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یک – عنوان
عنوان  :پروژه "راه اندازی ایستگاه تاالبنگری در محل مرکز بازدید کنندگان تاالب شادگان (در مجاورت روستای صراخیه)"
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالب های ایران
دوره زمانی 15 :شهریور ماه  1401تا  30آبان ماه 1401
محل انجام پروژه :تاالب شادگان در استان خوزستان
دو – پیشینه و/یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالبهای ایران از سال  13۸4به 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 .تاالبها نزدیک  %6از کره زمین را در بر میگیرند و همواره
سفرهخانه مهماننوازی برای انسان بودهاند.
تاالب بینالمللی شادگان یکی از تاالبهای بزرگ ایران است .این تاالب در جنوب غربی ایران در جنوب شهر شادگان در
استان خوزستان واقع شدهاست .در همایش تاالبهای جهان که در رامسر برگزار شد تصمیم گرفته شد که سه تاالب شادگان،
خورموسی و خور االمیه با عنوان تاالب شادگان شناخته شود .کنوانسیون رامسر معاهدهای بینالمللی است که در  1۹۷1امضاء
شدهاست به منظور حفظ و نگهداری تاالبها میباشد .در این کنوانسیون فهرستی از تاالبهای مهم جهان نیز تهیه شده که به
«فهرست رامسر» شهرت دارد .تاالب بینالمللی شادگان یکی از تاالبهای بزرگ ایران است .این تاالب در جنوب غربی ایران در
جنوب شهر شادگان در استان خوزستان واقع شدهاست .در همایش تاالبهای جهان که در رامسر برگزار شد تصمیم گرفته شد که
سه تاالب شادگان ،خورموسی و خور االمیه با عنوان تاالب شادگان شناخته شود .کنوانسیون رامسر معاهدهای بینالمللی است که در
 1۹۷1امضاء شدهاست به منظور حفظ و نگهداری تاالبها میباشد .این تاالب عالوه بر زیباییهای طبیعی که هر بینندهای را مبهوت
خودش میکند ،پناهگاه چندین گونه از پرندگان مهاجر و بومی است .این تاالب به دلیل چند گانه بودن مناظر طبیعی مختلف ،یکی
از منحصر به فردترین مناطق دیدنی استان خوزستان و جنوب ایران محسوب میشود.

آب این تاالب بینالمللی که از لحاظ رتبههای ثبت شده در یونسکو در گذشته در رتبه پنجم جهانی قرار داشت ،از
رودخانههای جراحی و کارون همچنین جزر و مد خلیج فارس تامین میشود که به رغم فصلی بودن بخش آب شیرین آن ،آب شور
تاالب به دلیل متصل بودن به خورها و خلیج فارس ،دایمی میباشد .تاکنون  15۲گونه پرنده و 40گونه پستاندار بوده که مهمترین
آنها دلفین بینی بطری با نام علمی  tursiops truncatusاست که با حرکات نمایشی زیبا ،بسیار دیدنی است .این حیوان در دهانه
خلیج فارس و خور موسی به راحتی قابل مشاهده است .همچنین مردم روستاهای حاشیه تاالب شادگان به پرورش گاومیش مشغول
میباشند و وجود تاالب شادگان ،بستر مناسبی برای پرورش گاومیش بهوجود آورده است .همچنین در ذیل مختصر مشخصات تاالب
شادگان قابل مالحظه میباشد :
پهناوری :حدود  400هزار هکتار
پناهگاه حیات وحش 3۲۷۷65 :هکتار
محل :واقع در جنوب غربی ایران و جنوب جلگه خوزستان حد فاصل شهرستانهای شادگان ،آبادان ،ماهشهر از  4۸درجه و 1۷
دقیقه تا  4۸درجه و  50دقیقه و  30درجه و 1۷دقیقه تا  30درجه و  5۸دقیقه
راه های دسترسی :اتوبان اهواز به آبادان در ضلع غربی تاالب و پناهگاه حیات وحش شادگان از محل سه راه دارخوین تا ابتدای
ورودی شهر شادگان و از سه راه دارخوین تا ابتدای ورودی شهر آبادان -جاده آسفالته آبادان ماهشهر که از وسط تاالب و پناهگاه
عبور میکند
مختصات 4۸ :درجه و  45دقیقه شرقی ) (Eو  30درجه و  30دقیقه شمالی )(N
شماره ثبت در فهرست تاالبهای بینالمللی کنوانسیون رامسر (تاریخ  )1۹۷5/6/۲3به شماره ثبت R006.۲۱

بر اساس آنچه مورد بحث قرار گردد همجنین با توجه به اهمیت استفاده از ابزارهای نوین در شناخت و معرفی ارزشها،
کارکردها و زیباییهای تاالبها به بازدید کنندگان ،ضرورت ایجاد یک مرکز تاالبنگری که ابزارهای نوین در آن بکار گرفته شدهاند
احساس میگردد.

سه -گروه مخاطب و کاربرد یافته ها :مخاطبان این پروژه جوامع محلی ،فعاالن حوزه گردشگری و صنایع دستی ،گردشگران
محلی و ملی ،سمنها میباشند .نتایج اجرای این پروژه به عنوان الگویی برای استفاده در سایر تاالبها مورد استفاده قرار خواهد
گرفت.
چهار – هدف :هدف کلی پروژه "راه اندازی ایستگاه تاالب نگری در محل مرکز بازدیدکنندگان تاالب شادگان (در مجاورت روستای
صراخیه)"

پنج -روش شناختی انجام کار
 -۱دو عدد  VR boxدارای صفحه نمایش و سیستم عامل به همراه هدفون (جانمایی آن در یک فضای سه در سه در مرکز
بازدیدکنندگان تاالب)
 -۲دو عدد میز و صندلی مناسب و پارتیشن
 -3فیلم برداری ،میکس ،مونتاژ و صدا گذاری کلیپ کوتاه پنج دقیقهای به صورت سه بعدی (تور مجازی تاالبی) 1که موارد ذیل را در
برگیرد:
• صدا برداری ۲به صورت سه بعدی
• استفاده از تجهیزات پیشرفته و به روز جهت تصویربرداری و صدابرداری
• استفاده از پهباد
• استفاده از گوینده حرفهای
• تهیه سناریو و اخذ تائیدیه از کارفرما
• تهیه فیلم و تصویر از حداقل  4موضوع/لوکیشن مختلف (شامل پرندگان ،فعالیتهای صیادی ،پرورش و نگهداری
گاومیش ،چشم انداز تاالب)
 -4ابزارها و تجهیزات مورد نیاز میبایست دارای دو سال گارانتی باشند
 -5تمام تجهیزات میباسیت در محل مرکز بازدیدکنندگان تاالب شادگان در مجاورت روستای صراخیه نصب و راهاندازی و تحویل
داده شوند
 -6مستندسازی و تهیه گزارش
تبصره  :تمامی هزینههای ایاب و ذهاب ،اقامت ،کمپینگ ،اجاره قایق ،غذا و  ...به عهده شرکت مجری میباشد.
شش -تولیدات پروژه :تهیه مجموعه ای شامل گزارش (حداکثر  50صفحه) اقدامات انجام شده و الگوی قابل گسترش ،چکیده
مدیریتی در قالب فایل  ،wordگزارشات پیشرفته در قالب  wordو  ، power pointچکیده انگلیسی .فایل های پیوست (عکس،
نقشه ،نمودار ،فایل های جانبی  wordو هر فایل دیگر).
هفت -مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه :ضروری است تیم کاری معرفی شده دارای مهارتها و ویژگیهای (تجربه کاری
ترجیحا مرتبط با فناوی اطالعات و  ،ITتصویربرداری ،عکاسی و فیلم برداری ،علوم طبیعی و گردشگری طرف قرارداد شخصیت
حقوقی بوده و دارای تجربیات مرتبط) باشد.
هشت -نتایج :انتظار می رود در انتها این پروژه آگاهی و شناخت بازدیدکنندگان نسبت به ارزشها ،کارکردها و زیباییهای تاالب ارتقا یابد.

 .1خروجی کیفیت  ،4Kحداقل زمان فایل خروجی باید  5دقیقه باشد که در حین فیلمبرداری این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
 .۲صداگذاری (طراحی صدا) نیز در این بند لحاظ شود

نه -مالحظات حقوقی  -مالی
• کلیه هزینههای اجرایی مرتبط با شرح خدمات فوق شامل (اسکان ،ایاب ذهاب ،ملزومات بازدیدهای میدانی و )...و همچنین
هزینههای بیمه (حوادث و  )...کارکنان شرکت و مالیات 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 و مطابق جدول انتهایی اعالم شود.
• مبلغ پیشبینی شده برای این قرارداد  4.000.000.000ریال (معادل چهارصد میلیون تومان) است که توصیه میشود
پیشنهاد دهندگان حداکثر  ±10درصد باال یا پایین پیشنهاد خود را اعالم نمایند.
• قیمت پیشنهادی بهمراه کسورات قانونی اعالم گردد.
• در صورت وجود پیش پرداخت در قرارداد معادل مبلغ مندرج ،ضمانت معتبر اخذ خواهد شد.
• هزینه پرداخت آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
• 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 ( )%۹لحاظ 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.
❖ اشخاص حقوقی که تمایل به همکاری دارند لطفا ،طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل  PDFو
سوابق کاری (رزومه) و مدارک حقوقی (روزنامه تأسیس ،روزنامه تغییرات ،اساسنامه شرکت ،گواهی
ارزشافزوده) را در قالب یک فایلPDF

دیگر هر کدام کمتر از  2مگ ( )kb2000به ایمیل

 wetland.ciwp@gmail.comارسال کنند و پاکت قیمت پیشنهادی به همراه ریز هزینهها و کسورات
قانونی (مالیات-بیمه -مالیات بر ارزش افزوده ( ))%9مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت را در

ساعات اداری حداکثر تا تاریخ  1401/05/26به 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 می باشد ،که این موضوع توسط کمیته استعالم بررسی و نتیجه به مجری ملی طرح جهت تایید نهایی اعالم میگردد.
بدیهی است در این فرایند طرح های پیشنهادی مرور و در صورت لزوم از نفرات برگزیده و حایز صالحیت جهت ارایه دعوت
بعمل میآید.

جدول شماره  -1شکست کار برای ارائه پیشنهاد مالی
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