
 

   

  

 

 بسمه تعالي

 

   

  نام سازمان 

   

 پروژه: ..........................................                                       (RFP) درخواست براي ارائه پيشنهاد 

   

 .  

  .............................تاريخ جلسات پرسش و پاسخ : ......................................... 

   

   

   

  ...........................................مهلت ارسال پيشنهاد : .................................... 

   

   

   

   

تاريخ تهيه : 

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

كد شناسه :  

............................ 
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 بخش اول

  

  اري و اجرايياطالعات اد 

  

 مقدمه :

، به شكل كلي  (RFP) درخواست براي ارائه پيشنهاددر اينجا مقدمه اي بر 

 بيان مي گردد.

 كليات :

در اين بخش به شكل خالصه اما كامل به بيان مشكالت موجود سازمان 

پرداخته مي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه مشكالتي كه در اينجا به 

ان مربوطه مد، مشكالتي هستند كه باعث شده اند سازآنها اشاره مي شو

درخواست براي ارائه و  بيفتدايجاد سيستم جديد اجرايي پروژه يا به فكر 

، موجود نيز بنابر احساس نياز به حل اين مشكالت تهيه  (RFP)پيشنهاد 

  گرديده است.
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 )Proposalچگونگي ارائه پيشنهادها (

كه پيشنهاد دهندگان بر اساس آن بايد  اين بخش الگو يا چارچوبيدر 

  خود را ارائه نمايند مشخص مي گردد . (Proposal) پيشنهادهاي 

به شكل كامل  مي بايستيز پيشنهاد دهنده ااطالعات مورد نياز نحوه اخذ 

 2بيان گردد. ذكر شود كه قالب مورد نظر پيشنهاد، در پيوست 

  .درخواست براي ارائه پيشنهاد ارائه شده است

به منظور جلوگيري از برخورد سليقه يي و تسهيل در امر بررسي و 

ارزيابي پيشنهادهاي دريافتي، بهتر است در اين رابطه الگو و چارچوبي 

يكسان به پيشنهاد دهندگان ارائه شود تا با استفاده از فرم ها و قالب هاي 

  استاندارد اطالعات موردنياز از آنها اخذ گردد.

تهيه پيشنهاد  در مستند ًاين الگوي استاندارد كه  الزم به ذكر است

(Proposal)  ً با شماره شناسهNMTN.PRP.03 .ارائه شده است  
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 ضوابط و نحوه ارزيابي پيشنهادها

در اينجا ضوابطي كه براي انتخاب برنده يا برندگان مسابقه مد نظر است 

  بيان مي گردد.و همچنين معيارهاي ارزيابي پيشنهادهاي دريافت شونده 

 3ذكر شود كه نحوه اترزيابي و پارامترهاي مورد نظر در پيوست 

  درخواست براي ارائه پيشنهاد، عنوان شده است.

برگزاري مسابقه و  "به مستند در رابطه با نحوه ارزيابي پيشنهادها، 

  مراجعه شود. NMTN.GNL.02با شماره شناسه  "ارزيابي پيشنهادها
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 تقوانين و مقررا

قوانين و مقرراتي كه بايد مد نظر شركت كنندگان در مسابقه باشد، در 

  اين قسمت به اطالع آنان مي رسد. 

  

  مثال :

هر پيشنهاد دهنده تنها حق ارائه يك پيشنهاد و يا شركت در يك كنسرسيوم را  - 

  دارد و چنانچه خالف اين بند عمل نمايد از مسابقه حذف مي گردد.

به عهده پيشنهاد دهنده مي باشد و برگزار كننده مسابقه هزينه تهيه پيشنهاد  - 

در هيچ شرايطي مسئول و يا متعهد به پرداخت هزينه هايي كه در اثر انجام 

فرآيند تكميل اسناد مسابقه و تهيه پيشنهاد براي پيشنهاد دهنده ايجاد مي 

 گردد، چه پيشنهاد دهنده برنده باشد و يا نباشد، نخواهد بود.

 هزينه هاي خاص ذكر شرايط - 

 ذكر شرايط تغييرات در اسناد مسابقه - 

- …  
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 دستورالعمل جلسات پرسش و پاسخ

  -------------------- عنوان جلسه : 

  --------------- ناريخ برگزاري جلسه : 

  ------ تا    ------ از ساعت  

  --------------- محل برگزاري جلسه : 

  افراد شركت كننده در جلسه :

----- سمت در جلسه :      ------------ نام و نام خانوادگي :   -1           

 ----  

----- سمت در جلسه :      ------------ نام و نام خانوادگي :   -2           

 ----  

            -------------------------------------------  

           n -   : در جلسه :  سمت     ------------ نام و نام خانوادگي -----

 ----  

  مطالب مطرح شونده :

                                1 -  --------------------------------  

                                2 -  --------------------------------  
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 (RFP)تيم تهيه كننده درخواست براي ارائه پيشنهاد 

، (RFP)براي اعضاي اصلي تيم تهيه كننده درخواست براي ارائه پيشنهاد 

  اطالعات ذيل بايد ارائه گردد.

  نام و نام خانوادگي :

  سمت :

  شماره تماس :

  شماره فاكس :

  پست الكترونيكي :

  آدرس پستي :

  ساعات تماس :

  

    

 بررسي سازمان در حوزه سيستم مورد مسابقه

پيشنهاد دهندگان براي بررسي در اين قسمت چگونگي ارائه فرصت به 

  سازمان در حوزه سيستم مورد مسابقه ذكر مي شود.
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 بخش دوم

  اطالعات فني 

  

   

 : موردنيازسيستم  محدوده پروژه يا وضع موجود سازمان در 

در اين بخش اطالعات مربوط به وضع موجود سازمان در محدودة پروژه 

زمان تا آنجا كه يا سيستم موردنياز و همچنين اطالعات محيط فني سا

بتواند پيشنهاد دهنده را در جهت شناخت صحيح پروژه يا سيستم كمك 

  نمايد، مي بايستي ارائه شود. رئوس كلي اين اطالعات عبارتنداز:

 فرآيند انجام كار  - 1

 ارائه نمودار گردش كار وضع موجود - 2

 پردازشهاي اصلي  - 3

 پردازشهاي اصلي هاي ورودي  - 4

 دازش هاي اصلي خروجي هاي پر - 5

 نحوه نگهداري داده ها - 6

 ميزان و حجم پردازش داده ها - 7

 تعداد كاربران - 8

 سكوهاي سخت افزاري - 9

 سكوهاي نرم افزاري -10

 سكوهاي شبكه و مخابراتي -11
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 : موردنيازسيستم پروژه يا نيازها و انتظارات سازمان در حوزه 

به محيط فني و زيرساخت  در اين بخش در صورتي كه كارفرما نسبت

پروژه يا سيستم موردنظر تصميم گرفته باشد، مورد، اعالم مي گردد. در 

غيراينصورت مورد، مي بايستي توسط پيشنهاد دهنده مشخص و ارائه 

  گردد. رئوس كلي اين اطالعات عبارتنداز:

 

  فرآيند مورد انتظار انجام كار به چه شكلي است ؟ - 1

 نيازها از سيستم جديد - 2

 انداردهاي مورد نظراست - 3

تعامل سيستمهاي مورد نظر با سيستم هاي و اطالعاتي دادوستد نحوه - 4

 موجود

 نحوه نگهداري داده ها - 5

 سكوهاي سخت افزاري مورد نظر - 6

 سكوهاي نرم افزاري مورد نظر - 7

 نظر سكوهاي شبكه و مخابراتي مورد -8
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 سوابق پروژه هاي مشابه در سازمان :

ه در رابطه با انجام پروژه هاي مشابه در سازمان در اين قسمت بايد سوابقي ك

  مسابقه گذار وجود دارد، ذكر شود.

  مواردي كه بايد ذكر شوند عبارتند از :

 شرح مختصر پروژه - 1

  زمان و مدت انجام آن - 2

 نتيجه انجام آن در اجرا - 3

 موفقيت و يا عدم موفقيت آن - 4

 داليل شكست پروژه (در صورتي كه با شكست مواجه شده است) -5
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 بخش سوم

  

  اطالعات مديريتي 

    

 مديريت پروژه :طرح 

گردد. مي در اينجا نحوه مديريت پروژه كه مد نظر سازمان مي باشد، بيان 

تضمين هاي  روشاجراي پروژه، نحوه مديريت، شامل طرح 

 مورد نياز است. پيكربندي حداقل پروژه و كنترلو كيفي وكنترل

 زمانبندي پروژه :

زار كننده مسابقه، پيشنهاد يا الزام خاصي در رابطه با انجام چنانچه سازمان برگ

 پروژه مورد مسابقه دارد، در اين قسمت ارائه مي دهد.

 استانداردهاي توليد و توسعه :

در اينجا انتظار يا الزام سازمان برگزار كننده مسابقه از فراروش، ابزار و 

 استانداردهاي مورد نظر بيان مي گردد.
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 ام كار :روش انج

در اينجا انتظار يا الزام سازمان برگزار كننده مسابقه از روشهاي مورد نظر براي 

  گردد. اين روشها مي توانند شامل موارد زير باشند . انجام كار بيان مي

  چگونگي استقرار تيم و وظايف افراد تيم - 1

 چگونگي تحويل، نصب و راه اندازي پروژه - 2

 روش آزمون پذيرش - 3

 چگونگي آموزش - 4

 روش مستند سازي فرآورده هاي پروژه - 5

 چگونگي پشتيباني - 6

ذكر نحوه، شرايط و محدوديت هاي موجود در ارتباط با واگذاري  - 7

 توسط برنده مسابقه (Outsourcing)بخشي از كار به پيمانكار ثالث 
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 بخش چهارم

  

  قيمت 

  

    

 آناليز قيمت :

مي گردد. الزم  در اينجا چگونگي آناليز قيمت توسط پيشنهاد دهندگان بيان

با شماره شناسه ” تهيه پيشنهاد“به ذكر است كه در مستند 

NMTN.PRP.03  قالب هاي مورد نياز براي انجام اين مهم در نظر گرفته

  شده است.
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  بخش پنجم

  پيوست ها 

  

   

 متن قرارداد :

در اينجا براي آشنايي پيشنهاد دهنده با قرارداد مورد نظر سازمان برگزار كننده 

  سابقه، قرارداد خام آورده مي شود.م

الزم به ذكر است كه قراردادهاي نرم افزاري در مستندي جداگانه ارائه 

  گرديده است.

 نحوه ارائه پيشنهاد و قالب هاي مورد نظر :

قالبي كه براي ارائه پيشنهاد در نظر گرفته شده است در اين قسمت ارائه 

  مي گردد.

 نحوه ارزيابي پيشنهادها :

در اين بخش چگونگي ارزيابي پيشنهاد هاي دريافت شده و چگونگي انتخاب 

  برنده مسابقه، به همراه پارامترهاي ارزيابي پيشنهاد ها، ارائه مي گردد.
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 ساير :

هر توضيح الزم ديگر و يا مستنداتي كه از نظر سازمان برگزار كننده 

ردد در اين قسمت مسابقه مي تواند براي درك بهتر كار مثمر ثمر واقع گ

  ارائه مي گردد.


