
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد مناقصه نرم افزار بازارگاه

 فجر جهاد داخلی شرکت حمل و نقل جاده ای 

هر قظر هاره قرم اجزار اامع   10101335919به شرااهره م   شررت  حل    قل  ااه  ا  جرر اااه  احتراماً   

را از طریق مااقصره ملمم  رریاار  قلایاا بایامهره ه متلاارهار شررت  هر مااقصره م  دماقاا از   بازارگا  تام 

داریخ اقتشرار گگا  هر ر زقامه ملشرار  اا  هریاج  اهرااه مااقصره به  احا حلمق  یا اهار  مراا ه   یا از  

 اهااه مااقصه را هریاج  قلایاا.  jahad.com-www.fajr طریق های 

دحمی  پاتات اهااه مااقصه پس از دهله    مار   ممم با رمای  شه  دشریفات   اا دماره  ایاهه متلاارهار 

با هر ههر  هاشرتم م رج  قامه م تهر از شررت  حراا  یا  10/07/1401دا پایار  ق  اهار  ر ز یهشراهه ممرره 

دارار   احا حراهررر  شررررت  حلر    قلر  ااه  ا  جرر ااراه به گهر قلرایارا  قاقمق    ت   تارت م   به 

 مراا ه قلایاا . 45بزرگرا  گی  اهلل ه ها  ااب متر  گزاهگار رهابار حهار  پالک 

قرم    متلاار  حورمر هر مااقصرهشرایار کتر اهر  امالم قرب بایا هقهلاً مبابق د ااات هررماهرت  باشرا   شررت  

اجزار قسه  به هرج د ااات ماارج با کتر هقهق ازئهات اقاام قلایا . الااً شرت  جرر اااه م  دماقا از قهمل 

 اات هررماهت  امتااع قلایا . اپهشاااه ات رارج از چارچمب   د
 شرکت فجر جهاد در انتخاب هر کدام از شرکت های فروشنده نرم افزار بازارگاه مختار می باشد .

 موضوع مناقصه : خرید جامع و کامل نرم افزار بازارگاه بصورت اختصاصی

 شرایط شرکت در مناقصه  

 اقفمرمادهک باشا .اازاماً هارا  گمامهاامه ردهه باا  از شمرا  ماا  حومر هر مااقصه متلاا  شرت  (1

اا ل مسرتااات ممره قهاز برا  هررماهر    الفمت اا اهر  هر پات  حورمر هر مااقصره متلاار  (شررت  2

حا ر مرمز بازار ااهتر قهه  حل    قل  را پریا    بااما  مربمط به شرت  دا یم تااا  قرم اجزار را دایها 

 را به حمرت برابر اح  ارائه قلایا .   شرتتاامههاامه هالئ  مایری  امم از ر زقامه رهل  اها م رج  قامه    

مت اا اهر  اا  شررت  هر مااقصره ارلاقتاامه باقه  د اا هر پرهار     حورمر هر مااقصره متلاار (شررت  3

      شررها  291960674 مه همر دممار به حسرراب شررلار  بهسرر مه همر ریال   یا  اه قلا  به مه غ  ه یسرر به مه غ 

IR300130100000000291960674  اریز  جهش جرر اااه  اه شررررت  حلر    قل  ااه  ا   هر 

 قرار هما . بگر را هر پات  

http://www.fajr-jahad.com/


 

 

 

 

 

از مااقصره رارج رماما  قشرا ت هه پاتات بایا طهق قماقهم مااقصره مار   ممم شرمه   به پاتاد  ته مار   ممم (4

 شا   هر ایم رصمص شرت  تااا  هر مااقصه مرگمقه امتراض را از رمه ه ب   هاقط قلمه  اه  .

حاارر به داظهم قرارهاه یا اقرام   ته ظرف یک مفته پس از امالم قتهره  برقا  ا ل شررت  هر مااقصره هر ره (5

ایم ممره شررت  برقا  حق مرگمقه امتراض را از  م ام ه قهاشرا به قفع شررت  جرر اااه ارهط رماما شرا . هر 

 رمه ه ب   هاقط قلمه  اه  .

مااقصره حااترر ظرف مات یک ما  بایا مسرتره گرهه   دوم و سوومدهصرر    هر ره  شررت  هر مااقصره برقاگار 

امهرهگار  ا داظهم قرارهاه پهشراااه تته  شررت  به دردهب ا امی  به قیمگر ایاهه هر ایم مات برا  اقرام م ام ه 

ابالغ گرهه ته هر ایم حررمرت به شرررط اهررتاهاف برقاگار از اقرام م ام ه هرر ره  گقار قهز به قفع شرررت  جرر  

 اااه اهط رماما شا.

گذشررته باشررا پس از اررهط یک مفته (چااقچه از زمار ابالغ قتهره به برقا  ا ل مااقصرره اا  اق لاه قرارهاه 6

 ار ه م   همم به مامار برقا  امالم رماما شا .ه ره  گر به قفع شرت  به دردهب برقاگ

پهشراااه  به شررت  قرهرها  باشرا شررت  جرر اااه م  دماقا مااقصره را  ،  هم شرا هر ممما د ه(هر حرمردههه 7

 ممامع را اا  ادخاک مرگمقه دصلهم به تلهسهمر م امالت ارااع قلایا .  درایا 

رمه را به شرررت    MVPق  هارقا دا   بالغ قتهره یک ما    ا م(برقاگار شرررت  هر مااقصرره از داریخ امال8

 ارائه قلایا.

( شرررت  برقا  هر مااقصرره مت اا اهرر  قرم اجزار تام    اامع بازارگا  را بصررمرت ارتصرراحرر  هر ارتهار  9

گرهه  شرررت  جرر اااه قرار هاه    مامار ایم قرم اجزار هر حهم قرارهاه ، قرم اجزار بازارگا  جرر اااه د ری  

  هر مراع حاا  باام شرت  جرر اااه با مااهه  رصمح  ثه  گرهه .

(شررت  متلاار  حورمر هر مااقصره مت اا اهر  بر اهرا  اا ل پهمهر  اهرااه مااقصره ناا ل مسرتااات 10

ممره قهاز برا  هررماهرر  حررا ر مرمز بازارگا  ااهتر قهه  حل    قل ( بااما  مربمط به شرررت  دا یم 

 ر را دایها   قسه  به اارا  گر مت اا باشا .تااا  قرم اجزا

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 
 مدارک مندرج در پاکات الف و ب و ج مناقصه                                         

 

 محتویات پاکتها نام پاکات 

  پاکت الف

معرفینامه 

معتبر به 

 همراه 

گگا   بازارگا  ااهتر قهه  حل    قل     جرم دایها شا  مستااات ممره قهاز برا  هررماه  حا ر مرمز 

اموا  مراز شرت       رگرریم دغههرات هارقاگار اموا  مراز م تهر هر زمار بازگشای    م رج  هارقاگا

هاامه   تارت م    دصمیر شاا –شه  اموا  گر گمام  حالحه    ردهه باا  شمرا  ماا  اقفمرمادهک 

به حمرت تام    دلام حفحات مار   اموا  مراز شا   هجترچه اهااه مااقصه  –گار اموا  مراز  قاهار

 نشرایط مااقصه   شرایط ملمم    رصمح    مشخصات جا    اارای ( مرمز هازمار راماار  

مه همر ریال جهش  اریز   اه   ه یس مه غ یا دولهم شرت  هر مااقصه   الاقتاامه باقه  د اا هر پرهار   پاکات ب

 291960674قلا به حساب شرت  جرر اااه به شلار  حساب

 قهل  پهشاااه  رریا قرم اجزار به ملرا  قهل  پشتههاق  با قها مه غ  پاکت ج 

 

 

 



نحوه امتیازدهیسندي که باید بارگذاري شوداجباريعنوانردیف
سقف 

امتیاز

تصویر اساسنامه شرکت بازارگاه*اساسنامه شرکت1

تصویرآگهی تأسیس شرکت بازارگاه*آگهی تأسیس شرکت2

تصویر روزنامه آخرین تغییرات شرکت بازارگاه*روزنامه آخرین تغییرات شرکت3

تصویرکپی برابر اصل شناسنامه مدیر عامل شرکت بازارگاه*شناسنامه مدیرعامل4

تصویر کپی برابر اصل کارت ملی مدیر عامل شرکت بازارگاه*کارت ملی مدیر عامل5

دکترا 2 امتیاز – ارشد 1 امتیاز- کارشناس 0,5 امتیازتصویر کپی برابر اصل آخرین مدرك تحصیلی مدیر عامل شرکت بازارگاه*مدرك تحصیلی مدیر عامل6

هر 2 سال سابقه اجرایی  1 امتیازتصویرسوابق مدیریتی مدیرعامل شرکت بازارگاه (  اسناد رسمی )  سوابق مدیریتی مدیر عامل7

تصویرکپی برابر اصل شناسنامه اعضاي هیأت مدیره شرکت بازارگاه در یک فایل یکپارچه*شناسنامه اعضاي هیأت مدیره8

تصویر کپی برابر اصل کارت ملی اعضاي هیأت مدیره شرکت بازارگاه در یک فایل یکپارچه*کارت ملی اعضاي هیأت مدیره9

*مدرك تحصیلی اعضاي هیأت مدیره10
تصویر کپی برابر اصل آخرین مدرك تحصیلی اعضاي هیأت مدیره شرکت بازارگاه در یک فایل 

یکپارچه

تصویرکپی برابر اصل شناسنامه نماینده شرکت بازارگاه*شناسنامه نماینده11

تصویر کپی برابر اصل کارت ملی نماینده شرکت بازارگاه*کارت ملی نماینده12

*مجوز نماد اعتمادالکترونیکی براي دامنه بازارگاه13
تصویرمجوز نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

براي دامنه بازارگاه

*مجوز تصدي رسانه بر خط و یا نشر دیجیتال14
تصویر مجوز تصدي رسانه بر خط و یا نشر دیجیتال از مرکز فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

15

فرآیند ثبت نام عضو و تائید هویت/اصالت و 

مکانیزم جلوگیري از سرقت هویت ( مانند راستی 

آزمایی از طریق پیامک) 

اسکرین شات از صفحات مربوطه در نرم افزار و یا پروتوتایپ فرآیند نرم افزار بازارگاه*

مستندات 1 امتیاز،  نو آوري 2 امتیاز،  نحوه اجرا 3 امتیاز،  

داشتن مکانیزم جلوگیري از سرقت هویت 2 امتیاز، 

استعالم از سازمان 2 امتیاز

10

16
 ، RFQ ،فرآیندهاي معامالت بازارگاه ( رزرو

مزایده و . . .) 
اسکرین شات از صفحات مربوطه در نرم افزار و یا پروتوتایپ فرآیند نرم افزار بازارگاه*

مستندات 1 امتیاز،  نو آوري 1 امتیاز،  نحوه اجرا 3 امتیاز، 

تنوع روشهاي معامالت 3 امتیاز
8

17
اطالع رسانی ( اپلیکیشن موبایل، وب سایت، 

 ( IVR ،پیامک، مرکز تماس،کیوسک
5هر روش 2 امتیازاسکرین شات از صفحات مربوطه در نرم افزار و یا پروتوتایپ فرآیند نرم افزار بازارگاه

18

سایر خدمات ارزش افزوده ( خدمات پرداخت، 

پیشنهاد هوشمند، بررسی و  جستجو و ارزیابی  

خدمات اعضا و ...) 

2هر خدمت ارزش افزوده 1 امتیازاسکرین شات از صفحات مربوطه در نرم افزار و یا پروتوتایپ فرآیند نرم افزار بازارگاه

مستندات مورد نیاز براي درخواست صدور مجوز بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل 

توضیحات : مدارکی که مستنداتی در سامانه  براي آن ارائه نشده باشد ، امتیازي به آن تعلق نمی گیرد .

5



نحوه امتیازدهیسندي که باید بارگذاري شوداجباريعنوانردیف
سقف 

امتیاز

19
مکانیزم رسیدگی به شکایات و پاسخگویی( مرکز 

تماس، چت سرور، Email، فرم و . . . ) 
اسکرین شات از صفحات مربوطه در نرم افزار و یا پروتوتایپ فرآیند نرم افزار بازارگاه

داشتن مرکز تماس 3 امتیاز،  هر روش و میزان  موثر بودن 

در اجرا 2 امتیاز، 
5

*شرایط میزبانی بازارگاه20
صفحه اول قراراداد هاستینگ در صورت موجود یا مشخصات سرور تحت نظر بازارگاه شامل نام دامنه ، 

آدرس IP و محل جغرافیاي سرور
5دیتا سنتر  معتبر و وضعیت تست میزبانی  Seo   ،  امتیاز 5

5مستندات 1 امتیاز، مطلوییت عملکرد در اجرا 4 امتیازشرایط فنی بانک اطالعاتی بازارگاه21

22
شرایط فنی نرم افزاري بازارگاه ( بارگذاري سریع 

و موثر صفحات) 
5مستندات 1 امتیاز، مطلوبیت عملکرد در اجرا 4 امتیاز

23
وجود فرآیند نظر سنجی موثر و ارزیابی رضایت 

و نمایش آن به دیگر اعضا
5نو آوري  و  موثر بودن 5 امیتاز

اسکرین شات از صفحات نرم افزار و یا پروتوتایپ نرم افزار بازارگاه*برنامه عملیاتی24

مدیریت اطالعات 2 امتیاز، مدیریت امنیت اطالعات و 

پشتیبان گیري3 امتیاز، شناخت فرآیندهاي حمل و نقلی و 

لجستیکی و مدل تجاري2 امتیاز، مستندات فوق و 

پیش نویس اساسنامه بازارگاه وچارت سازمانی 2، راهنماي 

گام به گام استفاده براي اعضا 1

10

*توان اجرایی/مالی25
 مستند مربوط به سرمایه ثبت شده شرکت یا اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر 

قانونی یا تأیید اعتبار از سوي بانکها

مستندات توان مالی ( سرمایه و دارایی یا درآمد هر 2000 

میلیون ریال 1 امتیاز)  ( مستند به سرمایه ثبت شده شرکت 

یا اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر 

قانونی یا تائید اعتبار از سوي بانک ها) ،

5

*تعداد پرسنل داراي لیست بیمه26

لیست بیمه پرسنل شرکت بازارگاه با مهر شرکت بیمه (  در صورت وجود افراد  با مدرك تحصیلی 

کارشناس و یا کارشناس ارشد  و یا باالتر در امور   it یا رایانه یا حمل و نقل در لیست بیمه ، مدارك 

تحصیلی ایشان انتهاي لیست بیمه در این بند قرار داده شود . ) 

به ازاي هر کارشناس متخصص در امور IT و  رایانه و حمل 

و نقل  25/0 امتیاز و کارشناس ارشد و باالتر معادل 0,5 

امتیاز

5

27
متن توافقنامه هاي اعضا و شرایط و فرآیندهاي 

جبران خسارت، تسویه حساب و تضمین
اسکرین شات از متن توافقنامه موجود در نرم افزار بازارگاه با راننده ، صاحب بار و شرکت*

صراحت 2 امتیاز،  کامل بودن 5 امتیاز، دسترسی 2 امتیاز، 

سهولت فرآیند جیران خسارت و یا تضمین  4 امتیاز، 

فرآیند عقد توافقنامه با اعضا 2 امتیاز

15

رتبه شوراي عالی انفورماتیک28
رتبه 1- 5 امتیاز و رتبه 2- 4 امتیاز و رتبه 3-3 امتیاز،  

رتبه 4 -2 امتیاز و رتبه 5و6و 7- 1 امتیاز
5

5به ازاي هر عضو فعال 0,05 امتیاز ، هر تراکنش 0,01  امتیازتعداد اعضاي بازارگاه ، تعداد تراکنش موفق29


