چهارچوب شرح خدمات "طراحی و راهاندازی وبسایتهای اطالعرسانی تاالبهای قوریگل،
قرهقشالق ،نوروزلو و سولدوز"
یک – عنوان
عنوان  :طراحی و راهاندازی وبسایتهای اطالعرسانی تاالبهای قوریگل ،قرهقشالق ،نوروزلو و سولدوز
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالب های ایران
دوره زمانی :شهریور ماه  1( 1400ماه)
محل انجام پروژه :تهران
دو – پیشینه و/یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالبهاي ایران از سال  ۱۳۸۴به 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 كه بر استقرار مدیریت زیستبومی در سطوح ملی و محلی ،فضای مناسب برای مشارکت
ذینفعان و تدوین و اجرای برنامههاي مدیریت جامع برای تاالبهای مهم كشور تمركز 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 .شاید از همه مهمتر معرفی تاالب برای عالقمندان جهت حضور و استفاده از مناظر بکر و طبیعی و تجربه
لحظاتی بینظیر در کنار این اکوسیستمها میباشد .ارتقاء آگاهیهای تصمیمسازان عمده از عواقب آتی تخریب دریاچه بر
مناطق اطراف و سالمت جوامع ساکن اطراف آن اهمیت بسزایی دارد .افزایش آگاهی های عمومی همچنین می تواند تاالب
را به نحوی موثر به جوامع ملی و بین المللی معرفی نموده و فرصت ها و منابع جدیدی را برای ارتقاء مدیریت آن فراهم
کند .این مساله همچنین می تواند به عنوان منبعی برای تولید منافع اقتصادی برای جوامع محلی و افزایش حساسیت آن ها
در جهت پایدار سازی هرچه بیشتر دریاچه مورد توجه قرار گیرد.
تجربیات جهانی نشان می دهد که پایداری تاالب ها در درجه اول به میزان مشارکت جوامع محلی در مدیریت آن ها
بستگی دارد .بنابراین جوامع محلی میبایست کامالً در حفاظت و مدیریت دریاچه و تاالب های اقماری آن دخیل باشند که
هدف از اجرای وبسایتهای اطالعرسانی این  4تاالب اقماری ،افزایش آگاهی و مشارکت مردم در حفاظت و مدیریت
صحیح این اکوسیستمهای ارزشمند میباشد.
سه -گروه مخاطب و کاربرد یافتهها :مخاطبان این پروژه اداره حفاظت محیطزیست شهرستانهای بستانآباد و بناب در
آذربایجان شرقی و شهرستانهای مهاباد ،میاندوآب و نقده در استان آذربایجان غربی ،ادارات کل حفاظت محیطزیست
استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،سازمان حفاظت محیطزیست ،کمیته محلی مدیریت زیستبومی تاالبهای فوقالذکر
و همچنین سمنهای حوضه این تاالبها و جوامع محلی حاشیه تاالبها میباشند.

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.
 -1ارائه اطالعات صحیح و معرفی تاالبها و ارزشها و کارکردهای آنها به مخاطبان

 -2راهنمایی عالقمندان و گردشگران برای دسترسی به تاالب و معرفی پتانسیلهای خاص گردشگری
 -3ارائه اطالعات آموزشی بخصوص برای دانشآموزان

پنج – روش شناختی پیشنهادی :گام های پیشنهادی اجرای پروژه به شرح زیر می باشد:
گامهای اجرایی:
-1

-2
-3
-4

جمعآوری اطالعات ،عکسها و گزارشها از کارفرما خالصهسازی آن برای بارگذاری در بخشهای مربوطه
(تمامی محتوی وبسایت باید از گزارشهایی که در اختیار مجری گذاشته میشود استخراج شده و با توجه به
عنوانین صفحات در وبسایتها بارگذاری شود ،مطالب نهایی شده در انتها برای بخش انگلیسی سایت توسط
مجری ترجمه و بارگذاری خواهد شد)
انجام طراحی اولیه از صفحه اول و نمونه از سایر صفحات و نهاییسازی آن با کارفرما
نهاییسازی طراحی یکی از سایتها با کارفرما ،بارگذاری مطالب و دو زبانه کردن آن (در حدود  15صفحه
 A4استاندارد حجم محتوی یا مطالب هر سایت خواهد بود)
اجرای  3سایت دیگر مشابه سایت اولی

شرح خدمات انجام کار به صورت زیر است:
•

•

•
•
ردیف

1

طراحی و راهاندازی  4وبسایت برای تاالبهای قوریگل ،قرهقشالق ،نوروزلو و سولدوز (به صورت مجزا و
دو زبانه) همراه با تأمین هاست و دامنه به مدت حداقل  5سال از شرکتهای میزبان معتبر کشور ،به همراه یک
سال گارانتی فنی وب سایت (بعد از اتمام قرارداد)
تمامی مطالب و عکسهایی که الزم است در سایتها بارگذاری شوند به صورت گزارشهایی به مجری ارائه
شده و مجری موظف است از میان آنها مطالب الزم را استخراج و خالصهسای نموده و در سایت مورد نظر
بارگذاری نماید،
ارائه بکآپ پس از نهاییسازی سایت و آموزشهای الزم توسط مجری ضروری است .
سایر اقدامات به شرح جدول زیر:
اقدامات اصلی

طراحی وبسایت وب سایتی دینامیک دوزبانه
(فارسی و انگلیسی) با امکان دسترسی کامل به
تمام بخش های وب سایت در پنل مدیریت جهت
اضافه یا کم نمودن منوها و زیر منو ها در
طراحی وب سایت و ...
و همچنین ریسپانسیو بودن وب سایت (قابل
مشاهده در مانیتورهای استاندارد و گوشیهای
هوشمند)

توضیحات

خرید دامنه و هاست به نام و مالکیتی که کارفرما پیشنهاد میکند
(هاست و دامنه باید به مدت  5سال خریداری و تامین شود)
رعایت تمامی استانداردهای وبسایت شامل:
• معرفی تاالب
• محدوده تاالب
• تهدیدات و مشکالت تاالب
• ارزشها و کارکردهای تاالب
• دستاندرکاران و ساختار مدیریت و حفاظت تاالب
آموزش
• برای دانشآموزان
• برای دانشجویان و محققان
• برای آموزگاران

اخبار

•

مطالب خبری

خبرنامه
فراخوانها
•
انتشارات
•
•
•

رویدادهای تاالب
کتاب
گزارش
اسناد

گالری

•

مولتیمدیا

انتقادات و پیشنهادات
• امکان ثبت پیام و پاسخگویی
تماس با ما
• نشانی پستی
• نقشه
• ایمیل کلی
((info@hamounproject.ir
تاالب در آینه رسانهها
پیوندها

2

قابلیت نمایش و ارجاع به شبکه های اجتماعی

3

پائین ترین زمان لود وبسایت

4

پشتیبانی و نگهداری وبسایت

5

آموزش مدیریت وبسایت دینامیک

6

سایر مداخالت فنی

-

•
•
•
•

•

مستندسازی

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

طرح حفاظت از تاالبهای ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
دفتر توسعۀ ملل متحد در ایران
برخی از صفحات خارجی مرتبط

اینستاگرام ،آپارات ،لینکداین و ...
با توجه به محتوای چندرسانهای وبسایت بسیار مهم است که این
وبسایت در کمترین زمان ممکن لود شود.
به مدت یکسال پس از اتمام قرارد
حداقل زمان از دسترس خارج بودن سایت بخصوص در صورت
هک شدن و سایر مشکالت
SLA
Domain and hosting User/ pass
به صورت آفالین به عنوان مالکیت معنوی
با مالک به اشتراک گذاشته شود
آموزش یک نفر برای مدیریت محتوای وبسایت (بارگذاری و
ویراست مطالب)
امکان دیدن گزارش ترافیک وبسایت
معرفی یک نماینده از شرکت جهت انجام هماهنگی های مورد
نیاز
ارائه مشاوره و راهکار در زمینه SEO
مشخص کردن و توافق در مورد نوع CRM
توافق در مورد هوستینگ وبسایت
توافق در مور پلتفرم مدیریت محتوا

7
* تمامی مطالب مورد نیاز برای تولید محتوی سایتها باید توسط مجری و ازگزارشهایی که توسط کارفرما در اختیار
قرار داده میشود استخراج شده و در سایت بازگذاری شود ،سپس تمامی صفحات سایت توسط مجری ترجمه و بخش
انگلیسی سایت ساخته میشود)
Backup

شش -تولیدات پروژه:
شامل  4وبسایت با آدرس دامین و هاست مجزا ،بکآپهای آنها ،مطالب بارگذاری شده به طور مجزا در فایل  Wordو
خالصه گزارش اقدامات انجام شده
هفت -مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه :ضروری است تیم کاری معرفی شده دارای مهارتها و ویژگیهای مرتبط
شامل طراحی ،گرافیست و  ...بوده ،طرف قرارداد شخصیت حقوقی باشد و دارای تجربیات مرتبط با این موضوع باشد.
هشت -نتایج :انتظار میرود در انتهای این پروژه  4وب سایت یا ابزار اطالعرسانی و آگاهیسازی با اهداف ذکر شده در باال تولید
گردد.

نه -مالحظات حقوقی  -مالی
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

کلیه هزینههای اجرایی مرتبط با شرح خدمات فوق شامل (ترجمه خرید هاست و دامین و )...و همچنین
هزینههای بیمه (حوادث و  )...کارکنان شرکت و کسورات 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 خروجی ها ،قیمت به تفکیک اعالم شود.
قیمت پیشنهادی بهمراه کسورات قانونی اعالم گردد.
شرایط ویژه :در قسط آخر قرارداد معادل  %30کل مبلغ قرارداد لحاظ و بعد از تایید نهایی و اتمام کامل تعهدات
پرداخت خواهد شد.
در صورت پیش بینی 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 همكاري دارند لطفا ،مدارك مورد نیاز (آگهی تاسیس ،آگهی های تغییرات ،اساسنامه
شركت ،گواهی ارزش افزوده ،سوابق كاري-رزومه ) را طبق فرایند استعالم در دو پاكت مجزا (پاكت الف:
مدارک حقوقی  -پاكت ب :پیشنهاد مالي به همراه ریز هزینهها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه -مالیات بر ارزش
افزوده ( ))%9حداکثر تا تاریخ  1400/5/18به آدرس :تهران ،بزرگراه حکیم ،پارک پردیسان ،معاونت محیط
زیست دریایی ،طرح حفاظت از تاالبهای ایران ارسال نمائید.

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.

