
 

 

  

ریاست جمهوری                                                                         

سازمان حفاظت محیط زیست                                                      

پروژه بین المللی »ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای  

های جایگزین جوامع محلی«تاالب و حمایت از معیشتاکوسیستم   
های عملکردی در سطوح سازمانی  تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت عنوان فعالیت : 

 و محیط توانمندساز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها محیط زیست دریایی و تاالب  معاونتسازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
 ملل متحد   توسعه برنامه   اتحادیه اروپا و  با همکاری
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 مالی  -و ارزیابی فنی  (RFP) پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 016-116382:  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 1401  اردیبهشت  24  یوقت ادار انیپاتا مهلت ارسال پیشنهاد:  -

 1401  اردیبهشت 8 خ یتار از: یزمان اعالم فراخوان عموم -

تا سیزده  (  ریال  11,250,000,000ریال )در بازه یازده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون    برآورد قیمت حدودی برای پیشنهاد دهندگان  -

 .     باشدمیریال (  13,750,000,000هفتصد و پنجاه میلیون ریال )میلیارد و  

جامع منابع   تیر یمد  ی ارتباط با دفتر پروژه »ارتقا  ی روزنامه اطالعات و برقرار  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

  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: شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی -

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

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

 توانمندسازهای عملکردی در سطوح سازمانی و محیط تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت 



 

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

3 

 

 

 فهرست مطالب 
 2....................................................................................................................................................................................................................................... موضوع فراخوان: 

 4.................................................................................................................................................................................................................................................... . مقدمه 1

 4..................................................................................................................................................................................................................................................... فی.تعار2

 6 .................................................................................................................................................................................................. ستانیبر پروژه س یاجمال ینظر   . 3

 7...................................................................................................................................................................................................................................... تی. اهداف فعال4

 7............................................................................................................................................................................................................................. شرح خدمات پروژه: 5

 9................................................................................................................................................................................................................. مورد انتظار:  یهای.  خروج6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... ارائه دهد:  ریبه شرح ز  ییهایرود مشاور خروجیانتظار م

 9............................................................................................................................................................................................................................................. . گزارش ها 7

 9.......................................................................... مشخص شده است.   1هر بخش، در جدول  یی و نها ی دورهاان یم یتعداد و نوع گزارشها شامل گزارشها

 10 ............................................................................................................................................................................................................................. اتی. سوابق و تجرب8

 10 ................................................................................................................................................................................................. پروژه:  یم کاریمشخصات و تجربه ت

 11 ......................................................................................................................................................................................................... برنامه یاجرا ی کل  ی. زمانبند9

 11 ....................................................................................................................................................................................................................... ی و مال  یفن  یابی. ارز10

 11 ........................................................................................................................................... شود. هی در هنگام ارسال پروپوزال ارا ستیبایکه م ی. مستندات11

 12 ............................................................................................................................................................................................................................. ی متقاض طی. شرا12

 12 ............................................................................................................................................................................................ شنهادها یپ  ی ابی.  ضوابط و نحوه ارز13

 18 ................................................................................................................................................... قرارداده شود.(  "ب")حتما در پاکت   متیق زی( آنال1 وستیپ 

 19 ................................................................................................................................. قرارداده شود.(  "ب"( برگ پیشنهاد قیمـت )حتما در پاکت 2 وستیپ 

 20 .......................................................................................................................................................................................................................... ی ازدهی( امت3 وستیپ 

 21 .................................................................................................................................................. قرار داده شود(.  "ب"( کاربرگ تعهدنامه )در پاکت 4 وستیپ 

 22 ..................................................................................................................................................................................... ( کاربرگ الصاق به پاکت الف1-5 وستیپ 

 23 ....................................................................................................................................................................................... ( کاربرگ الصاق به پاکت ب2-5 وستیپ 

 24 .................................................................................................................................................................................... ی ( کاربرگ الصاق به پاکت کل3-5 وستیپ 

 25 ..................................................................................................................................................................................................................... : فرم ها 6شماره  وستیپ 

 32 ......................................................................................................................................................................................................... : نمونه قرارداد7شماره  وستیپ 

  
 
 
 

 

 



 

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

4 

 

 

 مقدمه. 1
 پول  قیتزر  ،بسیار کلیدی است   یمال  منابعهرچند داشتن  .  دارد  یبستگ  هانهیزمدر همه    یکاف  ت یظرف  داشتن  بهیا منطقه خاص    کشور  ک ی  موفقتوسعه  

متخصص   و  کردهلیتحص  افراد  و  ی کارآمد،هاسازمان  ،یتیحما  یهاهیرو  و  های استراتژ  ها،است یس  ن،یقوان  .ستین  یکاف  یانسان  داریپا  توسعه  یارتقا  یبرا  ییتنهابه 

  و   اجرا  ،یز یربرنامه   توانیم  هاظرفیت . در صورت وجود و یا تقویت این  شوند یمعنوان ظرفیت شناخته  که به   باشندی می اصلی یک برنامه توسعه موفق  هاهیپا

در واقع مسیر اصلی دستیابی به توسعه است. برنامه    هاظرفیت پذیر دانست. توسعه و تقویت این  پایدار را امکان   توسعه  به  یاب یدست  یبراتوسعه    هایطرح   یبازنگر

 کند.  ها، پیشنهاد میمرحله زیر را به منظور توسعه ظرفیت 5( فرایندی شامل UNDPتوسعه سازمان ملل متحد )

 
 

در ادامه   .است که در منطقه سیستان با مشاوره دانشگاه زابل، اجرا شده است   ها ظرفیت  یابیارز  ی برا  یامرحله   سه   ند یفرآ  کخش اول در فرایند فوق، یب

 بخشی از فرایند فوق تشریح شده است؛   

در مرحله دوم، برنامه ریزی   .کنند  ریزیبرنامه  را   تیظرف  یابیارز  تا  شوند یم  جیبس  و  ییشناسا  اول، دست اندرکاران کلیدی  مرحلهفرایند انجام شده در  

گروه  سوم،    مرحلهفعلی و سطح مطلوب ظرفیت ها را مشخص می کند. در    سطحبا استفاده از نتایج ارزیابی    ابیارزگروه    و  شودی ماجرا    اول  مرحله  در  انجام شده

، تحلیل و شودی مرا شامل    پوشش  تحت  موضوعات  و  ها ظرفیت  ومورداستفاده    یابزارها  و  هاندیفرآ  نفعان،یذاطالعات    کهی ارزیابی ظرفیت را  هاافتهی  ،ابیارز

   . خواهد بود تیظرف توسعهی برای رهیافت پاسخ درواقعشده   یبندفرمول جینتا. کندی می بنددسته

. در هر یک شودی معنوان نقاط ورود برای ارزیابی ظرفیت تعیین    ، سه سطح فردی، سازمانی و محیط توانمندساز بهUNDPدر روش ارزیابی ظرفیت  

عملکردی شامل   هایظرفیت.  ردیگیمموضوع اصلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار    4ظرفیت عملکردی در ارتباط به    5از سطوح سازمانی و محیط توانمندساز،  

 ها ظرفیت. این  است ی  ابیو ارزش  ؛و اجرا  تیریمد  ،یزیربودجه  ؛و راهبردها  هااست یس  نییتع  ؛اندازچشم  نییو تع  ط یشرا  یابیارز  ؛جلب مشارکت ذینفعان  تیظرف

توسعه و توفیق در توسعه است که در این روش در دو سطح سازمانی و سطح بستر مناسب برای توانمندسازی  هایطرح ی سازمانی برای اجرای بهتر هالیپتانس
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 coreی مشکالت اصلی )به عبارت، موضوعات اصلی و یا  UNDP. در روش ارزیابی ظرفیت  رندیگی مابی قرار  سطح سازمانی )محیط توانمندساز( مورد ارزی

issue )شودیمبندی پذیری دستهگروه ترتیبات نهادی، رهبری، دانش و مسئولیت 4در مسیر توسعه یک ظرفیت عملکردی به  شدهییشناسا . 

های مختلف مرتبط به توسعه در منطقه سیستان، محورهای اصلی یا دارای اولویت همچنین ضمن جمع بندی انجام شده از مطالعات انجام شده در زمینه

 رت زیر  تعیین شدند:  در توسعه سیستان به صو

 .محور کشاورزی کم آب بر -

 .محور گردشگری، صنایع دستی و توسعه فرهنگی -

 .محور مرز، بازرگانی و صنعت -

 .محور محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر -

ها را  مرحله ای توسعه ظرفیت 5فرایند محور توسعه کسب و کارهای خانگی در ادامه، پروژه پیشنهادی حاضر درصدد است تا دو مرحله باقی مانده از 
 های کلیدی در حوزه توسعه سیستان، به انجام رساند. در خصوص مجموعه

   :توسعه یارتباط با محورهادر  یدیکل یهامجموعه

   ،های منطقه سیستان(اداره شهرستان 5رزی ) اداره کل در استان و جهاد کشاو -

 ،های منطقه سیستان(اداره شهرستان 3اداره کل در استان و )  یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره م -

 ،های منطقه سیستان(اداره شهرستان 3) اداره کل در استان و  ستیز طیاداره مح -

 ،های منطقه سیستان(اداره شهرستان 3) اداره کل در استان و  یعیاداره منابع طب -

 ، های منطقه سیستان(ره شهرستانادا  2) اداره کل در استان و اداره صنعت و معدن و تجارت  -

 ، های هدف(مجموعه در استان و شهرستان 6)  ستانیو معاونت آب س یادارت امور آب منطقه ا -

   ،های پنجگانهای شهرستانهی و فرماندار یاستاندار -

 ، یزیو برنامه ر تیریسازمان مد اداره شهرستان های منطقه سیستان(  3اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ) اداره کل در استان و  -

 ، دانشگاه زابل -

 .پارک علم و فن و آوری سیستان و بلوچستان -

اجرایی نمودن برنامه های اقدام می باشند.   – 2ها و تهیه برنامه اقدام توسعه ظرفیت  -1ها، شامل دو مرحله باقی مانده از فرایند پنج مرحله ای توسعه ظرفیت 

های اولیه و راهکارهای دستیابی  ناییکند که از طریق آن افراد ، سازمان ها و جوامع توا تعریف می برنامه توسعه ملل متحد توسعه ظرفیت را به عنوان فرایندی

مراحل:  به اهداف توسعه خود را در طول زمان کسب، تقویت و حفظ می کنند. توسعه ظرفیت یک مداخله کوتاه و محدود نیست بلکه یک فرایند تکراری از

منتخب، در مرحله اول با همکاری کارشناسان دفتر پروژه  به منظور اجرای پروژه مورد نظر الزم است مشاور ت.طراحی، برنامه کاربردی، یادگیری و تنظیم اس

های موجود در ها و محدودیتبا توجه به الزامات، فرصت یگستر تیاقدام ظرف ی هاقابل طرح در ادامه برنامه  یهاتی فعال در خصوص یپردازدهیانسبت به  

های ها در منطقه اقدام نماید و در مراحل بعدی با حضور در منطقه هدف نسبت به اجرای گاممنطقه، با هدف اتخاذ بهترین شیوه ممکن برای توسعه ظرفیت

 ذکر شده در شرح خدمات اقدام نماید. همچنین الزم است مشاور محترم جزییات مورد نظر برای اجرای بندهای شرح خدمات را تبیین نماید.  
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 تعاریف .2

جامع منابع  تیریمد  ی»ارتقا  یالملل نیپروژه ب" در قالب "ط زیسات دریایی و تاالب هایمعاونت مح-زیسات ساازمان حفاظت محیط "همان  :"کارفرما" -

نماید اسات که بر حسان انجام خدمات پیشانهاد دهنده نظارت می "«یجوامع محل نیگزیجا  یهاشاتیاز مع  تیتاالب و حما  ساتمیاکوسا 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" -

اسات که   «یجوامع محل نیگزیجا  یهاشاتیاز مع  تیتاالب و حما ساتمیاکوسا 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

های تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت  » مطالعه یاست که اجرا مشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه   نیمهندس: شرکت "یمجر" -

 دارد.  به عهده را « عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمندساز

زابل، هامون،  یهاو بلوچساتان شاامل شاهرساتان ساتانیدر شامال اساتان سا ساتانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه سا: "طرحاجرای مطالعه / محل " -

 .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین

 
 

 

 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  ستانیسوژۀ  اید. پرهای جایگزینِ سازگار  یند احیای  آبر آن است که 

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

یکپارچۀ منابع طبیعی و   ی دارد تا موانع مدیریتِهای فرامرزی و کاهش تبعاتِ تغییر اقلیم استفاده نماید. همچنین، این پروژه سعطریق همکاری

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

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

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

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

 .ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت  ▪

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

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

 ت یفعال  اهداف. 4 
 . های عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمند ساز دست اندرکار توسعه منطقه سیستانارتقای ظرفیت :یهدف اصل

 

 : یاتیاهداف عمل

 . سیستان منطقه های عملکردی در راستای محورهای توسعهتعیین جزییات و تدوین برنامه اقدام توسعه ظرفیت  •

 .ها در سطوح سازمانی و محیط توانمندسازاجرای برنامه اقدام توسعه ظرفیت •

 

 : پروژه شرح خدمات . 5
 های اجرایی در جهت دستیابی به موارد ذیل را در طرح پیشنهادی خود، تشریح نماید.  رود رویکرد و گامدهندگان محترم انتظار میاز پیشنهاد

 

  ط یو مح  ی سازمان  یهاتیظرف  یابیارز   و   یازسنجی»ن  پروژه  مشاور  توسط   شده   هیته  ی گستر  تیظرف  یهاطرح   گزارش  مطالعه  -1

 توانمندساز«  

  یگستر  تیاقدام ظرف  یهاقابل طرح در ادامه برنامه   ی هات یفعال  خصوص   در   ی پردازده یابا کارشناسان دفتر پروژه به منظور    مشاوره  -2

 برنامه  نمودن یی اجرا منظور به ی بند زمان  برنامه ارائه و  منطقه  در موجود  ی هاتیمحدود  و هافرصت  الزامات،  به توجه  با

 ی گستر  تیبرنامه اقدام ظرف یاجرا -3

 اجرای برنامه اقدام ظرفیت گستری در سطح سازمانی   -1-3

 ضعف   ی و لزوم رفع نقاطعملکرد  هایت یظرف توسعه  تیاهم نیتبب  به منظور  هدف  هایی با مدیران و معاونین سازمان کارگاه عمومبرگزاری    -1-1-3

 .(روزه 2) 1کارگاه شماره  -های مورد نظر سازمان  پیشنهادی ظرفیت گستری در تناسب با نیاز هایها و تطبیق دادن طرحسازمانی در زمینه ظرفیت

 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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های اجرایی برنامه اقدام ظرفیت گستری )در سطح سازمانی متناسب با محورهای توسعه مرتبط با هر سازمان و ارایه دستورالعمل  تعیین جزییات-2-1-3

 .برای هریک(

 ،در زمینه مورد نظر با مشورت کارفرما طراحی و تولید محتوا  -

   ،های مورد نظریابی به شاخص دست های ظرفیت گستری برای برنامه بندی اجرای زمان ها، نوع رویداد و تعیین سرفصل -

  .مورد نظر یهانهیدر زم گستری تیظرف ی و محتوای بسته ابزار هیته-3-1-3

 .های هدفهای بدو و حین خدمت در سازمانهای ظرفیت گستری با آموزش برنامه های الزم جهت ادغام انجام هماهنگی-4-1-3

 .(4تا  2شماره های )کارگاه عملکردی با توجه به محورهای توسعه هایموضوعی در خصوص ظرفیت  )یک روزه( کارگاه 3اجرای -5-1-3

 .های ظرفیت گستری در هر سازمانبرنامه به منظور راهبری و پایش چگونگی اجرای  جلسات برگزاری -6-1-3

های های توسعه ظرفیتهای هدف در خصوص میزان دستیابی به شاخص نو ارائه گزارش پیشرفت کار سازما  میان دوره  یابیشارز  کارگاهاجرای  -7-1-3

  .(5)کارگاه شماره  عملکردی

های ظرفیت گستری در هر سازمان بر اساس نتایج به دست آمده از ارزشیابی برنامه به منظور راهبری و پایش چگونگی اجرای  جلسات  برگزاری    -8-1-3

 میان دوره.

  .(6)کارگاه شماره  های عملکردیهای توسعه ظرفیت شاخص به  ی ابیدست زانیم یینها یابیشارز کارگاهاجرای -9-1-3

 سطح محیط توانمندساز   گستری در ظرفیت اجرای برنامه اقدام -2-3
ی و عملکرد  هایت یظرف  توسعه   تیاهم  نیتبب  به منظور  ریزی استانبرنامهشورای  ارائه طرح ظرفیت گستری در سطح محیط توانمند ساز در  -1-2-3

تعیین جزییات برنامه اقدام ظرفیت گستری متناسب با -های پیشنهادی ظرفیت گستری طرحها و تطبیق دادن  در زمینه ظرفیت  ضعفلزوم رفع نقاط  

 . یک های اجرایی برای هردر محورهای توسعه و ارایه دستورالعمل توانمندسازیسطح 

شوند، از جمله: استانداری، پیگیری میها مطرح و  گیریسازی و تصمیمهای اقدام در سطح مدیریت باالدستی و تصمیمنکته: در سطح فراسازمانی برنامه 
دانشگاه، پارک علم و فن آوری، اداره کار، تعاون و رفاه مدیریت و برنامه ریزی، هیئت وزیران، وزارت خانه ها و مجموعه هایی نظیر سازمان ، فرمانداری
 .اجتماعی

در فرایند ظرفیت گستری و رفع چالش ها و خالهای موجود در  و برنامه ریزی به منظور تسهیل برنامه اقدام ظرفیت گستری تعیین جزییات-2-2-3

 . سطح سازمانی

 ،در زمینه مورد نظر با مشورت کارفرما اطراحی و تولید محتو -

   ،های مورد نظرها، تعداد و نوع رویداد و زمان بندی اجرای برنامه های ظرفیت گستری برای دست یابی به شاخصتعیین سرفصل -

 . )4تا  2)جلسات شماره  جلسه موضوعی در خصوص هر ظرفیت عملکردی با توجه به محورهای توسعه  3اجرای -3-2-3

  .مورد نظر یهانهیدر زم گستری تیظرف  یبسته ابزار و ارائه  هیته-4-2-3

 . های ظرفیت گستری در شورای برنامه ریزی استان راهبری و پایش چگونگی اجرای برنامه  -5-2-3

 نفر در نظر گرفته شود.   30تعداد نفرات شرکت کننده در هر کارگاه، حداکثر : 1توجه 

 زمان حدودی مورد نظر کارفرما برای اجرای کارگاه های ظرفیت سازی، مطابق جدول زیر می باشد     :2توجه  
 کارگاه ششم   کارگاه پنجم  کارگاه چهارم  کارگاه سوم   کارگاه دوم  کارگاه اول 

 ارزشیابی پایانی  ارزشیابی میان دوره  عملکردی با توجه به محورهای توسعه   هایهای موضوعی در خصوص ظرفیتکارگاه  ی عملکرد هایتیظرف توسعه  تیاهم نیتبب

 1402فروردین  آبان ماه  شهریور مرداد  تیر  خرداد

 

ارائه شده در بندهای شرح خدمات ، لزوما به معنای ترتیب زمانی اجرای هر بند نمی باشد و مشاور می تواند هر مرحله را در    گذاریشماره      :3توجه        

 زمان مناسب برای اجرا، در نظر بگیرد. 
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 های مورد انتظار:خروجی  .6
  ی آت   توسعه   یراهبردها  ارائه  و  ستانیس   منطقه   در اندرکار توسعه    دست  یدی کل  یهامجموعه  یعملکرد  یهاتیظرف  یارتقا  ندیفرا  نییتب  یلیتحل  سند 

 .توانمندساز طیمح و  یسازمان سطح دو در

 ها  ش . گزار7
 مشخص شده است.   1ای و نهایی هر بخش، در جدول دورههای میانها شامل گزارشتعداد و نوع گزارش

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

 
 
 

 

  

 زبان  زمان ارایه  تعداد عنوان 

های تحلیلی مربوط به  گزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه و خروجی

 .(Wordصورت فایل ی )به بندزمان هر بخش، مطابق با برنامه 
1 

هر ماه یک گزارش پس از  

 آغاز قرارداد
 فارسی 

 فارسی و انگلیسی  سه ماه پس از آغاز قرارداد  1 ظرفیت گستری در سطوح سازمانی و محیط توانمندسازبسته ابزاری  

برگزار شده در سطح سازمانی  و محیط   تحلیلی کارگاه های  گزارش 

 توانمندساز 
 فارسی  پایان فرایند اجرای پایلوت  1

به های  ارائه مستندات تهیه شده در هر مرحله فرایند و درس آموخته

 دست آمده از فرایند اجرای پروژه
1 

متناسب با هر مرحله و پایان  

 قرارداد
 فارسی 

ظرفیت ارائه   ارتقای  فرایند  تبیین  تحلیلی  عملکردی سند   های 

ارائه  مجموعه و  سیستان  منطقه  در  توسعه  اندرکار  دست  کلیدی  های 

دو در  آتی  توسعه  و محیط    راهبردهای  سازمانی  به  توانمندسازسطح   ،

 شده مصور رنگی در یک نسخه.  و چاپ Wordصورت فایل 

 فارسی و انگلیسی پایان قرارداد  1

 فارسی و انگلیسی پایان قرارداد  Word  1در قالب فایل  )بسته سیاستی( مدیریتی دهیچک
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 سوابق و تجربیات   .8
دهنده این ها و تجربه الزم برای اجرای پروژه را داشته باشند و مستنداتی که نشانتوانمندیبایست کنندگان در مناقصه میاشخاص حقیقی و شرکت

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

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

های مختلف در توانند در صورت نداشتن کارکنان کلیدی در حوزهها میبه 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  م نمایند، ابتدا باید رهبر کنسرسیوم  در صورتی که شرکت ها بخواهند اقدام به کنسرسیو

 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

های عملکردی در سطوح سازمانی تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه ظرفیت   » پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 « و محیط توانمندساز

 :یعموم  طیشرا
 ران یا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

عمومی، مدیریت    مدیریت  نه ی( در زمی حقوق  تیاساسنامه )شخص  /  تیصالحمعتبر از مراجع واجد    نامهیگواهرتبه بندی از سازمان مدیریت /بودن    دارا -1
گواهینامه ثبت به عنوان شرکت    /ستیز  طیو مح  و دامپروری  یعیکشاورزی، منابع طبوم اجتماعی،  ریزی اقتصادی، علخدمات برنامه   ،منابع انسانی
 . دانش بنیان

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی / پژوهشی نیازی به ارائه گواهینامه صالحیت ندارند.   -2

 . است تیاهم  حائز نظر  مورد تجربه از یاخالصه  ان یب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقات یتحق تیصورت وجود سابقه فعال در -3
 

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

 . ایمنطقهها و ظرفیت سازی در راستای توسعه های توسعه ظرفیت پروژه در زمینه  5قل با تجربه کاری حدا -مدیر پروژه ✓

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

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

 های خرد وخانگی معیشتصنایع دستی و گردشگری،    توسعه کشاورزی،  انرژی های تجدید پذیر،  زیستمحیطمنابع طبیعی و    هایزمینهان در  ناسشکار ✓
 ( در هر زمینه نفر 1)سال سابقه کار  5دارای حداقل  -

 ی از تجربه موردنظر حائز اهمیت است. اخالصهبیان   .شودسیستان به عنوان مزیت در نظر گرفته می  مفید مطالعاتی و اجرایی در منطقه سابقهدارا بودن   -2

 نویسی به فارسی و انگلیسیمهارت گروه مطالعاتی در گزارش -3

 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -4
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 بندی کلی اجرای برنامهزمان. 9
  MSPارائه    بایساتی به صاورت مبساوط و با ذکر جزییات ارائه شاود.برنامه زمانی اجرای طرح  ماه در نظر گرفته شاده اسات.   12زمان کل اجرای پروژه 

 براساس شرح خدمات و برنامه زمانبندی الزامی است.

ارائه شاده در بندهای شارح خدمات ، لزوما به معنای ترتیب زمانی اجرای هر بند نمی باشاد و مشااور می تواند هر مرحله را در زمان   شاماره گذاری  نکته:

 مناسب برای اجرا، در نظر بگیرد

 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  حداقلی در بخش فنی  یی 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    آن بیان شود چگونه روپوزال که در  شرح 

  4شناسییک روش  ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان تواند منجر به تحویل موفقیت آمیز موضوع میشنهاد 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

تدوین و اجرای برنامه اقدام به منظور توسعه  »  (Request for Proposal)  یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد

وبسایت رسمی   قیطر از 1401  اردیبهشت  8  خیتار از  «توانمندسازهای عملکردی در سطوح سازمانی و محیط  ظرفیت 

 . باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس پروژه به 

 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 رخانهیدب به  24/2/1140مورخ    شنبه  روز    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 با امضایو  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 وساتیپ در یفن ازیامتمطابق جدول   شانهادهایارزیابی فنی پ  و خواهد شادنون برگزاری مناقصاات بررسای  شاده براسااس قا ارایهیشانهادهای  پ

 . شودیم

دوم   ،شاده کامل اسات  ارایهکه اوال مجموعه  شاود  دریافتی را بررسای خواهد نمود تا مطمئن پیشانهادهای    ،ارفرماک  پیشننهادها: کامل بودن -1

نحو صاحیح و خواساته شاده امضااء و ه  مدارک بساوم   ،اندشاده  ارایهو ساایر مدارک خواساته شاده  )در صاورت وجود( نامهضامانتجزئیات اطالعات و 

ناقص که مطابق با پیشانهادهای  . بدیهی اسات به شاده باشاند  ارایهارساالی مطابق چارچوب خواساته شاده  پیشانهادهای  اساناد و  چهارم اند و تائید شاده

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

اسات. از میان پیشانهادهای شاده   ارایهنیاز پروژه در اساناد مناقصاه   شارایط فنی خدمات موردکلیات  حدوده و  م  : کامل بودن محدوده خدمات-2

با جزئیات خواساته شاده را مسائولیت انجام تمامی موارد شارح خدمات    "پیشانهاد دهنده"ارساالی تنها مواردی مورد بررسای قرار خواهند گرفت که 

 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  اقصه، بمطالعه اسناد و مدارک من

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

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

این ضمائم جزء    .شودمیرسانی  یا از طریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطالع   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 -

 قابل قبول نخواهد بود. 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 مییا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتز آنجا که ممکن است تجدید نظر  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 -

عذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها گونه    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  هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها باصااالحیه:    -3-2

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

 الزم جهت اجرای سریع کار در مدت زمان تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرما  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  مفهوم و روشن در آن پیشطور  ه  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 هرگونه تغییری در نشانی مذکور قبالکه  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 مسئولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابق بیمه  ،ارزش افزوده  بر  اتیمال

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

   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 کوتاهرعایت نماید و در صورت صالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهو رفاه اجتماعی  کار

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

ر  عهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی بهگونه مسئولیتی در این زمینه ب رحال هیچه

 خواهد بود.  مجریعهده 

تر برای بررسای دقیق  ،انددریافت شادهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر شاده  که برای انجام خدمات موردپیشانهادهایی  تنها    مدت مناقصنه: -10

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

پیشانهاد دهندگانی که مساتندات تنها  ،مجرینفرات اعالم شاده توساط  فهرساتو    پروژه نمودار ساازمانیبر اسااس   تامین نیروی انسنانی:  -11

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

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

خواهند گرفت که به تشاخیص کارفرما درک درساتی از موضاوع و ابعاد پروژه داشاته باشاند و با مدارک و اطالعاتی   ی مورد تائید قرارهایشارکت

 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 70کسب کرده باشند )حداقل 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

 فنی جدول امتیازدهیدهندگان مطابق طالعات تکمیل شاده از ساوی پیشانهاددریافت شاده طی مراحل فوق و بر اسااس اپیشانهادهای   فنی  ارزیابی

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست 

ای حضاوری نسابت به  جلساه در در صاورت نیاز و بر اسااس درخواسات کتبی کارفرما، پیشانهاد دهندگان باید  : جلسنه دفاع از پیشننهادها-14

 دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات: -15

بیش از  ارایهدارد. هر پیشانهاد دهنده که در   را عه اساناد( تکمیل شاده در مناقصاهیک نساخه )مجمو  ارایهدهنده تنها حق   هر پیشانهاد  -15-1

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 
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توساط پیشانهاد دهنده صارفاً در محدوده زمانی در نظر گرفته شاده برای مناقصاه   یجایگزینی پیشانهاد جدید به جای پیشانهاد قبل  -15-2

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

در   کارفرما  دهد شاخصااً متحمل خواهد شاد.ساازی و تنظیم اساناد مناقصاه انجام میهایی را که برای آمادهپیشانهاد دهنده کلیه هزینه  -15-3

شاود  میهایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اساناد مناقصاه و برای پیشانهاد دهنده ایجاد  هیچ شارایطی مسائول و یا متعهد به تامین هزینه

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

و محدوده خدمات آن، شارایط خاص محیطی حاکم شارح کار  که با انجام مطالعات کامل در زمینه شاود  میبه پیشانهاد دهنده توصایه    -15-4

این مناقصااه الزم  کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پیشاانهاد و شاارکت در  طرح،های و قوانین و مقررات و ویژگیشاارح کار بر انجام خدمات 

 است با هزینه و مسئولیت 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 ن)برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکمیل و تسلیم نمای  مجموعهاین    2  پیوست  خود را طبق

مبلغی که به حروف  و در صورت اختالف،    شودارسال  به عدد و حروف    صورت تایپ شدهبه  بایست  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  ،دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهار  زگای 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

الم آنها، محل قراردادن آنها را نیز در ( چنانچه کارفرما اسااناد و مدارکی را بخواهد که در این دسااتورالعمل نوشااته نشااده اساات، ضاامن اع4

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

اد  ( پیشانهاد دهندگان باید این آمادگی را داشاته باشاند تا در صاورت درخواسات کارفرما نسابت به اثبات ادعاهای خود در زمینه تجارب، ساوابق ی5

 شده اقدام نمایند. ارایهشده و مستندات 

 

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

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

بیمه، هزینه  ،افزوده  ارزش  بر  اتیمال  نیروی انساانی، مالیات،  مشاتمل برهای اجرای پروژه  قیمت پیشانهادی بایساتی شاامل تمام هزینه  -1-18

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

باشاد بر اسااس محدوده خدمات پروژه   آوری اطالعاتهزینه مورد نیاز برای جمعهرگونه  در نظر گرفتن  باید پیشانهادی همچنینقیمت   -2-18

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

شاود و پیشانهاد    ارایهاساناد مناقصاه    1 پیوساتفرمت پیشانهاد شاده در   صاورت تفکیک شاده در قالبالزم اسات قیمت پیشانهادی به  -3-18

 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 

های رسامی  و یا نامه  دساتورالعمل م شادهتاریخ اعالهرگونه پیشانهادی که برای شارکت در مناقصاه بعد از    : تاخیر در ارسنال پیشننهاد-19

 خواهند شد. دادهبدون باز شدن عودت پیشنهادها های مورد بررسی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت   ،بعدی کارفرما

دهد، از  ارایهچنانچه شارکت کننده در مناقصاه عمداً اطالعات نادرساتی جهت کساب مزیت اضاافی در پیشانهاد خود   : اطالعات نادرسنت-20

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 
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ود تشااخیص داده و دهندگان وقوف حاصاال نماید پیشاانهادها را مردا به تبانی بین پیشاانهادچنانچه کارفرم  : دهندگانتبانی پیشنننهاد-21

ف خواهد ذهای خود حذیصاالح برای دعوت به مناقصاه پروژه هایشارکتلیسات  دهندگان را برای مدتی که ممکن اسات دائمی باشاد از  پیشانهاد

 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 بینشارکت کننده بایستی ارتبااااط کاری و شاراکت احتمالی خود را با شارکت -ث

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

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

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

طور رسامی توساط کارفرما و به وسایله فاکس و یا نامه و به  ه  عنوان برنده مناقصاه ببر پذیرفته شادن بهخ  : اعالم رسنمی برنده مناقصنه-23

 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. 

معاادل مبلغ   نااماه باانکی معتبرضاااماانات  ارایاهمبلغ پیشااانهاادی و در قباال    %25معاادل    قراردادپرداخات  مبلغ پیش  : مبلغ پیش پرداخنت-25

 قراردادروز کاری پس از امضاا   7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  برنده مناقصاه ملزم اسات ضامانت نامه  باشاد.پرداخت میپیش

 به کارفرما ارایه نماید. 

 ملل  توساعه  برنامه  توساط هاخواهد شاد. پرداخت  هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا  یکیزیف  شارفتیحوه پرداخت متناساب 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 مساائولیتی در قبال گم شاادن، تاخیر و یا عدم دریافت اسااناد مناقصااه ندارد. پیشاانهادها 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 تعهاد اجراء و مسئولیت 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:

الذکر طبق شارایط و مشاخصاات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طوری که از هر حیث مورد موافقت کارفرما واقع ت مشاروح در مدارک فوقایه عملیاااالک -1
............................................................( ریال  ..........................را در ازاء مبلغ به عدد ...................................................  ریال و به حروف ).................................   شود

  دی بر ارزش افزوده با   اتیمال مبلغ   یشننهادیپ متیق در(  1) های ضامیمه این فرم انجام دهد.که بر اسااس فهرسات مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ

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

 نماید:عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهاّد میه و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2
رسامی به امضااء نرسایده اسات پیشانهاد حاضار و اعالم قبولی آن در حکم  قرادادکه کار نماید. مادامیالف( بالفاصاله پس از اعالم کتبی کارفرما شاروع به

 .شودتلقی می قرارداد
ای طبق نمونه منضام از یکی از روز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضامانت نامه 7منظور تضامین حسان انجام تعهااااادات حداکثر ظرف مدت به ب(

 ید.تسلیم نما کارفرمااخذ و به  ی معتبرهابانک
 2، دفاتر و امکانات الزم کار را مساتقر سااخته و شاروع به کار نماید و کلیه کارهای موضاوع قرارداد را در مدت مندرج در ماده قرارداد( ظرف مدت مقرر در ج

عنوان  تاخیر کار را محاسابه نموده و بهقرارداد باتمام برسااند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای موضاوع پیمان تکمیل و تحویل نشاود، کارفرما حق دارد خساارات 
 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
 به هر یک از پیشنهاد دهندگان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد.  گزار الزامی برای واگذاری کاراین شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه -4
روز معتبر و غیرقابل اساترداد بوده و در عرض این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود را  60پیشانهاد حاضار از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشانهادها تا مدت  -5

آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقاارر عدول کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
عقد قرارداد با  نماید، بدیهی اسات کارفرما پس از حصاول اطمینان از عدم تسالیم ضامانت نامه حسان انجام تعهدات در زمان مقرر توساط برنده مناقصاه، به منظور

 عدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.حایز شرایط ب
ه  تبصاره: جهت کنترل مهر و امضااء مجاز شارکت، کپی مصادق اسااسانامه، روزنامه رسامی حاوی آخرین تغییرات و دیگر ضامیمه پیشانهاد شارکت در مناقصا

 باشد.می
 

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

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

 کنندگان پیشنهاد: سمت امضاء 

 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
 های ارزیابی فنیمالک -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  روش شناسی به روز / از یریگبهره

 25 موثر  و  یدیکل کارکنان 2

 RFP 5مطابق با اسناد   کارکنان  ترکیب کاری متناسب

 صفحه  15

 5 مرتبط تیمسئول  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

 - 10 در منطقه   استقرار در سهولت و  یدسترس 10 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 

نمایااد کااه مشاامول ممنوعیاات مااذکور در قااانون منااع مداخلااه وساایله تأییااد می دهنااده بااا امضاااء ذیاال ایاان ورقااه، باادین ایاان پیشاانهاد

باشااد و چنانچااه خااالف ایاان موضااوع بااه اثبااات برسااد، کارفرمااا یااا نمی 1337کارمناادان دولاات در معااامالت دولتاای مصااوب دی ماااه 

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

، طارف قاراردادکاه هرگااه ایان پیشانهاد دهناده، برناده مناقصاه فاوق تشاخیص داده شاود و باه عناوان    شاودهمچنین قباول و تأییاد می

د یااا چنانچااه افاارادی را کااه مشاامول باثبااات برساا قااراردادمربااوط را امضاااء نمایااد و خااالف اظهااارات فااوق در خااالل ماادت  قاارارداد

ساهیم و ذینفاع نمایاد و یاا قسامتی از کاار را باه آنهاا محاول کناد کارفرماا حاق   قاراردادممنوعیت مذکور در قانون فاوق هساتند در ایان  

کاار را  و تاأخیر اجارای  قاراردادخواهد داشت کاه قارارداد را فساخ و ضامانت ناماه انجاام تعهادات را ضابط و خساارات وارده در اثار فساخ  

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

باه دلیال تغییارات و یاا انتصاابات در دساتگاه دولات مشامول قاانون مزباور قارارداد شود چنانچاه در حاین اجارای پیشنهاد دهنده متعهد می

پیشانهاد دهناده   ه داده شاود. بادیهی اسات چنانچاهخاتما  قاراردادرات باه  ، مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرماا برسااند تاا طباق مقارشود

های مرباوط را ضابط نمایاد، را فساخ نماوده و ضامانت ناماه  قاراردادمراتب فوق را بالفاصله به اطاالع نرسااند ناه تنهاا کارفرماا حاق دارد  

پیشانهاد دهناده وصاول خواهاد   ص خاود از اماوالیاز بناا باه تشاخیو یاا تاأخیر در اجارای کاار را ن  قاراردادبلکه خساارات ناشای از فساخ  

 نمود.

هاای مترتاب بار متخلفاین از قاانون فاوق آگااهی کامال دارد و در صاورت تخلّاف دارد کاه بار مجاازاتپیشانهاد دهناده اعاالم مای  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 
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 الف  کاربرگ الصاق به پاکت( 1-5یوست پ

 
 

 

 

 مناقصه:  و شماره نام

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

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

 
 

 

 مناقصه:  و شماره نام

 

 : کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

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

 
 

 

 مناقصه:  و شماره نام

 

 : 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 هیئت مدیره شرکت 3-6 و  2-6تکمیل فرم پیوست شماره  (2

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

 سال گذشته؛   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. 

بایست ضمیمه گردد در غیر این صورت، اظهارات ذکر شده فاقد  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

شود. با این توضیح که اطالعات  یان قبلی( درج مینامه کتبی کارفرماهای 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 پروژه

 مربوط به تعهد نامه شرکت.   6-6( تکمیل فرم شماره  4
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 کنسرسیوماطالعات عمومی شرکت /  -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:                   

 شماره کالسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ثبت قبلی:                     نوع فعالیت:  
 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 هیئت 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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 کنسرسیوم مشخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/  - 2-6فرم شماره 

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

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک:  

 نوع تخصص:                            نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد  

 تصدی 
 اشتغال محل  مدرک تحصیلی 

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت 

 مدت 

 )به ماه( 
 علت ترک کار 

       

       

       

       

       

       

       

       

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

 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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 ات و سوابق اجرایی افراد حقیقی مشخص -3-6فرم شماره 

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت:  

 میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک:  

 ه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   نام دانشگا

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

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

 شرکتنام 

 

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.

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

 

 

 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 

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

 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 مسئول 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  در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم  1401/............/...........
  که با کدملی .........................    تاالب هامحیط زیست دریایی و    سرپرست معاونت،  یذوالجود   یمجتبحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای  

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

آئین  بر اساس  این قرارداد درج شده و  اسناد و مدارک   مورخ  ک42869/ت193542نامه شماره  نامه خرید خدمات مشاوره، تصویبمقررات و شرایطی که در 
 .گرددنعقد میز محل اعتبارات .............................................................در سال  ......................... ماهیئت محترم وزیران  1/10/88
 

  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 

 وب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شوند. اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچ -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
نماید که دارای توان و  می  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.
متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد،    کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز  -5-2

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

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

 پستی...................................................... ......... کد نشانی مشاور: .......................................................................شماره تلفن............................... 
نشاانی جدید به   روز قبل از تاریخ تغییر، نشاانی جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که  15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشاانی خود را تغییر دهد باید

 گردد.ال خواهد شد و دریافت شده تلقی میطرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارس

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

 

  

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب
 محیط زیست دریایی و تاالب ها و   سرپرست معاونت

 مجری ملی پروژه سیستان 

 مشاور:  

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

   ......... 

 ناظر فنی: 

 زادهندا اسد فلسفی 
 سرپرست پروژه سیستان  
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 شرایط عمومی 

 تعاریف و مفاهیم   -1ماده 

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

 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. موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله میموافقتنامه است، که برای انجام خدمات  2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 

 موافقتنامه : -1-3

 شود. مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد بین دو طرف مبادله می 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  ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میشرایط خصوصی شرایط ویژه 

 فزایش دهد.ا  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  کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار می شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 حکم کارفرما هستند. 

 مشاور:  -1-7
 کند. رداد را تعهد میطرف دیگر امضا کننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرا

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

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

 ها :مدارک و گزارش -1-10
داد برحسب ر موضوع قرا  / مطالعه  های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهشها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملنقشه گزارشها، مستندات،  

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

هایی که بابت انجام آزمایش و تامین شود ( به اضافه هزینه خت می الزحمه )مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداعبارت 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.ای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان می برنامه 

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

 است. روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور  -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  عنوان  -1-14-3     
 توان در تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنها استفاده کرد.نمی و  و مدارک است

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

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

 ا کاهش دهد.تغییر، افزایش ی 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   چنانچه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدارک گزارش  -3-1-1     
 خدمات اضافی را انجام دهد. 2-3اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد 

های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با رعایت مفاد   ییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات را در فصلتواند در صورت لزوم تغمشاور می  -3-1-2     
 به کارفرما پیشنهاد کند.  2-3بند 

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

 نماید.را ابالغ می 

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

کند و کارفرما تا  ، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم میکلیر برنامه زمانی مشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده د

  .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  منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام میهمه کسانی که به    -6-1
 شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.شناخته می

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

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد. مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
قوانین و    مکلف به رعایتام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها  در صورتی که انج  -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 
 تواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد. نمیمشاور  -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    

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

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

 دقت و کوشش   -8ه ماد

مهارت و    مشاور 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  -8-1
 .ع و کامل باشدکارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جام توسط خود ودقت 

 های فنی و پژوهشی  استاندارها و دستورالعمل -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
 درباره آن توافق شود.  تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش) 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. توافق می تعیین شده است یا بعداً   5نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

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
بفرست کارفرما  برای  توجیهی  گزارش  طی  تا  را  کارفرما  می کاری  روز    15د.  اقدام  جلسه  تشکیل  به  نسبت  گزارش،  دریافت  تاریخ  در  از  را  تصمیمات  و  کند 

نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود درنگ به مشاور ابالغ می ای تنظیم و بی صورتجلسه
 کند. و نتیجه را به کارفرما اعالم می  گیری نمودهتصمیم

 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 میبصورت  با یک نسخه  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  یهاها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزارشگزارشچنانچه کارفرما مدارک و  -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
ه و به همراه ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و مدارک را در چهار نسخه تهی  ماه یا 

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

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  همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشکند. چنانچه کارفرما  به کارفرما اعالم می

 نیست.مشاور ها بر عهده  کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیری
نماید و ر اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را استعالم میهای مشاودر 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.یج بدست آمده را تهیه و به کارفرما تسلیم میتاریخچه، روش انجام و نتا
 گیرد. ن طرف قرارداد، قرار نماید، با دستگاه اجرایی، سازمان یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر،مشاور تعهد می -11-7
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 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

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

 تضمین حسن انجام کار   -13ماده 

 شود. 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.، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می22در 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   3طبق پیوست شماره   ههای مربوط وضوع قرارداد که بر اساس دستورالعملمبلغ قرارداد بابت انجام خدمات م
 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. تعیین و توافق شده است، پرداخت می 3پیوست 

 شود. میپرداخت  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  شودهر یک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می -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

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

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

 پیش پرداخت   -16ماده 

از سوی  معتبر  ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش 25به درخواست مشاور، کارفرما   -1-16
، به مشاور پرداخت هیات محترم وزیران  1394/ 22/09ه مورخ  50659/ت123402تضمین معامالت دولتی مصوب شماره  نامه  مشاور، براساس ماده هفت آیین

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

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

 ساب  صورت حساب نهایی و تسویه ح -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
یا کاهش خدمات، صورت حساب الحساب، افزایش  های قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداخت و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می 

 شود.تایید می حسب مورد پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و  گردد، ظرفشده تنظیم می دنهایی که به ترتیب یا
دت یاد شده با مشاور تشکیل  ای که طی مجلسهدر  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 صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می  -17-3

 شود.عمل می  6-15ه طبق مفاد بند حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرن
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آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف    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  15صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت  هر گاه مشاور بر اساس    -17-5
ها و مطالبات مشاور،  ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می صورت بی 

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

 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  ه و طی گزارشی به کارفرما اعالم  مربوط، براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نمود

 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 
تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد منظور ای به عنوان کاهش یا  در پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسه

 شود. رسیدگی می  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  

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

 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
 آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.

 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

یر اینصورت، با درخواست مشاور به  شود. در غماه 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. 

غ شروع کار به کند، در صورت ابالروز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می   20مشاور    -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواند شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می

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

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

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

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

   .مورد نظر در برنامه زمانی  ماه از تاریخ 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

 . 2-1-26اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای مورد بند  -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 اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه  -22-1-5     

 کرده است.
ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه  کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالاخطار می  کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر،به مشاور  -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  به صورت قابل قبول در

 تب پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابالغ گردد. اباالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مرانتخاب وزیر یا   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    
درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف  بالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی مشاور با دریافت ا  -22-3

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

زم درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه منظور اقدام الشده 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  هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف می   -23-1
 عمل نمایند. 2-1-23 و یا1-1-23بندهایبه روش تعیین شده در  د،ر ، برحسب مو  3-23داوری طبق بند 

قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه وبودجه     23هایی که به استناد ماده  های متفاوت دو طرف از بخشنامهدر مورد مسائل ناشی از برداشت   -23-1-1     
سازمان برنامه  امه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی  چگونگی اجرای بخشنابالغ 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   1-1-23در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند    -23-1-2

عمل   گردد،نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعالم می طرف واگذار شود و دو طرف، طبق  
 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 3-23هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند ، مورد قبول 23-1-2 

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

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

 خواهد بود. 

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

 عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دو طرف به تعهدات دهد و موجب نمی های مورد اختالف به شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیارجاع 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 مسئول است. هایتمام پیوستمشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در   -25-1
کاهد و علمی و فنی نمیهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول های پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتتأیید خدمات و یا مدارک و گزارش -25-2

 هایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.گوی کاستیدر هر حال مشاور مسئول و جواب
باشد،    مسئولیت 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 مسولیتمان مسئولیتکماکان ه
 در برابر کارفرما نخواهد بود. 

 ممنوعیت قانونی   -26ماده 
 22/10/1337ی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  قانون  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. 

های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند  شرایطی که تغییراتی در دستگاه در -26-1-2    
رفرما قرارداد را د، کاو 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
 کارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.  -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  وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب  ددر موار
به ترتیب زیر عمل های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نباشد،  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.هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می   -27-1
ی از اراده طرفین نبوده و عمال قدرت اجرای تعهدات را  مانند جنگ، سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناش

دیگر قرارداد سلب نماید قوه قاهره محسوب می گردد و طرف قرارداد که مدعی وقوع فورس ماژور می باشد باید بالدرنگ نسبت به اعالم کتبی مراتب به طرف  
دد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرداخت خسارت یا  اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گر 

 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  

 ندارد بدون کسب مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند.  مشاور حق -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  -29ماده 

 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 مطمئن انجام می

 یج پژوهش  و نتا مدارک مالکیت  -30ماده  

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

 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.  مالک تسلیم گزارشها، د دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی، رسی

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 

 

 

 

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 

   قرارداد: موضوع شرح

 

 مقدمه. 1
 پول  قیتزر  ،بسیار کلیدی است   یمال  منابعهرچند داشتن  .  دارد  یبستگ  هانهیزمدر همه    یکاف  ت یظرف  داشتن  بهیا منطقه خاص    کشور  ک ی  موفقتوسعه  

متخصص   و  کردهلیتحص  افراد  و  ی کارآمد،هاسازمان  ،یتیحما  یهاهیرو  و  های استراتژ  ها،است یس  ن،یقوان  .ستین  یکاف  یانسان  داریپا  توسعه  یارتقا  یبرا  ییتنهابه 

  و   اجرا  ،یز یربرنامه   توانیم  هاظرفیت . در صورت وجود و یا تقویت این  شوند یمعنوان ظرفیت شناخته  که به   باشندی می اصلی یک برنامه توسعه موفق  هاهیپا

در واقع مسیر اصلی دستیابی به توسعه است. برنامه    هاظرفیت پذیر دانست. توسعه و تقویت این  پایدار را امکان   توسعه  به  یاب یدست  یبراتوسعه    هایطرح   یبازنگر

 کند. مرحله زیر را به منظور توسعه ظرفیتها، پیشنهاد می 5( فرایندی شامل UNDPتوسعه سازمان ملل متحد )

 
 

در ادامه   .است که در منطقه سیستان با مشاوره دانشگاه زابل، اجرا شده است   ها ظرفیت  یابیارز  ی برا  یامرحله   سه   ند یفرآ  کبخش اول در فرایند فوق، ی

 بخشی از فرایند فوق تشریح شده است؛   

در مرحله دوم، برنامه ریزی   .کنند  ریزیبرنامه  را   تیظرف  یابیارز  تا  شوند یم  جیبس  و  ییشناسا  اول، دست اندرکاران کلیدی  مرحلهفرایند انجام شده در  

گروه  سوم،    مرحلهفعلی و سطح مطلوب ظرفیت ها را مشخص می کند. در    سطحبا استفاده از نتایج ارزیابی    ابیارزگروه    و  شودی ماجرا    اول  مرحله  در  انجام شده

، تحلیل و شودی مرا شامل    پوشش  تحت  موضوعات  و  ها ظرفیت  ومورداستفاده    یابزارها  و  هاندیفرآ  نفعان،یذاطالعات    کهی ارزیابی ظرفیت را  هاافتهی  ،ابیارز

   . خواهد بود تیظرف توسعهی برای رهیافت پاسخ درواقعشده   یبندفرمول جینتا. کندی می بنددسته
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. در هر یک از  شودیمیت تعیین عنوان نقاط ورود برای ارزیابی ظرف، سه سطح فردی، سازمانی و محیط توانمندساز به UNDPدر روش ارزیابی ظرفیت 

  ت یظرفعملکردی شامل    هایظرفیت.  ردیگی مموضوع اصلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار    4ظرفیت عملکردی در ارتباط به    5سطوح سازمانی و محیط توانمندساز،  

ی  ها لیپتانس  هاظرفیت. این  استی  ابیو ارزش  ؛و اجرا  تیریمد  ،یزیربودجه  ؛و راهبردها  هااستیس  نییتع  ؛اندازچشم  نییو تع  طیشرا  یابیارز  ؛جلب مشارکت ذینفعان

توسعه و توفیق در توسعه است که در این روش در دو سطح سازمانی و سطح بستر مناسب برای توانمندسازی سطح سازمانی    هایطرح سازمانی برای اجرای بهتر  

 شده ییشناسا(  core issueی مشکالت اصلی )به عبارت ، موضوعات اصلی و یا  UNDPوش ارزیابی ظرفیت  . در ررندیگیم)محیط توانمندساز( مورد ارزیابی قرار  

 . شودیمبندی پذیری دستهگروه ترتیبات نهادی، رهبری، دانش و مسئولیت 4در مسیر توسعه یک ظرفیت عملکردی به 

ولویت همچنین ضمن جمع بندی انجام شده از مطالعات انجام شده در زمینه های مختلف مرتبط به توسعه در منطقه سیستان، محورهای اصلی یا دارای ا

 ت زیر  تعیین شدند:  در توسعه سیستان به صور

 محور کشاورزی کم آب بر -

 محور گردشگری، صنایع دستی و توسعه فرهنگی  -

 محور مرز، بازرگانی و صنعت  -

 محور محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر  -

ای توسعه ظرفیتها را  مرحله    5محور توسعه کسب و کارهای خانگی در ادامه، پروژه پیشنهادی حاضر درصدد است تا دو مرحله باقی مانده از فرایند  
 در خصوص مجموعه های کلیدی در حوزه توسعه سیستان، به انجام رساند. 

 توسعه   یارتباط با محورهادر  یدیکل یمجموعه ها

 اداره شهرستان های منطقه سیستان(   5رزی ) اداره کل  در استان و جهاد کشاو -

 اداره شهرستان های منطقه سیستان(   3) اداره کل  در استان و  یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره م -

 اداره شهرستان های منطقه سیستان(   3) اداره کل  در استان و  ستیز طیاداره مح -

 اداره شهرستان های منطقه سیستان(   3) اداره کل  در استان و  یعیاداره منابع طب -

 منطقه سیستان(اداره شهرستان های   2) اداره کل  در استان و اداره صنعت و معدن و تجارت  -

 مجموعه در استان و شهرستان های هدف( 6)  ستانیو معاونت آب س یادارت امور آب منطقه ا -

 ای شهرستانهای پنجگانه  هی و فرماندار یاستاندار -

 یزیو برنامه ر تیریسازمان مد اداره شهرستان های منطقه سیستان(  3اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ) اداره کل  در استان و  -

 دانشگاه زابل  -

 پارک علم و فن و آوری سیستان و بلوچستان -

اجرایی نمودن برنامه های اقدام می  – 2ها  و  تهیه برنامه اقدام توسعه ظرفیت   -1ها،  شامل دو مرحله باقی مانده از فرایند پنج مرحله ای توسعه ظرفیت 
 باشند.   

تعریف می کند که از طریق آن افراد ، سازمان ها و جوامع توانایی های اولیه و راهکارهای  دیبرنامه توسعه ملل متحد توسعه ظرفیت را به عنوان فراین

کراری از دستیابی به اهداف توسعه خود را در طول زمان کسب، تقویت و حفظ می کنند. توسعه ظرفیت یک مداخله کوتاه و محدود نیست بلکه یک فرایند ت 

ت.به منظور اجرای پروژه مورد نظر الزم است مشاور منتخب، در مرحله اول با همکاری کارشناسان دفتر  و تنظیم اسمراحل: طراحی، برنامه کاربردی، یادگیری 

با توجه به الزامات، فرصتها و محدودیتهای موجود در  یگستر تیاقدام ظرف یهاقابل طرح در ادامه برنامه یهاتیفعال در خصوص یپردازده یاپروژه نسبت به 

های ذکر  اتخاذ بهترین شیوه ممکن برای توسعه ظرفیتها در منطقه اقدام نماید و در مراحل بعدی با حضور در منطقه هدف نسبت به اجرای گام  منطقه، با هدف

 شده در شرح خدمات اقدام نماید. همچنین الزم است مشاور محترم جزییات مورد نظر برای اجرای بندهای شرح خدمات را تبیین نماید.  
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 وژه: اهداف پر

 

 های عملکردی در سطوح سازمانی و محیط توانمند ساز دست اندرکار توسعه منطقه سیستان ارتقای ظرفیت :یهدف اصل

 

 : یاتیاهداف عمل

 های عملکردی در راستای محورهای توسعه سیستانتعیین جزییات و تدوین برنامه اقدام توسعه ظرفیت  •

 ها در سطوح سازمانی و محیط توانمندسازاجرای برنامه اقدام توسعه ظرفیت •

 

 
 

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 سیستانمجری ملی پروژه 

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
   :شرح و حدود خدمات

 
 طیو مح  یســازمان یهاتیظرف  یابیارز و یازســنجی»ن پروژه مشــاور توســط شــده هیته  یگســتر تیظرف یهاطرح گزارش مطالعه  -1

 توانمندساز« 

اوره  -2 ان دفتر پروژه به منظور   مـش ناـس وص در یپردازدهیابا کارـش تر  تیاقدام ظرف  یهاقابل طرح در ادامه برنامه  یهاتیفعال خـص   با  یگـس

 برنامه نمودن ییاجرا منظور به  یبند زمان برنامه ارائه و منطقه در موجود  یهاتیمحدود و  هافرصت الزامات، به توجه

 یگستر تیبرنامه اقدام ظرف یاجرا  -3

 اجرای برنامه اقدام ظرفیت گستری در سطح سازمانی    -1-3

ی و لزوم رفع عملکرد  هایتیظرف  توسـعه تیاهم  نیتبب به منظور  هدف هایی با مدیران و معاونین سـازمانکارگاه عمومبرگزاری   -1-1-3

  - های مورد نظر های پیشـنهادی ظرفیت گسـتری در تناسـا با نیاز سـازمانتطبیق دادن طرح  ها وسـازمانی در زمینه ظرفیت ضـعفنقاط  

 روزه(. 2)  1کارگاه شماره 

ــازمان و ارایه  -2-1-3 ــعه مرتبط با هر س ــا با محورهای توس ــازمانی متناس ــطح س ــتری )در س تعیین جزییات برنامه اقدام ظرفیت گس

 های اجرایی برای هریک(.دستورالعمل

 و تولید محتوا در زمینه مورد نظر با مشورت کارفرما، طراحی  -

 های مورد نظر،  یابی به شاخصهای ظرفیت گستری برای دستبندی اجرای برنامهها، نوع رویداد و زمانتعیین سرفصل -

  .مورد نظر یهانهیدر زم گستری تیظرف ی و محتوایبسته ابزار  هیته-3-1-3

 های هدف.های بدو و حین خدمت در سازمانهای ظرفیت گستری با آموزشهای الزم جهت ادغام برنامههماهنگیانجام  -4-1-3

 (.4تا    2های شماره )کارگاه های عملکردی با توجه به محورهای توسعهکارگاه )یک روزه( موضوعی در خصوص ظرفیت 3اجرای -5-1-3

 های ظرفیت گستری در هر سازمان.چگونگی اجرای برنامهبه منظور راهبری و پایش  جلسات برگزاری  -6-1-3

های توسعه های هدف در خصوص میزان دستیابی به شاخصارزشیابی میان دوره و ارائه گزارش پیشرفت کار سازمان  کارگاهاجرای -7-1-3

 (.  5)کارگاه شماره  های عملکردیظرفیت

های ظرفیت گسـتری در هر سـازمان بر اسـات نتایه به دسـت اجرای برنامهبه منظور راهبری و پایش چگونگی  جلسـات برگزاری   -8-1-3

 آمده از ارزشیابی میان دوره.

 (.  6)کارگاه شماره  های عملکردیهای توسعه ظرفیتشاخصبه   یابیدست زانیم  یینها یابشیارز  کارگاهاجرای -9-1-3

 گستری در سطح محیط توانمندساز اجرای برنامه اقدام ظرفیت-2-3

از در  -1-2-3 طح محیط توانمند ـس تری در ـس ورای برنامهارائه طرح ظرفیت گـس تانـش عه تیاهم نیتبب  به منظور ریزی اـس  هایتیظرف توـس

ــعفی و لزوم رفع نقاط  عملکرد ــتریها و تطبیق دادن طرحدر زمینه ظرفیت ض ــنهادی ظرفیت گس تعیین جزییات برنامه اقدام  -های پیش

 های اجرایی برای هر یک. توانمندسازی در محورهای توسعه و ارایه دستورالعملظرفیت گستری متناسا با سطح 

ازمانی برنامه طح فراـس تی و تصـمیمنکته: در ـس طح مدیریت باالدـس ازی و تصـمیمهای اقدام در ـس وند، از ها مطرح و پیگیری میگیریـس ـش

دانـشگاه، پار  علم و فن  ران، وزارت خانه ها و مجموعه هایی نظیر مدیریت و برنامه ریزی، هیئت وزیـسازمان  ،  فرمانداریجمله: اـستانداری، 

 .آوری، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تعیین جزییات برنامه اقدام ظرفیت گـستری و برنامه ریزی به منظور تـسهیل در فرایند ظرفیت گـستری و رفع چالش ها و خیهای  -2-2-3

 موجود در سطح سازمانی.

 توا در زمینه مورد نظر با مشورت کارفرما،طراحی و تولید مح -

ل - رفـص اخصتعیین ـس ت یابی به ـش تری برای دـس های مورد ها، تعداد و نوع رویداد و زمان بندی اجرای برنامه های ظرفیت گـس

 نظر،  

 .)4تا   2)جلسات شماره  جلسه موضوعی در خصوص هر ظرفیت عملکردی با توجه به محورهای توسعه 3اجرای -3-2-3

  .مورد نظر یهانهیدر زم گستری تیظرف یبسته ابزار و ارائه  هیته-4-2-3
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 های ظرفیت گستری در شورای برنامه ریزی استان.راهبری و پایش چگونگی اجرای برنامه  -5-2-3

 نفر در نظر گرفته شود.  30تعداد نفرات شرکت کننده در هر کارگاه، حداکثر : 1توجه  

 زمان حدودی مورد نظر کارفرما برای اجرای کارگاه های ظرفیت سازی، مطابق جدول زیر می باشد      :2توجه  
 کارگاه ششم   کارگاه پنجم کارگاه چهارم کارگاه سوم   کارگاه دوم کارگاه اول

ـــعه تـیاهم نیتبب   های تـیظرف  توسـ

 یعملکرد

ــوص ظرفـیتـکارـگاه ــوعی در خصـ ـهای عملکردی ـبا توـجه ـبه  ـهای موضـ

 محورهای توسعه

ـــیابی مـیان   ارزشـ

 دوره

ی   ارزشــــیــاـب

 پایانی

ــن   آبان ماه شهریور مرداد   تیر  خرداد ــروردیـ فـ

1402 

 

شماره گذاری ارائه شده در بندهای شرح خدمات ، لزوما به معنای ترتیا زمانی اجرای هر بند نمی باشد و مشاور می تواند    : 3توجه       

 هر مرحله را در زمان مناسا برای اجرا، در نظر بگیرد. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 پروژه سیستانمجری ملی 

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 3 پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد.  
 

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

ل اعتبارات اتحادیه از محفنی مربوطه بصاورت نقدی   با تأیید مکتوب کارفرما و ناظراول، دوم  مرحله  های  پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصاد کل   80-2

 .گرددمی شرایط عمومی این قرارداد پرداخت 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

 .گرددپرداخت میشرایط عمومی این قرارداد  17و  16،  15در اجرای مفاد   2022از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال 
 

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
 ت خواهد شد. مطابق نظر کارفرما و رضایت کامل از اجرای قرارداد به مشاور پرداختوسط ناظر فنی،  اتمام موضوع قرارداد

 
های قرارداد که در تاریخ  : پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سااایر حقوق دولتی مربوط به مشاااور و نیازمندی2تبصااره

ها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از   مالیاتباشاد. مبالغی از این   امضاای این قرارداد برقرار اسات و یا در آینده برقرار خواهد شاد به عهده مشااور می
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت

 
شاده   : تشاخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باشاد و کارفرما مخیر اسات بر اسااس کیفیت و کمیت تشاخیص داده3تبصاره

مطابق شارح خدمات نسابت به پرداخت تمامی و یا بخشای از مبلغ قرارداد  و بهترین دانش موجود  اسااس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمدبر  

اسااس کیفیت و کمیت اقدام نماید. از طرف دیگر درصاورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصاور و یا عدول مشااور از انجام قرارداد، بر  

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

: هرگونه پرداخت، پس از بررسای و تایید کتبی گزارش پیشارفت موضاوع قرارداد  4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اسااس زمانبندی مندرج در پیوسات 4تبصاره

 ن توسط کارفرما انحام می شود.توسط ناظر فنی و تایید آ

بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قسامتی از کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز اسات کل حق    شااورهر گاه م:  6تبصاره 

یین شاده برای انجام کارها خواهد بود. این تبصاره درخصاوص الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسابت تقلیل حق الزحمه مسااوی با نسابت مدت تاخیر به مدت تع

ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشاابه محاسابه خواهد تاخیر در انجام هر یک از اجزاء شارح خدمات و ارائه گزارشاات میان مرحله

 شد.

 ازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانونی می باشد.: پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از س7تبصره 

 

 

 

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی     

 سیستانسرپرست پروژه 
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 4 پیوست
 

 :کلی زمانی برنامه
 به شرح زیر پیش بینی شده است: ماه    12 محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در  -

 شرح خدمات 
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه( 

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

 
            

             

             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 مجری ملی پروژه 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

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

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

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

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

بوده و موظف است وظایف و دستورهایی را که از سوی کارفرما ابالغ می شود طبق    )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

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

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

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

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

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

باطات پروژه سیستان با  های بخش ارتهای 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

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

 ما مسئولیتی نسبت به ادعاهای احتمالی کارکنان مشاور ندارد.کارفر. 16

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

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

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

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

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

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

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

به اصول توسعه    ها و مصالح به کار بندد و توجهی ویژهمشاور 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 •
هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و مشاور که انجام تعهدات قرارداد را غیر ممکن نماید از قبیل جنگ، سیل،  : در صورت بروز  قهری  حوادث .  27

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

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

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

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

 باشد.ستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده مشاور میآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مجمع .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. ارفرما درکلیه  جلسات ارائه گزارش پیشرفتمشاور موظف است به درخواست ک. 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.  

ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی در سه نسخه    ها نسبت به مشاور 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: 

 ی ذوالجود  یمجتب

و مجری   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 ملی پروژه 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 

   

   

   

   

 پژوهشی مدیر پروژه: سوابق تحصیلی، شغلی و  -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 -

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

 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 -
 

 طرح های پژوهشی داوری مقاالت و  -

 -سخنرانی در کارگاهای علمی

 ثبت اختراع -

 عضویت در هیات تحریریه مجله های  -

  مسئولیتها-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها -

 های علمی  سایر مهارت-

 -رنرم افزا

 های زبانمهارت 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما: 

 ی ذوالجود  یمجتب

 و   تاالب هامحیط زیست دریایی و  سرپرست معاونت

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:   

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

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

 ناظر فنی: 
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان


