شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تاالب های ایران در پروژه «همکاری در احیاء
دریاچه ارومیه از طریق مشاركت جوامع محلی در استقرار كشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» در
استان آذربایجان شرقی

پشتيباني انجام فعاليتهای طرح حفاظت از تاالبهای ایران در پروژه «همکاری در احياء دریاچه اروميه از طریق
مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستي» در استان آذربایجان شرقي
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالبهای ایران
دوره زماني :از بهمن ماه  8931تا آذر ماه 8933
مکان :استان آذربایجان شرقي
یک :عنوان

دو -پیشینه /یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالب های ایران از سال  5002با حمایت برنامه عمران ملل متحد ،تسهيالت محيط زیست جهاني و سازمان
حفاظت محيط زیست آغاز شده است ،نمونهای از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در کشور ایران
به شمار ميرود که بر استقرار مدیریت زیست بومي در سطوح ملي و محلي ،فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و تدوین و
اجرای برنامههای مدیریت جامع برای تاالبهای مهم کشور تمرکز نموده است .این برنامههای مدیریت در قالب یک فرایند
مشارکتي و با هدف همافزایي بين پروژههای توسعهای و اقدامات حفاظتي در سطح حوضه آبریز تاالبها تدوین ميشوند و
وظایف هر یک از نهادهای دولتي و غيردولتي در حفاظت از تاالب را همراستا با شکلگيری توسعه پایدار در سطح حوضه
مشخص مينمایند .در این بين عالوه بر پرداختن به موضوعات مختلف نظير حفاظت از تنوع زیستي ،معيشت جوامع محلي،
اطالعرساني و آگاه سازی عمومي ،مدیریت منابع آب و خاک با هدف تأمين حقآبه تاالبها مورد توجه ویژه قرار ميگيرد .در
همين راستا با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی از منابع آبي حوضه ،موضوع الگوسازی مشارکت مردم در احيا تاالبها
و استقرار کشاورزی پایدار در مناطق تاالبي از طریق مشارکت ذینفعان و سازمانهایي مانند جهاد کشاورزی از اهميت خاصي
برخوردار است.
برنامه کشاورزی پایدار بخشي از پروژه "همکاری در احياء دریاچه اروميه از طریق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزی
پایدار و حفاظت از تنوع زیستي" ميباشد .این پروژه با همکاری سازمان حفاظت محيط زیست به نمایندگي طرح حفاظت از
تاالبهای ایران و سازمانهای جهاد کشاورزی دو استان آذربایجان غربي و شرقي اجرا خواهد شد که بخشي از اعتبار آن
توسط دولت ژاپن تأمين خواهد شد.

طرح حفاظت از تاالبهای ایران قصد دارد به منظور افزایش توان نهادی و حرفهای مجریان و کليه دست اندرکاران پروژه
« همکاری در احياء دریاچه اروميه از طریق مشارکت جوامع محلي در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستي»،
مجموعه فعاليتهایي را اجرا نماید که در قالب آن دست اندرکاران طرح بتوانند از برنامههای آموزشي و مشاورههای الزم به
منظور ارتقای کيفيت فعاليتهای خود در سطح روستا و روابط شان با کشاورزان بهره مند شوند .این هدف تبدیل به پروژه
(توسعه ظرفيت مجریان پروژه) گردید.
مبنای این فرایند توسعه ظرفيت ،تغييری است که الزم است برای انجام پروژه در نقش بازیگران مختلف این حوزه از جمله
کارشناسان سازمانهای دست اندرکار از جمله ادارات محيط زیست ،شرکت آب منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی ،محققان و
کارشناسان شرکتهای مجری پدید آید.
در واقع ،آنچه ميتوان به عنوان چشم انداز برنامهی توسعه ظرفيت قلمداد کرد ،اشاعهی روشهای مرتبط با اجرای پروژههای
توسعهای با استفاده از رویکردهای مشارکتي در سطوح و نقشهای مختلف است .در این راستا با توجه به یافته های نشست-
های تحليل وضعيت و ظرفيت سنجي ،برنامه زمانبندی اقدامات مورد نياز در پاسخ به خالء های موجود تهيه و تدوین گردیده
است.
سه -اهداف
 ایجاد هماهنگي و توان افزایي ذیمدخالن پروژه و ایجاد رغبت در جوامع محلي جهت مشارکت در احيای دریاچهاروميه
 پشتيباني عملياتي از برنامه های ظرفيت سازی شامل کارگاههای آموزشي ،جلسات و نشستها ،بازدیدهای دورهایدست اندرکاران پروژه در سطوح ملي و منطقهای از اقدامات پروژه

چهار -شرح خدمات مورد انتظار
این شرح خدمات جهت پشتيباني عملياتي از برگزاری کارگاههای ظرفيت سازی ،نشستهای تخصصي و همچنين بازدیدهای
ميداني در طول اجرای پروژه در سطح استانهای آذربایجان شرقي ميباشد .خدماتي که مجری متعهد به انجام آن خواهد بود
در بندهای زیر تعریف شده است:
جدول شماره  :1نوع و جزئیات کار پشتیبانی انجام فعالیتهای طرح حفاظت از تاالبهای ایران در پروژه
«الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه»
توضیحات

ردیف

اقدامات اصلی

8

پشتيباني و تدارکات برگزاری کارگاههای ظرفيت سازی ،آموزشي و
مشورتي در سطوح استاني و شهرستاني (همراه با اقامت ،دو ميان
وعده و سه وعده غذایي روزانه)

  80روز با حضور  90نفر و ایاب وذهاب مربيان
  82روز کارگاه برای  52نفر -خرید نوشت افزار الزم

5

کارگاههای تخصصي با شرکتهای مجری در سطح شهرستان

  3روز کارگاه با حضور  80نفر اقامت و وعده شام برای هر روزجهت دو نفر مربي

 -ایاب و ذهاب مربيان

9

پشتيباني و تدارکات برگزاری نشستهای تخصصي از جمله کارگروه
راهبری پروژه در استان (همراه با پذیرایي ميان وعده و ناهار)

 9مورد با حضور  50نفر

4

هزینه مدرسين کارگاه

برای  2روز کارگاه توسط مدرس دارای
مدرک دکتری

2

برگزاری بازدیدهای ميداني از فعاليتهای طرح در سطح استان با
حضور ذینفعان ملي و بين المللي

  5مورد داخل استان با حضورحداکثر  50نفر همراه با دو ميان وعده
و یک وعده غذایي روزانه و تامين
هزینه های اقامت و وعده های صبحانه
و شام برای  2نفر
 -ایاب و ذهاب افراد

6

برگزاری بازدیدهای ميداني از فعاليتهای طرح در سطح استان برای
نمایندگان دولتي و غيردولتي یک استان تاالبي

  8مورد با حضور حداکثر  52نفرهمراه با دو ميان وعده و سه وعده
غذایي روزانه و تامين هزینه های
اقامت
 -ایاب و ذهاب زميني افراد

7

برگزاری بازدید مطالعاتي از یکي از استانهای جنوبي کشور برای
نمایندگان استاني

  8مورد با حضور  84نفر همراه باتامين هزینه اقامت افراد و وعده های
غذایي

1

هماهنگي و تامين تجهيزات ،امکانات یا خدمات مورد نياز مجریان
پروژه در روستاهای پروژه در فعاليت هایي در راستای مدیریت آب و
خاک و حفاظت از تنوع زیستي

حمایت از یک معيشت سازگار با منابع
آبي حداکثر تا سقف  20ميليون ریال

3

ویراستاری ،چاپ و انتشار اقالم اطالع رساني پروژه

 تامين هزینه حداکثر تا سقف 800ميليون ریال

80

هماهنگيهای اداری مالي جهت انجام فعاليت ها

حسب موضوع اقدامات شرح خدمات

88

مستندسازی فعاليتها تهيه گزارش تصویری و نوشتاری در سررسيد
قسطها

گزارش فرایند اجرای کار با توجه به
بازههای زماني تعيين شده در قرارداد
و با هماهنگي با کارفرما و مجری تهيه
و ارسال ميگردند.

الزم به توضيح است که برخي از نشستها در تهران برگزار ميگردد که شرکت مجری موظف است هماهنگي و پشتيباني آن
نشستها را نيز انجام دهد.
پنج -جدول زمانی
زمان پيشنهادی طرح حفاظت از تاالبهای ایران برای انجام کامل این پروژه تا آذر ماه سال  8933مي باشد .از درخواست-
دهندگان انتظار ميرود گامهای اجرایي خود را در هر مرحلهی اجرای پروژه در قالب یک جدول جامع برنامهریزی عرضه کنند.

شش -جدول هزینه کرد
از درخواستدهندگان انتظار ميرود جدول هزینه کردها و مبلغ مورد نياز جهت اجرای پروژه را در قالب یک جدول جامع
عرضه کنند.

هفت -روند مدیریت پروژه
طرح حفاظت از تاالبهای ایران تالش مي کند در حد امکان برنامهریزی و هماهنگي الزم جهت انجام امور لجستيکي شامل
هماهنگي زمان و مکان برگزاری جلسات با شرکت های مجری پروژه را در هماهنگي با همکار اجرایي پروژه (سازمان های جهاد
کشاورزی) انجام دهد.

هشت -مشخصات تیم کاری پروژه
مجری پروژه ميبایست شخصيتي حقوقي بوده و دارای حداقل مشخصات و رزومه کاری به شرح زیر باشد:
-

دارا بودن تيم متشکل از کارشناسان با تجربه در حوزه حسابداری ،کارپردازی ،مستندسازی (گزارش نویسي) و به
تعداد مورد نياز جهت اجرای برنامه ها درسطح استان های آذربایجان غربي و شرقي؛
محل استقرار شرکت در مرکز استان شهرستان اروميه  /تبریز باشد؛
رزومه مناسب در انجام کار مشابه و سوابق انجام پروژههای مرتبط از جمله برگزاری همایش ،کارگاه و غيره؛
امکانات اجرایي متناسب با ماهيت پروژه از قبيل وسيله ایاب و ذهاب ،امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط؛
امکان حضور حداقل یک نفر در برنامههایي که در سطح استان برگزار مي شود.

نه -نحوه ارائه گزارشات
پرداختها بر اساس دریافت و تایيد خروجيها توسط کارفرما و ارائه گزارشات منظم برای هر پرداخت ميباشد .الزم به ذکر
است گزارش نهایي مي بایست در  9نسخه و به صورت پرینت رنگي در اختيار کارفرما قرار گيرد.

کليه پرداختها منوط به انجام هماهنگي کامل و کسب رضایت و تایيد گزارش های ارائه شده توسط دفتر طرح ميباشد.

ده  -مالحظات حقوقی  -مالی


کليه هزینه های اجرایي مرتبط با شرح خدمات فوق و همچنين هزینههای بيمه (حوادث و  )...کارکنان شرکت و ماليات در
طول مدت زمان قرارداد به عهده شرکت مجری ميباشد.



حد نصاب این استعالم در حد نصاب معامالت متوسط دولتی مربوط به سال  9.210.000.000( 1931ریال) ميباشد.



در پيشنهادی مالي برای هر یک از انواع خروجيهای ،قيمت به تفکيک اعالم شود.



قيمت پيشنهادی اعالم شده توسط شرکت بایستي در پاکت ب ،با احتساب هزینههای مالي اداری شرکت و بصورت مجزا اعالم
گردد.



شرایط ویژه :در قسط آخر قرارداد معادل  % 92کل مبلغ قرارداد لحاظ و بعد از تایيد نهایي و اتمام کامل تعهدات پرداخت
خواهد شد.



اشخاصي که تمایل به همکاری دارند لطفا ،طرح توجيهي ،قيمت پيشنهادی و مدارک مورد نياز (روزنامه تاسيس ،روزنامه
تغييرات ،اساسنامه شرکت ،گواهي ارزش افزوده ،سوابق کاری-رزومه و طرح پيشنهادی) را طبق فرایند استعالم در دو پاکت
مجزا (پاکت الف :مدارک حقوقي و طرح پيشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایي -پاکت ب :پيشنهاد مالي به همراه ریز
هزینهها و کسورات قانوني) حداکثر تا تاریخ  31/88/84به آدرس :تهران ،بزرگراه حکيم ،پارک پردیسان ،معاونت محيط زیست
دریایي ،طرح حفاظت از تاالبهای ایران ،کد پستي  8469384888ارسال نمائيد.



لطفا موارد زیر در ارسال پاکتها رعایت شود:
o

ممهور بودن برگه پيشنهاد قيمت

o

ثبت رسمي برگه پيشنهادی و نامه های ارسالي توسط شرکت

o
o

مهر و موم پاکتهای الف و ب ارسالي
درج موضوع استعالم روی پاکت های الف و ب به منظور جلوگيری از بازشدن احتمالي پاکتها توسط دبيرخانه یا
مامور پست

