بسوِ تعالی

فرم شٌاسٌاهِ خذهت دستگاُ اجراییضویوِ 1
 -2ضٌاسِ خذهت

 -1ػٌَاى خذهت:ساهاًذّی جٌگل ًطیٌاى ضوال وطَسٍخشٍج دام اصجٌگل
 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد).

ًام دستگاُ اجشایی :ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ آتخیضداسی
ًام دستگاُ هادسٍ :صاست جْادوطاٍسصی
توٌظَس حفاظت اص جٌگل ٍ جلَگیشی اص فؼالیت سٍستاّای جٌگل ًطیي صیش  20خاًَاس ٍ وٌتشل داهذاسیْای سٌتی
وِ تصَست جٌگل گطتی تؼلیف هی ًوایٌذ ٍ تشای تْثَد اسائِ خذهت تِ ایي خاًَاسّا ،ساصهاى جٌگلْا ،هشاتغ ٍ
آتخیضداسی وطَس الذام تِ ساهاًذّی جٌگل ًطیٌاى دس جَاس سٍستاّای تضسگتش ٍ خشٍج دام اص جٌگل هی ًوایذ.
جٌگل ًطیٌاى ساوي دس آتادی ّای صیش  20خاًَاس ٍ
خذهت تِ ضْشًٍذاى ()G2C
داهذاساى سٌتی دس جٌگل
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G

ضشح خذهت

 -4هطخصات خذهت

ًَع هخاعثیي

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

تصذی گشی
استاًی

حاوویتی
سٍستایی
ضْشستاًی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
ثثت هالىیت
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
تاصًطستگی هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
سایش
ٍفات
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات ضْشی
سخذاد سٍیذادی هطخص
فشاسسیذى صهاًی هطخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تطخیص دستگاُ
سَاتك پشٍاًِ چشا ،سَاتك آهاس عشح جاهغ همذهاتی لثل اص سال 1364
تٌذ ج هادُ  148تشًاهِ پٌجن ،هادُ  15لاًَى افضایص تْشُ ٍسی تخص وطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ،هادُ  5لاًَى
حفاظت اص جٌگلْا تحت ػٌَاى لشق

 -5جضییات خذهت
ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

خذهت گیشًذگاى دس :هاُ
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذتضهاًاسایِ خذهت:
 2الی  12هاُ
سال
فصل
هاُ
 . . .تاس دس:
یىثاس تشای ّویطِ
تَاتش
-1دسخَاست اسائِ هذسن -2اهضاء تَافمٌاهِ -3اهضای لشاسدادهحضشی  -4تخشیة اػیاًی ٍ هستحذثات -5
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
دسیافت هاتِ اصای اجشای عشح تصَست ٍچِ ًمذی یا صهیي
پشداخت تصَست الىتشًٍیه
ضواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
ًذاسد
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
www.
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى:
سساًِ استثاعی خذهت
ًَع اسائِ
هشاحل خذهت
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الىتشًٍیىی
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
غیشالىتشًٍیىی
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایشً :صة اعالػیِ دس هجاهغ
ػوَهی هٌغمِ هَسد اجشای عشح
روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

فصل

سال 200داهذاس/خاًَاس

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )
ًام ساهاًِ ّای دیگش

وویسیَى هاتِ اصای صهیي دس ساصهاى
جْادوطاٍسصی استاى

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

تاییذ هاتاصای اجشای عشح تصَست صهیي

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍیىی اگشاستؼالهغیشالىتشًٍیىیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای
دیگش

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش :دسیافت هاتِ اصای اجشای عشح
استؼالم
استؼالم الىتشًٍیىی
فیلذّای هَسدتثادل
غیش
الىتشًٍیىی
تشخظ
online

 -7استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا (تاًىْای
اعالػاتی) دسدستگاُ

دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

اهضای تَافمٌاهِ ،اهضای لشاسداد هحضشی ،تخشیة اػیاًی ٍ هستحذثات

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیطخَاى
ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى:
ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
ضْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالن

تٌظین ٍ ػمذ سٌذ

تؼشفِ

دفتش اسٌاد سسوی
ضْشستاى

ػمذ لشاسداد

تؼشفِ

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

 -9ػٌاٍیي
فشایٌذّای خذهت

واًَى واسضٌاساى سسوی
دادگستشی

تمَین ٍ اسصیاتی
اػیاًی ٍ
هستثٌیات ٍ
هستحذثات

تؼشفِ

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

-1ساهاًذّی جٌگل ًطیٌاى ضوال وطَس
 -2خشٍج دام اص جٌگل

-3
....
ً -10وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت

ًاهًَاهخاًَادگیتىویلىٌٌذّفشم :سحوت ا ..پَسٍلی

تلفي52223180 :

ٍاحذهشتَط :سییس گشٍُ عشح
پستالىتشًٍیه:
 rahmatpourvaley@yahooخشٍج دام اص جٌگل
.com

لیست اطالعات هجَزّای حقیقی ،حقَقی ٍ دٍلتی در ٍزارتخاًِ /سازهاى جٌگلْا ،هراتع ٍ آبخیسداری

ًَع هجَز

هذارک هَرد ًیاز

ردیف

هجَز
حقیقی

حقَقی

دٍلتی

اختصاصی

طرح بصَرت زهیي

صذٍر تاییذیِ هابِ ازای

آى

ٍ اصالحیِ ّای بعذی

ساهاًذّی جٌگل ًشیٌاى

خرٍج دام از جٌگلَ

دستَرالعول اجرای طرح

کل ٍ سازهاى

تاییذیِ کویتِ فٌی ادارُ

ًذارد

*

*

*

صذٍر صالحیت هتقاضی

آى

ٍ اصالحیِ ّای بعذی

ساهاًذّیجٌگل ًشیٌاى

خرٍج دام از جٌگلَ

دستَرالعول اجرای طرح

پشٍاًِ چشا ،سَاتك آهاس
عشح جاهغ همذهاتی لثل
اص سال 1364

ًذارد

*

د

ی

د

ه

ت

ال

ح

ص

ا

ٍ

غ

ل

*اگش هشاحل هجَص داسای فشآیٌذ هطتشن تا دیگش دستگاُ ّا ٍ ًیاصهٌذ تثادل دادُ تا آًْا است ،فشم ضواسُ ً 2یضتىویل ضَد

*

4

سازهاى
ج.م.آ

*

3

هشترک *

2

دام از جٌگل

ًاهحذٍد

ساعت)

سازهاى
ج.م.آ

 2هاُ

ًشیٌاى ٍ خرٍج

(رٍز/

 3الی  4هاُ

ساهاًذّی جٌگل

هجَز

الکترًٍیکی

1

ساالًِ

فرآیٌذ
غیر الکترًٍیکی

هذت اعتبار

ًاهِ)

صذٍر

ًاظر

تقریبی

تَضیحات

(هصَبِ ،بخشٌاهِ ،آییي

(ریال)

فرآیٌذ

هراجع

زهاى

فرآیٌذ هجَز

عٌَاى هجَز

هستٌذات قاًًَی

ّسیٌِ

هتقاضی هجَز

فرم شوارُ یک

*

*

فرم شوارُ دٍ
فرآیٌذ هجَز

ًَع فرآیٌذ
زهاى اًجام
ردیف

عٌَاى دستگاُ استعالم
شًَذُ

هَارد

سایر

استعالم

***

هذارک هَرد
ًیاز

هذت اعتبار

ّسیٌِ

کار

(ریال)

(رٍز/
ساعت)

با رکر

الکترًٍیکی

غیر
الکترًٍیکی

ًام **
هعرفی ًاهِ ٍ

1

اداسُ ثثت اسٌاد ٍ اهالن

هستثٌیات

ًقشِ هٌابع

ًاهحذٍد

تعرفِ

ّ 2فتِ

غیر الکترًٍیکی

طبیعی
2
3

عقذ

دفتش اسٌاد سسوی ضْشستاى
واًَى واسضٌاساى سسوی
دادگستشی

قرارداد
تقَین
ارزیابی

هعرفی ًاهِ

 6هاُ

تعرفِ

ا ّفتِ

غیر الکترًٍیکی

دعَت ًاهِ

 6هاُ

تعرفِ

ّ 1فتِ

غیر الکترًٍیکی

4
5
6
7
8

** ًام استؼالم دس تَضیحات دسج ضَد
*** اگش ًَع فشآیٌذ سایش هی تاضذ اعالػات آى دس تَضیحات دسج ضَد

تَضیحات

