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 )فراخوان نوبت دوم( مالی –و ارزیابی فنی  (RFP)پیشنهاد  ارایهدرخواست برای 

  20-116382: مناقصه شماره 

 

 موضوع فراخوان:

 

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

 «یجوامع محل

 (16:00تا  8:00)ساعت اداری  1401مهرماه  12 تا پایان وقت اداریمهلت ارسال پیشنهاد:  -

 1401مهر ماه  12تا  1401شهریور ماه  29تاریخ  زمان اعالم فراخوان عمومی: از -

 در حد معامالت بزرگ مقیاس مالی: برآورد  -

 یارتقا»ارتباط با دفتر پروژه  یو برقرار سایت پروژه سیستان ،روزنامه اطالعات قیاز طرمکانیزم اطالع رسانی در خصوص فراخوان:  -

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

 (16:00تا  8:00 ی)ساعت ادار 1401مهرماه  12 یوقت ادار انیتا پاآخرین 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: اطالعات تکمیلیشماره تلفن جهت کسب  -

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

 ( و در وقت اداریشنبهچهارساعات تماس: روزهای غیرتعطیل )شنبه تا  -

  

 ستانیدر منطقه سس یسردآب یمزارع پرورش ماهو تجهیز   ونیزاسیمکان
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 مقدمه. 1
با عنوان  «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا»پروژه  سوم هدف به توجه با

سازگار با اقلیم و معیشت»  نیاز ا 3-5 یخروج تحقق منظور به ،«بندی اقدامات اجراییهای جایگزین و اولویتسیاست و برنامه اقدام کشاورزی پایدار و 

شامل تامین تجهیزات و خدمات حمایت فنی» هدف با عنوان سازگار با اقلیم  ستخرهای با هدف  یاپروژه ،«اجرای برنامه اقدام کشاورزی  بهبود بازدهی ا

  طراحی شده است.در حوزه سیستان پرورش ماهی 

های هامون و از بین رفتن شیوه معیشتی صیادی، امکان استفاده از منابع آب ، خشک شدن تاالبسطحی کاهش شدید منابع آبعلیرغم در حال حاضر، 

ضر  سطحی به منظور کشاورزی در مقیاس خرد وجود دارد و در حال حا ستازیر سی ستاهای مختلف منطقه  سط کشاورزان در رو  بهره برداریحال در  نتو

شده و بخشی میزان درآمد جامعه محلی قای باعث ارتتواند می فعلی شرایط سخت اقلیمی و معیشتی در باشد. استفاده بهینه از منابع آبی مورد استفاده،می

ستخرهای پیش ساخته ستفاده از یکی از اقدامات پیشنهادی و موثر در این خصوص، ا. نمایداز آسیب های وارده به جامع محلی را در این منطقه جبران  ا

مذکور  اســتخرهایپرورش ماهی در . مورد اســتفاده قرار گیرندب در کنار مزارع کشــاورزی، آتوانند به عنوان منبع ذخیره میمی باشــد که پرورش ماهی 

 یزها، قرار دهد. غنی شده در اختیار کشاورزان برای استفاده در مزارع، باغات و جال را به صورتآب  ولید ماهی، می تواندتعالوه بر 

 آوری های موجود، بازدهی فن علمی پرورش ماهی، تامین برخی تجهیزات و پروژه پیشنهادی مورد نظر درصدد آن است که با ترویج به کارگیری اصول 

 تولید را در استخرهای مورد نظر افزایش دهد.

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

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

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

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

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

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

کسب و  یهاتیز ظرفا یبرنامه بهره بردار یاجرا» مطالعه یاست که اجرا مشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه  نیمهندسشرکت : "یمجر" -

 دارد.  به عهده را «ستانیو خدمات در حوزه س داتیمحصوالت، تول یابیارزش و بازار رهیزنج یابیحوزه هدف، ارز ینسب یهاتیکار، مز

س: "طرحاجرای مطالعه / محل " - س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه  ستان  شمال ا ستان ستانیدر  شهر شامل  ستان  زابل، هامون،  یهاو بلوچ

 .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین
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 نقشه منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان
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 و وضعیت موجود استخرهای پرورش ماهی  جانمایی 

 

 وضعیت موجود مشخصات مزرعه ردیف

مساحت  بهره بردار نام روستا شهرستان

 استخر هدف

 )متر مربع(

نوع ماهی 

 پرورشی

تعداد 

ماهی 

 موجود

میزان 

عملکرد 

به  تولید

 تن 

 مدآردمیزان 

فروش /

)میلیون 

 تومان( 

نبع م

آب 

 فعلی

دبی آب 

 )لیتر(ورودی

مجوزهای 

 الزم

 دارد 2 چاهک 240  3 2800 قزل آال 200 غالمحسین میری سنچولی زهک 1

 دارد 5/1 چاهک 120  5/1 1800 قزل آال 78 مجتبی بخشی سنچولی سنچولی زهک 2

 دارد 8/1 چاهک 120  5/1 2000 قزل آال 200 عیسی نوری نوری زهک 3

 دارد 5/1 چاهک 80  1 2000 قزل آال 78 مهدی بخشی سنچولی سنچولی زهک 4

 دارد 5/1 چاهک 240 3 3000 قزل آال 300 احمد رخشانی رخشانی هیرمند 5

 دارد 1 چاهک 80 1 2000 قزل آال 200 حسین سارانی ابراهیم آباد هیرمند 6

 دارد 1 چاهک 80 1 2000 قزل آال 200 سلطان شیخ زور آباد هیرمند 7

میرحسین  زابل 8

 سرحدی
 دارد 2 چاهک 64 8/0 1000 قزل آال 200 مهدی میرشکار

 دارد 5/1 چاهک 120 5/1 2000 قزل آال 200 مهدی شهرکی غالمان بامری زابل 9

 دارد 1 چاهک 96 2/1 1500 قزل آال 200 غالمعلی احسان فر کچیان نیمروز 10

 دارد 5/1 چاهک 120 5/1 2000 قزل آال 200 دهمردهمحمد امیر  دک دهمرده هامون 11
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  سیستان  نظری اجمالی بر پروژه.  3

 

مالی  در ایران است که با حمایتِ 1زیست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد محیطالمللی مشترک میان سازمان حفاظت یک 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

بر آن است که از فرایند احیای  ستانیساید. پروژۀ ار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نمهای جایگزینِ سازگتاالب 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  قلیم استفاده نماید. همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریتِهای فرامرزی و کاهش تبعاتِ تغییر اطریق 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 2محوررا در چارچوب رویکرد توسعۀ منطقه در منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود

 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 احیابخش دوم: مدیریت پایدار منابع آب 

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

 :تیفعال اهداف. 4

اشین آالت و تجهیزات مختلف از مدر دهه اخیر با افزایش تعداد متقاضیان تکثیر و پرورش آبزیان در کشور از یک طرف و ورود فن آوری ها،      

صوص در بخش ماهیان سرد کشورهای پیشرو و افزایش سطح دانش، تجربه و مهارت بهره برداران از طرف دیگر، موجب شده راندمان تولید به خ

زیان با استفاده از ادوات، ولید آبتش چشمگیری یابد. به طور خالصه می توان گفت فرآیند ایجاد تغییرات کمی و کیفی در واحدهای آبی افزای

 .می گویند تجهیزات و فن آوری های نوین و پیشرفته در راستای ارتقاء سطح بهره وری را مکانیزاسیون در صنعت آبزی پروری

لوصول در تحقق اهداف پیش افزایش تولید در واحد حجم مزارع سرد آبی )توسعه عمودی( یکی از راهکارهای سهل بررسی ها نشان می دهد ا     

خواهد آورد. مسلما اجرایی  بینی شده می باشد. افزایش راندمان تولید بدون افزایش فاحش هزینه ها موجبات رضایت پرورش دهندگان را فراهم

هد حرکت هایی در این زمینه ز طریق مکانیزاسیون امکان پذیر خواهد بود. هرچند که در سال های اخیر شاکردن این بخش از توسعه در کشور، ا

ز اتالف سرمایه و هدر ااز سوی بخش خصوصی بوده ایم، اما انسجام بخشیدن به فعالیت ها در چارچوب یک برنامه ملی مدون، سبب جلوگیری 

و  هاتیظرف یدارا ستانیه سحوز . ن به روش های غیر کارشناسی در بحث افزایش تولید خواهد بودآبزی پرورا نرفتن زمان و مانع از روی آورد

تواند به  یدرست م ریآن در مس و قرار دادن یاصول ییاست که تمرکز بر آن، شناسا در زمینه آبزی پروری یاریبالقوه و بالفعل بس یها یتوانمند

 . دینما ییمنطقه کمک بسزا نیساکنان ا شتیسطح درآمد و بهبود مع یارتقا

  

 

                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 مکانیزاسیون درتولیدماهیان سردآبی: عملیاتی اهداف

 )توسعه عمودی مزارع( واحدحجم مزارع موجود در افزایش میزان تولید -

  استفاده بهینه از منابع آبی موجود -

 پتانسیل تولید مزارع موجود  استفاده حداکثر از توان و -

 تولید مزارعبهینه کردن مدیریت -

 کاهش هزینه های تولید وارتقاء سود آوری مزارع-

 بهداشتی تولید محصول سالم و بهبود سطح مدیریت بهداشتی مزارع و-

 کاهش ریسک تولید-

 یزیکوشیمیایی آبکاهش وابستگی مزارع به تغییرات پارامترهای ف-

 پساب خروجی مزارعلوگیری از آلودگی محیط زیست با رعایت استانداردهای زیست محیطی ج-
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 :پروژه شرح خدمات. 5

 ای اجرایی در جهت دستیابی به موارد ذیل را در طرح پیشنهادی خود، تشریح نماید.هرود رویکرد و گامدهندگان محترم انتظار میاز پیشنهاد
 

 شکل  نوع وگونه پرورشی،  روش پرورش، تواند براساس سیستم،یک مزرعه می استفاده در تجهیزات مورد ادوات و

رای اجرای مکانیزاسیون بگام های زیر را  مشاور محترمالزم است که  ربرای این منظو نوع منبع آبی و... متفاوت باشد. های احداثی ،سازه

 .ببنددمزارع پرورش ماهی به کار 

ه و کارشناسان شیالت استان ب ام نخست: بررسی میدانی مزارع پرورش ماهی معرفی شده از طریق برگزاری جلسه مشترک با مالکگ -1 

 منظور تدقیق اطالعات، تهیه لیست تجهیزات و.... 

محدوده  نظور شناسایی وضعیت عمومیممقدماتی به  انجام بازدیدهای صحرایی داده های وضعیت موجود، لیو تحل یآورجمع -1-1

 و آشنایی با ذینفعان جامعه محلی؛   مورد نظر کارفرما

 دن پرورش ماهی در پایلوت های منتخب؛اندیشی با کارفرما جهت نهایی کردن راهکارهای اجرایی برای بهینه کرجلسات هم تشکیل -2-1

 

 مشاور اریر اختد اجراکه جهت توسط کارشناسان اداره کل شیالت استان انجام گرفته است  سایت های الگوییشناسایی و انتخاب : 1نکته 

  قرار خواهد گرفت.

 

 مکانیزاسیون  یاجرا برای یساز نهیو زمکارشناسی  گروه معرفی ،یمحلورود به جامعه  -2

 .توجیهی اولیه با پرورش دهندگان، کارشناسان شیالت استان ، کارفرما و اعالم زمان بندی اجرا  تشکیل جلسات -1-2

  .رود به واحدهای منتخب و شروع عملیات اجراییومعرفی کارکنان کلیدی و تیم کارشناسی جهت  -2-2

 

 ارزیابی مجوزهای واحد پرورش ماهی/ پروانه تاسیس / پروانه بهره برداری و .....  -3

های بررسی مجوزهای اخذ شده توسط پرورشدهندگان، سابقه فعالیت آبزی پروری، بررسی و شناسایی چالش مستندسازی و -1-3

 به تفکیک هر واحد منتخب.  احتمالی پرورش دهندگان در سال های قبل

 

 واحدهای پرورش ماهی و نیازهای پایه زیستی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب  یررسب -4

 های مکانیزاسیون، یستمسدر شرایط عادی و استفاده از  ماهی و تولید سنجش و ارزیابی ظرفیت بهینه پرورش -1-4

 ؛به تفکیک هر واحد منتخب ماهی مورد نیاز پس از افزایش ظرفیتتعداد  یابیارز -2-4

 ؛هر واحد منتخب کیبه تفکارزیابی غذای مورد نیاز برای ماهیان پس از افزایش ظرفیت  -2-4

 ؛خبسی و ارزیابی نکات و مسایل بهداشتی الزم االخطار پس از افزایش ظرفیت به تفکیک هر واحد منتربر -3-4

 

 منتخب هر واحد پرورش ماهیمتناسب با مکانیزاسیون  ستمیس یطراح -5

ر هر واحد پرورش ماهی مکانیزاسیون د ستمیس یجهت اجرایات مورد نیاز ببازطراحی سیستم پرورش، نقشه ها و جز /یطراح -1-5

   منتخب؛

 باشد. می 1برآورد اولیه از استخرهای هدف به شرح پیوست  انجامتجهیزات فعلی و مورد نیاز با : 2نکته 

 

 . جرای آناو نظارت صحیح بر  مکانیزاسیون پرورش ماهی در واحدهای منتخبعملیات  -6

ها و تجهیزات نصب شده به پرورش دهندگان و ه آموزشی نحوه صحیح کار کردن با دستگاههای الزم با برگزاری دورارائه آموزش -1-6

 ؛ واحدهای منتخبافراد شاغل در 
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 .دیموزش نماآو  تیاقدام به فعال یمحل ر کنار گروهد یو بهره بردار دیدوره تول کیدر طول دوره اجرا و  یستی: مشاور با3 نکته

 عهده مشاور است.  بر یدوره آموزش یبرگزار یهانهیهز :4نکته 

 

 وضعیت موجود؛ مقایسه با در  و....  افزایش درآمد /ن پرورش ماهیمکانیزاسیواجرای  حاصل ازارزیابی فنی و اقتصادی  -7

 

 ماید.و ابزارهای الزم برای اجرای هر یک از بندهای شرح خدمات را پیشنهاد ن هاروش، تیم مشارکتالزم است : 1توجه 

 اده شود.ی علمی نوشته و ارجاع دشناختمنبعمطابق با اصول  ستیبایممآخذ  همهدر بخش مطالعات این پروژه، : 2توجه 

  مشاور الزم است پشتیبانی الزم را در طول دوره تضمین به انجام برساند.:  3توجه 

 .شود تحویل داده نتی های الزم باید از فروشندگان محصوالت نصب شده دریافت و به پرورش دهندگاناتمامی کاتالوگ ها و گار: 4توجه 

تواند از می مشاورحا باید ایرانی باشد، در صورت عدم وجود محصول ایرانی ی: لوازم و تجهیزات پیشنهادی توسط مشاور ترج5توجه 

 وارداتی استفاده نماید که دارای پشتیبانی و گارانتی معتبر باشند.  دستگاهها و تجهیزات
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 تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای بهره وری اندازه و ظرفیت و ...فهرست تجهیزات مورد استفاده قبلی )تعداد و مشخصات شامل  مشخصات مزرعه ردیف

غذاده  بهره بردار نام روستا شهرستان

 اتوماتیک

پوشش)کاهش  هواده

 تبخیر(

سیستم نظافت 

 مخزن پرورش

سیستم ورود  درام فیلتر

 و خروج

تجهیزات مورد نیاز 

 برای بازچرخانی آب

 سایر

  ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد غالمحسین میری سنچولی زهک 1

  ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد مجتبی بخشی سنچولی سنچولی زهک 2

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد عیسی نوری نوری زهک 3

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد مهدی بخشی سنچولی سنچولی زهک 4

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد احمد رخشانی رخشانی هیرمند 5

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد حسین سارانی ابراهیم آباد هیرمند 6

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد سلطان شیخ زور آباد هیرمند 7

میرحسین  زابل 8

 سرحدی

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد مهدی میرشکار

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد مهدی شهرکی غالمان بامری زابل 9

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد غالمعلی احسان فر کچیان نیمروز 10

  ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد محمد امیر دهمرده دک دهمرده هامون 11
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 های مورد انتظار:خروجی.  6
 هایی به شرح زیر ارائه دهد:رود مشاور خروجیانتظار می

 (؛Wordصورت فایل ی )بهبندزمان، مطابق با برنامه زارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه در مرحله مطالعات و اجراگ-1

 ؛اهداف اجرای مکانیزاسیونگزارش و نتایج جلسات در راستای  ارائه -2

 های انجام شده؛های میدانی و مصاحبههای به دست آمده از بررسیرائه مستندات و درس آموختها -3

 ؛ پرورش ماهی مکانیزاسیوناجزا طراحی سیستم  وارائه گزارش محاسبات  -4

 منطقه دروضعیت موجود با  سهیدر مقا مکانیزاسیون یاجرا ناشی از یو اقتصاد یفنو ارائه نتایج ارزیابی  مکانیزاسیوناجرای سیستم  -5

 ؛ستانیس

 ؛ورش ماهیسیستم های مکانیزاسیون پر بهره برداری ازنحوه  ارائه بسته آموزشی -6

 شرح خدمات؛ 4عیین شده در بند تضمین تولید به میزان ت -7

 شده مصور رنگی در یک نسخه  و چاپ Wordصورت فایل رائه گزارش نهایی با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به ا -8

 ؛اقدامات از یمستندساز

 لیسی(؛به دو زبان فارسی و انگ) Wordمدیریتی در قالب فایل  دهیچک -9

 انگلیسی(؛ وبه دو زبان فارسی ) Power Pointخالصه مطالعه در قالب  -10

 ی شامل:امجموعهتهیه 

 .های پروژهو هر فایل دیگر( در چارچوب دستورالعمل Excelو  Wordهای جانبی های پیوست )عکس، نمودار، نقشه، فایلفایل

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

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

 
 

  

 زبان  زمان ارایه تعداد عنوان 
ا برنامه بپروژه در مرحله مطالعات و اجرا، مطابق  شرفتیگزارش منظم از مراحل پ

 (Word لیصورت فا)به یبندزمان
5 

هر ماه یک گزارش پس از آغاز 
 قرارداد

 فارسی 

 فارسی و انگلیسی پایان ماه اول 1 ونیزااسیمکان یاهداف اجرا یدر راستا جلسات جیارائه گزارش و نتا

 یهاو مصاحبه یدانیم یهایبه دست آمده از بررس یهاارائه مستندات و درس آموخته
 انجام شده

 فارسی و انگلیسی پایان ماه دوم 1

 فارسی و انگلیسی پایان ماه سوم 1 یپرورش ماه ونیزاسیمکان ستمیس یارائه گزارش محاسبات و اجزا طراح

 یز اجراا یناش یو اقتصاد یفن یابیارز جیو ارائه نتا ونیزاسیمکان ستمیس یاجرا
 ستانیموجود در منطقه س تیبا وضع سهیدر مقا ونیزاسیمکان

 فارسی و انگلیسی پایان ماه پنجم 1

 یفارس قرارداد انیپا 1 ؛یماه پرورش ونیزاسیمکان یها ستمیاز س ینحوه بهره بردار یارائه بسته آموزش

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

 فارسی و انگلیسی پایان قرارداد 1

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

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

 و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.
جام کار و اعضای شرکت خواهد بود. های مشابه و ارائه مستندات حسن انکنندگان در مناقصه شامل سابقه انجام پروژهمعیار بررسی توانمندی و تجربه شرکت 

ختلف در قالب کنسرسیوم شرکت مهای توانند در صورت نداشتن کارکنان کلیدی در حوزهیها مبه گستره فعالیت موجود برای این شرح خدمات، شرکتبا توجه 
 و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

س یصورت در سر شرکت ها بخواهند اقدام به کن س دیابتدا با ند،ینما ومیکه  سر شخص را ومیرهبر کن سنا م د و به همراه مدارک ا

 به کارفرما ارائه شود.  ومیکنسرس یمناقصه؛ مدارک ثبت

ه خواهند انتخاب کنار گداشت ندیالزم، از فرآ طیشرا یدر صورت برخوردار ینکنند حت تیبند را رعا نیکه ا ییها شرکتمهم :  توجه

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

 مشاور انتخاب طیشرا

 " ستانیدر منطقه س یسردآب یمزارع پرورش ماه زیو تجه ونیزاسیمکان" پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 :یعموم طیشرا
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

 مزارع پرورش ماهی  آبزی پروری / مکانیزاسیون شیالت و ایخدمات مشاوره نهی( در زمیحقوق تیبودن اساسنامه )شخص دارا -2

 .است تیاهم حائز نظرمورد تجربه از یاخالصه انیب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقاتیتحق تیصورت وجود سابقه فعال در -3

 پروژه: یکار میو تجربه ت مشخصات
 شناسان زیر:گروه تخصصی متشکل از کار -1

 . آبزی پروری و مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی سال در زمینه  15ا تجربه کاری حداقل ب -مدیر پروژه -

سال سابقه کار  10داقل ح، دارای آبزیان های مکانیزه تولیدمتخص در حوزه طراحی و اجرای سیستم ؛ارشد شیالت و آبزی پروریکارشناس  -
 .نفر( 1)

سال سابقه کار  10تا  5ی ، داراپایش کیفی آب /کارشناس )ارشد( شیالت و آبزی پروری؛ متخصص در زمینه بیوتکنیک و برنامه ریزی تولید -
 .نفر( 1)

سال  10دارای حداقل  بی اقتصادیو ارزیا آبزی پروری و مکانیزاسیون به منظور تحلیل دادهحوزه مرتبط با  اقتصاد و بازاریابی ارشد کارشناس -
 .نفر( 1سابقه کار )

)سابقه کار در  ستانیدر حوزه س یمزارع پرورش ماه ونیزاسیو مکان یپرور یبزآ نهیزممفید مطالعاتی و اجرایی در زمینه  سابقهدارا بودن  -2
 شود(.سیستان به عنوان مزیت در نظر گرفته می منطقه

 .نویسی به فارسی و انگلیسیهارت گروه مطالعاتی در گزارشم -3

 ت.از تجربه موردنظر حائز اهمیت اسی اخالصهر صورت وجود سابقه فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی در منطقه سیستان، بیان د -4

 .ینوشتار و یگفتار بخش در ژهیو به یسیانگل زبان به تسلط -5
 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 3حداقل  ارائه -6

ها دمات علمی و فنی سایر رستهخفنی از توجه : مشاور می تواند برای طراحی و اجرای بهینه مکانیزاسیون پرورش ماهی؛ با توجه به شرایط 
   تخصص ها: همچون مهندسین مکانیک/ برق/ تاسیسات/ نقشه کشی/ آبیاری و زهکشی و ... استفاده نماید./
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 کلی اجرای برنامه بندیزمان. 9
ست.  ماه 6زمان کل اجرای پروژه  شده ا سوطبرنامه زمانی اجرای طرح در نظر گرفته  صورت مب ستی به  شود.او با ذکر جزییات  بای ساس  MSPارائه  رائه  برا

 شرح خدمات و برنامه زمانبندی الزامی است.

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

در حال انعقاد با  ای شتریب ای یارجدو قرارداد  ؛که در زمان فراخوان مناقصه یانیکارفرما، متقاض ایمناقصه هایتیمتوازن فعال عیتوز لیبه دل: 1-10 بصرهت

 مناقصه را ندارند. نیکارفرما داشته باشند امکان حضور در ا

 یهاپاکت شیگشا ،را کسب کردند 100از  70ی کیفی شدند و حداقل امتیاز فنیی که حایز شرایط ارزیابی هابسته تمام یفن یابیاز انجام ارز پس: 2-10 تبصره

برنده خواهد  یمال-یفن ازیاساس امت تراز شده بر تیقم نیکمترو به صورت همزمان انجام خواهد شد  ی حایز شرایط ارزیابی کیفی و فنیهابسته تمام یبرا یمال

 روش قیمت تراز شده با استفاده از فرمول زیر خواهد بود:بود. 

𝐿 =  
100 ∗ 𝐶

100 − [𝑖 ∗ (100 − 𝑡)]
 

 که در آن:

 L :قیمت تراز شده؛ 

 C : ؛("ب"پاکت  2قیمت پیشنهادی )درج شده در پیوست 

 i است(؛ 5/0: ضریب تاثیر امتیاز فنی )در اینجا 

 t (.100امتیاز فنی قابل قبول تا : امتیاز فنی پیشنهادها )بین حداقل 

 

  



 

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

15 
 

 

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

 روپوزال که در آن بیان شود چگونهشرح پدر این بخش باید مستندات نشان دهنده شواهد امتیاز فنی شرکات ارایه شود. همچنین  پیشنهاد فنی:. 1

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

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

بندی تفصیلی ه همراه برنامه زمانبها و تجربیات کافی و مرتبط با توصیف شرح وظایف هر یک از افراد در تیم پروژه وژه و سایر نفرات با تخصصاز مدیر پر

موفقیت آمیز پروژه  واند به پیشبردتدهنده که می دهی و امکانات شرکت پیشنهادهمچنین نحوه مستندسازی و گزارش شود. ارایه هافعالیتپروژه برای هر یک از 

  کمک کند باید معرفی شود.

 در( مبلغ ذکر)بدون  پروژه یاجرا طول در هانهیهزدرصد /سهم ،یارسال پروپوزال انیپا در یستیبا که است ذکر به الزم نیهمچن

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

 

 درصد کرد نهیهز شرح فیرد

  و ... یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

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

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

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

 

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

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

 قاضیشرایط مت. 12
  خواهد بود. 10طبق فرمول مندرج در بند ز امتیاز فنی به مالی و براساس تراقیمت  -لی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت روش انتخاب برای ارزیابی ما

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

 

 :توضیحات

 یهاتیکسب و کار، مز یهاتیاز ظرف یبرنامه بهره بردار یاجرا » پروژه (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد
 از 1401مهرماه  12تا  1401شهریور ماه  29 خیتار از « ستانیو خدمات در حوزه س داتیمحصوالت، تول یابیارزش و بازار رهیزنج یابیحوزه هدف، ارز ینسب

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس پروژه به  یرسم تیوبسا قیطر

 د. شوینم تافیدر طرح هیارا و مناقصه در شرکت قبال در یوجه گونه چیه و بوده گانیرا یمال و یفن یابیارز استعالم یهافرم -

 یحاو فشرده لوح همراه به و چاپ شده، مهر و الک و دربسته پاکت در و لیتکم را ازین مورد مدارک و هافرم ستیبایم کنندگانشرکت از کیهر  -

تهران، " آدرس در واقع پروژه رخانهیدب به 12/07/1401 مورخ سه شنبهروز  یاداروقت  انیپا تا حداکثر یبررس جهت مدارک، تمام اف ید یپ لیفا

                                                   
4 Methodology 

http://www.sistanproject.ir/
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 لیتحو" ستانیس پروژهطبقه همکف، دفتر  ست،یزطیامام، سازمان حفاظت مح ادگاریو  الهفضل خیش بزرگراه حدفاصل(، غرب به)شرق  میحک بزرگراه

 .ندینما افتیدر دیرس و

 مهر مجاز کنندگان امضا ای تشرک ییاجرا مقام نیباالتر یو با امضا کامل و خوانا صورت به ازیمطابق مستندات مورد ن ستیبایم یابیارز مدارک -

 روزنامه در درج با راتییتغ نیآخر یآگه س،یتاس یآگه اظهارنامه، اساسنامه، شامل شرکت یثبت مشخصات هیارا نیهمچن شده و ارسال شود. امضا و

 .است یالزام تیصالح یاه یو گواه سهامداران و نیبازرس رعامل،یمد ره،یمد اتیه اعضاء شناسنامه ریتصو ،یعموم مجمع نیآخر جلسه صورت ،یرسم

  لیمیا آدرسمکاتبه با  قیاز طر ای و 42781047-021 ه تلفنشمار با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 bid.hamounproject@gmail.com دیینما حاصل تماس.  

 

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها ض . 13

 . شودیمانجام  3 وستیپ در یفن ازیامتمطابق جدول  شنهادهایپارزیابی فنی  و خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای پ

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

شده  )در صورت وجود( نامهاطالعات و ضمانت سته  سایر مدارک خوا سته نحو صحیح و ه مدارک بسوم  ،اندشده ارایهو  اند و ده امضاء و تائید شدهشخوا

سناد و چهارم  شنهادهای ا شده پی سته  سالی مطابق چارچوب خوا شند ارایهار ست به شده با شنهادهای . بدیهی ا سناد ناقص که مپی ضوابط این ا طابق با 

 نشده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  ارایهمناقصه تنظیم و 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 داشته باشند. وجود

mailto:bid.hamounproject@gmail.com
mailto:bid.hamounproject@gmail.com
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دهنده به شرایط و احوال  که پیشنهاددلیل اینه گونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی بهیچ -

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

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

 .این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

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

 باشد. داشته

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

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

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

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

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

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

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

 . خواهد شدتشکیل  کارفرما

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

 ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود. به اشخاص

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

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

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

    بابت مورد پذیرش نیست.

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

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

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

 خواهد بود. مجریعهده ر یمنی بعهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی از عدم رعایت موارد اهمسئولیتی در این زمینه ب

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

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

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

 د.گیریهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرار مها وکیفیتنمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص

ر این ارزیابی دگیرند. قرار میمورد ارزیابی فنی و تخصـــصـــی  دهندگان پیشـــنهاد ،پس از کنترل موارد فوق ارزیابی فنی و تخصصصصصصی:-12 

 ارایهو با مدارک و اطالعاتی که  خواهند گرفت که به تشخیص کارفرما درک درستی از موضوع و ابعاد پروژه داشته باشند ی مورد تائید قرارهایشرکت

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

 د شد: دریافت شده به صورت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهنپیشنهادهای  :دریافتیپیشنهادهای مراحل ارزیابی -13

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

 یمتدولوژ/یشناسروش (2

 و موثر یدیکل کارکنان (3

 ژهیو اتیتجرب (4

 یو انتقال فناور آموزش (5

 بودن یبوم (6

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

 .متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشندهای 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 مندرج  فنی ل امتیازدهیجدودهندگان مطابق طالعات تکمیل 

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3در پیوست 

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

 جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

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

 .شودمیپیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

شنهاد قبل -15-2 شنهاد جدید به جای پی شنهاد دهنده صرفاً در محدوده زمان یجایگزینی پی شده برای مناقصه امکانی در نظر گتوسط پی پذیر رفته 

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناست

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

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

 یست. پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( ن

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

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

 مسئولیت خود فراهم نماید.

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

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

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

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

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

 .شودمیکه پیشنهاد فاقصد مبلصغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم  صورتیباشد مالک عمل قرار خواهصد گرفت و در 

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

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

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

در مهلت بسته و الک و مهر شده  درصورت ت کلی را به و پاک سوم قرارداده پاکتهر دو پاکت را در های مذکور، و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت
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، 1-5) به ترتیب شماره  فرم پیوست بایستو پاکت کلی می« ب»و « الف»پاکت های روی  دهد و رسید دریافت نماید. ارایهکارفرما  مقرر به

 به شرح زیر است:« ب»و « الف»پاکت محتویات  الصاق شود.  (3-5و  5-2

  :محتوی« الف»الف( پاکت 

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

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

ت یفاده از نرم افزارهای مدیر( و برنامه زمان بندی )گانت چارت( با استشناسیروشپیشنهاد فنی مشتمل بر روش کامل اجرای کار )( شرح تفصیلی 3

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتپروژه 

وی دیسک فشرده ربر  AcrobatReaderافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه  پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی فایل الک ارایه( 4

(CD.) 

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

شود عین شده. تصریح می صورت تکمیله ب جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمتو  2و  1 هایپیوستمطابق  ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ ( 1

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

 .(4 پیوست) 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 در یک پاکت« ب»و « الف» و مهر و موم شده های دربستهتوجه: لطفاً پاکت

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

گزار اده نخواهد شد و مالک عمل مناقصهترتیب اثر د قرار داده شود«  ب»جز پاکت ه ها بپیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

 باشد.می« ب»فقط پاکت 

 

 تذکر مهم: 

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

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

 ( 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

سناد و مدارکی را 4 ضمن اعالم آنها، محل قر( چنانچه کارفرما ا ست،  شده ا شته ن ستورالعمل نو های اردادن آنها را نیز در پاکتبخواهد که در این د

 تعیین خواهد نمود.« ب»و یا « الف»

اد شده در زمینه تجارب، سوابق ی ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهای خود5

 شده اقدام نمایند. ارایهو مستندات 

 

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

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

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

 ی برای جبران صورت نخواهد گرفت.یاستعالم هیچ ادعا

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

 واهد بود. خصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود  گزار تسلیم نماید. در غیر اینتنظیم و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه
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 :قیمت پیشنهادی-18

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

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

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

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

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

 نماید. ارایهجزییات مبلغ پیشنهادی را 

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

های رسمی و یا نامهه دوم مندرج در صفح م شدهاعالهرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ  :تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

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

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

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

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

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

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

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

 باشد.می ازیامت 100از  70حداقل امتیاز قابل قبول 

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

 . آیدعمل میه ب( 10طبق فرمول بند ) قیمت -فنی و مالی و براساس روش کیفیت

برای پیشنهاد دهنده فرستاده  رفرماوسیله کاه قبولی بکه اعالم کتبی درباره چنین  ، قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنپیشنهادهایک از  هیچ -ت

 شده باشد.

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

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

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

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

فاکس و یا نامه و به آدرسی  طور رسمی توسط کارفرما و به وسیلهه مناقصه بعنوان برنده بر پذیرفته شدن بهخ :اعالم رسمی برنده مناقصه-23

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

 :امضای قرارداد-24

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

 پیمان را شروع کند.

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

رداد با حایز شرایط بعدی که به منظور عقد قراحصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه در زمان مقرر توسط برنده مناقصه، از است کارفرما پس 

 الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
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شنهادی و در قبال  %25معادل  قراردادپرداخت مبلغ پیش :مبلغ پیش پرداخت-25 پرداخت معادل مبلغ پیش نامه بانکی معتبرضمانت ارایهمبلغ پی

شد.می ضمانت نامه با ست  صه ملزم ا ضا  7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  برنده مناق به کارفرما ارایه  قراردادروز کاری پس از ام

 نماید. 

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

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

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

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

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

 شود.نمی ادهدد ترتیب اثر شوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق  ارایهنماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 قرارداده شود.( "ب")حتما در پاکت  یمتآنالیز ق (1پیوست 
 یمت مد نظر قرار گیرند:قضروری است موارد زیر در پیشنهاد . 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  مشاورتوسط  آوری اطالعاتای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعقیمت پیشنهادی همچنین شامل هرگونه هزینه( 2

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

 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

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

 )ریال(

ها سایر هزینه

 )ریال(

کل هزینه 

 )ریال(

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

 مع کلج
     

 
 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

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

ع جوام نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقاپروژه محترم  تیریمد

 یمحل

رات و اسناد و مدارک و قبول مقر RFPاین شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهـد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 
اسناد مناقصه و با اطالع کامل  طور کلی تمامی مدارک وه عمومی مناقصه، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و ب

 جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه حاضر است:از 
شروح در مدارک فوقایه عملیــــلک -1 صات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طورت م شخ شرایط و م ی که از هر حیث مورد موافقت الذکر طبق 

ـــع  ـــا واق ـــرم ـــارف ـــــودک ـــدد  ش ـــه ع ـــغ ب ـــل ـــب ـــهرا در ازاء م ـــال و ب ـــروف  ...................................................  ری ح
های ضمیمه ه بر اساس فهرست مقادیر کار و جدول تفکیک نرخکریال  ......(............).....................................................................................................

شود. ) دیبر ارزش افزوده با اتیمال مبلغ یشنهادیپ متیق در( 1) م انجام دهد.این فر )عدد و  یشنهادیپ متی( ق2حتما لحاظ 

 .شود چسبانده یاشهیش چسب از استفاده با( حروف

 :نمایدعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهـّد میه و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2
یشنهاد حاضر و اعالم قبولی آن در پرسمی به امضاء نرسیده است  قرادادکه کار نماید. مادامیبالفاصله پس از اعالم کتبی کارفرما شروع بهالف( 

 .شودتلقی می قراردادحکم 
 های پایلوت چهارم در محل اجرا حاضر شود.شده توس مجری ارایهطبق برنامه اجرایی  ب(
ای طبق نمونه منضم از یکی مهروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضمانت نا 7انجام تعهـدات حداکثر ظرف مدت منظور تضمین حسن ( بهج

 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  ی معتبرهااز بانک
شروع به کار نماید و کلیه کارهاقرارداد( ظرف مدت مقرر در د ساخته و  ستقر  ضوع قرارداد را در مدت مندرج ی ، دفاتر و امکانات الزم کار را م مو

ــود، کارفرما 2در ماده  ــوع پیمان تکمیل و تحویل نش ــاند. چنانچه تا آن تاریخ کارهای موض ــارات تاخیر کار را  قرارداد باتمام برس حق دارد خس
 عنوان جریمه دیرکرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.محاسبه نموده و به

 شود. اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میلیه ضمائم، نماید که کاین شرکت تأیید می -3
ندگان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهاین شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه -4

 را ندارد. 
ــر از تاریخ آخرین مهلت قبول  -5 ــنهاد حاض ــنهادها تا مدت پپیش ــترداد بوده و روز  60یش ر عرض این مدت هر موقع کارفرما دمعتبر و غیرقابل اس

ه عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و بآور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر موافقت خود را کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
ـــرر عدول نماید، بد عهدات در زمان مقرر توسط یهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تیا از شرایط مقـ

 اهد شد.برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد با حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خو
سا صدق ا شرکت، کپی م ضاء مجاز  صره: جهت کنترل مهر و ام ضمیتب سمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر  شرکت در سنامه، روزنامه ر شنهاد  مه پی

 باشد.مناقصه می
 .. ....................................نام شرکت پیشنهاد دهنده: شرکت ...........................................................................

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

 تاریصصخ: ............................................................

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی:

 شماره ملی:                                                      
 کد پستی:

 شماره تلفن:
 فاکس:
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 فنیارزیابی های و مالک امتیازدهی (3پیوست 
ورود  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 یازدهیبه بخش امت
 

 های ارزیابی فنیمالک -4جدول 

 
 
 

  

  فیرد

 یابیارز یاصل اریمع

 اختصاص ازیامت و

 افتهی

 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

صفحات هر تعداد مجاز 

 یفن شنهادیبخش در پ

1 
 یفن هایتیصالح

 شرکت
 

25 

 3 ارزش افزوده  یگواه

 

 3  سیتاس روزنامه

 3  راتییو روزنامه تغ اساسنامه

 3 تیصالح نامه یگواه

 یهاازیکه مطابق با ن یقبل یسوابق کارها ۀارائ 
 3هر کار  ،مشابه کار)سه  شرح خدمات باشد

 (ازیامت
9 

 4 اسناد منظم ارائه

2 
ی/ متدولوژ/یشناسروش
  یزمان بند رنامهب

43 

 20  یو روش شناس یلیتفص خدمات شرح

 صفحه 40

 5  یزمان بند برنامه

 5 تیفیک نیتضم نحوه

 5 اطالعات تیریمد روش

 5 یده گزارش و  یمستندساز

 3 نینو یها یفناور از یریگبهره

 18 موثر و یدیکل کارکنان 3

 RFP 5مطابق با سند  یکار میمتناسب ت بیترک

 صفحه 25
 5 مرتبط تیمسئول و کار سوابق

 5 مرتبط یکار نهیزم و تخصص الت،یتحص

 3 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

 6 ژهیو اتیتجرب 4
 و مشابه شده انجام یکارها تجارب و سوابق

 مرتبط
3 

 صفحه 10
 3 یالمللنیب و یمل یها پروژه انجام تجربه

 5 یفناور انتقال و آموزش 5
 3 یفناور انتقال و آموزش تجربه

 صفحه 3
 2 یآموزش نینو یروشها از یریگبهره

 3 استقرار در سهولت و یدسترس 3 بودن یبوم 6

ارائه مستندات بومی بودن 
شامل آدرس دفتر / 

 قولنامه اجاره دفتر در زابل
 یا استان س و ب 

  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 

 

داخلـه کارمنـدان نمایـد کـه مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانون منـع موسـیله تأییـد می دهنده با امضـاء ذیـل ایـن ورقـه، بـدین این پیشنهاد

د باشـد و چنانچـه خـالف ایـن موضـوع بـه اثبـات برسـد، کارفرمـا یـا مناقصـه گـزار حـق دارنمی 1337دولت در معامالت دولتی مصوب دی مـاه 

 قصه را ضبط نماید.شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در منا ارایهکه پیشنهاد 

، اردادطــرف قــرنــوان عکــه هرگــاه ایــن پیشــنهاد دهنــده، برنــده مناقصــه فــوق تشــخیص داده شــود و بــه  شــودهمچنــین قبــول و تأییــد می

شــمول ممنوعیــت ادی را کــه مباثبــات برســد یــا چنانچــه افــر قــراردادمربــوط را امضــاء نمایــد و خــالف اظهــارات فــوق در خــالل مــدت  قــرارداد

ق خواهـد داشـت کـه حـنـد کارفرمـا کسـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتی از کـار را بـه آنهـا محـول  قراردادانون فوق هستند در این مذکور در ق

ایــد. ز امـوال او اخـذ نمای کـار را او تـأخیر اجــر قـراردادقـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجــام تعهـدات را ضـبط و خسـارات وارده در اثــر فسـخ 

 باشد.وارده با تشخیص کارفرما میتعیین میزان خسارت 

ل قـانون مزبـور ات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت مشـموبـه دلیـل تغییـرقـرارداد شـود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنـده متعهـد می

اتـب یشـنهاد دهنـده مرپ اسـت چنانچـه ه داده شـود. بـدیهیخاتمـ قـرارداد، مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تـا طبـق مقـررات بـه شود

ــه تنهــا کارفرمــا حــق دارد  ــه اطــالع نرســاند ن ــوط را ضــرا فســخ نمــوده و ضــمانت نامــه قــراردادفــوق را بالفاصــله ب بط نمایــد، بلکــه های مرب

 واهد نمود.نده وصول خپیشنهاد ده یز بنا به تشخیص خود از اموالو یا تأخیر در اجرای کار را ن قراردادخسارات ناشی از فسخ 

ورت تخلّــف صــون فــوق آگــاهی کامــل دارد و در هــای مترتــب بــر متخلفــین از قــاندارد کــه بــر مجــازاتپیشــنهاد دهنــده اعــالم مــی مضــافاً

 باشد.های مربوطه میمجازاتمستحق 

 

 

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

 …………………………ه: امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهند 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( 1-5پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 ئت مدیره شرکت مربوط به مشخصات و سوابق کاری و اجرایی هی 3-6 و2-6تکمیل 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 شد، اطالعات پروژهبا ها با موضوع پروژه مورد نظر مشابهبه منظور کسب امتیاز باالتر در صورتی که موضوع پروژه

 که دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

 رت، اظهارات ذکر شده بایست ضمیمه گردد در غیر این صوهای درج شده در فرم میمدارک و مستندات مرتبط با پروژه

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

 مربوط به ارزیابی رضایت کارفرمایان  5-6م پیوست شماره تکمیل فر (3

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

 دهی نخواهد بود.امتیاز الکانجام شده قبل از آن مسال قبل مورد نظر است و پروژه های  5های حداکثر تا که اطالعات 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:                                                                                        

 اریخ ثبت:                             مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    ت
 لیت: عاشماره کالسه:         محل ثبت:                   شماره و تاریخ ثبت قبلی:                     نوع ف

 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.

 

 مت: س   نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                               

 خذ مدرک: امیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ 

 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 مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 اریخ  و امضا:   ت  نام مدیر )مدیران( عامل:                                                                          

  



 

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

32 
 

 

 

 مشخصات و سوابق اجرایی افراد حقیقی -3-6فرم شماره 

 

 مت: س   نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                               

 خذ مدرک: امیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ 

 نوع تخصص:                           نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 اشتغال محل مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 

 ریخ  و امضا:   نام و نام خانوادگی:                                                                            تا
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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 

 

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

منابع طبیعی برای احیای  در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع 1401/............/...........در تاریخ 
با  تاالب ها، معاون محیط زیست دریایی و مجتبی ذوالجودیایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای های تاالبی و حمایت از معیشت جاکوسیستم

...به شماره ............................................................، از یک سو و واحد خدمات مشاوره .....که از این پس کارفرما نامیده می شودکدملی ......................... 
 که از این پس مشاوری.................................... .... با کدمل....................................ثبت......................وکد اقتصادی........................ به نمایندگی آقای 

نامه نامه خرید خدمات مشاوره، تصویبطبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئیناز سوی دیگر  شودی نامیده م
 ...........................در سال  .........................از محل اعتبارات ..................................هیئت محترم وزیران  1/10/88 مورخ ک42869ت/193542شماره 

 .گرددنعقد میم
 

  قرارداد موضوع -1 ماده

 است. شده تعیین 1 ن در پیوستآکه جزییات  "................................................ "مطالعاتی/اجرایی انجام پروژه موضوع قرارداد عبارتست از:

 مدارک و اسناد: 2 ماده

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

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 صویب شدهت  (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد  -2پیوست 
 لغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن مب -3پیوست

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

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

 

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

 .استرفرما  پیشنهادی مشاور برابر........................... ماه )قابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کا( 4)پیوست 
 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

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

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

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

 داخت کند.به مشاور پر بعد از تایید کتبی ناظر فنی  موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد
 

 نشانی  -6ماده 
کد   88233202ماره تلفنش –زیست  محیط حفاظت سازمان -پردیسان طبیعت پارک -حکیم شهید اهبزرگر شمالی ضلع -تهران: کارفرما نشانی
 738314155پستی

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

 گردد.ده تلقی میجدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد و دریافت ش

 های قرارداد تعداد نسخه -7ماده 
ر های آن اعتباهمه نسخه ونسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ابالغ شده است  3در این قرارداد

 یکسان دارند.

 

  

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی
محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی پروژه  معاون

 سیستان

 مشاور:  

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

  ......... 

 ناظر فنی:

 زادهندا اسد فلسفی
 سرپرست پروژه سیستان 
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

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

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

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

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

 : اختصاصیایط شر -1-5
شود. موارد درج شده ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میشرایط خصوصی شرایط ویژه

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

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

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

 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.

 ارشها :مدارک و گز -1-10
موضوع  / مطالعه های محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهشخصات فنی، کتابچهها، مشها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

 شود.داد برحسب مورد از سوی مشاور تهیه میرقرا
 مبلغ قرارداد : -1-11

هایی که بابت انجام آزمایش ه هزینهشود ( به اضافالزحمه )مبالغی که بابت کارکرد افراد پژوهشی و باالسری آن پرداخت میعبارت است از مبلغ حق
 شود.و تامین تجهیزات و خرید مصالح و مواد ) در صورت نیاز ( پرداخت می

 لی:برنامه ریزی ک -1-12
 دهد.ایان فصلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان میای است که زمان شروع و پبرنامه

 رنامه زمانی تفصیلی :ب -1-13
ت را به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدماای است که زمان شروع و برنامه

 دهد.می
 ها : ها، مفرد و جمع، عنواناریخروز، ماه، ت -1-14
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 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است. -1-14-1    
 ای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.نهر جا که مع -1-14-2    

های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت یاه عنوان -1-14-3    
 ه کرد.مدارک قرار داد از آنها استفادتوان در تفسیر اسناد و نمیو مفاد اسناد و مدارک است 

 شود.بط آنها تعریف میامه و بودجه و ضوااصطالحاتی که در این ماده نیامده است طبق قانون برن-1-14-4    
 

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

ر، افزایش یا کاهش تغیی 2ماده واند هنگام انجام کار، خدمات مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد کارفرما می ت-3-1

 دهد.

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

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

کارفرما گزارش  ندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییرات را بههرگاه طبق ب -3-2
 وافقت،مکند و پس از توافق می انجام تغییرات با مشاور مذاکره و مدتروز با بررسی گزارش مشاور، در مورد  10می کند کارفرما حداکثر ظرف مدت 

 نماید.تغییرات را ابالغ می، کارفرما 
مشمول خدمات اضافی  ارداد باشد،خدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قر -3-3

  ت.نیست و انجام آن به عهده مشاور اس 2-3و  1-3بندهای 

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

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

 پیشرفت کار  -5ماده 

کند نسخه به کارفرما تسلیم می کی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در کلیمشاور در پایان ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی 

  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی میه اعالم میخود را نسبت به گزارش یاد شدنظر  یک ماهو کارفرما تا 

 کارکنان مشاور  -6ماده 

 دهند، کارکنانیمه به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام همه کسانی ک -6-1
 ت.عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور اسشوند و مسئولیت مشاور شناخته می

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

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
 مکلف به رعایت انجام 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 باشدقوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 ه کار گیرد.بتواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، مشاور نمی -6-5
 ه کارگیری کارکنان شاغل مشاور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.ب -6-6
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 نمایندگان  -7ماده 

 ارفرما کنمایندگان  -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 در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ می ستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما،د -7-1-2    
 ی معتبر است.است، بدیهی است با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبل

 ه مشاور :نمایند -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 

رگیری حداکثر دمات 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
 .هت جامع و کامل باشدکارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر ج توسط خود ومهارت و دقت 

 های فنی و پژوهشی ارها و دستورالعملاستاند -9ده ما

گیری دیگری مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی و پژوهشی، متریک خواهد بود،سیستم اندازه -9-1
 شود.تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق ) شرایط اختصاصی(  5در پیوست 

و سایر استاندارهای معتبر استفاده کند. در صورت  م گزارشها، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه کشورمشاور باید در انجام پژوهش و تنظی -9-2
 کند. شود، استفادهتعیین شده است یا بعداً توافق می 5موجود نبودن موارد یاد شده از دستورالعملهای معتبر که در پیوست شماره 

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

اهبردی ضروری بداند، موظف است رهرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات 
کند و تصمیمات را لسه اقدام میاز تاریخ دریافت گزارش، نسبت به تشکیل جروز  15موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام درنگ به مشاور ابالغ میای تنظیم و بیدر صورتجلسه
 کند.م میگیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالنکند، مشاور خود تصمیم

 ایید مدارک و گزارشها تنحوه تسلیم و  -11ماده 

ده است، شپیش بینی کلی برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی  راو نتایج پژوهش خود  مشاور گزارش -11-1
های کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشکارفرما تسلیم مینرم افزاری به با یک نسخه بصورت همراه صورت مکتوب ه بنسخه  یکابتدا در 

ا با ذکر موارد دریک نوبت اعالم ، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود رکلییاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
 کند.می
افزاری و راهنمای نسخه به همراه نسخه نرم یکتأیید شده را در  یهااور مدارک و گزارشها را تأیید کند، مشرما مدارک و گزارشچنانچه کارف -11-2
ها، مشاور موظف کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا ها نیز خالصه گزارشو آن 

ارد را اصالح کرده و مدارک ای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما مواست ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده بر
ند تجاوز از این مدت مشمول کاهش ها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابالغ کنسخه تهیه و به همراه خالصه گزارش یکرا در 

 دت قبالً موافقت کرده باشد.که کارفرما با افزایش مالزحمه درج شده در قرارداد است، مگر اینحق
ود را برای خه نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل در مواردی ک -11-3

ود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و ان بر نظرات اعالم شده خکند. چنانچه کارفرما همچنبررسی مجدد به کارفرما اعالم می
 نیست.مشاور ها بر عهده  های خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریگزارش

فرما را استعالم های مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارا در مورد مدارک و گزارشدر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود ر -11-4
 گردد.شده تلقی می تائیدی ها و مدارک ارسالروز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15نماید و چنانچه تا می
 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط  حق الزحمه ی کارهای بعدی است و مشاورشده هر فصل، مبنا تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل ها، چکیدهه پیوست هر یک از گزارشبمشاور باید  -11-6

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

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

اساس درخواست مشاور فراهم ر بر های الزم برای تسهیل کار مشاور در مورد خدمات موضوع قراداد به ویژه در موارد زیکارفرما تدابیر و مساعدت  
 کند:می
 .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
 آن در انحصار دولت باشد. تهیه لوازم و وسایل که تهیه و توزیعفراهم نمودن زمینه  -12-3

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

نگهداری  درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما 10طمینان از حسن انجام کار، برای حصول ا -13-1
 شود.می
 شود.ارفرما ضبط میفع کن، تضمین حسن انجام کار به 22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود. 17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده ده باید پس از تایید مدارک و گزارشتضمین یاد ش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

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

 نحوه پرداخت  -15ماده 

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

 شود.پرداخت می 17ز تایید گزارش پژوهش طبق ماده اقسط آخر باقی مانده مبلغ قرارداد پس  -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
پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت   شودکه توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می اقساط قرارداد طی صورت حسابیهر یک از  -15-4
 گردد.می
یک  ف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسالکارفرما موظ -15-5

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

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

 پیش پرداخت  -16ماده 

معتبر  ضمانتنامه بانکیدر مقابل  پرداخت، بدون کسرکسور قانونییشه عنوان پدرصد از مبلغ اولیه قرارداد را ب 25به درخواست مشاور، کارفرما  -1-16
، یات محترم وزیران ه 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره از سوی مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد مید به کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قراردابه مشاور پرداخت می
ست مبالغ امه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف در صورت خات -16-2
های ها و مطالبات مشاور، با اخذ هزینهها، تضمینحل سپردهرا پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از م یبده

 نماید.مربوط اقدام می

 ساب صورت حساب نهایی و تسویه ح -17ماده 

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



 

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

42 
 

 

تایید  حسب مورد پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و گردد، ظرفشده تنظیم می دخدمات، صورت حساب نهایی که به ترتیب یا
 شود.می
ای که طی مدت یاد شده با جلسهدر نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را  در صورتی که صورت حساب یاد شده -17-2

 کند.دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق میمشاور تشکیل می
گیرد، تسویه حساب نهایی مشاور قرار می نیست و مبنای صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد -17-3

 شود.عمل می 6-15در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند 
بات وی و مطالآزاد  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 15حداکثر ظرف مدت 
پردازد. می روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما 15ر بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت هر گاه مشاو -17-5

ها ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهمیدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد در این صورت بی
مبالغ مذکور برای وصول مطالبات  و اگر مایدو مطالبات مشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد ن

 های او وصول کند.واهد داشت، مطالبات خود را از سایر داراییکافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور حق خ

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

ه مفاد تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه بمدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می
ن را تعیین نموده و طی گزارشی به آقرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی  ماده مربوط، براساس مبانی

ک عمل قرار ای تنظیم و مالسهروز پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعالم خواهد کرد. نتایج طی صورت جل 15کارفرما حداکثر و کارفرما اعالم 
 گیرد.می

ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد ان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسهدر پای
رسیدگی  23 گردد. در صورت عدم توافق دو طرف در مورد میزان انواع تأخیر ها، موضوع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق مادهمنظور می

 شود.یم
 حدود خدمات موضوع قراردادتغییر  -18-1
 وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری  -18-2
 تعلیق کارها از طرف کارفرما  -18-3
 ر و تائید کارفرمادرخواست مشاو-4-18

 خسارت تأخیر  -19ماده  

اکثر تا بیست درصد مبلغ م بر مدت قرارداد و حدبابت تاخیر مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر در مبلغ قرارداد تقسی -

 شود.قرارداد، از مشاور دریافت می

 تعلیق  -20ماده 

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

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

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

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

کند، در صورت ابالغ ، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم میمدید تعلیقروز قبل از انقضای مدت تعلیق یا ت 20مشاور  -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواندشروع کار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور می
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کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابالغ، کار یق بگیرد، موضوع را به مشاور ابالغ میچنانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعل -20-6
 یابد.ادامه می

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

یی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ پیشرفت آن و همچنین بخشها وهش،را تا هنگام ابالغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژ
 الزحمه آنها باشد.پذیر است، همراه با تعیین میزان حقمنافع کار در مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان

باید موضوع را به  ناتمام تکمیل گردد،س گزارش مشاور تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات هرگاه کارفرما رأساً یا بر اسا -21-4
 مشاور اعالم کند. در این صورت، مشاور موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد.

اب ست در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت حسامشاور موظف  در هر صورت، -21-5
 را به کارفرما اعالم نماید .اد های ناشی از پایان دادن قراردمه خدمات انجام شده و صورت هزینهالزححق
رسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان نسبت به بر 5-21های موضوع بند هد است، پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینهکارفرما متع -21-6

 گردد.آزاد می 17ت با توجه به ماده با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حال 17خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 
 گردد.اد این ماده عمل میشود و طبق مفقانونی 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 مه دادن به قرارداد را در تواند خاتیممشاور  -21-8

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

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

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

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

 .ث بدون مجوز کارفرماداد به شخص یا اشخاص ثالانتقال قرار -22-1-3    

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

 خود شریک کرده است.
ها اقدام کند و جریان امور را ظرف قص و اشکالکند تا نسبت به رفع نواتحقق هر یک از موارد زیر،به مشاور اخطار میرت کارفرما در صو -22-2

اید ابتدا آورد. در صورت عدم اقدام مشاور نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد بمدت یک ماه به صورت قابل قبول در
س از اخذ موافقت مقام یاد شده به تب پاانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مر متشکل از سه نفربه وسیله هیأتی 

 مشاور ابالغ گردد.

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

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

 کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.های رششود ) حداقل دو هفته (، اصل مدارک و گزااز طرف کارفرما اعالم می
لغ مربوط به ز ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مباکارفرما پس  -22-4

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

 حل اختالف  - 23ماده 

توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع 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 یا1-1-23ه روش تعیین شده در بندهایب د،ر، برحسب مو 3-23داوری طبق بند موضوع برای 
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قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه  23هایی که به استناد ماده های متفاوت دو طرف از بخشنامهئل ناشی از برداشتدر مورد مسا -23-1-1
چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم نماید و دو طرف طبق نظری که از و طرف از سازمان برنامه وبودجه ،وبودجه  ابالغ شده است، هر یک از د

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

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

-23ق بندهای الم شده طببه توافق نرسند یا نظر اع 2-1-23دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند  در صورتی که -23-2
 گردد.اقدام می 3-23هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند  ، مورد قبول2-1-23 و 1-1

ست توانند در خواها 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
 های مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.ارجاع موضوع

اهند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و طرفین سعی خو کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز  -23-4
 یند.نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایی اقدام نما فصل نمایند در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند

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

 خواهد بود.بودجه کشور 

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

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

 نکند.به تعهدات قراردادخویش عمل 

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

 طبق آن عمل خواهند کرد.

 بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی  مالیات -24ماده 

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

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

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. هایم پیوستتمامشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در  -25-1
لمی و فنی ها و اصول عهای مشاور در رعایت استانداردهای پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتو یا مدارک و گزارش تأیید خدمات -25-2

 ت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.هایی است که به علگوی کاستیکاهد و در هر حال مشاور مسئول و جوابنمی
رما قرار ور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفمسئولیت مشا -25-3

دات و های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهباشد، کماکان همان مسئولیتگرفته 
 های مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.مسولیت

 ممنوعیت قانونی  -26ماده 
قانونی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  141اصل  مشاور اعالم می کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت -26-1
 نیست. 22/10/1337
مفاد قوانین یاد  خالف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با در صورتی که -26-1-1

 شده تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.
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ه کارفرما بهای دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را ه تغییراتی در دستگاهدر شرایطی ک -26-1-2    
م نکند، ه محض اطالع به کارفرما اعالباعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را 

 نماید.کارفرما قرارداد را فسخ می
 خالت در امور سیاسی ایران را ندارند.کارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایشان حق د -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کندجی را که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید میمشاور موظف است تمام نتای -26-3

 حوادث قهری  – 27ماده 

های واگیردار، زلزله، شیوع بیماری های عمومی،وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب ددر موار
ناشی از کار مشاور نباشد،  های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه کههای بی سابقه و همچنین آتش سوزیسیل و طغیانهای غیر عادی و خشکسالی

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

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

ست انفساخ قرارداد به دلیل شرایط د بدیهی امراتب به طرف دیگر قرارداد اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گرد
 اضطراری موجب پرداخت خسارت یا هزینه اضافی به مشاور نمی شود.

 .شودذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل میپحاضر به طور موقت امکان  هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

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

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

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

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

 و نتایج پژوهش مدارک مالکیت  -30ماده  

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

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

  قرارداد: موضوع شرح
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 2 پیوست
 

 :شرح و حدود خدمات 
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 3 پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد.  سیستان
 

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

ل اعتبارات از محفنی مربوطه بصورت نقدی  ظربا تأیید مکتوب کارفرما و نااول، دوم  مرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصد کل  80-2

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  اتحادیه اروپا 
فنی مربوطه  ا تأیید مکتوب کارفرما و ناظربمرحله پایانی و ارائه مفاصــا حســاب تامین اجتماعی   پس از ارائه گزارش ادمبلغ قرارددرصــد کل  20-3

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

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

 
های قرارداد که در  ر و نیازمندیعوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاو : پرداخت هرگونه مالیات و2تبصره

ها و عوارض که باید طبق قوانین  الیاتمباشد. مبالغی از این  تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده مشاور می
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. یق کارفرما وصول گردد از پرداختو مقررات از طر

 
اساس کیفیت و کمیت تشخیص  : تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باشد و کارفرما مخیر است بر3تبصره

به پرداخت تمامی و یا  مطابق شــرح خدمات نســبت بهترین دانش موجود و داده شــده بر اســاس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد

صــور و یا عدول مشــاور از انجام قبخشــی از مبلغ قرارداد اقدام نماید. از طرف دیگر درصــورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت 

 شد. ز مبلغ قرارداد به نفع کارفرما ضبط خواهدقرارداد، بر اساس کیفیت و کمیت تشخیص داده شده، تمامی و یا بخشی ا

یید کتبی گزارش پیشــرفت : هرگونه پرداخت، پس از بررســی و تا 4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اســاس زمانبندی مندرج در پیوســت 4تبصــره

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

ا به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز است بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قسمتی از کاره شاورهر گاه م: 6تبصره 

شده برای ا سبت مدت تاخیر به مدت تعیین  ساوی با ن سبت تقلیل حق الزحمه م نجام کارها خواهد بود. این کل حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. ن

صو صره درخ شات میان مرحلهتب شرح خدمات و ارائه گزار ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به ص تاخیر در انجام هر یک از اجزاء 

 روش مشابه محاسبه خواهد شد.

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

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

 شرح خدمات
 پروژه )بر حسب ماه( یبند زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی

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

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

هرگونه اقدام در زمینه هد شد. پذیرفته خواکارفرما 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 ناظراجرای مفاد قرارداد 

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

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

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

 ( تحویل خواهد گردید.انپروژه سیستام پروژه به کارفرما )کلیه لوازم و تجهیزات غیرمصرفی تهیه شده از محل این طرح پس از اتم. 7

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

 محرمانه بوده و به هیچ عنوان ر اختیار مشاور قرار می گیرد کامالًکلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوطه به کارفرما که به هر نحو د. 9
 قابل انتقال و ارائه به غیر نمی باشد.

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

 اصالحات فنیِ مدنظر مراجع مذکور با مشاور خواهد بود.
حل کار یه، غذا، مسکن و مها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسایل نقل مشاور موظف است عالوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسی. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وز کتبی از کارفرما ممنوع و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آن بدون کسب مج کلیه حقوق مادی. 21
 است.
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مان و آموزش ها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهداشت و دردانشگاه.22
های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور ها و بخشتپزشکی را دارا باشند و شرک

 باشند.می

 فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خسارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود. بدیهی است. 23

 رد بر ذمه مشاور میباشد.به قرارداد مشاور را ندارد و تمام این موافرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط . کار24

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

 کار به پیمان این با طهراب در خود بین اختالف حل برای را خود کوشش نهایت طرفین اختالف، هرگونه بروز صورت : در اختالف حل. 26
 نباشد فصل و حل قابل طرفین یاراالخت تام نمایندگان مستقیم مذاکره طریق از که قرارداد اجرای یا تفسیر درمورد اختالف هرگونه. برند می

 . بود خواهد پیگیری و فصل و حل قابل قضایی مراجع طریق از  نتیجه حصول عدم صورت در و

 نماید جراا دارد برعهده قرارداد موجب به که را تعهداتی اختالفات، فصل و حل پایان تا که است موظف مشاور: تبصره. 
یل د را غیر ممکن نماید از قب: در صورت بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و مشاور که انجام تعهدات قرارداقهری حوادث. 27

ای مشترک تصمیمات مقتضی در این جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی  بی درنگ بایستی مراتب را به طرف دیگر کتبا اعالم  و در جلسه
 خصوص اتخاذ شود.

و رسمی ملی و بین المللی  مقاله یا گزارش از مطالعه موجود جهت درج در مجالت یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبر نوشتن. 28 
 یهاستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب منابع جامع تیریمد یارتقا پروژه نام ذکر ن،یهمچنبایستی با هماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد. 

 .عنوان حامی مالی در کلیه مستندات بایستی درج شود هب یمحل جوامع نیگزیجا شتیمع از تیحما و یتاالب

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

ر عهده مشاور بآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و جمع .30
 باشد.می

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

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

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

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

ها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش. 35
 ها به کار فرما اقدام نماید.نسخه و تحویل آن یکدر 
 منعقد شده است. 1400ا در سال ات اتحادیه اروپاین قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبار. 36

 
 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری ملی  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:       
 زاده ندا اسد فلسفی    

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

 

 پروژه (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 نام و نام خانوادگی

   

   

   

   

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

 
CURRICULUM VITAE 

  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی-

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس-
 

 مجری طرح های درون سازمانی: - .1

 همکار طرح های درون سازمانی:-

 مجری طرح برون سازمانی -

 همکار طرح های برون سازمانی-

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی:-

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت -

 مقاالت فارسی-

 المللی و داخلیهای بینارائه مقاله در کنفرانس-
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش 
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 طرح های دانشجویی-
 

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی-

 -سخنرانی در کارگاهای علمی

 ثبت اختراع-

 عضویت در هیات تحریریه مجله های -

  مسئولیتها-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها-

 سایر مهارتهای علمی -

 -رنرم افزا 

 مهارتهای زبان

 
- 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

و مجری ملی  تاالب هامحیط زیست دریایی و  معاون

 پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 زادهندا اسد فلسفی   

 سرپرست پروژه سیستان


