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 مقدمه: الف

 كليات و كاربرد دامنه -1

 به BOO/BOT/ROT از اعم یتمشارک یها روش به که هاییقرارداد مناقصه برای دستورالعمل، این  -1-1

 .دارد کاربرد شوند،می واگذار یا دومرحلهیا  و یا مرحله کی صورت

 سوی از مناقصه، کاربرگ مفاد. است صهمناق کاربرگ آن، پیوست و حاضر متن شامل دستورالعمل، این -1-2

 .شودمی تکمیل یا درج مناقصه هر موضوع کارهای ویژگی به توجه با گزارمناقصه

 :دارند را یرز شده تعریف معانی هاعبارت و هاواژه دستورالعمل، این در -1-3

 دو سـوی از شده امضا توافق هر و «مناقصه پیشنهاد برگ» آن طی که اینامه یعنی :«پذیرش نامه» -1-3-1
 .است رسیده یو امضای به و شده پذیرفته رگمناقصه سوی از رسمی طور به آن، به شده پیوست و طرف

 شامل و شـده تکمیـل گـرمناقصه سوی از که عنوان همین با مدرکی یعنی :«قیمت پیشنهاد برگ» -1-3-2
 .کارهاست برای گرمناقصه شده امضا پیشنهاد

 بـرگ با همراه گرمناقصه که عنوان همین با مدرکی یعنی :«گرمناقصه بازرگانی-فنی پیشنهاد» -1-3-3
 .است آمده مناقصه اسناد در که گونههمان به دهد،می ارایه مناقصه پیشنهاد

 برگ بـا همـراه گرمناقصه که دیگری مدارک همه و مناقصه پیشنهاد برگ یعنی :«مناقصه پیشنهاد» -1-3-4
 به ستا ممکن مناقصه، ادپیـشنه. اسـت آمـده مناقـصه اسـناد در که گونه همان به کرده، تسلیم قیمت پیشنهاد
 .رود کار به نیز «پیشنهاد» صورت به اختصار، منظور

 عنوان آگهی و باشدمی( دعوتنامه) «پیشنهاد ارایه به دعوت نامه» یا آگهی بر مشتمل :«فراخوان» -1-3-5
 ،«پیشنهاد ارایه به دعوت نامه» و دهرسانی اطالع هب پر تیراژ هایروزنامه در گزارمناقصه سوی از که است مدرکی
 زا یکی وصول با و شده فرستاده منتخب کنندگانشـرکت تمـام به گزارمناقصه سوی از که است مدرکی عنوان

 نامیده هم «نامهدعوت» اختصار به د،پیشنها ارایه به دعوت نامه. کنند دریافت را مناقصه اسناد توانندمی ها، آن
 .گرددمی تلقی مناقصه اسـناد از قسمتی صادره، «فراخوان». شودمی

 «رگ مناقصه » و شده مشخص اسناد در گزار مناقصه یسو از که یالزامات :«گزارمناقصه هایخواسته»-1-3-6
 . باشد یم ها آن تیرعا به ملزم

 پیشنهاد، ارایه به دعوت نامه ارایه قبال در که است عنوان همین با مدارکی مجموعه :«مناقصه اسناد» -1-3-7
 .است 5 ماده در شده یاد مدارک حاوی و شودمی تحویل گرانمناقصه به

 ینب مغایرت صورت در. است شده یهته «پیشنهاد ارایه به دعوت نامه» با هماهنگی در دستورالعمل، این -1-4

 .دارد اولویت نامهدعوت مفاد نامه،دعوت و دستورالعمل این مفاد

 است هاییروش توضیح دستورالعمل، این. گرفت نخواهد قرار ،"قرارداد اسناد" از جزیی دستورالعمل، این -1-5

 واگذاری بر مبنی گزارمناقصه تصمیم مرحله تا نامهدعوت صدور مرحله از مناقصه، برگزاری مختلف مراحل در که
 کار به کارها واگذاری از گزارمناقصه انصراف یا قرارداد مبادله و گرانمناقصه از یکی به مناقصه موضوع کارهای

 .دهدمی گرمناقصه به مناقصه، پیشنهاد تهیه برای را هاییآگاهی و شودمی برده
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 کاربرگ درکه  ایران اسالمی هوریجم مقررات و قوانین به توجه با را خود پیشنهاد باید گران،مناقصه -1-6

 .نمایند تسلیم و تهیه ،شده درجمناقصه 

 هاجدول فنی، مشخصات و هانقشه ،قرارداد شرایط ها،کاربرگ ها،فرم ها،دستورالعمل تمام باید گر،مناقصه -1-7

 مراتب توانندمی اسناد در تناقض یا ابهام داشتن صورت در و کند مطالعه دقت به را مناقصه اسناد اطالعات دیگر و
 کتبی توضیح تقاضای و هنمود اعالم اسناد، تحویل مهلت انقضاء تاریخ از قبل کاری روز( 7) هفت تا حداکثر را

 از کتبا آنها تسلیم نحوه و مدارک و اسناد نمودن اضافه یا حذف نظر، تجدید توضیح، هرگونه رابطه این در. نمایند
 اطالعات تکمیل و تامین ولمسئ گر،مناقصه .گرددمی منظور مدارک و اسناد جزء و اعالم گزارمناقصه سوی

 نقص. باشد مناقصه سنادا کامل پاسخگوی شده، تسلیم پیشنهاد که است ایگونه به مناقصه، اسناد در شده خواسته
 .شودمی منجر پیشنهاد رد به مناقصه اسناد نکردن تکمیل یا مناقصه پیشنهاد مدارک

 .است دهش تعیین مناقصه کاربرگ در ،مناقصه امور انجام در مشاور مهندس اختیارهای دستورالعمل، این در -1-8

 ناقصهم اسناد در و شده درج اسناد رد ،قرارداد مبنای تاریخ عنوان به که است تاریخی ،قرارداد عقد سال -1-9

 .است شده تعریف

رکتی ه صورت مشابوش های انجام پروژه با توجه به اینکه این دستورالعمل به صورت عام برای انواع ر -1-10

ه در کبندهایی  نتهایو برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله ای و دو مرحله ای تنظیم گردیده است، لذا در ا
 ست.گردیده ا ود، ذکرشمالحظاتی در نظر گرفته تغییرات یا برخی روش ها و شرایط برگزاری مناقصه الزم است 

 ه ارزیابیبن نیازی مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در آ -1-11

 ات نباشد.بازرگانی پیشنهاد -فنی

 -فنی ن بررسیمناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در آ -1-12

 بازرگانی پیشنهادات الزم باشد.

 شرايط واجد گرانمناقصه -2

ن انجام می ر( متقاضیاابی توان اجرای کا) ارزی یند ارزیابی کیفیآیند برگزاری مناقصه بعد از انجام فرآفر -2-1

 شده داده خیصتش ذیصالح ،(کار اجرای نتوا ارزیابی) گرانمناقصه کیفی ارزیابی فرایند در که گرانیمناقصه گردد.
 .شوندمی دعوت مناقصه، در شرکت برای باشند، داشته حضور کوتاه فهرست در و

 شده زاحرا قبالا  شوندمی دعوت مناقصه به که گرانیمناقصه کار اجرای توان صالحیت که این به توجه با -2-2

 اییدت و یقبل اعضاء با رازت هم اعضا ینیگزیجا به منوط مشارکت، اعضاء  در تغییر هرگونه ها،مشارکت در است،
 .است پیشنهاد تسلیم تاریخ از پیش گزار،مناقصه کتبی

 پیمانکار عنوان به تواندمی اما ،باشد مشارکت یک از بیش عضو مناقصه، یک در تواندنمی شرکت هر -2-3

 .شود معرفی پیشنهاد یک از بیش در دوم، دست

 انجام برای گزارمناقصه وسطت که اشخاصی با مستقیم غیر یا مستقیم صورت به نباید گران،مناقصه -2-4

 رد اند،شده منصوب صه،مناق موضوع کارهای در استفاده مورد مدارک سایر و طرح تهیه برای یا و مشاوره خدمات
 .باشند داشته مشارکت مناقصه، موضوع قرارداد به مربوط کارهای زمینه
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 قبول قابل مبادي و تجهيزات و مصالح -3

 از ایدب شوند، انجام یا و تامین ردادقرا این تحت کشور خارج از است قرار که کارهایی و تجهیزات مصالح، -3-1

 .شود تهیه دارند، تجاری روابط ایران اسالمی جمهوری با که کشورهایی مبدا

 اهآن دهنده تشکیل اجزای یا هیزاتتج و مصالح آنجا در که است مکانی معنی به ماده، دراین مبدا واژه -3-2

 یا وریآفر ساخت، ریقط از که ایشده شناخته تجاری محصول یعنی تولید، .است شده تولید یا وریآفر استخراج،
 .رددا کلی تفاوت استفاده، نحوه یا و مشخصات نظر از آن دهندهتشکیل هایمولفه با اصلی، قطعات مونتاژ

 .باشد جدا گرمناقصه ملیت از کار، و تجهیزات و مصالح مبدا -3-3

 گزارناقصهم برای تولیدکننده، ازکارخانه و باشند اصلی و مستعمل غیر نو، باید یدکی، لوازم و تجهیزات تمام -3-4

 رفتهپذی باشد، شده میرتع یا ساخته دوباره ،مستعمل ،یشیآزما تجهیزات شامل که پیشنهادی. شود ارسال و تهیه
 هیزات کارکرده بهاز تج نمی توابه تشخیص دستگاه مناقصه گزار،   BOO روش به یها مناقصه در) شد نخواهد

اخذ و ارائه  ایه پذیر(سرم /شرط ارائه گواهی بازرسی و تایید عملکرد از سوی موسسه های معتبر)قابل قبول خریدار
 (. شرایط آن در مشخصات فنی به صراحت ذکر شود اینصورت باید. در ، استفاده نمودشود

 مناقصه در شركت هزينه -4

 درکاربرگ شود، پرداخت گرانهمناقص سوی از باید هاآن خرید بابت که مناقصه، اسناد تکثیر هزینه -4-1

 .است گردیده درج مناقصه،

 صورتی در و است وی خود عهده به ،مذاکرات انجام و پیشنهاد تسلیم و تهیه برای گر،مناقصه هایهزینه -4-2

 ناقصه،م نتیجه یا انجام وهنح به توجه بدون گزار مناقصه باشد، نشده تعیین دیگری گونه به مناقصه کاربرگ در که
 .ندارد تعهدی و مسئولیت هاهزینه این مورد در

 مناقصه اسناد:  ب

 مناقصه اسناد -5
 :است زیر اجزای شامل مناقصه اسناد

 (نامهدعوت) پیشنهاد ارایه به دعوت نامه -5-1

 در شرکت تضمین هایکاربرگ اب همراه ،(مناقصه کاربرگ و حاضر متن) مناقصه در شرکت دستورالعمل -5-2

 دوره پیشبرد تعهدات انجام تضمین و (مناقصه) کار ارجاع فرآیند

 قیمت پیشنهاد برگ -5-3

  قرارداد خصوصی و عمومی ایطشر شامل قرارداد شرایط و آن هایپیوست و "قرارداد نامهموافقت" -5-4

  فنی مشخصات و هانقشه -5-5
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 یا هاتضمین جدول کارها، زمانی جدول ،"هاپرداخت" جدول جمله از ،(وجود درصورت) هاجدول -5-6

 هاقیمت و مقادیر( فهرست یا) جدول و هاداده هایجدول ،عملکردی هایشاخص

 (وجود صورت در) دیگر مدارک و هاتاییدیه ها،نامهگواهی ها،فرم -5-7

 صهمناق برگزاری زمان طول در گزارمناقصه طرف از بعدی صادره هایالحاقیه -5-8

 مناقصه اسناد و موضوع بررسی -6

 طالعاتا تمـام و کرده بررسـی دقـت ـهب را مناقصه اسناد مناقصه، پیشنهاد تسلیم از قبل باید گر،مناقصه -6-1

 و قوانین محلی، شرایط ن،آ حوالی و کارگاه موقعیت و محل بنادر، دسترسی، هایراه وضع نقل، و حمل مانند الزم،
 هاشتبا یا ناآگاهی به استناد تواندنمی پیشنهاد، تـسلیم از پـس گـرمناقـصه. آورد دست به را جاری و نافذ مقررات

 .کند خود

 وجود،م امکانـات و ساختگاه محـل از( گـزارـصهمناق هماهنگی با لزوم صورت در) تواندمی گر،مناقصه -6-2

 تاسیسات و هاساختمان ها،زمین ـهب را ورود اجـازه گـرمناقـصه نماینـدگان به گزار،مناقصه. آورد عمل به بازدید
 بازدید برای ایبرنامه گزارمناقصه سوی از که صورتی در. دهدمی خود امکان و اختیار حد در بازدید برای مربوط،

 و کارکنان ،گزارمناقصه .گردید خواهد عمل شده بینیپیش برنامه طبق باشد، شده بینیپیش مناقصه کاربرگ در
 آن از ناشـی رجمخا و عواقب گونه هر و کار محل از بازدید خصوص در مـسئولیتی گونـههـیچ وی، عوامـل
 بـه نبایـد و اسـت ناقـصهم موضـوع کارهای شـرایط از گـرمناقصه شدن ترآگاه راستای در بازدیـد ایـن. ندارنـد
 سـوی از شـده ارایـه شـفاهی اطالعـات .شـود تلقی مناقصه، اسناد دقیق بررسی برای جایگزینی عنـوان
 سنادا به ایالحاقیه طی که آن مگر کند،نمی ایجاد گزارمناقصه برای تعهدی مشاور، مهندس یا گزارمناقصه
 .شود افزوده مناقصه

 را مناقصه اسـناد تمـام گـرناقـصهم که شد خواهد تلقی آن منزله به پیشنهاد، تسلیم و مناقصه در شرکت -6-3

 به آورد، دست به تواندمی تجربـه با گرمناقصه یک که حدی تا را هاآن به مربوط اطالعات و کرده مطالعه دقت به
 سوی از شده اعالم موارد نایاستث به) ندارد وجود مناقصه اسناد در او نظر به اشتباهی یا ابهام و است آورده دست

 (.6-9 بند در گرمناقصه

 تواندمی باشـد، داشـته سوالی یا بهاما مناقصه، اسناد از قسمتی مفهوم مورد در که گرانمناقصه از یک هر -6-4

 دریافت قاضایت و ساخته مطلع را گزارمناقصه ،(است دورنگار الکترونیکی، از منظور) الکترونیکی یا کتبی صورت به
 زا قسمتی گرمناقصه نظر هب اگر. است شده مشخص مناقصه، کاربرگ در گزارمناقصه نشانی. بنماید کتبی توضیح

 اشتباه نای باید گرمناقصه د،باش داشته غیره و محاسبات یا و مشخصات نظر از اشکالی یا اشتباه مناقصه اسناد مفاد
 دپیشنها اقتـضا، ـورتص در و کند منعکس مناقصه درکاربرگ مقرر مهلت در پیشنهاد، تسلیم از قبل را اشـکال و

 که مهلتی در که مناقصه اسـناد حاصـال یا توضیح ارائه هایدرخواست به گزار،مناقصه. نماید ارائه را خود اصالحی
 شرح و گزارمناقصه اسخپ. داد خواهد پاسخ کتبا کند دریافت است شده تعیین مناقصه کاربرگ در منظور این برای

 اسناد که گرانیمناقصه متما برای نشود، مشخص هاآن درخواست منبع که ایگونه به ها،اشکال یا هاپرسش
 گر،مناقصه اظهارنظر عدم. شـد خواهـد ارسـال یکسان طور به اند،نکرده انصراف اعالم و نموده دریافت را مناقصه

 .شد خواهـد تلقی وی نظر از مناقصه، اسناد بودن واضح و اشکال بدون منزله به



 (BOO/BOT/ROTسرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روش  )دستور العمل شرکت در مناقصه قراردادهای 

       5 

 رد شودمی دعـوت گـرانمناقصه خبمنت نمایندگان از باشد، شده تعیین مناقصه کاربرگ در که صورتی در -6-5

 از هدف. کنند شرکت گـردد،مـی برگـزار مناقـصه کاربرگ در شده درج زمان و مکان در که توجیهی جلسه
 اسناد با ارتباط رد است ممکن که است هاییپرسش به پاسخ و مناقصه موضوع کارهای تشریح جلسه، این تشکیل
 و دورنگار طریق از ای کتبی را هاپرسش امکان، حد در شـودمـی درخواست گرانمناقصه از. شود مطرح مناقصه
 خپاسـ و شـده مطـرح هـایپرسـش مـتن. کنند گزارمناقصه تسلیم جلسه، تـشکیل از قبـل هفتـه( 1) یک حداقل

 سانیک طور به اند،کردهن انصراف اعالم و نموده دریافت را مناقصه اسناد که گرانیمناقصه تمـام بـرای مربـوط
 صدور با کار این اشد،ب مناقصه اسناد اصالح به نیاز توجیهی، جلسه برگزاری نتیجه در هرگاه .شد خواهد ارسال

 .گیردمی انجام الحاقیه

 الحاقيه صدور و مناقصه اسناد در نظر تجديد -7

 کاربرگ در که صورتی در یا مناقصه، ربرگکا در شده تعیین تاریخ تا زمان هر در تواندمی گزار،مناقصه -7-1

 در پیشنهادها، تسلیم یبرا شـده تعیـین روز آخـرین از پیش روز( 7) هفت مدت است، نشده تعیین زمانی مناقصه
 صدور با خود، الحدیدص به یا و دیگر دلیل هـر بـه یا گـران،مناقصه سوی از شده درخواست توضیحات به پاسخ

 تعویق به را پیشنهادها گشایش ای تسلیم موعد یا و آورده عمـل بـه نظـر تجدید مناقصه اسناد در هایی،الحاقیه
 .بیاندازد

 ایاقیهالح طی مراتب باید باشد، قصهمنا موضوع کارهای تغییر مستلزم مناقصه اسناد در نظر تجدید هرگاه -7-2

بی باید گران،مناقصه. ودش داده ایـشان بـه تغییر و اصالح اعمال برای کافی فرصت و گردد اعالم گرانمناقصه به
 هاآن سوی از ن،آ در شده درج اطالعات که شـد خواهـد فـرض چنـین و کنند اعالم را الحاقیه وصول درنگ
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد

 .گردندمی محسوب مناقصه اسناد نشدنی جدا اجزای ها،الحاقیه -7-3

 پيشنهاد تهيه:  ج

 پيشنهاد زبان -8

 کاربرگ در شـده تعیـین( هـای)بـانز بـه باید آن، به مربوط مدارک و هامکاتبه تمام و مناقصه پیشنهاد -8-1

 مناقصه اسـناد مفاد ـقطب که آن از هاییبخـش ترجمـه باید باشد، دیگری زبان به مدارکی هرگاه. باشد مناقصه
 .داشت خواهد اولویـت ترجمـه مغـایرت صـورت در و شـود ارائه نیز کاربرگ در شده تعیین زبان به است، الزم

 مناقصه پيشنهاد دهنده تشکيل مدارک -9
 :باشد زیر مدارک شامل باید مناقصه، پیشنهاد

 ورالعملدست 12 ماده مفاد طبق ،(مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -9-1

 در) دیپیشنها قیمت آنالیز و( وجود صورت در) هاقیمت و مقادیر( فهرست یا) جدول ،قیمت پیشنهاد برگ -9-2

 گرمناقصه توسط شده مهر و امضا تکمیل،( وجود صورت
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مناقصه مجـاز امـضای صـاحبان سـوی از پیشنهاد( گان)امضاکننده که این بر دال محضری، نامهوکالت -9-3

 سند یک رگمناقصه بـرای ،13 همـاد مفاد طبـق آن اعتبـار دوره در پیشنهاد، و( اند)است بوده کار این به مجاز گر،
 .است تعهدآور

 .ستا شده تکمیل گرمناقصه سوی از که مناقصه، اسناد در موجود هایجدول -9-4

 خصاتمش بـرای پیـشنهاد تفـصیلی شرح: شـامل ای،مرحله دو هایمناقصه در بازرگانی،-فنی پیشنهاد -9-5

 و بروشورها: نندما فنی اطالعـات سایر نیز و مناقصه موضوع کارهای اجرای روش و سازمان تجهیزات، فنی
 .است ویژه هـایفناوری  و یدکی لـوازم تجهیزات، مصالح، از دیگری جزییات

 و هـانقـشه جمله از یفن مدارک رد اشـکال، یا اشـتباه رفـع بـرای پیـشنهادی هایحلراه تفصیلی شرح -9-6

 هنوز 4-6 بند طبق گـرـصهمناق اعالم وجود با و داشته اشکال یا بوده اشتباه گر،مناقصه نظر به که فنی مشخصات
 .است اشکال یا اشتباه دارای او نظر به

 .باشد رسیده گراقصهمن امضای و مهر به که مناقصه اسناد مدارک سایر و دستورالعمل این -9-7

برحسب نوع  مورد نیاز تکمیلی العاتاط از قسمتی یا تمام باید گر،مناقصهدر مناقصه های دو مرحله ای،  -9-8

 یمتسل ،ده استش مـشخص همناقـص کاربرگ دررئوس آن در زیر اعالم شده و به عنوان نمونه  که راکار و قرارداد 
 ادپیشنه از جزیی باشد الزم گـزارمناقـصه تـشخیص به که اطالعات این از مواردی. باشد متعهد هاآن به و کند
 .گرددمی تعیین مناقصه درکاربرگ شود، تلقی گرمناقصه بازرگانی-فنی

 این ارتباط نحـوه و مناقـصه موضـوع کارهای انجـام برای گر،مناقصه مدیریتی ساختار و سازمان شرح -9-8-1
 گرمناقصه کلی سازمان با سازمان،

مناقصه مختلـف کاری هایگروه یا مشارکت اعضای از یک هر که مناقصه، موضوع کارهای تفکیک -9-8-2
 .داد خواهند انجام ،(وجود صورت در) دوم دست پیمانکاران یا گر

 مشخصات و هـانقـشه در که مـواردی در مناقـصه، موضـوع کارهای انجام روش به مربوط اطالعات -9-8-3
 :شامل حداقل باشد، نشده تعیین فنی

 :شامل باشد، گرمناقصه عهده به کارها از قسمتی طراحی که مواردی در طراحی، و هندسیم -9-8-3-1

 استفاده مورد یها نامه آیین و ها داستاندا نوع( 1)

 کار اجزای طراحی برای پیشنهادی، هایحلراه و رویکردها ها،روش( 2)

 کنترل و هابازرسـی کنندگان،تـامین انتخـاب قراردادی، امور شامل تجهیزات، تدارک گونگیچ -9-8-3-2
 آنها حمل و کیفیت

 کارها امانجـ بـرای نیـاز مـورد آالتماشـین و انـسانی نیروی تامین مصالح، تدارک گونگیچ -9-8-3-3

 .اجرایی هایفعالیت نوع و مختلف هایسازه تفکیک به ساختمانی کارهای اجرای وشر -9-8-3-4

 .دارد اندازیراه و آزمـایش بـه نیـاز که کارهایی سـایر و تجهیـزات اندازیراه و آزمایش نصب، وشر -9-8-3-5

 ایمنی کنترل و تامین وشر -9-8-3-6
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 موضوع یدرکارها وجـود صـورت در) بـرداریبهـره برای گزارمناقصه کارکنان آموزش وشر -9-8-3-7
 (مناقصه

 نـصب، اجـرا، تـدارکات، طراحی،) مناقصه موضوع کارهای مختلف هایفعالیت اجرای زمانی برنامه -9-8-4
 تآالماشـین نی،انـسا نیـروی جملـه از تخصیصی، ادیپیشنه منابع دادن نشان با ،(انتقال برداری،بهره ،ندازیاراه

 کارها پیشرفت کنترل و بندیزمان روزرسانی به چگونگی و مصالح و گرمناقصه

 مناقصه موضوع کارهای انجام برای کیفیت، وکنترل تضمین جامع برنامه -9-8-5

 شود،می اعمال ناقصه گزارم و مشاور سوی از که نظارتی بر عالوه مناقصه، این در گر مناقصه های مسئولیت به توجه با

 رنامهب که است الزم رو این از. گرددمی حاصلگر  مناقصه سازمان درون در کنترلی خود سیستم ایجاد با کیفیت تضمین

 موضوع خدمات شرح مانجا در آن شرایط و الزامات کلیه و بوده مشخص ابتدا از گر مناقصه کیفیت تضمین و کنترل

 .گیرد قرار مدنظر قرارداد

 هارائ را خود کیفیت ضمینت و کنترل جامع برنامه است موظف بازرگانی -فنی پیشنهاد از بخشی عنوان به گرمناقصه

 وی بعدی اقدامات مبنای و شده تکمیل و اصالح ،گزار مناقصه نظر با و قراردادی مذاکرات حین در برنامه این. نماید

 . گرفت خواهد قرار

 ( WBS) دوره احداث پروژه  یساختار شکست کارها -9-8-6

 ارائه زمان در است موظف گر مناقصه. است شده درج مناقصه کاربگ در 2 سطح تا احداث دوره یکارها شکست ساختار

 .دینما ارائه و کرده زیر، 3 سطح تا حداقل را ساختار نیا شنهادیپ

 ندرجم یدیکل یدهاموع و مهبرنا نیا تیرعا با یلیتفص یگذار موظف به ارائه برنامه زمان بند هیسرما شبردیدوره پ در

 یحقوق عاتتب و احداث دوره یاه تیفعال انجام یمبنا ریپذ هیسرما/داریخر دییتا از پس برنامه نیا. باشد یم قرارداد در

 .بود خواهد آن از یناش

 کار پیشرفت کنترل سیستم -9-8-7

 .نماید تشریح ار خود اجرایی منابع و هزینه زمان، شامل پروژه پیشرفت کنترل سیستم بایستی گرمناقصه -

 و هـانقشه در شده درخواست مشخصات با تجهیزات، و مصالح که این بر دال مثبت، مدارک -9-8-8
آن مبدا کشورهای و پیـشنهادی تجهیزات و مصالح که دهد نشان باید مدارک، این. دارد تطبیق فنی مشخصات

 .دارد تطبیق مناقصه اسناد با ها،

 و بوده اطالعات و نقشه ش،گزار شکل به است ممکن مناقصه، اسناد با تجهیزات تطبیق دهندهنشان مثبت مدارک
 : باشند برداشته در را زیر موارد باید

 تجهیزات فنی و عملکردی هایویژگی تفصیلی شرح( 1)

 کار برای که هغیر و مخصوص ابزار یدکی، قطعات تهیه جهت موجود منابع کامل مشخصات شامل فهرستی( 2)
 .دارد ضرورت تجهیزات مناسب و مداوم کردن

 اساس بر یشنهادی،پ تجهیزات و مصالح بودن قبول قابل مورد در کافی، مدارک و فنی مشخصات از توضیحی( 3)
 شده یاد مشخصات
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 هانآ نصب کننده یا سازنده ،ندهتولیدکن خود که دهدمی پیشنهاد را تجهیزاتی نصب یا تامین که گریمناقصه( 4)
 و باشد کشور داخل در هاآن نصب یا تامین به مجاز تجهیزات، آن تولیدکننده یا سازنده سوی از باید نیست،

 .است طشرای واجد شرکت یک دستورالعمل، این ضوابط اساس بر تجهیزات، سازنده که دهد اطمینان

 مناقصه اسناد در گزاراقصهمن سوی از شده تعیین استانداردهای که باشند داشته توجه باید ان،گرمناقصه -تبصره
 تفادهاس دیگری استانداردهای از تواندمی گر،مناقصه. است حداقل تجهیزات و مصالح کار، نیروی طراحی، برای
 صاتمشخ در شده تعیین ایاستاندارده از برتر یا معادل شده، جایگزین موارد که دهد نشان که آن بر مشروط کند،
 .(باشد شده ذکر دیگری گونة به اسناد در صراحت به آنکه مگر) است فنی

 مینتا دوم دست پیمانکاران طریق از که را خدماتی یا تجهیزات، اصلی اقالم جزییات باید گر،مناقصه -9-9

 شنهادپی در اقالم، آن از امهرکد فروشندگان شامل پیشنهادی، دوم دست پیمانکاران ملیت و نام درج با کند،می
 و رخن اما کند، معرفی دوم دست ارپیمانک یک از بیش کاری هر انجام برای تواندمی گر،مناقصه. کند ارایه خود

 یدبا دهد انجام را کار دوم تدس پیمانکاران از یک کدام که آن از نظرصرف پیشنهاد، در شده تعیین هایقیمت
 و مصالح و بوده شرایط واجد ده،ش پیشنهاد دوم دست پیمانکاران تمام که دهد اطمینان باید گر،مناقصه. باشد ثابت

 حذف حق گزار،مناقصه. ودب خواهد 3 ماده شرایط طبق شود، تامین هاآن توسط است قرار که خدماتی یا تجهیزات
 از پس و داشته گاهن محفوظ خود برای ،قرارداد امضای از پیش را پیشنهادی دوم دست پیمانکاران از یک هر

 ها،نآ از کدام هر به مربوط ایکاره و شده تایید دوم دست پیمانکاران گر،مناقصه و گزارمناقصه بین مذاکره
 .شد خواهد فهرست

 مناقـصه، کاربرگ مفاد طبـق که نآ مگـر کنند، تسلیم پیشنهاد یک از بیش توانندنمی گرانمناقصه -9-10

 با را متنوعی فنی( های)نهگزی خواهندمی که گرانیمناقصه. باشند جایگزین پیشنهاد ارایه به مجاز گران،مناقصه
 در را خود پیشنهاد باید بتداا دهنـد، پیـشنهاد جـایگزین( های)گزینه عنوان به مناقصه، اسناد از معقول هایانحراف

. کنند ارایه شودمی نامیده ایهپ گزینه و دارد تطبیق( مجاز هایانحراف لحاظ با) مناقصه اسناد با که ایگزینه مورد
 فنـی، مشخـصات سبات،محا ها،نقشه شامل الزم اطالعات جـایگزین، فنـی( های)گزینه تمام برای آن، بر عالوه
 .کنند ارایه گزار،اقصهمن سوی از کامل ارزیابی برای را مربوط جزییات دیگر و پیـشنهادی اجـرای و نـصب روش

 ایهار مناقصه پیشنهاد با همراه ایدب است، شده درخواست دستورالعمل این مفاد طبق که دیگری مدارک -9-11

 .گردد

 کند، تـسهیل را هاآن به دسترسی که مناقصه پیشنهاد دهندهتشکیل ضمایم و مدارک تمام از فهرستی -9-12

 .شود ارایه پیشنهاد همراه باید

 :باشد شده تسلیم مشارکت یک سوی از پیشنهاد که مواردی در -9-13

 مشارکت اعـضای تمـام بـرای قانونـاا که شود امضا صورتی به باید گفته،پیش نیاز مورد مدارک تمام -9-13-1
 از. ندک متعهد ،مناقصه هادپیشن در مـشارکت سوی از شده پذیرفته تعهدات تمام به متعهد را آنان و باشد تعهدآور

 دهامضاکنن که این بر بنیم مـشارکت اعـضای تمام امضای با محضری نامهوکالت باید پیشنهاد، همراه رو این
 .شود ارایه دارد را پیـشنهاد امـضای بـرای تـام اختیـار آنان سوی از پیشنهاد،

 مشارکت نامـهموافقـت. شود ارایه پیشنهاد همراه باید نیز، اعضا بین مشارکت نامهموافقت از اینسخه -9-13-2
 :نباشد هاآن به محدود اما باشد، زیر موارد شامل باید
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 .مشارکت در اعضا از یک هر سهام درصد( الف) 

 همراه با معرفی رهبر مشارکت. اعضا از یک هر مسئولیتهای و وظایف حیطه( ب)

 رهبر عنـوان بـه باید هست، نیز قرارداد کلیدی هایبخش ارائه مسئول که مشارکت اعضای از یکی -9-13-3
 امضاهای به که رسمی یانامـهوکالـت صورت به باید ها،مسئولیت و اختیارها واگذاری این .شود تعیین مشارکت

 و یتمسئول قبول به جازم باید مشارکت، رهبـر. شـود ارائه  پیـشنهاد بـا همـراه است، رسیده اعضا تمام مجاز
 .باشد مشارکت اعضای تمام و هـریک از نماینـدگی بـه هـامکاتبه و دستورها دریافت

 .دنمایمی خودداری آن، افشای از و دهکر تلقی محرمانه را دریافتی اطالعات تمام گزار،مناقصه -9-14

 پيشنهاد هايقيمت -10

 ،(ودوج صورت در) هاقیمت و مقادیر( فهرست یا) جدول در شده تعیین ترتیب به باید پیشنهاد هایقیمت -10-1

 .شوند هئارا مناقصه اسناد در شده مشخص نحوه طبق یا

 یک هر قیمـت شود، پیشنهاد گرمناقصه سوی از باید کار اقالم قیمت مناقصه، اسناد طبق که مواردی در -10-2

 آن مقابل در قلمی قیمـت ههرگا. شود نوشته آن مقابل در باید ها،قیمت و مقادیر( فهرست یا) جدول اقالم از
 هاقیمت و مقادیر( هرستف یا) جدول اقـالم سایر در قلم، آن قیمت که بود خواهد این بر فرض باشد، نشده نوشته
 .است گردیده منظور

 هـایهزینـه گر،مناقصه سود جمله از مشروحه، کارهای کامل هایقیمت شامل پیشنهاد هایقیمت -10-3

 و ارکنانک قانونی زایـایم اجتمـاعی، تـامین بیمـه قانونی، عوارض سایر گمرکی، عوارض مالیات، مانند باالسری
 مناقصه، اسناد در که یـنا مگر است،( کشور خارج یا داخل به مربوط) مشابه هایهزینه سایر و متعلقه ضرایب کلیه

 جریان در است مکنم که است هـاییهزینـه تمـام شـامل هـاقیمت این همچنین. باشند شده مستثنی روشنی به
 در که است تعهدهایی و هامسئولیت ها،مخاطره تمـام گـرفتن نظـر در با و شوند واقع هاآن برای و کارها اجرای
 .گیردمی صورت هانآ مبنای بر مناقصه، در شرکت و شده بیان ضـمنی صـورت بـه یا صراحت به مناقصه اسناد

 شـده تهیه معسرج صورت به است ممکن مناقصه اسناد در شده درج هایقیمت و مقـادیر( فهرست یا) جدول
 در آن، تکمیـل و تفـصیلی فهرسـت تهیـه بـه نـسبت هستند موظف پیشنهاددهندگان صورت، ایـن در. باشـد

 .کنند پیوست خود پیشنهاد به و نموده اقدام مناقصه، اسناد طبق لزوم صورت

 هیکل و ردیپذ یم را آن تیمسئول و هبود یو اتیفرض گرمناقصه یمال شنهادیپ در شده درج طیشرا هیکل -10-4

 نیتام درخصوص یتعهد گونه چیه ارزگمناقصه. دینما لحاظ دیبا خود شنهادیپ در را موارد نیا رییتغ از یناش تبعات
 شده رذک طیشرا تحقق به شروطم کهیدرصورت گذارمناقصه شنهادیپ. ندارد را آن به مربوط مالحظات و پروژه یمال
ر صورت به تشخیص هدر .گردد یم برخورد یو با اسناد مطابق و شده یتلق مردود باشد، یو یمال شنهادیپ در

ذف حناقصه گر منهاد کمیسیون مناقصه هر موضوعی که پیشنهاد مناقصه گر را مشروط نموده باشد، از متن پیش
 گونه اعتراضی در اینخصوص نخواهد داشت. خواهد شد و مناقصه گر حق هیچ

 قیمت بـا ـایگزینج پیـشنهاد قیمت اگر ،(بودن مجاز صورت در) جایگزین پیشنهاد ارایه صورت در -10-5

 و مقادیر( فهرست یا) جدول و مجزا پیشنهاد برگ یک جایگزین، پیشنهاد هر برای باشد، متفاوت پایه پیشنهاد
 .شودمی داده قـرار «ج» پاکـت در همگـی و گردیـده تهیـه آن بـه مربـوط هایقیمت
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 پيشنهاد ارزهاي -11

 .ودش گذاریقیمت مناقصه، کاربرگ در شده تعیین ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد -11-1

بیست و ، حـاکم بـدیلت هاینرخ باشد، نشده تعیین( ها)ارز برای تبدیل نرخ مناقصه، کاربرگ در اگر -11-2

 نافذ ه،گردید تعیین انایر اسالمی جمهوری مرکزی بانک سوی از که روز قبل از تاریخ ارائه پیشنهاد (28) هشت
 .بود خواهد

 (مناقصه) كار ارجاع فرآيند در شركت تضمين -12

 که ریال به مناقصه، درکاربرگ دهش تعیین مبلغ به تضمینی باید مناقصه، در شرکت برای گرمناقصه -12-1

 از یکی از مناقصه، اسناد در دهش تعیین فرم طبق شود،می آغاز پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین تاریخ از آن اعتبار
 .نماید ارایه ودخ پیشنهاد ضمیمه به و تهیه مناقصه، کاربرگ در شده درج ضوابط طبق و ایرانی هایبانک

 .دش خواهند رد و نبوده قبول ابلق ،(مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین فاقد پیشنهادهای -12-2

ناقـصهم و مناقصه برنده استثنای به گران،ناقصهم (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت هایتضمین -12-3

 خواهد اعالم گرانناقصهم به مراتب و شده آزاد وقت اسرع در گیرد،می قرار دوم مرتبه در وی پیشنهاد که گـری
 .گردید

 دوم تبـهمر در او پیـشنهاد که گریاقصهمن و مناقصه برنده (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -12-4

 ـهب ،رتبه اولموی مناقصه گر از س دوره پیشبرد تعهـدات انجـام تضمین تسلیم و قرارداد مبادله از پس ،دارد قـرار
 شـده تعیین مدت محدوده در گرانمناقصه هزینه به تضمین این لزوم، صورت در. شودمی بازگردانـده گـرمناقـصه

 .گردید خواهد تمدید آن، تجدید برای

 :شودمی بطض زیر هایحالت در ،(مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین -12-5

 .بگیرد پس دارد، اعتبار که مدتی در را خود پیشنهاد گرمناقصه هرگاه -12-5-1

 :که صورتی در مناقصه، برنده مورد در -12-5-2

 یا نکند، امضا دستورالعمل این 28 ماده مفاد طبق را قرارداد( الف)

 .نسپارد دستورالعمل این 29 ماده مفاد طبق را" "پيشبرد يدوره" تضمین( ب)

 مناقصه پيشنهاد اعتبار مدت -13

 ناقصهم کاربرگ در که مـدتی بـرای پیـشنهادها تـسلیم موعـد آخرین از نظر، هر از باید پیشنهادها، -13-1

 گزارمناقصه سوی از ،باشند داشـته اعتبـار کمتری مـدت بـرای که پیشنهادهایی .باشند معتبر است، شده مشخص
 .شد خواهند رد
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 مناقصه پيشنهاد امضاي و شکل -14

 و تکمیل ـه،تهی 15 مـاده ویـژه بـه و دسـتورالعمل ایـن در شـده تعیین ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد -14-1

 شده مهر و الک و ناسبم لفـاف در اسـت، شده بیان دستورالعمل این در که دیگری اسناد با و شود امضا و مهر
 .شود داده قرار

 اسناد امضای اختیار که کسانی نام و گرمناقصه مورد در کامل اطالعات متضمن باید مناقصه، پیشنهاد -14-2

 این 3-9 بند براساس رگـمناقـصه مجـاز امـضای صاحبان وسـیله بـهو  باشد دارند، را هاقرارداد و تعهدآور
 .شود امضا دستورالعمل،

مناقصه مهـر و مجـاز ـضایام بـا بایـد ارقام، یا هاعبارت در تغییر یا خوردگیقلم شدگی،پاک هرگونه -14-3

 .گیرد قرار تایید مورد گر،

 امضای به باید هااصالحیه یا و هاالحاقیه رگونهه پیشنهاد، و مناقصه اسناد هایبرگه و هاصفحه تمام -14-4

 .شود مهر و رسـیده گـرمناقـصه مجاز امضاء دارندگان

 .باشد تاریخ دارای باید پیشنهاد -14-5

 پيشنهادها تسليم: د

 پيشنهادها گذارينشانه و مهر و الک -15

 :شود ارائه قرار گانه سه یهاپاکت در زیر ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد مدارک و اسناد -15-1

 لتحوی «ج» و «ب» و «الف» جداگانه پاکت سه بقال در را خود مدارک و اسناد بایستمی گرانمناقصه -15-2

 داده قرار گانه سه هایپاکت در زیر ترتیب به باید مناقصه، پیشنهاد مدارک و اسناد حاوی هاپاکت محتویات. نمایند
 :شود

 باشدمی (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین به مربوط «الف»پاکت . 

 ستا 1-9 بند موضوع تضمین حاوی و شودمی مشـخص «الف» پاکت عنوان با که پاکتی

 :است زیر اسناد حاوی و بازرگانی-فنی پیشنهاد به مربوط ،«ب» پاکت -

 جزء ضرایب دولج و قیمت پیشنهاد برگ استثنای به) 5 ماده در شده تعیین مناقصه اسناد از نسخه یک -
  رگمناقصه سوی از شده امضا و مهر تکمیل، ،(هاقیمت مقادیر فهرست  جدول یا فصول

 5-9 بند وعموض) ناقصهم پیـشنهاد مـدارک تمـام و )در مناقصه های دو مرحله ای( بازرگانی-فنی پیشنهاد مدارک -
 ( 9-9 تا

 مناقصه کاربرگ در مندرج مدارک سایر همچنین -

 قابل پیشنهادی بلـغم از بخـشی یا تمـام آن از و باشـد مربـوط قیمت به که اطالع گونههیچ ،«ب» پاکت در
 .گیرد قرار نباید باشد، استخراج
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 قیمت پیشنهاد به مربوط ،«ج» پاکت  

 و "مالی لمد" جداول ،قیمت پیشنهاد برگ حاوی و شودمی مشخـص «ج» پاکت عبارت با که دیگری پاکت
 صـورت در) پیـشنهادی قیمـت آنالیز و( وجود صورت در) هاقیمت و مقادیر فهرست یا جدول ،"ثانویه مالی مدل"

 . بود خواهد 2-9 بند موضوع ،(وجـود

 نسخه یک) همناقص کاربرگ در شده مشخص شمار به باید ،«ج» و «ب» هایپاکت محتویات تمام -15-3

نسخه جلد روی و «صلا» عبـارت باید ،اصل نسخه جلد روی .شوند تسلیم و تهیه ،(رونوشت هانسخه بقیه و اصل
 بین اختالف وجود صورت در. شود نوشته..« . رونوشت» و« 2رونوشت» ،«1 رونوشت» عبارت رونوشت، های

 .بود خواهـد عمل مالک اصل نسخه مختلف، هاینسخه

 شده مهر و کال پاکت یا لفاف در جمعاا  و شده مهر و الک باید ،«ج» و «ب» ،«الف» پاکت سه از یک هر
 و پیشنهاد، ارایه به عوتد نامـهشـماره و عنـوان گـر،مناقـصه نـشانی و نام هاآن روی و شوند گذارده دیگری
 . شدبا شده نوشته وضوح به ،«نشود باز({ پیشنهادها گشایش جلسه تاریخ}.../.../.... ) تاریخ تا» عبارت

 پيشنهادها تسليم مهلت -16

 تا و کنند تکمیل آن، در شده درج شرح هب و دستورالعمل این رعایت با را خود پیشنهاد باید گرانمناقصه -16-1

 یدرس و نموده تسلیم ه،مناقص کاربرگ در شده درج پستی نشانی به مناقصه، کاربرگ در شده تعیین تاریخ و ساعت
 هانآ از پیشنهادها، گشایش هجلس تا و کرده ثبـت را شده دریافت پیشنهادهای همه گزار،مناقصه. کنند دریافت
 .نمایدمی صیانت

  1-7 بنـد طبـق را پیـشنهادها شایشگـ یا تسلیم مهلت خود، تشخیص به است ممکن گزار،مناقصه -16-2

 .است هشد تمدید مهلت تـابع ،پیشنهاددهنـدگان و گزارمناقصه تعهدهای و حقوق تمام حالت، این در. کند تمدید

 .کرد نخواهد دریافت شود، تسلیم شده یاد مهلت از دیرتر که را پیشنهادهایی گزار،مناقصه -16-3

 مناقصه پيشنهاد گرفتن پس و جايگزينی اصالح، تمايل، عدم اعالم -17

 داکثرح بایـد نباشـد، مناقـصه در شـرکت بـه لمایـ علـت هـر به مناقصه اسناد خریدار که صورتی در -17-1

 . مایـدن اعـالم گزارمناقصه به کتباا  را مراتب مناقصه، کاربرگ در شده تعیین مدت ظرف

 اصالح که آن شـرط به بگیرد، پس یا کرده اصالح تسلیم، از پس را خود پیشنهاد تواندمی گر،مناقصه -17-2

 پیشنهاد تسلیم برای شـده یـینتع مهلـت از پیش ،3-17 بند طبق آن، گرفتن پس به تمایل اعالم یا پیشنهاد
 .باشد شده انجام

 آخرین از پیش را گزارمناقصه کتباا  ایدب کند، اصالح یا و بگیرد پس را پیشنهادی بخواهد که گریمناقصه -17-3

 گزارمناقصه نشانی به باید پیشنهاد، گرفتن پس درخواست. سازد مطلع پیشنهادها، تسلیم برای شده تعیین مهلت
 .باشد «پیشنهاد نگرفت پس درخواست» عبـارت و نامـه،دعـوت شـماره و عنـوان برگیرنـده در و شده تسلیم

 و شده گرفته یدهناد پیشنهادها، تسلیم مهلت آخرین از پـس شـده دریافت پیشنهاد گرفتن پس هایدرخواست
 .گردید خواهد تلقی معتبر پیشنهاد
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نشانه و شـده تهیـه ،15 مـاده رد شده مشخص ترتیب به و هانسخه شمار به باید پیشنهاد اصالحیه -17-4

 ای «ب پاکت –پیشنهاد اصـالحیه» یا ،«الـف پاکـت -پیـشنهاد اصالحیه» عبارت مورد، حسب بر و گردد؛ گذاری
 فرآیند در شرکت نتضمی به مربوط پاکت در ترتیب به و شده نوشته هاآن روی ،«ج پاکت -پیشنهاد اصالحیه»

 یک داخل در باید ،(ها)پاکت این .شوند گذاشـته قیمـت پیـشنهاد یا بازرگانی-فنی پیشنهاد یا ،(مناقصه) کار ارجاع
 .شوند داده قرار دارد، «اصالحیه» عالمـت که شـده مهـر و الک لفاف با خارجی پاکت

 پيشنهادها ارزيابی و گشايش:  هـ

 گزارمناقصه سوي از مناقصه، پيشنهادهاي گشايش -18

 در را پیشنهادها گـرفتن پـس مـالیاحت هایدرخواسـت و هـااصالحیه پیشنهادها، ،مناقصه کمیسیون -18-1

 درج محل و ریختا ساعت، در پیـشنهادها گـشایش جلسه در شرکت برای که گران،مناقصه نمایندگان حضور
  .کندمی باز اند،شده دعوت مناقصه کاربرگ در شده

سپ برای درخواسـتی اگر ابتدا ه،جلس در کنندگانشرکت و پیشنهاددهندگان اسامی فهرست تهیه از پس -18-2

 که پیشنهادهایی. شودـیم خوانـده گـرمناقـصه نام و گردیده باز پیشنهادها باشد، نشده دریافت پیشنهاد گرفتن
 مربوط گرانناقصهم به عینـا و نگردیده باز باشد، شده تسلیم 17 ماده مفاد طبق هاآن گرفتنپس درخواست
 ترتیـب بـه مناقصه، سیونکمی سوی از ها،آن هایاصالحیه و پیشنهاد هایپاکت آن از پس .شد خواهند بازگردانده

 :شودمی باز دیگری از پس یکی زیـر

 خواهـد بـاز آن اصـالحیه وجود، صورت در آن متعاقب و «الف» پاکت ابتدا، پاکت بازگشایی جلسه در -18-2-1
 نباشد، کامل دسـتورالعمل این دیگر طشرای و 1-15 بند در شده تعیین ترتیب به پاکت، این محتوای هرگـاه. شـد

 خواهد بازگردانده گرصهمناق بـه ناگـشوده صـورت بـه عینـا ،«ج» و «ب» هـایپاکت و شده تلقی مردود پیشنهاد
 .شد

 : گرددمی عمـل زیـر شرح به باشد، کامل شد، بیان باال در که شرحی به ،«الف» پاکت محتوای گاه هر -18-2-2

( ها)آن شکلی ارزیابی از سپـ و شـد خواهـد بـاز آن، اصالحیه و «ب» پاکت ای،مرحله دو هایمناقصه در -
 .شودمی متسلی بازرگانیو  فنـی کمیته بـه بررسـی بـرای آن محتـوای مناقـصه، کمیسیون توسط

 .شودمی رد پیـشنهاد نباشـد، 15 بنـد در مندرج شرایط با منطبق و کامل «ب» پاکت که صورتی در

و  «ج»اکت توسط کمیسیون مناقصه، پ «ب»در مناقصه های یک مرحله ای، پس از بررسی شکلی پاکت  -
 اصالحیه آن باز خواهد شد.

 مکان و زمان ،«ب» و «الف» هایپاکت گشایش جلسه پایان دردر مناقصه های دو مرحله ای  -18-2-3
 قابل پیشنهادها اراعتبـ مـدت سـقف تـا زمـان این .شد خواهد اعالم ،«ج» هایپاکت گـشایش جلـسه تـشکیل
 .شودمی نگهداری گزارمناقصه توسـط شـده، مهـر و الک لفـاف یک در ،«ج»هـایپاکـت. اسـت تمدیـد

 ،«ج» هایپاکت و شـد خواهـد اعـالم «ب» هـایپاکت بررسی نتیجه ابتدا ،«ج» هایپاکت افتتاح جلسه در
 «ج» هایپاکت و نموده برگشتا عین اسـت، نـشده واقـع بازرگانی و فنی کمیته قبول مورد که را پیشنهادهایی

 . شودمی گشوده است، قرار گرفته قبـول مورد آنان بازرگانی-فنی پیشنهاد که گرانیمناقصه
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 باشـد، زمال آن مبـانی کنترل و تجزیـه و هـاقیمت بررسـی هرگاه،  «ج»ایی پاکت پس از بازگش -18-2-4
 و فنی کمیته ـورت،ص ایـن در. کند ارجاع بازرگانی و فنی کمیته به را آن بررسی تواندمی مناقصه کمیسیون
 .نمایدمی اعالم مناقصه کمیسیون به را اولیه ارزیابی نتیجه هفته دو ظرف بازرگانی

 مالی پاکت گشایش جلسه و اکاتپ گشایش جلسه در تواندمی گرانمناقصه از یک هر مجاز نماینده -18-3

 کرد خواهنـد شـرکت نـیگرامناقـصه مجاز نمایندگان مالی، پیشنهادهای افتتاح به مربوط جلـسه در. یابد حضور
 .باشد شده واقع قبول مورد «ب» و «الف» پاکات بررسی نتایج که

 خریدار گـرانمناقصه اسامی ستفهر شامل را پیشنهادها گشایش جلسهصورت باید مناقصه، کمیسیون -18-4

 را هاجلسه در شده اعالم اطالعات سایر و جلسه در حاضر گرانمناقصه داده، پیشنهاد گرانمناقصه مناقصه، اسناد
 .نماید تهیه

 شرایطی هیچ تحت اند،نشده واندهخ و نشده گشوده پیشنهادها، گشایش هایجلسه در که پیشنهادهایی -18-5

 .گرفت نخواهند قرار مجدد ارزیابی مورد

 پيشنهادها توضيح -19

 رخواستد گـرانمناقـصه از خـود تـشخیص بـه اسـت ممکـن گزارمناقصه پیـشنهادها، ارزیـابی هنگام -19-1

 و دهبو مکتوب صورت هب آن، پاسـخ و توضـیحات ارایـه درخواست. بنماید پیشنهادهایشان مورد در توضیح ارایه
 هب شده فراهم اطالعات ای توضیحات. شود داده یا و خواسـته پیـشنهاد اصـل یا قیمت در تغییری گونههیچ نباید

 .شودمی محسوب پیـشنهاد جدانـشدنی جـز مکتـوب، صـورت

 (شکلی ارزيابی) پيشنهادها مقدماتی بررسی -20

 الزم هـایتضمین هستند، املک پیشنهادها که این از اطمینان حصول منظور به مناقصه کمیسیون -20-1

 تنظیم و تهیه وابطض طبـق پیـشنهادها و انـدگردیـده امـضا و مهر مناسب صورت به مدارک است، شده فراهم
یم انجام هاپاکت گشایش جلسه در را بررسی این مناقصه، کمیسیون. کرد خواهد مقدماتی بررسی را هاآن اند،شده
 .دهد

 پیشنهاد، در رسـمی تـشریفات از کی هر نشدن اجرا جزیی هاینظمیبی از تواندمی مناقصه، کمیسیون -20-2

 و بازرگانی-فنی ابیارزی نتیجـه در که ایـن شـرط بـه کند، نظر صرف نشود شامل را ایعمده هایانحراف که
 .نگذارد اثری 23 و 22 مواد مفاد طبق مالی

 و است بـولق قابل پیشنهاد آن آیا که کندمی مشخص گزارمناقصه مناقصه، پیشنهاد هر ارزیابی از پیش -20-3

 عمده رافانح یا مغایرت دونبـ که اسـت پیـشنهادی قبـول، قابـل پیـشنهاد. خیـر یا دارد تطبیق مناقصه اسناد با
 .کند تطبیق مناقصه، اسناد با قبولغیرقابل قیدهای و هاشرط نیز و

 :که هستند هاییآن قبول،غیرقابل قیدهای و هاشرط عمده، انحراف یا مغایرت

 .گذارندمی اثر مناقصه، موضوع کارهای عملکرد و کیفیت گستره، بر( 1)

 .نیستند ـازگارس مناقـصه اسـناد در شـده تعیین گر،مناقصه تعهدهای یا گزارمناقصه حقوق با( 2)
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 بولققابل پیشنهادهای که پیـشنهاددهنـدگانی رقـابتی وضـعیت بـه غیرمنـصفانه، صـورت بـه هاآن انعکاس( 3)
 .گذاردمی اثر کنند،می ارایه

ابلق گـر،مناقـصه سـوی از اهماهنگن موارد تصحیح با نباید بعدها نباشد، قبول قابل پیشنهادی اگر -20-4

 و پیشنهاد محتویات اسـاسبر تنهـا پیشنهاد، بودن قبول قابل مورد در گزارمناقصه تشخیص .شود شناخته قبول
 .گرفت خواهد صورت آن، از خارج مدارک به مراجعه بدون

 تنزيل در محاسبات مالی، نرخ رشد هزينه و درآمد و نرخ  واحد ارز به تبديل -21

 نرخ بـا هـستند، خارجی ارز به که ییهاقیمت تمام پیشنهادها، مقایسه و ارزیابی در سهولت منظور به -21-1

روز قبل  (28) شتبیست و ه در ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط مشابه، معامالت برای فروش تسعیر
 .گیردمی قرار مقایسه مالک و شده تبدیل ریال به از تاریخ ارائه پیشنهاد

رخ رشد لی با یک ننمودن پیشنهادات ما به منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، نسبت به همسنگ -21-2

 03 هشمار ابق نشریهمد}مطهزینه و درآمد در طول سالهای آتی اقدام می گردد. براین اساس نرخ رشد هزینه و درآ
طابق شرایط م{ ( 8 و 4 یبندها یمال یهیتوج گزارش هیته یراهنما) شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 در نظر گرفته می شود. مندرج در کاربرگ مناقصه

ای بط مالی بر، نرخ تنزیل در رواگر به مناقصهپرداختی کل به منظور امکان تعیین کمترین ارزش حال  -21-3

 در نظر گرفته می شود.مطابق شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه همه مناقصه گران 

 نظر در کی برابر شنهاداتیپ هیکل یبرا ( α ) به منظور امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادها، مقدار آلفا -21-4

 .شود یم گرفته

 (يا دومرحله يها مناقصه در)  بازرگانی-فنی ارزيابی -22

 نظـورم بـه قبـولقابـل پیـشنهادهای از یکامل ارزیابی بازرگانی،و  فنی کمیته توسط گزار،مناقصه -22-1

 به یدنرس منظور بـه .دهدمی انجام هستند فنی مشخصات و هانقشه طبق فنی نظر از پیشنهادها که این تشخیص
 از هشد فراهم اطالعات ساسا بر را پیـشنهادها فنـی مختلـف هایجنبـه بازرگانی،و   فنی کمیته تشخیصی چنین
 :داد خواهد قرار مقایسه و بررسی مورد ر،زی معیارهای بـه توجه با و 9-9 تا 5-9 بند مدارک در گران،مناقصه سوی

 فنی مشخصات و هانقشه با بازرگانی،-فنی یشنهادپ کلی تطبیق و بودن کامل -22-1-1

 انتظار مورد کارآیی و عملکردی معیارهای به دستیابی -22-1-2

 نگهداری خدمات و یدکی لوازم به مدت دراز دسترسی و مقدار نوع، -22-1-3

 قرارداد تکمیل مدت در مناقصه، موضوع کارهای تکمیل -22-1-4

 حداقل که پیشنهادی .است شده فهرست مناقصه کاربرگ در لزوم، صورت در که مربوط عوامل دیگر -22-1-5
 خواهد رد و شده تلقی ناقص نکنـد، بـرآورد را قبـولقابـل بودن مشروح و سازگاری بودن، کامل استانداردهای

 .شد
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 روشی مناقـصه، موضـوع کارهای تناسـب هب و گفته پیش هایهدف به دستیابی منظور به گزار،مناقصه -22-2

 مشخص مناقصه هایبرگکار در مربـوط، امتیازهای و معیارها تعیین جمله از بازرگانی،-فنی ارزیابی برای را
 .نمایدمی معین نیز را پیشنهادها پذیرش امتیاز نصاب حد همچنین. کندمی

جایگزین  دستورالعمل(، پیشنهاد این 10-9طبق بند در صورتیکه ارائه پیشنهاد جایگزین مجاز باشد) -22-3

ول و به ت قابل قبمشخصا که پیشنهاد جایگزین از نظر محاسبات فنی، مالی و سایر یبرنده اول، بررسی و درصورت
 ود. شاین پیشنهاد پذیرفته می صرفه و صالح مناقصه گزار با تشخیص کمیسیون مناقصه باشد، 

 .شودمی انجام قیمت هایاکتپ گشودن از پیش اصلی هایپیشنهاد بازرگانی-فنی ارزیابی هرگونه -22-4

 یشنهادیپ متیق و اشدب معقول طیشرا حائز و دینما شرکت مناقصه در گر مناقصه کی تنهادر صورتیکه  -22-5

 مناقصه برنده عنوانب دولت صالح و صرفه گرفتن نظر در با تواند یم مناقصه ونیسیکم شود، داده صیتشخ مناسب

  .دینما اعالم

 مالی ارزيابی -23
 مورد یشکل نظر زا آنها «ب» و «الف» پاکت که یگران مناقصه  «ج» یها پاکت ،یا مرحله کی یها مناقصه در
 دییتا به آنها «ب» و «الف» پاکت که گران مناقصه ریسا یپاکتها و گردد یم ییبازگشا اند گرفته قرار دییتا

 یفن تهیکم اریاخت رد یبررس جهت شده ییبازگشا ج یپاکتها. گردد یم عودت نایع است دهینرس مناقصه ونیسیکم
 .ردیگ یم قرار یبازرگان و

 زامتیا حداقل حائز آنها (ب) فنی پیشنهاد پاکت که گرانیمناقصه «ج» پاکتهای یا مرحله دو یها مناقصه در
 اندردیدهنگ شرایط این حائز که گرانمناقصه سایر های پاکت و گرددمی گشوده ،گردیدهمندرج در کاربرگ مناقصه 

 .ردیگ یم قرار یبازرگان و یفن تهیکم اریاخت در یبررس جهت شده ییبازگشا «ج» یپاکتها .گرددمی عودت عینا

  .گردندمی اعالم مردود مشروط پیشنهادهای -23-1

اس ارقام براس قصه گربه منا پرداختی کل نسبت به محاسبه ارزش حال بازرگانی، و فنی کمیته ابتدا در -23-2

 رذک طیشرا طبق به مناقصه گر پرداختیکل  حال ارزش کند.گران اقدام میمندرج در برگ پیشنهاد قیمت مناقصه
گران محاسبه اقصهبرای کلیه من قیمت پیشنهاد برگ( 2) شماره پیوست در مندرج رابطهو  21 ماده در شده
 .شودمی

 ئزحا (NPVاختی )پردکل دارای کمترین ارزش حال  گرمناقصه یپیشنهاد کمیسیون مناقصه مدل مالی-23-3

 دهد.رجاع میا بازرگانی و فنی کمیتهو تجزیه و کنترل مبانی، به  هاجهت بررسی قیمت ،را طیشرا

 شرح به اشتباهات و داد دخواه قرار بررسی مورد را یابیمجموع و محاسباتی اشتباه گونه هر ،این کمیته-23-4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :                                                          شد خواهد اصالح زیر

 .بود خواهد معتبر حروف مبلغ ارقام، و حروف بین مغایرت صورت در (الف

 آمده دست به ارمقد در واحد قیمت ضرب حاصل از که کل قیمت و واحد قیمت بین مغایرت وجود صورت در (ب

 .گرددمی اصالح مبنا آن بر واحد قیمت و بود خواهد معتبر کل قیمت
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 کمیسیون نظر اب مالی، پیشنهاد مختلف هایبخش در پیشنهادی قیمت اجزای بین مغایرت وجود صورت در (ج

در  دیپیشنها قیمت برمبنای حاتاصال این. گردندمی اصالح هاهمخوانی عدم و ها تناقض ،م هاابها این مناقصه
 .باشدمی گرمناقصهبرگ پیشنهاد قیمت 

 پیشنهاد برگ پیوست ولجدا در شده ذکر مقادیر و مبانی اختالف یا و طرح در جزئی اصالحات انجام صورت در (د

 وقف «ج» بند طبق گیرد،می صورت گرمناقصه پیشنهاد در اصالحات این مناقصه کمیسیون نظر با ابتدا ،قیمت
 و تلقی مخدوش وی یشنهادپ صورت این غیر درو  باشدمی اصالحات و تغییرات این پذیرش به ملزم گرمناقصه

 .گرددمی مردود اعالم

 پیشنهاد برگ در رجمند مبلغ اختالفو  مالی مدل و قیمت اجزای بررسی امکان عدم صورت در همچنین-23-5

 . گرددیم مردود اعالم و شده تلقی مخدوش مناقصه، کمیسیون نظر با گرمناقصه پیشنهاد ،قیمت

 این قبول و مالز اصالحات انجام یا و پیشنهادی قیمت اجزای و مالی مدل صحت تایید از پس-23-6 

 به نسبت یکارروز (21) بیست و یک حداکثر مدت ظرف است موظف گرمناقصه گر،مناقصه توسط اصالحات
 در. دینما گزارمناقصه هدستگا لیتحو را یاصالح شنهادیپ و اقدام یمال مدل در شده اعالم الزم اصالحات انجام

 مذاکره وارد صهمناق بعدی نفر با است مختار گزارمناقصه فوق، مقرر مدت ظرف اصالحات رشیپذ عدم صورت
 .شود

گر جهت کاهش قیمت پیشنهادی وارد مذاکره گزار در جهت صرفه و صالح دولت با مناقصهمناقصه-23-7

یی را توافق ( قیمت نها2لت )الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو 20و وفق ماده  شودمی
 .خواهند نمود

 شرکت یبرا ط،یشرا حائز اول مرتبه گرمناقصه با شده انجام مذاکرات و یمال یاهشنهادیپ یبررس جهینت -23-8

نوان برنده مناقصه عبه  یی،نها متیق شنهادیپ عنوان به دییتا صورت در و ارسال کشور فاضالب و آب یمهندس
 آید.عمل میدعوت به قرارداد عقد جهتاعالم و 

 یدوره" مدتهادهایی که امتیازی داده نخواهد شد. پیشن ،"احداث یدوره"موعد زودتر از اتمام برای  -23-9

 گردند. میرد  ،کننده مییراا در اسناد مناقصه تعیین شده "ی احداثدوره" تر ازطوالنی را، "احداث

 تعهد گرمناقصه ایبر قبل، بند طیشرا طبق شده اصالح متیق ای مناقصه پیشنهاد برگ در مندرج مبلغ -23-10

 نظر با وی پیشنهاد نپذیرد، را 4-23 بند (ج) جز الذکر فوق موارد اصالحی گرمناقصه چنانچه. بود خواهد آور

 .شد خواهد ضبط 2-5-12بند  (ب)جز  طبق مناقصه در شرکت نامه ضمانت و شده اعالم مردود مناقصه کمیسیون

 همچنین. گرددمی عودت رگ مناقصه به عینا مدارک کلیه و گردندمی اعالم مردود مشروط پیشنهادهای -23-11

 ای و مالی مدل و متقی اجزای و متیق شنهادیپ برگ در مندرج مبلغ بین اختالف ها بررسی امکان عدم صورت در

 . گرددمی رد و شده لقیت مخدوش مناقصه، کمیسیون نظر با گرمناقصه پیشنهاد شده، انجام اصالحات رشیپذ عدم

 گزارمناقصه با تماس -24 

 مورد در گزارمناقصه با گرمناقصه تماس گونه هر ،قرارداد امضای زمان تا پیشنهادها گشایش زمان از -24-1

 .شود انجام کتبی صورت به باید پیشنهاد، به مربوط موارد
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 قرارداد مبادله و واگذاري:  و

 قرارداد واگذاري معيارهاي -25

مناسب دارای و کامل وی ادپیـشنه که گـریمناقـصه بـه را قرارداد گزارمناقصه ،26 ماده به مشروط -25-1

 خواهد واگذار باشد، هداد تشخیص قرارداد بخشرضایت اجرای برای شرایط واجد آن، بر عالوه و بوده قیمت ترین
 .کرد

 پيشنهادها رد يا قبول حق -26

 قبـول را هاپیشنهاد از هریک ،مرتبط مفاد این دستورالعمل و قوانین  چارچوب در دارد حق گزار،مناقصه -26-1

 کند رد یرشپذ نامـه ابـالغ از یشپـ زمـان، هر در را پیشنهادها تمام و نماید لغو را مناقصه فرایند یا و کرده رد یا
 .داشت نخواهـد گـران،مناقـصه برابـر در را تعهـدی و مـسئولیت هیچ بابت این از و

 .سازدمی لعمط خود، تصمیم از را گرانمناقصه درنگبی کارفرما مناقصه، لغو صورت در -26-2

 قرارداد واگذاري -27

 یا کتبی صـورت بـه را مناقـصه برنـده گـزار،مناقـصه پیـشنهاد، اعتبار مدت انقضای از پیش -27-1

 رندهب گرمناقصه .اختس خواهد مطلع پذیرش نامه ارسال با ،(است دورنگار الکترونیکی، از منظور) الکترونیکی
  .کند اعالم گزارمناقصه به را ابالغیه این وصـول بایـد مناقصه،

 قرارداد مبادله و امضا -28

 بـا( همناقص اسناد در موجود هنمون طبق) را "قرارداد اسناد" پذیرش، نامه ابالغ از پس گزار،مناقصه -28-1

 اسناد در شده تعیـین مهلت در تا کندمی دعوت مناقصه برنده گرمناقصه از و تهیه طرف، دو هایتوافق اعمال
 . کند مراجعه گزارمناقصه نشانی به آن مبادله و امضا برای مناقصه

 مبادله و امضا برای مناقصه اسناد در شده تعیـین مهلت در تا کند،می دعوت مناقصه برنده از گزارمناقصه -28-2

 .کند مراجعه گزارمناقصه نشانی به آن

 پيشبرد دوره تعهدات انجام نيضمت -29 

انجام  تضمین اگذاری،و ابالغیه دریافت از کاریروز( 21) بیست و یک ظرف باید برنده، گرمناقصه -29-1

 مفر هر یا مناقصه سنادا در شده تعیین شکل طبق و مناقصه  کاربرگ در مندرج مبلغ به را پیشبردتعهدات دوره 
  .نماید یم یو تحویل و تهیه باشد، قبول قابل گزارمناقصه برای که دیگر

 انجام تضمین ارائه عدم یا ،ادقرارد امضای در وی موجه غیر تاخیر یا و مناقصه برنده گرمناقصه امتناع -29-2

 (ناقصهم) کار ارجاع فرآیند در تشرک تضمین به مربوط وجوه که دهدمی حق گزارمناقصه به پیشبرد،تعهدات دوره 
 ضمینت دوم، برنده امتناع صورت در. نماید قرارداد مبادله جهت مذاکره به مبادرت ،دوم برنده با و کرده ضبط را

  .شد خواهد تجدید مناقصه و شده ضبط نیز وی
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 .سازدمی مطلع امر، این از را گرانمناقصه درنگبی گزارمناقصه مناقصه، تجدید صورت در -29-3

 دولت زيان به مصالحه تبانی، و فساد -30

 منـافع یا گـزارـصهمناق زیـان به گرانیمناقصه که شود حاصل اطالع مناقصه، جریان در هرگاه -30-1

 تشخیص به که صـورتی در و شـود گزارش گزارمناقصه به مراتب و اندکرده مصالحه ایران، اسالمی جمهوری
 نام درج با را امر گزارش گزارمناقصه و شد خواهد لغو مناقصه باشد، گرفته صورت امر این گزارمناقصه

 برنامه سازمان و صالح ذی مراجع به قانونی اقـدام بـرای انـد،داشـته شـرکت جریان این در که پیشنهاددهندگانی
 .کرد خواهد ارسال کشور بودجه و

 هاشکايت به رسيدگی -31

مه های مرتبط، در فرایند قوانین و ایین نا  نـشدن اجـرا بـه نـسبت گرانمناقصه از یک هر هرگاه -31-1

 مطرح را خود شکایت ده،ش یاد قوانین و آیین نامه های درچارچوب تواندمی باشد، داشته اعتراض برگزاری مناقصه
 .کند
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 مناقصه هايداده كاربرگ

 مناقصه کاربرگ هب که مناقصه، در شرکت دستورالعمل از موادی تکمیل و توضیح در مناقصه کاربرگ اطالعات
 نهما مناقصه، کاربرگ این در شده درج بندهای شماره. باشدمی آن به موادی نمودن اضافه یا است، شده موکول
 بر مناقصه کاربرگ مفاد ض،تناق وجود صورت در. باشدمی مناقصه در شرکت دستورالعمل در مربوط بندهای شماره

 .دارد اولویت مناقصه در شرکت دستورالعمل مفاد

 برگزار می شود. ]یک مرحله ای/دو مرحله ای[این مناقصه بصورت  1-1

1-6 

 قانون به وادم برخی الحاق 20 دهما استناد به نیرو وزارت نمایندگی به ("پذيرسرمايهخریدار/") ............. شركت

  روش به ............................................مالی،  تامین پروژه اجرای دارد نظر در ،( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم
گران  و قوانین مربوطه به مناقصه ابطضو رعایت با گرانمناقصه توسط مناقصه اسناد مفاد به توجه با را  .............

یرو نیندگی از وزارت امنبه  .....................  این رو این شرکت از واگذار نماید،و براساس قیمت توافقی واجد شرایط 
 را تضمین می نماید.د ................................خری

1-8 

 :کند اقدام لعملدستورا این چارچوب در گزارمناقصه طرف از تواندمی مشاور مهندس که مواردی

 انجام برای ("پذيرسرمايهدار/خري") مشاور عنوان به گزارمناقصه سوی از ...................... مشاور مهندسی شرکت
 و فنی کمیته عضو اقیه،الح صدور ها،آن های سئوال به پاسخ گران،مناقصه پرسش دریافت مناقصه، تشریفات
 کارها رایاج بر نظارت و "راردادق اسناد" تنظیم و تهیه گران،مناقصه مالی ارزیابی و فنی ارزیابی جهت بازرگانی

 .است شده تعیین ،قرارداد در شده ذکر شرایط مطابق

4-1 

 :است زیر شرح به مناقصه، اسناد تکثیر هزینه

 بلغم رداختپ قبال در ...................... مشاور مهندسی شرکت به مراجعه با توانمی را مناقصه اسناد کامل سری یک
 ایران انکیب حساب شناسه ارهشم)  ...................... شماره جاری حساب به مناقصه( دعوتنامه) فراخوان در شده تعیین

 .مودن خریداری ...................... مشاور دسیمهن رکتش بنام ...................... شعبه ،...................... بانک( ............................................( شبا)

 دندار کاربرد  :شودمی پرداخت زیر ضوابط طبق پیشنهاد، تهیه هایهزینه از بخشی 4-2

 .گرددمی انجام مناقصه در شرکت نامهدعوت مطابق کارگاه محل از بازدید 6-2

6-4 

 :است زیر شرح به مناقصه، اسناد مورد در گران،مناقصه هایپرسش ارسال مهلت و نشانی

 ........................................................................................:نشانی

 :هاپرسش ارسال مهلت

 پیشنهاد تسلیم برای گزارمناقصه دستگاه توسط شده تعیین( مهلت) روز آخرین از قبل روز( 7) هفت تا حداکثر

 .شودمی برگزار مناقصه در شرکت نامهدعوت مطابق توجیهی جلسه 6-5

7-1 
 با پیشنهادها تسلیم برای شـده، تعیـین روز آخـرین از پـیش روز (7) هفت مـدت تا حداکثر تواندمی گزار،مناقصه
 یقتعو به را، یشنهادهاپ گشایش یا تسلیم موعد یا و آورده عمل به نظر تجدید مناقصه، اسناد در الحاقیه صدور
 .اندازد
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8-1 

 :است زیر شرح به آن، به مربوط مدارک و مکاتبات پیشنهاد، اصلی( های)زبان

 .است فارسی زبان به هانامه همچنین و هامکاتبه تمام و پیشنهاد زبان

 متن نبودن موجود صورت رد فنی مدارک سایر و فنی هایدستورالعمل ها،نقشه فنی، مشخصات و مدارک و اسناد
 .است معتبر انگلیسی متن فارسی،

 :کند تسلیم بایددر مناقصه های دو مرحله ای  گرمناقصه که نیاز، مورد تکمیلی اطالعات 
  8-9 بند در شده اشاره هایردیف کلیه مناقصه، موضوع کارهای به توجه با( الف
 :از رتندعبا شود داده قرار »ب« پاكت در باید که مدارکی و اسناد شده، ذکر موارد بر عالوه(  ب

 تمعامال در دولت انکارمند مداخله منع قانون شمول عدم مورد در پیشنهاددهنده تعهدنامه شده تکمیل برگ -1
 دولتی

 ردادقرا و مناقصه مدارک و اسناد و مقررات از ناشی مسئولیتهای پذیرش و اجرا تعهدنامه -2

 رسمی هایروزنامه و شرکت ثبت و تأسیس آگهی حاوی رسمی روزنامه شرکت، نامهاساس مصدق رونوشت -3
 قابل و معتبر پاکات یبازگشای زمان در که مجاز امضای دارندگان و شرکت تغییرات هایآگهی آخرین حاوی
  .باشد استناد

 برابر کپی ورتص به مدارک و اسناد رونوشت) امضا حق دارندگان ملی کارت رونوشت و شناسنامه رونوشت -4
 (.شود ارائه اصل

 سایت از صالحیت یصتشخ وضعیت آخرین پرینت ارائه) احراز صالحیت از سازمان برنامه و بودجه گواهینامه -5
 (. است الزامی اسناد، تحویل از قبل روز دو تاریخ به اجرایی فنی نظام دفتر

 امهن آیین 3 ماده طابقم است ذکر به الزم) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت از ایمنی صالحیت تائید اخذ -6
 که ایدنم منعقد راردادق پیمانکارانی با بایستی کارفرما آن، اجرایی دستورالعمل و پیمانکاری امور ایمنی

 .(باشد شده دتایی اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت توسط ایمنی نظر از آنان کار انجام صالحیت
 گرمناقصه سوابق و مشخصات فرم -7

  اجرا دست در کارهای اعالم خوداظهاری فرم -8

 قوقیح اشخاص. معتبر ودهافز ارزش بر مالیات در نام ثبت گواهی ارائه و مالیاتی مؤدیان نام ثبت گواهینامه -9
 .مایندن نام ثبت و مراجعه یمالیات واحدهای و هااداره به اقتصادی شماره اخذ جهت باید اقتصادی شماره فاقد

 شماره نامهصویبت) ایرانی حقوقی اشخاص کلیه به ملی شناسه اختصاص نامهآیین موضوع ملی شناسه -10
.(وزیران هیات 29/1/88 مورخ هـ39271ت/16619

.رسمی دفاتر از تعهدآور و مجاز صاحبان امضای گواهی ارائه -11

 مفاد هب توجه با دارک،م ننمودن ارائه صورت در)مربوط به سال مالی ....... شده حسابرسی مالی هایصورت -12
 شماره نامهویبتص موضوع «حسابرسی تقویت و اجرایی ضمانت افزایش راهکارهای نامهآیین 2 ماده

.(شد نخواهد گشوده «ج» پاكت ،9/2/1388 مورخ ک 39039 ت/26510

 بند در مندرج شرح به مشارکت نامهموافقت: باشد شده تسلیم مشارکت یک سوی از پیشنهاد که مواردی در -13
9-13 
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 "قرارداد" مفاد طبق بر
 به نسبت تاسیسات اساسی بودن قبولقابل بر دال که کافی مدارک ومناقصه گزار  فنی مشخصات از شرحی  -16

 و مصالح کار، نحوه رایب نیاز مورد استانداردهای که نمایند توجه باید گرانمناقصه. باشد مشخصات آن
 ردهایاستاندا ارائه) یتوصیف جنبه صرفاا  ،است شده تعیین مناقصه اسناد در مناقصه گزار توسط که تجهیزاتی

 هایهشمار یا و تجاری اسامی ردها،استاندا تواندمی گرمناقصه. باشدنمی حصری و داشته( عملکرد و کیفیت
 ایگزینج موارد که سازد عدمتقا را کارفرما اینکه بر مشروط ،نماید جایگزین خود پیشنهاد در را دیگری بروشور
 .است شده قید فنی مشخصات در که هستند استانداردهایی از برتر یا معادل اساساا

 این ارتباط حـوهن و مناقـصه موضـوع کارهای انجـام برای گر،مناقصه مدیریتی ساختار و سازمان شرح  -17
 گرمناقصه کلی سازمان با سازمان،

 یا گرمناقصه مختلـف کاری هایگروه یا مشارکت اعضای از یک هر که مناقصه، موضوع کارهای تفکیک  -18
 .داد خواهند انجام ،(وجود صورت در) دوم دست پیمانکاران

 و رویکردها ها،روش( ب) و استفاده مورد هاینامهآیین و استاندارد نوع( الف) شامل طراحی و مهندسی  -19
 کار اجزای طراحی برای پیشنهادی هایحلراه

 و یتکیف کنترل و ها بازرسـی کنندگان،تـامین انتخـاب قراردادی، امور شامل تجهیزات، تدارک چگونگی  -20
 ها آن حمل

 کارها جـامان بـرای نیـاز، مـورد آالتماشـین و انـسانی نیروی تامین مصالح، تدارک چگونگی  -21
 اجرایی هایفعالیت نوع و مختلف هایسازه تفکیک به ساختمانی کارهای اجرای روش  -22

 .دارد اندازیراه و آزمـایش بـه نیـاز که کارهایی سـایر و تجهیـزات اندازیراه و آزمایش نصب، روش  -23
 تجهیـزات مدت بلند برداریبهره پیشنهادی روش  -24

 زیستمحیط و ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم مستندات و مدارک  -25

( اندازیاهر و نصب اجرا، تدارکات، طراحی،) مناقصه موضوع کارهای مختلف هایفعالیت اجرای زمانی برنامه  -26
 روز به چگونگی و مصالح، آالتماشین انسانی، نیروی جمله از تخصیصی، پیشنهادی منابع دادن نشان با

 کار پیشرفت کنترل و بندیزمان رسانی

 مناقصه موضوع کارهای انجام برای کیفیت، وکنترل تضمین جامع برنامه  -27
 بردایبهره دوران پایان از پس تجهیزات انتقال پیشنهادی روش  -28
 مشخص یطراح مشخصات در که محاسبات ارائه و طراحی شامل آن عملکردی خصوصیات و فرآیند شرح -29

  رآیندهاف از یک هر برای شده گرفته نظر در حداکثری /حداقل حدود گرفتن نظر در با و گردیده
  "پساب/ آب" مترمکعب هر ازای به انرژی مصرف تعیین برای نیاز مورد محاسبات ارائه  -30

  "پساب / آب" مترمکعب هر ازای به شیمیائی مواد مصرف تعیین برای نیاز مورد محاسبات ارائه  -31

 تاسیسات ییجانما پالن -32
 کلی نمایش با جریان گردش نمودار  -33
 (Material/Mass Balances) مواد یجرم موازنه  -34
  کنترل فلسفه شرح  -35
36-  P&ID , PFD 
  مربوطه محاسبات و هیدرولیکی پروفیل  -37
 برق توزیع و تامین سیستم شرح  -38
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  ساختمانی کلی هاینقشه  -39
 آب های سطحی، سرریز واحدها آوریجمع پیشنهادی سیستم  -40

 تتاسیسات و تجهیزا نصب محل هایساختمان و جنبی هایساختمان مقدماتی پالن  -41

 تجهیزاتی و ساختمانی کارهای تفکیک به مقادیر فهرست -42

 کارها اجرا روش و( HSE Plan) ایمنی برنامه ارائه -43
 ی،اجتمـاع امـور و کـار وزارت دستورالعملهای و هانامهآیین با مطابق زیستمحیط و بهداشت ایمنی، الزامات تامین
 و کشـور بودجه و نامهبر سازمان ضوابط زیست،محیط از حفاظت سازمان پزشکی، علوم و درمان و بهداشت وزارت

 .باشدمی "گذارسرمايه" برعهده( قرارداد این به منضم) پیمانکاران HSE الزامات دستورالعمل

 فنی مدارک کلیه تحویل زمانبندی برنامه  

 کنندگانتامین لیست همراهبه طرح در استفاده جهت پیشنهادی تجهیزات کلیه از جامع کاتالوگ 

 تجهیزات ارینگهد و تعمیر راهبری، اندازی،راه برای دستورالعمل تهیه نحوه و هاسرفصل رئوس، ارائه 

 یدکی زملوا مانند تجهیزات، اقالم و ویژه هایتکنولوژی از دیگری جزئیات و بروشورها ارائه 

 چگـونگی تشـریح و "گـزار مناقصه" هایخواسـته مورد در "گر مناقصه" نظرات نقطه لزوم، صورت در 
 ها آن مهم و عمده اجزای مورد در ویژه به آنها، به دستیابی

 هایبرگـه مختلـف، هـایبخش فنـی مشخصـات در کـه گرددمی استفاده تجهیزاتی از که صورتی در -1 توضيح
 .گردد ضمیمه باید آنها پیشنهادی کامل مشخصات نباشد، موجود آنها برای خاصی اطالعاتی

 و نامرتـب اطالعاتی هایبرگه به و گردد تنظیم دستورالعمل همین مبنای بر بایستمی مدارک ترتیب  -2 توضيح
 .گردید نخواهد لحاظ مربوطه فنی امتیاز و نشده رسیدگی بندی،طبقه فاقد

 مالحظـات متقس در را خود پیشنهادی تجهیزات از یک هر گارانتی دوره است موظف "مناقصه گر"  -3 توضيح
 .نماید ذکر اطالعاتی هایبرگه

 در را پیشـنهادی تجهیـزات رایب استفاده مورد هاینامهآئین و استانداردها است موظف "مناقصه گر" -4 توضيح
 .نماید ذکر مربوطه قسمت
 در دهشـ درخواسـت مشخصـات با تجهیزات، که این بر دال مثبت مدارک است موظف "مناقصه گر" -5 توضيح
 . نماید ارائه را دارد تطبیق ،"ارزمناقصه گ" هایخواسته
 سـوی از شـده تعیـین اسـتانداردهای و فنـی مشخصـات کـه باشـد داشـته توجه باید ،"مناقصه گر"  -6 توضيح

 هکـ آن بـر مشروط کند، استفاده دیگری فنی مشخصات از تواندمی ،"مناقصه گر". است حداقل ،"مناقصه گزار"
 "مناقصـه گـزار" هایخواسته در شده تعیین فنی مشخصات از برتر یا معادل شده، جایگزین موارد که دهد نشان
 .است

 :از تندعبار شود داده قرار »ج« پاكت در باید که مدارکی و اسناد شده ذکر مدارک بر عالوه(  ج

 .باشد شده تکمیل مربوطه فرم طبق باید که قیمت پیشنهاد برگ -1

  قیمت پیشنهاد برگ پیوست شده تکمیل جدول -2

 گرمناقصه پیشنهادی "مالی مدل" -3

 "ثانويه مالی مدل" -4

 بیمه تعهد شدهتکمیل فرم -5

 پیشنهاد بر عالوه( وجود صورت در) شده ارائه جایگزین فنی پیشنهاد به مربوط مالی پیشنهاد باید گرمناقصه: تذكر
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 .نماید راتسلیم اصلی مالی و فنی

 ( Overhaul )ازي اساسیبازسازي و نوسو  برداريبهره و نگهداري ،گذاريسرمايه هايهزينه شرح -6

 زیر شرحبه عاتاطال حداقل حاوی باید گرهمناقص و اورهال برداریبهره و نگهداری ،گذاریسرمایه هایهزینه شرح
 .باشد

 :گذاريسرمايه هايهزينه

 توسط باید  روز قیمت هب طرح اجزای تفکیک به "احداث یدوره" در گذاریسرمایه هایهزینه بهای تجزیه
 . گردد تهیه گرمناقصه

 بیمه هایهزینه و احتمالی هایهزینه پروژه، مدیریت و مهندسی خدمات طراحی، خصوص در اطالعاتی عالوه، به
 .گردند فراهم باید

 شود مالی تامین هایهزینه شامل نباید گرمناقصه تسلیم در مشروح "احداث یدوره" گذاریسرمایه هایهزینه
 (غیره و گذاریسرمایه سود مانند)

 .باشد ضرایب کلیه احتساب با باید گذاریسرمایه هایهزینه برآوردهای تمام
 :نگهداري و برداريبهره هايهزينه

 اطالعات اقلحد. نماید تهیه روزبه قیمت  را شده برآورد نگهداری و برداریبهره هایهزینه جزئیات باید گرمناقصه
 :شوند ارائه باید زیر
 موردی؛ و ایدوره تعمیرات هایهزینه( الف
 انسانی؛ نیروی هایهزینه(  ب
 ؛مصرفی لوازم و مواد هایهزینه(  ج
 مصرفی؛ انرژی هایهزینه(  د
 . ..و بیمه هزینه مانند نگهداری و برداریبهره دوره هایهزینه سایر( و
 .(اندشده ضمیمه مناقصه اسناد هایپیوست به برداریبهره و نگهداری الزامات)

 .باشند ضرایب کلیه احتساب با باید نگهداری و برداریبهره هایهزینه تمام
 یشپ تمام. شود اعالم مالی یشنهادپ تسلیم تاریخ یهاقیمت به باید نگهداری و برداریبهره هایهزینه تمام

 .شوند ذکر مشخصاا  باید قرارداد دوره در هاقیمت تعدیل از جمله هافرض
 :(  Overhaul بازسازي و نوسازي اساسی )  يها نهيهز

م زمان انجا و نماید تهیهیمت روز به ق را شده برآورد بازسازی و نوسازی اساسی هایهزینه جزئیات باید گرمناقصه
 :شوند ارائه باید زیر اطالعات حداقل آن را مشخص نماید.

 الف( در بخش کارهای ساختمانی
 ب( در بخش کارهای تجهیزاتی و تاسیساتی

 ج( در سایر بخش ها
 .باشند ضرایب کلیه احتساب با باید بازسازی و نوسازی اساسی هایهزینه تمام
 پیش امتم. شود اعالم مالی دپیشنها تسلیم تاریخ یهاقیمت به باید اساسیبازسازی و نوسازی  هایهزینه تمام

 .شوند ذکر مشخصا باید قرارداد دوره در هاقیمت تعدیل از جمله هافرض

 درآمدها -7

 .باشد زیر موارد خصوص در اطالعات به محدود نه اما شامل، باید درآمدها
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 :برداريبهره ظرفيت

 یمال محاسبات انجام برای صهمناق اسناد در شده ذکر برداریبهره تضمینی ظرفیت متوسط از باید گرمناقصه
 .نماید استفاده
 : پيشنهادي قيمت

 زمـان در را کـل بهـای و ناپـذیرتعدیل بهای پذیر،تعدیل بهای تفکیک به را خود پیشنهادی قیمت باید گرمناقصه
 ادقرارد عقد سال قیمت. دهندمی تشکیل را مناقصه برنده انتخاب مبنای موارد این. نماید ارائه مالی پیشنهاد تسلیم

 خواهـد یلتعـد ،"قرارداد خصوصی شرایط" پنجم بخش در مندرج AF فرمول با "مناقصه گر" توسط شده ارائه

 .شد
 :درآمدها

 تشریح برداری،بهره ورهد طی "ساالنه" صورت به "مالی مدل" در را، خود انتظار مورد درآمدهای باید گرمناقصه
 . باشد شده ذکر "مالی مدل" در مشخصاا  باید پروژه انتظار مورد درآمد. نماید

 پروژه مالی تحليل -8

 را پروژه ینگینقد جریان و زیان و سود صورت هایبینیپیش ساالنه، تفصیلی ترازنامه بینیپیش باید گرمناقصه
 تشریح را یرز موارد مشخصاا  باید گرمناقصه اطالعات، این ارائه منظور به. نماید تهیه برداریبهره دوره مدت برای
 .نماید

 پيشنهادي مالی بسته -8-1

 زیر اردمو به، محدود نه ماا شامل، باید شده ارائه اطالعات. شوند تعریف مشخصاا باید مالی بسته اجزای از هریک
 :شوند
 "احداث یدوره" در قیمتها و یرمقاد در افزایش ضرایب، کلیه احتساب با پروژه گذاریسرمایه هزینه برآورد( الف
 ذکورم آورده انتظاری بازده نرخ و آن تامین منبع گر،مناقصه پیشنهادی آورده مبلغ( ب
  موا تامین تبعی هایهزینه و بازپرداخت  شرایط سود، نرخ نوع، شامل( ها) وام شرایط و( ها) وام مبلغ(  ج
  ثرمو عوامل کلیه احتساب با برداریبهره دوره پایان تا پروژه از برداریبهره دوره هایهزینه برآورد( د
 ماليات -8-2

 هک نماید ذکر باید گرمناقصه. است شده ذکر مناقصه اسناد در وضوح به مالیات خصوص در "مناقصه گر" تعهدات
 الماع "مالی مدل" در( وجود صورت در) مالیاتی معافیت شرایط و مالیات میزان باید و پذیرفته را تعهدات این

 . باشد کشور لیاتیما مقررات و قوانین با انطباق در بایستی "مالی مدل" در مالیات محاسبه شرایط. نماید
 اطالعات ساير -8-3

 شبخ این در باید آید دست به گرمناقصه مالی تحلیل از واضحی درک تا گردد فراهم باید که اطالعاتی سایر
 . شود گنجانده

 مالی پيشنهاد -8-4

 یرز اطالعات شامل باید رحش این. گردد ارائه گرمناقصه توسط باید پیشنهاد اصلی اجزای مشخصات از ایخالصه
 :باشد
 "مناقصه گر" آورده سهم تعهد( الف
  وام بازپرداخت هایتاریخ و وام مبالغ(  ب
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 ناپذیرتعدیل بهای و پذیرتعدیل بهای تفکیک به "پساب /آب بهاي" پیشنهادی قیمت(  ج

9-10 
 رینکه کمت مناقصه گری (وجود صورت در) فنی جایگزین پیشنهاد تنها .باشدمی مجاز جایگزین پیشنهاد ارائه

 "مناقصه گزار" تشخیص به بنا اصلی فنی الزامات با و است داده ئهاار را( npv) پرداختی کل حال ارزش

 .شد خواهد گرفته نظر در ،باشد داشته مطابقت

11-1 
 3یه شماره ن در نشرمچنیهنحوه ارائه قیمت و جزئیاتی که باید مناقصه گر ارائه دهد در پیوست این دستورالعمل 

 ت.دفترتجهیز منابع مالی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به عنوان راهنما ارائه شده اس
 ن دهد{اقصه گرایل منتهیه و به پیوست این دستورالعمل تحو}دستگاه مناقصه گزار باید جداول خام اولیه را 

12-1 

 .باشدمی مناقصه (نامهدعوت) فراخوان با مطابق (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین نوع و مبلغ

 ستیبای ضمیمه فرم بقط تضمین این. باشد پیشنهادها تسلیم مهلت آخرین تاریخ باید ،تضمین اعتبار شروع زمان
  .گردد تهیه

 گـروه طـرف از نماینـدگی بـه مشـارکت گروه رهبر طرف از (مناقصهفرایند ارجاع کار ) در شرکت تضمین
 ارائه گردد. مشارکت

 :یا
 پیشـنهاد، ارائـه نزمـا در کشور بانکی سیستم مقررات مطابق و باشد مشارکت صورت به گرمناقصه که صورتی در

 چندین ارائه امکان دباش نداشته وجود مشارکت نام به (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین یک اخذ امکان
 :دارد وجود ذیل مشروحه موارد رعایت به مشروط (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین

 کـار ارجـاع فرآینـد در شـرکت تضمین مشارکت، در خود سهم با متناسب باید مشارکت اعضای از یک هر (الف)
 در «مشـارکت از عضـو آن سـهم» حاصلضرب از نباید اعضا از یک هر تضمین مبلغ. نمایند ارائه (مناقصه)
 .باشد کمتر «(مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت تضمین مبلغ»

 در شـرکت تضـمین مبلغ از نبایدکمتر ،(فوق الف بند) مشارکت اعضای شده ارائه هایتضمین مبلغ مجموع (ب)
 .باشد (مناقصه) کار ارجاع فرآیند

 .باشد داشته اعتبار پیشنهادها، تسلیم موعد آخرین از پس روز( 365سیصد و شصت و پنج ) تا باید پیشنهادها، 13-1

 .شود یهته رونوشت، نسخه 1 و اصـل نـسخه 1 نـسخه، 2 شـمار به باید ،«ج» و «ب» هایپاکت محتویات 15-2

16-1 

 مناقصه (نامهدعوت) فراخوان با مطابق: پیشنهادها تسلیم نشانی و موعد آخرین

 ........................................................................................: آدرس
 ..................................................................: تلفن ، ......................: پستی کد

17-1 
 تمهل ظرف ـدبای نباشـد، نهادپیـش ارایه و (مناقصه) کار ارجاع فرآیند در شرکت به مایل مناقصه، اسناد خریدار اگر

 . کند اعالم گزارمناقصه بـه کتبی صـورت بـه را مراتب مناقصه،(نامهدعوت) فراخوان در شده تعیین

18-1 

 مناقصه(نامهدعوت) فراخوان مطابق: پیشنهادها گشایش محل و زمان

 ........................................................................................: آدرس
 ............................................: تلفن ،......................: پستی کد
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21-2 
ای هزینـه رب.... درصد و .جهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات، نرخ رشد سالیانه هزینه های دوره احداث برابر 

  برابر ...... درصد می باشد. (overhaulبازسازی و نوسازی اساسی )های دوره بهره برداری و 
 نرخ رشد درآمد های پروژه برابر ....... درصد می باشد.

 رفته می شـود.}بهدر نظر گ جهت امکان ارزیابی و مقایسه پیشنهادات، نرخ تنزیل در روابط مالی برابر ........ درصد 21-3
 عنوان نمونه معادل نرخ اوراق مشارکت در سال برگزاری مناقصه{

 مناقصه های دو مرحله ای: در 
 :است زیر بترتی به پیـشنهادها، بازرگـانی-فنی ارزیابی در امتیازدهی نحوه و وزن عوامل، روش،( الف

 (1 سطح) فنی امتياز كلی معيارهاي: 1 جدول

 امتياز معيار

 15 كيفی ارزيابی نتايج -1

 85 فنی پيشنهاد -2

 100 كل جمع
 

 :باشدمی ذيل شرح به 2 سطح امتيازبندي

 } توسط دستگاه مناقصه گزار تعيين و اعالم می گردد{

 

 { 70تا  50بین  } است امتیاز ... بازرگانی-فنی 
تا  0ن کور می تواند بیمذیر دهد، امتیاز بازرگانی تاث-مناقصه گزار می تواند نتایج ارزیابی کیفی را در امتیاز فنی

 بنا به تشخیص مناقصه گزار تعیین گردد. 20

22-2 

29-1 
 اساس بر همتعلق های لتعدی احتساب با) اولیه گذاریسرمایه هایهزینه مبلغ%( ..................) پیشبرد تضمین مبلغ

 .بود خواهد( جزئیات پیشنهاد مناقصه گر
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 (مناقصه) كار ارجاع فرآيند در شركت تضمين
 

 جمهوری در ردای و شده تاسیس هایبانک از یکی سوی از ")مناقصه( كار ارجاع فرآيند در شركت تضمين"
 .شد خواهد صادر ایران اسالمی

 {نظر مورد بانک قبول مورد فرمت مطابق}

 :يا

 
 تعالی بسمه

 ................................... به نشانی ..................... حقوقی /حقیقی شناسه باگذار/ مشارکت  نام سرمایه  اینکه به نظر
 .نماید شرکتقرارداد   موضوعمایل است در مناقصه   ...................... پستی کد و

ارز تضمین  /ریال.. ................ مبلغ برابرپذیر  نام سرمایه مقابل  درگذار/ مشارکت  نام سرمایه  ازضامن   نام
کننده نامبرده مورد قبول دهد که پیشنهاد شرکت اطالعنام ضامن     بهپذیر  سرمایه نامچنانچه   .نمایدمیتعهد 

 قراردادرسانی مناقصات/ معامالت درج شده و مشارالیه از امضای واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع
            که را مبلغی هر ارز /ریال........... ..... اننموده است، تا میز استنکاف پیشبرد تضمینمربوطه یا تسلیم 

 بدون   پذیرسرمایه نام  سوی از واصله کتبی تقاضای اولین دریافت محض به نماید، مطالبهپذیر  نام سرمایه
 داشته قضایی یا قانونی مجاری از اقدامی یااینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل یا صدور اظهارنامه 

 .بپردازدپذیر  سرمایه نام   کرد حواله یا وجه در باشد،
یشنهاد پاریخ تحویل ماه تا آخرین ت ششخر ساعت اداری روز    آماه است و تا  ششاعتبار این تضمین  مدت

 .باشدمیمعتبر 
     دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه ماه (6) ششبرای مدت پذیر  سرمایه نام کتبی درخواست بنابه مدت این

موجب این تمدید را   گذار/ مشارکتنام سرمایه نتواند یا نخواهد مدت این تضمین را تمدید کند و یا نام ضامن  
متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه ضامن   نامنماید.  نرا موفق به تمدید نام ضامن   فراهم نسازد و 

 .کند پرداختپذیر  سرمایه نامدرج شده در این تضمین را در وجه یا حواله کرد    مجدد باشد، مبلغ
 خود به خود سیدسرر در تضمین ،نشود مطالبهپذیر  سرمایه نام  سوی از مقرر مدت در تضمین این مبلغ چنانچه

 .نگردد مسترد یا گردد مسترد اینکه از اعم است، ساقط اعتبار درجه از و باطل
گهی در کار و آ اسناد ارجاع باشد با اعالم در "پذیرسرمایه"ماه مد نظر  ششصورتیکه مدت تضمین بیش از  در

کشور  هبودج و مهبرنا به اطالع سازمان کثیراالنتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط تضمین موضوع روزنامه
 برسد.          
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 گرمناقصه سوابق و مشخصات فرم

 ایـن در شـده ارائـه اطالعـات کلیه صحت مربوطه، اطالعات ارایه بر عالوه ذیل، جدول امضای با گرمناقصه این
 شده، ارائه اطالعات کلی ای جزیی صحت عدم صورت در شودمی متعهد گرمناقصه ضمنا. کندمی تائید نیز را بخش
 انجبر محکمه، در اثبات به نیاز بدون کندمی تعیین راساا دستگاه این که را اجرایی دستگاه به وارده هایزیان کلیه
 .نماید

 : موسسه یا شرکت نام
 :    ثبت :                          تاریخ ثبت :    /   /                 محل ثبت شماره
 :پیمانکاری صالحیت نامهگواهی در مندرج پایه و رشته

 تشخیص صالحیت :                  آخرین تاریخ اخذ صالحیت:    /   /            شماره
 اخذ صالحیت :    محل
 :مالیاتی مودیان نامثبت گواهی در مندرج اقتصادی شماره
 :ملی شناسه

 :باشدمی ذیل جدول شرح به تعهدآور مجاز امضاهای

 امضا نمونه پدر نام از صادره سمت خانوادگی نام نام رديف

1 
      

 

2 
      

 

3 
      

 

 مونه مهر :ن                                                                                         
 

رات شرکت خرین تغییآرونوشت روزنامه رسمی مربوط به ثبت و همچنین در صورت تغییرات، ارایه روزنامه  ارایه
 الزامی است. 

 .است میالزا پیمانکاری صالحیت گواهینامه و مالیاتی مودیان نام ثبت نامه گواهی رونوشت ارایه
  خیر     آری ؟ باشدمی پیوست تغییرات آخرین تصویر و رسمی روزنامه رونوشت آیا
  خیر     آری ؟ باشدمی پیوست مالیاتی مودیان نام ثبت نامهگواهی رونوشت آیا
  خیر     آری  باشد؟می پیوست ملی شناسایی کارت رونوشت آیا

  خیر     آری ؟ باشدمی پیوست پیمانکاری صالحیت نامهگواهی رونوشت آیا
ا نـزد د رسـمی و یـنمونه امضاهای مجاز تعهدآور و مهر شرکت بایستی در یکی از دفـاتر اسـنا کاربرگاین  در

 .گیرد قرار تایید مورد و شده گواهی قضاییمراجع 
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 فرم اظهار نامه عدم محروميت از شركت در مناقصات

.... .............................پروژه .............تامین مالی........درخصوص پروژه  ................................فراخوان شرکت  پیرو
عهدآور شرکت تی مجاز و ان امضااینجانبان .................................. صاحب /اینجانب به روش........... 

کت در گونه محرومیت از شربقه هیچنماییم که این شرکت در حال حاضر سا........................................تایید می
 ودجهب و رنامهب زمانساستگاه اجرایی، مناقصه را نداشته هرگاه خالف این موضوع اثبات شود. پس از گزارش د

 .نماید محروم مناقصه در شرکت از و جریمه را شرکت این تواندمی ،کشور

 .نماید می سلب خود از را اعتراض هرگونه حق فرم این امضا با

 

 

 :دهنده پيشنهاد خانوادگی نام و نام

 :پيشنهاددهنده تعهدآور امضاي و مهر

 :تاريخ
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تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتی مورخ  فرم

22/10/1337 

 

  تامين مالی،......... پروژه ................ به روش ......: مناقصه به مربوط

 منع قانون در مذکور منوعیتم مشمول که نمایدمی تائید وسیلهبدین ورقه، این ذیل امضاء با پیشنهاددهنده این
 اثبـات به موضوع ینا خالف چنانچه و باشدنمی 1337 ماه دی مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله
 ارجـاع فرایند در شـرکت نتضمی و مردود را فوق مناقصه برای شده ارائه پیشنهاد که دارد حق گزارمناقصه برسد،

 .نماید ضبط را( مناقصه) کار

 بـه و شـود داده یصتشـخ فـوق مناقصـه برنده ،دهنده پیشنهاد این هرگاه که گرددمی تایید و قبول همچنین
 یدوره"در) "قرارداد" مدت خالل در فوق اظهارات خالف و نماید امضاء را مربوط "قرارداد" ،سرمایه گذار عنوان
 "قـرارداد" ایـن در هستند فوق قانون در مذکور ممنوعیت مشمول که را افرادی چنانچه یا برسد اثبات به( "مجاز
 و فسخ را قرارداد که شتدا خواهد حق سرمایه پذیر ،کند محول آنها به را کار از قسمتی یا و نماید نفعذی و سهیم

 او اموال از را کار جرایا تاخیر و "قرارداد" فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را سرمایه گذار تعهدات انجام تضمین
 .باشدمی سرمایه پذیر تشخیص با وارده خسارت میزان تعیین. نماید اخذ

 دستگاه در انتصابات یا و تغییرات دلیل به "قرارداد" اجرای حین در چنانچه شودمی متعهد دهنده پیشنهاد این
 "قـرارداد" بـه قـرراتم طبق تا برساند سرمایه پذیر اطالع به بالفاصله را مراتب گردد مزبور قانون مشمول دولت
سـرمایه  تنها نه رساندن اطالع به بالفاصله را فوق مراتب پیشنهاددهنده این چنانچه است بدیهی شود، داده خاتمه
 "قرارداد" فسخ از یناش خسارات بلکه نماید ضبط را مربوط هایتضمین و نموده فسخ را "قرارداد" دارد حق پذیر

 .نمود هدخوا وصول پیشنهاددهنده این اموال از خود تشخیص به بنا نیز را کار اجرای در تاخیر یا و

 دارد کامل آگاهی فوق قانون از متخلفین بر مترتب هایمجازات بر که داردمی اعالم پیشنهاددهنده این مضافاا
 .باشدمی مربوطه هایمجازات مستحق تخلف صورت در و

 

 …../…../…:  تاريخ      :پيشنهاددهنده نام

 :پيشنهاددهنده مهر و تعهدآور مجاز امضاي و خانوادگی نام و نام
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 «برگ پيشنهاد قيمت » 
شرکت در  دعوتنامه درجاتامضاکننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و من

های کلی طرح، مناقصه، دستورالعمل شرکت در مناقصه، موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی، مشخصات فنی و نقشه
کنان در معامالت داخله کارممنع  ه و قرارداد، تعهدنامه عدم شمول قانونتعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک مناقص
 ....................................................................................................مالی،  تامیندولتی و به طور کلی تمامی مدارک، اسناد مناقصه 

سال پس از  .................. "ی مجازدوره"با  ............. مترمکعب در شبانه روز/ لیتر در ثانیه توسطم ظرفیت .............. باروش به
اظ ارائه شده از لح در مدارک شتباهابازدید از محل و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود و اطمینان از نبود اشکال یا 

 که: نمایمکارهای موضوع مناقصه پیشنهاد می
روژه پام و فعالیتهای موضوع مناقصه را بر اساس شرایط، مشخصات و مندرجات در اسناد و مدارک مناقصه انج

مترمکعب  به ازای هر "پذیرخریدار/ سرمایه"سته او. را مطابق خ.................................................................................................
ر اساس مدل مالی اصلی ب ل........ ریا..................(به حروف))به عدد(. ............................. ریال و   ("قرارداد")بر مبنای سال عقد 

 دول زیر بفروشم. جبه شرح  لی ثانویهمدل ما ساسابر یال .......................... ر(به حروف))به عدد( ............................. ریال و و 
  مالی مدل اساس بر پیشنهادی قیمت

 شرح

 قيمت بر اساس مدل مالی ثانويه قيمت بر اساس مدل مالی اصلی

مبلغ به حروف )ريال بر 

 مترمکعب(

مبلغ به عدد )ريال بر 

 مترمکعب(

مبلغ به حروف )ريال 

 بر مترمکعب(

مبلغ به عدد )ريال 

 مترمکعب(بر 

بخش  بهای
 پذیرتعدیل

  
  

بهای بخش 
 پذیرناتعدیل

  
  

     بهای آب/ پساب

 
 تمامی قیمت بصورت تعدیل پذیر می باشد. BOOنکته: در قرارداد های 

 باشد.یمحصول معادل ..... م آب/پساب پذیردر بهای بخش تعدیل AFدر فرمول محاسبه ضریب  αضریب 
 نمایم که:میهمچنین تایید و تعهد 

گونه پرداخت گذاری بوده و ادعای هیچها و سود قانونی سرمایهها، عوارض، مالیاتقیمت ذکر شده در باال با احتساب کلیه هزینه
 اضافی دیگری را نخواهم داشت.

 پیشنهاد قیمت ارائه شده از کلیه جهت نهایی بوده و مشروط نیست. 

 یا حروف، کمترین مقدار مالک عمل قرار خواهد گرفت.در صورت مغایرت ارقام ذکر شده به عدد 

 پذیرم.پیشنهاد قیمت ارائه شده کامل و صحیح بوده و مسئولیت هرگونه خطا در آن را می

 و ضوابط جمهوری اسالمی ایران در این پیشنهاد رعایت شده است. "قوانین و مقررات"کلیه  

در طول مدت  AF "ساالنه"وابط مندرج در اسناد مناقصه با اعمال ضریب ضالذکر مطابق پذیر فوقبخش تعدیل بهای
 . گرددتعدیل می "قرارداد"

 نمایم که:چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می
یشبرد حداکثر پاه تضمین ه و همرمراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نمودرا بر اساس  "قرارداد"الف( اسناد و مدارک 

 از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم. "روز کاری" (21)بیست و یک ظرف مدت 
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س از پجام دهم و ان "قرارداد" "طعیتقتاریخ "را تا  "ی پیشبرددوره"های الزم در  ، فعالیت"قرارداد"ظرف مدت مقرر در ب( 
 .به پایان برسانم "احداث یدوره"آن عملیات اجرایی را در مدت 

 شود. این پیشنهاد محسوب می جدایی ناپذیرمناقصه جزو  نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارکایید میت -1

را در  "وژهپر"ط محیطی و اقلیمی ایمندرج در این اسناد و شر "پذیرخریدار/سرمایه"های نمایم که تمام خواستهتایید می -2
 طرح نهایی تاسیسات ملحوظ نموده و تایید وی را بر آن اخذ نمایم.

 باشد.می "روز"( 365سیصد و شصت و پنج )قیمت  مدت اعتبار این پیشنهاد -3

 گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.ارم که دستگاه مناقصهداطالع کامل  -4

لیم تضمین و تس "ردادقرا"ضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( و به منظور تعهد به امضا و مبادله تحت عنوان ت -5
 ام.شتهتقدیم دا "الف"در پاکت  "پذیرخریدار/سرمایه"پیشبرد، تضمین مندرج در دعوتنامه را به نفع انجام تعهدات دوره 

 
 تاریخ:     /   /          عنوان پیشنهاددهنده:

 
 نام، نام خانوادگی، سمت و امضا مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:
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 «مدل مالی(: » 1شماره )پيوست 

 

دف از ارائه ح گردد. هتشری به دقت "مدل مالی"در این بخش سعی بر آن است که اطالعات پایه و شرح فرآیند به کار رفته در 
. بدین است "مدل مالی"گران در تهیه و ارائه سازی فرآیندهای مورد استفاده مناقصهاین بخش ایجاد درک بهتر و همسان

دامه ه که در اکیک شدبه سه بخش اطالعات پایه، اطالعات ورودی و اطالعات خروجی مدل تف "مدل مالی"منظور اطالعات 
 ها ارائه شده است. ط و شرح هر یک و جایگاه آن در تحلیلجداول مربو

یشنهادی لزامی و پادسته  گرایی در پیشنهادها و سهولت بررسی و انتخاب برنده مناقصه اطالعات مدل به دو جهت ایجاد هم
گر ملزم به استفاده قصهست و مناثابت در جداول ارائه شده ا فرضاند. اطالعات الزامی به صورت پیششده تقسیم "گرمناقصه"

تواند از آنها استفاده نموده و یا گر میشود ولی مناقصهمی پیشنهاد "مدل مالی"باشد. اطالعات اختیاری در از آنها در مدل می
ظر گرفته نشود که در جداول فضای خالی برای آنها در گر پیشنهاد میتغییر دهد. اطالعات پیشنهادی صرفا از سوی مناقصه

 است.شده 
 ست.ا ر محاسبات گر در مرحله ارائه پیشنهاد ملزم به تکمیل جداول و ارائه مبانی و مفروضات به کار رفته دمناقصه
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 اطالعات پايه (:1جدول شماره )
 "پروژه"زمانی  الف: برنامه

 برداریی بهرهدوره "ی احداثدوره"

 مدت زمان دوره بهره برداری تجاری تاریخ شروع زمان دوره احداثمدت  تاریخ شروع

    

 ب:خدمات

 "پروژه" خدمات
 ظرفیت" متوسط

 "اسمی
 "ساالنه"

 اول سال
 "قرارداد"

 دوم سال
 "قرارداد"

سایر سالهای 
 قراردادی

 مالحظات واحد

پساب  / آب"
 "تحویلی

  مترمکعب    

 پ: واحدهای پولی

 پول رایج داخلی
عالمت 
 اختصاری

 ارز خارجی واحد
عالمت 
 اختصاری

 مالحظات نرخ تسعیر واحد

   یورو eu یورو میلیون ریال mrl ریال

 مالی منابع تأمین شرایط و منابع: ت

 فروش محصولپیش

 بازپرداخت نحوه بازپرداخت های سال تعداد مبلغ فروش محصول پیش

فروش  "سال" یک معادلحداکثر 
آب/ پساب در سال اول بهره 

 عقد قراردادبرداری با قیمت سال 

 
 "سال" 4

بدون دوره  برداریبهره اول سال 4 در ماهانه مساوی اقساط طی
 تنفس

 سهامداران آورده

 مالحظات ارزی آورده سهم ارزی آورده مبلغ ریالی آورده سهم ریالی آورده مبلغ

     

 وام: ث

 درازمدت وام
 فرضها پیش)

 صورت به
 (است اختیاری

  ارزی وام مبلغ  ریالی وام مبلغ

  ارزی وام سهم  ریالی وام سهم

  ارزی وام "ساالنه" سود نرخ  ریالی وام "ساالنه" سود نرخ

  وام دریافت تاریخ  وام دریافت تاریخ

  بازپرداخت اولین تاریخ  بازپرداخت اولین تاریخ

  "تنفس یدوره"  "تنفس یدوره"

  بازپرداخت نوع  بازپرداخت نوع

  بازپرداخت دوره  بازپرداخت دوره

  (کارمزد و مدیریت و تعهد) وام هزینه  (کارمزد و مدیریت و تعهد) وام هزینه

 مدتکوتاه وام
 ریالی وام مبلغ

 وام سود نرخ
 ریالی

 بازپرداخت اولین تاریخ ارزی وام سود نرخ ارزی وام مبلغ
 ،"ماهانه") بازپرداخت نوع

 ...(و "ماهه"سه

  --- ---   

 ج: بازپرداخت وام

 شرح
های سال
 برداریبهره

 اقساط وام )مجموع بازپرداخت( بازپرداخت فرع وام بازپرداخت اصل وام

 وام درازمدت

    

    

    

    

    

وام 
 مدتکوتاه
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 چ: شرایط مالیات

 درصد مالیات بر درآمد میزان درصد معافیت های معافیت"سال"تعداد 

   

 ح: بازده انتظاری

 به درصد: "گذارسرمایه"نرخ بازده انتظاری 

 :درصد به "پروژه" انتظاری بازده نرخ

 

 "ژهپرو"گذاري اوليه هاي سرمايه(: اطالعات ورودي هزينه2جدول شماره )
 

 شرح
قیمت 
 واحد

مبلغ برآورد به 
 روزقیمت 

نرخ تعدیل 
دوره "

 "احداث

مبلغ برآورد با 
احتساب 

 تعدیل

عمر مفید 
 )سال(

 نرخ استهالک نوع استهالک

احداث ساختمان و 
 های فرآیندیسازه

    ارزی
   

    ریالی

 تجهیزات مکانیکی
    ارزی

   
    ریالی

 تجهیزات الکتریکی
    ارزی

   
    ریالی

کنترل و ابزار تجهیزات 
 دقیق

    ارزی
   

    ریالی

حمل تجهیزات تا محل 
 کارگاه

    ارزی
   

    ریالی

اندازی نصب و راه
 تجهیزات

    ارزی
   

    ریالی

های  انجام آزمایش
عملکردی، اصالح و رفع 

 اندازی نهایینقص و راه

       ریالی

       ریالی خدمات مهندسی

       ریالی برچیدن کارگاهتجهیز و 

        سایر موارد با ذکر نام

       های ریالیجمع هزینه

       های ارزیجمع هزینه

       ها )ریالی(جمع کل هزینه

 

( ارائه 3گذاری را در قالب جداول پیوست شماره )های سرمایههزینهگر موظف است جزئیات نحوه محاسبه توضیح مهم: مناقصه
دهد.
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  "برداري تجاريي بهرهدوره"هاي (: اطالعات ورودي هزينه3جدول شماره )
 "ساالنه"هاي مواد مصرفی هزينه

 مقدار كل هزينه "ساالنه"نرخ تعديل  قيمت واحد مقدار با ذكر واحد نام ماده مصرفی
 هزينه متغير

 )درصد از كل(

 هزينه ثابت

 )درصد از كل(
 مالحظات

        

        

        

        

     جمع

 

 "ساالنه" مصرفی برق هزينه

 واحد ظرفيت شرح
 واحد تعرفه

 (ريال) 
 هزينه مقدار ساالنه تعديل نرخ

 متغير هزينه

 (كل از درصد)

 ثابت هزينه

 (كل از درصد)

قدرت بهاي 

(Demand) 
 MW      

      MWh  بهاي انرژي مصرفی

    جمع
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 های نیروی انسانی ساالنههزینه

 هر نوبت کاریتعداد نفر در  نوبت کاریتعداد  تخصص عنوان شغل
تعداد کل 

 نفرات
 مقدار کل هزینه

 هزینه متغیر
 )درصد از کل(

 هزینه ثابت
 )درصد از کل(

نرخ تعدیل 
 "ساالنه"

        

 

        

        

        

        

        

     جمع

  ضریب سربار

  جمع با احتساب سربار

 "ساالنه"هزینه تعمیر و نگهداری 

 "ساالنه"نرخ تعدیل  "ساالنه"هزینه  کل شرح
 هزینه متغیر

 )درصد از کل(
 هزینه ثابت

 )درصد از کل(
 مالحظات

      ها تعمیر و نگهداری ساختمان

      تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات

    ---  جمع

 "ساالنه"های سایر هزینه

 "ساالنه"نرخ تعدیل  "ساالنه" "هزینه کل" شرح
 هزینه متغیر

 )درصد از کل(
 هزینه ثابت

 )درصد از کل(
 مالحظات

      هزینه بیمه

      ها با ذکر نامسایرهزینه

    ---  "برداری تجاریبهرهی دوره"جمع کل هزینه 

 

 در گردش سرمايه (: اطالعات ورودي هزينه4جدول شماره )

 مجموع هزینه سرمایه در گردش    شرح

     مقدار هزینه
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 (Overhaul) یاساس ينوساز و يبازساز هايهزينه جدول(: 5جدول شماره )

 بخش ردیف
 یاساس ینوساز و یبازسازهای هزینه

 )میلیون ریال(بدون تعدیل 
 زمان انجام

 برداری()سال بهره

 های بتنیساختمان 1
  

 های فوالدیساختمان 2
  

 های با مصالح بناییساختمان 3
  

 مخازن بتنی 4
  

 مخازن فوالدی 5
  

 سازیمحوطه 6
  

 تأسیسات زیربنایی 7
  

 ری از آب سطحیهای تأسیسات آبگیساختمان 8
  

 آبگیری از آب سطحیتجهیزات تأسیسات  9
  

 هاتأسیسات برداشت آب چاه 10
  

 خطوط انتقال آب/پساب )غیر از شیرآالت مربوطه( 11
  

 شده روی خطوط انتقال آب/پسابشیرآالت و تجهیزات نصب 12
  

 های پمپاژ و باالبرتجهیزات مکانیکی ایستگاه 13
  

 البرهای پمپاژ و باتجهیزات برقی ایستگاه 14
  

 های آب و فاضالبخانهتجهیزات مکانیکی تصفیه 15
  

 های آب و فاضالبخانهتجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق تصفیه 16
  

17 .... 
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 (: اطالعات خروجی پروژه6جدول شماره )
 محصول فروش بهای

 شرح

 پذیربهای تعدیل
 )ریال بر مترمکعب(

 پذیرنابهای تعدیل
 مترمکعب()ریال بر 

 بهای کل
 )ریال بر مترمکعب(

 مالحظات

  جمع معادل ریال ریالی ارزی جمع معادل ریال ریالی ارزی جمع معادل ریال ریالی ارزی

)براساس  "پساب /آببهای "
 مدل مالی(

          

 مدل"قیمت پیشنهادی )براساس 
 ("ثانویه مالی

          

 بازده مالی پروژه

 داخلی به درصدنرخ بازدهی  شرح

  "گذارسرمایه"آورده 

  "پروژه"کل 
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 نمونه گردش نقدي(: 7) شماره جدول

 14...... … 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 ......... … 5 4 3 2 1 دوره

 قیمت تعدیل ناپذیر -1
       

 قیمت تعدیل پذیر -2
       

 (1+2مینی )قیمت خرید تض -3
       

 حجم محصول -4
       

 (4*3فروش ) -5
       

 اریهای دوره بهره برداری و نگهدزینهه -6
       

 (5-6خالص درآمد ) -7
       

 استهالک -8
       

 های تامین مالیهزینه -9
       

 (7-(9+8رآمد مشمول مالیات ))د -10
       

 مالیات -11
       

 (7-11مالیات ) ز کسراخالص درآمد پس  -12
       

 های سرمایه گذاری اولیهزینهه -13
       

 ر گردشهزینه سرمایه د -14
       

 زینه نوسازی و تعمیرات اساسیه -15
       

 ریافت و بازپرداخت پیش فروش محصولد -16
       

 12-(13+14+15+16الص جریان وجوه نقد پروژه )خ -17
       

 وام -18
       

 اقساط وام -19
       

 (17+18)-(19الص جریان وجوه نقد سرمایه گذار )خ -20
       



 (BOO/BOT/ROTسرمایه گذاری با مشارکت بخش غیر دولتی به روش  )دستور العمل شرکت در مناقصه قراردادهای 

42 

 

 «   مناقصه گربرآورد ارزش حال كل پرداختي به »(:2شماره )پيوست 
 

ول به اده در جدشود. عالیم مورد استفبر اساس جدول زیر انجام می مناقصه گرهر برآورد ارزش حال پرداختی به 
 شرح جدول زیر است:

T = برداری تجاری بر هوره بهردو دوره انعقاد قرارداد تا پایان دوره احداث )شامل دوره پیشبرد و احداث( مجموع
 حسب سال

Qسال  : حجم خرید تضمینی محصول بر حسب میلیون متر مکعب درt ام 
P)قیمت تعدیل ناپذیر به ریال بر متر مکعب )زمان ارائه پیشنهاد قیمت : 
Pقیمت تعدیل پذیر به ریال بر متر مکعب : 
𝑃0

 : قیمت تعدیل پذیر به ریال بر متر مکعب در زمان ارائه پیشنهاد قیمت2
iشودمناقصه اعالم میهای : برآورد متوسط نرخ رشد ساالنه قیمت تعدیل پذیر که در کاربرگ داده 
rشودیمهای مناقصه اعالم : نرخ تنزیل ساالنه از دیدگاه دستگاه مناقصه گزار که در کاربرگ داده 
tبرداری تجاری: دوره زمانی بر حسب سال از انعقاد قرارداد تا پایان دوره بهره 

Cیالرگذار بر حسب میلیون سرمایه هر : ارزش حال کل پرداختی به 
 

𝑃𝑡
2 = 𝑃0

2 × (1+ 𝑖)𝑡 
 
 

C =∑
𝑄𝑡 × (𝑃

1 + 𝑃𝑡
2)

(1+ 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

 
 دهد.را نشان می مناقصه گرجدول زیر اجزای اصلی را در محاسبه ارزش حال پرداختی به 

 شرح 
 دوره

حجم خرید 
 تضمینی محصول

قیمت تعدیل 
 ناپذیر

محصولقیمت  قیمت تعدیل پذیر  
مناقصه پرداختی به 
 گر

پرداختی به ارزش حال 
 مناقصه گر

t 𝐐 P  P  
P= P  

P  
𝐄 = 𝑸 × 𝐏 

𝐂 

 دوره پیشبرد و
 احداث

1 𝑄1 𝑃1
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)1 𝑃1 + 𝑃1
2 𝑄1 × (𝑃

1 + 𝑃1
2) 𝐶1 =

𝑄1 × (𝑃
1 + 𝑃1

2)

(1 + 𝑟)1  

2 𝑄2 𝑃2
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)2 𝑃1 + 𝑃2
2 𝑄2 × (𝑃

1 + 𝑃2
2) 𝐶2 =

𝑄2 × (𝑃
1 + 𝑃2

2)

(1 + 𝑟)2

... 𝑄3 𝑃3
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)3 𝑃1 + 𝑃3
2 𝑄3 × (𝑃

1 + 𝑃3
2) 𝐶3 =

𝑄3 × (𝑃
1 + 𝑃3

2)

(1 + 𝑟)3  

برداری بهره
 تجاری

4 𝑄4 𝑃4
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)4 𝑃1 + 𝑃4
2 𝑄4 × (𝑃

1 + 𝑃4
2) 𝐶4 =

𝑄4 × (𝑃
1 + 𝑃4

2)

(1 + 𝑟)4  

5 𝑄5 𝑃5
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)5 𝑃1 + 𝑃5
2 𝑄5 × (𝑃

1 + 𝑃5
2) 𝐶5 =

𝑄5 × (𝑃
1 + 𝑃5

2)

(1 + 𝑟)5  

... .................. 

T 𝑄𝑇 𝑃𝑇
2 = 𝑃0

2 ∗ (1+ 𝑖)𝑇 𝑃1 + 𝑃𝑇
2  𝑄𝑇 × (𝑃

1 + 𝑃𝑇
2) 𝐶𝑇 =

𝑄𝑇 × (𝑃
1 + 𝑃𝑇

2)

(1+ 𝑟)𝑇
 

(مناقصه گر هر جمع )ارزش حال پرداختی به  𝐶 =∑ 𝐶𝑡
𝑇

𝑡=1
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 : 1توضیح مهم
پذیر و بهای ناتعدیل در برگ پیشنهاد قیمت به تفکیک بهای پایه سالدر  "تحویلی "آب/ پساب بهای"الزم به ذکر است 

 آید.دست میهای جاری بهبا قیمت "مدل مالی"و کل پروژه از  رمناقصه گپذیر درج شود. نرخ بازده داخلی آورده تعدیل

 محاسباتی با "یمدل مال"قالب فایل  در را خدمات فروش بهایده را برای شگر موظف است جزئیات محاسبات انجام مناقصه
 ویژگیهای زیر ارائه نماید:

نظیم ته شده در اسناد مشخص، مجزا و بر اساس قالب ارائ "مدل مالی"های های ورودی، محاسبات و خروجیبخشهای داده -
 شده باشد.

 ها و نتایج برقرار باشد.روابط محاسباتی بین داده -

 شد.کننده قابل بررسی و کنترل باط بررسیشیوه انجام محاسبات توس -

تهای آن یمت و پیوسقگ پیشنهاد منطبق با مستندات فیزیکی ارائه شده در بر "مدل مالی" های ورودی و نتایج خروجیداده -
 باشد.

 
 :2توضیح مهم

مدل "تحت عنوان  برداری تجاری،ی بهرهی جاری دورههابدون در نظر گرفتن هزینه "مدل مالی"گر موظف است یک مناقصه
 ارائه دهد. "مالی ثانویه

 
 : 3توضیح مهم 

اعالم  ر به عنوان راهنمامهندسی آب و فاضالب کشو دفتر تجهیز منابع مالی شرکت 3نحوه تهیه مدل مالی در نشریه شماره 
 یند.م نماگردیده است. مناقصه گران باید براساس آن نسبت به ارائه مدال مالی و مدل مالی ثانویه اقدا
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 عالئم اختصاري

 
 BDS های مناقصهکاربرگ داده

 EDI هاتبادل الکترونیکی داده

 GCC شرایط عمومی قرارداد

 IFB شرکت در مناقصهنامه دعوت

 ITB دستورالعمل به پیشنهاددهندگان مناقصه

 SCC شرایط خصوصی قرارداد

 TS هامشخصات فنی و نقشه

 CIF تا بندر مقصد هزینه بیمه و کرایه حملقیمت کاال، 

 CIP )تا محل مقصد تعیین شده(کاالکرایه حمل و بیمه پرداخت شده پرداخت 

ا محل )ت یمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرک تحویل کاال در محل مقرر در
 مقصد تعیین شده(

DDP 

 EXW تحویل در کارخانه، در محل کار یا انبار

 FCA کنندهبه حملکاال در محل مقرر تحویل 

 FOB تحویل روی عرشه

 CPT پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد

 DAF تحویل کاال در مرز

 DES کشتی در بندر مقصد تحویل کاال روی عرشه

 DDU مرکیگتحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض 

 DEQ تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد

 




