فراخوان طرح اینترنشیپ منطقه  8عملیات انتقال گاز ایران
منطقه  8عملیات انتقال گاز در نظر دارد بر اساس ماده  3بند  3-2-3آیین نامه اجرای طرح اینترنشیپ در شرکت ملی گاز ایران،
طرح اینترنشیپ با عنوان زیر را به مجری واجد شرایط از دانشگاهها و مراکز پژوهشی دارای مجوز فعالیت پژوهشی از مراجع قانونی
(معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت) و شرکت های مشاور که دارای
مجوز انجام فعالیت پژوهشی از مراجع قانونی باشند واگذار نماید.
عنوان پروژه:
بررسی راهکارهای کاهش آالینده های زیست محیطی در توربین های گازی شرکت انتقال گاز ایران
فرمها:
فرم شرح کار (فایل)pdf
فرم پیشنهاد طرح اینترنشیپ (فایل )word

ردیف

معیار

1

سوابق علمی و تجربیات
مجری و همکاران در زمینه
موضوع و پیش بینی تخصص
های مورد نیاز

2

درک مفاهیم و تناسب
اقدامات پروژه

3

سازمان مجری

4

برنامه زمانبندی

زیر معیار
سوابق علمی و آموزشی مجری
سوابق اجرایی مجری مرتبط با موضوع پژوهشی
تناسب تخصص مجری با موضوع پژوهشی
سوابق علمی وآموزشی همکاران
سوابق اجرایی همکاران مرتبط با موضوع پژوهشی
تناسب تخصص همکاران مرتبط با موضوع پژوهشی
درک مفاهیم  ،اهداف و تشریح پروژه
ساختار پروپوزال و تناسب مراحل پیشنهادی اجرای پروژه
جنبه جدید بودن و نوآوری در راه حل پیشنهادی
اعتبار سازمان مجری و سوابق انجام پروژه مشابه
امکانات و تجهیزات سازمان مجری مرتبط با انجام پروژه
تناسب تخصیص نفر ساعت با  WBSپیشنهادی
تناسب برنامه زمانی با حجم پروژه و محتوی گزارش ها

متقاضیان می بایست ضمن مطالعه شرح خدمات پروژه در صورت تمایل پیشنهاد خود را در قالب فرم های پیشنهاد پژوهشی
اینترنشیپ (لینک فرم) به این منطقه ارسال نمایند .زمان تحویل فرمها حداکثر تا تاریخ  95/4/6می باشد و این شرکت مسئولیتی
در قبال بررسی پیشنهاداتی که پس از تاریخ ذکر شده ارسال واصل گردند ،نخواهد داشت .لذا از کلیه مجریان واجد شرایط که
توانایی انجام این پروژه را دارند دعوت می شود فرم پیوست را تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ مذکور به نشانی ذیل از طریق پست
سفارشی ارسال نمایند و همزمان طی مکاتبه ای رسید مرسوله پستی را قبل از اتمام مهلت یاد شده به دبیرخانه منطقه  8عملیات
انتقال گاز به شماره فکس  04134284107ارسال و شماره ثبت دبیرخانه اخذ نمایند.
نشانی پستی :استان آذرباجان شرقی ،تبریز ،کیلومتر  15جاده آذرشهر ،بعد از پل پتروشیمی ،نرسیده به شهرک شهید رجایی،
منطقه  8عملیات انتقال گاز ،ساختمان مرکزی ،واحد پژوهش ،صندوق پستی 51745-367
تلفن تماس04134284000 :
جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی ،آگاهی از موارد ذیل برای ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این
الزامات توسط پیشنهاد دهنده موجب سلب مسئولیت این منطقه از بررسی پیشنهادات خواهد گردید.
•

تمام صفحات فرمهای تکمیل شده پرسشنامه پیشنهاد پژوهشی مهر و امضا گردیده و در پاکت دربسته ارسال گردد.

•

روی پاکتها عنوان کامل طرح اینترنشیپ ،نام مرکز پژوهشی و نام مجری ذکر گردد.

•

کلیه قسمتهای فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی باید به نحو مناسبی تکمیل گردیده و فاقد هرگونه ابهامی باشد.

بدیهی است فرمهای ناقص و فاقد شماره تلفن ،آدرس دقیق و  ...از روند بررسی حذف خواهند گردید و مسئولیت هرگونه نقص یا
اشتباه در محاسبه هرینه های پروژه (اعم از هزینه های پرسنلی ،بیمه ،مالیات ،باالسری ،مسافرت های ضروری و  ) ...بر عهده
تکمیل کننده فرم می باشد.
•

از تغییر شکل فرم اینترنشیپ خودداری گردد.

•

این منطقه در رد یا قبول پیشنهاد ارسالی و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه مختار می باشد و

متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.
•

هزینه تدوین پیشنهاد پروژه یا سایر هزینه های جانبی بر عهده متقاضی بوده و منطقه هیچگونه مسئولیتی در این

خصوص نخواهد داشت.
•

در صورت نیاز و درخواست این منطقه ،پیشنهاد دهندگان می بایست جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد،

با هزینه شخصی در این منطقه حضور یابند.
•

عنوان پیشنهادات ارسالی باید با عنوان اعالم شده در فراخوان یکی باشد.

•

طبق آیین نامه اجرایی اینترنشیپ در شرکت ملی گاز ایران سقف مدت اجرای پروژه  8ماه و سقف مبلغ قرارداد

150،000،000ریال می باشد .بدیهی است به پیشنهادات خارج از محدوده قیمت و زمان مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

