
 پرسش های متداول

 

 چگونه بایذ پیشنهاد خود را ارائه کنیم؟ -

ضما می تایست کاستشگ اسائٍ پیطىُادات سا اص صفحٍ اطالع سساوی دتیشخاوٍ وظام پیطىُادات دسیافت ي تؼذ اص    

 طثق فایل ساَىما اقذام فشمائیذ. (اطالػات فىايسی خذمات مذیشیت) تکمیل وسثت تٍ اسسال آن اص طشیق ساماوٍ داوا

 

 اس چه طزیقی می توان پیشنهادات خود را ارسال کزد؟ -

ضما می تایست پیطىُادات خًد سا صشفا تش اساس کاستشک استاوذاسد اسائٍ پیطىُادات ي اص طشیق ساماوٍ داوا اسسال    

 ومائیذ.

 

 پیشنهادات خود را به کجا ارسال کنیم؟ -

، تٍ دتیشخاوٍ وظام پیطىُادات (اطالػات فىايسی خذمات مذیشیت) اص طشیق ساماوٍ داواضما می تایست پیطىُاد سا    

 اسسال ومائیذ.

 

 آیا تکمیل تمامی اطالعات مورد اشاره در کاربزک ارائه پیشنهادات الشامی است؟ -

تکمیل تىذَای کاستشگ مضتًس َستیذ الثتٍ دس تشخی  خیش، ضما تٍ فشاخًس وًع پیطىُادی کٍ اسائٍ می ومائیذ ویاصمىذ   

 اص پیطىُادات فشاساصماوی ویاصمىذ اسائٍ مستىذات الصم تشای کاسگشيٌ تخصصی می تاضذ.

قاتل رکش است َش چٍ کاستشگ اسائٍ پیطىُاد تکمیل تش ي استذالل ضما وسثت تٍ اجشای پیطىُاد قًی تش تاضذ    

 ًسط کاسگشيٌ تخصصی تٍ مشاتة تیطتش خًاَذ تًداحتمال پزیشش ي اجشایی ضذن آن ت

 

 چه کسانی پیشنهادات ما را می بیننذ؟ -

طثق فشآیىذ مصًب وظام پیطىُادات، پیطىُاد ضما تؼذ اص تشسسی ايلیٍ تًسط دتیشخاوٍ وظام پیطىُادات تٍ    

پىُان مالی ي ساصماوی، جُت کاسگشيٌ َای تخصصی اسسال ي تؼذ اص تشسسی دقیق کاسضىاسی ي احصاء صيایای پیذا ي 

 تصًیة ي اجشایی ساصی تٍ ضًسای وظام پیطىُادات اسسال می ضًد.

 

 



 گیزی کنم؟ چگونه پیشنهادی که ارائه نموده ام را پی -

طثق فایل ساَىما اص آخشیه يضؼیت  (اطالػات فىايسی خذمات مذیشیت) ضما می تًاویذ اص طشیق ساماوٍ داوا   

 تشسسی پیطىُاد خًد مطلغ ضًیذ.

 

 آیا می توانیم در مورد اصالح فزآینذ کاری خود پیشنهاد دهیم؟ -

تىُا دس مًسد فشآیىذَای کاسی خًد تلکٍ دس مًسد سایش فشآیىذَای ساصماوی غیشمشتثط ٍ تلٍ، تمام افشاد می تًاوىذ و   

 اسائٍ ومایذ.تا خًد ویض طشح ي پیطىُاد 

 

 چزا پیشنهاداتی که داده ام رد شذه است؟ -

پیطىُاداتی کٍ مشديد اػالم می ضًد یا خالف دستًسالؼمل وظام پیطىُادات تًدٌ اوذ یا غیشػملی  ي  یا حذاقل    

تًجیٍ مىطقی تشای اجشای آن یافت وطذٌ است چشا کٍ حذاقل مىافغ ساصماوی )ایجاد دسآمذ، کاَص َضیىٍ، افضایص 

 ًدٌ است.سشػت کاس، افضایص اوگیضیطی کاسکىان ي ...( سا تامیه وىم

 

 م؟یپی گیزی مجذد داشته باش نسبت به پیشنهادات مزدود خود آیا می توان -

تلٍ، اگش تٍ َش دلیل پیطىُاد سد ضذ ضما می تًاویذ مجذد اص طشیق ساماوٍ داوا تا اسائٍ دالیل ي مستىذات،    

 دسخًاست تشسسی مجذد پیطىُاد خًد سا تٍ دتیشخاوٍ اسسال فشمائیذ.

 

 م یک پیشنهاد به صورت مشارکتی ارائه نماییم؟آیا می توانی -

یا اص خثشگان خاسج اص ساصمان ویض تشای اسائٍ ایذٌ ي طشح  تلٍ، ضما می تًاویذ تا مطاسکت سایش َمکاسان گشامی ي   

 اقذام ومائیذ.

 

 ضمانت اجزایی شذن پیشنهادات پذیزفته شذه چیست؟ -

ضًسای وظام پیطىُادات َستىذ، َش پیطىُادی کٍ تٍ تائیذ کاسگشيٌ تشاساس مصًتٍ ضًسای جامؼٍ کٍ تٍ ػىًان    

تخصصی سسیذٌ تاضذ ي تصًیة الصم االجشا تًدن آن دس ضًسای وظام پیطىُادات اػالم ضذٌ تاضذ، دتیشخاوٍ وظام 

ت لف خًاَذ تًد آن پیطىُاد سا تا حصًل وتیجٍ پی گیشی ي گضاسش آن سا تٍ ضًسای وظام پیطىُاداکپیطىُادات م

 اسائٍ ومایذ.



 آیا شخصی دیگزی می توانذ پیشنهاد ما را به نام خود ارائه نمایذ؟ -

خیش، َش پیطىُاد اسسالی دس ساماوٍ داوا اتتذا تًسط دتیشخاوٍ مًسد تشسسی قشاس می گیشد تا ضشایط ػمًمی    

ؼٍ ي کطًس وذاضته ي ...( دس دستًسالؼمل وظام پیطىُادات سا داضتٍ تاضذ )غیشتکشاسی تًدن، مىافات تا قًاویه جام

غیشایه صًست تًسط دتیشخاوٍ مشديد می گشدد. ضمه ایىکٍ مالکیت مؼىًی َش طشح ي ایذٌ مختص تٍ ايلیه فشدی 

 است کٍ دس ساماوٍ داوا ایذٌ سا مطشح کشدٌ تاضذ.

 

 


