بَ ًام خذاًّذ بخشٌذٍ هِرباى

هصْبات كويسيْى تٌظين هقررات ارتباطات
جلسَ شوارٍ  43هْرخ 6331/4/66
دستْر جلسًَ -اهَ ُاي شوارٍ  605/050هْرخ 31/4/60

- 6ثشسعي َ تصُيت ؽيُي ثشگضاسي مضايذي اوتخبة اپشاتُس عُم تلفه ٌمشاي
- 2ثشسعي َ تصُيت تعشفً اتصبل ثً ؽجکً صيش عبخت ثً اصاي ٌش ليىک E1
هصْبات جلسَ :

- 6دس استجبط ثب ثىذ يک اص دعتُس کبس ,مُضُع ثشسعي َ تصوُيت ؽويُي ثشگوضاسي مضايوذي
اوتخبة اپشاتُس عُم تلفه ٌمشاي ثب تُجً ثً صُست جلغوً کميغويُن ؽومبسي 41
مُسخ  َ 11/62/6مصوُثً جلغوً موُسخ ٌ 11/62/61يئوت َصيوشان کوً عوي وبموً
ؽمبسي  49413/267711مُسخ  11/62/26معبَن اَل سئويظ جمٍوُس اثوشد ؽوذي
اعت ثشسعي َ الضامبت ؽشکت دس مضايوذي َ پبسامتشٌوبي اسصيوبثي مضايوذي اوتخوبة
اپشاتُس عُم تلفه ٌمشاي ثً ؽشح صيش تصُيت ؽذ.
 - 2دس خصُؿ ثىذ  2دعتُس کبس  ,مُضُع ثشسعي َ تصُيت تعشفً اتصبل دَ عوُيً ثوً
ؽشکت صيشعبخت ثً اصاي ٌش ليىوک  ,E1کميغويُن پوظ اص ثشسعوي َ تجوبدل و وش
عمف تعشفً اتصبل ثوً ؽوجکً صيوش عوبخت سا ثوً اصاي ٌوش ليىوک  E1مبٌبووً مجلو
 ( 27/661/666ثيغت َ ٌفت ميليُن َ ٌؾتصذ ٌضاس ) سيبل تعييه َ تصُيت ومُد
َ ثش ايه اعبط ؽشکت استجبعبت صيش عبخت مي تُاوذ تعشفً خُد سا توب ايوه عومف
تعييه َ اجشا َ ثً اعشع عبصمبن ثشعبوذٌ .مچىيه ممشس ؽذ گضاسػ تحليلي اتخبر
سَػ فُق َ تعييه ايه تعشفً سا عبصمبن پظ اص يک عبل اص صمبن اجشا ثً کميغيُن
اسائً ومبيذ.ضمىب" تعشفً مزکُس ؽبمل استجبط ثيه الملل ومي ثبؽذ.
الساهات شرکت در هسايذٍ اپراتْر سْم تلفي ُوراٍ

 حذالل  %1عٍبم متمبضي ثبيذ متعلك ثً يک اپشاتُس خبسجي کً داساي حوذالل
 1ميليُن مؾتشک تلفه ٌمشاي دس عبيش کؾُسٌب ثبؽذ.
 حذالل  %16عٍبم متمبضي ثبيذ متعلك ثً اؽخبؿ حميمي يب حمُلي ايشاوي
ثبؽذ.
 اسصػ عووشمبيً متمبضووي ثبيووذ حووذالل معووبدل  %16حووك اتمتيووبص صووذَس پشَاوووً
ثبؽذ.
تبصرٍ  :عوشمبيً موُ ش عوٍبمذاسان ثوً وغوجت دسصوذ عوٍبم ووبن دس مؾوبسکت ,
محبعجً خُاٌذ ؽذ.
پاراهترُاي ارزيابي هسايذٍ اًتخاب اپراتْر سْم تلفي ُوراٍ
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ؽشکت ٌبي متمبضي دس مضايذي ثش اعبط اعىبد َ مذاسکي کً دس مضايذي اسائً مي
ومبيىذ تُعظ کميتً فىي َ ثبصسگبوي ثش اعبط پبسامتشٌوبي صيوش موُسد اسصيوبثي لوشاس
گشفتً َ امتيبص دٌي مي ؽُوذ .کغت حوذالل  16امتيوبص دس ايوه مشحلوً ثوشاي ساي
يبثي ثً مشحلً ثبصگؾبئئ ليمت الضامي اعت.
 - 6قذرت هالي ّ اعتباري (  00اهتياز)

 - 6- 6ميضان تعٍذات َ اعتجبس مبلي (  7امتيبص )
 - 2- 6داسايي ٌبي ؽشکت َ دعتشعي ثً مىبثع مبلي (  7امتيبص )
 - 4- 6ميضان عشمبيً گزاسي خبسجي (  1امتيبص )
 - 0تْاى هذيريتي,اجرائي ّ پشتيباًي (  00اهتياز )

- 6- 2
- 2- 2
- 4- 2
- 3- 2

عُاثك دس صميىً ايجبد َ ثٍشي ثوشداسي اص ؽوجکً ٌوبي مُثبيول وغول  4تلفوه
ٌمشاي (  1امتيبص )
عُاثك دس صميىً ايجبد َ ثٍشي ثشداسي اص ؽجکً ٌبي تلفه ٌمشاي (  1امتيبص )
عُاثك اجشايي  /تخصصي (  1امتيبص )
وحُي و بست َ امکبن کىتشل کيفيت ؽجکً (  1امتيبص )

- 3طرح فٌي (  00اهتياز )

4
4
4
4

6243-

-

عشح کلي َ پيکشثىذي ؽجکً (  1امتيبص )
عشح پُؽؼ ساديُيي (  7امتيبص )
لبثليت اجشايي عشح (  4امتيبص )
صمبوجىذي اجشايي عشح (  1امتيبص )

- 4طرح تجاري (  05اهتياز )

 - 6- 3تعذاد مؾتشکيه
 - 2- 3عشَيظ ٌبي پيؾىٍبدي
 - 4- 3کيفيت عشَيظ (اص جملً )SLA
ٌ - 3- 3ضيىً ٌبي عشمبيً گزاسي َ وگٍذاسي
 - 1- 3مذت صمبن پيؼ ثيىي ثشاي ثبصگؾت عشمبيً
 - 1- 3عبيش مُاسد
تزکش  :ميضان امتيبص ٌش ثىذ دس کميتً فىي ثبصسگبوي تعييه خُاٌذ ؽذ.
- 5اهتياز اًگيسشي ( 65اهتياز)

- 6- 1
- 2- 1
- 4- 1
- 3- 1

عٍبمذاس خبسجي (  1امتيبص )
حضُس اپشاتُس مخبثشاتي خبسجي دس عٍبمذاسان (  1امتيبص )
ايجووبد فشصووت ٌووبي اؽووتعبل تُعووعً مووُصػ مىووبثع اوغووبوي داخلووي
(  4امتيبص )
اعتفبدي اص تجٍيضات َ تُان تُليذ داخلي (  2امتيبص )
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