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 الیم -( و ارزیابی فنی RFP)درخواست برای ارایه پیشنهاد 

 25-116382: مناقصه شماره 

 

 فراخوان:موضوع 

 

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

 «یجوامع محل

 (16:00 تا 8:00 یادار)ساعت  1401 آبان 9روز دوشنبه مورخ  یادار وقت انیپا تامهلت ارسال پیشنهاد:  -

 1401آبان  9 تیغال 1401مهر  25خ یتار زمان اعالم فراخوان عمومی: از -

 حد نصاب معامالت بزرگ دولتی مالی :برآورد  -

 تأمین اعتبار: اعتبارات اعطایی اتحادیه اروپا به صورت نقدیمحل  -

جامع منابع  تیریمد یارتقا»ارتباط با دفتر پروژه  یو برقرار ، سایت پروژه سیستانروزنامه اطالعات قیمکانیزم اطالع رسانی: از طر -

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

 1401آبان  9دوشنبه روز  یوقت ادار انیپا تاآخرین زمان تحویل مدارک پیشنهاد:  -

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

 ستانیس پروژه دفتر همکف، طبقه

 42781047-021: شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی -

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

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

بر  دیا تأکب یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا نیتدو

 ستانیپروژه س لوتیپا یدر روستاها داریپا یهاشتیتوسعه مع
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 مقدمه. 1
با  «یجوامع محل نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یارتقا»پروژه  سوم هدف به توجه با

 یخروج تحققاجرا و  منظور به ،«راییبندی اقدامات اجهای جایگزین و اولویتسیاست و برنامه اقدام کشاورزی پایدار و سازگار با اقلیم و معیشت»عنوان 
 یاپروژه ،«ا رویکرد مشارکتیهای جایگزین پایدار بهای محلی برای معیشتارزیابی ظرفیت برد زیستی و شناسایی فرصت»هدف با عنوان  نیاز ااول 

در  داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیکا تأب یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا نیتدو » عنوان با
با  یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکتو پایش اقدام  تدوین برنامه تداومبا هدف « ستانیپروژه س لوتیپا یروستاها

 طراحی شده است. سایر روستاهای پایلوت پروژه سیستاندر  داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیتأک

 تعاریف.2

 جامع منابع تیریمد یارتقا» یالملل نیپروژه ب "در قالب "عاونت محیط زیست دریایی و تاالب هام-سازمان حفاظت محیط زیست "همان  : "کارفرما" -

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

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با و هزینه

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

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

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

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

 یزیربرنامه یح مشارکتطر شیبرنامه اقدام و پا نیتدو »مطالعه  یمشاور/ موسسه / پژوهشکده / دانشگاه  است که اجرا نیمهندس: شرکت "یمجر" -

 به عهده دارد.  را « ستانیپروژه س لوتیپا یدر روستاها داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد

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

 .روستای پایلوت پروژه سیستان( 120روستا از مجموع  102) باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین
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 .  نظری اجمالی بر پروژه سیستان  3

 

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

های بومدر تالش است تا مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی را به منظور احیای زیست آغاز شده و (2020-2025ساله )پنج اندازیاتحادیۀ اروپا و با چشم

بر آن است که از فرایند احیای  ستانیساید. پروژۀ جوامع محلی اجرا نمهای جایگزین سازگار با اقلیم در تاالب هامون و پشتیبانی از معیشت

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

د. همچنین، این پروژه سعی دارد تا موانع مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی و های فرامرزی و کاهش تبعات تغییر اقلیم استفاده نمایطریق همکاری

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

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

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

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

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت، 

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

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

 

 :تیفعال اهداف. 4 

دهد. یم لیرا تشک ایمنطقه یزیرو هسته برنامه بودهجامعه  یازهایها و نبر اساس خواستدر سطح منطقه  هاتیفعال ییو فضا یمکان یسامانده

تلف است که به منظور استفاده کاربردها و مصارف مخ یو مکان برا نیزم می، علم تقسیاراض یکاربر یکپارچه ی مدیریتزیربرنامه گریبه عبارت د

مشخص و  یه صورت علمب یاراض یشود که الگوهایتالش م یزیربرنامه نی. در اردیگیمناسب و کارا صورت م ییو انتظام فضا نیاز زم ثرمو

به مثابه سلسله  یاراض یکاربر یزیر. برنامهردیقرار گ ایهای منطقهسایر سیستمو  گریکدیبا  یمختلف در انطباق و هماهنگ یهاتیفعال یابیمکان

از  یکی، نیزم یطرح کاربر تقیحقدر  .ردیگیصورت م هستند،مرتبط  نیزم با یکه به نوع نیازهای جامعهرفع  یاست که برا افتهینظام یاقدامات

و  یعموم ماتیو تصم یگذارهیبر سرما یاریاست که نه تنها اثرات بس یو کالبد ی، اقتصادیبه اهداف کالن اجتماع یابیدست یمهم برا یابزارها

یت یکپارچه منابع طبیعی و در این راستا، پروژه مدیر دارد. یکالبد طیمح تیفیو ک ایمنطقهرشد  زانیدر م یگذارد، بلکه نقش مهمیم یخصوص

( ILUMP) یاراض یکاربر چهکپاریو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو»ای را با عنوان اجتماعی سیستان مطالعه–توسعه اقتصادی

در صدد است در حاضر وژه پر است.انجام داده  سیستانروستای پایلوت پروژه  18در محدوده ای شامل « داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیا تأکب

های محلی برای ایجاد و توسعه و از این طریق بتواند فرصتتدوین نماید  این برنامه را برای سایر روستاهای هدف پروژه سیستانادامه مسیر، 

 شناسایی کند.های خرد پایدار در حوزه هدف را معیشت
  

                                                   
1 UNDP 
2 Area-Based Development Approach  
3 Climate-smart agriculture 
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 پروژه: شرح خدمات. 5
 

ور بندی از طریق مرها و بررسی و تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی و منطقهمحدوده انجام مطالعه براساس شاخص تدقیق. 1

 ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضیو گردآوری مطالعات پیشین برنامه

طالعات پایه گردآوری و بررسی م»آوری بخشی از اطالعات پایه موردنیاز در این بخش توسط مشاور منتخب الزم به ذکر است جمع -

سازی در حوزه های ظرفیتها و پیشنهاد طرحموجود، تکمیل مشارکتی اطالعات پایه موردنیاز، نیازسنجی و تحلیل جامع ظرفیت

کمیل تمراجعه نمایید(. شناسایی و  9مشاور به پیوست شماره انجام شده است )جهت آشنایی با شرح خدمات این « سیستان

ور منتخب های اطالعاتی موجود در بخش کاربری اراضی و همسوسازی آن با نیازهای موجود جهت تدوین طرح، بر عهده مشاشکاف

 باشد.کاربری اراضی می

 

 های ذیربط در حوزه هدفسازمانها براساس اسناد ثبتی و حقوقی موجود با همکاری بررسی و تدقیق یافته. 2

ت ارائه تحلیل جه موجود و ارائه گزارش تعارضات هاییبا کاربرهدف از اجرای این بند از شرح خدمات، استخراج تعارضات اراضی ملی 

 باشد.به بندهای بعدی می
 

 اندرکاران و ذینفعانبا دستهای مشورتی و مشارکتی تحلیل وضع موجود و مطلوب کاربری اراضی در قالب برگزاری نشست. 3

 با هدف رفع تعارضات موجود

ا حضور ب متعدد مشارکتی هایو کارگاهدو جانبه و چند جانبه  هایرود نشستانتظار می، این بند از شرح خدمات اجرای برای -

گزاری و چارچوب بر شناسیروشهای موردنیاز، تعداد نشست. برگزار گردد جوامع محلی منطقه مورد مطالعهاندرکاران و دست

  شناسی ارائه شود.در بخش روش اندرکاران و ذینفعاندستو چگونگی کسب نظرات  ی تدوین طرحهاکارگاه

 پروژه با رویکرد مشارکتی شیو پا تدوین برنامه اقدام. 4

ریزی مدیریت طرح مشارکتی برنامهشرح خدمات، بتواند برنامه اقدام و پایش  3 -1رود که در پایان اجرای بندهای از مشاور انتظار می

 نماید. ارائه روستاهای پایلوت پروژه سیستانهای پایدار در پایدار و یکپارچه کاربری اراضی را با تأکید بر توسعه معیشت

های اجرایی در حوزه های مداخله و تحلیل برنامهمنظور کسب اطالعات دقیق، روشبایست روش موردنظر خود را به مشاور می :1توجه 

 های پایدار در حوزه هدفریزی مدیریت یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی با محوریت ایجاد و توسعه معیشتتدوین طرح برنامه

 پیشنهاد نماید.

 یزیربرنامه یشارکتطرح م نیتدوروستا بوده که پروژه مطالعاتی  120الزم به ذکر است تعداد روستاهای پایلوت پروژه سیستان،  :2توجه 

ر این است که روستای پایلوت انجام شده است. هدف مطالعه حاض 18ی برای یک محدوده شامل اراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد

ی ایجاد و توسعه های محلی براسایر روستاهای هدف پروژه سیستان تدوین کرده و از این طریق بتوان فرصتبرنامه فوق الذکر را برای 

وسعه دامپروری، محور توسعه کسب و کارهای خانگی، توسعه کشاورزی سازگار با اقلیم، ت 8های خرد پایدار در حوزه هدف را در معیشت

ات و جدیدپذیر، توسعه صنایع دستی، توسعه گردشگری و فرهنگ و توسعه صادرهای تتوسعه شیالت، توسعه محیط زیست و انرژی

  شناسایی کرد.مبادالت مرزی 
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 های مورد انتظار:.  خروجی6

 ها در فرآیند اجرای پروژه:خروجی
 رای آن:برای اجو توسعه الزامات اساسی  در حوزه هدف یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکتمعرفی 

 اضی در روستاهای حوزه ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اربرنامهتوسعه  ییاجرا یندهایو ارائه ساختار، سازوکار و فرآ جادیا

 (.Inception Report) هدف

 راضی برای اکاربری های مشورتی و مشارکتی در حوزه تحلیل وضعیت موجود و مطلوب ریزی و برگزاری میزگردها و کارگاهبرنامه

 .های پایلوت پروژهدست اندرکاران و ذینفعان کلیدی در سطح سایت

 

 سازی گزارش نهایی نتایج حاصل از اجرای بندهای شرح خدمات:آماده

 ریزی مدیریت مهبرناهای بعدی اجرای طرح ها در گامارائه گزارش نهایی اجرای وظایف محوله و پیشنهاداتی جهت رفع موانع و شکاف

ه دو زبان فارسی ئیات، ببا ذکر کلیه جزهای خرد پایدار )معیشتبا هدف توسعه پایدار و یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی 

 .(نسخه یکدر رنگی شده مصور  و چاپ Wordصورت فایل  بهو انگلیسی و 

  ف پروژه )به دو زبان در حوزه هدریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی برنامهطرح ارائه سند/برنامه اقدام

 .فارسی و انگلیسی(

  بهبندزمانی اجرایی مطابق با برنامه هاگامگزارش ارائه( صورت فایل یWord). 

 مدیریتی در قالب فایل  دهیچکWord. 

 فایل خالصه مطالعه در قالب Power Point. 

 

 کتی شامل:ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارهای پروژه در حوزه برنامهآموختهه طرح تجربیات و درستهی

 های مفید پروژه و آموختهارائه پیشنهاداتی به دفتر پروژه در تعریف یک رویکرد شفاف برای به حداکثر رساندن اثر تجربیات و درس

 ها در سطوح مختلفآموختهآن از قبیل کمک به تعریف موثرترین سازوکارهای انتشار این درسگسترش نتایج حاصل از 

 باشد.المللی میای/ بیناندرکاران شهرستانی، استانی، ملی و منطقهدست

 مشارکتی به دو  ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی به شیوههای تدوین طرح برنامهآموختهتهیه کتابچه آموزشی از درس

 های آتی.زبان فارسی و انگلیسی جهت انتشار، مراجعات و آموزش

 

 ی شامل:امجموعهتهیه 

 .های پروژهکوتاه از مراحل اجرایی طرح در چارچوب دستورالعملفیلم  -1

 .های پروژهدستورالعملر فایل دیگر( در چارچوب و ه Excelو  Wordهای جانبی فایلنقشه، های پیوست )عکس، نمودار، فایل  -2
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 ها ش گزار. 7

 مشخص شده است.  1ها در فرآیند اجرای پروژه در جدول تعداد و نوع گزارش
 های مرتبط با این فراخواندهی در پروژهچارچوب معین برای گزارش -1جدول 

 زبان  زمان ارایه تعداد عنوان  بخش

ها در اول )خروجی
 اجرا(حین 

 5 گزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه
ماه یک گزارش پس از  دوهر 

 آغاز قرارداد
 فارسی 

 فارسی و انگلیسی دو ماه پس از آغاز قرارداد 1 (Inception Reportگزارش مفهومی )

 دوم
های )خروجی

 نهایی(
 

و  یمشورت یهاو کارگاه زگردهایم یو برگزار یزیرگزارش برنامه
 یمشارکت

 فارسی  ماه پس از آغاز قرارداد پنج 1

 فارسی  ماه پس از آغاز قرارداد هشت 1 یشارکتم کردیپروژه با رو شیبرنامه اقدام و پاپیش نویس  نیتدو

 جهت یشنهاداتیمحوله و پ فیوظا یاجرا ییگزارش نها نیتدو
 هارفع موانع و شکاف

 فارسی ماه پس از آغاز قرارداد نه 1

 وستیپ یلهایو فااز مراحل اجرایی پروژه کوتاه  لمیف -
 ییاجرا یهاگزارش گام -
 یتیریمد دهیچک -
 Power Pointخالصه مطالعه در قالب  -

 فارسی ماه پس از آغاز قرارداد ده 1

 فارسی و انگلیسی دادرماه پس از آغاز قرا ده 1 )نهایی( سند/برنامه اقدام طرح

 یشنهاداتیطرح به همراه پ یهاآموختهاز درس یکتابچه آموزش
 پروژه دیمف یهاآموختهو درس اتیحداکثر رساندن اثر تجرب یبرا

 فارسی و انگلیسی دادرماه پس از آغاز قرا ده 1
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 . سوابق و تجربیات 8
دهنده این مستنداتی که نشاناشند و ها و تجربه الزم برای اجرای پروژه را داشته ببایست توانمندیکنندگان در مناقصه میاشخاص حقیقی و شرکت

 توانمندی و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.
سن انجام کار و اعضای شرکت های مشابه و ارائه مستندات حکنندگان در مناقصه شامل سابقه انجام پروژهمعیار بررسی توانمندی و تجربه شرکت 

های مختلف در قالب لیدی در حوزهتوانند در صورت نداشتن کارکنان کها میای این شرح خدمات، شرکتبه گستره فعالیت موجود برخواهد بود. با توجه 
 کنسرسیوم شرکت و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

اسناد  و به همراه مدارک مشخص را ومیرهبر کنسرس دیابتدا با ند،ینما ومیها بخواهند اقدام به کنسرسکه شرکت یصورت در

 به کارفرما ارائه شود.  ومیکنسرس یمناقصه؛ مدارک ثبت

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

 خواهند شد.  

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

 مشاور انتخاب طیشرا

با  یاراض یکاربر چهکپاریو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا نیتدو » پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 « ستانیپروژه س لوتیپا یدر روستاها داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیتأک

 :یعموم طیشرا
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

  نهیدر زم( 2)حداقل رتبه  جمهور سیو نظارت راهبردی رئ زییرمعاونت برنامهو گواهینامه صالحیت  (یحقوق تیبودن اساسنامه )شخص دارا -2
 .یکشاورز و زیستمحیط  ،طبیعی منابع

 

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

 پروژه: یکار میو تجربه ت مشخصات
 یر:گروه تخصصی متشکل از کارشناسان ز -1

ها در حلیل دادهریزی مدیریت یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی، تسال در زمینه انجام مطالعات برنامه 15ا تجربه کاری حداقل ب -مدیر پروژه -
 این بخش و ارائه و تدوین رویکردها و برنامه عمل کاربری اراضی 

 (نفر 2ای )های توسعهسال در زمینه طرح 10تسهیلگر مجرب با تجربه کاری حداقل  -

 نفر( 1سال سابقه کار ) 10ریزی شهری و روستایی دارای حداقل کارشناس برنامه -

 نفر( 1سال سابقه کار ) 10( دارای حداقل GIS) یسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیای کارشناس -

 نفر( 1سال سابقه کار ) 10کارشناس حقوق منابع طبیعی و محیط زیست دارای حداقل  -

 نفر( 1)سال سابقه کار  10کارشناس توسعه کشاورزی، منابع طبیعی/ محیط زیست دارای حداقل  -

 نفر( 1)سال سابقه کار  10دارای حداقل کسب و کارها کارشناس توسعه  -

 نفر( 1سال سابقه کار ) 10کارشناس ارتباطات، پایش و مدیریت دانش دارای حداقل  -

سیستان به عنوان مزیت در  ی )سابقه کار در منطقهاراض یکاربر ارچهکپیو  داریپا تیریمد یزیربرنامهمفید مطالعاتی و اجرایی در زمینه  سابقهدارا بودن  -2
 شود(.ظر گرفته مین

 نویسی به فارسی و انگلیسیهارت گروه مطالعاتی در گزارشم -3

 ی از تجربه موردنظر حائز اهمیت است.اخالصهر صورت وجود سابقه فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی در منطقه سیستان، بیان د -4
 ینوشتار و یگفتار بخش در ژهیو به یسیانگل زبان به کامل تسلط -5
 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -6
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 کلی اجرای برنامه بندیزمان. 9
ستی به صورت مبسوط و با ذکر ج ماه 10زمان کل اجرای پروژه  ست. برنامه زمانی اجرای طرح بای شده ا شود. ارائه در نظر گرفته   MSPزییات ارائه 

 براساس شرح خدمات و برنامه زمانبندی الزامی است.

 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  شرایط ارزیابی کیفی و فنیی حایز هابسته 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 (.100: امتیاز فنی پیشنهادها )بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا 
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 .در هنگام ارسال پروپوزال ارایه شود بایستمی مستنداتی که. 11
 الی ارسال نمایند:م -مستندات / اطالعات زیر را برای امتیازدهی فنی های عالقمند باید ها / کنسرسیومشرکت

 شرح پروپوزال که در آن بیان شود چگونهدر این بخش باید مستندات نشان دهنده شواهد امتیاز فنی شرکات ارایه شود. همچنین  پیشنهاد فنی:. 1

  4شناسیت آمیز موضوع فراخوان در چارچوب زمانی مورد نیاز شود و ارایه یک روشتواند منجر به تحویل موفقیمیپیشنهاد دهنده ها و تجربیات صالحیت

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

اد در تیم پروژه به همراه برنامه ها و تجربیات کافی و مرتبط با توصیف شرح وظایف هر یک از افرپروژه متشکل از مدیر پروژه و سایر نفرات با تخصص

تواند ت پیشنهاد دهنده که میدهی و امکانات شرکهمچنین نحوه مستندسازی و گزارش ارایه شود. هافعالیتبندی تفصیلی پروژه برای هر یک از زمان

 د باید معرفی شود. به پیشبرد موفقیت آمیز پروژه کمک کن

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

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

 

 درصد کرد نهیهز شرح فیرد

  و ... یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

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

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

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

 

را به االسری، بیمه و هرگونه مالیات های اجرایی، کارشناسی، باز هزینه ها اعمتمامی هزینه پیشنهاد مالی در گرمناقصهالزم است : پیشنهاد مالی. 2

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

 شرایط متقاضی. 12
 خواهد بود.  10اس تراز امتیاز فنی به مالی طبق فرمول مندرج در بند قیمت و براس -روش انتخاب برای ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت 

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

 

 :توضیحات

 داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت شیبرنامه اقدام و پا نیتدو » پروژه (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح ئهارا درخواست به مربوط اسناد
 تیوبسا قیطر از 1401آبان  9تا  1401مهر  25 یختار از «ستانیپروژه س لوتیپا یدر روستاها داریپا یهاشتیبر توسعه مع دیبا تأک یاراض یکاربر کپارچهیو 

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irپروژه به آدرس  یرسم

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

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

تهران، " در آدرس واقع پروژه رخانهیدب به 1401آبان  9 مورخدوشنبه روز  یاداروقت  انیپا تا حداکثر یبررس جهت مدارک، تمام اف ید یپ لیفا

                                                   
4 Methodology 

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

 .ندینما افتیدر دیرس و

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

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

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

  لیمیا آدرسمکاتبه با  قیاز طر ای و 42781047-021شماره تلفن  با دیتوانیم شتریب اطالعات اخذ جهت -

 bid.hamounproject@gmail.com دیینما حاصل تماس. 
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 شود. یانجام م 3 وستیدر پ یفن ازیمطابق جدول امت شنهادهایبررسی خواهد شد و ارزیابی فنی پپیشنهادهای ارایه شده براساس قانون برگزاری مناقصات 

شنهادها:-1 شود که اوال مجموعه ارایه  کامل بودن پی سی خواهد نمود تا مطمئن  شنهادهای دریافتی را برر ست، دوم جزئیات شکارفرما، پی ده کامل ا

شدهنامه )در صورت وجود( و اطالعات و ضمانت شده ارایه  سته  سته ،اندسایر مدارک خوا شده سوم مدارک به نحو صحیح و خوا اند و شده امضاء و تائید 

شنهادهای ناقص که  ست به پی شند. بدیهی ا شده با شده ارایه  سته  سالی مطابق چارچوب خوا شنهادهای ار سناد و پی سناد مچهارم ا ضوابط این ا طابق با 

 ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. مناقصه تنظیم و ارایه نشده باشد

ست. ا :کامل بودن محدوده خدمات-2 شده ا صه ارایه  سناد مناق شرایط فنی خدمات مورد نیاز پروژه در ا سالی محدوده و کلیات  شنهادهای ار ز میان پی

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

 

 هایی مورد بررسی قرارخواهد گرفت که شرایط زیر را نیز دارا باشند.تنها پیشنهادهای شرکت شرایط مورد نیاز:-3

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

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

ام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، پیشنهاد، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع شوند. چنانچه هنگ

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

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

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

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

 شود. این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد شد.رسانی میطریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطالع

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

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

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

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

ین تواند آخرن صورت کارفرما میها باشد، در ایز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتا -

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

 وجود داشته باشند.

به شرایط و احوال  که پیشنهاد دهندهگونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی به دلیل اینهیچ -

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

mailto:bid.hamounproject@gmail.com
mailto:bid.hamounproject@gmail.com
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هاد دهنده در و مطالبه وجوه اضافی از این بابت پذیرفته نخواهد شد و هر گونه اعتراضی از سوی پیشن نخواهد بود قابل قبولپیشنهاد دهنده 

 .این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

را  زمان تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرما ئی انجام کار: پیشنهاد دهنده باید امکانات و توانایی الزم جهت اجرای سریع کار در مدتتوانا -3-3

 باشد. داشته

زم برای طوری که زمان اله ضوع پیمان را ببندی اجرای عملیات موبرنامه کار، فهرست کارکنان: پیشنهاد دهنده موظف است برنامه کلی زمان -3-4

 ی ضمیمه پیشنهاد خود نماید.بینی شده باشد همراه با فهرست کامل نیروی انسانطور مفهوم و روشن در آن پیشه شروع و خاتمه هر قسمت از کار ب

 "ابالغ شده"شود  ای که به نشانی مذکور ارسالهشود. هر مکاتباعالم می پیشنهاد دهندهاقامتگاه قانونی همان است که توسط  اقامتگاه قانونی:-4

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

زهک و  مروز،یزابل، هامون، ن یهاستانو بلوچستان شامل شهر ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س با محل: ییآشنا -5

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

ای در دفتر ن در مناقصه، جلسهگویی به سواالت آنامنظور پاسخکنندگان بهدر صورت نیاز و به تقاضای شرکت :جلسه قبل از تسلیم پیشنهاد -6

 کارفرما تشکیل خواهد شد. 

شود و نباید ارفرما محسوب میکلیه مفاد و مدارک ارسالی به کارفرمای این مناقصه محرمانه بوده و جزء دارایی ک بودن اسناد مناقصه:محرمانه -7

 به اشخاص ثالث بدون کسب رضایت قبلی کارفرما داده شود.

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

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

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

    بابت مورد پذیرش نیست.

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

صورت لّف نماید. در غیر اینمدت مکهای آموزشی کوتاهصالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرفاه اجتماعی رعایت نماید و در صورت 

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

 یمنی بر عهده مجری خواهد بود.هده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی از عدم رعایت موارد اعمسئولیتی در این زمینه به

صه:-10 شده  مدت مناق شنهادهایی که برای انجام خدمات مورد نیاز پروژه در مدت زمان ذکر  شدهتنها پی سی دقیق ،انددریافت  تر مورد برای برر

 متعاقباً اعالم خواهد شد. گشایش پاکت مالی به برگزیدگان ارزیابی فنیمطالعه قرارخواهند گرفت. تاریخ 

دات پیشنهاد دهندگانی که تائید بر اساس نمودار سازمانی پروژه و فهرست نفرات اعالم شده توسط مجری، تنها مستن تامین نیروی انسانی: -11

 گیرد.یهای مناسب جهت اجرای پروژه هستند، مورد بررسی قرار مها وکیفیتی انسانی با تخصصنمایند قادر به تامین نیرو

ر این ارزیابی گیرند. دپس از کنترل موارد فوق، پیشـــنهاد دهندگان مورد ارزیابی فنی و تخصـــصـــی قرار می ارزیابی فنی و تخصصصصصصی:-12 

و با مدارک و اطالعاتی که ارایه  رفرما درک درستی از موضوع و ابعاد پروژه داشته باشندهایی مورد تائید قرار خواهند گرفت که به تشخیص کاشرکت

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

 د شد: ت کلی در قالب مراحل ذیل ارزیابی خواهنپیشنهادهای دریافت شده به صور مراحل ارزیابی پیشنهادهای دریافتی:-13

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

 شرکت و حقوقی  یفن ازیامت (1
 یبند زمان برنامه /یمتدولوژ/یشناسروش (2
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 و موثر یدیکل کارکنان (3

 ژهیو اتیتجرب (4

 یو انتقال فناور آموزش (5

 بودن یبوم (6

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

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

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

شده از سوی پیشنهاددهندگان مطابق جد فنی ارزیابی ساس اطالعات تکمیل  مندرج  فنی ول امتیازدهیپیشنهادهای دریافت شده طی مراحل فوق و بر ا

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3در پیوست 

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

 جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

شنهاد -1-15 صه  هر پی شده در مناق سناد( تکمیل  سخه )مجموعه ا شنهاد دهرا دهنده تنها حق ارایه یک ن نده که در ارایه بیش از یک دارد. هر پی

 شود.پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف می

شنهاد دهنده صرفاً در محدوده زمانی در نظر گ -2-15 شنهاد قبلی توسط پی شنهاد جدید به جای پی شجایگزینی پی پذیر ده برای مناقصه امکانرفته 

 .شودباطل میاست. بدیهی است در این صورت پیشنهاد قبلی 

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

شود )مستقل از اینکه هنده ایجاد میی که در اثر انجام فرآیند تکمیل اسناد مناقصه و برای پیشنهاد دهایشرایطی مسئول و یا متعهد به تامین هزینه

 پیشنهاد دهنده برنده مناقصه باشد یا خیر( نیست. 

کم بر انجام یط خاص محیطی حاشود که با انجام مطالعات کامل در زمینه شرح کار و محدوده خدمات آن، شرابه پیشنهاد دهنده توصیه می -4-15

شرح کار و قوانین و مقررات و ویژگی شرکت در این مخدمات  شنهاد و  ست با هزینه و های طرح، کلیه اطالعاتی را که برای تهیه پی صه الزم ا ناق

 مسئولیت خود فراهم نماید.

 اید به زبان فارسی باشد.شود بارایه میاسناد مناقصه و همچنین سایر مدارک و مکاتباتی که از طرف پیشنهاد دهندگان  زبان پیشنهاد:-16

 : نحوه ارایه اسناد مناقصه-17

رامون شرایط مناقصه، مبلغ کل پیشنهادی خود دهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقیقات الزم پی : پیشنهادتکمیل نمودن مدارک مناقصه -17-1

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

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

 شود.حروف باشد کالً مردود اعالم میباشد مالک عمل قرار خواهصد گرفت و در صورتی که پیشنهاد فاقصد مبلصغ کل به 

ها )که ممکن است در حین الحیهاص ،گزار دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهای را که از مناقصهپیشنهاد دهنده باید اسناد و مدارک مناقصه

نظیم، مهر و امضاء نموده و همراه سایر مدارک ها و مقررات، تکمیل، تسایر دستورالعملد( و شوکنندگان ارسال مناقصه صادر و برای کلیه شرکت

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

در مهلت ر بسته و الک و مهر شده دصورت پاکت کلی را به  و سوم قرارداده پاکتهر دو پاکت را در های مذکور، و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

، 1-5به ترتیب  )شماره  بایست فرم پیوستو پاکت کلی می« ب»و « الف»روی پاکت های مقرر به کارفرما ارایه دهد و رسید دریافت نماید. 

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

 



 

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

15 
 

 

  محتوی:« الف»الف( پاکت 

، گواهی نشان دهنده ارانرسمی، صورت جلسه آخرین مجمع عمومی، تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و سهامد روزنامه (1

 ثبت در سامانه ارزش افزوده، گواهی صالحیت، 

 ؛ معیار فنی 3شواهد  معیارهای ارزیابی کیفی و تمام مستندات نشان دهنده (2

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

 ؛پروژه مرتبط دربردارنده جدول شرح خدمات

وی دیسک فشرده ربر  atReaderAcrobافزار قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه  پیشنهاد فنی( ارایه فایل الکترونیکی شرح تفصیلی 4

(CD.) 

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

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

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

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

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

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

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

 باشد.می« ب»فقط پاکت 

 

 تذکر مهم: 

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

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

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

 باشد.دهندگان به منزله قبول کلیه شرایط و نظرات کارفرما می ( تکمیل و ارایه پیشنهاد از سوی پیشنهاد3

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

 تعیین خواهد نمود.« ب»و یا « الف»

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

 و مستندات ارایه شده اقدام نمایند.

 

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

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

یق بوده و در صورت عدم دهنده موظف به بررسی دق گزار صورت گرفته باشد، پیشنهادهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهبعضی از ردیف

 استعالم هیچ ادعایی برای جبران صورت نخواهد گرفت.

دون تغییر، حذف و یا قراردادن شروطی در آن تکمیل، پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مناقصه را ب ناقصه:مهر و امضاء اسناد و مدارک م -2-17

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

بیمه، هزینه کپی و ، افزوده ارزش بر اتیمالت، های اجرای پروژه مشتمل بر نیروی انسانی، مالیاقیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینه -1-18

 برداری باشد.دمات، آموزش و بهرهخگذاری، تامین کاال و های سرمایههزینهاسکان، ها و سفرهای الزم، ها، ماموریتگزارش

شنها -2-18 شد )بآودی همچنین باید در نظر گرفتن هرگونه هزینه مورد نیاز برای جمعقیمت پی ساس محدوده خدمات پروژه با ه ری اطالعات بر ا

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

شنهادی به -3-18 ست قیمت پی ستالزم ا شده در پیو شنهاد  شده در قالب فرمت پی سناد 1 صورت تفکیک  شنهاد دهنده، من ا شود و پی صه ارایه  اق

 جزییات مبلغ پیشنهادی را ارایه نماید.

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

و  تیریســازمان مد 03/07/1389مورخ  49834/100نامتناســب که خارج از محدوده برآورد )مطابق بخشــنامه شــماره  یمال یها شــنهادیپ -5-18

 حذف خواهند شد. یمال یابیارز ندی( باشند، از فرایزیبرنامه ر

های رسمی و یا نامهه دوم مندرج در صفحهرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ اعالم شده  تاخیر در ارسال پیشنهاد:-19

 های پیشنهادها بدون باز شدن عودت داده خواهند شد.نگرفته و پاکت بعدی کارفرما، دریافت شود مورد بررسی قرار

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

 شود.های در حال بررسی حذف میمجموعه شرکت

د تشـــخیص داده و فرما به تبانی بین پیشـــنهاددهندگان وقوف حاصـــل نماید پیشـــنهادها را مردوچنانچه کار تبانی پیشصصنهاددهندگان:-21

 ی خود حذف خواهد نمود.هاهای ذیصالح برای دعوت به مناقصه پروژهپیشنهاددهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از لیست شرکت

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

 گیرد. هندگان صورت میدارزیابی فنی پیشنهاد شود و میمحتوی اسناد فنی باز  «الف»ابتدا پاکت  -الف

 باشد.می ازیامت 100از  70حداقل امتیاز قابل قبول 

ترین پیشنهاد واهد شد و ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس مناسبخامتیاز فنی باشند گشوده  قلهایی که حائز حداشرکت« ب»در ادامه پاکت  -ب 

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

اد دهنده فرستاده رما برای پیشنهیچ یک از پیشنهادها، قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آن که اعالم کتبی درباره چنین قبولی به وسیله کارفه -ت

 شده باشد.

ت را صراحتاً با ارایه المللی در خارج از کشور و حدود مشارکهای بینـرکت کننده بایستی ارتبـــاط کاری و شـراکت احتمالی خود را با شـرکتش -ث

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

تواند زمینه ادعا برای پیشنهاد وده و در این فاصله ایجاد هر نوع عاملی نمیبمعتبر  روز 60 به مدت هاتاریخ تسلیم پیشنهادمبلغ پیشنهادی از  -ج

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

فاکس و یا نامه و به آدرسی  عنوان برنده مناقصه به طور رسمی توسط کارفرما و به وسیلهخبر پذیرفته شدن به اعالم رسمی برنده مناقصه:-23

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

صره صه -تب صالحد تواندمی گزارمناق صورت  ستناد بند ب ماده  دیدر  صه اقدا یگزارقانون بر 24به ا سبت به لغو مناق صات ن . الزم به دیم نمامناق

ستنا به گزارو مناقصه گذاردنمی گزاررا بر عهده مناقصه یتیمسئول چیقبل از انعقاد قرارداد ه یذکراست اعالم برنده مناقصه به متقاض بند ب ماده  دا

صات حق منتف یقانون برگزار  24 صه را هر زمان پ یمناق شرکت یهیبد .داردیخود محفوظ م یاز عقد قرارداد برا شیکردن مناق ست   و کنندگانا

 .ندیمانمی سلب خود از را اعتراض هرگونه حق مناقصه برنده
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 امضای قرارداد:-24

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

 پیمان را شروع کند.

ناقصه از مبادله و امضای مدر زمان مقرر به منزله آن است که برنده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات  پیش پرداختعدم تسلیم ضمانت نامه  -ب

وسط برنده مناقصه، به منظور در زمان مقرر تها پیمان خودداری نموده است. بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه

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

معادل مبلغ  نامه بانکی معتبرضـــمانترایه مبلغ پیشـــنهادی و در قبال ا %25معادل حداکثر پرداخت قرارداد مبلغ پیش مبلغ پیش پرداخت:-25

ضمانت نامهپرداخت میپیش ست  صه ملزم ا شد. برنده مناق ضا قرا 7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت مذکور  با رداد به روز کاری پس از ام

 کارفرما ارایه نماید. 

 متحد، ملل توسعه برنامه توسط هارداختخواهد شد. پ هیاداد اراقرارداد متعاقبا در قر یکیزیف شرفتیحوه پرداخت متناسب با پن نحوه پرداخت :-26

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

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

  ارد.موضوع قرارداد را به طور کلی و یا جزئی به غیر ندبرنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری  حق واگذاری:-28

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

 شود.اده نمیدد ترتیب اثر شوفاکس ارسال می نماینده رسمی داوطلبین به کارفرما ارایه گردیده و به پیشنهادهایی که از طریق
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 قرارداده شود.( "ب"آنالیز قیمت )حتما در پاکت  (1پیوست 
 ت مد نظر قرار گیرند:بایست مطابق با موارد مندرج در این بخش ارایه شود. ضروری است موارد زیر در پیشنهاد قیمآنالیز کلی قیمت می

بیمه، هزینه کپی و فزوده، بر ارزش ا اتیمالهای اجرای پروژه مشتمل بر نیروی انسانی، مالیات، هزینهقیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام ( 1

 .گذاری، تامین خدمات و سایر موارد باشدهای سرمایههزینهاسکان، ها و سفرهای الزم، ها، ماموریتگزارش

توسط مشاور صورت  آوری اطالعاتدمات پروژه بایستی برای جمعای که بر اساس محدوده خقیمت پیشنهادی همچنین شامل هرگونه هزینه( 2

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

 ود.شارایه  2جدول شماره فرمت پیشنهاد شده در  قالب در شده کیصورت تفکبه مطالعه یبرا یشنهادیالزم است قیمت پ( 3

 شود.گونه تعدیل قیمت نمیمناقصه منعقد خواهد شد، مشمول هیچ قراردادی که با برنده( 4

 نهیهز شکست جدول -2جدول 

 روز -نفر نوع تخصص)ها( شرح ردیف
روز  -هزینه نفر

 )ریال(

ها سایر هزینه

 )ریال(

کل هزینه 

 )ریال(

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

 مع کلج
     

 
 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مجاز شرکت پیشنهاد دهندهمهر 

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

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

ع جوام نیگزیجا یهاشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد یمحترم پروژه ارتقا تیریمد

 یمحل

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

 جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه حاضر است:از 
ی که از هر حیث مورد موافقت کارفرما الذکر طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طورت مشروح در مدارک فوقایه عملیـلک -1

...................................................  ریال و به حروف واقع شود را در ازاء مبلغ به عدد 
های ضمیمه که بر اساس فهرست مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ ......( ریال............).....................................................................................................

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

 .شود چسبانده یاشهیش چسب از استفاده با( حروف

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

ای طبق نمونه منضم از یکی از روز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضمانت نامه 7منظور تضمین حسن انجام تعهـدات حداکثر ظرف مدت ( بهب
 تسلیم نماید. کارفرمااخذ و به  ی معتبرهابانک

شروع به کار نماید و کلیه کارهای قرارداد( ظرف مدت مقرر در ج ساخته و  ستقر  ضوع قرارداد را در مدت مندرج در م، دفاتر و امکانات الزم کار را م و
د خسارات تاخیر کار را محاسبه نموده کارهای موضوع پیمان تکمیل و تحویل نشود، کارفرما حق دار قرارداد باتمام برساند. چنانچه تا آن تاریخ 2ماده 
 عنوان جریمه دیرکرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.و به

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

 را ندارد. 
سترداد بوده و دروز  60پیشنهادها تا مدت پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول  -5 رما موافقت ر عرض این مدت هر موقع کارفمعتبر و غیرقابل ا

رارداد و یا انجام کار نشــود و یا از آور خواهد بود و در صــورتی که این شــرکت حاضــر به عقد قخود را کتباً نســبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات د سلیم  صول اطمینان از عدم ت ست کارفرما پس از ح ـــرر عدول نماید، بدیهی ا سط برنده ر زمشرایط مقـ ان مقرر تو

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

 د.باشمناقصه می
 ..... ........................نام شرکت پیشنهاد دهنده: شرکت ....................................................................................

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

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

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 :یشماره اقتصاد

 :                                                      یشماره مل
 :یکد پست

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

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

  
 های ارزیابی فنیمالک -4جدول 

 
  فیرد 

 یابیارز یاصل اریمع

 اختصاص ازیامت و

 افتهی

 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

صفحات هر تعداد مجاز 

 یفن شنهادیبخش در پ

1 
حقوقی و  هایتیصالح

 شرکت یفن
 

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)سه  خدمات باشد

9 

 4 اسناد منظم ارائه

2 
ی/ متدولوژ/یشناسروش
  یزمان بند رنامهب

43 

 20  یو روش شناس یلیتفص خدمات شرح

 صفحه 40

 5  یزمان بند برنامه

 5 تیفیک نیتضم نحوه

 5 اطالعات تیریمد روش

 5 یده گزارش و  یمستندساز

 3 نینو یها یفناور از یریگبهره

 18 موثر و یدیکل کارکنان 3

 RFP 5مطابق با سند  یکار میمتناسب ت بیترک

 صفحه 25
 5 مرتبط تیمسئول و کار سوابق

 5 مرتبط یکار نهیزم و تخصص الت،یتحص

 3 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

 6 ژهیو اتیتجرب 4
 3 طمرتب 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 یروشها از یریگبهره

 3 استقرار در سهولت و یدسترس 3 بودن یبوم 6

ارائه مستندات بومی بودن 
شامل آدرس دفتر / 

 قولنامه اجاره دفتر در زابل
 یا استان س و ب 

  100  100 مجموع
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 (. شود داده قرار "ب" پاکت( کاربرگ تعهدنامه )در 4 وستیپ

 

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

 

نــع مداخلــه منمایــد کـه مشــمول ممنوعیـت مــذکور در قـانون ایـن پیشــنهاد دهنـده بــا امضـاء ذیــل ایـن ورقــه، بـدین وســیله تأییـد می

ــاه  ــی مصــوب دی م ــامالت دولت ــت در مع ــدان دول ــدی آن  1337کارمن ــه نمیو اصــالحات بع ــن موضــوع ب باشــد و چنانچــه خــالف ای

در مناقصـه را  تضـمین شـرکت وگـزار حـق دارد کـه پیشـنهاد ارایـه شـده بـرای مناقصـه فـوق را مـردود اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه 

 ضبط نماید.

، ف قـراردادطـرشود کـه هرگـاه ایـن پیشـنهاد دهنـده، برنـده مناقصـه فـوق تشـخیص داده شـود و بـه عنـوان همچنین قبول و تأیید می

ه مشــمول کــافــرادی را  باثبــات برســد یــا چنانچــه قــراردادر خــالل مــدت مربــوط را امضــاء نمایــد و خــالف اظهــارات فــوق د قــرارداد

کنـد کارفرمـا حـق  ه آنهـا محـولسـهیم و ذینفـع نمایـد و یـا قسـمتی از کـار را بـ قـراردادممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این 

یر اجـرای کـار و تـأخ اردادقـراثـر فسـخ خواهد داشت که قـرارداد را فسـخ و ضـمانت نامـه انجـام تعهـدات را ضـبط و خسـارات وارده در 

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

شـمول قـانون یـرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت مبـه دلیـل تغیقـرارداد شـود چنانچـه در حـین اجـرای پیشنهاد دهنـده متعهـد می

ســت چنانچــه ود. بــدیهی اشــخاتمــه داده  قــراردادالع کارفرمــا برســاند تــا طبــق مقــررات بــه مزبــور شــود، مراتــب را بالفاصــله بــه اطــ

های مانت نامــهنمــوده و ضــ را فســخ قــراردادپیشــنهاد دهنــده مراتــب فــوق را بالفاصــله بــه اطــالع نرســاند نــه تنهــا کارفرمــا حــق دارد 

ز امـوال پیشـنهاد اتشـخیص خـود  اجـرای کـار را نیـز بنـا بـه و یـا تـأخیر در قـراردادمربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشـی از فسـخ 

 دهنده وصول خواهد نمود.

ر صـورت تخلّـف انون فـوق آگـاهی کامـل دارد و دقـهـای مترتـب بـر متخلفـین از دارد کـه بـر مجـازاتمضافاً پیشنهاد دهنده اعالم مـی

 باشد.های مربوطه میمستحق مجازات

 

 

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

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

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

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

 : مهر شرکت 
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 الف ه پاکتکاربرگ الصاق ب( 1-5پیوست 

 

 

 

 

شماره  و نام 

 مناقصه:

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

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

  

 

 

 

 مناقصه:و شماره نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

 بررسی اسنادمحل امضا کمیته 
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 الصاق شود.  اصلیپاکت  یبر رو دیکاربرگ با نیا: یکل ( کاربرگ الصاق به پاکت3-5 وستیپ

 

  

 

 

 مناقصه:و شماره نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

  :تاریخ تسلیم پیشنهاد

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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 : فرم ها6پیوست شماره 

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

 شخصات و سوابق کاری و اجرایی هیئت مدیره شرکت مربوط به م 3-6 و2-6تکمیل فرم پیوست شماره  (2

 های مشابه مربوط به اطالعات پروژه 4-6( تکمیل فرم پیوست شماره 3

 سال گذشته؛  5 های مشابه طیهاطالعات مربوط به پروژ 

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

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

 ت، اظهارات ذکر شده غیر این صوربایست ضمیمه گردد در های درج شده در فرم میمدارک و مستندات مرتبط با پروژه

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

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

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

 ک امتیازدهی نخواهد بود.سال قبل مورد نظر است و پروژه های انجام شده قبل از آن مال 5های حداکثر تا که اطالعات پروژه

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

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

 بلغ سرمایه شرکت:                        م                           نوع شرکت:                                                                   
 اریخ ثبت:                             مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ثبت:                                    ت

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

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
   

   

   

   

   

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

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

 تاریخ سهامدار شدن شرکهدرصد سهم ال نام و نام خانوادگی سمت ردیف

     

     

     

     

     

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

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

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

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

 

 مت: س   وادگی:                                       نام پدر:                               نام و نام خان

 خذ مدرک: امیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ 

 تخصص:                  نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع 

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 محل اشتغال مدرک تحصیلی

شروع و تاریخ 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

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

 

 مت: س   نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                               

 خذ مدرک: امیزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ 

 نوع تخصص:                           نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد 

 تصدی
 اشتغال محل مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 

 ریخ  و امضا:   نام و نام خانوادگی:                                                                            تا
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 های مشابهطالعات پروژها -4-6فرم شماره 

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد: 

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد: 

  مبلغ قرارداد:                                      ریال نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 وضعیت قرارداد:

  جاری است         اتمام یافته است 

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

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

 عنوان سمت 

 تاریخ 

 هر و امضاءم                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 یالر                               مبلغ قرارداد :                  نام کارفرما:

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

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

 عنوان سمت:

 تاریخ:

 هرو امضاء م                                                                                                             

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

 عنوان کارفرما:      

                  

 نام رئیس/ مدیر/ مدیرعامل:                                                تاریخ : 
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 عهد نامهت -6-6فرم شماره 

 

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

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

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

 تاریخ و امضا  سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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  ضمانتنامه انجام تعهداتنمونه ( 7 وستیپ

 تعالی بسمه
 

 ضمانتنامه انجام تعهدات

    هب .................کدپستی ..............................به نشانی ................................با شناسه حقیقی/حقوقی متقاضینام  نظر به اینکه

ی سانر که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع موضوع قرارداد قرارداداطالع داده است قصد انعقاد  ضامن نام

برای مبلغ  نفعیذ ای کارفرما نام قابلم در یمتقاض نام دارد از نفعیذ/  کارفرما نام مناقصات/معامالت درج شده را با

نماید گیرد تضمین و تعهد مییمریال به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یادشده به عهده ............................. 

         یمتقاض نام دهد که  اطالع ضامن نام  کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به نفعیذ ای کارفرما نام در صورتی که

ر مبلغی ه ریال،..... .............................ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان  هریک ازتعهدات از اجرای

زیر یا باالترین مقام با تأیید و نفعیذ ایکارفرما نام  ن تقاضای کتبی واصله از سویرا که مطالبه کند به محض دریافت اولی

خلف تبا ذکر نوع  تیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد،کارفرما بدون آنکه اح

است  ...................... ی روزمدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت ادار  .بپردازد  نفعیذ ایکارفرما نام  کرد در وجه یا حواله

دتی که درخواست مقبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای  نفعیذ ایکارفرما نام  و بنا به درخواست کتبی واصله

ند و یا موجب کنتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید  نام ضامن در صورتی که باشد وشود قابل تمدید می

البه مجدد باشد مطو نتواند را حاضر به تمدید نماید متعهد است بدون آنکه احتیاجی به  این تمدید را فراهم نسازد

  د.پرداخت کن نفعیذ ایکارفرما نام  کرد مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله

 .ریزی کشور برسددر صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه
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 : نمونه قرارداد8پیوست شماره 

 

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

حیای منابع طبیعی برای ا در سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع 1401/............/...........در تاریخ 
ها با االبهای تاالبی و حمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای مجتبی ذوالجودی، معاون محیط زیست دریایی و تاکوسیستم

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

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

 .گرددنعقد میم
 

  قرارداد موضوع -1 ماده

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

 مدارک و اسناد: 2 ماده

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

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

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

 بادله می شوند.ی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد ماسناد تکمیل -2-4
 دارک و گزارشهای تأیید شدهم -2-5

 

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

 .استرفرما  پیشنهادی مشاور برابر........................... ماه )قابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کا( 4)پیوست 
 عمومی قرارداد خواهد بود. شرایط18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

 

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

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

 توان و تشکیالت الزم برای انجام این کار است.
متعهد می شود که در ازای انجام خدمات  ست که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیزکارفرما متعهد به انجام وظایفی ا -5-2

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

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

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

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

 

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

 یکسان دارند.

 

  

 کارفرما:

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

 سیستان

 مشاور:  

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

  ......... 

 ناظر فنی:

 محمود رضایی
 سرپرست پروژه سیستان 
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

 پژوهش : -1-1
 ویند :گفعالیتهای نظام یافته با ویژگیهای زیر را پژوهش  -

 های جدید علمی و فنی ایجاد نظریه 

  ارتقای سطح دانش علمی و فنی 

  گسترش دانش علمی و فنی 

  یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود 

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

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

 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 ه وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میمومی، با توجه بای است که به منظور تکمیل شرایط عشرایط خصوصی شرایط ویژه

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

نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز اگذار میموضوع قرارداد را به مشاور وکند و انجام خدمات شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می
 کارفرما در حکم کارفرما هستند.

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

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

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

 ارشها :مدارک و گز -1-10
موضوع  / مطالعه ر انجام پژوهشهای محاسبات فنی و نظایر آن هستند که دها، مشخصات فنی، کتابچهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

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

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

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

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

 دهد.می
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 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    

 لمات جمع معنای مفرد دارد.کهر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و  -1-14-2    

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

 شود.اده نیامده است طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف میاصطالحاتی که در این م-1-14-4    

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

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

 دهد.

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

ه، با ذکر دالیل و جزییات آن و با های پایان یافت ایف و یا حدود خدمات را در فصلتواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظشاور میم -3-1-2    
 اد کند.به کارفرما پیشنه 2-3رعایت مفاد بند 

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

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

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

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

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

 پیشرفت کار  -5ماده 

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

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

 کارکنان مشاور  -6ماده 

دهند، کارکنان یمقرارداد به صورت دائم یا موقت به هزینه مشاور و برای او خدماتی را انجام ه به منظور اجرای خدمات موضوع همه کسانی ک -6-1
 ت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مشاور است.شوند و مسئولیمشاور شناخته می

ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قرارداد حرفه قبل از شروع کار، مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق سوء -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.مشاور تنها با نظر کارفرما می -6-3
 مکلف به رعایت مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنهاانجام خدمات موضوع قرارداد،  در صورتی که -6-4

 آنها را به کارفرما تسلیم نماید. و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار می باشدقوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران 
 ه کار گیرد.ببدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، تواند کارکنان شاغل کارفرما را مشاور نمی -6-5
 ور از سوی کارفرما برای بررسی خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.به کارگیری کارکنان شاغل مشا -6-6
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 نمایندگان  -7ماده 

 ارفرما کنمایندگان  -7-1

 د.ه قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرکارفرما پس از مبادل -7-1-1    

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

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

 دقت و کوشش  -8ماده 

رگیری حداکثر دمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و با به کاخمشاور باید  -8-1
 .هت جامع و کامل باشدکارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر ج توسط خود ومهارت و دقت 

 های فنی و پژوهشی ارها و دستورالعملاستاند -9ده ما

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

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

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10ماده 

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

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

 ایید مدارک و گزارشها تنحوه تسلیم و  -11ماده 

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

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

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

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

و  کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارکفرما اعالم میبررسی مجدد به کار
 نیست.مشاور ها بر عهده  های خود، براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریگزارش

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

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

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

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

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

نگهداری  درصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما 10طمینان از حسن انجام کار، برای حصول ا -13-1
 شود.می
 شود.ین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط می، تضم22سخ قرارداد طبق ماده در صورت ف -13-2
 آزاد شود. 17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده ده باید پس از تایید مدارک و گزارشتضمین یاد ش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

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

 نحوه پرداخت  -15ماده 

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

 شود.پرداخت می 17ز تایید گزارش پژوهش طبق ماده اقسط آخر باقی مانده مبلغ قرارداد پس  -15-2
 شود.با توافق دو طرف تعیین می کار و ، حسب مورد به تناسب پیشرفت2-3د زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بن -15-3
پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت   شودتوسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می هر یک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که -15-4
 گردد.می
قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک  حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور کارفرما موظف است پس از دریافت صورت -15-5

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

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

 پیش پرداخت  -16ماده 

معتبر  ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش 25ست مشاور، کارفرما به درخوا -1-16
، یات محترم وزیران ه 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره از سوی مشاور، براساس ماده هفت آیین

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

 نماید.مربوط اقدام می

 ساب صورت حساب نهایی و تسویه ح -17ماده 

شود این صورت حساب شامل ارفرما ارسال میصورت حساب نهایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به ک -17-1
الحساب، افزایش یا کاهش های قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداختمبلغ قرارداد و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر می
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تایید  حسب مورد دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی وپانزده روز از تاریخ  گردد، ظرفشده تنظیم می دخدمات، صورت حساب نهایی که به ترتیب یا
 شود.می
ای که طی مدت یاد شده با جلسهدر نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات مورد نظر خود را  در صورتی که صورت حساب یاد شده -17-2

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

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

 گردد.روز پس از تأیید صورت حساب نهایی پرداخت می 15حداکثر ظرف مدت 
دازد. پرمی روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما 15ر بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت هر گاه مشاو -17-5

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

 های او وصول کند.کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

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

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

ای به عنوان کاهش یا تمدید مدت در اسناد و مدارک قرارداد در پایان مدت اولیه قرارداد، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای زیر، در صورت جلسه
 رسیدگی 23وع بنا به درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده ف در مورد میزان انواع تأخیر ها، موضگردد. در صورت عدم توافق دو طرمنظور می

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

 خسارت تأخیر  -19ماده  

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

 شود.قرارداد، از مشاور دریافت می

 تعلیق  -20ماده 

ای که تاریخ شروع، خاتمه بالغیهتواند با اعالم قبلی ده روزه به مشاور در حین انجام خدمات، تمام یا فصلهایی از خدمات را طی اکارفرما 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 موضوع را به مشاور پیشنهاد میروز قبل از پایان مدت تعلیق  10رت داشته باشد، کارفرما حداکثر تا در صورتی که تمدید تعلیق ضرو -20-3

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

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

کند، در صورت ابالغ روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می 20شاور م -20-5
 خاتمه قرارداد را درخواست کند. توانده شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت، مشاور میشروع کار ب
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کند. در این صورت حداکثر ده روز پس از ابالغ، کار نانچه در دوران تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را به مشاور ابالغ میچ -20-6
 بد.یاادامه می

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

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

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

اب ست در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک و گزارش پژوهش و ارائه صورت حسامشاور موظف  در هر صورت، -21-5
 ید .را به کارفرما اعالم نماهای ناشی از پایان دادن قرارداد ینهالزحمه خدمات انجام شده و صورت هزحق
رسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان نسبت به بر 5-21های موضوع بند فرما متعهد است، پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینهکار -21-6

 گردد.آزاد می 17ت با توجه به ماده با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حال 17خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 
 گردد.شود و طبق مفاد این ماده عمل میقانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می چنانچه منع 2-1-26ر مورد شمول بند د -21-7
   درخواست کند .صورت زیر تواند خاتمه دادن به قرارداد را در مشاور می -21-8

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

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

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

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

 .نتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کارفرماا -22-1-3    

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

 خود شریک کرده است.
ریان امور را ظرف جقدام کند و ها اکند تا نسبت به رفع نواقص و اشکالز موارد زیر،به مشاور اخطار میاکارفرما در صورت تحقق هر یک  -22-2

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

 مشاور ابالغ گردد.

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

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

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

درنگ به سازمان برنامه و بودجه کار انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی
  کند.کشوربه منظور اقدام الزم اعالم می
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 حل اختالف  - 23ماده 

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

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

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

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

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

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

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

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

 خواهد بود.بودجه کشور 

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

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

 به تعهدات قراردادخویش عمل نکند.

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

 طبق آن عمل خواهند کرد.

 بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی  مالیات -24ماده 

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

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

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

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

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

دات و های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهگرفته باشد، کماکان همان مسئولیت
 های مشاور در برابر کارفرما نخواهد بود.سولیتم
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 ممنوعیت قانونی  -26ماده 
ب قانونی اساس و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصو 141می کند که در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعیت اصل  مشاور اعالم -26-1
 نیست. 22/10/1337
ا مفاد قوانین بت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که خالف آن برای کارفرما ثاب در صورتی که -26-1-1    

 یاد شده تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.
ارفرما ه کبهای دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را ه تغییراتی در دستگاهدر شرایطی ک -26-1-2    

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

 رند.در امور سیاسی ایران را ندا کارکنان خارجی مشاور یا همراهان ایشان حق دخالت -26-2
 .کند، محرمانه تلقی کندجی را که در جریان انجام پژوهش تحصیل یا تولید میمشاور موظف است تمام نتای -26-3

 حوادث قهری  – 27ماده 

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

 به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
 ند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند.توام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد میهر گاه بروز شرایط اضطراری انجا -27-1

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

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

 .شودحاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می ذرا باشد و ادامه قراردادگاضطراری هر گاه شرایط  -27-2

 انتقال به غیر  - 28ماده  

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

 کارفرما در 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 میخدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش

 و نتایج پژوهش مدارک مالکیت  -30ماده  

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

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

های دیگری نیز تهیه شده باشد، متن فارسی معتبر است. مشاور فارسی است. در صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان زبان قرارداد
 باید مدارک و گزارشهای پژوهش و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند.
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 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی 

 پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 

  قرارداد: موضوع شرح
 لیرا تشک ایمنطقه یزیرمهو هسته برنا بودهجامعه  یازهایها و نبر اساس خواستدر سطح منطقه  هاتیفعال ییو فضا یمکان یسامانده

ها و مصارف مختلف است کاربرد یو مکان برا نیزم می، علم تقسیاراض یکاربر یکپارچه ی مدیریتزیربرنامه گریدهد. به عبارت دیم

 یاراض یشود که الگوهایتالش م یزیربرنامه نی. در اردیگیمناسب و کارا صورت م ییو انتظام فضا نیاز زم ثرکه به منظور استفاده مو

. ردیقرار گ ایمنطقه هایسایر سیستمو  گریکدیبا  یمختلف در انطباق و هماهنگ یهاتیفعال یابیمشخص و مکان یبه صورت علم

 هستند،مرتبط  نیزم با یوعنکه به  نیازهای جامعهرفع  یاست که برا افتهینظام یبه مثابه سلسله اقدامات یاراض یکاربر یزیربرنامه

است  یلبدو کا یاقتصاد ،یبه اهداف کالن اجتماع یابیدست یمهم برا یاز ابزارها یکی، نیزم یطرح کاربر قتیدر حق .ردیگیصورت م

 تیفیو ک ایمنطقهرشد  زانیدر م یگذارد، بلکه نقش مهمیم یو خصوص یعموم ماتیو تصم یگذارهیبر سرما یاریکه نه تنها اثرات بس

ای را با عنوان ان مطالعهاجتماعی سیست–در این راستا، پروژه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی دارد. یکالبد طیمح

در « داریپا یهاشتیعبر توسعه م دیا تأک( بILUMP) یاراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه یطرح مشارکت نیتدو»

این برنامه را برای سیر، در صدد است در ادامه محاضر پروژه  است.انجام داده  روستای پایلوت پروژه سیستان 18محدوده ای شامل 

های خرد پایدار عه معیشتهای محلی برای ایجاد و توسو از این طریق بتواند فرصتتدوین نماید  سایر روستاهای هدف پروژه سیستان

 شناسایی کند.در حوزه هدف را 
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 2 پیوست
 شرح و حدود خدمات )فارسی(:

بندی از ها و بررسی و تحلیل وضعیت موجود کاربری اراضی و منطقهتدقیق محدوده انجام مطالعه براساس شاخص -1

 ریزی مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضیبرنامهطریق مرور و گردآوری مطالعات پیشین 

ررسی بگردآوری و »آوری بخشی از اطالعات پایه موردنیاز در این بخش توسط مشاور منتخب الزم به ذکر است جمع -

های ها و پیشنهاد طرحمطالعات پایه موجود، تکمیل مشارکتی اطالعات پایه موردنیاز، نیازسنجی و تحلیل جامع ظرفیت

مراجعه  8انجام شده است )جهت آشنایی با شرح خدمات این مشاور به پیوست شماره « سازی در حوزه سیستانرفیتظ

وجود جهت مهای اطالعاتی موجود در بخش کاربری اراضی و همسوسازی آن با نیازهای نمایید(. شناسایی و تکمیل شکاف

 باشد.تدوین طرح، بر عهده مشاور منتخب کاربری اراضی می

 

 فهای ذیربط در حوزه هدها براساس اسناد ثبتی و حقوقی موجود با همکاری سازمانبررسی و تدقیق یافته -2

جهت ارائه  ارضاتموجود و ارائه گزارش تع هاییبا کاربرهدف از اجرای این بند از شرح خدمات، استخراج تعارضات اراضی ملی 

 باشد.تحلیل به بندهای بعدی می
 

اندرکاران و های مشورتی و مشارکتی با دستموجود و مطلوب کاربری اراضی در قالب برگزاری نشستتحلیل وضع  -3

 ذینفعان با هدف رفع تعارضات موجود

با  متعدد مشارکتی هایو کارگاهدو جانبه و چند جانبه  هایرود نشستانتظار می، این بند از شرح خدمات اجرای برای -

شناسی و چارچوب روشهای موردنیاز، تعداد نشست. برگزار گردد محلی منطقه مورد مطالعهجوامع اندرکاران و حضور دست

  ود.شناسی ارائه شدر بخش روش اندرکاران و ذینفعاندستو چگونگی کسب نظرات  ی تدوین طرحهابرگزاری کارگاه

 پروژه با رویکرد مشارکتی شیو پا تدوین برنامه اقدام -4

ریزی ، بتواند برنامه اقدام و پایش طرح مشارکتی برنامهشرح خدمات 3 -1که در پایان اجرای بندهای  روداز مشاور انتظار می

 ارائه نماید. ژه سیستانروستاهای پایلوت پروهای پایدار در مدیریت پایدار و یکپارچه کاربری اراضی را با تأکید بر توسعه معیشت

های اجرایی های مداخله و تحلیل برنامهمنظور کسب اطالعات دقیق، روشه بایست روش موردنظر خود را بمشاور می :1توجه 

های معیشت ریزی مدیریت یکپارچه کاربری اراضی به شیوه مشارکتی با محوریت ایجاد و توسعهتدوین طرح برنامهدر حوزه 

 پیشنهاد نماید. پایدار در حوزه هدف

 یطرح مشارکت نیتدوروستا بوده که پروژه مطالعاتی  120الزم به ذکر است تعداد روستاهای پایلوت پروژه سیستان،  :2توجه 

ست. هدف مطالعه روستای پایلوت انجام شده ا 18ی برای یک محدوده شامل اراض یکاربر کپارچهیو  داریپا تیریمد یزیربرنامه

های بتوان فرصت سایر روستاهای هدف پروژه سیستان تدوین کرده و از این طریقحاضر این است که برنامه فوق الذکر را برای 

وسعه کشاورزی محور توسعه کسب و کارهای خانگی، ت 8های خرد پایدار در حوزه هدف را در محلی برای ایجاد و توسعه معیشت

ستی، توسعه دجدیدپذیر، توسعه صنایع های تسازگار با اقلیم، توسعه دامپروری، توسعه شیالت، توسعه محیط زیست و انرژی

  شناسایی کرد.گردشگری و فرهنگ و توسعه صادرات و مبادالت مرزی 
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 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ
 پروژه از محل اعتبارات ذیلتأمین اعتبار به شرح س از .... ریال( پریال )............................... .............................است با  مبلغ قرارداد برابر         

 پرداخت خواهد شد.  سیستان
 

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

از محل اعتبارات فنی مربوطه بصورت نقدی  ناظر وب کارفرما وبا تأیید مکتاول، دوم  مرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصد کل  80-2

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد اتحادیه اروپا  
ه فنی مربوط با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرامین اجتماعی  تمرحله پایانی و ارائه مفاصــا حســاب  پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرصــد کل  20-3

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

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

 
های قرارداد که در  ر و نیازمندی: پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاو2تبصره

ها و عوارض که باید طبق قوانین  الیاتمباشد. مبالغی از این  خ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده مشاور میتاری
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد. و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت

 
اساس کیفیت و کمیت تشخیص  م این قرارداد در اختیار کارفرما می باشد و کارفرما مخیر است بر: تشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجا3تبصره

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

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

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

یید کتبی گزارش پیشــرفت : هرگونه پرداخت، پس از بررســی و تا 4وســت : نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اســاس زمانبندی مندرج در پی4تبصــره

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

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

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

شات میان مرحله شرح خدمات و ارائه گزار صوص تاخیر در انجام هر یک از اجزاء  صره درخ ق الزحمه به ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حتب

 روش مشابه محاسبه خواهد شد.

 اشد.ب: پرداخت صورتحساب قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و کسر کسورات قانونی می 7تبصره 
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 :کلی زمانی برنامه
 محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در یکسال به شرح زیر پیش بینی شده است: -

 شرح خدمات
 پروژه )بر حسب ماه( یبند زمان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 خصوصیشرایط 

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

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

هرگونه اقدام در زمینه هد شد. پذیرفته خواکارفرما باشد و کلیه گزارشات پس از تأیید میپروژه سیستان  نظارت علمی این پروژه برعهده. 3
 و نماینده کارفرما مورد تایید نخواهد بود. فنی ظارت و اطالع ناظربدون ناجرای مفاد قرارداد 

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

 های مربوطه کتباً به مشاور اعالم می شود.  له و تحویل گزارشنظر کارفرما پس از اتمام هر مرح. 5

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

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

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

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

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

 اصالحات فنیِ مدنظر مراجع مذکور با مشاور خواهد بود.
یه، غذا، مسکن و محل کار ها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسایل نقل الوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسیمشاور موظف است ع. 11

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

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

های بخش ارتباطات پروژه ر اساس دستورالعملجرای قرارداد بهای پروژه در طول ا. مشاور ملزم به استفاده صحیح و کامل از نشان13
 .است سیستان با هماهنگی کامل با کارفرما

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

 غیر دستی انجام دهد.افزار، بصورت  . نوع این قرارداد ارائه خدمات است و مشاور باید همه مراحل تهیه گزارش قرارداد را با رایانه و نرم15

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

بندد و توجهی ویژه به  . مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک ها و مصالح به کار17
 اصول توسعه پایدار داشته باشد.

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

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

 جرای در صورت لزوم با درخواست مشاور و موافقت کارفرما، قابل تمدید خواهد بود.. مدت زمان ا20

وز کتبی از کارفرما ممنوع . کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به کارفرما است لذا هرگونه بهره برداری از آن بدون کسب مج21
 است.
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کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش ام ها و مراکز علمی و پژوهشی باید تاییدیه انج.دانشگاه22
های خصوصی ملزم به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور ها و بخشپزشکی را دارا باشند و شرکت

 باشند.می

 ارت و هزینه اضافی به مشاور نمی شود.فسخ قرارداد به دلیل حوادث قهری، موجب پرداخت خس . بدیهی است23

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

د و توجهی ویژه به ها و مصالح به کار بند. مشاور موظف است ضمن رعایت استانداردهای جهانی، شرایط بومی را در انتخاب تکنیک25
 اصول توسعه پایدار داشته باشد.

 کار به پیمان این با طهراب در خود بین اختالف حل برای را خود کوشش نهایت طرفین اختالف، هرگونه بروز صورت : در اختالف . حل26
 نباشد فصل و حل قابل طرفین یاراالخت تام نمایندگان مستقیم مذاکره طریق از که قرارداد اجرای یا تفسیر درمورد اختالف هرگونه. برند می

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

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

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

و رسمی ملی و بین المللی  طالعه موجود جهت درج در مجالت یا روزنامه ها یا سایر رسانه های معتبرمقاله یا گزارش از م . نوشتن28 
 یهاستمیاکوس یایاح یبرا یعیطب منابع جامع تیریمد یارتقا پروژه نام ذکر ن،یهمچنبایستی با هماهنگی کامل کارفرما صورت گیرد. 

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

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

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

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

 باشد. . تهیه وسیله نقلیه ایاب و ذهاب و پذیرایی عوامل مشاور بر عهده خود مشاور می32 

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

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

وح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی ه ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لها نسبت ب. مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش35
 ها به کار فرما اقدام نماید.در یک نسخه و تحویل آن

 منعقد شده است. 1401ا در سال . این قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادیه اروپ36
 
 

 کارفرما:

 جتبی ذوالجودیم

معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی 

 پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:       
  محمود رضایی    

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

 

 پروژه مشخصات مجری)مدیریت( -1-8

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -2-8
 وظایف همکاران شتهر -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

   

   

   

   

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

 
CURRICULUM VITAE 

  پرسنلی:  مشخصات-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی-

 
 

 تجارب شغلی -

 

 سوابق تدریس-
 

 مجری طرح های درون سازمانی: - .1

 همکار طرح های درون سازمانی:-

 مجری طرح برون سازمانی -

 همکار طرح های برون سازمانی-

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی:-

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت -

 مقاالت فارسی-

 المللی و داخلیهای بینارائه مقاله در کنفرانس-
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش 
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 طرح های دانشجویی-
 

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی-

 -کارگاهای علمیسخنرانی در 

 ثبت اختراع-

 عضویت در هیات تحریریه مجله های -

  مسئولیتها-   

-  

-  

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها-

 سایر مهارتهای علمی -

 -رنرم افزا 

 مهارتهای زبان

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 مجتبی ذوالجودی

معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی 

 پروژه سیستان

 مشاور:  

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

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

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 مطالعات انجام شده قبلی توسط دانشگاه زابل  شرح خدمات  :9شماره  پیوست

 

 نیازمشارکتی اطالعات پایه موردل تکمی آوری و بررسی مطالعات پایه موجود وگرد» شرح خدمات تفصیلی مطالعه

 «در حوزه سیستان

 
 اجرای یک مطالعه جامع از شرایط در ارتباط با اهداف پروژه و سه نتیجه اصلی مورد نظر پروژه سیستان

 

 شده در منطقه سیستانتهیه فهرست از مطالعات انجام. 1
 لعه فهرست شود.در این بخش، مطالعات موجود، هدف از مطالعه، مجری و زمان انجام مطا

 ی مطالعاتیهاگزارشی آورجمع . 2
ی شود )با آورجمعهای مجلد و در غیر این صورت به شکل گزارش wordی موردنظر تا حد امکان در قالب فایل هاگزارشدر این بخش، 

 (.ی و آرشیو را نهایی نمودآورجمعی مطالعاتی موردنیاز برای هاگزارشفهرست  توانیممشورت کارشناسان شرکت مشاور با گروه پروژه، 

های پایه در راستای توسعه عنوان شاخصتعیین وضع موجود به منظوربه شدهآوریجمعمرور منابع . 3

 سیستان

 منابع محیطی و اکولوژیک -1-3

 های جغرافیایی، طبقات ارتفاعی و ...(شیب، جهت)توپوگرافی -1-1-3
 (خیر، ساعات آفتابی، باد، بارندگی، رطوبت و..اقلیم و هواشناسی )بر اساس اطالعات موجود با تأکید بر دما، تب -2-1-3

 ژئومرفولوژی وی شناسنیزم -3-1-3

 پوشش گیاهی منطقه سیستان-4-1-3

 های مختلف گیاهی موجود و نحوه توزیع و پراکندگی آنهاگونه -

شده، دارویی، اکولوژیکی، حفاظتی و یا گیاهان کاربردی در زندگی مردم منطقه و ی گیاهی باارزش ژنتیکی، حمایتهاگونه -

 های آنهاشگاهیروتعیین پراکندگی جغرافیایی 

 گری بخش دولتی، جامعه محلی یا بخش خصوصیها و مناطق تحت تصدیرویشگاه -

 حفظ و احیای پوشش گیاهیشده جهت سوابق حفاظت، تخریب و اقدامات انجام -

 های جانوریوحش و زیستگاهحیات-5-1-3

 های بالقوه و بالفعل آنهاستگاهیزی جانوری و پراکنش هاگونهبندی تاکسونومیک انواع طبقه -

 های آنبندطبقهی اکولوژیکی، ژنتیکی و حفاظتی جانوران و هاارزش  -

 هانطقه سیستان و توزیع جغرافیایی آنمخصوصی در سطح گری بخش دولتی، جامعه محلی یا بخش مناطق تحت تصدی -

 مطالعات خاک و کشاورزی-6-1-3

 و منابع اراضیها انواع خاک یبندطبقه  -

 بندی فرسایش خاکپهنه -

 پروریو آبزی پتانسیل توسعه کشاورزی -

خاک برای استفاده فعلی و آتی نظر کیفیت فیزیکی و شیمیایی های اراضی ازنقطهها و نارساییها، محدودیتتعیین پتانسیل -

 از اراضی، حساسیت به فرسایش، رسوب و سیل

 وضعیت منابع آب و هیدرولوژی منطقه سیستان -7-1-3

 (بیالن کلی منابع آب منطقه طرح )سطحی و زیرزمینی -

 …ها، آبگیرهای طبیعی وها، قنوات، چشمهتهیه نقشه موقعیت چاه  -
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 کیفی منابع آب )سطحی و زیرزمینی( موجود در منطقه وتغییرات کمی وتحلیل نهایی روند بندی، تجزیهجمع  -

 منابع آب در منطقه طرح یهاتیو محدود هاتیتعیین قابل -

 آبشیمیایی منابع -کیفیت فیزیکی -

 ها با استانداردهای منتخب و مقایسه آنهاستگاهیادر  آبکیفیت بیولوژیکی و لیمنولوژیکی منابع   -

 
 قابلیت منطقه سیستانکاربری اراضی -8-1-3

 ساختار عمومی کاربری زمین در منطقه -

 توان اکولوژیک منطقه در محدوده سیستان -

 ی گردشگری )طبیعی و انسانی( منطقههاجاذبه-9-1-3

 ی بالفعل و بالقوه گردشگری در منطقه سیستانهاتیظرفو  هایتوانمند -

 بخش گردشگری در منطقه سیستانی بخش گردشگری، نحوه مدیریت و نهادهای مدیریتی هابرنامه -

 ری در منطقه سیستانبینی نیازهای آینده گردشگمسائل و مشکالت موجود و پیش  -

 ی موجود گردشگریهاپهنه -

 ی اصلی واقع در منطقه سیستانهارساختیز -10-1-3

های انرژی و شبکه شبکه آب، فاضالب، برق، گاز، تلفن و مخابرات، نفت و گاز و) زیربناییهای تأسیسات وضعیت شبکه -

 (ارتباطی

 منطقه ی اصلیهابخش زیرساختها در های آتی دستگاهها و برنامهطرحتحلیل   -

 وضعیت اقتصادی منطقه سیستان -2-3

 ینظام اقتصاد -1-2-3

های نسبی ساخت و سرمایه مالی( و شناسایی زنجیره ارزش مزیتطبیعی، انسان)های نسبی منطقه منابع اقتصادی و مزیت -

های شتغال و بیکاری، سهم زیر بخش، ضریب جینی، تورم، میزان اGDPای اقتصادی اصلی نظیر )مورداشاره شامل شاخصه

 (، ضریب جینی و خط فقر و ...GDPمختلف بر 

 ندهیآدی توسعه اقتصا یازهایمسائل، مشکالت و ن ینیبشیپ، مسائل و مشکالت موجودوضعیت فعالیت و میزان تولید،  -

یی زیر در مقیاس زاشتغالا زانیو م ریاخ یهادر سال یاقتصاد یهاتیدر فعال یگذارهیروند تحوالت سرما، تانسیمنطقه س

 های زیر:ی کوچک و متوسط و خرد و در بخشهاکارگاهکالن، 

و  یپروریو آبز التیش ،یکشاورز ،و خدمات مولد و نقش آن در توسعه منطقه یتجارت، بازرگان ،صنعت و معدن)

 (هاآندستی و خدمات مربوط به گردشگری پایدار، صنایع ،نقش آن در توسعه منطقه

ی هاتیمزی کوچک و متوسط، ایجاد ارتباط بین هاارگاهکهای مرتبط، قوانین و مقررات در مورد توسعه بررسی سیاست -

 هاآنه برای بهبود ای پیشنهادشدی کوچک و متوسط، شناسایی نواقص و شاخصههاکارگاهای و نسبی منطقه

 
 عرضه آن یهاوهی، انواع محصوالت و شی، روابط اقتصادیتجار یمعیشت، فضاها یهاوهیانواع مشاغل، ش فیتوص -2-2-3

، انواع تیها در محل، زمان فعالآن تیو موقع یو اقتصاد یتجار یهابازارها و مکان تیموقع فی)توص یتجار یفضاها  -

 و ...( دیزمان خرنحوه عرضه کاال،  محصوالت،

فروشندگان  نیب مردم و فروشندگان و تولیدکنندگان، نیو دادوستد ب یانواع روابط تجار فیو توص ی)بررس یروابط اقتصاد -

 (و دالالن یواسطان تجار ،فروشانفروشان و عمدهخرده نیو تولیدکنندگان، ب

تجاری  مؤسساتو  هارکتشی فراگیر(، هایتعاونفی و ی تولیدی، توزیعی و مصرهایتعاونها )شامل تعداد و انواع تعاونی -

 شده و سایر اطالعات مرتبطمحلی، همراه با تعداد افراد شاغل، میزان ارزش تولیدی یا خدماتی ارائه

 (ی بازاریابی محصوالت و..هاسمیمکانوضعیت بازاریابی ) -

 افزوده دارندارزشای که توان ایجاد مشاغل خرد و ایجاد های نسبی منطقهمزیت -
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 منطقهموجود در  صنعتیانواع مشاغل  فیتوص -

 منطقهموجود در  کشاورزیانواع مشاغل  فیتوص -

 منطقهموجود در  یانواع مشاغل خدمات فیتوص  -

 هاآنزایی و نتایج غالای و روستایی، اشتوسعه منطقهتی فقرزدایی، هانهیزمهرگونه پروژه جاری یا اجراشده پیشین در -3-2-3

نهاد و سایر های مردمهای سازمانهای بخش خصوصی، پروژههای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، پروژهپروژه)

 (های حامی و ...سازمان

 وضعیت اقتصادی زنان  -4-2-3

تصاد و اهداف در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی زنان و توسعه اق SMARTجمع آوری اطالعات پایه، تهیه شاخصهای  -

 محلی 

 

 نگی منطقه سیستانفره -اجتماعی جمعیتی و وضعیت -3-3

 جمعیتی محدوده مطالعاتی ایشاخصه-1-3-3

 آتی اندازچشمجمعیت و رشد آن درگذشته و  -

 توزیع و تراکم جمعیت  -

 ساختار جمعیتی )تفکیک جنسیتی و سنی( -

 (ی جمعیت )نرخ ازدواج، نرخ باروری، درآمد سرانه و ...هایژگیو -

 و تحصیالتساختار سواد  -

 میزان تحصیالت -

 ی فردی و گروهیهامهارت -

 دانش بومی -

 یانسان یروین و تیجمع تیبر وضع رگذاریتأث یبخش یهاها و برنامهو اقدامات طرح هااستیاهداف، س -

 یمحدوده مطالعات یاجتماعوضعیت  -2-3-3

 طبقات اجتماعی )قشربندی اجتماعی(و ساختار  -

 غیررسمی رسمی و قدرت ط، روابروابط و مناسبات اجتماعی -

 زبانی و قومی، مذهبی یهاگروهوضعیت  -

 مهاجر فرستی و مهاجرپذیری()وضعیت و علل مهاجرت  -

 تعاون و همیاری -

 یسازمان حقوقی سنت -

نشینی، زنان سرپرست خانوار، افراد یا خانوارهای اجتماعی )میزان سکونت شهری، روستایی و حاشیه هایآسیب و مسائل -

 (های جسمی و ....( اعتیاد، کودکان کار و ...و ناتوانی هایماریبتحت پوشش نهادهای حمایتی )به دالیل اقتصادی، 

 فرهنگی وضعیت-3-3-3

 هنجارها و ورسومآداب -

 اعتقادات و باورها -

 تغذیه بآدا -

 اوقات فراغت -

 عی و توسعه ناحیه محور سیستانی مدیریت یکپارچه منابع طبیهاطرحجوامع محلی در اجرای  تیظرف-4-3-3
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 شناخت تهدیدات محیطی )بالفعل و بالقوه( بر توسعه پایدار منطقه سیستان-4-3

 در منطقه مطالعاتیمؤثر  طبیعی مخاطرات-1-4-3
 شناسیمخاطرات زمین -

 یمیاقلمخاطرات  -

 یکمخاطرات ژئومورفولوژ -

 منابع آالینده منطقه سیستان-2-4-3

برداری و انتشار آن در سطح ی مختلف نمونههاستگاهیاتعیین وضعیت موجود آلودگی هوا بر اساس پارامترهای آالینده در  -

 محدوده مطالعاتی

 المللیها با استانداردهای ملی یا بینکمیت و کیفیت منابع آالینده منابع آبی و مقایسه آن  -

 قهمنط توسعه پایدارمخاطرات محیطی بر  تأثیرتعیین سازوکارهای نحوه -3-4-3

 طرات محیطی در منطقهارائه پیشنهادهای کاربردی برای مقابله، کنترل و کاهش اثرات مخا-4-4-3

 

 ی توسعههابرنامهشده در زمینه راهبردها و یلی انجامبندی مطالعات تحلجمع-5-3

شده توسط های آمایش و اسناد توسعه تهیهی اجرایی برنامههاخالصهیا  SWOTشده تحلیلی نظیر در این بخش مطالعات انجام

 .بندی شودجمع هادستگاهسایر 

 شرح وضعیت نظام اجرایی و مدیریتی-6-3

ی عمومی و گذارهیسرمای، زیربودجهی، زیربرنامهنظام اجرایی و مدیریتی استان در راستای توسعه سیستان ) شرح وضعیت

 دسترسی به اطالعات(

توسعه  یهاهبردها و برنامهرا نهیدر زم یها و نواقص اطالعاتمطالعات و احصاء شکاف یبندجمع. 4

 محور هیناح
با  ینواقص اطالعات یرکتمشا لیمنظور تکمکارگاه به یاطالعات موجود الزم است با برگزار یبندبخش بعد از جمع نیا در

 برطرف گردند. یواقص اطالعاتناندرکاران توسعه منطقه، و دست نیمطالعات و مسئول انیمجر یهمراه

 

 خروجی مورد انتظار
 سایر منابع موجود و یمطالعه مقدمات حاصل از هیپا یابیسنتز ارز. 

o توسعه  یا و برنامه هاه یاستراتژ نهیدر زم یاطالعات یشکاف ها و کمبودها لیو تحل هیبا تجزهمراه از مطالعات  یخالصه ا

 ناحیه محور

o ریزمان ملل و ساسا ی، شرکا، حامیان مالیفعال در منطقه از جمله دولت نفعانیذ هیکل لیو تحل هیگزارش کوتاه و تجز 

 های مردم نهادسازمانز جمله ا دست اندرکاران توسعه منطقه 

 

 
 

 

 


