
 مناقصات ـ سازماندهی دوم فصل

 مناقصه ـ کمیسیون ۵ماده 

 :شودمی زیر تشکیل از اعضای مناقصه ـ کمیسیون الف 

 .وی گزار یا نمایندهمناقصه دستگاه ـ رئیس ۱

 .مورد گزار حسبمناقصه  دستگاه مالی مقام ترینیا بال  حسابـ ذی ۲

 .شودبرگزار می وی درخواست به مناقصه که گزار یا واحدی مناقصه  دستگاه فنی ـ مسؤول۳

 مناقصه   کمیسیون  ناظر در جلسات  عنوان  نفر به  شهر یک  شورای  شهرداریها، از سوی  به  مربوط  ـ در مناقصات  ب

 .هد کردخوا شرکت

و ابرازنظر    حضور در جلسهبهاعضاء مکلف    دارد و تمام  مزبور رسمیت  نفر اعضای  با حضور هر سه  ـ کمیسیون  ج

 .اعضاء معتبرخواهد بود اکثریت با رأی کمیسیون  هستند. تصمیمات

 .شودمی ر تشکیلگزامناقصه دستگاه با حضور رئیس ، مناقصهکمیسیون ایدو مرحله  د ـ در مناقصات

 .باشدمی مدیره هیأت با انتخاب دولتی در شرکتهای  مناقصات هـ ـ اعضاء کمیسیون

 مناقصه  کمیسیون ـ وظایف ۶ ماده

 : زیر است شرح به مناقصه کمیسیون وظایف اهم

 .مناقصه در موعد مقرر در فراخوان  مناقصه  کمیسیون جلسات ـ تشکیل الف 

 بودن  و غیرمشروط  آنها و نیز خوانا بودن  و امضای  مدارک  بودناز نظر کامل  گران مناقصه  پیشنهادهای  بررسی  ـب  

 .(شکلی )ارزیابی قیمت پیشنهادهای

 .و اسناد مناقصه شرایط طبق قبول قابل پیشنهادهای پیشنهادها و تعیین ـ ارزیابی ج

 .ایدو مرحله  در مناقصات بازرگانی فنی کمیته شنهادها بهپی فنی بررسی د ـ ارجاع 

 .(قانون این  ۲۰و   ۱۹مواد  ضوابط )طبق مناقصه  و دوم اول برندگان هـ ـ تعیین

 .مناقصه  صورتجلسات و ـ تنظیم

 .تجدید یا لغو مناقصه دربارة گیریز ـ تصمیم

 شکایات به رسیدگی ـ هیأت ۷ ماده

  به  رسیدگی هیأت اساسنامه  .گرددمیتشکیل  رسیدگی گزار هیأتگر و مناقصهمناقصه  بین دعاوی به منظور رسیدگی به

 .خواهد رسید اسالمی شورای مجلس  تصویب به  شکایات

 شکایات به  رسیدگی هیأت ـ وظایف ۸ ماده

 .قانون از مواد این  هر یک اجرا نشدن به مربوط اعتراضات  به ـ رسیدگی الف 

 .تجدید یا لغو مناقصه  ـ صدور رأی  ب

 :نیست  شکایات به  رسیدگی هیأت از سوی رسیدگی ـ موارد زیر مشمول۱تبصره



 .پیشنهادها ارزیابی هایـ معیارها و روش ۱

 .داخلی گانپیشنهاد دهند ـ ترجیح ۲

 .باشد شده از اعتبار پیشنهادها ارسال پس ماه یک که ـ اعتراضاتی  ۳

 .از انعقاد قرارداد پس مناقصات برندگان ـ شکایت ۴

و    مدیریت  پیشنهاد سازمان  به(  ۷)  مادهموضوع    و اساسنامه  قانون  این  از تصویب  پس  ماده  این   اجرائی  نامهـ آئین۲تبصره

 .خواهد رسید وزیران هیأت تصویببهو دارائی  امور اقتصادی  کشور و وزارت ریزیبرنامه

 مناقصات ـ برگزاری سوم فصل

 مناقصات ـ فرایند برگزاری۹ ماده

 :زیر است مراحل شامل ترتیب به مناقصات فرایند برگزاری

 .مالی منابع ـ تأمین الف 

 .یا محدود(، عمومی اییا دو مرحله  ایمرحله )یک بزرگ در معامالت مناقصه  نوع ـ تعیین ب

 .اسناد مناقصه ـ تهیه ج

 .لزوم درصورت گرانمناقصه کیفی د ـ ارزیابی

 .مناقصه هـ ـ فراخوان 

 .پیشنهادها و ـ ارزیابی

 .و انعقاد قرارداد مناقصه برنده ز ـ تعیین

 مالی  منابع نـ تأمی۱۰ ماده

 نحو مقتضی  به  قانون   این(  ۱)  ( مادهبند )ب  موضوع  دستگاههای  که   است  بر آن  مشروط  هرطریق  به  معامله  ـ انجام   الف 

 .باشد قید شده در اسناد مرتبط و مراتب حاصل  قرارداد اطمیناندر مدت  معامله مالی  منابع  بینیپیش به  نسبت

و اسناد   در شرایط  صراحت  باید به  معامله  انجام  برای  تأخیر تعهدات  ضمان  و نحوه  مالی  منابع  بینیپیش  ضوعـ مو  ب

 .گزار قید و تعهد شودمناقصه  دستگاه از سوی  مناقصه

 مناقصه  انجام هایـ روش  ۱۱ ماده

 :شودمی زیر انجام طرق به مناقصه

(  یا حقوق  )کال، خدمت  معامله  موضوعو کیف    کم  به   ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجهککوچ  ـ در معامالت  الف 

 خود، معامله  و مسؤولیت  تشخیص  و به  و اخذ فاکتور مشخص  و صالح  صرفه   نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهای  درباره

 .دهد انجام ممکن بهای کمترینبه کیفیت را با تأمین

(  یا حقوق  )کال، خدمت  معامله  موضوعو کیف    کم  به  ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجهمتوسط  ـ در معامالت  ب

مورد نظر،   کیفیت  ، با تأمینکتبی  استعالم  فقره  سه  و اخذ حداقل   وصالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهای  درباره

را با عقد قرارداد یا  باشد، معامله همتراز وی مسؤول یا مقام واحد تدارکاتی مورد تأیید مسؤول آمده دستبه بهای چنانچه

همتراز    مسؤول  یا مقام  تدارکاتی  نباشد با تأیید مسؤول  ممکن  کتبی  استعالم  فقره  اخذ سه   دهد و چنانچه  اخذ فاکتور انجام

 .شودمی یتتعداد موجود کفا ، بهوی



واحد   مسؤول  امضای  منزله   به  نامبردهکارپرداز واحد باشد امضای    برعهدة  واحد تدارکاتی  مسؤولیت  ـ چنانچه  تبصره

 متصدیان   را به  قانون   در این  مندرج  وظایف  توانفاقد کارپرداز باشد می  اجرائی  دستگاه  که  . درصورتیاست  تدارکاتی

 .نمود مأمور خرید محول و یا بهسازمانی همشاب  پستهای

 :شودمی عمل  زیر هایاز روش  یکی به بزرگ  ـ در معامالت ج

 .کثیرالنتشار هایدر روزنامه انتشار فراخوان ازطریق عمومی مناقصه ـ برگزاری  ۱

 .محدود مناقصه ـ برگزاری  ۲

 گران مناقصه  کیفی ـ ارزیابی ۱۲ماده

 :شود ، باید موارد زیر لحاظگران مناقصه کیفی ـ در ارزیابی الف 

 .و محصولت خدمات کیفیت ـ تضمین ۱

 .مورد نظر در زمینه و دانش تجربه ـ داشتن  ۲

 .سابقه ـ حسن  ۳

 .لزوم رت، درصوصالحیت هایکار یا گواهینامه پروانه ـ داشتن  ۴

 .لزوم  کار درصورت انجام برای متقاضی مالی ـ توان  ۵

 :زیر است شرح به گرانمناقصه  کیفی ارزیابی ـ مراحل ب

 .معیارها نسبی  و اهمیت ارزیابی معیارهای ـ تعیین ۱

 .اسناد ارزیابی ـ تهیه ۲

 .متقاضیان از سوی  اسناد ارزیابی و ارسال ، تکمیلـ دریافت  ۳

 .آنهابندی و رتبه گراناز مناقصه امتیاز هر یک و تعیین شده اسناد دریافت ـ ارزیابی  ۴

 .(کوتاه لیستآنها )تهیه  و رتبة کارفرما و امتیازات صالحیتدار به گرانمناقصه اسامی ـ اعالم  ۵

 .گرانمناقصه   کیفی ارزیابی ـ مستندسازی ۶

  از تصویب  پس  ماه  حداکثر سه  اجرائیدستگاههای    با همکاری  است  کشور مکلف  ریزیو برنامه  مدیریت  انـ سازم  ج

  های بیانگر شاخص  که  ماده  مقرر در این  موازین  را با رعایت  گرانمناقصه  کیفی  ارزیابی  اجرائی  نامهآئین  قانون  این

 .برساند وزیران هیأت تصویب و به باشد تهیه گران صه مناق ارزیابی و روش گیریاندازه

 مناقصه ـ فراخوان ۱۳ماده

 :موارد زیر باشد باید شامل حداقل  مناقصه ـ مفاد فراخوان  الف 

 .گزارمناقصه و نشانی ـ نام  ۱

 .کال یا خدمات و کیفیت ، کمیتـ نوع ۲

 .در مناقصه شرکت تضمین  و مبلغ ـ نوع ۳

 .پیشنهادها و گشایش اسناد، تحویل دریافت و مهلت ، زمانـ محل  ۴



 بهای  فهرست  که  باشد(. درمواردی مصلحت میسر یا به  آن   تعیین  که  )درصورتی   آن   و مبانی  معامله  برآورد شده   ـ مبلغ ۵

 .شودمی تهیه یاد شده  فهرست طبق وجود دارد، برآورد مربوط پایه

کثیرالنتشار   هایاز روزنامه  در یکی  حداقلنوبت    گزار از دو تا سهمناقصه  تشخیص  باید به  عمومی  مناقصه  ـ فراخوان  ب

 .منتشر گردد مربوط یا استان کشوری

 های و رسانه  گروهی  هایسایر رسانه  از طریق  ماده  ( اینبر موارد مذکور در بند )ب  تواند عالوهگزار میـ مناقصه   ج

 .را منتشر نماید نیز فراخوان رسانیاطالع هاییا شبکه  جمعی ارتباط

باشد، باید با    مطرح  خارجی  اعتباریاز تسهیالت    باشد، یا استفاده  المللیبین  مناقصه   برگزاری  نیاز به  که  د ـ درصورتی

 و اجرائی  و صنعتی  ، تولیدی، مهندسیفنی  از توان  کثر استفادهحدا  قانون  موازین  و با رعایت  مربوط  مجوزهای  کسب

مصوب یکی  مربوط  آگهی  ۱۳۷۵/ ۱۲/۱۲کشور  روزنامه  در  حداقل   هایاز  و  از   دریکی  نوبت  یک  کثیرالنتشار 

 .، منتشر شودمناقصه با موضوع مرتبط المللی بین یا روزنامه مجله و یک داخل زبان انگلیسی هایروزنامه

 ـ اسناد مناقصه ۱۴ماده

 .شود تحویل داوطلبان همه به طور یکسان باید به اسناد مناقصه ـ تمامی الف 

 :موارد زیر است شامل ـ اسناد مناقصه ب

 .گزارمناقصه و نشانی ـ نام  ۱

 .مناقصه تضمین  و مبلغ ـ نوع ۲

 .آنها پیشنهادها و گشایش اسناد، تحویل دریافت و مهلت ، زمانـ محل  ۳

 .کار انجام حسن  و تضمین پرداختپیش ـ مبلغ ۴

 .اعتبار پیشنهادها ـ مدت ۵

 .کال یاخدمات  و کیفیت ، کمیت، استانداردها، نوعبازرگانی فنی کار، مشخصات ـ شرح ۶

 .کال کار یا تحویل انجام ریزیـ برنامه ۷

 .گران مناقصه کیفی ارزیابی ـ معیارها و روش ۸

 .آنها هایپیشنهادها و تعداد نسخه تسلیم مقرر برای  و مهلت تهیه ـ روش ۹

 .آن و ضمائم و خصوصی عمومی ، شرایطموافقتنامه قرارداد شامل  ـ متن  ۱۰

 .(۱۷) ماده موضوع و توضیحات ـ صورتجلسات  ۱۱

 .باشد گزار لزممناقصه  تشخیص به که ـ سایر اسنادی  ۱۲

 پیشنهادها و تسلیم تهیه ـ ترتیب ۱۵ماده

گزار مناقصه   و به  زیر تهیه  ترتیب  خود را بهیا خرید اسناد باید پیشنهادهای  از دریافت  پس  در مناقصه  کنندگانـ شرکت  الف 

 :کنند تسلیم

 .اسناد و پیشنهادها کمیلو ت ـ تهیه ۱

 .مناقصه مقرر در فراخوان  پیشنهادها در مهلت ـ تسلیم ۲



 .پیشنهادها رسید تحویل ـ دریافت  ۳

نباید کمتر   ترتیب  به  اسناد مناقصه   تحویلمهلت    از آخرین  المللیو بین  داخلی  پیشنهادها درمورد مناقصات  قبول  ب ـ مهلت

 .باشد اهم روز و یک از ده

 پیشنهادها  و تحویل تسلیم ـ شرایط ۱۶ ماده

از    توانند بیشباشد، نمی  شده  بینیپیش  در اسناد مناقصه   که  ، جز در مواردیدر مناقصه  کنندگاناز شرکت  یک ـ هیچ  الف 

 .کنند پیشنهاد تسلیم یک

 شامل  و مهر شده  لک  جداگانه   هایخود را باید در پاکت  و پیشنهادهای  ، اسناد مناقصه در مناقصه   کنندگانـ شرکت  ب

پیشنهاد قیمتب  )پاکتبازرگانی  (، پیشنهاد فنیالف  )پاکت  تضمین لفافپاکت  ( بگذارند و همهج  )پاکت  ( و    ها را در 

 .قرار دهند و مهر شده و لک مناسب

  و تا جلسه   ، ثبتاز دریافت  را پس  کنندگانشرکت  شده  ارائه  یشنهادهایپ   مقرر همه  درمهلت  است  گزار موظفـ مناقصه   ج

 .نماید  ها صیانت، از پاکتبازگشائی

مقرر   و مکان  و در مهلت  گواهی  قابل  صورتپیشنهاد باید به  گرفتن  و یا پس  ، جایگزینی، اصالح، تحویلتسلیم  د ـ هرگونه

 .شود انجام در اسناد مناقصه 

 اسناد و تشریح ـ توضیح  ۱۷ ماده

 .بخواهد گزار توضیحتواند از مناقصه کند، می مشاهده یا ایرادی ، ابهامدر اسناد مناقصه کننده شرکت ـ چنانچه الف 

  شت اسناد«، رونو  توضیح  » جلسهتشکیل    درصورت  و همچنین  گرانمناقصه  هایپرسش  بـه  و پـاسـخ  ـ توضیـحات  ب

 .خواهد شد گر ارسالمناقصه کنندگانشرکت همه برای طوریکسان به قانون این( ۲۲) ماده مطابق آن صورتجلسه 

 پیشنهادها  ـ گشایش ۱۸ماده

 .شودمی  مقرر گشوده و مکان در زمان  گران مناقصه ـ پیشنهادهای الف 

 :زیر است شرح پیشنهادها به گشایش ـ مراحل ب

 .در جلسه  کنندگانو شرکت (، حاضران اسـناد، )پیشـنهاددهندگان کنندگاندریافت اسامی فهـرست ـ تهـیه ۱

 .آن ( و کنترلالف )پاکت تضمین  پاکت ـ بازکردن  ۲

 .بازرگانی  فنی پاکت ـ بازکردن  ۳

 قبول  غیرقابل  پیشنهادهای  آنها و کنارگذاشتن  و امضای  مدارک  بودن  از نظر کامل  و کنترل  پیشنهاد قیمت  ـ بازکردن ۴

 .ایمرحله یک در مناقصات

 .ایدومرحله در مناقصات  بازرگانی فنی کمیته به بازرگانی فنی هایپاکت ـ تحویل ۵

 .مناقصه کمیسیون پیشنهادها توسط گشایش صورتجلسة یو امضا و تنظیم ـ تهیه ۶

 .نفعذی استرداد به  گزار برایمناقصه  به رد شده پیشنهادهای تضمین و پاکت قیمت هایپاکت ـ تحویل ۷

  گشایش   در جلسه،  قیمت  پیشنهادهایگشایش    جلسه  تشکیل  و مکان  ، زمانای دو مرحله  مناقصه  برگزاری  ـ درصورت  ج

  صورت  . در اینتمدید است  اعتبار پیشنهادها قابل  مدت  بار تا سقفیک  برای  فقط  مدت  خواهد شد، این  ها اعالمپاکت

، ایمرحلهیک    شود. در مناقصاتمی  گزار صیانتمناقصه   دستگاه  توسط  و مهر شده  لک  لفاف  دریک  قیمت  هایپاکت

 .شودمی تعیین مناقصه  ، برندهقانون این( ۲۰ماده ) و براساس گشوده درنگبی  یمتق پیشنهادهای



 مالی  پیشنهادهای  گشایش  حضور در جلسه  آنها جهت  یا نمایندگان  گراناز مناقصه   است  گزار مکلفمناقصه  د ـ دستگاه

 .نماید دعوت

 پیشنهادها بازرگانی فنی ـ ارزیابی  ۱۹ ماده

، در اسناد مناقصه   شده  اعالم  هایمعیارها وروش  براساس  است  گزار موظف، مناقصه ای دو مرحله   ـ در مناقصات  الف 

 .نماید و اعالم  پیشنهادها را انجامبازرگانی فنی و ارزیابی گران مناقصه کیفی ارزیابی

کند  می  معین  مناقصه  کمیسیون  که  مهلتیطی    بررسی  باشد، نتیجه   پیشنهادها لزم  بازرگانی  فنی  بررسی  که  ـ درصورتی  ب

امتیاز    که  پیشنهاددهندگانی  قیمت  های، پاکتبازرگانی  فنی  کمیته  گزارش   شود و بر اساس می  احاله   کمیسیون  بعدی  جلسه   به

 .شودمی اند، گشودهرا احراز کرده لزم بازرگانیفنی 

 .مجازاست قیمت پیشنهادهای از گشودن ، تنها پیشبازرگانی فنی ارزیابی هـ هرگون ج

 .شود بازگردانده اند، باید ناگشودهنشدهپذیرفته  بازرگانی فنی هایدر ارزیابی  که گرانیمناقصه پیشنهاد قیمت د ـ پاکت

 مناقصه  برنده و تعیین مالی ـ ارزیابی  ۲۰ ماده

خواهد شد و   اعالم   اول  برنده  عنوانباشد، به  را حائز شده   قیمت  ترینمناسب  که  گری، مناقصه مالی  ارزیابی  هنگامـ    الف 

 ارزیابی  باشد. روش  تضمین  ، کمتر از مبلغاول  با برنده  وی  پیشنهادی  قیمتتفاوت  شود کهمی  اعالم  درصورتی  دوم  برنده

 .شود اعالمبر قیمت   بازرگانی فنی ارزیابی تأثیرگذاری   با ذکر نحوه  مشروح صورتبه مناقصه باید دراسناد مالی

 مناقصه   باشد، کمیسیون  لزم  آن  مبانیو کنترل  ها و تجزیهقیمت  بررسی  ، چنانچهقیمت  هایپاکت  از گشودن   ـ پس  ب

را   ارزیابی  نتیجه  دوهفته  حداکثر ظرف  بازرگانی  فنی  نماید و کمیته ارجاع  نیبازرگا  فنی  کمیته  را به  آن  تواند بررسیمی

 .کند می اعالم مناقصه  کمیسیونبه

 گران سایر مناقصه  و تضمین گزار نگهداری، نزد مناقصهو دوم اول برنده ، تضمینقیمت پیشنهادهای از گشودن ـ پس ج

 .شودمی بازگردانده

 گرانمناقصه   ترجیح  دارند. نحوه  ترجیحخارجی  گرانمناقصه   به  نسبت  داخلی   گران، مناقصه المللی بین  در مناقصاتد ـ  

 شورای  نباشد، باید از سوی   مصلحت  به  قاعده   این  در آنها رعایت  که  قید خواهد شد. مناقصاتی   ، در اسناد مناقصه داخلی 

 .اقتصاد تأیید شود

 ـ انعقاد قرارداد  ۲۱ ماده

بار و    یک  حداکثر برای  مدت  اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این  مدت  از پایان  ، باید پیشمناقصه  ـ قرارداد با برنده  الف 

 .ددگرمسترد می دوم پیشنهاددهنده . بعد از عقد قرارداد تضمین تمدید استقابل در اسناد مناقصه  شده بینیپیش برابر مدت

  از انعقاد قرارداد امتناع   اول  برنده  در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه  شده  بینیپیش  در مهلت  اول  ـ قرارداد با برنده  ب

یا ضمانت و  ارائه   تعهدات  انجام  نماید  تضمین  را  برنده  ضبط  وی  مناقصه   ننماید،  با  قرارداد  می  دوم  و  گردد.  منعقد 

 .تجدید خواهد شد و مناقصه نیز ضبط وی ، تضمیننفر دوم عامتنا درصورت

 مناقصات ـ مقررات چهارم فصل

 اسناد و مکاتبات ارسال ـ شرایط  ۲۲ ماده

جز در    آن   فرستادن   که  معتبر استدرصورتی  قانون  این(  ۲۰)  ماده  موضوع  با مناقصه  یا اسناد مرتبط  مکاتبات  ارسال 

 .و نظایر آن ، تلکس، تلگرامسفارشی باشد؛ مانند پست تصدیق قابل یا محل  یر نشانیموارد تغی 

 رسانیو اطالع ـ مستند سازی ۲۳ ماده

  را ایجاد و اطالعات   مناقصات  رسانیاطالعملی  و پایگاه  اطالعات  بانک  سال  یک  مدت  ظرف  است  موظف  ـ دولت  الف 

 :کند و نگهداری و اسناد زیر را ثبت



 .مناقصه ـ فراخوان  ۱

 .مناقصات در جلسات و حاضران  گران ، مناقصهکمیسیون اعضای و مشخصات ـ نام  ۲

 .اسناد مناقصه ـ خالصه  ۳

 .آنها ارزیابی و نتایج گران مناقصه کیفی ارزیابی و مراحل  ـ روش ۴

 .هاارزیابی و نتایج ـ صورتجلسات ۵

 .مناقصه  یا برندگان برنده انتخاب و نحوه ، مشخصاتـ نام  ۶

  بایگانی   مطمئن  نحوی  را به  هاسناد مناقص  و نیز همه  ماده  ( اینبند )الف  موضوع  اطالعات  است  گزار موظفـ مناقصه   ب

 .کند ارسال مناقصات اطالعاتبانک  را برای از آن  ای و نسخه و نگهداری

باید  وزیران هیأت تشخیص به که ازمعامالتی دسته  ـ جز آن  مناقصه  و ترک از مناقصه  اعم معامالت کلیه  اطالعات – ج

 .قرار گیرد دراختیار عموم مناقصات رسانیاطالعملی  کهشب مستور بماند ـ باید ازطریق

ـ حداکثر شش آئینقانون  این  از تصویب  پس  ماه  د   از سوی  مناقصات  رسانیو اطالعمستندسازی    نظام  اجرائی  نامه، 

خواهد   وزیران  هیأت  تصویبو به  تهیه  و دارائی  اموراقتصادی وزارت    کشور با همکاریریزیمدیریت و برنامه  سازمان

 .رسید

 ـ تجدید و لغو مناقصه ۲۴ ماده

 :گرددزیر تجدید می در شرایط ـ مناقصه الف 

 .در اسناد مناقصه شده تعیین از حدنصاب گرانتعداد مناقصه بودن ـ کم  ۱

 .از انعقاد قرارداد مناقصه  و دوم اول برندگان ـ امتناع ۲

 .اعتبار پیشنهادها تمد ـ پایان ۳

 .شکایات به رسیدگی هیأت ـ رأی  ۴

 .گردد منتفی طرح اقتصادی  توجیه که نحوی قیمتها به بال بودن – ۵

 :شودزیر لغو می در شرایط ـ مناقصه ب

 .باشد  شده مرتفع مناقصه موضوع  کال یا خدمات ـ نیاز به ۱

 .گرددمناقصه تغییر در ماهیت باشد و موجب لزم ناقصه در اسناد م زیادی ـ تغییرات۲

 .و مانند آنها ، سیل، زلزله نظیر جنگ غیرمتعارف ـ پیشامدهای ۳

 .شکایات به رسیدگی هیأت ـ رأی  ۴

 .گرانمناقصه بین بر تبانی مبنی مناقصه کمیسیون ـ تشخیص ۵

 .برساند گران مناقصه همهآگاهی  به قانون این( ۲۲) ماده را مطابق ناقصهگزار باید تجدید و یا لغو مـ مناقصه ج

 شکایات به رسیدگی ـ نحوه ۲۵ ماده



قانون   موادی  اجرا نشدن  به  نسبت  گران از مناقصه  هریک  ـ چنانچه  الف  باشد   داشته  اعتراض   مناقصاتبرگزاری    از 

 .کند گزار شکایتمناقصه  دستگاه مقام بالترین تواند بهمی

 عمل را به  لزم های، رسیدگیشکایتدریافت   از تاریخ روز کاریپانزده در مهلت است گزار مکلفمناقصه ـ دستگاه ب

 شخیصرا وارد ت  شکایت  که  نماید و در صورتی   اقدام   مربوط  مقررات، مطابقاعتراض   وارد دانستن   و در صورت   آورده

 .کند اعالم  شاکی را به لزم جوابیه شده تعیینمهلت ندهد، ظرف

  را طی   قطعی  و رأی  را بررسی  موضوعشکایات    به  رسیدگی  ، هیأتشاکی  توسط  نتیجه   پذیرش  عدم  ـ در صورت  ج

 صالحذی  مراجع  به  قانونی  رسیدگی  جهت  ، موضوعاز طرفین  هریک  اعتراض   خواهد کرد. در صورت  روز اعالم  پانزده

 .خواهد کرد خود را طی  معمول نیز روال مناقصه  شود و فرایند برگزاریمی ارجاع

 محدود مناقصه برگزاری ـ نحوه ۲۶ ماده

 : شوددر موارد زیر برگزار می( ۱۳و )( ۴مواد )  محدود با رعایت مناقصه

 .دولتی صالحذیمراجع توسط شده صالحیتدار معرفی گرانمناقصه هایـ وجود فهرست الف 

 با پیشنهاد سازمان  که  است  اینامهصالحیتدار، برابر آیین   گرانمناقصه   تمامی  بین  رقابت  اصل   با رعایت  فهرست  این  تهیه

 .رسدمی وزیرانهیأتتصویب کشور به  ریزیو برنامه مدیریت

 .باشد شده تهیه قبل حداکثر دو سال قانون  این( ۱۲)  ماده طبق صالحیتدار که گران مناقصه کوتاه ـ وجود فهرست ب

 .نیست قانون این (  ۱۳ «و » د« ماده«، »ج»ب بندهای موضوع ترتیبات )انجام انتشار آگهی به  محدود نیازی در مناقصه 

 مناقصه تشریفات ـ ترک ۲۷ ماده

از   رکبم  نفرهسه  هیأت  یک  تشخیصگزار به  مناقصه   دستگاه  توجیهی  گزارش   براساس  مناقصه  انجام   که  در مواردی 

  هیأت  صورت  داد و در این  انجام  دیگری  طریق  را به  معامله   توانمیسر نباشد، می  قانون  این(  ۲۸)  مذکور در ماده  مقامات

سایر مقررات    را با رعایت  معامالت  گونه  این   انجام  ترتیب  دستگاه  و صالح  صرفه   با رعایتمناقصه    تشریفات  ترک

 .خواهد نمود و اعالم تعیین  کال یا خدمت نوع  یک مورد برایدر هر مربوط

 مناقصه تشریفات ترک  هیأت ـ ترکیب ۲۸ ماده

 این(  ۱)  ( مادهبند)ب  موضوع  در مورد دستگاههای  قانون  این(  ۲۷)  ماده  موضوع  مناقصه   تشریفات  ترک  هیأت  ترکیب

 : زیر خواهد بود شرح به قانون

و یا    و اداری   مالی  معاون  قانون  این(  ۱)  ( مادهبند )ب  موضوع  دستگاههای  مرکزی  واحدهای  ـ در مورد معامالت  ف ال

  خبره   نفر دیگر از کارکنان  و یک  مشابه  یا مقام  مربوط  حسابمورد و ذی  حسب  دولتی  یا مؤسسه  وزارتخانه  مشابه  مقام

 .ربطذی اجرایی دستگاه مقام بالترین انتخاببه مربوطه  و متعهد دستگاه

  از مرکز دستگاههای   خارج  هستند در واحدهای  استانی  اعتبارات  دارای   که  اجرایی   دستگاههای  معامالت  ـ در انجام   ب

یا    حسابمورد ذی  و حسب  حلدر م  اجرائی  دستگاه  مقام  او و بالترین  ، استاندار یا نماینده(۱)  ( مادهبند )ب  موضوع

 .مربوطامور مالی  مسؤول

 .باشدمی حسابذی ، جانشینامور مالی مسؤول ندارند، بالترین حسابذی که ـ در دستگاههایی ۱تبصره

 استانداری  ابحساستاندار و ذی   ربطذیاو، معاون  ها، استاندار یا نمایندهدر استانداری   مناقصه  ترک  ـ هیأت  ۲  تبصره

 .باشدمی

 یا مدیر مالی  حسابمورد ذی   و حسباجرایی    مقام  و یا بالترین  ، مدیرعاملدولتی  شرکتهای  معامالت  ـ در مورد انجام  ج

 .مورد حسب عالی  یا شورای عمومی مجمع انتخاب نفر به و یک شرکت

 مجاز از طرف  و یا مقامات  ربطذی  اجراییدستگاه    مقام  بالترین  دعوت  نا بهدر هر مورد ب  که  ماده  این  موضوع  د ـ هیأت

  هیأت   حضور در جلساتبه  اعضاء مکلف  دارد و کلیه  رسمیت  مربوطه  نفراعضای  شود، با حضور هر سهمی  آنها تشکیل



 انجام   نحوه  وهمچنین  مناقصه   ترک  رد تقاضایدر مو  مربوط  اجرائی  دستگاه  توجیهی  گزارشبه  و ابراز نظرخود نسبت

 .اعضاء معتبر خواهد بود اکثریت با رأی  هیأت تصمیمات موردنظر هستند لکن معامله

  باشد، انجام   کوچک  معامالت  برابرنصاب  از پنجاه  بیش  معامله  مبلغ  که  در صورتی  قانون  این(  ۲۷)  ماده  هـ ـ در اجرای 

 : زیر مجاز خواهد بود مورد با تأیید مقامات حسب ماده اینموضوع  نفری سه هایهیأت از تصویب سپ معامله

مزبور    مؤسسه  وزیر یا رئیس  ترتیب، بهدولتی  و شرکتهای  دولتی  ها و مؤسساتوزارتخانه  مرکزی  ـ در مورد واحدهای ۱

 .شرکت مدیرههیأت دولتی و در مورد شرکتهای

 که   غیراستانی  اعتبارات  به  مربوط  و در مورد معامالت  استانی  بودجه  نظام  تابع  محلی  اجرائی  ـ در مورد دستگاههای۲

 دولتی  در مورد مؤسسات  گردد و همچنینمی  از مرکز ابالغ  خارج   واحدهایبه    دولتی  ها و مؤسساتوزارتخانه  توسط

 .مربوطه اندار استان از مرکز، است مستقر درخارج

 صورتجلسه  کند و با نظر موافق  شرکتماده    این  موضوع  مناقصه  ترک  استاندار شخصاً در هیأت  که  ـ در مواردی  تبصره

 .ندارد   ضرورت را امضاء نماید، تأیید مجدد وی مربوط

  محاسبات   ، دیوانایران   اسالمی  جمهوریسیمای، صدا و  نگهبان  ، شورایقضائیه  قوه  به  مربوط  ـ درمورد معامالت۳

 دولتی  ها و مؤسساتاز وزارتخانه  یک  هیچ  شوند و تابعمی  اداره  مستقل  صورت   به  که  دولتی  کشور و سایر مؤسسات

  جمهوری   و سیمای صدا    سازمان  ، رئیسوی  منتخب  از معاونین  مورد یکی  یا حسب  قضائیهقوه  رئیسترتیب  نیستند، به

 .ربطذی اجرائی دستگاه مقام کشور و بالترین محاسبات دیوان ، رئیسایران  اسالمی

 .مربوط نهاد یا مؤسسه اجرائی مقامبالترین غیردولتی عمومی و نهادهای مؤسسات  به مربوط ـ درمورد معامالت۴

  معامله   باشد انجام  کوچک  معامالت  برابرنصاب  از دویست  بیش  معامله  مبلغ  که  درصورتی  ماده  بند )هـ( این  و ـ در اجرای 

  جمهوری   و فرهنگی  ، اجتماعی اقتصادی  توسعه  سوم  برنامه  تا پایان  مادهاین  موضوع  نفریسه  هیأتهای  از تصویب  پس

  ریزی و برنامه  مدیریتسازمان  از رئیس  مرکب  تأیید هیأتی  به  نوطم  از آن   اقتصاد و پس  تأیید شورای  به  منوط  ایران   اسالمی

 .مذکور در بند )هـ( خواهد بود  مقام و بالترین و دارائی (، وزیر امور اقتصادی کشور )دبیر هیأت

 مناقصه  برگزاری به الزام  ـ موارد عدم  ۲۹ ماده

توانند  می  قانون  این(  ۱)  ( مادهدر بند)ب  مندرج  اجرائی  و دستگاههای  تنیس   مناقصه  برگزاری  به  در موارد زیر الزام

 :دهند مورد نظر را انجام ، معاملهمناقصه  تشریفات انجام بدون

  در مرکز و  اجرائی دستگاه مقام وزیر یا بالترین و مسؤولیت تشخیص به که و حقوقی ، خدماتمنقول ـ خرید اموال الف 

 .نباشد مشابه انواع و دارای ( بودهفرد )انحصاریآنها منحصر به مجاز از طرف و یا مقامات یا استان

 مقام  وزیر و یا بالترین  و مسؤولیت  تشخیص  به  که  غیرمنقول  اموال  گرفتن  یا اجاره  تملیک  شرط  به  ـ خرید، اجاره  ب

 دادگستری  رسمی کارشناسان نظر از هیأت  آنها با کسب مجاز از طرف و یا مقامات در مرکز و یا استان اجرائی دستگاه

 .خواهد شد انجام رسمی نبود کارشناسان درصورت مربوطه خبره کارشناساننفر و یا هیأت  سه  حداقل 

 مراجع  آنها از طرف  هاینرخ که تر یاحقوقییا کم شده تعیین با قیمت ، کال و خدماتو غیرمنقول منقول ـ خرید اموال  ج

 .باشد  شده تعیین صالحذی قانونی

تولید   با تداوم  و مرتبط  صرفاً جایگزینآلت  و ماشین  تجهیزات  و تأمین  و متحرک  ثابت  آلتو ماشین  د ـ تعمیر تجهیزات

  اجرائی   دستگاه  مقام  وزیر یا بالترین  و مسؤولیت  تشخیص  د بهواحد نگردتوسعه    شامل  که  نحوی  به  تولیدی  در واحدهای 

 .کشور و صالح صرفه   آنها با رعایت مجاز از طرف و یا مقامات در مرکز و یا استان

ـ خرید خدمات  یا مدیریت  ، طراحی بر مطالعهمشتمل    بازرگانی  فنی  مشاور و مشاوره  از مهندسی  اعم  مشاوره  هـ    و 

 .و کارشناسی ایمشاورهخدمات  و یا هرنوع و اجرا و نظارت برطرح

  از تصویب   پس  ماه  سه  حداکثر ظرفمشاوره    خدمات  و معیارهای  ، موازینضوابط  تعیین  بند جهت  این  اجرائی  نامهآئین

 .رسدمی وزیران  یأته تصویب کشور به ریزیو برنامه مدیریت پیشنهاد سازمان به قانون این



 اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا بالترین  ومسؤولیت  تشخیص  به  و نظایر آن   و ورزشی  ، آموزشیو هنری  فرهنگی  و ـ خدمات

 .کشور و صالح صرفه مقدور نباشد بارعایت مناقصه برگزاری امکان که

 ادوات   موجود و همچنین  و متحرک  ثابتآلت  ماشین  و تجهیزات  وازمل  و یا تکمیل  تعویض  برای  یدکی  ز ـ خرید قطعات

  مقام   بالترین با تشخیص  آن تأمین  که و نظایر آن و فنی علمی آزمایشگاههایو لوازم  دقیق گیریاندازه و ابزار و وسایل

  که  مربوط رشته نفرکارشناس یک حداقل  از سوی  عاملهمورد م بهای پذیر نباشد، با تعیینامکان مناقصه ازطریقاجرائی  

  آنها انتخاب   مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا بالترین  مورد توسط  حسب

 .شودمی

 .کشور و صالح صرفه با رعایت وزیران هیأت تشخیص به محرمانه  ـ درمورد معامالت ح

 .قضائی  احکام از اجرای  ناشی و تعهدات ـ خرید سهام ط

 قوانین ـ نسخ  ۳۰ ماده

 .گرددمی منسوخ قانوناین  مشمول مغایر دستگاههای و مقررات قوانین تمامی قانون این تصویب از تاریخ

یکهزار و سیصد    ماه  فروردین  و پنجم  بیست  مورخ  شنبهروز سه  علنی   در جلسه   تبصره  و ده  ماده   بر سی  مشتمل  فوق  قانون

(  و بند )ب(  ۱)  ( مادهدر بند )ب  با اصالحاتی   ۳/۱۱/۱۳۸۳  و در تاریخ  تصویبالمیاس  شورای  مجلس  و هشتاد و سه 

  نظام  مصلحت  تشخیصمجمع  تصویب  به(  ۲۸)  بند )ز( ماده(  ۳)د(، )هـ( و جزء )  بندهای  و حذف (  ۳۰)  و ماده(  ۲۸)  ماده

 .رسید

 ـ  ۱۳۸۳ون برگزاری مناقصات ـ مصوب قان(  ۳تصویب نامه راجع به تعیین نصاب معامالت موضوع ماده )

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

وزارت امور    ۱۳۸۴/ ۱۷/۳مورخ    ۲۱۲۷/۵۶/ ۷۴۴۰بنا به پیشنهاد شماره    ۲۹/۳/۱۳۸۴هیئت وزیران در جلسه مورخ  

 :ـ تصویب نمود ۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ( ۳ماده )( ۱اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره )

و تا زمانی که   ۱۳۸۴ـ از ابتدای سال    ۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب  (  ۳معامالت موضوع ماده )   نصاب

 .قانون یادشده تعیین می گردد( ۳اصالح نشده است به میزان مقرر در ماده )

  

—————————————————————————————————————

————— 

  

 ۱۳۸۵قانون برگزاری مناقصات در سال ( ۳اصالح ماده )

 هـ ۳۵۲۰۹ت/۱۰۱۸۷۳شماره

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

وزارت امور    ۳/۱۳۸۵/ ۷مورخ    ۹۳۱۲/۱۰۱۱/۵۶بنا به پیشنهاد شماره    ۱۳۸۵/ ۱۷/۸هیئت وزیران درجلسه مورخ  

 :ـ تصویب نمود۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ( ۳ماده )( ۱اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره )

 :یابدبه شرح زیر افزایش می ۱۳۸۵قانون برگزاری مناقصات در سال( ۳ت موضوع ماده)الف ـ نصاب معامال

 .لایر باشد( ۲۵،۸۳۰،۰۰۰ـ معامالت کوچک: معامالتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار )۱

و از دویست و پنجاه و    مبلغ معامالت کوچک بوده  ـ معـامالت متـوسط: مـعامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف۲

 .لایر تجاوز نکند( ۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰هشت میلیون و سیصد هزار )



(  ۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰ـ معامالت بزرگ: معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار )۳

 .لایر و بیشتر باشد

های سال قبل ی ایران در شروع هر سال از شاخصب ـ تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسالم

 .شوداستفاده می

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 

  

—————————————————————————————————————

—————————— 

  

 هـ ۳۴۱۶۲ت/۸۴۱۷۸شماره

۱۳۸۵/۷ /۱۶ 

  

 قانون برگزاری مناقصات ( ۲۹نامه بند » هـ« ماده )آیین

 ی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و داراییسازمان مدیریت و برنامه ریز

سازمان مدیریت و    ۲۸/۸/۱۳۸۴مورخ    ۱۴۹۹۶۶/۱۰۱بنا به پیشنهاد شماره   ۵/۷/۱۳۸۵هئیت وزیران در جلسه مورخ  

نامه بند یاد شده را  ـ , آیین۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب(  ۲۹ریزی کشور و به استناد بند » هـ « ماده )برنامه

 :به شرح ذیل تصویب نمود

 فصل اول ـ کلیات 

 ف و کاربردـ هد۱ماده

نامه به اختصار قانون نامیده قانون بـرگزاری مناقصات که در این آیین (  ۲۹الف ـ هدف: در اجرای بنـد » هـ« ماده )

 :شوند شود, ضوابط, موازین و معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین میمی

 ,ـ انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند۱

 ,رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاورهـ ایجاد محیط ۲

 .ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره۳

نامه را در معامالت بزرگ رعایت  قانون, باید مقررات این آیین(  ۱ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند » ب« ماده )

 .باشدنامه برای معامالت کوچک و متوسط لزم الجرا نمیکنند. رعایت ضوابط این آیین

 ـ تعاریف ۲ادهم

 :شوندنامه به کار رفته است, بشرح زیر تعریف میالف ـ اصطالحاتی که در این آیین

 .ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات۱

 .ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۲



 .قانون( ۱ـ کارفرما: دستگاههای موضوع بند » ب« ماده )۳

از حداقل سه عضو شامل بالترین مقام کارفرمایی یا نماینده وی, ذیحساب یا  ـ هیئت انتخاب مشاوره : هیئتی مرکب  ۴

 .گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضی مشاورهبالترین مقام مالی دستگاه مناقصه 

 ـ مشاوره: خدمات مهندسی مشاوره و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر مطالعه, طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا ۵

 :ای از جملهو نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره

 ,ـ طراحی مفهومی, پایه و تفصیلی, نیمه تفصیلی و اجرایی۱ـ ۵

 ,ـ مطالعات توجیهی و تهیه طرح۲ـ ۵

 ,ایـ مطالعات پژوهشی, تحقیقاتی, بنیادی, کاربردی, راهبردی و توسعه۳ـ ۵

 ,ـ مطالعات موضوعی, بخشی, جامع و میان بخشی۴ـ ۵

 ,مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین ـ ۵ـ  ۵

 ,ـ تهیه و تنظیم استانداردها, ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی ۶ـ ۵

 ,ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه۷ـ ۵

 ,ـ مهندسی ارزش ۸ـ  ۵

 ,ـ برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی۹ـ ۵

 ,ـ پایش و ارزشیابی طرحها۱۰ـ  ۵

 ,ـ خدمات مدیریتی۱۱ـ ۵

 ,ـ مدیریت طرح۱۲ـ ۵

 ,ـ کنترل مهندسی۱۳ـ ۵

 ,ـ مطالعات اقتصادی۱۴ـ ۵

 ,سنجی, طراحی و مدیریت سیستمهاـ امکان ۱۵ـ  ۵

 ,ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی۱۶ـ ۵

 ,برداریـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره۱۷ـ ۵

 ,ـ مطالعات آماری۱۸ـ  ۵

 ,ـ نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطالعات جغرافیایی۱۹ـ  ۵

 ,افزاریهای نرم اندازی, نگهداری و پشتیبانی بستهـ ویژه سازی, نصب, راه۲۰ـ ۵

برنامه ۲۱ـ ۵ امکانـ  پیادهریزی,  ساخت,  طراحی,  مطالعه,  استانداردسازی,  طرح,  مدیریت  و سنجی,  ارزیابی  سازی, 

 ,العاتممیزی نظامهای فناوری اط

 ,افزاری سفارشیسازی, انتقال, پشتیبانی و نگهداری نرمنویسی, پیادهـ معماری اطالعات, برنامه۲۲ـ ۵



 ,ایهای رایانهـ طراحی شبکه ۲۳ـ ۵

 .ـ خدمات جانبی و مکمل خدمات مشاوره۲۴ـ ۵

رد فوق باشد, به پیشنهاد های تخصصی نیازی به افزودن یا تغییر مواتبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوری و زمینه

 .شوددستگاههای اجرایی و تأیید سازمان, موضوع ابالغ می

ای که سازمان گواهینامه های مشاورهـ مشاوره: شخـصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای انجام کار مشاوره. در رسته ۶

 .گرددجد شرایط« مشخصاً بیان میشود, » وادهد, طبق دستورالعملی که توسط سازمان بعداً تهیه میصالحیت نمی

که توسط مشاوران «(  ۲ماده »«  ۵ـ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره )به استثنای موارد مذکور در جزء » ۷

 .شودشده توسط مراجع قانونی( انجام میحقیقی یا حقوقی صالحیتدار )تأیید صالحیت

ای ۸ یافته با هدف  ارتقای دانش و شناخت پدیدهـ کار پژوهشی: فعالیتهای نظام  انسانی, اجتماعی و جاد و  های طبیعی, 

 .ای یا کاربردی انجام شودفرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی, توسعه

وار و دارای هدف, منابع, مهلت و برنامه زمانی معین که معمولً از  ـ طرح/پروژه: تبیین یک سلسله فعالیتهای سامانه۹

 .شودره, پیمانکاری, تأمین کال و خدمات اجرا میطریق تحصیل خدمات مشاو

ـ دعوتنامه: فراخوانی است که از طریق پست سفارشی, تلگرام, تلکس, پست الکترونیک یا نظایر آن, با رعایت ماده  ۱۰

 .شودقانون به نشانی مشاوران ارسال می( ۲۲)

ی کیفی مشاوران, بین مشاوران منتخب )موضوع  کاربرگهایی که به منظور ارزیاب : (RFQ) ـ استعالم ارزیابی کیفی۱۱

 .شودنامه(, توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت میاین آیین ۷ماده

کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها, به طور یکسان بین مشاوران  : (RFP) ـ درخواست پیشنهاد۱۲

 .شودمورد نیاز از آنها دریافت می برگزیده )فهرست کوتاه(, توزیع و اطالعات

ـ فراخوان مشاوره: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه برای دریافت استعالم ارزیابی کیفی به اطالع مشاوران ۱۳

 .رسدمی

ارزیابی کیفی مشاوران که در روزنامه۱۴ استعالم  دریافت  فراخوانی برای  ارزیابی:  های کثیرالنتشار منتشر  ـ آگهی 

 .شودمی

قانون(  «  ۱۴بند » ب« ماده »  «  ۵ـ مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فـنی و مالی مـشاوران )طبق جزء »  ۱۵

باشد و فرآیند خرید  معتبر است و پس از آن, در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد, پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می

 .شودخدمات مشاوره تجدید می

امه زمانی انتخاب مشاوره: سندی که در آن, زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره, مدت ـ برن۱۶

 .شوداعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می 

ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که استعالم ارزیابی پیشنهادها را دریافت نموده و توان انجام  ۱۷

 .ت مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشندخدما

ـ مطالعات توجیهی: مطالعات توجیه فنی, اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی که به تأیید یا رد یک طرح و تعیین  ۱۸

 .حدود اجرای آن منجر شود

 .شودـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی, اجرایی, روش ساخت و تدارک یک طرح منجر می۱۹

ـ ارزشیابی: فرآیندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره زمانی تعیین  ۲۰

 .شودمی

ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده )براساس قانون تجارت(, شامل دو یا چند شخص ۲۱

 .ره شوندحقیقی یا حقوقی, متقاضی انجام خدمات مشاو



 .بینی نباشدـ کارهای مشروط: آن بخش از کارهای مشاوره که به لحاظ مقدار, مدت و چگونگی انجام کار, قابل پیش۲۲

 .گیردـ مدیرطرح : شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد مشخص وظایف مدیریت بر انجام طرح را بر عهده می۲۳

 :نامه به شرح زیر می باشدب ـ معادلها و اختصارات در این آیین

 :ـ طرح/پروژه۱

Project 

 :ـ گزارش شناخت2

ITC = Information to Consultants 

 :ـ شرح کلی خدمات3

TOR=Terms of Reference 

 :ـ فراخوان/ دعوتنامه4

LOI = Letter of Invitation 

 :ـ ارزیابی کیفی 5

PQ = Pre-qualification 

 :ـ استعالم ارزیابی کیفی 6

RFQ = Request for Qualification 

 :ـ درخواست پیشنهاد7

RFP =  Request For Proposal 

 :ـ پیشنهاد فنی 8

TP = Technical Proposal 

 :ـ پیشنهاد مالی9

FP = Financial Proposal 

 :ـ انتخاب براساس کیفیت10

QBS = Quality Based Selection 

 :خاب براساس کیفیت و قیمتـ انت11

QCBS = Quality and Cost Based Selection 

 :ـ انتخاب براساس بودجه ثابت12

SFB =  Selection under a Fixed Budget 



 :ـ انتخاب در شرایط انحصار13

SSS = Single Source Selection 

 :ـ هیئت انتخاب مشاور14

EC = Evaluation Committee 

 :ـ پیمانکار عمومی15

GC= General Contractor 

 :ـ شرایط عمومی قرارداد16

GCC = General  Conditions of Contract 

 :ـ طرح و ساخت17

DB= Design and Build 

 :ـ طرح و ساخت )مهندسی ـ تأمین کال ـ ساخت(18

EPC =  Engineering and Procurement and Construction 

 :مهندسی ـ ساخت(ـ طرح و ساخت )19

EC =  Engineering and Construction 

 :ـ مبلغ مشروط20

Provisional Sum 

های  نامهنامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات و آیینپ ـ سایر اصطالحاتی که در این آیین

 .شودایر قوانین تعریف و تفسیر مینامه تشخیص صالحیت مشاوران و سآن, قانون محاسبات عمومی کشور, آیین

 فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره 

 ـ مسئولیتها و نقشها ۳ماده

 :تواند شامل موارد زیر باشدالف ـ مسئولیتهای کارفرما در خرید خدمات مشاوره می

 ,نامه(این آیین« ۴ـ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره )موضوع ماده »۱

 ,درباره تجدید فرآیند خرید خدمات مشاورهـ تصمیم گیری ۲

 ,ـ مستندسازی و اطالع رسانی خرید خدمات مشاوره۳

 ,ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره ساده۴

 .ـ انعقاد قرارداد مشاوره ۵

 :تواند شامل موارد زیر باشدب ـ مسئولیتهای هیئت انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره می



 ,کفایت و تأیید گزارش شناختـ بررسی ۱

 :ـ ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه, شامل۲

 ,(RFQ) ـ تأیید مفاد استعالم ارزیابی کیفی۱ـ۲

 ,ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها۲ـ2

 ,ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران۳ـ۲

 ـ تهیه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزیابی کیفی؛ ۴ـ۲

 ,(RFP) أیید مفاد درخواست پیشنهادـ ت۳

 ,ـ ارزیابی فنی پیشنهادها4

 ,ـ گشایش پاکتهای فنی و قیمت ۵

 ,ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین مشاور منتخب ۶

 .ـ تصویب شرایط انحصار۷

 ۱ـ۲بند » الف« و ردیفهای  «  ۳توان مسئولیتهای جزء »تبصره ـ در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود, می

 .بند » ب« را به مدیر طرح واگذار کرد« ۲جزء » ۴ـ۲تا 

 :پ ـ مسئولیتهای سازمان در خرید خدمات مشاوره عبارتند از

 ,رشته, زمینه تخصصی و پایه صالحیتـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صالحیتدار با ذکر ۱

 .های مشخص شدهـ تهیـه و ارایه فهرسـت بلـند مشاوران صالحیـتدار برای مـناقصات مـحدود در رشته ۲

 ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره۴ماده

 :الف ـ کارفرما قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاوره, باید اقدامهای زیر را انجام دهد

 ,نامه(این آیین« ۵شناخت )موضوع ماده »ـ تهیه گزارش ۱

 ,نامه(این آیین« ۶ـ تهیه شرح کلی خدمات )موضوع ماده »۲

 ,نامه(این آیین« ۲۰ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد )موضوع ماده »۳

 ,نامه(این آیین« ۷ـ تهیه مفاد فراخوان )موضوع ماده »۴

 ,ـ برآورد هزینه خدمات مشاوره ۵

 ,مانی خرید خدمات مشاورهـ تهیه برنامه ز ۶

 ,نامه(این آیین« ۱۸ـ تعیین روش انتخاب مشاوران )موضوع ماده »۷

 ,ـ تعیین هیئت انتخاب مشاور, حسب مورد ۸

 ,نامه(این آیین« ۱۵ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی, حسب مورد )موضوع ماده »۹



م را برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی  ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور, مقدمات لز

 .ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی انجام دهد و از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کندمطالعات, نقشه

 ـ گزارش شناخت ۵ماده

 :الف ـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زیر تهیه کند

 ,کمی طرح ـ عنوان, مشخصات کلی, اهداف کیفی و۱

 ,ـ سازمان کارفرمایی۲

 :ـ مستندهای تأمین منابع مالی شامل۳

 ,ـ برآورد اولیه خدمات مشاوره, حسب مورد۱ـ۳

 ,ـ روش تأمین منابع مالی۲ـ۳

 ,ـ برنامه زمانی کلی طرح۴

 ,ـ مدت اعتبار پیشنهادها ۵

کار     ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجمال برای مشاور از نظر شرایطـ اسناد فنی و نقشه ۶

 ,تبیین کند

 .ها و دستورالعملهای مربوطـ فهرست مهمترین مقررات, بخشنامه۷

کارفرما نباشد, کارفرما تبصره ـ در مواردی که یک یا چند جزء از موارد مندرج در بند » الف« قابل تأمین از سوی  

 .مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزینه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند

ب ـ در صورتی که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی خاص 

یا مالحظات زیست محیطی خاصی نافذ باشد, در    )مربوط به مقررات بیمه, عوارض, مالیات و نظایر آن(, حفاظت ویژه

 .گزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط باید تشریح شوند

 ـ شرح کلی خدمات ۶ماده

 :باید حداقل حاوی موارد زیر باشد (TOR) الف ـ شرح کلی خدمات

 ,ـ هدف و محدوده طرح۱

 ,وژیـ اطالعات پایه, به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدول۲

 ,ـ مبانی, اصول, معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما۳

ها یا گزارشهایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان کار, به ـ خروجیها و نتایج مورد نیاز شامل اطالعات, نقشه۴

 ,کارفرما تحویل دهد

 ,ص ثالثی انجام شود ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخ ۵

 .ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی, حسب مورد ۶

ب ـ حتی المقدور سازمان با دریافت نظر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه و ابالغ شرح خدمات همسان برای کارهای مشاوره 

کارفرما می اینصورت,  در غیر  کند,  تهیه  اقدام  را  تفصیلی خدمات  از مشاور  تواند شرح  فنی  امتیاز  به عنوان یک  یا 

 .درخواست کند



 ـ فراخوان ۷ماده

 :تواند به روشهای زیر فراخوان را منتشر کندالف ـ کارفرما می 

 ,های کثیرالنتشار کشوریـ انتشـار آگهی از دو تا سه نوبـت حـداقل در یکی از روزنامه ۱

گران صالحیتدار برای نامه تهیه فهرست مناقصهونی, طبق آیینـ دریافت فهرست بلند مشاوران از سازمان یا مراجع قان۲

 ,مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه برای آنها

ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرایی از فهرست بلند قبلی دریافت شده از سازمان یا مراجع قانونی دیگر و سه  ۳

آنکه بیش از دو سال از دریافت لیست سپری نشده باشد و ارسال دعوتنامه    مشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به

 .برای آنها در صورت دارا بودن صالحیت و ظرفیت کاری مشاوران براساس خود اظهاری ایشان

بند » الف« (  ۳ـ در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت دستگاه اجرایی ذیربط, تعداد مشاوران موضوع جزء )۱تبصره

 .با سابقه کمتر از پنج سال باید به لیست قبلی اضافه شود  یابد؛ در این حالت, حداقل یک مشاورشاور تقلیل میبه پنج م

ـ برای کارهایی که برآورد هزینه مشاوره آنها بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد, به استثنای موارد  ۲تبصره

 .آگهی ضروری است نامه, انتشاراین آیین( ۱۸مشمول بند » ث« ماده )

 :ب ـ فراخوان مشاوره باید حداقل شامل موارد زیر باشد

 ,ـ نام و نشانی کارفرما۱

 ,ـ موضوع خدمات مشاوره۲

 ,ـ گواهینامه صالحیت, حسب مورد۳

 ,ـ اعالم انجام ارزیابی کیفی, حسب مورد۴

 ,ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور ۵

 ,سنادـ تاریخ, مهلت و نشانی دریافت و تحویل ا ۶

 ,ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم۷

پ ـ در صورت انتشار آگهی و تحقق شرایط انحصار )ایجاب یک متقاضی برای انجام معامله(, فراخوان یاد شده, برای  

 .احراز انحصار, باید حداقل برای یک بار تجدید شود

 .شودتبصره ـ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد می

 ـ همزمانی خدمات مشاوره ۸ماده

الف ـ ارجاع همزمان فعالیتهای جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی, در صورتی که دارای صالحیت لزم در رشته مربوط 

 .باشد, مجاز است

 :ز نیست ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجا

 ,ـ مدیریت طرح با طراحی و نظارت۱

 ,ـ مطالعات توجیهی با طراحی و نظارت۲

 ,ـ مهندسی ارزش با طراحی و نظارت۳



پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی مشاوری که خدمات مدیریت طرح, بازرسی, طراحی یا نظارت در  

 . و پیمانکاری همان طرح ممنوع استطرحی را بر عهده گرفته است. در قراردادهای تأمین کال

 &DB) ت ـ همزمانی طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری طرح و ساخت

EPC& EC), ایجاد نرم افزارهای سفارشی و پیمانکاری عمومی (GC) شود, مجاز استارجاع می. 

 ـ تشخیص صالحیت و موازین کلی۹ماده

شوند,  هایی که توسط سازمان تشخیص صالحیت میکارهای مشاوره در معامالت متوسط و بزرگ, در رشتهالف ـ ارجاع  

 .فقط به مشاوران دارای گواهینامه صالحیت سازمان مجاز است

شود, حسب مورد, هایی که گواهی صالحیت یا مجوزهای معتبر از سوی سایر مراجع قانونی صادر میب ـ در رشته 

 .واهی صالحیت مربوط را درخواست کندکارفرما باید گ

پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعایت » لیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین  

تمام مشاوران فراخوانده شده, باید دارای (,  ۲۲/۱۰/۱۳۳۷و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری« )مصوب

 .نسبت به دستگاه کارفرما باشند شخصیت حقوقی مستقل

شود باید به صورت انتخاب بر ـ فرآیند انتخاب مشاورانی که با حضور شرکتهای وابسته و نظایر آن انجام می ۱تبصره

 .نامه( برگزار شوداین آیین« ۱۹اساس کیفیت و قیمت )موضوع بند » ب« ماده »

 .توانند با دستگاههای ذیربط خود, قرارداد منعقد کنندـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی۲تبصره

قالب گروه مشارکت ارائه می کنند, مجاز است؛ در این ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در 

 .شودصورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می

آیند ارزیابی و انتخاب, از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع, تهدید, تطمیع, رشوه  ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فر

و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده است, به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایتها به مدت حداقل دو سال 

 .شودنامه محروم میاز ارجاع کارهای موضوع این آیین

ه رسیدگی به تخلفات مشاوران و اعمال محرومیت از ارجاع کار, از سوی سازمان تهیه و ابالغ  تبصره ـ دستورالعمل نحو

 .شودمی

 :ج ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره, باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند

 ,ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور۱

 ,پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی, حسب مورد ـ انجام مطالعات توجیهی۲

 ,ـ استقالل مشاور نسبت به کارفرما۳

 ,ـ تنظیم دقیق شرح خدمات۴

 ,ـ رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره ۵

 ,وجود دارد ـ استفاده از قراردادهای همسان در خدمات مشاوره, در مواردی که قراردادهای همسان ۶

ای و یا سایر ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه۷

 .روشها برای تضمین خدمات

نسـبت به تهیـه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق  (  ۲۶ماده )(  ۲تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد )

 .اقدام و به دستگاههای اجرایی ابالغ کند( ۷تا )( ۱ه اصول مصرح در جزءهای )و دستیابی ب

 ـ انتخاب مشاور از طریق مناقصه۱۰ماده



الف ـ چنانچه به تشخیص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طریق برگزاری مناقصه ضروری باشد, باید مناقصه به  

قانون( و مطابق با روش انتخاب بر اساس کیفیت و  «  ۴» بند » الف« ماده  «  ۲ای )موضوع جزء »صورت دو مرحله

 .نامه( برگزار شوداین آیین« ۱۹قیمت )طبق بند » ب« ماده »

قانون و  «  ۲۹ب ـ مستندسازی و اطالع رسانی مناقصاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره )مذکور در بند » هـ« ماده »

ای محدود )روش قیمت نامه( باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله این آیین «  ۲بند » الف« ماده »«  ۷و » «  ۵جزءهای »

 .گیردترازشده( انجام می

 ـ ترجیح مشاوران داخلی ۱۱ماده

 .شودضرب می  ۸/۰الف ـ امتیاز ارزیابی کیفی و امتیاز فنی مشاوران خارجی در عدد 

ب ـ ترجیح مشاوران داخلی که بخشی از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد, مشروط بر آن است که میزان سهم  

رکت سهامداران داخلی,  شرکای داخلی در سود و زیان و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد و میزان مشا

 .بیش از پنجاه درصد کل سهام باشد

 ـ انعقاد قراردادهای مشاوره۱۲ماده

 .الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود

 .ب ـ تغیـیر در موضـوع و شـرایط قـراردادهای مـشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب ممنوع است 

و مبلغ و شرایط قراردادهای مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست کارفرما تا سقف    ـ تغییر در حجم   تبصره

 .بیست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است

ارداد  پ ـ هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان جلسه ارزیابی مالی پیشنهادها و در فاصله تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قر

 .ممنوع است

تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصدی  ت ـ کارفرما می

 .از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند

ساس اعمال مهندسی ارزش, برآورد پروژه را کاهش دهد, یک درصد از ث ـ چنانچه مشاور در طول اجرای پروژه برا

 .شودمیزان کاهش به عنوان پاداش به وی پرداخت می

 ـ مستند سازی و اطالع رسانی۱۳ماده

الف ـ کارفرما موظف است فرآیند انتخاب مشاوران شامل ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها را 

 .ندمستندسازی ک 

 :ب ـ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است

 ,ـ گزارش شناخت۱

 ,ـ شرح کلی خدمات۲

 ,ـ فراخوان مشاوره۳

 ,ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران, حسب مورد۴

 ,ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهاد یا پیشنهادها ۵

 ,ا پیشنهادها )صورتجلسه پایانی(ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهاد ی ۶

 .ـ اسناد قراردادی شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن۷



پ ـ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را مستندسازی و مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران, شامل جزءهای 

 .را از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کند« ۶تا »« ۳»

سازمان موظف است که فهرست مشاوران صالحیتدار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی, پایه صالحیت و نتایج  ت ـ  

 .رسانی مناقصات منتشر کندای مشاوران در پایگاه ملی اطالعارزشیابی دوره

 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران 

 ـ ارزیابی کیفی مشاوران۱۴ماده

 :شودحل زیر انجام میالف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مرا

 ,ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها۱

 ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،۲

 نامه(، این آیین« ۱۵ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی )طبق ماده »۳

 ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،۴

 ـ توزیع استعالم ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما، ۵

 ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،  ۶

 فهرست کوتاه(،ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالترین امتیاز را کسب کنند )تهیه ۷

 ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران، ۸

 ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،۹

 .ـ اطالع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران۱۰

 :شودب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می

 امتیاز(،  ۳۰جربه )سابقه اجرایی( )تا ـ ت۱

 امتیاز(، ۲۰ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی )تا ۲

 امتیاز(،  ۲۰ـ ساختار سازمانی مشاور )تا۳

 ـ خالقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی )ده تا بیست درصد( ۴

 .امتیاز( ۳۰ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما )تا  ۵

نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، این آیین «  ۱۸ارد مذکور در بند » ث« ماده »پ ـ در روش ساده، جز مو

به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهای مذکور در بند » ب« این ماده، بدون استعالم و براساس تشخیص کارفرما  

 .شودا انتخاب میو با توجه به اطالعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرم

 .ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند » ب« این ماده خواهد بود

ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی 

 .کیفی معتبر است



وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای    ای بهج ـ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه

تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و  

 .لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد

 ـ استعالم ارزیابی کیفی مشاوران ۱۵ماده

 :باید حداقل حاوی اطالعات زیر باشد (RFQ) م ارزیابی کیفیالف ـ استعال

 ـ نام و نشانی کارفرما، ۱

 ـ موضوع خدمات مشاوره، ۲

 های لزم، ـ مدارک صالحیت و گواهینامه۳

 ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد،۴

 ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها، ۵

 ی تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد، ـ مدارک و مستندهای لزم برا ۶

 ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،۷

 ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول )شصت امتیاز( برای دعـوت به ارائه پیشنهاد، ۸

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالمها، ۹

 .رح، حسب موردـ نام و نشانی مدیر ط۱۰

ب ـ حداقل زمان لزم برای تکمیل استعالم ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعالمها، برای ارزیابی کیفی 

 .باشددو هفته می

 .نامه(، توزیع شوداین آیین« ۷طور یکسان بین همه مشاوران منتخب )موضوع ماده »  پ ـ استعالم ارزیابی باید به

نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران ( ۲۶ماده )« ۲وب بند »ت ـ سازمان موظف است در چهارچ

 .به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند

 ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران ۱۶ماده

 .الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعالمهای ارزیابی انجام شود

 .تعالمهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشدب ـ بررسی و امتیازدهی اس

پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطالعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده  

شود که دو کار مشابه )با  از در صورتی احراز می شود. حداکثر امتیدر رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می

برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر( توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش  

 .یابدمی

مق و  کارفرما  نشانی  شامل  گذشته  سال  پنج  اطالعات  قبلی،  کارفرمایان  ارزیابی  امتیاز  تعیین  برای  ـ  در ت  مطلع  ام 

دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعالم اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان 

 :شودقبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می

 ـ کیفیت کار،۱

 ـ کفایت کارکنان کلیدی،۲



 .ـ تحقق اهداف زمانی۳

 :شودازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین میث ـ امتیاز مربوط به ساختار س

 ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت، ۱

 ریزی و کنترل پروژه،ـ نظام برنامه۲

 ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت، ۳

 دهی، ـ نظام مستند سازی و روش گزارش۴

 .ح سازمان مشاورـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطالعات در سط۵

 ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران۱۷ماده

تهیه  ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر  ارزیابی کیفی مشاوران، صورتجلسه  انجام  امتیازدهی و  از  ـ پس  الف 

 :شودمی

 .شودـ فهرست استعالمهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعالمها در نزد کارفرما بایگانی می۱

 ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی،۲

 ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،۳

 اند )فهرست کوتاه(،ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده۴

 ـ متن دعوتنامه، ۵

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه، ۶

 .اندـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده۷

تهیه و تصویب هیئت از  کیفی مشاوران پس  ارزیابی  ـ صورتجلسه  به کارفرما گزارش می  ب  شود و  انتخاب مشاور 

شاوران  کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی م

 .در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کند

پـ  در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند )حداقل امتیاز لزم را کسب نکنند(، صورتجلسه 

 .شودارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می

 ها و انتخاب مشاور فصل چهارم ـ ارزیابی پیشنهاد

 ـ روشهای انتخاب مشاوران ۱۸ماده

 :الف ـ روشهای انتخاب مشاوران عبارتند از

 ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت، ۱

 ـ روش انتخاب براساس کیفیت،۲

 ـ روش بودجه ثابت،۳

 ـ روش ساده، ۴



بند » الف« ماده  «  ۵توان برای هر نوع کار مشاوره )موضوع جزء »ب ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت را می

 .نامه( اعمال کرداین آیین « ۲»

 :تواند مطابق موارد زیر باشدپ ـ روش انتخاب براساس کیفیت می

 ب معامالت متوسط باشد،ـ کارهای پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصا۱

ـ مطالعات توجیهی، مهندسی ارزش، تهیه و تنظیم استانداردها، مطالعات جامع میان بخشی، طراحی و ارزیابی نظامهای  ۲

 .ریزی جامعمدیریت، مدیریت فناوری اطالعات و برنامه

 :ت ـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زیر مجاز است

 .وسط سازمان یا سایر مراجع قانونی تعیین شده باشدهای آنها تـ کارهایی که تعرفه۱

 .ـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صالحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی شده باشد۲

التفاوت مربوط در تعرفه های یادشده تغییر یافته یا متفاوت باشد، باید مابهـ در مواردی که حقوق دولتی در تعرفه ۱تبصره

 .شود منظور

ای برای هزینه خدمات مشاوره برآوردی است و  ـ بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایه۲تبصره

 .باشدالزاماً از مصادیق بودجه ثابت نمی

 :این آیین نامه( صرفاً در موارد زیر مجاز است« ۱۹ث ـ روش ساده )مذکور در بند » ت« ماده »

 کاری مشاوران حقیقی باشد،رفیتـ کارهایی که در حد ظ۱

 ـ کارهایی که موضوع آن، نظارت یا تکمیل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد،۲

 قانون(،« ۲ـ کارهایی که حائز شرایط انحصار باشد )موضوع بند » ط« ماده »۳

 ـ کارهای کارشناسی،۴

 ـ خدمات مشاوره حقوقی و امور قراردادها،  ۵

 .شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشدـ کارهای پژوهشی به  ۶

المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا روشهای دیگری برای ج ـ درصورتی که از منابع مالی بین

 .انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است

 شاوره ـ فرآیندهای خرید خدمات م۱۹ماده

نامه( با توجه به این آیین« ۴الف ـ فرآِیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجرای تمهیدات انتخاب مشاوران )موضوع ماده »

 .شودروش انتخاب آغاز می

 :به شرح زیر است (QCBS) ب ـ فرآیند انتخاب براساس کیفیت و قیمت

 فهرست بلند، نامه( و تهیهاین آیین « ۷ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده »۱

 ،(نامهاین آیین« ۱۴ماده » «ـ ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور صالحیتـدار )موضوع بنـد » پ۲

تواند فهرست کوتاه را با دعوت از مشاورانی  تبصره ـ در صورتی که تعداد مشاوران صالحیتدار کافی نباشد، کارفرما می

 .یل کنداند، تکمکه در پایه بعدی تشخیص صالحیت شده



 نامه(،این آیین« ۲۰ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه )طبق ماده»۳

 نامه(،این آیین« ۲۱ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده »۴

 نامه(، این آیین « ۲۳ـ ارزیابی فنی پیشنهادها )طبق ماده » ۵

 نامه(، این آیین«  ۲۴ـ ارزیـابی مـالی پیـشنهادها براساس قیمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب )طبق بند » ب« ماده » ۶

 نامه(،این آیین ۱۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب )طبق ماده ۷

 :به شرح زیر است (QBS) کیفیتفرآیند انتخاب براساس   پ ـ

 نامه( و تهیه فهرست بلند،این آیین « ۷ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده »۱

 نامه(،این آیین« ۱۵ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی مشاوران )طبق ماده »۲

 نامه(،این آیین« ۱۶ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه )موضوع ماده »۳

 نامه(،این آیین« ۲۰ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه )طبق ماده »۴

 نامه(،این آیین« ۲۱ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده » ۵

 مه(، نااین آیین « ۲۳ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد )طبق ماده » ۶

 نامه(،این آیین« ۲۴ـ گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد وی )طبق بند »پ« ماده »۷

 نامه(، این آیین « ۱۲ـ انعقاد قرارداد )طبق ماده »  ۸

 .باشدـ فرآیند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس کیفیت می۱تبصره

الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهای مربوط به  های قانونی یا حقبت، چنانچه از تعرفهـ در روش بودجه ثا۲تبصره

الزحمه باید پس از مهر و امضا در پاکت قیمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات  محاسبه حق

 .مطابق با مستندهای یادشده تصریح کند

 :استت ـ فرآیند انتخاب ساده به شرح زیر 

 نامه(،این آیین« ۲۰ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد )طبق ماده »۱

 نامه(،این آیین« ۱۴ـ ارزیابی کیفی ساده )موضوع بند » پ« ماده »۲

 ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده، ۳

 نامه(،این آیین« ۲۱ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده »۴

 .ـ ارزیابی فنی و مالی ۵

ـ کارفرما در این مرحله باید با توجه به کم و کیف موضوع مشاوره درباره هزینه آن تحقیق کند و با رعایت  ۱تبصره

صرفه و صالح و با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه پیشنهاد فنی و مالی مشاور مورد تأیید باشد، قرارداد با وی منعقد 

 .شودالترین مقام دستگاه کارفرما به تعداد موجود کفایت میشود و چنانچه اخذ سه پیشنهاد ممکن نباشد، بمی

ـ در کارهای پژوهشی که مشمول حق تألیف، ثبت اختراع یا شرایط انحصار باشد، با تأیید بالترین مقام دستگاه  ۲تبصره

 .توان با یک استعالم و رعایت صرفه و صالح، قرارداد مشاوره را منعقد کردکارفرما، می



 نامه(، این آیین « ۱۲قرارداد )طبق ماده » ـ انعقاد  ۶

 ـ درخواست پیشنهاد ۲۰ماده

 :شامل دو بخش است (RFP) درخواست پیشنهاد  الف ـ

 :ـ بخش فنی شامل۱

 ، (ITC) گزارش شناخت ۱ـ۱

 ،(TOR) شرح کلی خدمات ۲ـ۱

 نامه(،این آیین« ۱۸ـ روش انتخاب مشاور )موضوع ماده »۳ـ۱

 ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از معیارها،۴ـ۱

 ـ ضریب تأثیر فنی در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت، ۵ـ ۱

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول )شصت امتیاز(،  ۶ـ۱

 ، حسب مورد،ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادی۷ـ۱

 ـ مدت اعتبار پیشنهادها، ۸ـ ۱

 ـ متن قرارداد همسان )الحاقی(، حسب مورد، ۹ـ ۱

 ـ نحوه تنظیم متدولوژی، حسب مورد، ۱۰ـ۱

 .ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما۱۱ـ۱

 :ـ بخش مالی حداقل شامل ۲

 الزحمه، ـ نحوه محاسبه حق۱ـ۲

 الزحمه، ـ روش پرداخت حق۲ـ۲

 ردولتی مترتب بر قرارداد،ـ حقوق دولتی و غی۳ـ۲

 ـ نرخ تسعیر ارز، حسب مورد،۴ـ۲

 الزحمه پیشنهادی مشاور،ـ فرم حق  ۵ـ ۲

 .ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر حسب مورد ۶ـ۲

ی خدمات بیش از ده برابر معامالت  ـ در مواردی که انتخاب مشاور از طریق مسابقه معماری باشد یا مبلغ برآورد۱تبصره

 .شودمتوسط باشد، هزینه تهیه پیشنهاد طبق شرایط مقرر در بخش مالی پرداخت می

الزحمه آنها بر اساس ـ در کارهایی نظیر نظارت بر اجرا و مدیریت طرح که بخشی از آن مشروط باشد و حق۲تبصره  

د بر اساس سازمان اجرایی مشابه و دوره زمانی یکسان استعالم شود  نفر ـ ماه برآورد شود، پیشنهادهای مالی مشاوران بای

های ثابت نظیر میزان کسور و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و امکانات موردنیاز و نیز تسهیالتی و هزینه

ی و تنبیهی به منظور  شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. همچنین سیاستهای تشویقکه از سوی کارفرما تأمین می

 .رسانی شودشرایط عمومی قراردادهای همسان )در صورت وجود( اطالع  تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد



 .نامه ارسال کنداین آیین« ۱۷ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را برای همه مشاوران منتخب ماده »

 .موعد مقرر به کارفرما تحویل شود پ ـ درخواست پیشنهاد باید توسط مشاوران تکمیل و در

 ـ تهیه و تحویل پیشنهادها۲۱ماده 

 :الف ـ رعایت مقررات زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است

 ـ پیشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوند،۱

 ـ اطالعات صحیح و کامل باشد،۲

 مورد، ارائه شود،  های صالحیت، حسبـ اطالعات مربوط به گواهینامه۳

 ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود،۴

 .ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود ۵

توانند بیش از یک پیشنهاد )فنی و مالی( تسلیم کنند، مگر آنکه در اسناد درخواست پیشنهاد نحوه دیگری  ب ـ مشاوران نمی

 .بینی شده باشدپیش

 .پ ـ مشاوران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید در پاکتهای جداگانه و لک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند

ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارائه شده توسط مشاوران را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه  

 .بازگشایی از آنها صیانت کند

، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان ث ـ هرگونه تسلیم

 .انجام شود (RFP) مقرر در اسناد درخواست پیشنهاد

 ـ توضیح و تشریح اسناد۲۲ماده 

تواند  ی مشاهده کند، میالفـ  چنانچه مشاوری در استعالم ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، ابهام یا ایراد

 .از کارفرما توضیح بخواهد

ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مشاوران و همچنین در صورت تشکیل »جلسه توضیح اسناد«، رونوشت صورتجلسه 

 .اند، ارسال شودقانون(، باید به طور یکسان برای همه مشاورانی که اسناد را دریافت کرده« ۲۲آن، )مطابق ماده »

رسانی ـ امکان ارائه توضیحات و دریافت سؤال و ارائه پاسخها و یا سایر راهنماییها از طریق شبکه ملی اطالعتبصره  

 .امکانپذیر باشد

 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها ۲۳ماده 

الف ـ تفکیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروری است و هرگونه ارزیابی فنی پیشنهادها، تنها پیش از گشودن 

اکتهای قیمت مجاز است. پاکتهای قیمت باید تا پایان مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده در جایی مطمئن نگهداری پ

 .شوند

، مطابق   (QBS) یا انتخاب بر اساس کیفیت (QCBS) ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت 

کیل جلسه گشایش پاکتهای قیمت، در جلسه گشایش پاکتهای فنی اعالم  قانون، زمان و مکان تش«  ۱۸با بند »ج« ماده »

خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است و در این صورت پاکتهای قیمت در 

 .شودیک لفاف لک و مهر شده توسط کارفرما صیانت می

شود. در این روش، مجموع ضریب  ی و امتیازدهی به روش وزنی انجام میپ ـ ارزیابی فنی پیشنهادها مشتمل بر بررس

کند. امتیاز باشد و هر مشاور در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب میوزنی معیارها معادل صددرصد می



. حداقل باشدکل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می

 .ذکر شود (RFP) امتیاز قابل قبول )شصت امتیاز( و نحوه تعیین امتیاز باید در درخواست پیشنهاد

 :ت ـ معیارهای اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر است

تفـصیلی خدمات،  شناسی با توجه به معیارهای فرعی نظـیر شرحشناسی/ متدولوژی )سی درصد(: امتیاز روشـ روش ۱

های فنی و اجرایی، برنامه  دهی پروژه، گزینهنـحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطالعات و نظام مستندسازی و گزارش

 .شودزمانی مشاور با توجه به روش پیشنهادی برای انجام کار تعیین می

بر اساس معیارهای فرعی نظیر صالحیتهای  ـ کارکنان کلیدی مؤثر )ده تا چهل درصد(: امتیاز کارکنان کلیدی مؤثر طرح  ۲

های  های آموزشی، تجربهعمومی کارکنان با توجه به تحصیالت و آموزشهای عمومی، سوابق کار و مسئولیتها، دوره

 .شودویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهای خاص، آشنایی با قوانین و مقررات و نظایر آن تعیین می

بیست درصد(: این امتیاز بر اساس تجربیاتی به جز موارد مذکور در ارزیابی کیفی مشاوران )موضوع  ـ تجربیات ویژه )۳

 .شودنامه( که مربوط به انجام کارهای مشابه با طرح یا پروژه مورد نظر باشد، تعیین میاین آیین« ۱۶بند »پ« ماده »

شود که مشاور موظف به برگزاری کارگاههای منظور میـ آموزش و انتقال فناوری )پنج درصد(: این امتیاز در مواردی  ۴

رسانی و انفورماتیک  آموزشی یا تهیه مستندهایی برای آموزش کارکنان کارفرما یا اشخاص ثالث باشد یا خدمات اطالع

 .شودن میرا هم به انجام رساند. این امتیاز با توجه به معیارهای فرعی نظیر تجربه آموزش و پیشنهاد انتقال فناوری تعیی

 .ـ بومی بودن مشاور )پنج درصد( ۵

تبصره ـ وزن هر یک از معیارهای فوق و نیز معیارهای فرعی باید در درخواست پیشنهاد قید شود و تغییر در اوزان 

 .معیارها ممنوع است

را پیشنهادها  فنی  ارزیابی  نتایج  مشاوران،  پیشنهادهای  به  امتیازدهی  از  بعد  مشاور  انتخاب  هیئت  ـ  تنظیم    ث  با 

 :کند. این گزارش باید حداقل شامل موارد زیر باشدای به کارفرما گزارش میصورتجلسه 

 ـ نام و مشخصات مشاوران،۱

 ـ معیارهای ارزیابی فنی و اهمیت وزنی هر یک از معیارها،۲

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول،۳

 ـ امتیاز مشاوران برای هر یک از معیارهای ارزیابی، ۴

 متیاز فنی کل هر یک از مشاوران، ـ ا ۵

 اند،ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای گشایش پاکت قیمت )ارزیابی مالی پیشنهادها( برگزیده شده ۶

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه،۷

 ـ نام و امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور،  ۸

 .شنهادها ضرورت داشته باشدـ مواردی که به تشخیص هیئت انتخاب مشاور برای درج در ارزیابی فنی پی۹

 .شودگزار بایگانی میج ـ اصل پیشنهادهای فنی مشاوران قبل از گشودن پاکتهای قیمت در دستگاه مناقصه

 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها ۲۴ماده 

نامه(، باید پس از پایان یافتن این آیین «  ۱۹الف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور )موضوع ماده »

 .ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود



قیمت ترازشده در این روش، ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس   :(QCBS) ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت 

قانون( مکلف است از مشاوران یا نمایندگان آنها  «  ۱۸شود. در این روش کارفرما )مطابق با بند »د« ماده »انجام می

جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت کند. مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را پیشنهاد کرده باشد،  

 :شودقیمت ترازشده طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین می شود.به عنوان مشاور منتخب برگزیده می

 :فرمول که در آن

L = قیمت ترازشده 

C =  )قیمت پیشنهادی )درج شده در پاکت قیمت 

i =  ضریب تأثیر امتیاز فنی 

t =  )امتیاز فنی پیشنهادها )بین شصت تا صد امتیاز 

 .کرده باشند، باید گشوده شودا کسبـ همه پاکتهای قیمت مشاورانی که بیش از شصت امتیاز ر۱تبصره 

 .باشد که باید در اسناد درخواست پیشنهاد قید شودمی ۰/ ۹تا  ۶/۰ـ ضریب تأثیر امتیاز فنی، عددی بین ۲تبصره 

اسناد  ۳تبصره   در  ارز  تسعیر  نرخ  باید  باشد،  لزم  مالی  پیشنهاد  برای  مختلف  ارزهای  از  ترکیبی  که  در صورتی  ـ 

 .شود درخواست پیشنهاد قید

ـ قرارداد باید با مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و به قیمت پیشنهادی وی )درج شده در  ۴تبصره 

 .پاکت قیمت( منعقد شود

و روش ساده: در این قبیل موارد، فقط پاکت قیمت مشاوری که بالترین امتیاز   (QBS) پ ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت

از بررسی قیمت پیشنهادی و نحوه محاسبه ست، در حضور مشاور یادشده گشوده میفنی را کسب کرده ا شود و پس 

الزحمه، چنانچه مبلغ پیشنهادی از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهای متعارف و ویژگیهای طرح قابل قبول  حق

شود. چنانچه قیمت پیشنهادی مشاور از نظر  میباشد یا با تغییرات جزئی مورد توافق قرار گیرد، قرارداد با مشاور منعقد  

هیئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور یادشده نتواند به قیمت قابل قبولی دست یابد، با تنظیم  

شود. یباشد، انجام میابد و مراحل فوق با مشاوری که دارای امتیاز فنی بعدی میای مذاکره با وی خاتمه میصورتجلسه 

 .باشددر این حالت پس از افتتاح پاکت قیمت مشاور دوم، مذاکره مجدد یا عقد قرارداد با مشاور اول مجاز نمی

تبصره ـ چنانچه در فاصله امتیاز فنی مشاور اول و کمتر از ده درصد امتیاز وی، مشاوران دیگری قرار گیرند، کارفرما 

 .کندنده را انتخاب میبا توجه به کمترین قیمت مشاوران مذکور، بر

ت ـ روش بودجه ثابت: در این روش، با توجه به وجود تعرفه یا بودجه معین، ارزیابی مالی پیشنهادها شامل کنترل امضاء 

باشد و قرارداد با مشاوری که بالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد،  و مهر و کامل بودن اسناد درخواست پیشنهاد می

 .شودمنعقد می

 ـ صورتجلسه پایانی۲۵ده ما

الف ـ بعد از گشایش پاکتهای قیمت و محاسبه قیمت ترازشده، صورتجلسه ارزیابی پایانی پیشنهادها مشتمل بر موارد زیر  

 :رسدشود و به امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور میتهیه می

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه پایانی،۱

 ر، ـ نام و امضای اعضای هیئت انتخاب مشاو۲

 ،  (QCBS و QBS مربوط به روش) ـ امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران، طبق صورتجلسه ارزیابی فنی پیشنهادها۳

 ، (QCBS مربوط به روش) ـ ضریب تأثیر امتیاز فنی۴

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول )قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد(،  ۵



 ـ قیمتهای پیشنهادی مشاوران، ۶

 ، (QCBS  شده پیشنهادهای مشاوران )مربوط به روشـ قیمت تراز۷

 .ـ نام مشاور منتخب و قیمت پیشنهادی وی ۸

 .ـ کلیه محتویات پاکتهای گشوده شده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شود۹

 .قرارداد انجام شودرسانی صورتجلسه ارزیابی پایانی پیشنهادها باید قبول از انعقاد ب ـ مستندسازی و اطالع

 ـ مقررات و استانداردها۲۶ماده 

،  ۷/۴/۱۳۸۳هـ مورخ  ۲۸۴۲۲ت/۱۷۲۳۴نامه شماره  های مغایر نظیر تصویبنامهنامه، سـایر آییـنالفـ  با ابالغ این آییـن

 .شودنامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران منسوخ میموضوع آیین

تبصره ـ در مواردی که بخشی از فرایند ارجاع کار به مشاوران با مقررات قبلی انجام شده باشد، کارفرمایان به مدت  

 .شش ماه فرصت دارند که خرید خدمات را با مقررات یادشده به انجام رسانند

وره را تهیه، بهنگام و  ب ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای خرید خدمات مشا

 .رسانی مناقصات منتشر کنددر شبکه ملی اطالع

—————————————————————————————————————

————— 

  

 هـ ۳۳۷۷۲ت/۸۴۲۱۷شماره

۱۳۸۵/۷ /۱۶ 

  

 قانون برگزاری مناقصات(  ۲۶نامه اجرایی بند »الف« ماده )آیین

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت و   ۲۶/۵/۱۳۸۴مورخ    ۱۰۱/ ۹۴۳۰۹بنا به پیشنهاد شماره    ۵/۷/۱۳۸۵رخ  وزیران در جلسه موهیئت

نامه اجرایی بند  ـ آیین۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب(  ۲۶ریزی کشور و به استناد بند »الف« ماده )برنامه

 :یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود

 گزاری مناقصاتقانون بر( ۲۶نامه اجرایی بند »الف« ماده )آیین

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد ۱ماده 

نامه به اختصار قانون نامیده قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین(  ۲۶الف ـ هدف: در اجرای بنـد »الف« ماده )

حقق  دار برای مناقصات محدود به منظور تگران صالحیتشود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصهمی

 :شودموارد زیر تعیین می

 دار و توانمند گران صالحیتـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه۱

 گزاران در فرایند ارزیابی صالحیتـ مشارکت مناقصه۲



 گرانـ تسریع در فرایند انتخاب مناقصه ۳

امه را در مناقصات محدود رعایت  نقانون باید مقررات این آیین(  ۱ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند »ب« ماده )

 .کنند

 ـ تعاریف  ۲ماده 

 :روندها و عبارتهای مشروح مربوط به کار میها و عبارتهای زیر به جای واژهنامه، واژهالف ـ در این تصویب

 ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات۱

 قانون ( ۱گزار: دستگاههای موضوع بند »ب« ماده )ـ مناقصه ۲

گران به طور یکسان بین همه متقاضیان ی صالحیت: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صالحیت مناقصهـ اسناد ارزیاب۳

 .شودتوزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می

۴( ماده  موضوع  متقاضیان،  ارزیابی صالحیت  برای  فراخوان  ارزیابی:  آگهی  آیین(  ۵ـ  روزنامه این  در  که  های نامه 

 .شودتشر میکثیرالنتشار من

دار که از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی  گران صالحیتـ فهرست بلند: فهرست مناقصه ۵

 .شوندصالحیت و معرفی می

 .ریزی کشورـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ۶

بند »ب« ماده ) ۷ که طبق مقررات، وظیفه راهبری قانون  (  ۱ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع 

قانون و با (  ۱واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند »ب« ماده )

 .باشدتأیید سازمان می

د زیر  ـ تأمین کال: تأمین مصالح، تجهیزات، کال و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مور ۸

 :باشد

 ـ تولید یا عرضه  ۱ـ  ۸

 ـ حمل  ۲ـ  ۸

 ـ نصب  ۳ـ  ۸

 ـ پشتیبانی ۴ـ  ۸

 .به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد

 .کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کال قبول تعهد کندـ تأمین۹

یه، تأسیسات، تجهیزات یا  ها، ابن برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانهـ بهره۱۰

 .شودخدمات تکمیلی مرتبط انجام می

نامه نظام  نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیینب ـ سایر اصطالحاتی که در این آیین

کشور و سایر قوانین  گران، قانون محاسبات عمومی  نامه ارزیابی کیفی مناقصه رسانی مناقصات، آیینمستندسازی و اطالع

 .شوندتعریف و تفسیر می

 فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

 بندی فهرستهای بلندـ طبقه ۳ماده



 :الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از

 ـ فهرست سازمان۱

 ـ فهرست دستگاههای مرکزی  ۲

 ای ـ فهرست سازمانهای حرفه ۳

شوند، فهرست دارندگان گواهینامه  ان تشخیص صالحیت میهای تخصصی که از سوی سازمها و زمینهب ـ برای رشته

 .باشدصالحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند می

ها فهرست  برداری تا زمانی که برای آن رشتههای تخصصی نظیر تأمین کال، پیمانکاری و بهرهها و زمینهپـ  برای رشته

بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته    واجدان صالحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست

 .شودفنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می

دار، ضمن رعایت لیحه قانونی راجع به منع  گران صالحیتت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه 

ـ تمام اشخاص    ۱۳۳۷مالت دولتی و کشوری ـ مصوب  مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معا

 .مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند

انجام    ۱تبصره   آن  نظایر  و  بازنشستگی  کارکنان، صندوقهای  تعاونیهای  وابسته،  با حضور شرکتهای  که  مناقصاتی  ـ 

 .شوندشود، باید به صورت عمومی برگزار می

 .ربط خود قرارداد منعقد کنندتوانند با دستگاههای ذیـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی ۲تبصره 

ای  های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفهها و زمینهدار در رشتهث ـ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صالحیت

نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل سا آن  مربوط  ختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر 

 .باشدمی

 .دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار داردگران صالحیتج ـ فهرست بلند مناقصه 

 ـ مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی ۴ماده 

 :باشدزیر میمراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح 

 ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی ۱

 ـ انتشار آگهی ارزیابی صالحیت ۲

 ـ تحویل اسناد ارزیابی صالحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها۳

 ـ ارزیابی صالحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی ۴

 نامه(آیین این« ۹ماده »« ۲ـ انتشار فهرست بلند )موضوع بند » ۵

 ـ آگهی ارزیابی صالحیت ۵ماده 

رسانی و دو تا سه را در پایگاه ملی اطالع  الف ـ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صالحیت

 .های کثیرالنتشار کشوری منتشر کندنوبت حداقل در یکی از روزنامه

های های گروهی و رسانه تواند عالوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانه تبصره ـ دستگاه مرکزی می

 .رسانی، آگهی ارزیابی صالحیت را منتشر کندهای اطالعارتباط جمعی یا پایگاه

 :ب ـ آگهی ارزیابی صالحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد



 رکزی ـ نام و نشانی دستگاه م۱

 رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صالحیت   ـ۲

 ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صالحیت  ۳

 ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم  ۴

 ـ تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی  ۵

 ـ اسناد ارزیابی صالحیت ۶ماده 

 :داقل حاوی موارد زیر باشدالف ـ اسناد ارزیابی صالحیت باید ح

 ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی ۱

 ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صالحیت۲

 های لزم، حسب موردـ مجوزها و گواهینامه ۳

 ـ معیارهای ارزیابی۴

 ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صالحیت به روش وزنی انجام شود ۵

 های لزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد ـ مدارک و مستند ۶

 ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها  ۷

 ـ حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی ۸

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد  ۹

سناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در ب ـ در ارزیابی صالحیت، مفاد و نحوه توزیع ا

 .شودتوزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صالحیت می

پ ـ اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صالحیت از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و  

 .شونداند، عالوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صالحیت محروم میردهنظایر آن استفاده ک

 ـ معیارهای ارزیابی صالحیت  ۷ماده

طور عام( را برای انواع کالهای مختلف کنندگان )ارزیابی کیفی بهالف ـ دستگاههای مرکزی که ارزیابی صالحیت تأمین

 :زیر را منظور کنند دهند، باید حداقل معیارهایانجام می

 ـ توان مالی ۱

 ـ ارزیابی مشتریان قبلی۲

 ـ استانداردهای تولید ۳

 ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولت )گارانتی(  ۴

 ـ ظرفیت تولید ۵



 ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط  ۶

تأمین ارزیابی صالحیت  امتیاز  ـ محاسبه  آییتبصره  مناقصهنکنندگان طبق فصل چهارم  ارزیابی کیفی  انجام نامه  گران 

 .شودمی

برداری و نگهداری، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صالحیت از سوی سازمان به عمل ب ـ در امور پیمانکاری، بهره

، ارزیابی صالحیت توسط دستگاه مرکزی و حداقل براساس  (۳نیامده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در بند »پ« ماده )

 :شودمعیارهای زیر انجام می

 .ـ تجربه )سابقه اجرایی(۱

 .ـ ُحسن سابقه در کارهای قبلی۲

 .ـ توان تجهیزاتی۳

 .ریزیـ توان فنی و برنامه ۴

 .ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی ۵

 .ـ تجربه در زمینه تأمین کال ۶

 .بردارـ کیفیت، نیروی انسانی بهره ۷

نامه ارزیابی  ، طبق فصل سوم آیینتبصرهـ  تعیین وزن معیارهای صالحیت، روش محاسبه و نصاب امتیازها برای هر پایه

 .گران برعهده کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی استکیفی مناقصه

 ـ ارزیابی و تعیین امتیاز صالحیت ۸ماده 

الف ـ استعالمهای ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند. رعایت مقررات 

 :اد ارزیابی ضروری استزیر در تکمیل اسن

 .ـ استعالمها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند۱

 .بندی ارائه شودهای صالحیت و رتبهـ حسب مورد، اطالعات مربوط به گواهینامه۲

 .ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود۳

 .ـ اطالعات صحیح و کامل باشد ۴

ه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی انجام ب ـ امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگا

 .شودمی

باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل پ ـ روش ترجیحی در ارزیابی صالحیت، روش وزنی می 

تیاز کل هر متقاضی، نماید. امگر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب میباشد و هر مناقصه صددرصد می

باشد. حداقل امتیاز قابل قبول معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می

 .)برای امتیاز کل یا برای هر معیار( و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صالحیت ذکر شود

 رسانی فهرست بلندـ اطالع ۹ماده 

سازمان ـ  مناقصه  الف  فهرست  است  صالحیتموظف  تشخیص  بهگران  را  ملی   شده  پایگاه  در  پایه  و  رشته  تفکیک 

 .رسانی مناقصات منتشر کنداطالع



تأمین فهرست  همچنین  و  صالحیت  ارزیابی  روش  و  ضوابط  باید  مرکزی  دستگاههای  ـ  پیمانکاران ب  و  کنندگان 

رسانی مناقصات  خصصی، امتیاز و پایه صالحیت در پایگاه ملی اطالعدار را با ذکر رشته و زمینه تبرداری صالحیتبهره

 .منتشر کنند

 ـ ترجیح متقاضیان داخلی ۱۰ماده 

الف ـ امتیاز ارزیابی صالحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی  

ـ به ترتیب زیر تنزیل    ۱۳۷۵یالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب  ها و ایجاد تسهو اجرایی کشور در اجرای پروژه

 :شودمی

ضرب    ۹/۰ـ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد  ۱

 .شودمی

  ۰/ ۸۵کنندگان داخلی آنها در عدد  أمینکنندگان داخلی به نسبت سهم تکنندگان خارجی همکار تأمینـ امتیاز ارزیابی تأمین۲

 .شودضرب می

اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است  الشرکه آنها متعلق به  گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم ب ـ ترجیح مناقصه 

 .که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از بیست وپنج درصد باشد

 ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود  ۱۱ ماده

 :الف ـ قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهیدهای زیر ضروری است

قانون(، نظیر دلیل فنی ـ «  ۴بند »ب« ماده »«  ۲ـ تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود )موضوع جزء »۱

 .ریدار یا شرایط اضطراگران صالحیتبازرگانی، محدود بودن مناقصه 

 .گزار تأیید شودتبصره ـ گزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالترین مقام دستگاه مناقصه 

 .دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشدگران صالحیتـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه ۲

 .تصویب رسیده باشدگزار بهـ گزارش یادشده و فـهرست بلـند توسط بالترین مـقام دستـگاه مناقـصه ۳

 :شودبه شرح زیر تعیین میگران واجد شرایط )فهرست کوتاه( برای دعوت به مناقصه محدود ب ـ حداقل تعداد مناقصه 

 گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایهـ پنج مناقصه ۱

 گر در سایر مناقصاتـ سه مناقصه  ۲

دار  دار کمتر از تعداد مذکور در بند »ب« باشد، از همه اشخاص صالحیتگران صالحیتپـ  در صورتی که تعداد مناقصه 

 .شوددعوت می

صورتی که در فرایند ارزیابی صالحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صالحیت در رشته یا زمینه ت ـ در  

کننده یادشده انحصاری تلقی و معامله قانون، تأمین(  ۲بند »ط« ماده )(  ۲تخصصی مورد نیاز وجود دارد، طبق جزء )

 .شودقانون انجام می( ۲۹طبق بند »الف« ماده )

نامه ارزیابی کیفی  فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین  ث ـ در صورتی که از

 .گران استفاده شودمناقصه

ای( تهیه کرده باشند، ج ـ در صورتی که فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان )دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه 

 .باشدلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمیفهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه ت

 ـ اجرای مقررات و استانداردها  ۱۲ماده 



نامه، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارهای در دست انجام را  گزار از تاریخ ابالغ این آیینالف ـ دستگاههای مناقصه

 .با مقررات جدید تطبیق دهند

دار  گران صالحیتالعملها، استانداردها و راهنمای تهیه فهرست مناقصه ب ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستور

 .رسانی مناقصات منتشر کندبرای مناقصات محدود را تهیه، به هنگام و در پایگاه ملی اطالع

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 

—————————————————————————————————————

————— 

 هـ ۳۳۵۶۰ت/۸۴۱۳۶شماره

۱۳۸۵/۷ /۱۶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون برگزاری مناقصات( ۱۲نامه اجرایی بند » ج« ماده ) آیین

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت و    ۲۹/۴/۱۳۸۴مورخ    ۱۰۱/ ۷۵۲۲۳بنا به پیشنهاد شماره    ۱۳۸۵/ ۵/۷هیئت وزیران در جلسه مورخ  

نامه اجرایی بند یاد  ـ ، آیین۱۳۸۳زاری مناقصات ـ مصوبقانون برگ(  ۱۲ریزی کشور و به استناد بند » ج« ماده )برنامه

 :شده را به شرح ذیل تصویب نمود

 قانون برگزاری مناقصات( ۱۲نامه اجرایی بند » ج« ماده ) آیین

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد۱ماده 

شود،  ه به اختصار قانون نامیده مینامقانون برگزاری مناقصات که در این آیین(  ۱۲الفـ  هدف: در اجرای بند » ج« ماده )

 :شوندگران به منظور تحقق موارد زیر تعیین میضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه

 .ـ افزایش کارایی مناقصات۱

 .ـ تضمین کیفیت خدمات و کالها۲

 .گران توانمند و با سابقهـ به کارگیری مناقصه۳

 .وسعه فعالیتهای اقتصادیـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای ت۴

گران مربوط  قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه(  ۱گزار موضوع بند » ب« ماده )ب ـ کاربرد: تمام دستگاههای مناقصه 

 :نامه را رعایت کنندبه موارد زیر، مقررات این آیین

 .ـ انواع کارهای پیمانکاری۱



 .ـ تأمین کال۲

 .شودقانون انجام می( ۲۹موضوع بند » هـ« ماده)نامه اجرایی تبصره ـ ارزیـابی کـیفی مشاوران بر اساس آیین

 ـ تعاریف ۲ماده 

 :روندها و عبارتهای مشروح مربوط به کار میها و عبارتهای زیر به جای واژهالف ـ در این تصویبنامه، واژه

 .ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات۱

 .ریزی کشورـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه۲

مرکزی:  ۳ دستگاه  )ـ  ماده  » ب«  بند  دستگاههای موضوع  مرکزی  راهبری (  ۱واحد  وظیفه  مقررات  که طبق  قانون 

قانون و با تأیید  (  ۱واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحدها برعهده دستگاههای موضوع بند » ب« ماده )

 .باشدسازمان می

 .شودگران رسانده میمناقصه ـ فراخوان: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه به اطالع ۴

مناقصه ۵ کیفی  ارزیابی  برای  فراخوان  ارزیابی:  آگهی  »  ـ  ماده  آیین«  ۷گران )موضوع  ملی  این  پایگاه  در  که  نامه( 

 .شودهای کثیرالنتشار منتشر میرسانی مناقصات و روزنامهاطالع

قانون به (  ۲۲ک یا نظایر آن با رعایت ماده )ـ دعوتنامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونی۶

 .شودگران ارسال می نشانی مناقصه 

گران ای که در آن زمانبندی، فعالیتها و مسئولیتهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه برنامه  :ـ برنامه زمانی ارزیابی۷

 .شودتعیین می

گران بین همه متقاضیان  ن به منظور ارزیابی کیفی مناقصهـ استعالم ارزیابی: کار برگ یا کاربرگهایی که به طور یکسا ۸

 .شودتوزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می

اند، تعدادی گران را ارسال کردهـ تهیه فهرست کوتاه: فرایندی که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه۹

موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده  نامه توان انجام تعهدات  که بر اساس این آیین

 .شوندمی

 .ـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود۱۰

 .ژه منجر شودای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروـ ساخت: فعالیتهایی که از طریق ساخت کارخانه۱۱

ها، ابنیه،تاسیسات، تجهیزات یا  برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانهـ بهره۱۲

 .گیردخدمات تکمیلی مرتبط انجام می

خدمات  ـ کار پیمانکاری: فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از  ۱۳

 :زیر باشد

 .ـ ساخت۱ـ ۱۳

 .ـ ساخت و نصب۲ـ ۱۳

 .ـ خدمات طراحی همراه با ساخت۳ـ ۱۳

 .برداریـ خدمات نگهداری و بهره۴ـ ۱۳

 .ـ مشارکت مالی همراه با ساخت ۵ـ  ۱۳



 .ـ پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند۱۴

 .ه در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوندگرانی کـ گروه مشارکت: مناقصه۱۵

ـ تأمین کال: تأمین مصالح، تجهیزات، کال و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد ۱۶

 :زیر باشد

 .ـ تولید یا عرضه۱ـ ۱۶

 .ـ حمل۲ـ ۱۶

 .ـ نصب۳ـ ۱۶

 .ـ پشتیبانی۴ـ ۱۶

 .به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد

 .ـ تأمین کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کال قبول تعهد کند۱۷

و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا  ـ پیمانکاری عمومی: فعالیتهایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کال  ۱۸

 .پروژه و مدیریت

گزار، متعهد به  ـ پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه۱۹

 .شودگر میهمکاری با مناقصه

مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر   ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و۲۰

ای و کارشناسی )به شرح مندرج در  مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هرنوع خدمات مشاوره

 .قانون(«۲۹نامه اجرایی بند » هـ« ماده » آیین

موضوع مناقصه را ـ مدیر طرح: شخص حقوقی که طی حکم یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات  ۲۱

 .گیردبرعهده می

نامه نظام نامه به کار رفته است، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیینب ـ سایر اصطالحاتی که در این آیین

 .شوندرسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر میمستندسازی و اطالع

 ، نقشها و روشها فصل دوم ـ فرایندها

 گرانـ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه ۳ماده 

 :باشدگران شامل مراحل زیر میفرایند ارزیابی کیفی مناقصه

 .نامه(این آیین « ۶ـ تمهیدات ارزیابی )موضوع ماده » ۱

 .نامه(این آیین« ۷ـ انتشار آگهی ارزیابی )موضوع ماده » ۲

 .نامه(این آیین « ۸سخ متقاضیان )موضوع ماده » ـ توزیع استعالم ارزیابی و دریافت پا۳

 .نامه(این آیین« ۹ـ ارزیابی و امتیازدهی )موضوع ماده » ۴

 .نامه(این آیین« ۱۰ـ تهیه و اعالم فهرست/ لیست کوتاه )موضوع ماده »  ۵

 گران ـ مسئولیتها در ارزیابی کیفی مناقصه۴ماده 



ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته ت دو مرحلهگران در مناقصاالف ـ ارزیابی کیفی مناقصه

 :باشد. این وظایف عبارتند ازای بر عهده کمیسیون مناقصه میفنی ـ بازرگانی و در مناقصات یک مرحله

 .ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت۱

 .ـ تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها۲

 .رزیابیـ تأیید مفاد استعالم ا۳

 ـ امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی ۴

 .گران صالحیتدار برای دعوت به مناقصه محدودگران و تهیه فهرست کوتاه مناقصهـ ارزیابی نهایی مناقصه ۵

 .است باشد که به سفارش وی مناقصه برگزار شدهب ـ مسئولیت تهیه استعالم ارزیابی کیفی بر عهده واحدی می

استفاده شود، می مدیر طرح  از خدمات  که  در صورتی  ـ  مناقصهتبصره  دستگاه  مقام  بالترین  تشخیص  به  گزار توان 

 .مسئولیتهای موضوع بندهای » الف« و » ب« این ماده را بر عهده مدیر طرح قرار داد

گران را تهیه، بهنگام  بی کیفی مناقصه پ ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای ارزیا

 .رسانی مناقصات منتشر کندو در پایگاه ملی اطالع

 رسانی ارزیابی کیفی ـ مستندسازی و اطالع ۵ماده 

رسانی مناقصات، تمام مراحل نامه نظام مستندسازی و اطالعآیین(  ۹گزار موظفند طبق ماده )الف ـ دستگاههای مناقصه

 .گران را مستندسازی کنندارزیابی کیفی مناقصه

رسانی  نامه نظام مستندسازی و اطالعآیین(  ۲۰قانون و ماده )(  ۲۳گزار موظفند بر اساس ماده )ب ـ دستگاههای مناقصه

 .رسانی مناقصات منتشر کنندگران را از طریق پایگاه ملی اطالعمناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ تمهیدات ارزیابی  ۶ماده 

 :رزیابی، اقدامهای زیر باید انجام شودالف ـ قبل از انتشار آگهی ا

 .ـ تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه۱

ها، فهرست مقادیر و  ـ انجام مقدمات لزم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه و تصویب مطالعات، نقشه۲

 .نظایر آنها

 .نامه(این آیین« ۱۴ـ تهیه گزارش شناخت )موضوع ماده » ۳

»  ـ۴ ماده  )طبق  فراخوان  از  پیش  تهیه صورتجلسه  و  فراخوان  از  پیش  و آیین«  ۶مستندسازی  مستندسازی  نظام  نامه 

 .رسانی مناقصات(اطالع

 .نامه(این آیین « ۷ـ تهیه آگهی ارزیابی )طبق ماده »  ۵

 .نامه(این آیین« ۸ـ تهیه استعالم ارزیابی )طبق ماده »  ۶

 .نی یا ابالغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب موردـ تشکیل کمیته فنی ـ بازرگا۷

 .ـ تهیه برنامه زمانی ارزیابی ۸

کنندگان را به طور عام و برای انواع کالهای مختلف انجام دهند  توانند ارزیابی کیفی تأمینب ـ دستگاههای مرکزی می

 .نیست بند » الف« این ماده لزم( ۳تا )( ۱و در این صورت، اجرای مفاد جزءهای )



 ـ آگهی ارزیابی ۷ماده 

 :شود، باید حداقل شامل موارد زیر باشدگران که در صورت لزوم انجام میالف ـ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه

 .گزارـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۱

 .ـ موضوع مناقصه۲

 .گرانـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه۳

 .م و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب موردـ نا۴

 .ـ نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن در صورت لزوم ۵

بند » ط« ماده »  « ۲ب ـ بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعالمها، در صورت تحقق شرایط انحصار )موضوع جزء » 

 .اقل برای یک بار باید تجدید شودقانون(، به منظور اطمینان یافتن از انحصار، آگهی ارزیابی حد« ۲

کند  ای مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم و امضا میتبصره ـ در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسه 

قانون( نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست و قرارداد از طریق  «  ۲۹و در این صورت )طبق بند » الف« ماده »  

 .شودصه با متقاضی معامله منعقد میمذاکره کمیسیون مناق

 ـ استعالم ارزیابی ۸ماده 

 :الف ـ استعالم ارزیابی باید حداقل حاوی اطالعات زیر باشد

 .گزارـ نام و نشانی مناقصه۱

 .ـ موضوع مناقصه۲

 .های لزم، حسب موردـ مدارک صالحیت و گواهینامه۳

 .ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد۴

 .ـ معیارهای ارزیابی ۵

 .ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام شود ۶

 .ـ مدارک و مستندهای لزم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها، حسب مورد۷

 .ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها ۸

 .ـ حداقل امتیار قابل قبول برای دعوت به مناقصه۹

 .ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالمها۱۰

 .شاور، حسب موردـ نام و نشانی مدیر طرح یا م ۱۱

 .ـ برنامه زمانی ارزیابی۱۲

گزار تحویل شوند. رعایت مقررات گران تکمیل و در موعد مقرر به مناقصه ب ـ استعالمهای ارزیابی باید توسط مناقصه

 :زیر در تکمیل استعالمها ضروری است

 .ـ استعالمها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند۱



 .بندی ارائه شودهای صالحیت و رتبهربوط به گواهینامهـ حسب مورد، اطالعات م۲

 .ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود۳

 .ـ اطالعات صحیح و کامل باشد۴

گران، مفاد و نحوه توزیع استعالم ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه پ ـ در ارزیابی کیفی مناقصه 

 .تبعیض ممنوع است

 .باشدل زمان لزم برای تکمیل استعالم ارزیابی از آخرین روز توزیع استعالمها، دوهفته میت ـ حداق

گران برای دریافت استعالم ارزیابی، باید به طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود  ث ـ در تقاضای مناقصه

ان باید قید کنند که برای کدام کار یا کدام کارها،  شود، متقاضیو در مواردی که ارزیابی چند طرح یا پروژه با هم انجام می

 .انداعالم آمادگی نموده

 .گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع استج ـ بررسی همزمان استعالمهای ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ ارزیابی و امتیازدهی ۹ماده 

مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت    الف ـ ارزیابی و امتیازدهی به استعالمهای تحویل شده، باید در موعد

 .تحویل استعالمها انجام شود

باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها گران، روش وزنی میب ـ روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه

کند. امتیاز کل هر گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب میباشد و هر مناقصه معادل صددرصد می 

باشد. حداقل امتیار  گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط میمناقصه

 .قابل قبول )برای امتیاز کل یا برای هر معیار( و نحوه تعیین امتیاز، باید در استعالم ارزیابی ذکر شود

با تنظیم باید  ـ نتایج ارزیابی کیفی،  نامه نظام مستندسازی و  آیین(  ۹ای طبق مقررات بند » ث« ماده )صورتجلسه  پ 

گزار یا کمیته فنی ـ بازرگانی به رییس دستگاه  رسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رییس دستگاه مناقصهاطالع

 .گزار گزارش شودمناقصه

گران از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع،  صه گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقت ـ اگر اثبات شود که مناقصه

رسیدگی به شکایات به  اند، به تشخیص هیئتتهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده

 .شوندنامه محروم میمدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین

گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و فات مناقصهتبصره ـ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخل

 .شودابالغ می

 گران در فهرست کوتاه ـ حداقل تعداد مناقصه ۱۰ماده 

 :شودگران واجد شرایط )فهرست کوتاه( برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین میالف ـ حداقل تعداد مناقصه 

 .ارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمانگر در کـ پنج مناقصه  ۱

 .گر در سایر مناقصاتـ سه مناقصه ۲

شود و در ارزیابی  ب ـ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید می

شود و در غیر این صورت، طبق جزء  رین امتیاز باشند، مناقصه برگزار میگر که دارای بالتدوم با حداقل دو مناقصه

قانون انجام (  ۲۹کننده یاد شده، انحصاری تلقی و معامله طبق بند » الف« ماده )قانون، تأمین(  ۲بند » ط« ماده )(  ۲)

 .شودمی

کوتاه نام آنها قید شده است ارسال  گرانی که در فهرست  پ ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه 

 .شود



گزار واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه  شود و پروژهتبصره ـ در مواردی که مناقصه محدود برگزار می

 .تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کندمی

در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود که با احتساب زمان لزم برای تهیه و تکمیل اسناد، تأمین ت ـ دعوتنامة شرکت  

 .های لزم و انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابدضمانتنامه

 ـ ارزیابی ساده ۱۱ماده 

ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـالت  الف ـ در مناقصات پیمانکاری یک مرحله

نامه( توسط کمیسیون مناقصه این آیین«  ۲۲رعایت ماده »  گران )محدود بهمتوسط تجاوز نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه

 .شودانجام می

ن کال، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معامالت متوسط تجاوز  ای تأمیب ـ در مناقصات یک مرحله

 .شودنامه( توسط کمیسیون مناقصه انجام میاین آیین« ۲۷کنندگان )محدود به رعایت ماده » نکند، ارزیابی کیفی تأمین

 ـ اعتبار فهرستهای کوتاه ۱۲ماده 

گران صالحیتدار که قبالً تهیه شده است،  قانون، از فهرستهای مناقصه(  ۲۶توان بر اساس ماده )الف ـ در موارد زیر می

 :استفاده کرد

ـ در مناقصات پیمانکاری در صورتی که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه در رشته و پایه  ۱

 .مربوط نگذشته باشد

نامه  دار دستگاه مرکزی که با رعایت آیینکنندگان صالحیتنـ در مناقصات تأمین کال در صورت استفاده از فهرست تأمی۲

 .قانون تهیه شده باشد( ۲۶اجرایی بند » الف« ماده )

ب ـ در صورت استفاده از فهرستهای موضوع بند » الف« این ماده، نیازی به انتشار آگهی نیست و فراخوان مناقصه از 

است که مستندهای مربوط به فهرستهای یاد شده در صورتجلسه  شود و در این صورت لزم  طریق دعوتنامه انجام می

 .گران قید شودپایانی ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ ترک تشریفات مناقصه۱۳ماده 

نام   قید  بدون  تشریفات  ترک  مجوز  که  در صورتی  مناقصه،  تشریفات  ترک  روش  به  کار  ارجاع  در صورت  ـ  الف 

برداری در زمینه  گواهینامه صالحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهرهگر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن  مناقصه

 .موضوع مناقصه الزامی است

ب ـ به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک  

 .ای خدمات مشاوره صالحیتدار مجاز استکارهای پروژه به پیمانهای جداگانه فقط بر اساس گزارشهای مصوب واحده

 ـ گزارش شناخت ۱۴ماده 

الف ـ در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کال با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معامالت متوسط، تهیه گزارش 

 .شناخت پروژه ضروری است. این گزارش باید به همراه استعالم به متقاضیان ارائه شود

 :خت پروژه شامل موارد زیر خواهد بودب ـ گزارش شنا

 .ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه۱

 .ـ سازمان کارفرمایی۲

 .ـ برنامه زمانی کلی اولیه )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه(۳

 .ـ اطالعات تأمین مالی پروژه۴



 .ر از نظر شرایط کار تبیین کندگها و اطالعاتی که وضعیت پروژه را برای مناقصهـ اسناد فنی و نقشه ۵

 .ـ برنامه تدارکاتی پروژه )تدارکات داخلی وخارجی( ، حسب مورد ۶

 .ـ قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه )نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص(، حسب مورد۷

 گران داخلیـ ترجیح مناقصه ۱۵ماده 

خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی  گران  الف ـ امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه 

ـ به ترتیب زیر تنزیل ۱۳۷۵ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب  و اجرایی کشور در اجرای پروژه

 :شودمی

 .شودضرب می  ۹/۰عدد ـ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در ۱

 .شودضرب می ۰/ ۸۵کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد کنندگان خارجی همکار تأمینـ امتیاز ارزیابی تأمین۲

الشـرکه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن گـران داخلی که بخشی از سهـام یا سهمب ـ ترجیـح مناقصـه 

 .کت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه درصد باشداست که میزان سهم یا مشار

یا پیمانکاری عمومی که تأمین کال بر عهده   پ ـ در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت و نصب، طرح و ساخت 

های صنعتی مشابه باشد، ههای صنعتی، نیروگاهها و پروژهایی که موضوع آنها احداث کارخانهپیمانکار باشد و در پروژه

 .شودبند » الف« این ماده اعمال می ( ۲گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء )ترجیح مناقصه

 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران 

 ـ معیارهای ارزیابی پیمانکاران۱۶ماده 

 :شرح زیر استگران در کارهای پیمانکاری حداقل به الف ـ معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه 

 .ـ تجربه )سابقه اجرایی(۱

 .ـ ُحسن سابقه در کارهای قبلی۲

 .ـ توان مالی۳

مذکور    ب ـ در کارهای پیمانکاری که برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه بر معیارهای

 :در بند » الف«، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود

 .ـ توان تجهیزاتی۱

 .ریزیـ توان فنی و برنامه۲

برداری« عالوه بر معیارهای بندهای » الف« و »ب« پ ـ در کارهای پیمانکاری »طرح و ساخت« و پیمانکاری» بهره

 :ل معیارهای زیر نیز لحاظ شودگران، باید حداقاین ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه 

 .ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی۱

 .ـ تجربه در زمینه تأمین کال۲

 .ـ توان مدیریتی۳

آیین۱تبصره   نامه  ـ ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران )موضوع 

 .شودقانون( تعیین می( ۲۹اجرایی بند » هـ« ماده )



ـ ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی وی در زمینه تأمین کال براساس معیارها و ضوابط مذکور در ۲تبصره

 .شودنامه تعیین میفصل چهارم این آیین

ت ـ در پیمانکاری عمومی، عالوه بر معیارهای مذکور در بندهای » الف« تا » پ« این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت  

 .تواند مد نظر قرار گیردنیز می مالی

ث ـ گروههای مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی و سازمان اجرایی خود را معرفی  

کنند و چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرفهای مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد،  

 .شودده از فهرست کوتاه حذف میپیمانکار یاد ش

 .شودج ـ امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ می

 ـ ارزیابی تجربه پیمانکاران ۱۷ماده 

الف ـ ارزیابی تجربه پیمانکار )سابقه اجرایی( بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در  

شود که چهار کار مشابه با حجم شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز میکار در پنج سال گذشته تعیین میرشته و زمینه  

تناسب کاهش  معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به

 .یابدمی

مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه   تبصره ـ اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل

 .اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد

بـ  در استعالم ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد، برای امتیازدهی 

 .کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند » الف« این ماده تعیین کرد توان تعداد و حجمتجربه می

 ـ ارزیابی ُحسن سابقه در کارهای قبلی۱۸ماده 

الف ـ برای تعیین امتیاز ُحسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در  

و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعالم   دستگاههای کارفرمایی، موضوع

 .ضروری است

بندی پروژه  ب ـ امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی نسبت به مواردی نظیر کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان

دستورالعمل برای ارزیابی کارهای پیمانکاران شود. سازمان موظف است در چهارچوب این بند نسبت به تهیه  تعیین می

 .به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند

 .پ ـ میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، مالک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود

دوره ارزشیابی  به  مربوط  امتیازهای  ـ  )ت  ماده  تبصره  موضوع  معتبر،  مراجع  شماره  تصویب(  ۱۰ای  نامه 

تواند جایگزین کسب اطالعات موضوع بند »  درباره عملکرد پیمانکار می  ۱۱/۱۲/۱۳۸۱هـ مورخ  ۲۳۲۵۱ت/۴۸۰۱۳

 .ب« این ماده شود

 ـ ارزیابی توان مالی پیمانکاران۱۹ماده 

 .شودالف ـ ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می

شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر  ـ حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز می ب

 :باشد

 .الحساب پرداخت شدهـ پنجاه برابر مالیات متوسط سالنه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی ۱

 .ـ سه برابر درآمد ناخالص سالنه، مستند به صورت وضعیتهای قطعی یا موقت۲

 .ـ پنج برابر داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی۳



 .ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه۴

باشد و در صورتی که بند » ب« این ماده، مبنای محاسبات می(  ۳تا )(  ۱ـ بالترین عدد کسب شده از جزءهای )۱  تبصره

 .یابدبالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیار مالی به تناسب کاهش می

اقتصادی و۲تبصره   به شرایط  توجه  با  فوق  پیشنهاد سازمان و تصویب    ـ در صورت ضرورت، نسبتهای  با  اجرایی 

 .شودوزیران بهنگام میهیئت

 ـ ارزیابی توان تجهیزاتی۲۰ماده 

آلت و تجهیزات مورد نیاز در استعالم  الف ـ نحوه تعیین امتیاز توان تجهیزاتی پیمانکاران با توجه به ماهیت کار و ماشین

آلت و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر ل ماشینشود. در صورتی که امکان تأمین حداقارزیابی تعیین می

 .گیردامتیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق می

ماشین به  پروژه  نیاز  در صورت  ـ  میب  کارفرما  خاص،  ماشینآلت  تأمین  نحوه  پیمانکار  از  را  تواند  شده  یاد  آلت 

آلت را همراه با اسناد جای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشیند بهتواندرخواست کند. در این قبیل موارد، پیمانکار می

 .معتبر برای کارفرما ارائه کند

 ریزیـ ارزیابی توان فنی و برنامه۲۱ماده 

 :شودریزی پیمانکاران بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام میالف ـ ارزیابی توان فنی و برنامه

 .ـ کفایت کارکنان کلیدی۱

 .ریزی و کنترل پروژهوان برنامهـ ت۲

ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصی برای اجرای پروژه پیشنهاد شده باشد، در صورت معرفی کارکنان کلیدی 

گیرد. این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل  متقاضی مربوط تعلق میبند » الف« این ماده به (  ۱صالحیتدار، امتیاز جزء )

 .شودمحاسبه میسازمان کارکنان کلیدی 

برنامه به  امتیار مربوط  ـ حداکثر  احراز میپ  در صورتی  پروژه  کنترل  و  پنجریزی  در سوابق  که  گذشته  شود  ساله 

 .پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز )تا تحویل موقت( وجود داشته باشد

 ـ گواهینامه صالحیت پیمانکاری ۲۲ماده 

 .گران باید گواهینامه صالحیت معتبر داشته باشندداخلی، مناقصه  الف ـ در مناقصات پیمانکاری

مناقصه  ـ  بینب  پیمانکاری  مناقصات  در  مناقصه گزار  برای  برای المللی،  و  معتبر  صالحیت  گواهینامه  داخلی  گران 

کشور متبوع،  گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهیهای صادر شده توسط اتاق بازرگانی  مناقصه

 .مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهای قانونی خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند

گران خارجی برای ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یا یک کار مشابه و مرتبط با موضوع  تبصره ـ مناقصه 

 .مناقصه را انجام داده باشند

 ـ ظرفیت کاری پیمانکاران  ۲۳ه ماد

نامه شماره بنـدی و تشخیـص صالحیت پیمانکاران موضوع تصویبنامه طبقـهالف ـ ظرفیـت پیمـانکاران بـر اساس آییـن

رسانی مناقصات  و اصالحات بعدی آن تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطالع  ۱۱/۱۲/۱۳۸۱مورخ     هـ۲۳۲۵۱ت/۴۸۰۱۳

 .منتشر خواهد شد

گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعالم ارزیابی با استفاده از گزارشهای خوداظهاری مناقصهب ـ  

 :رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کندو اطالعات منتشر شده در پایگاه ملی اطالع

 .ـ پایه و رشته پیمانکاری۱



 .ـ توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی۲

 .کارهای در دست انجام ـ تعداد۳

 :پ ـ ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران با شرایط زیر مجاز است

 .ـ ارجاع کار تا بیست و پنج درصد بالتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی ـ بازرگانی است۱

وردنظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مذکور در  ـ در صورتی که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه م۲

تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی  گزار مینامه باشد، مناقصهاین آیین(  ۱۰بند » الف« ماده )(  ۱جزء )

 .که ظرفیت کاری آنها تکمیل باشد یا پیمانکاران پایه بعدی از طریق ارزیابی کیفی تکمیل کند

 کنندگان م ـ ارزیابی کیفی تأمینفصل چهار

 کنندگان ـ معیارهای ارزیابی تأمین۲۴ماده 

 :شودکنندگان بر اساس حداقل معیارهای زیر انجام میالف ـ ارزیابی کیفی تأمین

 .ـ توان مالی۱

 .ـ ارزیابی مشتریان قبلی وُحسن شهرت۲

 .ـ استانداردهای تولید۳

ب ـ اگر مبلغ برآوردی تأمین کال بیش از بیست برابر نصاب معامالت متوسط باشد، عالوه بر معیارهای بند » الف« این  

 :ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود

 .ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولت )گارانتی(۱

 .ـ ظرفیت تولید۲

عالوه بر معیارهای یاد شده در بند » الف« این ماده لزم باشد،  گزار معیارهای دیگری  پ ـ چنانچه به تشخیص مناقصه 

 .اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در استعالم ارزیابی تشریح شود

 کنندگان ـ ارزیابی توان مالی تأمین۲۵ماده 

 .شودکنندگان بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین میالف ـ ارزیابی توان مالی تأمین

شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر  حداکثر امتیاز توان مالی در صورتی احراز میب ـ 

 :باشد

 .الحساب پرداخت شدهـ یکصد برابر مالیات متوسط سالنه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی۱

 .دها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تأیید شدهـ بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردا۲

 .ـ ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی یا گواهی بیمه داراییها۳

 .ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه۴

باشد و در صورتی که ند » ب« این ماده، مبنای محاسبات میب (  ۳تا )(  ۱ـ بالترین عدد کسب شده از جزءهای )۱تبصره  

 .یابدبالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی مناقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می



پیشنهاد سازمان و تصویب  ۲تبصره   با  اجرایی  اقتصادی و  به شرایط  توجه  با  فوق  ـ در صورت ضرورت، نسبتهای 

 .شودهنگام میوزیران بهیئت

 ـ ارزیابی مشتریان قبلی۲۶ماده 

قبلی از کالی مورد نظر، اخذ اطالعات مربوط به نشانی مشتریان عمده،  امتیاز ارزیابی مشتریان  ـ برای تعیین  الف 

 .موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعالم ارزیابی لزم است

گزار قابل  ارائه مدارک لزم و با تشخیص و مسئولیت مناقصهتبصره ـ ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاری و  

 .باشدپذیرش می

برداری، کیفیت خدمات  ب ـ امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی با توجه به مواردی نظیر کیفیت کال، عملکرد در دوره بهره

 .شودپشتیبانی و انجام بموقع تعهدات تعیین می

 .قبلی در حداکثر پنج سال گذشته، مالک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بودپ ـ میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان 

 ـ ارزیابی استانداردها ۲۷ماده 

الف ـ اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعالم ارزیابی قید شده باشد، متقاضیان باید حصول استانداردهای یاد شده را  

برداری باشد. چنانچه  اردهای کیفیت، استانداردهای تولید، نصب یا بهرهتواند شامل استانداثبات کنند. این استانداردها می

گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد. ارائه  توان مناقصه استانداردهای لزم تأمین نشود، می

لمقدور در صورت وجود استفاده  اتواند مالک عمل قرار گیرد. حتی های معتبر یا بازدید کارشناسی میاسناد و گواهینامه

 .از استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد

کنند، ب ـ اگر استانداردهای ترجیحی که کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی کال را بیش از حداقل مورد نیاز تأمین می

وش متعارف )مذکور در بند » ب« ماده  توان به ردر استعالم ارزیابی تعیین شده باشند، برای امتیازدهی استانداردها می

 .نامه( عمل کرد و در این صورت، روش امتیازدهی باید در استعالم ارزیابی تشریح شوداین آیین( ۹)

 ـ نظام تضمین کیفیت  ۲۸ماده 

های معتبر  یا سایر گواهینامه ISO 9000 های تضمین کیفیت نظیر سریالف ـ نظام تضمین کیفیت بر اساس گواهینامه

گر های تضمین کیفیت موجود نباشد، باید با توافق کارفرما و مناقصهشود. در موارد خاصی که گواهینامهیفیت تعیین میک

 .بینی شودنامه یا بازرسی فنی حین ساخت پیشروشهایی نظیر بیمه

نیز باید حسب مورد های مربوط به هر مورد  گران تعیین شود. حداقل ب ـ موارد زیر باید بر اساس خوداظهاری مناقصه 

 :در اسناد استعالم قید شود

 .ـ نحوه تضمین محصولت و گارانتی۱

 .ـ نحوه تأمین خدمات پس از فروش )وارانتی( در محل استفاده۲

 .بندی و حمل و نقلـ چگونگی بسته۳

 .ـ چگونگی نصب۴

 .ـ آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات۵

 ـ ظرفیت تولید۲۹ماده 

گری به دلیل شود. هرگاه اثبات شود که مناقصه ها یا مجوزهای تولید تعیین میظرفیت تولید بر اساس بازدید، ارائه پروانه

(  ۲۴تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین کالی مورد مناقصه نیست، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده )

 .شوداز فهرست کوتاه حذف مینامه این آیین

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی 



  

—————————————————————————————————————

————— 

  

 هـ ۳۲۹۶۰ت/۱۰۸۹۷۲شماره

  

۱۳۸۵/۹ /۵ 

 

 رسانی مناقصات نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطالعآیین

 اییریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارسازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی  بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه  ۱۳۸۵/ ۱/۹هیئت وزیران در جلسـه مـورخ  

نامه اجرایی نظام مستندسازی  ـ ، آیین۱۳۸۳قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب( ۲۳ودارایی و به استناد بند » د« ماده )

 :یب نمودرسانی مناقصات را به شرح ذیل تصوو اطالع

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد ۱ماده 

نامه به اختـصار » قانون« نامیده قانون برگزاری مناقصات که در این آیین (  ۲۳الف ـ هدف: در اجرای بند » د« ماده)

و معیارهای نظام مستندسازی و اطالعمی تعیین شود. ضوابط، موازین  به منظور تحقق موارد زیر  رسانی مناقصات 

 :شوندمی

 .رسانی بهنگام مناقصاتـ شفاف سازی و اطالع۱

 .گرانـ رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه۲

 .گران(گزاران و مناقصه های مناقصه )مناقصه ـ ایفای بهنگام و کامل تعهدهای طرف۳

 .ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه۴

رسانی  قانون، باید مقررات نظام مستندسازی و اطالع(  ۱ع بند ب ماده ) گزار موضوهای مناقصه ب ـ کاربرد: تمام دستگاه

 :مناقصات را در کلیه معامالت بزرگ اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل است بر

 .رسانی مناقصاتها، مقررات و استانداردهای مستندسازی و اطالعـ اصول، روش۱

 .های انجام شده در فرایند برگزاری مناقصهامها و اقدها، تصمیمـ نقش۲

 .رسانی آنهاـ مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد و نحوه اطالع۳

 ـ تعاریف  ۲ماده

 :روندهای مشروح مربوط به کار میها و عبارتهای زیر به جای واژهتها و عبارنامه واژهالف ـ دراین تصویب

 .ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات۱



 .ریزی کشورسازمان: سازمان مدیریت و برنامه  ـ ۲

های انجام شده در  ها و اقدام ه تصمیمـ مستندسازی: فرایندی که در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات و اطالعات مربوط ب۳

 .شوندمراحل مناقصه، ثبت و نگهداری می

 .قانون در اختیار عموم قرار داده می شود( ۲۳رسانی: فرایندی که در آن اطالعات مقرر در بند » الف« ماده )ـ اطالع ۴

نامه ثبت و  این آیین(  ۴بق ماده ) گران از موضوع مناقصه، طـ خالصه اسناد: اطالعاتی که به منظور آگاهی مناقصه ۵

 .شودمنتشر می

 .شودرسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میهایی که به منظور اطالعرسانی: سامانهـ نظام اطالع ۶

 .شودهایی که به منظور مستندسازی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میـ نظام مستندسازی: سامانه۷

واحد مرکز ۸ دستگاه مرکزی:  دستگاهـ  ماده )ی  بند » ب«  راهبری (  ۱های موضوع  که طبق مقررات وظیفه  قانون 

 .را بر عهده دارند  واحدهای تابعه

 .شودهایی که مستندهای الکترونیکی مناقصات در آن نگهداری میـ بانک اطالعات مناقصات: سامانه۹

نامه( که به واسطه آن،  این آیین«  ۳۰ماده »  هایی )موضوع بند » ت«رسانی مناقصات: سامانهـ پایگاه ملی اطالع ۱۰

 .شوددسترسی به مستندهای الکترونیکی تمام مناقصات ممکن می

 .شودـ نشانی: محلی حقیقی یا اعتباری که برای دریافت و تحویل مراسالت و مکاتبات تعیین می۱۱

گران رسانده قانون، به اطالع مناقصه(  ۱۳ـ فراخوان مناقصه: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه، با رعایت ماده )۱۲

 .شودمی

 .شودهای کثیرالنتشار منتشر میگران که در روزنامه ـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه۱۳

بندهای » ب« و » ج« ماده )۱۴ قانون، به منظور توزیع اسناد  (  ۱۳ـ آگهی مناقصه: فراخوان عمومی که با رعایت 

 .شودهی میمناقصه آگ

قانون،  (  ۲۲ـ دعوتنامه: فراخوانی که از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده )۱۵

 .شودگران ارسال میبه نشانی مناقصه

به مناقصه ۱۶ به طور یکسان  یا کاربرگهایی است که  آنها ـ استعالم: کاربرگ  از  نیاز  ارسال و اطالعات مورد  گران 

 .شودافت میدری

«  ۵قانون(، کمیسیون مناقصه )موضوع ماده »«  ۲گزار )موضوع بند » ب« ماده »ـ ارکان برگزاری مناقصه: مناقصه ۱۷

قانون( و  «  ۲۸قانون(، هیأت ترک مناقصه )موضوع ماده »  «  ۲قانون(، کمیته فنی ـ بازرگانی )موضوع بند » د« ماده »

 .قانون( «۷هیأت رسیدگی به شکایات )موضوع ماده »

دستگاه  ۱۸ در  نحوی مطمئن  به  و  به صورت مکتوب  مناقصه  اسناد  همه  آن  در  که  فرایندی  مناقصه:  اسناد  بایگانی  ـ 

 .شودگزار ثبت و نگهداری میمناقصه

سازی اطالعات در بایگانی مکتوب، بانک اطالعات یا  ها، به ذخیرهـ ثبت: فرایندی که در هنگام ایجاد یا تغییر داده۱۹

 .رسانی منجر شوداه اطالعپایگ 

ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر ۲۰

ای و کارشناسی )به شرح مندرج در  مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره

 . قانون(« ۲۹ نامه اجرایی بند » هـ« ماده »آیین



ـ مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده ۲۱

تواند گزار میگیرد.)برای معامالت کمتر از پنجاه برابر نصاب معامالت متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصهمی

 انتخاب شود.( 

قانون( که در «  ۲ب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه )موضوع بند » الف« ماده »ـ قیمت ترازشده: قیمت متناس ۲۲

 .شودای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین میمناقصات دو مرحله

داده ۲۳ جابجایی  اطالعات:  جریان  اطالعـ  سامانه  در  لزم  اطالعات  به  دسترسی  و  انتقال  ثبت،  موجب  که  رسانی ها 

 .شودمناقصات می

رسانی مناقصات به صورت رسانی بر خط: دوره زمانی که مستندهای مناقصات در پایگاه ملی اطالعـ دوره اطالع۲۴

 .برخط جریان دارد

 .رسانی مناقصاتها از بانک اطالعات یا پایگاه اطالعـ پاک کردن: حذف دائمی داده۲۵

های ارسالی و دریافتی در محیط بانک  ن مستندها و دادهـ کنترل خطا: عملیاتی که برای تشخیص و تعیین اختالف بی ۲۶

 .شودرسانی مناقصات انجام میاطالعات یا پایگاه اطالع

ـ دسترسی آزاد: دسترسی بدون رمز عبور، فاقد محدودیت و بدون هزینه تمام متقاضیان به اطالعات موجود و مورد  ۲۷

 . نیاز

 .تواند حصول نیازمندیهای سامانه را به مخاطره اندازدـ ریسـک: متغیری با دو ویژگی احتمال وقوع و تأثیر که می۲۸

 .ـ ریسک مستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل دارد۲۹

 .ـ ریسک غیرمستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل اندک داشته یا فاقد کنترل باشد۳۰

 .رسدز ریسک: فعالیتی که از طریق سازماندهی سامانه به منظور پیشگیری از وقوع ریسک به انجام میـ پرهیز ا۳۱

کنندگان  ـ دفع ریسک: فعالیتی که از طریق سازماندهی مجدد سامانه، به منظور پرهیز از تحمل ریسک توسط استفاده۳۲

 .شودانجام می

امنیت اطالع۳۳ رسانی، عملکرد درست و به صورتی مطمئن )بدون  مانه اطالعرسانی: ویژگی که به واسطه آن ساـ 

 .ریسک( داشته باشد

 . رسانی مناقصاتـ نقش: مسئولیتهای مستقیم و غیرمستقیم در نظام مستندسازی و اطالع۳۴

 .ـ خروجی: بخشی از اطالعات که در یک فرایند تولید، جایگزین یا استفاده شود۳۵

 .انجامدشود و به خروجی میک نقش خاص انجام میـ فعالیت: کاری که در اجرای ی۳۶

هایی برای مدیریت متمرکز اطالعات و ارائه خدمات اطالعاتی روزآمد به  رسانی/ پورتال: سامانهـ دروازة اطالع ۳۷

سنخ و سفارشی  های کاربری همکاربران که از طریق استاندارد نمودن جستجو، ایجاد محتوای اطالعاتی، تشکیل گروه

 .شودنیازهای اطالعاتی ایجاد می کردن

ها و جریان کار یک فرایند برای کاربران تشریح شده  ها، خروجیها، فعالیتـ راهنمای کاربرد: سندی که در آن نقش۳۸

 .باشد

ـ کاربرگ/ فرم: نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطالعات قابل ذخیره، که در روی  ۳۹

 .ضاهایی برای وارد کردن اطالعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشدآن ف

ـ ارسال قابل تصدیق: ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن  ۴۰

 .سوله باشدهای وصول مرقانون( که جز در موارد تغییر نشانی یا محل، متضمن دلیل و نشانه« ۲۲)موضوع ماده »



 .شودرسانی مناقصات از سوی سازمان تعیین میـ مدیر پایگاه: شخصی که برای مدیریت پایگاه ملی اطالع۴۱

 :باشدنامه به شرح زیر میب ـ معادلها و اختصارات: معادلها و اختصارات در این آیین

 Online :ـ برخط۱

 Role :ـ نقش2

 Output :ـ خروجی3

 Pre – qualification :ـ ارزیابی کیفی4

 RFQ = Request for Qualification :ـ استعالم ارزیابی کیفی 5

 RFP = Request For Proposal :ـ درخواست پیشنهاد 6

 TP = Technical Proposal :ـ پیشنهاد فنی7

 FP = Financial Proposal :ـ پیشنهاد مالی 8

 Activity :ـ فعالیت9

 Erase :ـ پاک کردن 10

 Form :ـ کاربرگ11

 error checking :ـ کنترل خطا12

 OM = operations manual :ـ راهنمای کاربرد13

 Portal :رسانی/ پورتالـ دروازه اطالع14

 Backup :ـ نسخه پشتوانه اطالعات15

 Centeral Mail Server :رسان پست الکترونیک مرکزیـ خدمت16

نامه به کار رفته، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات  پ ـ سایر اصطالحاتی که در این آیین

 .شوندعمومی کشور، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین تعریف و تفسیر می

 ی مناقصاتفصل دوم ـ نظام مستندساز

 ـ فرایند مستندسازی مناقصه۳ماده

 :الف ـ فرایند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد باید مستندسازی شود این مراحل عبارتند از

 .ـ مستندسازی جلسات مناقصه۱

 .ـ مستندسازی پیش از فراخوان ۲

 .ـ مستندسازی فراخوان۳

 .ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها۴



 .گرانزیابی کیفی مناقصه ـ مستندسازی ار ۵

 :ـ مستندسازی گشایش پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه در یکی از انواع زیر ۶

 .ایـ مناقصات یک مرحله ۱ـ ۶

 :ای، شاملـ مناقصات دو مرحله ۲ـ ۶

 .ـ مرحله ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها۱ـ ۲ـ ۶

 .ـ مرحله ارزیابی مالی پیشنهادها۲ـ ۲ـ ۶

 .س از تعیین برنده مناقصهـ مستندسازی پ۷

 .ـ مستندسازی دوره اجرای موضوع مناقصه ۸

 :شودسازی نظام مستندهای مناقصات طی ترتیبات زیر انجام میب ـ پیاده

های مستقل و منظم که از ـ مستندسازی مکتوب: شامل تهیه مستندهای لزم به صورت مکتوب و بایگانی آنها در پرونده۱

 .نامه باید اجرا شودتاریخ ابالغ این آیین

اطالع۲ ملـی  پایگاه  در  الکترونیکـی  نشـانی  ثبت  شـامـل  الکترونیکی:  مستنـدسازی  ثبت ـ  و  ارسال  مناقصات،  رسانی 

 .باشداطالعات مناقصات در بانک اطالعات مناقصات می

 ـ مفاد خالصه اسناد مناقصه۴ماده

 .رسانی شودرسانی مناقصات ثبت و اطالعیگاه ملی اطالعالف ـ خالصه اسناد مناقصات باید در بانک اطالعات و پا

ب ـ در مناقصات مربوط به تدارک و خرید مصالح و تجهیزات، خالصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه،  

پرداخت، نوع و مبلغ یا درصد تضمین انجام  فهرست اقالم، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحویل، مبلغ یا درصد پیش

 .باشدعهدات، شرایط بازرسی و مهمترین شرایط عمومی قرارداد می ت

ها، خالصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، پ ـ در مناقصات مربوط به ساخت و اجرای طرحها یا پروژه

ؤولیت  ریزی انجام کار، فهرست مقادیر کلی، برآوردها )در صورت لزوم(، نحوه یا مسهای اجرا، برنامهمحل یا محل

 .مهمترین شرایط عمومی قرارداد است  نظارت و مدیریت، روش پرداخت، الگوی قراردادی و

برداری و نگهداری، در خالصه اسناد عالوه بر موارد مذکور در بند » ب«، باید زمان ت ـ در مناقصات مربوط به بهره

 .ص و شرایط ویژه برای تحویل کار ذکر شودهای خابندی قرارداد، حدود مسئولیت مالی، مبالغ مشروط و ثابت، تضمین

ث ـ مناقصاتی که عالوه بر موارد فوق، تأمین مالی نیز منظور شده باشد، در خالصه اسناد، باید شرایط مشارکت و حدود  

 .مسئولیت مالی دو طرف قرارداد و کلیات تعهدات مالی برنده مناقصه نیز درج شود

 .یب موارد یادشده باشد، باید ترکیب اطالعات فوق در خالصه اسناد درج شودج ـ در مناقصاتی که موضوع معامله ترک

 ـ مستندسازی جلسات مناقصه  ۵ماده

 :الف ـ در تمام جلسات مناقصه، باید اطالعات زیر ثبت و مستند شوند

 .گزارـ نام و عنوان مناقصه ۱

 .ـ تاریخ و محل تشکیل جلسه۲

 .ـ موضوع مناقصه۳



 .گران، حسب موردـ فهرست مناقصه ۴

 .ـ اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه ۵

 .ـ اسامی حاضران در جلسه ۶

 .هاـ مفاد تصمیم۷

 .گران در جلسات مربوط به توضیح و تشریح اسنادـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه ۸

 :د عبارتند ازشونب ـ جلساتی که در فرایند برگزاری مناقصه، حسب مورد تشکیل می

 .ـ جلسه پیش از فراخوان۱

 .گرانهای ارزیابی کیفی مناقصهـ جلسه گشایش استعالم۲

 .گرانـ جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه ۳

 .ایـ جلسه گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله۴

 .گانی(ای )گشایش پاکتهای فنی ـ بازرـ جلسه اول گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله ۵

 .ایـ جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی ـ بازرگانی در مناقصات دو مرحله ۶

 .ای )گشایش پیشنهادهای مالی(ـ جلسه دوم گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله۷

 .قانون(« ۱۷ـ جلسه توضیح و تشریح اسناد )موضوع ماده » ۸

باید در داخل جلسات تهیه شوند و   آنها( و اعضای پ ـ صورتجلسات  اعضای حاضر کمیسیون مناقصه )یا نمایندگان 

توانند نظر مخالف خود  حاضر کمیته فنی ـ بازرگانی ملزم به امضای صورتجلسات هستند. هر یک از اشخاص یادشده می

 .را ضمن امضای صورتجلسه قید کنند

 :باشدت ـ ترتیب تهیه صورتجلسه به شرح زیر می

 .«بند » ب( ۵تا )( ۱جزءهای ) ـ ثبت اطالعات مربوط به۱

 .ـ ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها۲

 .ـ ثبت خالصه مذاکرات در جلسات توضیح و تشریح اسناد۳

 .های جلسهـ ثبت تصمیم۴

 .ـ امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد ۵

گزار، ذیحساب یا بالترین  اقصهتبصره ـ در صورتی که در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی )رئیس دستگاه من

الختیار خود را به صورت مکتوب برای  گزار(، نماینده تامگزار و مسئول فنی دستگاه مناقصه مقام مالی دستگاه مناقصه

 .باشدشود و در حکم امضای اعضای کمیسیون میشرکت در جلسات معرفی کنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت می

 از فراخوان  ـ مستندسازی پیش ۶ماده

 :باشدالف ـ مستندهای پیش از فراخوان به شرح زیر می

 .ـ شرح موضوع مناقصه۱



 .ـ معرفی ارکان مناقصه۲

 .ای(ای یا دو مرحله ـ تعیین نوع مناقصه )عمومی یا محدود و یک مرحله۳

 :ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطالعات زیر باید درج شود۴

 .ـ روش تأمین منابع مالی۱ـ ۴

 .ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله۲ـ۴

 .ـ برآورد کلی موضوع مناقصه، حسب مورد۳ـ۴

قانون برنامه و  «  ۱ماده »«  ۱۰ای )موضوع بند »های سرمایههای تملک داراییتبصره ـ در مناقصات مربوط به طرح

 .باشدموافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمین مالی می( ۱۳۵۱بودجه کشور، مصوب 

 .قانون(« ۲ـ برنامه زمانی مناقصه )موضوع بند» ی« ماده » ۵

 .رسانی آنـ متن فراخوان و نحوه اطالع ۶

 .نامه(این آیین« ۴قانون و ماده »« ۲۳لف« ماده »بند » ا« ۳ـ خالصه اسناد مناقصه )موضوع جزء »۷

 .قانون(« ۱۴ـ اسناد مناقصه )موضوع بند »ب« ماده »۸

شود و موارد موضوع بند  گزار، جلسه کمیسیون مناقصه تشکیل میب ـ پیش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه 

بند » الف« تنظیم (  ۷تا )( ۱وارد مذکور درجزءهای)» الف« را تصویب و صورتجلسه پیش ازفراخوان را به انضمام م

 .دهدکند و جهت بایگانی به رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی تحویل میمی

 .شودپ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع بند » ب« در بانک اطالعات مناقصات ثبت می

 ـ مستندسازی فراخوان  ۷ماده

 :باشدر میالف ـ مستندهای فراخوان به شرح زی

 :ـ متن فراخـوان شـامل آگهی ارزیابی، آگهی شـرکت در مناقصه یا دعوتنامه است که در آن موارد زیر باید درج شود۱

 .ـ نوع فراخوان )آگهی ارزیابی کیفی، آگهی مناقصه یا دعوتنامه(۱ـ۱

 .گزارـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۲ـ۱

 .ـ موضوع مناقصه۳ـ۱

 .انی دریافت اسنادـ زمان، مهلت و نش۴ـ۱

 .ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد ۵ـ ۱

 .ـ هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن، حسب مورد ۶ـ ۱

 .قانون(« ۲۱و بند » الف« ماده »« ۲ـ مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند » ی« ماده »۷ـ۱

 .ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸ـ ۱

 .نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد ـ نام و۹ـ ۱



 .گزار لزم استـ سایر توضیحاتی که به تشخیص مناقصه۱۰ـ۱

 .ـ نسخه منتشر شده در روزنامه یا نسخه دوم دعوتنامه۲

 .ـ اسناد یا اطالعات مربوط به تصدیق وصول دعوتنامه )در مناقصات محدود(۳

 .اندمه به مناقصه محدود دعوت شده ـ فهرست اسامی و نشانی کسانی که از طریق دعوتنا۴

گران و تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه تبصره ـ در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه

های کثیرالنتشار لزم  رسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار آگهی از طریق روزنامهگران میبه اطالع مناقصه 

 .نیست

ربانک اطالعات مناقصات ثبت و یک نسخه از آن، همزمان با ارسال یا انتشار  ب ـ مستندهای یادشده در بند » الف« باید د

 .رسانی مناقصات منتشر شودفراخوان در پایگاه ملی اطالع

 .های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع استپ ـ در فراخوان مناقصات درج نام

های مندرج  قانون( یا تغییر نشانی«  ۱۸موضوع بند » ج« ماده »  ت ـ در صورت تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد ) 

درنگ از طریق آگهی یا مکاتبه قابل تصدیق به اطالع تمامی در فراخوان در هر یک از مراحل مناقصه، موضوع باید بی

 .گران برسدمناقصه

اطالع ملی  پایگاه  و  کثیرالنتشار  روزنامه  در  آگهی  انتشار  ـ  مث  مناقصات،  روشرسانی  از  استفاده  دیگر  انع  های 

 .رسانی نیستاطالع

 ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها  ۸ماده

ای و مناقصات عمومی یا محدود، ارزیابی شکلی پیشنهادها  ای یا دو مرحله الف ـ در تمام مناقصات، اعم از یک مرحله

 .باید مستند شود

 :شوندقانون( موارد زیر بررسی، تعیین و مستند می« ۶اده »ب ـ در ارزیابی شکلی پیشنهادها )موضوع بند » ب« م

 .ـ پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند۱

 .ـ پیشنهادهایی که اسناد آنها ناقص باشند۲

 .ـ پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند۳

ناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین  ـ پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در م۴

 .غیرمعتبر

 .ـ پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی ـ بازرگانی )حسب مورد( مبهم یا مشروط باشند ۵

ان و تعیین علل رد پیشنهادهای مردود،  گرپ ـ پس از ارزیابی شکلی، پیشنهادهای قابل قبول و مردود با تعیین نام مناقصه 

 .شوندمستندسازی می

 گران ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه ۹ماده

گران حسب مورد به شرح  گران باید مستندسازی شود. مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه الف ـ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه 

 :باشندزیر می

 .گرانـ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه۱

 .گرانـ استعالم ارزیابی کیفی مناقصه۲



 گرانـ اسناد و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه ۳

 :گران باید حداقل شامل موارد زیر باشدب ـ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه

 .گزارـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۱

 .ـ موضوع مناقصه۲

 .گرانکیفی مناقصه ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ارزیابی۳

 .ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد۴

 .ـ نحوه دریافت اسناد استعالم و هزینه آن در صورت لزوم ۵

گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابل قبول، باید به نحوی  پ ـ روش ارزیابی کیفی مناقصه

 .گران مستند شودابی کیفی مناقصهگویا و مشروح در استعالم ارزی

ت ـ اسناد و نتایج ارزیابی شامل اطالعات، اسناد، سوابق و مدارک لزم برای ارزیابی کیفی باید قبل از تشکیل جلسه  

 .گران مستند شوندنهایی ارزیابی کیفی مناقصه

ا کمیته فنی ـ بازرگانی حسب مورد گران، توسط دستگاه مناقصه گزار یث ـ پس از پایان فرایند ارزیابی کیفی مناقصه

گزار ارائه و یک گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصه جلسه ای تشکیل و صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه

 .شودنسخه از آن به بانک اطالعات مناقصات ارسال می

نامه،  این آیین«  ۳بند » ب« ماده »«  ۱ء»ها طبق جز گران )اصل استعالمشده توسط مناقصههای تکمیلـ فهرست استعالم۱

 شود.( گزار بایگانی میدر دستگاه مناقصه

نامه مستندسازی و به این آیین(  ۵گران که طبق ماده)ـ اطالعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه ۲

 :شوندهمراه موارد زیر به بانک اطالعات مناقصات ارسال می

 .گرانـ متن استعالم ارزیابی کیفی مناقصه۱ـ۲

 .نامهییناین آ( ۸ـ نتایج ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده )۲ـ۲

 .گران در ارتباط با معیارهای ارزیابی کیفیـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه۳ـ۲

 .گرانـ امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک از مناقصه۴ـ۲

 .شوند )فهرست کوتاه(گرانی که بـرای دعوت به مناقصه محدود برگزیده میـ نـام و مشخصـات مناقصـه ۵ـ ۲

 .اندگران را انجام داده و سمت کسانی که ارزیابی کیفی مناقصه ـ اسامی ۶ـ۲

 .ـ متن دعوتنامه مناقصه محدود۷ـ۲

ای و دو  گران در مناقصات یک مرحلهتبصره ـ مقررات، روش اجرا و نحوه تنظیم اسناد و استعالم ارزیابی کیفی مناقصه

 .شودقانون( تعیین می« ۱۲ند » ج« ماده »گران )موضوع بنامه ارزیابی کیفی مناقصه ای، طبق آیینمرحله 

 ای ـ مستندسازی گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله ۱۰ماده

 :ای شامل موارد زیر استالف ـ مستندهای مربوط به گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله 

 .صه )عمومی یا محدود(نامه با ذکر نوع مناقاین آیین( ۵های مناقصه، طبق ماده)ـ صورتجلسه گشایش پاکت۱



 .ای محدودگران در مناقصات یک مرحله ـ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه ۲

 .نامهاین آیین( ۸ـ مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده )۳

 :ـ نتایج ارزیابی مالی شامل۴

 .ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه۱ـ۴

 .های شرکت در مناقصهـ مشخصات تضمین ۲ـ۴

 .گرانهای پیشنهادی مناقصهـ قیمت۳ـ۴

 .ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه۴ـ۴

ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از   ۵ـ  ۴

 .انون(ق« ۲۰مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند » الف« ماده »

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد 

اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لزم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعالم 

بند » الف« ماده  «  ۵پذیری آن )موضوع جزء »مبانی قیمت، توجیه  نظر کمیته فنی ـ بازرگانی را برای تعیین صحت

های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه قانون( یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت«  ۲۴»

 .دوم مطابق مقررات بند » الف« این ماده باید مستندسازی شود

 .ون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشدـ سایر مواردی که به تشخیص کمیسی ۵

این  ( ۳بند » الف« ماده )« ۱گزار، طبق جزء »ب ـ تمام مستندهای موضوع بند » الف« این ماده باید در دستگاه مناقصه

 .نامه بایگانی شوندآیین

 .ت ارسال شوندبند » الف« باید به بانک اطالعات مناقصا( ۵تا )( ۲پ ـ مستندهای موضوع جزءهای )

 ـ مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها ۱۱ماده

 :الف ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل موارد زیر است

 .گرانـ کلیه اسناد فنی ـ بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه۱

 .نامهاین آیین« ۸ـ نتایج ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده »۲

 .اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی ـ نام و امضای۳

 :ـ نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل۴

 .گرانـ نام و مشخصات مناقصه ۱ـ۴

 .ـ عناوین معیارهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی۲ـ۴

 .ـ اهمیـت وزنی معیارهـای فنی ـ بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود۳ـ۴

 .ـ حداقل امتیاز قابل قبول در صورت لزوم۴ـ۴

 .گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابیـ امتیازهای مناقصه ۵ـ ۴

 .گرانـ امتیاز کل فنی ـ بازرگانی هر یک از مناقصه ۶ـ۴



 .اندگرانی که برای گشایش پاکت مالی )ارزیابی مالی( برگزیده شدهصات مناقصه ـ نام و مشخ۷ـ۴

ـ مواردی که به تشخیص کمیته فنی ـ بازرگانی یا کمیسیون مناقصه برای درج در ارزیابی فنی ـ بازرگانی ضرورت  ۵

 .داشته باشد

 .ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه ۶

های نامه قبل از گشودن پاکتاین آیین(  ۴گران طبق بند »ب« ماده)شده توسط مناقصه  ب ـ اسناد فنی ـ بازرگانی ارائه 

 .شودگزار بایگانی میمالی در دستگاه مناقصه

نامه مستندسازی و به همراه  این آیین(  ۵پ ـ اطالعات عمومی مربوط به جلسه پایانی ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده )

 .شوندمناقصات ارسال می موارد زیر به بانک اطالعات 

 .ـ امتیازهای فنی ـ بازرگانی پیشنهادها در ارتباط با معیارهای فنی ـ بازرگانی مربوط۱

 .ـ امتیاز نهایی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها۲

 .اندگرانی که برای مرحله ارزیابی مالی برگزیده شدهـ نام و مشخصات مناقصه۳

 .ـ روش محاسبه قیمت ترازشده، حسب مورد۴

گران به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی منظور شود، تبصره ـ چنانچه امتیازهای ارزیابی کیفی مناقصه

 .نامه مستند شوداین آیین( ۳باید روش محاسبه در اسناد مناقصه تشریح و طبق بند )ب( ماده )

بل از مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی ممنوع  ج( قای، گشودن پیشنهادهای مالی)پاکتت ـ در مناقصات دو مرحله 

 .است

 ایـ مستندسازی ارزیابی مالی پیشنهادها در مناقصات دو مرحله  ۱۲ماده

 :ای شامل موارد زیر استالف ـ مستندهای ارزیابی مالی در مناقصات دو مرحله

 .گرانـ پاکتهای قیمت مناقصه۱

 :الی شامل موارد زیرهای مـ مستندهای مراحل پیش از گشایش پاکت۲

 .نامهاین آیین( ۹ای محدود طبق ماده )گران در مناقصات دو مرحله ـ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه ۱ـ۲

 .نامهاین آیین( ۱۱ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها طبق ماده )۲ـ۲

 .نامهاین آیین( ۵های مناقصه طبق ماده )ـ صورتجلسه گشایش پاکت۳

 .نامهاین آیین( ۸مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده ) ـ۴

 :قانون(، شاملِ « ۲۰های )موضوع بند » الف« ماده »ـ مستندهای تعیین قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله ۵

 :شودـ رابطه محاسبه قیمت ترازشده که به نحو زیر تعیین می۱ـ۵

  

 فرمول

  



 :که در آن

L = قیمت تراز شده. 

C = )قیمت پیشنهادی )درج شده در پاکت قیمت. 

i = )ضریب تاثیر )بر حسب درصد. 

t = )امتیاز فنی ـ بازرگانی ) بین حداقل امتیاز فنی ـ بازرگانی قابل قبول تا صد. 

ر مناقصات خرید  و د   ـ ضریب تأثیر در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت )با یا بدون تأمین مالی(۱تبصره

 .باشدمصالح و تجهیزات بین ده تا چهل می

 تواند بین پنجاه تا هفتاد باشد؛ ـ حداقل امتیاز فنی ـ بازرگانی قابل قبول می۲تبصره

کمیته فنی ـ بازرگانی است.  الذکر بر عهده های فوقـ تعیین ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی ـ بازرگانی در دامنه ۳تبصره

این ماده، باید به تصویب هیأت سه نفره )موضوع بند »  (  ۲و )(  ۱های )و تبصره(  ۱ـ    ۵استثناء در ردیف )  کلیه موارد

 .قانون( برسد« ۲۸و« ماده » 

ـ در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد قیمت لزم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه  ۴تبصره

 .قید گردد

 ر و حداقل امتیاز قید شده در اسناد ـ ضریب تأثی۲ـ ۵

 :ـ صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی شامل ۶

 .ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه۱ـ ۶

 .های شرکت در مناقصهـ مشخصات تضمین ۲ـ ۶

 .گرانهای پیشنهادی مناقصه ـ قیمت۳ـ ۶

 .گرانـ امتیاز فنی ـ بازرگانی پیشنهادهای مناقصه۴ـ ۶

 .گراناز شده پیشنهادهای مناقصه ـ قیمت تر ۵ـ  ۶

 .ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه ۶ـ ۶

ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از ۷ـ ۶

 .(قانون« ۲۰مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند » الف« ماده »

نامه نافذ این آیین ( ۱۰بند الف ـ ماده )( ۴ای که دارای برآورد اولیه باشند، مفاد تبصره جزء )ب ـ در مناقصات دو مرحله 

 .است

 .پ ـ ارزیابی مالی پیشنهادها باید قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود

 ـ مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه  ۱۳ماده

 :ندهای پس از تعیین برنده مناقصه شامل موارد زیر استالف ـ مست

 .ـ اعالم قبولی پیشنهاد۱

 .ـ اسناد تضمین انجام تعهدات، حسب مورد۲



 .ـ اسناد تضمین پیش پرداخت، حسب مورد۳

 .ـ اسناد قراردادی۴

پیشنهادها، باید مستند و در   بالفاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار  «ب ـ موارد مذکور در بند » الف

 .بایگانی شوند(  ۳بند »ب« ماده )( ۱گزار طبق جزء) دستگاه مناقصه

پ ـ اطالعات زیر پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها، باید به بانک اطالعات مناقصات ارسال 

 :شوند

 .ـ نام برنده یا برندگان مناقصه۱

 .ـ نام طرف قرارداد۲

 .تبصره ـ در صورتی که طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد، دلیل رد برنده اول باید اعالم شود

 .ـ مبلغ و نوع تضمین ارائه شده از سوی طرف قرارداد۳

نام و سمت  ۴ قرارداد و  اجرای  انعقاد و  قرارداد، محل  قرارداد، مبلغ و مدت  قرارداد شامل شماره  ـ اطالعات اصلی 

 .امضاکنندگان

 ـ مستندسازی تجدید یا لغو مناقصه۱۴ماده

نامه، تنظیم و علت تجدید  این آیین( ۵ای با رعایت ماده )جلسه الف ـ در صورت تجدید یا لغو مناقصه لزم است که صورت

 .یا لغو مناقصه در آن تعیین شود

قانون(، «  ۲۴بند » الف« ماده »  «  ۵ب ـ مستندهای مربوط به تجدید مناقصه به دلیل بال بودن قیمت )موضوع جزء »  

 :شودطی ترتیبات زیر تهیه و تنظیم می

 .نامهاین آیین( ۱۰بند » الف« ماده )( ۴ه کمیته فنی ـ بازرگانی طبق تبصـره جزء )ـ مستندسازی ارجاع موضوع ب۱

 .ـ گزارش بررسی مبانی قیمت و ارتباط آن با توجیه اقتصادی طرح از سوی کمیته فنی ـ بازرگانی۲

 .ـ تهیه صورتجلسه تصویب گزارش توسط کمیسیون مناقصه۳

اند، به روشی قابل تصدیق )طبق ماده گرانی که در مناقصه شرکت کرده م مناقصه ـ نامه ابالغ تجدید یا لغو مناقصه به تما۴

 .قانون(« ۲۲»

 .نامهاین آیین( ۳بند »ب« ماده )( ۱گزار طبق جزء)ـ بایگانی مستندها در دستگاه مناقصه ۵

 .ـ ارسال مستندات به بانک اطالعات مناقصات ۶

 اقصه ـ مستندسازی در موارد عدم الزام به من ۱۵ماده

قانون، به استثنای مستندهای خرید خدمات  «  ۲۹الف ـ مستندهای مربوط به موارد عدم الزام به مناقصه )موضوع ماده »

 :این ماده(، عبارتند از« ۵مشاوره، موضوع بند »

 :ـ صورتجلسه ارجاع معامله شامل۱

 .ـ خالصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(۱ـ۱

 .معامله ـ معرفی کمیسیون۲ـ۱



 .قانون(« ۲۹ـ تعیین نوع معامله )با تصریح به موارد مذکور در ماده »۳ـ۱

 .ـ متن دعوتنامه ۴ـ۱

 .ـ نام و عنوان طرف معامله ۵ـ ۱

 .ـ اسناد معامله )قرارداد، ضمائم و ملحقات قرارداد(۲

 :ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطالعات زیر باید درج شود۳

 .ن منابع مالیـ روش تأمی۱ـ۳

 .ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله۲ـ۳

 .ـ برآورد اولیه موضوع معامله، حسب مورد۳ـ۳

تبصره ـ در صورتی که عدم الزام به مناقصه به دلیل انحصار باشد، مستندهای مربوط به شرایط انحصار یا تشخیص 

 .شودبند » الف« این ماده( افزوده می«  ۱قانون به صورتجلسه )موضوع جزء »(  ۲۹مرجع مذکور در بند » الف« ماده )

این ماده را تصویب و صورتجلسه (  ۱ب ـ پیش از ارسال دعوتنامه، جلسه کمیسیون معامله تشکیل و موارد موضوع بند )

 .دهدگزار یا نماینده وی تحویل میکند و برای بایگانی به رئیس دستگاه مناقصهمعامالت مربوط را تهیه می

قانون، به بانک  (  ۲۳ماده با رعایت بند »ج« ماده )بند » الف« این  (  ۱پ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء )

 .شودرسانی مناقصات ثبت میاطالعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطالع

گزار بایگانی  نامه در دستگاه مناقصهاین آیین(  ۳بند »ب« ماده )(  ۱ت ـ مستندهای مذکور در بند » الف«، باید طبق جزء )

 .شوند

 :قانون(، شامل موارد زیر است« ۲۹ات مشاوره )موضوع بند »هـ« ماده »ث ـ مستندهای خرید خدم

 .ـ گزارش شناخت۱

 .ـ شرح کلی خدمات۲

 .ـ فراخوان مشاوره۳

 .ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران، حسب مورد۴

 .ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهادها ۵

 .ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهادها ۶

 .سناد قراردادی شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آنـ ا۷

رسانی مناقصات منتشر ج ـ کـارفرما باید فراخوان و صورتجـلسات خـرید خدمات مـشاوره را از طریق پایگاه ملی اطالع

 .کند

 ـ مستندسازی ترک تشریفات مناقصه۱۶ماده

 :الف ـ مستندهای مربوط به ترک تشریفات مناقصه عبارتند از

 .ارش توجیهی ترک مناقصهـ گز۱



 :ـ صورتجلسه ترک مناقصه شامل۲

 .ـ خالصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(۱ـ۲

 .ـ نام و سمت هیأت ترک مناقصه۲ـ۲

 .قانون در خصوص نامبرده( ۱۲ـ نام و عنوان طرف معامله و مستندهای مربوط به بند » الف« ماده)۳ـ۲

 :که در آن اطالعات زیر باید درج شودـ مستندهای تأمین منابع مالی ۳

 .ـ روش تأمین منابع مالی۱ـ۳

 .ـ محل تأمین اعتبار و سقف اعتبار برای انجام معامله۲ـ۳

 .ـ برآورد اولیه موضوع معامله، حسب مورد۳ـ۳

گزار بایگانی  نامه در دستگاه مناقصهاین آیین (  ۳بند » ب« ماده )(  ۱ب ـ مستندهای مذکور در بند )الف( باید طبق جزء )

 .شوند

قانون به  « ۲۳بند» الف« به جز موارد مستثنا شده در بند »ج« ماده » ( ۱پ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء )

 .شودرسانی مناقصات منتشر میبانک اطالعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطالع

 ـ مستندسازی مواعد و تغییر اسناد ۱۷ماده

ت مواعد برنامه زمانی مناقصه باید بر اساس تقویم هجری شمسی تعیین و درج شوند. در مناقصات  الف ـ در تمام مناقصا

 .شودالمللی عالوه بر تاریخ هجری شمسی، تاریخ میالدی نیز درج میبین

نانچه ب ـ مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیالت رسمی تعیین شود و چ 

های مقرر در برنامه زمانی مناقصه به همان میزان افزوده  ای در مواعد مناقصه رخ دهد، مهلتبینی نشدهایام تعطیل پیش

 .شودمی

ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی، حداکثر  پ ـ تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر مقادیر موضوع مناقصه یا نشانی

های مناقصه مجاز است و چنانچه تغییری رخ دهد، باید مستندسازی و با روشی از افتتاح پاکتتا هفتاد و دو ساعت قبل  

 .گران ارسال شودقابل تصدیق برای همه مناقصه

گران باشد، باید با تمدید مواعد و  که مستلزم اصالح پیشنهادهای مناقصه تبصره ـ هرگونه تغییر در اسناد یا مواعد مناقصه 

 .شده جبران شودارائه مهلت لزم برای اصالح اسناد واصل 

گران، در حکم  گران، ارسال قابل تصدیق مکاتبات از سوی مناقصه رسانی تغییرات به مناقصهت ـ در صورت عدم اطالع

 .باشدگزار میوصول آنها از سوی مناقصه

 رسانی مناقصاتفصل سوم ـ نظام اطالع 

 رسانی مناقصات ـ تهیه و استقرار نظام اطالع۱۸ماده

رسانی مناقصات را افزار موردنیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطالعالف ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه نرم

که با رعایت تشریفات و یا از طریق ترک تشریفات انجام  انتقال اطالعات معامالت )اعم از مناقصاتی  سازی وبرای ذخیره

که قبل از پایان مهلت یادشده، کند، به نحویاندازی قانون تهیه و راه (  ۱ب« ماده ) » های موضوع بندشود( در دستگاهمی

 .پذیر باشدداری اطالعات در آن امکانرسانی مناقصات ایجاد شود و ثبت و نگهپایگاه ملی اطالع

های مرکزی بر عهده سازمان است و آموزش رسانی مناقصات و آموزش دستگاهب ـ راهبری و مدیریت پایگاه ملی اطالع

 .باشدگزار بر عهده دستگاه مرکزی مربوط میکارکنان دستگاههای مناقصه

 .گزار باید مستندسازی و ثبت شودت در دستگاههای مناقصهرسانی مناقصاپ ـ مراحل ایجاد و استقرار سامانه اطالع



 رسانی پیش از فراخوان ـ اطالع۱۹ماده

نامه(، همزمان با انتشار فراخوان در محیط این آیین «  ۶الف ـ صورتجلسه پیش از فراخوان )موضوع بند »ب« ماده » 

 .یابدرسانی مناقصات جریان میشبکه اطالع

لسه پیش از فراخوان مستلزم تهیه صورتجلسه جدید است صورتجلسه قبلی نباید پاک یا ب ـ هرگونه تغییر در صورتج

 .ویرایش شود

این  «  ۶بند )الف( ماده »«  ۴جزء »(  ۳ـ۴پ ـ تشـخیص ضرورت انتـشار برآورد کلی موضوع مناقصه )موضوع ردیف )

 .گزار استنامه( با دستگاه مناقصهآیین

 صاترسانی فراخوان مناقـ اطالع۲۰ماده

آگهی  ـ  مناقصهالف  کیفی  ارزیابی  فراخوان  یا  مناقصات عمومی  به  )دعوت  در روزنامه ها  انتشار  با  گران(، همزمان 

 .رسانی مناقصات به اطالع عموم برسدکثیرالنتشار، باید از طریق پایگاه ملی اطالع

تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار فراخوان ب ـ هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمدید مهلت دریافت و  

 .جدید مجاز است

رسانی مناقصات جریان  شدگان به مناقصه در پایگاه ملی اطالعپ ـ در مناقصات محدود، مفاد فراخوان و اسامی دعوت 

 .یابد و این موضوع جایگزین ارسال قابل تصدیق دعوتنامه نخواهد شدمی

 گرانی مناقصهرسانی ارزیابی کیفـ اطالع۲۱ماده

 :رسانی مناقصات جریان یابدگران در پایگاه ملی اطالعکیفی مناقصهتواند در فرایند ارزیابیالف ـ اطالعات زیر می

 .گرانـ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه۱

 .ـ استعالم ارزیابی کیفی۲

 .رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادهاـ اطالع۳

 .گرانیفی مناقصهـ صورتجلسه پایانی ارزیابی ک۴

رسانی نامه، همزمان با ارسال دعوتنامه باید در پایگاه ملی اطالعاین آیین(  ۹ب ـ صورتجلسه موضوع بند »ث« ماده )

 .منتشر شود

مناقصه کیفی  ارزیابی  به  دعوت  آگهی  ـ  ملی پ  پایگاه  در  باید  کثیرالنتشار،  روزنامه  در  انتشار  با  همزمان  گران، 

 .ات جریان یابدرسانی مناقصاطالع

 ایرسانی مناقصات یک مرحلهـ اطالع۲۲ماده

 :یابدای جریان میرسانی مناقصات یک مرحله الف ـ اطالعات زیر در فرایند اطالع

 .رسانی پیش از فراخوانـ اطالع۱

 .رسانی فراخوانـ اطالع۲

 .رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادهاـ اطالع۳

 .ایاین آیین نامه در مناقصات محدود یک مرحله( ۲۱گران طبق ماده )صه رسانی ارزیابی کیفی مناقـ اطالع۴

قانون(،  (  ۲۶گران صالحیتدار قبالً تهیه شده باشد )موضوع بند »ب« ماده )تبصره ـ در مواردی که فهرست کوتاه مناقصه 

 .نامه خواهد شداین آیین(  ۹فهرست مزبور پیوست صورتجلسه موضوع بند »ث« ماده )



 .های مناقصه و تعیین برندهرسانی جلسه گشایش پاکتـ اطالع ۵

رسانی ارزیابی و اطالع(  ۲۰رسانی فراخوان طبق ماده )و اطالع(  ۱۹پیش از فراخوان طبق ماده )رسانی  ب ـ اطالع

های مناقصه و تعیین برنده، حاوی مستندات موضوع  رسانی جلسه گشایش پاکتو اطالع(  ۲۱گران طبق ماده )کیفی مناقصه

 .نجام شودنامه، باید قبل از انعقاد قرارداد ااین آیین( ۱۰بند »الف« ماده )

 ایرسانی مناقصات دو مرحله ـ اطالع ۲۳ماده

 :باشدای شامل موارد زیر میرسانی مناقصات دو مرحله الف ـ اطالع 

 .رسانی پیش از فراخوانـ اطالع۱

 .رسانی فراخوانـ اطالع۲

 .رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادهاـ اطالع۳

 .ای محدودت دو مرحله گران در مناقصارسانی ارزیابی کیفی مناقصه ـ اطالع۴

 .رسانی ارزیابی فنی و بازرگانیـ اطالع ۵

 .رسانی ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصهـ اطالع ۶

رسانی ارزیابی و اطالع(  ۲۰رسانی فراخوان طبق ماده )و اطالع(  ۱۹رسانی پیش از فراخوان طبق ماده )ب ـ اطالع

 .شودنامه انجام میاین آیین ( ۲۱گران طبق ماده )کیفی مناقصه

نامه، باید دو روز کاری  این آیین(  ۱۱پ ـ صورتجلسه پایانی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها، موضوع بند »پ« ماده )

 .رسانی شودهای مالی اطالعقبل از گشایش پاکت

 .قاد قرارداد انجام شودرسانی صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی، باید دو روز کاری قبل از انعت ـ اطالع

 رسانی توضیح و تشریح اسناداطالع ـ ۲۴ماده

 :باشدرسانی توضیح و تشریح اسناد، شامل موارد زیر میالف ـ اطالع 

 .گزارگران و پاسخهای مناقصه های مناقصهـ متن پرسش۱

 .ـ اطالعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری۲

 .ناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسنادـ تشریح برخی از ابهامهای مربوط به مفاد اس۳

گران درباره اسناد و شرایط مناقصه، صورتجلسه  ب ـ در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد یا پاسخ به پرسشهای مناقصه

طبق ماده    اند،های یادشده، باید به اسناد مناقصه پیوست و برای کسانی که قبالً اسناد را دریافت نمودهتوضیح اسناد و پاسخ

رسانی توضیح و تشریح اسناد باید قبل از پایان مهلت تسلیم اسناد انجام شود و چنانچه قانون، ارسال شود. اطالع(  ۲۲)

رسانی اطالعات مذکور در بند » الف« این ماده، مستلزم تنظیم مستندهای جدید باشد، باید مدت تمدید در فرایند اطالع

 .اعالم شود

 ی قراردادهای مشاوره رسانـ اطالع۲۵ماده

قانون( باشد،  «  ۲۹رسانی مناقصاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره )مذکور در بند » هـ« ماده »الف ـ مستندها و اطالع

 .باشدای محدود )روش قیمت ترازشده( میمطابق با مناقصات دو مرحله

قانون  (  ۲۹نامه بند » هـ« ماده )مقررات آیینهـای انتخاب مشاور بر اساس  رسـانی سـایر روشب ـ مستنـدسازی و اطالع

 .شودتعیین می



 رسانی مناقصات ـ مشخصات سامانة اطالع۲۶ماده

 :رسانی مناقصات باید دارای ویژگیهای زیر باشدالف ـ سامانه اطالع

 .سازیـ قابلیت ردیابی فرایند پیاده۱

 .راجع ذی صالح(ها )توسط مـ قابلیت مستندسازی و ردیابی ایجاد و تغییر داده۲

 .هاـ قابلیت مستندسازی و ردیابی خروجی۳

 .بندی غیرمتمرکزـ قابلیت تمرکز اطالعات با پیکره۴

 .ـ قابلیت ردیابی جریان اطالعات ۵

 .پذیری صحت جریان اطالعاتـ امنیت و آزمون ۶

 .ـ عدم امکان اصالح و تغییر اطالعات ثبت شده۷

 .ـ قابلیت تهیه نسخه پشتوانه توسط دستگاههای مرکزی ۸

 :باشدبندی نهایی، دروازه اطالعاتی با ویژگیهای زیر میرسانی مناقصات در پیکرهب ـ سامانه اطالع

 .ـ قابلیت توسعه مستمر۱

 .الکترونیکیگزاری های مناقصه ـ قابلیت سازگاری با سامانه۲

 .ـ قابلیت سفارشی کردن اطالعات دریافتی توسط کاربران۳

رسانی باید به نحوی مدیریت شود که تعداد و بزرگی خطاها، چگالی و پیوستگی نقصها و توارث  پ ـ کیفیت نظام اطالع

 .آنها کاهش یابد

ند، شامل رشته، پایه، ظرفیت،  شوگران صالحیتدار که توسط مراجع قانونی تشخیص صالحیت میت ـ فهرست مناقصه

رسانی مناقصات  قانون( باید در پایگاه ملی اطالع«  ۸سوابق کاری و نیز احکام هیأت رسیدگی به شکایات )موضوع ماده »

 .منتشر شود

( ۲۹گران متقاضی برای شرکت در انواع مناقصات، موارد ترک تشریفات مناقصه و موارد مشمول ماده )ث ـ مناقصه

بای اطالعقانون،  ملی  پایگاه  در  را  خود  کارکنان  بیمه  و  مالیاتی  ثبتی،  اطالعات  دستگاهد  به  مناقصات  های  رسانی 

 .گزار اعالم کنندمناقصه

های مرکزی مربوط قابل گزار و دستگاههای مناقصهـ اطالعات موضوع بند »ث« این ماده صرفاً برای دستگاه۱تبصره

 .باشدمشاهده می

های رسانی باید به نحوی طراحی شود که اطالعات مناقصات هریک از دستگاهایگاه ملی اطالعـ نرم افزار پ۲تبصره

 .مشمول قانون قابل دسترسی برای عموم باشد

 رسانی مناقصات ـ مدیریت ریسک در نظام اطالع۲۷ماده

 :شوندرسانی به شرح زیر تعیین میالف ـ راهـبردهای اصلی در مدیریـت ریسـک نـظام اطالع

 .های مستقیم و غیرمستقیمپرهیز از از ریسک ـ۱

 .ـ دفع ریسکها۲



 .ـ انتساب ریسکها به منشأ ایجاد ریسک۳

 .رسانی با هدف مدیریت ریسک، باید به صورت مستمر ارتقا یابد و تکمیل شودب ـ الگوی طراحی سامانه اطالع

ـ طراحی سامانه اطالع  باید به صورت مرپ  سازی شود. سامانه حله به مرحله پیادهرسانی به منظور کاهش ریسک، 

 .یابدرسانی از نظر وسعت و پیچیدگی در فراگردی مرحله بندی شده گسترش میاطالع

 ـ ثبت و پاک کردن اطالعات شبکه ملی ۲۸ماده 

ـی ناپذیر فنرسانی برخط، جز در مـوارد اجتنـابالف ـ پاک کردن اطالعات مربوط به مستندات مناقصه در دوره اطالع

 :)به تشخیص مدیر پایگاه( ممنـوع است. این موارد عبارتند از

رسانی مناقصات ناخواسته دگرگون  های موجود در بانک اطالعات یا پایگاه ملی اطالعـ شرایطی است که در آن داده ۱

 .شود

 .ـ نقص در جریان اطالعات۲

 .ـ توقف در فعالیت تمام یا بخشهایی از سامانه۳

 .رسانی مناقصات شده باشدقانون( که سهوی وارد شبکه اطالع« ۲۳ه )مذکور در بند » ج« ماده »ـ اطالعات محرمان۴

گزار است. هر گونه خطایی در  ها در جریان اطالعات بر عهده مناقصه ها و خروجی ب ـ ثبت و کنترل خطا در ورودی

 .شودورودیها با یک سند جدید اصالح می

مستندات مناقصات و اطالعات مربوط به قراردادها و اصالحات و الحاقات آنها تا  رسانی برخط شامل  پ ـ دوره اطالع

رسانی آنها منقضی شده است، در پایگاه باشد. سوابق مناقصاتی که مدت اطالعیک ماه بعد از پایان مدت قراردادها می 

 .شودونیک ارسال میرسانی مناقصات نگهداری و در صورت درخواست متقاضیان از طریق پست الکترملی اطالع

رسانی  توانند اطالعات مربوط به مناقصات خود را عالوه بر پایگاه ملی اطالعگزار میهای مناقصهـ دستگاه۱تبصره

 .مناقصات از راههای دیگر نیز به اطالع عموم برسانند

ـ پاک کردن اطالعات باید به نحوی انجام شود که سوابق آنها در سازمان قابل دسترس باشد. در صورت پاک  ۲تبصره

رسانی کردن اطالعات برخط در شرایط یادشده در بند » الف« این ماده پس از رفع موارد، باید مجدداً در پایگاه ملی اطالع

 .جریان یابد

 ـ امنیت اطالعات ۲۹ماده

 .تندهای ارسال شده به بانک اطالعات مناقصات باید برای عموم مردم قابل دسترس باشدالف ـ مس

های مرکزی به صورت غیرمتمرکز و در  ب ـ به منظور تأمین امنیت و صحت اطالعات، پشتوانه اطالعات در دستگاه

 .رسانی مناقصات به صورت متمرکز باید ایجاد شودسامانه ملی اطالع

 :شودسان پست الکترونیک مرکزی با ویژگیهای زیر از سوی سازمان ایجاد میپ ـ سامانه خدمت ر

 .ـ ردیابی و ثبت پستهای الکترونیک مبادله شده۱

 .رسانی مناقصاتـ ردیابی و ثبت مستندها در پایگاه ملی اطالع۲

 .رسانی برخطـ دریافت مستندهای مناقصات پس از پایان مدت اطالع۳

 داردهانقشها و استان ـ  ۳۰ماده

 :رسانی مناقصات عبارتند ازگزار در نظام مستندسازی و اطالعالف ـ مسئولیتهای مناقصه 



 .ـ اجرای مستندسازی مکتوب و الکترونیکی۱

 .رسانیـ اجرای فرایند اطالع۲

 .رسانی مناقصاتـ وارد کردن اطالعات معامالت )اعم از مناقصه و ترک مناقصه( در پایگاه ملی اطالع۳

 .یت ریسک اطالعاتـ مدیر۴

 :ب ـ مسئولیتهای زیر قابل واگذاری به مدیریت طرح نیست

 .رسانی پیش از فراخوانـ مستندسازی و اطالع۱

 .رسانی ارزیابی مالی یا ترک مناقصهـ مستندسازی و اطالع۲

 .رسانی تجدید و لغو مناقصهـ مستندسازی و اطالع۳

گانی به مدیر طرح، حداقل سه عضو خبره فنی صالحیتدار از سوی  تبصره ـ در صورت ارجاع نقش کمیته فنی ـ بازر

شوند. اعضای یادشده موظفند تمام مستندهای مربوط را با عنوان حقیقی و حقوقی  گزار معرفی میمدیر طرح به مناقصه

 .خود امضا کنند

گزار، بر عهده دستگاه  صههای مناقرسانی مناقصات در دستگاهپ ـ مسؤولیت آموزش و نظارت بر مستندسازی و اطالع

 .باشدمرکزی مربوط می

 .رسانی مناقصات بر عهده سازمان استت ـ مسؤولیت ایجاد و راهبری پایگاه ملی اطالع

تواند استانداردها، راهنماهای کاربرد، دستورالعملها و مشخصات فنی  ث ـ به منظور ایجاد رویه واحد، » سازمان« می

رسانی مناقصات های مرکزی، حسب مورد تهیه، ابالغ یا بهنگام نموده و در پایگاه ملی اطالعمربوط را در تعامل با دستگاه

 .منتشر کند

 


