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 تاالب هامون هیحاش
 نیگزیجا یهاشتیاز مع تیاتاالب و حم ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا» یالمللنیببرگزارکننده: پروژه  -
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 ستانیس پروژهمرکزی  دفتر همکف، طبقه

 42781047-021: شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی -

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

   ( و در وقت اداریشنبهچهارتعطیل )شنبه تا  ساعات تماس: روزهای غیر -
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 مقدمه. 1

دار های اولویتمرتبط تدوین شده است، با توجه به برنامه هاینهادها و دستگاهالمللی هامون که توسط های بینومی تاالبببرنامه مدیریت زیست
رود. با توجه زیستی به منطقه به شمار میها برای احیاء و حفاظت تاالب هامون و نیل به پایداری محیطای از تالشو اهداف راهبردی که دارد، نمونه

ایجاد چارجوبی المللی هامون، های بیندار برنامه مدیریت جامع تاالباولویتهای به اهمیت و شرایط اکولوژیک خاص و بحرانی تاالب، هدف از برنامه
 باشد.میربط در سطح منطقه سیستان لی و استانی ذیریزی و اقدام نهادهای مواحد برای برنامه

دار، نهاد مسئول و نهاد همکار اولویتدی متفاوتی دارد که هر کدام اقدامات المللی هامون، اهداف راهبرهای بینبرنامه مدیریت جامع تاالب
سوزی، جز اهداف راهبردی برنامه مدیریت جامع تاالب هامون سوزی و حفاظت از تاالب هامون در برابر آتشمخصوص به خود را دارد. مساله آتش

، بهبود و حفاظت از تنوع دی احیاءو ذیل هدف راهبر که محیط زیست استان یکی از نهادهای همکار اصلی در این فعالیت به شمار می رود است
 گیرد.زیستی تاالب هامون قرار می

یکی از . پی دارد ی درها اثرات نامطلوب بسیارهای مولد حیات و تنوع زیستی در جهان هستند و خشک شدن آنترین محیطاز مهم هاتاالب
  آن است. فتن پوشش گیاهیرها، احتمال رخداد حریق و از بین تاثیرات خشک بودن تاالب

از . وابسته است های مختلف گیاهیگونه یکیاکولوژپوشش گیاهی یا وجود و وسعت  یآتش سوز حجم تاالب به شدت،بر  یاثر آتش سوز
های موجود در بستر تاالب های نیکند از بین رفتن ساقه و ریزومسوزی در بسترهای تاالبی را ایجاد میهایی که وقوع آتشجمله مهمترین آسیب

 است.

ای دالیل مختلف، دچار خشکسالی شده است. شرایط تاالب هامون به گونهبهچستان نیز المللی هامون در شمال استان سیستان و بلوتاالب بین
 سوزیو مستعد آتش سرعت خشکلی، این پوشش بهکند و در عین حال با خشکساسرعت رشد می، پوشش گیاهی آن بهاست که با ورود سیالب

بودن منطقه، آتش در مدت زمان  زاست. با توجه به بادخی های اخیر بارها رخ دادهساز در بستر هامون در سالسانهای طبیعی یا انشود. حریقمی
نمونه گذارد. برای ناپذیری بر جای میمحیطی برگشتن، اثرات زیستسوختن پوشش گیاهی بستر هاموتواند منطقه وسیعی را در برگیرد. کوتاهی می

 کند. های مردم محلی را نابود میدامکند و علوفه کنترل گرد و غبار را با مشکل روبرو می
سوزی، ابعاد وسیعی مقابله با آتشت. امری ضروری در منطقه سیستان اسسوزی، آتش با همقابل در بنابراین، پیشگیری از بروز حریق و آمادگی

از آنجائیکه گیرد. امعه محلی را دربرمیهای دولتی و جسازی میان ارگانو همچنین، شبکهری تجهیزات الزم آودارد و از آموزش جامعه محلی تا فراهم
ق جلوگیری بروز حریتواند تا حد زیادی از سازی اصولی در این زمینه میگیرد، فرهنگطور عمدی صورت میهای بستر هامون، بهسوزیبرخی آتش

 کند. 

جامعه  طرححریق اجرا نماید. در این مینه پیشگیری، مقابله و اطفاء زدر سازی و آموزش منظور فرهنگبه فعالیتیت درصدد اس مذکورپروژه 
آشنا  آتشاطفای هر نوع های ، شناخت پوشش گیاهی منطقه و شیوهمحلی در خصوص چگونگی پیشگیری از بروز آتش، اصول مقابله با آتش

شود تا های دولتی برقرار میدر سطح محلی میان جامعه محلی و ارگانسازی سازی و شبکهتیم ؛تقال آموزشو انمنظور تداوم همچنین، بهشوند. می
 های صورت گرفته تضمین شود.پایداری آموزش

 تعاریف.2

ست "همان  : "کارفرما" - ست دریایی و تاالبیمعاونت مح-سازمان حفاظت محیط زی جامع منابع  تیریمد یارتقا» یالمللنیپروژه ب "در قالب "هاط زی

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

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

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

 شود.دهنده نامیده می کننده در این مناقصه پیشنهاد: شرکت"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 
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شرکت "یمجر" - س:  شگاه  نیمهند شکده / دان سه / پژوه س شاور/ مو ست که اجرا م مقابله و  ،یریگشیپ نهیدر زم یسازآموزش و فرهنگ» مطالعه یا

 دارد.  به عهده را «تاالب هامونروستاهای حاشیه در  قیاطفاء حر

 است.  های هامون، هیرمند و نیمروزشهرستانمحدوده در  پنج روستای پایلوتمحدوده مورد مطالعه، : "طرحاجرای مطالعه / محل " -

  
 نقشه منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان

 سیستان نظری اجمالی بر پروژه  . 3

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

در تالش است تا مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی را به منظور احیای  آغاز شده و (2020-2025ساله )پنج اندازیمالی اتحادیۀ اروپا و با چشم

بر آن است که از  ستانیساید. پروژۀ اقلیم در جوامع محلی اجرا نم های جایگزیِن سازگار باهای تاالب هامون و پشتیبانی از معیشتبومزیست

ابزاری برای  های پایدار در منطقه سیستان پشتیبانی کرده و از پتانسیل استفاده از آب به عنوانِیند احیای اکوسیستم، کشاورزی و معیشتآفر

یکپارچۀ  ستفاده نماید. همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریتِهای فرامرزی و کاهش تبعاتِ تغییر اقلیم اصلح و ثبات از طریق همکاری

های موفق مدیریت آب و خاک و معیشت پایدار برای سازی و هماهنگی را با نمایش و تعمیم نمونهمنابع طبیعی و تقویت دانِش نهادی، ظرفیت

و در تعامل  است ریزی کردهبرنامه 2محورچارچوب رویکرد توسعۀ منطقه خانوارهای ساکن در منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در

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

 اند:دهی شدههای پروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمانفعالیت

 ؛ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت

 ؛وخاک شامل مدیریت و احیاء تاالب هامونوم: مدیریت پایدار منابع آب بخش د

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

 

 
                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 تیفعال اهداف. 4
 

 هدف اصلی
بخشی در زمینه های بینو همکاریی فرهنگ یتعال ی،جوامع محل و نهادهاتوانمندسازی و ارتقای ظرفیت  یالزم برا یبسترها یسازفراهمآموزش، نهادسازی، 

 . روستاهای پایلوت حاشیه تاالب هامونگیری، مقابله و اطفاء آتش در پیش

 اهداف عملیاتی 
 ؛پروژه یاجرا یبرا یزیرو برنامه نفعانیذ، قیکنترل حری، آتش سوز تیوضع لیتحل لوت،یپا یبا منطقه جهت انتخاب روستاها ییآشنا -

 نیاز ارزیابی سریع به منظور شناسایی تجهیزات مقابله و اطفاء حریق موجود در منطقه به لحاظ انواع، کمیت و کیفیت و تهیه لیست تجهیزات مورد -

 جوامع هدف مختلف یها براو نشست یآموزش یهاکارگاه یدر جوامع هدف با استفاده از برگزار یسازتیو ظرف یآگاه شیافزا -

 رینظ یتخصص یهامنتخب و آموزش یدر روستاها قیمقابله و اطفاء حر ،یریگشیپ یساختارمند در راستا یهاگروه لیو تشک یتباطشبکه ار جادیا -
 ؛قیحر یاطفا زاتیکار با تجه

 ؛های اجرای پروژه و برنامه پایش و ارزیابیگیری، مقابله و اطفاء حریق به منظور ثبت درس آموختهتهیه برنامه مشارکتی پیش -

 

 پروژه شرح خدمات. 5

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

در مشورت با  ریزی فرایند اجرای طرحو برنامهتحلیل ذینفعان  ه به منظور انتخاب روستاهای پایلوت،منطقآشنایی با گام اول: 

 (Inception report) کارفرما

)معیارهایی از  ، تهیه لیستی از معیارها که بر اساس آن روستاهای پایلوت بایستی انتخاب شوندمنطقه اانجام بازدیدهای صحرایی به منظور آشنایی ب -1-1

 ؛پایلوتو انتخاب روستاهای ش سوزی و دسترسی به جاده( قبیل پوشش گیاهی، جمعیت ساکن، میزان دام، نزدیکی به مناطق دارای ریسک باال در آت

 فراهم کنند. یاز آتش سوز یریشگیپ یباال را برا تیبا اولو یامکان تمرکز بر روستاها دیبا ارهایمع :1توضیح 

 ؛و کارفرما برگزاری جلسه برای انتخاب روستاهای پایلوت )دو برابر تعداد تعیین شده( با حضور دست اندرکاران -2-1

های )جامعه محلی و ارگان مدخالن موجودنفعان و ذیذی جهت تحلیلها و اطالعات مورد نیاز، و تهیه فهرست دادهورود به روستاهای مورد تایید -3-1

 ؛روستای پایلوتپنج  دولتی( به منظور تعیین نهایی

بندی و نحوه ورود به هر یک از روستاهای گروه اجرایی برای هر روستا، زمانتعیین رویکرد ورود به منطقه و چگونگی انجام فرایندهای اجرایی )تعیین  -4-1

 ؛پایلوت(

 بندی ذینفعان مختلف از طریق برگزاری جلسات با کارفرما؛اولویت -5-1

ژه یکپارچه منابع طبیعی و تدوین و اجرای برنامه عمل انسجام و بسیج اجتماعی محلی در روستاهای پایلوت پرو»: پروژه سیستان، طرحی با عنوان 2توضیح 

ها و . در صورت مطابقت روستاهای منتخب در این طرح با روستاهای پایلوت پروژه، خروجیبه انجام رسانده استرا « اجتماعی سیستان -توسعه اقتصادی

 ، در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.«بسیج اجتماعی»های طرح فعالیت

که در  را در دست انجام دارد« برداری خردمندانه از مراتع در معرض آسیب سیستانچرای دام و بهره یسامانده»ن پروژه سیستان، طرحی با عنوا: 3 توضیح

 تعیین روستاهای پایلوت این پروژه نیز بایستی مورد نظر قرار گیرند.
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تهیه فیت و ارزیابی سریع به منظور شناسایی تجهیزات مقابله و اطفاء حریق موجود در منطقه به لحاظ انواع، کمیت و کیگام دوم: 

 ؛تجهیزات مورد نیازلیست 

 شده از معیارهای استخراجموجود و مورد نیاز با توجه به  به منظور شناسایی تجهیزات و جامعه محلی مسئوالن اجرائی ،مصاحبه با کارشناسان -1-2

 ؛  1-1 بند 

 آتش )مشخص نمودن برند، تعداد تجهیزات و سایر پارامترهای مورد نیاز در هنگام خرید(مقابله و اطفا  ،یریگشیپ ازین موردتهیه لیست تجهیزات  -2-2

و نقشه راه مدیرت آتش با استفاده از  کارفرما مشورت با روستاهای پایلوتذینفع و مسئول شناسایی شده در  هایجهت تجهیز جوامع محلی، دستگاه

 تجهیزات مورد نظر

 

برای جوامع هدف  هاو نشست یآموزش یهاکارگاه یجوامع هدف با استفاده از برگزار در یسازتیو ظرف ییافزا یآگاه: سومگام 

 زیر: هایسرفصل به توجهبا  مختلف

سوزی بر پوشش آتش، اثرات ایجاد آتشچگونگی پیشگیری از و  مناطق تاالبیش چیست و اصول مقابله با آتش و ایمنی، دالیل بروز آتش در تآ -

 ؛روزه( 1)کارگاه  گیاهی، حیات وحش و معیشت

)کارگاه  های اولیه )درمانی( در هنگام وقوع حریقو کمک شناخت پوشش گیاهی منطقه به منظور بررسی پتانسیل ایجاد حریق در محدوده مورد نظر -

 ؛روزه( 1

بانان، دهیاران و ...( و جامعه محلی مدخالن دولتی )مدیران، کارشناسان، محیطنفعان و ذیجوامع هدف مورد نظر در این طرح عبارت است از: ذی: 4 توضیح

اه نظری و عملی کارگ 2جامعه محلی و نفر از  30با حضور حداکثر نظری و عملی کارگاه  10 برگزاری ،الزم است مجری )دامداران، کشاورزان، چوپانان و...(.

تعداد بروشورها و  .ریزی نمایدبرنامهرا  و پوستر با ارائه بروشور اطالعاتیهای مذکور سرفصلبرای  مدخالن دولتینفعان و ذینفر از ذی 30با حضور حداکثر 

  پوسترها به شرح زیر است:

 تاالب یبرا یسوزخطرات آتشگاهی در زمینه افزایش آ یا با محتواکارفرمبا مشورت  در لوتیپا یبروشور و پوستر با توجه به تعداد روستاها هیته، 

 .قیاز حر یریشگیپ یو نحوه استفاده از ابزارها یریگشیپ یهاروش

فرماندهی با قبلی های هماهنگی در مشورت با کارفرما، . همچنین الزم استباشدهزینه برگزاری کارگاه بر عهده مجموعه منتخب مناقصه می: 5 توضیح

 ها مد نظر قرار گیرد.برای آموزش و برگزاری کارگاه احمر لنشانی و هالآتش یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،زیست، حفاظت محیطیگان 

 

 گیری، مقابله و اطفاء حریق در روستاهای منتخبهای ساختارمند در راستای پیشایجاد شبکه ارتباطی و تشکیل گروه: چهارمگام 

 ؛تخصصی نظیر کار با تجهیزات اطفای حریقهای شو آموز

های ساختارمند، افراد : منظور از گروهمحلی ربطهای دولتی ذیمتشکل از جامعه محلی و ارگان ساختارمند یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیا -1-4

، و یا مجوز از فرمانداری و سایر مجوزهای مورد نیازکارت همیار طبیعت  دریافت مجوزهایی نظیر است که با و دارای هدف مشترک مندمحلی عالقه

 د.نگیرعهده میرا به سوزیآتش گیری ازو پیشمقابله مسئولیت 

های ارگانرایزنی با با  ها در روستاهای پایلوت و تحویل تجهیزات شناسایی شده در گام دومگیریبرای برگزاری جلسات و تصمیم هاییمکانمعرفی  -2-4

  .مربوط

 را با مشارکت جامعه محلی انتخاب نماید. و اطفاء حریق گیری و عملیات مقابلههای تصمیمو جانمایی مکان گذارینام منتخب، الزم است مجری: 6توضیح 

 یا گروه ساختارمند برای شبکه ارتباطی هاحریق و چگونگی استفاده از آن ءآشنایی با تجهیزات اطفاآموزش به منظور  نظری و عملیبرگزاری کارگاه  -4-3

 ؛روزه( 1)کارگاه  تشکیل شده
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 رهی)زنج قیحر یاطفا یهماهنگ، افتهیگروه ساختار کی ای یشبکه ارتباط به قیحرها آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق و چگونگی استفاده از آن

 ؛سوزیو انجام مانور آتش مناطق سوخته یبازساز ی وشدت آتش سوز یابیارز، (یفرمانده
 

پایش و  و برنامه های اجرای پروژهبه منظور ثبت درس آموخته گیری، مقابله و اطفاء حریقپیشمشارکتی برنامه : تهیه پنجمگام 

 .ارزیابی

مقابله و اطفاء  ،یریگشیپ مشارکتیبرنامه  خصوص تهیه به منظور همفکری در مدخالنذینفعان و ذی به 4تا  1گام های برگزاری کارگاه ارائه نتایج  -1-5

  ؛)کارگاه یک روزه( قیحر

 ؛(، پیش، در هنگام و پس از وقوع حریقهای هر یکربط و مسئولیتهای ذیتعیین افراد و ارگان)و دستورالعمل  مشارکتی برنامه هیته -2-5

 .گزارش نهاییو ارائه بندی جمع -3-5

 .تشریح شودو ابزارهای الزم برای اجرای هر یک از بندهای شرح خدمات  هاروشالزم است : 1توجه 

 ی علمی نوشته و ارجاع داده شود.شناختمنبعمطابق با اصول  ستیبایم هامآخذو تمامی  پروژههای خروجی این گزارش :2توجه 

هشدار و دیگر معرفی، های قالب بروشور، تابلودر  (Visibility) پذیریو رؤیت : تهیه و تولید محتوا، مواد و منابع آموزشی3توجه 

 در نظر گرفته شود. جهت ترویج و نصب در روستاهای پایلوت موارد مرتبط

 های مورد انتظارخروجی. 6

 هایی به شرح زیر ارائه دهد:رود مشاور خروجیانتظار می
 ؛(Wordصورت فایل ی )بهبندزمان، مطابق با برنامه و اجرا مطالعات مرحلهگزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه در -1
 ها،تیجوامع هدف، ظرف ییشناسا لوت،یپا یروستاهابررسی معیارهای انتخاب و لیست ورود به منطقه به منظور نتایج جلسات در راستای گزارش و  ارائه -2

 ،یمرتبط با آتش سوز یشتیمع یساکن، راهبردها تیجمع فیشده، توص دیبازد یاز جمله. مناطق/روستاها ،یدانیم یدهایبازد لیو تحل هیتجزو  هاتیمحدود
 ؛(Inception report) طرح یاجرا ندیفرا یزیربرنامه و رهیبه جاده و غ یدسترس ،مناطق پرخطرتحلیل  ،یسوزخطر آتشسریع  یابیارز

مورد  زاتیتجه ستیل هیو ته تیفیو ک تیموجود در منطقه به لحاظ انواع، کم قیمقابله و اطفاء حر زاتیتجه ییبه منظور شناسا عیسر یابیارزگزارش  ارائه -3
 ؛زاین
شامل و  مورد نظر یهاتوجه به سرفصل باها و نشست یآموزش یهاکارگاه یدر جوامع هدف با استفاده از برگزار یسازتیو ظرف یآگاه شیافزاگزارش  ارائه -4

 مفاد زیر:
 .سوزیآتش زمینه در یآگاه شیافزا یهاامیمطالب و پ ،یروش شناس کرد،یرو -
 برگزار شده، شامل تعداد و مشخصات شرکت کنندگان. یآگاه شیافزا یهاکارگاه /دادهایفهرست رو -

 .کارگاه /دادیگزارش از هر رو -
 یتخصص یهامنتخب و آموزش یدر روستاها قیمقابله و اطفاء حر ،یریگشیپ یساختارمند در راستا یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیاگزارش  ارائه -5

 و شامل مفاد زیر: قیحر یاطفا زاتیکار با تجه رینظ
 .روستا هر پنج سطح شبکه ارتباطی ایجاد شده در لیو تحل هیتجز -
 .ساختارمند یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیا یمشارکت ندیفرآتحلیل  -
 روستا. ایجاد شده در هر ساختارمند یهاگروه یا یشبکه ارتباط یو تصد یسازمان یهاهیرو ف،یدفتر، دستورات، وظا انیاعضا، متصدمشخص کردن  -

 ؛یابیارز و شیپا برنامه و پروژه یاجرا یها آموخته درس ثبت منظور به قیحر اطفاء و مقابله ،یریشگیپ یمشارکت برنامهگزارش  ارائه -6
 روستا؛ 5سوری در سطح با آتش موارد مرتبط گریهشدار و د ،یمعرف یدر قالب بروشور، تابلوها یریپذتیو رؤ یمحتوا، مواد و منابع آموزش دیتولارائه گزارش  -7
 شده مصور رنگی در یک نسخه و چاپ Wordصورت فایل ارائه گزارش نهایی با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به  -7
 ؛اقدامات از یمستندساز-8

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

 ؛به دو زبان فارسی و انگلیسی() 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
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 ها ش . گزار7
 مشخص شده است.  1ای و نهایی هر بخش، در جدول دورههای میانها شامل گزارشتعداد و نوع گزارش

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

 

 

 

 

 

 زبان  زمان ارایه تعداد عنوان 

پروژه در مرحله مطالعات و اجرا، مطابق با برنامه  شرفتیگزارش منظم از مراحل پ
 (Word لیصورت فا)به یبندزمان

7 
هر ماه یک گزارش پس از آغاز 

 تا پایان ماه هفتم  قرارداد
 فارسی 

بررسی معیارهای انتخاب ورود به منطقه به منظور گزارش و نتایج جلسات در راستای  ارائه
و  هیتجزو  هاتیمحدود ها،تیجوامع هدف، ظرف ییشناسا لوت،یپا یروستاهاو لیست 

ساکن،  تیجمع فیشده، توص دیبازد یاز جمله. مناطق/روستاها ،یدانیم یدهایبازد لیتحل
مناطق تحلیل  ،یسوزخطر آتشسریع  یابیارز ،یمرتبط با آتش سوز یشتیمع یراهبردها

 (Inception report) طرح یاجرا ندیفرا یزیربرنامه و رهیبه جاده و غ یدسترس ،پرخطر

 فارسی و انگلیسی اولپایان ماه  1

موجود در  قیمقابله و اطفاء حر زاتیتجه ییبه منظور شناسا عیسر یابیارزگزارش  ارائه
 زایمورد ن زاتیتجه ستیل هیو ته تیفیو ک تیمنطقه به لحاظ انواع، کم

 فارسی و انگلیسی دومپایان ماه   1

 یدر جوامع هدف با استفاده از برگزار یسازتیو ظرف یآگاه شیافزاگزارش  ارائه
 های مورد نظر و شامل مفاد زیر:سرفصلتوجه به  باها و نشست یآموزش یهاکارگاه

 .سوزیآتش زمینه در یآگاه شیافزا یهاامیمطالب و پ ،یروش شناس کرد،یرو -
مشخصات  امل تعداد وبرگزار شده، ش یآگاه شیافزا یهاکارگاه /دادهایفهرست رو -

 .شرکت کنندگان

 کارگاه /دادیگزارش از هر رو -

 فارسی و انگلیسی پنجمپایان ماه  1

 ،یریگشیپ یساختارمند در راستا یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیاگزارش  ارائه
 زاتیکار با تجه رینظ یتخصص یهامنتخب و آموزش یدر روستاها قیمقابله و اطفاء حر

 و شامل مفاد زیر: قیحر یاطفا
 .شده در سطح هر پنج روستا جادیا یشبکه ارتباط لیو تحل هیتجز -
 .ساختارمند یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیا یمشارکت ندیفرآ لیتحل -
 یو تصد یسازمان یهاهیرو ف،یدفتر، دستورات، وظا انیمشخص کردن اعضا، متصد -

 .شده در هر روستا جادیساختارمند ا یهاگروه ای یشبکه ارتباط

 فارسی و انگلیسی هفتمپایان ماه  1

 آموخته درس ثبت منظور به قیحر اطفاء و مقابله ،یریشگیپ یمشارکت برنامهگزارش  ارائه
 .یابیارز و شیپا برنامه و پروژه یاجرا یها

 فارسی و انگلیسی )ماه نهم( پایان قرارداد 1

 یدر قالب بروشور، تابلوها یریپذتیو رؤ یمحتوا، مواد و منابع آموزش دیتولارائه گزارش 
 .روستا 5سوری در سطح با آتش موارد مرتبط گریهشدار و د ،یمعرف

 
 پایان قرارداد )ماه نهم(

 فارسی و انگلیسی

صورت فایل گزارش نهایی با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگلیسی و به 

Word شده مصور رنگی در یک نسخه.  و چاپ 
1 

 پایان قرارداد )ماه نهم(
 فارسی و انگلیسی

 فارسی و انگلیسی پایان قرارداد )ماه نهم( 1 ؛اقدامات از یمستندساز

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

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

 و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

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

های مختلف در قالب کنسرسیوم توانند در صورت نداشتن کارکنان کلیدی در حوزهها میشرکت به گستره فعالیت موجود برای این شرح خدمات،بود. با توجه 

 شرکت و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

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

 مناقصه؛ مدارک ثبتی کنسرسیوم به کارفرما ارائه شود. 

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

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

 مشارکت میت انتخاب طیشرا

 «تاالب هامون هیحاش یمقابله و اطفاء آتش در روستاها ،یریگشیپ نهیدر زم یسازتیو ظرف ییافزا یآگاه» پروژه یبرا مشارکت میت انتخاب طیشرا
 :یعموم طیشرا

 
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

 نهی( در زمیحقوق تیاساسنامه )شخص / تیاز مراجع واجد صالح معتبر نامهیگواه/(شودیم محسوب تیمز)سازمان برنامه و بودجه کشور از یبندرتبهبودن  دارا -2
  .ستیز طیمحو  یشناسجامعه ،یاجتماع علوم ،یعیمنابع طب، عامل ریغ پدافند و خطرات کاهش، یمنیا

مربوط  ازیامت از سازمان برنامه و بودجه کشور از تیصالح یگواه یدارا مجموعه مناقصه، در کنندهشرکت یحقوق یهاتیشخص طیشرا یبرابر صورت در توجه:

  .برخوردار خواهد بود

 ندارند.  تیصالح نامهیبه ارائه گواه یازین یپژوهش /یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه-3

  .است تیاهم حائز نظر مورد تجربه از یاخالصه انیب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقاتیتحق تیصورت وجود سابقه فعال در-4

 پروژه: یکار میو تجربه ت مشخصات
 :ریز کارشناسان متشکل یتخصص گروه -1

 /ستیزطیو مح یسوزآتشمهار  ،منابع طبیعی با موضوعات یعیطب یایبال و بحران یمشارکت تیریمد نهیزم در موفقپروژه  5 یپروژه با تجربه کار ریمد -
 ؛مترقبه ریغ حوادث /بحران تیریمد

 حداقل یدارا امداد یفن و ینانشآتشو حفاظت/ کارشناس  قیاطفا حر تیریدر مد دیمفبا حداقل سابقه  ییزداابانیبو  یعیطب منابع تخصص با کارشناس -
 ؛نفر( 1) کار سابقه سال 4

 ؛(نفر 1) کار سابقه سال 5 حداقل یدارا یمشارکتو  یلگریتسه یکردهای( آشنا با روارشد لگری)تسه یاجتماع علوم کارشناس -

 ؛نفر( 2) کار سابقه سال 3حداقل  یدارا یو مشارکت یلگریتسه یکردهایآشنا با رو (لگریتسه کمک) یاجتماع علوم کارشناس -

 (.شودیم گرفته نظر در تیمز عنوان به ستانیس منطقه در کار)سابقه  یمشارکت یهاتیفعال نهیدر زم ییو اجرا یمطالعات دیدارا بودن سابقه مف -2
 (.شودیم گرفته نظر در تیمز عنوان به ستانیس)سابقه کار در منطقه  یسوزآتش با مقابله و یریشگیپ اصول نهیدر زم ییو اجرا یمطالعات دیدارا بودن سابقه مف -3
 .یسیانگل و یفارس به قیدق یسینودر گزارش یمهارت گروه مطالعات -4

 .است تیاهم حائز موردنظر تجربه از یاخالصه انیب ستان،یدر منطقه س ییاجرا ای یقاتیتحق تیدر صورت وجود سابقه فعال -5
 الزم برخوردار خواهد بود.  ازیاز امت 6شماره  وستیطبق پ مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -6
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 برنامهبندی کلی اجرای زمان. 9
 بندیزمان ارائه زییات ارائه شود.بایستی به صورت مبسوط و با ذکر جبرنامه زمانی اجرای طرح ماه در نظر گرفته شده است.  9زمان کل اجرای پروژه 

MSP بندی الزامی است.زمان براساس شرح خدمات و برنامه 

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

در حال  ای شتریب ای یرداد جاردو قرا ؛که در زمان فراخوان مناقصهی انیکارفرما، متقاض ایمناقصه هایتیمتوازن فعال عیتوز لیبه دل: 1-10 بصرهت

 مناقصه را ندارند. نیانعقاد با کارفرما داشته باشند امکان حضور در ا

 شیگشا ،را کسب کردند 100از  70از فنی یی که حایز شرایط ارزیابی کیفی شدند و حداقل امتیهابسته تمام یفن یابیاز انجام ارز پس: 2-10 تبصره

 ازیتراز شده بر اساس امت تیقم نیکمتربه صورت همزمان انجام خواهد شد و  ی حایز شرایط ارزیابی کیفی و فنیهابسته تمام یبرا یمال یهاپاکت

 روش قیمت تراز شده با استفاده از فرمول زیر خواهد بود:برنده خواهد بود.  یمال-یفن

L =  
100 ∗ 𝐶

100 − [𝑖 ∗ (100 − 𝑡)]
 

 که در آن:

 Lقیمت تراز شده؛ : 

 C ؛( "ب"پاکت  2: قیمت 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 

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

ها صالحیت روپوزال که در آن بیان شود چگونهشرح پارایه شود. همچنین  فنی شرکاشان دهنده شواهد امتیاز در این بخش باید مستندات ن پیشنهاد فنی:. 1

در زمینه این که  1شناسییک روش ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان تواند منجر به تحویل موفقیت آمیز موضوع میشنهاد دهنده پیو تجربیات 

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

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

آمیز پروژه کمک کند تواند به پیشبرد موفقیتدهنده که می دهی و امکانات شرکت پیشنهادهمچنین نحوه مستندسازی و گزارش شود. ارایهها انیک از ساختم

  باید معرفی شود.

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

 . شود ارائه جدول کی قالب

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Methodology 
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 :است شده ارائه نمونه عنوان به لیذ جدول شتر،یب ییآشنا جهت

 درصد کرد نهیهز شرح فیرد

  و ... یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

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

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

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

 

را به  های اجرایی، کارشناسی، باالسری، بیمه و هرگونه مالیاتهزینهها اعم از تمامی 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. 30به  70و براساس تراز امتیاز فنی به مالی به نسبت قیمت  -لی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت روش انتخاب برای ارزیابی ما

 .است 100 از  70 اسناد فنی و مالی ازیحداقل امتاخذ  ،یمال یابیارز به ورود شرط

 :توضیحات

 ،یریگشیپ نهیدر زم یسازتیو ظرف ییافزا یگاهآ» (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد

 یرسم تیوبسا قیطر از 1401 مهر 30 تا  1401 مهر 17 خیتار از «تاالب هامون هیحاش یمقابله و اطفاء آتش در روستاها

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس پروژه به 

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

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

 آدرس در واقع پروژه رخانهیدب به ماه مهر 30مورخ  شنبهروز  یاداروقت  انیپا تا حداکثر یبررس جهت مدارک، تمام اف ید یپ لیفا یحاو

 پروژه دفتر همکف، طبقه ست،یزطیمح حفاظت سازمان امام، ادگاری و الهفضل خیش بزرگراه حدفاصل(، غرب به)شرق  میحک بزرگراهتهران، "

 .ندینما افتیدر دیرس و لیتحو" ستانیس

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

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

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

 .است الزامی

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

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها ض . 13
انجام  3 وستیپ در یفن ازیامتمطابق جدول  شنهادهایارزیابی فنی پ و خواهد شدنون برگزاری مناقصات بررسی شده براساس قا ارایهیشنهادهای پ

 . شودیم

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

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

http://www.sistanproject.ir/
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ناقص که مطابق با پیشنهادهای . بدیهی است به شده باشند ارایهارسالی مطابق چارچوب خواسته شده  پیشنهادهایاسناد و چهارم اند و تائید شده

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

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

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

 بپذیرند.

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

 هتحقیق ب قرارداداز نوع و محل کار مورد  طرح هیاراو  قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادی دیباپیشنهاد دهندگان بررسی اسناد و مدارک مناقصه:  -1-3

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

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

ضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از نظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توه مناقصه، ب

 هاستفسار نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی ب bid.hamounproject@gmail.com لیمیآدرس ا قیاز طر کتباً کارفرما

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

شود یمتوضیح یا 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  .شودیم یرساناطالع ینترنتیدرگاه ا اینمابر و  قیاز طر ای و

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

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

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

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

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

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

 داشته باشند. وجودنظر در پیشنهاد 

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

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

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

 .پیشنهاد دهنده در این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

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

 باشد. را داشته

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

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

 پیشنهاد خود نماید.

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

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

mailto:bid.hamounproject@gmail.com
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 رمندیو ه مروزیهامون، ن یهاو بلوچستان شامل شهرستان ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س با محل: ییاآشن -5

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

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

 . خواهد شدتشکیل  دفتر کارفرما

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

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

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

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

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

  بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.

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

)پیوست  متیق شنهادیپ برگهیا بوده /  ناقصیا دارای مدارک  /باشد شده نییتع شرطدر پیشنهاد قیمت باشد/  هشد پروژه سیستان دبیرخانه

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

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

   فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

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

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

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

ر هده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی بعهگونه مسئولیتی در این زمینه برحال هیچه

 خواهد بود. مجریعهده 

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

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

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

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

صی:-12  ص شنهاد ،پس از کنترل موارد فوق ارزیابی فنی و تخ صی  دهندگان پی ص در این ارزیابی گیرند. قرار میمورد ارزیابی فنی و تخ

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

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

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

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

 (شرکت یفن هایتیصالح مستندات حقوقی و ثبتی) (1
 یبند زمان برنامه /یمتدولوژ/یشناسروش (2

 و موثر یدیکل کارکنان (3

 ژهیو اتیتجرب (4

 یو انتقال فناور آموزش (5

 (.ازیامت 100 از 70کسب کرده باشند )حداقل بر اساس معیارهای فوق های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را شرکت انتخاب بودن یبوم
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 های متقاضی که حد نصاب امتیاز فنی را کسب کرده باشند.برای شرکت مالی مبتنی بر قیمت پیشنهادیارزیابی  -2-13

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

ساس اپیشنهادهای  فنی ارزیابی شده از سوی پیشنهاددریافت شده طی مراحل فوق و بر ا  فنی جدول امتیازدهیدهندگان مطابق طالعات تکمیل 

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست 

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

 دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

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

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

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

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

سناد مناقصه انجام میهایی را که برای آمادهپیشنهاد دهنده کلیه هزینه -3-15 شد.سازی و تنظیم ا کارفرما در  دهد شخصاً متحمل خواهد 

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

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

شنهاد دهنده توصیه  -4-15 شرایط خاص محیطی حاکم شرح کار که با انجام مطالعات کامل در زمینه شود میبه پی و محدوده خدمات آن، 

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

 است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نماید.

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

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

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

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

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

که پیشنهاد فاقـد مبلـغ کل به حروف باشد کالً مردود اعالم  شده باشد مالک عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتینوشته 

 .شودمی

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

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

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

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

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

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

  :محتوی« الف»الف( پاکت 

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

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

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

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتت پروژه یمدیر
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بر روی دیسک  AcrobatReaderافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه  پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی فایل الک ارایه( 4

 (.CDفشرده )

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

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

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

 .(4 پیوست) 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 « ب»فوق را فقط در پاکت « ب»دهنده موظّف است پیشنهاد مالی خود و سایر موارد مندرج در بند  الزم به یادآوری است که پیشنهاد

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

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

 تذکر مهم: 

 همراه به یشنهادیپ متیق وجود صورت در. نشود داده قرار یشنهادیپ متیق ، فشرده لوح در که دیباش داشته توجه (1

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

های کت( چنانچه کارفرما اسناد و مدارکی را بخواهد که در این دستورالعمل نوشته نشده است، ضمن اعالم آنها، محل قراردادن آنها را نیز در پا4

 تعیین خواهد نمود.« ب»و یا « الف»

به اثبات ادعاهای خود در زمینه تجارب، سوابق یاد  ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت5

 شده اقدام نمایند. ارایهشده و مستندات 

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

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

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

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

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

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

 :قیمت پیشنهادی-18

بیمه، هزینه  ،افزوده ارزش بر اتیمال نیروی 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، ماموریتهاگزارشکپی و 

باشد بر اساس محدوده خدمات پروژه  آوری اطالعاتهزینه مورد نیاز برای جمعهرگونه در نظر گرفتن  باید قیمت پیشنهادی همچنین -2-18

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

شود و پیشنهاد دهنده،  ارایهاسناد مناقصه  1 پیوستفرمت پیشنهاد شده در  صورت تفکیک شده در قالبالزم است قیمت پیشنهادی به -3-18

 نماید. ارایهجزییات مبلغ پیشنهادی را 

 گونه تعدیل قیمت شامل قرارداد با برنده مناقصه مربوط به پروژه موضوع این فراخوان نخواهد بود.هر -4-18 
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 07تا پایان وقت اداری ) دستورالعمل م شدهشرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعالهرگونه پیشنهادی که برای  :تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

بدون باز شدن عودت پیشنهادها های مورد بررسی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت  ،های رسمی بعدی کارفرماو یا نامه( 1401 ماه اردیبهشت

 خواهند شد. داده

دهد، از  ارایهچنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطالعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشنهاد خود  :اطالعات نادرست-20

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتمجموعه 

ود تشخیص داده و دهندگان وقوف حاصل نماید پیشنهادها را مردا به تبانی بین پیشنهادچنانچه کارفرم :دهندگانتبانی پیشنهاد-21

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

 نمود.

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

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

 باشد.می ازیامت 100از  70امتیاز قابل قبول حداقل 

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

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

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

 فرستاده شده باشد.

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

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

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

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

طور رسمی توسط کارفرما و به وسیله فاکس و یا نامه و به ه عنوان برنده مناقصه ببر پذیرفته شدن بهخ :اعالم رسمی برنده مناقصه-23

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

 :امضای قرارداد-24

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

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

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

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

معادل و مورد قبول کارفرما  معتبرنامه ضمانت ارایهمبلغ پیشنهادی و در قبال  %25معادل  قراردادپرداخت مبلغ پیش :مبلغ پیش پرداخت-25

روز کاری پس از امضا  7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  برنده مناقصه ملزم است ضمانت نامه باشد.پرداخت میمبلغ پیش

 به کارفرما ارایه نماید.  قرارداد

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

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

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

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

حضوری  گونه مسئولیتی در قبال گم شدن، تاخیر و یا عدم دریافت اسناد مناقصه ندارد. پیشنهادها باید با مراجعه کارفرما هیچ :سایر موارد-29
 شود.د ترتیب اثر داده نمیشوفاکس 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 
 موارد زیر در پیشنهاد قیمت مد نظر قرار گیرند:ضروری است . شود ارایهبخش  مطابق با موارد مندرج در اینبایست یآنالیز کلی قیمت م

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

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

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

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

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

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

 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 قیمـت )حتما در پاکت  (2پیوست 
 

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

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

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

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

 دیبر ارزش افزوده با اتیمال مبلغ یشنهادیپ متیق در( 1) رم انجام دهد.های ضمیمه این فکه بر اساس فهرست مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ

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

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

 .شودتلقی می
ی هاای طبق نمونه منضم از یکی از بانکروز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضمانت نامه 7منظور تضمین حسن انجام تعهـدات حداکثر ظرف مدت به ب(

 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  معتبر
 2، دفاتر و امکانات الزم کار را مستقر ساخته و شروع به کار نماید و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در ماده قرارداد( ظرف مدت مقرر در ج

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

 شود. اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مینماید که کلیه ضمائم، این شرکت تأیید می -3
 گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد. ت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصهاین شرک -4
رما موافقت خود را روز معتبر و غیرقابل استرداد بوده و در عرض این مدت هر موقع کارف 60پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا مدت  -5

آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقـرر عدول کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
ان مقرر توسط برنده مناقصه، به منظور عقد قرارداد با نماید، بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زم

 حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
 باشد.ه میتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز شرکت، کپی مصدق اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر ضمیمه پیشنهاد شرکت در مناقص

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

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

 خ: ............................................................تاری

 :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 به بخش  یبرا تیواجد صالح ،یفیک یابیو بر اساس ارز ندیفراخوان را مطابق چارچوب اعالم شده ارسال نما نیا یابیکه مستندات مرتبط با ارز یانیمتقاض

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

 

 های ارزیابی فنیمالک -4جدول 

 
 
 

  

  فیرد

 یابیارز یاصل اریمع

 اختصاص ازیامت و

 افتهی

 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

تعداد مجاز صفحات هر 

 یفن شنهادیبخش در پ

1 
و  یفن هایتیصالح

 شرکتحقوقی 
 

25 

 3 ارزش افزوده  یگواه

 براساس اسناد 

 3  سیتاس روزنامه

 3  راتییو روزنامه تغ اساسنامه

 3 تیصالح نامه یگواه

شرح  یازهایکه مطابق با ن یقبل یسوابق کارها ۀارائ 
 (ازیامت 3هر کار  ،مشابه کار دو) خدمات باشد

6 

ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی )حداقل دو مورد 
 امتیاز ( 1.5هر مورد 

3 

 4 اسناد منظم ارائه

2 
ی/ متدولوژ/یشناسروش
  یزمان بند رنامهب

45 

 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

 5 نینو یها یفناور از یریگبهره

 15 موثر و یدیکل کارکنان 3

 RFP 4مطابق با سند  یکار میمتناسب ت بیترک

 صفحه 25
 4 مرتبط تیمسئول و کار سوابق

 4 مرتبط یکار نهیزم و تخصص الت،یتحص

 3 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

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

 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 یهاروش از یریگبهره

 4 استقرار در سهولت و یدسترس 4 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 
 

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

 

نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در وسیله تأیید می دهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدین این پیشنهاد

 ارایهباشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد نمی 1337معامالت دولتی مصوب دی ماه 

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

مربوط را  قرارداد، طرف قراردادکه هرگاه این پیشنهاد دهنده، برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان  شودهمچنین قبول و تأیید می

د یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در باثبات برس قراردادامضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت 

سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات  قرارداداین 

 باشد.کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می و تأخیر اجرای قراردادرا ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ 

، مراتب را شودبه دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور قرارداد شود چنانچه در حین اجرای پیشنهاد دهنده متعهد می

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به  ه داده شود. بدیهی است چنانچهخاتم قراردادرات به بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقر

و یا  قراردادهای مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ را فسخ نموده و ضمانت نامه قرارداداطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد 

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. ص خود از اموالیز بنا به تشخیتأخیر در اجرای کار را ن

های مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلّف مستحق دارد که بر مجازاتپیشنهاد دهنده اعالم می مضافاً

 باشد.مربوطه می

 

 

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

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

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

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

 : مهر شرکت 
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 الف کاربرگ الصاق به پاکت( 1-5ست پیو

  
 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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

25 
 

 

 هافرم :6پیوست شماره 

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

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

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

 سال گذشته؛  5های مشابه طی هاطالعات مربوط به پروژ 

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

 دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

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

 شود. ر نظر گرفته نمیاعتبار بوده و امتیازی برای شرکت د

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

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

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

 مربوط به تعهد نامه شرکت.  6-6( تکمیل فرم شماره 4
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 اطالعات عمومی شرکت / کنسرسیوم -1-6فرم شماره 
 نام شرکت یا کنسرسیوم:                          

       نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              ملیت:                
                     نوع شرکت:                                                                                              مبلغ سرمایه شرکت:    

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

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت: 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
   

   

   

   

   

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

 شماره فاکس:                               سایت اینترنتی:                        نشانی الکترونیکی: 
 مشخصات اعضای هیئت مدیره 

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

     

     

     

     

     

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

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

 تاریخ و امضا:                                                                            
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 مشخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیوم - 2-6ماره فرم ش
 لطفا در ابتدا به تعداد اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل،کپی تهیه شده و سپس تکمیل گردد.

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک: میزان 

 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:                       

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

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک: 

 نوع تخصص:                           نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

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

 نام شرکت
شغل مورد 

 تصدی
 اشتغالمحل  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.

 

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد: 

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد: 

 مبلغ قرارداد:                                      ریال  نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 وضعیت قرارداد:

  جاری است         اتمام یافته است 

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

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

 عنوان سمت 

 تاریخ 

 مهر و امضاء                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 ریال                              مبلغ قرارداد :                   نام کارفرما:

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

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

 عنوان سمت:

 تاریخ:

 مهرو امضاء                                                                                                              

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

 عنوان کارفرما:      

                  

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

 

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

نماید که چنانچه خالف موارد اعالم شده اثبات شود، ، تعهد می                                /کنسرسیوم:             تیم مشارکت

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

 تاریخ و امضا  سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد: 7پیوست شماره 

 است  رییانجام مطالعه قابل تغ تیماه با متناسب قرارداد نیا

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

های تاالبی و در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم 1401/............/...........
س که از این پبا کدملی .........................  تاالب ها، معاون محیط زیست دریایی و مجتبی ذوالجودیحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای 

........وکد اقتصادی........................ ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ....................................................................به شماره ثبت..............کارفرما نامیده می شود
طبق مقررات و شرایطی از سوی دیگر  شودی نامیده م تیم مشارکتکه از این پس لی.................................... به نمایندگی آقای ........................................ با کدم

هیئت محترم  1/10/88 مورخ ک42869ت/193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاوره، تصویبکه در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین
 .گرددنعقد میل اعتبارات .............................................................در سال  ......................... ماز محوزیران 

 

  قرارداد موضوع -1 ماده

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

 مدارک و اسناد: 2 ماده

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

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

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

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

 

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

 .استقابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  ماه  ) 12 برابر تیم مشارکتپیشنهادی 
 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

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

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

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

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

 نشانی  -6ماده 
 کد پستی 021-42781047 شماره تلفن –زیست  محیط حفاظت سازمان -پردیسان طبیعت پارک -حکیم شهید بزرگراه شمالی ضلع -تهران: کارفرما نشانی

738314155 
 ......................................................:........................................ کد پستی:: .......................................................................شماره تلفنتیم مشارکتنشانی 

شانی خود را تغییر دهد باید شانی جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که 15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد ن شانی جدید به  روز قبل از تاریخ تغییر، ن ن

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

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

 دارند.

 

  

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری   

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

  ......... 

 ناظر فنی:

 محمود رضایی
 سرپرست پروژه سیستان 
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

 پژوهش : -1-1
 های نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش گویند :فعالیت -

 های جدید علمی و فنی ایجاد نظریه 
  ارتقای سطح دانش علمی و فنی 
  گسترش دانش علمی و فنی 
  یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود 

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

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

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

 : اختصاصیشرایط  -1-5
شود. موارد درج شده در شرایط ت که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میای اسشرایط خصوصی شرایط ویژه

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

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما واگذار می تیم مشارکتکند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به امضا می شخصیتی حقوقی است که قرارداد را
 در حکم کارفرما هستند.

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

 خدمات: -1-8
 تعهد شده است. تیم مشارکتو اقداماتی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی / مطالعه  پژوهشعبارت از 

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

 مدارک و گزارشها : -1-10
داد برحسب رموضوع قرا / مطالعه بات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پژوهشهای محاسها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

 شود.تهیه می تیم مشارکتمورد از سوی 
 مبلغ قرارداد : -1-11

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

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

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

 ها : ها، مفرد و جمع، عنوانروز، ماه، تاریخ -1-14

 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است. -1-14-1    

 مات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.هر جا که معنای عبارت ایجاب کند کل -1-14-2    
های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت یها عنوان -1-14-3    

 ا استفاده کرد.توان در تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنهنمیو و مدارک است 



 

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

35 
 

 

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

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

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

 دهد.

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

های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با  ا حدود خدمات را در فصلتواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یمی تیم مشارکت -3-1-2    
 به کارفرما پیشنهاد کند. 2-3رعایت مفاد بند 

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

 نماید.تغییرات را ابالغ می، کارفرما 
مشمول خدمات اضافی بندهای  که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، تیم مشارکتخدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای  -3-3

  است. تیم مشارکتنیست و انجام آن به عهده  2-3و  3-1

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

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

 پیشرفت کار  -5ماده 

کند و ، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم میکلیه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی در پایان ما تیم مشارکت

  .گرددکند، در غیر این صورت مفاد گزارش تأیید شده تلقی میخود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم مینظر  یک ماهکارفرما تا 

  مشارکتتیم کارکنان  -6ماده 

تیم دهند، کارکنان و برای او خدماتی را انجام می تیم مشارکتهمه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه  -6-1
 است. تیم مشارکتشوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده شناخته می مشارکت

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

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.می تنها با نظر کارفرما تیم مشارکت -6-3
قوانین  مکلف به رعایتدر استفاده از خدمات آنها  تیم مشارکتدر صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد،  -6-4

 آنها را به کارفرما تسلیم نماید. قامت و کارو اسناد مربوط به مجوز ا می باشدو مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 تواند کارکنان شاغل کارفرما را بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد.نمی تیم مشارکت -6-5
 این قرارداد، ممنوع است. از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع تیم مشارکتبه کارگیری کارکنان شاغل  -6-6

 نمایندگان  -7ماده 

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

گردد، در حکم ابالغ کارفرما ابالغ می تیم مشارکتدر محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به  دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما، -7-1-2    
 است، بدیهی است با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است.
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 : تیم مشارکتنماینده  -7-2
 کند.نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می تیم مشارکتپس از مبادله قرارداد، 

 دقت و کوشش  -8ماده 

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

 های فنی و پژوهشی استاندارها و دستورالعمل -9ماده 

گیری دیگری در پیوست مگر آن که بنا به ضرورت، سیسستم اندازه فنی و پژوهشی، متریک خواهد بود، گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارکسیستم اندازه -9-1
 تعیین شده باشد و یا هنگام پژوهش درباره آن توافق شود.) شرایط اختصاصی(  5
و سایر استاندارهای معتبر استفاده کند. در صورت  شورباید در انجام پژوهش و تنظیم گزارشها، از دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه ک تیم مشارکت -9-2

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

 که نیاز به تأیید کارفرما دارد تیم مشارکتاقدامات  - 10ماده 

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

تیم نماید. چنانچه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، ابالغ می تیم مشارکتدرنگ به ای تنظیم و بیصورتجلسه
 کند.گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم میخود تصمیم مشارکت

 نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارشها  -11ماده 

پیش بینی شده است، ابتدا کلی برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی  راگزارش و نتایج پژوهش خود  تیم مشارکت -11-1
اد شده، ظرف های یکند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشنرم افزاری به کارفرما تسلیم میبا یک نسخه بصورت همراه صورت مکتوب ه بدر دو نسخه 

 کند.، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبت اعالم میکلیمدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
افزاری و راهنمای آن تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم یهامدارک و گزارش تیم مشارکتها را تأیید کند، چنانچه کارفرما مدارک و گزارش -11-2
موظف است  تیم مشارکتها، کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا ها نیز خالصه گزارشو 

ام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و مدارک را در چهار نسخه ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کد
الزحمه درج شده در قرارداد ها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابالغ کند تجاوز از این مدت مشمول کاهش حقتهیه و به همراه خالصه گزارش

 افزایش مدت قبالً موافقت کرده باشد. که کارفرما بااست، مگر این
با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای  تیم مشارکتنباشد،  تیم مشارکتدر مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر  -11-3

های موظف به اصالح مدارک و گزارش تیم مشارکتصرار داشته باشد، کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود ابررسی مجدد به کارفرما اعالم می
 نیست. تیم مشارکتها بر عهده  خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیری

نظر کارفرما را استعالم  م مشارکتتیاعالم نکند،  تیم مشارکتهای در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش -11-4
 گردد.شده تلقی می تائیدها و مدارک ارسالی روز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15نماید و چنانچه تا می
 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط  الزحمهحق  تیم مشارکتشده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و  تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل ها، چکیدهباید به پیوست هر یک از گزارش تیم مشارکت -11-6

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

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

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

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

 شود.، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری میتیم مشارکتدرصد از هر پرداخت  10برای حصول اطمینان از حسن انجام کار،  -13-1
 شود.، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود. 17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده تضمین یاد شده باید پس از تایید مدارک و گزارش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد  3طبق پیوست شماره  ههای مربوطدمات موضوع قرارداد که بر اساس دستورالعملمبلغ قرارداد بابت انجام خ
 شود .پرداخت می تیم مشارکتقرارداد به 

 پرداخت نحوه  -15ماده 

بر اساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در و صورت اقساط  درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و گزارش به 80 -15-1
 شود.تعیین و توافق شده است، پرداخت می 3پیوست 

 شود.پرداخت می 17گزارش پژوهش طبق ماده  قسط آخر باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تایید -15-2
 شود.به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می ، حسب مورد2-3زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند  -15-3
 گردد.شود پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت میتهیه و تسلیم کارفرما می تیم مشارکتهر یک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که توسط  -15-4
کارفرما موظف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخه از  -15-5

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

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

 پیش پرداخت  -16ماده 

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

 شود.به همان نسبت آزاد می تیم مشارکتکند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین پرداخت می مشارکت
 یبابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بده تیم مشارکتدر صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی،  -16-2

های مربوط ا اخذ هزینه، بتیم مشارکتها و مطالبات ها، تضمینرا پرداخت کند و گرنه کارفرما از طریق قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده
 نماید.اقدام می

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب  -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال می تیم مشارکتصورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی  -17-1
الحساب، افزایش یا کاهش خدمات، صورت های قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداختن اضافه یا از کسر میقرارداد و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آ

 شود.تایید می حسب مورد پانزده روز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و گردد، ظرفشده تنظیم می دحساب نهایی که به ترتیب یا
 تیم مشارکتای 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.توافق می تیم مشارکتدهد، مطرح نموده و با تشکیل می
گیرد، در قرار می تیم مشارکتنهایی صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه حساب  -17-3

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

 گردد.روز پس از تأیید صورت حساب نهایی پرداخت می 15حداکثر ظرف مدت 
پردازد. تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما میروز از تاریخ  15بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت  تیم مشارکتهر گاه  -17-5

ها و مطالبات ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد میدر این صورت بی
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و اگر مبالغ مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد،  مایدحسن انجام کار او را آزاد ن، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین تیم مشارکت
 های او وصول کند.طبق قوانین جاری کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

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

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

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

 خسارت تأخیر  -19ماده  

، خسارتی معادل حاصلضرب مجموع مدت تاخیر در مبلغ قرارداد تقسیم بر مدت قرارداد و حداکثر تا بیست درصد مبلغ قرارداد، از تیم مشارکتبابت تاخیر  -
 شود.دریافت می تیم مشارکت

 تعلیق  -20ماده 

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

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

شود. در غیر اینصورت، با درخواست ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده، قرارداد تمدید می 4، حداکثر به مدت  تیم مشارکتصورت موافقت 
 شود.به قرارداد خاتمه داده می تیم مشارکت

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

کند، در صورت ابالغ شروع روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می 20 تیم مشارکت -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. تواندمی تیم مشارکتکار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، 

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

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

پیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار  غ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش،تا هنگام ابال
 الزحمه آنها باشد.پذیر است، همراه با تعیین میزان حقدر مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان

تیم باید موضوع را به  تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل گردد، تیم مشارکتهرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش  -21-4
 موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دو ماهه انجام دهد. تیم مشارکتاعالم کند. در این صورت،  مشارکت

موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت حساب  مشارکتتیم در هر صورت،  -21-5
 را به کارفرما اعالم نماید .های ناشی از پایان دادن قرارداد الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینهحق
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نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات  5-21های موضوع بند ورت هزینهکارفرما متعهد است، پس از دریافت صورت حساب و ص -21-6
 گردد.آزاد می 17در این حالت با توجه به ماده  تیم مشارکتتسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار  تیم مشارکتبا  17انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

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

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

  .یخ مورد نظر در برنامه زمانیماه از تار 3از سوی کارفرما بیش از  1-12در صورت انجام ندادن مفاد بند  -   

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

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

 .2-1-26ی مدت قرارداد به استثنای مورد بند در زمان عقد قرارداد یا ط تیم مشارکتاثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر  -22-1-1    
 .2-1-26عدم اطالع به کارفرما در مورد بند  -22-1-2    

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

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

های آنان را در منافع خود برای گرفتن کار، به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه مشارکتتیم اثبات این مطلب که  -22-1-5    
 شریک کرده است.

را ظرف مدت  ها اقدام کند و جریان امورکند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالاخطار می تیم مشارکتکارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر،به  -22-2
نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به وسیله  تیم مشارکتآورد. در صورت عدم اقدام یک ماه به صورت قابل قبول در

ابالغ  تیم مشارکتذ موافقت مقام یاد شده به تب پس از اخاانتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مر هیأتی متشکل از سه نفر
 گردد.

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

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

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

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

  کند.اعالم می

 حل اختالف  - 23ماده 

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

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

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

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

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

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

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

 خواهد بود.

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

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

 قراردادخویش عمل نکند.

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

 عمل خواهند کرد.

 مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی  -24ماده 

و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض  تیم مشارکتپرداخت هر گونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به  -24-1
 است.  تیم مشارکتبه عهده  ، تیم مشارکتمربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز 

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

  تیم مشارکتمسئولیت  -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. هایتمام پیوستدر قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در  تیم مشارکت -25-1
می و در رعایت استانداردها و اصول عل تیم مشارکتهای از سوی کارفرما از مسئولیت تیم مشارکتهای پژوهش تأیید خدمات و یا مدارک و گزارش -25-2

 هایی است که به علت نقص کار او بعدها مشاهده گردد.گوی کاستیمسئول و جواب تیم مشارکتکاهد و در هر حال فنی نمی
در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی و حقوقی، که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما قرار گرفته  تیم مشارکتمسئولیت  -25-3

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

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

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

 شده تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.

موظف است مراتب را به کارفرما  تیم مشارکتهای دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، در شرایطی که تغییراتی در دستگاه -26-1-2    
مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعالم نکند،  تیم مشارکتتمه خواهد داد.چنانچه اعالم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خا

 نماید.کارفرما قرارداد را فسخ می
 یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند. تیم مشارکتکارکنان خارجی  -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کندپژوهش تحصیل یا تولید می موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام تیم مشارکت -26-3

 حوادث قهری  – 27ماده 

های عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب ددر موار
نباشد، به ترتیب  تیم مشارکتهای دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مچنین آتش سوزیهای بی سابقه و هطغیانهای غیر عادی و خشکسالی

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

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

اخت خسارت یا اقدام نماید تا در خصوص تعلیق یا انفساخ قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد بدیهی است انفساخ قرارداد به دلیل شرایط اضطراری موجب پرد
 نمی شود. تیم مشارکتهزینه اضافی به 
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 .شودر به طور موقت امکان پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل میحاض هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

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

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

 رعایت مقررات ایمنی  -29ماده 

 کنند.دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام کار رعایت میئن انجام میباید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطم تیم مشارکت

 و نتایج پژوهش مدارک مالکیت  -30ماده  

  .شوند متعلق به کارفرماستتهیه می تیم مشارکتنتایج پژوهش و مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط 

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 

  

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری   

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
  قرارداد: موضوع شرح

حریق اجرا نماید. در این طرح جامعه محلی در زمینه پیشگیری، مقابله و اطفاء سازی و آموزش منظور فرهنگپروژه مذکور درصدد است فعالیتی به
شوند. آشنا می های اطفای هر نوع آتشدر خصوص چگونگی پیشگیری از بروز آتش، اصول مقابله با آتش، شناخت پوشش گیاهی منطقه و شیوه

شود تا پایداری های دولتی برقرار میسازی در سطح محلی میان جامعه محلی و ارگانسازی و شبکهمنظور تداوم و انتقال آموزش؛ تیمهمچنین، به
 های صورت گرفته تضمین شود.آموزش

 

 هدف اصلی

بخشی های بینو همکاری یفرهنگ یتعال ،یجوامع محل و نهادهارفیت توانمندسازی و ارتقای ظ یالزم برا یبسترها یسازفراهمنهادسازی، آموزش، 

 روستاهای پایلوت حاشیه تاالب هامونگیری، مقابله و اطفاء آتش در در زمینه پیش

 

  اهداف عملیاتی

 ؛پروژه یاجرا یبرا یزیرو برنامه نفعانیذ، قیکنترل حری، آتش سوز تیوضع لیتحل لوت،یپا یبا منطقه جهت انتخاب روستاها ییآشنا -

ارزیابی سریع به منظور شناسایی تجهیزات مقابله و اطفاء حریق موجود در منطقه به لحاظ انواع، کمیت و کیفیت و تهیه لیست تجهیزات  -
 مورد نیاز؛

 ؛جوامع هدف مختلف یها براو نشست یآموزش یهاکارگاه یدر جوامع هدف با استفاده از برگزار یسازتیو ظرف یآگاه شیافزا -

 یهامنتخب و آموزش یدر روستاها قیمقابله و اطفاء حر ،یریگشیپ یساختارمند در راستا یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیا -
 ؛قیحر یاطفا زاتیکار با تجه رینظ یتخصص

 ؛پایش و ارزیابیهای اجرای پروژه و برنامه گیری، مقابله و اطفاء حریق به منظور ثبت درس آموختهتهیه برنامه مشارکتی پیش -

 

 
 

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری
............................ 
.......................... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست

 :حدود شرح خدمات
ریزی فرایند اجرای طرح در مشورت با با منطقه به منظور انتخاب روستاهای پایلوت، تحلیل ذینفعان و برنامهگام اول: آشنایی 

 (Inception report) کارفرما

 ، تهیه لیستی از معیارها که بر اساس آن روستاهای پایلوت بایستی انتخاب شوندانجام بازدیدهای صحرایی به منظور آشنایی با منطقه -1-1

و ( دسترسی به جادهو  پوشش گیاهی، جمعیت ساکن، میزان دام، نزدیکی به مناطق دارای ریسک باال در آتش سوزی)معیارهایی از قبیل 

 ؛انتخاب روستاهای پایلوت

 فراهم کنند. یاز آتش سوز یریشگیپ یباال را برا تیبا اولو یامکان تمرکز بر روستاها دیبا ارهایمع :1توضیح 

 جلسه برای انتخاب روستاهای پایلوت )دو برابر تعداد تعیین شده( با حضور دست اندرکاران و کارفرما؛برگزاری  -2-1

مدخالن موجود )جامعه محلی و نفعان و ذیها و اطالعات مورد نیاز، جهت تحلیل ذیورود به روستاهای مورد تایید و تهیه فهرست داده-3-1

 پنج روستای پایلوت؛های دولتی( به منظور تعیین نهایی ارگان

بندی و نحوه ورود به هر یک تعیین رویکرد ورود به منطقه و چگونگی انجام فرایندهای اجرایی )تعیین گروه اجرایی برای هر روستا، زمان -4-1

 از روستاهای پایلوت(؛

 بندی ذینفعان مختلف از طریق برگزاری جلسات با کارفرما؛اولویت -5-1

تدوین و اجرای برنامه عمل انسجام و بسیج اجتماعی محلی در روستاهای پایلوت پروژه یکپارچه منابع »طرحی با عنوان  : پروژه سیستان،2توضیح 

را به انجام رسانده است. در صورت مطابقت روستاهای منتخب در این طرح با روستاهای پایلوت « اجتماعی سیستان -طبیعی و توسعه اقتصادی

 ، در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.«بسیج اجتماعی»ای طرح هها و فعالیتپروژه، خروجی

را در دست انجام « برداری خردمندانه از مراتع در معرض آسیب سیستانچرای دام و بهره یسامانده»: پروژه سیستان، طرحی با عنوان 3توضیح 

 دارد که در تعیین روستاهای پایلوت این پروژه نیز بایستی مورد نظر قرار گیرند.

گام دوم: ارزیابی سریع به منظور شناسایی تجهیزات مقابله و اطفاء حریق موجود در منطقه به لحاظ انواع، کمیت و کیفیت و تهیه 

 لیست تجهیزات مورد نیاز؛

معیارهای استخراج شده و جامعه محلی به منظور شناسایی تجهیزات موجود و مورد نیاز با توجه به  مسئوالن اجرائی ،مصاحبه با کارشناسان -1-2

 1-1 بنداز 

آتش )مشخص نمودن برند، تعداد تجهیزات و سایر پارامترهای مورد نیاز در هنگام مقابله و اطفا  ،یریگشیپ ازین موردتهیه لیست تجهیزات  -2-2

 ارفرما؛ک مشورت با روستاهای پایلوتذینفع و مسئول شناسایی شده در  هایجهت تجهیز جوامع محلی، دستگاه خرید(

برای جوامع هدف  هاو نشست یآموزش یهاکارگاه یجوامع هدف با استفاده از برگزار سازی درافزایش آگاهی و ظرفیتگام سوم: 

 های زیر:با توجه به سرفصل مختلف

سوزی بر اثرات آتش، آتش چیست و اصول مقابله با آتش و ایمنی، دالیل بروز آتش در مناطق تاالبی و چگونگی پیشگیری از ایجاد آتش -

 روزه(؛ 1)کارگاه  پوشش گیاهی، حیات وحش و معیشت

های اولیه )درمانی( در هنگام وقوع کمکو  شناخت پوشش گیاهی منطقه به منظور بررسی پتانسیل ایجاد حریق در محدوده مورد نظر -

 روزه(؛ 1حریق )کارگاه 

بانان، دهیاران و ...( و مدخالن دولتی )مدیران، کارشناسان، محیطنفعان و ذی: جوامع هدف مورد نظر در این طرح عبارت است از: ذی4توضیح 

محلی و  جامعهنفر از  30کارگاه نظری و عملی با حضور حداکثر  10برگزاری  ،جامعه محلی )دامداران، کشاورزان، چوپانان و...(. الزم است مجری

های مذکور با ارائه بروشور اطالعاتی و پوستر را برای سرفصل دولتیمدخالن و ذیان نفعذینفر از  30نظری و عملی با حضور حداکثر کارگاه  2

 تعداد بروشورها و پوسترها به شرح زیر است: ریزی نماید.برنامه

 یسوزخطرات آتشافزایش اگاهی در زمینه  یکارفرما با محتوابا مشورت  در لوتیپا یبروشور و پوستر با توجه به تعداد روستاها هیته 

 .قیاز حر یریشگیپ یو نحوه استفاده از ابزارها یریگشیپ یهاروش ،تاالب یبرا
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نشانی و هالل احمر زیست، یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آتشحفاظت محیطیگان فرماندهی های الزم با : هماهنگی5 توضیح

 ها مد نظر قرار گیرد.برای آموزش و برگزاری کارگاه

گیری، مقابله و اطفاء حریق در روستاهای منتخب های ساختارمند در راستای پیش: ایجاد شبکه ارتباطی و تشکیل گروهگام چهارم

 های تخصصی نظیر کار با تجهیزات اطفای حریقو آموزش

های محلی: منظور از گروه ربطهای دولتی ذیمتشکل از جامعه محلی و ارگان ساختارمند یهاگروه لیو تشک یشبکه ارتباط جادیا -1-4

مند و دارای هدف مشترک است که با دریافت مجوزهایی نظیر کارت همیار طبیعت و یا مجوز از فرمانداری و ساختارمند، افراد محلی عالقه

 گیرند.عهده میسوزی را بهآتش گیری ازو پیشسایر مجوزهای مورد نیاز، مسئولیت مقابله 

با رایزنی با  ها در روستاهای پایلوت و تحویل تجهیزات شناسایی شده در گام دومگیریبرگزاری جلسات و تصمیمهایی برای معرفی مکان -2-4

 های مربوط. ارگان

گیری و عملیات مقابله و اطفاء حریق را با مشارکت جامعه محلی های تصمیمگذاری و جانمایی مکان: الزم است مجری منتخب، نام4توضیح 

 انتخاب نماید.

ها برای شبکه ارتباطی یا گروه به منظور آموزش آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق و چگونگی استفاده از آن نظری و عملیبرگزاری کارگاه  -4-3

 روزه(. 1ساختارمند تشکیل شده )کارگاه 

 قیحر یاطفا یهماهنگ، افتهیگروه ساختار کی ای یشبکه ارتباط به قیحرها آشنایی با تجهیزات اطفاء حریق و چگونگی استفاده از آن -

 . مناطق سوخته یبازساز و یشدت آتش سوز یابیارز، (یفرمانده رهی)زنج

های اجرای پروژه و برنامه پایش و گیری، مقابله و اطفاء حریق به منظور ثبت درس آموختهگام پنجم: تهیه برنامه مشارکتی پیش

 ارزیابی

 ،یریگشیپ مدخالن به منظور همفکری در خصوص تهیه برنامه مشارکتیبه ذینفعان و ذی 4تا  1ج گام های برگزاری کارگاه ارائه نتای -1-5

 ؛ )کارگاه یک روزه( قیمقابله و اطفاء حر

 ؛(های هر یک، پیش، در هنگام و پس از وقوع حریقربط و مسئولیتهای ذیتعیین افراد و ارگان)برنامه مشارکتی  هیته -2-5

 گزارش نهایی.و ارائه بندی جمع -3-5

 و ابزارهای الزم برای اجرای هر یک از بندهای شرح خدمات تشریح شود. هاروشالزم است : 1توجه 

 ی علمی نوشته و ارجاع داده شود.شناختمنبعمطابق با اصول  ستیبایمهای خروجی این پروژه و تمامی مآخذها گزارش :2توجه 

پذیری در قالب بروشور، ، تابلوهای معرفی، هشدار و دیگر موارد مرتبط محتوا، مواد و منابع آموزشی و رؤیت تهیه و تولید :۳توجه 

 در نظر گرفته شود.
 
 

 

 

 

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری   

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 3 پیوست
 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ

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

 پرداخت خواهد شد. 
 

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

در  ل اعتبارات اتحادیه اروپا از محفنی مربوطه بصــورت نقدی  با تأیید مکتوب کارفرما و ناظر .................... پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصــد کل  80-2
 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15اجرای مفاد 

 فنی مربوطه بصورت نقدی با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرماعی مرحله پایانی و ارائه مفاصا حساب تامین اجت پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصد کل  20-3
 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد  2022از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال 

 
ضبط خواهد شد که این مبلغ پس از پایان قرارداد و تایید درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما  10: به میزان  1بصرهت

 پرداخت خواهد شد. تیم مشارکتمطابق نظر کارفرما و رضایت کامل از اجرای قرارداد به توسط ناظر فنی،  اتمام موضوع قرارداد
 

های قرارداد که در  و نیازمندی تیم مشــارکتمربوط به  : پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و ســایر حقوق دولتی2تبصــره
شد به عهده  ست و یا در آینده برقرار خواهد  شد. مبالغی از این مالیات می تیم مشارکتتاریخ امضای این قرارداد برقرار ا ها و عوارض که باید طبق قوانین و  با

 حواله خواهد شد. ها کسر و به مراجع مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت
 

شده  : تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باشد و کارفرما مخیر است بر اساس کیفیت و کمیت تشخیص داده3تبصره

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

از انجام قرارداد، بر اسـاس کیفیت و  تیم مشـارکتاقدام نماید. از طرف دیگر درصـورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصـور و یا عدول 

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

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

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

بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قسمتی از کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز است کل  تیم مشارکتهر گاه : 5تبصره 

وص تبصره درخصحق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسبت تقلیل حق الزحمه مساوی با نسبت مدت تاخیر به مدت تعیین شده برای انجام کارها خواهد بود. این 

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

 شد.

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

 

 

 

 

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی      

 سرپرست پروژه سیستان
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 4 پیوست
 

 :کلی زمانی برنامه
 شرح زیر پیش بینی شده است: ماه به 9محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در  -

 شرح خدماتهای گام ردیف
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه(

 درصد وزنی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

            

            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و و تاالبمعاون محیط زیست دریایی  

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری  

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

  .......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی     

 سرپرست پروژه سیستان
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 5 پیوست
 شرایط خصوصی

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

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

هرگونه اقدام در زمینه اجرای مفاد قرارداد پذیرفته خواهد شد. کارفرما باشد و کلیه گزارشات پس از تأیید میان پروژه سیست نظارت علمی این پروژه برعهده. 3
 و نماینده کارفرما مورد تایید نخواهد بود. فنی بدون نظارت و اطالع ناظر

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

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

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

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

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

رد کامالً محرمانه بوده و به هیچ عنوان قابل انتقال و قرار می گی تیم مشارکتکلیه اطالعات و اسناد و مدارک مربوطه به کارفرما که به هر نحو در اختیار . 9
 ارائه به غیر نمی باشد.

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

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

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

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

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

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

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

 ندارد. م مشارکتتیکارفرما مسئولیتی نسبت به ادعاهای احتمالی کارکنان . 16

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

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

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

 بل تمدید خواهد بود.و موافقت کارفرما، قا تیم مشارکتمدت زمان اجرای در صورت لزوم با درخواست . 20

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

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

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

 میباشد. تیم مشارکترا ندارد و تمام این موارد بر ذمه  تیم مشارکتفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص خرید و تجهیز مربوط به قرارداد . کار24
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 ها و مصالح به کار بندد و توجهی ویژه به اصول توسعهموظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک تیم مشارکت. 25
 پایدار داشته باشد.

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

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

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

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

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

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

 باشد.می تیم مشارکتردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده آوری تمامی آمار و اطالعات موجمع .30

 باشد.می تیم مشارکتپیگیری دریافت کلیه اطالعات و مطالعات قبلی برعهده . 31 

 باشد. می مشارکتتیم بر عهده خود  تیم مشارکتتهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل . 32 

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

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

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

 منعقد شده است. 1401محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال از  تیم مشارکتاین قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات . 36
 
 

 

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 :شرکت مجری

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی

 سرپرست پروژه سیستان
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 پروژه و همکاران مجری )مدیریت( مشخصات :  6شماره  پیوست

 
 پروژه مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -8-2

 وظایف همکاران رشته -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
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  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی  -

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس -
 

 مجری طرح های درون سازمانی: -

 همکار طرح های درون سازمانی: -

 مجری طرح برون سازمانی  -

 همکار طرح های برون سازمانی -

 ه چاپ رسیده )از انگلیسی به فارسی(کتب ترجمه شده ب -

 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 

  
  

 طرح های دانشجویی-
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 پژوهشیهای داوری مقاالت و طرح -

 سخنرانی در کارگاهای علمی -

 ثبت اختراع -

 های عضویت در هیات تحریریه مجله -

  هامسئولیت -

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها -

 های علمی سایر مهارت -

 رنرم افزا -

 های زبانمهارت -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 ی ذوالجود یمجتب
 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 سیستانمجری ملی پروژه 

 :شرکت مجری  

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی    

 سرپرست پروژه سیستان


