صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)
بیان عالقه )  - ( EOIشماره مرجع REOI/Iran/2019/001
موضوع  :این فرآ یندی است برای ارزیابی در دسترس بودن منابع و خدمات  ،پیش تعیین صالحیت فروشندگان برای فراهم سازی ملزومات و
خدمات محلی و به روز رسانی بانک اطالعاتی کار پردازان که توسط دفتر یونیسف ایران نگهداری می شود.
تاریخ  3( Sep 04, 2019 :EOIشهریور )1398
تاریخ پایان  28( Sep 19, 2019 at 02:00 pm :EOIشهریور  1398ساعت  02:00بعدازظهر)
مشخصات  /شرایط اعتبار /شرح کار
این فرآیندی است برای ارزیابی در دسترس بودن منابع و خدمات  ،پیش تعیین صالحیت فروشندگان برای فراهم سازی محلی ملزومات و خدمات و
به روز رسانی بانک اطالعاتی کار پردازان که توسط دفتر یونیسف نگهداری می شود .تنها سازمان هایی که عالقه خود را به همکاری با یونیسف
از طریق این درخواست بیان عالقه ابراز دارند  ،توسط یونیسف در راستای پیش تعیین صالحیت و احراز شرایط آنها برای شرکت در مناقصه های
آینده ارزیابی می شوند.

بنابراین بسیار مهم است که هر شرکتی که مایل به کار پردازی برای یونیسف است به این درخواست بیان عالقه عمومی ( )REOIپاسخ دهد.
دفتر یونیسف ایران در حال بررسی پایگاه داده ای کار پردازان خود است كه برای درخواست حدود قیمت ها  /دعوت برای ارائه پیشنهاد مالی /
درخواست ارائه طرح پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد .از کار پردازان و ارائه دهندگان خدمات عالقه مند  ،از جمله تولید کنند گان ،
فروشندگان  ،عمده فروشان  ،خرده فروشان  ،مؤسسات تحقیقاتی  ،شرکت های مدیریتی و سایر شرکت های مشاور دعوت می شود برای ارائه
ملزومات و خدمات ذکر شده زیر بیان عالقه خود را ارسال نمایند:

الف) تامین کنند گان:
• لوازم التحریر
• لوازم اداری
• مبلمان
• چاپ
• لوازم الکترونیکی شامل یخچال ،کولر ،دستگاه تصفیه هوا و )...
• لوازم مربوط به اطالعات فناوری شامل دوربین مدار بسته؛ دوربین عکاسی ،موبایل ،لنز و )...
ب) ارائه دهندگان خدمات :
• شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی
• خدمات مربوط به هتل و اقامت
• تعمیر و نگهداری سیستم برق
• خدمات ساختمانی
• حمل و نقل ( شرکت های ارائه دهنده سرویس های دئرن شهری و برون شهری)
• تعمیر و نگهداری ژنراتور
ارائه بیان عالقه ()EOI
از کار پردازان  /ارائه دهندگان خدمات عالقمند دعوت می شود نسبت به تکمیل و ارسال فرم  EOIزیر اقدام نمایند.
نسخه خطی  EOIها باید حداکثر تا  24( Sep 15, 2019 at 02:00 pmشهریور  1398ساعت  02:00بعدازظهر به وقت محلی) خطاب
به ابوالفضل خسروی (یونیسف – دفتر – تهران) ارسال شوند .لطفا عبارت " " EOI/Iran/2019/001را به طور خوانا روی پاکت مهر و موم
شده قید نمایید؛ پاکت های فاقد این عبارت مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

فرم هایی که با تاخیر ارسال شوند پذیرفته و پردازش نخواهند شد.
این  EOIنیازمند ارائه پیشنهاد نیست .ما در این مرحله به ارائه پیشنهادات مالی یا طرح های پیشنهادی نیاز نداریم .ما فقط به دنبال ابراز عالقه شما
برای شرکت در مناقصات آینده خود هستیم .پاسخ به این درخواست بیان عالقه به طور خودکار تضمین کننده انتخاب شما برای شرکت در مناقصه
نیست.
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یونیسف این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمانی در طی مراحل  EOIو  /یا فرآیند ارائه پیشنهاد  ،پیش نیازها را تغییر داده یا لغو
کند .یونیسف همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هنگام صدور سند نهایی مناقصه درخواست موافقت با شرایط الحاقی را مطرح
نماید.

اگر در مورد این  EOIسؤال دیگری دارید  ،با ایمیل ابوالفضل خسروی تماس بگیریدakhosravi@unicef.org :
پیش نیازهای اجباری برای پیش صالحیت
.1
.2

.3
.4

.5

مشخصات فروشنده  /سابقه عملکرد – اسناد ثبتی و مجوز فعالیت در ایران با حداقل  3سال سابقه و تجربه در عرصه مورد نظر.
قرارداد ها  ،سفارشات خرید یا "سفارش کار" نشان دهنده جزئیات کارهای مشابه انجام و تکمیل شده در طی  3سال اخیر با آژانس های
بین المللی که ارزش این سفارش در آن به وضوح ذکر شده باشد .لطفا تصویر  10مورد از قرارداد های خود که باالترین ارزش را
داشته و در  3سال گذشته انجام شده اند را ضمیمه کنید.
ارائه گواهی مبنی بر گردش مالی ساالنه بیش از  30هزار دالر آمریکا در سال .لطفا نسخه های صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال
گذشته ( 2017 ،2016و  )2018و  /یا صورت حساب بانکی سه ماه گذشته شرکت را ضمیمه کنید .
توصیه نامه مشتری – توصیه نامه خود از مشتریان معتبری که در گذشته با آنها کار کرده اید را ارسال کنید (به عنوان مثال سفارتخانه ها
 ،آژانس های بین المللی  ،دولت  ،سازمان های غیردولتی  /سازمان های غیر دولتی بین المللی ،دفاتر نمایندگی سازمان ملل  ،شرکت
های خصوصی بزرگ و غیره).
تکمیل فرم  EOIو چک لیست ها.

فرم بیان عالقه (فرم  - )EOIشماره مرجع REOI/Iran/2019/001
{لطفا موارد مربوطه را عالمت بزنید}
اطالعات کلی
نام کامل شرکت:
تولید کننده:
آدرس:
کشور:
فردی که با وی تماس گرفته شود:
آدرس ایمیل:
تلفن:
فرد دیگری که بتوان با وی تماس گرفت:
آدرس ایمیل:

ارائه دهنده خدمات:

تاجر:

فکس:

عالقه مند به تأمین این گروه از محصوالت /خدمات
الف)
ب)
ج)
د)
ه)
منشا محصوالت /خدمات

نام شرکت:
کشور:
اگر بیش از یک منشا وجود دارد

نام شرکت:
کشور:
نام شرکت:
کشور:
QMS
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سیستم مدیریت کیفی
در صورت وجود موارد دیگر  ،لطفا آنها را
ذکر کنید
اطالعات تجاری
سال
2016
2017
2018

حجم معامالت کل

گردش مالی کاال /خدمات (الزامی)

ارزش موجودی کاال /خدمات (الزامی)

اطالعات اضافی
سال تاسیس شرکت ............................
تعداد سال سابقه در تامین کاال  /خدمات مشابه
کاتالوگ

اگر کاتالوگ آنالین است  ،آدرس آن را ذکر کنید:

امکان بارکد گذاری مطابق با EAN 128
ثبت در UNGM

در صورت ثبت شماره ثبتی را ذکر کنید:

تمام پاسخ ها و هویت های شرکت های پاسخ دهنده بصورت محرمانه باقی مانده و در خارج از مجموعه یونیسف منتشر نخواهد شد .داده های
خامی که به یونیسف ارسال می شوند  ،تجزیه و تحلیل ،رتبه بندی و ارزیابی می شوند تا یونیسف بتواند شرکت های پاسخگو را ارزیابی و تأیید کرده
و لیستی از آنها تهیه نماید و سپس روند صدور درخواست ارائه طرح پیشنهادی یا دعوت به مناقصه آغاز شود.
ارسال اسناد
شرکت های عالقه مند باید بیان عالقه خود و اسناد مورد نیاز را در پاکت مهر و موم شده که روی آن شماره مرجع  EOIبه طور خوانا و واضح
قید شده باشد حداکثر تا  24( Sep 19, 2019 at 02:00 pmشهریور  1398ساعت  02:00بعدازظهر) به دفتر یونیسف که در ادامه آمده
است ارسال نمایند.
دفتر یونیسف ایران
پالک  ، 7خیابان نظامی  ،خیابان قبا  ،بلوار شهرزاد  ،ایران
شخصی که با وی تماس گرفته شود :ابوالفضل خسروی  ،معاون ارشد بخش تامین

akhosravi@unicef.org
)Office: (+98-21) 225-949-94 (Ext. 322
یادداشت های ویژه:
 .1این  REOIنیازمند ارائه پیشنهاد نیست .یونیسف در این مرحله به پیشنهادات مالی  ،فنی یا قیمت نیاز ندارد .این درخواست فقط برای
بیان عالقه و ثبت کارپردازانی است که ممکن است در مناقصات بعدی مورد استفاده قرار گیرند.
 .2پاسخ به این  REOIبه طور خودکار مشارکت در مناقصه های بعدی را تضمین نمی کند .فراخوان های ارائه طرح های پیشنهادی /
پیشنهاد قیمت و هر گونه سفارش خرید بعدی ،مطابق با دستورالعمل کار پردازی یونیسف برای شرکتهایی که معیارهای پیش تعیین
صالحیت را کسب می کنند صادر می شود .درخواست ارائه پیشنهادات ممکن است به صورت عمومی نیز صادر شود.
 .3یونیسف این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر زمانی در طول روند  REOIو  /یا مناقصه نسبت به تغییر یا لغو شرایط مربوطه
اقدام نماید .یونیسف همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هنگام صدور سند نهایی مناقصه درخواست ارائه اسناد بیانگر
انطباق شرکت با شرایط الحاقی را مطرح نماید.
 .4به استثنای اوراق قرضه که ممکن است برای سفارشات خاص مورد نیاز باشند (و به شرکت کنند گان در مناقصه برگردانده می شوند)،
یونیسف هیچ گونه هزینه ای را برای ثبت نام کار پردازان یا شرکت در مناقصه کننده دریافت نمی کند.
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