
  صنعت میدانمنظر  و طراحی نماد شهري  مشاور جهتفراخوان شناسایی 
  

 براي انجام پروژهربه کاري داراي صالحیت و تجمشاور  شناسایی نسبت بهدر نظر دارد سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهري یزد  
شرکت .اقدام نماید )مشخص شده در تصویر هوایی انتهاي همین فراخوان( و محیط پیرامون آن صنعت میدانمنظر طراحی نماد شهري و 

 سایت از طریق  فایل فشردهدر قالب یک  نسبت به تهیه، تکمیل و ارسال اسناد می بایستفراخوان  این کنندگان در
https://parks.yazd.ir و پس از ارزیابی از متقاضیان  شدمی با مشاوران ارزیابی کیفی شناسایی و این آگهی به منظور .اقدام نمایند

به مدارك و اسناد فاقد امضا، مخدوش، غیرمستند و مدارکی که بعد از انقضا . آمدطی مراحل بعدي دعوت به عمل خواهد  ،واجد شرایط
همکاري جهت  بدیهی است ارائه مدارك هیچگونه حقی را براي متقاضیان.مهلت قید شده در آگهی واصله شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

  .ایجاد نخواهد نمود
 .می باشد 16/07/1400به تاریخ  جمعهروز  23:00آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده در سامانه حداکثر تا ساعت 

  صنعت  میدانمنظر  وطراحی نماد شهري : مشخصات پروژه 
  :اهداف طرح

باشد، در فضاهاي شهري موجب ارتباط بیشتر  فرهنگیو  تاریخی اسالمی، هویتبه کارگیري نمادهایی با مفاهیم خاص که بیان کننده 
ابزاري ارزشمند براي معرفی  ،از شهر یهاي شهري به عنوان عنصر شاخصنماد ،گرددشهروندان با آن و هویت بخشی به ساکنان شهر می

افزایش کیفیت  در این راستا طراحی نماد شهري و .اي تمام نما، از هویت و فرهنگ شهر باشندتوانند آینهباشند که میهویت شهر می
و سواره در  دهچشم اندازهاي پیا با نگاهی نوآورانه و خالق با در نظر گرفتنو ایجاد فضاهاي شهري در پیرامون آن صنعت  میدان منظر

پیوست  مذکور میدانموارد مورد نظر جهت فرآیند طراحی نماد شهري و منظر  شایان ذکر است .محور هاي ارتباطی مورد هدف می باشد
  .می باشد
  : کارفرما

  شهر یزد سازمان سیما، منظر و فضاي سبز 
  :پس از انتخاب مشاور فرآیند طراحیبرنامه زمانی 

  ماه 2 
   :سایت مورد مطالعه يمحدودیت ها

  میدان در محدوده داخلیو خطوط شرکت نفت ...) فاضالب، آب، برق و(وجود تاسیسات شهري
 :و نحوه ارائه آور امتیازمدارك 

  .با مهر و امضاء مدیرعامل تائید و در مهلت مقرر ارسال گردد در قالب جداول پیوست کلیه موارد ارسالی 
 سال اخیر 5در  فراخوانانجام شده یا در دست اقدام مرتبط با موضوع  پروژه هايفهرست  -1

 اسامی و سوابق تجربی مدیران و کارشناسان کلیدي و تصویر قرارداد همکاري با شرکت  -2

جدول  اي طراحی و سایر موارد مندرج در، اعم از فرآیند، خالقیت، ارائه برنامه زمانبندي، ایده همدنظرپروژه  برايارائه پروپوزال  -3
 3شماره 

 .نشانه توانمندي شرکت باشداطالعت دیگري که از نظر مشاور می تواند ... مستندات مرتبط به کنترل پروژه، ایزو، تقدیرنامه و -4

  :نحوه انتخاب مشاور
  :مرحله اول

  مدارك بررسی و راستی آزمایی خواهد شد کلیه  ،طی یک هفته از آخرین زمان ارسال
   :مرحله دوم 

با توجه به مشاور  6از بین خواهند شد و طی برگزاري مناقصه  نهاییحائز بیشترین امتیاز باشند، مشاور که  6 ،ارزیابیبعد از بررسی و 
  .مشاور مشخص و قرارداد منعقد خواهد شد ،قیمت تراز شده

https://parks.yazd.ir


  امتیاز 35حداکثر – 1فرم شماره  
  انجام مشاورسوابق و تجربیات کارهاي شاخص انجام شده یا در حال 

حداکثر 
  امتیاز

  کارفرما  مساحت  نام پروژه  شرح
سال شروع 
  و خاتمه

  امتیاز تایید شده  مبلغ قرارداد

17  
مطالعه و طراحی 
  مرتبط با موضوع

          

            
          
          

مطالعه و طراحی   8
  )سایر(

          

  
          
          
          

    

7  
نظارت بر طراحی 

با موضوع یا اجرا 
  مرتبط

          

  
          
          
          

3  
نظارت بر طراحی 

  )سایر( یا اجرا 

          

            
          
          

 ارسال تصویر قرارداد پروژه هاي امتیاز آور الزامی است.  
  امتیاز 30 حداکثر – 2فرم شماره 

  مشخصات همکاران کلیدي طرح
  امتیاز  سابقه کار  مسئولیت در طرح  رشته تحصیلی  مدرك تحصیلی آخرین  نام و نام خانوادگی  ردیف

              

              

              

              

              

              

 
  است الزمارسال تصویر مدرك تحصیلی و قرارداد همکاري با مشاور براي افراد امتیاز آور. 

 رشته هاي مرتبط با فرآیند کار 

  
  
  
 
 سابقه کاري بامتیاز 10امتیاز و حداکثر  1زاي هر سال ه ا 

  حداکثر امتیاز  عنوان
  6  معماري منظر

  5  معماري
  4  طراحی شهري و شهرسازي

  3  گرافیک و فضاي سبز
  2  رشته ها سایر



  
  امتیاز 35 – 3فرم شماره 

  سایر موارد امتیاز آور
  امتیاز تایید شده  حداکثر امتیاز  عنوان  ردیف

    10  رتبه شرکت  1
    7  )و ارائه اهداف، ایده، خالقیتدرك موضوع (" اولیهگزارش "پروپوزال   2
    5  بومی بودن  3
    5  )حسن سابقه( رضایت کارفرما  4
    4  اجراي طراحی برنامه زمانبندي  5
    4  مقاالت  مرتبط   6
 
  است الزم) براي مهندسان مشاور( ارسال تصویر رتبه شرکت.  
  می باشد الزمکه نشان دهنده حسن سابقه باشد ... ارسال تصویر تقدیرنامه و. 

  به صورت پیوست ارائه گردد 3کلیه موارد جدول.  
  :تاریخ هاي مهم

  1400 مهر 16تا : به دبیرخانه فراخوان مداركزمان ارسال 
  1400ماه  مهر 16: مرحله اول
  1400ماه  مهر 24: مرحله دوم

  نشانی دبیرخانه
  خیابان شهید منتظر قائم، کوچه نقیب زاده، سازمان سیما منظر و فضاي سبز شهري یزد،
  : parks.yazd.irسایت سازمان              132داخلی )035(36274470 - 4:   تلفن

  
  

  
  )میدان و پیرامون آن - محدوده مدنظر جهت فرآیند طراحی(  صنعت میدانتصویر هوایی از :  1تصویر 

  


