
 
 11 از 1 صفحه

 

 به نام خدا

 

 

 )سهامی خاص( شرکت سامان داروی هشتم

 

 اسناد مناقصه

 

  برای خرید و انجام عملیات به شرح موضوع قرارداد
 

 

 

موارد تهیه و تسلیم پیشنهادها و قبول شرایط مناقصه عمومی 

 به انضمام موارد و مفاد

 ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

 

 

 

 

 



 
 11 از 2 صفحه

 

 دستورالعمل برگزاری مناقصه

 )) تأمین غذای کارکنان ((   اقصه :من شرح موضوع

  ( ) سهامی خاصشرکت سامان داروی هشتم  : مناقصه گزار (1

چک میلیون تومان (  پنج) معادل  ریال 000,000,00 /- مبلغ  : نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (2

 . به تاریخ روز "سامان داروی هشتمشرکت "در وجه  بانکی  شدهنیتضم

فردوسی، جنب مسجد  راهسهقوچان ، بعد از  -جاده مشهد  81مشهد  كیلومتر  : مناقصه گزار از محل دریافت اسناد (3

شرکت سامان داروی  – 3پامچال  – رضوی پارك علم و فناوری خراسان، )ص(  اهللرسولمحمد حضرت 

 .  مهشت

 42ساعت  تیالغ 80/9/8399خیتار سناد مناقصه ازا  : کنندگانشرکتاسناد مناقصه به  تحویلمهلت  (4

  .گرددیم لیتحو انیبه متقاض  samandaroo.comدر آدرس  81/9/8399مورخ  

لغایت  1000 از ساعتدر مناقصه  كنندگانشركت پیشنهاد ی پیشنهاد :هاپاکتمهلت و محل پذیرش    (5

آدرس  هب دبیرخانه ) آقای مجید بابایی نیا (  –شركت واحد امور اداری به  89/9/8399مورخ  80000ساعت 

 گردد.تحویل  الذكرفوق 3مندرج در ردیف 

شركت سامان داروی "در محل  43/9/8399در تاریخ  هاپاكتبازگشایی  : هاپاکتزمان و محل بازگشایی  (6

 .گرددیمانجام  "هشتم

  : کنندهشرکتمدارك شناسایی و رزومه  (7

،  آخرین آگهی  سیتأسی آگه یرسماساسنامه ؛  روزنامه   شخص حقوقی باشد ، كنندهشركت كهیدرصورت (8-1

امضاء مجاز و   رهیمدئتیهروزنامه رسمی برای  تغییر سرمایه ، آخرین آگهی روزنامه رسمی برای انتخاب اعضای 

ارائه مختصری از سوابق كاری و تجربه با اظهارنامه مالیاتی ،  ، ، آگهی روزنامه برای آخرین آدرس قانونی

قرارداد ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، كد اقتصادی ؛ تلفن ثابت ، كد ع وضوه مطرف قرارداد در حوز یهاشركت

 ) به شرح پیوست شماره دو ( . پستی

، آدرس ،  یاشناسنامهشخص حقیقی باشد0 نام و نام خانوادگی ؛ كد ملی ؛ مشخصات  كنندهشركت كهیدرصورت  (4-1

 ه .قصانموع شماره تلفن ؛ كد پستی ، سوابق كاری و تجربیات  در حوزه موض

 تضامین و انجام تعهدات مفاد قرارداد . ارائه  اعالم آمادگی جهت ارائه نامه مبنی بر  (8

 .های پیوست و امضاء تمامی صفحات آن تکمیل نمودن فرم (9

یا نقص در آن  ...( مناقصه گر توسط  شدهخواستهاعم از عدم اطالعات و مدارک  ) به هر دلیل كهیدرصورت (11

 گرفتندارای ایراد و اشکال باشد، بدون در نظر  مدارک ارسالی  واقع نشده و یا دیتائد رومنی كمیته فنی بازرگا

  كنار گذاشته خواهد شد. ،نام، شهرت و سوابق ، مناقصه گر از دور رقابت در این مناقصه

 .شودینماثر داده  بیترت  عنوانچیهبه،  در مناقصه حضور سپرده چک فاقد یهاشنهادیپبه  (11



 
 11 از 3 صفحه

 

 .اثر داده نخواهد شد بیترت عنوانچیهبه واصله پس از مهلت مذكور یهاداهشنیپبه  (12

  مختار است . هاشنهادیپیک یا كلیه ، در رد یا پذیرش  شركت سامان داروی هشتم (13

در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه پیشنهادهای خود را به  كنندگانشركت : هایشنهادپروند تهیه و تسلیم  (14

  0كنندیمبه مناقصه گزار تسلیم  و هیهر تترتیب زی

 . پاكت الف حاوی اصل چک  سپرده شركت در مناقصه  (8-82

كه تمامی صفحات پاكت ب باید  9 و 1پاكت ب حاوی مدارک شناسایی ، رزومه و سوابق كاری منطبق با بند (4-82

  . به  امضاء و مهر  مناقصه گر برسد

. بدین منظور فرم پیشنهاد قیمت باید باشدیمپیشنهادی مناقصه گر  یدبنزمانقیمت و برنامه  یهاشنهادیپپاكت ج حاوی   (3-82

، الک گرفتگی و هرگونه خدشه ، توضیح یا شرحی تنظیم  یخوردگخطعددی و حروف( بدون  صورتبهبه ریال ) 

 . های آن باید امضاء و در همین پاكت تحویل گردد پیوستكلیه اوراق اسناد مناقصه و تمامی  ضمناًگردد. 

  0 خوانا مشخصات ذیل درج گردد طوربهباید  هاپاكتروی  رب (2-82

 . نام  كامل مناقصه گر  (8-2-82

 . نوع پاكت ) منظور الف ؛ ب، ج (  (4-2-82

 .  درج تاریخ تحویل به متصدی مسئول در شركت مناقصه گزار (3-2-82

كه  ییهاپاكتالک و مهر و امضاء گردد. از پذیرش  كنندهشركتو توسط  شدهبستهباید  هاپاكتدرب كلیه  (2-2-82

 . شودیم یخوددارباز است  هاآندرب 

 یهاخیتاردر   هاپاكتباید تحویل متصدی مسئول گردد و پذیرش جداگانه  زمانهم طوربههر سه پاكت  (0-82

  جداگانه ممنوع است.

 هاپاكتدریافت  منزلهبه صرفاً. این رسید گرددیمرسیدی به نماینده مناقصه گر تحویل  هاپاكتپس از دریافت  (6-82

  .دینماینم دیتائرا  هاپاكتکن صحت یا عدم صحت؛ وجود یا عدم وجود مستندات یا مدارک  داخل لی هدبو

  است. ریپذامکان ذكرشدهدر مهلت مقرر و در محل  صرفاً هاپاكتپذیرش   (1-82

 .باشدیم اهاكتپعدم دریافت  منزلهبهیا واحدهای دیگر مناقصه گزار تحویل گردد؛  رمسئولیغبه فرد  هاپاكتچنانچه   (1-82

 . باشدیمزمان تنظیم و مبادله قرارداد ظرف هفت روز اداری از تاریخ ابالغ به برنده مناقصه  (15

كه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز نسبت به سپردن تضمین انجام  در صورتی (16

مناقصه  به نفعپرده شركت در مناقصه وی س دوشر نتعهدات اقدام نکند و یا برای انجام تعهدات و عقد قرارداد حاض

چنانچه نفر دوم نیز از تاریخ ابالغ مدت هفت  گرددیمو مراتب به نفر دوم برنده مناقصه ابالغ  شودیمگزار ضبط 

روز نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و یا برای انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده وی 

 . خواهد شدقرارداد مبادله  نفر سومبا و در این صورت به تشخیص مناقصه گزار،  هدشطضب نیز



 
 11 از 4 صفحه

 

از سوی  واحد  شدهنییتعقبول اختیارات و تکالیف  منزلهبهشركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گر  (17

 . باشدیممناقصه گزار 

ها جزء الینفک اوراق می، جداول و پیوستعمو طرایتمامی اوراق قرارداد، اسناد مناقصه، شرایط اختصاصی، ش (18

 مناقصه بوده و باید ممهور به مهر مناقصه گر  شوند. 

از دور رقابت  شنهاددهندهیپنقص در مدارک ارسالی موجب حذف  هرگونه،  الذكرفوق 80 فیردبهبا توجه  (19

كافی صورت گیرد. به  تقد دهشخواستهخواهد شد، لذا در تهیه و تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و مدارک 

 ترتیب اثری داده نخواهد شد .  گونهچیه شدهخواستهمبهم، مشروط و فاقد موارد  یهاشنهادیپ

است، متن نهایی قرارداد و  شدهارائهدر ادامه عدم افشاء اطالعات ، قرارداد و توافقنامه  سینوشیپن ومتنمونه  (21

 .رددگیمپس از تعیین برنده ارائه  ،توافقنامه 

/  جانبنیاپیوست ، توسط  یهافرماسناد و  میضماهمراه  به ( بند 48اسناد و شرایط مناقصه در )تمامی صفحات  (21

واقع   دیتائو  رشیموردپذو  تیرؤ مطالعه ، / ثبت ..................... شناسه ملی /به كد ملی  شركت ........................

 شد. 

آن ه ثبت....................... شناسه ملی ............................. متن فوق را مطالعه نموده و مفاد ارمش .بهامضاء 0 شركت ............

 اریخ .............        امضاء مجاز و مهر شركت ت                                                .رمیپذیم را

 آن رامتن فوق را مطالعه نموده و مفاد  .........به شناسه ملی .......................................................... انبنجیاامضاء 0 

 .رمیپذیم

 تاریخ .............                   امضاء                                                                          

 

قرارداد ، شرایط اختصاصی آن باید  سینوشیپمدارک ارسالی و نیز متن  و هصقمناصفحات اسناد  تمام : توجه مهم

 تحویل گردد. ، شدهگفتهو به ترتیب امضاء 

 شامل : مناقصهپیوست اسناد 

 اصلی موضوع مناقصه به شرح زیر است :الزامات، استانداردها و مشخصات :  1پیوست 

RFP  ) پیوست) درخواست شركت در مناقصه  . 

  )رزومه(توسط مناقصه گر  شدهانجامفرم ارائه و معرفی نمونه کارهای  : 2 وستپی

 



 
 11 از 5 صفحه

 

 
 

 

 اسناد مناقصه : 3پیوست 

 "مالی مناقصه  یهاشنهادیپفرم ارائه  "

 .  باشدیممطابق اسناد مناقصه  "ج  " مهرشدهتذكر0 مناقصه گر موظف به ارائه این برگه در پاكت الک و 

.................... با كد ملی/ شناسه ملی ......................................... كلیه شرایط مندرج در   تكر/ شجانبنیابه این وسیله 

ها و كلیه و پیوست مناقصه گزار یهاخواستهشامل دستورالعمل شركت در مناقصه، آگهی مناقصه و  اسناد مناقصه، 

شده در باال،  بردهنامكه مدارک  امنمودهو اطمینان حاصل  دهرك ترلمطالعه،بررسی، و كن دقتبهاسناد مناقصه را، 

اجرای  .  بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برایباشدیم ،یرش و پذ موردقبولیا اشکالی نبوده و دارای اشتباه 

 .مینمایماعالم  صفحه بعد، به شرح  موضوع مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 11 از 6 صفحه

 

 :است  ذیل موارد بر اساس فرم پیشنهاد مالی مناقصه

 قیمت پیشنهادی آنالیز غذا منوی ناهار  ردیف

8 
چلو خورشت قیمه 

 بادمجان

گرم 800گرم گوشت گوسفند+ 00گرم برنج ایرانی+300
   و سایر اقالم بادمجان

4 
چلو خورشت گوشت و 

 بادمجان

گرم 800گرم گوشت گوسفند+ 00گرم برنج ایرانی+300
   و سایر اقالم بادمجان

 ا ماهی كبابیپلو بسبزی  3
گرم ماهی قزل آال تازه و سایر 810گرم برنج ایرانی + 300

   اقالم

2 
عدس پلو با گوشت و 

 كشمش

گرم گوشت گوسفند و سایر 00گرم برنج ایرانی +300
   اقالم

 چلو خورشت قرمه سبزی 0
گرم گوشت گوسفند و سایر  00گرم برنج ایرانی+300

   اقالم

 چلو خورشت فسنجان 6
گرم گوشت 800گرم گردو+20گرم برنج ایرانی+ 300

   شنیسل مرغ و سایر اقالم

1 
مرغ سرخ شده یا چلو 

 ربی
   گرم ران مرغ و سایر اقالم 300گرم برنج ایرانی+ 300

 چلو خورشت قیمه 1
گرم گوشت گوسفند و سایر 00گرم برنج ایرانی +300

   اقالم

   چین مرغ و سایر اقالمگرم پا300گرم برنج ایرانی +300 چلو پاچین 9

 چلو كباب كوبیده 80
گرم گوشت قرمز چرخ كرده  860ایرانی+گرم برنج 300

   كبابی و سایر اقالم

 ستانبولیا 88
گرم گوشت گوسفند و سایر 20گرم برنج ایرانی + 300

   اقالم

 چلو مرغ ترش 84
گرم ران مرغ + رب انار و  300گرم برنج ایرانی + 300

   سایر اقالم

83 
سبزی پلو با ماهی سرخ 

 شده

گرم ماهی قزل آال تازه و سایر 810+گرم برنج ایرانی 300
   اقالم

 چلو جوجه با استخوان 82
گرم مرغ با استخوان و سایر  300گرم برنج ایرانی+300

   اقالم

 چلو خورشت كرفس 80
گرم گوشت گوسفند و سایر  00گرم برنج ایرانی +300

   اقالم

   سایر اقالمگرم شنیسل مرغ و  810گرم برنج ایرانی+300 كبابچلو جوجه  86



 
 11 از 7 صفحه

 

 ماكارونی 81
گرم گوشت چرخ كرده و  00گرم ماكارونی پخته +200

   سایر اقالم

 چلو كباب بختیاری 81
گرم گوشت گوساله +  800گرم برنج ایرانی+300

   و سایر اقالم گرم گوشت شنیسل مرغ800

  قرمز چرخ كرده و سایر اقالمگرم گوشت 860 كوفته تبریزی 89

 كباب تابه اییچلو  40
گرم گوشت قرمز چرخ كرده  800گرم برنج ایرانی+300

  كبابی و سایر اقالم

 چلو رولت گوشت 48
گرم گوشت قرمز چرخ كرده و  800گرم برنج ایرانی+300

  سایر اقالم

  گرم200 سوپ كرم قارچ 44

  گرم200 سوپ جو 43

 

 ها براساس وزن پخته محاسبه شده است تمام وزن حاًیتوض 

  غذا باید به صورت گرم و با رعایت كامل مسائل بهداشتی حمل و تحویل داده شود 

  تحویل داده شود  84030الی  84غذا روزانه می بایست بین ساعت 

  به مقدار كافی و متناسب با غذا ارسال شودباید همراه با غذا نان 

 كره یک نفره،سماق و .... می باشده كبابی، سایر اقالم شامل گوج 

 حمل و ارسال غذا بعهده پیمانکار می باشد 

 

 نمونه قرارداد : 4پیوست 

 مت عمومی قراردادفر

/  رهمدییئتهمصوبه كمیسیون معامالت شماره ............. مورخه ....................... یا مجوز  بر اساسقرارداد حاضر 

 باشدیم تفکیکیرقابلغ یامجموعهارداد كه قر 4... همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده .................. یرعاملمد

داروی هشتم با مشخصات .......................... به نمایندگی ...................... ویکی از اعضاء بین شركت سامان 

و  شودیمكارفرما نامیده  پسینزاا........................... كه .................. مدیرهیئته

...................................... با .................................. به نمایندگی .........شركت .....

رایطی . طبق مقررات و ششودیمری نامیده مج پسینازامشخصات .............................................................. كه 

 .گرددیماست منعقد  شدهدرجكه در اسناد و مدارک این قرارداد 

 



 
 11 از 8 صفحه

 

 . ( شودیمخالصه و شفاف در این بند ذكر  صورتبه شدهیهته RFP بر اساس)  قراردادو دامنه موضوع  (8 ماده

 :  اسناد و مدارك قرارداد (4 ماده

  اسناد مناقصه  (8-4

 قرارداد حاضر  (4-4

  یمانعمومی پ شرایط (3-4

  شامل ؛ پیوست ها  (2-4

  یازموردنو خدمات  RFPوع قرارداد و شرح موض (8-2-4

  بلغ قراردادآنالیز م (4-2-4

  هایتفعالكلیه  MSPكلی ) گانت چارت ( یا  یبندزمانبرنامه   (3-2-4

  شرایط خصوصی (2-2-4

  مشخصات افراد مجری (0-2-4

 .دشویمله اسناد تکمیلی و مکاتباتی كه در حین انجام عملیات بین مجری و كارفرما مباد (0-4

قرارداد است ، با توجه به شرایط عمومی  4رارداد كه شروع آن مطابق ماده موضوع ق  : مدت انجام قرارداد (3 ماده

برابر با ................................. است و شروع آن از تاریخ ابالغ قرارداد « ج » ت پیوس شدهاعالم یبندزمانبرنامه 

 . باشدیم

....... میلیون برابر .............«  ب » پیوست  بر اساسو  قرارداد 8برای انجام موضوع ماده قرارداد مبلغ  : مبلغ قرارداد (2 ماده

  .باشدیمریال 

 مسئولپس از بررسی و تأیید فاكتور توسط نماینده نوع و موضوع قرارداد ، با توجه به :  شرایط پرداخت (0 ماده

 .  ددگریمنسبت به پرداخت اقدام ،  شركت سامان داروی هشتم

مواردی كه نیاز به  و دربوده مالیات به عهده مجری و ی شامل بیمه كلیه كسورات قانون:  ورات قانونیکس (6 ماده

  است.متعهد به پرداخت  ارفرماك، باشد  افزودهارزشپرداخت مالیات بر 

 .  ( شودیمشفاف و كامل با توجه به موضوع قرارداد در این ماده آورده  صورتبه)  تعهدات مجری (1 ماده

 .  ( شودیمتوجه به موضوع قرارداد در این ماده آورده  شفاف و كامل با صورتبه)  ارفرماتعهدات ک (1 ماده

  حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. طرفینشرایط زیر  در هر یک از:  فسخ یا تعلیق پیش از موعد قرارداد (9 ماده

در این صورت ، ور ورزد. و یا قص ننموده از مفاد قرارداد اقدام هر یک انجام به مجری نسبت كهیدرصورت (8-9

نزد حکمیت  بایدیمكه این موارد  پذیردیمارداد صورت نظارت بر قر عدم اقدام و یا قصور، توسط كمیتهشناسایی 

  باشد. اثباتقابلری و داو

  باشد. بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران در انجام معامالت قانونی منع خریدار مشمول كهیدرصورت (4-9

در  یا ساقط اعتبار درجه از مملکتی جاریه قوانین موجببه قرارداد این از ییهاقسمت یا و بندها از یکی هرگاه (3-9

 قرارداد مواد و مشخصات سایر نسازد، غیرممکن را قرارداد ادامه کنلی گردد محسوب اعتبار از اسقاط حکم

 چنین در .گردد شرایط و موارد سایر قاطاس و نقض به تلقی نبایستی و ماندیم باقی آورالزام و نافذ درهرحال
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 جاریه قوانین با متناسب كه یانامهموافقت عقد به نسبت طرفین ه،شد ملغی مواد جایگزینی منظوربه شرایطی

 قرارداد به یالحاق صورتبه و اقدام نباشد، مغایر نیز قرارداد این روح با و بوده ایران جمهوری اسالمی دولت

  .دیدخواهد گر منضم حاضر

 قرارداد حاضر توسط طرفیت در موعد مقرر. عدم اجرای تعهدات مندرج در (2-9

 هرگونهدم انجام تعهدات از سوی مجری  و یا بروز ه  0 كارفرما  مجاز و مخیر است در صورت فسخ قرارداد و یا عتبصر

و از د حکمیت و داوری ت و تائیو پس از اثباخسارت به كارفرما، خسارات وارده را با نظر كمیته نظارت محاسبه 

   ل نماید.اری  مجری و یا هر محل دیگر به تشخیص خود وصومحل بستانک

خارج از كنترل طرفین ، امکان انجام عملیات موضوع  چنانچه به دلیل اتفاقات قهری0  یرمترقبهغحوادث  (80 ماده

 1است ظرف مدت  ، موظف دانقرارگرفتهقرارداد ممکن نباشد ، هر یک از طرفین كه در معرض حوادث قهری 

این شرایط  كهیدرصورتامر مطلع نماید.  كتبی از علت این صورتبهع حادثه طرف دیگر را روز از تاریخ وقو

ه پیدا كند و برطرف شدن یا اجتناب از آن مقدور نباشد ، هریک از طرفین پس از تسویه حقوق بیش از دو ماه ادام

  .رندراداداد ، حق فسخ قرار یرساناطالعمربوطه و 

 :  مکاتبات رسمی و تغییرات (88 ماده

  است. ذكرشدهنشانی طرفین قرارداد در متن قرارداد  (8-88

  مقابل برسد. مکتوب به اطالع طرف صورتبههرگونه تغییر نشانی باید  (4-88

كه جزء الینفک قرارداد تلقی خواهد  یالحاقصدور برگ  یلهوسبههرگونه تغییر در متن قرارداد با توافق طرفین و  (3-88

  است. یرپذنامکاد ، ش

و طرفین موظف  شودیمسمی مکاتبات تلقی ارسال ر منزلهبهرس ایمیل یا پست الکترونیکی مکاتبات از طریق آد (2-88

 دباشنیمبه پاسخگویی 

و طرفین ملزم به  باشدیمكلیه قوانین جمهوری اسالمی ایران بر موضوع این قرارداد حاكم :   قوانین حاکم (84 ماده

  .باشندیمرعایت آن 

ن قرارداد، موضوع   مفاد ای در مورد تفسیر و یا اجرای تعهدات و رنظاختالفدر صورت بروز :  داوری حکمیت و (83 ماده

خواهد شد. در صورت عدم موفقیت در حل مشکل ، اختالف  وفصلحلتقیم و مذاكره مس یزآممسالمتاز طریق  بدواً

وی وقی وقت مؤسسه سازمان اقتصادی رضمدیر حق از طریق ارجاع امر به داوری حل خواهد شد. بدین منظور طرفین

صلح و انتخاب نمودند . حق  الطرفینیمرضداور  عنوانبهاوری ( را ) مدیر حقوقی وقت در هنگام ارجاع اختالف د

و  اعتراضیرقابلغاعطاء گردید. نظریه داور برای متعاملین قطعی ،  الطرفینیمرضسازش از سوی طرفین به داور 

همچنین رابطه  كارفرما  با مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی و بینمایف. رابطه  باشدیمم االجراء و الز الابطیرقابلغ

حقوقی وقت برای مجری  قرارداد  تشریح و ایشان با علم و اطالع از  مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی با مدیر مابینیف

  نمودند. ی و امضاء قرارداد اقداماین رابطه نسبت به پذیرش شرط داور

بانکی ،  احتمالی تضمین یاهخسارتدر قبال  یپاسخ گوئاتی شدن قرارداد و برای عملی« مجری » :  هاینتضم (82 ماده

  .دهدیمقرار « رفرما كا» در اختیار سفته ، چک یا ملک 
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معاون اجرایی بوده و در صورت بروز  بر عهدهعملیات اجرائی این قرارداد  بر صحتنظارت :  نظارت بر اجرا (80 ماده

  ر مسیر اجرائی دقیق قرار دهد.ی اشکال و ارائه طریق به كارفرما ، قرارداد دا مانع ، مسئول است نسبت به بررسمشکل و ی

كیفی و كمی دستگاه نظارت متشکل از نمایندگان ، واحد متقاضی  ازنظركار جهت تحویل :   دستگاه نظارت (86 ماده

 ی كه. در قراردادهایباشندیماز مجری قرارداد ، واحد تضمین كیفیت و واحد مالی مسئولیت تحویل موضوع 

سئولیت . مكندیمقرارداد انتخاب  اجرامشاور برای نظارت بر چگونگی مستقل كارفرما ، نسبت به انتخاب  طوربه

  .باشدیمتحویل موضوع قرارداد به عهده مشاور 

) حجم كل قرارداد  شدهبینییشپدرصورت نیاز به انجام برخی خدمات خارج از برنامه :  تغییر حجم قرارداد (81 ماده

  .باشدیم ییرتغبلقادرصد كل مبلغ قرارداد  40ت كارفرما تا سقف با درخواس

تمام یا قسمتی از موضوع  مابینیفاسناد و مکاتبات  بر اساسا چنانچه به تشخیص كارفرم:   جریمه تأخیر (81 ماده

روزانه تا سقف  صورتبه.... ریال از كل قرارداد ........تأخیر مبلغ ........... هرروز یازاقرارداد دچار تأخیر گردد به 

جریمه از مطالبات مجری كسر خواهد شد. سقف حداكثری  انعنوبهمدت قرارداد  3/8زمانی 

  .باشدیم....................... ریال قرارداد  جریمه

 :  نشدهبینییشپموارد  (89 ماده

طرفین قرارداد رسیده و به امضاء  یالحاق صورتبهبوده و  اعماللقابهرگونه تغییر در مفاد قرارداد با توافق طرفین  (8-89

  د، قرار خواهد گرفت.جزء الینفک این قراردا

 . گرددیمبر اساس عرف تجارت و مطابق  قوانین كشور  اقدام  در این قرارداد  نشدهبینییشپموارد  (4-89

  حسابیهتسونهایی و  حسابصورتتدوین شرایط  (40 ماده

  شرایط عمومی پیمان ( بر اساس ان جزء )واگذاری به پیمانکار (48 ماده

  شخص کردن گردش کارم (44 ماده

 نسخ قرارداد (43 ماده

 


