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 مقدمه. 1
كنونی افزايش پيدا  درصد نسبت به مصرف 4٠جهان  ینياز آب 2٠3٠در سال  كهیطورررو است بهببا افزايش جمعيت و كاهش منابع رو جهان

مبود آب مواجه بوده جهان قرار دارد، همواره با معضل ك خشكمهيايران ازجمله كشورهايی است كه در مناطق خشك و ن كهيی. ازآنجاكندیم

حيات،  یين برای ادامهاخير، كشور را بيشتر از گذشته با اين معضل درگير نموده است. بنابرا یهادر سال یسالبحران خشك ناست و همچني

 است. ريناپذخاک امری اجتناب و بهينه از منابع آب یآب از نيازهای ضروری كشاورزی اين كشور بوده و برای سازگاری با محيط، استفاده نيتأم

گامی در جهت توسعه  تواندیو هرگونه مساعدت در بهبود وضعيت اين عامل، م باشدیاز تنگناهای توسعه اقتصادی در كشور م آب يكی كمبود

ودن توليد باقتصادی بخصوص در مناطق روستايی باشد. افزايش جمعيت و به طبع آن تقاضا برای تهيه محصوالت كشاورزی و همچنين فصلی 

توليد محصوالت در  نياز مردم راهكارهايی در نظر گرفته شود تا هم ميزان توليد افزايش يابد و هم امكان نيمكه برای تأ همحصوالت سبب شد

 صلیبلكه در هر ف ابد،يیتنها توليد افزايش مدر گلخانه است، از اين طريق نه خارج از فصل ميسر باشد، ازجمله اين راهكارها كشت محصوالت

اسازگار باشد، توانسته است در مناطقی كه شرايط جوی ن ژهيوكنترل عوامل محيطی به یهاكينمود. استفاده از تكننسبت به توليد اقدام  توانیم

 یدپاشكو ن،يوج ،یاريآب قياز طر توانیخاک( را تنها م و )آب اهيرشد گ یعوامل اصل یعيطب طيارزش بيشتری از خود نشان دهد. اساساً در شرا

 ست،يها ممكن ننآنور از دست كشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در  نيو همچن طيمح یدما ميفراهم نمود؛ اما كنترل و تنظ یو ... تا حدود

 نمود. ميتنظ اهيدو عامل را كنترل و در جهت رشد مطلوب گ نيا توانیها مدركشت گلخانه كهیدرصورت

با  يیآشناهای اصلی اصلی امگابنيه وابسته سازگار با اقليم منطقه سيستان با  طراحی گلخانه ومنظور به یتيپروژه مذكور درصدد است فعال

 پيانتخاب نقشه ت عوامل موثر در یرس، برمحصوالت قابل كشت در محدوده مورد نظر كارفرما یمنطقه و بررس طيمنطقه به منظور اطالع از شرا

ارزش  رهيزنج ميو ترس یو بررس یبردارارائه نظام بهرهو  وابسته هيگلخانه و ابن يینها پيانتخاب نقشه ت، وابسته هيها و ابنسازه گلخانه/ گلخانه

 ی به انجام برساند.به صورت كاربرد یشنهاديمحصوالت پ یتمام

 تعاریف.2

جامع منابع  تیریمد یارتقا» یالمللنیپروژه ب "در قالب "هادریایی و تاالب زيستط یمعاونت مح-سازمان حفاظت محیط زیست "همان  : "کارفرما"

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

 کند.را پرداخت می مطالعههای مرتبط با هزینه

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

 شود.دهنده نامیده میکننده در این مناقصه پیشنهاد: شرکت"پیشنهاد دهنده"

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

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

 میوابسته سازگار با اقل هیگلخانه و ابن یطراح » مطالعه یاست که اجراموسسه / پژوهشکده / دانشگاه پیمانکار/ مشاور/  نیمهندسشرکت  :"یمجر"

  دارد. به عهده را «ستانیمنطقه س

 است.  و بلوچستان ستانیدر شمال استان س ستانیس منطقهدر  شهرستان نیمروزدر  محدوده مورد مطالعه: "طرحاجرای مطالعه / محل "
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 نقشه منطقه سيستان در استان سيستان و بلوچستان

 

 سیستان نظری اجمالی بر پروژه  . 3

 در ايران است كه با حمايتِ 1زيست و دفتر برنامه توسعه ملل متحد محيطالمللی مشترک ميان سازمان حفاظت يك پروژۀ بين سيستانپروژۀ 

در تالش است تا مديريت يكپارچۀ منابع طبيعی را به منظور احيای  آغاز شده و (2٠2٠-2٠25ساله )پنج اندازیمالی اتحاديۀ اروپا و با چشم

بر آن است كه از  ستانيسايد. پروژۀ ار با اقليم در جوامع محلی اجرا نمهای جايگزيِن سازگهای تاالب هامون و پشتيبانی از معيشتبومزيست

ابزاری برای  های پايدار در منطقه سيستان پشتيبانی كرده و از پتانسيل استفاده از آب به عنوانِيند احيای اكوسيستم، كشاورزی و معيشتآفر

يكپارچۀ  ليم استفاده نمايد. همچنين، اين پروژه سعی دارد تا موانع مديريتِهای فرامرزی و كاهش تبعاتِ تغيير اقصلح و ثبات از طريق همكاری

های موفق مديريت آب و خاک و معيشت پايدار برای سازی و هماهنگی را با نمايش و تعميم نمونهمنابع طبيعی و تقويت دانِش نهادی، ظرفيت

و در تعامل  است ريزی كردهبرنامه 2محوررا در چارچوب رويكرد توسعۀ منطقهخانوارهای ساكن در منطقه، برطرف نمايد. اين پروژه مداخالت خود 

 اندركاران دولتی و غيردولتی به صورت مشاركتی عملياتی خواهد شد. نزديك با طيف وسيعی از دست

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

 ها و هماهنگیبخش اول: ارتقای ظرفيت -

 هامون وخاک شامل مديريت و احياء تاالبخش دوم: مديريت پايدار منابع آب ب -

 های جايگزينو معيشت 3بخش سوم: توسعه اقتصاد محلی شامل كشاورزی سازگار با اقليم -

 

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

با  دو هكتار حداقل به مساحت ینيزمدر و ابنيه وابسته  سيستانمنطقه سازگار با اقليم گلخانه  طراحیطرح،  اين یهدف از اجرا

 است. گلخانههای تيپ سازگار با اقليم منطقه و بررسی زنجيره ارزش محصوالت انتخابی جهت كشت در استفاده از نقشه

 اهداف عملیاتی 

رزیابی عملکرد او محصوالت قابل كشت در محدوده مورد نظر كارفرما  یبررس، منطقه طيبا منطقه به منظور اطالع از شرا يیآشنا -

 های موجود و عوامل موثر بر افزایش راندمان تولیدگلخانه

 وابسته هيها و ابنسازه گلخانه/ گلخانه پيعوامل موثر در انتخاب نقشه ت یبررس -

 نيه وابستهبه همراه محاسبات و تنظيم اسناد مناقصه ساخت گلخانه و اب انتخاب نقشه تيپ نهايی گلخانه و ابنيه وابسته -

 یبه صورت كاربرد یشنهاديمحصوالت پ یارزش تمام رهيزنج ميو ترس یو بررس یبردارارائه نظام بهره -

 :پروژه شرح خدمات. 5
 های اجرايی در جهت دستيابی به موارد ذيل را در طرح پيشنهادی خود، تشريح نمايد.امرود رويكرد و گدهندگان محترم انتظار میاز پيشنهاد

ارزیابی  ومحصوالت قابل کشت در محدوده مورد نظر کارفرما  یبررس، منطقه طیبا منطقه به منظور اطالع از شرا ییآشناگام اول: 

 های موجود و عوامل موثر بر افزایش راندمان تولیدعملکرد گلخانه

 ؛یجامعه محل نفعانیبا ذ ییآشنافرما و انجام بازدیدهای صحرایی مقدماتی به منظور شناسایی وضعیت عمومی محدوده مورد نظر کار -1-1

 محصول با اولویت باال؛ 10حداقل  محدوده مورد نظر کارفرما و انتخابای قابل کشت در هیه لیست گیاهان گلخانهت -2-1

 وجیه اقتصادی محصوالت انتخابی؛ل بهینه جهت کشت نهایی در گلخانه و ارائه تمحصو 3سازی و انتخاب نهایی بهینه -3-1

های نفعان و دستگاههای موجود در محدوده مطالعاتی و عوامل موثر بر افزایش راندمان تولید در مشورت با کارفرما، ذی بی عملکرد گلخانهارزیا -4-1

 اجرایی در قالب نشست/ کارگاه

 منطقه و تایید نهایی محصوالت قابل کشت؛ ربطنهادهای ذیرگزاری نشست با تیم کارفرما و ب -5-1

یی گلخانه و و انتخاب نقشه تیپ نها و ابنیه وابسته هاگلخانه /بررسی عوامل موثر در انتخاب نقشه تیپ سازه گلخانهگام دوم: 

 ابنیه وابسته

 ؛ عواملی اعم از:وابسته هیسازه گلخانه و ابن پینقشه تتخاب ثیرگذار در انابررسی عوامل ت -1-2
 وضعیت آب و هوایی -

 وضعیت توپوگرافی -

 بررسی منابع آب -

 وضعیت خاک -

 بازار فروش محصوالت -

 نیروی انسانی -

 منابع انرژی -

 های تولیدینهاده -

 و دیگر مسائل مرتبط -

 ربوطه؛ منفعان و نهادهای شورت با کارفرما، ذیمدر  واحدهای گلخانه برای سازه گلخانه و ابنیه وابستهواحد/  و مساحت مشخص کردن تعداد -2-2

به همراه دفترچه محاسبات و  لخانه و ابنیه وابستهگبرای سازه نقشه تیپ مناسب  انتخاب نهاییی مربوطه و هاجلسه مشورتی با کارفرما و نهاد -3-2

 ؛ای کشور()نظام گلخانه هادستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانهبا توجه به  برآورد قيمت

 3-2با توجه به بند  تنظیم و تدوین اسناد مناقصه ساخت گلخانه و ابنیه وابسته-4-2
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های مندی از انرژیگردد بهرهنقشه تیپ پیشنهادی گلخانه و ابنیه وابسته، با توجه به شرایط اقلیمی محدوده مورد نظر کارفرما، پیشنهاد می /در طرح: 1توضیح 

 تجدید پذیر را مدنظر قرار گیرد.

تهویه، سیستم سایه انداز و سیستم مناسب گرمایشی و سرمایشی بایستی یستم مناسب سنقشه تیپ پیشنهادی گلخانه تمامی موارد مانند  /: در طرح2توضیح 

 مد نظر قرار گیرد.

و بررسی های قانونی موجود با توجه ظرفیت تعیین نظام بهره برداریمالکیت و تعیین نحوه تخصیص اراضی منابع ملی، گام سوم: 

های اجرایی نفعان و دستگاهذی کارفرما،هماهنگی با  در و ترسیم زنجیره ارزش تمامی محصوالت پیشنهادی به صورت کاربردی

 دولتی 

برای گلخانه و محصول/ محصوالت موجود  یقانون یهاتیبا توجه ظرف ینظام بهره بردار نییو تع تیمالک ،یمنابع مل یاراض صینحوه تخص نییتع -1-3

 ها(؛)در قالب کارگاه/ کارگاه نفعان و نهادهای مربوطهذی انتخابی در مشورت با کارفرما،

)در قالب کارگاه/  نفعان و نهادهای مربوطهذی در مشورت با کارفرما، یترسیم زنجیره ارزش و تعیین ارکان آن برای محصول/ محصوالت انتخاب-2-3

 ها(؛کارگاه

 ارائه گزارش نهایی-3-3

 نماید. و ابزارهای الزم برای اجرای هر یک از بندهای شرح خدمات را پیشنهاد هاروشالزم است مجموعه مورد نظر،  :1 توجه

 های طراحی، منابع علمی و متناسب با شرایط منطقه باشد.روزترین روشهای مورد نظر بایستی بر اساس بهطراحی :2توجه 

 وشته و ارجاع داده شود.ی علمی نشناختمنبعمطابق با اصول  ستیبایمدر این فعالیت، تمامی مآخذ  :3توجه 

 های مورد انتظار:خروجی. 6
 هايی به شرح زير ارائه دهد:رود مشاور خروجیانتظار می

 ای بهينهو انتخاب الگوی كشت گلخانه محصوالت قابل كشت در محدوده مورد نظر كارفرما یبررسارائه گزارش  (1

 وابسته هيو ابن هالخانهگلخانه/ گسازه  ، تعداد و مساحتوابسته هيسازه گلخانه و ابن پيعوامل موثر در انتخاب نقشه تارائه گزارش تحليل  (2

 د قيمتبه همراه دفترچه محاسبات و برآور ها و ابنيه وابستهو نقشه تيپ نهايی برای گلخانه/ گلخانه

 ابیمحصوالت انتخ برداری و بررسی و ترسيم زنجيره ارزشنظام بهرهارائه گزارش  (3

 شده مصور رنگی در يك نسخه  و چاپ Wordصورت فايل رش نهايی با ذكر كليه جزئيات، به دو زبان فارسی و انگليسی و به رائه گزاا (4

 ؛اقدامات از یمستندساز (5

 به دو زبان فارسی و انگليسی(؛) Wordمديريتی در قالب فايل  دهيچك (6

 به دو زبان فارسی و انگليسی(؛) Power Pointخالصه مطالعه در قالب  (7

 ی شامل:امجموعهتهيه 

 .های پروژهو هر فايل ديگر( در چارچوب دستورالعمل Excelو  Wordهای جانبی های پيوست )عكس، نمودار، نقشه، فايلفايل
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 ها ش . گزار7
 مشخص شده است.  1ای و نهایی هر بخش، در جدول دورههای میانها شامل گزارشتعداد و نوع گزارش

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

 
 

  

 زبان  زمان ارایه تعداد عنوان 

بق با برنامه گزارش منظم از مراحل پیشرفت پروژه در مرحله مطالعات و اجرا، مطا
 (wordبندی )به صورت فایل زمان

6 
هر ماه یک گزارش از زمان آغاز 

 ماه ششمقرارداد تا پایان 
 فارسی

و انتخاب  محصوالت قابل کشت در محدوده مورد نظر کارفرما یبررسارائه گزارش 
 ای بهینهالگوی کشت گلخانه

 فارسی و انگلیسی اولپایان ماه  1

، وابسته هیابن سازه گلخانه و پیعوامل موثر در انتخاب نقشه تارائه گزارش تحلیل 
یپ نهایی برای و نقشه ت وابسته هیو ابن هاگلخانه/ گلخانهسازه  تعداد و مساحت
 متیرچه محاسبات و برآورد قبه همراه دفت ها و ابنیه وابستهگلخانه/ گلخانه

 فارسی و انگلیسی نیمه ماه چهارم 1

 فارسی و انگلیسی پنجمپایان ماه  1 نتخابیبرداری و بررسی و ترسیم زنجیره ارزش محصوالت اارائه گزارش نظام بهره

صورت یسی و به ارائه گزارش نهایی با ذکر کلیه جزئیات، به دو زبان فارسی و انگل
 نسخه. شده مصور رنگی در یک و چاپ Wordفایل 

 فارسی و انگلیسی پایان قرارداد 1

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

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

 توانمندی و تجربه است را به همراه پیشنهاد خود ارایه دهند.

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

های مختلف در قالب ی در حوزهتوانند در صورت نداشتن کارکنان کلیدها میبرای این شرح خدمات، شرکتبه گستره فعالیت موجود خواهد بود. با توجه 

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

سناد ارک مشخص و به همراه مدارا در صورتی که شرکت ها بخواهند اقدام به کنسرسیوم نمایند، ابتدا باید رهبر کنسرسیوم 

 مناقصه؛ مدارک ثبتی کنسرسیوم به کارفرما ارائه شود. 

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

  خواهند شد. 

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

 تیم مشارکت انتخاب طیشرا
 «ستانیسمنطقه  میوابسته سازگار با اقل هیگلخانه و ابن یطراح» پروژه یبرا مشاور انتخاب طیشرا

 :یعموم طیشرا
 رانیا یاسالم یجمهورکشور  تیتابع لزوم -1

های گلخانه و مجتمع نهیزم( در یحقوق تیاساسنامه )شخص / تیصالحمعتبر از مراجع واجد  نامهیگواهرتبه بندی از سازمان مدیریت /بودن  دارا -2
 .ستیز طیو مح یعیمنابع طب ،یکشاورزای و گلخانه

 دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی / پژوهشی نیازی به ارائه گواهینامه صالحیت ندارند. -3

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

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

 ایهای گلخانهسال سابقه کار در زمینه کشاورزی و طراحی سازه 10مدیر پروژه با تجربه کاری حداقل  -

 نفر( 1های گلخانه و تاسیسات کشاورزی )سازهسال در زمینه طراحی  7کارشناس مجرب آبیاری و زهکشی با تجربه کاری حداقل  -

 نفر( 1) الت كشاورزیآماشينسال در زمینه  7با تجربه کاری حداقل )مكانيزاسيون كشاورزی(  الت كشاورزیآماشين کارشناس مجرب -

 (نفر 1سال در زمینه تحلیل سازه ) 7کارشناس مجرب عمران )سازه( با تجربه کاری حداقل   -

 نفر( 1)سال سابقه کار  5کارشناس توسعه کشاورزی، منابع طبیعی/ محیط زیست دارای حداقل  -

 نفر( 1)سال سابقه کار  5کارشناس اقتصاد/ اقتصاد کشاورزی دارای حداقل  -

یستان به عنوان مزیت در نظر گرفته س )سابقه کار در منطقهای ههای گلخانکشاورزی و طراحی سازه مفید مطالعاتی و اجرایی در زمینه سابقهدارا بودن  -2
 شود(.می

 به فارسی و انگلیسیدقیق نویسی مهارت گروه مطالعاتی در گزارش -3

 ی از تجربه موردنظر حائز اهمیت است.اخالصهر صورت وجود سابقه فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی در منطقه سیستان، بیان د -4
 6طبق پیوست شماره  مرتبط یهاحسن انجام کار در حوزه یمورد گواه 2حداقل  ارائه -5
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 بندی کلی اجرای برنامهزمان. 9
بندی ماه در نظر گرفته شده است. برنامه زمانی اجرای طرح بایستی به صورت مبسوط و با ذکر جزییات ارائه شود. ارائه زمان 6زمان کل اجرای پروژه 

MSP زمانبندی الزامی است. براساس شرح خدمات و برنامه 

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

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

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

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

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

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

𝐿 =  
100 ∗ 𝐶

100 − [𝑖 ∗ (100 − 𝑡)]
 

 که در آن:

 Lقیمت تراز شده؛ : 

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

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

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

 

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

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

در  4شناسییک روش ارایهدر چارچوب زمانی مورد نیاز شود و فراخوان جر به تحویل موفقیت آمیز موضوع تواند منمیشنهاد 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 دهندهزمینه 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

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

  پروژه کمک کند باید معرفی شود.

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

 . شود ارائه جدول کی قالب در

 

 

 

 

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

 درصد کرد نهیهز شرح فیرد

  و ... یآموزش یهادوره یبرگزار 1

  کیلجست و ذهاب و ابیا نهیهز 2

  یکارشناس نهیهز 3

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

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

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

 

را ، باالسری، بیمه و هرگونه مالیات های اجرایی، کارشناسیها 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 به تفکیک لحاظ نموده

 قاضیشرایط مت. 12
  خواهد بود. 30به  70اس تراز امتیاز فنی به مالی به نسبت و براسقیمت  -لی پیشنهادها بر اساس روش کیفیت روش انتخاب برای ارزیابی ما

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

 :توضیحات

 از « ستانیس منطقه میسازگار با اقل وابسته هیگلخانه و ابن یطراح» (Request for Proposal) یشنهادیپ طرح هئارا درخواست به مربوط اسناد

 .باشدیم افتیدر قابل  www.sistanproject.irآدرس پروژه به  یرسم تیوبسا قیطر از 1401 آذر 01 تا 1401 آبان 17 خیتار

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

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

تهران، " آدرس در واقع وژهپر رخانهیدب به 01/08/1401مورخ سه شنبه روز  یاداروقت  انیپا تا حداکثر یبررس جهت مدارک، تمام اف ید یپ لیفا

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

 .ندینما افتیدر دیرس و لیتحو

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

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

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

 .است الزامی

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

 وابط و نحوه ارزیابی پیشنهادهاض . 13
شنهادهای پ ساس قا ارایهی سی شده برا صات برر شدنون برگزاری مناق ستیپ در یفن ازیامت مطابق جدول شنهادهایارزیابی فنی پ و خواهد   3 و

 . شودیانجام م

دوم  ،شده کامل است ارایهکه اوال مجموعه شود دریافتی را بررسی خواهد نمود تا مطمئن پیشنهادهای  ،ارفرماک پیشنهادها:کامل بودن -1

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

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

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

ست. از میان پیشنهادهای اشده  ارایهنیاز پروژه در اسناد مناقصه  شرایط فنی خدمات موردکلیات حدوده و م :کامل بودن محدوده خدمات-2

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

 بپذیرند.

 

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

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

آگاهی کامل حاصل  ،کلیه عواملی که ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی مؤثر باشد یو نسبت به بررس عمل آورند هتحقیق ب

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

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

استفسار نماید و چنانچه در نتیجه  bid.hamounproject@gamil.com لیمیآدرس ا قیاز طر کتباً پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از کارفرما

مراتب کتباً به اطالع استفسار کننده و همچنین  ،مناقصه منعکس نباشددست آید که در اسناد و مدارک  هاین استفسار اطالعات و توضیحاتی ب

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

این ضمائم جزء مدارک مناقصه  .شودیم یرساناطالع ینترنتیدرگاه ا اینمابر و  قیاز طر ای وشود یمبه نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسلیم 

 .شدمنظور خواهد 

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

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

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

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

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

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

 داشته باشند. وجودنظر در پیشنهاد 

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

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

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

 .پیشنهاد دهنده در این خصوص فاقد اعتبار است

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

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

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

 باشد. را داشته کارفرما

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

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

 پیشنهاد خود نماید.

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

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

mailto:bid.hamounproject@gamil.com
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زابل، هامون،  یهاتانو بلوچستان شامل شهرس ستانیدر شمال استان س ستانیمحدوده مورد مطالعه، منطقه س با محل: ییاآشن -5

  باشد.میشنهاد دهنده پیعهده ه این موضوع ب به مرتبطهای کلیه هزینه ،به مسافرت در صورت نیاز  .باشدیم رمندیزهک و ه مروز،ین

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

 . خواهد شدتشکیل  در دفتر کارفرما

محسوب ارایی کارفرما داین مناقصه محرمانه بوده و جزء  یارسالی به کارفرما کلیه مفاد و مدارک :محرمانه بودن اسناد مناقصه-7

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

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

جاری  مصوباتقوانین و ین آخر های تخصصی شامل بیمه مسئولیت مهندسی، بیمه حوادث و سایر مطابقبیمه ،ارزش افزوده بر اتیمالمالیات، 

یی تلقی شده و هیچ قیمت اعالم شده نها مالک عمل خواهد بود و این مقادیر باید در سر جمع پیشنهاد مالی لحاظ شده باشد.کشور 

  ذر و بهانه ای از این بابت مورد پذیرش نیست.ع

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

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

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

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

   های فنی و مالی تحویل دبیرخانه پروژه سیستان شود. 

وزارت ا طبق ضوابط رپیشنهاد دهنده در صورت برنده شدن در مناقصه متعهد است کلیه مسائل و نکات ایمنی  رعایت نکات ایمنی:-9

مکلّف نماید.  مدتموزشی کوتاههای آصالحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دورهرعایت نماید و در صورت و رفاه اجتماعی  تعاون، کار

د یا افراد خاطی اقدام خواهد نمود. صورت کارفرما با مشاهده هرگونه تخطّی ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی رأسا نسبت به اخراج فردر غیر این

ر شی از عدم رعایت موارد ایمنی بعهده کارفرما نخواهد بود و جبران هرگونه خسارت و تبعات ناهگونه مسئولیتی در این زمینه برحال هیچه به

 خواهد بود. مجریعهده 

صه:-10 برای بررســی  ،انددهشــدریافت نیاز پروژه در مدت زمان ذکر شــده  که برای انجام خدمات موردپیشــنهادهایی تنها  مدت مناق

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

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

 د.گیربررسی قرار می های مناسب جهت اجرای پروژه هستند، موردها وکیفیتکه تائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص

در این ارزیابی رند. گیقرار میمورد ارزیابی فنی و تخصصی  دهندگان پیشنهاد ،پس از کنترل موارد فوق ارزیابی فنی و تخصصی:-12 

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

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

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

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

 یمتدولوژ/یشناسروش (1

 و موثر یدیکل کارکنان (2

 ژهیو اتیتجرب (3

 یو انتقال فناور آموزش (4

 بودن یبوم (5

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

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

ساس اپیشنهادهای  فنی ارزیابی شده طی مراحل فوق و بر ا شنهاددریافت  سوی پی شده از   جدول امتیازدهیابق دهندگان مططالعات تکمیل 

 صورت خواهد گرفت. RFPاین  3مندرج در پیوست  فنی

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

 به دفاع از جزئیات طرح پیشنهادی خود اقدام نمایند.

  قوانین و مقررات:-15

شنهاد -15-1 سخه )مجمو ارایهدهنده تنها حق  هر پی شده در یک ن سناد( تکمیل  صهعه ا شنهاد دهنده که در  ار مناق  ارایهدارد. هر پی

 .شودمیبیش از یک پیشنهاد مشارکت داشته باشد از مناقصه حذف 

ده زمانی در نظر گرفته شده برای مناقصه توسط پیشنهاد دهنده صرفاً در محدو یجایگزینی پیشنهاد جدید به جای پیشنهاد قبل -15-2

 .شودمی باطلصورت پیشنهاد قبلی  . بدیهی است در ایناستپذیر امکان

کارفرما  دهد شخصاً متحمل خواهد شد.نجام میسازی و تنظیم اسناد مناقصه اهایی را که برای آمادهپیشنهاد دهنده کلیه هزینه -15-3

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

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

صیه  -15-4 شنهاد دهنده تو شرایط خاص محیطیو مشرح کار که با انجام مطالعات کامل در زمینه شود میبه پی  حدوده خدمات آن، 

شن طرح،های و قوانین و مقررات و ویژگیشرح کار حاکم بر انجام خدمات  شرکت درکلیه اطالعاتی را که برای تهیه پی صه  هاد و  این مناق

 الزم است با هزینه و مسئولیت خود فراهم نماید.

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

 باشد.

  :اسناد مناقصه ارایهنحوه -17

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

اسبه، تکمیل و تسلیم مندرج در اسناد مناقصه مح)برگ پیشنهاد قیمت( برای کل کارهای  مجموعهاین  2 پیوست پیشنهادی خود را طبق

مبلغی ر صورت اختالف، دو  شودارسال به عدد و حروف  به صورت تایپ شدهبایست د. ضمناً مبلغ کل پیشنهادی شرکت در مناقصه میننمای

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

 .شودمیاعالم 

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

، مهر و امضاء نموده و ، تنظیمقررات، تکمیلمها و سایر دستورالعمل ( ودشوکنندگان ارسال ین مناقصه صادر و برای کلیه شرکتاست در ح

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

صورت ت کلی را به و پاک راردادهسوم ق پاکتهر دو پاکت را در ر، های مذکونام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد بر روی پاکت

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

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

  :محتوی« الف»الف( پاکت 

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

  ؛فنیمعیار  3شواهد  معیارهای ارزیابی کیفی و ( تمام مستندات نشان دهنده2
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( و برنامه زمان بندی )گانت چارت( با استفاده از نرم شناسیروشمشتمل بر روش کامل اجرای کار ) ( شرح تفصیلی پیشنهاد فنی3

 ؛مرتبط دربردارنده جدول شرح خدماتت پروژه یافزارهای مدیر

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

 (.CDفشرده )

 :محتوی« ب»ب( پاکت 

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

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

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

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

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

ترتیب اثر داده نخواهد شد  اده شودقرار د«  ب»جز پاکت ه ها بقرار دهد و به پیشنهاد مالی که خارج از شرایط مقرر در این بند در سایر پاکت

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

 تذکر مهم: 

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

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

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

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

حل قراردادن آنها را نیز در مبخواهد که در این دستورالعمل نوشته نشده است، ضمن اعالم آنها، ( چنانچه کارفرما اسناد و مدارکی را 4

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

ای خود در زمینه تجارب، سوابق ( پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشند تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاه5

 شده اقدام نمایند. ارایهاد شده و مستندات ی

 

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

 ین پیشنهادی را مردود اعالم کند.چن واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح و یا استداللی باشد

موظف به بررسی دقیق  دهدهن پیشنهاد ،ار صورت گرفته باشدزگهای کاری اشتباهی از طرف دستگاه مناقصهدر صورتی که در بعضی از ردیف

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

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

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

 

 :قیمت پیشنهادی-18

بیمه، هزینه  ،افزوده ارزش رب اتیمال نیروی انسانی، مالیات، مشتمل برهای اجرای پروژه قیمت پیشنهادی بایستی شامل تمام هزینه -1-18

 باشد. برداریبهرهزش و اری، تامین کاال و خدمات، آموگذهای سرمایه، هزینهها و سفرهای الزم، ماموریتهاگزارشکپی و 

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

 .جز موارد مشخص شده که باید توسط کارفرما جمع آوری گردند(ه باشد )ب
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شود و پیشنهاد  ارایهاسناد مناقصه  1 پیوستفرمت پیشنهاد شده در  صورت تفکیک شده در قالبالزم است قیمت پیشنهادی به -3-18

 نماید. ارایهدهنده، جزییات مبلغ پیشنهادی را 

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

تا پایان وقت اداری ) ملدستورالع م شدهاعالهرگونه پیشنهادی که برای شرکت در مناقصه بعد از تاریخ  :تاخیر در ارسال پیشنهاد-19

بدون باز شدن پیشنهادها  هایمورد بررسی قرار نگرفته و پاکت شوددریافت  ،های رسمی بعدی کارفرماو یا نامه( 1401 ماه اردیبهشت 07

 خواهند شد. دادهعودت 

دهد،  ارایههاد خود چنانچه شرکت کننده در مناقصه عمداً اطالعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی در پیشن :اطالعات نادرست-20

 د.شودر حال بررسی حذف می هایشرکتاز مجموعه 

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

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

 نمود.

 های پیشنهاد:گشایش پاکت-22

 گیرد. ان صورت میارزیابی فنی پیشنهاد دهندگشود و میمحتوی اسناد فنی باز  «الف»پاکت  ابتدا -الف

 باشد.می ازیامت 100از  70امتیاز قابل قبول حداقل 

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

 . آیدعمل می هقیمت ب-پیشنهاد فنی و مالی و براساس روش کیفیت

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

 فرستاده شده باشد.

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

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

تواند زمینه ادعا برای ر نوع عاملی نمیمعتبر بوده و در این فاصله ایجاد ه روز 60به مدت  هایشنهادی از تاریخ تسلیم پیشنهادمبلغ پ -ج

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

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

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

 :امضای قرارداد-24

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

 موضوع پیمان را شروع کند.

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

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

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

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

به  قراردادروز کاری پس از امضا  7اخت را ظرف مدت معادل مبلغ پیش پردمذکور  برنده مناقصه ملزم است ضمانت نامه باشد.پرداخت میپیش

 کارفرما ارایه نماید. 

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

 ( انجام خواهد شد.الی)ر رانیا یاسالم یجمهور جرای پول واحد به متحد، ملل
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 .ستیمورد قبول ن شنهادیارز و نرخ تورم بعد از ارائه پ متیق رییدر خصوص تغ ییگونه ادعا چیه : قیمتتغییر -27

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

 رد. پیشنهادها باید با مراجعهگونه مسئولیتی در قبال گم شدن، تاخیر و یا عدم دریافت اسناد مناقصه ندا کارفرما هیچ :سایر موارد-29

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

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

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

صورت  مشاورعات توسط آوری اطالای که بر اساس محدوده خدمات پروژه بایستی برای جمعهرگونه هزینهقیمت پیشنهادی همچنین شامل ( 2

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

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

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

 نهیهز شکست جدول -2 جدول

 شرح
نوع 

 تخصص)ها(

 -نفر

 روز

-نفرهزینه 

 روز  )ریال(

سایر 

 ها )ریال(هزینه

کل 

 هزینه )ریال(
1       

2       

3       

4       

      مع کلج

 
 

 

 :نام شرکت پیشنهاد دهنده

 :مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده

 

 :امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 نام امضاء کنندگان پیشنهاد:  

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

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

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

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

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

 دیارزش افزوده با بر اتیمال مبلغ یشنهادیپ متیق در( 1) های ضمیمه این فرم انجام دهد.کیک نرخکه بر اساس فهرست مقادیر کار و جدول تف

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

 نماید:تعهـّد می عنوان برنده مناقصه انتخاب شوده و ب چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد -2
 قراردادد حاضر و اعالم قبولی آن در حکم رسمی به امضاء نرسیده است پیشنها قرادادکه کار نماید. مادامیالف( بالفاصله پس از اعالم کتبی کارفرما شروع به

 .شودتلقی می
ی هابق نمونه منضم از یکی از بانکای طلی کارفرما، ضمانت نامهروز کاری از تاریخ ابالغ قبو 7منظور تضمین حسن انجام تعهـدات حداکثر ظرف مدت به ب(

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

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

 شود. محسوب می مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد اسناد و مدارکنماید که کلیه ضمائم، این شرکت تأیید می -3
 ان و یا حائز حداقل قیمت پیشنهادی را ندارد. گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهاد دهندگاین شرکت اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه -4
رض این مدت هر موقع کارفرما موافقت خود ر عروز معتبر و غیرقابل استرداد بوده و د 60پیشنهاد حاضر از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا مدت  -5

ا انجام کار نشود و یا از شرایط مقـرر عدول یآور خواهد بود و در صورتی که این شرکت حاضر به عقد قرارداد و را کتباً نسبت به آن اعالم نماید برای طرفین الزام
مناقصه، به منظور عقد قرارداد با  امه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط برندهنماید، بدیهی است کارفرما پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم ضمانت ن

 حایز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
نهاد شرکت در مناقصه یشتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز شرکت، کپی مصدق اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و دیگر ضمیمه پ

 باشد.می
 

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

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

 سمت امضاء کنندگان پیشنهاد:

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

 :امضاء و مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده
 شماره اقتصادی:

 شماره ملی:                                                      
 کد پستی:

 شماره تلفن:
 فاکس:

 
 



 

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

2٠ 
 

 

 

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

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

 های ارزیابی فنیمالک -4جدول 

 

 
 
 
 
 

  

 فیرد
 و یابیارز یاصل اریمع

 افتهی اختصاص ازیامت
 مالحظات یابیارز یفرع اریمع ازیامت

صفحات تعداد مجاز 

 شنهادیهر بخش در پ

 یفن

1 
حقوقی و  هایتیصالح

 مجموعه اسنادی
 

20 

 3 ارزش افزوده یگواه

 براساس اسناد

 3 سیتاس روزنامه

 3 راتییو روزنامه تغ اساسنامه

 3 تیصالح نامهیگواه

ا بطابق و م ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
  شرح خدمات یازهاین

 امتیاز ( 1سه مورد هر مورد )حداقل  
3 

 5 اسناد منظم ارائه

2 
ی/ متدولوژ/یشناسروش
 یزمان بند رنامهب

45 

 20 یو روش شناس یلیتفص خدمات شرح

 صفحه 40

 5 یزمان بند برنامه

 5 تیفیک نیتضم نحوه

 5 اطالعات تیریمد روش

 5 یده گزارش و  یمستندساز

 5 نینو یها یفناور از یریگبهره

 10 موثر و یدیکل کارکنان 3

 RFP 4مطابق با سند  یکار میمتناسب ت بیترک

 4 مرتبط یکار نهیزم و تخصص الت،یتحص صفحه 25

 2 تجربه با و جوان یروهاین بیترک از استفاده

 15 ژهیو اتیتجرب 4

 مرتبط و مشابه شده انجام یکارها تجارب و سوابق
 امتیاز(  3)سه کار مشابه هر کار 

9 
 صفحه 10

  یالمللنیب و یمل یها پروژه انجام تجربه
 امتیاز ( 3؛ بین المللی امتیاز 3)ملی

6 

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

 صفحه 3
 2 یآموزش نینو یهاروش از یریگبهره

 5 استقرار در سهولت و یدسترس 5 بودن یبوم 6

ارائه مستندات بومی بودن 
شامل آدرس دفتر / 

 قولنامه اجاره دفتر در زابل
 یا استان س و ب

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

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

 

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

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

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

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

انون فوق هستند عیت مذکور در قباثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنو قراردادرا امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت 

ارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قر قرارداددر این 

وارده با تشخیص کارفرما یزان خسارت و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین م قراردادتعهدات را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ 

 باشد.می

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

د دهنده مراتب فوق را بالفاصله به یشنهاپ ه داده شود. بدیهی است چنانچهخاتم قراردادرا بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به 

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

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. یز بنا به تشخیص خود از اموالتأخیر در اجرای کار را ن

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

 باشد.های مربوطه میمجازات

 

 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 نام مناقصه:

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

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

 
 

 

 نام مناقصه:

 

 :کننده در مناقصهنام شرکت

 

 تاریخ تسلیم پیشنهاد: 

 

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

 

 
 

 نام مناقصه:

 

 :مناقصهکننده در نام شرکت

 

  :تاریخ تسلیم پیشنهاد

 

 محل امضا کمیته بررسی اسناد
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 هافرم :6پیوست شماره 

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

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

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

 سال گذشته؛  5های مشابه طی هاطالعات مربوط به پروژ 

 هایی که طالعات پروژهاباشد، ها با موضوع پروژه مورد نظر مشابه به منظور کسب امتیاز باالتر در صورتی که موضوع پروژه

 دارای باالترین مبلغ است را در جداول پیوست ارایه نمایید.

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

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

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

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

 دهی نخواهد بود. ن مالک امتیازسال قبل مورد نظر است و پروژه های انجام شده قبل از آ 5های حداکثر تا اطالعات پروژه

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

 لیت:                      نام قبلی و تاریخ تغییر آن:                                                                              م
                     لغ سرمایه شرکت:    نوع شرکت:                                                                                              مب

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

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز با ذکر سمت: 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
   

   

   

   

   

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

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

 نام و نام خانوادگی سمت ردیف
درصد سهم 

 الشرکه

تاریخ سهامدار 

 شدن

     

     

     

     

     

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

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

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

 

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 : تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرکمیزان 

 نام دانشگاه یا موسسه آموزش:                        نوع تخصص:                  

 آدرس کامل فعلی:                                     

 همراه:                                       تلفن:                 

 

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

 نام شرکت
شغل مورد 

 تصدی

مدرک 

 تحصیلی

محل 

 اشتغال

تاریخ شروع 

 و خاتمه فعالیت

مد

 ت

)به 

 ماه(

علت ترک 

 کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

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

 نام و نام خانوادگی:                                       نام پدر:                                  سمت: 

 : میزان تحصیالت:                                        رشته تحصیلی:                         تاریخ اخذ مدرک

 نوع تخصص:                           نام دانشگاه یا موسسه آموزش:               

 آدرس کامل فعلی:                                     

 تلفن:                                                       همراه: 

 

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

 نام شرکت
شغل مورد 

 تصدی

مدرک 

 تحصیلی

محل 

 اشتغال

تاریخ شروع 

 و خاتمه فعالیت

مد

 ت

)به 

 ماه(

علت ترک 

 کار

       

       

       

       

       

       

       

       

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

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

 

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد: موضوع قرارداد: 

 مدت قرارداد: تاریخ انعقاد قرارداد: 

  مبلغ قرارداد:                                      ریال نام کارفرما: 

 تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

 وضعیت قرارداد:

  جاری است         اتمام یافته است 

 امتیاز محاسبه شده: )در این قسمت چیزی ننویسید(

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

 عنوان سمت 

 تاریخ 

 هر و امضاءم                                                                                                             

 نام شرکت یا کنسرسیوم:                       

 

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

 

 نام شرکت:

 محل اجرای قرارداد : موضوع قرارداد:

 تاریخ انعقاد قرارداد: 

 یالر                               مبلغ قرارداد :                  نام کارفرما:

 مدت قرارداد: تلفن کارفرما:

 آدرس کارفرما:

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

 عنوان سمت:

 تاریخ:

 هرو امضاء م                                                                                                             

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

 عنوان کارفرما:      

                  

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

 

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

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

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

 تاریخ و امضا  سمت نام خانوادگی نام

    

    

    

 آدرس: 

 های تماس:راه

 تلفن:
 فاکس:

 ایمیل:  
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 نمونه قرارداد: 7پیوست شماره 

 است  رییانجام مطالعه قابل تغ تیماه با متناسب قرارداد نیا

 موافقتنامه
در تاریخ  ،شودمی نامیده“ قرارداد” پس آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد و از این 2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک 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 ها، معاون محیط زیست دریایی و مجتبی ذوالجودیحمایت از معیشت جایگزین جوامع محلی به نمایندگی آقای 
 .......................................وکد اقتصادی.......به شماره ثبت............، از یک سو و واحد خدمات مشاوره ........................................................کارفرما نامیده می شود

طبق مقررات و شرایطی که در از سوی دیگر  شودی نامیده م ین پس مشاوراکه از به نمایندگی آقای ........................................ با کدملی.................................... 
هیئت محترم وزیران  1/10/88 مورخ ک42869ت/193542نامه شماره مشاوره، تصویب نامه خرید خدماتاسناد و مدارک این قرارداد درج شده و بر اساس آئین

 .گرددنعقد می.. ماز محل اعتبارات .............................................................در سال  .......................
 

  قرارداد موضوع -1 ماده

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

 مدارک و اسناد: 2 ماده

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

 شرح موضوع قرارداد -1پیوست 
 یب شدهتصو  (Proposal)شرح خدمات طبق پیشنهاد  -2پیوست 
 رارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن قمبلغ  -3پیوست

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

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

 

 مدت -3ماده 
کلی )پیوست جه به برنامه زمانی شرایط عمومی قرارداد است، با تو 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( 4
 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.18مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 

 

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

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

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

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

 نشانی  -6ماده 
کد   88233202ه تلفنشمار –زیست  محیط حفاظت سازمان -پردیسان طبیعت پارک -حکیم شهید اهبزرگر شمالی ضلع -تهران: کارفرما نشانی

 738314155پستی
 ......................................................:ی..... کد پست...................................:نشانی مشاور: .......................................................................شماره تلفن

نشانی جدید  ف دیگر اعالم کند تا وقتی کهروز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به طر 15 هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید

 گردد.واهد شد و دریافت شده تلقی میبه طرف دیگر اعالم نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خ

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

 دارند.

 
 

 

  

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 شرایط عمومی

 تعاریف و مفاهیم  -1ماده 

 پژوهش : -1-1
 زیر را پژوهش گویند :های های نظام یافته با ویژگیفعالیت -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شها :مدارک و گزار -1-10
داد رموضوع قرا / مطالعه یر آن هستند که در انجام پژوهشهای محاسبات فنی و نظاها، مشخصات فنی، کتابچهتورالعملها، دسگزارشها، مستندات، نقشه

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

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

 برنامه ریزی کلی: -1-12
 دهد.ن فصلهای مختلف پژوهش را برحسب ماه نشان میای است که زمان شروع و پایابرنامه

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

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

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

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

 تفسیر اسناد و مدارک قرار داد از آنها استفاده کرد. توان درنمیو اسناد و مدارک است 
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 شود.بط آنها تعریف میودجه و ضواباصطالحاتی که در این ماده نیامده است طبق قانون برنامه و -1-14-4    

 شروع و تنفیذ قرارداد -2ماده 

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

 حدود خدمات و تغییرات آن  -3ماده 

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

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

ل و جزییات آن و با رعایت با ذکر دالی های پایان یافته، و یا حدود خدمات را در فصلتواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف شاور میم -3-1-2    
 به کارفرما پیشنهاد کند. 2-3مفاد بند 

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

 نماید.را ابالغ می

-3مشمول خدمات اضافی بندهای  باشد،اد خدمات مربوط به اصالح نتایج پژوهش و گزارشهای مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارد -3-3
  ه مشاور است.نیست و انجام آن به عهد 2-3و  1

 برنامه زمانی انجام خدمات  -4ماده 

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

 پیشرفت کار  -5ماده 

ا کند و کارفرمسخه به کارفرما تسلیم مین، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو کلیمشاور 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 ماهتا 

 کارکنان مشاور  -6ماده 

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

ای باشند را برای انجام خدمات موضوع قرارداد طبق سوء حرفه قبل از شروع کار، مشاور موظف است فهرست همکاران پژوهشی خود که فاقد سوابق -6-2
 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 -6-3
قوانین  ه رعایتبمکلف اد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور در استفاده از خدمات آنها انجام خدمات موضوع قرارد در صورتی که -6-4

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

 نمایندگان  -7ماده 

 رفرما نمایندگان کا -7-1

 ز مبادله قرارداد، نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور معرفی خواهد کرد.اکارفرما پس  -7-1-1    
گردد، در حکم ابالغ کارفرما در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، به مشاور ابالغ می دارکی که به وسیله نماینده کارفرما،دستورها و م -7-1-2    

 ر است.ست با تغییر نماینده، کارفرما دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نمایندگان قبلی معتباست، بدیهی ا
 نماینده مشاور : -7-2

 کند.پس از مبادله قرارداد، مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می
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 دقت و کوشش  -8ماده 

نی و با استفاده از آخرین دست آوردهای جهانی و با به کارگیری حداکثر مهارت باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول علمی و ف مشاور -8-1
 .مل باشدکارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و پژوهشی هستند، انجام دهد و پژوهش وی باید از هر جهت جامع و کا توسط خود وو دقت 

 های فنی و پژوهشی ندارها و دستورالعملاستا -9ماده 

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

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

 اقدامات مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد - 10 ماده

بردی ضروری بداند، موظف است هرگاه مشاور هنگام انجام کار، برای تعیین نحوه ادامه کار، جلسه یا جلسات هماهنگی را به منظور اخذ تصمیمات راه
کند و تصمیمات را در دام میریافت گزارش، نسبت به تشکیل جلسه اقروز از تاریخ د 15موضوع را طی گزارش توجیهی برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا 

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

 ید مدارک و گزارشها نحوه تسلیم و تای -11ماده 

ست، ابتدا در اپیش بینی شده کلی برای هر فصل در پایان مدت مربوط و یا در مقاطعی که در برنامه زمانی  راو نتایج پژوهش خود  مشاور گزارش -11-1
های یاد شده، ظرف مدت کند. کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشمینرم افزاری به کارفرما تسلیم با یک نسخه بصورت همراه صورت مکتوب ه بدو نسخه 

 کند.ت اعالم می، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد دریک نوبکلییک ماه یا مدت پیش بینی شده در برنامه زمانی 
و افزاری و راهنمای آن تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم یهاارشها را تأیید کند، مشاور مدارک و گزنانچه کارفرما مدارک و گزارشچ -11-2

ها، مشاور موظف است ظرف مدت کند. در صورت اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشبه کارفرما تسلیم میرا ها نیز خالصه گزارش
مدارک را در چهار نسخه تهیه و به  وکدام که بیشتر باشد، بر اساس نظر کارفرما موارد را اصالح کرده یک ماه یا ده درصد مدت تعیین شده برای آن فصل، هر 

ه در قرارداد است، مگر الزحمه درج شدحق ها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تایید و ابالغ کند تجاوز از این مدت مشمول کاهشهمراه خالصه گزارش
 با افزایش مدت قبالً موافقت کرده باشد.که کارفرما این

ا برای بررسی ه نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مشاور نباشد، مشاور با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود ردر مواردی ک -11-3
های خود، ته باشد، مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشان بر نظرات اعالم شده خود اصرار داشکند. چنانچه کارفرما همچنمجدد به کارفرما اعالم می

 نیست.مشاور ها بر عهده  براساس نظر کارفرما خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیری
نماید الم میهای مشاور اعالم نکند، مشاور نظر کارفرما را استعورد مدارک و گزارشمدر صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در  -11-4

 گردد.شده تلقی می یدتائها و مدارک ارسالی روز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود گزارش 15و چنانچه تا 
 کند.را براساس قرارداد دریافت می همربوط  حق الزحمه رهای بعدی است و مشاورشده هر فصل، مبنای کا تائید یهاگزارشمدارک و  -11-5
ای از آن را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین در خاتمه کار پژوهش، گزارشی شامل مقدمه، ها، چکیدهه پیوست هر یک از گزارشبمشاور باید  -11-6

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

 تسهیالت بر عهده کارفرما - 12ماده 

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

 تضمین حسن انجام کار  -13ماده 

 شود.داری میدرصد از هر پرداخت مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگه 10طمینان از حسن انجام کار، برای حصول ا -13-1
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 شود.ارفرما ضبط می، تضمین حسن انجام کار به نفع ک22در صورت فسخ قرارداد طبق ماده  -13-2
 آزاد شود. 17های موضوع خدمات و در زمان تسویه حساب نهایی طبق ماده ده باید پس از تایید مدارک و گزارشتضمین یاد ش -13-3

 پرداخت مبلغ قرارداد -14ماده 

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

 نحوه پرداخت  -15ماده 

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

 شود.پرداخت می 17یید گزارش پژوهش طبق ماده قسط آخر باقی مانده مبلغ قرارداد پس از تا -15-2
 شود.، حسب مورد به تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می2-3حق الزحمه خدمات اضافی، موضوع بند  زمان پرداخت -15-3
 گردد.پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می  شودتوسط مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می اقساط قرارداد طی صورت حسابی کههر یک از  -15-4
سخه از ف است پس از دریافت صورت حساب، آن را مورد بررسی قرارداده و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نکارفرما موظ -15-5

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

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

 پیش پرداخت  -16ماده 

از معتبر  ضمانتنامه بانکیپرداخت، بدون کسرکسور قانونی در مقابل ه عنوان پیشدرصد از مبلغ اولیه قرارداد را ب 25به درخواست مشاور، کارفرما  -1-16
، به مشاور م وزیرانهیات محتر 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402نامه تضمین معامالت دولتی مصوب شماره سوی مشاور، براساس ماده هفت آیین

 شود.تضمین مشاور به همان نسبت آزاد می وناسب کسر کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تپرداخت می
را  یبالغ بدهممه و یا فسخ قرارداد، چنانچه در تسویه حساب نهایی، مشاور بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد موظف است در صورت خات -16-2

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

  صورت حساب نهایی و تسویه حساب -17ماده 

شود این صورت حساب شامل مبلغ هایی پس از تایید گزارش پژوهش از سوی مشاور تهیه و به منظور تایید به کارفرما ارسال میصورت حساب ن -17-1
یش یا کاهش خدمات، صورت الحساب، افزاهای قبلی یا علیشود، کسور قانونی، پرداختبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از کسر میقرارداد و م

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

 کند.دهد، مطرح نموده و با مشاور توافق میتشکیل می
گیرد، در این ویه حساب نهایی مشاور قرار مینیست و مبنای تس صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده و اعتراض نسبت به آن وارد -17-3

 شود.عمل می 6-15حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد، و گرنه طبق مفاد بند 
ی حداکثر و مطالبات وآزاد  13ر بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده هر گاه مشاو -17-4

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

ها و مطالبات ها، تضمینشود و چنانچه از این پرداخت خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپردهمیدرنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد این صورت بی
ای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق و اگر مبالغ مذکور بر مایدمشاور، طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد ن

 های او وصول کند.واهد داشت، مطالبات خود را از سایر داراییقوانین جاری کشور حق خ
 



 

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

38 
 

 

 تغییرات مدت و مبلغ قرارداد -18ماده 

اد ماده تواند با پیشنهاد هر یک از دو طرف تغییر یابد. در چنین مواردی مشاور باید با توجه به مفمدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر می
و نموده و طی گزارشی به کارفرما اعالم  ی قرارداد و تأثیر آن بر روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی و نیز پیامدهای مالی آن را تعیینمربوط، براساس مبان

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

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

 خسارت تأخیر  -19ماده  

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

 شود.مشاور دریافت می

 تعلیق  -20ماده 

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

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

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

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

کند، در صورت ابالغ شروع روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعالم می 20شاور م -20-5
 خواست کند.خاتمه قرارداد را در توانداینصورت، مشاور میکار به شرح یاد شده، اجرای قرارداد ادامه خواهد یافت در غیر 

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

 خاتمه دادن به قرارداد  -21ماده 

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

نها به لحاظ حفظ منافع کار در آپیشرفت آن و همچنین بخشهایی که تکمیل  هنگام ابالغ یاد شده تهیه و تسلیم کند. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش،
 ها باشد.الزحمه آنقحپذیر است، همراه با تعیین میزان مدت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان

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

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

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

 گردد.ماده عمل می شود و طبق مفاد ایننشود به قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده میقانونی رفع  چنانچه منع 2-1-26ل بند در مورد شمو -21-7
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   درخواست کند .صورت زیر تواند خاتمه دادن به قرارداد را در مشاور می -21-8
  .ماه از تاریخ مورد نظر در برنامه زمانی 3از سوی کارفرما بیش از  1-12ت انجام ندادن مفاد بند در صور -   

 

 فسخ قرارداد -22ماده 

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

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

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

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

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

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

 یاد شده به مشاور ابالغ گردد. تب پس از اخذ موافقت مقاماباالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تایید شده و مرانتخاب وزیر یا  متشکل از سه نفر

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

  .ایعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفهر-22-2-2    
درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف بالغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه کار خودداری کند، بیافت امشاور با دری -22-3

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

درنگ به سازمان برنامه و بودجه کشوربه منظور انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی
  کند.زم اعالم میاقدام ال

 حل اختالف  - 23ماده 

توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع جرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف میهر گاه در ا -23-1
 مل نمایند.ع 2-1-23 و یا1-1-23وش تعیین شده در بندهایربه  د،ر، برحسب مو 3-23برای داوری طبق بند 

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

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

عمل  گردد،ات مربوط اعالم مییأت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقرردو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظری که از سوی کارشناس یا ه
 کنند.

 و 1-1-23رسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای به توافق ن 2-1-23دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند  در صورتی که -23-2
 گردد.اقدام می 3-23ف طبق بند ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختال23-1-2 

توانند در خواست ارجاع ها میرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفهرگاه در اج -23-3
 به رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه کنند.های مورد اختالف به داوری را موضوع
رد موضوع را با تشکیل جلسات به نحو مسالمت آمیز حل و فصل کطرفین سعی خواهند  کندهر گاه در تفسیر یا اجرای این قرارداد اختالفی بروز  -23-4

 یصالح قضایی اقدام نمایند.نمایند در صورت عدم توافق هر یک از طرفین می توانند نسبت به طرح دعوی در مراجع ذ

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

 خواهد بود.کشور 

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

 آن عمل خواهند کرد.



 

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

4٠ 
 

 

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

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

 آن عمل خواهند کرد.

 مه و سایر حقوق و عوارض قانونی مالیات بی -24ماده 

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

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

 مسئولیت مشاور  -25ماده 

 این قرارداد مسئول است. هایستتمام پیومشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش بینی شده در  -25-1
کاهد فنی نمی وهای مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی های پژوهش مشاور از سوی کارفرما از مسئولیتو یا مدارک و گزارش تأیید خدمات -25-2

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

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

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

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

ارفرما اعالم کهای دولتی ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد، مشاور موظف است مراتب را به طی که تغییراتی در دستگاهیدر شرا -26-1-2    
ا قرارداد به کارفرما اعالم نکند، کارفرم کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد.چنانچه مشاور مراتب را به محض اطالع

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

 حوادث قهری  – 27ماده 

یوع بیماریهای واگیردار، زلزله، سیل های عمومی، شوز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالبها و اعتصابری و بوقوع حوادث قهر ددر موار
ار مشاور نباشد، به ترتیب زیر های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیو طغیانهای غیر عادی و خشکسالی

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

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

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

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

 انتقال به غیر  - 28ماده  

 ند.مجوز کارفرما موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار ک شاور حق ندارد بدون کسبم -28-1
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عهدات کارفرما تتواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند. در این صورت انجام کارفرما می -28-2
 رات تفویض شده برعهده آن اشخاص خواهد بود.در رابطه با حقوق یا اختیا

 

 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 کارفرماستو مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور تهیه مینتایج پژوهش 

 ها ابالغ -31ماده  

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

 زبان قرارداد  -32ماده  

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

 قانون حاکم بر قرارداد  -33ماده 

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

 
 
 

 

 

 

 

  

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 1 پیوست
 : قرارداد موضوع شرح

با  يیآشناهای اصلی اصلی امگطراحی گلخانه و ابنيه وابسته سازگار با اقليم منطقه سيستان با منظور به یتيپروژه مذكور درصدد است فعال

 پيانتخاب نقشه ت عوامل موثر در یرس، برمحصوالت قابل كشت در محدوده مورد نظر كارفرما یمنطقه و بررس طيمنطقه به منظور اطالع از شرا

ارزش  رهيزنج ميو ترس یو بررس یبردارارائه نظام بهرهو  وابسته هيگلخانه و ابن يینها پيانتخاب نقشه ت، وابسته هيها و ابنسازه گلخانه/ گلخانه

 ی به انجام برساند.به صورت كاربرد یشنهاديمحصوالت پ یتمام

 هدف اصلی

با استفاده  و هكتارد حداقل به مساحت ینيدر زمو ابنيه وابسته  سيستان منطقه سازگار با اقليمگلخانه  طراحیطرح،  اين یهدف از اجرا

های ی، مالكيت و تعيين نظام بهره برداری با توجه ظرفيتتعيين نحوه تخصيص اراضی منابع مل های تيپ سازگار با اقليم منطقه واز نقشه

 است. قانونی موجود و بررسی و ترسيم زنجيره ارزش تمامی محصوالت پيشنهادی به صورت كاربردی
 اهداف عملیاتی 

ارزيابی و  محصوالت قابل كشت در محدوده مورد نظر كارفرما یبررس، منطقه طيبا منطقه به منظور اطالع از شرا يیآشنا -

 دمان توليدهای موجود و عوامل موثر بر افزايش رانعملكرد گلخانه

 وابسته هيها و ابنسازه گلخانه/ گلخانه پيعوامل موثر در انتخاب نقشه ت یبررس -

 بنيه وابستهابه همراه محاسبات و تنظيم اسناد مناقصه ساخت گلخانه و  انتخاب نقشه تيپ نهايی گلخانه و ابنيه وابسته -

های قانونی موجود و بررسی و تعيين نحوه تخصيص اراضی منابع ملی، مالكيت و تعيين نظام بهره برداری با توجه ظرفيت -

 ی به صورت كاربردیترسيم زنجيره ارزش تمامی محصوالت پيشنهاد
 

 

 

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 2 پیوست
  :شرح و حدود خدمات

رزیابی او و بررسی محصوالت قابل کشت در محدوده مورد نظر کارفرما گام اول: آشنایی با منطقه به منظور اطالع از شرایط منطقه 

 عوامل موثر بر افزایش راندمان تولید وهای موجود در محدوده مطالعاتی عملکرد گلخانه

 ؛یجامعه محل نفعانیبا ذ ییما و آشناعمومی محدوده مورد نظر کارفرانجام بازدیدهای صحرایی مقدماتی به منظور شناسایی وضعیت  -1-1

 محصول با اولویت باال؛ 10حداقل  محدوده مورد نظر کارفرما و انتخابای قابل کشت در هیه لیست گیاهان گلخانهت -2-1

 صادی محصوالت انتخابی؛یه اقتل بهینه جهت کشت نهایی در گلخانه و ارائه توجمحصو 3سازی و انتخاب نهایی بهینه -3-1

های اجرایی نفعان و دستگاههای موجود در محدوده مطالعاتی و عوامل موثر بر افزایش راندمان تولید در مشورت با کارفرما، ذی کرد گلخانهارزیابی عمل -4-1

 در قالب نشست/ کارگاه

 منطقه و تایید نهایی محصوالت قابل کشت؛ ربطنهادهای ذیزاری نشست با تیم کارفرما و برگ -5-1

گلخانه و ابنیه  و انتخاب نقشه تیپ نهایی و ابنیه وابسته هاگلخانه /گام دوم: بررسی عوامل موثر در انتخاب نقشه تیپ سازه گلخانه

 وابسته

 ؛ عواملی اعم از:وابسته هیسازه گلخانه و ابن پینقشه تاب ثیرگذار در انتخابررسی عوامل ت -1-2
 وضعیت آب و هوایی -

 وضعیت توپوگرافی -

 بررسی منابع آب -

 وضعیت خاک -

 بازار فروش محصوالت -

 نیروی انسانی -

 منابع انرژی -

 های تولیدینهاده -

 و دیگر مسائل مرتبط -

 دهای مربوطه؛ نفعان و نهاورت با کارفرما، ذیدر مش واحدهای گلخانه برای سازه گلخانه و ابنیه وابستهواحد/  و مساحت مشخص کردن تعداد -2-2

به همراه دفترچه محاسبات و  خانه و ابنیه وابستهبرای سازه گلنقشه تیپ مناسب  انتخاب نهاییی مربوطه و هاجلسه مشورتی با کارفرما و نهاد -3-2

 ؛ای کشور()نظام گلخانه هادستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانهبا توجه به  برآورد قيمت

 3-2اقصه ساخت گلخانه و ابنیه وابسته با توجه به بند یم و تدوین اسناد منتنظ-4-2
های یمندی از انرژگردد بهرهنقشه تیپ پیشنهادی گلخانه و ابنیه وابسته، با توجه به شرایط اقلیمی محدوده مورد نظر کارفرما، پیشنهاد می /در طرح: 1توضیح 

 تجدید پذیر را مدنظر قرار گیرد.

تم مناسب تهویه، سیستم سایه انداز و سیستم مناسب گرمایشی و سرمایشی بایستی مد سیسنقشه تیپ پیشنهادی گلخانه تمامی موارد مانند  /: در طرح2توضیح 

 نظر قرار گیرد.

و بررسی جود های قانونی موتعیین نحوه تخصیص اراضی منابع ملی، مالکیت و تعیین نظام بهره برداری با توجه ظرفیتگام سوم: 

های اجرایی نفعان و دستگاهدر هماهنگی با کارفرما، ذی و ترسیم زنجیره ارزش تمامی محصوالت پیشنهادی به صورت کاربردی

 دولتی 
محصوالت برای گلخانه و محصول/ موجود  یقانون یهاتیبا توجه ظرف ینظام بهره بردار نییو تع تیمالک ،یمنابع مل یاراض صینحوه تخص نییتع -1-3

 ها(؛)در قالب کارگاه/ کارگاه نفعان و نهادهای مربوطهذی انتخابی در مشورت با کارفرما،

)در قالب کارگاه/  نفعان و نهادهای مربوطهذی ر مشورت با کارفرما،د ترسیم زنجیره ارزش و تعیین ارکان آن برای محصول/ محصوالت انتخابی-2-3

 ها(؛کارگاه

 ارائه گزارش نهایی-3-3
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 ماید.و ابزارهای الزم برای اجرای هر یک از بندهای شرح خدمات را پیشنهاد ن هاروشالزم است مجموعه مورد نظر،  :1 توجه

 های طراحی، منابع علمی و متناسب با شرایط منطقه باشد.روزترین روشهای مورد نظر بایستی بر اساس بهطراحی :2توجه 

 ی علمی نوشته و ارجاع داده شود.شناختمنبعمطابق با اصول  ستیبایمدر این فعالیت، تمامی مآخذ  :3توجه 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 رضاییمحمود    

 سرپرست پروژه سیستان
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3 پیوست  
 پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ

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

 پرداخت خواهد شد. 
 

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

ــد کل  2-80 ــوم اول، دوممرحله  های پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددرص ل از محبصــورت نقدی فنی مربوطه  ناظر مکتوب کارفرما وبا تأیید   و س

 .گرددشرایط عمومی این قرارداد پرداخت می 17و  16،  15در اجرای مفاد   اعتبارات اتحادیه اروپا
صد کل  20-3 صا حساب تامین اجتماعی   پس از ارائه گزارش مبلغ قرارداددر صورت  ناظر أیید مکتوب کارفرما وبا تمرحله پایانی و ارائه مفا فنی مربوطه ب

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

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

 
ارداد که در تاریخ های قر نیازمندی : پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور و2تبصره

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

 
س: تشخیص کیفیت و کمی3تبصره ست بر ا شد و کارفرما مخیر ا اس کیفیت و کمیت تشخیص داده ت قابل قبول انجام این قرارداد در اختیار کارفرما می با

مامی و یا بخشــی از مبلغ تمطابق شــرح خدمات نســبت به پرداخت  و بهترین دانش موجود شــده بر اســاس موازین و معیارهای علمی، فنی و حرفه ای روزآمد

شاوقرارداد اقدام نما صور و یا عدول م صورت عدم انجام تعهدات یا خاتمه دادن به قرارداد به علت ق ساس کیفیت و ید. از طرف دیگر در ر از انجام قرارداد، بر ا

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

صره ساس زمان4تب ست : نظارت فنی بر اجرای قرارداد بر ا سی و تایید 4بندی مندرج در پیو ضوع  : هرگونه پرداخت، پس از برر شرفت مو کتبی گزارش پی

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

صره  سمتی از کارها ب شاورهر گاه م: 5تب ست کل ه تاخیر بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا ق انجامد ، کارفرما مجاز ا

ا خواهد بود. این تبصره درخصوص حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسبت تقلیل حق الزحمه مساوی با نسبت مدت تاخیر به مدت تعیین شده برای انجام کاره

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

 شد.

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

 
 

 

 4 پیوست

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 :کلی زمانی برنامه
 ماه به شرح زیر پیش بینی شده است: 6محدوده زمانی مورد نظر برای اجرای کل پروژه در  -

 شرح خدمات
 زمان بندی پروژه )بر حسب ماه(

 وزنیدرصد 
1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 5 پیوست
 

 شرایط خصوصی
 ینی افراد دیگری را ندارد.می باشد و مشاور بدون نظر کارفرما حق جایگز........................................ مدیریت طرح بر عهده.  1

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

ینه اجرای مفاد قرارداد نه اقدام در زمهرگوپذیرفته خواهد شد. کارفرما باشد و کلیه گزارشات پس از تأیید میپروژه سیستان  نظارت علمی این پروژه برعهده. 3
 و نماینده کارفرما مورد تایید نخواهد بود. فنی بدون نظارت و اطالع ناظر

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

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

فرما ابالغ می شود طبق مفاد بوده و موظف است وظایف و دستورهایی را که از سوی کار )پروژه سیستان( مشاور ملزم به رعایت صرفه و صالح سازمان. 6
 اجرا نماید. و بهترین دانش موجود لمی، فنی و حرفه ای روزآمدقرارداد بر اساس موازین و معیارهای ع

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

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

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

ایج طرح از طرف مشاور به طرف ثالث ز اجرای قرارداد و حقوق قانونی طرح متعلق به کارفرما است و ارایه اطالعات و نتکلیه اعتبارات و نتایج حاصل ا. 10
صالحات فنیِ مدنظر مراجع مذکور منوط به اجازه کتبی کارفرماست. در صورت ارایه نتایج یا گزارش طرح به مراجع ذیربط جهت طی مراحل اداری، مسوولیت ا

 اهد بود.با مشاور خو
کن و محل کار برای عوامل تحت ها و تهیه امکانات مربوط به آن، وسایل نقلیه، غذا، مس مشاور موظف است عالوه بر هزینه انجام مطالعات و بررسی. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را دارا باشند لمی و پژوهشی باید تاییدیه انجام کارهای پژوهشی وزارت علوم و فناوری و یا وها و مراکز عدانشگاه.22
 باشند.م به ارائه گرید مرتبط با موضوع قرارداد از سازمان برنامه و بودجه کشور میهای خصوصی ملزها و بخشو شرکت

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

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



 

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

48 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.ر میآوری تمامی آمار و اطالعات موردنیاز، مطالعات قبلی و مستندات الزم مرتبط با موضوع مطالعات، ضروری بوده و بر عهده مشاوجمع .30

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

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

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

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

حویل تها نسبت به ارائه مجلدات در قالب کتابچه و لوح فشرده در دو زبان فارسی و انگلیسی در سه نسخه و مشاور باید پس از اتمام کار و تصویب گزارش. 35
 ها به کار فرما اقدام نماید.آن
 منعقد شده است. 2022 /1401این قرارداد در قالب موافقتنامه و شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره از محل اعتبارات اتحادیه اروپا در سال . 36

 

 
 
 

 

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 پروژه و همکاران مجری )مدیریت( مشخصات :  6شماره  پیوست
 پروژه مشخصات مجری)مدیریت( -8-1

 امضأ سمت محل خدمت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 پروژه همکاران -8-2

 وظایف همکاران شتهر -مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

   

   

   

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

  مشخصات  پرسنلی:-
  نام و نام خانوادگی:

 ملیت: 
 تلفن تماس:     

 E-Mail:   
 مشخصات  تحصیلی -

 تجارب شغلی -

 سوابق تدریس- -

 درون سازمانی:مجری طرح های  - -

 همکار طرح های درون سازمانی:- -

 مجری طرح برون سازمانی - -

 همکار طرح های برون سازمانی- -

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

 کتب تدوین شده به زبان فارسی:- -

  داخل و خارج کشور ی چاپ شده در مجالتعلممقاالت - -

 مقاالت فارسی- -

 المللی و داخلیهای بینکنفرانسارائه مقاله در - -

 دبیر علمی کارگاه و همایش  -

 طرح های دانشجویی -

 داوری مقاالت و طرح های پژوهشی -

 سخنرانی در کارگاهای علمی -

 ثبت اختراع -

 عضویت در هیات تحریریه مجله های  -

 ها مسئولیت -

 مشارکت در برگزاری همایش و نمایشگاه ها -

 سایر مهارتهای علمی  -

 نرم افزار -

 های زبانمهارت -

 

 کارفرما:
 ی ذوالجود یمجتب

 ها و معاون محیط زیست دریایی و تاالب 

 مجری ملی پروژه سیستان

 شرکت مجری:   

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

  ......... 

 ناظر فنی:
 محمود رضایی   

 سرپرست پروژه سیستان
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 ضمانتنامه انجام تعهدات نمونه ( 7 وستیپ

 تعالی بسمه
 

 ضمانتنامه انجام تعهدات

   ضامن نام   به .................تیكدپس ..............................نشانی به ................................ با شناسه حقيقی/حقوقی متقاضینام  نظر به اينكه

معامالت درج شده را /رسانی مناقصات اطالع كه موضوع ارجاع كار در پايگاه موضوع قرارداد اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد

ال به منظور انجام تعهداتی كه ري.......... ...................برای مبلغ  نفعيذ اي كارفرما نام مقابل در یمتقاض نام دارد از نفعيذ/  كارفرما نام با

قبل از انقضای  كتباً و نفعيذ اي كارفرما نام نمايد در صورتی كهگيرد تضمين و تعهد میموجب قرارداد يادشده به عهده می

يادشده تخلف  ناشی از قرارداد هريك ازتعهدات از اجرای یمتقاض نام اطالع دهد كه  ضامن نام  سررسيد اين ضمانتنامه به

ن تقاضای كتبی واصله از دريافت اولي هر مبلغی را كه مطالبه كند به محض ريال،.................................. ورزيده است، تا ميزان 

مه يا اقدامی از مجاری با تأييد وزير يا باالترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجی به صدور اظهارنا نفعيذ ايكارفرما نام  سوی

ضمانتنامه تا عتبار اين امدت  .بپردازد  نفعيذ ايكارفرما نام  كرد قانونی و قضايی داشته باشد، با ذكر نوع تخلف در وجه يا حواله

ز پايان وقت اداری روز تعيين اقبل  نفعيذ ايكارفرما نام  است و بنا به درخواست كتبی واصله ...................... آخر وقت اداری روز

ن ضمانتنامه را نتواند يا نخواهد مدت اي نام ضامن كهدر صورتی  باشد وشده، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمديد می

كه احتياجی به مطالبه و نتواند را حاضر به تمديد نمايد متعهد است بدون آن كند و يا موجب اين تمديد را فراهم نسازدتمديد 

  د.پرداخت كن نفعيذ ايكارفرما نام  كرد مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله

 .ريزی كشور برسددر صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه

 

 

 

 

 

 


