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سازمان حفاظت محیط زیست                                                      

پروژه بین المللی »ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای  

های جایگزین جوامع محلی«تاالب و حمایت از معیشتاکوسیستم   
 ستان یس بی خردمندانه از مراتع در معرض آس یدام و بهره بردار  یچرا  یساماندهعنوان مطالعه : 
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 مالی  -و ارزیابی فنی  (RFP) پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 010-116382:  مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان: 

 

  ن یگز یجا  ی هاشت یاز مع  ت یتاالب و حما  ستمیاکوس  ی ای اح  یبرا   یع یجامع منابع طب  تیر یمد  ی »ارتقا ی الملل  ن یببرگزارکننده: پروژه   -

 « یجوامع محل 

 ( 14:30تا   7:30 ی )ساعت ادار 1400 ی د  28  یوقت ادار انیپاتا پیشنهاد: مهلت ارسال  -

 1400ی د 28 تا   ید  14 خ یتار از: یزمان اعالم فراخوان عموم -

هزینه های  ، با توجه به  میلیون ریال( و برای پیشنهاد دهندگان غیر بومی  5500برای پیشنهاد دهندگان بومی )  حدودی    ورد قیمتآبر -

 میلیون ریال( می باشد.   7000)   سفر    

جامع منابع   تیر یمد  ی ارتباط با دفتر پروژه »ارتقا  ی و برقرار  اطالعات روزنامه    ق یاز طر مکانیزم اطالع رسانی در خصوص فراخوان:   -

 « یجوامع محل  نی گزیجا  ی هاشت یاز مع ت یتاالب و حما ستمیاکوس ی ایاح ی برا یعیطب

 1400  ید  28 شنبه سه روز  یادار وقتتا پایان آخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -

  ست، یز  ط یمح  حفاظت  سازمان  امام،  ادگاری  و  الهفضل   خی ش  بزرگراه  حدفاصل (،  غرب  به)شرق    میحک  بزرگراهآدرس کارفرما: تهران،   -

 ستان یس پروژه  دفتر  همکف،  طبقه

 42781047-021: تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلیشماره  -

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

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

 ساماندهی چرای دام و بهره برداری خردمندانه از مراتع در معرض آسیب سیستان
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 مقدمه. 1
، در گام اول به شناسايی نقاط قوت  ستانیدر حوزه سدست اندرکاران    مذکور درصدد است تا از طريق جلب مشارکت فعال جوامع محلی وپروژه  

با اجرای فرايند مشارکتی در  ها در يکی از مراتع در معرض آسیب در شهرستان هیرمند بپردازد و در گام دوم  ها و محدوديتو ضعف، فرصت

برنامهمراحل تصمیم  ارزشیابیگیری،  پايش و  اجرا،   های کارا و موثر در زمینه ساماندهی چرای دام و در خصوص عملیاتی نمودن روش  ريزی، 

های  ها در راستای تحقق فعالیتآموخته اتع اقدام نمايد. همچنین اين پروژه بر آن است ضمن تحلیل مستمر درس بهره برداری اصولی و پايدار از مر

 ها را به صورت پايلوت در منطقه به مرحله اجرا درآورد.پروژه، موثرترين يافته

 تعاریف .2

جامع منابع  تیریمد  ی»ارتقا  یالملل نیپروژه ب  "در قالب "تاالب هاط زیـست دریایی و یمعاونت مح-ـسازمان حفاظت محیط زیـست  "همان   : "کارفرما" -

نماید اـست که بر حـسن انجام خدمات پیـشنهاد دهنده نظارت می " «یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع تیتاالب و حما  ـستمیاکوـس 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" -

اـست که   «یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع  تیتاالب و حما ـستمیاکوـس یایاح  یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد  ی»ارتقا یالمللنیپروژه ب: "هپروژ" -

 . است شده ینامگذار(« ستانی)پروژه س ستانیس یاجتماع - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریبه اختصار پروژه »مد

خردمندانه از مراتع در  یدام و بهره بردار  یچرا  یسامانده»  مطالعه  یاست که اجرا  مشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه  نیمهندسشرکت : "یمجر" -

 دارد.  به عهده را «ستانیس بیمعرض آس

تانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه ـس: "طرحاجرای مطالعه / محل " - تان ـس ـس مال اـس تانیدر ـش تان ـس هرـس امل ـش تان ـش زابل، هامون،  یهاو بلوچـس

 .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین
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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

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

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

یکپارچۀ منابع طبیعی و   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  مایش و تعمیم نمونهسازی و هماهنگی را با نتقویت دانشِ نهادی، ظرفیت

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

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

 اند: دهی شدههای پروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمان فعالیت

 ها و هماهنگی بخش اول: ارتقای ظرفیت  ▪

 وخاک شامل مدیریت و احیاء تاالب هامونبخش دوم: مدیریت پایدار منابع آب   ▪

 های جایگزین و معیشت 3بخش سوم: توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم  ▪

 ت یفعال  اهداف. 4 
و ساماندهی برنامه مديريت مشارکتی  تدوين  اصلی:  دام  هدف  از   راستای  در  چرای  و جلوگیری  پوشش گیاهی  احیای  و  حفاظت 

 فرسايش خاک در محدوده مراتع شهرستان هیرمند. 

 اهداف عملیاتی: 

 . تعامل برقراری  و هدف   جامعه به ورود .1

 . روستايی مشارکتی  ارزيابی رويکرد منطقه با در دامداری  شرايط و مسايل  تحلیل و شناخت .2

   .ذينفعان مشارکت  با دام چرای اقدام برنامه تدوين .3

 . اجرای برنامه حفاظت و احیای مشارکتی .4

 

 

 
 

 
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 : پروژه شرح خدمات . 5
  اجرای  در اصرلی رويکرد واقع  در. اسرت مشرارکتی  های روش  و جمعی خرد  اصرول اسراس بر حاضرر  پروژه در  کار انجام نحوه  و  يندهاآفر ترتیب

از    .بود  خواهرد خردمنردانره  برداریبهره  جهرت  محلی  جوامع  هرایارتقرای توانمنردی  راسرررترای  در  روسرررترايی  مشرررارکتی  ارزيرابی  پروژه، رويکرد

 های اجرايی در جهت دستیابی به موارد ذيل را در طرح پیشنهادی خود، تشريح نمايد.  رود رويکرد و گامدهندگان محترم انتظار میپیشنهاد

 و  کلیدی نفعان  ذی  حضرور  با  مراتع محدوده هدف  مشرکتت و  تحلیل تهديدات  کارکردها،  و هاارزش  بررسری مشرارکتی  و شرناخت .1

 .ران مراتعابهره برد  نمايندگان

در شررايط متتلف آبی و اقلیمی دتوجه به  بررسری وضرعیت پوشرش گیاهی، نو  و ظرفیت علوفه مرتعی دمحدوده مرتع تپه برين   .2

   .دينامیک بودن وضعیت مرتع 

   .ارتقای حساسیت و آگاهی کافی در بهره برداران با در نظر گرفتن دانش بومی مرتعداری و معرفی سناريوهای آبی و اقلیمی .3

 برداران.توام با بهبود سطح معیشت بهرهبرای پايداری بلند مدت دام بومی و مراتع  ريزیو برنامه شناسايی راهکارهای پیشنهادی .4

تهیه نقشره پهنه بندی بهره برداری از مراتع تاب  با توجه به عوامل اثرگذار شرامل سرکونت اه های جوامع محلی، پوشرش گیاهی و  .5

دعواملی نظیر پوشش گیاهی با توجه به بیوماس گیاهی موجود، آسیب پذيری به فرسايش خاک، مورد استفاده بودن  فرسايش خاک 

 .برای چرای دام، محل تردد عشاير و دامداران غیر بومی و ساير موارد... 

ال وی طرح  توجه به دبا  لیمی در شرررايط متتلف اقمورد نظر پايلوت   مرتع از خردمندانهمشررارکتی و  برداری بهرهآيین نامه    تدوين .6

  .مرتعداری 

اداره منابع طبیعی و با مشررارکت نمايندگان مرتع تپه برين  نمايندگان اداره محیط زيسررت، اداره جهاد کشرراورزی،  آيین نامه تدوين   

در قالب   شرده در بتش اول و کلیه ذينفعان تحلیل  اداره امور منابع آ  و فرمانداری شرهرسرتان هیرمند  اداره امور عشرايری،  آبتیزداری،

خردمندانه، توسط نماينده بهره برداران به اداره  مشارکتی و    برداری بهرهآيین نامه  کارگاه مشورتی، انجام خواهد گرفت و نتیجه به عنوان  

قرار گیرد،  منابع طبیعی و آبتیزداری شررهرسررتان هیرمند اراوه خواهد شررد. از جمله مواردی که می بايسررت در طرح نهايی مورد اشرراره

 توان به موارد زير اشاره نمود؛  می

   .چشم انداز آيین نامهکلیات و  -

  .معرفی بهره برداران مرتع -

 .هاو مشتص نمودن محل انجام انوا  فعالیت محدوده مراتع منطقه  بندی پهنه -

 .دامداران  نمايندگان  و کلیدی نفعان ذی حضور  با دام و زمان بندی حضور  آيین نامههای مورد توافق در انجام فعالیت  زمانبندی -

 .محلی جوامع اصلی  نمايندگان سازی  نهايی منطقه و از مراتع بهره برداری بر  نظارت و  سیستم پايش و ارزيابی تعیین -

 .مرتع از خردمندانهمشارکتی و  برداری بهرهآيین نامه اجرای  در خصوصمرتبط  های از سازمان يیاخذ مجوزات نها .7

    .مرتع از خردمندانهمشارکتی و  برداری بهرهآيین نامه  مشارکتیاجرای  .8

اقدامات بزم جهت ايجاد حساسیت و آگاهی کافی در بهره برداران به منظور انجام  بزم است پیشنهاد دهندگان محترم طرح،  در اين بتش،  

 معرفی نمايند.   طرح و ارزشیابی پايش رای در نظر گرفته شده بفرآيندهای اجرای و همچنین آيین نامه  های مندرج درفعالیت
 

 و ابزارهای بزم برای اجرای هر يک از بندهای شرح خدمات را پیشنهاد نمايد.  هاروشبزم است مشاور، : 1توجه 

 ی علمی نوشته و ارجا  داده شود. شناختمنبع مطابق با اصول  ستيبا یم مآخذ  همهدر بتش مطالعات اين پروژه،   :2توجه  
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 های مورد انتظار:خروجی .  6
 هايی به شرح زير اراوه دهد: رود مشاور خروجیانتظار می

 . Wordصورت فايل  ی دبهبندزمانمطابق با برنامه ، گزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه در اجرای مطالعات .1

 .هدف پروژه دبه دو زبان فارسی و ان لیسی در حوزه  پايلوت مرتع از خردمندانهمشارکتی و  برداریبهرهآيین نامه  اراوه سند .2

مرتع در شرايط متتلف اقلیمی با توجه به ال وی طرح مرتعداری مورد پذيرش    از  برداری مشارکتی و خردمندانه  دآيین نامه مکتو  بهره

 د و پروژه سیستان . جامعه محلی بهره بردار، اداره منابع طبیعی، اداره حفاظت محیط زيست، اداره امور عشايری شهرستان هیرمن

 .پايلوت از طريق انسجام امکانات اجرايی منطقه مرتع از خردمندانهمشارکتی و  برداری بهرهآيین نامه  گزارش اجرای .3

مشارکتی جامعه محلی در پايان قرارداد و    یمشورت  یهاو کارگاه  زگردهایم  یبرگزاراز    های به دست آمدهو درس آموخته   اراوه مستندات .4

 . های آتیبرداری از آن در فعالیتمنظور بهرهبه 

 .نسته يکدر رن ی شده مصور  و چاپ Wordصورت فايل  بهویات، به دو زبان فارسی و ان لیسی و  با ذکر کلیه جزاراوه گزارش نهايی  .5

 .به دو زبان فارسی و ان لیسی د Wordمديريتی در قالب فايل  دهیچک .6

 .به دو زبان فارسی و ان لیسی د Power Pointختصه مطالعه در قالب  .7

 

 ی شامل: امجموعه تهیه 

 .های پروژهو هر فايل دي ر  در چارچو  دستورالعمل  Excelو   Wordهای جانبی فايلنقشه، های پیوست دعکس، نمودار،  فايل  -1
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 ها  ش . گزار7
 مشخص شده است.   1ای و نهایی هر بخش، در جدول دورهمیانهای ها شامل گزارشتعداد و نوع گزارش

 
 های مرتبط با این فراخوان دهی در پروژهچارچوب معین برای گزارش -1جدول 

 
 
 

  

 زبان  زمان ارایه تعداد  عنوان  

ی بندزمانگزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه در اجرای مطالعات، مطابق با برنامه 
 .(Wordصورت فایل )به

4 
هر ماه یک گزارش پس از آغاز  

 قرارداد 
 فارسی 

مرتع پایلوت در حوزه هدف   از  برداری مشارکتی و خردمندانه ارائه سند آیین نامه بهره
 .انگلیسی(پروژه )به دو زبان فارسی و 

 و انگلیسی  فارسی ماه پس از آغاز قرارداد  چهار 1

مرتع پایلوت از طریق   از  برداری مشارکتی و خردمندانه گزارش اجرای آیین نامه بهره
 انسجام امکانات اجرایی منطقه 

1 
، نهم و پایان هفتم ، پنجمماه  پایان

 قرارداد 
 فارسی 

  یهاو کارگاه زگردهای م یبرگزارهای به دست آمده از ارائه مستندات و درس آموخته
برداری از آن در  مشارکتی جامعه محلی در پایان قرارداد به منظور بهرهو  یمشورت
 های آتی فعالیت

 فارسی  پایان قرارداد متناسب با هر مرحله و  1

صورت ارائه گزارش نهایی با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به 
 شده مصور رنگی در یک نسخه. و چاپ  Wordفایل 

 فارسی و انگلیسی  پایان قرارداد  1

 فارسی و انگلیسی  پایان قرارداد  1 .به دو زبان فارسی و انگلیسی() Wordمدیریتی در قالب فایل  دهیچک

 فارسی و انگلیسی  پایان قرارداد  1 .به دو زبان فارسی و انگلیسی() Power Pointخالصه مطالعه در قالب 
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 سوابق و تجربیات   .8
دهنده این ها و تجربه الزم برای اجرای پروژه را داشته باشند و مستنداتی که نشانبایست توانمندیکنندگان در مناقصه میاشخاص حقیقی و شرکت

 توانمندی و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

های مشابه و ارائه مستندات حسن انجام کار و اعضای شرکت کنندگان در مناقصه شامل سابقه انجام پروژهمعیار بررسی توانمندی و تجربه شرکت 

های مختلف در توانند در صورت نداشتن کارکنان کلیدی در حوزهمیها  به گستره فعالیت موجود برای این شرح خدمات، شرکتخواهد بود. با توجه  

 قالب کنسرسیوم شرکت و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

مشخص و به همراه مدارک اسناد  را  در صورتی که شرکت ها بخواهند اقدام به کنسرسیوم نمایند، ابتدا باید رهبر کنسرسیوم  

 مناقصه؛ مدارک ثبتی کنسرسیوم به کارفرما ارائه شود.  

انتخاب کنار گداشته   ندیالزم، از فرآ  طیشرا  یدر صورت برخوردار  ی نکنند حت  تی بند را رعا  نی که ا   ییها  شرکتمهم :    توجه

   خواهند شد. 

 حداقل شرایط شرکت در ارائه طرح اولیه و مناقصه به شرح ذیل است.  

 

 مشاور  انتخاب طیشرا

 «ستانیس بی خردمندانه از مراتع در معرض آس یدام و بهره بردار یچرا یسامانده  » پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 :یعموم  طیشرا
 ران یا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

و    ی عیمنابع طب  ،یکشاورز  نه ی( در زمی حقوق  تیاساسنامه )شخص  /  تیصالحمعتبر از مراجع واجد    نامهیگواه/رتبه بندی از سازمان مدیریت  بودن    دارا -2
   .ستیز طیمح

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی / پژوهشی نیازی به ارائه گواهینامه صالحیت ندارند.   -3

 . است تیاهم  حائز نظر  مورد تجربه از یاخالصه  ان یب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقات یتحق تیصورت وجود سابقه فعال در -4
 

 پروژه: یکار م یو تجربه ت مشخصات
 کارشناسان زیر: گروه تخصصی متشکل از  -1

    منابع طبیعی پروژه در زمینه مدیریت  5قل با تجربه کاری حدا -مدیر پروژه -

 ( نفر 1ای )های توسعه سال در زمینه طرح  5 تسهیلگر مجرب با تجربه کاری حداقل  -

 ( نفر 1ای )های توسعه سال در زمینه طرح  2 با تجربه کاری حداقل دستیار تسهیلگر  -

 نفر( 1سال سابقه کار )  5کارشناس حقوق منابع طبیعی و محیط زیست دارای حداقل  -

 نفر(  1)سال سابقه کار  5کارشناس توسعه کشاورزی، منابع طبیعی/ محیط زیست دارای حداقل  -

 

 شود(. سیستان به عنوان مزیت در نظر گرفته می  )سابقه کار در منطقه مدیریت منابع طبیعی مفید مطالعاتی و اجرایی در زمینه  سابقهدارا بودن   -2

 نویسی به فارسی و انگلیسیمهارت گروه مطالعاتی در گزارش -3

 ی از تجربه موردنظر حائز اهمیت است. اخالصهدر صورت وجود سابقه فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی در منطقه سیستان، بیان  -4
 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -5
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 کلی اجرای برنامه بندیزمان. 9
ت.  ماه در نظر گرفته  12اجرای پروژه زمان کل  ده اـس ود.برنامه زمانی اجرای طرح  ـش وط و با ذکر جزییات ارائه ـش ورت مبـس تی به ـص   MSPارائه    بایـس

 براساس شرح خدمات و برنامه زمانبندی الزامی است.

 مالی  و فنی   یابیارز. 10
 است.   فنی یابیدر مرحله ارز یمتقاض رشیپذ ،مالی یابیارز به  ورود شرط

 ، (کردند  کسب  را  100  از  70  یفن  ازیامت  حداقل)شدند    فنی  حداقلی در بخشیی که حایز شرایط  هابسته  تمام  اولیه  ی ابیاز انجام ارز  پس:  1-10  تبصره

 برنده خواهد بود.   یمال -یفن ازیتراز شده بر اساس امت یمتق نیکمتربه صورت همزمان انجام خواهد شد و  یمال یهاپاکت شیگشا

 

 . شود  ارایهم ارسال پروپوزال  در هنگا بایستمی مستنداتی که. 11
 ارسال نمایند:  مالی -امتیاز دهی فنی های عالقمند باید مستندات / اطالعات زیر را برای ها / کنسرسیومشرکت

ن  پیشنهاد فنی: .  1 این بخش باید مستندات  امتیاز فنی شرکادر  پارایه شود. همچنین    شان دهنده شواهد    روپوزال که در آن بیان شود چگونه شرح 

  4شناسییک روش  ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان جر به تحویل موفقیت آمیز موضوع تواند منمیشنهاد دهنده پیها و تجربیات صالحیت

در این بخش از پیشنهاد، باید تیم اجرایی پروژه متشکل   در قبال اجرای قرارداد و به انجام رساندن آن چه رویکردی خواهد داشت.  پیشنهاد دهندهدر زمینه این که  

بندی تفصیلی  ها و تجربیات کافی و مرتبط با توصیف شرح وظایف هر یک از افراد در تیم پروژه به همراه برنامه زماناز مدیر پروژه و سایر نفرات با تخصص

تواند به پیشبرد موفقیت آمیز دهنده که می  دهی و امکانات شرکت پیشنهادو گزارش  همچنین نحوه مستندسازی  شود.  ارایهها  پروژه برای هر یک از ساختمان

   پروژه کمک کند باید معرفی شود.

 در(  مبلغ   ذکر)بدون    پروژه  یاجرا  طول  در  هانه یهزدرصد  /سهم  ،یارسال  پروپوزال  انیپا   در  ی ستیبا  که  است  ذکر   به  الزم  نیهمچن

 : است شده  ارائه نمونه عنوان به  لیذ جدول شتر،یب ییآشنا جهت. شود ارائه جدول کی قالب

 

 درصد کرد  نهی هز شرح فیرد

  و ...  یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

4  ...............................  

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

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

 

را به  های اجرایی، کارشناسی، باالسری، بیمه و هرگونه مالیات  ها اعم از هزینهتمامی هزینه  پیشنهاد مالی  در  گرمناقصهالزم است    :پیشنهاد مالی.  2

 .کند ارایه با درج عدد و حروف به ریال را و کل رقم پیشنهادی تفکیک لحاظ نموده

 

 
4 Methodology 
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 قاضی شرایط مت. 12
   خواهد بود. 30به  70نسبت و براساس تراز امتیاز فنی به مالی به  قیمت  -لی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت روش انتخاب برای ارزیابی ما

 است.   100 از  70 یفن ازیحداقل امت ،یمال یابیارز به  ورود شرط

 

 :توضیحات

بردار   یچرا  یسامانده  »  (Request for Proposal)  یشنهادیپ طرح هئارا  درخواست به مربوط اسناد بهره  و    ی دام 

وبسایت رسمی پروژه به   قیطر از 1400  دی  28  تا  1400  دی  14  خیتار از  «  ستان یس  بی خردمندانه از مراتع در معرض آس

 . باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس 

 د.  شونمی دریافت طرح ارایه و مناقصه در شرکت قبال در وجهی گونه هیچ و بوده رایگان مالی و فنیارزیابی  استعالم هایفرم -

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

 آدرس  در واقع پروژه رخانه یدب به   28/10/1400مورخ    سه شنبهروز    یادارپایان وقت   تا حداکثر بررسی جهت مدارک، تمام اف دی پی فایل حاوی

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

 .نمایند دریافت رسید و تحویل" سیستان

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

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

 و گواهی های صالحیت  سهامداران و بازرسین مدیرعامل، مدیره، هیات اعضاء  شناسنامه تصویر عمومی، مجمع آخرین جلسه صورت ،رسمی  روزنامه

 . است الزامی

 .دیینما حاصل تماس 42781047-021 ه تلفنشمار با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها  ض . 13
انجام   3 وـستیپ در یفن ازیامتمطابق جدول   ـشنهادهایپارزیابی فنی   و خواهد ـشدنون برگزاری مناقـصات بررـسی  ـشده براـساس قا ارایهیـشنهادهای  پ

 . شودیم

دوم   ،شـده کامل اسـت  ارایهکه اوال مجموعه  شـود  دریافتی را بررسـی خواهد نمود تا مطمنن پیشـنهادهای    ،ارفرماک  پیشننهادها: کامل بودن -1

ته ـشده  )در ـصورت وجود( نامهـضمانتجزئیات اطالعات و  ایر مدارک خواـس ته ـشده امـضاء و ه  مدارک بـسوم   ،اندـشده  ارایهو ـس نحو ـصحیح و خواـس

ناقص که مطابق با پیـشنهادهای  . بدیهی اـست به ـشده باـشند  ارایهارـسالی مطابق چارچوب خواـسته ـشده  پیـشنهادهای  اـسناد و  چهارم اند و تائید ـشده

 نشده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ارایهضوابط این اسناد مناقصه تنظیم و 

رایط فنی خدمات موردکلیات  حدوده و  م  : کامل بودن محدوده خدمات-2 ه   ـش ناد مناقـص ده   ارایهنیاز پروژه در اـس نهادهای ـش ت. از میان پیـش اـس

ی قرار خواهند گرفت که  الی تنها مواردی مورد بررـس نهاد دهنده"ارـس رح خدمات    "پیـش نولیت انجام تمامی موارد ـش ده را مـس ته ـش با جزئیات خواـس

 بپذیرند.

 

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

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

آگاهی کامل حاصل   ، و نسبت به بررسی کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد  عمل آورنده  تحقیق ب

. چنانچه هنگام  شوندنموده و قبل از تسلیم پیشنهاد، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع  

نظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد  ه  مدارک مناقصه، بمطالعه اسناد و  

http://www.sistanproject.ir/
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استفسار نماید و چنانچه   bid.hamounproject@gamil.com    لیمی آدرس ااز طریق    کتباً  پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرما

مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده   ،دست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشده  در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی ب

و همچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه از طریق رسمی انجام  

این ضمائم جزء    .شودمیرسانی  ع یا از طریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطال  وشود  میو طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم  

 .شدمدارک مناقصه منظور خواهد 

علت عدم آشنایی به نوع و هایی 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 محل اجرای کارها، امکانات و غیره و عدم پیش

برای خود محفوظ  پیشنهادها  کارفرما حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت الزم جهت تسلیم   -

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

تواند  ها باشد، در این صورت کارفرما میاست تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتز آنجا که ممکن  ا -

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

 داشته باشند.  وجودنظر در پیشنهاد 

که پیشنهاد دهنده به شرایط و  دلیل اینه  گونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی ب هیچ -

قصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها عذر به عدم فهم مطالب اسناد مناگونه    احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچ

و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی    نخواهد بود  قابل قبولاز طرف پیشنهاد دهنده  

 . پیشنهاد دهنده در این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

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

 باشد.   را داشته

که زمان   طوریه  بندی اجرای عملیات موضوع پیمان را بپیشنهاد دهنده موظف است برنامه کلی زمانکارکنان:    فهرست  برنامه کار،  -3-4

انسانی ضمیمه کامل نیروی    فهرستبینی شده باشد همراه با  طور مفهوم و روشن در آن پیشه  الزم برای شروع و خاتمه هر قسمت از کار ب

 پیشنهاد خود نماید. 

ابالغ  "ای که به نشانی مذکور ارسال شود . هر مکاتبهشودمی اعالم   پیشنهاد دهندهتوسط   اقامتگاه قانونی همان است که : اقامتگاه قانونی-4

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

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

   باشد.میپیشنهاد دهنده عهده ه این موضوع ب به  مرتبطهای کلیه هزینه ،به مسافرت در صورت نیاز  .باشدیم رمندیزهک و ه

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

 .  خواهد شدتشکیل  دفتر کارفرما

شود محسوب میاین مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی کارفرما  یارسالی به کارفرما  کلیه مفاد و مدارک : محرمانه بودن اسناد مناقصه-7

 و نباید به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود.

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

جاری کشور   مصوباتقوانین و  آخرین    های تخصصی شامل بیمه مسنولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابق بیمه  ،ارزش افزوده  بر  اتیمال

نهایی تلقی شده و هیچ عذر و قیمت اعالم شده  مالک عمل خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد. 

   بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.

mailto:bid.hamounproject@gamil.com
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الزامات و معیارهای بسته بندی و تحویل پاکت های الف و ب رعایت نشده باشد/ خارج از موعد مقرر    که در آن    یشنهاداتیپ:  1توجه مهم  

 متی ق  شنهادیپ  برگهیا  بوده /    ناقصیا دارای مدارک    /باشد  شده  ن ییتع  شرطدر پیشنهاد قیمت  باشد/    هشد  پروژه سیستان  تحویل دبیرخانه

 اغماض مردود خواهد شد.   بدون،  باشد امضا و مهر دقفا (2)پیوست شماره 

عمل کند که تا پایان مهلت تعیین شده، پاکت های    دیبا  ی ا: پیشنهاداتی که به پست تحویل داده می شوند، پبشنهاد دهنده به گونه2توجه مهم  

    فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

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

مکلّف نماید. در غیر   مدتهای آموزشی کوتاهصورت صالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرعایت نماید و در و رفاه اجتماعی  کار

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

ر  عهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی بهب   گونه مسنولیتی در این زمینهرحال هیچه

 خواهد بود.  مجریعهده 

نهادهایی  تنها    مدت مناقصنه: -10 ده  که برای انجام خدمات موردپیـش دهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر ـش ی دقیق  ،انددریافت ـش تر برای بررـس

 متعاقباً اعالم خواهد شد. ان ارزیابی فنیپاکت مالی به برگزیدگ گشایشتاریخ  قرارخواهند گرفت.مورد مطالعه 

پیـشنهاد دهندگانی که مـستندات تنها  ،مجرینفرات اعالم ـشده توـسط  فهرـستو    پروژه بر اـساس نمودار ـسازمانی  تامین نیروی انسنانی:  -11

 د.گیرهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرار میها وکیفیتتخصصتائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با 

در این ارزیابی گیرند.  قرار میمورد ارزیابی فنی و تخصـصـی  دهندگان  پیشـنهاد  ،پس از کنترل موارد فوق  ارزیابی فنی و تخصنصنی: -12 

ند و با مدارک و اطالعاتی   ی مورد تائید قرارهایـشرکت ته باـش تی از موـضوع و ابعاد پروژه داـش خواهند گرفت که به تـشخیص کارفرما درک درـس

 به اثبات برسانند. ،نیاز پروژه مورد دهند توانمندی خود را از لحاط فنی، سازمانی و مالی و تامین نیروی انسانیِمی ارایهکه 

 دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهند شد:  پیشنهادهای  : دریافتیپیشنهادهای  مراحل ارزیابی -13

 خواهند شد:  یابیارز لیدر قالب مراحل ذ یشده به صورت کل افتی در یشنهادهایپ -1-13

 ی متدولوژ/یشناسروش (1

 و موثر  یدیکل کارکنان (2

 ژه یو اتیتجرب (3

 یو انتقال فناور آموزش (4

 بودن  یبوم (5

 (. ازیامت 100 از 70)حداقل کسب کرده باشند بر اساس معیارهای فوق های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را شرکت انتخاب

 های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند. برای شرکت مالی مبتنی بر قیمت پیشنهادیارزیابی  -2-13

 جمع بندی امتیازات فنی و مالی برای متقاضیانی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند.  -3-13

نهادهای   فنی  ارزیابی اس اپیـش ده طی مراحل فوق و بر اـس نهاددریافت ـش ده از ـسوی پیـش  فنی جدول امتیازدهیدهندگان مطابق طالعات تکمیل ـش

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست 

ای حـضوری نـسبت به  جلـسه در در ـصورت نیاز و بر اـساس درخواـست کتبی کارفرما، پیـشنهاد دهندگان باید  : جلسنه دفاع از پیشننهادها-14

 دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات: -15

بیش از  ارایهدارد. هر پیـشنهاد دهنده که در   را مناقـصهعه اـسناد( تکمیل ـشده در یک نـسخه )مجمو  ارایهدهنده تنها حق   هر پیـشنهاد  -15-1

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 
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توسـط پیشـنهاد دهنده صـرفاً در محدوده زمانی در نظر گرفته شـده برای مناقصـه   یجایگزینی پیشـنهاد جدید به جای پیشـنهاد قبل  -15-2

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

نهاد دهنده کلیه هزینه  -15-3 ه انجام میهایی را که برای آمادهپیـش ناد مناقـص ازی و تنظیم اـس د.ـس اً متحمل خواهد ـش کارفرما در   دهد ـشخـص

شـود  مینهاد دهنده ایجاد  هایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسـناد مناقصـه و برای پیشـهیچ شـرایطی مسـنول و یا متعهد به تامین هزینه

 یست. )مستقل از اینکه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( ن

یه    -15-4 نهاد دهنده توـص ود  میبه پیـش رح کار  که با انجام مطالعات کامل در زمینه ـش رایط خاص محیطی حاکم ـش و محدوده خدمات آن، ـش

این مناقصــه الزم  کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پیشــنهاد و شــرکت در  طرح،های ویژگیو قوانین و مقررات و شــرح کار بر انجام خدمات 

 است با هزینه و مسنولیت خود فراهم نماید.

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

  : اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

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

د. ضمناً نتسلیم نمای)برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکمیل و    مجموعهاین    2  پیوست  خود را طبق

مبلغی که به حروف  و در صورت اختالف،    شودارسال  به عدد و حروف    به صورت تایپ شدهبایست  مبلغ کل پیشنهادی شرکت در مناقصه می

که پیشنهاد فاقند مبلنغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم    نوشته شده باشد مالک عمل قرار خواهند گرفت و در صورتی

 .شودمی 

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

، مهر و امضاء نموده و همراه  ، تنظیمها و مقررات، تکمیلسایر دستورالعمل  ( ودشوکنندگان ارسال  ین مناقصه صادر و برای کلیه شرکتدر ح

و پس از درج موضوع مناقصه، نام و    (هر دو پاکت مهر و موم شوند) قرار داده  و »ب«   های »الف«سایر مدارک درخواستی حسب مورد در پاکت

  در صورت  ت کلی را به  و پاک  سوم قرارداده  پاکتهر دو پاکت را در  های مذکور،  نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

  بایست و پاکت کلی می»الف« و »ب«  پاکت های  روی    دهد و رسید دریافت نماید.  ارایه کارفرما    مقرر به در مهلت  بسته و الک و مهر شده  

 محتویات پاکت »الف« و »ب« به شرح زیر است:  الصاق شود.    (3-5و  2-5، 1-5) به ترتیب شماره  فرم پیوست

   : الف« محتویالف( پاکت »

روزنامه 1 تصویر    (  عمومی،  مجمع  آخرین  جلسه  صورت  سهامداران رسمی،  و  بازرسین  مدیرعامل،  مدیره،  هیات  اعضاء   شناسنامه 

   ؛فنیمعیار  3شواهد  معیارهای ارزیابی کیفی و ( تمام مستندات نشان دهنده2

افزارهای  ( و برنامه زمان بندی )گانت چارت( با استفاده از نرم  شناسیروش( شرح تفصیلی پیشنهاد فنی مشتمل بر روش کامل اجرای کار )3

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتت پروژه یمدیر

بر روی دیسک   AcrobatReaderافزار  قابل رویت در نرم  pdfبه صورت نسخه    پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی  فایل الک  ارایه(  4

 (. CDفشرده )

 : محتویب( پاکت »ب«  

صورت تکمیل شده. تصریح ه  ب   جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمتو    2و    1  هایپیوستمطابق    ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ  (  1

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

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

 شود.   ارایهمهر موم شده و در بسته   کلی در یک پاکت»الف« و »ب«   و مهر و موم شده های دربستهتوجه: لطفاً پاکت 
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« قرار  بفوق را فقط در پاکت »»ب«  دهنده موظّف است پیشنهاد مالی خود و سایر موارد مندرج در بند    الزم به یادآوری است که پیشنهاد

«  قرار داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و  بجز پاکت »ه  ها بدهد و به پیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

 باشد. می« بگزار فقط پاکت » مالک عمل مناقصه

 

 تذکر مهم: 

 به  یشننهادیپ متیق  وجود  صنورت در. نشنود  داده  قرار  یشننهادیپ  متیق ،  فشنرده لوح در  که  دیباشن  داشنته  توجه (1

  .شد خواهد اعالم مردود شرکت آن شنهادیپ و بوده تقلب و متیق یافشا منزله به فشرده، لوح در یفن اسناد همراه

 پیشنهاد قیمت و یا اسناد فنی درج گردیده باشد مورد توجه قرار نخواهد گرفت.( هر شرطی که در برگه 2

 باشد.دهندگان به منزله قبول کلیه شرایط و نظرات کارفرما می پیشنهاد از سوی پیشنهاد ارایه( تکمیل و 3

اعالم آنها، محل قراردادن آنها را نیز در ( چنانچه کارفرما اســناد و مدارکی را بخواهد که در این دســتورالعمل نوشــته نشــده اســت، ضــمن 4

 های »الف« و یا »ب« تعیین خواهد نمود.پاکت

اد  ( پیـشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داـشته باـشند تا در ـصورت درخواـست کارفرما نـسبت به اثبات ادعاهای خود در زمینه تجارب، ـسوابق ی5

 شده اقدام نمایند. ارایهشده و مستندات 

 

صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل این دستورات پیشنهاد واصله    ه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه داده شود. در غیر اینهیچگون

در    مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح و یا استداللی باشد چنین پیشنهادی را مردود اعالم کند. 

موظف به بررسی دقیق بوده   دهنده پیشنهاد  ، ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهدر بعضی از ردیفصورتی که  

 ی برای جبران صورت نخواهد گرفت. یو در صورت عدم استعالم هیچ ادعا

، حذف و یا قراردادن شروطی در آن مناقصه را بدون تغییرتمام اسناد  پیشنهاد دهنده باید    : مهر و امضاء اسناد و مدارک مناقصه  -2-17

 صورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.   گزار تسلیم نماید. در غیر اینتکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه

 

 : قیمت پیشنهادی-18

امل تمام هزینه  -1-18 تی ـش نهادی بایـس تمل برهای اجرای پروژه  قیمت پیـش انی، مالیات،  مـش بیمه، هزینه  ،افزوده  ارزش  بر  اتیمال  نیروی انـس

 باشد. برداریبهرهاری، تامین کاال و خدمات، آموزش و گذهای سرمایه، هزینهها و سفرهای الزم، ماموریتهاگزارشکپی و 

باـشد بر اـساس محدوده خدمات پروژه   آوری اطالعاتهزینه مورد نیاز برای جمعهرگونه  در نظر گرفتن  باید پیـشنهادی همچنینقیمت   -2-18

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

نهادی به  -3-18 ت قیمت پیـش ده در قالبالزم اـس ورت تفکیک ـش ده در   ـص نهاد ـش تفرمت پیـش ه    1 پیوـس ناد مناقـص نهاد    ارایهاـس ود و پیـش ـش

 نماید. ارایهدهنده، جزییات مبلغ پیشنهادی را 

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

 282تا پایان وقت اداری ) دستورالعمل م شدهبرای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعالهرگونه پیـشنهادی که   : تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

می بعدی کارفرماو یا نامه(  1400  ماهدی  وددریافت   ،های رـس ی قرار نگرفته و پاکت  ـش نهادها  های مورد بررـس دن عودت پیـش  دادهبدون باز ـش

 خواهند شد.

نهاد خود   : اطالعات نادرسنت-20 افی در پیـش ب مزیت اـض تی جهت کـس ه عمداً اطالعات نادرـس رکت کننده در مناقـص دهد، از  ارایهچنانچه ـش

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 
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ــنهادچنانچه کارفرم  : دهندگانتبانی پیشنننهاد-21 ــنهادها را مردا به تبانی بین پیش ــل نماید پیش ــخیص داده و دهندگان وقوف حاص ود تش

ف خواهد ذهای خود حذیـصالح برای دعوت به مناقـصه پروژه هایـشرکتلیـست  دهندگان را برای مدتی که ممکن اـست دائمی باـشد از  پیـشنهاد

 نمود.

 های پیشنهاد: گشایش پاکت-22

 گیرد. ارزیابی فنی پیشنهاد دهندگان صورت میشود و میمحتوی اسناد فنی باز  «الف»پاکت  ابتدا -الف

 باشد.می ازیامت 100از   70امتیاز قابل قبول حداقل 

ترین مناسبارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس  و    خواهد شد  گشوده  باشندامتیاز فنی    قلحداحائز  که  هایی  شرکت  «ب»پاکت    در ادامه  -ب 

 . آیدعمل می ه قیمت ب-پیشنهاد فنی و مالی و براساس روش کیفیت

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

 فرستاده شده باشد. 

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

 نماید.  ارایه« الفمدارک مثبته همراه با پیشنهاد خود در پاکت » ارایهبا 

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

 دهندگان باشد و به هر حال مبلغ پیشنهادی مالک عمل خواهد بود.

دن بهخ  : اعالم رسنمی برنده مناقصنه-23 ه ببر پذیرفته ـش یله فاکس و یا نامه و به  ه  عنوان برنده مناقـص ط کارفرما و به وـس می توـس طور رـس

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

 : امضای قرارداد-24

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

  و امضای پیمان خودداری نموده است. منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله  ه  در زمان مقرر ب   پیش پرداختنامه    عدم تسلیم ضمانت -ب

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

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

ــنـهادی و در قـبال    %25مـعادل    قراردادپرداـخت  مبلغ پیش  : مبلغ پیش پرداخنت-25 ـــماـنت  اراـیهمبلغ پیشـ اـمه ـبانکی معتبرضـ مـعادل مبلغ   ـن

د.پرداخت میپیش مانت نامه  باـش ت ـض ه ملزم اـس ا   7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  برنده مناقـص  قراردادروز کاری پس از امـض

 به کارفرما ارایه نماید. 

 ملل  توـسعه  برنامه  توـسط هاخواهد ـشد. پرداخت  هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا  یکیزیف  ـشرفتیحوه پرداخت متناـسب با پن نحوه پرداخت : -26

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

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

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

 گونه مســنولیتی در قبال گم شــدن، تاخیر و یا عدم دریافت اســناد مناقصــه ندارد. پیشــنهادها باید با مراجعه کارفرما هیچ  : سنایر موارد-29

 شود.د ترتیب اثر داده نمیشوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق  ارایهحضوری نماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 قرارداده شود.(  "ب")حتما در پاکت    یمتآنالیز ق (1پیوست 
 است موارد زیر در پیشنهاد قیمت مد نظر قرار گیرند: ضروری .  شود ارایهبخش  مطابق با موارد مندرج در اینبایست یآنالیز کلی قیمت م

تمام هزینه(  1 بایستی شامل  پیشنهادی  پروژه مشتمقیمت  اجرای  مالیات،  های  انسانی،  نیروی  بر  افزوده،    اتیمالل  ارزش  و بیمهبر  ، هزینه کپی 

 و سایر موارد باشد.  خدماتگذاری، تامین های سرمایهها و سفرهای الزم، هزینه ، ماموریتهاگزارش

صورت    مشاورآوری اطالعات توسط  ای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعقیمت پیشنهادی همچنین شامل هرگونه هزینه(  2

 (شود  آوریجز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمعه بگیرد باشد. )ب

 شود.   ارایه 2جدول شماره یشنهاد شده در پفرمت  قالب در شده کیصورت تفکبه مطالعه یبرا یشنهادیالزم است قیمت پ( 3

 . شودگونه تعدیل قیمت نمیمشمول هیچ قراردادی که با برنده مناقصه منعقد خواهد شد، ( 4

 نه یهز  شکست جدول -2 جدول

 روز  -نفر نوع تخصص)ها(  شرح
روز  -نفرهزینه 

 )ریال( 

ها  سایر هزینه

 )ریال( 

کل هزینه  

 )ریال( 

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

 مع کلج
     

 
 

 

 : نام شرکت پیشنهاد دهنده

 : مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:   

 پیشنهاد: سمت امضاء کنندگان 
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 قرارداده شود.(  "ب"برگ پیشنهاد قیمنت )حتما در پاکت  (2پیوست 
 

 یجوامع محل  نیگزی جا یهاشت یاز مع  تیتاالب و حما ستم یاکوس یا یاح  یبرا  یع یجامع منابع طب تیریمد ی ارتقاپروژه  محترم   تیریمد

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

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

ــلک -1 الذکر طبق ـشرایط و مـشخـصات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طوری که از هر حیث مورد موافقت کارفرما واقع ت مـشروح در مدارک فوقایه عملیــ
ریال    ......................................(..........................  ریال و به حروف )..........................................................................................................را در ازاء مبلغ به عدد    شود

ت مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ اس فهرـس میمه این فرم انجام دهد.که بر اـس   دی بر ارزش افزوده با   اتیمال مبلغ   یشننهادیپ متیق در(  1) های ـض

 .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
رسـمی به امضـاء نرسـیده اسـت پیشـنهاد حاضـر و اعالم قبولی آن در حکم  قرادادکه کار نماید. مادامیاعالم کتبی کارفرما شـروع بهالف( بالفاصـله پس از  

 .شودتلقی می قرارداد
ضـم از یکی از ای طبق نمونه منروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضـمانت نامه 7منظور تضـمین حسـن انجام تعهـــــدات حداکثر ظرف مدت به ب(

 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  ی معتبرهابانک
وع قرارداد را در مدت مندرج در ماده قرارداد( ظرف مدت مقرر در ج روع به کار نماید و کلیه کارهای موـض اخته و ـش تقر ـس  2، دفاتر و امکانات الزم کار را مـس

عنوان  یمان تکمیل و تحویل نـشود، کارفرما حق دارد خـسارات تاخیر کار را محاـسبه نموده و بهقرارداد باتمام برـساند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای موـضوع پ
 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
 گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد. رد که دستگاه مناقصهاین شرکت اطالع کامل دا -4
ر از تاریخ آخرین مهلت قبول  -5 نهاد حاـض نهادها تا مدت پیـش ترداد بوده و در عرض این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود روز   60پیـش را معتبر و غیرقابل اـس

ــرر عدول کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مق
نده مناقـصه، به منظور عقد قرارداد با نماید، بدیهی اـست کارفرما پس از حـصول اطمینان از عدم تـسلیم ـضمانت نامه حـسن انجام تعهدات در زمان مقرر توـسط بر

 حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
رکت در مناقـص نهاد ـش میمه پیـش می حاوی آخرین تغییرات و دیگر ـض نامه، روزنامه رـس اـس دق اـس رکت، کپی مـص اء مجاز ـش ره: جهت کنترل مهر و امـض ه  تبـص

 باشد.می
 

 ......  شنهاد دهنده: شرکت ........................................................................................................... نام شرکت پی 

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد: 

 ............................................................تاریننخ: 

 : امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی: 

 شماره ملی:                                                       
 کد پستی: 

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 فنی ارزیابی های و مالک امتیازدهی  (3پیوست 
ورود به بخش    یبرا  تیواجد صالح  ،یفیک  یابی و بر اساس ارز  ندیفراخوان را مطابق چارچوب اعالم شده ارسال نما  نیا  یابیکه مستندات مرتبط با ارز  یانیمتقاض

 خواهند شد.    یابیارز 4جدول به شرح  یده ازیباشند، بر اساس جدول امت یفن یازدهیامت
 ارزیابی فنیهای مالک -4جدول 

 
 
 
 

  

   فیرد

 یابیارز  یاصل اریمع

  اختصاص ازیامت  و

 افتهی

 مالحظات  ی ابیارز یفرع  اریمع ازیامت 

تعداد مجاز صفحات هر 

 ی فن شنهادیبخش در پ

 45 یمتدولوژ/یشناسروش 1

 25 یلیتفص  خدمات شرح

 صفحه  20

 5 تیفیک نیتضم نحوه

 5 اطالعات  تیریمد روش

 5 ی ده گزارش و   یمستندساز

 5 ن ینو یها یفناور از یریگبهره

 30 موثر  و  یدیکل کارکنان 2

 10 کارکنان یعموم تیصالح

 صفحه  15

 5 مرتبط تیمسنول  و  کار سوابق

 5 مرتبط  یکار  نهیزم و  تخصص

 5 الت یتحص 

 5 تجربه با و  جوان یروهاین بیترک از  استفاده

 15 ژهیو  اتیتجرب 3
 10 مرتبط  و  مشابه  شده انجام   یکارها  تجارب و  سوابق

 صفحه  5
 5 یالمللن یب و  یمل  یها  پروژه انجام تجربه

 5 یفناور انتقال و  آموزش 4
 3 ی فناور انتقال و  آموزش تجربه

 صفحه  3
 2 ی آموزش نینو یروشها از یریگبهره

 - 5 در منطقه   استقرار در سهولت و  یدسترس 5 بودن یبوم 5

  100  100 مجموع 
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 قرار داده شود(.   "ب ")در پاکت  عهدنامه تکاربرگ    (4پیوست 
 

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

 

ــا امضــاء ذیــل ایــن ورقــه، بــدین ایــن پیشــنهاد نمایــد کــه مشــمول ممنوعیــت مــذکور در قــانون منــع مداخلــه وســیله تأییــد می دهنــده ب

ــاه  ــی مصــوب دی م ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــا نمی 1337کارمن ــا ی ــات برســد، کارفرم ــه اثب ــن موضــوع ب باشــد و چنانچــه خــالف ای

 قصه را ضبط نماید.شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در منا ارایهمناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد  

، طـرف قـراردادکـه هرگـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده، برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـه عنـوان    شـودهمچنین قبـول و تأییـد می

ــرارداد ــدت  ق ــوق در خــالل م ــد و خــالف اظهــارات ف ــوط را امضــاء نمای ــراردادمرب ــه مشــمول  ق ــرادی را ک ــا چنانچــه اف ــات برســد ی باثب

سـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتی از کـار را بـه آنهـا محـول کنـد کارفرمـا حـق   قـراردادانون فـوق هسـتند در ایـن  ممنوعیت مذکور در ق

و تـأخیر اجـرای کـار را   قـراردادخواهد داشت کـه قـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجـام تعهـدات را ضـبط و خسـارات وارده در اثـر فسـخ  

 باشد.وارده با تشخیص کارفرما میاز اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت 

بـه دلیـل تغییـرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت مشـمول قـانون مزبـور قـرارداد شود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنده متعهد می

پیشـنهاد دهنـده   ه داده شـود. بـدیهی اسـت چنانچـهخاتمـ  قـرارداد، مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرمـا برسـاند تـا طبـق مقـررات بـه  شود

های مربـوط را ضـبط نمایـد، را فسـخ نمـوده و ضـمانت نامـه  قـراردادمراتب فوق را بالفاصله به اطـالع نرسـاند نـه تنهـا کارفرمـا حـق دارد  

پیشـنهاد دهنـده وصـول خواهـد   یـز بنـا بـه تشـخیص خـود از امـوالو یـا تـأخیر در اجـرای کـار را ن  قـراردادفسـخ  بلکه خسـارات ناشـی از  

 نمود.

هـای مترتـب بـر متخلفـین از قـانون فـوق آگـاهی کامـل دارد و در صـورت تخلّـف دارد کـه بـر مجـازاتپیشـنهاد دهنـده اعـالم مـی  مضافاً

 باشد.های مربوطه میمجازاتمستحق 

 

 

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

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

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

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

 :  مهر شرکت 

  



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

21 

 

 

 

 الف  کاربرگ الصاق به پاکت(  1-5یوست 

 

 

 

 

 

 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 ب   کاربرگ الصاق به پاکت( 2-5پیوست 

 

 

 

 

 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 کلی   الصاق به پاکت کاربرگ ( 3-5 پیوست

 

 

 

 

 

 نام مناقصه: 

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

   :تاریخ تسلیم پیشنهاد 

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد 
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 فرم ها :6پیوست شماره 

   .ومی شرکت/کنسرس یمربوط به اطالعات عموم  1- 6شماره  وستی پ های فرم ل ی تکم (1

   .مربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرایی هینت مدیره شرکت 3-6 و  2-6تکمیل فرم پیوست شماره  (2

   .های مشابهمربوط به اطالعات پروژه 4-6تکمیل فرم پیوست شماره   (3

 گذشته؛    سال 5های مشابه طی هاطالعات مربوط به پروژ •

هایی که  ها با موضوع پروژه مورد نظر مشابه باشد، اطالعات پروژهبه منظور کسب امتیاز باالتر در صورتی که موضوع پروژه •

 دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید. 

این صورت، اظهارات ذکر شده فاقد  بایست ضمیمه گردد در غیر  های درج شده در فرم میمدارک و مستندات مرتبط با پروژه •

 شود.  اعتبار بوده و امتیازی برای شرکت در نظر گرفته نمی

   . مربوط به ارزیابی رضایت کارفرمایان 5-6تکمیل فرم پیوست شماره   (3

این توضیح که  شود. با نامه کتبی کارفرمایان قبلی( درج میهای قبلی شرکت )با ارائه رضایتدر این فرم اطالعات مربوط به پروژه

 سال قبل مورد نظر است و پروژه های انجام شده قبل از آن مالک امتیاز دهی نخواهد بود.  5های حداکثر تا  اطالعات پروژه

 مربوط به تعهد نامه شرکت.   6-6( تکمیل فرم شماره  4

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

25 

 

 

 

 اطالعات عمومی شرکت / کنسرسیوم -1-6فرم شماره 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                           
        نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              ملیت:                

 مبلغ سرمایه شرکت:                                                    نوع شرکت:                                                                   
            مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    تاریخ ثبت:                   

 ره و تاریخ ثبت قبلی:                     نوع فعالیت:  شماره کالسه:         محل ثبت:                   شما
 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت:  

 سمت نام و نام خانوادگی  ردیف
   

   

   

   

   

 نشانی دفتر مرکزی شرکت                                 
 رقمی:                           شماره تلفن:                          شماره همراه:  10کدپستی 

 شماره فاکس:                               سایت اینترنتی:                        نشانی الکترونیکی:  
 ای هینت مدیره  مشخصات اعض

 تاریخ سهامدار شدن  درصد سهم الشرکه  نام و نام خانوادگی  سمت ردیف

     

     

     

     

     

 مدارک پیوست : کپی اساسنامه ، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات  

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                                              نام مدیر )مدیران( عامل:  

 تاریخ و امضا:                                                                            
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 مشخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیوم  - 2-6فرم شماره 

 در ابتدا به تعداد اعضای هینت مدیره و مدیر عامل،کپی تهیه شده و سپس تکمیل گردد. لطفا 

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 تاریخ اخذ مدرک:                      میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:     

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

 کاری: )لطفا به ترتیب تاریخ درج گردد(  جدول اطالعات سوابق

 نام شرکت

 

شغل مورد  

 تصدی 
 محل اشتغال  مدرک تحصیلی 

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت 

 مدت 

 )به ماه( 
 علت ترک کار 

       

       

       

       

       

       

       

       

 گواهی سوابق کاری.مدارک پیوست: کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، 

 صحت مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کنندگان زیر است.   

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                        

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                                            تاریخ  و امضا:    
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 مشخصات و سوابق اجرایی افراد حقیقی  -3-6فرم شماره 

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 ذ مدرک:  میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخ

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

 درج گردد(  جدول اطالعات سوابق کاری: ) لطفا به ترتیب تاریخ

 نام شرکت

 

شغل مورد  

 تصدی 
 محل اشتغال  مدرک تحصیلی 

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت 

 مدت 

 )به ماه( 
 علت ترک کار 

       

       

       

       

       

       

       

       

 مدارک پیوست : کپی شناسنامه، کپی مدارک تحصیلی، گواهی سوابق کاری.

 مندرجات فوق الذکر و مدارک پیوست مورد تایید امضا کننده زیر است.صحت 

 

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                            تاریخ  و امضا:    
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 های مشابهاطالعات پروژه -4-6فرم شماره 

 

 نام شرکت: 

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد: 

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد:  

 مبلغ قرارداد:                                      ریال   نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما: 

 آدرس کارفرما: 

 وضعیت قرارداد:

   جاری است         اتمام یافته است 

 قسمت چیزی ننویسید(امتیاز محاسبه شده: )در این 

 صحت مندرجات این فرم مورد تایید است، نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 

 عنوان سمت  

 تاریخ 

 مهر و امضاء                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                        

 

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                تاریخ و امضا: 
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 ارزیابی رضایت کارفرمایان قبلی  -5-6فرم شماره 

 

 نام شرکت: 

 محل اجرای قرارداد :  موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 ریال                              مبلغ قرارداد :                   نام کارفرما: 

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما: 

 آدرس کارفرما: 

 صحت مندرجات این فرم مورد تایید است . نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :  

 عنوان سمت: 

 تاریخ:

 مهرو امضاء                                                                                                              

 )به پیوست هر مورد تکمیل شده این فرم، نامه حسن انجام کار ارائه شود.( 

 عنوان کارفرما:       

                   

 نام رئیس/ مدیر/ مدیرعامل:                                                تاریخ : 
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 تعهد نامه -6-6فرم شماره 

 

  های تشخیص صالحیت نامهضمن تایید مجدد صحت مندرجات درج شده در فرم ها و مدارک پیوست با آگاهی کامل از ضوابط و آیین

نماید که چنانچه خالف موارد اعالم شده اثبات شود، کارفرما ، تعهد می  شرکت /کنسرسیوم:                                            

 مجاز خواهد بود از ادامه همکاری با شرکت در هر مرحله از کار خودداری و مراتب را کتبا به مقامات مسنول منعکس نماید.  

 تاریخ و امضا   سمت نام خانوادگی  نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس: راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد : 7پیوست شماره 

 است   ر ییانجام مطالعه قابل تغ تیماه با  متناسب قرارداد نیا

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

های تاالبی و  حیای اکوسیستمدر سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای ا  1400/............/...........
که از این  با کدملی .........................    تاالب هازاده، معاون محیط زیست دریایی و  حمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای احمدرضا الهیجان

........وکد اقتصادی........................  ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ....................................................................به شماره ثبت..............پس کارفرما نامیده می شود
طبق مقررات و شرایطی که در از سوی دیگر  شود ی نامیده م که از این پس مشاور............... به نمایندگی آقای ........................................ با کدملی..................... 

هینت محترم وزیران   1/10/88 مورخ ک42869/ت193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاوره، تصویب اسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین 
 .گرددنعقد می ............................................در سال  ......................... ماز محل اعتبارات .................

 

  قرارداد موضوع -1 ماده

 است.  شده تعیین 1 که جزییات آن در پیوست "................................................ "مطالعاتی/اجرایی انجام پروژه موضوع قرارداد عبارتست از:

 مدارک  و اسناد: 2 ماده

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

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 تصویب شده   (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد  -2پیوست 
 مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن   -3پیوست

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

 بین طرفین قرارداد مبادله می شوند. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا  -2-4
 مدارک و گزارشهای تأیید شده -2-5

 

 مدت -3ماده 
(  4شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی )پیوست    2موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده    پژوهش / مطالعه مدت انجام خدمات  

 . استقابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  ماه  ) 12 پیشنهادی مشاور برابر
 .شرایط عمومی قرارداد خواهد بود18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

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

درج می شود و هزینۀ مربوط به هر فصل نیز مشخص می    3پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست  نحوۀ تعیین مبلغ قرارداد و روش    -4-1
 گردد.
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 قرارداد طرفین تعهدات -5 ماده
ه دارای توان و  نماید کمی  عهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم  تمشاور م  -5-1

 تشکیالت الزم برای انجام این کار است.
موضوع قرارداد،  کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات    -5-2

 به مشاور پرداخت کند. د کتبی ناظر فنی بعد از تایی مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد
 

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

 پستی...................................................... .......................................................................شماره تلفن........................................ کد نشانی مشاور: 
انی خود را تغییر دهد باید انی جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی کهروز قبل از تار  15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد نـش انی جدید به   یخ تغییر، نـش نـش

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

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

 

  

 کارفرما:

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

 سیستان 

 مشاور:  

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

   ......... 

 ناظر فنی: 

 زادهفلسفی ندا اسد 
 سرپرست پروژه سیستان  
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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. موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می 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  ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت وشرایط خصوصی شرایط ویژه 

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

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در  ر واگذار می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاوشخصیتی 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
 سوی مشاور تعهد شده است. و اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از / 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
د برحسب دار موضوع قرا  / مطالعه  های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهشها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه 

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

هایی که بابت انجام آزمایش و تامین شود ( به اضافه هزینه الزحمه )مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداخت می عبارت است از مبلغ حق 
 شود.تجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیاز ( پرداخت می 

 برنامه ریزی کلی: -1-12
 دهد.ای است که زمان شروع و پایان فصلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان میبرنامه 

 برنامه زمانی تفصیلی : -1-13
 دهد.زمانی کلی نشان می ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه برنامه 

 ها :  ها، مفرد و جمع، عنوان روز، ماه، تاریخ -1-14

 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.  -1-14-1    
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 هر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.  -1-14-2    

های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت  یها  انعنو  -1-14-3     
 توان در تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنها استفاده کرد.نمی و و مدارک است 

 شود. بق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف میاصطالحاتی که در این ماده نیامده است ط-1-14-4    
 

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

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

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

یت مفاد های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با رعا  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 

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

 نماید.را ابالغ می 

و  1-3مشمول خدمات اضافی بندهای  خدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد،  -3-3

  نیست و انجام آن به عهده مشاور است. 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 ت، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم میکلیمشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی 

  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی می خود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم می نظر  یک ماه

 کارکنان مشاور  -6ماده 

دهند، کارکنان مشاور  میهمه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام    -6-1
 شوند و مسنولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.شناخته 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
 وظایف، تخصص، تجارب پژوهشی و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال کند.به همراه  6پیوست 

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد. مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
قوانین و    مکلف به رعایتها  در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آن  -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 
 قرارداد، به کار گیرد. تواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این مشاور نمی -6-5
 به کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است. -6-6
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 نمایندگان   -7ماده 

 نمایندگان کارفرما   -7-1

 کارفرما پس از مبادله قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد. -7-1-1    

گردد، در حکم ابالغ کارفرما است،  در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ می   دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما،  -7-1-2     
 ست با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است. بدیهی ا

 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 

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

 های فنی و پژوهشی  ندارها و دستورالعملاستا -9ماده 

گیری دیگری در پیوست  مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه  گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، متریک خواهد بود،سیستم اندازه  -9-1
 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود. ) شرایط اختصاصی(  5
و سایر استاندارهای معتبر استفاده کند. در صورت موجود    مشاور باید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشور  -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 - 10 ماده

ظف است موضوع هرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راهبردی ضروری بداند، مو
ای کند و تصمیمات را در صورتجلسهریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقدام میروز از تاریخ د 15را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

گیری نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود تصمیمدرنگ به مشاور ابالغ میتنظیم و بی 
 کند.نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می 

 نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارشها   -11ماده 

پیش بینی شده است، ابتدا در دو  کلی  برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی    را مشاور گزارش و نتایج پژوهش خود    -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  ب نسخه  

 کند.، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبت اعالم می کلییک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
نیز  و افزاری و راهنمای آن تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم  یهاشها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارچنانچه کارفرما مدارک و گزارش -11-2

ها، مشاور موظف است ظرف مدت یک کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا  ها  خالصه گزارش
ام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و مدارک را در چهار نسخه تهیه و به همراه ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کد

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
 افزایش مدت قبالً موافقت کرده باشد. کارفرما با

سی مجدد  در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای برر -11-3
های خود، براساس نظر  باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارش  کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشتهبه کارفرما اعالم می

 نیست.مشاور ها بر عهده  کارفرما خواهد بود. مسنولیت این نوع تصمیم گیری
نماید و م میهای مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را استعالدر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش  -11-4

 گردد.شده تلقی می   تائیدها و مدارک ارسالی روز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15چنانچه تا 

 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط   حق الزحمه شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه،  ها، چکیده مشاور باید به پیوست هر یک از گزارش  -11-6

 کند.تاریخچه، روش انجام و نتایج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم می
 گیرد. ن طرف قرارداد، قرار نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر،تعهد میمشاور  -11-7
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 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

 کند:اساس درخواست مشاور فراهم میهای الزم برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قراداد به ویژه در موارد زیر بر کارفرما تدابیر و مساعدت  
 . و به صورت رایگان اختصاصیطبق مندرجات شرایط   هدر اختیار قراردادن اطالعات مربوط -12-1
 . در رابطه با طرح پژوهشی تحت مدیریت سازمانمجوز ورود کارکنان مشاور به مناطق  -12-2
 آن در انحصار دولت باشد. تهیه لوازم و وسایل که تهیه و توزیعفراهم نمودن زمینه  -12-3

 تضمین حسن انجام کار   -13ماده 

 شود. درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می 10برای حصول اطمینان از حسن انجام کار،  -13-1
 شود.ارفرما ضبط می، تضمین حسن انجام کار به نفع ک22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود.  17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده تضمین یاد شده باید پس از تایید مدارک و گزارش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

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

 نحوه پرداخت   -15ماده 

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

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

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

کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هر گاه کارفرما همچنان بر اعمال اصالحات ه کارفرما اعالم می روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصالح شده، ب  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 ه عنوان پیشدرصد از مبلغ اولیه قرارداد را ب 25به درخواست مشاور، کارفرما   -1-16
، به مشاور پرداخت هیات محترم وزیران  1394/ 22/09ه مورخ  50659/ت123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره  مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.ناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تمی
را    یدر صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بده  -16-2

از مح از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود  با اخذ هزینهها، تضمینل سپردهپرداخت کند و گرنه کارفرما  اقدام  ها و مطالبات مشاور،  های مربوط 
 نماید.می

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب   -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ قرارداد صورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال می  -17-1
الحساب، افزایش یا کاهش خدمات، صورت حساب های قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداخت بالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می و م

 شود.تایید می حسب مورد 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  در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را    -17-2
 کند. دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق می می
گیرد، در این نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می  صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد  -17-3

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

پردازد. در این روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می  15هر گاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت    -17-5
ها و مطالبات مشاور،  ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهآزاد می درنگ تضمین حسن انجام کار او  صورت بی 

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

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده  مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می 
و  عالم  مبانی قرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما امربوط، براساس  
 گیرد.ای تنظیم و مالک عمل قرار می روز 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 ر پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسهد
 شود. دگی می رسی 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
 وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری   -18-2
 تعلیق کارها از طرف کارفرما   -18-3
 درخواست مشاور و تائید کارفرما-4-18

 خسارت تأخیر   -19ماده  

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

 شود. مشاور دریافت می

 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 ابالغیه کارفرما می  -20-1
 است، به حالت تعلیق درآورد.آن معین شده 

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

ت، با درخواست مشاور به  شود. در غیر اینصورماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می  4موافقت مشاور ، حداکثر به مدت  
 شود.قرارداد خاتمه داده می

به    وروز، گزارش پژوهش را تا هنگام اعالم تعلیق تهیه    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 مدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا ت  20مشاور    -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواند شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می

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

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مدت    وهش، ابالغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژ
 الزحمه آنها باشد. پذیر است، همراه با تعیین میزان حق دو ماهه یاد شده ضروری و امکان 
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باید موضوع را به مشاور اعالم   ام تکمیل گردد،هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مشاور تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتم  -21-4
 کند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد. 

الزحمه در هر صورت، مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت حساب حق  -21-5
 را به کارفرما اعالم نماید . های ناشی از پایان دادن قرارداد خدمات انجام شده و صورت هزینه 

نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات   5-21های موضوع بند افت صورت حساب و صورت هزینه کارفرما متعهد است، پس از دری -21-6
 گردد. آزاد می  17با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به ماده  17انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

 گردد.شود و طبق مفاد این ماده عمل میچنانچه منع قانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می 2-1-26در مورد شمول بند  -21-7

   درخواست کند .صورت زیر تواند خاتمه دادن به قرارداد را در مشاور می -21-8

   .تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی ماه از  3از سوی کارفرما بیش از  1-12در صورت انجام ندادن مفاد بند   -   

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

 تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، قرارداد را فسخ و موضوع را به مشاور ابالغ کند.کارفرما می -22-1

 . 2-1-26رارداد به استثنای مورد بند اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت ق -22-1-1    

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

 .انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرما -22-1-3    

    .طرف قرارداد ورشکستگی به تقصیر یا انحالل -22-1-4    
های آنان را در منافع خود شریک کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه  اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن  -22-1-5     

 کرده است.
ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه  کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالکارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر،به مشاور اخطار می  -22-2
آورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله هیأتی متشکل  صورت قابل قبول دربه  

 اور ابالغ گردد. تب پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مر از سه نفر
 . درصد مدت مربوط 30تأخیر غیر موجه در انجام خدمات بیش از  -22-2-1    

   .ایرعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه -22-2-2    
مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف  درنگ کارفرما را از وضعیت کار  مشاور با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی   -22-3

 های کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.شود ) حداقل دو هفته (، اصل مدارک و گزارشکارفرما اعالم می
یین مبلغ مربوط به کار انجام کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تع  -22-4

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

  کند.اعالم می 

 حل اختالف   - 23ماده 

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

قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه     23که به استناد ماده    هاییهای متفاوت دو طرف از بخشنامهدر مورد مسائل ناشی از برداشت   -23-1-1     
سازمان برنامه  چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی  ابالغ شده است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه وبودجه ، 

 شود، عمل کنند.، اعالم می وبودجه 
است، رسیدگی و اعالم نظر درباره آن به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو   1-1-23مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند  در    -23-1-2

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

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

های  توانند در خواست ارجاع موضوعها میقرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد    -23-3
 مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.
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هند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل نمایند  طرفین سعی خوا  کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز    -23-4
 در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایی اقدام نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور ف شورای عالی فنی  با تقاضای یاد شده موافقت نمود، مرجع حل اختال  برنامه و بودجه کشور    چنانچه رئیس سازمان  -یکتبصره  

 خواهد بود. 

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

 عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دو طرف به تعهدات دهد و موجب نمی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی  های مورد اختالف به شورای عالیارجاع موضوع  -23-5

 قراردادخویش عمل نکند. 

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

 عمل خواهند کرد.

 مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی   -24ماده 

ر حقوق دولتی مربوط به مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به  پرداخت هر گونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سای  -24-1
 به عهده مشاور است.   ،لوازم و وسایل مورد نیاز مشاور 

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

 مسئولیت مشاور   -25ماده 

 این قرارداد مسنول است. هایتمام پیوستمشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در   -25-1
کاهد و و فنی نمیهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی  های پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسنولیتتأیید خدمات و یا مدارک و گزارش -25-2

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

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

 ممنوعیت قانونی   -26ماده 
 22/10/1337س و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  قانونی اسا  141مشاور اعالم می کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت اصل    -26-1

 نیست.

شده    در صورتی که خالف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد قوانین یاد  -26-1-1     
 تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود. 

یت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند  های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعدر شرایطی که تغییراتی در دستگاه -26-1-2    
د، کارفرما قرارداد را و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعالم نکن

 نماید. فسخ می
 هان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند. کارکنان خارجی مشاور یا همرا -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کندمشاور موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید می -26-3

 

 حوادث قهری   – 27ماده 

های عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و  انقالبها و اعتصابوز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده،  روقوع حوادث قهری و ب  ددر موار
های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد، به ترتیب زیر عمل های بی سابقه و همچنین آتش سوزیطغیانهای غیر عادی و خشکسالی

 خواهد شد: 
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عواملی    تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند.ارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قر  -27-1
  سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناشی از اراده طرفین نبوده و عمال قدرت اجرای تعهدات را   مانند جنگ،

هره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید بالدرنگ نسبت به اعالم کتبی مراتب به طرف دیگر قرارداد سلب نماید قوه قا
یا    اخت خسارتاقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرد

 هزینه اضافی به مشاور نمی شود. 
 .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  

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

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

 رعایت مقررات ایمنی  -29ه ماد

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

 و نتایج پژوهش  مدارک مالکیت  -30ماده  

  .شوند متعلق به کارفرماستسط مشاور تهیه می نتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد تو 

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 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   تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان 

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 

   قرارداد: موضوع شرح

 
، در گام اول به شناسايی نقاط قوت  ستانیدر حوزه سدست اندرکاران    پروژه مذکور درصدد است تا از طريق جلب مشارکت فعال جوامع محلی و

با اجرای فرايند مشارکتی در  ها و محدوديت ها در يکی از مراتع در معرض آسیب در شهرستان هیرمند بپردازد و در گام دوم  و ضعف، فرصت

ینه ساماندهی چرای دام و بهره  در خصوص عملیاتی نمودن روشهای کارا و موثر در زم  ريزی، اجرا، پايش و ارزشیابیگیری، برنامهمراحل تصمیم 

های  ها در راستای تحقق فعالیتآموخته برداری اصولی و پايدار از مراتع اقدام نمايد. همچنین اين پروژه بر آن است ضمن تحلیل مستمر درس

 ها را به صورت پايلوت در منطقه به مرحله اجرا درآورد.پروژه، موثرترين يافته

 
خاک در محدوده مراتع  شیاز فرسا یریو جلوگ یاهیپوشش گ یایحفاظت و اح یدام در راستا یچرا یو سامانده یمشارکت تیریبرنامه مد نی: تدویهدف اصل

 .  رمندیشهرستان ه

 : یاتیعمل اهداف

 تعامل  یورود به جامعه هدف و برقرار .1

 ییروستا یمشارکت یابیارز کرد یدر منطقه با رو یدامدار ط یو شرا لیمسا لیشناخت و تحل .2

  نفعانیدام با مشارکت ذ یبرنامه اقدام چرا نیتدو .3

 یمشارکت  یایبرنامه حفاظت و اح یاجرا .4

 

 

 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

پروژه،    اجرای  در اصلی رويکرد  واقع در. است  مشرارکتی  های روش  و جمعی خرد  اصرول  اسراس بر حاضرر  پروژه در  کار انجام نحوه  و  فرايندها ترتیب

دهندگان  از پیشرنهاد  .بود خواهد خردمندانه  برداریبهره جهت  محلی  جوامع  هایارتقای توانمندی  راسرتای  در روسرتايی مشرارکتی  ارزيابی رويکرد

 رود رويکرد و گامهای اجرايی در جهت دستیابی به موارد ذيل را در طرح پیشنهادی خود، تشريح نمايد.  محترم انتظار می

 

  ندگان يو نما  یدینفعان کل  یو مشرکتت مراتع محدوده هدف با حضرور ذ  داتيتهد لتحلی  کارکردها،  و هاارزش  یمشرارکت یشرناخت و بررسر .1

 بهره برداران مراتع

 کیناميد توجه به د  یمیو اقل  یمتتلف آب طي  در شرران يدمحدوده مرتع تپه بر یعلوفه مرتع تینو  و ظرف  ،یاهیپوشرش گ تیوضرع یبررسر .2

 مرتع   تیبودن وضع

   یمیو اقل  یآب یوهايسنار  یو معرف یمرتعدار  یدر بهره برداران با در نظر گرفتن دانش بوم  یکاف  یو آگاه تیحساس یارتقا .3

 برداران.بهره شتیو مراتع توام با بهبود سطح مع یبلند مدت دام بوم  یداريپا یبرا یزيرو برنامه یشنهادیپ   یراهکارها  يیشناسا .4

  ش يو فرسرا  یاهیپوشرش گ  ،یجوامع محل  یاز مراتع تاب  با توجه به عوامل اثرگذار شرامل سرکونت اه ها  یبهره بردار ینقشره پهنه بند هیته .5

دام، محل   یچرا  یمورد اسرتفاده بودن برا  خاک،  شيبه فرسرا یريپذ بیموجود، آسر  یاهیگ  وماسیبا توجه به ب  یاهیپوشرش گ رینظ  یخاک دعوامل

 موارد...   ريو سا  یبوم ریر و دامداران غ يتردد عشا

   یطرح مرتعدار  یدبا توجه به ال و یمیمتتلف اقل  طيمورد نظر در شرا لوتيو خردمندانه از مرتع پا  یمشارکت  ینامه بهره بردار  نيیآ  نيتدو .6

  ،ی زدار یو آبت یعیاداره منابع طب ،یاداره جهاد کشراورز سرت،يز طیاداره مح  ندگانينما ن يمرتع تپه بر  ندگانينامه با مشرارکت نما نيیآ  نيتدو 

  انجام ،یشرده در بتش اول در قالب کارگاه مشرورت لیتحل  نفعانيذ هیو کل رمندیشرهرسرتان ه  یاداره امور منابع آ  و فرماندار  ،یرياداره امور عشرا

  یزدار یو آبت یعیبهره برداران به اداره منابع طب  ندهيو خردمندانه، توسررط نما  یمشررارکت  ینامه بهره بردار نيیبه عنوان آ جهیخواهد گرفت و نت

   نمود؛اشاره  ريبه موارد ز توانیم رد،یقرار گ  مورد اشاره  يیدر طرح نها  ستيبا یکه م یاراوه خواهد شد. از جمله موارد رمندیشهرستان ه

 نامه  نيیو چشم انداز آ  اتیکل -

 بهره برداران مرتع   یمعرف -

 تهایمحدوده مراتع منطقه و مشتص نمودن محل انجام انوا  فعال  یپهنه بند -

 دامداران  ندگانيو نما  یدینفعان کل یحضور دام با حضور ذ  ینامه و زمان بند نيیمورد توافق در آ  یتهایانجام فعال  یزمانبند -

 یجوامع محل یاصل  ندگانينما یساز  يیاز مراتع منطقه و نها یو نظارت بر بهره بردار  یابيو ارز  شيپا ستمیس نییتع -

 و خردمندانه از مرتع  یمشارکت ینامه بهره بردار نيیآ برای اجرایمرتبط   یهااز سازمان  يیاخذ مجوزات نها .7

 و خردمندانه از مرتع   یمشارکت ینامه بهره بردار نيیآ یتمشارک یاجرا .8

در بهره برداران به منظور انجام    یکاف  یو آگاه تیحسرراسرر  جاديدهندگان محترم طرح، اقدامات بزم جهت ا شررنهادیبتش، بزم اسررت پ  نيا در

 ندينما  یطرح  معرف یابیو ارزش  شيپا یدر نظر گرفته شده برا یندهايفرا یاجرا نینامه و همچن نيیمندرج در آ  یتهایفعال
 

 کارفرما: 

 احمد رضا الهیجان زاده 

و مجری ملی پروژه   تاالب هامعاون محیط زیست دریایی و 

 سیستان 

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی    

 سیستانسرپرست پروژه 



 

 « ستانی س یاجتماع - یو توسعه اقتصاد  یعی منابع طب کپارچهی تیریمدپروژه بین المللی »
 

43 

 

 

 3 پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد.  
 

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

بارات اتحادیه ل اعتاز محفنی مربوطه بصـورت نقدی   با تأیید مکتوب کارفرما و ناظراول، دوم  مرحله  های  پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصـد کل   80-2

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  اروپا 
  فنی مربوطه بصورت نقدی  با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرمرحله 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   2022روپا در سال از محل اعتبارات اتحادیه ا
 

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

 
ــره ــاور و نیازمندی2تبص ــایر حقوق دولتی مربوط به مش های قرارداد که در تاریخ  : پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و س

د به عهده مشـاور میامضـای این قرارداد  ت و یا در آینده برقرار خواهد ـش د. مبالغی از این مالیات  برقرار اـس ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از   باـش
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت

 
یار کارفرما می باـشد و کارفرما مخیر اـست بر اـساس کیفیت و کمیت تـشخیص داده ـشده  : تـشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اخت3تبـصره

اس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد رح خدمات نسـبت به پرداخت تمامی و یا بخشـی از مبلغ قرارداد  و بهترین دانش موجود  بر اـس مطابق ـش

دات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصـور و یا عدول مشـاور از انجام قرارداد، بر اسـاس کیفیت و کمیت اقدام نماید. از طرف دیگر درصـورت عدم انجام تعه 

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

ت، پس از بررـسی و تایید کتبی گزارش پیـشرفت موـضوع قرارداد : هرگونه پرداخ 4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اـساس زمانبندی مندرج در پیوـست 4تبـصره

 توسط ناظر فنی و تایید آن توسط کارفرما انحام می شود.

ره  اورهر گاه م:  6تبـص ت کل حق    ـش متی از کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز اـس بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قـس

ره دالزح ده برای انجام کارها خواهد بود. این تبـص بت مدت تاخیر به مدت تعیین ـش اوی با نـس بت تقلیل حق الزحمه مـس وص مه مربوطه را تقلیل دهد. نـس رخـص

ه محاسـبه خواهد ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشـابتاخیر در انجام هر یک از اجزاء شـرح خدمات و ارائه گزارشـات میان مرحله

 شد.

 : پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانونی می باشد.7تبصره 

 

 

 

 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 
 ماه( زمان بندی پروژه )بر حسب 

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

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

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

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

نتایج این  مشاور موظف است تا تصویب نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما در کلیه جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مربوط به تصویب  .  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

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

 ( تحویل خواهد گردید. پروژه سیستانکلیه لوازم و تجهیزات غیرمصرفی تهیه شده از محل این طرح پس از اتمام پروژه به کارفرما ) . 7

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

ابل انتقال کلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوطه به کارفرما که به هر نحو در اختیار مشاور قرار می گیرد کامالً محرمانه بوده و به هیچ عنوان ق.  9
 ارائه به غیر نمی باشد.  و

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  17
 پایدار داشته باشد. 

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

زمانی خود را به  مشاور موظف است برای اخذ مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )پروژه سیستان( برنامه کلی  .  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

 ن بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما ممنوع است. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آ. 21

ها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را  دانشگاه.22
 باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور می های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد ازها و بخش دارا باشند و شرکت 

 فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود. بدیهی است . 23
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 فرما هیچگونه مسنولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد مشاور را ندارد و تمام این موارد بر ذمه مشاور میباشد.. 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  این  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   حل  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

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

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

  از   تیحما  و  یتاالب  یهاستمی اکوس  یایاح  یبرا   یعیطب  منابع  جامع  تیریمد  یارتقا  پروژه امن  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 زمان مشاور پس از اخذ تأیید روش  استالزم  .29
 کارفرما برساند.

 باشد.ور میآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده مشاجمع .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.  

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

 منعقد شده است.  1400این قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال . 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 :  6شماره   پیوست

 
 پروژه  مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی  مدرک تحصیلی  نام ونام خانوادگی 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه   همکاران -8-2

 وظایف همکاران رشته -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی 

   

   

   

   

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

 
 

  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 -

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی: -

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلم مقاالت -

 مقاالت فارسی -

 المللی و داخلی های بین ارائه 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


