
  نامه هاي مربوطهییقانون برگزاري مناقصات بهمراه آ
   ـ کلیات  اول  فصل

 ـ کاربرد1 ماده      

  که  رسد و تنها در معامالتی می   تصویب  به  مناقصات  برگزاري  و مراحل  روش  منظور تعیین  به  قانون  ـ این  الف      
  .شود، کاربرد دارد می  انجام  قانون  این  با رعایت

  ، مؤسسات دولتی  و شرکتهاي  ها، سازمانها و مؤسسات از وزارتخانه  اعم  ایران  اسالمی  جمهوري  گانه سه  ـ قواي  ب  
  عمومی  و نهادهاي  ، مؤسسات دولتی  بیمه  ، شرکتهاي دولتی  اعتباري ، بانکها و مؤسسات  دولت  به  وابسته  انتفاعی

، بنیادها و  عمومی  ، مؤسسات)نمایند می  کشور استفاده  کل  ها و نهادها از بودجهبنیاد  آن  که  درمواردي(  غیردولتی
بر آنها   قانون  شمول  که  دستگاهها و واحدهائی و همـچنین   اساسی  قانون  نگهـبان  ، شوراي اسالمی  انقالب  نهادهاي
  تبعیت  عام  و مقررات  و یا از قوانین  را داشتهخود   خاص  قانون  که از این  ، اعم است  نام  ذکر یا تصریح  مستلزم

  صنایع  ملی  ، شرکت گاز ایران  ملی  ، شرکت ایران  نفت  ملی  ، شرکت جهادکشاورزي  نمایند نظیر وزارت
  مان، ساز ایران اسالمی   جمهوري  بنادر و کشتیرانی  ، سازمان ایران  صنایع  و نوسازي  گسترش  ، سازمان ایران پتروشیمی

آنها   تابعه  و شرکتهاي  ایران  اسالمی  جمهوري صدا و سیماي  ، سازمان ایران  معدنی  و صنایع  معادن  و نوسازي  توسعه
 .کنند  را رعایت  قانون  این  مقررات  مناقصه  موظفند در برگزاري

 .هستند  مستثنی  قانون این   مولو از ش  خود بوده  خاص  و ضوابط  مقررات  ، تابع مسلح  نیروهاي ـ  تبصره      

   ـ تعاریف2ماده      

  :شوند می  زیر تعریف  شرح  ، به شده  کار برده  به  قانون  در این  که  اژگانیو

  تعهدات  در آن  ، که) اسناد مناقصه  طبق(تأمین کیفیت مورد نظر   براي است رقابتی   فرایندي :الف ـ مناقصه      
 .شود باشد، واگذار می  را پیشنهاد کرده  متناسب قیمت   کمترین  که  گري مناقصه  به  معامله  موضوع

 .نماید را برگزار می  مناقصه  که  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاه: گزار ـ مناقصه  ب      

  .کند می  شرکت  درمناقصه و  را دریافت  اسناد مناقصه  که  است  یا حقوقی  حقیقی  شخصی: گر ـ مناقصه  ج      
مجاز   مقام  از سوي  صالحیتدار که بازرگانی   فنی  عضو خبره  سه  با حداقل  است  هیأتی:  بازرگانی  فنی  د ـ کمیته      

  را برعهده  قانون  مقرر دراین  پیشنهادها و سایر وظایف  بازرگانی فنی  شود و ارزیابی می  گزار انتخاب مناقصه  دستگاه
  .گیرد یم

  از سوي  که  گران مناقصه  تعهدات  انجام  توان  از ارزیابی  است  عبارت: گران کیفی مناقصه  هـ ـ ارزیابی      
  .شود می  انجام  بازرگانی  فنی  کمیته  توسط  وي  تشخیص  گزار یا به مناقصه

و سایر   ، دوام ، استانداردها، کارایی مشخصات  درآن  که  است  فرایندي: پیشنهادها  بازرگانی  فنی  و ـ ارزیابی      
  .شوند می  برگزیده  قبول قابل   و پیشنهادهاي  ، ارزیابی بررسی گران  مناقصه  پیشنهادهاي  بازرگانی  فنی  هاي ویژگی



  از بین  قانون  ینا) 20(  در ماده  مندرج  شرح  به  قیمت  ترین مناسب  در آن  که  است  فرایندي  :  مالی  زـ ارزیابی      
  .شود می  اند، برگزیده شده  پذیرفته  بازرگانی  ازنظر فنی  که  پیشنهادهائی

پیشنهاد   و خوانا بودن  آنها، غیرمشروط  اسناد و امضاي  بودن  کامل  از بررسی  است  عبارت: شکلی  ـ ارزیابی  ح      
  . قیمت

  زیر تعیین  طرق  به  که  درمعامله  شرکت  متقاضی  بودن  از یگانه  تاس  عبارت  انحصار در معامله  :ـ انحصار  ط      
  :شود می

  . است  در انحصار دولت  که  کاالها و خدماتی  براي  وزیران  هیأت  ـ اعالن1      

  . معامله  انجام  براي  متقاضی  تنها یک  و ایجاب  عمومی  ـ انتشار آگهی2      

اعتبار   ، مدت مناقصه  مختلف  مراحل  برگزاري  و مهلت  زمان  در آن  که  است  سندي: مناقصه  زمانی  ـ برنامه  ي      
  .شود می  انعقاد قرارداد مشخص  پیشنهادها و زمان

   معامالت  بندي ـ طبقه3 ماده      

  :شوند  می  تقسیم  دسته  سه  به)  معامله  قیمت(  از نظر نصاب  معامالت      

  .باشد  ریال) 20،000،000(  میلیون کمتر از بیست 1382  سال  ثابت  قیمت  به  که  معامالتی   : کوچک  تـ معامال1      

برابر   و از ده  بوده  کوچک  معامالت  مبلغ  از سقف  بیش  مورد معامله  مبلغ  که  معامالتی:  متوسط  ـ معامالت2      
  .تجاوز نکند  کوچک  معامالت  ارزش  سقف

  کوچک  معامالت  مبلغ ارزش   برابر سقف  از ده  آنها بیش  برآورد اولیه  مبلغ  که  معامالتی:  بزرگ  معامالتـ 3      
  .باشد

  شاخص  را براساس  معامالت نصاب   هر سال  در ابتداي  است  مکلف  و دارائی  امور اقتصادي  وزارت ـ1 تبصره      
  وزیران  هیأت  به  تصویب  ، جهت ایران  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  توسط  شده  اعالم  کاالها و خدمات  بهاي

  .پیشنهاد نماید

  برآوردي  مبلغ  عمده  و در معامالت  مورد معامله  مبلغ  و متوسط  کوچک  معامالت  براي  نصاب  مبلغ ـ2تبصره      
  .باشد می  معامله  واحد متقاضی

  طور متعارف به  که  اقالمی  نباید با تفکیک  فوق  هاي از نصاب  هر یک  مشمول  مالتیا برآورد معا  مبلغ ـ3 تبصره      
  .شود  تر برده پایین  نصاب  شوند، به می  واحد تلقی  مجموعه  یک

   مناقصات  انواع  بندي ـ طبقه4 ماده      

  :شوند می  بندي زیرطبقه  انواع  به  بررسی  ازنظر مراحل  ـ مناقصات  الف      



  در این. پیشنهادها نباشد  بازرگانی فنی   ارزیابی  به  نیازي  در آن  که  است  اي مناقصه: اي مرحله  یک  ـ مناقصه1      
  .شود می  تعیین  مناقصه  برنده  جلسه  و در همان  گشوده جلسه  در یک  گران پیشنهاد مناقصه  پاکتهاي  مناقصه

  پیشنهادها الزم  بازرگانی  فنی  گزار، بررسی مناقصه  تشخیص  به  که  است  اي مناقصه: يا دو مرحله  ـ مناقصه2      
  کمیسیون  پیشنهادها را به  بازرگانی  فنی  ارزیابی  نتایج  شود و می  تشکیل  بازرگانی  فنی  ، کمیته مناقصه  در این. باشد

  .شود می  تعیین  مناقصه  برنده  قانون  این) 19(  مفاد ماده  کند و بر اساس می  گزارش  مناقصه

  :شوند  می  بندي زیر طبقه  انواع  به  گران مناقصه  دعوت  از نظر روش  ـ مناقصات  ب      

  گران مناقصه  اطالع  به  عمومی آگهی  ازطریق  مناقصه  فراخوان  در آن  که  است  اي مناقصه: عمومی  ـ مناقصه1      
  .رسد می

گزار،  مناقصه  دستگاه  مقام  باالترین  و مسؤولیت  تشخیص  به  در آن  که  است  اي مناقصه: محدود  مناقصهـ 2      
  براي  دعوتنامه  ارسال  از طریق  مناقصه  فراخوان. تأیید شود  با ذکر ادله  عمومی  مناقصه  برگزاري  محدودیت

  .رسد می  گران مناقصه  اطالع  به]   قانون  این) 27(و ) 13(د موا  موضوع ضوابط   براساس[صالحیتدار   گران مناقصه

   مناقصات  ـ سازماندهی  دوم  فصل

   مناقصه  ـ کمیسیون 5ماده       

  :شود می  زیر تشکیل  از اعضاي  مناقصه  ـ کمیسیون  الف      

  . وي  گزار یا نماینده مناقصه  دستگاه  ـ رئیس 1      

  .مورد  گزار حسب مناقصه  دستگاه  مالی  مقام  ترینیا باال  حساب ـ ذي2      

  .شود برگزار می  وي  درخواست به   مناقصه  که  گزار یا واحدي مناقصه  دستگاه  فنی ـ مسؤول 3      

  کمیسیون  ناظر در جلسات  عنوان  نفر به  شهر یک  شوراي  شهرداریها، از سوي  به  مربوط  ـ در مناقصات  ب      
  .خواهد کرد  شرکت  مناقصه

و   حضور در جلسه به اعضاء مکلف   دارد و تمام  مزبور رسمیت  نفر اعضاي  با حضور هر سه  ـ کمیسیون  ج      
  .اعضاء معتبرخواهد بود  اکثریت  با رأي  کمیسیون  تصمیمات. ابرازنظر هستند

  .شود می  گزار تشکیل مناقصه  دستگاه  سبا حضور رئی  ، مناقصه کمیسیون  اي دو مرحله  د ـ در مناقصات      
  .باشد می  مدیره  هیأت  با انتخاب  دولتی  در شرکتهاي  مناقصات  هـ ـ اعضاء کمیسیون      

   مناقصه  کمیسیون  ـ وظایف 6  ماده      

  :زیر است   شرح  به  مناقصه  کمیسیون  وظایف  اهم      

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



  و غیرمشروط  آنها و نیز خوانا بودن  و امضاي  مدارك  بودن  از نظر کامل  گران مناقصه  پیشنهادهاي  ـ بررسی ب       
  ). شکلی  ارزیابی(  قیمت  پیشنهادهاي  بودن

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

  . اي دو مرحله  در مناقصات  بازرگانی  فنی  کمیته  پیشنهادها به  فنی  بررسی  د ـ ارجاع      

  ). قانون  این 20و  19مواد   ضوابط  طبق(  مناقصه  و دوم  اول  برندگان  هـ ـ تعیین      

  . مناقصه  صورتجلسات  و ـ تنظیم      

  . تجدید یا لغو مناقصه  دربارة  گیري ز ـ تصمیم      

   شکایات  به  رسیدگی  ـ هیأت 7  ماده      

     .گردد می تشکیل   رسیدگی  گزار هیأت گر و مناقصه مناقصه  بین  دعاوي  به  منظور رسیدگی  به      

  .خواهد رسید  اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب  به  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه

   شکایات  به  رسیدگی  هیأت  ـ وظایف 8  ماده      

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

  . تجدید یا لغو مناقصه  ـ صدور رأي  ب      

  : نیست  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  از سوي  رسیدگی  موارد زیر مشمول ـ1تبصره      

  .پیشنهادها  ارزیابی  هاي ـ معیارها و روش 1      

  . داخلی  پیشنهاد دهندگان  ـ ترجیح 2      

  .باشد  شده  از اعتبار پیشنهادها ارسال  پس  ماه  یک  که  ـ اعتراضاتی 3      

  .از انعقاد قرارداد  پس  مناقصات  برندگان  ـ شکایت 4      

  پیشنهاد سازمان  به) 7(  ماده موضوع   و اساسنامه  قانون  این  از تصویب  پس  ماده  این  اجرائی  نامه آئین ـ2 تبصره      
  .خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب به و دارائی   امور اقتصادي  کشور و وزارت  ریزي و برنامه  مدیریت

   مناقصات  ـ برگزاري  سوم  فصل

   مناقصات  گزاريفرایند بر ـ9  ماده      

 : زیر است  مراحل  شامل  ترتیب  به  مناقصات  فرایند برگزاري      

 . مالی  منابع  ـ تأمین  الف      

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

 . اسناد مناقصه  ـ تهیه  ج      



 . لزوم  درصورت  گران مناقصه  کیفی  بید ـ ارزیا      

 . مناقصه  هـ ـ فراخوان      

 .پیشنهادها  و ـ ارزیابی      

 .و انعقاد قرارداد  مناقصه  برنده  ز ـ تعیین      

  مالی  منابع  ـ تأمین10  ماده      

نحو   به  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   عموضو  دستگاههاي  که  است  بر آن  مشروط  هرطریق  به  معامله  ـ انجام  الف      
  قید شده  در اسناد مرتبط  و مراتب  حاصل  قرارداد اطمینان در مدت   معامله  مالی  منابع  بینی پیش  به  نسبت  مقتضی

  .باشد
و   در شرایط  صراحت  هباید ب  معامله  انجام  براي  تأخیر تعهدات  ضمان  و نحوه  مالی  منابع  بینی پیش  ـ موضوع  ب      

 .گزار قید و تعهد شود مناقصه  دستگاه  از سوي  اسناد مناقصه

  مناقصه  انجام  هاي ـ روش 11  ماده      

 :شود می  زیر انجام  طرق  به  مناقصه      

یا   کاال، خدمت(  معامله  موضوع و کیف   کم  به  ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه کوچک  ـ در معامالت  الف      
  و مسؤولیت  تشخیص  و به  و اخذ فاکتور مشخص  و صالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهاي  درباره)  حقوق

 .دهد  انجام  ممکن  بهاي  کمترین به  کیفیت  را با تأمین  خود، معامله

یا   کاال، خدمت(  معامله  موضوع و کیف   کم  به  با توجه ، کارپرداز یا مأمور خرید باید متوسط  ـ در معامالت  ب      
  ، با تأمین کتبی  استعالم  فقره  سه  و اخذ حداقل  وصالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهاي  درباره)  حقوق
باشد،   همتراز وي  سؤولم  یا مقام  واحد تدارکاتی  مورد تأیید مسؤول  آمده  دست به  بهاي  مورد نظر، چنانچه  کیفیت
نباشد با تأیید   ممکن  کتبی  استعالم  فقره  اخذ سه  دهد و چنانچه  را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام  معامله

  .شود می  تعداد موجود کفایت  ، به همتراز وي  مسؤول  یا مقام  تدارکاتی  مسؤول

  مسؤول  امضاي  منزله  به  نامبرده کارپرداز واحد باشد امضاي   برعهدة  واحد تدارکاتی  مسؤولیت  چنانچه ـ  تبصره      
  را به  قانون  در این  مندرج  وظایف  توان فاقد کارپرداز باشد می  اجرائی  دستگاه  که  درصورتی.  است  واحد تدارکاتی

  .نمود  مأمور خرید محول  و یا به سازمانی  مشابه  پستهاي  متصدیان

  :شود می  زیر عمل  هاي از روش  یکی  به  بزرگ  در معامالتـ   ج      

  .کثیراالنتشار  هاي در روزنامه  انتشار فراخوان  ازطریق  عمومی  مناقصه  ـ برگزاري 1      

  .محدود  مناقصه  ـ برگزاري 2      

   گران مناقصه  کیفی  ـ ارزیابی12 ماده      

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



  . و محصوالت  خدمات  کیفیت  ـ تضمین 1      

  .مورد نظر  در زمینه  و دانش  تجربه  ـ داشتن 2      

  . سابقه  ـ حسن 3      

  . لزوم  ، درصورت صالحیت  هاي کار یا گواهینامه  پروانه  ـ داشتن 4      

  . لزوم  کار درصورت  مانجا  براي  متقاضی  مالی  ـ توان 5      

  : زیر است  شرح  به  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  ـ مراحل  ب      

  .معیارها  نسبی  و اهمیت  ارزیابی  معیارهاي  ـ تعیین 1      

  . اسناد ارزیابی  ـ تهیه 2      

  . متقاضیان  از سوي  اسناد ارزیابی  و ارسال  ، تکمیل ـ دریافت 3      

  .آنها بندي  و رتبه  گران از مناقصه  امتیاز هر یک  و تعیین  شده  اسناد دریافت  ارزیابیـ  4      

  ). کوتاه  لیست تهیه (آنها   و رتبۀ  کارفرما و امتیازات  صالحیتدار به  گران مناقصه  اسامی  ـ اعالم 5      

  . گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  ـ مستندسازي 6      

از   پس  ماه  حداکثر سه  اجرائی دستگاههاي   با همکاري  است  کشور مکلف  ریزي و برنامه  مدیریت  ـ سازمان  ج      
بیانگر   که  ماده  مقرر در این  موازین  را با رعایت  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  اجرائی  نامه آئین  قانون  این  تصویب
  .برساند  وزیران  هیأت  تصویب  و به  باشد تهیه  گران مناقصه  ارزیابی  و روش  گیري اندازه  هاي شاخص

   مناقصه  ـ فراخوان13 ماده      

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

  .گزار مناقصه  و نشانی  ـ نام 1      

  . کاال یا خدمات  و کیفیت  ، کمیت ـ نوع 2      

  . در مناقصه  شرکت  تضمین  و مبلغ  ـ نوع 3      

  .پیشنهادها  و گشایش  اسناد، تحویل  دریافت  و مهلت  ، زمان ـ محل 4      

  که  درمواردي). باشد مصلحت   میسر یا به  آن  تعیین  که  درصورتی(  آن  و مبانی  معامله  برآورد شده  ـ مبلغ 5      
  .شود می  تهیه  یاد شده  فهرست  طبق  وجود دارد، برآورد مربوط  پایه  بهاي  فهرست

  هاي از روزنامه  در یکی  حداقل نوبت   گزار از دو تا سه مناقصه  تشخیص  باید به  عمومی  مناقصه  ـ فراخوان  ب      
  .منتشر گردد  مربوط  یا استان  کثیراالنتشار کشوري



و   گروهی  هاي سایر رسانه  از طریق  ماده  این)  ب(بر موارد مذکور در بند   تواند عالوه گزار می ـ مناقصه  ج      
  .را منتشر نماید  نیز فراخوان  رسانی اطالع  هاي یا شبکه  جمعی  ارتباط  هاي رسانه

باشد،   مطرح  خارجی  اعتباري از تسهیالت   باشد، یا استفاده  المللی بین  مناقصه  برگزاري  نیاز به  که  د ـ درصورتی      
  و صنعتی  ، تولیدي ، مهندسی فنی  از توان  حداکثر استفاده  قانون  موازین  و با رعایت  مربوط  مجوزهاي  کسبباید با 

  دریکی  نوبت  یک  کثیراالنتشار و حداقل  هاي از روزنامه  در یکی  مربوط  آگهی 12/12/1375 کشور مصوب  و اجرائی
  .، منتشر شود مناقصه با موضوع  مرتبط  المللی بین  یا روزنامه  جلهم  و یک  داخل  زبان  انگلیسی  هاي از روزنامه

   ـ اسناد مناقصه14ماده      

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

  : موارد زیر است  شامل  ـ اسناد مناقصه  ب      

  .گزار مناقصه  و نشانی  ـ نام 1      

  . مناقصه  تضمین  و مبلغ  ـ نوع 2      

  .آنها  پیشنهادها و گشایش  اسناد، تحویل  دریافت  و مهلت  ، زمان ـ محل 3      

  .کار  انجام  حسن  و تضمین  پرداخت پیش  ـ مبلغ 4      

  .اعتبار پیشنهادها  ـ مدت 5      

  . کاال یاخدمات  و کیفیت  ، کمیت ستانداردها، نوع، ا بازرگانی  فنی  کار، مشخصات  ـ شرح 6      

  .کاال  کار یا تحویل  انجام  ریزي ـ برنامه 7      

  . گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  ـ معیارها و روش 8      

  .آنها  هاي پیشنهادها و تعداد نسخه  تسلیم  مقرر براي  و مهلت  تهیه  ـ روش 9      

  . آن  و ضمائم  و خصوصی  عمومی  ، شرایط موافقتنامه  لقرارداد شام  ـ متن 10      

  ).17(  ماده  موضوع  و توضیحات  ـ صورتجلسات 11      

  .باشد  گزار الزم مناقصه  تشخیص  به  که  ـ سایر اسنادي 12      

  پیشنهادها  و تسلیم  تهیه  ـ ترتیب 15 ماده      

  و به  زیر تهیه  ترتیب  خود را به یا خرید اسناد باید پیشنهادهاي  دریافت از  پس  در مناقصه  کنندگان ـ شرکت  الف      
  :کنند  گزار تسلیم مناقصه

  .اسناد و پیشنهادها  و تکمیل  ـ تهیه 1      

  . مناقصه  مقرر در فراخوان  پیشنهادها در مهلت  ـ تسلیم 2      

  .پیشنهادها  رسید تحویل  ـ دریافت 3      



  به  اسناد مناقصه  تحویل مهلت   از آخرین  المللی و بین  داخلی  پیشنهادها درمورد مناقصات  قبول  ب ـ مهلت      
  .باشد  ماه  روز و یک  نباید کمتر از ده  ترتیب

  پیشنهادها  و تحویل  تسلیم  ـ شرایط16  ماده      

باشد،   شده  بینی پیش  در اسناد مناقصه  که  ، جز در مواردي در مناقصه  کنندگان از شرکت  یک  ـ هیچ  الف      
  .کنند  پیشنهاد تسلیم  از یک  توانند بیش نمی

و مهر   الك  جداگانه  هاي خود را باید در پاکت  و پیشنهادهاي  ، اسناد مناقصه در مناقصه  کنندگان ـ شرکت  ب      
  بگذارند و همه)  ج  پاکت(  و پیشنهاد قیمت ) ب  پاکت( بازرگانی  ، پیشنهاد فنی) الف  پاکت(  تضمین  شامل  شده

 .قرار دهند  و مهر شده  و الك  مناسب  ها را در لفاف پاکت

  ، ثبت از دریافت  را پس  کنندگان شرکت  شده  ارائه  پیشنهادهاي  مقرر همه  درمهلت  است  گزار موظف ـ مناقصه  ج      
 .دنمای  ها صیانت ، از پاکت بازگشائی  و تا جلسه

  و در مهلت  گواهی  قابل  صورت پیشنهاد باید به  گرفتن  و یا پس  ، جایگزینی ، اصالح ، تحویل تسلیم  د ـ هرگونه      
 .شود  انجام  مقرر در اسناد مناقصه  و مکان

 اسناد  و تشریح  ـ توضیح 17  ماده      

  گزار توضیح تواند از مناقصه کند، می  مشاهده  ایرادي یا  ، ابهام در اسناد مناقصه  کننده  شرکت  ـ چنانچه  الف      
  .بخواهد

، »اسناد  توضیح  جلسه«  تشکیل   درصورت  و همچنین  گران مناقصه  هاي پرسش  بـه  و پـاسـخ  ـ توضیـحات  ب      
  گر ارسال مناقصه  کنندگان شرکت  همه  براي  طوریکسان  به  قانون  این) 22(  ماده  مطابق  آن  صورتجلسه  رونوشت

 .خواهد شد

 پیشنهادها  ـ گشایش 18ماده      

 .شود می  مقرر گشوده  و مکان  در زمان  گران مناقصه  ـ پیشنهادهاي  الف      

 : زیر است  شرح  پیشنهادها به  گشایش  ـ مراحل  ب      

 . در جلسه  کنندگان و شرکت  ، حاضران) انپیشـنهاددهندگ(اسـناد،   کنندگان دریافت  اسامی  فهـرست  ـ تهـیه 1      

 . آن  و کنترل)  الف  پاکت(  تضمین  پاکت  ـ بازکردن 2      

 . بازرگانی  فنی  پاکت  ـ بازکردن 3      

  پیشنهادهاي  آنها و کنارگذاشتن  و امضاي  مدارك  بودن  از نظر کامل  و کنترل  پیشنهاد قیمت  ـ بازکردن 4      
 . اي مرحله  یک  در مناقصات  قبول  غیرقابل

 . اي دومرحله در مناقصات   بازرگانی  فنی  کمیته  به  بازرگانی  فنی  هاي پاکت  ـ تحویل 5      



 . مناقصه  کمیسیون  پیشنهادها توسط  گشایش  صورتجلسۀ  و امضاي  و تنظیم  ـ تهیه 6      

  . نفع ذي  استرداد به  گزار براي مناقصه  به  رد شده  پیشنهادهاي  تضمین  و پاکت  قیمت  هاي پاکت  ـ تحویل 7      
، در  قیمت  پیشنهادهاي گشایش   جلسه  تشکیل  و مکان  ، زمان اي دو مرحله  مناقصه  برگزاري  ـ درصورت  ج      

تمدید   شنهادها قابلاعتبار پی  مدت  بار تا سقف یک  براي  فقط  مدت  خواهد شد، این  ها اعالم پاکت  گشایش  جلسه
در . شود می  گزار صیانت مناقصه  دستگاه  توسط  و مهر شده  الك  لفاف  دریک  قیمت  هاي پاکت  صورت  در این.  است

  تعیین  مناقصه   ، برنده قانون  این) 20(ماده   و براساس  گشوده  درنگ بی  قیمت  ، پیشنهادهاي اي مرحله یک   مناقصات
  .شود می
  گشایش  حضور در جلسه  آنها جهت  یا نمایندگان  گران از مناقصه  است  گزار مکلف مناقصه  ـ دستگاه د      

  .نماید  دعوت  مالی  پیشنهادهاي

  پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ـ ارزیابی 19  ماده      

در اسناد   شده  اعالم  هاي شمعیارها ورو  براساس  است  گزار موظف ، مناقصه اي دو مرحله  ـ در مناقصات  الف      
  .نماید  و اعالم  پیشنهادها را انجام بازرگانی  فنی  و ارزیابی  گران مناقصه  کیفی  ، ارزیابی مناقصه

  مناقصه  کمیسیون  که  مهلتی طی   بررسی  باشد، نتیجه  پیشنهادها الزم  بازرگانی  فنی  بررسی  که  ـ درصورتی  ب      
  قیمت  هاي ، پاکت بازرگانی  فنی  کمیته  گزارش  شود و بر اساس می  احاله  کمیسیون  بعدي  جلسه  کند به می  معین

  .شود می  اند، گشوده را احراز کرده  الزم  بازرگانی امتیاز فنی   که  پیشنهاددهندگانی

  . مجازاست  قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  ، تنها پیش بازرگانی  فنی  ارزیابی  ـ هرگونه  ج      

  اند، باید ناگشوده نشده پذیرفته   بازرگانی  فنی  هاي در ارزیابی  که  گرانی مناقصه  پیشنهاد قیمت  د ـ پاکت      
  .شود  بازگردانده

   مناقصه  برنده  و تعیین  مالی  ـ ارزیابی 20  ماده      

  اعالم  اول  برنده  عنوان باشد، به  را حائز شده  قیمت  ترین مناسب  که  گري ، مناقصه مالی  ارزیابی  ـ هنگام  الف      
  تضمین  ، کمتر از مبلغ اول  با برنده  وي  پیشنهادي  قیمت تفاوت  شود که می  اعالم  درصورتی  دوم  خواهد شد و برنده

بر   بازرگانی  فنی  رزیابیا  تأثیرگذاري  با ذکر نحوه  مشروح  صورت به  باید دراسناد مناقصه  مالی  ارزیابی  روش. باشد
  .شود  اعالم قیمت 

  باشد، کمیسیون  الزم  آن  مبانی و کنترل  ها و تجزیه قیمت  بررسی  ، چنانچه قیمت  هاي پاکت  از گشودن  ـ پس  ب      
  نتیجه  دوهفته  ر ظرفحداکث  بازرگانی  فنی  نماید و کمیته  ارجاع  بازرگانی  فنی  کمیته  را به  آن  تواند بررسی می  مناقصه
  .کند می  اعالم مناقصه   کمیسیون را به  ارزیابی

سایر   و تضمین  گزار نگهداري ، نزد مناقصه و دوم  اول  برنده  ، تضمین قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  ـ پس  ج      
  .شود می  بازگردانده  گران مناقصه



  ترجیح  نحوه. دارند  ترجیح خارجی  گران مناقصه  به  نسبت  داخلی  گران ، مناقصه المللی بین  د ـ در مناقصات      
نباشد،   مصلحت  به  قاعده  این  در آنها رعایت  که  مناقصاتی. قید خواهد شد  ، در اسناد مناقصه داخلی  گران مناقصه

  .اقتصاد تأیید شود  شوراي  باید از سوي

  ـ انعقاد قرارداد 21  ماده      

  حداکثر براي  مدت  این. اعتبار پیشنهادها منعقد شود  مدت  از پایان  ، باید پیش مناقصه  قرارداد با برنده ـ  الف      
  دوم  پیشنهاددهنده  بعد از عقد قرارداد تضمین.  تمدید است قابل  در اسناد مناقصه  شده  بینی پیش  بار و برابر مدت  یک

  .گردد مسترد می

از انعقاد   اول  برنده  چنانچه. در اسناد، منعقد خواهد شد  شده  بینی پیش  در مهلت  اول  رندهـ قرارداد با ب  ب      
  دوم  و قرارداد با برنده  ضبط  وي  مناقصه  ننماید، تضمین  را ارائه  تعهدات  انجام  نماید و یا ضمانت  قرارداد امتناع

  .تجدید خواهد شد  و مناقصه  نیز ضبط  يو  ، تضمین نفر دوم  امتناع  درصورت. گردد منعقد می

   مناقصات  ـ مقررات  چهارم  فصل

   اسناد و مکاتبات  ارسال  ـ شرایط 22  ماده      

جز   آن  فرستادن  که  معتبر است درصورتی  قانون  این) 20(  ماده  موضوع  با مناقصه  یا اسناد مرتبط  مکاتبات  ارسال      
 . و نظایر آن  ، تلکس ، تلگرام سفارشی  باشد؛ مانند پست  تصدیق  قابل  ا محلی  در موارد تغییر نشانی

   رسانی و اطالع  ـ مستند سازي 23  ماده      

را ایجاد و   مناقصات  رسانی اطالع ملی  و پایگاه  اطالعات  بانک  سال  یک  مدت  ظرف  است  موظف  ـ دولت  الف      
  :کند  و نگهداري  و اسناد زیر را ثبت  اطالعات

  . مناقصه  ـ فراخوان 1      

  . مناقصات  در جلسات  و حاضران  گران ، مناقصه کمیسیون  اعضاي  و مشخصات  ـ نام 2      

  . اسناد مناقصه  ـ خالصه 3      

  .آنها  ارزیابی  و نتایج  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  و مراحل  ـ روش 4      

  .ها ارزیابی  تایجو ن  ـ صورتجلسات 5      

  . مناقصه  یا برندگان  برنده  انتخاب  و نحوه  ، مشخصات ـ نام 6      

  نحوي  را به  اسناد مناقصه  و نیز همه  ماده  این)  الف(بند   موضوع  اطالعات  است  گزار موظف ـ مناقصه  ب      
  .کند  ارسال  مناقصات  العاتاط بانک   را براي  از آن  اي و نسخه  و نگهداري  بایگانی  مطمئن

  هیأت  تشخیص  به  که  ازمعامالتی  دسته  ـ جز آن  مناقصه  و ترك  از مناقصه  اعم  معامالت  کلیه  اطالعات -   ج      
  .قرار گیرد  دراختیار عموم  مناقصات  رسانی اطالع ملی  شبکه  باید مستور بماند ـ باید ازطریق  وزیران



از   مناقصات  رسانی و اطالع مستندسازي   نظام  اجرائی  نامه ، آئین قانون  این  از تصویب  پس  ماه  شد ـ حداکثر ش      
  هیأت  تصویب و به  تهیه  و دارائی  اموراقتصادي وزارت   کشور با همکاري ریزي مدیریت و برنامه  سازمان  سوي

  .خواهد رسید  وزیران

   ـ تجدید و لغو مناقصه 24  ماده      

  :گردد زیر تجدید می  در شرایط  ـ مناقصه  الف      

  . در اسناد مناقصه  شده  تعیین  از حدنصاب  گران تعداد مناقصه  بودن  ـ کم 1      

  .از انعقاد قرارداد  مناقصه  و دوم  اول  برندگان  ـ امتناع 2      

  .اعتبار پیشنهادها  مدت  ـ پایان 3      

  . شکایات  به  رسیدگی  هیأت  ـ رأي 4      

  .گردد  منتفی  طرح  اقتصادي  توجیه  که  نحوي  قیمتها به  باال بودن - 5      

  :شود زیر لغو می  در شرایط  ـ مناقصه  ب      

  .باشد  شده  مرتفع  مناقصه  موضوع  کاال یا خدمات  ـ نیاز به 1      

  .گردد مناقصه  تغییر در ماهیت  د و موجبباش  الزم  در اسناد مناقصه  زیادي  ـ تغییرات2      

  .و مانند آنها  ، سیل ، زلزله نظیر جنگ  غیرمتعارف  ـ پیشامدهاي 3      

  . شکایات  به  رسیدگی  هیأت  ـ رأي 4      

  . گران مناقصه  بین  بر تبانی  مبنی  مناقصه  کمیسیون  ـ تشخیص 5      

  .برساند  گران مناقصه  همه آگاهی   به  قانون  این) 22(  ماده  را مطابق  غو مناقصهگزار باید تجدید و یا ل ـ مناقصه  ج      
   شکایات  به  رسیدگی  ـ نحوه 25  ماده      

  داشته  اعتراض  مناقصات برگزاري   از قانون  موادي  اجرا نشدن  به  نسبت  گران از مناقصه  هریک  ـ چنانچه  الف      
  .کند  گزار شکایت مناقصه  دستگاه  مقام  الترینبا  تواند به باشد می

  الزم  هاي ، رسیدگی شکایت دریافت   از تاریخ  روز کاري پانزده  در مهلت  است  گزار مکلف مناقصه  ـ دستگاه  ب      
را   شکایت  هک  نماید و در صورتی  اقدام  مربوط  مقررات ، مطابق اعتراض  وارد دانستن  و در صورت  آورده  عمل  را به

  .کند  اعالم  شاکی  را به  الزم  جوابیه  شده  تعیین مهلت  ندهد، ظرف  وارد تشخیص

  قطعی  و رأي  را بررسی  موضوع شکایات   به  رسیدگی  ، هیأت شاکی  توسط  نتیجه  پذیرش  عدم  ـ در صورت  ج      
  به  قانونی  رسیدگی  جهت  ، موضوع از طرفین  هریک  اعتراض  در صورت. خواهد کرد  روز اعالم  پانزده  را طی
  .خواهد کرد  خود را طی  معمول  نیز روال  مناقصه  شود و فرایند برگزاري می  ارجاع  صالح ذي  مراجع

  محدود  مناقصه  برگزاري  ـ نحوه 26  ماده      



  :شود  در موارد زیر برگزار می) 13(و ) 4(مواد   محدود با رعایت  مناقصه      

  . دولتی  صالح ذي مراجع  توسط  شده  صالحیتدار معرفی  گران مناقصه  هاي ـ وجود فهرست  الف      

با   که  است  اي نامه صالحیتدار، برابر آیین  گران مناقصه  تمامی  بین  رقابت  اصل  با رعایت  فهرست  این  تهیه      
  .رسد می  وزیران هیأت تصویب  به کشور   ریزي و برنامه  مدیریت  پیشنهاد سازمان

  شده  تهیه  قبل  حداکثر دو سال  قانون  این) 12(  ماده  طبق  صالحیتدار که  گران مناقصه  کوتاه  ـ وجود فهرست  ب      
  .باشد
  قانون  این) 13  ماده» د« و » ج«، » ب»  بندهاي  موضوع  ترتیبات  انجام(  انتشار آگهی  به  محدود نیازي  در مناقصه      

  . نیست
   مناقصه  تشریفات  ـ ترك 27  ماده      

  نفره سه  هیأت  یک  تشخیص گزار به  مناقصه  دستگاه  توجیهی  گزارش  براساس  مناقصه  انجام  که  در مواردي      
  داد و در این  انجام  دیگري  طریق  را به  معامله  توان میسر نباشد، می  قانون  این) 28(  مذکور در ماده  از مقامات  مرکب

  را با رعایت  معامالت  گونه  این  انجام  ترتیب  دستگاه  و صالح  صرفه  با رعایت مناقصه   تشریفات  ترك  هیأت  صورت
  .خواهد نمود  و اعالم  تعیین  کاال یا خدمت  نوع  یک  در هرمورد براي  مربوط سایر مقررات 

   مناقصه  تشریفات  ترك  تهیأ  ـ ترکیب 28  ماده      

  ماده)  ب(بند  موضوع  در مورد دستگاههاي  قانون  این) 27(  ماده  موضوع  مناقصه  تشریفات  ترك  هیأت  ترکیب      
  :زیر خواهد بود   شرح  به  قانون  این) 1(

و   مالی  معاون  قانون  این) 1(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاههاي  مرکزي  واحدهاي  ـ در مورد معامالت  الف      
نفر دیگر   و یک  مشابه  یا مقام  مربوط  حساب مورد و ذي  حسب  دولتی  یا مؤسسه  وزارتخانه  مشابه  و یا مقام  اداري

  . ربط ذي  اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  انتخاب به  مربوطه  و متعهد دستگاه  خبره  از کارکنان

از مرکز   خارج  هستند در واحدهاي  استانی  اعتبارات  داراي  که  اجرایی  دستگاههاي  عامالتم  ـ در انجام  ب      
  و حسب  در محل  اجرائی  دستگاه  مقام  او و باالترین  ، استاندار یا نماینده)1(  ماده)  ب(بند   موضوع  دستگاههاي

  . مربوط امور مالی   یا مسؤول  حساب مورد ذي

  .باشد می  حساب ذي  ، جانشین امور مالی  مسؤول  ندارند، باالترین  حساب ذي  که  در دستگاههایی ـ 1تبصره      

  حساب استاندار و ذي  ربط ذي او، معاون  ها، استاندار یا نماینده در استانداري  مناقصه  ترك  هیأت ـ 2  تبصره      
  .باشد می  استانداري

یا   حساب مورد ذي  و حسب اجرایی   مقام  و یا باالترین  ، مدیرعامل دولتی  شرکتهاي  معامالت  ـ در مورد انجام  ج      
  .مورد  حسب  عالی  یا شوراي  عمومی  مجمع  انتخاب  نفر به  و یک  شرکت  مدیر مالی



  و یا مقامات  ربط ذي  اجرایی دستگاه   مقام  باالترین  دعوت  در هر مورد بنا به  که  ماده  این  موضوع  د ـ هیأت      
حضور  به  اعضاء مکلف  دارد و کلیه  رسمیت  مربوطه  نفراعضاي  شود، با حضور هر سه می  آنها تشکیل  مجاز از طرف

  مناقصه  ترك  در مورد تقاضاي  مربوط  اجرائی  دستگاه  توجیهی  گزارش  به  و ابراز نظرخود نسبت  هیأت  در جلسات
  .اعضاء معتبر خواهد بود  اکثریت  با رأي  هیأت  تصمیمات  موردنظر هستند لکن  املهمع  انجام  نحوه  وهمچنین

  کوچک  معامالت  برابرنصاب  از پنجاه  بیش  معامله  مبلغ  که  در صورتی  قانون  این) 27(  ماده  هـ ـ در اجراي      
زیر مجاز   مورد با تأیید مقامات  حسب  ماده  این موضوع   نفري  سه  هاي هیأت  از تصویب  پس  معامله  باشد، انجام
  :خواهد بود 

  وزیر یا رئیس  ترتیب ، به دولتی  و شرکتهاي  دولتی  ها و مؤسسات وزارتخانه  مرکزي  ـ در مورد واحدهاي1      
  . شرکت  مدیره هیأت  دولتی  مزبور و در مورد شرکتهاي  مؤسسه

  اعتبارات  به  مربوط  و در مورد معامالت  استانی  بودجه  نظام  تابع  محلی  اجرائی  ـ در مورد دستگاههاي2      
در مورد   گردد و همچنین می  از مرکز ابالغ  خارج  واحدهاي به   دولتی  ها و مؤسسات وزارتخانه  توسط  که  غیراستانی
  . مربوطه  از مرکز، استاندار استان  مستقر درخارج  دولتی  مؤسسات

  کند و با نظر موافق  شرکت ماده   این  موضوع  مناقصه  ترك  استاندار شخصاً در هیأت  که  در مواردي ـ  هتبصر      
  .ندارد   ضرورت  را امضاء نماید، تأیید مجدد وي  مربوط  صورتجلسه

  ، دیوان ایران  اسالمی  جمهوري ، صدا و سیماي نگهبان  ، شوراي قضائیه  قوه  به  مربوط  ـ درمورد معامالت3      
ها و  از وزارتخانه  یک  هیچ  شوند و تابع می  اداره  مستقل  صورت  به  که  دولتی  کشور و سایر مؤسسات  محاسبات
صدا   سازمان  ، رئیس وي  منتخب  از معاونین  مورد یکی  یا حسب  قضائیه  قوه  رئیس ترتیب  نیستند، به  دولتی  مؤسسات
  . ربط ذي  اجرائی  دستگاه  مقام  کشور و باالترین  محاسبات  دیوان  ، رئیس ایران  میاسال  جمهوري  و سیماي

  نهاد یا مؤسسه  اجرائی  مقام باالترین  غیردولتی  عمومی  و نهادهاي  مؤسسات  به  مربوط  ـ درمورد معامالت4      
  . مربوط

باشد   کوچک  معامالت  برابرنصاب  از دویست  بیش  معامله  مبلغ  که  درصورتی  ماده  این) هـ(بند   و ـ در اجراي      
و   ، اجتماعی اقتصادي  توسعه  سوم  برنامه  تا پایان  ماده این  موضوع  نفري سه  هیأتهاي  از تصویب  پس  معامله  انجام

  از رئیس  مرکب  یید هیأتیتأ  به  منوط  از آن  اقتصاد و پس  تأیید شوراي  به  منوط  ایران  اسالمی  جمهوري  فرهنگی
) هـ(مذکور در بند   مقام  و باالترین  و دارائی  ، وزیر امور اقتصادي) دبیر هیأت(کشور   ریزي و برنامه  مدیریت سازمان

  .خواهد بود

   مناقصه  برگزاري  به  الزام  ـ موارد عدم 29  ماده      

  قانون  این) 1(  ماده)  ب(در بند  مندرج  اجرائی  و دستگاههاي  نیست  مناقصه  برگزاري  به  در موارد زیر الزام      
  :دهند  مورد نظر را انجام  ، معامله مناقصه  تشریفات  انجام  توانند بدون می



  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  و مسؤولیت  تشخیص  به  که  و حقوقی  ، خدمات منقول  ـ خرید اموال  الف      
  .نباشد  مشابه  انواع  و داراي  بوده)  انحصاري(فرد  آنها منحصر به  مجاز از طرف  و یا مقامات  کز و یا استاندر مر

وزیر و یا   و مسؤولیت  تشخیص  به  که  غیرمنقول  اموال  گرفتن  یا اجاره  تملیک  شرط  به  ـ خرید، اجاره  ب      
  کارشناسان  نظر از هیأت  آنها با کسب  مجاز از طرف  و یا مقامات  یا استان در مرکز و  اجرائی  دستگاه  مقام  باالترین
  انجام  رسمی  نبود کارشناسان  درصورت  مربوطه  خبره  کارشناسان نفر و یا هیأت   سه  حداقل  دادگستري  رسمی

  .خواهد شد

آنها از   هاي نرخ  که  یا کمتر یاحقوقی  شده  ینتعی  با قیمت  ، کاال و خدمات و غیرمنقول  منقول  ـ خرید اموال  ج      
  .باشد  شده  تعیین  صالح ذي  قانونی  مراجع  طرف

با   و مرتبط  صرفاً جایگزین آالت  و ماشین  تجهیزات  و تأمین  و متحرك  ثابت  آالت و ماشین  د ـ تعمیر تجهیزات      
  وزیر یا باالترین  و مسؤولیت  تشخیص  واحد نگردد به توسعه   لشام  که  نحوي  به  تولیدي  تولید در واحدهاي  تداوم
  .کشور  و صالح  صرفه  آنها با رعایت  مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام

و یا   ، طراحی مطالعهبر  مشتمل   بازرگانی  فنی  مشاور و مشاوره  از مهندسی  اعم  مشاوره  هـ ـ خرید خدمات      
  . و کارشناسی  اي مشاوره خدمات   و یا هرنوع  و اجرا و نظارت  برطرح  مدیریت

از   پس  ماه  سه  حداکثر ظرف مشاوره   خدمات  و معیارهاي  ، موازین ضوابط  تعیین  بند جهت  این  اجرائی  نامه آئین      
  .رسد می  وزیران  هیأت  تصویب  کشور به  ریزي و برنامه  مدیریت  پیشنهاد سازمان  به  قانون  این  تصویب

  مقام  وزیر یا باالترین  ومسؤولیت  تشخیص  به  و نظایر آن  و ورزشی  ، آموزشی و هنري  فرهنگی  و ـ خدمات      
  .کشور  و صالح  صرفه  مقدور نباشد بارعایت  مناقصه  برگزاري  امکان  که  اجرائی  دستگاه

موجود و   و متحرك  ثابت آالت  ماشین  و تجهیزات  لوازم  و یا تکمیل  تعویض  براي  یدکی  خرید قطعاتز ـ       
با   آن  تأمین  که  و نظایر آن  و فنی  علمی  آزمایشگاههاي و لوازم   دقیق  گیري اندازه  و ابزار و وسایل  ادوات  همچنین
  یک  حداقل  از سوي  مورد معامله  بهاي  پذیر نباشد، با تعیین امکان  صهمناق  ازطریق اجرائی   مقام  باالترین  تشخیص

و یا   در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  مورد توسط  حسب  که  مربوط  رشته  نفرکارشناس
  .شود می  آنها انتخاب  مجاز از طرف  مقامات

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

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

   قوانین  ـ نسخ 30  ماده      

  .گردد می  منسوخ  قانون این   مشمول  مغایر دستگاههاي  و مقررات  قوانین  تمامی  قانون  این  تصویب  از تاریخ      
  ماه  فروردین  و پنجم  بیست  مورخ  شنبه روز سه  علنی  در جلسه  تبصره  و ده  ماده  بر سی  مشتمل  فوق  قانون      

)  ب(در بند   با اصالحاتی 3/11/1383  و در تاریخ  تصویب اسالمی  شوراي  مجلس  یکهزار و سیصد و هشتاد و سه



  تصویب  به) 28(  ماده) ز(بند ) 3(و جزء ) هـ(، )د(  بندهاي  و حذف) 30(  و ماده) 28(  ماده)  ب(و بند ) 1(  ماده
  .رسید  نظام  مصلحت  تشخیص مجمع

  

هـ34162ت/84178شماره قانون برگزاري مناقصات) 29(ماده » هـ« نامه بند  آیین 1385/7/16

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی

سازمان  28/8/1384مورخ  149966/101بنا به پیشنهاد شماره  5/7/1385هئیت وزیران در جلسه مورخ          
نامه  آیین, ـ 1383قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب) 29(ماده » هـ « ریزي کشور و به استناد بند  مدیریت و برنامه

  :بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود

  قانون برگزاري مناقصات) 29( ماده» هـ« نامه بند  آیین

  فصل اول ـ کلیات         

  ـ هدف و کاربرد1ماده         

نامه به اختصار قانون  قانون بـرگزاري مناقصات که در این آیین) 29(ماده » هـ« در اجراي بنـد : الف ـ هدف         
:شوند وارد زیر تعیین میموازین و معیارهاي خدمات مشاوره به منظور تحقق م, ضوابط, شود نامیده می

  ,ـ انتخاب مشاوران صالحیتدار و توانمند1         

  ,ـ ایجاد محیط رقابت کیفی براي توسعه خدمات مشاوره2         

  .ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره3         

مه را در معامالت نا باید مقررات این آیین, قانون) 1(ماده » ب« تمام دستگاه هاي موضوع بند : ب ـ کاربرد         
  .باشد نامه براي معامالت کوچک و متوسط الزم االجرا نمی رعایت ضوابط این آیین. بزرگ رعایت کنند

  ـ تعاریف2ماده         

  :شوند بشرح زیر تعریف می, نامه به کار رفته است الف ـ اصطالحاتی که در این آیین         

  .قانون برگزاري مناقصات: ـ قانون1         

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور: ـ سازمان2         

  .قانون) 1(ماده » ب« دستگاههاي موضوع بند : ـ کارفرما3         

  ,هیئتی مرکب از حداقل سه عضو شامل باالترین مقام کارفرمایی یا نماینده وي: ـ هیئت انتخاب مشاوره 4         

  .گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضی مشاوره قصهذیحساب یا باالترین مقام مالی دستگاه منا

طراحی یا مدیریت بر , خدمات مهندسی مشاوره و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر مطالعه: ـ مشاوره 5         



  :اي از جمله طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره

  ,نیمه تفصیلی و اجرایی, پایه و تفصیلی, ـ طراحی مفهومی1ـ 5         

  ,ـ مطالعات توجیهی و تهیه طرح2ـ 5         

  ,اي راهبردي و توسعه, کاربردي, بنیادي, تحقیقاتی, ـ مطالعات پژوهشی3ـ 5         

  ,جامع و میان بخشی, بخشی, ـ مطالعات موضوعی4ـ 5         

  ,طقه اي و آمایش سرزمینـ مطالعات من 5ـ  5         

  ,ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی, ـ تهیه و تنظیم استانداردها 6ـ 5         

  ,ـ برنامه ریزي و کنترل پروژه7ـ 5         

  ,ـ مهندسی ارزش 8ـ  5         

  ,ـ برنامه ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی9ـ 5        

  ,ـ پایش و ارزشیابی طرحها10ـ  5         

  ,ـ خدمات مدیریتی11ـ 5         

  ,ـ مدیریت طرح12ـ 5         

  ,ـ کنترل مهندسی13ـ 5         

  ,ـ مطالعات اقتصادي14ـ 5         

  ,طراحی و مدیریت سیستمها, سنجی ـ امکان15ـ  5         

  ,ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی16ـ 5         

  ,برداري نصب و بهره, ـ نظارت بر اجرا17ـ 5         

  ,ـ مطالعات آماري18ـ  5         

  ,ـ نقشه برداري و ایجاد سیستمهاي اطالعات جغرافیایی19ـ  5         

  ,افزاري هاي نرم نگهداري و پشتیبانی بسته, اندازي راه, نصب, ـ ویژه سازي20ـ 5         

, سازي پیاده, ساخت, طراحی, مطالعه, استانداردسازي, مدیریت طرح, سنجی امکان, ریزي ـ برنامه21ـ 5         
  ارزیابی

  ,و ممیزي نظامهاي فناوري اطالعات

  ,افزاري سفارشی پشتیبانی و نگهداري نرم, انتقال, سازي پیاده, نویسی برنامه, ـ معماري اطالعات22ـ 5         



  ,اي هاي رایانه ـ طراحی شبکه23ـ 5         

  .ـ خدمات جانبی و مکمل خدمات مشاوره24ـ 5         

به , هاي تخصصی نیازي به افزودن یا تغییر موارد فوق باشد چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمینه تبصره ـ         
  .شود موضوع ابالغ می, پیشنهاد دستگاههاي اجرایی و تأیید سازمان

اي که  هاي مشاوره در رسته. شخـصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط براي انجام کار مشاوره: ـ مشاوره 6         
» واجد شرایط« , شود طبق دستورالعملی که توسط سازمان بعداً تهیه می, دهد سازمان گواهینامه صالحیت نمی

  .گردد مشخصاً بیان می

که ) »2«ماده » 5«به استثناي موارد مذکور در جزء (اوره آن بخش از خدمات مش: ـ خدمات کارشناسی7         
  .شود انجام می) شده توسط مراجع قانونی تأیید صالحیت(توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صالحیتدار 

, انسانی, هاي طبیعی فعالیتهاي نظام یافته با هدف ایجاد و ارتقاي دانش و شناخت پدیده: ـ کار پژوهشی 8         
  .اي یا کاربردي انجام شود توسعه, فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادي اجتماعی و

مهلت و برنامه زمانی معین که , منابع, وار و داراي هدف تبیین یک سلسله فعالیتهاي سامانه: پروژه/ـ طرح9         
  .شود تأمین کاال و خدمات اجرا می, پیمانکاري, معموالً از طریق تحصیل خدمات مشاوره

با , پست الکترونیک یا نظایر آن, تلکس, تلگرام, فراخوانی است که از طریق پست سفارشی: ـ دعوتنامه10          
  .شود قانون به نشانی مشاوران ارسال می) 22(رعایت ماده 

بین مشاوران منتخب , کاربرگهایی که به منظور ارزیابی کیفی مشاوران) : RFQ(ـ استعالم ارزیابی کیفی 11         
  .شود توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می, )نامه این آیین 7وضوع مادهم(

به طور یکسان بین , کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها) : RFP(ـ درخواست پیشنهاد 12         
  .شود توزیع و اطالعات مورد نیاز از آنها دریافت می, )فهرست کوتاه(مشاوران برگزیده 

سندي که به صورت آگهی یا دعوتنامه براي دریافت استعالم ارزیابی کیفی به اطالع : ـ فراخوان مشاوره13         
  .رسد مشاوران می

هاي کثیراالنتشار  فراخوانی براي دریافت استعالم ارزیابی کیفی مشاوران که در روزنامه: ـ آگهی ارزیابی14         
.شود منتشر می

« ماده » ب« بند » 5« طبق جزء (مدتی که پیشنهادهاي فـنی و مالی مـشاوران : ـ مدت اعتبار پیشنهادها 15         
پیشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار , در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد, معتبر است و پس از آن) قانون» 14
  .شود باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می می

زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خرید خدمات , سندي که در آن: ـ برنامه زمانی انتخاب مشاوره16         
  .شود مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می, مشاوره



فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که استعالم ارزیابی پیشنهادها را دریافت نموده و : ـ فهرست کوتاه17         
  .توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند

اجتماعی و زیست محیطی که به تأیید یا رد یک طرح , اقتصادي, مطالعات توجیه فنی: ـ مطالعات توجیهی18         
  .و تعیین حدود اجراي آن منجر شود

.شود خت و تدارك یک طرح منجر میروش سا, اجرایی, خدماتی که به تعیین مشخصات فنی: ـ طراحی19         
فرآیندي که در آن سطح کیفی کارهاي در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره : ـ ارزشیابی20         

  .شود زمانی تعیین می

شامل دو یا , )براساس قانون تجارت(مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده : ـ گروه مشارکت21         
  .متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند, چند شخص حقیقی یا حقوقی

قابل , مدت و چگونگی انجام کار, آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ مقدار: ـ کارهاي مشروط22         
  .بینی نباشد پیش

ا بر عهده شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد مشخص وظایف مدیریت بر انجام طرح ر: ـ مدیرطرح 23         
  .گیرد می

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

          :پروژه/ـ طرح1         
Project  

  :ـ گزارش شناخت2         
         ITC = Information to   

onsultants  
  :ـ شرح کلی خدمات3         
         TOR=Terms of Reference 

 :دعوتنامه/ ـ فراخوان4         

         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 

 :ـ انتخاب براساس کیفیت و قیمت11         

         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 

 :پیمانکار عمومی ـ15         

         GC= General Contractor 

 :ـ شرایط عمومی قرارداد16         

         GCC = General  Conditions of Contract 

 :ـ طرح و ساخت17         

         DB= Design and Build 

 ):مهندسی ـ تأمین کاال ـ ساخت(ـ طرح و 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 

نامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاري مناقصات و  پ ـ سایر اصطالحاتی که در این آیین         
نامه تشخیص صالحیت مشاوران و سایر قوانین تعریف و  آیین, قانون محاسبات عمومی کشور, هاي آن نامه آیین



.شود تفسیر می
 فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره         

 ـ مسئولیتها و نقشها3ماده         

 :تواند شامل موارد زیر باشد الف ـ مسئولیتهاي کارفرما در خرید خدمات مشاوره می         

 ,)نامه این آیین» 4«موضوع ماده (ـ اجراي تمهیدات خرید خدمات مشاوره 1         

 ,ـ تصمیم گیري درباره تجدید فرآیند خرید خدمات مشاوره2         

 ,ـ مستندسازي و اطالع رسانی خرید خدمات مشاوره3          

 ,ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره ساده4         

 .ـ انعقاد قرارداد مشاوره 5         

 :تواند شامل موارد زیر باشد ب ـ مسئولیتهاي هیئت انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره می         

 ,ایت و تأیید گزارش شناختـ بررسی کف1         

 :شامل, ـ ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه2         

 ,)RFQ(ـ تأیید مفاد استعالم ارزیابی کیفی 1ـ2         

 ,ـ تعیین معیارهاي ارزیابی کیفی و وزن آنها2ـ2         

 ,ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران3ـ2         

 ست کوتاه و صورتجلسه ارزیابی کیفی؛ـ تهیه فهر4ـ2         

 ,)RFP(ـ تأیید مفاد درخواست پیشنهاد 3         

 ,ـ ارزیابی فنی پیشنهادها4         

 ,ـ گشایش پاکتهاي فنی و قیمت 5         

 ,ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین مشاور منتخب 6         

 .ـ تصویب شرایط انحصار7         

و » الف« بند » 3«توان مسئولیتهاي جزء  می, در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود تبصره ـ         
 .را به مدیر طرح واگذار کرد» ب« بند » 2«جزء  4ـ2تا  1ـ2ردیفهاي 

 :پ ـ مسئولیتهاي سازمان در خرید خدمات مشاوره عبارتند از         

 ,زمینه تخصصی و پایه صالحیت, ـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صالحیتدار با ذکر رشته1         

.هاي مشخص شده ـ تهیـه و ارایه فهرسـت بلـند مشاوران صالحیـتدار براي مـناقصات مـحدود در رشته2         



 ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره4ماده         

 :باید اقدامهاي زیر را انجام دهد, فرآیند خرید خدمات مشاورهالف ـ کارفرما قبل از شروع          

 ,)نامه این آیین» 5«موضوع ماده (ـ تهیه گزارش شناخت 1         

   ,)نامه این آیین» 6«موضوع ماده (ـ تهیه شرح کلی خدمات 2         

 ,)نامه این آیین» 20«موضوع ماده (ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد 3         

 ,)نامه این آیین» 7«موضوع ماده (ـ تهیه مفاد فراخوان 4         

 ,ـ برآورد هزینه خدمات مشاوره 5         

 ,ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره 6         

 ,)نامه این آیین» 18«موضوع ماده (ـ تعیین روش انتخاب مشاوران 7         

 ,وردحسب م, ـ تعیین هیئت انتخاب مشاور 8         

 ,)نامه این آیین» 15«موضوع ماده (حسب مورد , ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی9         

مقدمات الزم را براي اجراي تعهدات مشاور مانند , ب ـ کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور         
ز تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل ها و مدارك مربوط به مراحل قبلی انجام دهد و ا نقشه, مستندسازي مطالعات

  .کند
 ـ گزارش شناخت 5ماده         

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

 ,اهداف کیفی و کمی طرح, مشخصات کلی, ـ عنوان1         

 ,ـ سازمان کارفرمایی2         

 :ـ مستندهاي تأمین منابع مالی شامل3         

 ,حسب مورد, ـ برآورد اولیه خدمات مشاوره1ـ3         

 ,ـ روش تأمین منابع مالی2ـ3         

 ,ـ برنامه زمانی کلی طرح4         

 ,ـ مدت اعتبار پیشنهادها 5         

ا به طور اجمال براي مشاور از نظر ها و مدارك طراحی به نحوي که وضعیت طرح ر ـ اسناد فنی و نقشه 6         
 ,کار تبیین کند  شرایط

 .ها و دستورالعملهاي مربوط بخشنامه, ـ فهرست مهمترین مقررات7         



, قابل تأمین از سوي کارفرما نباشد» الف« در مواردي که یک یا چند جزء از موارد مندرج در بند  تبصره ـ         
 .در قبال پرداخت هزینه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کندکارفرما مجاز است انجام آن را 

قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی , ب ـ در صورتی که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر         
حفاظت ویژه یا مالحظات زیست محیطی خاصی , )مالیات و نظایر آن, عوارض, مربوط به مقررات بیمه(خاص 
 .موارد با ذکر مقررات مربوط باید تشریح شوند, در گزارش شناخت, دنافذ باش

 ـ شرح کلی خدمات 6ماده         

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

 ,ـ هدف و محدوده طرح1         

 ,به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژي, ـ اطالعات پایه2         

 ,معیارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما, اصول, ـ مبانی3         

ها یا گزارشهایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا  نقشه, ـ خروجیها و نتایج مورد نیاز شامل اطالعات4         
 ,به کارفرما تحویل دهد, پایان کار

 ,به واسطه وي توسط شخص ثالثی انجام شود ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا 5         

 .حسب مورد, ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی 6         

ب ـ حتی المقدور سازمان با دریافت نظر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه و ابالغ شرح خدمات همسان براي          
تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا به عنوان یک امتیاز  ا میکارفرم, در غیر اینصورت, کارهاي مشاوره اقدام کند

 .فنی از مشاور درخواست کند

 ـ فراخوان7ماده         

 :تواند به روشهاي زیر فراخوان را منتشر کند الف ـ کارفرما می         

 ,هاي کثیراالنتشار کشوري ـ انتشـار آگهی از دو تا سه نوبـت حـداقل در یکی از روزنامه1         

گران  نامه تهیه فهرست مناقصه طبق آیین, ـ دریافت فهرست بلند مشاوران از سازمان یا مراجع قانونی2         
 ,حسب مورد و ارسال دعوتنامه براي آنها, صالحیتدار براي مناقصه محدود

ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرایی از فهرست بلند قبلی دریافت شده از سازمان یا مراجع قانونی 3          
مشروط به آنکه بیش از دو سال از دریافت لیست سپري نشده باشد و , دیگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال

 .رفیت کاري مشاوران براساس خود اظهاري ایشانارسال دعوتنامه براي آنها در صورت دارا بودن صالحیت و ظ

) 3(تعداد مشاوران موضوع جزء , در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت دستگاه اجرایی ذیربط ـ1تبصره         
با سابقه کمتر از پنج سال باید به لیست    حداقل یک مشاور, یابد؛ در این حالت به پنج مشاور تقلیل می» الف« بند 



 .شود قبلی اضافه

به , براي کارهایی که برآورد هزینه مشاوره آنها بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد ـ2تبصره         
 .انتشار آگهی ضروري است, نامه این آیین) 18(ماده » ث« استثناي موارد مشمول بند 

 :ب ـ فراخوان مشاوره باید حداقل شامل موارد زیر باشد         

 ,م و نشانی کارفرماـ نا1         

 ,ـ موضوع خدمات مشاوره2         

 ,حسب مورد, ـ گواهینامه صالحیت3         

 ,حسب مورد, ـ اعالم انجام ارزیابی کیفی4         

 ,ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور 5         

 ,مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد, ـ تاریخ 6         

 ,ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم7         

فراخوان یاد , )ایجاب یک متقاضی براي انجام معامله(پ ـ در صورت انتشار آگهی و تحقق شرایط انحصار          
 .باید حداقل براي یک بار تجدید شود, براي احراز انحصار, شده

 .شود داد به روش ساده منعقد میقرار, در صورت احراز انحصار تبصره ـ         

 ـ همزمانی خدمات مشاوره 8ماده         

در صورتی که داراي صالحیت الزم در , الف ـ ارجاع همزمان فعالیتهاي جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی         
 .مجاز است, رشته مربوط باشد

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

 ,ـ مدیریت طرح با طراحی و نظارت1         

 ,ـ مطالعات توجیهی با طراحی و نظارت2         

 ,ـ مهندسی ارزش با طراحی و نظارت3         

طراحی یا , بازرسی, پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی مشاوري که خدمات مدیریت طرح         
 .در قراردادهاي تأمین کاال و پیمانکاري همان طرح ممنوع است. نظارت در طرحی را بر عهده گرفته است

ي پیمانکاري طرح و ساخت ت ـ همزمانی طراحی با کارهایی که قراردادهاي آنها به صورت مشارکت برا         
)DB& EPC& EC( , ایجاد نرم افزارهاي سفارشی و پیمانکاري عمومی)GC (مجاز است, شود ارجاع می.

 ـ تشخیص صالحیت و موازین کلی9ماده         



هایی که توسط سازمان تشخیص  در رشته, الف ـ ارجاع کارهاي مشاوره در معامالت متوسط و بزرگ        
 .فقط به مشاوران داراي گواهینامه صالحیت سازمان مجاز است, ندشو صالحیت می

حسب , شود هایی که گواهی صالحیت یا مجوزهاي معتبر از سوي سایر مراجع قانونی صادر می ب ـ در رشته         
 .کارفرما باید گواهی صالحیت مربوط را درخواست کند, مورد

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و « ضمن رعایت , پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران         
تمام مشاوران , )22/10/1337مصوب(» نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري

  .باید داراي شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند, فراخوانده شده

شود باید به صورت  ی که با حضور شرکتهاي وابسته و نظایر آن انجام میفرآیند انتخاب مشاوران ـ1تبصره         
 .برگزار شود) نامه این آیین» 19«ماده » ب« موضوع بند (انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت 

قرارداد منعقد , توانند با دستگاههاي ذیربط خود تعاونیهاي کارکنان و صندوقهاي بازنشستگی نمی ـ2تبصره         
  .کنند

مجاز است؛ , کنند ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقی که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه می         
 .شود در این صورت امتیازهاي مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می

, تهدید, یا اطالعات خالف واقع از مدارك جعلی, ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب         
به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایتها به , رشوه و نظایر آن براي قبول پیشنهادهاي خود استفاده کرده است, تطمیع

 .شود نامه محروم می مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهاي موضوع این آیین

از سوي سازمان , اعمال محرومیت از ارجاع کار دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران و تبصره ـ         
 .شود تهیه و ابالغ می

باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت , ج ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره         
  :شوند
 ,ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور1         

 ,حسب مورد, از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی ـ انجام مطالعات توجیهی پیش2         

 ,ـ استقالل مشاور نسبت به کارفرما3         

 ,ـ تنظیم دقیق شرح خدمات4         

 ,ـ رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهاي مشاوره 5         

 ,در مواردي که قراردادهاي همسان وجود دارد, ـ استفاده از قراردادهاي همسان در خدمات مشاوره 6         

ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهاي 7         
 .اي و یا سایر روشها براي تضمین خدمات بیمه



نسـبت به تهیـه دستورالعمل براي ارزیابی ) 26(ماده ) 2(ست در چهـارچوب بنـد سازمان موظـف ا تبصره ـ         
 .اقدام و به دستگاههاي اجرایی ابالغ کند) 7(تا ) 1(میزان تحقق و دستیابی به اصول مصرح در جزءهاي 

 ـ انتخاب مشاور از طریق مناقصه10ماده         

باید , خدمات مشاوره از طریق برگزاري مناقصه ضروري باشدارجاع , الف ـ چنانچه به تشخیص کارفرما         
و مطابق با روش انتخاب بر اساس ) قانون» 4«ماده » الف« بند » 2«موضوع جزء (اي  مناقصه به صورت دو مرحله

 .برگزار شود) نامه این آیین» 19«ماده » ب« طبق بند (کیفیت و قیمت 

» 29«ماده » هـ« مذکور در بند (صاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره ب ـ مستندسازي و اطالع رسانی مناق         
روش (اي محدود  مطابق با مناقصات دو مرحله, باشد) نامه این آیین» 2«ماده » الف« بند » 7«و » 5«قانون و جزءهاي 

 .گیرد انجام می) قیمت ترازشده

 ـ ترجیح مشاوران داخلی11ماده         

 .شود ضرب می 8/0زیابی کیفی و امتیاز فنی مشاوران خارجی در عدد الف ـ امتیاز ار         

مشروط بر آن است که , ب ـ ترجیح مشاوران داخلی که بخشی از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد         
میزان سهم شرکاي داخلی در سود و زیان و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد و میزان مشارکت 

 .بیش از پنجاه درصد کل سهام باشد, داران داخلیسهام

 ـ انعقاد قراردادهاي مشاوره12ماده         

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

 .ممنوع استب ـ تغیـیر در موضـوع و شـرایط قـراردادهاي مـشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب          

تنها به درخواست کارفرما , تغییر در حجم و مبلغ و شرایط قراردادهاي مشاوره پس از انعقاد قرارداد تبصره ـ         
 .تا سقف بیست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است

ه تعیین مشاور منتخب تا پ ـ هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان جلسه ارزیابی مالی پیشنهادها و در فاصل         
 .انعقاد قرارداد ممنوع است

تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی  ت ـ کارفرما می         
.به درصدي از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند

یک , برآورد پروژه را کاهش دهد, ث ـ چنانچه مشاور در طول اجراي پروژه براساس اعمال مهندسی ارزش         
 .شود درصد از میزان کاهش به عنوان پاداش به وي پرداخت می

 ـ مستند سازي و اطالع رسانی13ماده         

زیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی و مالی الف ـ کارفرما موظف است فرآیند انتخاب مشاوران شامل ار         
 .پیشنهادها را مستندسازي کند



 :ب ـ مستندهاي فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است         

 ,ـ گزارش شناخت1         

 ,ـ شرح کلی خدمات2         

 ,ـ فراخوان مشاوره3         

 ,حسب مورد, ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران4         

 ,ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهاد یا پیشنهادها 5         

 ,)صورتجلسه پایانی(ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهاد یا پیشنهادها  6         

 .ضمائم و ملحقات آن, ـ اسناد قراردادي شامل قرارداد7         

 ,پ ـ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را مستندسازي و مستندهاي فرآیند انتخاب مشاوران         

 .را از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کند» 6«تا » 3«شامل جزءهاي 

پایه صالحیت , تخصصیت ـ سازمان موظف است که فهرست مشاوران صالحیتدار را با ذکر رشته و زمینه          
 .رسانی مناقصات منتشر کند اي مشاوران در پایگاه ملی اطالع و نتایج ارزشیابی دوره

 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران         

 ـ ارزیابی کیفی مشاوران14ماده         

 :شود الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می         

 ,رهاي ارزیابی کیفی و وزن آنهاـ تعیین معیا1         

 ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،2         

 ،)نامه این آیین» 15«طبق ماده (ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی 3         

 ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،4         

 دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما، ـ توزیع استعالم ارزیابی کیفی و 5         

 ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی، 6         

 ،)تهیه فهرست کوتاه(ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که باالترین امتیاز را کسب کنند 7         

 ـ مستندسازي و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران، 8         

 ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،ـ 9         

 .ـ اطالع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران10         



 :شود ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهاي زیر انجام می         

 ،)امتیاز 30تا ) (سابقه اجرایی(ـ تجربه 1         

 ،)امتیاز 20تا (ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی 2         

 ،)امتیاز 20تا(ـ ساختار سازمانی مشاور 3         

 )ده تا بیست درصد(ـ خالقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهاي قبلی 4         

 ).امتیاز 30تا (ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما  5         

نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی  این آیین» 18«ماده » ث« مذکور در بند  پ ـ در روش ساده، جز موارد         
این ماده، بدون استعالم و براساس » ب« مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهاي مذکور در بند 

 .شود نتخاب میتشخیص کارفرما و با توجه به اطالعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوي کارفرما ا

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

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

اي به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت  ج ـ دستگاههاي مرکزي موظفند سامانه         
 اعتبار آن براي تمام مناقصات مشابه در دستگاههاي 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 مشاوران15ادهم         

 :باید حداقل حاوي اطالعات زیر باشد) RFQ(الف ـ استعالم ارزیابی کیفی          

 ـ نام و نشانی کارفرما،1         

 ـ موضوع خدمات مشاوره،2         

 هاي الزم، ـ مدارك صالحیت و گواهینامه3         

 دمات مشاوره، حسب مورد،ـ حجم کار یا برآورد اولیه خ4         

 ـ معیارهاي ارزیابی و امتیاز آنها، 5         

 ـ مدارك و مستندهاي الزم براي تعیین امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد، 6         

 ـ روش محاسبه امتیازهاي مربوط به هر یک از معیارها،7         

 براي دعـوت به ارائه پیشنهاد،) شصت امتیاز(قابل قبول ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی  8         

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعالمها،9         



 .ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد10         

ب ـ حداقل زمان الزم براي تکمیل استعالم ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعالمها، براي          
 .باشد ابی کیفی دو هفته میارزی

، توزیع )نامه این آیین» 7«موضوع ماده (طور یکسان بین همه مشاوران منتخب    پ ـ استعالم ارزیابی باید به         
  .شود

نسبت به تهیه دستورالعمل براي ارزیابی کارهاي ) 26(ماده » 2«ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند          
 .مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند

 ـ امتیازدهی براي ارزیابی کیفی مشاوران16ماده         

 .ي ارزیابی انجام شودالف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعالمها         

ب ـ بررسی و امتیازدهی استعالمهاي ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان          
  .باشد

پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطالعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهاي          
شود که  حداکثر امتیاز در صورتی احراز می. شود ر رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین میمشابه انجام شده د

توسط مشاور اجرا شده باشد و براي مقادیر کمتر، امتیاز ) با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر(دو کار مشابه 
 .یابد تجربه به تناسب کاهش می

رزیابی کارفرمایان قبلی، اطالعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع ت ـ براي تعیین امتیاز ا         
در دستگاههاي کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعالم اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از 

 :شود کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می

 ار،ـ کیفیت ک1         

 ـ کفایت کارکنان کلیدي،2         

 .ـ تحقق اهداف زمانی3         

 :شود ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می         

 ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،1         

 ریزي و کنترل پروژه، ـ نظام برنامه2         

 ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،3         

 دهی، ـ نظام مستند سازي و روش گزارش4         

 .ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوري اطالعات در سطح سازمان مشاور5         



 ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران17ماده         

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

.شود ـ فهرست استعالمهاي تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعالمها در نزد کارفرما بایگانی می1         
 ط با هر یک از معیارهاي ارزیابی کیفی،ـ امتیازهاي کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتبا2         

 ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،3         

 ،)فهرست کوتاه(اند  ـ نام و مشخصات مشاورانی که براي درخواست پیشنهاد برگزیده شده4         

 ـ متن دعوتنامه، 5         

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه، 6         

 .اند ـ نام و امضاي اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده7         

انتخاب مشاور به کارفرما گزارش   ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت         
شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در  می

 .بی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات منتشر کندارزیا

حداقل امتیاز الزم را کسب (پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند          
 .شود ، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می)نکنند

 ل چهارم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاورفص         

 ـ روشهاي انتخاب مشاوران18ماده         

 :الف ـ روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از         

 ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت،1         

 ـ روش انتخاب براساس کیفیت،2         

 ـ روش بودجه ثابت،3         

 ـ روش ساده،4         

« بند » 5«موضوع جزء (توان براي هر نوع کار مشاوره  ب ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت را می         
 .اعمال کرد) نامه این آیین» 2«ماده » الف

 :تواند مطابق موارد زیر باشد پ ـ روش انتخاب براساس کیفیت می         

 نها کمتر از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد،ـ کارهاي پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردي آ1         



ـ مطالعات توجیهی، مهندسی ارزش، تهیه و تنظیم استانداردها، مطالعات جامع میان بخشی، طراحی و 2         
 .ریزي جامع ارزیابی نظامهاي مدیریت، مدیریت فناوري اطالعات و برنامه

 :مجاز استت ـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زیر          

 .هاي آنها توسط سازمان یا سایر مراجع قانونی تعیین شده باشد ـ کارهایی که تعرفه1         

 .ـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صالحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی شده باشد2         

التفاوت  هاي یادشده تغییر یافته یا متفاوت باشد، باید مابه در مواردي که حقوق دولتی در تعرفه ـ1تبصره         
 .مربوط در تعرفه منظور شود

اي براي هزینه خدمات مشاوره  بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه ـ2تبصره         
 .باشد ت نمیبرآوردي است و الزاماً از مصادیق بودجه ثاب

 :صرفاً در موارد زیر مجاز است) این آیین نامه» 19«ماده » ت« مذکور در بند (ث ـ روش ساده          

 کاري مشاوران حقیقی باشد، ـ کارهایی که در حد ظرفیت1         

 ـ کارهایی که موضوع آن، نظارت یا تکمیل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد،2         

 ،)قانون» 2«ماده » ط« موضوع بند (ـ کارهایی که حائز شرایط انحصار باشد 3         

 ـ کارهاي کارشناسی،4         

 ـ خدمات مشاوره حقوقی و امور قراردادها، 5         

.ـ کارهاي پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردي آنها کمتر از ده برابر نصاب معامالت متوسط باشد 6         
المللی استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشریفات یا روشهاي  ـ درصورتی که از منابع مالی بینج          

  .دیگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعایت آنها مجاز است

 ـ فرآیندهاي خرید خدمات مشاوره19ماده         

) نامه این آیین» 4«موضوع ماده (یدات انتخاب مشاوران الف ـ فرآیند خرید خدمات مشاوره بعد از اجراي تمه         
 .شود با توجه به روش انتخاب آغاز می

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

 و تهیه فهرست بلند،) نامه این آیین» 7«موضوع ماده (ـ فراخوان مشاوره 1         

 ،)نامه این آیین» 14«ماده » پ« موضوع بنـد (انتخاب سه تا شش مشاور صالحیتـدار  ـ ارزیابی کیفی و2         

تواند فهرست کوتاه را با دعوت از  در صورتی که تعداد مشاوران صالحیتدار کافی نباشد، کارفرما می تبصره ـ         
 .اند، تکمیل کند مشاورانی که در پایه بعدي تشخیص صالحیت شده



 ،)نامه این آیین» 20«طبق ماده(ال درخواست پیشنهاد براي مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه ـ ارس3         

 ،)نامه این آیین» 21«طبق ماده (ـ تهیه و تحویل پیشنهادها 4         

 ،)نامه این آیین» 23«طبق ماده (ـ ارزیابی فنی پیشنهادها  5         

» 24«ماده » ب« طبق بند (ساس قیمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب ـ ارزیـابی مـالی پیـشنهادها برا 6         
 ،)نامه این آیین

 ،)نامه این آیین 12طبق ماده (ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب 7         

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

 و تهیه فهرست بلند،) نامه این آیین» 7«موضوع ماده (ـ فراخوان مشاوره 1         

 ،)نامه این آیین» 15«طبق ماده (ـ تهیه استعالم ارزیابی کیفی مشاوران 2         

 ،)نامه این آیین» 16«موضوع ماده (ـ امتیازدهی براي ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه 3         

 ،)نامه این آیین» 20«طبق ماده (ـ ارسال درخواست پیشنهاد براي مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه 4         

 ،)نامه این آیین» 21«طبق ماده (ـ تهیه و تحویل پیشنهادها  5         

این » 23«ه طبق ماد(ـ ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوري که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد  6         
  ،)نامه آیین

 ،)نامه این آیین» 24«ماده » پ«طبق بند (ـ گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد وي 7         

 ،)نامه این آیین» 12«طبق ماده (ـ انعقاد قرارداد  8         

 .باشد ساس کیفیت میفرآیند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب برا ـ1تبصره         

الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهاي  هاي قانونی یا حق در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه ـ2تبصره         
الزحمه باید پس از مهر و امضا در پاکت قیمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به  مربوط به محاسبه حق

 .دشده تصریح کندانجام شرح خدمات مطابق با مستندهاي یا

 :ت ـ فرآیند انتخاب ساده به شرح زیر است         

 ،)نامه این آیین» 20«طبق ماده (ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد 1         

 ،)نامه این آیین» 14«ماده » پ« موضوع بند (ـ ارزیابی کیفی ساده 2         

 ،ـ ارسال درخواست پیشنهاد براي مشاوران برگزیده3         

 ،)نامه این آیین» 21«طبق ماده (ـ تهیه و تحویل پیشنهادها 4         

 .ـ ارزیابی فنی و مالی 5         



کارفرما در این مرحله باید با توجه به کم و کیف موضوع مشاوره درباره هزینه آن تحقیق کند و با  ـ1تبصره         
پیشنهاد فنی و مالی مشاور مورد تأیید باشد، قرارداد با رعایت صرفه و صالح و با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه 

شود و چنانچه اخذ سه پیشنهاد ممکن نباشد، باالترین مقام دستگاه کارفرما به تعداد موجود کفایت  وي منعقد می
  .شود می

ن مقام در کارهاي پژوهشی که مشمول حق تألیف، ثبت اختراع یا شرایط انحصار باشد، با تأیید باالتری ـ2تبصره
 .توان با یک استعالم و رعایت صرفه و صالح، قرارداد مشاوره را منعقد کرد دستگاه کارفرما، می

 ،)نامه این آیین» 12«طبق ماده (ـ انعقاد قرارداد  6         

 ـ درخواست پیشنهاد20ماده         

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

 :ـ بخش فنی شامل1         

 ،)ITC(گزارش شناخت  1ـ1         

 ،)TOR(شرح کلی خدمات  2ـ1         

 ،)نامه این آیین» 18«موضوع ماده (ـ روش انتخاب مشاور 3ـ1         

 ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از معیارها،4ـ1         

 براساس کیفیت و قیمت، ـ ضریب تأثیر فنی در روش انتخاب 5ـ 1         

 ،)شصت امتیاز(ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول  6ـ1         

 ـ نحوه تنظیم برنامه زمانی پیشنهادي، حسب مورد،7ـ1         

 ـ مدت اعتبار پیشنهادها، 8ـ 1         

 ، حسب مورد،)الحاقی(ـ متن قرارداد همسان 9ـ 1         

 ـ نحوه تنظیم متدولوژي، حسب مورد،10ـ1         

 .ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما11ـ1         

 :ـ بخش مالی حداقل شامل2         

 الزحمه، ـ نحوه محاسبه حق1ـ2         

 الزحمه، ـ روش پرداخت حق2ـ2         

 ـ حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قرارداد،3ـ2         

 عیر ارز، حسب مورد،ـ نرخ تس4ـ2         



 الزحمه پیشنهادي مشاور، ـ فرم حق 5ـ 2         

.ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر حسب مورد 6ـ2         
از ده در مواردي که انتخاب مشاور از طریق مسابقه معماري باشد یا مبلغ برآوردي خدمات بیش  ـ1تبصره         

 .شود برابر معامالت متوسط باشد، هزینه تهیه پیشنهاد طبق شرایط مقرر در بخش مالی پرداخت می

الزحمه آنها  در کارهایی نظیر نظارت بر اجرا و مدیریت طرح که بخشی از آن مشروط باشد و حق ـ2تبصره          
اساس سازمان اجرایی مشابه و دوره زمانی  بر اساس نفر ـ ماه برآورد شود، پیشنهادهاي مالی مشاوران باید بر

هاي ثابت نظیر میزان کسور و حقوق دولتی، تعداد خودرو و سایر تجهیزات و امکانات  یکسان استعالم شود و هزینه
همچنین . شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود موردنیاز و نیز تسهیالتی که از سوي کارفرما تأمین می

در (شرایط عمومی قراردادهاي همسان   تنبیهی به منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفادسیاستهاي تشویقی و 
 .رسانی شود اطالع) صورت وجود

 .نامه ارسال کند این آیین» 17«ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را براي همه مشاوران منتخب ماده          

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

 ـ تهیه و تحویل پیشنهادها21ماده          

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

 ـ پیشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پیشنهاد تحویل شوند،1         

 ـ اطالعات صحیح و کامل باشد،2         

 هاي صالحیت، حسب مورد، ارائه شود، ـ اطالعات مربوط به گواهینامه3         

 ـ اسناد و مدارك درخواست شده پیوست شود،4         

 .ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود 5         

تسلیم کنند، مگر آنکه در اسناد درخواست ) فنی و مالی(توانند بیش از یک پیشنهاد  ب ـ مشاوران نمی         
 .بینی شده باشد پیشنهاد نحوه دیگري پیش

پ ـ مشاوران پیشنهادهاي فنی و مالی خود را باید در پاکتهاي جداگانه و الك و مهر شده و در لفاف مناسب          
 .قرار دهند

ادهاي ارائه شده توسط مشاوران را پس از دریافت، ت ـ کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنه         
 .ثبت و تا جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند

ث ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصالح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در          
 .انجام شود) RFP(مهلت و مکان مقرر در اسناد درخواست پیشنهاد 



 ـ توضیح و تشریح اسناد22اده م         

الف ـ چنانچه مشاوري در استعالم ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، ابهام یا ایرادي          
 .تواند از کارفرما توضیح بخواهد مشاهده کند، می

، »اسناد جلسه توضیح«ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهاي مشاوران و همچنین در صورت تشکیل          
، باید به طور یکسان براي همه مشاورانی که اسناد را دریافت )قانون» 22«مطابق ماده (رونوشت صورتجلسه آن، 

 .اند، ارسال شود کرده

امکان ارائه توضیحات و دریافت سؤال و ارائه پاسخها و یا سایر راهنماییها از طریق شبکه ملی  تبصره ـ         
 .رسانی امکانپذیر باشد اطالع

 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها23ماده          

 الف ـ تفکیک مراحل ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها ضروري است و هرگونه ارزیابی فنی پیشنهادها، تنها         
پاکتهاي قیمت باید تا پایان مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده در . پیش از گشودن پاکتهاي قیمت مجاز است

 .جایی مطمئن نگهداري شوند

یا انتخاب بر اساس کیفیت ) QCBS(ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت          
)QBS ( قانون، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتهاي قیمت، در جلسه گشایش » 18«ماده » ج«، مطابق با بند

این مدت فقط براي یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است و در . پاکتهاي فنی اعالم خواهد شد
 .شود این صورت پاکتهاي قیمت در یک لفاف الك و مهر شده توسط کارفرما صیانت می

در این روش، . شود رزیابی فنی پیشنهادها مشتمل بر بررسی و امتیازدهی به روش وزنی انجام میپ ـ ا         
باشد و هر مشاور در ازاي هر معیار، امتیازي بین صفر تا صد  مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می

ر معیار در ضریب وزنی امتیاز کل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده براي ه. کند کسب می
ذکر ) RFP(و نحوه تعیین امتیاز باید در درخواست پیشنهاد ) شصت امتیاز(حداقل امتیاز قابل قبول . باشد مربوط می

  .شود
 :ت ـ معیارهاي اصلی ارزیابی فنی پیشنهادها و اهمیت وزنی آنها به شرح زیر است         

شناسی با توجه به معیارهاي فرعی نظـیر شرح  متیاز روشا): سی درصد(متدولوژي / شناسی ـ روش1         
دهی پروژه،  تفـصیلی خدمات، نـحوه تضمین کیفیت، روش مدیریت اطالعات و نظام مستندسازي و گزارش

 .شود هاي فنی و اجرایی، برنامه زمانی مشاور با توجه به روش پیشنهادي براي انجام کار تعیین می گزینه

امتیاز کارکنان کلیدي مؤثر طرح بر اساس معیارهاي فرعی نظیر ): ده تا چهل درصد(لیدي مؤثر ـ کارکنان ک2         
هاي آموزشی،  صالحیتهاي عمومی کارکنان با توجه به تحصیالت و آموزشهاي عمومی، سوابق کار و مسئولیتها، دوره

قوانین و مقررات و نظایر آن تعیین هاي ویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنایی با  تجربه
  .شود می



این امتیاز بر اساس تجربیاتی به جز موارد مذکور در ارزیابی کیفی ): بیست درصد(ـ تجربیات ویژه 3         
که مربوط به انجام کارهاي مشابه با طرح یا پروژه مورد نظر ) نامه این آیین» 16«ماده » پ«موضوع بند (مشاوران 

 .شود میباشد، تعیین 

شود که مشاور موظف به برگزاري  این امتیاز در مواردي منظور می): پنج درصد(ـ آموزش و انتقال فناوري 4         
رسانی  کارگاههاي آموزشی یا تهیه مستندهایی براي آموزش کارکنان کارفرما یا اشخاص ثالث باشد یا خدمات اطالع

یاز با توجه به معیارهاي فرعی نظیر تجربه آموزش و پیشنهاد انتقال این امت. و انفورماتیک را هم به انجام رساند
 .شود فناوري تعیین می

 ).پنج درصد(ـ بومی بودن مشاور  5         

وزن هر یک از معیارهاي فوق و نیز معیارهاي فرعی باید در درخواست پیشنهاد قید شود و تغییر در  تبصره ـ         
 .اوزان معیارها ممنوع است

ث ـ هیئت انتخاب مشاور بعد از امتیازدهی به پیشنهادهاي مشاوران، نتایج ارزیابی فنی پیشنهادها را با تنظیم          
 :این گزارش باید حداقل شامل موارد زیر باشد. کند  اي به کارفرما گزارش می صورتجلسه

 ـ نام و مشخصات مشاوران،1         

 همیت وزنی هر یک از معیارها،ـ معیارهاي ارزیابی فنی و ا2         

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول،3         

 ـ امتیاز مشاوران براي هر یک از معیارهاي ارزیابی،4         

 ـ امتیاز فنی کل هر یک از مشاوران، 5         

 اند، یده شدهبرگز) ارزیابی مالی پیشنهادها(ـ نام و مشخصات مشاورانی که براي گشایش پاکت قیمت  6         

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه،7         

 ـ نام و امضاي اعضاي هیئت انتخاب مشاور، 8         

.ـ مواردي که به تشخیص هیئت انتخاب مشاور براي درج در ارزیابی فنی پیشنهادها ضرورت داشته باشد9         
.شود گزار بایگانی می قیمت در دستگاه مناقصهج ـ اصل پیشنهادهاي فنی مشاوران قبل از گشودن پاکتهاي          
 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها 24ماده          

، باید پس از )نامه این آیین» 19«موضوع ماده (الف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور          
 .پایان یافتن ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود

بر اساس  در این روش، ارزیابی مالی پیشنهادها): QCBS(ب ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت          
مکلف است از مشاوران یا ) قانون» 18«ماده » د«مطابق با بند (در این روش کارفرما . شود قیمت ترازشده انجام می

مشاوري که کمترین قیمت ترازشده را . نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالی دعوت کند



قیمت ترازشده طبق رابطه زیر محاسبه و تعیین . شود ه میپیشنهاد کرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزید
  :شود می

  )فرمول(

 :که در آن         

         L  =قیمت ترازشده 

         C  = درج شده در پاکت قیمت(قیمت پیشنهادي( 

         i  =ضریب تأثیر امتیاز فنی 

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

 .کرده باشند، باید گشوده شود همه پاکتهاي قیمت مشاورانی که بیش از شصت امتیاز را کسب ـ1تبصره          

باشد که باید در اسناد درخواست پیشنهاد قید  می 9/0تا  6/0ضریب تأثیر امتیاز فنی، عددي بین  ـ2تبصره          
  .شود

ختلف براي پیشنهاد مالی الزم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در در صورتی که ترکیبی از ارزهاي م ـ3تبصره          
 .اسناد درخواست پیشنهاد قید شود

قرارداد باید با مشاوري که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و به قیمت پیشنهادي وي  ـ4تبصره          
 .منعقد شود) درج شده در پاکت قیمت(

در این قبیل موارد، فقط پاکت قیمت مشاوري : و روش ساده) QBS(یت پ ـ روش انتخاب بر اساس کیف         
شود و پس از بررسی قیمت  که باالترین امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یادشده گشوده می

الزحمه، چنانچه مبلغ پیشنهادي از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي  پیشنهادي و نحوه محاسبه حق
رف و ویژگیهاي طرح قابل قبول باشد یا با تغییرات جزئی مورد توافق قرار گیرد، قرارداد با مشاور منعقد متعا
چنانچه قیمت پیشنهادي مشاور از نظر هیئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور . شود می

یابد و مراحل فوق با  اي مذاکره با وي خاتمه می لسهیادشده نتواند به قیمت قابل قبولی دست یابد، با تنظیم صورتج
در این حالت پس از افتتاح پاکت قیمت مشاور دوم، . شود باشد، انجام می مشاوري که داراي امتیاز فنی بعدي می

 .باشد مذاکره مجدد یا عقد قرارداد با مشاور اول مجاز نمی

چنانچه در فاصله امتیاز فنی مشاور اول و کمتر از ده درصد امتیاز وي، مشاوران دیگري قرار گیرند،  تبصره ـ         
 .کند کارفرما با توجه به کمترین قیمت مشاوران مذکور، برنده را انتخاب می

نهادها شامل در این روش، با توجه به وجود تعرفه یا بودجه معین، ارزیابی مالی پیش: ت ـ روش بودجه ثابت         
باشد و قرارداد با مشاوري که باالترین امتیاز فنی را  کنترل امضاء و مهر و کامل بودن اسناد درخواست پیشنهاد می

 .شود کسب کرده باشد، منعقد می



 ـ صورتجلسه پایانی25ماده          

ابی پایانی پیشنهادها مشتمل الف ـ بعد از گشایش پاکتهاي قیمت و محاسبه قیمت ترازشده، صورتجلسه ارزی         
 :رسد شود و به امضاي اعضاي هیئت انتخاب مشاور می بر موارد زیر تهیه می

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه پایانی،1         

 ـ نام و امضاي اعضاي هیئت انتخاب مشاور،2         

و  QBSمربوط به روش (ادها ـ امتیاز فنی پیشنهادهاي مشاوران، طبق صورتجلسه ارزیابی فنی پیشنه3         
QCBS (، 

 ،) QCBSمربوط به روش (ـ ضریب تأثیر امتیاز فنی 4       

 ،)قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد(ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول  5         

 ـ قیمتهاي پیشنهادي مشاوران، 6         

 ،) QCBS  مربوط به روش(ـ قیمت ترازشده پیشنهادهاي مشاوران 7         

 .ـ نام مشاور منتخب و قیمت پیشنهادي وي 8         

.ـ کلیه محتویات پاکتهاي گشوده شده پیشنهادهاي قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شود9         
.شود رسانی صورتجلسه ارزیابی پایانی پیشنهادها باید قبول از انعقاد قرارداد انجام ب ـ مستندسازي و اطالع         
 ـ مقررات و استانداردها26ماده          

هـ مورخ 28422ت/17234نامه شماره  هاي مغایر نظیر تصویب نامه نامه، سـایر آییـن الف ـ با ابالغ این آییـن         
 .شود نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران منسوخ می ، موضوع آیین7/4/1383

بخشی از فرایند ارجاع کار به مشاوران با مقررات قبلی انجام شده باشد، کارفرمایان در مواردي که  تبصره ـ         
 .به مدت شش ماه فرصت دارند که خرید خدمات را با مقررات یادشده به انجام رسانند

ب ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنماي خرید خدمات مشاوره را تهیه،          
 .رسانی مناقصات منتشر کند بهنگام و در شبکه ملی اطالع

 


