
تهيهتهيه

 : :

  RReeqquueesstt  ffoorr  PPrrooppoossaall  ((RRFFPP))  
  

  سميه السادات بخيرنياسميه السادات بخيرنياگردآوري و ترجمه گردآوري و ترجمه 
  

  
RFP گــردد  ابــزاري اســتاندارد اســت كــه جهــت خريــداري خــدمات اســتفاده مــي .RFP درخواســتي رســمي از 

فروشندگان براي ارائه طرح بوده و پس از تكميل مذاكرات ميان شركت و فروشنده، ممكن اسـت بعنـوان بخـشي از                      
  .رارداد نهايي منظور گرددق

  
  :  درمواقعي استفاده مي شود كه RFPاز 

  . بايستي براي ارزيابي و انتخاب يك فروشنده، فرآيندي منصفانه، روشن و رقابتي انجام گردد -
هـاي آمـاده و در        نه راه حـل   . (باشد  هايي متناسب با آنها مي      براي به انجام رساندن نيازهايي معين نياز به پاسخ         -

 ) دسترس

 . خواهيم ارتباط قراردادي مداومي با يك فروشنده  ايجاد نمائيم مي -

  
كند تا مطمئن شوند كه سـواالت پرسـيده شـده توسـط آنـان و گـسترة  نيازهـاي                       ها كمك مي    الگوي زير به شركت    

 مناقـصه   كنندگان در   آميز شركت   هايي شامل كليه اطالعات الزم براي ارزيابي موفقيت         مطرح شده، باعث ايجاد پاسخ    
 روشن و مشخص كـه پاسـخ دهنـدگان را           RFPهاي درخواست كننده را در طراحي يك          اين الگو شركت  . گردد  مي

  . كند در ايجاد پاسخي در بر گيرنده كليه نيازها ياري دهد، راهنمايي مي
  
 RFPقسمت زير را شامل گردد9اي شامل عنوان و فهرستي از مندرجات آغاز شده و   بايستي با صفحه  :  

  
   چشم انداز پروژه-
  مديريت پروژه  -

   معرفي شركت -
  نيازهاي فني-

  ملزومات مديريت پروژه -

   مشخصات فروشنده و مراجع مربوط -
   ها  درآمد تخميني و هزينه-

  توافقات مربوط به قرارداد و ليسانس-
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   ضمايم -
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  :باشد  ها به شرح زير مي جزئيات نوشتن هركدام از اين بخش
   

 : چشم انداز پروژه  -

ايـن بخـش شـامل هـدف پـروژه بـوده و       .  و توضيحي درباره محدوده پروژه در شركتRFPشرحي از دليل تهيه    
  ) هاي محلي و غيره هاي شبكه مانند محدوديت(مشكالت بايستي در آن بيان گردند 

  
  : ايستي تهيه گردد بيان اينكه كداميك از موارد زير توسط فروشنده و كداميك توسط درخواست كننده ب  ••
 

   مهندسي، لوازم و اثاثيه، نصب، عمليات، اري و مالكيت:شبكه ارتباطي
  

   لوازم، نصب، نگهداري و مالكيت :تجهيزات مفروض مشتري 
 

   مهندسي، لوازم، نصب، عمليات، نگهداري و مالكيت:هاي مديريت  افزار سيستم افزار و سخت نرم
 

 ، بازاريابي، صدور صورتحساب، وصول، حسابداري و غيره  سرويس مشتري، فروش:خدمات مركزي 
 
دهي فروشنده كه شامل اطالعات كامل فـردي   اطالعات در مورد فرآيند واگذاري طرح، خصوصاً نحوه پاسخ         ••

 . باشد از سازمان كه بايستي طرح به وي تسليم شود، مي
 

   نام و نام خانوادگي 
    سمت 
    سازمان
    آدرس

    شماره تلفن
    اره دورنويسشم

   e.mail آدرس
 

 
هاي دريافتي پس از مهلـت تعيـين شـده            توضيح اينكه طرح  . براي تسليم طرح  ) تاريخ و ساعت  (آخرين مهلت     ••

 . باشد مورد پذيرش نمي
 
 : اين بخش شامل اطالعات در مورد زير است . قالب طرح  ••
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  آيا پيشنهاد بايستي مهر و موم گردد  ♦♦
  يك پاكت جداگانه از اصل پيشنهاد، تهيه و مهروموم گرددآيا جزئيات مالي طرح بايستي در  ♦♦

آيا پيشنهادات بايستي بصورت مكتوب باشند، يا پيـشنهادات بـصورت الكترونيـك و دورنـويس نيـز قابـل                      ♦♦
افـزاري قابـل اسـتفاده      چنانچه پيشنهادات بصورت الكترونيك قابل پذيرش است، برنامه نـرم         . پذيرش است 

 .  و غيرهPDF يا MS Wordمشخص گردد، بعنوان مثال 

 هاي مورد نياز  تعداد كپي  ♦♦

هايي كه شما انتظار داريد       تهيه ليستي از بخش   . هايي كه بايد در طرح فروشندگان موجود باشد         تعيين بخش   ♦♦
ايـن  . هـاي دريـافتي مطمـئن شـويد         كند تا از يكنواختي طرح       باشد، به شما كمك مي      در طرح وجود داشته   

 . سازد تر مي سانخصوصيت مقايسه آنها را آ

 : يك ليست نمونه از رئوس مطالب طرح پيشنهادي شامل   ♦♦
- Cover Letter 
 خالصه مطالب مندرج  -

 شرح خدمت پيشنهادي  -

 شرح مديريت پروژه  -

 مشخصات فروشنده و مراجع مربوطه  -

 زمانبندي -

 گذاري  بخش قيمت -

 اطالعات الزم جهت تماس -
 

 : ل روش براي پاسخ گويي به سواالت فروشندگان شام  ••

  .كند اطالعات الزم براي تماس با فردي كه سواالت را دريافت مي  ♦♦
  emailشود، بعنوان مثال بصورت نوشته، تلفن، شخصي،  ساختاري كه سواالت در آن پذيرفته مي  ♦♦

 . شود آخرين روزي كه سواالت پذيرفته مي  ♦♦
 
اي بـا   ريـد تـا در جلـسه   شما ممكن اسـت تـصميم بگي    . زمان و محل برگزاري جلسه توجيهي براي فروشندگان         ••

توانـد الزامـي يـا اختيـاري      اين جلسه مي.  را بازخواني كرده و به سواالت پاسخ دهيدRFPحضور فروشندگان  
همچنين ممكن است كه شما از كليه فروشندگان بخواهيد تا سواالت خود براي اين جلـسه را تـا تـاريخ                . باشد

 . معين براي شما ارسال نمايند

 : بريد، به عنوان مثال  ها بكار مي  كه شما براي ارزيابي طرحاي از روشي خالصه  ♦♦
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   امتياز 25  درك صحيح از هدف و محدوده كار 
   امتياز 25  نيازهاي اجرايي 

   امتياز 100  نيازهاي فني 
   امتياز 25  نيازهاي مديريت پروژه 

   امتياز 75  قيمت
   امتياز 50  نمايش،تشريح و مراجع 

   امتياز 300  جمع 
  

 . كنيد خي كه شما فروشنده انتخابي خود را اعالم ميتاري  ••

 جـزو امـوال شـركت      RFPتمامي مدارك دريافتي در پاسخ بـه        "توضيحي در مورد مالكيت اسناد، بطور مثال          ••
 ."ها و مدارك پشتيبان به فروشنده مسترد نخواهد شد باشد و طرح مي

 
 شوند قيمت در ارزيابي موثر اسـت، در عـين           گذاري براي پروژه، فروشندگان بايستي مطلع       هاي قيمت   سياست  ••

ترين قيمت ممكن است سرويس ناكافي پيشنهاد كـرده   پائين(ترين قيمت برنده نخوهد بود   حال كه لزوماً پائين   
 ). باشد و قيمتي باالتر كيفيتي باالتر پيشنهاد كند

  
  مديريت پروژه -

RFP         اي دربـاره    در شـركت باشـد، كـه شـامل اطالعيـه      بايستي شامل نام و توضيح مختصري درباره مسئول پروژه
  . باشد حكم سازمان و همچنين ليست اعضاي تيم پروژه مي

  
 ها شركت/  معرفي شركت -

 :  يك نگاه كلي بر شركت شامل موارد زير وجود دارد RFPدر 

 . باشد تشريح بخشي كه خدمات پيشنهادي مربوط به آن مي  ♦♦

 ريزي شده و برنامه جاري  هاي جغرافيايي و انساني داده  ♦♦

سـيم، فيبرنـوري،      ، مـودم كـابلي، بـي      DSLتلفـن،   : تخمين تعداد كاربران جاري اينترنت همراه با نوع خـدمت           ♦♦
 ماهواره

  
RFP                      بايستي شامل اطالعات سطوح اتصال در دسترس كه در حال حاضر در شـركت وجـود دارد، در دو بخـش 

  : زير باشد 
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ي كه در حال حاضر به اتصال اينترنت در شركت شما دسترسي دارند             هاي  ها و سازمان     ليست شركت  :بخش اول   
  : باشد  اين ليست شامل اطالعات زير مي

  نام شركت يا سازمان -
 آدرس و اطالعات تماس -

 كند هاي اتصال كه آنها فراهم مي شرح سرويس -
  

دهاي شـركت  نفعان، شامل كسب و كارهاي اصلي و نها ليست سطوح اتصال جاري براي تجمع ذي: بخش دوم   
  : باشد  ، اين ليست شامل اطالعات زير مي)ها شركت(
 نام نهاد، سازمان يا شركت -

 )ها ها و تعداد ساختمان  مكانGPSهاي شهري و در صورت امكان  شامل آدرس(مكان  -

مـس، كابـل كواكـسيال، فيبـر،        : ، ماننـد    )دانـيم   چنانچه مـي  (زير ساخت موجود در هر ساختمان        -
  و اينكه ورودي ساختمان هوايي است يا زيرزمين آنتن، مالك زير ساخت

 ها اند و قيمت اين سرويس هاي جاري كه متقبل شده سرويس -
  

  نيازهاي فني -
  
  

RFP بايستي شامل اطالعات تفصيلي درباره  :  
  

كـه در پـروژه     ) بـراي هـر نهـاد، كـسب و كـار و مقـر             (گستره سرويس مورد نيـاز، شـامل تعـداد مـشتريان              ♦♦
 .اند و براي خدمت مورد نظر گرفته شدهريزي شده  برنامه

، كـه در پـروژه      )نهادها، كسب و كارهـا و مقرهـا       (هاي شركت كه شامل نيازهاي مشتريان         كليه درخواست   ♦♦
 . باشد تعيين شده است، مي

نيازها بايستي با جزئيات كافي بيان شوند تا مطمئن شويم كه فروشـندگان بـالقوه درك كـافي از پـروژه را                        ♦♦
  . توانند تخميني دقيق و پيشنهادي مناسب براي ارائه خدمت داشته باشند  ميبدست آورده و

  
RFP بايستي شامل اطالعات مستند و كامل در موارد زير باشد  :  

  
 اهداف و اهداف عيني براي گستره پروژه  ♦♦

 هاي كاربردي   براي زيرساخت، اتصاالت و برنامه-مشخصات كاركردي  ♦♦
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اي اجرا، بعنوان مثال ممكن است شركت شما حداقل سطح اتـصاالت             تشريح نيازها بر   -مشخصات اجرايي   ♦♦
 . مورد نياز و يا هر استانداردي را در نظر داشته باشد، كه از فروشنده انتظار موافقت با آن را دارد

 . محيطي كه سيستم يا سيستم كاربردي بايستي در آن اجرا شود  ♦♦

انـد كـه بـه خـدمت پيـشنهادي       هد يا انتخـاب شـده  كه متع) نهاد، كسب و كار و افراد(مشخصات مشترياني     ♦♦
نام مشتري، محل، منظور از خدمت، ميزان پهناي باند مـورد نيـاز از خـدمت                : دسترسي داشته باشند، شامل     

 .در حال حاضر و تقريب افزايش آن در سه سال آينده

 . هاي كاري كه براي مشتري بايد فراهم باشد تشريح گروه  ♦♦

 .  مشتري بايستي براي خدمت پيشنهادي بپردازداي كه ميزان پول ماهيانه  ♦♦
 

 خود تاكيد كنيد كه فروشندگان بايستي گـستره خـدمت پيـشنهادي خـود را بـا جزئيـات كـافي تـشريح                        RFPدر  
 : نمايند، كه اين جزئيات شامل 

هاي استاني و ملي و اينكه كاربران چگونه به خـدمت             هاي شبكه، سيستم    شامل نقشه (معماري و زيرساخت      ♦♦
  .هاي ارتباطي براي تبادل صدا، ديتا، نقشه و فيلم  آوري و فن) حلي دسترسي پيدا خواهند كردم

 .چگونه خدمت پيشنهادي به نيازهاي اتصالي براي برقراري ارتباط دست خواهد يافت  ♦♦

 .هاي كاربردي هاي كابردي و پهناي باند مورد نياز براي پشتيباني از اين برنامه برنامه  ♦♦

 . ني كه فروشنده براي اين پروژه استفاده خواهد كرداستانداردهاي ف  ♦♦

تواند با امكانات فروشنده ارتبـاط داخلـي برقـرار            شرايطي كه تحت آن يك فراهم كننده خدمت ثالث مي           ♦♦
 .كرده و خدمات خود را ارائه نمايد

 . تواند در آينده به مشتريان جديد توسعه يابد توضيح شرايطي كه خدمت مورد نظر مي  ♦♦

 . تواند ارتقاء يابد و در اختيار مشتريان قرار گيرد طح سرويس ارائه شده ميچگونه س  ♦♦

 . هاي غيرمعتبر و تعريف نشده امنيت زيرساخت فيزيكي و چگونگي محافظت در مقابل دسترسي  ♦♦

 . امكانات) در صورت وجود(افزونگي   ♦♦
  

  ملزومات مديريت پروژه -
  

. براي اجراي پروژه را ارائـه نمايـد  ) همراه با جزئيات( پروژه  خود از فروشنده بخواهيد تا برنامه مديريت     RFP در  
RFPبايد تخميني از زمان شروع و زمان خاتمه پروژه را در خود داشته باشد  .  

  :برنامه مزبور بايستي حاوي جداول زمانبندي و نكات زير باشد 
   
 ه و مشخص كردن نفرات كليدي تعيين تيم مديريت پروژه از جانب فروشنده براي اين پروژ: مديريت پروژه   ♦♦
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هـاي   هاي اجرا، ارتباطـات و وابـستگي  Mile stoneهاي تحويل،   يك برنامه اجرايي شامل تاريخ:برنامه پروژه   ♦♦
 هر وظيفه و زمانبندي

تشريح چگونگي طراحي گـستره خـدمت، شـامل جزئيـات تـست مـشتريان و اجـراي                  : طراحي و توسعه سيستم       ♦♦
 . شود نتي مياي كه شامل گارا نهايي، حوزه

 . هاي مورد نياز براي پروژه و چگونگي انجام آنها تشريح جزئيات كليه آموزش: آموزش   ♦♦

 .هاي پشتيباني و چگونگي ايجاد آنها  تشريح كليه فعاليت:پشتيباني   ♦♦

 هاي راهنماي مورد نياز براي تحول و استفاده از خدمت  اطالعات و كتاب:تندات الزم  RFPمس  ♦♦
 

   مراجع مربوطه مشخصات فروشنده و -
  

هاي خود را براي انجام پروژه بـا ارائـه اطالعـات     ها و شايستگي  خود از فروشندگان بخواهيد كه توانايي  RFP در  
  : زير تشريح نمايند 

 اي از شركت فروشنده و خدمات ارائه شده توسط آن شركت  خالصه  ♦♦

براي اطمينـان از در دسـترس بـودن         (نند  ك  مختصري از ارتباط ميان فروشنده و سازندگاني كه وي را تامين مي             ♦♦
 ) محصول

آميـز خـدمت      هاي فروشنده براي انجام موفقيت      ها و يا ظرفيت     توضيحي در مورد مشخصات، تجربيات، قابليت       ♦♦
 و تكميل به موقع پروژه 

 توضيح مشخصات اعضاي تيم پروژه   ♦♦

اي با اندازه  آميز پروژه  موفقيتاطالعات در مورد مشتريان فعلي، شامل تعداد، خدمات مشابه و مدارك اجراي      ♦♦
 و پيچيدگي مشابه با پروژه حاضر 

اي  اطالعات تماس با مراجع سه پروژه مشابه از نظر اندازه، كاربرد و حوزه عملكرد و همچنين خالصه         : مراجع    ♦♦
 . از گستره نصب آنها

  
  ها  درآمد تخميني و هزينه -
  

انه مورد انتظار از خدمت ارائه شده توسط پروژه باشد، كه            بايستي حاوي جمع درآمد ماهي     RFP :  درآمد تخميني   
 . باشد شامل ميزان واقعي پولي كه مشتريان بصورت مداوم خواهند پرداخت، مي

 مدت زماني كه الزم است تا مشتريان خدت مربوطه را تائيد كرده و از فروشنده خريداري نمايند   ♦♦

  سال آينده 10 تا 3دمت مزبور در شركت شما در مدت پيش بيني بازار يا برآوردي از رشد استفاده از خ  ♦♦
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ها را بصورت تفكيكي و با جزئيات و همچنين بـصورت              بايد از فروشندگان خواسته شود تا هزينه       RFPدر  : هزينه  
ها را در فرمتي مشابه ارائه دهند، تا          بسيار مهم است كه تمامي پيشنهاد دهندگان هزينه       . كلي مشخص نمايند  

 بايـد از فروشـندگان بخواهـد تـا پيـشنهاد خـود را در                RFPبنـابراين   . اي عادالنه فراهم گردد     يسهامكان مقا 
ها را به ترتيب زير       توانيد از آنها بخواهيد تا هزينه       به عنوان مثال شما مي    . اجزاي مشخص سازماندهي نمايند   

  : تفكيك نمايند 
 ) گذاري گردد ده و قيمتافزار بايستي جداگانه ليست ش هر قطعه از سخت(افزار  سخت  --

 ) افزار  نرمLicenseافزار سيستمي و كاربردي، شامل قيمت  نرم(افزار  نرم  --

 ) منابع و تجهيزات كار(نصب   --

 ) اندازي، پشتيباني و وصل به اينترنت راه(اجرايي شدن   --

 ) راهبران، كاربران(آموزش   --

 ) ها نوشتجات، محصول، كتب راهنما، تعداد كپي(مستندسازي   --

 ) كاركنان، تست، مسافرت(ت پروژه مديري  --

 متفرقه   --

شود، مشخص    هاي اجرايي ماهيانه مي     فروشنده بايستي مقداري را كه در آن ميزان درآمد ماهيانه بيش از هزينه              ♦♦
 . نمايد

. مـشخص نمايـد   ) درصـورت وجـود   (هايي را كه تنها يكبـار بايـد صـورت گيـرد               فروشنده بايستي ميزان هزينه     ♦♦
يـا اينكـه شـما تـصميم        . (را تعيين نمايد  ) همراه يا بدون تزريق سرمايه    ( بازگشت سرمايه    فروشنده بايستي دوره  

 .) گيريد كه آنرا اعالم نماييد مي

 تمـامي كارهـا و       فروشـنده بايـستي مـسئوليت     . هاي كامل را خواهيد پـذيرفت       مشخص كنيد كه شما تنها پاسخ       ♦♦
 .  دهندها را بطور كامل انجام خدمات را بپذيرد و تعيين هزينه

 ها و ارتباط آنها با اقالم تحويلي  جدولي از پرداخت  ♦♦

   روز 120ها معتبر باشد و بايستي فروشنده نيز آنرا بپذيرد تعيين كنيد، مثالً  مدت زماني را كه قيمت  ♦♦
  
  توافقات مربوط به قرارداد و ليسانس -

   
چنانچـه  . باشـد    مـستندات قـانوني مـي       شامل كليه قراردادهاي خريد، توافقات محرمانه و ديگـر         RFPاين بخش از    

تـوان از فروشـندگان    باشـد، مـي    آمده محرمانه ميRFPجزئيات پروژه و يا اطالعات متعلق به مالك پروژه كه در  
گزينـه  . اي مبني بر عدم فاش سازي اطالعات را امضاء نموده و همراه طرح خود ارسـال نماينـد                   خواست توافقنامه 

 . باشد  ميRFPدر مورد محرمانه بودن اطالعات مربوطه در اي  ديگر لحاظ كردن اخطاريه
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  .  موجود باشدRFP ضمايمي كه بايد در -
  

كنيد بايستي حـامي اطالعـات از شـركت شـما باشـد كـه فروشـندگان را يـاري                      اي كه شما انتخاب مي      هر ضميمه 
  . خواهد كرد

  :يد اي از مستنداتي است كه ممكن است شما انتخاب كن فهرست زير نمونه
   
  هاي جاري  و يا تشريح جزئيات سيستم) تلفن، كابل و غيره(هر نموداري از شبكه موجود   ♦♦
 . تواند هدايت كننده باشد هايي از نيازها كه مي ارزيابي  ♦♦

 هرگونه بررسي و تحقيق مرتبطي كه در شركت انجام شده، اطالعات آماري و مستندات فني   ♦♦

  هاي شريك در پروژه  سيستمي از سازمان  ♦♦
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