سوابق کاری متقاضی .1

 نام و نشانی دقيق مشتريان و مراکز اجرايی قرارداد يا پروژه  -

 تاريخ شروع و پايان قرارداد يا پروژه -

 تعداد افراد شرکت کننده در پروژه از لحاظ فنی يا غير بعنوان نماينده شرکت -

 توضيح مختصری از ميزان پيچيدگی و مراحل اجرايی هر قرارداد يا پروژه   -

 های اجرا شده از قرارداد يا پروژه  گواهينامه حسن انجام کار -

 نمايند ) جهت انجام بازديد(استفاده می مراکزی که از محصوالت آن شرکت  نام و نشانی دقيق .2

 ختيار جهت انجام مذاکرهتام اال همعرفی نمايند .3

 ارائه گواهی نامه های شورای عالی انفورماتيک يا ديگر مراجع رسمی داخلی و بين المللی .4

 1( پيوست RFPمشخصات فنی مطابق با سند درخواست پيشنهاد ) .5

 گذاشته شود. "مدارک فنی"عنوان با  )يا فولدر( ذخيره و در پاکت CDکليه مدارک فنی بصورت مکتوب در 

 مدارک غیر فنی 

 اساسنامه شرکت  .1

 آخرين تغييرات در روزنامه رسمی .2

 ت شرکتثب .3

 کد اقتصادی جديد .4

 (تاريخ انتشار فراخوان تاگذشته يک سال گردش مالی ) آخرين صورت حساب گردش مالی  .5

 گواهی ماليات بر ارزش افزوده معتبر .6

 تاريخ انتشار فراخوان تا کارکنان شرکت گذشته يک سالهارائه ليست بيمه  .7
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 گذاشته شود. "فنیغير مدارک "با عنوان )يا فولدر( ذخيره و در پاکت  CDفنی بصورت مکتوب در غير کليه مدارک 

های جداگانه قرارداده و با درج شماره فراخوان، موضوع,  )يا فولدر(متقاضيان می بايست کليه مستندات فنی و غير فنی را در پاکت

فناوری اطالعات سازمان نظام  مديريت، قبل از اتمام مهلت فراخوان به CDنام و نشانی و تلفن پيشنهاد دهنده بر روی پاکت ها و 

 نمايند. بصورت حضوری يا ايميل ارسالمهندسی 

 توضیحات 

 38، پالک 12مشهد، بلوار ارشاد، نبش پيام  مدارک فنی و غير فنی را به آدرسشرکت کنندگان در فراخوان می توانند  .1

 .ارسال نمايند rfp@nezammohandesi.ir و يا به ايميل طبقه دوم مديريت فناوری اطالعات

مهلت دارند نسبت به تحويل مدارک  30/05/99 تاريخ شرکت کنندگان از تاريخ انتشار آگهی حداکثر تا پايان وقت اداری .2

 اقدام نمايند. 

رفا پس از بررسی مدارک توسط ارسال مدارک برای متقاضيان هيچگونه حقی برای دعوت آن ها ايجاد نمی کند و ص .3

 سازمان، نتيجه به ايشان اعالم خواهد شد. مديريت فناوری اطالعات

 مختار است.سازمان در رد يا قبول پيشنهادات  .4

کليه متقاضيان پس از ارزيابی و تاييد توان فنی و مالی در صورتيکه دارای معيارهای قابل قبول سازمان نظام مهندسی  .5

 ساختمان باشند در ليست دعوت به کار قرار می گيرند.

و آدرس ايميل  05137015220شماره  شرکت کنندگان می توانند کليه سواالت خود را از طريق

 rfp@nezammohandesi.ir   نماييد.مطرح 
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