«آگهی مناقصه یک مرحلهای»
موضوع « :پیمان مدیریت پرسنل» در قالب پرداخت بیمه و مالیات مطابق قوانین رایج کشور
سفارش دهنده :طرح بین المللی حفاظت از تاالب های ایران (طرحی مشترک فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل
متحد)
مدت :سه سال  1400الی 1402
شرح خدمات مورد انتظار  :نظر به اینکه مبلغ حقوق و دستمزد بطور کامل توسط کارفرما پرداخت میشود و حتی قرارداد نیز بیی پرسینل و کارفرمیا
منعقد می گردد ،لذا شرکت مجری صرفا به عنوان طرف سوم ،موظف به اخذ کد کارگاه و ردیف پیمیان بیر مبنیای قیرارداد فیمیابی رکارفرمیا و شیرکت
مجری) جهت واریز بیمه و مالیات مطابق قوانی رایج کشور بوده و هیچگونه پرداخت مستقیمی به پرسنل نخواهد داشت .بنیابرای در مبلیغ پیشینهادی،
اییی موضییور را در نظییر گرفتییه و صییرفا کسییورات مترتییق ار انعقییاد قییرارداد و هزینییههییای شییرکت در قالییق درصیید مییورد نظییر را اعیی م نماییید.
-

مهلت ،نحوه و محل دریافت اسناد :موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست ،در دو پاکت مجزا ،پاکت الف :مدارک حقیوق و ررومیه

ررورنامه تأسیس ،رورنامه تغییرات ،اساسنامه شرکت ،گواهی اررشافزوده ،سوابق کاری ،پاکیت ب :قیمیت پیشینهادی رمهیر و امشیا شیده روی سیربر
رسمی شرکت) ،در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ  1400/2/19ساعت  ،14به دفتر طرح حفاظت ار تاالبهای ایران به نشانی :بزرگیراه حکیی( رشیرق بیه
غرب) ،حدفاصل بزرگراه شییخ فشیل الیه و یادگیار امیام ،پیارک پردیسیان ،سیارمان حفاظیت م ییط ریسیت ،معاونیت م ییط ریسیت درییایی ،تلفی :
–
 )02188241658ت ویل نمایند..
شرایط شرکت کنندگان :داشت تجربه ،حس سابقه ،داشت حداقل یک قرارداد مشابه یا همکاری با سارمانهای بی المللی //.سایر شرایط :پاکتهیا
صرفا به دفتر طرح ت ویل شود .پاکت مخدوش ،مشروط ،فاقد امشا و بعد ار تاریخ اع ن شده مطلقا ترتیق اثر داده نخواهد شد /.هزینیه گگهیی بیر عهیده
برنده مناقصه میباشد /.برگه های موجود در لینک ریر را دانلود و مهرو امشا کرده و درپاکت الف قرارداد دهند /.سایر اط عیات و جزیییات در لینیک رییر
قابییل مشییاهده اسییت //.آدرس وبسااایت تهاات اط تااات ت میلاای :مراجعییه بییه بخیید دعییوت بییه همکییاری وبسییایت طییرح بییه نشییانی:
http://www.wetlandsproject.ir/career

«مناقصه یک مرحلهای و خاص»
تنوان « :پیمان مدیریت پرسنل» در قالب پرداخت بیمه و مالیات مطابق قوانی رایج کشور
سفارشدهنده :طرح بین المللی حفاظت از تاالب های ایران
دورۀ زمانی (تحت پوشش) :فروردین ماه  1400الی اسفند ماه 1402
پیشینه
طرح حفاظت ار تاالب های ایران ار سال  2005با حمایت برنامه عمران ملل مت د ،تسهی ت م یط ریست جهانی و سارمان حفاظت م یط
ریست گغار شده است ،نمونهای ار ت شهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در کشور ایران به شمار میرود که بر استقرار
مدیریت ریست بومی در سطوح ملی و م لی ،فشای مناسق برای مشارکت ذینفعان و تدوی و اجرای برنامههای مدیریت جامع برای تاالبهای
مه( کشور تمرکز نموده است .ای برنامههای مدیریت در قالق یک فرایند مشارکتی و با هدف ه(افزایی بی پروژههای توسعهای و اقدامات
حفاظتی در سطح حوضه گبریز تاالبها تدوی می شوند و وظایف هر یک ار نهادهای دولتی و غیردولتی در حفاظت ار تاالب را ه(راستا با
شکلگیری توسعه پایدار در سطح حوضه مشخص می نمایند .در ای بی ع وه بر پرداخت به موضوعات مختلف نظیر حفاظت ار تنور ریستی،
معیشت جوامع م لی ،اط ررسانی و گگاهساری عمومی ،مدیریت منابع گب و خاک با هدف تأمی حقگبه تاالبها مورد توجه ویژه قرار میگیرد.
در همی راستا با توجه به سه( قابل توجه بخد کشاورری ار منابع گبی حوضه ،موضور الگوساری مشارکت مردم در احیا تاالبها و استقرار
کشاورری پایدار در مناطق تاالبی ار طریق مشارکت ذینفعان و سارمانهایی مانند جهاد کشاورری ار اهمیت خاصی برخوردار است.

شرح خدمات مورد انتظار
✓ ای شرح خدمات جهت دعوت به همکاری به منظور تامی نیروی انسانی مورد نیار کارفرما رار قبیل کارمند پروژه) میباشد .الرم به ذکر
است پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارمند توسط طرح حفاظت ار تاالبهای ایران به عنوان کارفرما ،تعیی و پرداخت میگردد؛ شرکت
مجری متعهد به پرداخت بیمه و مالیات برابر قوانی جاری کشور و همچنی پرداخت بیمه تکمیلی برای پرسنل ردر صورت لزوم و مطابق
مکاتبه رسمی کارفرما ) خواهد بود.
تبصره یک :افزاید حقوق ساالنه براساس بخشنامه ورارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ل اظ خواهد شد.
تبصره دو :کلیه هزینه ها ار قبیل :حقوق و مزایا ،حق شیفت ،سنوات خدمت ،بارخرید ،عایله مندی ،مسک و خواروبار ،عیدی و پاداش پایان سال و ...
کارکنان ای قرارداد به عهده کارفرما بوده و مجری هیچ مسئولیتی ندارد.

✓ ن ته مهم :قرارداد در باره سه ساله پیدبینی شده است اما در پایان هر سال ،عملکرد مجری توسط کارفرما ارریابی و در صورت
رضایت کامل ار ارایه خدمات طرف قرارداد ،قرارداد ادامه پیدا خواهد نمود و بدیهی است در صورت رضایت نداشت قرارداد فسخ و
شرکت مجری اذعان میدارد هیچگونه اعتراضی به ای مسئله نخواهد داشت و ای بند کام مفهوم و مشخص میباشد.
✓ انتظار میرود مجری در رور پانزده( هر ماه نسبت به تهیه و تقدی( صورت حساب به کارفرما اقدام نموده و پس ار دریافت وجه صورت
حساب وجوه مربوط به سارمانهای تامی اجتماعی و دارایی را پرداخت و یک نسخه ار لیست بیمه و مالیات پرداخت شده را به کارفرما
ت ویل نماید.
✓ تعداد پرسنل پید بینی شده در رمان حال شانزده نفر ر )16میباشد ،در صورت افزاید ویا کاهد پرسنل ،موضور به شرکت اع م و
مجری بر اساس لیست و تعداد اع م شده توسط کارفرما اقدام به پرداخت بیمه و مالیات مینماید.

تبصره یک :م ک عمل و پرداختها ،لیست ارسال شده توسط کارفرما خواهد بود .تسویه قرارداد مطابق با لیستهای تایید شده کارفرما
بوده و در صورت ماراد بودن مبلغ قرارداد ،م ک همان مبالغ مندرج در لیست بوده و طرف قرارداد هیچ ادعایی در ای خصوص نخواهد
داشت.
تبصره دو :ضمنا در صورت افزاید پرسنل یا تغییرات مبالغ حقوق پرسنل که باعث افزاید مبلغ تعهدات قرارداد شود ،مبلغ تا سقف %25
شرایط عمومی پیمان به مبلغ کل قراردا د ار طریق متم( اضافه خواهد شد؛ در صورت که به هر دلیلی مبلغ افزوده شده ار مبلغ قرارداد
بهمراه متم( گن ،نیز ،باالتر رفت ،قرارداد خاتمه یافته و مجری صرفا متعد به پرداخت بیمه و مالیات بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود و
تعهد مبلغ ماراد ار ایشان سلق میگردد.

هزینه و مبلغ پیشنهادی
نظر به اینکه مبلغ حقوق و دستمزد بطور کامل توسط کارفرما پرداخت میشود و حتی قرارداد نیز بی پرسنل و کارفرما منعقد میگردد ،لذا
شرکت مجری صرفا به عنوان طرف سوم ،موظف به اخذ کد کارگاه و ردیف پیمان بر مبنای قرارداد فیمابی رکارفرما و شرکت مجری) جهت
واریز بیمه و مالیات مطابق قوانی رایج کشور بوده و هیچگونه پرداخت مستقیمی به پرسنل نخواهد داشت .بنابرای در مبلغ پیشنهادی ،ای
موضور را در نظر گرفته و صرفا کسورات مترتب از انعقاد قرارداد و هزینههای شرکت در قالب درصد مورد نظر را اع م نماید.

مشخصات مورد نظر برای مجری پروژه
مجری پروژه میبایست شخصیتی حقوقی بوده و دارای حداقل مشخصات به شرح ریر باشد:
-

لزوم تابعیت کشور جمهوری اس می ایران؛

-

شخصیت حقوقی دارای دست ک(  10سال سابقۀ کار معتبر در رمینۀ پیمان مدیریت

-

ررومه مرتبط با موضور و همکاری مشابه با موسسات و گژانس های بی المللی

-

حس سابقه و واجد ص حیت

-

توان مالی و تشکی تی متناسق

م حظات مالی و حقوقی
موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست ،قیمت پیشنهادی و مدارک موردنیار ررورنامه تأسیس ،رورنامه تغییرات ،اساسنامه
شرکت ،گواهی اررشافزوده ،سوابق کاری و طبق فرایند استع م در دو پاکت مجزا رالف و ب) حداکثر تا تاریخ  1400/2/19به دفتر طرح
حفاظت ار تاالبهای ایران ربزرگراه حکی( رشرق به غرب) ،حدفاصل بزرگراه شیخ فشل اله و یادگار امام ،پارک طبیعت پردیسان ،سارمان
حفاظت م یط ریست ،معاونت م یط ریست دریایی و تاالبها -تلف  )02188241658 :ت ویل نمایند.
پاکت الف :حاوی مدارک حقوقی و رورمه مرتبط
پاکت ب :حاوی پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینهها ،هزینه مرتبط با شرکت و کسورات قانونی مترتب روی سربر
موسسه یا شرکت و به صورت مهر و موم شده.
•

الرم به ذکر است ضروری است تمام صف ات اسناد ارسالی در پاکت های الف و ب مهر و امضاء گردد.

•

پاکت ها مجزا و حتما به دفتر طرح حفاظت ار تاالبهای ایران رخان( مرتشوی یا گقای تواضعی یا گقای اسکویی) ت ویل گردد.

o

برنده مناقصه موظف به پرداخت هزینه گگهی/های رسمی بر اساس فاکتور اع می می باشد.

o

منتخق مناقصه قبل یا ه( رمان با انعقاد قرارداد می بایست به میزان  %15مبلغ کل قرارداد سفته ،جهت ضمانت اجرایی و حس انجام کار به
کارفرما ت ویل نماید.

o

الرم است کلیه ای برگهها پرینت ،مهر و امشا شده و در پاکت الف گذاشته و ت ویل گردند.

تدول زمان بندی:
اقدام

در صورت نیاز به آگهی مجدد ،تاریخ

سررسید تاریخ  /زمان اترا

های تدید بر اساس آن
گگهی رسمی و فراخوان به ن و متقشی
 11و  12اردیبهشت

رورنامه اط عات  -وب سایت طرح

 19اردیبهشت

وب سایت  - UNDPرسانه های مجاری و...

مهلت اخذ مدارک و قیمت پیشنهادی

تا  19اردیبهشت

 22اردیبهشت

بررسی و تشکیل جلسه کمیته مناقصه

تا  21اردیبهشت

تا  25اردیبهشت

اع م نتیجه و برنده مناقصه

 22اردیبهشت

 26اردیبهشت

انعقاد قرارداد و امور مربوطه

تا  26اردیبهشت

 28اردیبهشت

محورهای مهم در ارزیابی:
پیشنهاد میگردد شرکت متقاضی نیز نسبت به پر نمودن گن بصورت خود اظهاری اقدام نماید.

شاخص

امتیار بندی

سوابق اجرایی ،تجارب کارهای انجام شده و مرتبط -توان تشکی تی

20

تجربه انجام پروژههای ملی و بی المللی مشابه

30

مرکزیت و در دسترس بودن

10

صرفه و ص ح اقتصادی برای اجرا و میزان باالسری

40

امتیار کسق شده

❖ توضیح :بدیهی است میزان درصد اع م شده توسط شرکت بسیار حایز اهمیت بوده و بر اساس ورن دهی ،امتیار باالیی خواهد داشت.

