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پروژه بین المللی »ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای  

های جایگزین جوامع محلی«ایت از معیشتتاالب و حماکوسیستم    
  زات یو نصب تجه  ن یتاالب هامون و تام  دکنندگانیساختمان مرکز بازد  یو بازساز  یطراح:  پروژهعنوان 

تام  یدیخورش منظور  مصرف  ش یگرما  ته،یسیالکتر  ن یبه  آبگرم  نظر    ساختمان  یو  منطقه مورد  در 

 سیستان
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 و اتحادیه اروپا  ملل متحد  توسعهبرنامه    با همکاری
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 مالی -و ارزیابی فنی   (RFP)پیشنهاد   ارایهدرخواست برای  

 22-116382:  مناقصه  شماره  

 

 موضوع فراخوان:

 

  جوامع  نیگزیجا یهاشتیاز مع   تیتاالب و حما  ستمیاکوس  یایاح یبرا  یع یجامع منابع طب  تیریمد  ی»ارتقا  یالملل نیبرگزارکننده: پروژه ب

 لی«مح

تار -    1401 آبان  17 خیزمان ارسال فراخوان: از 

تا پاشنهادیمهلت ارسال پ -  (16:00تا    8:00  یادار  عتاس )  1401  رذآ  ولا  سه شنبه  روز  یوقت ادار  انی: 

ق -  باشد.  یم  1401به تصویب سال    یدولت  بزرگدهندگان در محدوده معامالت    شنهادیپ یبرا  یحدود متیبرآورد 

کارفرما: تهران،   -  ست، یز  ط یامام، سازمان حفاظت مح  ادگاریاله و  فضل  خیفاصل بزرگراه ش   )شرق به غرب،( حد  میبزرگراه حکآدرس 

 ستانیهمکف، دفتر پروژه س   طبقه

 021-42781047 شماره تلفن جهت کسب اطالعات تکمیلی: -

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

   شنبه( و در وقت اداریچهارتعطیل )شنبه تا   در روزهای غیر  16تا     8ساعات تماس: بین ساعات   -

تاالب  ساختمان مرکز بازدیدکنندگان  به منظور  طراحی و بازسازی  هامون و تامین و نصب تجهیزات خورشیدی 

گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر در منطقه سیستان  تامین الکتریسیته، 
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 مقدمه. 1
پروژهاجرای  یدر راستا )پروژه ی  محل جوامع  نیگزیجا  هایشتیاز مع تیتاالب و حما ستمیاکوس یایاح یبرا یعیجامع منابع طب تیریمد  یارتقا مولفه دوم 

  یور بهره  ،یزداریبرنامه اقدام در حوزه آبخ  یاز اجرا  تیحما" 2.2  یها یبه خروج یابیو دست  یمیاقل  راتییبا تغ  یبرنامه اقدام سازگار نیکه شامل تدو  سیستان(

تاالب   دکنندگانیساختمان مرکز بازد  یو بازساز  یطراحپروژه »  «،یمیاقل  راتییبا تغ  یتمرکز بر سازگار ژهیبا و یستیتاالب ها، حفاظت از تنوع ز  یایآب، اح

 شده است.  فی« تعرستانیساختمان مورد نظر در منطقه س یو آبگرم مصرف  شیگرما  ته،یسیالکتر نیبه منظور تام  یدیخورش  زاتیو نصب تجه نیهامون و تام

  زاتیو نصب تجه  نیتاالب هامون و تام  دکنندگانیساختمان مرکز بازد  یو بازساز  یطراح  برای  حاصل از این شرح کار  ، قرارداد"1کلید در دست"شرایط    براساس

منظور تام یدیخورش مصرف  شیگرما  ته،یسیالکتر  نیبه  آبگرم  منطقه س  یو  نظر در  بازد است.  ستانیساختمان مورد  تاالب   اتیح دکنندگانیمرکز   وحش 

 نیا  یکه فضا  یشمار  یب هایلیدر کنار تاالب هامون افتتاح شد. با وجود پتانس ستانیجه سدر کوه خوا 1397مهرماه سال   22  خیهامون در تار  یالملل  نیب

ساختمان    یبازسازهدف از این پروژه،  .  ساختمان شده است نیدر ا یمشکالت جادیو ا  بیدرست منجر به تخر  یو نگهدار  راتیساختمان دارد، متاسفانه عدم تعم

  توانیطرح، م نیا  ی. با اجراباشدیدر منطقه م  سازیکم با هدف آموزش و فرهنگ  یساختمان با انرژ  کیبه    لیتبد  کردیتاالب هامون با رو  دکنندگانیمرکزبازد

 پرداخت.  ریدپذیتجد  هایستمیو آموزش در خصوص استفاده از س  یبه فرهنگ ساز

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

نماید اـست که بر حـسن انجام خدمات پیـشنهاد دهنده نظارت می "«یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع  تیتاالب و حما  ـستمیاکوسـ   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" -

اـست که   «یجوامع محل نیگزیجا  یهاـشتیاز مع  تیتاالب و حما  ـستمیاکوسـ   یایاح  یبرا  یعیجامع منابع طب  تیریمد  ی»ارتقا  یالمللنیپروژه ب: "هپروژ" -

 . است  شده  ینامگذار(« ستانی)پروژه س  ستانیس یاجتماع -   یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب  کپارچهی  تیریبه اختصار پروژه »مد

تاالب هامون   دکنندگانیساختمان مرکز بازد  یو بازساز  یطراح هپروژ  یاست که اجرامشاور/موسسه /پژوهشکده /دانشگاه   نیمهندس: شرکت  "یمجر" -

 دارد.   به عهده  را  «ستانیساختمان مورد نظر در منطقه س  یو آبگرم مصرف  شیگرما  ته،یسیالکتر  نیبه منظور تام  یدیخورش  زاتیو نصب تجه  نیو تام

 .کندینظارت م  مجریو خدمات    هاتیکه از طرف کارفرما بر حسن انجام فعال یحقوق حقیقی یا  تیشخص  :"ناظر" -

)به مختصات    باشد که در مجاورت تاالب هامون و کوه خواجهمحل اجرای طرح ساختمان مرکز بازدیدکنندگان تاالب هامون می: "طرحاجرای   محل" -

 در منطقه سیستان، شهرستان هامون استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. ( ºE 26.79’15º61, ºN 38.21’56º30  ییایجغراف

 
1 turn-key 
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 : نقشه هوایی محل قرارگیری ساختمان مرکز بازدیدکنندگان محیط زیست تاالب هامون1شکل 

 

  
 : نقشه جغرافیایی منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان2شکل 

اجمالی بر پروژه   .  3  سیستان  نظری 

تانپروژۀ   یـس ـازمان حفاظت محیطیک پروژۀ بین ـس تر  میان س عه ملل متحد  المللی مـش ت و دفتر برنامه توـس ت که با حمایتِ  2زیـس مالی اتحادیۀ   در ایران اـس

ـاله ) پنج  اندازیاروپا و با چشـم های تاالب هامون و بومدر تالش اسـت تا مدیریت یکپارچۀ منابع طبیعی را به منظور احیای زیسـت آغاز شـده و (2020- 2025س

ــتیبانی از معیشــت ــ اید. پروژۀ  های جایگزینِ ســازگار با اقلیم در جوامع محلی اجرا نمپش ــ یند احیای  آبر آن اســت که از فر  ســتانیس  ، کشــاورزی وســتمیاکوس

های فرامرزی و کاهش ابزاری برای صـل  و ببات از طریق همکاری  اـستفاده از آب به عنوانِ پـشتیبانی کرده و از پتانـسیلِهای پایدار در منطقه ـسیـستان  معیـشت

 
2 UNDP 
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ســازی و هماهنگی را با یکپارچۀ منابع طبیعی و تقویت دانشِ نهادی، ظرفیت  تبعاتِ تغییر اقلیم اســتفاده نماید. همینین، این پروژه ســعی دارد تا موانع مدیریتِ

ت پایدار برای خانوارهای سـاکن در منطقه، برطرف نماید. این پروژه مداخالت خود را در چارچوب مایش و تعمیم نمونهن های موفق مدیریت آب و خا  و معیـش

اندرکاران دولتی و غیردولتی به صورت مشارکتی عملیاتی خواهد و در تعامل نزدیک با طیف وسیعی از دست است  ریزی کردهبرنامه  3محوررویکرد توسعۀ منطقه

 شد. 

 اند:دهی شدهپروژه حاضر در قالب سه بخش اصلی سازمان  یهاتیفعال

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفیت ▪

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

 های جایگزینو معیشت  4شامل کشاورزی سازگار با اقلیمبخش سوم: توسعه اقتصاد محلی   ▪

اجمالی وضعیت ساختمان.  4   شرح 
باشد. هدف از  آموزش، محل اسکان مسافران میوحش، سالن  اتیموزه ح  یدارا  مترمربع 300به مساحتی حدود   هامونتاالب   دکنندگانیساختمان مرکز بازد

در این مرکز و شناخت بیشتر تاالب هامون است.   ظرفیتی ارزشمند در حوزه آموزش محیط زیست برای دانش آموزان و دانشجویاناجرای این مرکز، ایجاد 

 .محلی اختصاص دارد یک بخش در این مرکز به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی مردم  .های شاخص گیاهی و جانوری منطقه وجود داردگونه

یابی م مکانبا توجه به عدم رسیدگی به ساختمان مورد نظر، بدون استفاده و خالی از سکنه بودن این ساختمان، عدم تکمیل آن و وجود مشکالتی همیون عد

رو، برای استفاده  تخریب شده باشد. از اینآوری فاضالب، باعث شده که ساختمان مورد نظر ی جامع برای جمعمناسب در ایجاد تجمیع فاضالب و نبود برنامه

به صورت فایل جداگانه همراه با مستندات مناقصه در وبسایت رسمی پروژه به آدرس نقشه پالن معماری ساختمان   مجدد آن نیازمند بازسازی اساسی آن است.

 www.sistanproject.ir .هایی که باید در نظر گرفته شوند به شرح از جمله مشکالت موجود در ساختمان که نیازمند اصالح دارند و سیستم آمده است

 باشد:ذیل می

نشتی آب در دیوارها و سقف،  ها باشد. از سوی دیگر،  تواند ناشی از نشست زمین در طی سالاند که میقسمت بیرونی دیوارها از داخل دچار تر  شده −

 و پوسته ساختمان اصالح شود. یکی از معضالتی است که باید رفع شود

 بام ساختمان باتوجه به وزن تجهیزات باید مقاوم سازی شود. −

 ریسا  میو ترم  یمیقسمت ترم  یکار قیعامتر مربع سط  به همراه    2سانتی متری در هر    2و درز انقطاع   30×30نیاز است کف سازی بام با موزائیک   −

 متر مربع انجام شود )درز انقطاع با قیر و اسفالت پر شود(.  260به مساحت   1استاندارد درجه  زوگامیبا ا  دهید  بیاس  یقسمت ها

ها دچار آسیب شده )شکسته، یک جداره جدا شده، دسته پنجره کنده شده و غیره( های دوجداری استفاده شده است، بیشتر پنجرهاز آنجا که از پنجره −

 و نیاز است که یا تعمیر شده و یا تعویض شوند. 

کشی فاضالب است. سپتیک طراحی شده در محل نامناسب در نظر کشی آب و همینین نبود لولهاز دیگر معضالت در ساختمان مذکور نبود لوله −

آن ای به داخل آن از سمت  به صورتی است که امکان نفوذ شیرآبه به داخل حوزه تاالب وجود دارد و در حال حاضر هیچ لوله گرفته شده و نوع 

آن تغییر کرده و از داخل ساختمان لوله کشی مناسب صورت گیرد و سیستم سپتیک نوع بسته ترجیحاً از نوع ساختمان وارد نشده و باید جانمایی 

 سل جدید استفاده شود. هوازی نهای بیسپتیک

 های فاضالب انجام شود.کشیبهداشتی نیاز است که تعمیرات اساسی در آن اتفاق بیفتد و لوله  هایسرویس −

 و تجهیز شود.   تعمیربدارخانه( ساختمان  آنیاز است که آشپزخانه کوچک )  −

 
3 Area-Based Development Approach  
4 Climate-smart agriculture 

http://www.sistanproject.ir/
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 ر ساختمان در نظر گرفته شود. ها از الزاماتی است که باید دکشیتمامی اتصاالت و سیم  اصالح و تعمیرهمینین   −

گونه دسترسی در نظر گرفته نشده است. این بدان معناست که حتی محلی برای برای ساختمان هیچ  حرارتی و سرمایشی از نقطه نظر تامین انرژی −

مورد نظر، بازسازی اساسی این درحالی است که، نیاز است در ابتدا ساختمان  نصب سیستم گرمایش و سرمایش آن نیز در نظر گرفته نشده است.

هایی برای نصب تجهیزات تجدیدپذیر در نظر گرفته شود. ساختمان دارای بام و فضای سازی شده و سپس محلها و دیوارها استحکامشده، سقف

می)ترجیحاً نصب آبگرمکن بر روی بامهای تجدیدپذیر  مناسب جهت نصب سیستم باز وجود داشته که . همینین اطراف ساختمان فضای باشدها( 

سیستم منظور برای تامین گرمایش و آبگرم را افزایش می )ترجیحاً محوطه سازی و نصب پنل فتوولتائیک( هاامکان گسترش از این  دهد. بدین 

یاز است که ، نسردهای خورشیدی طراحی و نصب شوند. به منظور دسترسی مداوم به آبگرم و گرمایش در فصول بهداشتی ساختمان باید آبگرمکن

های کویلی و یک پکیج )قرارگیری به صورت جایگزین در مدار در صورت نبود تابش( استفاده  و از مبدل ساختمان بازسازی شده خانه کوچکرموتو

ختمان یک با توجه به اینکه سا  است. کشی و همینین طراحی و نصب رادیاتور برای گرمایش فضای داخلیشود. همینین درون ساختمان نیاز به لوله

آبگرمکن خورشیدی است، پیشنهاد   فضای آموزشی خواهد بود و تامین گرمایش تمامی فضاها با آبگرمکن خورشیدی نیازمند تعداد بسیار باالیی 

رمکن خورشیدی  ها( با استفاده از آبگ)ترجیحاً اتاق آموزشی و یکی دیگر از اتاق  متر مربع  40مجموعا در حدود   شود که گرمایش دو فضا از ساختمانمی

 تامین شود.

الزم به توضی  است استفاده   و اسپیلت ایستاده در سالن موزه در نظر گرفته شود.ها  برای تامین سرمایش ساختمان استفاده از اسپیلت دیواری در اتاق −

 شود.  شوند، باید در نظر گرفتهاز اسپیلت سرمایشی و گرمایشی برای فضاهایی که توسط آبگرمکن خورشیدی گرم نمی

تمان  طراحی و نصب یک نیروگاه ده کیلوواتی به صورت هیبرید )در صورت امکان استفاده از برق نیروگاه خورشیدی و در صورت کمبود توان، برق ساخ −

 از شبکه تامین شود( برای تامین انرژی الکتریکی ساختمان در نظر گرفته شود.

 تعویض و جایگزین شوند. LED کم مصرف هایروشناییمجموعه با  روشنایینیاز است که   −

نصب شده   یدیخورش  هایپنل ینییپا  قسمت.  شودحاصل   نانیسامانه اطم انرژی در اینحداکثر  دریافت شوند تا از  یمناسب نصب م  بیها با شنلپ −

شده  آماده  به خوبی یی کهدر فضا PV سامانه  زاتیجهت  /یلوازم جانب ری. ساشود  یریجلوگ دیخورش نورتا از انسداد  همسط  باشد پناهجانبا   دیبا

ها اطراف  سازی الزم و فوندانسیون آن انجام شود و پس از نصب پنلها محوطهنیاز است که پیش از نصب پنل.  دنریگیساختمان قرار م داخل  در  است

 کشی شود.آنها فنس

 نیدهد. ایم لیرا تشک کار نیاز ا یسامانه بخش مهم  یاندازو راه تستکند. یم  نیرا تأم آبگرم و گرمایش ساختمان  یدیکن خورشگرمآب سامانه −

آموزش تکنس مستند    کتهیه یشامل    دقراردا  نیاهمینین  سامانه است.    یو نگهدار برداریبهره  یبرا هاساختماندر   مقیم یهانیقرارداد شامل 

 .ردیمورد استفاده قرار گ یعمل  یآموزش  یهاتیفعال  یبرا تا خواهد بود نیز  در مورد نصب ییدئویو

 تیفعال اهداف
ها را در توان استفاده از این نوع ساختمانهامون به یک ساختمان با مصرف انرژی کم، میبازسازی و تبدیل ساختمان مرکزبازدیدکنندگان تاالب با 

 منطقه توسعه داد.

های محیط زیست دارد. ساختمان به یک مرکز آموزشی، تفریحی با هدف معرفی تاالب هامون و آموزشهدف از اجرای این طرح، تبدیل  نیبنابرا

  اندانشجوی  و  آموزانآموزش به دانش  یمناسب برا  یطیمح  توانیم  هایانرژ  نیساختمان توسط ا  یانرژ  نیو تام  ریدپذیتجد  زاتیبا نصب تجه  نیهمین

  شی افزامردم   نیرا در ب  ریدپذیتجد  هاییاستفاده از انرژ  سازیفرهنگ  تواندیکار م  نیا  یاجرا  نیهمینکرد.   جادیا  هاستمیس نیدر خصوص کارکرد ا

 کند. هاستمیس  نیبه استفاده از ا قیدهد و مردم را تشو
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 :یاتیاهداف عمل

 ؛لیو تحل یطراحولفه  م .1

 تدارکات؛و   هیتهولفه  م .2

 ی؛اندازنصب و راهولفه  م .3

 سازی.و مستند  دهیآموزش، گزارشولفه  م .4

 :پروژه   شرح خدمات.  5
 

 :لیو تحل یطراحولفه م

o شناخته شده  یافزارهاو با استفاده از نرم ی قابل استنادالمللنیو ب ملی  یاستانداردها ر طبقبباید   های خورشیدیساختمان و سامانهکامل   یطراح 
 باشد.

o باشد.   مطلوب  زین  وضعیت ظاهریاز نظر   دیبا  خورشیدیهای  بازسازی ساختمان، اجرای سیستم سپتیک و اجرای سامانه 

o را بر عهده  یطراح  اقداماتتمام   تیمسئول  مانکاریتوافق، پ  نی. صرف نظر از اسیستان قرار گیردپروژه    مورد توافق دیبا  پایه  قرارداد، طرح  آغازاز    قبل
پروژه  توسطپس از شروع قرارداد   دیاب  طراحیحاصل خواهد کرد.   نانیاطم  ارایه شده، مطابق با طرح سامانههمه    یخواهد داشت و از عملکرد صح

 شود.  دییتأ  سیستان

o طبق   دار خواهد بود، عهدهبه وجود آمده باشدنادرست  اجرای ای نادرست یطراح  جهیرا که در نت  بروز هر مشکل، ضرر و زیانی  تیمسئول  مانکاریپ(
 دستورالعمل ضمانت تجهیزات(.

o به شرح زیر است:  حاصل از این مناقصه  مربوط به قرارداد کمطراحی ساختمان  بازسازی و ات  خدم 
برداری طرح و مطالعات طراحی مفهومی و پایه از جمله های مورد نیاز و ضرورت اجرا و ضوابط خاص طرح، اجرا و نگهداری و بهره( مطالعات کامل شاخص1

 کم؛محیطی با رویکرد مدیریت معماری برای مطالعات ضوابط ساختمان انرژی  سازی انرژی و زیستمالی، بهینهتهیه مطالعات توجیهی، اقتصادی،  
برداری طرح و مطالعات طراحی مفهومی و پایه از جمله های مورد نیاز و ضرورت اجرا و ضوابط خاص طرح، اجرا و نگهداری و بهره( مطالعات کامل شاخص2

( مدیریت سایت برای مطالعات جانمایی و فرم ساختمان و 1محیطی با سه رویکرد شامل سازی انرژی و زیستتصادی، مالی، بهینهتهیه مطالعات توجیهی، اق
( کیفیت 3های تجدیدپذیر؛ و سازی انرژی و کاربرد انرژیمحیطی با رویکرد مدیریت و بهینهسازی انرژی و زیست( بهینه2مطالعات اقلیمی )پایداری سایت(؛  

 برداران؛های سالمتی و آسایش بهرهیط داخل و انجام بررسیمح
 جویی در مصرف انرژی؛( مطالعه مصال  مصرفی در ساختمان و محوطه و جزییات اجرایی مربوطه به لحاظ بیشترین صرفه3
 افزارهای مربوطه مطابق استاندارد؛ای و معماری با استفاده از نرمهای حرارتی ناشی از عناصر سازهپوسته ساختمان و شناسایی پل اصالح( 4

 منطبق با توپوگرافی زمین؛ های خورشیدی و غیره(تجهیزات )سیستم سپتیک، سامانه ( مطالعات و محاسبات مهندسی و فنی، جانمایی دقیق5

 ها؛سیستمهای اولیه جانمایی ( تهیه نقشه6

 المللی؛زارها و استانداردهای بینهای خورشیدی با تجهیزات مرتبط مطابق با نرم اف( طراحی سامانه7

 ؛سازیهای معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان و محوطه( تهیه نقشه8
 ( تهیه لیست اقالم مورد نیاز و تجهیزات برای ساخت ساختمان؛9

 ( تهیه دفترچه مشخصات فنی؛10

 اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛( به روزرسانی و اصالح مطالعات و محاسبات مهندسی و فنی با 11

 ها متناسب با اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛( به روزرسانی نقشه12

 ( به روزرسانی دفترچه مشخصات فنی با اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛  13

 
 :دیبا  مانکاریپ

o ؛دکن  و ارایه  را به طور واض  مشخص  یاصل  زاتیمخصوص تجه  وارانتی  اقتضا،سامانه و در صورت    وارانتی 

o در نظر گرفته شده برای سامانه را دارد؛  ظرفیت  نگه داشتن و سازه طراحی شده توانایینصب   که محل  دحاصل کن  نانیاطم 
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o   و گرد و غبار مقاوم بوده و ت شرایط محیطی منطقه به خصوص  در برابر  زاتیتجهاطمینان حاصل کند که منطقه   یمیاقل طیدر شرا  زاتیجهباد 

 ؛ندینب  بیآس  ستانیس

o ؛دکن  استفادهرا    شرایط محیطیو    دیمقاوم در برابر نور خورش و اقالم مصرفی مواد  شوندنصب می  باز یدر فضا  ی کهزاتیتجه تمام  یبرا 

o   را در نظر بگیرد؛مجاور    هایسازهو    تهویه  یهاشاخ و برگ، لولهناشی از   هیبه حداقل رساندن سا  یبرا  مناسبمکان 

o  د؛کن  یمربوطه طراح  یمقررات مربوط به ساختمان و کدها  تمامسامانه را مطابق با 

o  ؛دکن یطراح  نورترهایها و اچی، سوئوزهای، فیکشمیاز س یبرق ناش  قطعیسامانه را با حداقل 

o ؛است  موجود در زمینه تاسیساتمطابق با الزامات   یکه طراح  دحاصل کن  نانیاطم 

o ؛پروژه همکاری کندشده توسط    نییتع یکارشناسان فن  میبا ت 
o های خورشیدی ایجاد کند؛محوطه سازی مناسب و ایجاد فوندانسیون ترجیحاً سبک برای نصب تجهیزات پنل 

o برق برا  دیالزم و تول لیو تحل هیتجز الزم و   لیتحل ده وساختمان پایلوت را برآورد کر یبرا (PV)  یدیخورش کیفتوولتائ یهاسامانه یساالنه 
 را انجام دهد.  پایلوت  ساختمان  ی( براSWH)   یدیکن خورشگرمآب  یهاتوسط سامانه  یعیبرآورد ساالنه کاهش مصرف گاز طب

 

 مولفه تهیه و تدارکات:
o یهاماژول  هیته PV   یو لوازم جانب  زاتیشبکه، تجهبه  نصب، اتصال   ادوات، یکش، کابلاستراکیر،  )هیبرید(  نورتری، اکیلووات(  10)با ظرفیت PV 

 (5BOS  ،)ها، ، مخازن آب گرم، پمپ  آنها  یو لوازم جانب  (برای تامین آبگرم ساختمان و گرمایش دو فضا در ساختمان)   های خورشیدیکنگرمآب
 .یاندازمرحله راه  انیالزامات قرارداد تا پا لیالزم جهت تحو  وطهمرب  یلوازم جانب  ریو سا )ترجیحاً برقی(  ، رادیاتورها، پکیجیکشلوله

o کشی و سایر لوازم جانبی مربوطه.ها و اتصاالت، لولههوازی به همراه لولهتهیه سیستم فاضالب )سپتیک( مدار بسته، ترجیحاً سپتیک بی 

o عدد( 260و هالوژن ال ای دی )   های کم مصرفها با المپهای ساختمان به همراه تعویض المپهای دوجداره و دربتعمیر و تعویض پنجره. 

o متر مربع(.  50)به مساحت آجر نما    هیرنگ شب  دیسف  مانیپودر سنگ س یرونیب  یریگچ و لکه گ  ای یداخل  یریپس از نصب پنجره لکه گ 

o ساختمان.و گرمایش  برای تامین سرمایش   تن تبرید( 3)یک عدد با توان    و ایستاده  تن تبرید(  1و  2عدد با ظرفیت   3)   تهیه اسپیلت دیواری 

o کشی و سایر لوازم جانبی.از جمله خرید سینک ظرفشویی، کابینت کردن فضای آبدارخانه و لوله  تجهیز کردن آشپزخانه 

مربوط به تمام اجزا/   اتیشامل جزئ نیرا ارائه دهد. ا  پیشنهاد قیمتو   یموجود در طراح  زاتیاز تجه  کیهر   یکننده و مشخصات فندیتول  اتیجزئ دیبا  مانکاریپ
 PVتعادل  یو لوازم جانب  زاتیاتصال شبکه، تجه  یافزار نصب، کارها، سختیکشنصب، کابل  یها، سازهنورترهای، اPV یهاهر نصب شامل ماژول  ،قطعات
، سیستم سپتیک به همراه مربوطه الزم یلوازم جانب ریو ساکشی  ها، لولهپ، مخازن آب گرم، پمآنها یو لوازم جانب  یدیخورش  یهاکنگرم(، آبBOSسامانه ) 
ها و سایر تجهیزات مربوط کشی آنهای دوجداره، تهیه اسپیلت دیواری و ایستاده به همراه لولهها و درب، تعمیر و تعویض پنجرههاکشی و لوازم جانبی آنلوله

به منظور  تجهیز کردن آبدارخانه   ها، اصالح پوسته ساختمان،ها و استحکام سازی آنها، اصالح بام و سقفروشناییتعویض  بهداشتی، هایبه تعمیر سرویس
 .انتخاب شودکننده  نیکننده/ تأمدیتول  کیفقط    زاتیاز تجه  کیهر   ی. برای استاندازمرحله راه انیالزامات قرارداد تا پا  لیتحو

 

 یحمل تا محل نصب، آماده ساز  نهیهز  نیکشورها و همین ریاز سا  رانیبه ا  یورود یکاالها  صیها اعم از ترخ  نهیهز  هیشامل کل دیبا  یشنهادیپ  متی: قتوجه
اقامت   یها  نهیهز  های ساختمانی و اجرای راهکارها،تامین تجهیزات, ادوات، کلیه هزینه  تجهیز کارگاه،  ،یساختمان  اتیعمل  یمناسب برا  یربنایز جادیو ا  نیزم
 باشد.  رهیات بر ارزش افزوده و غیمال  ات،یمال  مه،یاز جمله ب  یکسورات قانون  هیو کل

 

 ی:نصب و راه اندازمولفه 

ها کشیاصالح و اجرای لولهها،  استحکام سازی و تقویت بام و اصالح سقفها،  ها و درببازسازی کامل ساختمان از جمله اصالح پوسته، تعمیر و تعویض پنجره  •
خورشیدی    کیفتوولتائ  سامانه  یاندازنصب و راهها، نصب سیستم سرمایشی، تجهیز کردن فضای آبدارخانه و آموزشی با نصب تجهیزات مورد نیاز،  کشیکابل و

(PV)  یدیکن خورشگرمآب  یسامانهو ، محوطه سازی و آماده سازی زمین برای نصب تجهیزات(SWH)،.نصب سیستم سپتیک مناسب 
مجدد،  های، پر کردنیبتن یها، کارهایحفارتجهیز کارگاه،  قبیل، از زاتیتجه مرتبط با نصب کامل تمام  یو ساختمان  یعمران  اقداماتتمام    دیبا  مانکاریپ 
 نیها و مشخصات اطرح،  گذاریمتی. قرا انجام دهد  تجهیز و اجرای موتورخانه ساختمانهای مربوطه،  کشیها، لوله، تقویت سقف و بامهایو پ  نیزم  نگیرم

 
5 balance of system 
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از ادامه کار در   نانیو اطم  یکردن و نگهدار  زی، تمیبازرس لیبه منظور تسه دیبا  ساتیباشد. تمام تاس کردهذکر   متیق پیشنهاد  به طور کامل در دیبا زین  کارها
 و نصب شوند. یطراح  سایتحاکم در   طیشرا

 لیتکم  یبرا ایمشخص شده   نجایکه در ا ییتمام کارها  یرا برا  رهیو غ  مهی، حمل و نقل، بزاتی، تجهابزارمواد،   تجهیز کارگاه، کار،  یرویتمام ن دیبا  مانکاریپ
 است فراهم کند. ازیپروژه مورد ن

 :دیبا  مانکاریپ
o سوار شده است، ای  روی سازهاگر سقف . اندازه سامانه مورد نظر است نگه داشتنقادر به  ،نصب  هایمحلسایر   ایکه سقف   دحاصل کن  نانیاطم

 ؛را دارد(SWH) ی  دیکن خورشگرمآب  هایی سامانهتحمل وزن اضاف ییکه سقف توانا  دکن یبررس

o سیستم وجی اطمینان حاصل کند که محل نصب سپتیک به درستی انتخاب شده است و هرگونه نشتی حاصل از سیستم سپتیک را بررسی کند و خر

  را کنترل کند و به سمتی هدایت شود که برای فضای سبز اطراف ساختمان به کار رود . از هرگونه نشتی به سمت تاالب جلوگیری شود؛

o و هرگونه نفوذ آب و نشتی آب به   بندی کندآبسقف را    درز، به طور مناسب هرگونه  یسازصنعت سقفبندی  تاییدشده آب  یهابا استفاده از روش

 ؛ساختمان را بررسی و درزبندی نماید

o پوسته ساختمان را بررسی کرده و اصالح نماید؛ 

o کشی و الزامات الزم را انجام دهد؛های فتوولتائیک را انجام دهد و پس از نصب سیستم فنسسازی زمین را برای نصب سامانهمحوطه سازی و آماده 

o ؛نصب کند  مربوط به مشخصات سازندگان  هایرویهبا توجه به مشخصات سازنده، با استفاده از الزامات نصب و    را  زاتیتجه 

o های مربوطه را اصالح و یا مطابق با استانداردها ایجاد نماید؛کشیها و لولهکابل کشی 

o کند؛  تجهیزهای آبگرم و پکیج  منبعای مطابق با استانداردها برای نصب تجهیزات آبگرمکن خورشیدی شامل نصب موتورخانه 

o های خورشیدی برای گرمایش و به منظور عدم دسترسی به تابش خورشیدی یک یکیچ گرمایشی ترجیحاً برقی به عنوان سیستم پشتیبان آبگرمکن

 آبگرم مصرفی در نظر بگیرد؛  

o   فضا برای گرمایش طراحی و نصب کند؛ برای گرمایش دوتعداد رادیاتور مناسب 

o   ها اصالح شود؛ها اصالح و شیرآالت تعمیر و یا تعویض شوند و فاضالب آنکشیتعمیر شده و لولهبهداشتی    هایسرویسسقف 

o ها و پنجرها درزبندی شوند؛ها استفاده شود و تمامی دربها و پنجرههای دربها تعمیر شده و از سازه مناسب برای پروفیلتمامی پنجره 

o  و تجهیزات مرتبط با سامانه فتوولتائیک در جای مناسب با الزامات و استانداردهای روز نصب شوند؛تابلوهای برق 

o ؛داز آن را کاهش ده  یناش  یهااز شو  و موج یناش  داتیتا تهد  متصل کند  نیزم به  قطعات سامانه را به طور مناسب 

o خورشیدی    کیفتوولتائ  یسامانه   یعملکرد صح(PV)،  ی  دیکن خورشگرمآب  یسامانه (SWH)  وارسی  هایرویهاز    یرویرا با پو سیستم سپتیک 

 د؛کن یبررس  هاستیلچکو 

o عمق حفاری را برای نصب سیستم سپتیک مناسب انتخاب کرده و موقعیت مخازن مورد نظر را تعیین کند؛ 

o نصب  ستمیس  یالزم بر رو  یریاندازه گ  زاتیو تجه  را منظم کنترل کرده  یساخت و راه انداز  نیدر ح  آن راو فشار   دستگاه سپتیکمواد داخل   یدما

 ؛نماید

o ؛مورد نظر مناسب است  ستمیس  یبرا  سپتیککه اندازه    دحاصل کن  نانیاطم 

o ؛ابدیتا خطر نشت و انفجار گاز کاهش    دبه مخازن وصل کن  یرا به درست  سپتیک  ستمیس  یاجزا 

o   دارای گارانتی و وارانتی استفاده کند؛از تجهیزات و محصوالت با کیفیت و 

o ؛است  یمحل  تاسیسات  درونی  مطابق با الزامات اتصال یکه طراح  دحاصل کن  نانیاطم 

o در طول سال اول؛ یسال عملکرد بدون خطا و خدمات مشاوره فن  کی  یا براهسامانه  وارانتی 

o ؛دارائه ده  تست  یهانامهیمختلف سامانه گواه  یاجزا  ی، برایینها  یاندازپس از تست عملکرد و راه 

o ؛)در صورت لزوم( صالحذیو دستگاه  مراجع  توسط   یینها  یهایانجام بازرس 

o یبرا  ایمشخص شده  نجایکه در ا یاقدامات هیکل یرا برا رهیو غ  مهیب  فترا ،یحمل و نقل، ل  زات،یکار، مواد، ابزار، تجه یروین  هیکل  دیبا  مانکاریپ 

 است، فراهم کند.  ازیپروژه مورد ن  لیتکم
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در سامانه وجود داشته باشد و  دیبا زیاد انیاز جرمورد نیاز  مقاوم باشند. تمام حفاظت    دیدر برابر نور خورش دیدر معرض نور با  یهاکانال ایها : تمام کابلتوجه
مطابق  دیبا  زاتیشوند. تمام تجه  نصب و در صورت لزوم از فشار خارجطمئن  مکامالً محکم،    دیبا  یکیالکتر  هایترمینالدر دسترس باشد. تمام    ینگهدار  یبرا

. نگذارد یمنف  ریسقف تأب شرایط موجودد که بر نشوبندی  آبقابل قبول  استاندارد وروش   کیبا  دیسقف با  درزهایبا مشخصات سازندگان نصب شوند. تمام 
  یها در معرض و جعبه  یهای، هادمجراهاها، (. تمام کابلAشوند )به عنوان مثال مواد بام کالس   یبنددرجه یبه درست دیبا  کپارچهی  سازیمحصوالت سقف

الزامات    دیبرق با  یحت  الزام نیباشد. ا  هیبعد از ظهر بدون سا  4:30صب  و   9:00ت ساع  نیب دیبا  PV  چیدمانشوند.   یبانیشده و پشتمنیا  قانونیمطابق با 
لوله ها   هیکل بر عملکرد سامانه داشته باشد.  یادینامناسب ز  ریتواند تأبیم  هیسا  یها است. مقدار کمو دودکش  هواکش  یهاکوچک مانند لوله  یشامل انسدادها
ساخته   یاز مواد  دیبا  سپتیک.  نندیبب  یطیمح  طیرا در شرا  بیآس  نیکه کمتر شوداستفاده    یاز مواد شود  یشوند. سع  یبازرس   ینصب صح  یبرا دیو اتصاالت با

داشته باشد و مانع عبور   یکمتر  بیکه آس  شودنصب  یدر مکان دیبا یآالت و لوله کش  راقی  هیشده اند. کل  تیتقو یاز تر  و نشت  یریجلوگ  یشده باشد که برا
 را پشت سر بگذارد.  یمنیا  یهاباشد و تمام تست  منیاز همه لحاظ ا  دیبا ستمیکارگران نشود. سمردم، و مرور  

 

 سازی:و مستند دهیآموزش، گزارشولفه م

 د شد:ندر نظر گرفته خواه  مانکاریتوسط پ آموزش  یبرا  ریموضوعات ز
o سامانه؛  یدر مورد عملکرد و نگهدار  و نگهبانان ساختمانکارکنان    یخدمت برا نیارائه آموزش ح 

o برداری از ساختمان )همراه ی بهرهمنطقه و نحوهاستان و   زیستحفاظت از محیط  اداره کل به کارمندان   ارائه آموزش عمومی در محل ساختمان

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(بازدید از سیستم

o شامل  حفاظت از محیط زیست منطقه و استان سیستان و بلوچستان اداره کل ی )ها(مدیران و کارشناسان مدیریت ساختمان عمومیآموزش    ارائه

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(تئوری و عملی )همراه بازدید از سیستم

o تئوری و عملی( )همراه   حفاظت از محیط زیست منطقهاداره کل  آموزش تخصصی پیمانکاران تاسیسات و تعمیرات و نگهداری ساختمان)ها(  ارائه(

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(بازدید از سیستم

o عملکرددر مورد نحوه   ییهاشامل دستورالعمل  کتابیه نیا .دباش یبه زبان فارس و قابل فهم  یآسانبه   عملکرد کهکاربر/  یکتابیه راهنما کارائه ی 

 ( است.یدکیکنندگان و قطعات  نیتام  ستی، لیابیبیها )از جمله عسامانه  یو نگهدار

 برخی نکات عمومی:  

در طراحی معماری الزامی است.   ریزیمدیریت و برنامهسازمان    697و   178رعایت تمام استانداردها و ضوابط مرتبط به ویژه آخرین ویرایش نشریات   •

 استانداردهای مرتبط شامل و نه محدود به موارد زیر است:
o آخرین ویرایش قابل استناد تمام مباحث مقررات ملی ساختمان؛ 
o های مرتبط با موضوع که توسط سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده است؛آخرین ویرایش قابل استناد استاندارد 

o  بندی اقلیمی ایران؛ویرایش قابل استناد پهنهآخرین 

o های دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛آخرین ویرایش قابل استناد ضوابط و دستورالعمل 

o آخرین ویرایش قابل استناد ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولین جسمی و حرکتی تحقیقات ساختمان و مسکن؛ 

o یرایش قابل استناد دستورالعمل اجرایی بهداشت محیط؛آخرین و 

o آخرین ویرایش قابل استناد راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای اداری و آموزشی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 

o .آخرین ویرایش قابل استناد نشریات مرتبط با طراحی فضاهای اداری و آموزشی سازمان برنامه و بودجه کشور 

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال باشد که باید بیشترین مقدار قابل استحصال از طریق  55تا   50انرژی برای ساختمان باید بین شاخص عملکرد  •
های ساختمان با های فسیلی و برق شبکه تامین شود. در طراحی ساختمان باید ویژگیهای تجدیدپذیر و کمترین مقدار از طریق سوختانرژی

بر اساس ویرایش جدید  کمدرجه انرژی کم تا متوسط و نیاز غالب سرمایی یا گرمایی و مبتنی بر رده انرژی با مصرف انرژی کاربری ب یا ج با  
در  کمهای مرتبط با ساختمان انرژی افزارسازی انرژی و نرمافزارهای تخصصی شبیهمقررات ملی ساختمان رعایت شود. استفاده از نرم 19مبحث  

فایل تولید شده نسخه اصلی در تمامی  افزاری آن در هر فاز با توضیحات کامل به کارفرما ارایه شود.، باید لحاظ شود و نتایج نرمتمام فازهای طراحی
های پیشرفت و گزارش جامع نهایی به گزارش ها و مستندات به همراه دفترچه محاسبات،های مورد استفاده برای طراحی و تهیه گزارشافزارنرم
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جلسات، اجرایی به دو زبان فارسی و انگلیسی مطابق ساختار کارفرما و صورت  - های خالصه مدیریتیسی مطابق ساختار کارفرما، گزارشزبان فار
 ها مطابق ساختار کارفرما باید به کارفرما ارایه شود.مکاتبات و صورت وضعیت

 :یاتیو عمل  یفن  مشخصات

)   تیفیبا ک  یو استانداردهاگارانتی   /وارانتیشرایط  از   دیسامانه با  یتمام اجزا • ها مدت سامانه  یطوالن  یداریتا پاپیروی کنند  (  نامهیارائه گواهبا باال 

معمول را انجام   یهدارو نگ  ریتعم  یساخته خواهد شد که کاربر بتواند کارها  یادر نظر گرفته شود. سامانه به گونه دیبا  یمحل  طی. شراشود  نیتضم

سازی  کپارچهی نیترمناسب کننده در مناقصه،شرکتکند.   نیگزیرا جا آن قطعات  ای را بررسی کندتواند سامانه  ب  یبه راحت نیتکنس کیدهد و  

 .دهد که تمام مشخصات را داشته باشدیرا ارائه م  یبندسامانه، اجزا، مونتاژ و بسته

 یهاماژول"IEC 61215،  "کیفتوولتائ  یهاماژول  شرایط الزم  یده براشیهتوص"  IEEE 1262مطابق با    دیبا  حاًیترج  PVسامانه   •

ماژول   یمنیا  شرایط الزم"  IEC 61730-2و    IEC 61730-1و   "نوع  دییو تأ  یطراح شرایط الزم  – سیلیکون کریستال  کیفتوولتائ

 باشد.  شی، الزامات ساخت و آزماکیفتوولتائ

 PV  تیبا توجه به ظرف  دیسامانه با  یاندازنصب و راه  یبرا ازیمورد ن  یلوازم جانب ریمشخص شود. سا  PVحداکثر بار سامانه  یبرا دیبا  نورتریا •

 مشخص شود. یمحل  طینصب شده و شرا

 باشد.  یدیخورش PV  ازیمورد ن  یشامل تمام سخت افزارها  دیسامانه با •

 د.ننصب شوند مناسب باش  تحت آنها  که قرار است  یطیشرا  یبرا دیاتصاالت( باها و ، کانالات، قطعیکشمیسامانه )س  اجزای سایر •

به ( 6TOUزمان استفاده )   را براساس  یدیخورش یانرژ  دیتول متصل شده تاداده   آوری و پایشسامانه جمع کیبه   دبای  گیری شدههای اندازهداده •

 گیری نماید.موجود اندازه یریگمطابق با حالت اندازه  ایو    قهیدق 15با فواصل حداقل    صورت افزایشی و براساس استاندارهای موجود

 شوند. یها طراحسازه نیمربوط به نصب ا  یمطابق با تمام کدها و استانداردها دی، باچیدمان  یها، از جمله سازهیاها و عناصر سازهتمام سازه •

توجه  دیبا  شوند. ی، طراحیسال عمر طراح 25به حداقل   یابیدست برایمتناسب    یبه روش دی، باچیدمان یها، از جمله سازهیاسازه یتمام اجزا •

 .شودمشابه   ریفلزات غ نیدر اتصاالت ب  یاز خوردگ  یریبه جلوگ  ایژهیو

کشی و الزامات مناسب فنسسازی و آماده سازی زمین باید قبل از نصب تجهیزات فتوولتائیک انجام شود و پس از نصب این سامانه باید محوطه •

 برای امنیت سامانه انجام شود؛

 ,ISO 9806, ISO 9459, EN 12975, EN 12976, EN 12977 های خورشیدی باید از استانداردهایی همیون  آزمون آبگرمکن •

ISIRI-7129 (Collectors), ISIRI-7385 (SWH)  .پیروی کند 

 .فراهم کندمقرون به صرفه سقف را   ایآسان    ریتعم  دیبا  سازه یطراح •

های مورد نیاز باید با توجه به فضای سقف و ظرفیت ساختمان  نصب آبگرمکن خورشیدی باید بر روی بام ساختمان انجام شود و تعداد آبگرمکن •

آموزشی و اتاق مهمان یا دفتر   )ترجیحاً اتاق مترمربع  40مجموعاً در حدود   برای تامین آبگرم بهداشتی و تامین گرمایش دو فضا در ساختمان

 مدیریت( انجام شود.

و ساخته  یخاص طراح  یک سایت یسقف برا مصال سقف و  وارانتیسازنده مسئول   ای  سازیمتخصص سقف  یبا همکار دیسقف با  درزهرگونه   •

 .ستیاعتبار ن یسقف موجود ب  وارانتیحاصل شود که با نصب سامانه،    نانیشود تا اطم

متر باید  3اتیلن دوجداره و نه سپتیک تانک سه الیه از ساختمان حداقل  ساخته، فایبرگالس و یا پلیک تانک اعم از بتنی پیشفاصله مناسب سپتی •

 باشد.

صورت بقلی بتواند وارد لوله ورودی عمق نصب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک باید به طریقی باشد که خروجی فاضالب ساختمان به •

 انک یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک شود.سپتیک ت

متر از ساختمان    10شود، زمین موردنظر باید حداقل  که خروجی پساب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک وارد زمین یا خا  میدرصورتی •

 صله داشته باشد.ها فامتر از کانال  25های آب فاصله داشته باشد یا متر از چاه 30فاصله داشته باشد و حداقل  

 وسیله فنس جداسازی صورت گیرد.شود بهآالت سنگین وجود دارد توصیه میکه در محل نصب امکان تردد ماشیندرصورتی •

 
6Use-of-Time  
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 زیرسازی و رگالژ محل نصب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک ضروری بوده و شیب سط  زیر سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایمهاف •

 صفر درصد باشد. تانک باید

سانتیمتر از طول و عرض و یا  50سانتیمتر باشد و ابعاد آن باید از هر طرف به اندازه    20فوندانسیون بایستی از نوع آرماتوربندی شده به ضخامت  •

 قطر سپتیک بیشتر باشد.

 اجرای روشنایی براساس استاندارد میزان لوکس مورد نیاز براساس نوع کاربری. •

موتورخانه رعایت   تجهیزباشد و تمامی موارد استاندارد باید در  INSO16000موتورخانه باید براساس آخرین ورژن استاندارد    اجرایتجهیز و  •

 های دارای صالحیت پس از احداث و راه اندازی اخذ شود.شود و گواهینامه معاینه فنی موتورخانه از شرکت

 اطفا حریق برای پیشگیری و چلوگیری از خطرات احتمالی درنظر گرفته شود.موتورخانه نیاز است که حتما سیستم   اجرایدر   •

کشی و استانداردهای ملی لوله و اتصاالت های آب و فاضالب باید مطابق با استانداردهای ملی مباحث بهداشتی و اصولی لولهکشیتمامی لوله •

 انجام شود.

 ،5363 یشماره ها  رانیا  یمل  یستانداردهاو ا INSO14735دهای ملی به شماره  ها براساس آخرین ورژن استاندارنصب رادیاتورها و پکیج •

 باشد. 12156و   11005

 .ارائه و انجام شود  مانکاریتوسط پ دیبا  یمنیا  شاتیآزما  هیکل •

  :دیینظارت و تأ

، شرح خدماتشده در  فیتعرحدود کار با   سیستانپروژه  تیریواحد مد.  نجام خواهد شدپروژه سیستان ا یپروژه تیریواحد مد میتحت نظارت مستق کارها
بنابر اقتضا، پروژه سیستان ممکن است، بخشی از نظارت از قرارداد حاصل از این فراخوان را به ناظر دارای  ند.کیم  دییرا تأ جیقرارداد و نتا  یمطابقت روند اجرا

 الزم با واحد مدیریت پروژه و ناظر را داشته باشد.  هایصالحیت واگذار نماید. در این خصوص مجری موظف است همکاری

 
 

مورد انتظار:خروجی.  6  های 
 شود:یارائه م  مجریتوسط  ر یو سوابق ز مستندات

 ؛کشیو لوله یکشمیس  ،رشته ی، از جمله طراحas-builtمدار  نهایی  و   جزئیات یطراح  مدار ،  اولیه  یطراحمدار    •

 نتایج تست استحکام سازه؛ •

 اجرایی و زمانبندی به تفکیک هر راهکار و سایر اسناد مورد نیاز؛ های اجرایی، برنامهارائه دفترچه محاسبات، نقشه •

 اندازی(؛ها و برنامه اجرایی توسط کارفرما )شامل ساخت، خرید و تامین تجهیزات، نصب و راهبعد از تایید نقشه  اجرای راهکارها •

 های احتمالی(؛اندازی کامل و برطرف کردن نقص)راه  راهکارهای اجرا شده  موقت  تحویل •

 ای مراحل اجرای راهکار)ها(؛میان دورهتفصیلی    هایگزارش  ارایه •

 ؛ییگزارش نها •

  نصب  یبرا  پروژه  یمجر  کنیول  ،شوندیم  نصب) نکته: کنتورها به دستور کارفرما    اطالعات مدیریت انرژی  پایش نصب کنتورها و اتصال به سیستم •

 (.باشدیمببت شده    یهاو با نظر کارفرما مجاز به استفاده از داده  ازیو در صورت ن دهدیم  هیخود را ارا  یفن  یهاکمک  کنتورها

 ی؛منیا  شاتیتمام آزما جینتا •

  آموزش  هایی فعالیتکه برا  DVD لمیف  کی یبر رو  تجهیزات،و نصب    جادیضبط شده از مراحل مختلف ا  ییدئویو  سازی تصویری ومستند •

 ؛استفاده شود یعمل

 ی نگهداری و تعمیرات به مسئول نگهداری ساختمان؛آموزش کامل فنی نحوه •

 دهی؛و گزارش  مبنا  یهادوره  یبرا  ساختمان پایلوت  یاگلخانه  یو انتشار گازها  یمصرف انرژ  جداول اکسل •

 ی؛اگلخانه  یو کاهش انتشار گازها  یدر انرژ ییجوصرفه  یساختمان پایلوت برا  لیمحاسبه و تحل  جداول اکسل •

 ؛ساختمان پایلوت  یپروژه برا جینتا بازنماییو   یمطالعه مورد  یاپنج صفحه  یبروشورها •



 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

14 

 

 

 ؛یکارگاه آموزش  محتوا برای •

 ی؛و نگهدار  یبرداربهره  یبرا  یفن  یدفترچه راهنما •

 الزم؛های  تدوین برنامه جامع تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و ارایه دستورالعمل •

 ؛(pptx ای  pptمرتبط )در قالب    یهانتی( و پاورپوxlsxو   docx ای  Microsoft docماهانه )در قالب    شرفتیپ  یهاگزارش •

 ؛ Wordمدیریتی در قالب فایل   دهیچک •

 ؛Power Point فایل  در قالب  های صورت گرفتهکل فعالیتخالصه  •

 ها و غیره که مربوط به تجهیزات می شود باید ارائه شود؛ها، گواهیشامل کلیه مدار ، مستندات فنی، تاییدیه  7تهیه کتابیه مهندسی •

 .برداری کامل راهکارها و تجهیزات نصب شدهپس از بهرهتحویل قطعی کار  •

در قبال تحویل،  مجری نویس ارائه شود قابل پذیرش نیست.ها باید به صورت تایپ شده ارائه شود و مستنداتی که به صورت دست تمام مستندات و کاربرگ

که برای ی  های نمونه و ساختارهایکاربرگبایست مجری می،  هاتهیه گزارشمسئول هستند. به منظور    ی خودهاها و گزارشمحتوی، کیفیت فنی و دقت بررسی

های نمونه به در این کاربرگ  یالزم است هرگونه تغییراتدهد.   مورد استفاده قراررا   شودارائه می  که قالب نهایی آنها پس از جلسه افتتاحیه پروژهدهی  گزارش

 برسد.  کارفرماتایید  

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

 های مرتبط با این فراخواندهی در پروژهگزارشچارچوب معین برای  -1جدول 

 
7  Final Book 
8 As-built 
9  String 

 زبان   زمان ارایه تعداد عنوان  
نهایی چون ساختو    جزئیات  یطراح  مدار ،  اولیه  یطراحمدار    ،  8مدار  

 هاو لوله کشیکشی  ، سیم9رشته  یاز جمله طراح
 فارسی سومپایان ماه  1

اجرایی،  ارائه دفترچه محاسبات، نقشه به   برنامههای  و زمانبندی  اجرایی 

 تفکیک هر راهکار و سایر اسناد مورد نیاز
 فارسی پایان ماه سوم 1

راهکار)ها(میان دورهتفصیلی    هایگزارش  ارایه اجرای   1 ای مراحل 
راهکارها اجرای  از   پس 

 )پایان ماه نهم(
 فارسی

قرارداد 1 یمنیا  شاتیتمام آزما جینتا  فارسی پایان 

انرژ  اکسلجداول   پایلوت  یا گلخانه  یو انتشار گازها  یمصرف    ساختمان 
 دهیو گزارش  مبنا یهادوره  یبرا 

قرارداد 1  فارسی پایان 

اکسل و تحل   جداول  پایلوت برا  لیمحاسبه    یدر انرژ  ییجوصرفه  یساختمان 
گازها  یا گلخانه یو کاهش انتشار 

قرارداد 1  فارسی پایان 

برای ساختمان   پروژه جینتا  بازنماییو    یمطالعه مورد یا پنج صفحه یبروشورها
 پایلوت

قرارداد 1  فارسی پایان 

آموزش  محتوا برای قرارداد 1 یکارگاه   فارسی پایان 

قرارداد 1 یو نگهدار  یبرداربهره  یبرا  یفن  یدفترچه راهنما  فارسی پایان 

و نگهداری   تعمیرات  و ارایه دستورالعملتدوین برنامه جامع  های  پیشگیرانه 
 الزم

قرارداد 1  فارسی پایان 

و    docx ای  Microsoft docماهانه )در قالب   شرفتیپ   یهاگزارش
xlsxو پاورپو  (pptx ای  pptمرتبط )در قالب   یهانتی( 

آغاز قرارداد  کیهر ماه  10 از   یفارس گزارش پس 
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اجرای برنامهزمان  .8 کلی   بندی 
 

برنامه  کی  ر،یارائه شــده در ز  یها  تیبا در نظر گرفتن فعال دیبا  مانکاریپ  موارد گفته شــده،بر اســاس  ماه در نظر گرفته شــده اســت.    18زمان کل اجرای پروژه 

 ارائه کند.   یهر جزء را به عنوان خروج جینتا دیبا  مانکاریبه اهداف پروژه، پ  یابیدست  یکند. برا  هیته  زمانبندی

 فراخوان نیپروژه مرتبط با ا ای راج یکل ی برنامه زمان بند -2جدول 

 تحویل تا تاریخ خروجی مولفه ردیف

 لیو تحل یطراح 3

 اولیه؛  یطراح  مستندات -

جزییات؛ - طراحی   مستندات 
اجرایی؛دفترچه محاسبات و نقشه -  های 

برا  یها لیفا - طراح  ینرم افزار   ی؛مرحله 
اساس طراح  ستمیو س  زاتیتجه  قیدق  ستیل -  ات؛یجزی  یها بر 

به  -  ؛صورتجلسه جلساتانجام مفاد مربوط 

اجرا  - به تفکیک هر راهکار  یل یتفص  یبرنامه   .و زمانبندی 

از جاری شدن   3 ماه پس 

 قرارداد

 تدارکاتو   هیته 4

 ی؛و لوازم جانب  زاتیتجه  هیکل  -
 ؛داده شده لیتحو  یها  ستمیو س  زاتیتجه  قیدق  ستیل -

 ؛زاتیهر مورد از تجه  یبرا   یمشخصات سازنده و مشخصات فن -

به  -  ؛صورتجلسه جلساتانجام مفاد مربوط 
تجهیزات. - اندازی  و راه  برای نصب   نقشه دقیق اجرایی 

از جاری شدن   6 ماه پس 

 قرارداد

 برداریی و بهرهاندازنصب و راه 5

مربوط بهم -  و ساخت سیستم؛  نصب ستندات 
فارـس/اتیعمل   یراهنما - ا ی)فارـس یکاربر به زبان  ها  نی(؛  تورالعمل  امل دـس  ییـش

و نگهدار   ن یتام ســتیل  ،یابی بیها )شــامل ع  ســتمیســ  یدر مورد نحوه عملکرد 
و قطعات   استیدکیکنندگان   ؛( 

 ی؛تست عملکرد یها  ینامهگواه -
و گارانتی تجهیزات و سیستم؛ - مربوط به وارانتی   مستندات 

اجرا   ایدوره  ان یم  یل یتفص  هایگزارش  هیارا  -  ؛راهکار)ها(  یمراحل 
به  -  .صورتجلسه جلساتانجام مفاد مربوط 

ماه پس از جاری    15

قرارداد  شدن 

 سازیو مستند  دهیآموزش، گزارش 6

ساخت   - نهایی چون   (As-build)مستندات 

نها -  :شامل موارد ییگزارش 

تاس  لمیف • مختلف  از مراحل  تاس سیمستند ضبط شده  بر   ساتیو نصب 
استفاده در فعال DVD  لمیف کی  یرو  ی؛عمل   یآموزش  یها تیجهت 

ماه پس از جاری    18

قرارداد  شدن 

نها قرارداد 1 یی گزارش   فارسی پایان 

و ا  ییدئویمستند  مختلف  از مراحل    یبر رو  زات،یو نصب تجه جادیضبط شده 

عمل   هایتیفعال  یکه برا   DVD  لمیف کی  استفاده شود؛  یآموزش 
قرارداد 1  پایان 

فارسی و 

 انگلیسی

در قالب فایل   دهیچک هر گزارش Word   1مدیریتی   به همراه 
فارسی و 

 انگلیسی

فعالیت قرارداد Power Point   1های صورت گرفته در قالب خالصه کل   پایان 
فارسی و 
 انگلیسی

فنی، تاییدیه مستندات  شامل کلیه مدار ،  ها  ها، گواهیتهیه کتابیه مهندسی 
 و غیره  

قرارداد 1  فارسی پایان 
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 تحویل تا تاریخ خروجی مولفه ردیف

 ی؛منیا   شاتیآزما  هیکل  جینتا •

تول • انرژ دیجدول  ا  یبرا   یگلخانه ا   یو انتـشار گازها  یو مـصرف    ت یـس

 ؛و گزارش  مبنا  یدوره ها  یبرا   یشیآزما

ا  یـصفحه گـسترده برا   لیو تحل  هیمحاـسبه و تجز •   ی برا  یـشیآزما تیـس
 ؛GHGو کاهش انتشار    یدر انرژ  ییصرفه جو

 ؛پروژه  جینتا بازنماییو   یمطالعه مورد  یا پنج صفحه  یبروشورها •

برایم  • آموزش  حتوا   ی؛کارگاه 

 ی؛و نگهدار  یبرداربهره  یبرا  یفن  یدفترچه راهنما •

ارایـه   • و  ــگیرانـه  پیشـ نگهـداری  و  تعمیرات  جـامع  تـدوین برنـامـه 

 ؛های الزمدستورالعمل

  docx ای Microsoft docماهانه )در قالب   شرفتیپ   یهاگزارش •

و پاورپوxlsxو   ؛(pptx ای  pptمرتبط )در قالب   یهانتی( 

نها •  یی؛گزارش 

فارسی و انگلیسی، • در دو زبان  مدیریتی به همراه هر گزارش   گزارش 

فعال •  Power Pointصورت گرفته در قالب  یهاتیخالصه کل 

به  -  ت.صورتجلسه جلساانجام مفاد مربوط 

 سوابق و تجربیات  .  9
  یتوانمند  نیا  دهندهنشـان  که  یمـستندات و  باـشند  داـشته  را  پروژه  یاجرا  یبرا الزم  تجربه و  هایتوانمند ـستیبایم  مناقـصه  در  کنندگانـشرکت وحقوقی اـشخاص  

 است.های امتیازدهی به تفصیل شرح داده شده  مدار  و مستندات مورد نیاز در بخش  .دهند  هیارا خود  شنهادیپ  همراه به  را  است  تجربه و

ـشرکت خواهد بود.    یمشـابه و ارائه مـستندات حـسن انجام کار و اعضـا  یهاپروژه  انجام  سـابقه شـامل  مناقـصه  در  کنندگانو تجربه ـشرکت  یتوانمند  یبررسـ   اریمع 

شرکت   ومیکنسرس  قالب  در  مختلف  یهاحوزه  در  یدیکل  کارکنان  نداشتن  صورت در  توانندیم  هاشرکت  خدمات، شرح  نیا  یبرا موجود  تیفعال  گستره  بهبا توجه  

 و یا نیروهای متخصص مورد نیاز را استخدام نمایند.

و به همراه مدارک اسوناد  مشوخ   را  ومیرهبر کنسورسو دیابتدا با  ند،ینما ومیکه شورکت ها بخواهند اقدام به کنسورسو یصوورت در

 به کارفرما ارائه شود.  ومیکنسرس  یمناقصه؛ مدارک ثبت

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

   شد. 

 مالی وفنی   -کیفی    یابیارز.  10
 است.    یفیک یابیدر مرحله ارز یمتقاض  رشیپذ  ،یفن  یابیارز به ورود  شرط

خیر است و تنها متقاضیانی امکان ورود به مرحله  –شرط گشایش پاکت فنی، قبول شدن تمام معیارهای ارزیابی کیفی است. پاسخ سواالت ارزیابی کیفی بله 

 باشد.  "بله"ارزیابی فنی را خواهند داشت که پاسخ به تمام سواالت ارزیابی کیفی آنها  

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

 ،(کردند کسب  را  100  از  70  یفن  ازیامت حداقل) شدند  حداقلی در بخش فنی  یی که حایز شرایط  هابسته  تمام  اولیه یابیاز انجام ارز  پس:  1-10 تبصره

 برنده خواهد بود.  یمال- یفن  ازیتراز شده بر اساس امت  متیق  نیکمتربه صورت همزمان انجام خواهد شد و  یمال  یهاپاکت  شیگشا
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 شیگشا  ،را کسب کردند 100از   70یی که حایز شرایط ارزیابی کیفی شدند و حداقل امتیاز فنی  هابسته  تمام  یفن یابیاز انجام ارز  پس:  2-10 تبصره

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

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

𝐿 =  
100 ∗ 𝐶

100− [𝑖 ∗ (100 − 𝑡)]
 

 که در آن:

• Lقیمت تراز شده؛ : 

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

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

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

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

از مستندات باید به طور کامل ارایه شود و چنانیه متقاضی مستندات هر بخش از ارزیابی کیفی را اریه نکند به  بخش نیامستندات ارزیابی کیفی:   .1

و پاکت فنی آن متقاضی گشایش نخواهد شد و متقاضی از ادامه   بود  خواهد "ریخ"منزله عدم وجود آن مستندات تلقی خواهد شد و پاسخ به آن سوال 

براین الزم است متقاضیان دقت کافی برای ارایه مستندات مورد نیاز برای ارزیابی کیفی را داشته باشند و مستندات را به طور ارزیابی حذف خواهد شد. بنا

    کامل ارایه دهند.

 شود چگونهروپوزال که در آن بیان شرح پارایه شود. همینین    شان دهنده شواهد امتیاز فنی شرکادر این بخش باید مستندات ن  پیشنهاد فنی:.  2

  10شناسییک روش  ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان  تواند منجر به تحویل موفقیت آمیز موضوع میشنهاد دهنده  پیها و تجربیات  صالحیت

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

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

تواند به پیشبرد موفقیت آمیز دهنده که می دهی و امکانات شرکت پیشنهادو گزارش  همینین نحوه مستندسازی  شود.  ارایهها  پروژه برای هر یک از ساختمان

  پروژه کمک کند باید معرفی شود.

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

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

 

 درصد کرد  نهیهز شرح فیرد

  و ...  یآموزش  یهادوره  یبرگزار 1

  کیلجست و  ذهاب و  ابیا  نهیهز 2

  یکارشناس  نهیهز 3

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

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

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

 

 
10 Methodology 
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را به های اجرایی، کارشناسی، باالسری، بیمه و هرگونه مالیات  ها اعم از هزینهتمامی هزینه پیشنهاد مالی در  گرمناقصهالزم است   :پیشنهاد مالی. 2

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

 قاضیشرایط مت.  12
  .باشد یم  10  بند در  مندرج  روش  به  توجه با و  متیق -   تیفیک  روشبر اساس    شنهادهایپ یلما  یابیارز  یبرا  انتخاب  روش

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

 

 

 :توضیحات

مرکز »  (Request for Proposal)   یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد ساختمان  بازسازی  و  طراحی 

به منظور تامین   تاالب هامون و تامین و نصب تجهیزات خورشیدی  الکتریسیته، گرمایش  بازدیدکنندگان 

طبق رویه مناقصات محدود در اختیار    1401  مهر آبان    16تاریخ      از  «و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر در منطقه سیستان

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

 فشرده لوح چاپ و به همراه شده، مهر و ال  و بسته در پاکت در و تکمیل را نیاز مورد مدار  و هافرم بایستمی کنندگانشرکت از هر یک -

تهران،  " آدرس  در واقع پروژه رخانهیدب به  1401  آبان  30  دوشنبهروز    یادارپایان وقت   تا حداکثر بررسی جهت مدار ، تمام اف دی پی فایل حاوی

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

 .نمایند دریافت رسید و تحویل

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

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

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

 .است الزامی

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادها  ض  .  13
انجام  3  وـستیپ در  یفن  ازیامتمطابق جدول    ـشنهادهایارزیابی فنی پ و خواهد ـشدنون برگزاری مناقصـات بررـسی ـشده براسـاس قا  ارایهیـشنهادهای  پ

 . شودیم

دوم  ،شـده کامل اسـت  ارایهکه اوال مجموعه  شـود  دریافتی را بررسـی خواهد نمود تا مطمئن  پیشـنهادهای    ،ارفرماک پیشونهادها:کامل بودن  - 1

مانت ورت وجود( نامهجزئیات اطالعات و ـض ده    )در ـص ته ـش ـایر مدار  خواـس ده  ارایهو س وم    ،اندـش ده امضـاء و ه  مدار  بـس ته ـش حی  و خواـس نحو ـص

ناقص که مطابق با پیـشنهادهای  . بدیهی اـست به ـشده باـشند  ارایهارسـالی مطابق چارچوب خواـسته ـشده  پیـشنهادهای  اـسناد و چهارم اند و  ـشدهتائید  

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

اسـت. از میان پیشـنهادهای  شـده    ارایهنیاز پروژه در اسـناد مناقصـه    خدمات موردشـرایط فنی کلیات  حدوده و  م  :کامل بودن محدوده خدمات- 2

ی قرار خواهند گرفت که   ـالی تنها مواردی مورد بررـس نهاد دهنده"ارس رح خدمات   "پیـش ئولیت انجام تمامی موارد ـش ده را مـس ته ـش با جزئیات خواـس

 بپذیرند.

 

 .مورد بررسی قرارخواهد گرفت که شرایط زیر را نیز دارا باشندی هایشرکتپیشنهادهای  تنها   نیاز:  شرایط مورد- 3
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 قرارداداز نوع و محل کار مورد  طرح ارایهو  قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادیباید  پیشنهاد دهندگان  بررسی اسناد و مدار  مناقصه:   - 1-3

آگاهی کامل حاصل  ،و نسبت به بررسی کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤبر باشد  عمل آورنده تحقیق ب

. چنانیه هنگام شوندنموده و قبل از تسلیم پیشنهاد، اسناد و مدار  مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع  

نظر پیشنهاد دهنده نکات مبهم و یا ناقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضی  بیشتری باشد ه اقصه، بمطالعه اسناد و مدار  من

استفسار نماید و چنانیه   bid.hamounproject@gamil.com   لیمیاس  رآداز طریق   کتباً  پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرما

ده مراتب کتباً به اطالع استفسار کنن  ،دست آید که در اسناد و مدار  مناقصه منعکس نباشده  در نتیجه این استفسار اطالعات و توضیحاتی ب

و همینین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضی  یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدار  مناقصه از طریق رسمی انجام 

این ضمائم جزء   .شودمیرسانی  یا از طریق نمابر و یا درگاه اینترنتی اطالع  وشود  میو طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم 

 .شدر  مناقصه منظور خواهد  مدا

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

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

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

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

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

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

 داشته باشند. وجودنظر در پیشنهاد  

که پیشنهاد دهنده به شرایط و دلیل اینه ستنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی بگونه اهیچ -

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

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

 .پیشنهاد دهنده در این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

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

 باشد.  را داشته

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

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

 پیشنهاد خود نماید.

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

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

های  است و کلیه هزینه  روستای میرخان در شهرستان نیمروز واقع در استان سیستان و بلوچستانمحل انجام این طرح   با محل:  ییاآشن- 5

  .خواهد بود  مجریبه عهده  با مسافرت و اسکان    مرتبط

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

 . خواهد شدتشکیل   دفتر کارفرما

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

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

mailto:bid.hamounproject@gamil.com


 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

20 

 

 

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

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

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

   بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.

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

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

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

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

    فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

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

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

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

از عدم رعایت موارد ایمنی بهب  گونه مسئولیتی در این زمینهرحال هیچه ر عهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناشی 

 خواهد بود.  مجریعهده  

نهادهایی  تنها    مدت مناقصوه:- 10 ده    که برای انجام خدمات موردپیـش دهنیاز پروژه در مدت زمان ذکر ـش ی دقیق  ،انددریافت ـش تر برای بررـس

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

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

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

در این ارزیابی گیرند. قرار میمورد ارزیابی فنی و تخصـصـی   دهندگان  پیشـنهاد  ،پس از کنترل موارد فوق  ارزیابی فنی و تخصوصوی:- 12 

رکت ند و با مدار  و اطالعاتی   ی مورد تائید قرارهایـش ته باـش وع و ابعاد پروژه داـش تی از موـض خیص کارفرما در  درـس خواهند گرفت که به تـش

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

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

  ارزیابی کیفی بر اساس معیارهای تعریف شده کیفی. تنها متقاضیانی در این مرحله قبول خواهند شد که مستندات ارایه شده توسط آنها، منجر - 1-13

 به تمام سواالت الزامی شود؛  "بله"به پاسخ 

 زیر:  معیار  سهبی فنی مبتنی بر ارزیا - 2-13

 امتیاز فنی شرکت (1

 11شناسی فنیروش (2

 تیم اجرایی پروژه (3

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

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

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

نهادهای   فنی  ارزیابی ده طی مراحل فوق و بر اسـاس اپیـش نهاددریافت ـش وی پیـش ده از ـس  فنی   جدول امتیازدهیدهندگان مطابق  طالعات تکمیل ـش

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست  
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دفاع از پیشونهادها- 14 ای حـضوری نـسبت به جلـسه  در در ـصورت نیاز و بر اسـاس درخواـست کتبی کارفرما، پیـشنهاد دهندگان باید  :جلسوه 

 دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

   قوانین و مقررات:- 15

بیش از   ارایهدارد. هر پیـشنهاد دهنده که در    را  عه اـسناد( تکمیل ـشده در مناقـصهیک نـسخه )مجمو  ارایهدهنده تنها حق   هر پیـشنهاد - 15-1

 .شودمییک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف  

رفته شـده برای مناقصـه توسـط پیشـنهاد دهنده صـرفاً در محدوده زمانی در نظر گ یجایگزینی پیشـنهاد جدید به جای پیشـنهاد قبل - 15-2

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی   . بدیهی است در ایناستپذیر  امکان

نهاد دهنده کلیه هزینه - 15-3 ه انجام میهایی را که برای آمادهپیـش ناد مناقـص د.سـازی و تنظیم اـس خصـاً متحمل خواهد ـش کارفرما در   دهد ـش

شـود میهایی که در ابر انجام فرآیند تکمیل اسـناد مناقصـه و برای پیشـنهاد دهنده ایجاد هزینههیچ شـرایطی مسـئول و یا متعهد به تامین  

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

یه   - 15-4 نهاد دهنده توـص ود میبه پیـش رح کار  که با انجام مطالعات کامل در زمینه  ـش رایط خاص محیطی حاکم ـش و محدوده خدمات آن، ـش

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

 است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نماید.

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

   :اسناد مناقصه ارایهنحوه - 17

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

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

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

و در صورتی گرفت  عمل قرار خواهود  باشد مالک  شده  اعالم   نوشته  مردود  باشد کالً  کل به حروف  مبلوغ  فاقود  که پیشنهاد 

 .شودمی

که ممکن است )   هااصالحیه  ،دریافت نموده است بر طبق شرایط مناقصهار  زگای را که از مناقصهپیشنهاد دهنده باید اسناد و مدار  مناقصه

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

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

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

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

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

   :الف« محتویالف( پاکت »

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

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

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

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتت پروژه  یمدیر

بر روی دیسک   AcrobatReaderافزار  قابل رویت در نرم pdfبه صورت نسخه   پیشنهاد فنیترونیکی شرح تفصیلی  فایل الک  ارایه(  4

 (.CDفشرده ) 

 :محتویب( پاکت »ب«  
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صورت تکمیل شده. تصری  ه ب  جداول تکمیل شده با تبیین جزییات قیمتو   2و  1  هایپیوستمطابق   ،تکمیل شده پیشنهاد نرخبرگ (  1

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

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

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

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

«  قرار داده شود ترتیب ابر داده نخواهد شد و بجز پاکت »ه  ها بدهد و به پیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

 باشد.می« بگزار فقط پاکت »مال  عمل مناقصه

 

 تذکر مهم: 

 به یشونهادیپ متیق وجود  صوورت  در.  نشوود  داده قرار یشونهادیپ  متیق  ، فشورده لوح در  که دیباشو  داشوته توجه (1

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

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

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

ــمن  4 ــت، ض ــده اس ــته نش ــتورالعمل نوش ــناد و مدارکی را بخواهد که در این دس اعالم آنها، محل قراردادن آنها را نیز در ( چنانیه کارفرما اس

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

اد ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اببات ادعاهای خود در زمینه تجارب، سوابق ی5

 شده اقدام نمایند.  ارایهشده و مستندات  

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

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

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

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

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

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

 :قیمت پیشنهادی- 18

ـامل تمام هزینه - 1-18 تی ش نهادی بایـس تمل برهای اجرای پروژه قیمت پیـش ـانی، مالیات،  مـش بیمه، هزینه    ،افزوده  ارزش بر  اتیمال  نیروی انس

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

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

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

نهادی به - 3-18 ت قیمت پیـش ده در قالبالزم اـس ورت تفکیک ـش ده در    ـص نهاد ـش تفرمت پیـش ه    1  پیوـس ناد مناقـص نهاد   ارایهاـس ود و پیـش ـش

 نماید.  ارایهدهنده، جزییات مبلغ پیشنهادی را  

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

های رسـمی  و یا نامه  دسـتورالعمل  م شـدهتاریخ اعالهرگونه پیشـنهادی که برای شـرکت در مناقصـه بعد از    :تاخیر در ارسوال پیشونهاد- 19

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

نهاد خود  :اطالعات نادرسوت- 20 ب مزیت اضـافی در پیـش تی جهت کـس ه عمداً اطالعات نادرـس رکت کننده در مناقـص دهد، از    ارایهچنانیه ـش

 د.شودر حال بررسی حذف می  هایشرکتمجموعه  
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ــنهادچنانیه کارفرم  :دهندگانتبانی پیشوونهاد- 21 ــنهادها را مردا به تبانی بین پیش ــل نماید پیش ــخیص داده و دهندگان وقوف حاص ود تش

ف خواهد  ذهای خود حذیـصالح برای دعوت به مناقـصه پروژه  هایـشرکتلیـست  دهندگان را برای مدتی که ممکن اـست دائمی باـشد از  پیـشنهاد

 نمود.

پاکت- 22  های پیشنهاد:گشایش 

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

 باشد.می ازیامت  100از   70امتیاز قابل قبول  حداقل 

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

 . آیدعمل می  هب  متیق- تیفیک  روش  براساس و یمال و  یفن  شنهادیپ

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

 فرستاده شده باشد.

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

 نماید.  ارایه« الفته همراه با پیشنهاد خود در پاکت »مدار  مثب  ارایهبا 

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

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

دن بهخ  :اعالم رسومی برنده مناقصوه- 23 ه ببر پذیرفته ـش یله فاکس و یا نامه و به ه  عنوان برنده مناقـص ط کارفرما و به وـس می توـس طور رـس

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

 :امضای قرارداد- 24

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

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

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

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

انجام تعهدات ظرف مدتبرنده مناقصه ملزم است به  - الف ابالغ کتبی قبولی پیشنهاد  7 منظور تضمین حسن  از طرف   روز کاری از تاریخ 

را از یکی از بانک  %10، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل  گزارمناقصه های مورد قبول کارفرما که تا مدت اتمام مبلغ پیشنهادی خود 

  به کارفرما مراجعه نماید.  قرارداد  معتبر بوده، تهیه و جهت امضای  قراردادکارهای مورد  

عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر به منزله آن است که برنده مناقصه از مبادله و امضای پیمان خودداری نموده  - ت

ناقصه، به منظور است. بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط برنده م

الزم به توضی  است که پس از زمان تحویل قطعی   عقد قرارداد با حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.

 د خواهد شد.موقت و اتمام کار و تایید توسط کارفرما به منظور دوره تضمین( ضمانت نامه حسن انجام کار آزاماه پس از تحویل   6کار ) 

ــنهـادیمبلغ پ  %10معـادل   قرارداد  پرداـختشیمبلغ پ  :مبلغ پیش پرداخوت- 25 هو در قبـال   یشـ ــمـاـنت  اراـی ه بـانکی معتبرضـ معـادل مبلغ    نـاـم

د.پرداخت میپیش مانت نامه باـش ت ـض ه ملزم اـس ـا   7معادل مبلغ پیش پرداخت را ظرف مدت  مذکور    برنده مناقـص   قراردادروز کاری پس از امض

 به کارفرما ارایه نماید. 

 ملل  توـسعه  برنامه  توـسط  هاخواهد ـشد. پرداخت  هیقرارداد متعاقبا در قراداد ارا یکیزیف  ـشرفتیحوه پرداخت متناـسب با پن نحوه پرداخت :- 26

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

 .ستیمورد قبول ن  شنهادیارز و نرخ تورم بعد از ارائه پ  متیق  رییدر خصوص تغ ییگونه ادعا چیه:   تغییر قیمت- 27
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   را به طور کلی و یا جزئی به غیر ندارد.  قراردادبرنده مناقصه در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع  :حق واگذاری- 28

ــناد مناقصــه ندارد. پیشــنهادها باید با مراجعه  کارفرما هیچ  :سوایر موارد- 29   گونه مســئولیتی در قبال گم شــدن، تاخیر و یا عدم دریافت اس

 شود.د ترتیب ابر داده نمیشوفاکس ارسال میگردیده و به پیشنهادهایی که از طریق    ارایهحضوری نماینده رسمی داوطلبین به کارفرما 
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 قرارداده شود.(  "ب")حتما در پاکت  یمتآنالیز ق (1پیوست 
 ضروری است موارد زیر در پیشنهاد قیمت مد نظر قرار گیرند:. شود  ارایهبخش   مطابق با موارد مندرج در اینبایست  یآنالیز کلی قیمت م

، هزینه  بیمهبر ارزش افزوده،   اتیمالل بر نیروی انسانی، مالیات،  های اجرای پروژه مشتمبایستی شامل تمام هزینه  هادر فعالیت  قیمت پیشنهادی( 1

 و سایر موارد باشد.  خدماتتامین    ضرایب پیمانکاری،  گذاری،های سرمایهها و سفرهای الزم، هزینه، ماموریتهاگزارشکپی و  

صورت  مشاورآوری اطالعات توسط بایستی برای جمعای که بر اساس محدوده خدمات پروژه  قیمت پیشنهادی همینین شامل هرگونه هزینه(  2

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

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

های مازاد  با عنوان فعالیت  3توانند فعالیت های مازاد را در ردیف اضافه و در آخر جدول به جدول  های گفته شده، پیشنهاد دهندگان میفعالیتمازاد بر  

 ذکر کنند.

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

 نهیهز شکست جدول -3 جدول

 قیمت کل قیمت واحد مقدار واحد واحد فعالیت

جه
ت

  زی
اه 
رگ
کا

 

   540 نفرروز نگهبانی
   200 متر طول فنس کارگاهی

   300 متر طول کابل کشی کارگاهی
   1 عدد  پروژکتور

   1 عدد  کیوسک نگهبانی
   6 عدد  دوربین مداربسته محوطه و دی وی آر

   150 مترطول کابل کشی دوربین
اینترنت و اشتراک     1 عدد  مودم 

   2 عدد  کانکس سرویس بهداشتی و حمام
   1 عدد  متری 9 -کانکس اسکان کارگری  

   1 عدد  متری 12 -کانکس اسکان پیمانکاری  
   50 متر طول لوله کشی آب  

   1 مجموعه لوله کشی فاضالب
   1 عدد  متری  6  -کانکس آبدارخانه

   1 عدد  تابلو برق کارگاهی  
   20 مترمربع محوطه سازی )بتن کف سازی(

   30 مترمربع موکت 
   4 عدد  تخت

   2 عدد  میز کامپیوتر
   1 عدد  میز مدیریت و جلسه

و مانیتور    2 دستگاه کامپیوتر 
   1 دستگاه پرینتر

و محافظ کامپیوتر    1 دست لوزم اداری 

   2 دستگاه تلویزیون 
لوازم خواب    4 دست تشک و 

   2 دستگاه یخچال 
و کپسول    2 دستگاه اجاق گاز 

   4 دستگاه بخاری برقی



 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

26 

 

 

   2 دستگاه کتری برقی

   10 عدد  المپ و سرپیچ
   8 عدد  شیرآالت  

   1 دست سایر لوازم آبدارخانه
   3 دستگاه کولر گازی)اسپیلت(

   8 عدد  صندلی اداری
... تیشه و ماله و  و پتک و کلنگ و     1 دست بیل و فرغون 

   1 دستگاه دستگاه جوش و کابل و انبر
   1 دستگاه فرز بزرگ 
   2 دستگاه مینی فرز

   1 دستگاه کیلویی 11دستگاه هیلتی  
)...    1 دست لوازم مصرفی کارگری و بنایی )دستکش، عینک، ریسمان کار، 

)....    1 دست لوازم ایمنی )کفش کار و کاله ایمنی و کمربند و 
لیتری  20منبع آب     1 عدد  هزار 

و کپسول آتش نشانی    1 مجموعه کمکهای اولیه 
   1 عدد  موتور آب یک اسب

بازدیدها و سایر هزینه    1 مجموعه غیره(ها )خودرو، بیمه کارگاهی،آب و برق و گاز، 

از
س
م 
او
مق

  ی
زه 
سا

 

   40 نفرروز تخریب نازک کاری 

   1 مجموعه عملیات اجرایی مقاوم سازی 
   1 مجموعه عملیات اجرایی اتصال صحیح دکل به سازه

   4000 کیلوگرم خورشیدیشاسی کشی فلزی سلول و آبگرمکن 
   150 مترمربع عملیات حفاظتی

   1 مجموعه اجرای سپتیک متناسب با ابعاد تاسیسات

مل
ع
ی
ت
ا
  

را
اج

ی
ی
 

ار
 ک
ت
سف

  ی
جه
و ت

  زی
ق
اتا

 

و ماهیچه های اجرایی بام و نرده های   موزاییک  تخریب و جمع آوری 

 فلزی و پله های اجرایی بنایی
   300 مجموعه

بام و اصالح سرستونهابرش      1 نفرروز اضافات سازه ای در 

   1 مجموعه اصالحات زیر سازی ایزوگام و شیب بندی
   420 مترمربع اجرای ایزوگام کامل پشت بام

   300 مترمربع اجرای ماسه بادی محافظ، زنگ و ضد زنگ
   32 مترمربع اجرای موزاییک  

   1200 کیلوگرم استاندارد فلزیاجرای فالشینگ و نرده های  
و پله    700 مترمربع اجرای ضد زنگ و حفاظت رنگی فالشینگ و نرده 

   1 مجموعه اجرای روشنایی مناسب برای بام
   1 مجموعه اصالحات نما در پنجره های طبقه اول سمت شمال

   1 مجموعه لکه گیری نما و بندکشی نما
   10 مترمربع اصالحات ازاره

   1 مترمربع شستشو یا سندبالست یا اجرای مجدد آجرنماهای تغییر رنگ یافته

   1 مجموعه اجرای ضد زنگ و رنگ برای چارچوب درب و پنچره 
   10 مترمربع عدد شیشه   7تعویض  

   1 عدد  رگالژ کلیه پنجره ها 
ایستگاه     1 مجموعه معلولپیش بینی یک درب ورودی برای رمپ و 

   140 کیلوگرم تعویض دربهای فلزی با کیفیت مناسب
   400 کیلوگرم اجرای حفاظ برای کلیه پنجره ها و دربها

   700 مجموعه اجرای محوطه سازی و زهکشی، پارکینگ و فضای سبز و جدول کشی
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   20 مترمربع اجرای سقف کاذب برای سقفهای نمایان در نما

   1 مجموعه اجرای روشنایی مناسب برای نما
   40 کیلوگرم فالشینگ برای کف پنجره های نما

   1 نفرروز جمع آوری سرامیک کف طبقه همکف 
   200 مترمربع اجرای سرامیک کف طبقه همکف

   150 مترطول اجرای قرنیز سرامیکی
   4 عدد  اجرای صحیح پله های همکف

   300 کیلوگرم اصالح درپوش ویترینها با فالشینگ سبک 
ایمن استاندارد و     300 کیلوگرم اصالح نردههای راه پله به صورت 

و گچکاری مجدد     520 مترمربع رویه برداری گچ راه پله و کالس و کنفرانس 
   1 مجموعه لکه گیری و اصالحات کناف

   2 عدد  نصب یراق آالتتعویض دربهای داخلی آسیب دیده و 
   1 مجموعه اصالحات سرامیک کاری طبقه اول

   9 متر طول اجرای مجدد پله اختالف تراز طبقه اول  
و داخل    55 مترطول درزگیری پنجره ها از بیرون 

   12 مترمربع سقف کاذب سرویس بهداشتی

   4 عدد  تعویض دربهای آلومینیومی سرویس
   1 مجموعه سرویس بهداشتی دوماجرای کامل  

   1100 مترمربع نقاشی
   4 عدد  روشویی

   4 عدد  شیرآالت
   4 عدد  آیینه و جا صابونی

   5 مترمربع کابینت
   1 عدد  سینک

   1 عدد  شیرسینک
   1 مجموعه سکوی بتنی و فنس کشی پی وی

محوطه  مربع اجرای دیوار     400 متر 

اس 
ت

ی
ت
سا

 
کان
م

یکی
 

متعلقات )شیرآالت، لوازم ابزار   با کلیه  اجرای سیستم گرمایش از کف 

...( برای  پمپ، منابع انبساط و  و کنترل،  مربع( و   40اتاق ) 2دقیق  متر 

 اتصال به سیستم خورشیدی

 1 مجموعه
  

   1 دستگاه تن سرد و گرم 3تهیه و نصب اسپلیت ایستاده 
   2 دستگاه تن سرد و گرم 2ایستاده تهیه و نصب اسپلیت  

   1 دستگاه تن سرد و گرم 1تهیه و نصب اسپلیت ایستاده 
و آب گرم   40اجرای سیستم آب گرم خورشیدی برای گرمایش   مترمربع 

بام ساختمان 800مصرفی   لیتر در 
   1 مجموعه

و  10اجرای سیستم برق خورشیدی در محوطه به ظرفیت  کیلووات 

 شبکه با فنس کشی اطرافمتصل به  
 1 مجموعه

  

 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:   

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

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

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

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

ــ لک - 1 الذکر طبق ـشرایط و مـشخصـات مندرج در آنها با بهترین وجه و به طوری که از هر حیث مورد موافقت کارفرما واقع ر مدار  فوقت مـشروح دایه عملیــ
ریال ..............را در ازاء مبلغ به عدد ...................................................  ریال و به حروف )................................. شود  )........................................................................

ت مقادیر کار و جدول تفکیک نرخ ـاس فهرـس میمه این فرم انجام دهد.که بر اس  دیبر ارزش افزوده با  اتیمال  مبلغ  یشونهادیپ متیق  در(  1) های ـض

 .شود چسبانده  یاشهیش چسب  از استفاده با(  حروف)عدد و   یشنهادیپ متی( ق2حتما لحاظ شود. )
 نماید:عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهـّد میه و ب  چنانیه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد - 2

ـله پس از اعالم کتبی کارفرما شـروع به ـاء نرسـیده اسـت پیشـنهاد حاضـر و اعالم  قرادادکه کار نماید. مادامیالف( بالفاص قبولی آن در حکم رسـمی به امض
 .شودتلقی می  قرارداد

ــدات حداکثر ظرف مدت  به ب( ای طبق نمونه منضـم از یکی از روز کاری از تاریخ ابالغ قبولی کارفرما، ضـمانت نامه  7منظور تضـمین حسـن انجام تعهـــ
 تسلیم نماید.  کارفرمااخذ و به   ی معتبرهابانک

وع قرارداد را در مدت مندرج در ماده ، دفاتر و قرارداد( ظرف مدت مقرر در ج روع به کار نماید و کلیه کارهای موـض ـاخته و ـش تقر س  2امکانات الزم کار را مـس
عنوان  موده و بهقرارداد باتمام برسـاند. چنانیه تا آن تاریخ کارهای موـضوع پیمان تکمیل و تحویل نـشود، کارفرما حق دارد خسـارات تاخیر کار را محاـسبه ن

 کرد از مطالبات این شرکت کسر نماید.جریمه دیر
 شود. اسناد و مدار  مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مینماید که کلیه ضمائم، این شرکت تأیید می - 3
 یمت پیشنهادی را ندارد.  گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگان و یا حائز حداقل قاین شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه - 4
نهادها تا مدت   - 5 ر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیـش نهاد حاـض ترداد بوده و در عرض این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود را   60پیـش روز معتبر و غیرقابل اـس

ــرر عدول  آور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مق
عقد قرارداد با   نماید، بدیهی اـست کارفرما پس از حـصول اطمینان از عدم تسـلیم ـضمانت نامه حـسن انجام تعهدات در زمان مقرر توـسط برنده مناقـصه، به منظور

 کره خواهد شد.حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذا
ـاسـنامه، روزنامه رسـمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر ضـمیمه پیشـنهاد شـرکت در مناقصـ  ـاء مجاز شـرکت، کپی مصـدق اس ه  تبصـره: جهت کنترل مهر و امض

 باشد.می
 

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

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

 ............................................................تاریووخ:  

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی:

 شماره ملی:                                                      
 کد پستی:
 شماره تلفن:
 فاکس:
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 فنیارزیابی های  و مالک امتیازدهی (3پیوست 
ورود به بخش   یبرا  تیواجد صالح  ،یفیک  یابیو بر اساس ارز  ندیفراخوان را مطابق چارچوب اعالم شده ارسال نما نیا  یابیکه مستندات مرتبط با ارز یانیمتقاض

 خواهند شد.  یابیارز  5جدول به شرح  یده  ازیر اساس جدول امتبباشند،    یفن  یازدهیامت

 کیفیهای ارزیابی مالک

مالی نخواهد شد. بنابراین الزم است متقاضیان با دقت  –باشد، متقاضی وارد مرحله ارزیابی فنی    "خیر"در صورتی که پاسخ به حتی یک مال  ارزیابی کیفی  

های و شواهد ارایه دهند. مال   های ارزیابی کیفی را بررسی کرده و برای تمام موارد مستندات و شواهد را با درج عنوان مال  در باالی مستنداتکافی مال 

 ارایه شده است. 4ارزیابی کیفی در جدول 
 های ارزیابی کیفیمال  -4جدول 

   های ارزیابی کیفیمال 
 شود.توسط تیم ارزیابی تکمیل می

 پاسخ: خیر پاسخ: بله

یا  انرژ  حوزهدر    یشرکت خصوص  کیبه عنوان   یبه صورت قانون  دیباشرکت   یک   ای  محیط زیست- عمرانی و 

ی از موارد فوق باشد)مستندات ببتی به همراه لیست بیمه کارکنان  ومیکنسرس اده یببت ش  در حوزه تجدیدپذیرشرکت  

 نشان دهنده این معیار باید در پیشنهاد فنی ارایه شود.(

  

 است.  سال گذشته  5سال در   3مدت    یبرا ریال  30،000،000،000ساالنه  یحداقل گردش مال

 )مستندات مالی شامل ترازنامه یا گزارش حسابداری مورد تایید باید در پیشنهاد فنی ارایه شود.(
  

داشته  خورشیدی  طراحی، تهیه، اجرا و نصب سامانه های در    مرتبطسال تجربه   3سال گذشته حداقل  5در طول  

 ویر قراردادها باید در پیشنهاد فنی ارایه شود.()لیست قراردادهای مرتبط به همراه تص است
  

است)لیست  داشته سازی انرژی در ساختمان زمینه بهینه  در مرتبطسال تجربه   3سال گذشته حداقل    5در طول  

 .قراردادهای مرتبط به همراه تصویر قراردادها باید در پیشنهاد فنی ارایه شود(
  

ارایه    ی حسن انجام کارو گواهبیان شده    پیشین  کارفرمایان  که از سوی  باشدگذشته داشته    اتیتجرب در یسابقه خوب

 .شود(  فنی ارایه  شنهادیپ در  دیبا  سال گذشته 5مورد گواهی حسن انجام کار در طول  3)  شود
  

های مندرج در مال  شایستگی کارکنان کلیدی معرفی کرده است )رزومه  یک مدیر پروژه تمام وقت با حداقل ویژگی

 .  ارسال شود(پیشنهاد فنی   همراه  به دیبا
  

های مندرج در مال  شایستگی کارکنان کلیدی  مهندسی عمران تمام وقت با حداقل ویژگیارشد یک کارشناس 

 .ارسال شود(پیشنهاد فنی   همراه  به دیبامعرفی کرده است )رزومه  
  

های مندرج در مال  شایستگی کارکنان کلیدی  مهندسی مکانیک تمام وقت با حداقل ویژگیارشد  یک کارشناس  

 .ارسال شود(پیشنهاد فنی    همراه  به دیبامعرفی کرده است. )رزومه  
  

های مندرج در مال  شایستگی کارکنان کلیدی معرفی  مهندسی برق تمام وقت با حداقل ویژگی  ارشد  یک کارشناس

 .ارسال شود(پیشنهاد فنی    همراه به دیباکرده است )رزومه  
  

حداقل ویژگی  ارشد یک کارشناس های مندرج در مال  شایستگی مهندسی انرژی/ محیط زیست تمام وقت با 

 .ارسال شود(پیشنهاد فنی   همراه  به دیبات )رزومه  کارکنان کلیدی معرفی کرده اس
  

)   طیو بهداشت مح یمنیایک کارشناس  های مندرج در مال  شایستگی تمام وقت با حداقل ویژگی (HSEکار 

 .ارسال شود(پیشنهاد فنی   همراه  به دیباکارکنان کلیدی معرفی کرده است )رزومه  
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 های ارزیابی فنیمالک

های باشد، متقاضی وارد مرحله ارزیابی فنی خواهد شد. الزم است متقاضیان با دقت کافی مال   "بله"های ارزیابی کیفی  پاسخ به تمام موارد مال در صورتی که  

ای ارزیابی فنی در هارزیابی فنی را بررسی کرده و برای تمام موارد مستندات و شواهد را با درج عنوان مال  در باالی مستندات و شواهد ارایه دهند. مال 

 ارایه شده است.  5جدول 
 های ارزیابی فنیمال  -5جدول 

ارزیابی فنیمال  مال  های   امتیاز فنی جزئیات هر 

فنی شرکتصالحیت  های 

 )امتیاز فنی شرکت(

امتیاز معیار:    (34)مجموع 

اساس بهینه  سازمان برنامه و بودجه  یبندرتبه زیست-عمرانی یا  انرژ  سازیبر  انرژی  محیط  تجدیدپذیریا  )تا   های 

 یک از سازمان نظام مهندسی(  امتیاز برای شرکت های دارای رتبه 6سقف  
6 

سال امتیازدهی   5سال گذشته )تا سقف   5در طول    خورشیدیهای اجرای سامانه  نهیدر زم  مرتبطسال تجربه   3حداقل  
 خواهد شد(

6 

زم  مرتبطسال تجربه    3حداقل   طول    نهیدر  در  ساختمان  در  انرژی  سازی  )تا سقف    5بهینه  سال   5سال گذشته 

 امتیازدهی خواهد شد(
6 

انرژی در ساختمان های سامانه اجرای  نهیقرارداد در زم  5حداقل  و بهینه سازی  )تا  5در طول  خورشیدی  سال گذشته 

امتیازدهی خواهد شد(  10سقف    قرارداد 
10 

)تا سقف   5ی حسن انجام در طول  گواه 3حداقل  امتیازدهی خواهد شد( 6سال گذشته   6 گواهی 

و  متدولوژی  فنی،  پیشنهاد 

 بندیزمان
 شناسی فنی()روش

امتیاز معیار:    (34)مجموع 

از الزامات، بیان جنبه شرح خدمات  در  صحی    ها و جزئیات 

 صفحه در بخش پیشنهاد فنی ارایه شود( 5)این مورد باید به صورت توصیفی و در حداکثر  
10 

انجام کار و فعالیت فنی و متدولوژی  از سیستم  بیان رویکرد  اولیه  اساس شرح کار )طراحی  این قسمت ها بر  باید در 

 بیاید(

 صفحه در بخش پیشنهاد فنی ارایه شود( 7)این مورد باید به صورت توصیفی و در حداکثر  

10 

فعالیت ارزیابی  و  پایش  شیوه  کاهش بیان  و  پروژه  کنترل  و  مدیریت  دیدگاه  از  که  این  و  کار  شرح  مختلف  های 

انجریسک پیشنهاد دهنده   ام خواهد شد.های پروژه چه اقداماتی از طرف 

 صفحه در بخش پیشنهاد فنی ارایه شود( 5)این مورد باید به صورت توصیفی و در حداکثر  

6 

زمان از نرمبرنامه  استفاده  با  تفصیلی  و توالی فعالیت  MSPافزار  بندی  ترتیب  یک با در نظر گرفتن  بر  و منطبق  ها 

منطقی و واقعی.  رویکرد 

ارایه شود( 3و در حداکثر   MSPافزار  )این مورد بر اساس خروجی نرم  صفحه در بخش پیشنهاد فنی 

8 

 شایستگی کارکنان کلیدی
اجرایی پروژه(  )تیم 

امتیاز معیار:    (32)مجموع 

زیر:یک مدیر پروژه تمام وقت با حداقل ویژگی  های 

های  ی یا انرژیمربوط به انرژ یمهندس هایاز رشته  یکیارشد در   یحداقل مدر  کارشناس  یدارا دیبا  مدیر پروژه •

 باشد؛  تجدیدپذیر و یا عمران

انرژیسال تجربه    10حداقل  •  ؛را داشته باشد  های تجدیدپذیر و یا مهندسی عمراندر حوزه 

انرژی کم، انرژیاجرای ساختمانزمینه  تجربه کار در   • سازی انرژی در ساختمان  های با  و بهینه  های تجدیدپذیر 

 ؛را داشته باشد

انگلتسلط  • زبان  مصادیق    ارتباط   یو برقرار  دهیگزارش  یبرا  یو فارس  یسیبر  در روزمه  این خصوص باید  )در 

ارایه شود(  مرتبط 

با ذ  یبرقرار  ییتوانا • و پروژه،  نفعانیارتباط موبر  خدمات،   نیتام ناظر  ارائه دهندگان  و  جامعه محلی و  کنندگان 

 غیره را داشته باشد.
 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

10 

 های زیر:یک کارشناس کنترل پروژه تمام وقت با حداقل ویژگی

پروژه ت •   تیریمد  ع،یصنا  یمهندس  هایاز رشته یکیدر   یحداقل مدر  کارشناس یدارا  دیبا میکارشناس کنترل 

 ؛مرتبط باشد  هایرشته ایکسب و کار  

 و کنترل پروژه؛  تیریسال تجربه در مد 7حداقل  •

 ؛یمهندس هایپروژه  یابیو ارز شیتجربه کار در پا •

3 
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با    هایسکری  و  هاچالش  ییشناسا  ییتوانا • راهکارها  اجرایمرتبط  ارایه  آنها  یبرا  ییپروژه و  بر  این   غلبه  )در 

تجربیات قبلی مرتبخصوص باید در روزمه مصادیق نمونه ارایه شود(های   ؛ط 

اهداف پروژه و ته  یکردن موعدها  یریگیپ ییتوانا • )در    رهایدر برابر تأخ یو اقدامات اصالح  یبرنامه کار هیمقرر 

ارایه شود(.این خصوص باید در روزمه مصادیق و نمونه قبلی مرتبط  تجربیات   های 

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

 های زیر:مهندسی عمران تمام وقت با حداقل ویژگیارشد یک کارشناس  

 ؛عمران  یدر رشته مهندسارشد  یکارشناسحداقل داشتن مدر    •

پروژه های عمرانی و سال تجربه در  7حداقل  •  ؛هابازسازی ساختمانزمینه 

از سازمان نظام مهندسی کشور؛ •  دارای رتبه 

 جلسات؛  یو برگزاری دانیم  هایتیانجام فعال توانایی •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

3 

 های زیر:مهندسی مکانیک تمام وقت با حداقل ویژگی ارشد  یک کارشناس

انرژیمکانیک یا سیستم  یدر رشته مهندسارشد  یکارشناس حداقل  داشتن مدر  •  ؛های 

پروژهسال تجربه در  7حداقل  • انرژی در ساختمان و یا پروژهبهینههای زمینه   ؛های تاسیساتیسازی 

 دارای رتبه تاسیسات از سازمان نظام مهندسی کشور؛ •

 جلسات؛  یو برگزاری دانیم  هایتیانجام فعال توانایی •
 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

3 

تمام وقت با حداقل ویژگی ارشد  یک کارشناس زیر:مهندسی برق   های 

 ؛برق  یدر رشته مهندسارشد  یکارشناس حداقل  داشتن مدر  •

انرژی در ساختمان و یا پروژهزمینه پروژه های تجدیدپذیر، بهینهسال تجربه در   7حداقل   •  ؛های ساختمانیسازی 

از سازمان  •  نظام مهندسی کشور؛دارای رتبه 

 جلسات؛  یو برگزاری دانیم  هایتیانجام فعال توانایی •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

3 

انرژی/محیط زیست تمام وقت با حداقل ویژگیارشد یک کارشناس   زیر:مهندسی   های 

 ؛زیست  انرژی/محیط  یدر رشته مهندسارشد  یکارشناس حداقل  داشتن مدر  •

در    7حداقل   • بهینهسال تجربه  تجدیدپذیر،  پروژه های  پروژهزمینه  و یا  ساختمان  در  انرژی  آب و  سازی  های 
 ؛فاضالب

 جلسات؛  یو برگزاری دانیم  هایتیانجام فعال توانایی •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

3 

زیر:تمام وقت با حداقل ویژگی (HSEکار )  طیو بهداشت مح  یمنیکارشناس ایک کارشناس    های 

ا یکارشناس حداقل  داشتن مدر  •  کار؛  طیو بهداشت مح یمنیدر رشته 

پروژهسال تجربه در  5حداقل  •  ؛های بیوگازهای انرژی/سیستم های گازی و یا سامانهزمینه 

 جلسات؛  یو برگزاری دانیم  هایتیانجام فعال توانایی •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

3 

زیر:تمام وقت با حداقل ویژگی  یکیلجست  یبانیو پشت یامور مال  اریدستیک   های 

 داشتن مدر  کارشناسی در رشته مرتبط؛ •

 سال تجربه مرتبط. 5حداقل  •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

2 

 های زیر:تمام وقت با حداقل ویژگی تیم پروژه  اریدستیک 

 داشتن مدر  کارشناسی در رشته مرتبط؛ •

 سال تجربه مرتبط. 3حداقل  •

 ارسال شود(  فنی  شنهادیپ  همراه به  دیبا)رزومه و آخرین مدر  تحصیلی  

2 
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 قرار داده شود(.    "ب")در پاکت عهدنامه تکاربرگ  (4پیوست 
 

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

ــه وســیله تأییــد می دهنــده بــا امضــاء ذیــل ایــن ورقــه، بــدین ایــن پیشــنهاد نمایــد کــه مشــمول ممنوعیــت مــذکور در قــانون منــع مداخل

ــی مصــوب دی مــاه  ــت در معــامالت دولت ــد، کارفرمــا یــا نمی 1337کارمنــدان دول ــه اببــات برس ــن موضــوع ب ــد و چنانیــه خــالف ای باش

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

، طــرف قــراردادکــه هرگــاه ایــن پیشــنهاد دهنــده، برنــده مناقصــه فــوق تشــخیص داده شــود و بــه عنــوان  شودهمینین قبول و تأیید می

ــرارداد ــدت  ق ــوق در خــالل م ــد و خــالف اظهــارات ف ــوط را امضــاء نمای ــراردادمرب ــه مشــمول  ق ــرادی را ک ــد یــا چنانیــه اف باببــات برس

ســهیم و ذینفــع نمایــد و یــا قســمتی از کــار را بــه آنهــا محــول کنــد کارفرمــا حــق  قــراردادانون فوق هستند در این ممنوعیت مذکور در ق

و تــأخیر اجــرای کــار را  قــراردادخواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضــمانت نامــه انجــام تعهــدات را ضــبط و خســارات وارده در ابــر فســخ 

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

بــه دلیــل تغییــرات و یــا انتصــابات در دســتگاه دولــت مشــمول قــانون مزبــور قرارداد شود چنانیه در حین اجرای پیشنهاد دهنده متعهد می

پیشــنهاد دهنــده  ه داده شــود. بــدیهی اســت چنانیــهخاتمــ  قــرارداد، مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبــق مقــررات بــه شود

های مربــوط را ضــبط نمایــد، را فســخ نمــوده و ضــمانت نامــه قــراردادمراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنهــا کارفرمــا حــق دارد 

پیشــنهاد دهنــده وصــول خواهــد  یــز بنــا بــه تشــخیص خــود از امــوالو یــا تــأخیر در اجــرای کــار را ن قــراردادفسخ بلکه خسارات ناشی از  

 نمود.

ــف دارد کــه بــر مجــازاتپیشنهاد دهنده اعالم مــی  مضافاً هــای مترتــب بــر متخلفــین از قــانون فــوق آگــاهی کامــل دارد و در صــورت تخلّ

 باشد.های مربوطه میمجازاتمستحق  

 

 

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 مناقصه:و شماره   نام

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

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

 

 
 

 

 

 مناقصه:و شماره  نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد:  

 

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

 

 

 
 

 

 مناقصه:و شماره  نام 

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

   :تاریخ تسلیم پیشنهاد

 

اسناد  محل امضا کمیته بررسی 
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 فرم ها :6پیوست شماره 

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

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

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

 سال گذشته؛    5های مشابه طی  هاطالعات مربوط به پروژ •

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

 دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

با پروژه • مستندات مرتبط  و  فرم میمدار   شده در  شده فاقد بایست ضمهای درج  اظهارات ذکر  این صورت،  گردد در غیر  یمه 

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

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

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

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

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

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                           
        نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              ملیت:                 

                      نوع شرکت:                                                                                              مبلغ سرمایه شرکت:    
           مبلغ سرمایه پرداخت شده:                           شماره ببت:                                    تاریخ ببت:                    

 لیت:  شماره کالسه:         محل ببت:                   شماره و تاریخ ببت قبلی:                     نوع فعا
 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت: 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
   

   

   

   

   

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

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

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

     
     

     

     

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

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

 تاریخ و امضا:                                                                             
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 مشخصات و سوابق اجرایی هیئت مدیره شرکت/ کنسرسیوم -  2-6فرم شماره  

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

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 تاریخ اخذ مدر :                          میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                   

 آدرس کامل فعلی:                                      

 تلفن:                                                       همراه:  

 

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

 نام شرکت

 

شغل مورد  

 تصدی
 محل اشتغال مدرک تحصیلی

تاریخ شروع و 

 خاتمه فعالیت

 مدت

 )به ماه(
 علت ترک کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

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

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدر : 

 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

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد:  

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد:  

 مبلغ قرارداد:                                      ریال  نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 وضعیت قرارداد:

   جاری است           اتمام یافته است  

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

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

 عنوان سمت  

 تاریخ 

 مهر و امضاء                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 قرارداد:تاریخ انعقاد   

 مبلغ قرارداد :                                                ریال نام کارفرما:

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

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

 عنوان سمت:

 تاریخ:

 مهرو امضاء                                                                                                               

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

 عنوان کارفرما:      

                   

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

 

 های تشخیص صالحیت  نامهکامل از ضوابط و آیینضمن تایید مجدد صحت مندرجات درج شده در فرم ها و مدار  پیوست با آگاهی 

نماید که چنانیه خالف موارد اعالم شده اببات شود، کارفرما  ، تعهد می  شرکت /کنسرسیوم:                                           

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

 تاریخ و امضا   سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس:  

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:
 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد: 7پیوست شماره 

 است   رییانجام مطالعه قابل تغ  تیماه با  متناسب قرارداد  نیا

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

های تاالبی و حیای اکوسیستمدر سازمان حفاظت محیط زیست بین مجری ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای ا 1401/............/...........
که از این پس  با کدملی .........................   تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  ،  یذوالجود  یمجتبحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای  

..  ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ............................کارفرما نامیده می شود .. اقتصادی.................... شماره ببت......................وکد  ........................................به 
با کدملی....................................   طبق مقررات و شرایطی که در ر  از سوی دیگ شودی نامیده م که از این پس مشاوربه نمایندگی آقای ........................................ 

هیئت محترم وزیران   1/10/88  مورخ   42869/ت193542نامه شماره  نامه خرید خدمات مشاوره، تصویباسناد و مدار  این قرارداد درج شده و بر اساس آئین
سال  ....... ماز محل اعتبارات .............................................................در   .گرددنعقد می.................. 

 

  قرارداد  موضوع -1  ماده

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

 مدارک و   اسناد: 2  ماده

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

 شرح موضوع قرارداد - 1پیوست  
 تصویب شده  (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد   - 2پیوست  
 مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن    - 3پیوست
 برنامه زمانی کل  - 4پیوست  
 شرایط خصوصی  - 5پیوست  
 مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی - 6پیوست  
 .اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابالغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شوند - 2-4
 مدار  و گزارشهای تأیید شده - 2-5
 

 تمد -3ماده  

( 4شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی )پیوست  2موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده   پژوهش / مطالعهمدت انجام خدمات  
 .استقابل تمدید( از زمان انعقاد قرارداد و کارفرما  ماه  )   12 پیشنهادی مشاور برابر

 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18 مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده
 

 مبلغ قرارداد -4ماده  

)..............................................  برای انجام خدمات برابرمبلغ قرارداد   ریال(  ........................   شامل اجزای زیر است:  ................................................... 
درج می شود و هزینۀ مربوط به هر فصل نیز مشخص می  3نحوۀ تعیین مبلغ قرارداد و روش پرداخت آن بر اساس دستورالعملهای مربوط در پیوست    - 4-1
 گردد.
 

 قرارداد  طرفین  تعهدات -5  ماده
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نماید که دارای توان و می در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعالم  عهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدار  قرارداد،  تمشاور م  - 5-1
 تشکیالت الزم برای انجام این کار است.

موضوع قرارداد،  کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدار  قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات   - 5-2
 به مشاور پرداخت کند. بعد از تایید کتبی ناظر فنی   غ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدار  قراردادمبل
 

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

تلفن............................... کد پستی......................................................نشانی مشاور: .......................................................................شماره   ......... 
نشـانی جدید به   روز قبل از تاریخ تغییر، نشـانی جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند تا وقتی که 15  ارداد نشـانی خود را تغییر دهد بایدهرگاه یکی از طرفین قر

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

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

 

  

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب
 محیط زیست دریایی و تاالب ها و مجری ملی پروژه    معاون

 مشاور:   

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

   ......... 

 :پروژه سیستان  

 محمود رضایی  
 سرپرست پروژه سیستان 



 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

45 

 

 

 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم   -1ماده  

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

 های جدید علمی و فنی  ایجاد نظریه •

 ارتقای سط  دانش علمی و فنی   •

 گسترش دانش علمی و فنی   •

 یافتن کاربردهای جدید برای دانش علمی و فنی موجود   •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مدار  و گزارشها : - 10- 1
داد برحسب رموضوع قرا  / مطالعه  ژوهشهای محاسبات فنی و نظایر آن هستند که در انجام پها، مشخصات فنی، کتابیهها، دستورالعملگزارشها، مستندات، نقشه

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

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

 برنامه ریزی کلی: - 12- 1
 دهد.ای است که زمان شروع و پایان فصلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان میبرنامه
 برنامه زمانی تفصیلی : - 13- 1

 دهد.تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی نشان میای است که زمان شروع و پایان هر یک از فعالیتهای پژوهشی درج شده در شرح خدمات را به  برنامه
 ها :  ها، مفرد و جمع، عنوانروز، ماه، تاریخ - 14- 1

 روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.  - 1- 14- 1    
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 هر جا که معنای عبارت ایجاب کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد.  - 2- 14- 1    
های اسناد و مدار  قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت  یها  عنوان  - 3- 14- 1    

 وان در تفسیر اسناد و مدار  قرار داد از آنها استفاده کرد.تنمیو و مدار  است  
 شود.اصطالحاتی که در این ماده نیامده است طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آنها تعریف می- 4- 14- 1    
 

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده  

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

 حدود خدمات و تغییرات آن   -3ماده  

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

های آن، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات   چنانیه به کار بستن نظر کارفرما هنگام انجام دادن پژوهش و یا بررسی مدار  گزارش  - 1- 1- 3     

را انجام دهد. 2- 3اضافی شود، مشاور موظف است با رعایت مفاد    خدمات اضافی 
های پایان یافته، با ذکر دالیل و جزییات آن و با رعایت مفاد  یا حدود خدمات را در فصل  تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف ومشاور می - 2- 1- 3    
 به کارفرما پیشنهاد کند. 2- 3بند  
می کند    هرگاه طبق بندهای یاد شده، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مشاور انجام تغییرات را به کارفرما گزارش  - 2- 3
تغییرات  ، کارفرما    موافقت،کند و پس از  انجام تغییرات با مشاور مذاکره و توافق می مدتروز با بررسی گزارش مشاور، در مورد   10فرما حداکثر ظرف مدت  کار

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

  نیست و انجام آن به عهده مشاور است. 2- 3

 برنامه زمانی انجام خدمات   -4ماده  

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

 پیشرفت کار   -5ماده  

کند و کارفرما تا ، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم میکلیمشاور 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 ماه

 کارکنان مشاور  -6ماده  

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

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

 تواند افراد معرفی شده را تغییر دهد.مشاور تنها با نظر کارفرما می - 3- 6
قوانین و  مکلف به رعایتاد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارد  - 4- 6

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

 نمایندگان کارفرما   - 1- 7
 کارفرما پس از مبادله قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.  - 1- 1- 7    
گردد، در حکم ابالغ کارفرما است،  محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ میدر   دستورها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما،  - 2- 1- 7    

 بدیهی است با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدار  امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتبر است.
 نماینده مشاور : - 2- 7

 کند.یندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی میپس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نما

 دقت و کوشش   -8ماده  

مهارت و   مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و فنی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و با به کارگیری حداکثر  - 1- 8
 .ت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جامع و کامل باشدکارکنانی که واجد صالحی توسط خود ودقت  

 های فنی و پژوهشی استاندارها و دستورالعمل -9ماده  

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

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

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد -  10ماده  

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

انیه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور خود نماید. چندرنگ به مشاور ابالغ میای تنظیم و بیصورتجلسه
 کند.گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم میتصمیم

 نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارشها    -11ماده  

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

 کند.آنها را بررسی و نظر صری  و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبت اعالم می،  کلییک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
نیز و افزاری و راهنمای آن  تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم  یهاها را تأیید کند، مشاور مدار  و گزارشچنانیه کارفرما مدار  و گزارش  - 2- 11

ها، مشاور موظف است ظرف مدت یک کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدار  و گزارشیبه کارفرما تسلیم مرا  ها  خالصه گزارش
سخه تهیه و به همراه  ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر کدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده و مدار  را در چهار ن

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

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

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

 گردد.شده تلقی می  تائیدارسالی  ها و مدار   روز از تاریخ دریافت استعالم، همینان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15چنانیه تا  
 کند.را براساس قرارداد دریافت می  همربوط  حق الزحمه شده هر فصل، مبنای کارهای بعدی است و مشاور  تائید  یهاگزارشمدار  و  - 5- 11
همینین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه،  ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. ها، چکیدهمشاور باید به پیوست هر یک از گزارش  - 6- 11

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



 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

48 

 

 

 الت بر عهده کارفرماتسهی -  12ماده  

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

 تضمین حسن انجام کار    -13ماده  

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

 پرداخت مبلغ قرارداد  -14ماده  

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

 حوه پرداخت  ن  -15ماده  

بر اساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که در و درصد مبلغ قرارداد در طول مدت انجام خدمات تا زمان تسلیم نتایج و گزارش به صورت اقساط   70  - 1- 15
 شود.تعیین و توافق شده است، پرداخت می 3پیوست  
 شود.پرداخت می 17طبق ماده    قسط آخر باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تایید گزارش پژوهش - 2- 15
 شود.، حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می2- 3زمان پرداخت حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند  - 3- 15
 گردد.ما پرداخت میپس از رسیدگی از سوی کارفر  شودهر یک از اقساط قرارداد طی صورت حسابی که توسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می - 4- 15
کارفرما موظف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخه از    - 5- 15

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

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

 پیش پرداخت    -16ماده  

از سوی معتبر   ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل درصد از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان پیش  10به درخواست مشاور، کارفرما   - 1-16
، به مشاور پرداخت هیات محترم وزیران 22/09/1394ه مورخ 50659/ت123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور به همان نسبت آزاد میکند. این مبلغ  می
را    یدر صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، چنانیه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بده  - 2- 16

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

 صورت حساب نهایی و تسویه حساب    -17ماده  

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

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

 شود.عمل می 6- 15حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند  
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آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف   13م کار او بی درنگ طبق ماده هر گاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجا - 4- 17
 گردد.روز پس از تأیید صورت حساب نهایی پرداخت می  15مدت  
پردازد. در این روز از تاریخ تایید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می 15هر گاه مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بدهکار شود ظرف مدت    - 5- 17

ها و مطالبات مشاور، ها، تضمینشود و چنانیه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد میصورت بی
و اگر مبالغ مذکور برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری   مایدطلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد ن

 های او وصول کند.کشور حق خواهد داشت، مطالبات خود را از سایر دارایی

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد  -18ماده  

ر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفاد ماده تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییمدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می
و ی به کارفرما اعالم مربوط، براساس مبانی قرارداد و تأبیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارش

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

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

 خسارت تأخیر   -19ماده  

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

 شود.مشاور دریافت می

 تعلیق    -20ماده  

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

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

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

به   وروز، گزارش پژوهش را تا هنگام اعالم تعلیق تهیه    15ع تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت  وشر مشاور موظف است از تاریخ - 4- 20
 کار فرما تسلیم نماید.

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

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

 خاتمه دادن به قرارداد   -21ماده  

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

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

الزحمه  در هر صورت، مشاور موظف است در پایان مهلت دو ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدار  و گزارش پژوهش و ارائه صورت حساب حق - 5- 21
 اعالم نماید .را به کارفرما  های ناشی از پایان دادن قرارداد  خدمات انجام شده و صورت هزینه

نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات  5- 21های موضوع بند  کارفرما متعهد است، پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه - 6- 21
 گردد.آزاد می  17اده با مشاور تسویه حساب کند. سپرده حسن انجام کار مشاور در این حالت با توجه به م  17انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 

 گردد.شود و طبق مفاد این ماده عمل میچنانیه منع قانونی رفع نشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می  2- 1- 26در مورد شمول بند   - 7- 21
   درخواست کند .صورت زیر  تواند خاتمه دادن به قرارداد را در  مشاور می - 8- 21
  .ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی 3از سوی کارفرما بیش از   1- 12اد بند  در صورت انجام ندادن مف -    

 

 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 - 1- 22
 .2- 1- 26اببات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به استثنای مورد بند    - 1- 1- 22    
 .2- 1- 26عدم اطالع به کارفرما در مورد بند    - 2- 1- 22    

 .انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص بالث بدون مجوز کارفرما  - 3- 1- 22    
    .طرف قرارداد  ورشکستگی به تقصیر یا انحالل  - 4- 1- 22    

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

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

 تب پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابالغ گردد.ااالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مرانتخاب وزیر یا ب از سه نفر
 .درصد مدت مربوط  30تأخیر غیر موجه در انجام خدمات بیش از    - 1- 2- 22    
   .ایرعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه- 2- 2- 22    

درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف الغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بیمشاور با دریافت اب  - 3- 22
 های کار انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.شود ) حداقل دو هفته (، اصل مدار  و گزارشکارفرما اعالم می

ابالغ فسخ قرارداد بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ مربوط به کار انجام کارفرما پس از    - 4- 22
قدام الزم  درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه منظور اشده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی

  کند.اعالم می

 حل اختالف  -  23ماده  

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

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

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

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

 و  1- 1- 23به توافق نرسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای    2- 1- 23در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند   - 2- 23
 گردد.اقدام می 3- 23نباشد، برای حل اختالف طبق بند    ، مورد قبول هر یک از دو طرف2- 1- 23 
های توانند در خواست ارجاع موضوع ها میهرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف - 3- 23

 ارائه کنند.مورد اختالف به داوری را به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور  
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طرفین سعی خواهند کرد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل نمایند   کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز   - 4- 23
 در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذیصالح قضایی اقدام نمایند.

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

 خواهد بود.

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

 عمل خواهند کرد.
شود که یکی از دو طرف به تعهدات  دهد و موجب نمیبه شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی  های مورد اختالفارجاع موضوع  - 5- 23

 قراردادخویش عمل نکند.

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

 عمل خواهند کرد.

 مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی    -24ماده  

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

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

 مسئولیت مشاور   -25ماده  

 این قرارداد مسئول است.  هایتمام پیوستمشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در   - 1- 25
کاهد و و فنی نمیهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی های پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتتأیید خدمات و یا مدار  و گزارش - 2- 25

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

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

 ممنوعیت قانونی    -26ماده  

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

شده  در صورتی که خالف آن برای کارفرما بابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان مشاور ایجاد شود که با مفاد قوانین یاد  - 1- 1- 26    
 تعارض داشته باشد، قرار داد فسخ می شود.

های دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند  در شرایطی که تغییراتی در دستگاه  - 2- 1- 26    
م نکند، کارفرما قرارداد را  و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانیه مشاور مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعال

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

 

 حوادث قهری   –  27ماده  

های عمومی، شیوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل و وز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابروقوع حوادث قهری و ب  دمواردر 
اشد، به ترتیب زیر عمل های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مشاور نبهای بی سابقه و همینین آتش سوزیطغیانهای غیر عادی و خشکسالی

 خواهد شد:
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عواملی  تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم کند.هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد می  - 1- 27
ناشی از اراده طرفین نبوده و عمال قدرت اجرای تعهدات را    مانند جنگ، سیل غیر قابل پیش بینی شده، خشکسالی بی سابقه، آتش سوزی گسترده و زلزله که

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

 هزینه اضافی به مشاور نمی شود.
 .شودحاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، طبق ماده تعلیق عمل می  هر گاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد - 2- 27

 انتقال به غیر  -  28ماده  

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

 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 میمشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام می

 و نتایج پژوهش  مدارک مالکیت    -30ماده  

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

 ها  ابالغ  -31ماده  
 ی معتبر خواهد بود.هر گونه اطالعیه مانند دستور کار، اعالم نظر یا تعلیق، پایان دادن به قرارداد و مواردمشابه تنها به صورت کتب

 مدار  و مکاتبات است. مال  تسلیم گزارشها، رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل پستی،

 زبان قرارداد   -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد   -33ماده  

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

 

 

 

 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 :پروژه سیستان
 ییمحمود رضا    

 سرپرست پروژه سیستان
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 1  پیوست

 
   قرارداد:  موضوع  شرح

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

 
 
 

 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 پروژه سیستان : 

   ییمحمود رضا
 سرپرست پروژه سیستان



 

 «ستانیس  یاجتماع  -  یو توسعه اقتصاد  یعیمنابع طب کپارچهی  تیریمدپروژه بین المللی »
 

54 

 

 

 2  پیوست
   :شرح و حدود خدمات

 

 :لیو تحل یطراحولفه م
o شناخته شده  یافزارهاو با استفاده از نرم ی قابل استنادالمللنیو ب ملی  یاستانداردها ر طبقبباید   های خورشیدیساختمان و سامانهکامل   یطراح 

 باشد.
o باشد.   مطلوب  زین  وضعیت ظاهریاز نظر   دیباهای خورشیدی  بازسازی ساختمان، اجرای سیستم سپتیک و اجرای سامانه 

o را بر عهده  یطراح  اقداماتتمام   تیمسئول  مانکاریتوافق، پ  نی. صرف نظر از اسیستان قرار گیردپروژه    مورد توافق دیبا  پایه  قرارداد، طرح  آغازاز    قبل
ژه پرو توسطپس از شروع قرارداد   دیاب  طراحیحاصل خواهد کرد.   نانیاطم  ارایه شده، مطابق با طرح سامانههمه    یخواهد داشت و از عملکرد صح

 شود.  دییتأ  سیستان

o طبق   دار خواهد بود، عهدهبه وجود آمده باشدنادرست  اجرای ای نادرست یطراح  جهیرا که در نت  بروز هر مشکل، ضرر و زیانی  تیمسئول  مانکاریپ(
 دستورالعمل ضمانت تجهیزات(.

o   به شرح زیر است:  حاصل از این مناقصه  مربوط به قرارداد کمطراحی ساختمان  بازسازی و خدمات 
برداری طرح و مطالعات طراحی مفهومی و پایه از جمله های مورد نیاز و ضرورت اجرا و ضوابط خاص طرح، اجرا و نگهداری و بهره( مطالعات کامل شاخص1

 کم؛محیطی با رویکرد مدیریت معماری برای مطالعات ضوابط ساختمان انرژی  سازی انرژی و زیستتهیه مطالعات توجیهی، اقتصادی، مالی، بهینه
برداری طرح و مطالعات طراحی مفهومی و پایه از جمله های مورد نیاز و ضرورت اجرا و ضوابط خاص طرح، اجرا و نگهداری و بهره( مطالعات کامل شاخص2

( مدیریت سایت برای مطالعات جانمایی و فرم ساختمان و 1محیطی با سه رویکرد شامل و زیستسازی انرژی تهیه مطالعات توجیهی، اقتصادی، مالی، بهینه
( کیفیت 3های تجدیدپذیر؛ و سازی انرژی و کاربرد انرژیمحیطی با رویکرد مدیریت و بهینهسازی انرژی و زیست( بهینه2مطالعات اقلیمی )پایداری سایت(؛  

 برداران؛تی و آسایش بهرههای سالممحیط داخل و انجام بررسی
 جویی در مصرف انرژی؛( مطالعه مصال  مصرفی در ساختمان و محوطه و جزییات اجرایی مربوطه به لحاظ بیشترین صرفه3
 د؛افزارهای مربوطه مطابق استاندارای و معماری با استفاده از نرمهای حرارتی ناشی از عناصر سازهپوسته ساختمان و شناسایی پل اصالح( 4

 منطبق با توپوگرافی زمین؛ های خورشیدی و غیره(تجهیزات )سیستم سپتیک، سامانه ( مطالعات و محاسبات مهندسی و فنی، جانمایی دقیق5

 ها؛سیستمهای اولیه جانمایی ( تهیه نقشه6

 ی؛المللهای خورشیدی با تجهیزات مرتبط مطابق با نرم افزارها و استانداردهای بین( طراحی سامانه7

 ؛سازیهای معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان و محوطه( تهیه نقشه8
 ( تهیه لیست اقالم مورد نیاز و تجهیزات برای ساخت ساختمان؛9

 ( تهیه دفترچه مشخصات فنی؛10

 ( به روزرسانی و اصالح مطالعات و محاسبات مهندسی و فنی با اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛11

 ها متناسب با اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛( به روزرسانی نقشه12

 ( به روزرسانی دفترچه مشخصات فنی با اعمال نقطه نظرات کارفرما و ناظر فنی؛  13

 

 :دیبا  مانکاریپ
o ؛دکن  و ارایه  را به طور واض  مشخص  یاصل  زاتیمخصوص تجه  وارانتی  اقتضا،سامانه و در صورت    وارانتی 

o در نظر گرفته شده برای سامانه را دارد؛  ظرفیت  نگه داشتن و سازه طراحی شده توانایینصب   که محل  دحاصل کن  نانیاطم 

o   و گرد و غبار مقاوم بوده و تجه شرایط محیطی منطقه به خصوص  در برابر  زاتیتجهاطمینان حاصل کند که منطقه   یمیاقل طیدر شرا  زاتیباد 

 ؛ندینب  بیآس  ستانیس

o ؛دکن  استفادهرا    شرایط محیطیو    دیمقاوم در برابر نور خورش و اقالم مصرفی مواد  شوندنصب می  باز یدر فضا  ی کهزاتیتجه تمام  یبرا 

o   بگیرد؛را در نظر مجاور    هایسازهو    تهویه  یهاشاخ و برگ، لولهناشی از   هیبه حداقل رساندن سا  یبرا  مناسبمکان 

o  د؛کن  یمربوطه طراح  یمقررات مربوط به ساختمان و کدها  تمامسامانه را مطابق با 

o  ؛دکن یطراح  نورترهایها و اچی، سوئوزهای، فیکشمیاز س یبرق ناش  قطعیسامانه را با حداقل 

o ؛است  موجود در زمینه تاسیساتمطابق با الزامات   یکه طراح  دحاصل کن  نانیاطم 
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o پروژه همکاری کند؛شده توسط    نییتع یکارشناسان فن  میبا ت 

o های خورشیدی ایجاد کند؛محوطه سازی مناسب و ایجاد فوندانسیون ترجیحاً سبک برای نصب تجهیزات پنل 

o برق برا  دیالزم و تول لیو تحل هیتجز الزم و   لیحلت ساختمان پایلوت را برآورد کرده و یبرا (PV)  یدیخورش کیفتوولتائ یهاسامانه یساالنه 
 را انجام دهد.  پایلوت  ساختمان  ی( براSWH)   یدیکن خورشگرمآب  یهاتوسط سامانه  یعیبرآورد ساالنه کاهش مصرف گاز طب

 

 مولفه تهیه و تدارکات:
o یهاماژول  هیته PV   یو لوازم جانب  زاتیشبکه، تجهبه  نصب، اتصال   ادوات، یکش، کابلاستراکیر،  )هیبرید(  نورتری، اکیلووات(  10)با ظرفیت PV 

 (12BOS  ،)ها،  ، مخازن آب گرم، پمپ  آنها  یو لوازم جانب  های خورشیدی )برای تامین آبگرم ساختمان و گرمایش دو فضا در ساختمان(کنگرمآب
 .یاندازمرحله راه  نایالزامات قرارداد تا پا لیالزم جهت تحو  وطهمرب  یلوازم جانب  ریو سا ی، رادیاتورها، پکیج )ترجیحاً برقی(کشلوله

o کشی و سایر لوازم جانبی مربوطه.ها و اتصاالت، لولههوازی به همراه لولهتهیه سیستم فاضالب )سپتیک( مدار بسته، ترجیحاً سپتیک بی 

o عدد(. 260) های کم مصرف و هالوژن ال ای دی ها با المپهای ساختمان به همراه تعویض المپهای دوجداره و دربتعمیر و تعویض پنجره 

o متر مربع(.  50)به مساحت آجر نما    هیرنگ شب  دیسف  مانیپودر سنگ س یرونیب  یریگچ و لکه گ  ای یداخل  یریپس از نصب پنجره لکه گ 

o  ( برای تامین سرمایش و گرمایش ساختمان. 3تن تبرید( و ایستاده )یک عدد با توان    1و  2عدد با ظرفیت   3تهیه اسپیلت دیواری )تن تبرید 

o کشی و سایر لوازم جانبی.ز کردن آشپزخانه از جمله خرید سینک ظرفشویی، کابینت کردن فضای آبدارخانه و لولهتجهی 

مربوط به تمام اجزا/   اتیشامل جزئ نیرا ارائه دهد. ا  پیشنهاد قیمتو   یموجود در طراح  زاتیاز تجه  کیهر   یکننده و مشخصات فندیتول  اتیجزئ دیبا  مانکاریپ
 PVتعادل  یو لوازم جانب  زاتیاتصال شبکه، تجه  یافزار نصب، کارها، سختیکشنصب، کابل  یها، سازهنورترهای، اPV یهاهر نصب شامل ماژول  ،قطعات
ک به همراه ، سیستم سپتیمربوطه الزم یلوازم جانب ریو ساکشی  ها، لوله، مخازن آب گرم، پمپآنها یو لوازم جانب  یدیخورش  یهاکنگرم(، آبBOSسامانه ) 
ها و سایر تجهیزات مربوط کشی آنهای دوجداره، تهیه اسپیلت دیواری و ایستاده به همراه لولهها و دربها، تعمیر و تعویض پنجرهکشی و لوازم جانبی آنلوله

به منظور  اختمان، تجهیز کردن آبدارخانه ها، اصالح پوسته سها و استحکام سازی آنها، اصالح بام و سقفهای بهداشتی،تعویض روشناییبه تعمیر سرویس
 .انتخاب شودکننده  نیکننده/ تأمدیتول  کیفقط    زاتیاز تجه  کیهر   ی. برای استاندازمرحله راه انیالزامات قرارداد تا پا  لیتحو

 

 یحمل تا محل نصب، آماده ساز  نهیهز  نیکشورها و همین ریاز سا  رانیبه ا  یورود یکاالها  صیها اعم از ترخ  نهیهز  هیشامل کل دیبا  یشنهادیپ  متی: قتوجه
اقامت   یها  نهیهز  های ساختمانی و اجرای راهکارها،تجهیز کارگاه، تامین تجهیزات, ادوات، کلیه هزینه  ،یساختمان  اتیعمل  یمناسب برا  یربنایز جادیو ا  نیزم
 باشد.  رهیافزوده و غات بر ارزش  یمال  ات،یمال  مه،یاز جمله ب  یکسورات قانون  هیو کل

 
 ی:نصب و راه اندازمولفه 

ها کشیها، اصالح و اجرای لولهها، استحکام سازی و تقویت بام و اصالح سقفها و درببازسازی کامل ساختمان از جمله اصالح پوسته، تعمیر و تعویض پنجره  •
خورشیدی    کیفتوولتائ  سامانه  یاندازنصب و راهها، نصب سیستم سرمایشی، تجهیز کردن فضای آبدارخانه و آموزشی با نصب تجهیزات مورد نیاز،  کشیو کابل
(PV)  یدیکن خورشگرمآب  یسامانهو ، محوطه سازی و آماده سازی زمین برای نصب تجهیزات(SWH).نصب سیستم سپتیک مناسب، 

مجدد،  های، پر کردنیبتن یها، کارهایحفارتجهیز کارگاه،  قبیل، از زاتیتجه مرتبط با نصب کامل تمام  یو ساختمان  یعمران  اقدامات  تمام  دیبا  مانکاریپ 
 نیمشخصات اها و ، طرحگذاریمتی. قهای مربوطه، تجهیز و اجرای موتورخانه ساختمان را انجام دهدکشیها، لوله، تقویت سقف و بامهایو پ  نیزم  نگیرم

از ادامه کار در   نانیو اطم  یکردن و نگهدار  زی، تمیبازرس لیبه منظور تسه دیبا  ساتیباشد. تمام تاس کردهذکر   متیق پیشنهاد  به طور کامل در دیبا زین  کارها
 و نصب شوند. یطراح  سایتحاکم در   طیشرا

 لیتکم  یبرا ایمشخص شده   نجایکه در ا ییتمام کارها  یرا برا  رهیو غ  مهی، حمل و نقل، بتزای، تجهابزارمواد،   تجهیز کارگاه، کار،  یرویتمام ن دیبا  مانکاریپ
 است فراهم کند. ازیپروژه مورد ن

 :دیبا  مانکاریپ
o سوار شده است، ای  روی سازهاگر سقف . اندازه سامانه مورد نظر است نگه داشتنقادر به  ،نصب  هایمحلسایر   ایکه سقف   دحاصل کن  نانیاطم

 ؛را دارد(SWH) ی  دیکن خورشگرمآب  هایی سامانهتحمل وزن اضاف ییکه سقف توانا  دکن یبررس

o  اطمینان حاصل کند که محل نصب سپتیک به درستی انتخاب شده است و هرگونه نشتی حاصل از سیستم سپتیک را بررسی کند و خروجی سیستم

 اف ساختمان به کار رود . از هرگونه نشتی به سمت تاالب جلوگیری شود؛ را کنترل کند و به سمتی هدایت شود که برای فضای سبز اطر

 
12 balance of system 
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o بندی کند و هرگونه نفوذ آب و نشتی آب به آبسقف را    درز، به طور مناسب هرگونه  یسازصنعت سقفبندی  تاییدشده آب  یهابا استفاده از روش

 ساختمان را بررسی و درزبندی نماید؛

o اصالح نماید؛ پوسته ساختمان را بررسی کرده و 

o کشی و الزامات الزم را انجام دهد؛های فتوولتائیک را انجام دهد و پس از نصب سیستم فنسسازی زمین را برای نصب سامانهمحوطه سازی و آماده 

o ؛نصب کند  مربوط به مشخصات سازندگان  هایرویهبا توجه به مشخصات سازنده، با استفاده از الزامات نصب و    را  زاتیتجه 

o های مربوطه را اصالح و یا مطابق با استانداردها ایجاد نماید؛کشیها و لولهکابل کشی 

o های آبگرم و پکیج تجهیز کند؛ای مطابق با استانداردها برای نصب تجهیزات آبگرمکن خورشیدی شامل نصب منبعموتورخانه 

o های خورشیدی برای گرمایش و رشیدی یک یکیچ گرمایشی ترجیحاً برقی به عنوان سیستم پشتیبان آبگرمکنبه منظور عدم دسترسی به تابش خو

 آبگرم مصرفی در نظر بگیرد؛  

o تعداد رادیاتور مناسب برای گرمایش دو فضا برای گرمایش طراحی و نصب کند؛ 

o ها اصالح شود؛و یا تعویض شوند و فاضالب آنها اصالح و شیرآالت تعمیر  کشیهای بهداشتی تعمیر شده و لولهسقف سرویس 

o ها و پنجرها درزبندی شوند؛ها استفاده شود و تمامی دربها و پنجرههای دربها تعمیر شده و از سازه مناسب برای پروفیلتمامی پنجره 

o   روز نصب شوند؛تابلوهای برق و تجهیزات مرتبط با سامانه فتوولتائیک در جای مناسب با الزامات و استانداردهای 

o ؛داز آن را کاهش ده  یناش  یهااز شو  و موج یناش  داتیتا تهد  متصل کند  نیزم به  قطعات سامانه را به طور مناسب 

o خورشیدی    کیفتوولتائ  یسامانه   یعملکرد صح(PV)،  ی  دیکن خورشگرمآب  یسامانه (SWH)  وارسی  هایرویهاز    یرویرا با پو سیستم سپتیک 

 د؛کن یبررس  هاستیلچکو 

o عمق حفاری را برای نصب سیستم سپتیک مناسب انتخاب کرده و موقعیت مخازن مورد نظر را تعیین کند؛ 

o نصب  ستمیس  یالزم بر رو  یریاندازه گ  زاتیو تجه  ی را منظم کنترل کردهساخت و راه انداز  نیدر ح  آن راو فشار   دستگاه سپتیکمواد داخل   یدما

 نماید؛

o ؛مورد نظر مناسب است  ستمیس  یبرا  سپتیککه اندازه    دحاصل کن  نانیاطم 

o ؛ابدیتا خطر نشت و انفجار گاز کاهش    دبه مخازن وصل کن  یرا به درست  سپتیک  ستمیس  یاجزا 

o از تجهیزات و محصوالت با کیفیت و دارای گارانتی و وارانتی استفاده کند؛ 

o ؛است  یمحل  تاسیسات  درونی  مطابق با الزامات اتصال یکه طراح  دحاصل کن  نانیاطم 

o در طول سال اول؛ یسال عملکرد بدون خطا و خدمات مشاوره فن  کی  یا براهسامانه  وارانتی 

o ؛دارائه ده  تست  یهانامهیمختلف سامانه گواه  یاجزا  ی، برایینها  یاندازپس از تست عملکرد و راه 

o ؛)در صورت لزوم( صالحذیستگاه  و دمراجع  توسط   یینها  یهایانجام بازرس 

o یبرا  ایمشخص شده  نجایکه در ا یاقدامات هیکل یرا برا رهیو غ  مهیب  فترا ،یحمل و نقل، ل  زات،یکار، مواد، ابزار، تجه یروین  هیکل  دیبا  مانکاریپ 

 است، فراهم کند.  ازیپروژه مورد ن  لیتکم

 
در سامانه وجود داشته باشد و  دیبا زیاد انیاز جرمورد نیاز  مقاوم باشند. تمام حفاظت    دیدر برابر نور خورش دیدر معرض نور با  یهاکانال ایها : تمام کابلتوجه
مطابق  دیبا  زاتیشوند. تمام تجه  نصب و در صورت لزوم از فشار خارجطمئن  کامالً محکم، م  دیبا  یکیالکتر  هایترمینالدر دسترس باشد. تمام    ینگهدار  یبرا

. نگذارد یمنف  ریسقف تأب شرایط موجودد که بر نشوبندی  آبقابل قبول  استاندارد وروش   کیبا  دیسقف با  درزهایبا مشخصات سازندگان نصب شوند. تمام 
  یها در معرض و جعبه  یهای، هادمجراهاها، ام کابل(. تمAشوند )به عنوان مثال مواد بام کالس   یبنددرجه یبه درست دیبا  کپارچهی  سازیمحصوالت سقف

الزامات    دیبرق با  یحت  الزام نیباشد. ا  هیبعد از ظهر بدون سا  4:30صب  و   9:00ت ساع  نیب دیبا  PV  چیدمانشوند.   یبانیشده و پشتمنیا  قانونیمطابق با 
لوله ها   هیکل بر عملکرد سامانه داشته باشد.  یادینامناسب ز  ریتواند تأبیم  هیسا  یها است. مقدار کمو دودکش  هواکش  یهاکوچک مانند لوله  یشامل انسدادها
ساخته   یاز مواد  دیبا  سپتیک.  نندیبب  یطیمح  طیرا در شرا  بیآس  نیکه کمتر شوداستفاده    یاز مواد شود  یشوند. سع  یبازرس   ینصب صح  یبرا دیو اتصاالت با

داشته باشد و مانع عبور   یکمتر  بیکه آس  شودنصب  یدر مکان دیبا یآالت و لوله کش  راقی  هیشده اند. کل  تیتقو یاز تر  و نشت  یریجلوگ  یشده باشد که برا
 را پشت سر بگذارد.  یمنیا  یهاباشد و تمام تست  منیاز همه لحاظ ا  دیبا ستمیکارگران نشود. سمردم، و مرور  
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 سازی:و مستند دهیآموزش، گزارشولفه م

 د شد:ندر نظر گرفته خواه  مانکاریتوسط پ آموزش  یبرا  ریموضوعات ز
o سامانه؛  یدر مورد عملکرد و نگهدار  و نگهبانان ساختمانکارکنان    یخدمت برا نیارائه آموزش ح 

o ز ساختمان )همراه برداری ای بهرهارائه آموزش عمومی در محل ساختمان به کارمندان اداره کل حفاظت از محیط زیست استان و منطقه و نحوه

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(بازدید از سیستم

o ها(ی اداره کل حفاظت از محیط زیست منطقه و استان سیستان و بلوچستان  شامل ارائه آموزش عمومی مدیران و کارشناسان مدیریت ساختمان(

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(تئوری و عملی )همراه بازدید از سیستم

o  )حفاظت از محیط زیست منطقه )تئوری و عملی( )همراه اداره کل ارائه آموزش تخصصی پیمانکاران تاسیسات و تعمیرات و نگهداری ساختمان)ها

 ؛ها و تجهیزات نصب شده(بازدید از سیستم

o عملکرددر مورد نحوه   ییهاشامل دستورالعمل  کتابیه نیا .دباش یبه زبان فارس و قابل فهم  یآسانبه   عملکرد کهکاربر/  یکتابیه راهنما کارائه ی 

 ( است.یدکیکنندگان و قطعات  نیتام  ستی، لیابیبیها )از جمله عسامانه  یو نگهدار

 

 
 

 
 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 پروژه سیستان:

       محمود رضایی
 سرپرست پروژه سیستان
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 3  پیوست
 

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

 پرداخت خواهد شد.  
 
 3و  2  بندهای موضوع   های  پرداخت  از  تناسب  به  گرددکه یم  پرداخت  کارفرما قبول  مورد  تضمین  قبال در  پرداخت  پیش  بعنوان  قرارداد  مبلغ کل  درصد 10 - 1

 .شد  خواهد کسر
ل اعتبارات اتحادیه  از محفنی مربوطه بصــورت نقدی   با تأیید مکتوب کارفرما و ناظراول، دوم  مرحله    های  پس از ارائه گزارش  مبلغ قرارداددرصــد کل  80-2

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و   16،   15در اجرای مفاد    اروپا 
  فنی مربوطه بصورت نقدی  با تأیید مکتوب کارفرما و ناظرمرحله پایانی و ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی    پس از ارائه گزارش  مبلغ قرارداددرصد کل  20-3

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

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

 
ــره ـاور و نیازمندی: پ2تبص ـایر حقوق دولتی مربوط به مشـ های قرارداد که در تاریخ   رداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سـ

ـاور می ـای این قرارداد برقرار اسـت و یا در آینده برقرار خواهد شـد به عهده مش طبق قوانین و مقررات از  ها و عوارض که باید    باشـد. مبالغی از این مالیات  امض
 ها کسر و به مراجع حواله خواهد شد.  طریق کارفرما وصول گردد از پرداخت

 
ـشده   : تـشخیص کیفیت و کمیت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می باـشد و کارفرما مخیر اـست بر اسـاس کیفیت و کمیت تـشخیص داده3تبـصره

ـاس موازین و معیارهای علم مطابق شـرح خدمات نسـبت به پرداخت تمامی و یا بخشـی از مبلغ قرارداد  و بهترین دانش موجود  ی، فنی و حرفه ای روزآمدبر اس

اس کیفیت و کمیت  اقدام نماید. از طرف دیگر درصــورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصــور و یا عدول مشــاور از انجام قرارداد، بر اســ 

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

ره ت  4تبـص وع قرارداد   4: نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر اسـاس زمانبندی مندرج در پیوـس رفت موـض : هرگونه پرداخت، پس از بررـسی و تایید کتبی گزارش پیـش

 د.توسط ناظر فنی و تایید آن توسط کارفرما انحام می شو

ره   ـاورهر گاه م:  6تبـص ت کل حق   ش متی از کارها به تاخیر انجامد ، کارفرما مجاز اـس بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قـس

ده برای انجام کارها خ بت مدت تاخیر به مدت تعیین ـش ـاوی با نـس بت تقلیل حق الزحمه مس وص الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نـس ره درخـص واهد بود. این تبـص

ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشــابه محاســبه خواهد  تاخیر در انجام هر یک از اجزاء شــرح خدمات و ارائه گزارشــات میان مرحله

 شد.

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

 

 

 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 :پروژه سیستان
 ییمحمود رضا       

 سرپرست پروژه سیستان
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 4  پیوست
 

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

 شرح خدمات
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه(

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

                   

                   

                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

  .......... 

 پروژه سیستان:  

 محمود رضایی

 سرپرست پروژه سیستان
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 5  پیوست
 

 شرایط خصوصی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.ور میآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده مشاجمع .30

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

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

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

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

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

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

 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 :پروژه سیستان         
  محمود رضایی      

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

 
 پروژه  مشخصات مجری)مدیریت(  - 8-1

 امضأ سمت خدمتمحل   رشته تحصیلی مدر  تحصیلی نام ونام خانوادگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران  - 8-2

 وظایف همکاران رشته  - مدر  تحصیلی نام و نام خانوادگی
   

   

   

   

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

 
 

  مشخصات  پرسنلی:- 
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت:  

تماس:         تلفن 

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی- 

 
 

 تجارب شغلی  - 

 

 سوابق تدریس- 
 

 مجری طرح های درون سازمانی:  -  .1

های درون سازمانی:-   همکار طرح 

 مجری طرح برون سازمانی - 

های برون سازمانی-   همکار طرح 

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی:- 

  خارج کشورداخل و  ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت  - 

فارسی-   مقاالت 

در کنفرانس-   المللی و داخلیهای بینارائه مقاله 
 

 دبیر علمی کارگاه و همایش  

❖  

❖  
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های دانشجویی-   طرح 
 

و طرح های پژوهشی-   داوری مقاالت 

 -سخنرانی در کارگاهای علمی

 ثبت اختراع- 

مجله های -  در هیات تحریریه   عضویت 

   مسئولیتها-    

-  

-  

 برگزاری همایش و نمایشگاه هامشارکت در - 

 سایر مهارتهای علمی - 

 نرم افزار  - 

 زبان  مهارتهای- 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارفرما:

 یذوالجود یمجتب

و مجری ملی پروژه  تاالب هامحیط زیست دریایی و معاون  

 سیستان

 مشاور:  

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

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

 پروژه سیستان:  
 محمود رضایی     

 سرپرست پروژه سیستان


