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 وهشیژه پژفراخوان پرو

 

درخواست پیشنهاد "مندرج در فرم مشخصات  و ی با عنوانپروژه پژوهش  یدر نظر دارد اجرا پارسیانگاز  شیشرکت پاال

های علمی و فناوری و رشد و پارک، موسسات تحقیقاتی، مراکز هااز دانشگاه طیواجد شرا یبه مجررا  لیذ "(RFP) پروژه

 یا و )وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری( صالحیذ یازمرجع قانون یپژوهش تیمجوز فعال یدارا سایر مراکز تحقیقاتی قانونی

نامه اجرایی قانون حمایت آیین 3کار گروه موضوع  ماده ) صالحمرجع ذیبنیان دارای مجوز ازها و و موسسات دانششرکت

ه  46513ت/141602ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره  ازشرکت

 .دکنواگذار  (21/08/1391مورخ 

 یرفت و برگشت یکمپرسورها وبیع زیو آنال تیوضع شیساخت دستگاه پا :عنوان پروژه پژوهشی -1

  1.پیوست-(RFPدرخواست پیشنهاد پروژه) -2

  2. پیوست-ارزیابی فنی پرسشنامه پیشنهاد فنی پروژهفرم معیارهای  -3

 .3 پیوست-فرم پرسشنامه پیشنهاد فنی پروژه -4

  .4 پیوست-فرم پرسشنامه پیشنهاد مالی پروژه -5

 .5 پیوست -نمونه قرارداد پژوهشی -6

 15/08/98 :به پارک علم و فنناوری دانشگاه تربیت مدرس آخرین مهلت ارسال پیشنهاد -7

وهش ژامور پ شهرستان مهر، شرکت پاالیش گاز پارسیان، استان فارس، ارسال پیشنهاد: برای درس پستیآ نشانی و -8

 74451-115 صندوق پستی و فناوری،

 071-52112129-52112197 شماره تماس: -9

  parsiantdresearch1404@gmail.com پست الکترونیک: -10

 شرکت پاالیش گاز پارسیان

 امور پژوهش و فناوری
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 دستورالعمل ارایه پیشنهاد: -11

درخواست  فرمبا مطالعه کامل  دشویپروژه را دارند دعوت م نیانجام ا ییکه توانا طیواجد شرا واحدهای پژوهشیاز 

 د:ر خصوص ارایه پیشنهاد اقدام کنگاهی از موضوع و شرایط پروژه به ترتیب ذیل دآو  (RFP) پروژه شنهادیپ

 

عامل شرکت  خطاب به مدیر : نامه رسمی اعالم آمادگی ارایه پیشنهاد در خصوص موضوع پروژه پژوهشی11-1

وهشی دانشگاه و مرکز ژتوسط معاون پ را که باید (فرشید ابدالی دهدزی )آقای مهندس پاالیش گاز پارسیان

 د. کننتهیه  ،شودبنیان امضا های دانشتحقیقاتی و یا مدیر عامل شرکت

 

به همراه  و دهکر لیتکم word لیصورت کامل در قالب فارا به یپروژه پژوهش یفن شنهادیفرم پرسشنامه پ :11-2

 یهاتماس با شماره یط پس از ارسال ده وکر ارسال 10در بندمندرج  یکیبه آدرس الکترون ینامه اعالم آمادگ

 .اطالع دهند 9مندرج در بند 

 ازین ایوجود داشته باشد و  یسوال ایفرم ابهام و نیمندرج در ا یها: چنانچه در خصوص پرسش1حیضتو 

شرکت  نینامه به ا یو ط یصورت کتبمراتب به دیبا موضوع پروژه باشد،به اخذ اطالعات در خصوص 

 د.شو افتیاعالم و پاسخ در

در صورت  و یبررس یشکل لحاظشرکت به  نیا یابتدا توسط امور پژوهش و فناور شده هی: فرم ارا2حیتوض 

 دهنده اطالع داده خواهد شد. شنهادیبه پ دییتا بودن و لیتکم

 

در  شده است را که تمام صفحات آن مهر و امضا تکمیل شده یپروژه پژوهش فنی شنهادیپرسشنامه پفرم  :11-3 

 .وهشی و نام مجری نوشته شودژنام واحد پ ،هژروپبر روی پاکت عنوان  قرار دهند. "ب"پاکتی با عنوان پاکت 

 

در  شده است تمام صفحات آن مهر و امضاکه  تکمیل شده را وهشیژپ پروژه یمال شنهادیپرسشنامه پفرم  :11-4

 شود. نوشته یو نام مجر یوهشژنام واحد پ ،هژروپپاکت عنوان  یبر رو .قرار دهند "ج"با عنوان پاکت  یپاکت

اتی و قدر خصوص موسسات تحقی وهشی وژتوسط معاونت پ ها باید: این فرم در خصوص دانشگاه1توضیح

 مجاز که در آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی بنیان توسط صاحبان امضاهای دانششرکتیا 

یرفته ی فاقد اعتبار بوده و پذپیشنهاد مال بدیهی است در غیر این صورت د.امضاء شو قید شده، هانآنام 

 د.شواین خصوص حق هرگونه اعتراضی از پیشنهاد دهنده سلب می در نخواهد شد و
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ده و فاقد هرگونه ابهامی باشد. بدیهی است مسئولیت شفرم باید تکمیل این های کلیه قسمت :2توضیح 

، بیمه، مالیات، باالسری، های پرسنلیهای پروژه )اعم از هزینهینهزهرگونه نقص یا اشتباه در محاسبه ه

 .است پیشنهاد دهندههای ضروری و ... ( بر عهده مسافرت

 

معتبر  وهشیژفعالیت پ را به همراه تصویرگواهی صالحیت و مجوز "ج" سربسته و پاکت "ب" سربسته تکپا: 11-5

به  بر روی پاکت اصلیوهشی و نام مجری ژنام واحد پ در پاکت اصلی قرارداده و با درج نام پروژه، برابر با اصل شده

درس آتا آخرین مهلت ارسال پیشنهاد به  ( حداکثر1-11صورت سربسته وطی نامه اعالم امادگی ) نامه موضوع بند 

 د.هش و فناوری این شرکت تحویل فرماینپستی این شرکت ارسال و یا به امور پژو

 نیدراآخرین مهلت ارسال گردند، پذیرفته نخواهند شد و  از : بدیهی است که پیشنهاداتی که بعد1توضیح 

 .دشویدهنده سلب م شنهادیاز پ یخصوص حق هرگونه اعتراض

 

 بررسی پیشنهادات: -12

به ترتیب  را وهش و فناوری پیشنهادات واصلهژاین شرکت طی برگزاری جلسه شورای پ ،پس از دریافت پیشنهادات

 د:کنذیل بررسی می

 

پروژه  یفن شنهادیپرسشنامه پو بررسی شکلی  "ب"سپس باز گشایی پاکت ، "ج"و  "ب"های :تفکیک پاکت12-1

ی فن شنهادیپارایه شده.در صورت تایید شکلی،  معتبر یپژوهش تیو مجوزفعال تیصالح یرگواهیتصوو   یپژوهش

 د.شووهشی مربرطه ارجاع  میژکامل به کار گروه پ و ارزیابی جهت بررسی

 

و  ( بررسی3)فرم موضوع بند یفن یابیارز یارهایمع ی بر اساسپروژه پژوهش یفن شنهادیپ هایپرسشنامه :12-2

 ند.شوپیشنهادات تایید شده بر اساس امتیاز اخذ شده مشخص میدهی شده و امتیاز

نیاز به حضور پیشنهاد دهنده  رخواست این شرکت،در مرحله ارزیابی پیشنهاد فنی چنانچه به د :1توضیح

ارائه  منظوربه به هزینه خود بایدپیشنهاد دهندگان  ارایه حضوری در محل پاالیشگاه باشد، تشریح و برای

 میلی در خصوص پیشنهاد در این شرکت حضور یابند.توضیحات تک

 

که امتیاز فنی الزم را کسب  مربوط به پیشنهاد دهندگانی پروژه یمال شنهادیپرسشنامه پ حاوی "ج"پاکت : 12-3

 د.شوشوده و پیشنهاد منتخب مشخص میی گوهش و فناورژپ یشورااند در جلسه کرده

 


