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                                                                      رياست جمهوري                     

  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور معاون برنامه
             

  6از   1صفحه اي  اي و دومرحله اقصات یک مرحلههاي متناسب پیشنهادي در من دستورالعمل تعیین دامنه قیمت

14/8/1391 مورخ    65663/100 بخشنامه شماره 

  کلیات - 1
ماده » ز«و » الف«  هاياین دستورالعمل براي تعیین دامنه قیمت هاي پیشنهادي متناسب در ارتباط با بند. 1- 1

  . قانون برگزاري مناقصات تهیه شده است) 2(

  محدوده کاربرد - 2

برابـر نصـاب معـامالت     10بیش از  1برآوردبا اي اي و دو مرحله مرحله این دستورالعمل در مناقصات یک. 1- 2

مصـوبه  (حوزه نظام فنی اجرائی کشور  پیمانکاري هاي پیشنهادي در کارهاي  براي ارزیابی مالی قیمتمتوسط، 

اسـتفاده از ایـن   . شودمی، استفاده )هیأت محترم وزیران 20/4/1385هـ ، مورخ 33497ت /42339شماره 

      بـه تشـخیص دسـتگاه     )در صـورت عـدم وجـود دسـتورالعمل در آن حـوزه     ( هادستورالعمل در سایر مناقصه

  .گزار استمناقصه

  تعاریف - 3

سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توام در آن  ي است کهپیشنهاد: يپیشنهادقیمت ترین  مناسب. 1- 3

و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مولفـه را بـه   

   .صورت منفرد و سرجمع محقق کند

  گـر  مناقصه  گران است که در آن ، هاي پیشنهادي مناقصه از قیمت اي محدوده : هاي متناسب دامنه قیمت. 2- 3

گزار، بـا تـامین حـداقل    شده، ضمن عدم تحمیل هزینه غیرمتعارف بر دستگاه مناقصه با قیمت پیشنهادي ارایه

  .را داشته باشد موضوع مناقصه ، توانایی انجامهزینه و  زمان ، الزامات کیفیت

)(اجراي کار  برآورد. 3- 3 bP  : هـاي مربـوط   براساس دستورالعمل گزارناقصهدستگاه ممبلغی است که توسط 

در مواردي کـه  . گیرد گران قرار می اختیار مناقصه در قالب اسناد مناقصه در در صورت مصلحت شود و تهیه می

  .شودطبق فهرست یاد شده انجام می برآوردفهرست بهاي پایه وجود دارد ، 

                                                       
  اجراي کار برآورد 1
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)(به هنگام  برآورد. 4ـ3 0P  :هـاي باالسـري و   اجراي کار با لحاظ عوامل موثري مانند هزینه ه روز شده ب مبلغ

)  در قراردادهاي مشمول تعدیل( اجراي کار تا زمان ارائه پیشنهاد پیمانکار  برآوردتغییرات قیمت از زمان مبناي 

    :شودگزار به روش زیر حساب میتوسط دستگاه مناقصه کهباشد می

gba ´´´= bPP0

  : شودبه شرح زیر تعیین می gو   bو   a که در آن

   a هاي باالسـري لحـاظ   اجراي کار هزینه برآورددر صورتی که در هاي باالسري پروژه و برابر است با هزینه

  .شودبراي آن منظور می 30/1و در غیر اینصورت  1رابر ب آنشده باشد مقدار 

   b  برابر است با ضریب بهنگام سازي تا زمان ارائه پیشنهاد قیمت بوده و:  

[ ]13131321
4

)(5.02/)(3/)(
1

TIIIIIII
I

´-´+-+++´=b  

  :که در آن 

 1I  :اي ابالغ شدهآخرین شاخص تعدیل رشته  

2I  :1اي ابالغ شده یک سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعدیل رشتهI  

3I  :1اي ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعدیل رشتهI  

4I  :اجراي کار برآوردرست بهاي مبناي فه ايشاخص تعدیل رشته  

1T  : تا آخرین روز پیشنهاد قیمت   اي که شاخص تعدیل مربوط به آن ابالغ شدهدورهمدت زمان مابین آخرین 

  بر حسب سالپیمانکار 

   g اگـر پرداخـت   اي فاقد تعدیل است لـذا  بینی تغییر قیمت در دوره انجام کار و براي قراردادهضریب پیش

مقـدار آن  بـراي کارهـاي فاقـد تعـدیل      .شودمنظور می 1مقدار آن  شودهزینه تعدیل در اسناد مناقصه اعالم 

براساس پیش بینی تغییرات قیمت از تاریخ برگزاري مناقصه تا مرکز ثقل دوره انجـام کـار موضـوع مناقصـه،     

  :توان استفاده کرد از رابطه زیر نیز می gبراي تعیین مقدار . شودتوسط دستگاه برآورد کننده تعیین می
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[ ]
b

g 1
)5.0()(5.02/)(3/)(

1
213131321

4

´´+´-´+-+++´= TTIIIIIII
I

  

  .شودچه که قبال توضیح داده شده، عمل میمطابق آن bو  3I ، 4Iو  2Iو  1Iبراي تعیین 

2T  بر حسب سالاعالم شده براي انجام کارمدت زمان برابر است با ،  

به هنگام اجـراي   برآورداجراي کار، از چندین رشته فهرست بها ، استفاده شده باشد ،  برآورداگر در :  1تبصره 

  . آیدهر رشته به دست میبه هنگام  برآوردکار از حاصل جمع 

 هـاي به هنگام اجراي کار که توسط دستگاه اجرایی تعیین شده است قبل از بازگشـایی پاکت  برآورد : 2تبصره 

  .شود، اعالم میمالی

هاي دیگر و  و پیچیدگی پروژه، ارتباط آن با پروژه حساسیتاجراي کار،  برآوردتابع : اهمیت مناقصه میزان . 5- 3

است که برداري در زمان پیش بینی شده براي شروع و دوره بهرهی از نرسیدن به اهداف پروژه نیز خسارت ناش

  . شودگزار تعیین و در اسناد مناقصه اعالم میتوسط دستگاه مناقصه

  : د شویر میزان اهمیت مناقصه تعیین میهاي زدر غیر اینصورت با توجه به محدوده

)(برآوردهاي با مبلغ  مناقصه: مناقصه با اهمیت متوسط. 1- 5- 3 bP  تا یکصد برابر سقف نصاب معامالت متوسط  

)(برآوردهاي با مبلغ  مناقصه: مناقصه با اهمیت زیاد. 2- 5- 3 bP    از یکصد تا هزار برابر سقف نصـاب معـامالت

  متوسط

)(برآوردهاي با مبلغ  مناقصه: اهمیت بسیار زیاد مناقصه با. 3- 5- 3 bP      از هزار برابـر سـقف نصـاب معـامالت

   به باال متوسط

 شماره یک تابع اهمیت مناقصه و تعداد پیشنهاد قیمت ارائه شده و به شرح جدول:  t)(ضریب  مناقصه . 6- 3

  .  شوداعالم می گران به مناقصه است که توسط کمسیون مناقصه
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  t)( تعیین ضریب  مناقصه - یکجدول شماره 

تعداد پیشنهاد دهندگان 

)1( -n  

  میزان اهمیت مناقصه
  بسیارزیاد  زیاد  متوسط

3 -6  1/1  0/1  9/0  
7 -10  3/1  2/1  1/1  

  3/1  4/1  5/1  10باالي 
  

  :گران پیشنهادي مناقصه متناسب هاي قیمت تعیین دامنه رد نیاز برايضرایب مو محاسبه - 4

اگر تعـداد  . شودپیشنهادي در محاسبات وارد میفرضی  به هنگام اجراي کار به عنوان یک قیمت برآورد. 1ـ4 

قـانون   20ماده  مورد  باشد، ارزیابی مالی براساس 3کمتر از  )ارزگ دستگاه مناقصه برآوردبه غیر از ( پیشنهادها

  . شودانجام می مناقصات

)( : گران شاخص مالی مناقصه  .2ـ4 iX هنگـام  بـه  بـرآورد و کنندگان در مناقصـه   شاخص مالی تمام شرکت

)(اجراي کار  0P  شود  محاسبه می با رابطه زیربر حسب قیمت پیشنهادي  

100´=
o

i
i P

P
X          ni ,...,2,1=       

  :که در آن

iX  :گر شاخص مالی مناقصهi  به عنوان یک پیشـنهاد  هنگام اجراي کار به برآوردشاخص مالی مربوط به (ام؛

  )خواهد بود 100برابر دهنده فرضی 

iP   :گر قصهقیمت پیشنهادي مناi ام؛  

0P  :؛نگام اجراي کارهبه برآورد  

1-n  : ها مورد تأییـد شـکلی    آنپس از ارزیابی شکلی، قیمت پیشنهادي که  گرانی تعداد مناقصهبرابر است با

  ؛قرار گرفته  کمیسیون مناقصه
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توسط کمیسـیون مناقصـه بـه     به هنگام اجراي کار برآورد ،گشودن پاکتهاي قیمت که قبل از درصورتی: تبصره

  :شود هاي مالی براساس رابطه زیر محاسبه می اعالم نشده باشد، شاخص گران مناقصه

100
)1(

1

1

´
´-

=

å
-

=

n

j
j

i
i

p

Pn
X             1,...,2,1 -= ni

  :هاي مالی میانگین و انحراف معیار شاخص تعیین. 3ـ4

  شودبه روش زیر حساب می  1ـ4گران بند  نگین و انحراف معیار شاخص مالی مناقصهمیا

n

X
m iå=                                ni ,...,2,1=        

( )
n

mX
s iå -

=
2

                  ni ,...,2,1=    

  :که در آن

m  : به هنگام اجراي کار برآورداز جمله (میانگین شاخص مالی تمام پیشنهادها (  

s  : به هنگام اجراي کار برآورداز جمله (انحراف معیار شاخص مالی تمام پیشنهادها(  
  

  ) :توسط کمسیون مناقصه(تعیین دامنه قیمتهاي متناسب . 5

mBگرانی که داراي شاخص مالی بزرگتر از مناقصهباشد، در این صورت  m£115اگر . 1ـ1ـ5 باشند =25.1

   .دشونحذف می) فاقد توجیه مالی(به عنوان قیمت غیرمتعارف ) در صورت وجود(

mBزرگتر از گرانی که داراي شاخص مالی بمناقصهباشد، در این صورت  m<115اگر . 2ـ1ـ5 باشند =15.1

  . دشونحذف می) فاقد توجیه مالی(به عنوان قیمت غیرمتعارف ) در صورت وجود(

مقادیر میانگین و انحراف معیار مجددا محاسبه شـده و   Bبراي شاخص هاي مالی مساوي یا کوچکتر از . 2ـ5

mmگران مناقصه هیچ یک از در صورت عدم حذف. (شوندمی  نامیده ¢sو  ¢mبه ترتیب  ssو  ¢= خواهد  ¢=

  )بود
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stmCهاي مالی مربوط به آنها در محـدوده  هایی که شاخصپیشنهاد قیمت. 3ـ5 ¢+¢= stmCو  2. ¢-¢= .1 

  .هاي متناسب قابل ارزیابی مالی خواهد بودقرار گرفته باشند دامنه قیمت)  یا برابر با آنها(

که تفاضل آن با کمترین قیمت پیشنهاد شده واقع  1Cپیشنهاد قیمت مربوط به شاخص مالی کمتر از  :1 تبصره

و محسوب شده مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد نیز در دامنه فوق  نصفکمتر از ،  2Cتا  1Cدر محدوده 

  .شودحذف نمی

ي مالی غیرقابل قبول حذف شـده و  هاپیشنهاد اجرا و این دستورالعمل ابتدا ايدر مناقصات دو مرحله: 2تبصره 

  .شودپس نمرات تراز شده محاسبه میس

و  براساس سایر مقررات  5هاي متناسب قابل ارزیابی مالی بدست آمده از بند قیمت کمسیون مناقصه از بین - 6

مـورخ   5453/102- 4951/54قـانون برگـزاري مناقصـات و بخشـنامه شـماره        20قوانین از جملـه مـاده   

   .کندرا تعیین می) قانون برگزاري مناقصات 6موضوع بند هـ ماده (، برندگان اول و دوم  9/9/1377
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مثال اول  :

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 5 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 43,700  

هزينه هاي باالسري 1.3 120.35 112,700 A1
شاخص مبناي پيمان 1390/3 ابالغ نشده 148.89 139,420 A2

شاخص مبناي فهرست بها 1387/4 216.8 88.45 82,830 A3
1389/4 292.4 97.75 91,533 A4
1388/4 229.4 136.16 127,500 A5
1387/4 216.8 100.00 93,642
0.962 سال

دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي

راه و ترابري

 

مناقصه اي با مبلغ براورد اجراي كار 43700 ميليون ريال براساس فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 1388 
و با پيشنهاد قيمتهاي مطابق جدول زير برگزار شده است. مدت اجراي كار 2 سال، مناقصه فاقد تعديل  و آخرين روز پيشنهاد قيمت 

1390/12/15 اعالم شده است با توجه به حد نصاب معامالت متوسط برابر 550 ميليون ريال در زمان برگزاري مناقصه ، دامنه 
قيمتهاي متناسب پيشنهادي به شرح زير محاسبه ميشود :

100/65663 مورخ 1391/8/14  پيوست بخشنامه شماره    

iP)( bP



)( iX iA

0P

1I

2I

3I

1T

4I

)1( n

سال 2
محاسبه

محاسبه 
محاسبه براورد به هنگام 93,642

ضريب مناقصه 1.1

محاسبه ميانگين 115.27
محاسبه انحراف معيار 21.80

محاسبه ميانگين 101.64
محاسبه انحراف معيار 11.64

88.84
114.44

*
**

پيشنهاد قيمت هاي واقع در دامنه قيمتهاي متناسب :
 A4

تمامي مبالغ به ميليون ريال است
تا سه روز مانده به زمان تحويل پيشنهادات شاخصهاي

تعديل ابالغ نشده است

1.477

132.56

1.116

A1

A2

A3

A4

A5

P0

C1=88.84

C2=114.44
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)( 0P
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مثال دوم  :

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 10 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار  155,000 *  

هزينه هاي باالسري 1.3 83.16 202,100 A1
شاخص مبناي پيمان 1388/4 ابالغ نشده ** 132.49 322,000 A2

شاخص مبناي فهرست بها 1387/4 231 145.66 354,000 A3
1388/2 242.5 122.62 298,000 A4
1387/2 242.7 77.17 187,560 A5
1386/2 194.7 117.84 286,400 A6
0.189 سال 96.94 235600 A7

دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي
100/65663 مورخ 1391/8/14  پيوست بخشنامه شماره    

 

مناقصه اي با مبلغ براورد اجراي كار 155000ميليون ريال براساس فهرست بهاي پايه آبياري و زهكشي سال 1388 و با پيشنهاد 
قيمتهاي مطابق جدول زير برگزار شده است. مدت اجراي كار 2 سال، مناقصه فاقد تعديل  و آخرين روز پيشنهاد قيمت 1389/3/7 
اعالم شده است با توجه به حد نصاب معامالت متوسط برابر 440ميليون ريال در زمان برگزاري مناقصه ، دامنه قيمتهاي متناسب 

پيشنهادي به شرح زير محاسبه ميشود :

آبياري و زهكشي

iP)( bP



)( iX iA

1I

2I

3I

1T

4I

)1( n

سال 2 124.14 301700 A8
محاسبه 104.92 255000 A9

محاسبه  113.56 276000 A10
محاسبه براورد به هنگام 243,033 100.00 243,033

ضريب مناقصه 1.2

محاسبه ميانگين 110.77
محاسبه انحراف معيار 19.77

محاسبه ميانگين 107.29
محاسبه انحراف معيار 17.20

86.64
127.93

*
**

1.104

تمامي مبالغ به ميليون ريال است
تا سه روز مانده به زمان تحويل پيشنهادات شاخصهاي

تعديل ابالغ نشده است

138.47

1.093

A4 , A6 , A7 , A8 , A9 , A10
پيشنهاد قيمت هاي واقع در دامنه قيمتهاي متناسب :

A1
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مثال سوم  :

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 7 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار  129,000 *  

هزينه هاي باالسري 1 92.83 138,500 A1
شاخص مبناي پيمان 1388/1 ابالغ نشده ** 111.73 166,700 A2

شاخص مبناي فهرست بها 1386/4 201.7 135.32 201,900 A3
1387/3 218.4 109.72 163,700 A4
1386/3 194.2 119.51 178,300 A5
1385/3 171.3 128.92 192,350 A6

0.641 124.80 سال 186,200 A7

دستورالعمل تعيين دامنه قيمتهاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي
100/65663 مورخ 1391/8/14  پيوست بخشنامه شماره    

 

مناقصه اي با مبلغ براورد اجراي كار 129000ميليون ريال براساس فهرست بهاي پايه راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن سال 
1387 و با پيشنهاد قيمتهاي مطابق جدول زير برگزار شده است. مدت اجراي كار 18 ماه، پيمان مشمول تعديل  و آخرين روز پيشنهاد 

قيمت 1388/5/20 اعالم شده است با توجه به حد نصاب معامالت متوسط برابر 440ميليون ريال در زمان برگزاري مناقصه ، دامنه 
قيمتهاي متناسب پيشنهادي به شرح زير محاسبه ميشود :

راه و باند

iP)( bP



)( iX iA

1I

2I

3I

1T

4I

)1( n

1.5 100.00 سال 149,197
محاسبه

محاسبه 
محاسبه براورد به هنگام 149,197

ضريب مناقصه 1.2

محاسبه ميانگين 115.35
محاسبه انحراف معيار 13.59

محاسبه ميانگين 112.50
محاسبه انحراف معيار 12.08

98.01
127.00

*
**

1
1.157

تعديل ابالغ نشده است

132.66

پيشنهاد قيمت هاي واقع در دامنه قيمتهاي متناسب :
A2 , A4 , A5 , A7

تمامي مبالغ به ميليون ريال است
تا سه روز مانده به زمان تحويل پيشنهادات شاخصهاي
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