"فراخوان شناسایی پیمانکار ذیصالح جهت مدیریت و توزین هوشمند پسماند"
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای افزایش بهره وری بمنظور مدیریت همزمان کلیه
فرایندهای ثبت اطالعات و فراهم آوری یک سیستم جامع مدیریت پسماند در نظر دارد نسبت به شناسایی و
ارزیابی متقاضیانی که از توانمندی فنی و مالی الزم اجرای طرح برخوردار می باشد اقدام نماید.
 -1عنوان طرح :طرح جامع توزین ،نظارت ،کنترل و مدیریت پسماند
 -2شرایط متقاضیان
 -1-2دارابودن توانمندی فنی و مالی
 -2-2داشتن حسن سابقه
 -3-2داشتن سابقه مفید در موارد مشابه
ازکلیه متقاضیان دعوت میشود حداکثر ظرف مدت  15روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی ضمن اعالم
آمادگی به صورت مکتوب نسبت به تحویل مستندات ذیل به آدرس :رشت ،سبزهمیدان ،ابتدایاستادسرا،
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت اقدام نمایند.
 -4مدارک موردنیاز
 -1-4اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی(برابراصل)
 -2-4سوابق ومدارک تحصیلی اعضای هیات مدیره و نیروهای کلیدی برای اشخاص حقوقی(برابراصل)
 -3-4ارائه مستندات مربوطه به فعالیت های انجام شده طی  10سال گذشته
 -4-4ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی
 -5-4ارائه مستندات مربوطه و دارا بودن توان فنی و تجربه مشابه مرتبط با موضوع آگهی
 -6-4ارائه مستندات مربوط به احداث و بهره برداری کارخانجات مشابه طی  10سال گذشته
 -7-4اعالم آمادگی جهت بازدید کمیته کارشناسی از مراکز احداث شده و در حال بهره برداری
توضیح :برای دریافت اطالعات بیشتر و شرح خدمات به آدرس اینترنتی /http://rasht-bazyaft.ir
مراجعه فرمایید.

شرح خدمات:


قابلیت تعریف قراردادهای رفت و روب و جمع آوری پسماند تر ،پسماند خشک و توافق نامه های مربوطه
در نرم افزار



قابلیت تعریف مشخصات تمامی خودروها



قابلیت ثبت و مدیریت خودروها در زمان تخلیه پسماند



قابیلیت ثبت و مدیریت خودروها در حین حمل پسماند



قابلیت ثبت و مدیریت سمی تریلرها از ایستگاه میانی



دارای بخش گزارش گیری و تحلیل سامانه



دارای بخش مانیتورینگ و هشدارها



دارای بخش صدور صورت وضعیت بر اساس کارکرد



دارای بخش تولید سند روزانه و هفتگی و ماهیانه جهت بایگانی



دارای بخش مدیریت فروش موردی



آماده نمودن زیرساخت شبکه های ارتباطی



آماده نمودن بخش باسکول هوشمند



آماده نمودن بخش دوربین های ثبت پالک



تولید انواع کارت شناسایی الکترونیکی



قابیلت اتصال به سیستم عامل های اندروید و  iosجهت نظارت و کنترل



سخت افزار الزم جهت محاسبه و ثبت و ارسال وزن



مانیتورینگ جمع آوری زباله خشک در  55محله شهر رشت



دارای نسخه مدیریت ،کارکنان ،مشاور ،تولید کننده پسماند ،پیمانکار و نسخه ایستگاه میانی



تولید انواع سند برای ارائه به یخش مالی جهت صدور انواع صورت وضعیت در قالب  PDFو اکسل



قابلیت نمایش آنالین



قابلیت ارتقا نرم افزار و ارتباط با دیگر سامانه های سازمان مانند اتوماسیون اداری و .....



دارای سخت افزار های دوربین تشخیص پالک ،کارت شناسایی الکترونیکی ،موبایل کامپیوترو سخت
افزار جهت محاسبه و ثبت و ارسال وزن

