
 

 

  

ریاست جمهوری                                                                        

سازمان حفاظت محیط زیست                                                     

ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای »پروژه بین المللی 

«های جایگزین جوامع محلیاکوسیستم تاالب و حمایت از معیشت  
ارتقاء مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای » های پروژه پشتیبانی انجام فعالیتعنوان مطالعه : 

 در سطح ملی و استانی« محلیهای جایگزین جوامع های تاالبی و حمایت از توسعه معیشتبومزیست
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 یک مرحله ای  (RFP)پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

 018-116382: مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان:

 

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

 «یمحلجوامع 

 (15:00تا  8:00 ی)ساعت ادار 1401خرداد  02 یوقت ادار انیپاتا مهلت ارسال پیشنهاد:  -

   1401ماه خرداد  02دوشنبه روز  تا 1401ماه  ردیبهشتا 19مورخ  دوشنبهز ا: یزمان اعالم فراخوان عموم -

 ( می باشد. میلیارد ریال 40) برای پیشنهاد دهندگانحدودی  ورد قیمتآبر -

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

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

    1401خرداد ماه  02دوشنبه روز  یادار وقتتا پایان آخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -

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

 ستانیس پروژه دفتر همکف، طبقه

 42781047-021: جهت کسب اطالعات تکمیلی شماره تلفن -

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

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

های تاالبی و بومارتقاء مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای زیست»  های پروژهپشتیبانی انجام فعالیت

  در سطح ملی و استانی« های جایگزین جوامع محلیحمایت از توسعه معیشت
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 مقدمه. 1
نقل در سطح استان سیستان  وهای تخصصی، بازدیدهای میدانی و  حمل سازی، نشستهای ظرفیتاین شرح خدمات جهت پشتیبانی عملیاتی از برگزاری کارگاه

 گیرد. ر بر میاین شرح خدمات همچنین تسهیل خریدهای کوچک پروژه را نیز دباشد. و بلوچستان و مناطق پایلوت در طول اجرای پروژه می

 تعاریف .2
جامع منابع  تیریمد یارتقا» یالملل نیپروژه ب "در قالب "ط زیست دریایی و تاالب هایمعاونت مح-سازمان حفاظت محیط زیست "همان  : "کارفرما" -

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

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

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

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

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

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

شرکت "یمجر" - س:  شگاه  نیمهند شکده / دان سه / پژوه س شاور/ مو ست  م شت تیفعال انجام »ا ها، نشست ،کارگاهاملش رویدادها ،برگزاریاز  یبانیپ

 دارد.  به عهده را «...و تسهیلگر و مدرس تامین جلسات ، بازدیدها،

 ستانیدر شمال استان س ستانیمنطقه ساجرایی پروژه واقع در محدوده در در سطح ملی تهران و در سطح سطح استانی شهر زاهدان و  : "اجرا محل " -

 .باشدیمو شهر زاهدان  رمندیزهک و ه مروز،یزابل، هامون، ن یهاو بلوچستان شامل شهرستان

-  
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 سیستان نظری اجمالی بر پروژه. 3
مالی  در ایران است که با حمایتِ 1برنامه توسعه ملل متحدزیست و دفتر  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

یند احیای آبر آن است که از فر ستانیساید. پروژۀ مع محلی اجرا نمهای جایگزینِ سازگار با اقلیم در جواتاالب هامون و پشتیبانی از معیشت

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

یکپارچۀ منابع طبیعی و  . همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریتِهای فرامرزی و کاهش تبعاتِ تغییر اقلیم استفاده نمایدطریق 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 2محوررد توسعۀ منطقهدر منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در چارچوب رویک

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

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

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت 

  ء تاالب هامونوخاک شامل مدیریت و احیاپایدار منابع آب بخش دوم: مدیریت 

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

 تیفعال اهداف. 4 
 ها جلسات و نشست ،یآموزش یهاشامل کارگاه یسازتیظرف یهااز برنامه یاتیعمل یبانیپشت -1

  و منطقه یاندرکاران پروژه در سطوح ملدست یدهایبازد یاز اجرا یبانیپشت -2

  و تامین خودرو به منظور انجام بازدیدهای میدانی ادواری در سطح منطقه یبانیپشت -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 :پروژه شرح خدمات. 5
از توسعه  تیو حما یتاالب یهابومستیز یایاح یبرا یعیمنابع طب کپارچهی تیریرتقاء مدا»  ی پروژههاتیانجام فعال یبانیپشتشرح و حدود خدمات 

پروژه وب سایت  در لینکو  قابل مالحظهن در فایل اکسل آدر قالب محورهای چندگانه زیر بوده که جزییات « یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیمع

 ):در دو ردیف(به آدرس زیرسیستان 

 http://www.Sistanproject.ir 

 توضیحات و راهنمای ارسال پیشنهاد قیمت :یک ردیف در 

 جدول اکسل و جزئیات و محاسبات :در ردیف دیگر 

 

  لیست رویدادها

 ( 2022بر )اکت ریپذ دیتجد یها یانرژ تیبا موضوع انیدانشجو یتوسعه برا یها تیجشنواره استارتاپ  اولو یبرگزار 

 متعاقبا اعالم خواهد  بازدیدهامان )ز پروژه در منطقه ییاجرا یها تیفعال اتیتجرب نیاز بهتر یالملل نیو ب یمل رانیمد یدانیم یدهایبازد
 شد(

 2022و دسامبر  یجوال یپروژه در تهران در ماه ها یتیریبرد مد یبرگزار  

 شد( متعاقبا اعالم خواهد دادی)زمان روکوچک زودبازده در استان  یطرح ها بیو تصو یابیارز تهیکم یبرگزار 
 2022آگوست  -ریپذ دیتجد یها یحوزه انرژ یآموزش دوره 

 (2022)اکتبر غاتیو تبل یابیدر حوزه بازار یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 ( 2022)اوت یدر حوزه کشاورز یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 (2022)نوامبر یدست عیدر حوزه صنا یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 (2022در حوزه گردوغبار)نوامبر یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 (2022جون– ی)م سمیو اکوتور یدر حوزه گردشگر یآموزش یدوره ها یبرگزار 

  ا اعالم خواهد شد(رویداد متعاقب و مکان )زمان یگردشگر نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد 

  متعاقبا اعالم خواهد شد( دادیور و مکان )زماندر ارتباط با کنترل گرد و غبار  ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد 
  اعالم خواهد شد( رویداد متعاقبا و مکان )زمانیکشاورز نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد 

  د متعاقبا اعالم خواهد شد(رویدا و مکان )زمان ریپذ دیتجد یانرژ نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد 

  دفاتر پروژهپشتیبانی  یها نهیو ذهاب به منطقه پروژه و هز ابیا 


 :تکمیل نمایند به ترتیب زیر جداول را، از دو لینک موجود در وب سایت طرح فایل ها بعد از دانلود نمودنمتقاضیان الزم است 

مربوط به برگزاری رویدادها  اند، تنها کافی است متقاضیان نسبت به تکمیل آیتم هایارائه شده فرمولدهیبه صورت ها با توجه به اینکه فایل -
پیشنهادی  ل اکسل را با قیمتجداو، مدرس یا تسهیلگر و هر آیتم دیگری، سالن، وعدههای اصلی، تعداد میان وعدهها، مکان برگزاری از قبیل

 خواهد بود.ی قابل مشاهده در پایین صفحه محاسبه و در جدول جمعبندد تکمیل نمایند. به این ترتیب، قیمت پیشنهادی برای هر رویداد خو
جمع کل  (9%))فزودهامالیات بر ارزش -مالیات-بیمه(مالی شرکت و کسورات قانونی -هزینه های اداری در ادامه با لحاظ نمودن درصد

شته و به همراه سایر مدارک بعد از ثبت و مهر و امضا در داخل پاکت مهر و موم شده گذاگ محاسبه و در فرمت پیوست جایگذاری و روی سربر
  .تحویل نمایند پروژهبه دفتر 

واند بدون استفاده از میت شرکت الزم به ذکر است جداول و فایل اکسل صرفا جهت شفاف سازی موارد درخواستی بارگذاری شدهاند ونکته:  -
پاکت مالی موجود ست در میبای اما موارد درخواستی به تفکیک هر رویداد و شکست هزینهها طبق فرمت؛ این فایل اقدام به محاسبه نماید

 .پاکت مورد نظر فاقد اعتبار قلمداد خواهد شدین صورت باشد و در غیرا

 
 . فعالیت های مندرج در شرح خدمات باید به صورت زیر اقدام نمایدمجری و منتخب مناقصه برای اجرایی نمودن       

http://www.sistanproject.ir/
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 توضیحات اقدامات اصلی ردیف

1 
پشتیبانی و 

 تدارکات 

 موارد بایستمی قرارداد طرف لساتج سایر و ها ایشهم ها،سمینار ،هاکارگاه برگزاری جهت
 دهد: انجام را زیر
 هکنند شرکت افراد به رسانی اطالع.1

 با بمتناس التحریر لوازم تهیه کارفرما؛ ستدرخوا حسب جزوه پوستر، ،تراکت پالکارد، تهیه.2
 قرارداد %10 سقف تا حداکثر رددگ می اعالم ارفرماک سوی از که امونه روژهپ های برنامه

 همنطق و تهران در آن سرو بر نظارت و یک درجه کیفیت اب روزانه غذای تدارک و تهیه.3
 و تانیاس بازدیدهای و لساتج ،هاکارگاه در پرس 1003 تعداد به  سیستان در پروژه اجرایی

 .استانی خارج سفرهای
 در آن سرو بر نظارت و یک درجه کیفیت اب ( روز رد وعده یانم 2) پذیرایی وتدارک تهیه.4

 و جلسات ها،کارگاه در عدد 5000 عدادت به ستانیس در پروژه ییاجرا منطقه و تهران
 .یاستان خارج یسفرها و یاستان یدهایبازد

 ییجراا منطقه در) کارفرما تایید اب ها همایش و جلسات رگزاریب جهت مناسب محل تهیه.5
 .نشست( 25 ستانیس در پروژه

 ارائه ،شیزآمو کمک )لوازم املش جلسات و اه همایش جرایا برای یازن مورد وسایل تهیه .6
 .جلسه( در رائها جهت تاپ لپ و مناسب رعتس با اینترنت

 شستن و لساتج اجرای محل ساختمان نظافت جهت ناسبم خدماتی نیروی بکارگیری .7
  .قرارداد جرایا طول در ..... و ها

 تایید با و متناسب هپروژ ارکنانک و میهمانان داخلی هتلینگ و اقامتگاه انجام و پیگیری .8
 .کارفرما

 انجام رایب کارفرما ویس از شده معرفی اساتید و مربیان برای دریست هزینه پرداخت.9
   احتمالی. لساتج و ها همایش و ها کارگاه

 کارفرما تائید با یک درجه و مرغوب وعن از صرفیم مواد کلیه خرید / دارکت /و تهیه .10
  کارفرما. حصال و رفهص گرفتن نظر رد با نآ موقع به یعزوتو تهیه

 مختلف هایمناسبت به دهی وسرویس پذیرایی جهت نیاز مورد لوازم کلیه تدارک و تهیه .11
  ن.آ نمایندگان ای کارفرما از شورتیم نظرات اخذ و کارفرما ماعال طبق

درخواست  ات وشرح خدم حسبکارگاه  یجهت برگزار ازیلوازم مورد ن هیکل زیتجه /دخری.12
 . کارفرما

 درآنها نقص و عیب و آید وارد آنها به وآسیبی مفقود ،شکسته وسایل و اثاثیه چنانچه تبصره:
 رب مسئولیتی و بوده قرارداد رفط عهده بر نآ از اشین زیان و ررض برانج ،شود مشاهده

  بود. نخواهد کارفرما عهده

 هابذو  ابیا 2

 ای زاهدان/زابل – تهران برگشت و رفت داخلی های روازپ برای واپیماه بلیط تهیه و خرید .1
  بلیط فقره 140 تعداد به پروژه های لیتفعا انجام برای ازدیدب مورد قاصدم به زاهدان/زابل

  کارفرما تایید به سفر
  روز( 140) استانی داخل سفرهای نجاما برای ناسبم خودروی هیهت یا اجاره.2
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 های عالیتف انجام برای باال به 3981 مدل راننده با مناسب دروخو دادن رارق اختیار در.3
  باشد. کارفرما اییدت به که ...( و نود ال  ارسپ پژو-ناد-مندس ) ایه ودروخ املش پروژه

  پروژه. اریک موضوعات رآیندف انجام استایر در وآمد رفت جهت هماهنگی .4
 اتوبوس یا ارد کمک خودرو به یازن مواقعی در هدد تشخیص ارفرماک چنانچه : 1تبصره
 مهیا وقت سرعا در ستا موظف قرارداد طرف اردد خود های فعالیت انجام برای مناسب
 نماید.

 خدمات  4

 قانون براساس ار خود کارکنان به متعلقه ومزایای حقوق کلیه ستا متعهد قرارداد طرف -
 تهیه وهمچنین کشور جاری مقررات برابر آنان حقوق مالیات و بیمه حق و نماید پرداخت کار

 .داشت خواهدن را مسئولیتی یچه فرما ارک وباشدمی شرکتعهدههب ایمنی وازمل و کار لباس
 

  :یک تبصره

 کارکنان مورددر را اجتماعی تامین سازمانو کار قانون مقررات کلیه است موظف قرارداد طرف
  نماید ترعای خودپوشش تحت

 

  :دو تبصره

 نحو هرهب مزایای و دستمزد افزایش هرگونه اعیاجتم امور و کار وزارت طرف از چنانچه -
 گونهاین در وجه هیچ هب کارفرما و بوده قرارداد طرف عهدههب آن پرداخت و تامین پذیرد صورت

 .داشت نخواهد تعهدی موارد

  ها ماموریت و سفرها کلیه در همانانم و ارکنانک حوادث هبیم ارائه -

 از قسمتی یا و تمام انجام عدم یا و مسامحه و نظمی بی ،رقصو هرگونه مشاهده درصورت - 
 قرارداد، مفاد اجرای از ناشی امور درانجام وی کارکنان یا و قرارداد طرف طرف از تعهدات
 صورت در و نماید اقدام خود تشخیص به مناسب ایجریمه اخذ به نسبت دارد حق کارفرما

 و قطعی دمور این در کارفرما تشخیص ،داشت راخواهد سپرده ضبط و قرارداد فسخ حق تکرار
 .است اعتراض غیرقابل

 راردادق طرف کارکنان به نسبت محاکم در دعاوی و استخدامی تعهد هیچگونه کارفرما -
  قرارداد طرف عهده به ذیربط تعهدات کلیه و هبود مبرا مورد دراین مسئولیت هرگونه از و نداشته

  .باشدمی

 که گرددمی متعهد و بوده خود کارکنان کامل مسئول قرارداد مدت ولط در قرارداد طرف -
 بهداشتی و ایمنی مقررات شوندمی تعیین وی طرف از محوله امور انجام برای که اننکارک کلیه

 .مایندن رعایت احسن نحو به را امثالهم و حریق بروز از جلوگیری و اخالقی ،اداری انضباط و

 که باشند می شرعی موازین و اسالمی پوشش رعایت به ملزم قرارداد طرف کارکنان کلیه-
 از کارکنان از هریک تخلف ورتص در و بوده کارفرما برعهده امور این دقیق براجرای نظارت

 به را شرایطی واجد فرد اعتس 24 ظرف است ظفمو قرارداد طرف و جلوگیری آنها کار ادامه
 .نماید معرفی جایگزینی
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 دلیلی ره به یا و فردی هایحفاظت رعایت دمع یا و ایمنی وسایل وجود عدم علتهب چهچنان-
 ذیصالح مقامات به پاسخگوئی ید،آ وجودهب قرارداد طرف نظارت تحت کارکنان برای ایحادثه

  .داشت نخواهد مسئولیتی گونههیچ مورد این در وکارفرما بوده قرارداد طرف عهدههب

 به ملزم قرارداد طرف دهد تغییر را قرارداد این محل خاصی دالیل هب بنا کارفرما چنانچه-
  .داشت اهدنخو را اعتراضی هیچگونه حق و بوده جدید حلم در امورمحوله انجام اجرای

 کهصورتی در و باشند نیز ارفرماک تایید وردم باید دگردمی نظر در قرارداد طرف که پرسنلی -
 را نظر مورد ادافر یا فرد است موظف قرارداد طرف نباشند ارفرماک تایید مورد فرادا از هریک

 .نماید معرفی را جایگزین افراد و تعویض

 ،کارگران تعویض یا و جدید پرسنل بکارگیری رصورتد نمایدیم تعهد قرارداد طرف :تبصره
  .نماید رشگزا کارفرما به کتبی طور هب را مراتب

 

 : مهم نکات
 

 تهیه و ارائه شود.صورت برنامه مدون  : الزم است برنامه هر نشست، کارگاه و یا بازدید قبل از اجرا به تصویب پروژه رسیده و جزئیات مالی هر رویداد به1
 د.ها یا هنگام تسویه حساب به دفتر ملی پروژه ارائه گرداسناد هر گونه خرید کاال و خدمات بایستی در سررسید قسط: 2 
 های زمانی تعیین شده در قرارداد و با هماهنگی با کارفرما و مجری تهیه و ارسال گردد.: گزارش فرایند اجرای کار با توجه به بازه3
 و رویدادها دربرگزاری اهیهمر جهت منعطف و کارآزموده انسانی نیروی چندین داشتن ،ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ماهیت شرح خدمات: 4

 تضمین میبایست متقاضی. بود واهدخ نیاز افرادبیشتری ،همزمانبه طور  رویداد چند برگزاری صورت در و رویداد هر در نیاز مورد هماهنگی اقدامات انجام
 از هر نظر دارا می باشد.  را نظر مورد تشکیالتی توان که نماید

ی ا مجموعه هره و ضروری و مورد تعهد الزم را دارا و این از معیارهای اولی نقدینگیاضی تضمین می نماید که از توان مالی الزم بر خوردار است و ق:  مت5
این  ازاجرای فعالیت ها  انداختن عویقت به یا امور ماندن معطلاز این رو مینماید.  اجرایریت و پشتیبانی را قراردادهایی با ماهیت انجام خدمات مدکه است 
 از دور بروکراتیک یا سیستمی ایتاخیره اما پذیرفت خواهد انجام زمانبندی اساس بر ها پرداخت بندهای قرارداد طبق البته. بود نخواهد قبول قابلحیث 
 .نیست انتظار
 ضروری مستنداتالزم است  راستا این در الذ ؛داشتبه سزایی خواهد  تاثیر مناقصه برنده تعیین در شد خواهد انجام که بررسیهایی با امور این ارزیابی: 6نکته 

 باالترین کیفیت ارایه ،مشابه و لیقب کارهای انجام حسن ،سوابق و نیست پیشنهادی مبلغ صد در صدبه صورت  کار این مجری انتخاب معیار. نمایند ارایه را
 .داشت خواهد تاثیر فرایند این در قیمت مناسبترین با
 

 :رویدادها خصوص در کلی توضیحات

 هریک از رویدادها با جزییات در فایل اکسل قابل مالحظه هستند.  -

 تعداد نفرات، وعده های اصلی و میان وعده، نفرات سالن و سایر موارد طبق فرم مالک اعالم قیمت قرار گیرد.  -

 :شود می مرور شرح بدین کلیات که هستند مشابه خدمات دارای رویدادها تمامی -

 محل اقامت در هتل اعالم شده است -
 نهایی جهت نظر مورد با هتل یسنج امکان میشود. اعالم مجری به رسما برگزاری به مانده هفته دو، نظر مد تاریخ کارفرما نماینده هماهنگی با: تبصره
 میگردد.  قطعی و انجام فاصله این در تاریخ شدن

  

 د. شو سرو ایرانی برنجبه همراه  کارفرما هماهنگی با غذا نوع دو در و پرسی به صورت شام(-)ناهار اصلی های وعده 
 .ودش دقت آن کیفیت و کمیت و غذا منوی خصوص در. گیرد قرار محاسبه مالک مده متوسطآ لیست در که غذاهایی ،قیمت اعالم جهت 
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 ها وعده میان: 
 .بود خواهدهم  تیپ هارویداد تمامی در ؛مذکور مشخصات با عصر و صبح در میدانی بازدید به جز نوبت دو روزانه ،مدهآ لیست در که طور همان 

 می گیرد.  امکان جابجایی رویدادها یا جایگزین نمودن رویدادهای جدید با ابالغ رسمی کارفرما در چارچوب قرارداد صورت 
 رگزاری به هتل اعالم خواهد در صورت اضافه شدن افراد بیش از این تعداد، مشخصات ایشان توسط کارفرما به صورت رسمی تا دو روز قبل از ب

 .شد خواهد تسویهامت افراد مازاد در زمان پرداخت نهایی شد. بدیهی است مبلغ اق
  به مبلغ مربوط م کند، هتلروز قبل از شروع نشست به هتل اعال  5اگر تعداد نفرات پیش بینی شده کاهش یابد و کارفرما به صورت رسمی تا 

 .نمود خواهد کسر تسویه زمان در را نفرات کاهش این
 صورت خواهد گرفت.  پرداخت نهایی براساس میزان هزینه برای هر نفر و آمار دقیق تعداد شرکت کنندگان اعالم شده از سوی کارفرما 
  داول هزینه این مورد پیش جایاب و ذهاب مدعوین با هماهنگی کارفرما از فرودگاه به هتل و هتل به فرودگاه حسب ضرورت. در صورتی که در

 ، به سر جمع هزینه ها طبق مقررات جاری اضافه خواهد شد.  بینی نشده باشد
  .مدرسین و تسهیلگران از سوی کارفرما معرفی و با تایید کارفرما حضور خواهند داشت 
  شود ارایه مالی گزارش ،باید ،نشده پیشبینی وبا توجه به شرح خدمات مذکور، برای هزینه های متفرقه. 
  ( ز انجام هزینه باید توافق صورت گیردقبل افقات قرارداد با تایید نماینده کارفرما و ارایه مستندات صورت پذیرد )هرگونه هزینه کرد خارج از توا 
 در نباید ایشان یغذات و نماینده مجری می باست در تمامی رویدادها حضور و هماهنگی های الزم را انجام داده و هزینه های رفت و برگش 

 .شود نعکسم رویدادها کرد هزینه لیست
 فاده شود. پیشنهاد می شود جهت برآورد قیمت هتل و بلیط هواپیما از سایت های رسمی اعالن قیمت و از نرخ روز قیمت است 
 همین به عنایت با عایت شود.رکارگاه /رویداد/بازدید می بایست ی با توجه به شرایط کرونایی موجود تمامی پروتکل های بهداشتی جهت برگزار 

ی در زمان دیگری از طریق مقرر به برگزاراگر  و شد خواهد کسر محاسبات سرجمع از مربوطه مبلغ ،رویدادها از یک هر حذف صورت در ،نکته
ماید. لذا در خصوص این موارد مجری تمدید زمانی ابالغ گردید؛ مجری متعهد است تا در تاریخ اعالم شده جدید، رویداد/های مورد نظر را برگزار ن

 اعتراضی را نخواهد داشت.  حق هیچگونه
 شرایط عمومی پیمان تا سقف  و عرف در صورت انجام اقدامات یا هزینه های مازاد بر شرح خدمات با تایید کارفرما، افزایش مبلغ قرارداد در قالب

 درصد خواهد بود.  25
  می است. ط ارایه آنها الزااقسن سر رسید امستندات مالی ضروری بوده و در زمابرای هریک از هزینه ها وجود فاکتور و 
  .کلیه امور باید با هماهنگی کامل کارفرما صورت گرفته و همکاری با ناظر یا نماینده کارفرما الزامی است 
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 های مورد انتظار:خروجی.6
دات الزم برای دریافت حق الزحمه باید در مراحل مختلف یا در پایان به تصاویر و مستن گزارش، ها و نتایج مورد نیاز شاملخروجی -

 کارفرما تحویل دهد: 

 ،به همراه مستندات تصویری و هزینه کرد شات منظم بعد از اجرای هر فعالیتارائه گزار -
 ،حافظه خارجی )هارد اکسترنال(( ینت رنگی و فایل آن در قالبسری، به صورت پر 3رائه گزارش نهایی )در دو نسخه فارسی و انگلیسی و به تعداد ا -

 باشد.می سیستانهای ارائه شده به پروژه ها منوط به انجام هماهنگی کامل و کسب رضایت و تایید گزارشکلیه پرداخت -
 

 ی شامل:امجموعهتهیه 

 .های پروژهو هر فایل دیگر( در چارچوب دستورالعمل Excelو  Wordهای جانبی های پیوست )عکس، نمودار، نقشه، فایلفایل -1
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 سوابق و تجربیات  .7
دهنده این توانمندی داتی که نشانرا داشته باشند و مستن فعالیت خدماتها و تجربه الزم برای اجرای بایست توانمندیکنندگان در مناقصه میشرکت

 و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

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

ر های مختلف دلیدی در حوزهکتوانند در صورت نداشتن کارکنان ها میبه گستره فعالیت موجود برای این شرح خدمات، شرکتخواهد بود. با توجه 

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

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

 

 پیمانکار  انتخاب طیشرا

و  یتاالب یهابومستیز یایاح یبرا یعیمنابع طب کپارچهی تیریارتقاء مد» پروژه  یهاتیانجام فعالاز  یبانیپشتبرای  پیمانکار انتخاب طیشرا

 « یو استان یدر سطح مل «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز توسعه مع تیحما

 :یعموم طیشرا
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

 معتبر کار سابقۀ سال پنج کم دست اراید مرتبط با انجام فعالیت های پشتیبانی در زمینه های مشابه نهی( در زمیحقوق تیبودن اساسنامه )شخص دارا -2
 .نظر مورد زمینۀ در

 .صالحیت واجد و سابقه حسن، مشابه همکاری و موضوع با مرتبط رزومه -3

 .کار حجم به توجه با متناسب تشکیالتی و مالی توان -4
 .نویسی به فارسی و انگلیسی مهارت گروه مطالعاتی در گزارش-5

 .است تیاهم حائز نظر مورد تجربه از یاخالصه انیب ستان،یدر منطقه س ییاجرا تیصورت وجود سابقه فعال در -6
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 بندی کلی اجرای برنامهزمان. 8
  ییات ارائه شود.بایستی به صورت مبسوط و با ذکر جزبرنامه زمانی اجرای طرح ماه در نظر گرفته شده است.  9زمان کل اجرای پروژه 

 مالی وفنی  یابیارز. 9
 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 یابیاز انجام ارز پس: 1 تبصره

 خواهد بود.  مناقصه برندهپیشنهادی  یمتق نیکمترو به صورت همزمان انجام خواهد شد  یمال یهاپاکت شیگشا

 ا حایز شرایط بعدی وارد مذاکره شود. در صورتی که کارفرما نتواند با برنده مناقصه وارداد قرارداد شود، کارفرما این اختیار را دارد که ب: 2 تبصره

 .شود ارایه پیشنهادات فنی و مالیم ارسال در هنگا بایستمی مستنداتی که. 10
 ارسال نمایند: الیم -امتیاز دهی فنی باید مستندات / اطالعات زیر را برای  شرکت کنند گان در مناقصه متقاضیان و

 ماهه سه پرینت ،کاری وابقس ،ارزشافزوده گواهی ،شرکت اساسنامه ،تغییرات روزنامه ،تأسیس روزنامهشامل  حقوقی مدارک حاوی :الف پاکت -1

 . مربوطه بانک مهر با شرکت حساب گردش اخیر

 به و شرکت یا موسسه گسربر روی مترتب قانونی کسورات و شرکت با مرتبط هزینه ،هزینهها ریز همراه به مالی پیشنهاد حاوی :ب پاکت . 2

ناسی، باالسری، بیمه و هرگونه مالیات های اجرایی، کارشها اعم از هزینهتمامی هزینه پیشنهاد مالی در گرمناقصهالزم است  .شده موم و مهر صورت

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

 

 قاضیشرایط مت. 11
 است. 100 از  70 یفن ازیتحداقل ام ،یمال یابیارز به ورود شرط خواهد بود.قیمت  لی پیشنهادها بر اساس روش روش انتخاب برای ارزیابی ما

 

 :توضیحات

ارتقاء » های پروژه پشتیبانی انجام فعالیت » (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد

های های تاالبی و حمایت از توسعه معیشتبوممدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای زیست

وبسایت  قیطر از  1401 خرداد ماه  02تا   1401اردیبهشت ماه  19 خیتار از « و استانی در سطح ملی« جایگزین جوامع محلی

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس رسمی پروژه به 

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

 فشرده لوح پ و به همراهچا 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 خانهریدب به 02/03/1401مورخ  شنبه دوروز  یادارپایان وقت  تا حداکثر بررسی جهت مدارک، تمام اف دی پی فایل حاوی

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

 .نمایند دریافت رسید و تحویل "سیستان

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

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

http://www.sistanproject.ir/
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و گواهی های  سهامداران و بازرسین مدیرعامل، مدیره، هیات اعضاء شناسنامه تصویر عمومی، مجمع آخرین جلسه صورت ،رسمی روزنامه در درج

 .است الزامی صالحیت

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

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها ض . 12
انجام  3 وستیپ در یفن ازیتاممطابق جدول  شنهادهایارزیابی فنی پ و خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای پ

 . شودیم

شنهادها:کامل بودن -1 شنهادهای  ،ارفرماک پی سی خواهد نمود تا مطمئن پی ست یهاراکه اوال مجموعه شود دریافتی را برر دوم  ،شده کامل ا

سته شده  )در صورت وجود( نامهجزئیات اطالعات و ضمانت سته شده امضاء و نحو صحه مدارک بسوم  ،اندشده ارایهو سایر مدارک خوا یح و خوا

ناقص که مطابق با پیشنهادهای ه . بدیهی است بشده باشند ارایهارسالی مطابق چارچوب خواسته شده پیشنهادهای اسناد و چهارم اند و تائید شده

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

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

سی قرار خواهند گرفت که  سالی تنها مواردی مورد برر شنهاد دهنده"ار شرح خدما "پی سئولیت انجام تمامی موارد  شده را ت م سته  با جزئیات خوا

 بپذیرند.

 

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

 قرارداداز نوع و محل کار مورد  پیشنهاد 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 

ضیح بیشتری باشد نظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توه مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، ب

استفسار نماید و چنانچه  bid.hamounproject@gamil.com  لیمیآدرس ااز طریق  کتباً پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرما

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

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

این ضمائم جزء  .شودمیرسانی درگاه اینترنتی اطالعیا از طریق نمابر و یا  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 شنهادها پیکارفرما حق تغییر یا اصالح، تجدید نظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت الزم جهت تسلیم  -

 واهد شد.خصه ارسال شدگان در مناقدارد و اگر چنین موردی پیش آید اصالحات فوق طی یک اصالحیه جهت کلیه دعوتمی

تواند ر این صورت کارفرما میها باشد، دز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتا -

کافی برای اصالح و تجدید  که فرصت 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 بهیچ -

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

mailto:bid.hamounproject@gamil.com
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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 حوه تغییر و تسلیم آنها بنهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد، مدارک مناقصه و اصــالحیه:  -3-2

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

 ر مدت زمان تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرمادجهت اجرای سریع کار  الزم ییباید امکانات و توانادهنده  پیشنهادتوانائی انجام کار:  -3-3

 باشد. را داشته

که زمان  طوریه یات موضوع پیمان را ببندی اجرای عملپیشنهاد دهنده موظف است برنامه کلی زمانکارکنان:  فهرست برنامه کار، -3-4

 ود نماید.ضمیمه پیشنهاد خبینی شده باشد روشن در آن پیشطور مفهوم و ه الزم برای شروع و خاتمه هر قسمت از کار ب

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

 .شدبه کارفرما اطالع داده شده با و فورا که هرگونه تغییری در نشانی مذکور قبال مگر آنشد تلقی خواهد  "شده

 ستانیمنطقه سستان شهر زاهدان ؛ اجرایی پروژه واقع در سطح ملی در تهران؛  و در سطح استانی سیستان و بلوچمحدوده  با محل: ییاآشن -5

کلیه  ،به مسافرت صورت نیازدر  .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،یزابل، هامون، ن یهاو بلوچستان شامل شهرستان ستانیدر شمال استان س

  باشد.میپیشنهاد دهنده عهده ه این موضوع ب به مرتبطهای هزینه

ای در در مناقصه، جلسه آنانت گویی به سواالمنظور پاسخکنندگان بهدر صورت نیاز و به تقاضای شرکت :جلسه قبل از تسلیم پیشنهاد -6

 . خواهد شدتشکیل  دفتر کارفرما

شود محسوب میایی کارفرما این مناقصه محرمانه بوده و جزء دار یارسالی به کارفرما کلیه مفاد و مدارک :اسناد مناقصهمحرمانه بودن -7

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

ها اعم از بیمه، مالیات، مام هزینهاست و ت قانون کار و تأمین اجتماعی تابع مقررات مربوط به کارکنان و کارگران قانون کار، بیمه و مالیات:-8

مالک عمل جاری کشور  باتمصوقوانین و آخرین  ، بیمه حوادث و سایر مطابقهای تخصصی شامل بیمه مسئولیتبیمه ،ارزش افزوده بر اتیمال

یچ عذر و بهانه ای هقیمت اعالم شده نهایی تلقی شده و  خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد.

  از این بابت مورد پذیرش نیست.

اشد/ خارج از موعد مقرر بالزامات و معیارهای بسته بندی و تحویل پاکت های الف و ب رعایت نشده  که در آن  یشنهاداتیپ: 1توجه مهم 

 متیق هادشنیپ برگهیا  /بوده  ناقصیا دارای مدارک  /باشد شده نییتع شرطدر پیشنهاد قیمت باشد/  هشد پروژه سیستان تحویل دبیرخانه

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

ایان مهلت تعیین شده، پاکت های پعمل کند که تا  دیبا یا: پیشنهاداتی که به پست تحویل داده می شوند، پبشنهاد دهنده به گونه2توجه مهم 

   فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

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

مکلّف نماید. در غیر  مدتوتاههای آموزشی کصالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرعایت نماید و در صورت و رفاه اجتماعی  کار

 راد خاطی اقدام خواهد نمود. بهصورت کارفرما با مشاهده هرگونه تخطّی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی رأسا نسبت به اخراج فرد یا افاین

ر ز عدم رعایت موارد ایمنی باهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی عهگونه مسئولیتی در این زمینه برحال هیچه

 خواهد بود. مجریعهده 

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

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

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

 د.گیررسی قرار میهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد برها وکیفیتتائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص
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صی:-12  ص شنهاد ،پس از کنترل موارد فوق ارزیابی فنی و تخ صی  دهندگان پی ص در این ارزیابی د. گیرنقرار میمورد ارزیابی فنی و تخ

شته ب ی مورد تائید قرارهایشرکت شند و با مدارک و اطالعاتی خواهند گرفت که به تشخیص کارفرما درک درستی از موضوع و ابعاد پروژه دا ا

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

 واهند شد: دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خپیشنهادهای  :دریافتیپیشنهادهای مراحل ارزیابی -13

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

  یو قانون یمستندات حقوق (1

 و موثر یدیکل کارکنان (2

 ژهیو اتیتجرب (3

 بودن یبوم (4

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

 اشند.بهای متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده 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

ساس اپیشنهادهای  فنی ارزیابی شده از سوی پیشنهاددریافت شده طی مراحل فوق و بر ا  فنی جدول امتیازدهیق دهندگان مطابطالعات تکمیل 

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست 

ای حضوری نسبت به سهجل در در صورت نیاز و بر اساس درخواست کتبی کارفرما، پیشنهاد دهندگان باید :جلسه دفاع از پیشنهادها-14

 دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

سناد( تکمیل شده در یک نسخه )مجمو ارایهدهنده تنها حق  هر پیشنهاد -15-1 بیش از  ارایهارد. هر پیشنهاد دهنده که در د را مناقصهعه ا

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

شنهاد قبل -15-2 شنهاد جدید به جای پی صرفاً در محدوده یجایگزینی پی شنهاد دهنده  سط پی صه  تو شده برای مناق زمانی در نظر گرفته 

 .شودمی باطلرت پیشنهاد قبلی صو . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

سناد مناقصه انجهایی را که برای آمادهپیشنهاد دهنده کلیه هزینه -15-3 شد.ام میسازی و تنظیم ا کارفرما در  دهد شخصاً متحمل خواهد 

سئول و یا متعهد به تامین هزینه شرایطی م صه و برای هیچ  سناد مناق شنهاد دهنده ایجاد پهایی که در اثر انجام فرآیند تکمیل ا شود میی

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

شنهاد دهنده توصیه  -15-4 شرایط خاص محیطیو محدشرح کار که با انجام مطالعات کامل در زمینه شود میبه پی حاکم  وده خدمات آن، 

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

 است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نماید.

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

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

مبلغ کل پیشنهادی  ،ط مناقصهپیرامون شرایدهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات الزم  پیشنهاد: تکمیل نمودن مدارک مناقصه -17-1

د. ضمنًا نیل و تسلیم نمایمندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تکم)برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای  مجموعهاین  2 پیوست خود را طبق

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

م که پیشنهاد فاقـد مبلـغ کل به حروف باشد کالً مردود اعال نوشته شده باشد مالك عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتی

 .شودمی
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که ممکن است ) هااصالحیه ،قصهار دریافت نموده است بر طبق شرایط منازگای را که از مناقصهپیشنهاد دهنده باید اسناد و مدارک مناقصه

، مهر و امضاء نموده و همراه ، تنظیمات، تکمیلها و مقررسایر دستورالعمل ( ودشوکنندگان ارسال ین مناقصه صادر و برای کلیه شرکتدر ح

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

 درصورت ت کلی را به و پاک هسوم قرارداد پاکتهر دو پاکت را در های مذکور، نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

 بایستو پاکت کلی می« ب»و « الف»پاکت های روی  دهد و رسید دریافت نماید. ارایهکارفرما  مقرر بهدر مهلت بسته و الک و مهر شده 

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

  :محتوی« الف»الف( پاکت 

 سهامداران رسمی، صورت جلسه آخرین مجمع عمومی، تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و ( روزنامه1

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

 (.CDشرده )فبر روی دیسک  AcrobatReaderافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه  مستنداتترونیکی فایل الک ارایه( 3

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

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

 ر و امضاء شود. های آن باید روی سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده تایپ شده، تکمیل و مهو پیوست شود عین نامه پیشنهاد نرخمی

 .(4 وستپی) برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی( 2

 شود.  ارایهمهر موم شده و در بسته  کلی پاکتدر یک « ب»و « الف» و مهر و موم شده های دربستهتوجه: لطفاً پاکت

قرار « ب»ا فقط در پاکت رفوق « ب»دهنده موظّف است پیشنهاد مالی خود و سایر موارد مندرج در بند  الزم به یادآوری است که پیشنهاد

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

 باشد.می« ب»گزار فقط پاکت مالک عمل مناقصه

 تذکر مهم: 

شته توجه (1 ش دا شرده لوح در که دیبا شود داده قرار یشنهادیپ متیق ، ف  به یشنهادیپ متیق وجود صورت در. ن

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

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

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

ل قراردادن آنها را نیز در دارکی را بخواهد که در این دســتورالعمل نوشــته نشــده اســت، ضــمن اعالم آنها، مح( چنانچه کارفرما اســناد و م4

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

خود در زمینه تجارب، سوابق یاد  ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای5

 شده اقدام نمایند. ارایهشده و مستندات 

ین دستورات پیشنهاد واصله ای کامل اصورت و یا در صورت عدم اجر هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه داده شود. در غیر این

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

وظف به بررسی دقیق بوده م دهنده پیشنهاد ،ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهصورتی که در بعضی از ردیف

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

راردادن شروطی در آن ، حذف و یا قتمام اسناد مناقصه را بدون تغییرپیشنهاد دهنده باید  :مهر و امضاء اسناد و مدارك مناقصه -2-17

 اقص و مردود خواهد بود. صورت آن پیشنهاد ن گزار تسلیم نماید. در غیر ایندستگاه مناقصهتکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به 
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 :قیمت پیشنهادی-18

شامل تمام هزینه -1-18 ستی  شنهادی بای شتمل برهای اجرای پروژه قیمت پی سانی، مالیات، م بیمه، هزینه  ،افزوده ارزش بر اتیمال نیروی ان

ــفرهای الزمها ، ماموریتهاگزارشکپی و  ــادهای برگزاری دوره ها و روید تامین کاال و خدمات،های ، هزینهو س ی و کلیه اقدامات قید آموزش

 باشد. شده در شرح خدمات

شنهادی به -2-18 ست قیمت پی شده در قالبالزم ا شده در  صورت تفکیک  شنهاد  ستفرمت پی صه  1 پیو سناد مناق شنهاد  یهاراا شود و پی

 نماید. ارایهدهنده، جزییات مبلغ پیشنهادی را 

 گونه تعدیل قیمت شامل قرارداد با برنده مناقصه مربوط به پروژه موضوع این فراخوان نخواهد بود.هر -3-18 

زمان مندرج در اداری قت وتا پایان ) م شدههرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعال :تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

بدون باز شدن عودت هادها پیشنهای مورد بررسی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت  ،های رسمی بعدی کارفرماو یا نامه( RFPصفحه دوم سند 

 خواهند شد. داده

شنها :اطالعات نادرست-20 ضافی در پی سب مزیت ا ستی جهت ک صه عمداً اطالعات نادر شرکت کننده در مناق دهد، از  ارایهد خود چنانچه 

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

ــنهادچنانچه کارفرم :دهندگانتبانی پیشــنهاد-21 ــنهادها را ما به تبانی بین پیش ــل نماید پیش ــخیص داده و رددهندگان وقوف حاص ود تش

ف خواهد ذهای خود حژهذیصالح برای دعوت به مناقصه پرو هایشرکتلیست دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از پیشنهاد

 نمود.

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

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

 باشد.می ازیامت 100از  70امتیاز قابل قبول حداقل 

ترین مناسبنهادها بر اساس ارزیابی مالی پیشو  خواهد شد گشوده باشندامتیاز فنی  قلحداحائز که هایی شرکت «ب»پاکت  در ادامه -ب 

 . آیدعمل میه قیمت ب پیشنهاد فنی و مالی و براساس روش

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

 فرستاده شده باشد.

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

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

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

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

سمی برنده-23 صه اعالم ر شدن بهخ :مناق صه ببر پذیرفته  سه عنوان برنده مناق سط کارفرما و به و سمی تو یله فاکس و یا نامه و به طور ر

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

 :امضای قرارداد-24

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

 به کار انجام حسن و ییاجرا ضمانت جهتدرصد کل قرارداد سفته،  15 زانیبه م ستیبا یمنتخب مناقصه همزمان با انعقاد قرارداد مب(  

 .شد خواهد اخذ مندرج مبلغ معادل و درصد این بر مازاد ضمانت ،پرداخت پیش جهت است بدیهی. نماید تحویل کارفرما
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و امضای پیمان خودداری نموده منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله ه در زمان مقرر ب پیش پرداخت / سفته نامه عدم تسلیم ضمانتج( 

در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد  سفته /حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامهاز بدیهی است کارفرما پس  است.

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

ـــفته /نامهضـــمانت ارایهمبلغ پیشـــنهادی و در قبال  %25معادل  قراردادپرداخت مبلغ پیش :مبلغ پیش پرداخت-25 معادل مبلغ  معتبر س

روز کاری پس از  10تا   7یش پرداخت را ظرف مدت معادل مبلغ پمذکور  / سفته برنده مناقصه ملزم است ضمانت نامه باشد.پرداخت میپیش

 به کارفرما ارایه نماید.  قراردادامضا 

 ملل توسعه برنامه توسط هاداختخواهد شد. پر هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا یکیزیف شرفتیحوه پرداخت متناسب با پن نحوه پرداخت :-26

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

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

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

 . پیشــنهادها باید با مراجعهگونه مســئولیتی در قبال گم شــدن، تاخیر و یا عدم دریافت اســناد مناقصــه ندارد کارفرما هیچ :سایر موارد-29

 شود.رتیب اثر داده نمید تشوفاکس 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 
 گیرند:ت مد نظر قرار ضروری است موارد زیر در پیشنهاد قیم. شود ارایهبخش  مطابق با موارد مندرج در اینبایست یآنالیز کلی قیمت م

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

 و سایر موارد باشد. خدمات گذاری، تامینهای سرمایهها و سفرهای الزم، هزینه، ماموریتهاگزارش

صورت  پیمانکارتوسط  آوری اطالعاتای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعهرگونه هزینهقیمت پیشنهادی همچنین شامل ( 2

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

 ود.ش 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

 نهیهز شکست جدول -2 جدول
 

 رویداد/ نشست/ سمینار/ کارگاه/ جلسات ردیف
به   مبلغ پیشنهادی

 ریال

  ( 2022)اکتبر  ریپذ دیتجد یها یانرژ تیبا موضوع انیدانشجو یتوسعه برا یها تیجشنواره استارتاپ  اولو یبرگزار 1

2 
متعاقبا اعالم  دادی)زمان رو نطقهپروژه در م ییاجرا یها تیفعال اتیتجرب نیاز بهتر یالملل نیو ب یمل رانیمد یدانیم یدهایبازد

 خواهد شد(
 

   2022و دسامبر  یجوال یپروژه در تهران در ماه ها یتیریبرد مد یبرگزار 3

  م خواهد شد(متعاقبا اعال دادیکوچک زودبازده در استان )زمان رو یطرح ها بیو تصو یابیارز تهیکم یبرگزار 4

  2022آگوست  -ریپذ دیتجد یها یحوزه انرژ یآموزش دوره 5

  (2022)اکتبر غاتیو تبل یابیدر حوزه بازار یآموزش یدوره ها یبرگزار 6

  ( 2022)اوت یدر حوزه کشاورز یآموزش یدوره ها یبرگزار 7

  (2022)نوامبر یدست عیدر حوزه صنا یآموزش یدوره ها یبرگزار 8

  (2022در حوزه  گردوغبار)نوامبر یآموزش یدوره ها یبرگزار 9

  (2022جون– ی)م سمیو اکوتور یدر حوزه گردشگر یآموزش یدوره ها یبرگزار 10

  ا اعالم خواهد شد(ی )زمان رویداد متعاقبگردشگر نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  11

  متعاقبا اعالم خواهد شد( دادیوردر ارتباط با کنترل گرد و غبار )زمان  ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  12

  اعالم خواهد شد( ی)زمان رویداد متعاقباکشاورز نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  13

  متعاقبا اعالم خواهد شد( )زمان رویدادریپذ دیتجد یانرژ نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  14

  دفاتر پروژهپشتیبانی  یها نهیو ذهاب به منطقه پروژه و هز ابیا  15

  شده ینیب شیپ یها نهیجمع هز

  نهیدرصد کل هز 10و رخدادها حسب مورد عیپوشش وقا ینشده برا ینیب شیپ یها نهیهز

  جمع هزینه های پیش بینی شده و نشده

  هزینه های اداری و مالی شرکت
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  جمع هزینه ها بعالوه هزینه های شرکت

 مالیات

 
 

 بیمه

 
 

  (%9مالیات بر ارزش افزوده )

  ارزش افزوده جمع کسوراتمجموع مالیات، بیمه، 

  مبلغ کل قرارداد

  گرد شده -جمع کل ) ریال(

 
 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 .شودتلقی می قرارداد
ـدات حداکثر ظرف مدت به ب( تسلیم  کارفرمااخذ و به  معتبر را هضمانت نامبالغ قبولی کارفرما، روز کاری از تاریخ ا 10تا  7منظور تضمین حسن انجام تعه

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

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

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

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

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

 باشد.می
 

 ....... ........................هنده: شرکت ..................................................................................نام شرکت پیشنهاد د

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

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

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی:

 شماره ملی:                                                      
 کد پستی:

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 فنیارزیابی های و مالك امتیازدهی (3پیوست 
ورود به بخش  یبرا تیواجد صالح ،یفیک یابیو 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

 یاصل اریمع

 ازیامت و یابیارز

 افتهی اختصاص

 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

صفحات هر تعداد مجاز 

 یفن شنهادیبخش در پ

1 

مستندات حقوقی و 
و نحوه ارائه   قانونی

  مدارک 
 

40 

 5  تغییراتروزنامه  آگهیاساسنامه و 

 صفحه 20

 5 روزنامه تاسیس

 5 ش افزوده()مدرکی دال بر ثبت در سامانه ارز گواهی ارزش افزوده

 5 از مراجع ذیصالح گواهی نامه صالحیت

تیاز؛ حداکثر ام 2)هر کار مشابه مشابه ارائۀ سوابق کارهای قبلی  
 کار مشابه(  5تا 

10 

 5 ارائه اسناد مالی و پرینت حساب سه ماهه 

 5 اسنادو به موقع مهر و موم و ارائه منظم 

 30 موثر و یدیکل کارکنان 2

 20 مرتبط تیمسئول و کار سوابق

 5 کارکنانسوابق بیمه  صفحه 15

 5 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

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

 صفحه 5
 10 یالمللنیب و یمل یها پروژه انجام تجربه

 10 بودن یبوم 4
نطقه به م، آشنایی با در منطقه  استقرارجهت   سهولت و یدسترس

 منظور پیشبرد سریع فعالیت ها  
10 - 

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

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

 

ــا امضــاء ذیــل ایــن ورقــه، بــدین پیشــنهادایــن  ــه نمایــد کــه مشــمول ممنوعیــت مــذکور در قــانون منــع موســیله تأییــد می دهنــده ب داخل

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

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

، راردادقـطـرف ه عنـوان کـه هرگـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده، برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـ شـودهمچنین قبـول و تأییـد می

ــرارداد ــدت  ق ــوق در خــالل م ــارات ف ــد و خــالف اظه ــوط را امضــاء نمای ــراردادمرب ــ ق ــات برس ــا چنانچــه باثب ــه اد ی ــرادی را ک شــمول مف

نـد کارفرمـا حـق آنهـا محـول ک سـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتی از کـار را بـه قـراردادممنوعیت مذکور در قانون فـوق هسـتند در ایـن 

کـار را  ر اجـرایو تـأخی ردادقـراخواهد داشت کـه قـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجـام تعهـدات را ضـبط و خسـارات وارده در اثـر فسـخ 

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

ول قـانون مزبـور رات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت مشـمبـه دلیـل تغییـقـرارداد شود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنده متعهد می

پیشـنهاد دهنـده  چـهیهی اسـت چنانه داده شـود. بـدخاتمـ قـراردادرات بـه ، مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرمـا برسـاند تـا طبـق مقـرشود

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

وصـول خواهـد  شـنهاد دهنـدهپی ص خـود از امـوالیـز بنـا بـه تشـخیو یـا تـأخیر در اجـرای کـار را ن قـراردادبلکه خسـارات ناشـی از فسـخ 

 نمود.

صـورت تخلّـف  انون فـوق آگـاهی کامـل دارد و درهـای مترتـب بـر متخلفـین از قـدارد کـه بـر مجـازاتپیشـنهاد دهنـده اعـالم مـی مضافاً

 باشد.های مربوطه میمجازاتمستحق 

 

 

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

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

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

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

 : مهر شرکت 
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 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 

  .ومیشرکت/کنسرس یمربوط به اطالعات عموم 1-6شماره  وستیپ هایفرم لیتکم (1

  .ره شرکتمربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرایی هیئت مدی 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 ژهاطالعات پرو ها با موضوع پروژه مورد نظر مشابه باشد،صورتی که موضوع پروژهبه منظور کسب امتیاز باالتر در

 دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

 هارات ذکر شده فاقد بایست ضمیمه گردد در غیر این صورت، اظهای درج شده در فرم میمدارک و مستندات مرتبط با پروژه

 شود. ه و امتیازی برای شرکت در نظر گرفته نمیاعتبار بود

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

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

 متیاز دهی نخواهد بود.سال قبل مورد نظر است و پروژه های انجام شده قبل از آن مالک ا 5 های حداکثر تااطالعات پروژه

 مربوط به تعهد نامه شرکت.  6-6( تکمیل فرم شماره 4
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 می شرکت / کنسرسیوماطالعات عمو -1-6فرم شماره 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                          
 لیت:                      م  نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                            
                     بلغ سرمایه شرکت:    م نوع شرکت:                                                                                             

 بت:                             ثمبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    تاریخ 
  لیت:شماره کالسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ثبت قبلی:                     نوع فعا

 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: 
 مشخصات اعضای هیئت مدیره 

 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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 شخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیومم - 2-6شماره فرم 

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

 

 ت: نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سم

 درک: میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ م

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                  

 آدرس کامل فعلی:                                     

 همراه:                                             تلفن:           

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 محل اشتغال مدرك تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترك 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:                       

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

 

 ت: نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سم

 درک: میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ م

 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 مدرك تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترك کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 

 امضا:    ونام و نام خانوادگی:                                                                            تاریخ  
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 های مشابهطالعات پروژها -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 

 هر و امضاءم                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

 نام مدیر )مدیران( عامل:                                                تاریخ و امضا: 
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 یت کارفرمایان قبلیارزیابی رضا -5-6فرم شماره 

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 یالر                               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:

 هرو امضاء م                                                                                                             

 )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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 عهد نامهت -6-6فرم شماره 

 

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

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

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

 تاریخ و امضا  سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد: 7پیوست شماره 

 است  رییانجام مطالعه قابل تغ تیماه با متناسب قرارداد نیا

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

های تاالبی و ای احیای اکوسیستمدر سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی بر 1401/............/...........
که از این پس ی ......................... ، معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها با کدملمجتبی ذوالجودیحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای 

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

هیئت محترم وزیران  1/10/88 مورخ ک42869ت/193542نامه شماره امه خرید خدمات مشاوره، تصویبناسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین
 .گرددنعقد می.. ماز محل اعتبارات .............................................................در سال  .......................

 

  قرارداد موضوع -1 ماده

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

 مدارك و اسناد: 2 ماده

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

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

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

 ه می شوند.خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادلسناد تکمیلی که حین انجام ا -2-4
 دارک و گزارشهای تأیید شدهم -2-5

 

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

 .استماه  )قابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما   6پیشنهادی مشاور برابر 
 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

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

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

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

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

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

 ......................................................:... کد پستی.....................................:.......شماره تلفننشانی مشاور: ................................................................
شانی خود را تغییر دهد باید شانی جدید خود را به طرف د 15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد ن شانی جدید به  یگر اعالم کند تا وقتی کهروز قبل از تاریخ تغییر، ن ن

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

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

 

  

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و محیط زیست دریایی و تاالب تمعاونسرپرست  

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

  ......... 

 ناظر فنی:

 زادهندا اسد فلسفی
 سرپرست پروژه سیستان 



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

37 
 

 

 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

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

 های جدید علمی و فنی ایجاد نظریه 

  ارتقای سطح دانش علمی و فنی 

  گسترش دانش علمی و فنی 

  یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود 

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

 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.قررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین میمفاد همین متن است که م

 : 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

 افزایش دهد.  عهدات رایا ت داشتهض کند یا اثر مالی جداگانه تواند مواد شرایط عمومی را نقخصوصی هیچگاه نمی
 کارفرما: -1-6

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور واگذار میشخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 حکم کارفرما هستند.

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

 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.

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

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

هایی که بابت انجام آزمایش و تامین شود ( به اضافه هزینهت میکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداخالزحمه )مبالغی که بابت کارعبارت است از مبلغ حق
 شود.تجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیاز ( پرداخت می

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

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

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

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

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

 شود.جه و ضوابط آنها تعریف میاصطالحاتی که در این ماده نیامده است طبق قانون برنامه و بود-1-14-4    
 

 اردادشروع و تنفیذ قر -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

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

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

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

رت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند اد ضروهرگاه طبق بندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارد -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  اشد،باصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد خدمات مربوط به  -3-3

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

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

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

 ت کار پیشرف -5ماده 

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

 کارکنان مشاور  -6ماده 

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

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

 راد معرفی شده را تغییر دهد.تواند افا نظر کارفرما میبمشاور تنها  -6-3
قوانین و  رعایت مکلف بهانجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها  در صورتی که -6-4

 آنها را به کارفرما تسلیم نماید. و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار می باشدمقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 یرد.گتواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار مشاور نمی -6-5
 رارداد، ممنوع است.قسی خدمات موضوع این به کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای برر -6-6
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 نمایندگان  -7ماده 

 ما نمایندگان کارفر -7-1

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

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

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

 دقت و کوشش  -8ماده 

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

 های فنی و پژوهشی و دستورالعمل استاندارها -9ماده 

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

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

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

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

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

 دارك و گزارشها منحوه تسلیم و تایید  -11ماده 

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

 کند.ت اعالم می، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبلیکیک 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 گزارشنانچه کارفرما مدارک و گزارشچ -11-2

 ها، مشاور موظف است ظرف مدت یککند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشیم میبه کارفرما تسلرا ها خالصه گزارش
دارک را در چهار نسخه تهیه و به همراه ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و م

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

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

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

 گردد.شده تلقی می تائیدارک ارسالی ها و مدروز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15چنانچه تا 

 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط  حق الزحمه ی بعدی است و مشاورشده هر فصل، مبنای کارها تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه،  ما تسلیم کند. همچنینای از آن را تهیه و به کارفرها، چکیدهه پیوست هر یک از گزارشبمشاور باید  -11-6

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

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

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

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

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

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

 نحوه پرداخت  -15ماده 

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

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

 صورتحساب تأیید شده، همراه بامستندات مربوط برای مشاور مبلغ آن را پرداخت کند.
عترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات حداکثر ما در مورد صورت حساب مهر گاه مشاور نسبت به اصالحات اعمال شده از سوی کارفر -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 
 نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست اقدام کند.  اعالم شده، اصرار داشته باشد، باید

 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 یرانهیات محترم وز 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402الت دولتی مصوب شماره نامه تضمین معاممشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.غ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد میکند. این مبلمی
را  ییش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بدهبابت پمشاور  در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، -16-2

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

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب  -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ قرارداد رسال میصورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ا -17-1
مات، صورت حساب الحساب، افزایش یا کاهش خدهای قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداختو مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می

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

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

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

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

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

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

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

 خسارت تأخیر  -19ماده  

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

 شود.مشاور دریافت می

 تعلیق  -20ماده 

ای که تاریخ شروع، خاتمه تعلیق در اعالم قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی ابالغیهتواند با رما میکارف -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 10شد، کارفرما حداکثر تا ه تمدید تعلیق ضرورت داشته بادر صورتی ک -20-3

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

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

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

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

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

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

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

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

 گردد.اده عمل میشود و طبق مفاد این مقانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می چنانچه منع 2-1-26ل بند در مورد شمو -21-7
   درخواست کند .صورت زیر ا در تواند خاتمه دادن به قرارداد رمشاور می -21-8

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

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

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

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

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

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

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

ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه شکالکند تا نسبت به رفع نواقص و اد زیر،به مشاور اخطار میورت تحقق هر یک از موارصکارفرما در  -22-2
یله هیأتی متشکل آورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسبه صورت قابل قبول در

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

 .درصد مدت مربوط 30وجه در انجام خدمات بیش از تأخیر غیر م -22-2-1    
  .ایستانداردهای فنی و ضوابط حرفهارعایت نکردن -22-2-2    
درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف ری کند، بیر با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خوددامشاو -22-3

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

نظور اقدام الزم درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه مشده 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 جرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف میهر گاه در ا -23-1
 .عمل نمایند 2-1-23 و یا1-1-23ر بندهایدبه روش تعیین شده  د،ر، برحسب مو 3-23داوری طبق بند 

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

 شود، عمل کنند.، اعالم میوبودجه 
ی و اعالم نظر درباره آن به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو است، رسیدگ 1-1-23الف نظرهایی که خارج از شمول بند در مورد اخت -23-1-2

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

 و 1-1-23رسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای به توافق ن 2-1-23دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند  در صورتی که -23-2
 گردد.اقدام می 3-23ف نباشد، برای حل اختالف طبق بند ، مورد قبول هر یک از دو طر23-1-2 

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

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

 خواهد بود.

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

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

 قراردادخویش عمل نکند.

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

 عمل خواهند کرد.

 و سایر حقوق و عوارض قانونی  مالیات بیمه -24ماده 

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

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

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

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

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

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

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

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

 تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.
فرما اعالم کند های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کاری که تغییراتی در دستگاهطدر شرای -26-1-2    

قرارداد را  ارفرما اعالم نکند، کارفرماکو در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطالع به 
 نماید.فسخ می

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

 حوادث قهری  – 27ماده 

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

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

نبوده و عمال قدرت اجرای تعهدات را  مانند جنگ، سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که ناشی از اراده طرفین
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 
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ساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرداخت خسارت یا اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بدیهی است انف
 هزینه اضافی به مشاور نمی شود.

 .شودحاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می ط اضطراری گذرا باشد و ادامه قراردادهر گاه شرای -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

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

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

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

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

 و نتایج پژوهش مدارك مالکیت  -30ماده  

  .شوند متعلق به کارفرماستمدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه می نتایج پژوهش و

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
  قرارداد: موضوع شرح

های تاالبی و بومارتقاء مدیریت یکپارچه منابع طبیعی برای احیای زیست» های پروژه پشتیبانی انجام فعالیت

 در سطح ملی و استانی« های جایگزین جوامع محلیاز توسعه معیشتحمایت 
 

 اهداف :  
 ها جلسات و نشست ،یآموزش یهاشامل کارگاه یسازتیظرف یهااز برنامه یاتیعمل یبانیپشت -1

  و منطقه یاندرکاران پروژه در سطوح ملدست یدهایبازد یاز اجرا یبانیپشت -2

  و تامین خودرو به منظور انجام بازدیدهای میدانی ادواری در سطح منطقه یبانیپشت -3

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
  شرح و حدود خدمات:

از توسعه  تیو حما یتاالب یهابومستیز یایاح یبرا یعیمنابع طب کپارچهی تیریرتقاء مدا»  ی پروژههاتیانجام فعال یبانیپشتشرح و حدود خدمات 
 ست. ا قابل مالحظهدر قالب محورهای چندگانه زیر بوده که جزییات آن در فایل اکسل « یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیمع
 

 عنوان ردیف 

 ( 2022)اکتبر  ریپذ دیتجد یها یانرژ تیبا موضوع انیدانشجو یتوسعه برا یها تیجشنواره استارتاپ  اولو یبرگزار 1

 ا اعالم خواهد شد(متعاقب دادی)زمان رو پروژه در منطقه ییاجرا یها تیفعال اتیتجرب نیاز بهتر یالملل نیو ب یمل رانیمد یدانیم یدهایبازد 2

  2022و دسامبر  یجوال یپروژه در تهران در ماه ها یتیریبرد مد یبرگزار 3

 متعاقبا اعالم خواهد شد( دادیکوچک زودبازده در استان )زمان رو یطرح ها بیو تصو یابیارز تهیکم یبرگزار 4

 2022آگوست  -ریپذ دیتجد یها یحوزه انرژ یآموزش دوره 5

 (2022)اکتبر غاتیو تبل یابیدر حوزه بازار یآموزش یدوره ها یبرگزار 6

 ( 2022)اوت یدر حوزه کشاورز یآموزش یدوره ها یبرگزار 7

 (2022)نوامبر یدست عیدر حوزه صنا یآموزش یدوره ها یبرگزار 8

 (2022در حوزه  گردوغبار)نوامبر یآموزش یدوره ها یبرگزار 9

 (2022جون– ی)م سمیو اکوتور یدر حوزه گردشگر یآموزش یدوره ها یبرگزار 10

 ی )زمان رویداد متعاقبا اعالم خواهد شد(گردشگر نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  11

 هد شد(متعاقبا اعالم خوا دادیدر ارتباط با کنترل گرد و غبار )زمان رو ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  12

 ی)زمان رویداد متعاقبا اعالم خواهد شد(کشاورز نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  13

 ()زمان رویداد متعاقبا اعالم خواهد شدریپذ دیتجد یانرژ نهیدر زم ییاجرا یپروژه ها اتیتجرب نیاز بهتر یدانیم دیبازد  14

 دفاتر پروژهپشتیبانی  یها نهیو ذهاب به منطقه پروژه و هز ابیا  15

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 سرپرست پروژه سیستان
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 3 پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد. 
 

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

صد کل  80-2 سوم مرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددر در از محل اعتبارات اتحادیه اروپا  فنی مربوطه  کارفرما و ناظر مکتوببا تأیید اول، دوم و 
 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15اجرای مفاد 

از محل ربوطه فنی م با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرجتماعی  امرحله پایانی و ارائه مفاصــا حســاب تامین  پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصــد کل  20-3

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  2022اعتبارات اتحادیه اروپا در سال 
 

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

 
ــره ــاور و نی2تبص ــایر حقوق دولتی مربوط به مش های قرارداد که در تاریخ  ازمندی: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و س

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

 
یفیت و کمیت تشخیص داده شده کین قرارداد در اختیار کارفرما می باشد و کارفرما مخیر است بر اساس : تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام ا3تبصره

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

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

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

ساس زمانبندی مندرج در پیوست4تبصره بی گزارش پیشرفت موضوع قرارداد : هرگونه پرداخت، پس از بررسی و تایید کت 4 : نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر ا

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

صره  سمتی از کارها به ت شاورهر گاه م: 5تب ست کل حق اخیر انجامد ، کارفرما مجبدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا ق از ا

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

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

 شد.

 : پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانونی می باشد.6تبصره 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 4 پیوست
 

 :کلی زمانی برنامه
 به شرح زیر پیش بینی شده است: شش ماهمحدوده 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:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان 

 مشاور:  

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

  .......... 

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی    

 پروژه سیستانسرپرست 



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

49 
 

 

 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ، بصورت غیر دستی انجام دهد.تهیه گزارش قرارداد را با رایانه و نرم افزار . نوع این قرارداد ارائه خدمات است و مشاور باید همه مراحل15

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

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

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

کلی زمانی خود را به  . مشاور موظف است برای اخذ مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست )پروژه سیستان( برنامه19
 ت محیط زیست استان مربوطه ارائه نماید.کارفرما و همچنین اداره کل حفاظ

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

 ی از کارفرما ممنوع است.. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آن بدون کسب مجوز کتب21

موزش پزشکی را آها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و .دانشگاه22
 باشند.های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور میها و بخشدارا باشند و شرکت

 فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود. دیهی است. ب23



 

 «ستانیس یتماعاج - یو توسعه اقتصاد یعیمنابع طب کپارچهی تیریمد»پروژه بین المللی 
 

50 
 

 

 مه مشاور میباشد.ذفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد مشاور را ندارد و تمام این موارد بر . کار24

ها و مصالح به کار بندد و توجهی ویژه به اصول توسعه نی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک. مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جها25
 پایدار داشته باشد.

. برند می کار به پیمان ینا با رابطه در خود بین اختالف حل برای را خود کوشش نهایت طرفین اختالف، هرگونه بروز صورت : در اختالف . حل26
 عدم صورت در و نباشد فصل و لح قابل طرفین االختیار تام نمایندگان مستقیم مذاکره طریق از که قرارداد اجرای یا تفسیر درمورد اختالف هرگونه
 . بود خواهد پیگیری و فصل و حل قابل قضایی مراجع طریق از  نتیجه حصول

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

 ت مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.یماای مشترک تصمزلزله، آتش سوزی  بی درنگ بایستی مراتب را به طرف دیگر کتبا اعالم  و در جلسه
ی ملی و بین المللی بایستی با مقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجالت یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبر و رسم . نوشتن28 

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

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

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

 باشد.مشاور می آوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده. جمع30

 باشد.. پیگیری دریافت کلیه اطالعات و مطالعات قبلی برعهده مشاور می31 

 باشد. بر عهده خود مشاور می . تهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل مشاور32 

 کار حضور یابد.. مشاور موظف است به درخواست کارفرما درکلیه  جلسات ارائه گزارش پیشرفت33

نظرات ناظر فنی و کارفرما، اصالحات الزم . در هر مرحله، مشاور موظف است مطابق با شرح خدمات و متدولوژی تأییدشده، پس از دریافت نقطه34 
 را انجام دهد. 

خه ها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی در سه نس. مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش35
 ها به کار فرما اقدام نماید.و تحویل آن

 منعقد شده است. 1401ال تنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در س. این قرارداد در قالب موافق36
 
 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری 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

 
 روژهپ مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -8-2

 وظایف همکاران شتهر -مدرک تحصیلی خانوادگینام و نام 

   

   

   

   

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

 
 

  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی-

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس-
 

 مجری طرح های درون سازمانی: - .1

 همکار طرح های درون سازمانی:-

 مجری طرح برون سازمانی -

 همکار طرح های برون سازمانی-

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی:-

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت -

 مقاالت فارسی-

 المللی و داخلیبینهای ارائه مقاله در کنفرانس-
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش 
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 طرح های دانشجویی-
 

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی-

 سخنرانی در کارگاهای علمی-

 ثبت اختراع-

 عضویت در هیات تحریریه مجله های -

  هامسئولیت-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها-

 سایر مهارتهای علمی -

 رافزانرم  -

 های زبانمهارت-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

 محیط زیست دریایی و تاالب ها و  تمعاونسرپرست 

 مجری ملی پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان


