
 سازمان آب و برق خوزستان

 های کاربردیدفتر پژوهش
 
 

 : (RFP)تقاضای ارسال پیشنهاد 

مطابق ) هوژه های عملیاتی برای بهبود مسألتدوین بسته پر به منظور خدمات مشاوره پژوهشیتقاضای »: موضوع
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 شرح کار 
 پیشنهاددهنده الزم است یک واکاوی دقیق و جامع از ابعاد مسأله به عمل آورد تا بدین ترتیب درک کاملی از وضعیت فعلی این مسأله در سطح  

 : واکاوی ابعاد مسأله باید شامل موارد زیر باشد. یدسازمان و شرکتهای تابعه آن بدست آ

 نفعان مسأله و انتظارات آنهاشناسایی ذی -

 از مسأله/ تأثیرپذیر روی/ سائل تأثیرگذارتعیین م -

 مسألهبررسی اهمیت و  ارزش افزوده ناشی از توسعه ابزارهای مرتبط با  -

  در سازمان مسألهارائه آمار کمی از وضعیت  -

 مسألهانداز و روند جهانی فناوری های مرتبط با شناسایی چشم -

 مسأله در رابطه با ابعاد ملی و منطقه ایدر پیشینه تحقیقبررسی  -

  های تابعه در رابطه با مسألهاطالع در سازمان و شرکتمصاحبه با افراد ذی -

 مسألههای مرتبط با بررسی اسناد باالدستی در رابطه با توسعه فناوری -

 های درون استانی و ملی در رابطه با مسأله شناسایی ظرفیت  -
بردیهی اسرت   . در اختیار کارفرما قررار دهنرد   و گزارش از بررسی های خود تهیه کردهاست پیشنهاد دهندگان یک  الزمباال  در هر کدام از موارد

 .کارفرما پس از بررسی گزارش می تواند تکمیل گزارش و به تبع آن تهیه نسخه های بعدی را طلب نماید
بره انمرمام تمرام    ( هرا RFP)پروژه ها  ، پیشنهاد دهنده باید بسته پروژه های عملیاتی را که شامل لیستدن تمام ابعاد مسألهپس از مشخص ش

 .باشد ارائه نمایدبندی و بودجه میجزئیات مقتمی نظیر زمان

الزم است پیشنهاد دهندگان روش انجام کار را به شکل دقیق و کامل مشخص کرده و دالیل خود را در مورد چرایی انتخاا   : توجه 

 .آن ارائه نمایند

 . تخصصی و تجربی تیم اجرایی پروژه ارائه نمایند-فنی قابلیت هایات کافی در مورد الزم است پیشنهاد دهندگان مستند: توجه 

 .اشاره شود پیوست گانه 02در پروپوزال ارسالی به عنوان دقیق مساله از بین فهرست : نکته 

 محل انجام فراخوان
کارفرما متعهد می گردد نسبت به اسکان و ترردد پیشرنهاد دهنردگان در درون اسرتان خوزسرتان در      . محل انجام پروژه در استان خوزستان است

 . تردد و اسکان در خارج استان بر عهده پیشنهاد دهندگان است.  راستای انجام پروژه اقدام نماید

 زمانبندی فراخوان
 :به ترتیب زیر استزمانبدی اجرای این فراخوان 
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 سه ماه پس از تاریخ انتشار این فراخوانحداکثر : پیشنهادها ارسالمهلت تهیه و  -

 ماه پس از دریافت پیشنهاد دوحداکثر : توسط کارفرما مالی پیشنهادهای دریافتی–فرصت بررسی فنی  -

 حداکثر یک ماه پس از بررسی پیشنهادها: اعالم پیشنهاد برگزیده -

 شش ماه : مدت زمان انجام پروژه -

 اسناد فراخوان پیشنهادها
 :پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در قالب اسناد زیر ارائه نمایند

 مدارک مربوط به آن پیشنهاد فنی و اسناد و( الف
 پیشنهاد فنی کامل شامل موارد زیر باشد: 

o توصیف روش شناسی انجام پروژه و دالیل انتخا  آن 

o پروژه دهی اجرایسازمان توصیف 

o میزان شناخت پیشنهاد دهنده از موضوع فراخوان 

o مستندات پروژه ها و تجار  مشابه با موضوع فراخوان 

o متخصصاان   استان خوزستان و ساکنتیم هایی که همکاران آن ترکیبی از متخصصان )مستندات تخصصیتیم اجرایی پروژه و رزومه

 (ویت قرار می گیرندهستند در اولخارج از استان خوزستان 

o ساختار شکست کار و زمانبدی پیشنهادی 

o  گواهینامه ها، رضایت نامه ها و مدارک مربوط به کفایت فنی و اجرایی 

o  سایر ضمائم در صورت وجود 

 . باشد مربوط به هزینه هاپیشنهاد فنی نباید شامل موارد  :توجه   

 پیشنهاد مالی( ب
  .ریز فعالیتها و هزینه های مترتب بر هر کدام از آنها باشدپیشنهاد مالی ارائه شده باید شامل 

با توجه به آنکه پیشنهاد ها بصورت ریالی اخذ می شود، هیچگونه تعدیل از بابت تغییر در نار  ارز و ماوارد مشاابه از ساوی      :توجه 

 .کارفرما مورد قبول نخواهد بود

بر عهده پیشنهاد دهندگان بوده، بایاد در پیشانهاد ماالی لحاا      ...( از قبیل بیمه، مالیات و )کلیه کسورات و عوارض قانونی  :توجه  

 .گردد

 

در بخش های اصلی، ابتدا ثبت نام و سپس  از رریپق     http://RND.KWPA.IRدر درگاه : نحوه ثبت پیشنهاد

 .قدام شودوری نسبت به ارسال ررح پیشنهادی ابخش مرکز نوآوری و توسعه فنا

 28155580086و  28155100160: تلفن تماس

 
 . شود، ترتیب اثر نخواهد داد ارسالکارفرما به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر 
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بسته پروژه های )موضوعات اولویت دار جهت تدوین نقشه راه توسعه فناوری: پیوست

 درسازمان آب و برق خوزستان و شرکتهای تابعه(  بهبود مساله

 شرکت تابعه متقاضی

 

 سد

 3سد و نیروگاه کارون وابسته های سازه و سدها هیدروالکتریکال و هیدرومکانیکال تجهیزات 1

 و نیروگاه دزسد  سدها مخازن در رسوب 2

 سد و نیروگاه عباسپور وابسته های سازه و سدها لغزشی و ریزشی های محدوده در تثبیت و پایش 3

 سد و نیروگاه کرخه وابسته های سازه و سد پایداری و ایمنی 4

 

 آبرسانی

 آبرسانی غدیر آب کیفی سنجش 5

 انتقال آب جنوبشرق شیرین آب تولید و آب تصفیه 6

 انتقال آب جنوبشرق پمپاژ ایستگاههای و ها الکتروپمپ 7

 

 نیروگاه

 سد و نیروگاه عباسپور GCB و( عباسپور نیروگاه) داکت باس 8

نصب و تعمیر نیروگاه های  مستندسازی عدم و نت های دستورالعمل فقدان 9
 برق آبی

 سد و نیروگاه مسجدسلیمان نیروگاهی تجهیزات کالیبراسیون و تست 11

 3سد و نیروگاه کارون نیروگاهها در تهویه سیستم بهبود 11

 

 

 

شبکه های 

و  آبیاری

 زهکشی

شبکه های آبیاری کارون  آب زه و پساب مدیریت 12
 بزرگ

شبکه های آبیاری و سد و  کشت الگوی سازی بهینه 13
 نیروگاه مارون

شبکه های آبیاری زهره و  کشت میزان و نوع تشخیص 14
 جراحی

شبکه های آبیاری ناحیه  آبیاری های سامانه در آب هدررفت 15
 شمال

شبکه های آبیاری کرخه و  تجهیزات خوردگی 16
 شاوور

شبکه های آبیاری و سد و  مستندسازی و نت های دستورالعمل 17
 نیروگاه مارون

شبکه های آبیاری زهره و  آبیاری های سامانه تخریب 18
 جراحی

شبکه های آبیاری ناحیه  ها زهکش و ها کانال در جلبک و نی خزه، رویه بی رشد 19
 شمال

شبکه های آبیاری کرخه و  ها شبکه و تأسیسات در الی و رسوب 21
 شاوور


