
 

 

  

ریاست جمهوری                                                                        

              سازمان حفاظت محیط زیست                                       

ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای »پروژه بین المللی 

«های جایگزین جوامع محلیاکوسیستم تاالب و حمایت از معیشت  
 یو توانمندساز یتاب آور یارتقاتامین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز در راستای عنوان فعالیت : 

 منطقه یو خشکسال یتنش آب طیدر شرا یستانیاز پرورش گاو س تیدر حما نانیتختک نش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامحیط زیست دریایی و تاالب معاونتسازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
 ملل متحد  توسعهبرنامه  اتحادیه اروپا و با همکاری
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 قیمتپیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 009-116382: مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان:

 

 نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا» یالملل نیببرگزارکننده: پروژه  -

 «یجوامع محل

 (14:30تا  7:30)ساعت اداری  1400 مهر 4تا پایان وقت اداری پیشنهاد: مهلت ارسال  -

 1400 مهر 4شهریور تا  22تاریخ  عمومی: اززمان اعالم فراخوان  -

جامع منابع  تیریمد یارتقا»ارتباط با دفتر پروژه  یروزنامه اطالعات و برقرار قیاز طرمکانیزم اطالع رسانی در خصوص فراخوان:  -

 «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب

 1400 مهر 4شنبه یک روزتا پایان وقت اداری آخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -

 ست،یز طیمح حفاظت سازمان امام، ادگاری و الهفضل خیش بزرگراه حدفاصل(، غرب به)شرق  میحک بزرگراهآدرس کارفرما: تهران،  -

 ستانیس پروژه دفتر همکف، طبقه

 42781047-021: شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی -

 bid.hamounproject@gmail.com ایمیل جهت مکاتبه: آدرس -

   ( و در وقت اداریشنبهچهارتعطیل )شنبه تا  ساعات تماس: روزهای غیر -

زیرساختهای مورد نیاز در راستای ارتقای تاب آوری و توانمندسازی تختک نشینان در تامین تجهیزات و 

 حمایت از پرورش گاو سیستانی در شرایط تنش آبی و خشکسالی منطقه
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 مقدمه. 1
عنوان  به «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا»پروژه خروجی سوم  به توجه با
  ،«یرات اقلیمی حمایت از اجرای برنامه اقدام مدیریت آبخیز، ارتقای بازدهی مصرف آب، مدیریت تاالب، حفاظت از تنوع زیستی با تمرکز بر سازگاری با تغی»

در  یستانیاز پرورش گاو س تیدر حما نانیتختک نش یو توانمندساز یتاب آور یارتقاتامین تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز در راستای  »فعالیتی با موضوع 
ت. دراین طرح در مرحله اول با تامین طراحی شده اسبهبود وضعیت زیست و معیشت تختک نشینان تاالب هامون، با و  « منطقه یو خشکسال یتنش آب طیشرا

در مراحل بعدی نیز با جلب مشارکت جامعه محلی،  وفراهم شود  برخی اقالم و تجهیزات الزم، سعی می شود تا امکان ادامه فعالیت معیشتی برای تختک نشینان
و انجام اقدامات تکمیلی در زمینه زنجیره ارزش محصوالت دامی و سایر موارد، تالش می شود تا در راستای حفظ شیوه سنتی پرورش دست اندرکاران دولتی 

 دام اصیل سیستانی، گام موثر برداشته شود. 

 تعاریف.2

جامع منابع  تیریمد یارتقا» یالملل نیپروژه ب "در قالب "ط زیست دریایی و تاالب هایمعاونت مح-حفاظت محیط زیست  سازمان"همان  : "کارفرما" -

نماید شنهاد دهنده نظارت میاست که بر حسن انجام خدمات پی " «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

 کند.: همان کارفرما است که این مناقصه را برگزار می"گزارمناقصه" -

 شود.: شرکت کننده در این مناقصه پیشنهاد دهنده نامیده می"پیشنهاد دهنده" -

است که  «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا» یالمللنیپروژه ب: "هپروژ" -

 . است شده ینامگذار« (انستی)پروژه س ستانیس یاجتماع - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»به اختصار پروژه 

و زیرساختهای مورد نیاز در راستای ارتقای تامین تجهیزات  » طرح یاست که اجرا مشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه  نیمهندس: شرکت "یمجر" -

سالی منطقه شک شرایط تنش آبی و خ ستانی در  سی شینان در حمایت از پرورش گاو  سازی تختک ن شته و  به عهده را « تاب آوری و توانمند کمترین دا

شود. این  قیمت را ارایه دهد و برنده  ستعالم  این  1تامین اقالم و کاالها و خدمات مندرج در جدول پس از انتخاب و قرارداد با کارفرما مسئولیت حسن  ا

 .برعهده خواهد داشتمدرک را بر اساس مشخصات فنی آن، 

-  

، محدوده تختک های سارانی و سنچولی و بلوچستان  ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س: "طرحاجرای مطالعه / محل " -

 .باشدیمدر بستر تاالب هامون 
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  سیستان  نظری اجمالی بر پروژه.  3

 

مالی  در ایران است که با حمایتِ 1زیست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد المللی مشترک میان سازمان حفاظت محیطیک پروژۀ بین سیستانپروژۀ 

های بومدر تالش است تا مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی را به منظور احیای زیست آغاز شده و (2020-2025ساله )پنج اندازیاتحادیۀ اروپا و با چشم

فرایند احیای  بر آن است که از ستانیساید. پروژۀ های جایگزینِ سازگار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نمتاالب هامون و پشتیبانی از معیشت

ابزاری برای صلح و ثبات از  استفاده از آب به عنوانِ های پایدار در منطقه سیستان پشتیبانی کرده و از پتانسیلِاکوسیستم، کشاورزی و معیشت

پارچۀ منابع طبیعی و یک های فرامرزی و کاهش تبعاتِ تغییر اقلیم استفاده نماید. همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریتِطریق همکاری

های موفق مدیریت آب و خاک و معیشت پایدار برای خانوارهای ساکن سازی و هماهنگی را با نمایش و تعمیم نمونهتقویت دانشِ نهادی، ظرفیت

عامل نزدیک با طیف و در ت است ریزی کردهبرنامه 2محوردر منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در چارچوب رویکرد توسعۀ منطقه

 اندرکاران دولتی و غیردولتی به صورت مشارکتی عملیاتی خواهد شد. وسیعی از دست

 اند:دهی شدهانهای پروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمفعالیت

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت 

  موناالب هاوخاک شامل مدیریت و احیاء تبخش دوم: مدیریت پایدار منابع آب 

 های جایگزینو معیشت 3بخش سوم: توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم 

 :تیفعال اهداف. 4 
تک نشنیان  و در جهت های غذایی به منظور ارتقای تاب آوری تحتامین تجهیزات زیرساختی و اقالم بهداشتی و برخی مکملهدف اصلی طرح 

 می باشد. این موضوع در ادامه تشریح شده است: حمایت از پرورش  گاو اصیل سیستانی

ه شغل دامپروری مشغول هستند. بهای هامون به صورت معیشتی از دیرباز دامپروران ساکن در محدوده هایی از پیرامون و بستر ) تختک ها( تاالب

و وجود  ستانیافراد در س نیحضور ااین فعالیت ها کامالً مشارکتی بوده و با حضور همه اعضای خانواده و نقش پذیری ایشان صورت می پذیرد. 

کاسته شود تا بتوانند  یحونقشر به  نیشود از مشکالت ا یسع دیباشد و بایدر منطقه م یعیطب یاجتماع رساختیز کیعنوان به  یحرفه دامپرور

رود تشکل ده است که انتظار میشلذا در این راستا برخی اقدامات حمایتی به شرح زیر در نظر گرفته  و حرفه خود بپردازند. تیراحت تر به فعال

 مورد نظر نسبت به عملیاتی نمودن آنها، اقدام نماید.

هایشان، مسئله آب به اساسی ترین نیاز و بحران تبدیل شده که برای جبران سترسی دامداران به آب شرب برای دامبا خشک شدن تاالب و قطع د

شود و با کمترین کیلومتر حمل می 30تا  15های زیاد آب خریداری و به محل بستر و تختک های تاالب بعضاً با فاصله آن، بوسیله تانکر، با هزینه

ز )تشتک قایق( یا تانکر ذخیره می شود. مقدار آب شرب روزانه مورد نیاز هر یک از تختک ها بسته به تعداد دام هایشان امکانات در منابع روبا

متر مکعب آب نیاز دارد. با انجام برآوردهای الزم توسط کارشناسان  45رأس گاو، روزانه 1000متفاوت است. به عنوان مثال تختک سارانی با حدود 

                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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ان در نظر دارد نسبت به تامین تعداد مکفی از تانکرهای حمل و ذخیره آب اقدام  نماید و آنها را در اختیار تختک نشینان محلی، پروژه سیست

 محدوده هدف، قرار دهد.

طقه تقرار شبانه روزی در منها، تامین روشنایی برای رفع نیازهای اولیه و اسهمچنین یکی دیگر از مشکالت مهم قابل توجه در محدوده تختک

حمل برای تامین روشنایی برای رفع  های خورشیدی قابلمی باشد. با انجام برآوردهای الزم، پروژه در نظر دارد نسبت به تامین تعداد مکفی از پنل

 نیازهای اولیه استقرار در منطقه اقدام نموده و در اختیار دامپروران قرار دهد. 

ه هستند، برگزاری دوره آموزشی مترین مسائلی است که دامداران در محدوده تختک ها با آن مواجدر نهایت با توجه به اینکه بهداشت دام، از مه

زم است همزمان با ارائه العلمی و عملی با همکاری اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، برنامه ریزی شده است که 

رخ باروری دام، تهیه و به نهای الزم برای حفظ و بهبود سالمت و افزایش بازدهی و مکملها، اقالم بهداشتی و مواد غذایی معدنی و آموزش

 صورت مناسب توزیع شود. 
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 تعهدات مجری: -5
 . ستا 1های مد نظر مطابق جدول شماره تامین کننده تجهیزات و اقالم دارویی و بهداشتی و دستگاه/تعهد اصلی مجری

 مورد نیاز  تجهیزات اقالم و :  مشخصات1جدول 
 توضیحات تعداد مشخصات فنی نام دستگاه 

 تانکر آب تامین  1

 یدامداران تختک سنچول یبرا عدد  40   یتریل 1000 هیتانکر سه ال

 یدامداران تختک ساران یبرا عدد 20  یتریل 1000 هیتانکر سه ال

 عدد 15  آب  یبهداشت یمنظور نگهدارهب یتریل 5000تانکر 
 به تختک اهزینه حمل تانکره

 ها به عهده  مجری می باشد.

 عدد  4 وات. لویک 5 تیپرتابل با ظرف یدیپنل خورش پنل های خورشیدیتامین  2
عالوه بر اقالم مندرج در جدول، 

 یها نهیهزمجری محترم 
 ،یداریمربوط به خر یجانب

را در  عیحمل و توز ،ینگهدار
محاسبات قیمت پیشنهادی 

 مورد نظر داشته باشد

3 

 تامین اقالم بهداشتی و مواد غذایی

 مکمل

 

 لیتر  200 ( HEF)شرکت   یکمر یدرصد خط 1 نیسم فلومتر

 لیتر 200 کتومیل(م -) گیتامترین گاهیجا سم

 لیتر 320 ن/ ارسرویا -(یضد انگل ) آلبندازول خوراک شربت

 تن 5 یمعدن آجر

 تن 1 یمواد معدن نیتامیو مکمل

 دستگاه  10 (یتریل 8)  گاهیسم پاش جا دستگاه

4  
تامین مصالح جهت احداث جایگاه 

 مهار دام

 تن 150 سنگ بلوک   /آجر

- 

 تن 20 )ریز( مناسب برای دیوارچینی شن
 پاکت 200 مانیس
 شاخه  20 متری(  6اینچ،  3)  زهیلوله گالوان 

 عدد 1 یدرب نرده ا
 متر 10 دام مهار یبرا ینرده کش

 مهار گاهیجااحداث  5
انتظار می رود مجری محترم 

هزینه های مرتبط با این بند را 
 نماید محاسبه

 

 تامین کنندگان محترم به موارد مندرج در جدول زیر توجه داشته باشند:  
 

o  ت مجری محترم ضمن دریافت الزم اسی،  تریل 5000تانکر  15در خصوص تامین   باشدمی جدول فوقتعداد و ظرفیت حدودی تانکرهای به شرح

 .اقدام نماید ،دلبا مبلغ معا لیتری، 7000یا تعداد کمتر از تانکرهای مشورت از دفتر پروژه سیستان نسبت به تامین تاانکر با حجم ذکر شده 

o ی صب و راه اندازنپیگیری و دریافت خدمات از فروشنده به منظور الزم است مجری محترم نسبت به  ص تامین پنل های خورشیدیدر خصو

مات آموزشی در خصوص نحوه پیگیری برای دریافت خدو  (یو سنچول یساران یهاتاالب هامون، محدوده تختک رامونیدر منطقه )زابل، پ هاپنل

 اقدام نماید.  های سنچولی و سارانیتختکاز  ندهینما 4به  جیاز پک ریدانگهاستفاده و تعمیر و 

o محلی با دریافت مشورت از  در خصوص تامین تامین اقالم بهداشتی و مواد غذایی مکمل، الزم است خریداری اقالم بهداشتی، از داروخانه های

 اداره دامپزشکی استان  و کسب اطالع از زمان بندی توزیع صورت گیرد. 

o جام شود. افت مشورت از اداره جهاد کشاورزی انها، ترجیحا از تولید کنندگان محلی، با دریخریداری مواد غذایی و مکمل 

o  های جانبی مربوط به  هزینه های مربوط به اقالم و تجهیزات،عالوه بر هزینه قیمت پیشنهادی،  به منظور محاسبه محترم مجریالزم است

 را نیز برآورد نماید. ، همچنین کسورات قانونیخریداری، نگهداری، حمل و توزیع
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 برنامه یاجرا یکل یبندزمان .6

 است.  ریبه شرح ز یاصل بخش پنجطرح شامل  یاجرا یزمان برنامهماه در نظر گرفته شده است.  2پروژه  یکل اجرا زمان

  یکل یبندزمان برنامه: 2ول جد

 شرح

 ماه

1 2 

 دوم مهین اول  مهین نیمه دوم نیمه اول 

      تانکر آب نیتام -بخش اول 

     یدیخورش یپنل ها نیتام  -بخش دوم

     یی مکملتامین اقالم بهداشتی و مواد غذا  -بخش سوم

     ایگاه مهار دامجتامین مصالح جهت احداث  -بخش چهارم 

     مهار گاهیجااحداث  -بخش پنجم 

 پرداخت طیشرا. 7
 لحاظ خواهد شد. این فراخوان خواهد بود که در قرارداد با برنده  3جدول پرداخت مطابق  طیشرا

 شرایط پرداخت  – 3جدول 

 شرح 
درصد 

 پرداخت
 توضیحات

 زمهای النامهروزکاری پس از ابالغ قرارداد و ارایه ضمانت 15 25 پیش پرداخت  1

  پس از تحویل اقالم مندرج در بخش اول  30  بخش اول 2

   دوماقالم مندرج در بخش  لیپس از تحو 25 بخش دوم 3

  پس از تحویل اقالم مندرج در بخش سوم  25   سوم بخش  4

 20 بخش چهارم 5
 و پنجمچهارم اقالم مندرج در بخش  لیپس از تحو

بیمه  مفاصا حساب الزم پس از اخذها و مدارک ارایه دستورالعمل  

 سایر دیون دولتی و 

هد کسر خوا 4تا  1درصد حسن انجام کار در پرداخت های  10 .شودهای بعدی مستهلک میپیش پرداخت در پرداخت*

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «انستیس یاجتماع - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی                                 
 

9 
 

 

 

 . مدارک مورد نیاز8
 یآگه س،یتاس یگهآ اظهارنامه، اساسنامه، شامل شرکت یثبت مشخصاتالزم است  کنندگان در این فراخوانشرکت -8-1

به همراه امضا را  انسهامدار و نیبازرس رعامل،یمد ره،یمد اتیه شناسنامه اعضاء ریتصو ،یروزنامه رسم در درج با راتییتغ نیآخر

 ارایه نمایند. ( 3کاربرگ تعهدات )پیوست 

به همراه  ن سندای (1پیوست ) 4دات قیمت خود را مطابق با جدول ااست تا پیشنه شرکت کنندگان در این استعالم الزم -2-8 

 ارایه نمایند.  شده مهر و بسته در پاکت در حروف و عدد به( 2)پیوست  برگ پیشنهاد قیمـتتکمیل 

تهران،  " در آدرس واقع پروژه رخانهیدب به 1400 مهر 4شنبه یکروز  یوقت ادار انیتا پا حداکثر بایستمدارک مورد نیاز می -

طبقه همکف،  ست،یز طیامام، سازمان حفاظت مح ادگاریاله و فضل خی)شرق به غرب(، حدفاصل بزرگراه ش میبزرگراه حک

 داده شود. الزم است که تحویل گیرندگان رسید تحویل مدارک را از پروژه دریافت نمایند.  لیتحو "ستانیدفتر پروژه س

  شود.در صورت ناقص بودن مدارک درخواست شده، متقاضی از ورود به مرحله بررسی استعالم قیمت حذف می -

   bid.hamounproject@gmail.comسآدر ای و 021-42781047 تلفنشماره  با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 .دیینما حاصل تماس

پروژه به آدرس  هر گونه اطالع رسانی یا تغییر در حدود خدمات مورد نیاز، صرفا از طریق اطالع رسانی در وب سایت -
SISTANPROJECT.IR  .می باشد 

 
 

mailto:bid.hamounproject@gmail.com
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 قرارداده شود(مالی )حتما در پاکت ( فرم استعالم قیمت 1پیوست 
 هانهیشکست هز -4جدول 

 1مطابق جدول  –های تامین تجهیزاتبخش اول: ریز هزینه

 قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال(* واحد تعداد نام دستگاه ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

  1جمع 

   خدمات مورد نیاز کل  یبرا یبانیپشت و یباالسر یهانهیهز

   افزوده ارزش بر اتیمال

  2جمع 

  (2+ جمع  1جمع )ی شنهادیپ متیق - کل مجموع

هزینه لحاظ  ع پیشنهادات وهزینه ای الزم است لطفا در سرجم از فروشبرداری و خدمات پس بهره بکارگیری و الیبراسیون،در صورتی که برای آموزش، ک *

 شود.

 

 

 

 نام شرکت پیشنهاد دهنده:

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

-  
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 :توضیحات

 یو توانمندساز یتاب آور یارتقا یدر راستا ازیمورد ن هایرساختیو ز زاتیتجه نیتام » (Request for Proposal) ارائه قیمت درخواست به مربوط اسناد

وبسایت رسمی پروژه  قیطر از 1400 مهر 4 تاشهریور  22 خیتار از « منطقه یو خشکسال یتنش آب طیدر شرا یستانیاز پرورش گاو س تیدر حما نانیتختک نش

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس به 

 د. شونمی دریافت در شرکت قبال در وجهی گونه هیچ و بوده رایگان قیمت فراخوان هایفرم -

 حاوی فشرده لوح و به همراه چاپ شده، مهر و الک و بسته در پاکت در و تکمیل را نیاز مورد مدارک و هافرم بایستمی کنندگانشرکت از هر یک -

تهران، " آدرس در واقع هپروژ رخانهیدب به 4/7/1400مورخ  شنبهیکروز  یادارپایان وقت  تا حداکثر بررسی جهت مدارک، تمام اف دی پی فایل

 تحویل" زیست، طبقه همکف، دفتر پروژه سیستانمحیطاله و یادگار امام، سازمان حفاظت بزرگراه حکیم )شرق به غرب(، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل

 .نمایند دریافت رسید و

 مهر مجاز کنندگان امضا یا تشرک اجرایی مقام باالترین و با امضای کامل و خوانا صورت بهمطابق مستندات مورد نیاز  بایستمی ارزیابی مدارک -

 روزنامه در درج با یراتتغی آخرین آگهی تاسیس، آگهی اظهارنامه، اساسنامه، شامل شرکت ثبتی مشخصات ارایه همچنین شده و ارسال شود. امضا و

 .است الزامی ای صالحیتو گواهی ه سهامداران و بازرسین مدیرعامل، مدیره، هیات اعضاء شناسنامه تصویر عمومی، مجمع آخرین جلسه صورت ،رسمی

 لیمیا آدرساز طریق مکاتبه با   ای و 42781047-021 ه تلفنشمار با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 bid.hamounproject@gamil.com دیینما حاصل تماس. 

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها ض . 13

 . خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای پ

شنهادها:کامل بودن -1 شنهادهای  ،ارفرماک پی سی خواهد نمود تا مطمئن پی ستش ارایهکه اوال مجموعه شود دریافتی را برر جزئیات دوم  ،ده کامل ا

ارسالی پیشنهادهای اسناد و ارم چهاند و نحو صحیح و خواسته شده امضاء و تائید شدهه مدارک بسوم  ،اندشده ارایهاطالعات سایر مدارک خواسته شده 

نشده باشد، ترتیب  ارایهنظیم و تناقص که مطابق با ضوابط این اسناد مناقصه پیشنهادهای . بدیهی است به شده باشند ارایهمطابق چارچوب خواسته شده 

 اثر داده نخواهد شد. 

صه  شرایط فنی خدمات موردکلیات حدوده و م :کامل بودن محدوده خدمات-2 سناد مناق ست. ازشده  ارایهنیاز پروژه در ا سالی  ا شنهادهای ار میان پی

 واسته شده را بپذیرند.با جزئیات خمسئولیت انجام تمامی موارد شرح خدمات  "پیشنهاد دهنده"تنها مواردی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که 

 

 .گرفت که شرایط زیر را نیز دارا باشندمورد بررسی قرارخواهد پیشنهادهای تنها  نیاز: شرایط مورد-3

ه تحقیق ب قرارداداز نوع و محل کار مورد  طرح ارایهو  قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادیباید پیشنهاد دهندگان بررسی اسناد و مدارک مناقصه:  -1-3

آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم  ،و نسبت به بررسی کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد عمل آورند

اقصه، . چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک منشوندپیشنهاد، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع 

 کتباً رفرمانظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کاه ب

دست ه نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی باستفسار  bid.hamounproject@gamil.com  لیمیآدرس ااز طریق 

مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و همچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح  ،آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشد

یا از  وشود مییا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام و طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم 

 .شداین ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد  .شودمیرسانی عطریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطال

دم آشنایی به نوع و محل علت عهایی از کار که بههیچ ادعایی از طرف پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم نرخ پیشنهادی برای بخش و یا بخش -

 قبول نخواهد بود.قابل شود، بینی و یا عدم آگاهی مطرح اجرای کارها، امکانات و غیره و عدم پیش

http://www.sistanproject.ir/
mailto:bid.hamounproject@gamil.com
mailto:bid.hamounproject@gamil.com
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دارد برای خود محفوظ میها پیشنهادکارفرما حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت الزم جهت تسلیم  -

 شدگان در مناقصه ارسال خواهد شد.و اگر چنین موردی پیش آید اصالحات فوق طی یک اصالحیه جهت کلیه دعوت

تواند آخرین ن صورت کارفرما میها باشد، در ایاست تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتز آنجا که ممکن ا -

اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد  که فرصت کافی برای مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی

 ند.داشته باش وجود

دهنده به شرایط و احوال  که پیشنهاددلیل اینه گونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی بهیچ -

الب مندرج در آنها از طرف عذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطگونه  کلی و محلی واقف نبوده است و هیچ

اضی از سوی پیشنهاد دهنده در و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتر نخواهد بود قابل قبولپیشنهاد دهنده 

 .این خصوص فاقد اعتبار است

صورت کتبی و تحت ه غییر و تسلیم آنها بهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارک مناقصه و نحوه تاصــالحیه:  -3-2

 از سوی کارفرما اعالم و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.« اصالحیه»عنوان 

را  زمان تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرما جهت اجرای سریع کار در مدت الزم ییباید امکانات و توانادهنده  پیشنهادتوانائی انجام کار:  -3-3

 باشد. داشته

که زمان الزم برای  طوریه ضوع پیمان را ببندی اجرای عملیات موپیشنهاد دهنده موظف است برنامه کلی زمانکارکنان:  فهرست برنامه کار، -3-4

 ضمیمه پیشنهاد خود نماید. انسانیکامل نیروی  فهرستبینی شده باشد همراه با روشن در آن پیشطور مفهوم و ه شروع و خاتمه هر قسمت از کار ب

 "ابالغ شده"شانی مذکور ارسال شود ای که به ن. هر مکاتبهشودمیاعالم  پیشنهاد دهندهتوسط  اقامتگاه قانونی همان است که :اقامتگاه قانونی-4

 .به کارفرما اطالع داده شده باشد و فورا تغییری در نشانی مذکور قبالکه هرگونه  مگر آنشد تلقی خواهد 

زهک و  مروز،یزابل، هامون، ن یهاو بلوچستان شامل شهرستان ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س با محل: ییاآشن -5

  .باشدمیپیشنهاد دهنده عهده ه این موضوع ب به مرتبطهای کلیه هزینه ،به مسافرت در صورت نیاز .باشدیم رمندیه

ای در دفتر در مناقصه، جلسه آنانگویی به سواالت منظور پاسخکنندگان بهدر صورت نیاز و به تقاضای شرکت :جلسه قبل از تسلیم پیشنهاد -6

 . خواهد شدتشکیل  کارفرما

و نباید شود محسوب میارفرما این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی ک یارسالی به کارفرما کلیه مفاد و مدارک :محرمانه بودن اسناد مناقصه-7

 به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود.

 اتیمالها اعم از بیمه، مالیات، زینههاست و تمام  قانون کار و تأمین اجتماعی تابع مقررات مربوط به کارکنان و کارگران قانون کار، بیمه و مالیات:-8

مالک عمل اری کشور ج مصوباتقوانین و آخرین  های تخصصی شامل بیمه مسئولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابقبیمه ،ارزش افزوده بر

ر و بهانه ای از این عذقیمت اعالم شده نهایی تلقی شده و هیچ  خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد.

    بابت مورد پذیرش نیست.

و  وزارت تعاون، کاروابط ضپیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن در مناقصه متعهد است کلیه مسائل و نکات ایمنی را طبق  رعایت نکات ایمنی:-9

صورت لّف نماید. در غیر اینمک مدتهای آموزشی کوتاهرعایت نماید و در صورت صالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرفاه اجتماعی 

گونه رحال هیچه خواهد نمود. به کارفرما با مشاهده هرگونه تخطّی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی رأسا نسبت به اخراج فرد یا افراد خاطی اقدام

 خواهد بود. مجریعهده ر یمنی بتبعات ناشی از عدم رعایت موارد اعهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و همسئولیتی در این زمینه ب

صه:-10 شنهادهایی تنها  مدت مناق شده  که برای انجام خدمات موردپی شدهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر  سی دقیق ،انددریافت  تر مورد برای برر

 متعاقباً اعالم خواهد شد. فنیان ارزیابی پاکت مالی به برگزیدگ گشایشتاریخ  مطالعه قرارخواهند گرفت.

پیشنهاد دهندگانی که تائید ات مستندتنها  ،مجرینفرات اعالم شده توسط  فهرستو  پروژه بر اساس نمودار سازمانی تامین نیروی انسانی: -11

 د.گیرمی های مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرارها وکیفیتنمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص
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  قوانین و مقررات:-15

شنهاد -15-1 سخه )مجمو ارایهدهنده تنها حق  هر پی صهیک ن شده در مناق سناد( تکمیل  شنهاد  دارد. را عه ا بیش از یک  ارایههنده که در دهر پی

 .شودمیپیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

شنهاد  -15-2 شنهاد جدید به جای پی شنهاد دهنده صرفاً در محدوده زمان یقبلجایگزینی پی شده برای مناقصه امکانتوسط پی پذیر ی در نظر گرفته 

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناست

شنهاد دهنده کلیه هزینه -15-3 صه انجام میهایی را که برای آمادهپی سناد مناق شد.سازی و تنظیم ا صاً متحمل خواهد  شخ کارفرما در هیچ  دهد 

)مستقل از اینکه شود میهنده ایجاد هایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسناد مناقصه و برای پیشنهاد دشرایطی مسئول و یا متعهد به تامین هزینه

 یست. پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( ن

دمات آن، شرایط خاص محیطی حاکم بر انجام و محدوده خشرح کار مل در زمینه که با انجام مطالعات کاشود میبه پیشنهاد دهنده توصیه  -15-4

شرکت در طرح،های و قوانین و مقررات و ویژگیشرح کار خدمات  شنهاد و  ست با هزینه و این من کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پی صه الزم ا اق

 مسئولیت خود فراهم نماید.

 اید به زبان فارسی باشد.بشود می ارایهاسناد مناقصه و همچنین سایر مدارک و مکاتباتی که از طرف پیشنهاد دهندگان  :پیشنهادزبان -16

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

پیشنهادی خود مبلغ کل  ،قصهپیرامون شرایط منادهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات الزم  پیشنهاد: تکمیل نمودن مدارک مناقصه -17-1

د. ضمناً مبلغ کل ننمای )برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکمیل و تسلیم مجموعهاین  1 پیوست را طبق

شده روف نوشته حمبلغی که به و در صورت اختالف،  شودارسال به عدد و حروف  به صورت تایپ شدهبایست پیشنهادی شرکت در مناقصه می

 .شودمیکه پیشنهاد فاقـد مبلـغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم  باشد مالک عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتی

ین که ممکن است در ح) هاالحیهاص ،ار دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهزگای را که از مناقصهپیشنهاد دهنده باید اسناد و مدارک مناقصه

، مهر و امضاء نموده و همراه سایر مدارک ظیم، تنها و مقررات، تکمیلسایر دستورالعمل ( ودشوکنندگان ارسال برای کلیه شرکت مناقصه صادر و

اد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد و پس از درج موضوع مناقصه، نام و نشانی پیشنه (پاکت مهر و موم شوند) قرار دادهیک پاکت درخواستی حسب مورد در 

 پاکت باید محتوی :  اید.دهد و رسید دریافت نم ارایهکارفرما  مقرر بهدر مهلت بسته و الک و مهر شده  درصورت به مذکور،  بر روی پاکت

 ارانشناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و سهامدرسمی، صورت جلسه آخرین مجمع عمومی، تصویر  ( روزنامه1

 ؛مشتمل بر روش کامل اجرای کار و برنامه زمان بندی  انجام کارشرح تفصیلی پیشنهاد  (2

 (.CD)ی دیسک فشرده بر رو AcrobatReaderافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه انجام کار ترونیکی شرح تفصیلی فایل الک ارایه( 3

شود عین ده. تصریح میصورت تکمیل شه ب جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمت 2و  1 هایپیوستمطابق  ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ ( 4

 های آن باید روی سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده تایپ شده، تکمیل و مهر و امضاء شود. نامه پیشنهاد نرخ و پیوست

 .(4 پیوست) پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتیبرگ تعهد نامه ( 2

 . کنید ارایهبسته  بدر یک پاکترا می توانید در قالب  و مهر و موم شده دربستههای  توجه: لطفاً پاکت

 

 تذکر مهم: 

 باشد مورد توجه قرار نخواهد گرفت. ( هر شرطی که در برگه پیشنهاد قیمت و یا اسناد فنی درج گردیده1

 باشد.دهندگان به منزله قبول کلیه شرایط و نظرات کارفرما می پیشنهاد از سوی پیشنهاد ارایه( تکمیل و 2

 آن را اعالم خواهد کرد. ( چنانچه کارفرما اسناد و مدارکی را بخواهد که در این دستورالعمل نوشته نشده است،3
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در زمینه تجارب، سوابق یاد شده  ید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای خود( پیشنهاد دهندگان با5

 شده اقدام نمایند. ارایهو مستندات 

 

پیشنهاد واصله مورد  ستوراتصورت و یا در صورت عدم اجرای کامل این د هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه داده شود. در غیر این

در صورتی که در  ردود اعالم کند.مقبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح و یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را 

یق بوده و در صورت عدم موظف به بررسی دق دهنده پیشنهاد ،ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهبعضی از ردیف

 ی برای جبران صورت نخواهد گرفت.یاستعالم هیچ ادعا

دادن شروطی در آن تکمیل، ، حذف و یا قرارتمام اسناد مناقصه را بدون تغییرپیشنهاد دهنده باید  :مهر و امضاء اسناد و مدارک مناقصه -2-17

 واهد بود. خصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود  گزار تسلیم نماید. در غیر اینمناقصهتنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه 

 

 :قیمت پیشنهادی-18

بیمه، هزینه کپی و  ،افزوده شارز بر اتیمال نیروی انسانی، مالیات، مشتمل برهای اجرای پروژه قیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینه -1-18

 باشد. برداریبهرهاری، تامین کاال و خدمات، آموزش و گذهای سرمایه، هزینهالزم ها و سفرهای، ماموریتهاگزارش

شنهادی همچنین -2-18 ساس محدو آوری اطالعاتهزینه مورد نیاز برای جمعهرگونه در نظر گرفتن  باید قیمت پی شد )بده خدمات پروژه بر ا ه با

 .گردند(جز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمع آوری 

شنهادی به -3-18 ست قیمت پی شده در قالبالزم ا شده در  صورت تفکیک  شنهاد  ستفرمت پی صه  1 پیو سناد مناق شنهاد دهنده، ش ارایها ود و پی

 نماید. ارایهجزییات مبلغ پیشنهادی را 

 نخواهد بود.گونه تعدیل قیمت شامل قرارداد با برنده مناقصه مربوط به پروژه موضوع این فراخوان هر -4-18 

شنهاد-19 سال پی صه بعد از تاریخ اعال :تاخیر در ار شرکت در مناق شنهادی که برای  شدههرگونه پی ستورالعمل م   31ا پایان وقت اداری ت) د

سمی بعدی کارفرماو یا نامه( 1400 شهریورماه سی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت  ،های ر شنهادهاهای مورد برر شدن عودت  پی  دادهبدون باز 

 خواهند شد.

ست-20 دهد، از  ارایهد چنانچه شــرکت کننده در مناقصــه عمداً اطالعات نادرســتی جهت کســب مزیت اضــافی در پیشــنهاد خو :اطالعات نادر

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

ــنهاد-21 تشـــخیص داده و  وددهندگان وقوف حاصـــل نماید پیشـــنهادها را مردا به تبانی بین پیشـــنهادچنانچه کارفرم :دهندگانتبانی پیش

 ف خواهد نمود.ذی خود حهاذیصالح برای دعوت به مناقصه پروژه هایشرکتلیست دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از پیشنهاد

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

  ت. پاکت هایی که در زمان مقرر و به طور صحیح تحویل داده شده باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرف -الف

ه یمت بقکمترین پیشنهاد مالی و براساس روش ترین مناسبپیشنهادها بر اساس  ، )فنی(صورت احراز شرایط الزم در -ب

 . آیدعمل می

برای پیشنهاد دهنده فرستاده  رفرماوسیله کاه که اعالم کتبی درباره چنین قبولی ب شد مگر آن، قبول شده تلقی نخواهد پیشنهادهایک از  هیچ -ت

 شده باشد.

 ارایهشور و حدود مشارکت را صراحتاً با المللی در خارج از کهای بینشـرکت کننده بایستی ارتبـــاط کاری و شـراکت احتمالی خود را با شـرکت -ث

 نماید. ارایههاد خود در پاکت مدارک مثبته همراه با پیشن

تواند زمینه ادعا برای پیشنهاد املی نمیبوده و در این فاصله ایجاد هر نوع عمعتبر  روز 60 به مدت هایشنهادی از تاریخ تسلیم پیشنهادمبلغ پ -ج

 دهندگان باشد و به هر حال مبلغ پیشنهادی مالک عمل خواهد بود.
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فاکس و یا نامه و به آدرسی  طور رسمی توسط کارفرما و به وسیلهه عنوان برنده مناقصه بپذیرفته شدن بهبر خ :اعالم رسمی برنده مناقصه-23

 د.شواعالم می شده،در اسناد مناقصه مشخص دهنده  پیشنهادکه توسط 

 

 

 :امضای قرارداد-24

بنی بر شروع کار، عملیات موضوع اعالم کتبی کارفرما مبرنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پیشنهاد شرکت در مناقصه و  -الف

 پیمان را شروع کند.

 ی پیمان خودداری نموده است.و امضامنزله آن است که برنده مناقصه از مبادله ه در زمان مقرر ب پیش پرداختنامه  ضمانتمدارک و عدم تسلیم  -ب

قد قرارداد با حایز شرایط بعدی نامه در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عحصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت از بدیهی است کارفرما پس 

 که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.

شنهادی و در قبال  %25معادل  قراردادپرداخت مبلغ پیش :مبلغ پیش پرداخت-25 معادل مبلغ  معتبر سفته/نامه بانکیضمانت ارایهمبلغ پی

شد.پرداخت میپیش ضمانت نامه با ست  صه ملزم ا ضا  7ا ظرف مدت رمعادل مبلغ پیش پرداخت مذکور  برنده مناق به  قراردادروز کاری پس از ام

 کارفرما ارایه نماید. 

 متحد، ملل توسعه برنامه توسط هاتخواهد شد. پرداخ هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا یکیزیف شرفتیحوه پرداخت متناسب با پن نحوه پرداخت :-26

 ( انجام خواهد شد.الی)ر رانیا یاسالم یجمهور جرای پول واحد به

 .ستیمورد قبول ن شنهادیارز و نرخ تورم بعد از ارائه پ متیق رییدر خصوص تغ ییگونه ادعا چیه:  تغییر قیمت-27

  ارد.را به طور کلی و یا جزئی به غیر ند قراردادبرنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع  :حق واگذاری-28

صه ندارد. پ کارفرما هیچ :سایر موارد-29 سناد مناق شدن، تاخیر و یا عدم دریافت ا سئولیتی در قبال گم  شنهادها باید با مراجعهگونه م ضوری  ی ح

 شود.اده نمیدد ترتیب اثر شوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق  ارایهنماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 داده شود.( قرارمالی برگ پیشنهاد قیمـت )حتما در پاکت  (2پیوست 
 

 یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقاپروژه محترم  تیریمد

 
سناد و مدارک عمومی مناقصه، او قبول مقررات و  RFPاین شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهـد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

ع کامل از جمیع شرایط و عوامل اطالطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه و با ه تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و ب
 موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه حاضر است:

ـــلک -1 ز هر حیث مورد موافقت کارفرما واقع الذکر طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طوری که ات مشروح در مدارک فوقایه عملیـ
ریال  ...........(........................................................................................................................................  ریال و به حروف ).......................را در ازاء مبلغ به عدد  شود

ست مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ ساس فهر ضمیمه این فرم انجام دهدکه بر ا  دیارزش افزوده با بر اتیمال مبلغ یشنهادیپ متیق در( 1) .های 

 .شود چسبانده یاشهیش چسب از استفاده با( حروف)عدد و  یشنهادیپ متی( ق2حتما لحاظ شود. )

 نماید:عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهـّد میه و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2
صله پس  شروع بهالف( بالفا شنها قرادادکه کار نماید. مادامیاز اعالم کتبی کارفرما  ست پی سیده ا ضاء نر سمی به ام ضر و اعالم قبولی آن در حکم ر د حا

 .شودتلقی می قرارداد
 های پایلوت چهارم در محل اجرا حاضر شود.شده توس مجری ارایهطبق برنامه اجرایی  ب(
ــــدات ( بهج بق نمونه منضــم از یکی از ای طروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضــمانت نامه 7حداکثر ظرف مدت منظور تضــمین حســن انجام تعهـ

 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  ی معتبرهابانک
ضوقرارداد( ظرف مدت مقرر در د شروع به کار نماید و کلیه کارهای مو ساخته و  ستقر   2را در مدت مندرج در ماده ع قرارداد ، دفاتر و امکانات الزم کار را م

عنوان اخیر کار را محاسبه نموده و بهقرارداد باتمام برساند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای موضوع پیمان تکمیل و تحویل نشود، کارفرما حق دارد خسارات ت
 جریمه دیرکرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.

 شود. اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مینماید که کلیه ضمائم، این شرکت تأیید می -3
 یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد.  وگزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان این شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه -4
ضر از تاریخ آخرین مهلت قبول  -5 شنهاد حا شنهادها تاپی سترداد بوده و در عرضروز  60مدت  پی این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود را  معتبر و غیرقابل ا

ـرر عدول اآور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام نجام کار نشود و یا از شرایط مق
مناقصه، به منظور عقد قرارداد با  فرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط برندهنماید، بدیهی است کار

 حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
سنامه، روزن سا صدق ا شرکت، کپی م ضاء مجاز  صره: جهت کنترل مهر و ام شنتب ضمیمه پی سمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر  صه امه ر شرکت در مناق هاد 

 باشد.می
 

 ....... ........................نام شرکت پیشنهاد دهنده: شرکت ..................................................................................

 ..........................................................................................................................نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

 تاریــخ: ............................................................

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی:

 شماره ملی:                                                      
 کد پستی:

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 عهدنامه تکاربرگ  (3پیوست 
 

 22/10/1337تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی مورخ 

 

لـه کارمنـدان دولـت نمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانون منـع مداخوسـیله تأییـد می با امضاء ذیل این ورقـه، بـدین دهنده این پیشنهاد

باشـد و چنانچـه خـالف ایـن موضــوع بـه اثبـات برسـد، کارفرمـا یـا مناقصـه گـزار حـق دارد کــه نمی 1337در معـامالت دولتـی مصـوب دی مـاه 

 را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید. شده برای مناقصه فوق ارایهپیشنهاد 

 قـرارداد، دادطـرف قـراران کـه هرگـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده، برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـه عنـو شـودهمچنین قبول و تأییـد می

یـت مـذکور در شـمول ممنوعا کـه مباثبـات برسـد یـا چنانچـه افـرادی ر قـراردادمربوط را امضـاء نمایـد و خـالف اظهـارات فـوق در خـالل مـدت 

اشـت کـه قـرارداد را حـق خواهـد د سـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتی از کـار را بـه آنهـا محـول کنـد کارفرمـا قراردادقانون فوق هستند در این 

 نمایـد. تعیـین میـزان مـوال او اخـذاو تـأخیر اجـرای کـار را از  قـراردادفسخ و ضمانت نامه انجـام تعهـدات را ضـبط و خسـارات وارده در اثـر فسـخ 

 باشد.خسارت وارده با تشخیص کارفرما می

، شـودنون مزبـور یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت مشـمول قـا وبـه دلیـل تغییـرات قـرارداد شود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنده متعهد می

د دهنـده مراتـب فـوق پیشـنها انچـهه داده شـود. بـدیهی اسـت چنخاتمـ قـرارداداند تـا طبـق مقـررات بـه مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برسـ

یــد، بلکــه خســارات های مربــوط را ضــبط نمارا فســخ نمــوده و ضــمانت نامــه قــراردادرا بالفاصــله بــه اطــالع نرســاند نــه تنهــا کارفرمــا حــق دارد 

 .خواهد نمود پیشنهاد دهنده وصول یز بنا به تشخیص خود از اموالو یا تأخیر در اجرای کار را ن قراردادناشی از فسخ 

تخلّـف مسـتحق  وق آگـاهی کامـل دارد و در صـورتفـهـای مترتـب بـر متخلفـین از قـانون دارد کـه بـر مجـازاتپیشنهاد دهنده اعالم مـی مضافاً

 باشد.های مربوطه میمجازات

 

 

 ………………………………………شرکت  نام پیشنهاد دهنده:          ………………………تاریخ :  

 …………………………امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:  خانوادگی و سمت و امضاء صاحباننام و نام

 …………………………:)نام کامل و امضا( مدیر عامل

 ………………… :)نام کامل و امضا( رئیس هیئت مدیره

 : مهر شرکت 
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 اصلی کاربرگ الصاق به پاکت( 4پیوست 
 

 

 

 

 

 

 

 نام مناقصه:

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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 نمونه قرارداد: 5پیوست شماره 
 این نمونه قرارداد است و بسته به محتوای مناقصه تغییر خواهد کرد. 

 موافقتنامه
در تاریخ  ،شودمی نامیده “ قرارداد” آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این پس 2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده       

های تاالبی و حیای اکوسیستمای ادر سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی بر 1400/............/...........
که از این دملی ......................... کبا  تاالب هازاده، معاون محیط زیست دریایی و حمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای احمدرضا الهیجان

.... بت......................وکد اقتصادی....................ث...به شماره ...........................................، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ......................پس کارفرما نامیده می شود
طبق مقررات و شرایطی که در وی دیگر از س شودی نامیده م ین پس مشاوراکه از به نمایندگی آقای ........................................ با کدملی.................................... 

م وزیران هیئت محتر 1/10/88 مورخ ک42869ت/193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاوره، تصویباسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین
 .گرددنعقد می.. م......................از محل اعتبارات .............................................................در سال  .

 

  قرارداد موضوع -1 ماده

 است. شده تعیین 1 زییات آن در پیوستکه ج "................................................ "مطالعاتی/اجرایی انجام پروژه موضوع قرارداد عبارتست از:

 مدارک و اسناد: 2 ماده

 مدارک زیر است:این قرارداد شامل اسناد و 
 موافقتنامه حاضر  -2-1
 شرایط عمومی  -2-2
 پیوست ها: -2-3

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 ب شدهتصوی  (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد  -2پیوست 
 رداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن مبلغ قرا -3پیوست

 برنامه زمانی کل  -4پیوست 
 شرایط خصوصی  -5پیوست 
 شخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشیم -6پیوست 

 ی شوند.ی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله ماسناد تکمیل -2-4
 دارک و گزارشهای تأیید شدهم -2-5

 

 مدت -3ماده 
( 4ه برنامه زمانی کلی )پیوست بشرایط عمومی قرارداد است، با توجه  2موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده  العهپژوهش / مطمدت انجام خدمات 

 .استپیشنهادی مشاور برابر........................... ماه )قابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  
 ایط عمومی قرارداد خواهد بود.شر18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

 مبلغ قرارداد -4ماده 
 جزای زیر است:اشامل  ......................................ریال(   ..................................... ).............................................. برای انجام خدمات برابرمبلغ قرارداد 

نۀ مربوط به هر فصل نیز مشخص می درج می شود و هزی 3مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست نحوۀ تعیین  -4-1
 گردد.

 

 قرارداد طرفین تعهدات -5 ماده
نماید که دارای توان و می و اعالم  رارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهدعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قتمشاور م -5-1

 تشکیالت الزم برای انجام این کار است.
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دمات موضوع قرارداد، هد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خکارفرما متع -5-2
 به مشاور پرداخت کند. بعد از تایید کتبی ناظر فنی  قراردادمبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک 

 

 نشانی  -6ماده 
کد   88233202لفنشماره ت –زیست  محیط حفاظت سازمان -پردیسان طبیعت پارک -حکیم شهید بزرگراه شمالی ضلع -تهران: کارفرما نشانی
 738314155پستی

 ...................................................... کد پستی.................................................................................................شماره تلفن..............نشانی مشاور: 
شانی خود را تغییر دهد باید شانی جدید خود را به طرف دروز قبل از  15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد ن شانی جدید به  یگر اعالم کند تا وقتی کهتاریخ تغییر، ن ن

 گردد.طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت شده تلقی می

 های قرارداد تعداد نسخه -7ماده 
 ارند.های آن اعتبار یکسان دسخهنرسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابالغ شده است و همه نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد  3در این قرارداد

 

  

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده
معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی پروژه 

 سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  ......... 

 ناظر فنی:

 زادهندا اسد فلسفی
 پرست پروژه سیستانسر 
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

 پژوهش : -1-1
 :فعالیتهای نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش گویند  -

 های جدید علمی و فنی ایجاد نظریه 

  ارتقای سطح دانش علمی و فنی 

  گسترش دانش علمی و فنی 

  یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود 

 قرارداد : -1-2
 شود.رف مبادله میموافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو ط 2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 

 موافقتنامه : -1-3
 شود.ات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد بین دو طرف مبادله میمانند مشخص سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد

 شرایط عمومی : -1-4
 کند.مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می

 : اختصاصیشرایط  -1-5
شود. موارد درج شده در شرایط ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می ط عمومی، با توجه به وضعیت وای است که به منظور تکمیل شرایشرایط خصوصی شرایط ویژه

 افزایش دهد.  یا تعهدات را داشتهثر مالی جداگانه اتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا خصوصی هیچگاه نمی
 کارفرما: -1-6

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در ر واگذار میرداد را به مشاوکند و انجام خدمات موضوع قراشخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 حکم کارفرما هستند.

 مشاور: -1-7
 کند. طرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می

 خدمات: -1-8
 مشاور تعهد شده است.و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی / مطالعه  عبارت از پژوهش

 فصل : -1-9
 قسمتی از شرح خدمات است که به نتیجه مشخص و قابل ارائه منتهی شود.

 : مدارک و گزارشها -1-10
برحسب داد رموضوع قرا / مطالعه های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهشتابچهها، مشخصات فنی، کها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

 شود.مورد از سوی مشاور تهیه می
 مبلغ قرارداد : -1-11

هایی که بابت انجام آزمایش و تامین شود ( به اضافه هزینهالزحمه )مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداخت میعبارت است از مبلغ حق
 ود.شتجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیاز ( پرداخت می

 برنامه ریزی کلی: -1-12
 دهد.صلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان میای است که زمان شروع و پایان فبرنامه

 رنامه زمانی تفصیلی :ب -1-13
 دهد.شان مینی ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلبرنامه

 ها : ها، مفرد و جمع، عنواناریخروز، ماه، ت -1-14

 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است. -1-14-1    
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 رد.معنای مفرد دا هر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع -1-14-2    
های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد ار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتکه ب یها عنوان -1-14-3    

 اد از آنها استفاده کرد.دتوان در تفسیر اسناد و مدارک قرار نمیو و مدارک است 

 شود.برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف می در این ماده نیامده است طبق قانون اصطالحاتی که-1-14-4    
 

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

 این قرارداد از تاریخ مبادله آن )ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است. -2-1
 ارفرما و دریافت پیش پرداخت است.از ابالغ قرارداد از سوی ک پسشروع پژوهش  -2-2

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

 تغییر، افزایش یا کاهش دهد. 2ماده داد با رعایت مفاد ارفرما می تواند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارک-3-1

های آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات  ار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدارک گزارشچنانچه به ک -3-1-1    
 خدمات اضافی را انجام دهد. 2-3اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد 

اد های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با رعایت مف تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات را در فصلمشاور می -3-1-2    
 به کارفرما پیشنهاد کند. 2-3بند 

ا گزارش می کند ندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییرات را به کارفرمهرگاه طبق ب -3-2
تغییرات ، کارفرما  موافقت،کند و پس از اور مذاکره و توافق میانجام تغییرات با مش مدتروز با بررسی گزارش مشاور، در مورد  10کارفرما حداکثر ظرف مدت 

 نماید.را ابالغ می
و  1-3مشمول خدمات اضافی بندهای  اشد،بخدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد  -3-3

  ست.انیست و انجام آن به عهده مشاور  3-2

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

 آمده است. 4برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست  -4-1

 پیشرفت کار  -5ماده 

ا کند و کارفرما ته به کارفرما تسلیم می، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخکلیمشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی 
  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی میخود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم مینظر  یک ماه

 کارکنان مشاور  -6ماده 

کارکنان مشاور دهند، ه به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام میهمه کسانی ک -6-1
 ا در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.شوند و مسئولیت عملکرد آنهشناخته می

ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قرارداد طبق قبل از شروع کار، مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق سوء حرفه -6-2
 صص، تجارب پژوهشی و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.به همراه وظایف، تخ 6پیوست 

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
قوانین و  رعایت همکلف بانجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها  در صورتی که -6-4

 آنها را به کارفرما تسلیم نماید. و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار می باشدمقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 یرد.گتواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار مشاور نمی -6-5
 ی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.به کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سو -6-6

 نمایندگان  -7ماده 

 ما نمایندگان کارفر -7-1
 ز مبادله قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.اکارفرما پس  -7-1-1    
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گردد، در حکم ابالغ کارفرما است، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ می دارکی که به وسیله نماینده کارفرما،دستورها و م -7-1-2    
 .بدیهی است با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است

 نماینده مشاور : -7-2
 کند.پس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می

 دقت و کوشش  -8ماده 

اکثر مهارت و ارگیری حددمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و با به کخمشاور باید  -8-1
 .باشد کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جامع و کامل توسط خود ودقت 

 های فنی و پژوهشی و دستورالعمل استاندارها -9ماده 

گیری دیگری در پیوست مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه متریک خواهد بود،گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، سیستم اندازه -9-1
 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.) شرایط اختصاصی(  5
ای معتبر استفاده کند. در صورت موجود و سایر استانداره ا، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشورمشاور باید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشه -9-2

 شود، استفاده کند.تعیین شده است یا بعداً توافق می 5نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

ی ضروری بداند، موظف است موضوع ر، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راهبردهرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کا
ای کند و تصمیمات را در صورتجلسهروز از تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام می 15را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

گیری میمنماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمی درنگ به مشاور ابالغتنظیم و بی
 کند.نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می

 دارک و گزارشها منحوه تسلیم و تایید  -11ماده 

ت، ابتدا در دو پیش بینی شده اسکلی برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی  راو نتایج پژوهش خود  مشاور گزارش -11-1
های یاد شده، ظرف مدت کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشنرم افزاری به کارفرما تسلیم میبا یک نسخه بصورت همراه صورت مکتوب ه بنسخه 

 کند.ت اعالم می، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبکلییک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
نیز و افزاری و راهنمای آن خه نرمتأیید شده را در دو نسخه به همراه نس یهاها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارشنانچه کارفرما مدارک و گزارشچ -11-2

 ها، مشاور موظف است ظرف مدت یککند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا ها خالصه گزارش
دارک را در چهار نسخه تهیه و به همراه رد را اصالح کرده و مماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موا

که الزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابالغ کند تجاوز از این مدت مشمول کاهش حقخالصه گزارش
 کارفرما با افزایش مدت قبالً موافقت کرده باشد.

ال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای بررسی مجدد در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارس -11-3
، براساس نظر های خودکند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشبه کارفرما اعالم می

 نیست.مشاور ها بر عهده  کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیری
نماید و های مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را استعالم مید مدارک و گزارشدر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مور -11-4

 گردد.شده تلقی می تائیدها و مدارک ارسالی یافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارشروز از تاریخ در 15چنانچه تا 
 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط  حق الزحمه ی بعدی است و مشاورشده هر فصل، مبنای کارها تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه، ها، چکیدهاز گزارششاور باید به پیوست هر یک م -11-6

 کند.تاریخچه، روش انجام و نتایج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم می
 گیرد.نطرف قرارداد، قرار موضوع قرارداد حاضر، نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدماتمشاور تعهد می -11-7

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

 کند:ساس درخواست مشاور فراهم میهای الزم برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قراداد به ویژه در موارد زیر بر اکارفرما تدابیر و مساعدت  
 .و به صورت رایگان اختصاصیطبق مندرجات شرایط  هوطراردادن اطالعات مربدر اختیار ق -12-1
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 .در رابطه با طرح پژوهشی تحت مدیریت سازمانارکنان مشاور به مناطق مجوز ورود ک -12-2
 تهیه لوازم و وسایل که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.فراهم نمودن زمینه  -12-3

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

 شود.شاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری میدرصد از هر پرداخت م 10حصول اطمینان از حسن انجام کار، برای  -13-1
 شود.ام کار به نفع کارفرما ضبط می، تضمین حسن انج22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود. 17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده ارشده باید پس از تایید مدارک و گزتضمین یاد ش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد تعیین شده است 3طبق پیوست شماره  ههای مربوطمبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد که بر اساس دستورالعمل
 شود .پرداخت میقرارداد به مشاور 

 نحوه پرداخت  -15ماده 

بر اساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در و ت اقساط درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و گزارش به صور 70 -15-1
 شود.تعیین و توافق شده است، پرداخت می 3پیوست 

 شود.پرداخت می 17اد پس از تایید گزارش پژوهش طبق ماده سط آخر باقی مانده مبلغ قراردق -15-2
 شود.، حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می2-3حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند  زمان پرداخت -15-3
 گردد.پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می  شوداور تهیه و تسلیم کارفرما میهر یک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که توسط مش -15-4
ه از ف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخکارفرما موظ -15-5

 صورتحساب تأیید شده، همراه بامستندات مربوط برای مشاور مبلغ آن را پرداخت کند.
اشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات حداکثر بهر گاه مشاور نسبت به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض  -15-6

بر اعمال اصالحات  کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما همچنانروز از تاریخ دریافت صورت حساب اصالح شده، به کارفرما اعالم می 15ظرف مدت 
 اعالم شده، اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند. 

 پیش پرداخت  -16ماده 

از سوی معتبر  ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش 25به درخواست مشاور، کارفرما  -1-16
، به مشاور پرداخت یران هیات محترم وز 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.غ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد میکند. این مبلمی
را  یه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بدهخاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویدر صورت  -16-2

دام های مربوط اقبات مشاور، با اخذ هزینهها و مطالها، تضمینپرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده
 نماید.می

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب  -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ قرارداد هایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال میصورت حساب ن -17-1
الحساب، افزایش یا کاهش خدمات، صورت حساب های قبلی یا علیر قانونی، پرداختشود، کسوو مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می

 شود.تایید می وردمحسب  پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و گردد، ظرفشده تنظیم می دنهایی که به ترتیب یا
ای که طی مدت یاد شده با مشاور تشکیل جلسهدر حات مورد نظر خود را رفرما اصالدر صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کا -17-2
 کند.دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق میمی
 گیرد، در اینحساب نهایی مشاور قرار می صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه -17-3

 شود.عمل می 6-15ر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند حالت ب
حداکثر ظرف  آزاد و مطالبات وی 13ر بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده هر گاه مشاو -17-4

 گردد.رداخت میروز پس از تأیید صورت حساب نهایی پ 15مدت 
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پردازد. در این روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می 15ر بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت هر گاه مشاو -17-5
ها و مطالبات مشاور، ها، تضمینل سپردهین پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محاشود و چنانچه از درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد میصورت بی

مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری  و اگر مبالغ مذکور برای وصول مایدطلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد ن
 های او وصول کند.کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

اده متواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می
و نموده و طی گزارشی به کارفرما اعالم  پیامدهای مالی آن را تعیینمربوط، براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز 

 گیرد.ای تنظیم و مالک عمل قرار میروز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه 15کارفرما حداکثر 
ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور صورت جلسهدر پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در 

 شود.یمرسیدگی  23گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میزان انواع تأخیر ها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده می
 حدود خدمات موضوع قراردادتغییر  -18-1
 یه و بروز شرایط اضطراری وقوع حوادث قهر -18-2
 تعلیق کارها از طرف کارفرما  -18-3
 رخواست مشاور و تائید کارفرماد-4-18

 خسارت تأخیر  -19ماده  

ا بیست درصد مبلغ قرارداد، از بابت تاخیر مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر در مبلغ قرارداد تقسیم بر مدت قرارداد و حداکثر ت -

 شود.یافت میمشاور در

 تعلیق  -20ماده 

ای که تاریخ شروع، خاتمه تعلیق در تواند با اعالم قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی ابالغیهکارفرما می -20-1
 آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.

 باشد.می (هر کدام کمتر است)ماه  4و یا مدت تعلیق حداکثر یک چهارم مدت اولیه  -20-2
کند و در صورت روز قبل از پایان مدت تعلیق موضوع را به مشاور پیشنهاد می 10تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا  در صورتی که -20-3

شود. در غیر اینصورت، با درخواست مشاور به ده، قرارداد تمدید میماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید ش 4موافقت مشاور ، حداکثر به مدت 
 شود.قرارداد خاتمه داده می

به  وتا هنگام اعالم تعلیق تهیه  روز، گزارش پژوهش را 15ع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ومشاور موظف است از تاریخ شر -20-4
 کار فرما تسلیم نماید.

کند، در صورت ابالغ شروع کار به ستعالم میاروز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد  20مشاور  -20-5
 ند.خاتمه قرارداد را درخواست ک تواندشرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می

کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابالغ، کار ادامه ه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور ابالغ میچنانچ -20-6
 یابد.می

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

 داد را خاتمه دهد.رتواند در هر زمان قراکارفرما می -21-1
 کند.قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعیین مهلت دو ماهه به مشاور اعالم می ر هر فصلی که کارفرماد -21-2
ژوهش را تا هنگام روز، گزارش وضعیت پیشرفت و گزارش پ 15دریافت ابالغ خاتمه دادن به قرارداد بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا  مشاور پس از -21-3

ه لحاظ حفظ منافع کار در مدت پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها ب و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش،ابالغ یاد شده تهیه 
 الزحمه آنها باشد.زان حقپذیر است، همراه با تعیین میدو ماهه یاد شده ضروری و امکان

باید موضوع را به مشاور اعالم  سمتی از خدمات ناتمام تکمیل گردد،قد که الزم است تمام یا هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مشاور تشخیص ده -21-4
 کند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.
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الزحمه گزارش پژوهش و ارائه صورت حساب حقهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و در هر صورت، مشاور موظف است در پایان م -21-5
 م نماید .را به کارفرما اعالهای ناشی از پایان دادن قرارداد خدمات انجام شده و صورت هزینه

مات نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان خد 5-21های موضوع بند هد است، پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینهکارفرما متع -21-6
 گردد.آزاد می 17ماده  با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به 17انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

 گردد.عمل میشود و طبق مفاد این ماده رما خاتمه داده میچنانچه منع قانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارف 2-1-26ل بند در مورد شمو -21-7

   درخواست کند .صورت زیر تواند خاتمه دادن به قرارداد را در مشاور می -21-8
  .ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی 3از سوی کارفرما بیش از  1-12نجام ندادن مفاد بند ادر صورت  -   

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

 بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به مشاور ابالغ کند. تواند در هر یک از موارد زیرکارفرما می -22-1
 .2-1-26انون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای مورد بند قاثبات شمول  -22-1-1    

 .2-1-26ه کارفرما در مورد بند عدم اطالع ب -22-1-2    

 .نتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرماا -22-1-3    

   .طرف قرارداد تقصیر یا انحالل ورشکستگی به -22-1-4    

ع خود شریک های آنان را در منافطلب که مشاور برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطهاثبات این م -22-1-5    
 کرده است.

را ظرف مدت یک ماه  ها اقدام کند و جریان امورکند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالزیر،به مشاور اخطار می کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد -22-2
یأتی متشکل وضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده معآورد. در صورت به صورت قابل قبول در

 ده به مشاور ابالغ گردد.تب پس از اخذ موافقت مقام یاد شاانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مر از سه نفر

 .درصد مدت مربوط 30وجه در انجام خدمات بیش از تأخیر غیر م -22-2-1    

  .ایستانداردهای فنی و ضوابط حرفهارعایت نکردن -22-2-2    
درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف یافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بیمشاور با در -22-3

 ام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.انجهای کار شود ) حداقل دو هفته (، اصل مدارک و گزارشکارفرما اعالم می
ط به کار انجام ز ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربواکارفرما پس  -22-4

درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه منظور اقدام الزم است کارفرما موضوع را بیشده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی 
  کند.اعالم می

 حل اختالف  - 23ماده 

توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای جرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف میهر گاه در ا -23-1
 عمل نمایند. 2-1-23 و یا1-1-23ر بندهایدبه روش تعیین شده  د،ر، برحسب مو 3-23داوری طبق بند 

قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه   23هایی که به استناد ماده های متفاوت دو طرف از بخشنامهئل ناشی از برداشتدر مورد مسا -23-1-1    
سازمان برنامه چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی از دو طرف از سازمان برنامه وبودجه ،ابالغ شده است، هر یک 

 شود، عمل کنند.، اعالم میوبودجه 
منتخب دو  یأت کارشناسیاست، رسیدگی و اعالم نظر درباره آن به کارشناس یا ه 1-1-23الف نظرهایی که خارج از شمول بند در مورد اخت -23-1-2

عمل  گردد،ربوط اعالم میمطرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات 
 کنند.

 و 1-1-23ر اعالم شده طبق بندهای به توافق نرسند یا نظ 2-1-23اس یا هیأت کارشناسی موضوع بند در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشن -23-2
 گردد.اقدام می 3-23ف طبق بند ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختال23-1-2 

های ضوعتوانند در خواست ارجاع موها میرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفهرگاه در اج -23-3
 مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.

موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل نمایند  طرفین سعی خواهند کرد کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز  -23-4
 انند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایی اقدام نمایند.در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می تو
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سازمان برنامه و بودجه کشور فنی  با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختالف شورای عالی برنامه و بودجه کشور  چنانچه رئیس سازمان -یکتبصره 

 خواهد بود.

اعالم نظر شورا، دو طرف طبق آن  در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس ازرسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید  -دوتبصره 

 عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دو طرف به تعهدات دهد و موجب نمیهای مورد اختالف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیرجاع موضوعا -23-5

 نکند.قراردادخویش عمل 

عالم نظر شورا، دو طرف طبق آن رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قراداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از ا -یکتبصره 

 عمل خواهند کرد.

 و سایر حقوق و عوارض قانونی  مالیات بیمه -24ماده 

وارض مربوط به عن اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و ونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامیپرداخت هر گ -24-1
 به عهده مشاور است.  ،لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور 

 ضبط می شود. پایان قرارداددرصد حسن انجام کار مشمول کسورات نزد کارفرما تا  10رصد از مبلغ کل قرارداد برای بیمه ، عالوه بر د 5به میزان  -24-2

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. ایهتمام پیوستمشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در  -25-1
کاهد و نی نمیفردها و اصول علمی و های مشاور در رعایت استانداهای پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتو یا مدارک و گزارش تأیید خدمات -25-2

 هایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.گوی کاستیدر هر حال مشاور مسئول و جواب
شد، ر گرفته باور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما قرامسئولیت مشا -25-3

های مشاور های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهدات و مسولیتکماکان همان مسئولیت
 در برابر کارفرما نخواهد بود.

 ممنوعیت قانونی  -26ماده 
 22/10/1337نی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب قانو 141صل مشاور اعالم می کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت ا -26-1

 نیست.
قوانین یاد شده  خالف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد در صورتی که -26-1-1    

 تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.

رما اعالم کند های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفه تغییراتی در دستگاهدر شرایطی ک -26-1-2    
اعالم نکند، کارفرما قرارداد را ارفرما کو در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطالع به 

 نماید.فسخ می
 مور سیاسی ایران را ندارند.اکارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایشان حق دخالت در  -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کنددر جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می مشاور موظف است تمام نتایجی را که -26-3

 حوادث قهری  – 27ماده 

بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و  های عمومی، شیوعوز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب داردر مو
نباشد، به ترتیب زیر عمل مشاور  های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کارهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیطغیانهای غیر عادی و خشکسالی

 خواهد شد:
عواملی  تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند.شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می هر گاه بروز -27-1

و عمال قدرت اجرای تعهدات را  که ناشی از اراده طرفین نبوده سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله مانند جنگ،
تبی مراتب به طرف دیگر قرارداد سلب نماید قوه قاهره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید بالدرنگ نسبت به اعالم ک

اضطراری موجب پرداخت خسارت یا  تخاذ گردد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایطاقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی ا
 هزینه اضافی به مشاور نمی شود.
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 .شودحاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

 قیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند.حشاور حق ندارد بدون کسب مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص م -28-1
هدات کارفرما در تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت انجام تعکارفرما می -28-2

 رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده برعهده آن اشخاص خواهد بود.
 

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

 کنند.دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام کار رعایت میمشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می

 و نتایج پژوهش مدارک مالکیت  -30ماده  

  .شوند متعلق به کارفرماستنتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می

 ها ابالغ -31ماده  

 .تبر خواهد بودهر گونه اطالعیه مانند دستور کار، اعالم نظر یا تعلیق، پایان دادن به قرارداد و مواردمشابه تنها به صورت کتبی مع
 مدارک و مکاتبات است. مالک تسلیم گزارشها، رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی،

 زبان قرارداد  -32ماده  

ارک های دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مشاور باید مدفارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان زبان قرارداد
 و گزارشهای پژوهش و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند.

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

 این قرار داد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران است.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  هاتاالب معاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  .............................. 

  ................. 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 

 

 

  قرارداد: موضوع شرح

 

 
 

 

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  .......................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
 

  شرح و حدود خدمات )انگلیسی و فارسی(:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارفرما:
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 سیستان

 مشاور:  

  ............................ 

  .............. 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 3 پیوست
 

 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ
 سیستان پروژه از محل اعتبارات ذیلتأمین اعتبار به شرح ( پس از ریال )................................... ریال ..........................است با  مبلغ قرارداد برابر         

 پرداخت خواهد شد. 
 

 3و 2موضوع بندهای  از پرداخت هایدرصد کل مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال تضمین مورد قبول کارفرما پرداخت می گرددکه به تناسب  25-1
 کسر خواهد شد.

صد کل  80-2 صورت نقدی مفنی  با تأیید مکتوب کارفرما و ناظراول، دوم  مرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددر ل اعتبارات اتحادیه از محربوطه ب

 .ددگرشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  اروپا 
 فنی مربوطه بصورت نقدی د مکتوب کارفرما و ناظربا تأییمرحله پایانی و ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی   پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصد کل  20-3

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  139از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال 
 

مبلغ پس از پایان قرارداد و تایید  درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما ضبط خواهد شد که این 10: به میزان  1بصرهت
 مطابق نظر کارفرما و رضایت کامل از اجرای قرارداد به مشاور پرداخت خواهد شد.توسط ناظر فنی،  اتمام موضوع قرارداد

 
ــر ــاور و نی2هتبص ــایر حقوق دولتی مربوط به مش های قرارداد که در تاریخ  ازمندی: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و س

شاور می شد به عهده م ست و یا در آینده برقرار خواهد  ضای این قرارداد برقرار ا شد. مبالغی از این مالیات ام طبق قوانین و مقررات از  وارض که بایدها و ع با
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت

 
یفیت و کمیت تشخیص داده شده ک: تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باشد و کارفرما مخیر است بر اساس 3تبصره

ساس موازین و معیارهای عل سبت به پرداخت تمام و بهترین دانش موجود می، فنی و حرفه ای روزآمدبر ا شرح خدمات ن شی از مبلغ قرارداد مطابق  ی و یا بخ

شاور از انج صور و یا عدول م صورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت ق ساس کیفیت و کمیت اقدام نماید. از طرف دیگر در ام قرارداد، بر ا

 اده شده، تمامی و یا بخشی از مبلغ قرارداد به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.تشخیص د

ساس زمانبندی مندرج در پیوست 4تبصره بی گزارش پیشرفت موضوع قرارداد : هرگونه پرداخت، پس از بررسی و تایید کت 4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر ا

 ود.توسط ناظر فنی و تایید آن توسط کارفرما انحام می ش

صره  سمتی از کارها به ت شاورهر گاه م: 6تب ست کل حق بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا ق اخیر انجامد ، کارفرما مجاز ا

شده برای انجام کارها  سبت مدت تاخیر به مدت تعیین  ساوی با ن سبت تقلیل حق الزحمه م صوص خوالزحمه مربوطه را تقلیل دهد. ن صره درخ اهد بود. این تب

شات میان مرحله شرح خدمات و ارائه گزار سبه خواهد تاخیر در انجام هر یک از اجزاء  شابه محا ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش م

 شد.

 کسورات قانونی می باشد. : پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر7تبصره 

 

 

 

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  ..................... 

  ......................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 4 پیوست
 

 :کلی زمانی برنامه
 محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در یکسال به شرح زیر پیش بینی شده است: -

 شرح خدمات
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  ..................... 

  .......... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی

 
 ایگزینی افراد دیگری را ندارد.جکارفرما حق می باشد و مشاور بدون نظر ........................................ مدیریت طرح بر عهده.  1

و مدارک قرارداد، مطابق  مشاور ضمن اعالم توان و تشکیالت الزم جهت انجام موضوع قرارداد متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد. 2
 می باشد.قرارداد و ضمائم آن انجام دهد و قبل از اجرای قرارداد ملزم به ارائه ضمانتنامه کیفیت خدمات 

هرگونه اقدام در زمینه اجرای . پذیرفته خواهد شدکارفرما باشد و کلیه گزارشات پس از تأیید میپروژه سیستان  نظارت علمی این پروژه برعهده. 3
 و نماینده کارفرما مورد تایید نخواهد بود. فنی بدون نظارت و اطالع ناظرمفاد قرارداد 

ربوط به تصویب نتایج این مموضوع قرارداد توسط کارفرما در کلیه جلسات درون سازمانی و برون سازمانی  مشاور موظف است تا تصویب نهایی. 4
 طرح به درخواست کارفرما شرکت کند.

 های مربوطه کتباً به مشاور اعالم می شود.  نظر کارفرما پس از اتمام هر مرحله و تحویل گزارش. 5

ی کارفرما ابالغ می شود طبق بوده و موظف است وظایف و دستورهایی را که از سو )پروژه سیستان( زمانمشاور ملزم به رعایت صرفه و صالح سا. 6
 اجرا نماید. و بهترین دانش موجود مفاد قرارداد بر اساس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد

 ویل خواهد گردید.( تحپروژه سیستاناتمام پروژه به کارفرما )کلیه لوازم و تجهیزات غیرمصرفی تهیه شده از محل این طرح پس از . 7

در معامالت دولتی و کشوری  مشاور متعهد می شود مشمول ممنوعیت مقرر در الیحه قانون منع مداخله نمایندگان مجلس، وزرا و کارکنان دولت. 8
 نمی باشد.

مانه بوده و به هیچ عنوان قابل انتقال و در اختیار مشاور قرار می گیرد کامالً محرکلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوطه به کارفرما که به هر نح. 9
 و ارائه به غیر نمی باشد.

و نتایج طرح از طرف مشاور به طرف  کلیه اعتبارات و نتایج حاصل از اجرای قرارداد و حقوق قانونی طرح متعلق به کارفرما است و ارایه اطالعات. 10
حات فنیِ مدنظر مسوولیت اصال کتبی کارفرماست. در صورت ارایه نتایج یا گزارش طرح به مراجع ذیربط جهت طی مراحل اداری، ثالث منوط به اجازه

 مراجع مذکور با مشاور خواهد بود.
محل کار برای عوامل ا، مسکن و ها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسایل نقلیه، غذ مشاور موظف است عالوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسی. 11

 را که در انجام پروژه مشارکت دارند، تامین نماید و کارفرما از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت. تحت پوشش خود

را داشته باشد و نظرات فنی  شوند کمال همکاری طرح که از سوی کارفرما معرفی می فنی مشاور موظف است در کلیه مراحل انجام طرح با ناظر. 12
 ناظرین علمی یا رابطین علمی کارفرما را در نحوه اجرای قرارداد اعمال نماید.ناظر فنی و همچنین 

های بخش ارتباطات پروژه سیستان با های پروژه در طول اجرای قرارداد بر اساس دستورالعملمشاور ملزم به استفاده صحیح و کامل از نشان. 13
 .است هماهنگی کامل با کارفرما

 اه در مفاد قرارداد اختالفی بوجود آید شرایط عمومی مقدم است.هرگ. 14

 ، بصورت غیر دستی انجام دهد.نوع این قرارداد ارائه خدمات است و مشاور باید همه مراحل تهیه گزارش قرارداد را با رایانه و نرم افزار. 15

 کارفرما مسئولیتی نسبت به ادعاهای احتمالی کارکنان مشاور ندارد.. 16

توجهی ویژه به اصول توسعه  ومشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک ها و مصالح به کار بندد . 17
 پایدار داشته باشد.

 انجام کلیه برنامه های قرارداد با نظارت و هماهنگی ناظر فنی خواهد بود.. 18

کلی زمانی خود را به  ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )پروژه سیستان( برنامهمشاور موظف است برای اخذ مجوز . 19
 کارفرما و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه ارائه نماید.

 مدت زمان اجرای در صورت لزوم با درخواست مشاور و موافقت کارفرما، قابل تمدید خواهد بود.. 20

 ی از کارفرما ممنوع است.حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آن بدون کسب مجوز کتبکلیه . 21

موزش پزشکی را آها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه.22
 باشند.های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور میها و بخششند و شرکتدارا با

 فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود. بدیهی است. 23
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 مه مشاور میباشد.ذز مربوط به قرارداد مشاور را ندارد و تمام این موارد بر فرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهی. کار24

ها و مصالح به کار بندد و توجهی ویژه به اصول توسعه مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک. 25
 پایدار داشته باشد.

. برند می کار به پیمان ینا با رابطه در خود بین اختالف حل برای را خود کوشش نهایت طرفین اختالف، هرگونه بروز صورت : در اختالف حل. 26
 عدم صورت در و نباشد فصل و لح قابل طرفین االختیار تام نمایندگان مستقیم مذاکره طریق از که قرارداد اجرای یا تفسیر درمورد اختالف هرگونه
 . بود خواهد پیگیری و فصل و حل قابل قضایی مراجع طریق از  نتیجه حصول

 ایدنم اجرا دارد برعهده قرارداد موجب به که را تعهداتی اختالفات، فصل و حل پایان تا که است موظف مشاور: تبصره. 
نماید از قبیل جنگ، سیل، یر ممکن : در صورت بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و مشاور که انجام تعهدات قرارداد را غقهری حوادث. 27

 ای مشترک تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.زلزله، آتش سوزی  بی درنگ بایستی مراتب را به طرف دیگر کتبا اعالم  و در جلسه
ین المللی بایستی با ی ملی و بمقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجالت یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبر و رسم نوشتن. 28 

 از تیحما و یتاالب یهاستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب منابع جامع تیریمد یارتقا پروژه نام ذکر ن،یهمچنهماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد. 

 .عنوان حامی مالی در کلیه مستندات بایستی درج شود هب یمحل جوامع نیگزیجا شتیمع

بندی تفصیلی انجام مطالعات را تهیه و به تأیید شناسی انجام مطالعات، در مدت یک هفته برنامه زمانمشاور پس از اخذ تأیید روش استالزم .29
 کارفرما برساند.

 باشد.ور میمشا آوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهدهجمع .30

 باشد.پیگیری دریافت کلیه اطالعات و مطالعات قبلی برعهده مشاور می. 31 

 باشد. تهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل مشاور بر عهده خود مشاور می. 32 

 کار حضور یابد.مشاور موظف است به درخواست کارفرما درکلیه  جلسات ارائه گزارش پیشرفت. 33

نظرات ناظر فنی و کارفرما، اصالحات الزم در هر مرحله، مشاور موظف است مطابق با شرح خدمات و متدولوژی تأییدشده، پس از دریافت نقطه. 34 
 را انجام دهد. 

خه انگلیسی در سه نسها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش. 35
 ها به کار فرما اقدام نماید.و تحویل آن

 منعقد شده است. 1400ال این قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در س. 36
 
 

 

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  ............................. 

  ....................... 

 ناظر فنی:       
 زاده ندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 پروژه و همکاران مجری )مدیریت( مشخصات :  8شماره  پیوست

 

 روژهپ مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی خانوادگینام ونام 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -8-2
 وظایف همکاران شتهر -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

   

   

   

   

 سوابق تحصیلی، شغلی و پژوهشی مدیر پروژه: -8-3

 
CURRICULUM VITAE 

  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی-

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس-
 

 مجری طرح های درون سازمانی: - .1

 همکار طرح های درون سازمانی:-

 مجری طرح برون سازمانی -

 همکار طرح های برون سازمانی-

 کتب ترجمه شده بچاپ رسیده )از انگلیسی به فارسی(:-

 زبان فارسی: کتب تدوین شده به-

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت -

 مقاالت فارسی-

 المللی و داخلیهای بینارائه مقاله در کنفرانس-
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش 
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 طرح های دانشجویی-
 

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی-

 -سخنرانی در کارگاهای علمی

 ثبت اختراع-

 عضویت در هیات تحریریه مجله های -

  مسئولیتها-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها-

 سایر مهارتهای علمی -

 -رنرم افزا 

 مهارتهای زبان

 
- 

 

 

 

 کارفرما:

 احمد رضا الهیجان زاده

و مجری ملی پروژه  تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان

 مشاور:  

  ........................ 

  ...................... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان


