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 ۲۰/۲۲/۲۸۳۸                                                        ۰۹۴۹۶شماره

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و روز سهقانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد شورای نگهبان، به

مجلس  ۲۹/۲۲/۲۸۳۸مورخ  ۲۸۶۳۹۶نامه شماره به تصویب آن مجمع رسیده و طی  ۸/۲۲/۲۸۳۸با اصلاحاتی در تاریخ 

 گردد.شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراز ابلاغ می

 جمهور ـ سیدمحمدخاتمیرئیس

 

 

 



 مناقصات برگزاری قانون

 ـ کلیات اول فصل

 ـ کاربرد۱ماده

 با رعایت که عاملاتیرسد و تنها در ممی تصویب به مناقصات برگزاری و مراحل روش منظور تعیین به قانون ـ این الف

 شود، کاربرد دارد.می انجام قانون این

 ، مؤسساتدولتی و شرکتهای ها، سازمانها و مؤسساتاز وزارتخانه اعم ایران اسلامی جمهوری گانهسه ـ قوای ب

 عمومی و نهادهای ، مؤسساتدولتی بیمه ، شرکتهایدولتی اعتباری، بانکها و مؤسسات دولت به وابسته انتفاعی

، بنیادها و عمومی نمایند(، مؤسساتمی کشور استفاده کل بنیادها و نهادها از بودجه آن که )درمواردیغیردولتی

بر آنها  قانون شمول که دستگاهها و واحدهائیو همـچنین  اساسی قانون نگهـبان ، شورایاسلامی انقلاب نهادهای

نمایند نظیر  تبعیت عام و مقررات و یا از قوانین خود را داشته خاص قانون کهاز این ، اعماست نام ذکر یا تصریح لزممست

 ، سازمانایرانپتروشیمی صنایع ملی ، شرکتگاز ایران ملی ، شرکتایران نفت ملی ، شرکتجهادکشاورزی وزارت

و  معادن و نوسازی توسعه ، سازمانایراناسلامی  جمهوری بنادر و کشتیرانی ، سازمانایران صنایع و نوسازی گسترش

 مناقصه آنها موظفند در برگزاری تابعه و شرکتهای ایران اسلامی جمهوریصدا و سیمای ، سازمانایران معدنی صنایع

  کنند. را رعایت قانون این مقررات

 هستند. مستثنی قانوناین  و از شمول خود بوده خاص و ضوابط مقررات ، تابعمسلح روهاینی ـ تبصره

  ـ تعاریف۲ماده

  شوند:می زیر تعریف شرح ، بهشده کار برده به قانون در این که واژگانی

 موضوع تعهدات در آن (، کهد مناقصهاسنا تأمین کیفیت مورد نظر )طبق برایاست رقابتی  فرایندی الف ـ مناقصه:

  شود.باشد، واگذار می را پیشنهاد کرده متناسبقیمت  کمترین که گریمناقصه به معامله

  نماید.را برگزار می مناقصه که قانون ( این۲) ( مادهبند )ب موضوع گزار: دستگاهـ مناقصه ب

  کند.می شرکت و درمناقصه را دریافت اسناد مناقصه که است حقوقییا  حقیقی گر: شخصیـ مناقصه ج

 مجاز دستگاه مقام از سوی صلاحیتدار کهبازرگانی  فنی عضو خبره سه با حداقل است : هیأتیبازرگانی فنی د ـ کمیته



  گیرد.می را برعهده قانون مقرر دراین وظایفپیشنهادها و سایر  بازرگانیفنی شود و ارزیابیمی گزار انتخابمناقصه

 گزار یا بهمناقصه از سوی که گرانمناقصه تعهدات انجام توان از ارزیابی است گران: عبارتکیفی مناقصه هـ ـ ارزیابی

  شود.می انجام بازرگانی فنی کمیته توسط وی تشخیص

 هایو سایر ویژگی ، دوام، استانداردها، کاراییمشخصات درآن که است ادها: فرایندیپیشنه بازرگانی فنی و ـ ارزیابی

  شوند.می برگزیده قبولقابل  و پیشنهادهای ، ارزیابیبررسیگران مناقصه پیشنهادهای بازرگانی فنی

 از بین قانون ( این۲۶) در ماده مندرج رحش به قیمت ترینمناسب در آن که است فرایندی  : مالی زـ ارزیابی

  شود.می اند، برگزیدهشده پذیرفته بازرگانی ازنظر فنی که پیشنهادهائی

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

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

  .است در انحصار دولت که کالاها و خدماتی برای وزیران هیأت ـ اعلان۲

  .معامله انجام برای متقاضی تنها یک و ایجاب عمومی ـ انتشار آگهی۲

اعتبار پیشنهادها  ، مدتمناقصه مختلف مراحل برگزاری و مهلت زمان در آن که است مناقصه: سندی نیزما ـ برنامه ی

  شود.می انعقاد قرارداد مشخص و زمان

  معاملات بندیـ طبقه۳ماده

  شوند :می تقسیم دسته سه ( بهمعامله )قیمت از نظر نصاب معاملات

  باشد. ( ریال۲۶،۶۶۶،۶۶۶) میلیونکمتر از بیست ۲۸۳۲ سال ثابت قیمت به که معاملاتی  :کوچک ـ معاملات۲

 ارزش برابر سقف و از ده بوده کوچک معاملات مبلغ از سقف بیش مورد معامله مبلغ که : معاملاتیمتوسط ـ معاملات۲

  تجاوز نکند. کوچک معاملات

  باشد. کوچک معاملات مبلغارزش  برابر سقف از ده آنها بیش برآورد اولیه مبلغ که معاملاتی: بزرگ ـ معاملات۸

 بهای شاخص معاملات را براساسنصاب  هر سال در ابتدای است مکلف و دارائی امور اقتصادی وزارت ـ۱تبصره

 پیشنهاد نماید. وزیران هیأت به تصویب ، جهتایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک توسط شده اعلام کالاها و خدمات

واحد  برآوردی مبلغ عمده و در معاملات مورد معامله مبلغ و متوسط کوچک معاملات برای نصاب مبلغ ـ۲تبصره

 باشد.می معامله متقاضی



 یک طور متعارفبه که اقلامی نباید با تفکیک فوق هایاز نصاب هر یک مشمول یا برآورد معاملات مبلغ ـ۳تبصره

 شود. تر بردهپایین نصاب شوند، بهمی واحد تلقی مجموعه

  مناقصات انواع بندیـ طبقه۴ماده

  شوند:می بندیزیرطبقه انواع به بررسی ازنظر مراحل ـ مناقصات الف

 مناقصه پیشنهادها نباشد. در این بازرگانیفنی  ارزیابی به نیازی در آن که ستا ایای: مناقصهمرحله یک ـ مناقصه۲

  شود.می تعیین مناقصه برنده جلسه و در همان گشودهجلسه در یک گرانپیشنهاد مناقصه پاکتهای

باشد. در  پیشنهادها لازم بازرگانی نیف گزار، بررسیمناقصه تشخیص به که است ایای: مناقصهدو مرحله ـ مناقصه۲

 مناقصه کمیسیون پیشنهادها را به بازرگانی فنی ارزیابی نتایج  شود ومی تشکیل بازرگانی فنی ، کمیتهمناقصه این

  شود.می تعیین مناقصه برنده قانون ( این۲۹) مفاد ماده کند و بر اساسمی گزارش

  شوند :می بندیزیر طبقه انواع به گرانمناقصه دعوت ز نظر روشا ـ مناقصات ب

  رسد.می گرانمناقصه اطلاع به عمومیآگهی ازطریق مناقصه فراخوان در آن که است ایعمومی: مناقصه ـ مناقصه۲

 گزار، محدودیتمناقصه دستگاه مقام نبالاتری و مسؤولیت تشخیص به در آن که است ایمحدود: مناقصه ـ مناقصه۲

صلاحیتدار  گرانمناقصه برای دعوتنامه ارسال از طریق مناقصه تأیید شود. فراخوان با ذکر ادله عمومی مناقصه برگزاری

 رسد.می گرانمناقصه اطلاع [ بهقانون ( این۲۹( و )۲۸مواد ) موضوعضوابط  ]براساس

 مناقصات سازماندهی ـ دوم فصل

 مناقصه ـ کمیسیون ۵ماده 

  شود:می زیر تشکیل از اعضای مناقصه ـ کمیسیون الف

  .وی گزار یا نمایندهمناقصه دستگاه ـ رئیس ۲

  مورد. گزار حسبمناقصه دستگاه مالی مقام یا بالاترین حسابـ ذی۲

  شود.برگزار می وی درخواستبه  مناقصه که واحدیگزار یا مناقصه دستگاه فنیـ مسؤول ۸

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

  خواهد کرد. شرکت



و ابرازنظر هستند.  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 تصمیمات

  شود.می گزار تشکیلمناقصه دستگاه با حضور رئیس ، مناقصهکمیسیون ایدو مرحله د ـ در مناقصات

  باشد.می دیرهم 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 وانا بودنآنها و نیز خ و امضای مدارک بودناز نظر کامل گرانمناقصه پیشنهادهای ـ بررسیب 

  (.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 پیشنهادها به فنی بررسی د ـ ارجاع

  (.قانون این ۲۶و  ۲۹مواد  ضوابط )طبق مناقصه و دوم اول انبرندگ هـ ـ تعیین

  .مناقصه صورتجلسات و ـ تنظیم

  .تجدید یا لغو مناقصه دربارة گیریز ـ تصمیم

  شکایات به رسیدگی ـ هیأت ۷ ماده

 رسیدگی هیأت اساسنامه  گردد.مییل تشک رسیدگی گزار هیأتگر و مناقصهمناقصه بین دعاوی به منظور رسیدگی به

  خواهد رسید. اسلامی شورای مجلس تصویب به شکایات به

  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 موارد زیر مشمول ـ۱تبصره

  پیشنهادها. ارزیابی هایـ معیارها و روش ۲

  .داخلی پیشنهاد دهندگان ـ ترجیح ۲



  باشد. شده از اعتبار پیشنهادها ارسال پس ماه یک که ـ اعتراضاتی ۸

  از انعقاد قرارداد. پس مناقصات برندگان ـ شکایت ۴

 پیشنهاد سازمان ( به۹) مادهموضوع  و اساسنامه قانون این از تصویب پس ماده این اجرائی نامهآئین ـ۲تبصره

 خواهد رسید. وزیران هیأت تصویببهو دارائی  امور اقتصادی کشور و وزارت ریزیو برنامه مدیریت

 مناقصات ـ برگزاری سوم فصل

 مناقصات فرایند برگزاری ـ۹ 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 معاملات مناقصه نوع ـ تعیین ب

  .اسناد مناقصه ـ تهیه ج

  .لزوم درصورت گرانمناقصه کیفی ارزیابی د ـ

  .مناقصه هـ ـ فراخوان

  پیشنهادها. و ـ ارزیابی

  و انعقاد قرارداد. مناقصه برنده ز ـ تعیین

  مالی منابع ـ تأمین۱۱ ماده

 نحو مقتضی به قانون ( این۲) ده( مابند )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 ـ موضوع ب

  گزار قید و تعهد شود.مناقصه دستگاه از سوی مناقصه

  مناقصه انجام هایـ روش ۱۱ ماده

  شود:می زیر انجام طرق به مناقصه

( یا حقوق )کالا، خدمت معامله موضوعو کیف  کم به ، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجهکوچک ـ در معاملات الف



را  خود، معامله و مسؤولیت تشخیص و به و اخذ فاکتور مشخص و صلاح صرفه نماید و با رعایت تحقیق آن بهای رهدربا

  دهد. انجام ممکن بهای کمترینبه کیفیت با تأمین

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

 مورد نظر، چنانچه کیفیت ، با تأمینکتبی استعلام فقره سه و اخذ حداقل وصلاح صرفه نماید و با رعایت تحقیق آن بهای

د قرارداد یا اخذ را با عق باشد، معامله همتراز وی مسؤول یا مقام واحد تدارکاتی مورد تأیید مسؤول آمده دستبه بهای

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

  شود.می تعداد موجود کفایت ، بهوی

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

  شود:می زیر عمل هایاز روش یکی به بزرگ ـ در معاملات ج

  کثیرالانتشار. هایدر روزنامه انتشار فراخوان ازطریق عمومی مناقصه ـ برگزاری ۲

  محدود. مناقصه ـ برگزاری ۲

  گرانمناقصه کیفی ـ ارزیابی۱۲ماده

  شود: ، باید موارد زیر لحاظگرانمناقصه کیفی ـ در ارزیابی الف

  .لاتو محصو خدمات کیفیت ـ تضمین ۲

  مورد نظر. در زمینه و دانش تجربه ـ داشتن ۲

  .سابقه ـ حسن ۸

  .لزوم ، درصورتصلاحیت هایکار یا گواهینامه پروانه ـ داشتن ۴

  .لزوم کار درصورت انجام برای متقاضی مالی ـ توان ۲

  :زیر است شرح به گرانمناقصه کیفی ارزیابی ـ مراحل ب

  معیارها. نسبی و اهمیت ارزیابی معیارهای ـ تعیین ۲

  .اسناد ارزیابی ـ تهیه ۲



  .متقاضیان از سوی اسناد ارزیابی و ارسال ، تکمیلـ دریافت ۸

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

  (.کوتاه لیستآنها )تهیه  و رتبة کارفرما و امتیازات صلاحیتدار به گراناقصهمن اسامی ـ اعلام ۲

  .گرانمناقصه کیفی ارزیابی ـ مستندسازی ۰

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

 هایبیانگر شاخص که ماده مقرر در این موازین را با رعایت گرانمناقصه کیفی ارزیابی اجرائی امهنآئین قانون این

  برساند. وزیران هیأت تصویب و به باشد تهیه گرانمناقصه ارزیابی و روش گیریاندازه

  مناقصه ـ فراخوان۱۳ماده

  موارد زیر باشد: ید شاملبا حداقل مناقصه ـ مفاد فراخوان الف

  گزار.مناقصه و نشانی ـ نام ۲

  .کالا یا خدمات و کیفیت ، کمیتـ نوع ۲

  .در مناقصه شرکت تضمین و مبلغ ـ نوع ۸

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

 بهای فهرست که باشد(. درمواردیمصلحت میسر یا به آن تعیین که صورتی)در آن و مبانی معامله برآورد شده ـ مبلغ ۲

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

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

  منتشر گردد. مربوط یا استان کشوری

 هایو رسانه گروهی هایسایر رسانه از طریق ماده ( اینبر موارد مذکور در بند )ب تواند علاوهگزار میـ مناقصه ج

  را منتشر نماید. نیز فراخوان رسانیاطلاع هاییا شبکه جمعی ارتباط

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

 و اجرائی و صنعتی ، تولیدی، مهندسیفنی از توان حداکثر استفاده قانون موازین و با رعایت مربوط مجوزهای کسب

 هایاز روزنامه دریکی نوبت یک کثیرالانتشار و حداقل هایزنامهاز رو در یکی مربوط آگهی ۲۲/۲۲/۲۸۹۲کشور مصوب

  ، منتشر شود.مناقصهبا موضوع مرتبط المللیبین یا روزنامه مجله و یک داخل زبان انگلیسی

  ـ اسناد مناقصه۱۴ماده



  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 ۲

  .مناقصه تضمین و مبلغ ـ نوع ۲

  آنها. پیشنهادها و گشایش اسناد، تحویل دریافت و مهلت ، زمانـ محل ۸

  کار. انجام حسن و تضمین پرداختپیش ـ مبلغ ۴

  هادها.اعتبار پیشن ـ مدت ۲

  .کالا یاخدمات و کیفیت ، کمیت، استانداردها، نوعبازرگانی فنی کار، مشخصات ـ شرح ۰

  کالا. کار یا تحویل انجام ریزیـ برنامه ۹

  .گرانمناقصه کیفی ارزیابی ـ معیارها و روش ۳

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

  .آن و ضمائم و خصوصی عمومی ، شرایطموافقتنامه قرارداد شامل ـ متن ۲۶

  (.۲۹) ماده موضوع و توضیحات ـ صورتجلسات ۲۲

  باشد. گزار لازممناقصه تشخیص به که ـ سایر اسنادی ۲۲

  پیشنهادها و تسلیم تهیه ـ ترتیب ۱۵ماده

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

  کنند: گزار تسلیممناقصه

  اسناد و پیشنهادها. و تکمیل ـ تهیه ۲

  .مناقصه مقرر در فراخوان پیشنهادها در مهلت ـ تسلیم ۲

  پیشنهادها. رسید تحویل ـ دریافت ۸

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

  باشد. ماه روز و یک کمتر از ده

  پیشنهادها و تحویل تسلیم ـ شرایط۱۶ ماده



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

  کنند. پیشنهاد تسلیم از یک

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

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

  قرار دهند. و مهر شده و لاک مناسب

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

  نماید. ها صیانت، از پاکتبازگشائی جلسه

 و مکان و در مهلت گواهی قابل صورتپیشنهاد باید به گرفتن و یا پس ، جایگزینی، اصلاح، تحویلسلیمت د ـ هرگونه

  شود. انجام مقرر در اسناد مناقصه

 اسناد و تشریح ـ توضیح ۱۷ ماده

  بخواهد. گزار توضیحاز مناقصه تواندکند، می مشاهده یا ایرادی ، ابهامدر اسناد مناقصه کننده شرکت ـ چنانچه الف

 ، رونوشت«اسناد توضیح جلسه» تشکیل  درصورت و همچنین گرانمناقصه هایپرسش بـه و پـاسـخ ـ توضیـحات ب

  خواهد شد. گر ارسالمناقصه کنندگانشرکت همه برای طوریکسان به قانون ( این۲۲) ماده مطابق آن صورتجلسه

  پیشنهادها ـ گشایش ۱۸ماده

  شود.می مقرر گشوده و مکان در زمان گرانمناقصه ـ پیشنهادهای الف

  :زیر است شرح پیشنهادها به گشایش ـ مراحل ب

  .در جلسه کنندگانو شرکت (، حاضراناسـناد، )پیشـنهاددهندگان کنندگاندریافت اسامی فهـرست ـ تهـیه ۲

  .آن ( و کنترلالف )پاکت تضمین پاکت دنـ بازکر ۲

  .بازرگانی فنی پاکت ـ بازکردن ۸

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

  .ایمرحله یک در مناقصات

  .ایدومرحلهدر مناقصات  بازرگانی فنی کمیته به گانیبازر فنی هایپاکت ـ تحویل ۲

  .مناقصه کمیسیون پیشنهادها توسط گشایش صورتجلسة و امضای و تنظیم ـ تهیه ۰



  .نفعذی استرداد به گزار برایمناقصه به رد شده پیشنهادهای تضمین و پاکت قیمت هایپاکت ـ تحویل ۹

 ، در جلسهقیمت پیشنهادهایگشایش  جلسه تشکیل و مکان ، زمانایدو مرحله مناقصه برگزاری ـ درصورت ج

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

یک  شود. در مناقصاتمی گزار صیانتمناقصه دستگاه توسط دهو مهر ش لاک لفاف دریک قیمت هایپاکت صورت

  شود.می تعیین مناقصه  ، برندهقانون ( این۲۶ماده ) و براساس گشوده درنگبی قیمت ، پیشنهادهایایمرحله

 مالی پیشنهادهای گشایش سهحضور در جل 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 اعلام هایمعیارها وروش براساس است گزار موظف، مناقصهایدو مرحله ـ در مناقصات الف

  نماید. و اعلام نهادها را انجامپیشبازرگانی فنی و ارزیابی گرانمناقصه کیفی ارزیابی

 معین مناقصه کمیسیون که مهلتیطی  بررسی باشد، نتیجه پیشنهادها لازم بازرگانی فنی بررسی که ـ درصورتی ب

 قیمت های، پاکتبازرگانی فنی کمیته گزارش شود و بر اساسمی احاله کمیسیون بعدی جلسه کند بهمی

  شود.می اند، گشودهرا احراز کرده لازم بازرگانیامتیاز فنی  که اددهندگانیپیشنه

  .مجازاست قیمت پیشنهادهای از گشودن ، تنها پیشبازرگانی فنی ارزیابی ـ هرگونه ج

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

 مناقصه برنده و تعیین مالی ـ ارزیابی ۲۱ ماده

خواهد شد و  اعلام اول برنده عنوانباشد، به را حائز شده قیمت ترینمناسب که گری، مناقصهمالی ارزیابی ـ هنگام الف

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

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

 مناقصه باشد، کمیسیون لازم آن مبانیکنترل و ها و تجزیهقیمت بررسی ، چنانچهقیمت هایپاکت از گشودن ـ پس ب

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

  کند.می اعلاممناقصه  کمیسیونبه

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



  شود.می بازگردانده گرانمناقصه

 گرانمناقصه ترجیح دارند. نحوه ترجیحخارجی گرانمناقصه به نسبت داخلی گران، مناقصهالمللیبین د ـ در مناقصات

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

  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

مسترد  دوم پیشنهاددهنده . بعد از عقد قرارداد تضمینتمدید استقابل در اسناد مناقصه شده بینیپیش برابر مدت

  گردد.می

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

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

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

 مناقصات ـ مقررات چهارم فصل

 اسناد و مکاتبات ارسال ـ شرایط ۲۲ ماده

جز در  آن فرستادن که معتبر استدرصورتی قانون ( این۲۶) ماده موضوع با مناقصه تبطیا اسناد مر مکاتبات ارسال

  .و نظایر آن ، تلکس، تلگرامسفارشی باشد؛ مانند پست تصدیق قابل یا محل موارد تغییر نشانی

 رسانیو اطلاع ـ مستند سازی ۲۳ ماده

و  را ایجاد و اطلاعات مناقصات رسانیاطلاعملی و پایگاه اطلاعات بانک سال کی مدت ظرف است موظف ـ دولت الف

  کند: و نگهداری اسناد زیر را ثبت

  .مناقصه ـ فراخوان ۲

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

  .اسناد مناقصه ـ خلاصه ۸

  آنها. ارزیابی و نتایج گرانمناقصه کیفی ارزیابی مراحل و ـ روش ۴



  ها.ارزیابی و نتایج ـ صورتجلسات ۲

  .مناقصه یا برندگان برنده انتخاب و نحوه ، مشخصاتـ نام ۰

 بایگانی مطمئن نحوی هرا ب اسناد مناقصه و نیز همه ماده ( اینبند )الف موضوع اطلاعات است گزار موظفـ مناقصه ب

  کند. ارسال مناقصات اطلاعاتبانک  را برای از آن ایو نسخه و نگهداری

باید  وزیران هیأت تشخیص به که ازمعاملاتی دسته ـ جز آن مناقصه و ترک از مناقصه اعم معاملات کلیه اطلاعات – ج

  قرار گیرد. دراختیار عموم مناقصات رسانیاطلاعیمل شبکه مستور بماند ـ باید ازطریق

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

خواهد  وزیران هیأت بتصویو به تهیه و دارائی اموراقتصادیوزارت  کشور با همکاریریزیمدیریت و برنامه سازمان

  رسید.

  ـ تجدید و لغو مناقصه ۲۴ ماده

  گردد:زیر تجدید می در شرایط ـ مناقصه الف

  .در اسناد مناقصه شده تعیین از حدنصاب گرانتعداد مناقصه بودن ـ کم ۲

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

  اعتبار پیشنهادها. تمد ـ پایان ۸

  .شکایات به رسیدگی هیأت ـ رأی ۴

  گردد. منتفی طرح اقتصادی توجیه که نحوی قیمتها به بالا بودن – ۲

  شود:زیر لغو می در شرایط ـ مناقصه ب

  باشد. شده مرتفع مناقصه موضوع کالا یا خدمات ـ نیاز به ۲

  گردد.مناقصه تغییر در ماهیت باشد و موجب لازم ناد مناقصهدر اس زیادی ـ تغییرات۲

  و مانند آنها. ، سیل، زلزلهنظیر جنگ غیرمتعارف ـ پیشامدهای ۸

  .شکایات به رسیدگی هیأت ـ رأی ۴

  .گرانمناقصه بین بر تبانی مبنی مناقصه کمیسیون ـ تشخیص ۲

  برساند. گرانمناقصه همهآگاهی  به قانون ( این۲۲) ماده را مطابق یا لغو مناقصه گزار باید تجدید وـ مناقصه ج

  شکایات به رسیدگی ـ نحوه ۲۵ ماده



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

  کند. گزار شکایتمناقصه دستگاه مقام رینبالات تواند بهمی

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

 را وارد تشخیص تشکای که نماید و در صورتی اقدام مربوط مقررات، مطابقاعتراض وارد دانستن و در صورت آورده

  کند. اعلام شاکی را به لازم جوابیه شده تعیینمهلت ندهد، ظرف

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

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

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

  محدود مناقصه برگزاری ـ نحوه ۲۶ ماده

  شود :( در موارد زیر برگزار می۲۸( و )۴مواد ) محدود با رعایت مناقصه

  .دولتی صلاحذیمراجع توسط شده صلاحیتدار معرفی گرانمناقصه هایرستـ وجود فه الف

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

  .رسدمی وزیرانهیأتتصویب کشور به  ریزیو برنامه مدیریت سازمان

  باشد. شده تهیه قبل حداکثر دو سال قانون ( این۲۲) ماده طبق صلاحیتدار که گرانمناقصه کوتاه ـ وجود فهرست ب

  .نیست قانون ( این۲۸ ماده« د» و «ج»، «ب» بندهای موضوع ترتیبات )انجام انتشار آگهی به محدود نیازی در مناقصه

 مناقصه تشریفات ـ ترک ۲۷ ماده

از  مرکب 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 ( این۲۳) مذکور در ماده مقامات

 مربوطسایر مقررات  را با رعایت معاملات گونه این انجام ترتیب دستگاه و صلاح صرفه با رعایتمناقصه  تشریفات ترک

  خواهد نمود. و اعلام تعیین کالا یا خدمت نوع یک در هرمورد برای

  مناقصه تشریفات ترک هیأت ـ ترکیب ۲۸ ماده

 ( این۲) ( مادهبند)ب موضوع در مورد دستگاههای قانون ( این۲۹) ماده موضوع مناقصه تشریفات ترک هیأت ترکیب

  زیر خواهد بود : شرح به قانون



و یا  و اداری مالی معاون قانون ( این۲) ( مادهبند )ب موضوع دستگاههای مرکزی واحدهای ـ در مورد معاملات الف

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

  .ربطذی اجرایی دستگاه مقام بالاترین انتخاببه مربوطه متعهد دستگاه

 از مرکز دستگاههای خارج ر واحدهایهستند د استانی اعتبارات دارای که اجرایی دستگاههای معاملات ـ در انجام ب

یا  حسابمورد ذی و حسب در محل اجرائی دستگاه مقام او و بالاترین (، استاندار یا نماینده۲) ( مادهبند )ب موضوع

  .مربوطامور مالی  مسؤول

 باشد.می حسابذی نشین، جاامور مالی مسؤول ندارند، بالاترین حسابذی که در دستگاههایی ـ ۱تبصره

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

 باشد.می

 یا مدیر مالی حسابمورد ذی و حسباجرایی  مقام و یا بالاترین ، مدیرعاملدولتی شرکتهای معاملات 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 بالاترین دعوت در هر مورد بنا به که ماده این موضوع د ـ هیأت

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

 انجام نحوه وهمچنین مناقصه ترک در مورد تقاضای مربوط اجرائی دستگاه توجیهی گزارشبه ابراز نظرخود نسبت

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

 باشد، انجام کوچک معاملات برابرنصاب از پنجاه بیش معامله مبلغ که در صورتی قانون ( این۲۹) ماده ـ ـ در اجرایه

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

مزبور و  مؤسسه وزیر یا رئیس ترتیب، بهدولتی و شرکتهای دولتی ها و مؤسساتزارتخانهو مرکزی ـ در مورد واحدهای۲

  .شرکت مدیرههیأت دولتی در مورد شرکتهای

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

 دولتی در مورد مؤسسات گردد و همچنینمی از مرکز ابلاغ خارج واحدهایبه  دولتی ها و مؤسساتزارتخانهو توسط

  .مربوطه از مرکز، استاندار استان مستقر درخارج

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



 ندارد.  ضرورت را امضاء نماید، تأیید مجدد وی مربوط صورتجلسه

کشور  محاسبات ، دیوانایران اسلامی جمهوری، صدا و سیماینگهبان ، شورایقضائیه قوه به مربوط ـ درمورد معاملات۸

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

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

  .ربطذی اجرائی دستگاه مقام کشور و بالاترین محاسبات دیوان ، رئیسایران

  .مربوط نهاد یا مؤسسه اجرائی مقامبالاترین غیردولتی عمومی و نهادهای مؤسسات به بوطمر ـ درمورد معاملات۴

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

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

و  مدیریتسازمان از رئیس مرکب تأیید هیأتی به منوط از آن اقتصاد و پس تأیید شورای به منوط ایران اسلامی

  مذکور در بند )هـ( خواهد بود. مقام ینو بالاتر و دارائی (، وزیر امور اقتصادیکشور )دبیر هیأت ریزیبرنامه

  مناقصه برگزاری به الزام ـ موارد عدم ۲۹ ماده

 توانند بدونمی قانون ( این۲) ( مادهدر بند)ب مندرج اجرائی و دستگاههای نیست مناقصه برگزاری به در موارد زیر الزام

  دهند: را انجام مورد نظر ، معاملهمناقصه تشریفات انجام

در مرکز و  اجرائی دستگاه مقام وزیر یا بالاترین 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 بالاترین 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 برهخ کارشناساننفر و یا هیأت  سه حداقل

 آنها از طرف هاینرخ که یا کمتر یاحقوقی شده تعیین با قیمت ، کالا و خدماتو غیرمنقول منقول ـ خرید اموال ج

  باشد. شده تعیین صلاحذی قانونی مراجع

 با تداوم و مرتبط صرفاً جایگزینآلات و ماشین تجهیزات و تأمین و متحرک ثابت آلاتو ماشین د ـ تعمیر تجهیزات

 دستگاه مقام وزیر یا بالاترین و مسؤولیت تشخیص واحد نگردد بهتوسعه  شامل که نحوی به تولیدی تولید در واحدهای

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

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



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

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

  رسد.می وزیران هیأت تصویب کشور به ریزیو برنامه مدیریت پیشنهاد سازمان به قانون این

 دستگاه مقام نوزیر یا بالاتری ومسؤولیت تشخیص به و نظایر آن و ورزشی ، آموزشیو هنری فرهنگی و ـ خدمات

  کشور. و صلاح صرفه مقدور نباشد بارعایت مناقصه برگزاری امکان که اجرائی

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

 بالاترین با تشخیص آن تأمین که و نظایر آن و فنی علمی زمایشگاههایآو لوازم  دقیق گیریاندازه و ابزار و وسایل

 رشته نفرکارشناس یک حداقل از سوی مورد معامله بهای پذیر نباشد، با تعیینامکان مناقصه ازطریقاجرائی  مقام

آنها  مجاز از طرف و یا مقامات مرکز و یا استان در اجرائی دستگاه مقام وزیر یا بالاترین مورد توسط حسب که مربوط

  شود.می انتخاب

  کشور. و صلاح صرفه با رعایت وزیران هیأت تشخیص به محرمانه ـ درمورد معاملات ح

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

  قوانین ـ نسخ ۳۱ ماده

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

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

( ( و بند )ب۲) ( مادهدر بند )ب با اصلاحاتی ۸/۲۲/۲۸۳۸ یخو در تار تصویباسلامی شورای مجلس سیصد و هشتاد و سه

 نظام مصلحت تشخیصمجمع تصویب ( به۲۳) ( بند )ز( ماده۸)د(، )هـ( و جزء ) بندهای ( و حذف۸۶) ( و ماده۲۳) ماده

 رسید.

 حداد عادل ـ غلامعلی اسلامی شورای مجلس رئیس

————————————————————————————————

——————————————— 



( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۳تصویب نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده )

 ـ ۱۳۸۳

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور  ۲۹/۸/۲۸۳۴مورخ  ۹۴۴۶/۲۲۲۹/۲۰بنا به پیشنهاد شماره  ۲۹/۸/۲۸۳۴هیئت وزیران در جلسه مورخ 

 ـ تصویب نمود: ۲۸۳۸( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۸( ماده )۲ستناد تبصره )اقتصادی و دارایی و به ا

و تا زمانی که اصلاح  ۲۸۳۴ـ از ابتدای سال  ۲۸۳۸( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۸نصاب معاملات موضوع ماده )

 ( قانون یادشده تعیین می گردد.۸نشده است به میزان مقرر در ماده )

 

 مهور ـ محمدرضا عارفمعاون اول رئیس ج

———————————————————————————————— 

 ۱۳۸۵( قانون برگزاری مناقصات در سال ۳اصلاح ماده )

 هـ۸۲۲۶۹/ت۲۶۲۳۹۸شماره

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی  ۹/۸/۲۸۳۲مورخ  ۹۸۲۲/۲۶۲۲/۲۰بنا به پیشنهاد شماره  ۲۹/۳/۲۸۳۲هیئت وزیران درجلسه مورخ 

 ـ تصویب نمود:۲۸۳۸( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۸( ماده )۲رایی و به استناد تبصره )و دا

 یابد:به شرح زیر افزایش می ۲۸۳۲( قانون برگزاری مناقصات در سال۸الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده)

 ( ریال باشد.۲۲،۳۸۶،۶۶۶ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار )۲

ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و ۲

 ( ریال تجاوز نکند.۲۲۳،۸۶۶،۶۶۶هشت میلیون و سیصد هزار )

( ۲۲۳،۸۶۶،۶۶۶سیصد هزار ) ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و۸



 ریال و بیشتر باشد.

های سال قبل ب ـ تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص

 شود.استفاده می

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

———————————————————————————————— 

 هـ۸۴۲۰۲/ت۳۴۲۹۳شماره

۲۸۳۲/۹/۲۰ 

 ( قانون برگزاری مناقصات۲۹ماده )« هـ» نامه بند آیین

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و  ۲۳/۳/۲۸۳۴مورخ  ۲۴۹۹۰۰/۲۶۲بنا به پیشنهاد شماره  ۲/۹/۲۸۳۲هئیت وزیران در جلسه مورخ 

نامه بند یاد شده را ـ , آیین۲۸۳۸( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۲۹ه )ماد« هـ » ریزی کشور و به استناد بند برنامه

 به شرح ذیل تصویب نمود:

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد۱ماده

نامه به اختصار قانون نامیده ( قانون بـرگزاری مناقصات که در این آیین۲۹ماده )« هـ» الف ـ هدف: در اجرای بنـد 

 شوند:و معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشود, ضوابط, موازین می

 ـ انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند,۲

 ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره,۲

 ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره.۸

نامه را در معاملات بزرگ رعایت آیین( قانون, باید مقررات این ۲ماده )« ب» ب ـ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند 



 باشد.نامه برای معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمیکنند. رعایت ضوابط این آیین

 ـ تعاریف۲ماده

 شوند:نامه به کار رفته است, بشرح زیر تعریف میالف ـ اصطلاحاتی که در این آیین

 ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.۲

 مدیریت و برنامه ریزی کشور. ـ سازمان: سازمان۲

 ( قانون.۲ماده )« ب» ـ کارفرما: دستگاههای موضوع بند ۸

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

 تقاضی مشاوره.گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد مبالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه

ـ مشاوره: خدمات مهندسی مشاوره و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر مطالعه, طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و  ۲

 ای از جمله:نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره

 ـ طراحی مفهومی, پایه و تفصیلی, نیمه تفصیلی و اجرایی,۲ـ ۲

 ـ مطالعات توجیهی و تهیه طرح,۲ـ ۲

 ای,مطالعات پژوهشی, تحقیقاتی, بنیادی, کاربردی, راهبردی و توسعهـ ۸ـ ۲

 ـ مطالعات موضوعی, بخشی, جامع و میان بخشی,۴ـ ۲

 ـ مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین, ۲ـ  ۲

 ـ تهیه و تنظیم استانداردها, ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی, ۰ـ ۲

 ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه,۹ـ ۲

 هندسی ارزش,ـ م ۳ـ  ۲

 ـ برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی,۹ـ ۲

 ـ پایش و ارزشیابی طرحها,۲۶ـ  ۲

 ـ خدمات مدیریتی,۲۲ـ ۲

 ـ مدیریت طرح,۲۲ـ ۲

 ـ کنترل مهندسی,۲۸ـ ۲

 ـ مطالعات اقتصادی,۲۴ـ ۲



 سنجی, طراحی و مدیریت سیستمها,ـ امکان۲۲ـ  ۲

 ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی,۲۰ـ ۲

 برداری,ـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره۲۹ـ ۲

 ـ مطالعات آماری,۲۳ـ  ۲

 ـ نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,۲۹ـ  ۲

 افزاری,های نرماندازی, نگهداری و پشتیبانی بستهـ ویژه سازی, نصب, راه۲۶ـ ۲

سازی, ارزیابی و ممیزی لعه, طراحی, ساخت, پیادهسنجی, مدیریت طرح, استانداردسازی, مطاریزی, امکانـ برنامه۲۲ـ ۲

 نظامهای فناوری اطلاعات,

 افزاری سفارشی,سازی, انتقال, پشتیبانی و نگهداری نرمنویسی, پیادهـ معماری اطلاعات, برنامه۲۲ـ ۲

 ای,های رایانهـ طراحی شبکه۲۸ـ ۲

 ـ خدمات جانبی و مکمل خدمات مشاوره.۲۴ـ ۲

های تخصصی نیازی به افزودن یا تغییر موارد فوق باشد, به پیشنهاد سبب توسعه فناوری و زمینهچنانچه به  تبصره ـ

 شود.دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان, موضوع ابلاغ می

ای که سازمان های مشاورهـ مشاوره: شخـصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای انجام کار مشاوره. در رسته ۰

مشخصاً بیان « واجد شرایط» شود, دهد, طبق دستورالعملی که توسط سازمان بعداً تهیه مینمیگواهینامه صلاحیت 

 گردد.می

که توسط «( ۲»ماده « ۲»ـ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره )به استثنای موارد مذکور در جزء ۹

 شود.ی( انجام میشده توسط مراجع قانونمشاوران حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار )تأیید صلاحیت

های طبیعی, انسانی, اجتماعی و ـ کار پژوهشی: فعالیتهای نظام یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده ۳

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

ع, مهلت و برنامه زمانی معین که معمولاً از وار و دارای هدف, منابـ طرح/پروژه: تبیین یک سلسله فعالیتهای سامانه۹

 شود.طریق تحصیل خدمات مشاوره, پیمانکاری, تأمین کالا و خدمات اجرا می

ـ دعوتنامه: فراخوانی است که از طریق پست سفارشی, تلگرام, تلکس, پست الکترونیک یا نظایر آن, با رعایت ماده ۲۶

 شود.( قانون به نشانی مشاوران ارسال می۲۲)



( : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی کیفی مشاوران, بین مشاوران منتخب )موضوع RFQـ استعلام ارزیابی کیفی )۲۲

 شود.نامه(, توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت میاین آیین ۹ماده

به طور یکسان بین مشاوران ( : کاربرگهایی که به منظور ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها, RFPـ درخواست پیشنهاد )۲۲

 شود.برگزیده )فهرست کوتاه(, توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می

ـ فراخوان مشاوره: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به اطلاع مشاوران ۲۸

 رسد.می

های کثیرالانتشار منتشر رزیابی کیفی مشاوران که در روزنامهـ آگهی ارزیابی: فراخوانی برای دریافت استعلام ا۲۴

 شود.می

« ۲۴» ماده « ب» بند « ۲» ـ مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فـنی و مالی مـشاوران )طبق جزء ۲۲

باشد و اعتبار میقانون( معتبر است و پس از آن, در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد, پیشنهادهای مشاوران فاقد 

 شود.فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می

ـ برنامه زمانی انتخاب مشاوره: سندی که در آن, زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره, مدت ۲۰

 شود.اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می

که استعلام ارزیابی پیشنهادها را دریافت نموده و توان انجام  ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی۲۹

 خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند.

ـ مطالعات توجیهی: مطالعات توجیه فنی, اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی که به تأیید یا رد یک طرح و تعیین ۲۳

 حدود اجرای آن منجر شود.

 شود.تعیین مشخصات فنی, اجرایی, روش ساخت و تدارک یک طرح منجر میـ طراحی: خدماتی که به ۲۹

ـ ارزشیابی: فرآیندی که در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره زمانی ۲۶

 شود.تعیین می

رت(, شامل دو یا چند ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده )براساس قانون تجا۲۲

 شخص حقیقی یا حقوقی, متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.

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

 نباشد.



 گیرد.ا بر عهده میـ مدیرطرح : شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد مشخص وظایف مدیریت بر انجام طرح ر۲۸

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

 ـ طرح/پروژه:۲

Project 

 ـ گزارش شناخت:۲

ITC = Information to Consultants 

 ـ شرح کلی خدمات:۸

TOR=Terms of Reference 

 ـ فراخوان/ دعوتنامه:۴

LOI = Letter of Invitation 

 :ـ ارزیابی کیفی ۲

PQ  =Pre-qualification 

 ـ استعلام ارزیابی کیفی: ۰

RFQ = Request for Qualification 

 ـ درخواست پیشنهاد:۹

RFP =  Request For Proposal 

 ـ پیشنهاد فنی: ۳

TP = Technical Proposal 

 ـ پیشنهاد مالی:۹

FP = Financial Proposal 

 ـ انتخاب براساس کیفیت:۲۶

QBS = Quality Based Selection 

 ـ انتخاب براساس کیفیت و قیمت:۲۲

QCBS = Quality and Cost Based Selection 

 ـ انتخاب براساس بودجه ثابت:۲۲

SFB =  Selection under a Fixed Budget 



 ـ انتخاب در شرایط انحصار:۲۸

SSS = Single Source Selection 

 ـ هیئت انتخاب مشاور:۲۴

EC = Evaluation Committee 

 ـ پیمانکار عمومی:۲۲

GC= General Contractor 

 ـ شرایط عمومی قرارداد:۲۰

GCC = General  Conditions of Contract 

 ـ طرح و ساخت:۲۹

DB= Design and Build 

 ـ طرح و ساخت )مهندسی ـ تأمین کالا ـ ساخت(:۲۳

EPC =  Engineering and Procurement and Construction 

 ت )مهندسی ـ ساخت(:ـ طرح و ساخ۲۹

EC =  Engineering and Construction 

 ـ مبلغ مشروط:۲۶

Provisional Sum 

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

 شود.و سایر قوانین تعریف و تفسیر مینامه تشخیص صلاحیت مشاوران آن, قانون محاسبات عمومی کشور, آیین

 فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره

 ـ مسئولیتها و نقشها۳ماده

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

 نامه(,این آیین« ۴»ـ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره )موضوع ماده ۲

 ری درباره تجدید فرآیند خرید خدمات مشاوره,ـ تصمیم گی۲

 ـ مستندسازی و اطلاع رسانی خرید خدمات مشاوره,۸

 ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره ساده,۴



 ـ انعقاد قرارداد مشاوره. ۲

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

 سی کفایت و تأیید گزارش شناخت,ـ برر۲

 ـ ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه, شامل:۲

 (,RFQـ تأیید مفاد استعلام ارزیابی کیفی )۲ـ۲

 ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,۲ـ۲

 ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران,۸ـ۲

 ـ تهیه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزیابی کیفی؛۴ـ۲

 (,RFPـ تأیید مفاد درخواست پیشنهاد )۸

 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها,۴

 ـ گشایش پاکتهای فنی و قیمت, ۲

 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین مشاور منتخب, ۰

 ـ تصویب شرایط انحصار.۹

 ۲ـ۲یفهای و رد« الف» بند « ۸»توان مسئولیتهای جزء در صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود, می تبصره ـ

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

 پ ـ مسئولیتهای سازمان در خرید خدمات مشاوره عبارتند از:

 ـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صلاحیتدار با ذکر رشته, زمینه تخصصی و پایه صلاحیت,۲

 های مشخص شده.ات مـحدود در رشتهـ تهیـه و ارایه فهرسـت بلـند مشاوران صلاحیـتدار برای مـناقص۲

 ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره۴ماده

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

 نامه(,این آیین« ۲»ـ تهیه گزارش شناخت )موضوع ماده ۲

 نامه(,این آیین« ۰»ـ تهیه شرح کلی خدمات )موضوع ماده ۲

 نامه(,این آیین« ۲۶»ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد )موضوع ماده ۸



 نامه(,این آیین« ۹»ـ تهیه مفاد فراخوان )موضوع ماده ۴

 ـ برآورد هزینه خدمات مشاوره, ۲

 ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره, ۰

 نامه(,این آیین« ۲۳»ـ تعیین روش انتخاب مشاوران )موضوع ماده ۹

 ن هیئت انتخاب مشاور, حسب مورد,ـ تعیی ۳

 نامه(,این آیین« ۲۲»ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی, حسب مورد )موضوع ماده ۹

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

 ام دهد و از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.ها و مدارک مربوط به مراحل قبلی انجمطالعات, نقشه

 ـ گزارش شناخت ۵ماده

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

 ـ عنوان, مشخصات کلی, اهداف کیفی و کمی طرح,۲

 ـ سازمان کارفرمایی,۲

 ـ مستندهای تأمین منابع مالی شامل:۸

 وره, حسب مورد,ـ برآورد اولیه خدمات مشا۲ـ۸

 ـ روش تأمین منابع مالی,۲ـ۸

 ـ برنامه زمانی کلی طرح,۴

 ـ مدت اعتبار پیشنهادها, ۲

کار   ها و مدارک طراحی به نحوی که وضعیت طرح را به طور اجمال برای مشاور از نظر شرایطـ اسناد فنی و نقشه ۰

 تبیین کند,

 های مربوط.ها و دستورالعملـ فهرست مهمترین مقررات, بخشنامه۹

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

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

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



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

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

 ـ شرح کلی خدمات ۶ماده

 وارد زیر باشد:( باید حداقل حاوی مTORالف ـ شرح کلی خدمات )

 ـ هدف و محدوده طرح,۲

 ـ اطلاعات پایه, به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژی,۲

 ـ مبانی, اصول, معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما,۸

کار, به  ها یا گزارشهایی که مشاور باید در مراحل مختلف یا پایانـ خروجیها و نتایج مورد نیاز شامل اطلاعات, نقشه۴

 کارفرما تحویل دهد,

 ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی انجام شود, ۲

 ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی, حسب مورد. ۰

مسان برای کارهای ب ـ حتی المقدور سازمان با دریافت نظر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه و ابلاغ شرح خدمات ه

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

 درخواست کند.

 ـ فراخوان۷ماده

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

 های کثیرالانتشار کشوری,در یکی از روزنامهـ انتشـار آگهی از دو تا سه نوبـت حـداقل ۲

گران صلاحیتدار برای نامه تهیه فهرست مناقصهـ دریافت فهرست بلند مشاوران از سازمان یا مراجع قانونی, طبق آیین۲

 مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه برای آنها,

قبلی دریافت شده از سازمان یا مراجع قانونی دیگر و سه  ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرایی از فهرست بلند۸

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

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

« الف» ( بند ۸د خاص با تشخیص و مسئولیت دستگاه اجرایی ذیربط, تعداد مشاوران موضوع جزء )در موار ـ۱تبصره



 با سابقه کمتر از پنج سال باید به لیست قبلی اضافه شود.  یابد؛ در این حالت, حداقل یک مشاوربه پنج مشاور تقلیل می

رابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثنای موارد برای کارهایی که برآورد هزینه مشاوره آنها بیش از ده ب ـ۲تبصره

 نامه, انتشار آگهی ضروری است.( این آیین۲۳ماده )« ث» مشمول بند 

 ب ـ فراخوان مشاوره باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

 ـ نام و نشانی کارفرما,۲

 ـ موضوع خدمات مشاوره,۲

 ـ گواهینامه صلاحیت, حسب مورد,۸

 زیابی کیفی, حسب مورد,ـ اعلام انجام ار۴

 ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور, ۲

 ـ تاریخ, مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد, ۰

 ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم,۹

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.

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

 ـ همزمانی خدمات مشاوره ۸ماده

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

 ت.باشد, مجاز اس

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

 ـ مدیریت طرح با طراحی و نظارت,۲

 ـ مطالعات توجیهی با طراحی و نظارت,۲

 ـ مهندسی ارزش با طراحی و نظارت,۸

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

 حی را بر عهده گرفته است. در قراردادهای تأمین کالا و پیمانکاری همان طرح ممنوع است.طر



 &DBت 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 ,)GCت.شود, مجاز اس( ارجاع می 

 ـ تشخیص صلاحیت و موازین کلی۹ماده

شوند, هایی که توسط سازمان تشخیص صلاحیت میالف ـ ارجاع کارهای مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشته

 فقط به مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت سازمان مجاز است.

شود, حسب مورد, اجع قانونی صادر میهایی که گواهی صلاحیت یا مجوزهای معتبر از سوی سایر مرب ـ در رشته

 کارفرما باید گواهی صلاحیت مربوط را درخواست کند.

 پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعایت ) منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی( معاملات 

نسبت به دستگاه کارفرما  (, تمام مشاوران فراخوانده شده, باید دارای شخصیت حقوقی مستقل۲۲/۲۶/۲۸۸۹مصوب

 باشند.

شود باید به صورت انتخاب بر فرآیند انتخاب مشاورانی که با حضور شرکتهای وابسته و نظایر آن انجام می ـ۱تبصره

 نامه( برگزار شود.این آیین« ۲۹»ماده « ب» اساس کیفیت و قیمت )موضوع بند 

 توانند با دستگاههای ذیربط خود, قرارداد منعقد کنند.تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی ـ۲تبصره

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

 شود.صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور می

آیند ارزیابی و انتخاب, از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف 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 

 شود.نامه محروم میسال از ارجاع کارهای موضوع این آیین

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

 شود.ابلاغ می

 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 کشور,۲

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



 ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما,۸

 ـ تنظیم دقیق شرح خدمات,۴

 ـ رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره, ۲

 وجود دارد, ـ استفاده از قراردادهای همسان در خدمات مشاوره, در مواردی که قراردادهای همسان ۰

ای و یا ـ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت و کیفیت کارها و خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه۹

 سایر روشها برای تضمین خدمات.

( نسـبت به تهیـه دستورالعمل برای ارزیابی میزان ۲۰( ماده )۲سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد ) تبصره ـ

 ( اقدام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.۹( تا )۲ه اصول مصرح در جزءهای )تحقق و دستیابی ب

 ـ انتخاب مشاور از طریق مناقصه۱۱ماده

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»ماده « الف» بند « ۲»ای )موضوع جزء صورت دو مرحله

 نامه( برگزار شود.این آیین« ۲۹»ماده « ب» قیمت )طبق بند 

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

ای محدود )روش قیمت ه( باشد, مطابق با مناقصات دو مرحلهناماین آیین« ۲»ماده « الف» بند « ۹»و « ۲»جزءهای 

 گیرد.ترازشده( انجام می

 ـ ترجیح مشاوران داخلی۱۱ماده

 شود.ضرب می ۳/۶الف ـ امتیاز ارزیابی کیفی و امتیاز فنی مشاوران خارجی در عدد 

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

سهم شرکای داخلی در سود و زیان و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد و میزان مشارکت سهامداران 

 داخلی, بیش از پنجاه درصد کل سهام باشد.

 ـ انعقاد قراردادهای مشاوره۱۲ماده

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

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



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

 بیست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.

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

 ممنوع است.

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

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

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

 شود.میزان کاهش به عنوان پاداش به وی پرداخت می

 ـ مستند سازی و اطلاع رسانی۱۳ماده

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

 مستندسازی کند.

 ب ـ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است:

 ـ گزارش شناخت,۲

 ـ شرح کلی خدمات,۲

 ـ فراخوان مشاوره,۸

 حسب مورد, ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران,۴

 ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهاد یا پیشنهادها, ۲

 ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهاد یا پیشنهادها )صورتجلسه پایانی(, ۰

 ـ اسناد قراردادی شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن.۹

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

 را از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.« ۰»تا « ۸»جزءهای 

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

 منتشر کند. رسانی مناقصاتای مشاوران در پایگاه ملی اطلاعارزشیابی دوره



 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران

 ـ ارزیابی کیفی مشاوران۱۴ماده

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

 ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,۲

 ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،۲

 امه(،ناین آیین« ۲۲»ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی )طبق ماده ۸

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

 ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما، ۲

 ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی، ۰

 )تهیه فهرست کوتاه(،ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند ۹

 ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران، ۳

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

 ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.۲۶

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

 امتیاز(، ۸۶ـ تجربه )سابقه اجرایی( )تا ۲

 امتیاز(، ۲۶ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی )تا ۲

 امتیاز(، ۲۶ـ ساختار سازمانی مشاور )تا۸

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

 امتیاز(. ۸۶ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما )تا  ۲

نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به این آیین« ۲۳»ماده « ث» جز موارد مذکور در بند  پ ـ در روش ساده،

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

 شود.کارفرما انتخاب میبا توجه به اطلاعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی 

 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.

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

برای 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 استعلام ارزیابی کیفی مشاوران۱۵ماده

 ( باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:RFQاستعلام ارزیابی کیفی )الف ـ 

 ـ نام و نشانی کارفرما،۲

 ـ موضوع خدمات مشاوره،۲

 های لازم،ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه۸

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

 ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها، ۲

 زم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد،ـ مدارک و مستندهای لا ۰

 ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،۹

 ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول )شصت امتیاز( برای دعـوت به ارائه پیشنهاد، ۳

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

 مدیر طرح، حسب مورد.ـ نام و نشانی ۲۶

ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو 

 باشد.هفته می

 نامه(، توزیع شود.این آیین« ۹»طور یکسان بین همه مشاوران منتخب )موضوع ماده   پ ـ استعلام ارزیابی باید به

( نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران ۲۰ماده )« ۲»ان موظف است در چهارچوب بند ت ـ سازم

 به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

 ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران۱۶ماده



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

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

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

شود که دو کار مشابه )با شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز میمی در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین

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

 یابد.می

ل نشانی کارفرما و مقام مطلع در ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شام

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

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

 ـ کیفیت کار،۲

 ـ کفایت کارکنان کلیدی،۲

 ـ تحقق اهداف زمانی.۸

 شود:از مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین میث ـ امتی

 ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،۲

 ریزی و کنترل پروژه،ـ نظام برنامه۲

 ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،۸

 دهی،ـ نظام مستند سازی و روش گزارش۴

 فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.ـ استفاده از نظامها و ابزار ۲

 ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران۱۷ماده

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

 شود:می

 شود.ما بایگانی میـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفر۲

 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،۸



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

 ـ متن دعوتنامه، ۲

 و زمان تشکیل جلسه، ـ محل ۰

 اند.ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده۹

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

یل در ارزیابی کیفی کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخ

 مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.

پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند )حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند(، 

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

 رم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاورفصل چها

 ـ روشهای انتخاب مشاوران۱۸ماده

 الف ـ روشهای انتخاب مشاوران عبارتند از:

 ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت،۲

 ـ روش انتخاب براساس کیفیت،۲

 ـ روش بودجه ثابت،۸

 ـ روش ساده،۴

ماده « الف» بند « ۲»نوع کار مشاوره )موضوع جزء  توان برای هرب ـ روش انتخاب براساس قیمت و کیفیت را می

 نامه( اعمال کرد.این آیین« ۲»

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

 ـ کارهای پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد،۲

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

 ریزی جامع.نظامهای مدیریت، مدیریت فناوری اطلاعات و برنامه

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



 های آنها توسط سازمان یا سایر مراجع قانونی تعیین شده باشد.ـ کارهایی که تعرفه۲

 دجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صلاحیتدار تعیین و محدود به مبلغ معینی شده باشد.ـ بو۲

التفاوت مربوط در های یادشده تغییر یافته یا متفاوت باشد، باید مابهدر مواردی که حقوق دولتی در تعرفه ـ۱تبصره

 تعرفه منظور شود.

ای برای هزینه خدمات مشاوره برآوردی است اراییهای سرمایهبودجه مندرج در موافقتنامه طرحهای تملک د ـ۲تبصره

 باشد.و الزاماً از مصادیق بودجه ثابت نمی

 این آیین نامه( صرفاً در موارد زیر مجاز است:« ۲۹»ماده « ت» ث ـ روش ساده )مذکور در بند 

 کاری مشاوران حقیقی باشد،ـ کارهایی که در حد ظرفیت۲

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

 قانون(،« ۲»ماده « ط» ـ کارهایی که حائز شرایط انحصار باشد )موضوع بند ۸

 ـ کارهای کارشناسی،۴

 ـ خدمات مشاوره حقوقی و امور قراردادها، ۲

 لات متوسط باشد.ـ کارهای پژوهشی به شرط آنکه مبلغ برآوردی آنها کمتر از ده برابر نصاب معام ۰

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.

 ـ فرآیندهای خرید خدمات مشاوره۱۹ماده

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

 شود.روش انتخاب آغاز می

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

 نامه( و تهیه فهرست بلند،این آیین« ۹»ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده ۲

 نامه(،این آیین« ۲۴»ماده « پ» صلاحیتـدار )موضوع بنـد ـ ارزیابی کیفی و انتخاب سه تا شش مشاور ۲

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

 اند، تکمیل کند.که در پایه بعدی تشخیص صلاحیت شده



 نامه(،این آیین« ۲۶»در فهرست کوتاه )طبق ماده ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده۸

 نامه(،این آیین« ۲۲»ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده ۴

 نامه(،این آیین« ۲۸»ـ ارزیابی فنی پیشنهادها )طبق ماده  ۲

ین ا« ۲۴»ماده « ب» ـ ارزیـابی مـالی پیـشنهادها براساس قیمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب )طبق بند  ۰

 نامه(،آیین

 نامه(،این آیین ۲۲ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب )طبق ماده ۹

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

 نامه( و تهیه فهرست بلند،این آیین« ۹»ـ فراخوان مشاوره )موضوع ماده ۲

 نامه(،ییناین آ« ۲۲»ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران )طبق ماده ۲

 نامه(،این آیین« ۲۰»ـ امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه )موضوع ماده ۸

 نامه(،این آیین« ۲۶»ـ ارسال درخواست پیشنهاد برای مشاوران برگزیده در فهرست کوتاه )طبق ماده ۴

 نامه(،این آیین« ۲۲»ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده  ۲

این « ۲۸»ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین مشاوری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد )طبق ماده ـ  ۰

 نامه(،آیین

 نامه(،این آیین« ۲۴»ماده « پ»ـ گشایش پاکت قیمت مشاور منتخب و ارزیابی مالی پیشنهاد وی )طبق بند ۹

 نامه(،این آیین« ۲۲»ـ انعقاد قرارداد )طبق ماده  ۳

 باشد.فرآیند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس کیفیت می ـ۱صرهتب

الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهای مربوط به های قانونی یا حقدر روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه ـ۲تبصره

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

 مطابق با مستندهای یادشده تصریح کند.

 ت ـ فرآیند انتخاب ساده به شرح زیر است:

 نامه(،این آیین« ۲۶»ـ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد )طبق ماده ۲

 نامه(،این آیین« ۲۴»ماده « پ» ـ ارزیابی کیفی ساده )موضوع بند ۲



 برای مشاوران برگزیده، ـ ارسال درخواست پیشنهاد۸

 نامه(،این آیین« ۲۲»ـ تهیه و تحویل پیشنهادها )طبق ماده ۴

 ـ ارزیابی فنی و مالی. ۲

کارفرما در این مرحله باید با توجه به کم و کیف موضوع مشاوره درباره هزینه آن تحقیق کند و با رعایت  ـ۱تبصره

نهاد فنی و مالی مشاور مورد تأیید باشد، قرارداد با وی منعقد صرفه و صلاح و با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه پیش

 شود.شود و چنانچه اخذ سه پیشنهاد ممکن نباشد، بالاترین مقام دستگاه کارفرما به تعداد موجود کفایت میمی

قام در کارهای پژوهشی که مشمول حق تألیف، ثبت اختراع یا شرایط انحصار باشد، با تأیید بالاترین م ـ۲تبصره

 توان با یک استعلام و رعایت صرفه و صلاح، قرارداد مشاوره را منعقد کرد.دستگاه کارفرما، می

 نامه(،این آیین« ۲۲»ـ انعقاد قرارداد )طبق ماده  ۰

 ـ درخواست پیشنهاد۲۱ماده

 ( شامل دو بخش است:RFPدرخواست پیشنهاد )  الف ـ

 ـ بخش فنی شامل:۲

 (،ITCگزارش شناخت ) ۲ـ۲

 (،TORشرح کلی خدمات ) ۲ـ۲

 نامه(،این آیین« ۲۳»ـ روش انتخاب مشاور )موضوع ماده ۸ـ۲

 ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیاز دهی به هر یک از معیارها،۴ـ۲

 ـ ضریب تأثیر فنی در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت، ۲ـ ۲

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول )شصت امتیاز(، ۰ـ۲

 برنامه زمانی پیشنهادی، حسب مورد،ـ نحوه تنظیم ۹ـ۲

 ـ مدت اعتبار پیشنهادها، ۳ـ ۲

 ـ متن قرارداد همسان )الحاقی(، حسب مورد،۹ـ ۲

 ـ نحوه تنظیم متدولوژی، حسب مورد،۲۶ـ۲

 ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما.۲۲ـ۲



 ـ بخش مالی حداقل شامل:۲

 الزحمه،ـ نحوه محاسبه حق۲ـ۲

 الزحمه،ـ روش پرداخت حق۲ـ۲

 ـ حقوق دولتی و غیردولتی مترتب بر قرارداد،۸ـ۲

 ـ نرخ تسعیر ارز، حسب مورد،۴ـ۲

 الزحمه پیشنهادی مشاور،ـ فرم حق ۲ـ ۲

 ـ هزینه تهیه پیشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط کارفرما به حداکثر سه مشاور برتر حسب مورد. ۰ـ۲

ی باشد یا مبلغ برآوردی خدمات بیش از ده برابر در مواردی که انتخاب مشاور از طریق مسابقه معمار ـ۱تبصره

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

الزحمه آنها بر اساس در کارهایی نظیر نظارت بر اجرا و مدیریت طرح که بخشی از آن مشروط باشد و حق ـ۲تبصره 

دهای مالی مشاوران باید بر اساس سازمان اجرایی مشابه و دوره زمانی یکسان استعلام شود نفر ـ ماه برآورد شود، پیشنها

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

همچنین سیاستهای تشویقی و تنبیهی به شود، در اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. که از سوی کارفرما تأمین می

 رسانی شود.شرایط عمومی قراردادهای همسان )در صورت وجود( اطلاع  منظور تسریع در خاتمه کار بر اساس مفاد

 نامه ارسال کند.این آیین« ۲۹»ب ـ کارفرما باید درخواست پیشنهاد را برای همه مشاوران منتخب ماده 

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

 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،۲

 ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد،۲

 های صلاحیت، حسب مورد، ارائه شود،ینامهـ اطلاعات مربوط به گواه۸

 ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود،۴

 ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود. ۲



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

 بینی شده باشد.دیگری پیش

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

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.

ویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان ث ـ هرگونه تسلیم، تح

 ( انجام شود.RFPمقرر در اسناد درخواست پیشنهاد )

 ـ توضیح و تشریح اسناد۲۲ماده 

اهده کند، الف ـ چنانچه مشاوری در استعلام ارزیابی کیفی مشاوران یا اسناد درخواست پیشنهاد، ابهام یا ایرادی مش

 تواند از کارفرما توضیح بخواهد.می

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

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

 شود.

رسانی کان ارائه توضیحات و دریافت سؤال و ارائه پاسخها و یا سایر راهنماییها از طریق شبکه ملی اطلاعام تبصره ـ

 امکانپذیر باشد.

 ـ ارزیابی فنی پیشنهادها۲۳ماده 

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

ای قیمت مجاز است. پاکتهای قیمت باید تا پایان مرحله ارزیابی فنی پیشنهادها، ناگشوده در جایی گشودن پاکته

 مطمئن نگهداری شوند.

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

جلسه گشایش پاکتهای قیمت، در جلسه گشایش پاکتهای قانون، زمان و مکان تشکیل « ۲۳»ماده « ج»مطابق با بند 

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

 شود.پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط کارفرما صیانت می



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

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

اقل امتیاز باشد. حدهر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می

 ( ذکر شود.RFPقابل 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:

صیلی خدمات، شناسی با توجه به معیارهای فرعی نظـیر شرح تفـشناسی/ متدولوژی )سی درصد(: امتیاز روشـ روش۲

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

 شود.برنامه زمانی مشاور با توجه به روش پیشنهادی برای انجام کار تعیین می

ساس معیارهای فرعی نظیر ـ کارکنان کلیدی مؤثر )ده تا چهل درصد(: امتیاز کارکنان کلیدی مؤثر طرح بر ا۲

های آموزشی، صلاحیتهای عمومی کارکنان با توجه به تحصیلات و آموزشهای عمومی، سوابق کار و مسئولیتها، دوره

 شود.های ویژه در زمینه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهای خاص، آشنایی با قوانین و مقررات و نظایر آن تعیین میتجربه

درصد(: این امتیاز بر اساس تجربیاتی به جز موارد مذکور در ارزیابی کیفی مشاوران )موضوع  ـ تجربیات ویژه )بیست۸

 شود.نامه( که مربوط به انجام کارهای مشابه با طرح یا پروژه مورد نظر باشد، تعیین میاین آیین« ۲۰»ماده « پ»بند 

شود که مشاور موظف به برگزاری کارگاههای ر میـ آموزش و انتقال فناوری )پنج درصد(: این امتیاز در مواردی منظو۴

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

 شود.هم به انجام رساند. این امتیاز با توجه به معیارهای فرعی نظیر تجربه آموزش و پیشنهاد انتقال فناوری تعیین می

 ـ بومی بودن مشاور )پنج درصد(. ۲

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

 معیارها ممنوع است.

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

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

 ـ نام و مشخصات مشاوران،۲

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

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول،۸



 ـ امتیاز مشاوران برای هر یک از معیارهای ارزیابی،۴

 ز فنی کل هر یک از مشاوران،ـ امتیا ۲

 اند،ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای گشایش پاکت قیمت )ارزیابی مالی پیشنهادها( برگزیده شده ۰

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه،۹

 ـ نام و امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور، ۳

 دها ضرورت داشته باشد.ـ مواردی که به تشخیص هیئت انتخاب مشاور برای درج در ارزیابی فنی پیشنها۹

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

 ـ ارزیابی مالی پیشنهادها ۲۴ماده 

 نامه(، باید پس از پایاناین آیین« ۲۹»الف ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور )موضوع ماده 

 یافتن ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی پیشنهادها انجام شود.

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

ایندگان آنها قانون( مکلف است از مشاوران یا نم« ۲۳»ماده « د»شود. در این روش کارفرما )مطابق با بند انجام می

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

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

 )فرمول(

 که در آن:

L قیمت ترازشده = 

C رج شده در پاکت قیمت(= قیمت پیشنهادی )د 

i ضریب تأثیر امتیاز فنی = 

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

 کرده باشند، باید گشوده شود.همه پاکتهای قیمت مشاورانی که بیش از شصت امتیاز را کسب ـ۱تبصره 

 اسناد درخواست پیشنهاد قید شود. باشد که باید درمی ۹/۶تا  ۰/۶ضریب تأثیر امتیاز فنی، عددی بین  ـ۲تبصره 



در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد مالی لازم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد  ـ۳تبصره 

 درخواست پیشنهاد قید شود.

قرارداد باید با مشاوری که کمترین قیمت ترازشده را کسب کرده است و به قیمت پیشنهادی وی )درج  ـ۴تبصره 

 شده در پاکت قیمت( منعقد شود.

( و روش ساده: در این قبیل موارد، فقط پاکت قیمت مشاوری که بالاترین QBSپ ـ روش انتخاب بر اساس کیفیت )

شود و پس از بررسی قیمت پیشنهادی و نحوه امتیاز فنی را کسب کرده است، در حضور مشاور یادشده گشوده می

یشنهادی از نظر هیئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهای متعارف و ویژگیهای طرح الزحمه، چنانچه مبلغ پمحاسبه حق

شود. چنانچه قیمت پیشنهادی قابل قبول باشد یا با تغییرات جزئی مورد توافق قرار گیرد، قرارداد با مشاور منعقد می

دشده نتواند به قیمت قابل قبولی مشاور از نظر هیئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هیئت در مذاکره با مشاور یا

یابد و مراحل فوق با مشاوری که دارای امتیاز فنی بعدی ای مذاکره با وی خاتمه میدست یابد، با تنظیم صورتجلسه

شود. در این حالت پس از افتتاح پاکت قیمت مشاور دوم، مذاکره مجدد یا عقد قرارداد با مشاور اول باشد، انجام میمی

 شد.بامجاز نمی

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

 کند.با توجه به کمترین قیمت مشاوران مذکور، برنده را انتخاب می

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

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

 شود.باشد، منعقد می

 ـ صورتجلسه پایانی۲۵ماده 

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

 رسد:شود و به امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور میزیر تهیه می

 ـ محل و زمان تشکیل جلسه پایانی،۲

 ـ نام و امضای اعضای هیئت انتخاب مشاور،۲

 ( ،QCBSو  QBSـ امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران، طبق صورتجلسه ارزیابی فنی پیشنهادها )مربوط به روش ۸



 ( ،QCBSریب تأثیر امتیاز فنی )مربوط به روش ـ ض۴

 ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول )قید شده در اسناد درخواست پیشنهاد(، ۲

 ـ قیمتهای پیشنهادی مشاوران، ۰

 ( ،QCBS  ـ قیمت ترازشده پیشنهادهای مشاوران )مربوط به روش۹

 ـ نام مشاور منتخب و قیمت پیشنهادی وی. ۳

 کتهای گشوده شده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شود.ـ کلیه محتویات پا۹

 رسانی صورتجلسه ارزیابی پایانی پیشنهادها باید قبول از انعقاد قرارداد انجام شود.ب ـ مستندسازی و اطلاع

 ـ مقررات و استانداردها۲۶ماده 

، ۹/۴/۲۸۳۸هـ مورخ ۲۳۴۲۲/ت۲۹۲۸۴نامه شماره یر نظیر تصویبهای مغانامهنامه، سـایر آییـنالف ـ با ابلاغ این آییـن

 شود.نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران منسوخ میموضوع آیین

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

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

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

 رسانی مناقصات منتشر کند.شبکه ملی اطلاع

———————————————————————————————— 

 هـ۸۸۹۹۲/ت۳۴۲۲۹شماره

۲۸۳۲/۹/۲۰ 

 ( قانون برگزاری مناقصات۲۶ماده )« الف»ه اجرایی بند نامآیین

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه



سازمان مدیریت و  ۲۰/۲/۲۸۳۴مورخ  ۹۴۸۶۹/۲۶۲بنا به پیشنهاد شماره  ۲/۹/۲۸۳۲وزیران در جلسه مورخ هیئت

نامه اجرایی بند ـ آیین۲۸۳۸ب( قانون برگزاری مناقصات ـ مصو۲۰ماده )« الف»ریزی کشور و به استناد بند برنامه

 یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

 ( قانون برگزاری مناقصات۲۶ماده )« الف»نامه اجرایی بند آیین

 فصل اول ـ کلیات

 هدف و کاربرد ـ ۱ماده 

ون نامیده نامه به اختصار قان( قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین۲۰ماده )« الف»الف ـ هدف: در اجرای بنـد 

دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق گران صلاحیتشود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصهمی

 شود:موارد زیر تعیین می

 دار و توانمندگران صلاحیتـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه۲

 گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیتـ مشارکت مناقصه۲

 گرانفرایند انتخاب مناقصهـ تسریع در ۸

نامه را در مناقصات محدود ( قانون باید مقررات این آیین۲ماده )« ب»ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند 

 رعایت کنند.

 تعاریف ـ ۲ماده 

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

 ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات۲

 ( قانون۲ماده )« ب»گزار: دستگاههای موضوع بند ـ مناقصه۲

گران به طور یکسان بین همه متقاضیان ـ اسناد ارزیابی صلاحیت: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه۸

 شود.توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می

های نامه که در روزنامه( این آیین۲یابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده )ـ آگهی ارز۴

 شود.کثیرالانتشار منتشر می



دار که از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی گران صلاحیتـ فهرست بلند: فهرست مناقصه ۲

 شوند.صلاحیت و معرفی می

 ریزی کشور.ان: سازمان مدیریت و برنامهـ سازم ۰

( قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبری ۲ماده )« ب»ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند  ۹

( قانون و با ۲ماده )« ب»واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند 

 د.باشتأیید سازمان می

ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر  ۳

 باشد:

 ـ تولید یا عرضه ۲ـ  ۳

 ـ حمل ۲ـ  ۳

 ـ نصب ۸ـ  ۳

 ـ پشتیبانی۴ـ  ۳

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

 کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.ـ تأمین۹

ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانهـ بهره۲۶

 شود.خدمات تکمیلی مرتبط انجام می

نامه نظام نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیینکه در این آیینب ـ سایر اصطلاحاتی 

گران، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین نامه ارزیابی کیفی مناقصهرسانی مناقصات، آیینمستندسازی و اطلاع

 شوند.تعریف و تفسیر می

 فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

 بندی فهرستهای بلندبقهـ ط ۳ماده

 الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از:

 ـ فهرست سازمان۲



 ـ فهرست دستگاههای مرکزی ۲

 ایـ فهرست سازمانهای حرفه ۸

شوند، فهرست دارندگان گواهینامه های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت میها و زمینهب ـ برای رشته

 باشد.د میفهرست بلنصلاحیت سازمان، مبنای تهیه 

ها برداری تا زمانی که برای آن رشتههای تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهرهها و زمینهپ ـ برای رشته

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

 شود.و منتشر میتوسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه 

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

ـ تمام اشخاص  ۲۸۸۹مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 

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

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

 شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند.می

 خود قرارداد منعقد کنند. ربطتوانند با دستگاههای ذیتعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی ـ ۲تبصره 

های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای ها و زمینهدار در رشتهث ـ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت

ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و حرفه

 باشد.نظایر آن می

 دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.گران صلاحیتهج ـ فهرست بلند مناقص

 ـ مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی۴ماده 

 باشد:مراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر می

 ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی۲

 صلاحیت ـ انتشار آگهی ارزیابی ۲

 ـ تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها۸

 ـ ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی۴



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

 ـ آگهی ارزیابی صلاحیت ۵ماده 

رسانی و دو تا سه را در پایگاه ملی اطلاع د آگهی ارزیابی صلاحیتالف ـ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، بای

 های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.نوبت حداقل در یکی از روزنامه

های های گروهی و رسانهتواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانهدستگاه مرکزی می تبصره ـ

 رسانی، آگهی ارزیابی صلاحیت را منتشر کند.اطلاعهای ارتباط جمعی یا پایگاه

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

 ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی۲

 رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت  ـ۲

 ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت ۸

 ابی و هزینه آن در صورت لزومـ نحوه دریافت اسناد ارزی ۴

 ـ تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی ۲

 ـ اسناد ارزیابی صلاحیت ۶ماده 

 الف ـ اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:

 ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی۲

 ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت۲

 سب موردهای لازم، حـ مجوزها و گواهینامه ۸

 ـ معیارهای ارزیابی۴

 ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود ۲

 ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد ۰

 ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها ۹

 یاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصیـ حداقل امت ۳

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد ۹



ب ـ در ارزیابی صلاحیت، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در 

 شود.یتوزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت م

پ ـ اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر 

 شوند.اند، علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم میآن استفاده کرده

 ـ معیارهای ارزیابی صلاحیت ۷ماده

طور عام( را برای انواع کالاهای مختلف کنندگان )ارزیابی کیفی بهمرکزی که ارزیابی صلاحیت تأمینالف ـ دستگاههای 

 دهند، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند:انجام می

 ـ توان مالی۲

 ـ ارزیابی مشتریان قبلی۲

 ـ استانداردهای تولید۸

 ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات )گارانتی( ۴

 رفیت تولیدـ ظ ۲

 ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط ۰

گران انجام نامه ارزیابی کیفی مناقصهکنندگان طبق فصل چهارم آیینمحاسبه امتیاز ارزیابی صلاحیت تأمین تبصره ـ

 شود.می

وی سازمان به عمل برداری و نگهداری، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صلاحیت از سب ـ در امور پیمانکاری، بهره

(، ارزیابی صلاحیت توسط دستگاه مرکزی و حداقل براساس ۸ماده )« پ»نیامده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در بند 

 شود:معیارهای زیر انجام می

 ـ تجربه )سابقه اجرایی(.۲

 ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.۲

 ـ توان تجهیزاتی.۸

 ریزی.ـ توان فنی و برنامه ۴

 ش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.ـ دان ۲



 ـ تجربه در زمینه تأمین کالا. ۰

 بردار.ـ کیفیت، نیروی انسانی بهره ۹

نامه تعیین وزن معیارهای صلاحیت، روش محاسبه و نصاب امتیازها برای هر پایه، طبق فصل سوم آیین تبصره ـ

 مرکزی است.گران برعهده کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت ۸ماده 

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

 زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است:

 ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.۲

 بندی ارائه شود.های صلاحیت و رتبهد، اطلاعات مربوط به گواهینامهـ حسب مور۲

 ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.۸

 ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد. ۴

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

 شود.انجام می

باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی میپ ـ روش 

نماید. امتیاز کل هر متقاضی، گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب میباشد و هر مناقصهصددرصد می

باشد. حداقل امتیاز قابل قبول بوط میمعادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مر

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

 رسانی فهرست بلندـ اطلاع ۹ماده 

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

 رسانی مناقصات منتشر کند.اطلاع

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

رسانی مناقصات دار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاعبرداری صلاحیتبهره

 منتشر کنند.



 رجیح متقاضیان داخلیـ ت ۱۱ماده 

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

ـ به ترتیب زیر  ۲۸۹۲ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه

 شود:تنزیل می

ضرب  ۹/۶پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد  ـ امتیاز ارزیابی۲

 شود.می

کنندگان داخلی آنها در عدد کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمینکنندگان خارجی همکار تأمینـ امتیاز ارزیابی تأمین۲

 شود.ضرب می ۳۲/۶

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

است 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 ۱۱ماده 

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

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

 دار یا شرایط اضطراری.گران صلاحیتبازرگانی، محدود بودن مناقصه

 گزار تأیید شود.اه مناقصهگزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگ تبصره ـ

 دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.گران صلاحیتـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه۲

 تصویب رسیده باشد.گزار بهـ گزارش یادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترین مـقام دستـگاه مناقـصه۸

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

 گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایهـ پنج مناقصه۲

 گر در سایر مناقصاتـ سه مناقصه ۲

دار تباشد، از همه اشخاص صلاحی« ب»دار کمتر از تعداد مذکور در بند گران صلاحیتپ ـ در صورتی که تعداد مناقصه

 شود.دعوت می



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

کننده یادشده انحصاری تلقی و معامله ( قانون، تأمین۲ماده )« ط»( بند ۲تخصصی مورد نیاز وجود دارد، طبق جزء )

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

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

 گران استفاده شود.کیفی مناقصه

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

 باشد.هیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمیفهرست ت

 ـ اجرای مقررات و استانداردها ۱۲ماده 

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

 با مقررات جدید تطبیق دهند.

دار برای گران صلاحیتت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای تهیه فهرست مناقصهب ـ در صور

 رسانی مناقصات منتشر کند.مناقصات محدود را تهیه، به هنگام و در پایگاه ملی اطلاع

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

———————————————————————————————— 

 هـ۸۸۲۰۶/ت۳۴۲۸۰شماره

۲۸۳۲/۹/۲۰ 

 ( قانون برگزاری مناقصات۱۲ماده )« ج» نامه اجرایی بند آیین

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

سازمان مدیریت و  ۲۹/۴/۲۸۳۴مورخ  ۹۲۲۲۸/۲۶۲بنا به پیشنهاد شماره  ۲/۹/۲۸۳۲هیئت وزیران در جلسه مورخ 

نامه اجرایی بند یاد ـ ، آیین۲۸۳۸ن برگزاری مناقصات ـ مصوب( قانو۲۲ماده )« ج» ریزی کشور و به استناد بند برنامه

 شده را به شرح ذیل تصویب نمود:



 ( قانون برگزاری مناقصات۱۲ماده )« ج» نامه اجرایی بند آیین

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد۱ماده 

نامه به اختصار قانون نامیده ن( قانون برگزاری مناقصات که در این آیی۲۲ماده )« ج» الف ـ هدف: در اجرای بند 

 شوند:گران به منظور تحقق موارد زیر تعیین میشود، ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصهمی

 ـ افزایش کارایی مناقصات.۲

 ـ تضمین کیفیت خدمات و کالاها.۲

 گران توانمند و با سابقه.ـ به کارگیری مناقصه۸

 رای توسعه فعالیتهای اقتصادی.ـ ایجاد محیط رقابت کیفی ب۴

گران مربوط ( قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه۲ماده )« ب» گزار موضوع بند ب ـ کاربرد: تمام دستگاههای مناقصه

 نامه را رعایت کنند:به موارد زیر، مقررات این آیین

 ـ انواع کارهای پیمانکاری.۲

 ـ تأمین کالا.۲

 شود.( قانون انجام می۲۹ماده)« هـ» نامه اجرایی موضوع بند ران بر اساس آیینارزیـابی کـیفی مشاو تبصره ـ

 ـ تعاریف۲ماده 

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

 ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.۲

 ریزی کشور.ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه۲

( قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری ۲ماده )« ب» ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند ۸

( قانون و با تأیید ۲ماده )« ب» واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحدها برعهده دستگاههای موضوع بند 

 باشد.سازمان می

 شود.گران رسانده میرت آگهی یا دعوتنامه به اطلاع مناقصهـ فراخوان: سندی که به صو۴



نامه( که در پایگاه ملی این آیین« ۹» گران )موضوع ماده ـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه ۲

 شود.های کثیرالانتشار منتشر میرسانی مناقصات و روزنامهاطلاع

( قانون به ۲۲ست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده )ـ دعوتنامه: فراخوانی که از طریق پ۰

 شود.گران ارسال مینشانی مناقصه

گران ای که در آن زمانبندی، فعالیتها و مسئولیتهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصهبرنامه  ـ برنامه زمانی ارزیابی:۹

 شود.تعیین می

گران بین همه متقاضیان یا کاربرگهایی که به طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه ـ استعلام ارزیابی: کار برگ ۳

 شود.توزیع و اطلاعات 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

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

 شوند.می

 ـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.۲۶

 ل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود.ای یا اجرای در محـ ساخت: فعالیتهایی که از طریق ساخت کارخانه۲۲

ها، ابنیه،تاسیسات، تجهیزات یا برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانهـ بهره۲۲

 گیرد.خدمات تکمیلی مرتبط انجام می

که مشتمل بر یک یا چند نوع از ـ کار پیمانکاری: فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه ۲۸

 خدمات زیر باشد:

 ـ ساخت.۲ـ۲۸

 ـ ساخت و نصب.۲ـ۲۸

 ـ خدمات طراحی همراه با ساخت.۸ـ۲۸

 برداری.ـ خدمات نگهداری و بهره۴ـ۲۸

 ـ مشارکت مالی همراه با ساخت. ۲ـ ۲۸

 ـ پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند.۲۴

 گرانی که در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند.ـ گروه مشارکت: مناقصه۲۲



ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد ۲۰

 زیر باشد:

 ـ تولید یا عرضه.۲ـ۲۰

 ـ حمل.۲ـ۲۰

 ـ نصب.۸ـ۲۰

 ـ پشتیبانی.۴ـ۲۰

 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 کالا قبول تعهد کند.۲۹

و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا ـ پیمانکاری عمومی: فعالیتهایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کالا ۲۳

 پروژه و مدیریت.

گزار، متعهد به ـ پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه۲۹

 شود.گر میهمکاری با مناقصه

مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر  ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و۲۶

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

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

موضوع مناقصه را ـ مدیر طرح: شخص حقوقی که طی حکم یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات ۲۲

 گیرد.برعهده می

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

 شوند.رسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر میمستندسازی و اطلاع

 ، نقشها و روشهافصل دوم ـ فرایندها

 گرانـ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه۳ماده 

 باشد:گران شامل مراحل زیر میفرایند ارزیابی کیفی مناقصه

 نامه(.این آیین« ۰» ـ تمهیدات ارزیابی )موضوع ماده ۲



 نامه(.این آیین« ۹» ـ انتشار آگهی ارزیابی )موضوع ماده ۲

 نامه(.این آیین« ۳» سخ متقاضیان )موضوع ماده ـ توزیع استعلام ارزیابی و دریافت پا۸

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

 نامه(.این آیین« ۲۶» ـ تهیه و اعلام فهرست/ لیست کوتاه )موضوع ماده  ۲

 گرانـ مسئولیتها در ارزیابی کیفی مناقصه۴ماده 

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

 باشد. این وظایف عبارتند از:ای بر عهده کمیسیون مناقصه میکمیته فنی ـ بازرگانی و در مناقصات یک مرحله

 ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت.۲

 ـ تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها.۲

 رزیابی.ـ تأیید مفاد استعلام ا۸

 ـ امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی۴

 گران صلاحیتدار برای دعوت به مناقصه محدود.گران و تهیه فهرست کوتاه مناقصهـ ارزیابی نهایی مناقصه ۲

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

گزار توان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصهدر صورتی که از خدمات مدیر طرح استفاده شود، می تبصره ـ

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

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

 رسانی مناقصات منتشر کند.در پایگاه ملی اطلاع

 رسانی ارزیابی کیفیـ مستندسازی و اطلاع ۵ماده 

رسانی مناقصات، تمام مراحل نامه نظام مستندسازی و اطلاع( آیین۹گزار موظفند طبق ماده )الف ـ دستگاههای مناقصه

 گران را مستندسازی کنند.ارزیابی کیفی مناقصه

رسانی نامه نظام مستندسازی و اطلاع( آیین۲۶( قانون و ماده )۲۸گزار موظفند بر اساس ماده )ب ـ دستگاههای مناقصه

 رسانی مناقصات منتشر کنند.گران را از طریق پایگاه ملی اطلاعمناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ تمهیدات ارزیابی ۶ماده 



 ف ـ قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدامهای زیر باید انجام شود:ال

 ـ تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه.۲

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

 نظایر آنها.

 نامه(.این آیین« ۲۴» ـ تهیه گزارش شناخت )موضوع ماده ۸

نامه نظام مستندسازی و آیین« ۰»ـ مستندسازی پیش از فراخوان و تهیه صورتجلسه پیش از فراخوان )طبق ماده ۴

 رسانی مناقصات(.اطلاع

 نامه(.این آیین« ۹» ـ تهیه آگهی ارزیابی )طبق ماده  ۲

 نامه(.این آیین« ۳» ـ تهیه استعلام ارزیابی )طبق ماده  ۰

 تشکیل کمیته فنی ـ بازرگانی یا ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد.ـ ۹

 ـ تهیه برنامه زمانی ارزیابی. ۳

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

 این ماده لازم نیست.« الف» بند ( ۸( تا )۲و در این صورت، اجرای مفاد جزءهای )

 ـ آگهی ارزیابی ۷ماده 

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

 گزار.ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۲

 ـ موضوع مناقصه.۲

 گران.کیفی مناقصه ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی۸

 ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد.۴

 ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم. ۲

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

 انحصار، آگهی ارزیابی حداقل برای یک بار باید تجدید شود. قانون(، به منظور اطمینان یافتن از« ۲

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



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

 شود.طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد می

 ـ استعلام ارزیابی ۸ماده 

 الف ـ استعلام ارزیابی باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

 گزار.ـ نام و نشانی مناقصه۲

 ـ موضوع مناقصه.۲

 های لازم، حسب مورد.ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه۸

 موضوع مناقصه، حسب مورد. ـ مقدار یا برآورد اولیه۴

 ـ معیارهای ارزیابی. ۲

 ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام شود. ۰

 ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها، حسب مورد.۹

 ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها. ۳

 ـ حداقل امتیار قابل قبول برای دعوت به مناقصه.۹

 ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها.۲۶

 ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.۲۲

 ـ برنامه زمانی ارزیابی.۲۲

. رعایت مقررات گزار تحویل شوندگران تکمیل و در موعد مقرر به مناقصهب ـ استعلامهای ارزیابی باید توسط مناقصه

 زیر در تکمیل استعلامها ضروری است:

 ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.۲

 بندی ارائه شود.های صلاحیت و رتبهـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه۲

 ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.۸

 ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.۴

گران، مفاد و نحوه توزیع استعلام ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه بی کیفی مناقصهپ ـ در ارزیا

 تبعیض ممنوع است.



 باشد.ت ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلامها، دوهفته می

زیابی، باید به طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود و در گران برای دریافت استعلام ارث ـ در تقاضای مناقصه

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

 اند.اعلام آمادگی نموده

 هادهای فنی یا مالی، ممنوع است.گران با پیشنج ـ بررسی همزمان استعلامهای ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ ارزیابی و امتیازدهی ۹ماده 

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

 تحویل استعلامها انجام شود.

اشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها بگران، 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 مناقصهمعادل صددرصد می

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

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

نامه نظام مستندسازی و ( آیین۹ماده )« ث» ای طبق مقررات بند پ ـ نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورتجلسه

یا کمیته فنی ـ بازرگانی به رییس دستگاه  گزاررسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رییس دستگاه مناقصهاطلاع

 گزار گزارش شود.مناقصه

گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصهت ـ اگر اثبات شود که مناقصه

یدگی به شکایات به مدت رساند، به تشخیص هیئتتطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده

 شوند.نامه محروم میحداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین

گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه تبصره ـ

 شود.ابلاغ می

 گران در فهرست کوتاهـ حداقل تعداد مناقصه۱۱ماده 

 شود:گران واجد شرایط )فهرست کوتاه( برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین میحداقل تعداد مناقصه الف ـ

 گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان.ـ پنج مناقصه ۲



 گر در سایر مناقصات.ـ سه مناقصه۲

شود و در ارزیابی د واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید میب ـ در صورتی که تعداد افرا

( ۲شود و در غیر این صورت، طبق جزء )گر که دارای بالاترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار میدوم با حداقل دو مناقصه

( قانون انجام ۲۹ماده )« الف» امله طبق بند کننده یاد شده، انحصاری تلقی و مع( قانون، تأمین۲ماده )« ط» بند 

 شود.می

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

 ارسال شود.

 واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه شود و پروژهدر مواردی که مناقصه محدود برگزار می تبصره ـ

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

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

 رداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.های لازم و انجام تشریفات مبادله قراضمانتنامه

 ـ ارزیابی ساده۱۱ماده 

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

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

 شود.انجام می

ای تأمین کالا، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز ب ـ در مناقصات یک مرحله

نامه( توسط کمیسیون مناقصه انجام این آیین« ۲۹» کنندگان )محدود به رعایت ماده نکند، ارزیابی کیفی تأمین

 شود.می

 ر فهرستهای کوتاهـ اعتبا۱۲ماده 

گران صلاحیتدار که قبلاً تهیه شده است، ( قانون، از فهرستهای مناقصه۲۰توان 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 ۲

 ه باشد.مربوط نگذشت



دار دستگاه مرکزی که با رعایت کنندگان صلاحیتـ در مناقصات تأمین کالا در صورت استفاده از فهرست تأمین۲

 ( قانون تهیه شده باشد.۲۰ماده )« الف» نامه اجرایی بند آیین

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

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

 گران قید شود.پایانی ارزیابی کیفی مناقصه

 ـ ترک تشریفات مناقصه۱۳ماده 

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

برداری در زمینه گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد و پروانه بهرهمناقصه

 موضوع مناقصه الزامی است.

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

 رهای پروژه به پیمانهای جداگانه فقط بر اساس گزارشهای مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیتدار مجاز است.کا

 ـ گزارش شناخت ۱۴ماده 

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

 ارش باید به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.شناخت پروژه ضروری است. این گز

 ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:

 ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه.۲

 ـ سازمان کارفرمایی.۲

 ـ برنامه زمانی کلی اولیه )متناسب با تعهدات موضوع مناقصه(.۸

 ـ اطلاعات تأمین مالی پروژه.۴

 گر از نظر شرایط کار تبیین کند.ها و اطلاعاتی که وضعیت پروژه را برای مناقصهاسناد فنی و نقشهـ  ۲

 ـ برنامه تدارکاتی پروژه )تدارکات داخلی وخارجی( ، حسب مورد. ۰

 ـ قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه )نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص(، حسب مورد.۹

 گران داخلیترجیح مناقصهـ ۱۵ماده 



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

ـ به ترتیب زیر تنزیل ۲۸۹۲ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب و اجرایی کشور در اجرای پروژه

 شود:می

 شود.ضرب می ۹/۶ابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد ـ امتیاز ارزی۲

 شود.ضرب می ۳۲/۶کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد کنندگان خارجی همکار تأمینـ امتیاز ارزیابی تأمین۲

علـق به اشخاص خارجی باشد، مشروط الشـرکه آنهـا متگـران داخلی که بخشی از سهـام یا سهمب ـ ترجیـح مناقصـه

بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از پنجاه درصد 

 باشد.

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

های صنعتی مشابه باشد، های صنعتی، نیروگاهها و پروژههایی که موضوع آنها احداث کارخانههپیمانکار باشد و در پروژ

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

 فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران

 ـ معیارهای ارزیابی پیمانکاران۱۶ماده 

 شرح زیر است:گران در کارهای پیمانکاری حداقل بهعمومی ارزیابی کیفی مناقصهالف ـ معیارهای 

 ـ تجربه )سابقه اجرایی(.۲

 ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.۲

 ـ توان مالی.۸

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

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

 ـ توان تجهیزاتی.۲

 ریزی.ـ توان فنی و برنامه۲

« ب»و « الف» علاوه بر معیارهای بندهای « برداریبهره» و پیمانکاری« طرح و ساخت»پ ـ در کارهای پیمانکاری 

 نیز لحاظ شود:گران، باید حداقل معیارهای زیر این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه



 ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.۲

 ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.۲

 ـ توان مدیریتی.۸

نامه ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران )موضوع آیین ـ۱تبصره 

 شود.( قانون( تعیین می۲۹ماده )« هـ» اجرایی بند 

رزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی وی در زمینه تأمین کالا براساس معیارها و ضوابط مذکور در ا ـ۲تبصره

 شود.نامه تعیین میفصل چهارم این آیین

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

 د نظر قرار گیرد.تواند ممالی نیز می

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، 

 شود.اه حذف میپیمانکار یاد شده از فهرست کوت

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

 ـ ارزیابی تجربه پیمانکاران۱۷ماده 

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

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

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

 یابد.می

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

 تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.

ب ـ در استعلام ارزیابی مناقصاتی که مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی 

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

 ـ ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی۱۸ماده 



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

ها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق استعلام در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قرارداد

 ضروری است.

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

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

 به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

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

اره نامه شم( تصویب۲۶ای مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده )ت ـ امتیازهای مربوط به ارزشیابی دوره

« ب» تواند جایگزین کسب اطلاعات موضوع بند درباره عملکرد پیمانکار می ۲۲/۲۲/۲۸۳۲هـ مورخ ۲۸۲۲۲/ت۴۳۶۲۸

 این ماده شود.

 ـ ارزیابی توان مالی پیمانکاران۱۹ماده 

 شود.الف ـ ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می

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

 باشد:

 الحساب پرداخت شده.ـ پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه یا هفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی۲

 عی یا موقت.ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعیتهای قط۲

 ـ پنج برابر داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی.۸

 ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.۴

باشد و در صورتی ماده، مبنای محاسبات می این« ب» ( بند ۸( تا )۲بالاترین عدد کسب شده از جزءهای )ـ ۱تبصره 

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

در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب  ـ۲تبصره 

 د.شووزیران بهنگام میهیئت

 ـ ارزیابی توان تجهیزاتی۲۱ماده 



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

آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه احراز شود، حداکثر شود. در صورتی که امکان تأمین حداقل ماشینارزیابی تعیین می

 گیرد.متیاز توان تجهیزاتی به پیمانکار تعلق میا

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

ه با اسناد آلات را همراجای اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشینتواند بهدرخواست کند. در این قبیل موارد، پیمانکار می

 معتبر برای کارفرما ارائه کند.

 ریزیـ ارزیابی توان فنی و برنامه۲۱ماده 

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

 ـ کفایت کارکنان کلیدی.۲

 ریزی و کنترل پروژه.ـ توان برنامه۲

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

گیرد. این امتیاز بر اساس نسبت تکمیل متقاضی مربوط تعلق میاین ماده به« الف» ( بند ۲صلاحیتدار، امتیاز جزء )

 شود.سازمان کارکنان کلیدی محاسبه می

ساله گذشته پیمانکار، شود که در سوابق پنجترل پروژه در صورتی احراز میریزی و کنپ ـ حداکثر امتیار مربوط به برنامه

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

 ـ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری۲۲ماده 

 د.گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشنالف ـ در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه

گران داخلی گواهینامه صلاحیت معتبر و برای المللی، برای مناقصهگزار در مناقصات پیمانکاری بینب ـ مناقصه

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

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

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

 مناقصه را انجام داده باشند.

 ـ ظرفیت کاری پیمانکاران ۲۳ماده 



نامه بنـدی و تشخیـص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویبنامه طبقـهاساس آییـنالف ـ ظرفیـت پیمـانکاران بـر 

رسانی و اصلاحات بعدی آن تعیین، بهنگام و در پایگاه ملی اطلاع ۲۲/۲۲/۲۸۳۲مورخ   هـ۲۸۲۲۲/ت۴۳۶۲۸شماره 

 مناقصات منتشر خواهد شد.

ارزیابی با استفاده از گزارشهای خوداظهاری و گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را طبق استعلام ب ـ مناقصه

 رسانی مناقصات بر اساس معیارهای زیر ارزیابی کند:اطلاعات منتشر شده در پایگاه ملی اطلاع

 ـ پایه و رشته پیمانکاری.۲

 ـ توان مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی.۲

 ـ تعداد کارهای در دست انجام.۸

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

 ـ ارجاع کار تا بیست و پنج درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار، منوط به تأیید کمیته فنی ـ بازرگانی است.۲

ـ در صورتی که تعداد پیمانکاران دارای ظرفیت در رشته و پایه موردنظر در فهرست کوتاه، کمتر از تعداد مذکور در ۲

تواند فهرست کوتاه را با استفاده از سایر پیمانکارانی گزار مینامه باشد، مناقصه( این آیین۲۶ماده )« الف» ( بند ۲جزء )

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

 کنندگانفصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین

 کنندگانأمینـ معیارهای ارزیابی ت۲۴ماده 

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

 ـ توان مالی.۲

 ـ ارزیابی مشتریان قبلی وحُسن شهرت.۲

 ـ استانداردهای تولید.۸

این « الف»  ب ـ اگر مبلغ برآوردی تأمین کالا بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای بند

 ماده، باید معیارهای زیر نیز منظور شود:

 ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات )گارانتی(.۲

 ـ ظرفیت تولید.۲



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

 ستعلام ارزیابی تشریح شود.اهمیت وزنی و روش امتیازدهی باید در ا

 کنندگانـ ارزیابی توان مالی تأمین۲۵ماده 

 شود.کنندگان بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین میالف ـ ارزیابی توان مالی تأمین

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

 باشد:

 الحساب پرداخت شده.ـ یکصد برابر مالیات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالیاتهای قطعی و علی۲

 ـ بیست و پنج درصد فروش آخرین سال تولید، مستند به قراردادها و اسناد فروش یا صورتهای مالی تأیید شده.۲

 ا گواهی بیمه داراییها.ـ ده درصد داراییهای ثابت، مستند به اظهارنامه رسمی ی۸

 ـ تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.۴

باشد و در صورتی این ماده، مبنای محاسبات می« ب» ( بند ۸( تا )۲بالاترین عدد کسب شده از جزءهای ) ـ۱تبصره 

 یابد.اقصه کمتر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش میکه بالاترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردی من

در صورت ضرورت، نسبتهای فوق با توجه به شرایط اقتصادی و اجرایی با پیشنهاد سازمان و تصویب  ـ۲تبصره 

 شود.وزیران بهنگام میهیئت

 ـ ارزیابی مشتریان قبلی۲۶ماده 

ی مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشانی مشتریان عمده، الف ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی از کالا

 موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام ارزیابی لازم است.

گزار قابل ارزیابی مشتریان قبلی از طریق خود اظهاری و ارائه مدارک لازم و با تشخیص و مسئولیت مناقصه تبصره ـ

 باشد.پذیرش می

برداری، کیفیت خدمات قبلی با توجه به مواردی نظیر کیفیت کالا، عملکرد در دوره بهره ب ـ امتیاز ارزیابی مشتریان

 شود.پشتیبانی و انجام بموقع تعهدات تعیین می

 پ ـ میانگین امتیاز ارزیابی مشتریان قبلی در حداکثر پنج سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یاد شده خواهد بود.

 ـ ارزیابی استانداردها۲۷ماده 



الف ـ اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعلام ارزیابی قید شده باشد، متقاضیان باید حصول استانداردهای یاد شده را 

برداری باشد. چنانچه تواند شامل استانداردهای کیفیت، استانداردهای تولید، نصب یا بهرهاثبات کنند. این استانداردها می

گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد. ارائه توان مناقصهمیاستانداردهای لازم تأمین نشود، 

المقدور در صورت وجود استفاده از تواند ملاک عمل قرار گیرد. حتیهای معتبر یا بازدید کارشناسی میاسناد و گواهینامه

 استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد.

کنند، حی که کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی کالا را بیش از حداقل مورد نیاز تأمین میب ـ اگر استانداردهای ترجی

ماده « ب» توان به روش متعارف )مذکور در بند در استعلام ارزیابی تعیین شده باشند، برای امتیازدهی استانداردها می

 ر استعلام ارزیابی تشریح شود.نامه( عمل کرد و در این صورت، روش امتیازدهی باید د( این آیین۹)

 ـ نظام تضمین کیفیت ۲۸ماده 

های یا سایر گواهینامه ISO ۹۶۶۶های تضمین کیفیت نظیر سری الف ـ نظام تضمین کیفیت بر اساس گواهینامه

و  های تضمین کیفیت موجود نباشد، باید با توافق کارفرماشود. در موارد خاصی که گواهینامهمعتبر کیفیت تعیین می

 بینی شود.نامه یا بازرسی فنی حین ساخت پیشگر روشهایی نظیر بیمهمناقصه

های مربوط به هر مورد نیز باید حسب مورد گران تعیین شود. حداقلب ـ موارد زیر باید بر اساس خوداظهاری مناقصه

 در اسناد استعلام قید شود:

 ـ نحوه تضمین محصولات و گارانتی.۲

 پس از فروش )وارانتی( در محل استفاده. ـ نحوه تأمین خدمات۲

 بندی و حمل و نقل.ـ چگونگی بسته۸

 ـ چگونگی نصب.۴

 ـ آموزش کاربرد و نگهداری و تعمیرات.۲

 ـ ظرفیت تولید۲۹ماده 

گری به شود. هرگاه اثبات شود که مناقصهها یا مجوزهای تولید تعیین میظرفیت تولید بر اساس بازدید، ارائه پروانه

تکمیل ظرفیت تولید، قادر به تأمین کالای مورد مناقصه نیست، بدون در نظر گرفتن سایر معیارهای مندرج در ماده  دلیل



 شود.نامه از فهرست کوتاه حذف می( این آیین۲۴)

 معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

———————————————————————————————— 

 هـ۸۲۹۰۶/ت۲۶۳۹۹۲شماره

۲۸۳۲/۹/۲ 

 رسانی مناقصاته اجرایی نظام مستندسازی و اطلاعنامآیین

 ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و داراییسازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه ۲/۹/۲۸۳۲هیئت وزیران در جلسـه مـورخ 

نامه اجرایی نظام مستندسازی و ـ ، آیین۲۸۳۸ون برگزاری مناقصات ـ مصوب( قان۲۸ماده )« د» ودارایی و به استناد بند 

 رسانی مناقصات را به شرح ذیل تصویب نمود:اطلاع

 فصل اول ـ کلیات

 ـ هدف و کاربرد ۲ماده 

ه نامید« قانون» نامه به اختـصار ( قانون برگزاری مناقصات که در این آیین۲۸ماده)« د» الف ـ هدف: در اجرای بند 

رسانی مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین شود. ضوابط، موازین و معیارهای نظام مستندسازی و اطلاعمی

 شوند:می

 رسانی بهنگام مناقصات.ـ شفاف سازی و اطلاع۲

 گران.ـ رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه۲

 گران(.گزاران و مناقصهصههای مناقصه )مناقـ ایفای بهنگام و کامل تعهدهای طرف۸

 ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.۴

رسانی ( قانون، باید مقررات نظام مستندسازی و اطلاع۲گزار موضوع بند ب ماده )های مناقصهب ـ کاربرد: تمام دستگاه



 ست بر:مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل ا

 رسانی مناقصات.ها، مقررات و استانداردهای مستندسازی و اطلاعـ اصول، روش۲

 های انجام شده در فرایند برگزاری مناقصه.ها و اقدامها، تصمیمـ نقش۲

 رسانی آنها.ـ مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد و نحوه اطلاع۸

 ـ تعاریف ۲دهما

 روند:های مشروح مربوط به کار میها و عبارتهای زیر به جای واژهتها و عبارنامه واژهالف ـ دراین تصویب

 ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.۲

 ریزی کشور.سازمان: سازمان مدیریت و برنامه  ـ ۲

های انجام شده ها و اقداملاعات مربوط به تصمیمـ مستندسازی: فرایندی که در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات و اط۸

 شوند.در مراحل مناقصه، ثبت و نگهداری می

 ( قانون در اختیار عموم قرار داده می شود.۲۸ماده )« الف» رسانی: فرایندی که در آن اطلاعات مقرر در بند ـ اطلاع۴

نامه ثبت و ( این آیین۴ضوع مناقصه، طبق ماده )گران از موـ خلاصه اسناد: اطلاعاتی که به منظور آگاهی مناقصه ۲

 شود.منتشر می

 شود.رسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میهایی که به منظور اطلاعرسانی: سامانهـ نظام اطلاع ۰

 شود.هایی که به منظور مستندسازی مناقصات از سوی سازمان ایجاد میـ نظام مستندسازی: سامانه۹

( قانون که طبق مقررات وظیفه راهبری ۲ماده )« ب» های موضوع بند زی: واحد مرکزی دستگاهـ دستگاه مرک ۳

 واحدهای تابعه را بر عهده دارند.

 شود.هایی که مستندهای الکترونیکی مناقصات در آن نگهداری میـ بانک اطلاعات مناقصات: سامانه۹

نامه( که به واسطه آن، این آیین« ۸۶»ماده « ت» وضوع بند هایی )مرسانی مناقصات: سامانهـ پایگاه ملی اطلاع ۲۶

 شود.دسترسی به مستندهای الکترونیکی تمام مناقصات ممکن می

 شود.ـ نشانی: محلی حقیقی یا اعتباری که برای دریافت و تحویل مراسلات و مکاتبات تعیین می۲۲

گران رسانده ( قانون، به اطلاع مناقصه۲۸رعایت ماده )ـ فراخوان مناقصه: سندی که به صورت آگهی یا دعوتنامه، با ۲۲

 شود.می

 شود.های کثیرالانتشار منتشر میگران که در روزنامهـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه۲۸



ناد ( قانون، به منظور توزیع اس۲۸ماده )« ج» و « ب» ـ آگهی مناقصه: فراخوان عمومی که با رعایت بندهای ۲۴

 شود.مناقصه آگهی می

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

 شود.گران ارسال مینشانی مناقصه

ز از آنها دریافت گران ارسال و اطلاعات مورد نیاـ استعلام: کاربرگ یا کاربرگهایی است که به طور یکسان به مناقصه۲۰

 شود.می

« ۲»قانون(، کمیسیون مناقصه )موضوع ماده « ۲»ماده « ب» گزار )موضوع بند ـ ارکان برگزاری مناقصه: مناقصه۲۹

قانون( و « ۲۳» قانون(، هیأت ترک مناقصه )موضوع ماده « ۲»ماده « د» قانون(، کمیته فنی ـ بازرگانی )موضوع بند 

 قانون(.« ۹»وضوع ماده هیأت رسیدگی به شکایات )م

ـ بایگانی اسناد مناقصه: فرایندی که در آن همه اسناد مناقصه به صورت مکتوب و به نحوی مطمئن در دستگاه ۲۳

 شود.گزار ثبت و نگهداری میمناقصه

لاعات یا سازی اطلاعات در بایگانی مکتوب، بانک اطها، به ذخیرهـ ثبت: فرایندی که در هنگام ایجاد یا تغییر داده۲۹

 رسانی منجر شود.پایگاه اطلاع

ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور و مشاوره فنی ـ بازرگانی مشتمل بر ۲۶

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

 قانون( .« ۲۹» ماده « هـ»  نامه اجرایی بندآیین

ـ مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر ۲۲

گزار گیرد.)برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصهعهده می

 تواند انتخاب شود.(می

قانون( که در « ۲»ماده « الف» ه: قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه )موضوع بند ـ قیمت ترازشد۲۲

 شود.ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین میمناقصات دو مرحله

ی رسانها که موجب ثبت، انتقال و دسترسی به اطلاعات لازم در سامانه اطلاعـ جریان اطلاعات: جابجایی داده۲۸

 شود.مناقصات می

رسانی مناقصات به صورت رسانی بر خط: دوره زمانی که مستندهای مناقصات در پایگاه ملی اطلاعـ دوره اطلاع۲۴



 برخط جریان دارد.

 رسانی مناقصات.ها از بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاعـ پاک کردن: حذف دائمی داده۲۲

های ارسالی و دریافتی در محیط بانک یین اختلاف بین مستندها و دادهـ کنترل خطا: عملیاتی که برای تشخیص و تع۲۰

 شود.رسانی مناقصات انجام میاطلاعات یا پایگاه اطلاع

ـ دسترسی آزاد: دسترسی بدون رمز عبور، فاقد محدودیت و بدون هزینه تمام متقاضیان به اطلاعات موجود و مورد ۲۹

 نیاز .

 تواند حصول نیازمندیهای سامانه را به مخاطره اندازد.احتمال وقوع و تأثیر که میـ ریسـک: متغیری با دو ویژگی ۲۳

 ـ ریسک مستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل دارد.۲۹

 ـ ریسک غیرمستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل اندک داشته یا فاقد کنترل باشد.۸۶

 رسد.ماندهی سامانه به منظور پیشگیری از وقوع ریسک به انجام میـ پرهیز از ریسک: فعالیتی که از طریق ساز۸۲

ـ دفع ریسک: فعالیتی که از طریق سازماندهی مجدد سامانه، به منظور پرهیز از تحمل ریسک توسط ۸۲

 شود.کنندگان انجام میاستفاده

و به صورتی مطمئن )بدون رسانی، عملکرد درست رسانی: ویژگی که به واسطه آن سامانه اطلاعـ امنیت اطلاع۸۸

 ریسک( داشته باشد.

 رسانی مناقصات .ـ نقش: مسئولیتهای مستقیم و غیرمستقیم در نظام مستندسازی و اطلاع۸۴

 ـ خروجی: بخشی از اطلاعات که در یک فرایند تولید، جایگزین یا استفاده شود.۸۲

 انجامد.وجی میشود و به خرـ فعالیت: کاری که در اجرای یک نقش خاص انجام می۸۰

هایی برای مدیریت متمرکز اطلاعات و ارائه خدمات اطلاعاتی روزآمد به کاربران رسانی/ پورتال: سامانهـ دروازة اطلاع۸۹

سنخ و سفارشی کردن های کاربری همکه از طریق استاندارد نمودن جستجو، ایجاد محتوای اطلاعاتی، تشکیل گروه

 .شودنیازهای اطلاعاتی ایجاد می

ها و جریان کار یک فرایند برای کاربران تشریح شده ها، خروجیها، فعالیتـ راهنمای کاربرد: سندی که در آن نقش۸۳

 باشد.

ـ کاربرگ/ فرم: نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره، که در روی ۸۹

 و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.آن فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات 



ـ ارسال قابل تصدیق: ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن ۴۶

 های وصول مرسوله باشد.قانون( که جز در موارد تغییر نشانی یا محل، متضمن دلایل و نشانه« ۲۲»)موضوع ماده 

 شود.رسانی مناقصات از سوی سازمان تعیین میصی که برای مدیریت پایگاه ملی اطلاعـ مدیر پایگاه: شخ۴۲

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

 Onlineـ برخط: ۲

 Roleـ نقش: ۲

 Outputـ خروجی: ۸

 Pre – qualificationـ ارزیابی کیفی: ۴

 RFQ = Request for Qualificationابی کیفی: ـ استعلام ارزی ۲

 RFP = Request For Proposalـ درخواست پیشنهاد:  ۰

 TP = Technical Proposalـ پیشنهاد فنی: ۹

 FP = Financial Proposalـ پیشنهاد مالی:  ۳

 Activityـ فعالیت: ۹

 Eraseـ پاک کردن:  ۲۶

 Formـ کاربرگ: ۲۲

 error checkingـ کنترل خطا: ۲۲

 OM = operations manualـ راهنمای کاربرد: ۲۸

 Portalرسانی/ پورتال: ـ دروازه اطلاع۲۴

 Backupـ نسخه پشتوانه اطلاعات: ۲۲

 Centeral Mail Serverرسان پست الکترونیک مرکزی: ـ خدمت۲۰

ی مناقصات، قانون محاسبات نامه به کار رفته، به ترتیب بر اساس قانون برگزارپ ـ سایر اصطلاحاتی که در این آیین

 شوند.عمومی کشور، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین تعریف و تفسیر می

 فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات

 ـ فرایند مستندسازی مناقصه۸ماده



 الف ـ فرایند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد باید مستندسازی شود این مراحل عبارتند از:

 جلسات مناقصه. ـ مستندسازی۲

 ـ مستندسازی پیش از فراخوان.۲

 ـ مستندسازی فراخوان.۸

 ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها.۴

 گران.ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه ۲

 ـ مستندسازی گشایش پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه در یکی از انواع زیر: ۰

 ای.ـ مناقصات یک مرحله۲ـ ۰

 ای، شامل:دو مرحلهـ مناقصات ۲ـ ۰

 ـ مرحله ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها.۲ـ۲ـ ۰

 ـ مرحله ارزیابی مالی پیشنهادها.۲ـ۲ـ ۰

 ـ مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه.۹

 ـ مستندسازی دوره اجرای موضوع مناقصه. ۳

 شود:سازی نظام مستندهای مناقصات طی ترتیبات زیر انجام میب ـ پیاده

های مستقل و منظم که دسازی مکتوب: شامل تهیه مستندهای لازم به صورت مکتوب و بایگانی آنها در پروندهـ مستن۲

 نامه باید اجرا شود.از تاریخ ابلاغ این آیین

رسانی مناقصات، ارسال و ثبت ـ مستنـدسازی الکترونیکی: شـامـل ثبت نشـانی الکترونیکـی در پایگاه ملـی اطلاع۲

 باشد.صات در بانک اطلاعات مناقصات میاطلاعات مناق

 ـ مفاد خلاصه اسناد مناقصه۴ماده

 رسانی شود.رسانی مناقصات ثبت و اطلاعالف ـ خلاصه اسناد مناقصات باید در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع

موضوع پروژه، ب ـ در مناقصات مربوط به تدارک و خرید مصالح و تجهیزات، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، 

پرداخت، نوع و مبلغ یا درصد تضمین انجام فهرست اقلام، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحویل، مبلغ یا درصد پیش

 باشد.تعهدات، شرایط بازرسی و مهمترین شرایط عمومی قرارداد می

ل عنوان، موضوع پروژه، محل ها، خلاصه اسناد مناقصه شامپ ـ در مناقصات مربوط به ساخت و اجرای طرحها یا پروژه



ریزی انجام کار، فهرست مقادیر کلی، برآوردها )در صورت لزوم(، نحوه یا مسؤولیت نظارت و های اجرا، برنامهیا محل

 مهمترین شرایط عمومی قرارداد است.  مدیریت، روش پرداخت، الگوی قراردادی و

، باید زمان «ب» اصه اسناد علاوه بر موارد مذکور در بند برداری و نگهداری، در خلت ـ در مناقصات مربوط به بهره

 های خاص و شرایط ویژه برای تحویل کار ذکر شود.بندی قرارداد، حدود مسئولیت مالی، مبالغ مشروط و ثابت، تضمین

کت و حدود ث ـ مناقصاتی که علاوه بر موارد فوق، تأمین مالی نیز منظور شده باشد، در خلاصه اسناد، باید شرایط مشار

 مسئولیت مالی دو طرف قرارداد و کلیات تعهدات مالی برنده مناقصه نیز درج شود.

 ج ـ در مناقصاتی که موضوع معامله ترکیب موارد یادشده باشد، باید ترکیب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود.

 ـ مستندسازی جلسات مناقصه ۲ماده

 عات زیر ثبت و مستند شوند:الف ـ در تمام جلسات مناقصه، باید اطلا

 گزار.ـ نام و عنوان مناقصه۲

 ـ تاریخ و محل تشکیل جلسه.۲

 ـ موضوع مناقصه.۸

 گران، حسب مورد.ـ فهرست مناقصه۴

 ـ اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه. ۲

 ـ اسامی حاضران در جلسه. ۰

 ها.ـ مفاد تصمیم۹

 جلسات مربوط به توضیح و تشریح اسناد. گران درـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه ۳

 شوند عبارتند از:ب ـ جلساتی که در فرایند برگزاری مناقصه، حسب مورد تشکیل می

 ـ جلسه پیش از فراخوان.۲

 گران.های ارزیابی کیفی مناقصهـ جلسه گشایش استعلام۲

 گران.ـ جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه۸

 ای.مناقصات یک مرحلهـ جلسه گشایش پیشنهادها در ۴

 ای )گشایش پاکتهای فنی ـ بازرگانی(.ـ جلسه اول گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله ۲

 ای.ـ جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی ـ بازرگانی در مناقصات دو مرحله ۰



 ای )گشایش پیشنهادهای مالی(.ـ جلسه دوم گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله۹

 قانون(.« ۲۹»ـ جلسه توضیح و تشریح اسناد )موضوع ماده  ۳

پ ـ صورتجلسات باید در داخل جلسات تهیه شوند و اعضای حاضر کمیسیون مناقصه )یا نمایندگان آنها( و اعضای 

توانند نظر مخالف حاضر کمیته فنی ـ بازرگانی ملزم به امضای صورتجلسات هستند. هر یک از اشخاص یادشده می

 ا ضمن امضای صورتجلسه قید کنند.خود ر

 باشد:ت ـ ترتیب تهیه صورتجلسه به شرح زیر می

 «.ب» ( بند ۲( تا )۲ـ ثبت اطلاعات مربوط به جزءهای )۲

 ـ ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها.۲

 ـ ثبت خلاصه مذاکرات در جلسات توضیح و تشریح اسناد.۸

 های جلسه.ـ ثبت تصمیم۴

 ای ارکان مناقصه حسب مورد.ـ امضای اعض ۲

گزار، ذیحساب یا بالاترین تبصره ـ در صورتی که در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی )رئیس دستگاه مناقصه

الاختیار خود را به صورت مکتوب برای گزار(، نماینده تامگزار و مسئول فنی دستگاه مناقصهمقام مالی دستگاه مناقصه

 باشد.شود و در حکم امضای اعضای کمیسیون میکنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت می شرکت در جلسات معرفی

 ـ مستندسازی پیش از فراخوان ۰ماده

 باشد:الف ـ مستندهای پیش از فراخوان به شرح زیر می

 ـ شرح موضوع مناقصه.۲

 ـ معرفی ارکان مناقصه.۲

 ای(.دو مرحله ای یاـ تعیین نوع مناقصه )عمومی یا محدود و یک مرحله۸

 ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:۴

 ـ روش تأمین منابع مالی.۲ـ ۴

 ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله.۲ـ۴

 ـ برآورد کلی موضوع مناقصه، حسب مورد.۸ـ۴

قانون برنامه و « ۲»ماده « ۲۶»ای )موضوع بند های سرمایهراییهای تملک داتبصره ـ در مناقصات مربوط به طرح



 باشد.( موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمین مالی می۲۸۲۲بودجه کشور، مصوب 

 قانون(.« ۲»ماده « ی» ـ برنامه زمانی مناقصه )موضوع بند ۲

 رسانی آن.ـ متن فراخوان و نحوه اطلاع ۰

 نامه(.این آیین« ۴»قانون و ماده « ۲۸»ماده « الف» بند « ۸»جزء ـ خلاصه اسناد مناقصه )موضوع ۹

 قانون(.« ۲۴»ماده « ب»ـ اسناد مناقصه )موضوع بند ۳

شود و موارد موضوع بند گزار، جلسه کمیسیون مناقصه تشکیل میب ـ پیش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه

تنظیم « الف» ( بند ۹( تا )۲را به انضمام موارد مذکور درجزءهای) را تصویب و صورتجلسه پیش ازفراخوان« الف» 

 دهد.کند و جهت بایگانی به رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی تحویل میمی

 شود.در بانک اطلاعات مناقصات ثبت می« ب» پ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع بند 

 ـ مستندسازی فراخوان ۹ماده

 باشد:اخوان به شرح زیر میالف ـ مستندهای فر

 ـ متن فراخـوان شـامل آگهی ارزیابی، آگهی شـرکت در مناقصه یا دعوتنامه است که در آن موارد زیر باید درج شود:۲

 ـ نوع فراخوان )آگهی ارزیابی کیفی، آگهی مناقصه یا دعوتنامه(.۲ـ۲

 گزار.ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۲ـ۲

 ـ موضوع مناقصه.۸ـ۲

 زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد.ـ ۴ـ۲

 ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد. ۲ـ ۲

 ـ هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن، حسب مورد. ۰ـ ۲

 قانون(.« ۲۲»ماده « الف» و بند « ۲»ماده « ی» ـ مدت اعتبار پیشنهادها )موضوع بند ۹ـ۲

 صه.ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناق ۳ـ ۲

 ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.۹ـ ۲

 گزار لازم است.ـ سایر توضیحاتی که به تشخیص مناقصه۲۶ـ۲

 ـ نسخه منتشر شده در روزنامه یا نسخه دوم دعوتنامه.۲

 ـ اسناد یا اطلاعات مربوط به تصدیق وصول دعوتنامه )در مناقصات محدود(.۸



 اند.از طریق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده ـ فهرست اسامی و نشانی کسانی که۴

گران و تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه تبصره ـ در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه

م های کثیرالانتشار لازرسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار آگهی از طریق روزنامهگران میبه اطلاع مناقصه

 نیست.

باید دربانک اطلاعات مناقصات ثبت و یک نسخه از آن، همزمان با ارسال یا « الف» ب ـ مستندهای یادشده در بند 

 رسانی مناقصات منتشر شود.انتشار فراخوان در پایگاه ملی اطلاع

 ت.های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع اسپ ـ در فراخوان مناقصات درج نام

های مندرج قانون( یا تغییر نشانی« ۲۳» ماده « ج» ت ـ در صورت تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد )موضوع بند 

درنگ از طریق آگهی یا مکاتبه قابل تصدیق به اطلاع تمامی در فراخوان در هر یک از مراحل مناقصه، موضوع باید بی

 گران برسد.مناقصه

های دیگر رسانی مناقصات، مانع استفاده از روشکثیرالانتشار و پایگاه ملی اطلاعث ـ انتشار آگهی در روزنامه 

 رسانی نیست.اطلاع

 ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها ۳ماده

ای و مناقصات عمومی یا محدود، ارزیابی شکلی پیشنهادها ای یا دو مرحلهالف ـ در تمام مناقصات، اعم از یک مرحله

 باید مستند شود.

 شوند:قانون( موارد زیر بررسی، تعیین و مستند می« ۰»ماده « ب» ب ـ در ارزیابی شکلی پیشنهادها )موضوع بند 

 ـ پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند.۲

 ـ پیشنهادهایی که اسناد آنها ناقص باشند.۲

 ه باشند.ـ پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشد۸

ـ پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا ۴

 تضمین غیرمعتبر.

 ـ پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی ـ بازرگانی )حسب مورد( مبهم یا مشروط باشند. ۲

گران و تعیین علل رد پیشنهادهای نهادهای قابل قبول و مردود با تعیین نام مناقصهپ ـ پس از ارزیابی شکلی، پیش

 شوند.مردود، مستندسازی می



 گرانـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه ۹ماده

گران حسب مورد به گران باید مستندسازی شود. مستندهای ارزیابی کیفی مناقصهالف ـ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه

 باشند:ر میشرح زی

 گران.ـ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه۲

 گران.ـ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه۲

 گرانـ اسناد و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه۸

 گران باید حداقل شامل موارد زیر باشد:ب ـ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه

 گزار.ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه۲

 ـ موضوع مناقصه.۲

 گران.ریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصهـ تا۸

 ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.۴

 ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم. ۲

قبول، باید به  گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی و حداقل امتیاز قابلپ ـ روش ارزیابی کیفی مناقصه

 گران مستند شود.نحوی گویا و مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه

ت ـ اسناد و نتایج ارزیابی شامل اطلاعات، اسناد، سوابق و مدارک لازم برای ارزیابی کیفی باید قبل از تشکیل جلسه 

 گران مستند شوند.نهایی ارزیابی کیفی مناقصه

گران، توسط دستگاه مناقصه گزار یا کمیته فنی ـ بازرگانی حسب مورد یابی کیفی مناقصهث ـ پس از پایان فرایند ارز

گزار ارائه و یک گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصهجلسه ای تشکیل و صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه

 شود.نسخه از آن به بانک اطلاعات مناقصات ارسال می

این « ۸»ماده « ب» بند « ۲»ها طبق جزءگران )اصل استعلامشده توسط مناقصهکمیلهای تـ فهرست استعلام۲

 شود.(گزار بایگانی مینامه، در دستگاه مناقصهآیین

نامه مستندسازی و به ( این آیین۲گران که طبق ماده)ـ اطلاعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه۲

 شوند:طلاعات مناقصات ارسال میهمراه موارد زیر به بانک ا

 گران.ـ متن استعلام ارزیابی کیفی مناقصه۲ـ۲



 نامه.( این آیین۳ـ نتایج ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده )۲ـ۲

 گران در ارتباط با معیارهای ارزیابی کیفی.ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه۸ـ۲

 گران.از مناقصه ـ امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک۴ـ۲

 شوند )فهرست کوتاه(.گرانی که بـرای دعوت به مناقصه محدود برگزیده میـ نـام و مشخصـات مناقصـه ۲ـ ۲

 اند.گران را انجام دادهـ اسامی و سمت کسانی که ارزیابی کیفی مناقصه ۰ـ۲

 ـ متن دعوتنامه مناقصه محدود.۹ـ۲

ای و دو گران در مناقصات یک مرحلهسناد و استعلام ارزیابی کیفی مناقصهتبصره ـ مقررات، روش اجرا و نحوه تنظیم ا

 شود.قانون( تعیین می« ۲۲»ماده « ج» گران )موضوع بند نامه ارزیابی کیفی مناقصهای، طبق آیینمرحله

 ایـ مستندسازی گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله ۲۶ماده

 ای شامل موارد زیر است:هادها در مناقصات یک مرحلهالف ـ مستندهای مربوط به گشایش پیشن

 نامه با ذکر نوع مناقصه )عمومی یا محدود(.( این آیین۲های مناقصه، طبق ماده)ـ صورتجلسه گشایش پاکت۲

 ای محدود.گران در مناقصات یک مرحلهـ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه۲

 نامه.( این آیین۳) ـ مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده۸

 ـ نتایج ارزیابی مالی شامل:۴

 ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه.۲ـ۴

 های شرکت در مناقصه.ـ مشخصات تضمین۲ـ۴

 گران.های پیشنهادی مناقصهـ قیمت۸ـ۴

 ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه.۴ـ۴

مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر  ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم ۲ـ ۴

 قانون(.« ۲۶»ماده « الف» از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند 

تبصره ـ در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد 

رآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام اولیه، بیش از ده درصد از ب

ماده « الف» بند « ۲»پذیری آن )موضوع جزء نظر کمیته فنی ـ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه

ناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در های مقانون( یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت« ۲۴»



 این ماده باید مستندسازی شود.« الف» جلسه دوم مطابق مقررات بند 

 ـ سایر مواردی که به تشخیص کمیسیون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد. ۲

( ۸ماده )« الف» بند « ۲»گزار، طبق جزء این ماده باید در دستگاه مناقصه« الف» ب ـ تمام مستندهای موضوع بند 

 نامه بایگانی شوند.این آیین

 باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.« الف» ( بند ۲( تا )۲پ ـ مستندهای موضوع جزءهای )

 ـ مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها۲۲ماده

 الف ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل موارد زیر است:

 گران.اسناد فنی ـ بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصهـ کلیه ۲

 نامه.این آیین« ۳»ـ نتایج ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده ۲

 ـ نام و امضای اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی.۸

 ـ نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل:۴

 گران.ـ نام و مشخصات مناقصه۲ـ۴

 ـ بازرگانی.ـ عناوین معیارهای ارزیابی فنی ۲ـ۴

 ـ اهمیـت وزنی معیارهـای فنی ـ بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود.۸ـ۴

 ـ حداقل امتیاز قابل قبول در صورت لزوم.۴ـ۴

 گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابی.ـ امتیازهای مناقصه ۲ـ ۴

 گران.ـ امتیاز کل فنی ـ بازرگانی هر یک از مناقصه ۰ـ۴

 اند.گرانی که برای گشایش پاکت مالی )ارزیابی مالی( برگزیده شدهـ نام و مشخصات مناقصه۹ـ۴

ـ مواردی که به تشخیص کمیته فنی ـ بازرگانی یا کمیسیون مناقصه برای درج در ارزیابی فنی ـ بازرگانی ضرورت  ۲

 داشته باشد.

 ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه. ۰

های نامه قبل از گشودن پاکت( این آیین۴ماده)« ب»گران طبق بند زرگانی ارائه شده توسط مناقصهب ـ اسناد فنی ـ با

 شود.گزار بایگانی میمالی در دستگاه مناقصه

نامه مستندسازی و به ( این آیین۲پ ـ اطلاعات عمومی مربوط به جلسه پایانی ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده )



 شوند.انک اطلاعات مناقصات ارسال میهمراه موارد زیر به ب

 ـ امتیازهای فنی ـ بازرگانی پیشنهادها در ارتباط با معیارهای فنی ـ بازرگانی مربوط.۲

 ـ امتیاز نهایی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها.۲

 اند.گرانی که برای مرحله ارزیابی مالی برگزیده شدهـ نام و مشخصات مناقصه۸

 ده، حسب مورد.ـ روش محاسبه قیمت ترازش۴

گران به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی منظور شود، تبصره ـ چنانچه امتیازهای ارزیابی کیفی مناقصه

 نامه مستند شود.( این آیین۸باید روش محاسبه در اسناد مناقصه تشریح و طبق بند )ب( ماده )

ج( قبل از مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی ممنوع لی)پاکتای، گشودن پیشنهادهای مات ـ در مناقصات دو مرحله

 است.

 ایـ مستندسازی ارزیابی مالی پیشنهادها در مناقصات دو مرحله ۲۲ماده

 ای شامل موارد زیر است:الف ـ مستندهای ارزیابی مالی در مناقصات دو مرحله

 گران.ـ پاکتهای قیمت مناقصه۲

 های مالی شامل موارد زیر:ش پاکتـ مستندهای مراحل پیش از گشای۲

 نامه.( این آیین۹ای محدود طبق ماده )گران در مناقصات دو مرحلهـ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه۲ـ۲

 نامه.( این آیین۲۲ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها طبق ماده )۲ـ۲

 نامه.یین( این آ۲های مناقصه طبق ماده )ـ صورتجلسه گشایش پاکت۸

 نامه.( این آیین۳ـ مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهادها طبق ماده )۴

 قانون(، شاملِ:« ۲۶»ماده « الف» های )موضوع بند ـ مستندهای تعیین قیمت تراز شده در مناقصات دو مرحله ۲

 شود:ـ رابطه محاسبه قیمت ترازشده که به نحو زیر تعیین می۲ـ۲

 فرمول

 که در آن:

L تراز شده. = قیمت 

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 = 

ت خرید و در مناقصا  ـ ضریب تأثیر در مناقصات پیمانکاری ساخت یا طرح و ساخت )با یا بدون تأمین مالی(۲تبصره

 باشد.مصالح 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 عهدههای فوقـ تعیین ضریب تأثیر و حداقل امتیاز فنی ـ بازرگانی در دامنه۸تبصره

« و» ( این ماده، باید به تصویب هیأت سه نفره )موضوع بند ۲( و )۲های )( و تبصره۲ـ  ۲در ردیف ) کلیه موارد استثناء

 قانون( برسد.« ۲۳» ماده 

ـ در صورتی که ترکیبی از ارزهای مختلف برای پیشنهاد قیمت لازم باشد، باید نرخ تسعیر ارز در اسناد مناقصه ۴تبصره

 قید گردد.

 ل امتیاز قید شده در اسنادـ ضریب تأثیر و حداق۲ـ ۲

 ـ صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی شامل: ۰

 ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه.۲ـ ۰

 های شرکت در مناقصه.ـ مشخصات تضمین۲ـ ۰

 گران.های پیشنهادی مناقصهـ قیمت۸ـ ۰

 گران.ـ امتیاز فنی ـ بازرگانی پیشنهادهای مناقصه۴ـ ۰

 گران.یشنهادهای مناقصهـ قیمت تراز شده پ ۲ـ  ۰

 ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه. ۰ـ ۰

ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر ۹ـ ۰

 قانون(.« ۲۶»ماده « الف» از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد )موضوع بند 

نامه نافذ ( این آیین۲۶( بند الف ـ ماده )۴ای که دارای برآورد اولیه باشند، مفاد تبصره جزء )ر مناقصات دو مرحلهب ـ د

 است.

 پ ـ ارزیابی مالی پیشنهادها باید قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود.

 ـ مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه ۲۸ماده



 از تعیین برنده مناقصه شامل موارد زیر است: الف ـ مستندهای پس

 ـ اعلام قبولی پیشنهاد.۲

 ـ اسناد تضمین انجام تعهدات، حسب مورد.۲

 ـ اسناد تضمین پیش پرداخت، حسب مورد.۸

 ـ اسناد قراردادی.۴

ها، باید مستند و در بلافاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهاد  «الف» ب ـ موارد مذکور در بند 

 ( بایگانی شوند.۸ماده )« ب»( بند ۲گزار طبق جزء)دستگاه مناقصه

پ ـ اطلاعات زیر پس از مبادله قرارداد و قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها، باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال 

 شوند:

 ـ نام برنده یا برندگان مناقصه.۲

 ـ نام طرف قرارداد.۲

 در صورتی که طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد، دلایل رد برنده اول باید اعلام شود.تبصره ـ 

 ـ مبلغ و نوع تضمین ارائه شده از سوی طرف قرارداد.۸

ـ اطلاعات اصلی قرارداد شامل شماره قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد، محل انعقاد و اجرای قرارداد و نام و سمت ۴

 امضاکنندگان.

 مستندسازی تجدید یا لغو مناقصه ـ۲۴ماده

نامه، تنظیم و علت ( این آیین۲ای با رعایت ماده )الف ـ در صورت تجدید یا لغو مناقصه لازم است که صورتجلسه

 تجدید یا لغو مناقصه در آن تعیین شود.

قانون(، « ۲۴» ماده « الف» بند « ۲» ب ـ مستندهای مربوط به تجدید مناقصه به دلیل بالا بودن قیمت )موضوع جزء 

 شود:طی ترتیبات زیر تهیه و تنظیم می

 نامه.( این آیین۲۶ماده )« الف» ( بند ۴ـ مستندسازی ارجاع موضوع به کمیته فنی ـ بازرگانی طبق تبصـره جزء )۲

 ـ گزارش بررسی مبانی قیمت و ارتباط آن با توجیه اقتصادی طرح از سوی کمیته فنی ـ بازرگانی.۲

 ورتجلسه تصویب گزارش توسط کمیسیون مناقصه.ـ تهیه ص۸

اند، به روشی قابل تصدیق )طبق گرانی که در مناقصه شرکت کردهـ نامه ابلاغ تجدید یا لغو مناقصه به تمام مناقصه۴



 قانون(.« ۲۲»ماده 

 نامه.( این آیین۸ماده )« ب»( بند ۲گزار طبق جزء)ـ بایگانی مستندها در دستگاه مناقصه ۲

 رسال مستندات به بانک اطلاعات مناقصات.ـ ا ۰

 ـ مستندسازی در موارد عدم الزام به مناقصه ۲۲ماده

قانون، به استثنای مستندهای خرید خدمات « ۲۹»الف ـ مستندهای مربوط به موارد عدم الزام به مناقصه )موضوع ماده 

 این ماده(، عبارتند از:« ۲»مشاوره، موضوع بند 

 امله شامل:ـ صورتجلسه ارجاع مع۲

 ـ خلاصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(.۲ـ۲

 ـ معرفی کمیسیون معامله.۲ـ۲

 قانون(.« ۲۹»ـ تعیین نوع معامله )با تصریح به موارد مذکور در ماده ۸ـ۲

 ـ متن دعوتنامه. ۴ـ۲

 ـ نام و عنوان طرف معامله. ۲ـ ۲

 د(.ـ اسناد معامله )قرارداد، ضمائم و ملحقات قراردا۲

 ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:۸

 ـ روش تأمین منابع مالی.۲ـ۸

 ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله.۲ـ۸

 ـ برآورد اولیه موضوع معامله، حسب مورد.۸ـ۸

ر باشد، مستندهای مربوط به شرایط انحصار یا تشخیص تبصره ـ در صورتی که عدم الزام به مناقصه به دلیل انحصا

 شود.این ماده( افزوده می« الف» بند « ۲»( قانون به صورتجلسه )موضوع جزء ۲۹ماده )« الف» مرجع مذکور در بند 

( این ماده را تصویب و صورتجلسه ۲ب ـ پیش از ارسال دعوتنامه، جلسه کمیسیون معامله تشکیل و موارد موضوع بند )

 دهد.گزار یا نماینده وی تحویل میکند و برای بایگانی به رئیس دستگاه مناقصهمعاملات مربوط را تهیه می

( قانون، به بانک ۲۸ماده )« ج»این ماده با رعایت بند « الف» ( بند ۲پ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء )

 شود.ثبت می رسانی مناقصاتاطلاعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطلاع

گزار نامه در دستگاه مناقصه( این آیین۸ماده )« ب»( بند ۲، باید طبق جزء )«الف» ت ـ مستندهای مذکور در بند 



 بایگانی شوند.

 قانون(، شامل موارد زیر است:« ۲۹»ماده « هـ»ث ـ مستندهای خرید خدمات مشاوره )موضوع بند 

 ـ گزارش شناخت.۲

 ـ شرح کلی خدمات.۲

 خوان مشاوره.ـ فرا۸

 ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران، حسب مورد.۴

 ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهادها. ۲

 ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهادها. ۰

 ـ اسناد قراردادی شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن.۹

رسانی مناقصات منتشر ه را از طریق پایگاه ملی اطلاعج ـ کـارفرما باید فراخوان و صورتجـلسات خـرید خدمات مـشاور

 کند.

 ـ مستندسازی ترک تشریفات مناقصه۲۰ماده

 الف ـ مستندهای مربوط به ترک تشریفات مناقصه عبارتند از:

 ـ گزارش توجیهی ترک مناقصه.۲

 ـ صورتجلسه ترک مناقصه شامل:۲

 ـ خلاصه اسناد معامله )مبلغ، مدت و موضوع معامله(.۲ـ۲

 ـ نام و سمت هیأت ترک مناقصه.۲ـ۲

 ( قانون در خصوص نامبرده.۲۲ماده)« الف» ـ نام و عنوان طرف معامله و مستندهای مربوط به بند ۸ـ۲

 ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:۸

 ـ روش تأمین منابع مالی.۲ـ۸

 جام معامله.ـ محل تأمین اعتبار و سقف اعتبار برای ان۲ـ۸

 ـ برآورد اولیه موضوع معامله، حسب مورد.۸ـ۸

گزار بایگانی نامه در دستگاه مناقصه( این آیین۸ماده )« ب» ( بند ۲ب ـ مستندهای مذکور در بند )الف( باید طبق جزء )

 شوند.



قانون به « ۲۸» ه ماد« ج»به جز موارد مستثنا شده در بند « الف» ( بند۲پ ـ یک نسخه از صورتجلسه موضوع جزء )

 شود.رسانی مناقصات منتشر میبانک اطلاعات مناقصات ارسال و در پایگاه ملی اطلاع

 ـ مستندسازی مواعد و تغییر اسناد۲۹ماده

الف ـ در تمام مناقصات مواعد برنامه زمانی مناقصه باید بر اساس تقویم هجری شمسی تعیین و درج شوند. در 

 شود.ر تاریخ هجری شمسی، تاریخ میلادی نیز درج میالمللی علاوه بمناقصات بین

ب ـ مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و 

های مقرر در برنامه زمانی مناقصه به همان ای در مواعد مناقصه رخ دهد، مهلتبینی نشدهچنانچه ایام تعطیل پیش

 شود.یزان افزوده میم

ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی، حداکثر تا 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 هفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاکت

 گران ارسال شود.مناقصهقابل تصدیق برای همه 

گران باشد، باید با تمدید مواعد و که مستلزم اصلاح پیشنهادهای مناقصهتبصره ـ هرگونه تغییر در اسناد یا مواعد مناقصه

 شده جبران شود.ارائه مهلت لازم برای اصلاح اسناد واصل

گران، در حکم ق مکاتبات از سوی مناقصهگران، ارسال قابل تصدیرسانی تغییرات به مناقصهت ـ در صورت عدم اطلاع

 باشد.گزار میوصول آنها از سوی مناقصه

 رسانی مناقصاتفصل سوم ـ نظام اطلاع

 رسانی مناقصاتـ تهیه و استقرار نظام اطلاع۲۳ماده

ات را رسانی مناقصافزار موردنیاز برای ایجاد پایگاه ملی اطلاعالف ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف شش ماه نرم

که با رعایت تشریفات و یا از طریق ترک تشریفات انجام سازی و انتقال اطلاعات معاملات )اعم از مناقصاتیبرای ذخیره

که قبل از پایان مهلت کند، به نحویاندازی( قانون تهیه و راه۲ماده )« ب» های موضوع بند شود( در دستگاهمی

 پذیر باشد.ت ایجاد شود و ثبت و نگهداری اطلاعات در آن امکانرسانی مناقصایادشده، پایگاه ملی اطلاع

های مرکزی بر عهده سازمان است و رسانی مناقصات و آموزش دستگاهب ـ راهبری و مدیریت پایگاه ملی اطلاع

 باشد.گزار بر عهده دستگاه مرکزی مربوط میآموزش کارکنان دستگاههای مناقصه

 گزار باید مستندسازی و ثبت شود.رسانی مناقصات در دستگاههای مناقصهمانه اطلاعپ ـ مراحل ایجاد و استقرار سا



 رسانی پیش از فراخوانـ اطلاع۲۹ماده

نامه(، همزمان با انتشار فراخوان در محیط این آیین« ۰»ماده « ب»الف ـ صورتجلسه پیش از فراخوان )موضوع بند 

 یابد.رسانی مناقصات جریان میشبکه اطلاع

ـ هرگونه تغییر در صورتجلسه پیش از فراخوان مستلزم تهیه صورتجلسه جدید است صورتجلسه قبلی نباید پاک یا ب 

 ویرایش شود.

این « ۰»بند )الف( ماده « ۴»( جزء ۸ـ۴پ ـ تشـخیص ضرورت انتـشار برآورد کلی موضوع مناقصه )موضوع ردیف )

 گزار است.نامه( با دستگاه مناقصهآیین

 رسانی فراخوان مناقصاتطلاعـ ا۲۶ماده

گران(، همزمان با انتشار در روزنامه ها )دعوت به مناقصات عمومی یا فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهالف ـ آگهی

 رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد.کثیرالانتشار، باید از طریق پایگاه ملی اطلاع

له تمدید مهلت دریافت و تحویل اسناد، تنها از طریق انتشار ب ـ هر گونه تغییر در مفاد فراخوان مناقصات، از جم

 فراخوان جدید مجاز است.

رسانی مناقصات جریان شدگان به مناقصه در پایگاه ملی اطلاعپ ـ در مناقصات محدود، مفاد فراخوان و اسامی دعوت

 یابد و این موضوع جایگزین ارسال قابل تصدیق دعوتنامه نخواهد شد.می

 گرانرسانی ارزیابی کیفی مناقصهاطلاعـ ۲۲ماده

 رسانی مناقصات جریان یابد:گران در پایگاه ملی اطلاعکیفی مناقصهتواند در فرایند ارزیابیالف ـ اطلاعات زیر می

 گران.ـ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه۲

 ـ استعلام ارزیابی کیفی.۲

 رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادها.ـ اطلاع۸

 گران.رتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصهـ صو۴

رسانی نامه، همزمان با ارسال دعوتنامه باید در پایگاه ملی اطلاع( این آیین۹ماده )« ث»ب ـ صورتجلسه موضوع بند 

 منتشر شود.

ه ملی گران، همزمان با انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، باید در پایگاپ ـ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه

 رسانی مناقصات جریان یابد.اطلاع



 ایرسانی مناقصات یک مرحلهـ اطلاع۲۲ماده

 یابد:ای جریان میرسانی مناقصات یک مرحلهالف ـ اطلاعات زیر در فرایند اطلاع

 رسانی پیش از فراخوان.ـ اطلاع۲

 رسانی فراخوان.ـ اطلاع۲

 رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادها.ـ اطلاع۸

 ای.( این آیین نامه در مناقصات محدود یک مرحله۲۲گران طبق ماده )رسانی ارزیابی کیفی مناقصهـ اطلاع۴

( قانون(، ۲۰ماده )« ب»گران صلاحیتدار قبلاً تهیه شده باشد )موضوع بند تبصره ـ در مواردی که فهرست کوتاه مناقصه

 نامه خواهد شد.( این آیین۹ماده )« ث»فهرست مزبور پیوست صورتجلسه موضوع بند 

 های مناقصه و تعیین برنده.رسانی جلسه گشایش پاکتـ اطلاع ۲

رسانی ارزیابی کیفی ( و اطلاع۲۶رسانی فراخوان طبق ماده )( و اطلاع۲۹رسانی پیش از فراخوان طبق ماده )ب ـ اطلاع

برنده، حاوی مستندات موضوع های مناقصه و تعیین رسانی جلسه گشایش پاکت( و اطلاع۲۲گران طبق ماده )مناقصه

 نامه، باید قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.( این آیین۲۶ماده )« الف»بند 

 ایرسانی مناقصات دو مرحلهـ اطلاع ۲۸ماده

 باشد:ای شامل موارد زیر میرسانی مناقصات دو مرحلهالف ـ اطلاع

 رسانی پیش از فراخوان.ـ اطلاع۲

 رسانی فراخوان.ـ اطلاع۲

 رسانی ارزیابی شکلی پیشنهادها.ـ اطلاع۸

 ای محدود.گران در مناقصات دو مرحلهرسانی ارزیابی کیفی مناقصهـ اطلاع۴

 رسانی ارزیابی فنی و بازرگانی.ـ اطلاع ۲

 رسانی ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه.ـ اطلاع ۰

رسانی ارزیابی کیفی ( و اطلاع۲۶رسانی فراخوان طبق ماده )و اطلاع( ۲۹رسانی پیش از فراخوان طبق ماده )ب ـ اطلاع

 شود.نامه انجام می( این آیین ۲۲گران طبق ماده )مناقصه

نامه، باید دو روز کاری ( این آیین۲۲ماده )« پ»پ ـ صورتجلسه پایانی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها، موضوع بند 

 رسانی شود.طلاعهای مالی اقبل از گشایش پاکت



 رسانی صورتجلسه پایانی ارزیابی مالی، باید دو روز کاری قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.ت ـ اطلاع

 رسانی توضیح و تشریح اسناداطلاع ـ۲۴ماده

 باشد:رسانی توضیح و تشریح اسناد، شامل موارد زیر میالف ـ اطلاع

 گزار.اقصهگران و پاسخهای منهای مناقصهـ متن پرسش۲

 ـ اطلاعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری.۲

 ـ تشریح برخی از ابهامهای مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد.۸

گران درباره اسناد و شرایط مناقصه، ب ـ در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد یا پاسخ به پرسشهای مناقصه

های یادشده، باید به اسناد مناقصه پیوست و برای کسانی که قبلاً اسناد را دریافت خصورتجلسه توضیح اسناد و پاس

رسانی توضیح و تشریح اسناد باید قبل از پایان مهلت تسلیم اسناد ( قانون، ارسال شود. اطلاع۲۲اند، طبق ماده )نموده

یم مستندهای جدید باشد، باید مدت تمدید در این ماده، مستلزم تنظ« الف» انجام شود و چنانچه اطلاعات مذکور در بند 

 رسانی اعلام شود.فرایند اطلاع

 رسانی قراردادهای مشاورهـ اطلاع۲۲ماده

قانون( باشد، « ۲۹»ماده « هـ» رسانی مناقصاتی که موضوع آنها خدمات مشاوره )مذکور در بند الف ـ مستندها و اطلاع

 باشد.قیمت ترازشده( میای محدود )روش مطابق با مناقصات دو مرحله

( ۲۹ماده )« هـ» نامه بند هـای انتخاب مشاور بر اساس مقررات آیینرسـانی سـایر روشب ـ مستنـدسازی و اطلاع

 شود.قانون تعیین می

 رسانی مناقصاتـ مشخصات سامانة اطلاع۲۰ماده

 رسانی مناقصات باید دارای ویژگیهای زیر باشد:الف ـ سامانه اطلاع

 سازی.بلیت ردیابی فرایند پیادهـ قا۲

 ها )توسط مراجع ذی صلاح(.ـ قابلیت مستندسازی و ردیابی ایجاد و تغییر داده۲

 ها.ـ قابلیت مستندسازی و ردیابی خروجی۸

 بندی غیرمتمرکز.ـ قابلیت تمرکز اطلاعات با پیکره۴

 ـ قابلیت ردیابی جریان اطلاعات. ۲

 ان اطلاعات.پذیری صحت جریـ امنیت و آزمون ۰



 ـ عدم امکان اصلاح و تغییر اطلاعات ثبت شده.۹

 ـ قابلیت تهیه نسخه پشتوانه توسط دستگاههای مرکزی. ۳

 باشد:بندی نهایی، دروازه اطلاعاتی با ویژگیهای زیر میرسانی مناقصات در پیکرهب ـ سامانه اطلاع

 ـ قابلیت توسعه مستمر.۲

 گزاری الکترونیکی.ناقصههای مـ قابلیت سازگاری با سامانه۲

 ـ قابلیت سفارشی کردن اطلاعات دریافتی توسط کاربران.۸

رسانی باید به نحوی مدیریت شود که تعداد و بزرگی خطاها، چگالی و پیوستگی نقصها و توارث پ ـ کیفیت نظام اطلاع

 آنها کاهش یابد.

شوند، شامل رشته، پایه، ظرفیت، صلاحیت میگران صلاحیتدار که توسط مراجع قانونی تشخیص ت ـ فهرست مناقصه

رسانی مناقصات قانون( باید در پایگاه ملی اطلاع« ۳»سوابق 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

های رسانی مناقصات به دستگاهقانون، باید اطلاعات ثبتی، مالیاتی و بیمه کارکنان خود را در پایگاه ملی اطلاع

 گزار اعلام کنند.مناقصه

های مرکزی مربوط قابل گزار و دستگاههای مناقصهاین ماده صرفاً برای دستگاه« ث»ـ اطلاعات موضوع بند ۲تبصره

 باشد.مشاهده می

های رسانی باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات مناقصات هریک از دستگاهنرم افزار پایگاه ملی اطلاع ـ۲تبصره

 مشمول قانون قابل دسترسی برای عموم باشد.

 رسانی مناقصاتـ مدیریت ریسک در نظام اطلاع۲۹ماده

 شوند:می رسانی به شرح زیر تعیینالف ـ راهـبردهای اصلی در مدیریـت ریسـک نـظام اطلاع

 های مستقیم و غیرمستقیم.ـ پرهیز از از ریسک۲

 ـ دفع ریسکها.۲

 ـ انتساب ریسکها به منشأ ایجاد ریسک.۸

 رسانی با هدف مدیریت ریسک، باید به صورت مستمر ارتقا یابد و تکمیل شود.ب ـ الگوی طراحی سامانه اطلاع



سازی شود. سامانه د به صورت مرحله به مرحله پیادهرسانی به منظور کاهش ریسک، بایپ ـ طراحی سامانه اطلاع

 یابد.رسانی از نظر وسعت و پیچیدگی در فراگردی مرحله بندی شده گسترش میاطلاع

 ـ ثبت و پاک کردن اطلاعات شبکه ملی ۲۳ماده 

ناپذیر فنـی ابرسانی برخط، جز در مـوارد اجتنـالف ـ پاک کردن اطلاعات مربوط به مستندات مناقصه در دوره اطلاع

 )به تشخیص مدیر پایگاه( ممنـوع است. این موارد عبارتند از:

رسانی مناقصات ناخواسته دگرگون های موجود در بانک اطلاعات یا پایگاه ملی اطلاعـ شرایطی است که در آن داده۲

 شود.

 ـ نقص در جریان اطلاعات.۲

 ـ توقف در فعالیت تمام یا بخشهایی از سامانه.۸

 رسانی مناقصات شده باشد.قانون( که سهوی وارد شبکه اطلاع« ۲۸»ماده « ج» لاعات محرمانه )مذکور در بند ـ اط۴

گزار است. هر گونه خطایی در ها در جریان اطلاعات بر عهده مناقصهها و خروجیب ـ ثبت و کنترل خطا در ورودی

 شود.ورودیها با یک سند جدید اصلاح می

ی برخط شامل مستندات مناقصات و اطلاعات مربوط به قراردادها و اصلاحات و الحاقات آنها تا یک رسانپ ـ دوره اطلاع

رسانی آنها منقضی شده است، در پایگاه ملی باشد. سوابق مناقصاتی که مدت اطلاعماه بعد از پایان مدت قراردادها می

 شود.یق پست الکترونیک ارسال میرسانی مناقصات نگهداری و در صورت درخواست متقاضیان از طراطلاع

رسانی توانند اطلاعات مربوط به مناقصات خود را علاوه بر پایگاه ملی اطلاعگزار میهای مناقصهـ دستگاه۲تبصره

 مناقصات از راههای دیگر نیز به اطلاع عموم برسانند.

ن قابل دسترس باشد. در صورت پاک ـ پاک کردن اطلاعات باید به نحوی انجام شود که سوابق آنها در سازما۲تبصره

این ماده پس از رفع موارد، باید مجدداً در پایگاه ملی « الف» کردن اطلاعات برخط در شرایط یادشده در بند 

 رسانی جریان یابد.اطلاع

 ـ امنیت اطلاعات ۲۹ماده

 س باشد.الف ـ مستندهای ارسال شده به بانک اطلاعات مناقصات باید برای عموم مردم قابل دستر

های مرکزی به صورت غیرمتمرکز و در ب ـ به منظور تأمین امنیت و صحت اطلاعات، پشتوانه اطلاعات در دستگاه

 رسانی مناقصات به صورت متمرکز باید ایجاد شود.سامانه ملی اطلاع



 شود:پ ـ سامانه خدمت رسان پست الکترونیک مرکزی با ویژگیهای زیر از سوی سازمان ایجاد می

 ردیابی و ثبت پستهای الکترونیک مبادله شده. ـ۲

 رسانی مناقصات.ـ ردیابی و ثبت مستندها در پایگاه ملی اطلاع۲

 رسانی برخط.ـ دریافت مستندهای مناقصات پس از پایان مدت اطلاع۸

 نقشها و استانداردها ـ ۸۶ماده

 اقصات عبارتند از:رسانی منگزار در نظام مستندسازی و اطلاعالف ـ مسئولیتهای مناقصه

 ـ اجرای مستندسازی مکتوب و الکترونیکی.۲

 رسانی.ـ اجرای فرایند اطلاع۲

 رسانی مناقصات.ـ وارد کردن اطلاعات معاملات )اعم از مناقصه و ترک مناقصه( در پایگاه ملی اطلاع۸

 ـ مدیریت ریسک اطلاعات.۴

 ب ـ مسئولیتهای زیر قابل واگذاری به مدیریت طرح نیست:

 رسانی پیش از فراخوان.ـ مستندسازی و اطلاع۲

 رسانی ارزیابی مالی یا ترک مناقصه.ـ مستندسازی و اطلاع۲

 رسانی تجدید و لغو مناقصه.ـ مستندسازی و اطلاع۸

تبصره ـ در صورت ارجاع نقش کمیته فنی ـ بازرگانی به مدیر طرح، حداقل سه عضو خبره فنی صلاحیتدار از سوی مدیر 

شوند. اعضای یادشده موظفند تمام مستندهای مربوط را با عنوان حقیقی و حقوقی خود گزار معرفی میناقصهطرح به م

 امضا کنند.

گزار، بر عهده دستگاه های مناقصهرسانی مناقصات در دستگاهپ ـ مسؤولیت آموزش و نظارت بر مستندسازی و اطلاع

 باشد.مرکزی مربوط می

 رسانی مناقصات بر عهده سازمان است.ی پایگاه ملی اطلاعت ـ مسؤولیت ایجاد و راهبر

تواند استانداردها، راهنماهای کاربرد، دستورالعملها و مشخصات فنی می« سازمان» ث ـ به منظور ایجاد رویه واحد، 

رسانی های مرکزی، حسب مورد تهیه، ابلاغ یا بهنگام نموده و در پایگاه ملی اطلاعمربوط را در تعامل با دستگاه

 مناقصات منتشر کند.


