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یک – عنوان
عنوان  :تهیه و نصب تابلوهای اطالعرسانی هدایت جادهای تاالبهای قوریگل و قرهقشالق
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالب های ایران
دوره زمانی :شهریور -مهر ( 1400یک ماه و نیم)
محل انجام پروژه :استان آذربایجان شرقی ،مسیر تبریز تا تاالبهای قوریگل (بستانآباد) و قرهقشالق (بناب)
دو – پیشینه و/یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالبهای ایران از سال  1۳۸4به عنوان پروژه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد
آغاز به کار نموده است .این طرح نمونهای از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در کشور ایران به شمار
میرود که بر استقرار مدیریت زیست بومی در سطوح ملی و محلی ،فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و تدوین و اجرای
برنامههای مدیریت جامع برای تاالبهای مهم کشور تمرکز نموده است .استقرار رویکرد زیستبومی در قالب تدوین و اجرای
برنامههای مدیریت جامع نمود عینی به خود گرفته که از آن جمله میتوان به تدوین برنامههای مدیریت جامع تاالبهای اقماری
دریاچه ارومیه شامل قوریگل ،قرهقشالق ،نوروزلو و سولدوز اشاره کرد.
یکی از ابزارهای اساسی برای مدیریت و حفاظت تاالبهای اقماری دریاچه ارومیه افزایش آگاهیهای عمومی و اطالعرسانی با
استفاده از ابرازهای مناسب است .این آگاهیها شامل ارزشها و تهدیدات دریاچه ،نقش مهم آن در تامین معاش جوامع محلی و
تاثیر فعالیت های انسانی در پایدار نمودن تاالب و یا بالعکس اثر منفی آن بر کارکردهای تاالب میشود .تاالبهای قوریگل و
قرهقشالق از جمله تاالبهای مهم استان آذربایجان شرقی هستند که واجد ارزشها و کارکردهای متعددی از جمله ارزشهای
فرهنگی ،زیباییشناختی و اکوتوریسم هستند .همه ساله افراد عالقمند به تاالب در فصول مختلف سال برای بازدید از تاالبها از
گوشه و کنار رهسپار این تاالبها میشوند .هر کدام از این تاالبها در فصل مختلف جنبههای متفاوتی از ارزشهای تاالبی را به
نمایش میگذارد که میتوان اذعان داشت در همه فصول مردم میتوانند از جاذبههای آنها برای اهداف طبیعتگردی و آموزش
استفاده نمایند.
از اینرو ضروری است تا بتوان عالوه بر معرفی این تاالبها توسط تابلوهای هدایت جادهای ،باید راهنمایی مناسبی برای عالقمندان
به تاالبها انجام داد تا بتوانند با دسترسی آسان ،امکان حضور در تاالبها برای آنها به راحتی میسر گردد.
سه -گروه مخاطب و کاربرد یافتهها :مخاطبان این پروژه اداره حفاظت محیطزیست شهرستانهای بستانآباد و بناب در
آذربایجان شرقی ،اداره کل حفاظت محیطزیست استان آذربایجان شرقی ،سازمان حفاظت محیطزیست ،کمیتههای محلی مدیریت
زیستبومی تاالبهای فوقالذکر و همچنین سمنهای حوضه این تاالبها ،جوامع محلی حاشیه تاالبها و کلیه عالقمندان به
بازدید از تاالبها میباشند.
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چهار – هدفها :هدف کلی پروژه افزایش آگاهی ،اطالعرسانی ،جذب گردشگران و عالقمندان به تاالبها است که شامل موارد زیر
است اما محدود به آنها نمیشود.
 -1اعالن وجود تاالب و ایجاد پتانسیل بازدید از آن برای گردشگران و عالقمندان،
 -2انجام راهنمایی برای آن دسته از افرادی که مایل هستند به تاالب برسند و از آن بازدید کنند،

پنج –شرح خدمات و گامهای پیشنهادی اجرای پروژه به شرح زیر میباشد:
شرح خدمات انجام کار به صورت زیر است:
 -1تهیه و نصب  7تابلوی هدایت مسیر کنار جادهای مابین شهر تبریز و تاالبهای قوریگل (بستان آباد) و قرهقشالق (بناب)
به متراژ کل  ۳5متر مربع و با استفاده از فونداسیون پیشساخته و دو پایه،
 -2جنس (ضخامت صفحه تابلو ،وزن پایهها ،نوع شبرنگ مقاوم در برابر تابش آفتاب و  ،)...رنگ ،مصالح و اندازه تابلوها
مطابق با نمونههای مشابه تابلوهای استاندارد سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای میباشد (تابلوهای قهوهای رنگ
نصب شده در حاشیه بزرگراهها)،
 -3اخذ مجوز نصب تابلوها از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای برای نصب مادامالعمر تابلوها،
 -4محل تمامی تابلوها در حاشیه جادههای اصلی است،
تبصره :تمامی هزینهها از جمله هزینههای اخذ مجوز برای نصب تابلوها بر عهده شرکت مجری است.
گامهای اجرایی پروژه:
 -1انجام هماهنگیهای الزم با کارفرما برای شروع پروژه،
 -2تعیین جزئیات پروژه مثل محل تابلوها ،اندازه آنها ،مطالبی که باید روی تابلوها نوشته شود ،مباحث فنی تابلوها و ...
 -3بازدید از محل نصب تابلوها و نهایی کردن نقاط نصب،
 -4اخذ مجوزهای الزم از مراجع مرتبط،
 -5ساخت ،حمل و نصب تابلوها،
شش -تولیدات پروژه:
شامل  7تابلو با مساحت کلی  ۳5متر مربع به صورت دو پایه خواهد بود که در حاشیه جاده مسیر تبریز به تاالبهای قوریگل و
قرهقشالق نصب خواهند شد.
هفت -مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه :مجری پروژه میبایست شخصیتی حقوقی بوده و دارای شرایط احراز به شرح زیر
باشد:
•

شرایط انجام هماهنگیهای الزم برای اجرای اقدامات پیشبینی شده را داشته باشد،
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•

حداقل دو مورد سابقه انجام کار مشابه و سوابق انجام اقدامات مرتبط با موضوع استعالم،

•

اولویت برای شرکتهای مستقر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی میباشد.

هشت -نتایج :انتظار میرود در انتهای این پروژه  7تابلو هدایت جادهای در حاشیه جادهها با اهداف ذکر شده در باال ساخته و نصب گردد.

نه -مالحظات حقوقی  -مالی
•

کلیه هزینههای اجرایی مرتبط با شرح خدمات فوق شامل ساخت ،حمل و نصب تابلوها ،هزینههایی اخذ مجوز از مراجع
مرتبط ،و همچنین هزینههای بیمه (حوادث و  )...کارکنان شرکت و کسورات (بیمه ،مالیات ،ارزش افزوده) در طول مدت
زمان قرارداد به عهده شرکت مجری میباشد.

•

حد نصاب این استعالم در قالب حد نصاب معامالت متوسط دولتی میباشد.

•

در پیشنهاد مالی برای هر یک از انواع هزینهها ،قیمت به تفکیک اعالم شود.

•

قیمت پیشنهادی بهمراه کسورات قانونی اعالم گردد.

•

شرایط ویژه :در قسط آخر قرارداد معادل  %۳0کل مبلغ قرارداد لحاظ و بعد از تایید نهایی و اتمام کامل تعهدات پرداخت
خواهد شد.

•

در صورت پیشبینی پیش پرداخت در قرارداد معادل  %120مبلغ مندرج ،ضمانت معتبر اخذ خواهد شد.

•

نکته بسیار مهم :لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده ( )%9در مبلغ پیشنهادی

•

در برآورد مالی این پروژه تمامی کسورات قانونی شامل مالیات ،بیمه ،مالیات بر ارزش افزوده ( )%9لحاظ و در مبلغ
پیشنهادی اعالم شود .الزم به توضیح بیشتر میباشد ،که با عنایت به محل اعتبارات این پروژه که از منابع مالی بین
المللی از طریق دفتر برنامه توسعه ملل متحد بوده ،طبق روال های رایج در بدنه دولت ،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
در قالب فاکتورهای رسمی در این نوع قراردادها امکان پذیر نیست و لذا باید در مبلغ کل قرارداد لحاظ شود .بنابراین در
صورت توجه ننمودن به این بند عواقب ناشی از آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مبلغی در این خصوص به قرارداد
اضافه نخواهد شد.

•

تبصره :بدیهی است با توجه به شخصیت حقوقی متقاضی طبق ضوابط و مقررات جاری کشور هر یک از کسورات قانونی
مربوطه که در این استعالم بها مشمول آن شخصیت حقوقی میشود ،باید و حتما در مبلغ پیشنهادی پیشبینی گردد.

•

اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا ،مدارک مورد نیاز (آگهی تاسیس ،آگهی های تغییرات ،اساسنامه شرکت،
گواهی ارزش افزوده ،سوابق کاری-رزومه ) را طبق فرایند استعالم در دو پاکت مجزا (پاکت الف :مدارک حقوقی  -پاکت
ب :پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینهها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه -مالیات بر ارزش افزوده ( ))%9حداکثر تا تاریخ
 1400/05/26به آدرس :تهران ،بزرگراه حکیم ،پارک پردیسان ،معاونت محیطزیست دریایی ،طرح حفاظت از تاالبهای
ایران ، ،کد پستی  146۳914111ارسال نمائید.

۳

•

ذکر این نکته ضروری است که بودجه این پروژه از محل اعتبارات نقدی منابع بینالمللی تامین شده که به صورت نقدی
و در قالب طرح حفاظت از تاالبهای ایران هزینه خواهد شد و لذا فرایند انتخاب مجری بر اساس ارزیابی سوابق شرکت و
قیمت بهینه میباشد ،که این موضوع توسط کمیته استعالم بررسی و نتیجه به مجری ملی طرح جهت تایید نهایی اعالم
میگردد .بدیهی است در این فرایند طرحهای پیشنهادی مرور و در صورت لزوم از نفرات برگزیده و حایز صالحیت جهت
ارایه دعوت بعمل میآید.
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