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عنوان گزارش :توليد بانک درختي سازهاي فارسي به همراه نرمافزار تجزيهگر نحوي زبان فارسي

در راستاي تحقق ماموريت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سکويي براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و بوميسازي
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشارکت عالقه مندان در توسعه و بهره مندي از دستاوردهاي پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات ،آزاد رساني اين دستاوردها در زمره برنامه هاي اولويت دار پژوهشگاه به شمار مي آيد .به همين منظور مستند حاضر
تحت مجوز بين المللي  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شايان ذکراست تحت اين مجوز ،ضمن حفظ
مالکيت فکري اين مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و بکارگيري آن صرفاً براي موارد تحقيقاتي و با ذکر نام
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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مقدمه
توسعه محتواي فارسي در شبکه هاي جهاني و محيط رايانه از جنبه حفظ فرهنگ و اعتقادات ملي از اهميت
خاصي برخوردار است .وجود ابزارهاي پايه مناسب مي تواند شتاب اين توسعه را افزايش دهد .وجود تجزيهگر نحوي
مناسب که بتواند سازه هاي نحوي يک متن ورودي فارسي را با دقت مناسب تهيه کند ،ميتواند در پيشرفت توليد
ساير کاربردهاي زباني بسيار موثر باشد.
بانک درختي يکي از منابع پراستفاده در کاربردهاي مختلف پردازش زبان ميباشد .تا کنون بانک درختي سازهاي
با حجم مناسب در زبان فارسي وجود نداشته و اجراي اين پروژه ميتواند کمک شاياني به امر پردازش زبان فارسي
نمايد .بانک هاي درختي در دو نوع وابستگي و سازهاي ميباشد.
از دستاوردهاي اين پروژه مي توان در مترجم هاي ماشيني و ساير سامانه ها استفاده نمود .تجزيه نحوي جمالت
داراي کاربردهاي فراواني ميباشد که از آن جمله ميتوان به کاربرد آن در سامانههاي بازيابي اطالعات ،طبقهبندي
متون ،پاسخگويي به پرسشها ،موتورهاي جستجو اشاره نمود.
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تعريف پروژه
در اين پروژه در ا بتدا به دنبال توسعه دادگان الزم مي باشيم .در حال حاضر پيکره دادگان با  03333جمله از
نوع وابستگي موجود مي باشد .با توجه به اينکه اي ن مجموعه قرار است که به عنوان دادگان براي ساخت بانک
درختي سازه اي مورد استفاده قرار گيرد و جامعيت و تنوع الزم را براي بانک درختي داشته و نماينده خوبي از زبان
فارسي باشد الزم است اصالحات مورد نياز در آن درنظر گرفته شود .توسعه بانک درختي از نوع سازهاي در دو
مرحله توسعه بانک درختي سازهاي و مرحله بررسي و اصالح يا تکميل بانک درختي انجام ميگيرد.
مجري در پيشنهاد خود بايد روش مناسبي که از روشهاي نيمه خودکار براي توسعه بانک درختي سازهاي
پيشنهاد دهد تا مزاياي کاهش هزينه ،باال رفتن سرعت و کيفيت تامين شود .همچنين به کارگيري مجموعه دادگان
موجود از مزيتهاي پيشنهاد تلقي خواهد شد.
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 0هدف پروژه
هدف اصلي از اين فراخوان ،تهيه يک نرمافزار تجزيه گر نحوي زبان فارسي مبتني بر پيکره در زبان فارسي به
همراه يک بانک درختي سازهاي (با حجم مناسب) براي زبان فارسي است .براي اين منظور تهيه پيکره تجزيه شده
نحوي فارسي (بانک درختي فارسي) مهمترين مرحله اين پروژه به شمار ميآيد .در مجموع اهداف و دستاوردهاي
اصلي و مورد انتظار اين پروژه عبارتند از:
 برچسبزن مقوله نحوي
 جدول تعيين هسته
 تحليلگر ساختواژي
 قطعهبند
 واحدساز
 توليد درخت بانک سازهاي با حجم مناسب
هريک از ابزارها و موارد باال مي بايست در چشم انداز و خروجي هاي اين پروژه ديده شده و به عنوان خروجي هاي
اصلي اين پروژه در نظر گرفته شود.
اهداف کلي اين طرح عبارتند از:
 ترويج خط و زبان فارسي حفظ فرهنگ و اعتقادات ملي -افزايش ضريب استفاده از اينترنت کاربران داخل کشور
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 2تعاريف و اصالحات
 ترجمه ماشينی :عبارت است از ترجمه خودکار متني از زبان مبدا به زبان مقصد.
 تجزيه گر :ابزاري که با استفاده از آن مي توانيم عناصر جمالت را از هم جدا کرده و نقشش هشر يشک از آنهشا در
جمله را نيز مشخص مي نمايد .به اصطالح به آن پارسر ( )Parserمي گويند.
 بانک درختی :عبارت است نوعي تجزيه از جمالت به گونه اي نقش کلمات در جمله به همراه ارتباط هشر يشک
از آنها با يکديگر به صورت درختي نمايش داده شده و ذخيره مي گردد.
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 3قلمرو اجراي پروژه
(شامل مشتري پروژه ،قلمرو منطقي ،قلمرو فيزيکي ،فناوري مورد استفاده و ساير الزامات نظير مشخصات فني):
مشتري پروژه  :مشتري اصلي اين پروژه طرح جويشگر مي باشد .اما به طور کلي مي توان از اين نرم افزار و
پيکره توليد گرديده در سامانه هاي پردازش زبان فارسي و مخصوصا ترجمه ماشيني (مبتني بر قاعده) استفاده
نمود .در نتيجه سازمان ها و مراکز فعال در زمينه پردازش زبان فارسي مي توانند از اين محصول استفاده نمايند.
 قلمرو منطقی :حوزه عمومي اين پروژه زبان فارسي مي باشد.
 قلمرو فيزيکی :محل قرارگيري سيستمهايي که در قلمرو منطقي قرار دارند
فناوري ها مورد استفاده :جهت اجراي اين پروژه ،بايستي ابزارهاي متعددي از طرف مجري تهيه گردد که در
زير بخشهايي از آن ذکر شده است .پيشنهاد دهنده بايستي نمونه کارها يا تجربيات خود در اين زمينه را نيز ارائه
دهد و به عنوان يک امتياز به شمار ميآيد.
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 9مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه

اجراي اين پروژه در دو مرحله اصلي در نظر گرفته شده است (البته اين مراحل مي تواند با توجه به پيشنهاددات
ارائه شده افزايش يابد ).که جزييات هر کدام از مرحله ها به شرح ذيل مي باشد:

مرحله اول:
 )1بررسي دادگان موجود و انتخاب بهترين روش براي توسعه بانک درختي
 )2طراحي و توسعه ابزارهاي مورد نياز براي توليد غير دستي بانک درختي
 )0توليد بانک درختي سازه اي با استفاده بانک درختي دادگان
 )4توسعه يک تجزيه گر نحوي بر اساس بانک درختي ايجادشده

مرحله دوم:
 )1بررسي بانک درختي مرحله اول و استخراج نواقص آن
 )2تست و رفع نواقص تجزيه گر نحوي توسعه داده شده
 )0اصالح و تکميل بانک درختي مرحله اول
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 1الزامات يکپارچه سازي
طراحي و پيادهسازي سرويس گرا و پيمانه اي ( )Modularمحصول و خدمات در اليه هاي کسب وکار ،خدمات
و کاربردها ،داده و محتوا و زيرساخت
مالحظه يکپارچگي و تعامل پذيري محصول و خدمات ارائه شده با ساير خدمات و فعاليتهاي طرح جويشگر
(بر اساس جايگاه محصول پيشنهادي در معماري طرج جويشگر)
ارائه مالحظات خاص کارکرد و تعامل پذيري در طراحي و مععاري محصول و خدمات ارائه شده
رعايت مشخصه هاي کيفيت (امنيت ،انعطاف پذيري ،کارايي )...در طراحي و پيادهسازي محصول و خدمات بر
اساس استاندارهاي مرجع جهاني مانند )... W0C - OASIS-IETF – ISO
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 1الزامات امنيتی
رعايت اصول امنيت در تمامي مراحل چرخه توليد نرم افزار SDLC
تأکيد بر طراحي امن مطابق با استانداردهاي موجود
تست مرتب و دوره اي امنيت
استفاده از مراجع کدنويسي امن بسته به زبان برنامه نويسي مورد استفاده
امنيت اليه هاي مختلف شامل :اليه فيزيکي ،اليه شبکه و اليه کاربرد ديده شود.
لحاظ نمودن مؤلفه هاي سه گانه امنيت اطالعات )(CIAشامل :محرمانگي ،يکپارچگي و در دسترس بودن در
سرويس هاي مختلف جويشگر بومي
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 7الزامات کسب و کار


توانمندي عمومي شرکت
 تاريخچه شرکت و پروژه ها و فعاليتهاي انجام شده در راستاي انجام فعاليت هاي طرح
 ساختار سازماني شرکت در جهت نوآوري بازار و خدمات
 توان مالي ،دارايي هاي کليدي و تجهيزات و امکانات شرکت در جهت انجام فعاليت هاي طرح



ويژگي هاي محصول و خدمات
 ارتباط محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت با اهداف طرح
 ويژگي هاي کارکردي و غيرکارکردي محصول و خدمات
 وجه تمايز و مزيت رقابتي آن در مقايسه با ساير محصوالت موجود
 هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي براي عرضه محصول



پيش بيني بازار و مشتري
 مشتريان شرکت (بخشبندي بازار) و رويکردها و روشهاي شرکت در ارتباط با مشتري
 تحليل شرکت ا ز روند (و اندازه) بازار و صنعت و جايگاه شرکت در اين رابطه
 پيش بيني شرکت براي ورود به بازار و تقاضا و فروش محصول پيشنهادي
 راهبرد بازاريابي شرکت و ايدهها و برنامه هاي (طرح مشارکت) شرکت براي همکاري در بازار و
صنعت
 مدل ها و جريان هاي درآمدي براي محصول پيشنهادي



چالشهاي کسب و کار
 پيش بيني شرکت از مخاطرات کسب و کار
 ساختار پيشنهادي براي مديريت مخاطرات مرتبط با عرضه محصول
 پيش بيني شرکت از منابع مورد نياز
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طرح پيشنهادي
 نوآوري طرح پيشنهادي در کسب و کار ،صنعت و بازار
 امکان سنجي تحقق طرح پيشنهادي
 نظريههاي و تجربيات عملي مرتبط با طرح پيشنهادي
 فعاليت هاي و زمان بندي پيشنهادي براي انجام طرح
 ساختار و منابع (مالي ،تجيهزات ،انساني ،مالکيت معنوي و  )...مورد نياز براي انجام طرح
 روش مديريت انجام طرح پشنهادي
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 8خروجی هاي هر مرحله از اجراي پروژه
از جمله خروجي هاي (اصلي) مورد انتظار در اين پروژه عبارتند از:
 )1يک بانک درختي سازهاي با حجم مناسب با ويژگيهاي زير:
 طول جمالت از تنوع الزم برخوردار باشند.
 داراي جمالت مرکب باشد.
 پديدههاي نحوي موجود در زبان فارسي را پوشش دهد.
 داراي تعداد جمالت مناسب باشد.
 ارائه روشي جهت ارزيابي کيفيت بانک درختي
 )2تجزيه گر نحوي زبان فارسي با ويژگي هاي زير:
 کيفيت  59درصد
 برچسب گذاريها بدرستي انجام پذيرد.
 داراي دامنه جمالت و لغات مناسبي باشد.
 آموزش و توسعه آن بسهولت انجام پذيرد.
 )0توسعه ابزارهاي پردازش زبان فارسي از جمله:
 جدول تعيين هسته
 تحليلگر ساختواژي
 قطعهبند
 واحدساز
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 4روش آزمون کيفيت و صحت خروجی
پيشنهادات الزم است حتي االمکان کامل و حاوي جزئيات مورد نياز باشند و حجم و ابعاد کار مورد پيشنهاد را
بخوبي و بطور صريح نشان دهند.
بهترين پيشنهاداتي که در داراي حداقل ويژگيهاي مورد انتظار است ،در مرحله اول مورد پذيرش قرار ميگيرند.
مرحله ي دوم ارزيابي تجربيات پيشنهاد دهنده با سنجههاي علمي ،فني و نرم افزاري و با توجه به هزينه و زمان
پيشنهادي است .به طور مختصر مي توان گفت که پارامترهاي زير در امتيازات پيشنهاد دهنده موثر است:
 .1نمونه کارهاي انجام شده توسط پيشنهاد دهنده
 .2سابقه علمي پيشنهاد دهنده مرتبط با موضوع
 .0تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه ابزارهاي پيش نياز
 .4تجربه پيشنهاد دهنده در تهيه نرمافزارهاي مشابه
بديهي است وجود نرم افزارهاي آماده در حال اجرا و يا قابل تهيه در کوتاه مدت ،پيشنهاد را در اولويت باالتري
قرار مي دهد .از پارامترهاي مهم ديگر در ارزيابي پيشنهادها ،ميتوان به هزينه پايينتر ،زمان توسعه کمتر ،ويژگيها
و تواناييهاي بيشتر ،دقت و صحت عملکرد باالتر اشاره نمود.
مواردي که در پيشنهاد بايد توضيح داده شوند عبارتند از:
 .1منابع مورد استفاده براي توليد بانک درختي فارسي
 .2مشخصات فني نرمافزار تجزيهگر فارسي
 معماري نرمافزار
 نيازهاي عمکردي
 نيازهاي غيرعملکردي
 ويژگيهاي نرمافزاري
 .0محدوده عملکرد نرمافزار شامل مواري که پوشش داده ميشود و مواردي که پوشش داده نميشود.
 .4ارزيابي تجزيهگر ارائه شده ،شامل زمان پاسخ ،سرعت و ....
 .9نحوه تعامل با ساير نرمافزارهاي موجود (در صورت وجود)
 .6قابليت گسترش و قابليت استفاده مجدد از بانک درختي و تجزيهگر در ساير سيستمها
 .7زمان و محيط برنامهنويسي ابزارهاي توليد شده
 .8تخمين زمان و هزينه
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 01اطالعات اجرايی
1-13

برنامه زمانی مورد انتظار پروژه

برن امه زماني پروژه از زمان عقد قرارداد به مدت  12ماه در نظر گرفته شده است که مي بايست در قالب
فعاليتهاي کالن احتمالي زير مورد نظر پيشنهاد دهنده قرار گيرد:
 مرحله اول 49 ................................................درصد
 مرحله دوم 99 ................................................درصد
با توجه به اينکه تاکيد مرکز بر پژوهشي بودن فعاليتهاي خود ميباشد ،مجري ميبايست اين نکته را به وضوح
در پيشنهاد خود مد نظر قرار داده و طرح را با تاکيد در نوآوري و پژوهش هاي مورد نظر خود ارائه نمايد .البته با
توجه به پيشنهاد مجري ممکن است درصدهاي فوق تغيير يافته و به شکل ديگري ارائه گردد ولي زمان کلي پروژه
غير قابل تغيير مي باشد.
 حداکثر مدتزمان مجاز براي ارائه پيشنهاد:
دريافتکننده  ،RFPميبايست حداکثر  14روز پس از دريافت  ،RFPپيشنهاد خود را بر اساس مکانيزم
پيشبيني شده در بند  5اين  ،RFPتحويل دبيرخانه پژوهشگاه نمايد .پيشنهادات ارائه شده پس از اين تاريخ،
قابل وصول توسط طرح نخواهند بود.

2-13

مراحل و نحوه ارائه پيشنهاد

پيشنهاد پروژه مي بايست ضمن اينکه در قالب شناسنامه پژوهشي (از سايت اطالع رساني طرح جويشگر قابل
دسترسي است) ارائه مي گردد حتما شامل موارد زير باشد:
 شرح خدمات دقيق پروژه که نشان دهنده روش و طرح مجري در پيشنهاد خود مي باشد.
 بررسي کارهاي انجام شده و نوآوري اين پروژه با ذکر مراجع مربوطه براي توسعه محصول برنامه توسعه
محصول بايد به شکل شفاف بيان شود
 متدلوژي انجام کار به شکل شفاف و قابل دفاع
 ذکر ابزارها و استانداردهاي مورد استفاده در جريان انجام پروژه
 ارائه چارت سازماني دقيق که در طول پروژه رعايت خواهد شد.
 ساختار شکست پروژه که براساس فاز و ريز فعاليتهاي مورد نظر در پروژه صورت مي گيرد و تناسب
فعاليتها با مسئوليتهاي پروژه (چارت پروژه) نيز بطور شفاف بيان شود.
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 تعيين ارزش هر بخش از فعاليتهاي پروژه نسبت به کل فعاليت ضروري است و در شفاف سازي
نظارت و ميزان تاکيد مجري در بخش هاي متفاوت کمک شاياني مي نمايد.
 برنامه زماني انجام پروژه که برا ساس شکست فعاليتهاي پروژه تهيه شده است که شامل ميزان نفر-روز
الزم براي هر فعاليت نيز مي باشد
 ذکر نيروي انساني با توجه به تخصصهاي ديده شده در چارت پروژه و تعيين ميزان همکاري آنها بر
اساس شکست فعاليت
 محاسبه هزينه پيشنهادي پروژه با توجه به نيروي انساني مورد ني از در پروژه با در نظر داشتن ميزان
حقوق مورد تاييد از سوي مرکز
 ارائه يک فاز بندي مناسب براي پروژه و شفاف سازي خروجي هاي پروژه با توضيحات مختصري که در
مورد هريک از خروجيها ارائه مي گردد.
 ذکر روال هاي تست و تاييد صحت و کيفيت خروجي هاي پروژه به همراه دادگان تست ،استاندارد و
ويژگيهاي مورد نظر ميباشد.
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ارائه طرح کسب و کار طرح پيشنهادي در قالب يک پيوست مجزا



ارائه مدل مشارکتي مربوط به طرح پيشنهادي در قالب يک پيوست مجزا

حداکثر مدت زمان مجاز براي اجراي پروژه

حداکثر مدتزمان پيشبيني شده و قابلپذيرش براي اجراي اين پروژه 12 ،ماه ميباشد.
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شاخص هاي ارزيابی کيفی و فنی پيشنهاد دهنده

ارزيابي پيشنهادات رسيده براساس پارامترهاي زير خواهد بود:
 -1ميزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه شده توسط پيششنهاد
دهنده و نيز مطالب ارائه شده در فرم پيشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات ،خروجيها ،اهشداف و
 . . .تعيين ميگردد)
 -2نحوة تخصيص منابع انساني شامل کيفيت و کميت نيروها (رزومه و سابقة کاري الزم در ارتباط بشا
انجام خدمات مورد نياز پروژه ،تعداد و تناسب نيروها با توجه به حجم کار ،نشوع رابطشة اسشتخدامي
نيروها براساس مدارك ارائه شده)
 -0کيفيت ساختار شکست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
 -4کيفيت ساختار سازماني پيشبيني شده براي انجام پروژه(تيمهاي اجرايي ،مديريت پروژه و)...
 -9ساختار و روالهاي پيشبيني شده براي کنترل و مديريت پروژه و تأييد صحت خروجيها
پخش و استفاده از محتويات گزارشهاي عمومي در صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.
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 -6روالها ،متدولوژي و استانداردهاي پيشنهادي براي اجراي شرح خدمات
 -7نحوة ارائه زمانبندي و پوشش کامل و بموقع شرح خدمات
 -8پيوستي شامل الزامات امنيتي براي توسعه محصول
 -5پيوستي شامل طرح کسب و کار براي توسعه محصول
 -13پيوستي شامل توضيح محصول شرکت
 -11مبلغ پيشنهادي
براي ارزيابي پيشنهادات شاخصهاي کسب و کار و محصول قبال توضيح داده شده است که  23درصد از کل
امتياز را دارد و  83درصد امتياز به ارزيابي پيشنهاد فني در قالب شناسنامه پژوهشي است که جدول زير امتياز
بخش هاي مختلف ارزيابي پيشنهادات را به تفکيک مشخص نموده است.

رديف

معيار ارزيابي

وزن معيار

عالي

بسيار

(13

خوب

امتياز)

( 7امتياز)

خوب
( 9امتياز)

متوسط
(0
امتياز)

تا چه حد پيشنهاد دهنده بر ابعاد و جوانب
پروژه( شامل شرح خدمات ،خروجيها )... ،تسلط
1

دارد؟ (امتياز اين رديف با توجه به سمينار ارائه

0/1

شده توسط پيشنهاد دهنده و نيز مطالب ارائه شده
در فرم پيشنهاد پروژه تعيين مي گردد)
2

تا چه حد متدلوژي انتخاب شده مناسب بوده و
بر پايه روشهاي علمي و مستدل ميباشد؟

0

تا چه حد استانداردهاي مورد استفاده در پروژه
0

به طور دقيق و متناسب با نيازهاي پروژه بيان

1/71

شدهاند ؟
4

تا چه حد روالهاي تائيد صحت و کيفيت
خروجيهاي پروژه دقيق ،معتبر و کارآمد است؟

0/1

تا چه حد سازمان پروژه به طور دقيق و
9

متناسب با ابعاد فعاليتهاي پيشنهادي تعيين شده

1/71

است ؟
تا چه حد ساختار شکست پروژه دقيق و
6

متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه ارائه شده

2/1

است؟
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تا چه حد زمانبندي پروژه متناسب با شرح

7

خدمات است؟

1/71

تا چه حد شرح نيروي انساني پيشبيني شده
8

براي پروژه و تخصص آنها با حجم فعاليتها و

1/71

شرح خدمات پروژه تناسب دارد؟
جمع کل امتياز

 00ساير الزامات و محدوديتهاي موجود در اجراي پروژه
عالوه بر محدوديت موجود در خصوص زمان اجراي پروژه ،الزم است پيشنهاد دهندگان در تنظيم پيشنهاد خشود،
موارد ذيل را نيز رعايت فرمايند:
 .1پيشنهاد بايد در قالب "فرم پيشنهاد پروژه" موجود در سايت اطالع رساني طرح جويشگر قابل دسترسي اسشت،
تنظيم و ارائه گردد.
 .2پيشنهاد قيمت بايد در قالب «فرم پيشنهاد قيمت پروژه» موجود در سايت اطالع رسشاني طشرح جويششگرتنظيم
گردد.
 .0در جدول ساختار شکست پشروژه پشيشبينشي ششده در بخشش  8-0-2فشرم پيششنهاد پشروژه ،الزم اسشت ششرح
فعاليت هاي هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعاليتهاي پيشبيني شده در  RFPبه همراه مشوارد احتمشالي کشه
پيشنهاد دهنده ،انجام آنها را ضروري ميداند) به همراه کليه اطالعات درخواست شده در فرم ،به تفکيشک بشراي
هر فعاليت و مرحله ،ارائه گردد .از خالي گذاشتن ستونهاي اين جشدول بشراي فعاليشتهشاي پشروژه ،خشودداري
گردد.
 .4در جدول مشخصات منابع انساني پيش بيني شده ،الزم است نام و ساير مشخصات درخواست ششده بشراي کليشه
پرسنلي که در اجراي پروژه بصورت واقعي مشارکت دارند با ذکر ميزان مشارکت درج گردد .محشدوديت خاصشي
در مورد هزينههاي پرسنلي از نظر مرکز تحقيقات مخابرات ايران وجود ندارد.
 .9شفاف سازي خروجيهاي هر مرحله و ارتباط آن بشا  RFPدر جهشت نششان دادن پوششش کامشل ششرح خشدمات
درخواستي مي بايد در طرح پيشنهادي انجام شود و  RFPمهمور به مهر شرکت به همشراه شناسشنامه پژوهششي
ارسال گردد.
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 02تحويل پيشنهاد به مرکز تحقيقات مخابرات ايران
 حداقل شرايط پيشنهاد قابل تحويل:
پيشنهاداتي قابل وصول ميباشند که شرايط منشدرج در بنشدهاي  7و  8ايشن  RFPرا کشامالً رعايشت نمشوده
باشند .در زمان ارائه پيشنهاد به طرح جويشگر ،رعايت شرايط مذکور ،کنترل شده و در صورت عدم رعايشت هشر
يک از موارد ،از تحويل پيشنهاد ،خودداري خواهد شد.
 نحوه تحويل پيشنهاد:
پيشنهاد دهندگان ميبايست پيشنهاد خود را در قالب دو پاکت مجزا که پاکت اول شامل فرم پيشنهاد پروژه
بدون قيمت به همراه طرح کسب و کار و مشخصات محصول پيشنهادي بوده و پاکت دوم شامل فشرم پيششنهاد
قيمت پروژه ميباشد ،آماده و به همراه يک نامه رسمي به نام معاونشت پشژوهش و توسشعه ارتباطشات علمشي بشه
دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) ،تحويل داده و رسشيد دريافشت
نمايند( .درصورتي که مدارك به ساير واحد هاي ديگر مرکز تحويل داده شود در فراخوان ثبشت نخواهشد ششد و
اين مرکز در قبال آن هيچگونه مسئوليتي ندارد)
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