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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
به كـارگيري مناسـب و مسـتمر آنهـا در      امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از

نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان   . ساخته است ناپذير اجتنابپيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و 
  .تخصصي واگذار شده است -امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع فني 

آب با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، تهيه استاندارد در بخـش  
اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيـرو بـا همكـاري     از اهميت ويژه

اهداف زير اقدام به تهيـه اسـتانداردهاي صـنعت آب     تامين منظور به جمهور يسو نظارت راهبردي ري ريزي برنامهمعاونت 
   :نموده است
  ها طرحبرداري و ارزشيابي  ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره −

  ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور  كاري پرهيز از دوباره −
  : گيرد ميتدوين استانداردهاي صنعت آب با در نظر داشتن موارد زير صورت 

 مومي و خصوصي ان شاغل در بخش عنظر بها و تجارب كارشناسان و صاح استفاده از تخصص −

 المللي  معتبر و استانداردهاي بين ماخذاستفاده از منابع و  −

، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و    ها سازماني اجرايي، ها دستگاهگيري از تجارب  بهره −
 ساخت 

 تهيه كننده استاندارد ت معتبر ايران و ساير مؤسسا سازمان استاندارد مليتوجه به اصول و موازين مورد عمل  −

كننـده و   نويس براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات دريافتي پس از بررسي تيم تهيه استانداردها ابتدا به صورت پيش
  .گروه نظارت در نسخه نهايي منظور خواهد شد

، با توجهي كـه مبـذول   باشد مياني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط بنظراميد است كارشناسان و صاح
هاي ارزنده خود به دفتر طـرح، ايـن    ه و با ارائه نظرات و راهنماييقراردادنويس را مورد بررسي دقيق  فرمايند اين پيش مي

  .دفتر را در تنظيم و تدوين متن نهايي ياري و راهنمايي فرمايند
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  1  23/11/92  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ريزان و مديريت راهبردي كشورهاي توسعه  برنامه رشد و توسعه پايدار، از موضوعات مهم و مستمر پيش روي مديران،
باشد، مشخص است كه ابزارها و ساز و كارهاي مورد عمل اين  و كشورهاي در حال توسعه مي) صنعتي و فراصنعتي(يافته 

، اما اسـتفاده بهينـه از منـابع، بـه ويـژه كنتـرل زمـان       . كشورها در تسريع روند رشد و توسعه پايدار يكسان و برابر نيست
  .باشد و از اين رو از اهميت و اعتبار قابل توجهي برخوردار است موضوع اصلي در تسريع روند رشد و توسعه مي

در كشورهاي در حال توسعه، نقش محوري در هدايت، رشـد و توسـعه همـه جانبـه جامعـه      ) ي اجراييها دستگاه(دولت 
گذاري و بسترسازي مناسب براي  هاي سرمايه ها و پروژه ظيم طرحتوسعه كشور و تن ساله پنجهاي  تدوين برنامه. دارند عهده به

  .آيند در رشد اقتصادي و اجتماعي به شمار مي موثردستيابي به اهداف معين از عوامل  منظور بهمديريت و پديدآوري آنها 
به نحوه بـه كـارگيري    گذاري بستگي هاي سرمايه ها و پروژه ي اجرايي در مديريت و پديدآوري طرحها دستگاهميزان توفيق 

  .استانداردهاي مديريت پروژه و چگونگي استقرار و پياده سازي نظام مديريت كيفيت در سطح عوامل ذينفع دارد
هاي  گذاري ايجاد مستندات الزم براي فرايندها و فعاليت هاي سرمايه ها و پروژه اولين گام در چرخه بهبود مستمر طرح

  .باشد ر پديدآوري آنها ميمديريت پروژه و مديريت كيفيت د
راهنماي تهيه اسناد همسان براي انتخاب و ارجاع كار مشاوران، در راستاي هدف ايجاد مستندات الزم براي مجريان و 

هاي ابالغي است به نحوي كـه   هاي اجرايي آن و بخشنامه اندركاران در چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آييننامه دست
هاي فرايندهاي مربوط، مسؤوليت عوامل ذينفـع مشـخص و بـا گـذر از فهرسـت       هر يك از فعاليت در قدم به قدم اجراي

مستندسازي الزم انجام ثانيا تمامي نكات قوانين و مقررات مربـوط در انجـام فراينـد انتخـاب و ارجـاع كـار        اوالها  وارسي
  .هاي آب و آبفا لحاظ گردد مشاوران براي پروژه

  :با توجه بهمعاونت امور آب و آبفا 
 هاي آن نامه هام در قانون و آيينوجود برخي از موارد اب −

 هاي اجرايي نامه مناقصات و آيين ايجاد سهولت، سرعت و دقت در انجام فرايندهاي برگزاري −

هاي آب و آبفـا بـراي انتخـاب معيارهـا و      ي تابعه وزارت نيرو در پروژهها دستگاهايجاد وحدت رويه بين تمامي  −
 هاي مربوط نامه راي قانون و آييناجها در  روش

لذا تهيه اسناد براي انتخاب . تهيه دستورالعمل انجام فرايندهاي انتخاب و ارجاع كار مشاوران را در دستور كار قرارداد
مشاوران در معامالت بزرگ در اين راهنما تهيه و تدوين شـده اسـت كـه شـامل فراينـدهاي خريـد خـدمات مشـاوره در         

  .باشد رايي، راهنماي ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره و اسناد درخواست پيشنهاد ميي اجها دستگاه
  .فرمايند ياري بعدي اصالحات در را ما نشريه اين درخصوص خود نظرات ابراز با كارشناسان و متخصصان است اميد
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  هدف -
براي انتخاب و ارجاع كار به مشاوران متناسـب بـا   هاي اجرايي  به دستگاهاسناد همسان  ارائههدف از تهيه اين راهنما 

اسـتفاده  باشد تا با توجه به آن از روندي واحد در انتخاب و ارجاع كار به عوامل مذكور  هاي آب و آبفا مي بندي پروژه طبقه
  .شود

  دامنه كاربرد -
  .گيرد ار به مشاوران قرار ميي اجرايي و مشاوران، در روند انتخاب و ارجاع كها دستگاهاين راهنما مورد استفاده 

شايان ذكر است در ادامه با توجه به اينكه اسناد جهت استفاده در بخش آب و آبفا تهيه شده است نمودار گردش كار 
  .جهت تسهيل در روند انجام كار ارائه شده است



  3  23/11/92  مقدمه
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  1 فصل1

فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره 
، QCBS ،QBSانتخاب براساس(

  )بودجه ثابت، تعرفه





  7  23/11/92   )تعرفه ثابت، بودجه ،QCBS، QBSبراساس انتخاب( مشاوره خدمات خريد فرآيندهاي -اول فصل

 

  (، بودجه ثابت، تعرفهQCBS ،QBSانتخاب براساس(فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره  -اولفصل 

  عنوان مجري  فرايند شروع -1- 1
     از     صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                               :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي                     :    بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  شروع فرايند خريد خدمات مشاوره نياز پيشمستندات  -1-1-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    شروع فرايندنياز پيشيه مستندات تاييدـ   نامه آيين 9بند ث ماده  2ـ رديف   ـ مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه  
    خريد خدمات مشاوره از سوي دستگاه   نامه آيين 4ـ بند ب ماده   و سند مصوب آن  
    اجرايي  قانون 10ـ بند الف ماده   ـ مستندات محل تامين اعتبار  

  :اسناد و مدارك پيوست
  ).پيوست 1جدول شماره (مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه  -الف
گزارش كارشناسي در صورت نبود سند تصويب مطالعـات تـوجيهي و چگـونگي مطالعـات(مطالعات توجيهي سند تصويب  -ب

  ).انجام يافته قبلي
  
  
  
  

........................................ *با ارسال سند حاضر و اسناد و مدارك پيوست آن، درخواست انجام فرايند خريد خدمات مشاوره براي پروژه
  .داردرا 

  :                            واحد متقاضي خريد خدمات مشاوره  نام و نام خانوادگي :مسوول
  :امضا:                        تاريخ

  .عنوان خدمتي است كه به مشاور واگذار مي شود*
اي هـاي سـرمايه   در موافقتنامه اعتبارات تملك دارايـي ....................... مربوط به پروژه شماره )............................... عنوان(اعتبار قرارداد 

  .است تامينبيني شده اجرا  براي دوره پيش......................... از محل ........... سال ) ملي ـ استاني(
  :امضا:                        تاريخ:                 برحسب مورد اجرايينام خانوادگي ذيحساب يا باالترين مقام مالي دستگاه  نام و

تعيـين(روز نسبت به تهيه فراينـد بعـدي   ................. مقتضي است ظرف مدت . است تاييدشروع فرايند خريد خدمات مشاوره مورد 
  .اقدام و نتيجه را ارسال نمايند ،)ها يتمسوولنوع 

  :امضا:                          تاريخ:                                    دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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 مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه -1-1جدول 

  :عنوان طرح
  :بندي شماره طبقه

    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  
  چگونگي پيدايش طرح -1

  

  جامع منابع آببراساس اولويت منظور شده در قالب طرح
  در قالب طرح جامع منابع آب و برنامه پنج ساله توسعه

   در قالب برنامه پنج ساله توسعه 
  هانياز به اجراي طرح براي تكميل ساير طرح

  نام ببريد لطفا         ساير
   

   

   

   نوع طرح - 2

    مطالعاتي و پژوهشي
   عمراني
   جاري

   

   باشد طرح داراي مطالعات توجيهي مي - 3

  در صورت آري             خير             آري        
         داراي گزارش توجيه فني 

         داراي گزارش توجيه زيست محيطي 
       داراي گزارش توجيه مالي 

       داراي گزارش توجيه اجتماعي 
        داراي گزارش توجيه اقتصادي 

        داراي گزارش توجيه پدافند غيرعامل
 .)1-1(توضيحات كارشناسي ضروري در خصوص مستندات جدول

  
  
  
  
  

 :تاريخ                                            :                                عنوان مجري:                           عنوان دستگاه
  

  :امضا                                                                                                                                           
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     از    صفحه   :شماره  عنوان مجري فرايند شروع -1- 1
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                        :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجراييشماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

 :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 هايتمسوولتعيين نوع  -1-1-2
    ها خروجي مستندات  ها ورودي 
    ـ حكم نماينده كارفرما برحسب مورد  نامه آيين 2رديف الف ماده  4ـ بند   شروع  نياز پيشيه مستندات تاييدـ  
    برحسب موردـ معرفي نامه نماينده نهاد صنفي مربوط   2و تبصره  1ـ تبصره رديف الف و تبصره   )1- 1فرايند ( 
    كارشناسي انتخاب مشاورـ معرفي نامه كميته   نامه آيين 2رديف الف ماده  4بند    
    انتخاب مشاور هياتـ معرفي نامه   نامه آيين 3ـ تبصره بند الف و بند ب ماده    
    ـ معرفي نامه كميته موضوع بند ب   نامه آيين 6ـ تبصره بند ب ماده    
    الزامات فرايند برحسب مورد     
    ـ حكم واگذاري خدمات به مدير طرح      
    الزاماتبرطبق بند ج      
    اشخاص حقيقي و حقوقي  ـ معرفي نامه     
    بند د برحسب مورد     

  :الزامات فرايند
 معرفي كميته كارشناسي انتخاب مشاور -الف

 ............................................................دستگاه اجرايي رييسخانوادگي نماينده  نام و نام -1
 ................................................................امور فني مسوولخانوادگي كارشناس  نام و نام -2
 ........................................................امور قراردادي مسوولخانوادگي كارشناس  نام و نام -3
  ........................................اريبهره برداري و نگهد مسوولخانوادگي كارشناس  نام و نام -4
  انتخاب مشاور هياتمعرفي  -ب
 .به شرح تصوير پيوست................................................. دستگاه اجرايي و يا نماينده وي  رييسنام و نام خانوادگي  -1
 ........................................................اجرايي نام و نام خانوادگي ذيحساب يا باالترين مقام مالي دستگاه  -2
 :نام و نام خانوادگي يك يا سه كارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه -3

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

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

.................................................... 
  .معرفي نماينده نهاد صنفي مربوط در معامالت باالي ده برابر سقف نصاب معامالت متوسط -4
   نياز است  نياز نيست     اي مركب از اشخاص حقيقي و حقوقي مستقل براي انجام وظايف دستگاه اجرايي استفاده از كميته-پ
دستگاه اجرايـي رييسنماينده  عهده بهالزحمه مربوط  يت براي صالحيت و انتخاب كميته و ميزان حقمسوولنياز،  صورتدر  −

 .گيرددستگاه اجرايي مورد اقدام قرار ميتاييداست كه پس از 
  انجام نشده است       واگذاري انجام خدمات به تشخيص كارفرما به مدير طرح انجام شده است -ت
از سوي اشخاص) ليك شرح خدمات(و موارد ) گزارش شناخت(واگذاري انجام خدمات يك يا چند مورد از موارد مندرج در-ث

  انجام نشده است       انجام شده است .   حقيقي و يا حقوقي و انجام اقدامات الزم از سوي مجري
 .مجري استعهدهبهيت انجام فرايندمسوول −

روز......  مقتضي است ظـرف مـدت  .گردد هاي آن، انجام فرايند تصويب ميهاي فرايند و خروجيبه شرح باال، پيوستباتوجه به مستندات 
  .نسبت به تهيه فرايند بعدي اقدام شود

  :مضاا:                        دستگاه اجرايي                                                 تاريخ رييسنام و نام خانوادگي 
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تمهيدات ريزي فرايند برنامه -2- 1
  عنوان مجري  خريد خدمات مشاوره

  از     صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  تعيين روش انتخاب مشاوران و تهيه فهرست بلند -1-2-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
ـ راهنماي تعيين روش انتخاب مشاوران تهيه  

    مشاوريه روش انتخاب تاييدـ   نامه آيين 16ـ ماده   ) 2پيوست شماره (شده براي بخش آب و آبفا 

    الزحمه خدمات  يه برآورد حقتاييدـ ـ گزارش كارشناسي نوع انتخاب و برآورد     
    مشاوره  الزحمه خدمات مشاوره حق    
    نوع فهرست بلند انتخاب يه روشتاييدـ   نامه آيين 7ـ بند الف و بند ت ماده     

  :الزامات فرايند
  :گردد ي زير به ترتيب تهيه و ارسال ميها گزارش
  الزحمه گزارش كارشناسي برآورد حق -الف
  گزارش كارشناسي روش انتخاب مشاور -ب
  گزارش كارشناسي تهيه نوع فهرست بلند -پ
  :امضا:                     تاريخ............................................  نام و نام خانوادگي  مشاوره خدمات خريد متقاضي واحد: مسوول

 نيست  تاييدمورد                است  تاييدالزحمه و نوع فهرست بلند مورد  گزارش كارشناسي روش انتخاب مشاور و برآورد حق
  .شود عودت مي مشاوره خدمات خريد متقاضي براي بررسي و اصالح به واحد تاييددر صورت عدم 

  :اعضاي كميته كارشناسي انتخاب مشاور
  :امضا:                             نام و نام خانوادگي                                                    تاريخ                     

1-  
2-  
3-  
4-  

:از سـوي .......................... الزحمه و نوع فهرست بلند  ارسالي در تـاريخ   گزارش كارشناسي اصالحي روش انتخاب مشاور و برآورد حق
 .است تاييدمشاوره مورد  خدمات خريد متقاضي واحد
  :امضا:                             تاريخ: .......................................................                                 نام و نام خانوادگي مجري     

ريـيس از سـوي  .......................... الزحمه و نوع فهرست بلنـد ارسـالي در تـاريخ     گزارش كارشناسي روش انتخاب مشاور و برآورد حق
روز نسبت به تهيه فراينـد بعـدي.......... مقتضي است ظرف . دستگاه اجرايي تصويب شد و يك نسخه از آن پيوست اين سند گرديد

 .سال دارنداقدام و نتيجه را ار
  :امضا:                             تاريخ.........................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها     
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ريزي تمهيدات فرايند برنامه -1-2
  خريد خدمات مشاوره

  عنوان مجري
  از    صفحه   :شماره

  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  تهيه برنامه زماني - 1-2-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ـ برنامه زماني، تصويب شده  نامه آيين 2رديف الف ماده  17ـ بند   يه روش انتخاب مشاورتاييدـ   
       نامه آيين 4رديف الف ماده  3ـ بند   الزحمه خدمات مشاور يه برآورد حقتاييدـ   
        يه فهرست بلندتاييدـ   

  :الزامات فرايند
تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره شامل، عنوان، مهلت انجام برحسب روش انتخاب مشاور توسط كميته كارشناسي -الف

  :و به شرح زيرانتخاب مشاور 
،)برحسب مورد نوع انتخاب فهرست بلند(تهيه مفاد فراخوان مشاوره  -3تهيه شرح كلي خدمات،  -2تهيه گزارش شناخت،  -1
آگهي فراخوان بـراي ارزيـابي -6تهيه اسناد درخواست پيشنهاد،  -5عمومي، معيارها و استعالم ارزيابي كيفي،  تهيه شرايط -4

هـاي اسـتعالم ارزيـابي دريافت پاسخ -7هاي كثيراالنتشار و يا ارسال دعوتنامه،  كيفي دو يا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه
دريافـت درخواسـت پيشـنهاد، -10ارسال درخواست پيشـنهاد،   -9فهرست كوتاه،  اعالم نتايج ارزيابي كيفي و تهيه -8 كيفي،

  .انعقاد قرارداد -13مدت اعتبار پيشنهادها،  -12و تعيين برنده،  ها پاكتبازگشايي  -11
در هاي فرايند خريد خدمات مشاوره برطبق برنامـه زمـاني اسـت و    پيگيري اقدامات الزم براي تمام فعاليت مسوولمجري،  -ب

بررسـي و تجديـدنظر در منظور به مدير دفتر قراردادهاها، گزارش توجيهي الزم را براي  در انجام هر يك از فعاليت تاخيرصورت 
  .نمايد برنامه زماني ارسال مي

  .                        گردد به پيوست برنامه زماني خريد خدمات مشاوره براي تصويب ارسال مي
  

  :امضا:                        تاريخ: ............................................                                       خانوادگي مجرينام و نام 
 

است مقتضي. شود و يك نسخه از آن پيوست اين فرايند است تصويب مي. .....................برنامه زماني ارسالي از سوي مجري در تاريخ 
 .هاي تعيين شده اقدام شود برطبق برنامه زماني نسبت به انجام فعاليت

  
  :امضا:                             تاريخ.........................................  :مدير دفتر قراردادهانام و نام خانوادگي  
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ريـزي تمهيـدات فرايند برنامـه  -1-2
  مجري عنوان  خريد خدمات مشاوره

  از    صفحه   :شماره

  :تاريخ  :بازبيني
  :بندي شماره طبقه  :عنوان طرح

  :كد دستگاه اجرايي:                              بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي
  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  تهيه اسناد و مدارك -1-2-3
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ـ گزارش شناخت  نامه آيين 4ـ بند الف و ب ماده   ـ برنامه زماني مصوب  
    ـ شرح كلي خدمات   نامه آيين 5ـ ماده   ـ راهنماي تعيين روش انتخاب مشاور تهيه شده براي   
    ـ تهيه فهرست بلند  نامه آيين 7بند الف ماده  2يا  1ـ رديف   )2پيوست (بخش آب و آبفا   
    يا دعوتنامه ارزيابي كيفي ـ مفادفراخوان  7ـ بند ت ماده   راهنماي ارزيابي كيفي تهيه شده در بخش آب و آبفاـ   
    ـ شرايط عمومي، معيارها و استعالم  7ـ بند ب ماده     
    ارزيابي كيفي  نامه آيين 18ـ ماده     
    ـ اسناد درخواست پيشنهاد      

  :الزامات فرايند
  .آمده است عمل بهها و مدارك مربوط به مراحل قبلي از سوي كارفرما  مستندسازي مطالعات، نقشه -الف
  .گردد تهيه مي نامه آيين 5گزارش شناخت برطبق ماده  -ب
  .شود تهيه مي نامه آيين 6شرح كلي خدمات برطبق ماده  -پ

تفصيلي خدمات را تهيـه يـا در ابتـدا تهيـه شـرح خـدمات تواند شرح در صورت نبود شرح خدمات همسان، كارفرما مي). 1يادآوري 
منظـور  بـه بندي شرح تفصـيلي خـدمات تلفيـق شـده را      تفصيلي را به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي كيفي قرار داده و پس از جمع

  .درخواست پيشنهاد قرار دهد استعالم قيمت از مشاوران در
   .7بند الف ماده  2يا  1تهيه فهرست بلند، برطبق رديف  -ت

.استارزيابي كيفي برطبق راهنماي  7بند ت ماده  7الي  1هاي  كاربرد شرايط خاص در تهيه فهرست بلند موضوع رديف). 2يادآوري 
  .است نامه آيين 7 تهيه مفاد فراخوان براي آگهي و متن دعوتنامه جهت انجام ارزيابي كيفي برطبق بند ب ماده -ث
  .و راهنماي ارزيابي كيفي است نامه آيين 13و  12تهيه شرايط عمومي، معيارها و استعالم ارزيابي كيفي برطبق ماده  -ج
  .است 18تهيه درخواست پيشنهاد برطبق بندهاي الف، ب، پ ماده  -چ

  . گردد هاي فرايند حاضر براي تصويب ارسال مي گانه خروجي6به پيوست متن 
  :امضا:                        تاريخ: ............................................                                       نام و نام خانوادگي مجري

  

 
مقتضي اسـت برطبـق. شود و يك نسخه از آن پيوست اين فرايند است تصويب مي........... گانه ارسالي از سوي مجري در تاريخ 6متن 

 .         هاي تعيين شده اقدام شود برنامه زماني نسبت به انجام فعاليت
  :امضا:                             تاريخ................ ......................... :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها     
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   از    صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -3- 1
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                          :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي                  :          بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 استعالم ارزيابي كيفي - 1-3-1
    ها خروجي مستندات ها ورودي 
بلند،  ـ گزارش شناخت، شرح كلي خدمات، فهرست 

 مفاد فراخوان يا دعوتنامه ارزيابي كيفي،
  عمومي، معيارها و استعالم ارزيابي كيفي شرايط

 هاي ـ متن آگهي نوبت اول و دوم در روزنامه  نامه آيين 12ـ ماده 
  كثيراالنتشار

  
     نامه آيين 7رديف الف ماده  1ـ بند  
    ـ دعوتنامه براي مشاوران ذيصالح  نامه آيين 11ماده  1ـ تبصره  
كننده  فهرست مشاوران ليست بلند دريافتـ   نامه آيين 9ـ رديف الف ماده   كيفي  ـ فهرست وارسي مستندات دريافتي ارزيابي 

  استعالم ارزيابي كيفي
  

    نامه آيين 7رديف ت ماده  7الي  3ـ بندهاي    
ـ فهرست مشاوران تحويل دهنده مستندات   نامه آيين 13ـ ماده    

  ارزيابي كيفي
  

       
  :الزامات فرايند

  .گردد اي انجام مي ها به جز روش تك گزينه ارزيابي كيفي مشاوران براي تمام روش -الف
ي كثيراالنتشـار وهـا  فراخوان مشاوران داراي صالحيت از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يكـي از روزنامـه   -ب

  .مناقصات رساني اطالعاطالعات و پايگاه ملي  درج آن در بانك
تواند مدارك و مستندات استعالم از مشاوران براي ارزيـابي كيفـي را در چـارچوبخود ميدستگاه اجرايي به تشخيص) 1يادآوري

 .اخذ نمايد)بدون نسخه كاغذي(مشخص، فقط به صورت الكترونيكي
ميزان ظرفيـتستند مجاز است و ارجاع كار مشاوره تنها به مشاوران كه داراي گواهينامه صالحيت براي انجام كار مشاور ه -پ

  .باشد اظهاري مشاوران مي كاري مجاز بنابر خود
رديـف ت 4در صورت انتشار فراخوان به صورت آگهي و عدم تكميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند موضوع برطبق بنـد   - ت

  .شود عمل مي نامه آيين 7ماده 
  .گردد انجام مي 7رديف ت ماده  5ست بلند برطبق بند مشاور تهيه فهر 12در صورت عدم كفايت انتخاب  -ث
  .دار ارسال دعوتنامه ارزيابي كيفي براي آنان در صورت تهيه فهرست بلند و انتخاب دوازده مشاور از فهرست مشاوران صالحيت - ج
  .ها يك هفته است حداقل زمان الزم براي تكميل استعالم ارزيابي كيفي و تحويل آن از آخرين روز توزيع استعالم -چ
  .استعالم ارزيابي كيفي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران فهرست بلند مشاوران توزيع شود -ح
  .يفي انجام شودارزيابي كيفي مشاوران، بايد در مهلت مقرر در استعالم ارزيابي ك -خ

براي مشاوران ليست بلند، فهرست اسـامي) دعوتنامه..................... (مورخ..............متن آگهي نوبت اول و نوبت دوم و يا نامه شماره
مشـاوراناند و فهرسـت مسـتندات ارزيـابي كيفـي تحويـل شـده از        مشاوران ليست بلند كه استعالم ارزيابي كيفي را دريافت كرده

  .انجام شده است 2-4مستندسازي مربوط برطبق فرايند . باشد پيوست مي
  :امضا:                        تاريخ: ............................................                                       نام و نام خانوادگي مجري

هـاي  پاكـت نسبت به گشايش .............. مورخ ........... ارزيابي كيفي در ساعت هايپاكتبرطبق برنامه زماني مصوب و تاريخ گشايش
 .ارزيابي كيفي و امتيازدهي و تهيه گزارش اقدام نمايند

  :امضا  :                      تاريخ.................................................:نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها
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  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :پروژهعنوان 

  امتيازدهي ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه -1-3-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ـ گزارش ارزيابي كيفي شامل نام و  نامه آيين 14ـ ماده   برنامه زماني مصوب -   
ـ استعالم ارزيابي كيفي مشاوران به همراه   

  مستندات مربوط
پيشنهاد  مشاوران كه براي درخواست مشخصات  نامه آيين 1ـ ماده 

  .اند برگزيده شده
  

      
    ـ فهرست تكميل شده مستندات    مشاوران كيفي ـ فهرست وارسي مستندات ارزيابي  
    دريافتي برطبق فهرست وارسي راهنما    نامه آيين 3دستورالعمل اجرايي ماده  -   

  :الزامات فرايند
  . شود هاي ارزيابي كيفي مشاوران برطبق نحوه و معيارهاي تعيين شده در ارزيابي كيفي انجام مي بررسي و امتيازدهي استعالم - الف
  .امتياز براي دعوت به ارائه پيشنهاد است) شصت( 60حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول  -ب
 .بايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهاد همزمان باشدهاي ارزيابي كيفي، ن بررسي و امتيازدهي استعالم -پ
  .مناقصات منتشر كند رساني اطالعبايد گزارش ارزيابي كيفي مشاوران را در بانك اطالعات و پايگاه ملي  دستگاه اجرايي -ت
)نامـه  آيـين  15 برطبـق مـاده  (در صورتي كه هيچيك از مشاوران حداقل امتياز الزم را كسب نكنند، گزارش ارزيابي كيفي  -ث

  .شود تنظيم و فرايند انتخاب مشاور تجديد مي
رسـاني  اطـالع هاي درخواست پيشنهاد بايـد در بانـك اطالعـات و پايگـاه ملـي       گزارش ارزيابي كيفي تا قبل از ارائه كاربرگ -ج

  .شود رساني اطالعمناقصات 
كميتـه كارشناسـي يبا حضور اعضا..................... ................................در محل ........... ساعت .......... جلسه گشايش مستندات ارزيابي كيفي در تاريخ 

  .باشد پيوست مي نامه آيين 15انتخاب مشاور به شرح زير تشكيل و نسبت به انجام ارزيابي كيفي اقدام و گزارش آن مطابق ماده 
  نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي          

  

  سمت                                    سمت                                       سمت                                          سمت
  

  امضا                                      امضا                                           امضا                      امضا                   
  
 

اد برگزيـدهشامل نام و مشخصات مشاوراني كـه بـراي درخواسـت پيشـنه     نامه آيين 15گزارش ارزيابي كيفي مشاوران برطبق ماده 
 .مقتضي است برطبق برنامه زماني و روش انتخاب مصوب نسبت به درخواست پيشنهاد اقدام نمايند. گردد اند تصويب مي شده

  :امضا:                        تاريخ.................................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها
  
  



  15  23/11/92   )تعرفه ثابت، بودجه ،QCBS، QBSبراساس انتخاب( مشاوره خدمات خريد فرآيندهاي -اول فصل

 

  

  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  از     صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  درخواست پيشنهاد -1-3-3
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ـ مستندات دريافتي درخواست پيشنهاد  نامه آيين 18ـ ماده   برنامه زماني مصوب -   
    اسامي مشاوراني كه مستندات  ـ فهرست  نامه آيين 19ـ ماده   ـ فهرست كوتاه  
    .اند را تحويل داده درخواست پيشنهاد    ـ اسناد درخواست پيشنهاد  
    ـ مستندسازي درخواست پيشنهاد در پايگاه      

  :الزامات فرايند
  . شود برطبق برنامه مصوب، اسناد درخواست پيشنهاد براي تمام مشاوران معرفي شده در ليست كوتاه ارسال مي -الف
نحـوه» درخواسـت پيشـنهاد  «تسليم كنند، مگـر آن كـه در اسـناد    ) فني و مالي(توانند بيش از يك پيشنهاد  مشاوران نمي -ب

  .بيني شده باشد ديگري پيش
هاي جداگانه و الك و مهر شده و در لفاف مناسـب بـا درج نـام مشـاور، مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را در پاكت -پ

 .دهند رسال روي پاكت، قرار ميا موضوع و تاريخ
  .دو هفته است دستگاه اجراييمهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي از سوي مشاوران به  -ت
  .حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز از صد امتياز است -ث
  .درخواست پيشنهاد بايد از سوي مشاوران تكميل، مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به دستگاه اجرايي تحويل شود - ج
  .گردد مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي در شرايط عمومي اسناد درخواست پيشنهاد تعيين مي -چ
يشنهادهاي ارائه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسـهموظف است در مهلت مقرر، همه پ دستگاه اجرايي -خ

  .صيانت كند بازگشايي از آنها
به مشاوران ليست كوتاه تسليم و.... .....................مورخ .... ....................درخواست پيشنهاد برطبق برنامه زماني مصوب طي نامه شماره 

.باشـد  انـد پيوسـت مـي    در مهلت مقرر نسبت به ارسـال مسـتندات درخواسـت پيشـنهاد اقـدام كـرده       فهرست اسامي مشاوراني كه
  .شده است رساني اطالعمناقصات  رساني اطالعدر بانك اطالعات و پايگاه ملي ......... ..........درخواست پيشنهاد تا تاريخ 

  :امضا:                        تاريخ.........                         ...................................نام و نام خانوادگي مجري 
  
 

دو هفته تحويل پيشنهادهاي فني و مالي از سوي مشاوران از زمان دريافت آن نسبت بـه توضـيح وحداقل با توجه به فاصله زماني 
 .اقدام نمايند 20تشريح اسناد حسب مورد برطبق ماده 

  :امضا:                        تاريخ.................................................  :مدير دفتر قراردادهانام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
   از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :دستگاه اجراييعنوان 

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  توضيح و تشريح اسناد و دريافت استعالم درخواست پيشنهاد -1-3-4
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
هاي مشاوران  ـ توضيحات و پاسخ به پرسش  نامه آيين 20ـ ماده   برنامه زماني مصوب -   

  .اسناد حسب مورد و صورت جلسه توضيح
  

      ـ فهرست كوتاه  
    ـ مستندات دريافتي درخواست پيشنهاد    ـ اسناد درخواست پيشنهاد  
 اسامي مشاوراني كه مستندات ـ فهرست    ت كتبي مشاوران متقاضيسواالـ   

  .اند دادهدرخواست پيشنهاد را تحويل 
  

        
    .ـ اصالح احتمالي برنامه زماني مصوب      

  :الزامات فرايند
  .توضيح بخواهد دستگاه اجراييتواند از  ابهام يا ايرادي مشاهده كند مي» درخواست پيشنهاد«چنانچه مشاوري در اسناد  -الف
آن، بايد به طور هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورت جلسه توضيحات و پاسخ به پرسش -ب

  .اند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور ارسال شود مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده يكسان براي همه
رسـاني  اطـالع تواند از طريق شـبكه ملـي    ها مي ها و يا ساير راهنمايي و ارائه پاسخ سوالافت امكان ارائه توضيحات و دري) 1يادآوري 

 .مناقصات صورت پذيرد
هاي مشاوران و رونوشت صورت جلسه تشكيل جلسه توضـيح اسـناد حسـب مـورد طـي نامـه شـماره توضيحات و پاسخ به پرسش

باشد و فهرست اسامي مشاوراني كـه كسان براي مشاوران ارسال و يك نسخه از آنها ضميمه ميبه طور ي................ مورخ ................... 
  .اند پيوست است در مهلت مقرر نسبت به ارسال مستندات درخواست پيشنهاد اقدام كرده

  
  :امضا                       : تاريخ............................................                     نام و نام خانوادگي مجري 

  
  
 

.......................مورخ ......... ..........انتخاب مشاور در ساعت  هياتبرطبق برنامه زماني نسبت به ارزيابي فني و نيز ارزيابي مالي با حضور 
  .اقدام نمايند

 
  :امضا:                        تاريخ.................................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها

  
  
  



  17  23/11/92   )تعرفه ثابت، بودجه ،QCBS، QBSبراساس انتخاب( مشاوره خدمات خريد فرآيندهاي -اول فصل

 

  

   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي طبقه شماره  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
  ارزيابي فني پيشنهادها -1-3-5
  (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت  -1-3-5-1
    ها خروجي مستندات ها ورودي 
    ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها   نامه آيين 17ـ بند ب ماده   برنامه زماني مصوب -  
    يه زمان و مكان تشكيل جلسه تاييدـ   نامه آيين 16ـ ماده   ـ اسناد درخواست پيشنهاد 
    منتخب مشاوران قيمت هاي پاكت گشايش  نامه آيين 21ـ ماده   ـ مستندات دريافتي پيشنهاد مشاوران 
    ـ نامه دعوت از مشاوران منتخب يا      
    آنها براي حضور در جلسهنمايندگان      
    گشايش پيشنهادهاي مالي     

  :الزامات فرايند
، مشـاوري انصـراف دهـد،)برحسب روش انتخـاب مشـاور  (هاي پيشنهاد فني و يا مالي  در صورتي كه پس از تحويل پاكت -الف

  .دهدتعداد باقيمانده مشاوران فرايند انتخاب مشاور را ادامه  تواند با مي دستگاه اجرايي
هاي قيمت بايـد تـا پايـان مرحلـه پاكت. هاي قيمت مجاز است هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكت -ب

  .ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند شنهادها،ارزيابي فني پي
هـاي ايش پاكـت جلسـه گشـ  زمان و مكان تشـكيل  ، (QCBS)در صورت استفاده از روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت  -پ

اين مدت فقط براي يك بار تا سـقف مـدت اعتبـار پيشـنهادها قابـل. هاي فني اعالم خواهد شد پاكت قيمت در جلسه گشايش
 .شود صيانت مي دستگاه اجرايي، توسط )در لفاف الك و مهر شده مشاور(هاي قيمت  تمديد است و در اين صورت پاكت

  .شود بايگاني مي دستگاه اجراييقيمت، توسط  يها ن قبل از گشودن پاكتاصل پيشنهادهاي فني مشاورا -ت
با حضور اعضا كميته................................... ...........در محل ......... ساعت ............... پيشنهادهاي فني مشاوران در جلسه مورخ  هاي تپاك

.پيوسـت اسـت   نامـه  آيـين  21نتايج ارزيابي فني پيشنهادها برطبق بنـد ث مـاده   كارشناسي انتخاب مشاور به شرح زير گشايش و 
.گردد گشايش مي......... ..........................................................در محل ... .....ساعت ........ ..........هاي قيمت مشاوران منتخب در تاريخ  پاكت

انـد براي حضور مشاوران منتخب كه امتيـاز الزم را در ارزيـابي فنـي كسـب نمـوده     ...................... مورخ ........ .............طي نامه شماره 
  ).تصوير پيوست است(آمده است  عمل بهدعوت 

  نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي          
  

  سمت                                    سمت                                       سمت                                          سمت
  

  امضا                                      امضا                                           امضا                      امضا                   
 

نسبت به گشايش............................ ل در مح......... ساعت ........................ با توجه به تصويب نتيجه ارزيابي فني، مقتضي است در تاريخ 
 .انتخاب مشاور و مشاوران منتخب يا نمايندگان معرفي شده آنان اقدام نمايند هياتقيمت مشاوران منتخب با حضور  هاي پاكت

  :امضا:                        تاريخ.................................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها
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   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                              بندي دستگاه اجرايي طبقهشماره   :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 ارزيابي فني پيشنهادها-1-3-5
  (QBS)روش انتخاب براساس كيفيت  -1-3-5-2
    ها خروجي مستندات  ها ورودي 
    ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها   نامه آيين 17ـ بند پ ماده   برنامه زماني مصوب -  
    ـ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش  نامه آيين 16ـ ماده   ـ اسناد درخواست پيشنهاد 
    قيمت مشاور منتخب  پاكت  نامه آيين 21ـ ماده   ـ مستندات دريافتي پيشنهاد مشاوران 
    ـ نامه دعوت از مشاور منتخب يا      
    نماينده او براي حضور در جلسه      
    گشايش پيشنهادهاي مالي     

  :الزامات فرايند
، مشـاوري انصـراف دهـد،)برحسب روش انتخـاب مشـاور  (هاي پيشنهاد فني و يا مالي  در صورتي كه پس از تحويل پاكت -الف

  .تواند باتعداد باقيمانده مشاوران فرايند انتخاب مشاور را ادامه دهد مي دستگاه اجرايي
ان مرحلـههاي قيمت بايـد تـا پايـ    پاكت. هاي قيمت مجاز است هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكت -ب

  .ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند ارزيابي فني پيشنهادها،
هاي فنـي  قيمت در جلسه گشايش پاكت  زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت (QBS)براساس كيفيت روش انتخاب  -پ

هاي قيمت مدت تنها براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكت اين. اعالم خواهد شد
 .شود صيانت مي دستگاه اجرايي، توسط )در لفاف الك و مهر شده مشاور(

  .شود بايگاني مي دستگاه اجراييها قيمت، توسط  اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت -ت
با حضور اعضا................................. ........................در محل ......... ساعت ........ .........پيشنهادهاي فني مشاوران در جلسه مورخ  هاي پاكت

پيوسـت نامـه  آيـين  21كميته كارشناسي انتخاب مشاور به شرح زير گشايش و نتايج ارزيابي فني پيشنهادها برطبق بنـد ث مـاده   
  .گردد گشايش مي .........................................................در محل ....... ساعت .......... قيمت مشاور منتخب در تاريخ   پاكت. است

براي حضور مشاور منتخب كه امتياز الزم را در ارزيابي فني كسـب نمـوده، دعـوت...................... مورخ ..................... طي نامه شماره 
  ).تصوير پيوست است(آمده است  عمل به

  نام و نام خانوادگي         و نام خانوادگي           نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                         نام
  

  سمت                                    سمت                                       سمت                                          سمت
  

  امضا                                      امضا                                           امضا                      امضا                   
 

.............................................................در محل ......... ساعت ........................ با توجه به تصويب نتيجه ارزيابي فني، مقتضي است در تاريخ 
 .انتخاب مشاور و مشاور منتخب يا نماينده معرفي شده او اقدام نمايند هياتنسبت به گشايش پاك قيمت مشاور منتخب با حضور 

  :مضاا:                        تاريخ.................................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها
  



  19  23/11/92   )تعرفه ثابت، بودجه ،QCBS، QBSبراساس انتخاب( مشاوره خدمات خريد فرآيندهاي -اول فصل

 

 

   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :پروژهعنوان 
 ارزيابي فني پيشنهادها -1-3-5

  روش انتخاب به روش بودجه ثابت و روش تعرفه -1-3-5-3
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها   نامه آيين 17ـ بند ث ماده   برنامه زماني مصوب -   
 ـ زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش  نامه آيين 16ـ ماده   ـ اسناد درخواست پيشنهاد  

  قيمت مشاور منتخب  پاكت
  

    نامه آيين 20ـ ماده   ـ مستندات دريافتي پيشنهاد مشاوران  
ـ نامه دعوت از مشاور منتخب يا نماينده   نامه آيين 3ـ تبصره بند پ ماده     

  او براي حضور در جلسه ارزيابي مالي
  

        

  :الزامات فرايند
دسـتگاهمشـاوري انصـراف دهـد    ) حسب روش انتخـاب مشـاور  (ها پيشنهاد فني و يا مالي  در صورتي كه پس از ارائه پاكت -الف

  .باقيمانده مشاوران فرايند انتخاب مشاور را ادامه دهد تواند باتعداد مي اجرايي
هـاي قيمـت بايـد تـا پايـان مرحلـه پاكت. تهاي قيمت مجاز اس هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكت -ب

  .ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند
 . درج مبلغ مشاوره و يا درج تعرفه مورد استفاده و برحسب مورد روش انتخاب در اسناد درخواست ضروري است -پ
  .شود بايگاني مي دستگاه اجراييتوسط  ها قيمت، اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت -ت
با حضور........................ ...................................در محل  ..............ساعت ............... .......پيشنهادهاي فني مشاوران در جلسه مورخ  هاي پاكت

نامـه  آيـين  21اعضا كميته كارشناسي انتخاب مشاور به شرح زير گشايش و گزارش نتايج ارزيابي فني پيشنهادها برطبق بند ث ماده 
.گردد گشايش مي ...........................................................در محل ......... ساعت  ..............قيمت مشاور منتخب در تاريخ   پاكت. پيوست است

، دعـوت براي حضور مشاور منتخب كه امتياز الزم را در ارزيـابي فنـي كسـب نمـوده    ...................... مورخ ..................... طي نامه شماره 
  ).تصوير پيوست است(آمده است  عمل به

  نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي          
  

  سمت                                    سمت                                       سمت                                          سمت
  

  امضا                                      امضا                                           امضا                      امضا                   
 

نسـبت بـه........................................ ل در محـ ......... ساعت ........................ با توجه به تصويب نتيجه ارزيابي فني، مقتضي است در تاريخ 
 .انتخاب مشاور و مشاور منتخب يا نماينده معرفي شده او اقدام نمايند هياتگشايش پاكت قيمت مشاور منتخب با حضور 

  :امضا:                        تاريخ.................................................  :نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها
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   از    صفحه  :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  :تاريخ :بازبيني

 :بندي شماره طبقه                                        :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجراييطبقهشماره  :عنوان دستگاه اجرايي

 :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 ارزيابي مالي پيشنهادها -1-3-6
 (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت -1-3-6-1
    ها خروجي مستندات ها ورودي 
    قرارداديه مشاور منتخب براي عقد تاييدـ   نامه آيين 22ـ بند ب ماده   برنامه زماني مصوب -  
    ـ صورت جلسه پاياني  نامه آيين 3ـ بند پ ماده   ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها 
    پايگاه ـ مستند ثبت صورت جلسه پاياني در  نامه آيين 23ـ ماده   ـ اسناد درخواست پيشنهاد 
        ـ مستندات دريافتي پيشنهادها 
 خريدخدماتنامه آيين3ماده اجرايي دستورالعملـ 

       )3پيوست(آب وآبفا بخش براي شده مشاوره تهيه

        خريد خدمات مشاوره نامه آيينـ تبيين مفاهيم  
  :الزامات فرايند

هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيـينانتخاب مشاور شامل ارزيابي شكلي، گشايش پاكت هياتهاي  يتمسوول-الف
  .مشاور منتخب است

و نامـه  آيـين ) 7(بند ت ماده ) 5(يا ) 4(وجود يك متقاضي خدمات مشاوره پس از انجام هر يك از فرايندهاي اجزاي  تاييد-ب
دسـتگاه اجرايـي درپيشـنهادهاي مـالي نامتناسـب براسـاس روش اعـالم شـده       وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره و رد 

 .انتخاب مشاور استهياتاز وظايف» ت پيشنهاددرخواس«
 .هاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند بايد گشوده شود همه پاكت-پ
  .درج شود» درخواست پيشنهاد«در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي الزم باشد، بايد نرخ تغيير ارز در اسناد-ت
انتخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت تراز شده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمـت نامتناسـب را از فراينـد ارزيـابي هيات-ث

  .درج كرده است، حذف نمايد»درخواست پيشنهاد«ارفرما در اسنادمالي، براساس روشي كه ك
مالك نيست و نامه آيين 22هرگاه تنها يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند رابطه بند ب ماده -ج

  .گردد اجرايي با مشاور تعيين ميهاي نامتناسب و براساس مذاكره و توافق دستگاه قيمت پروژه با مالحظه روش رد قيمت
 بيش از يك متقاضي در مرحله ارزيابي مالي وجود دارد؟ 

  بله 
ريال...................... با مبلغ پيشنهادي .................... ، مهندس مشاور 22انتخاب مشاور براساس روش تعيين شده در بند ب ماده  هيات

ارزيابي پيشنهادها برطبـق مـاده.............. ..........صورت جلسه پاياني مورخ . را به عنوان مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين نمود
  .پيوست است نامه آيين 23

  خير 
هاي نامتناسـب شامل روش رد قيمت................... با توجه به وجود يك متقاضي در مرحله ارزيابي مالي و صورت جلسه پاياني مورخ 

  .شود اعالم مي دستگاه اجراييمراتب براي مذاكره و توافق با 
  .انجام شده است) روز كاري از تاريخ صورت جلسه پاياني 5................... (...صورت جلسه پاياني تا تاريخ  رساني اطالع

و نام خانوادگي        نام و نام خانوادگي                                         نام و نام خانوادگي                                             نام
  سمت                                                              سمت                                سمت                          

 امضا      امضا                                                            امضا                                                         
پس از مذاكره و توافق الزم عقد قرارداد با. شود ريال موافقت مي.............................و مبلغ...................مهندس مشاور با عقد قرارداد با 

 .شودريال موافقت مي...........................با مبلغ............................مهندسين مشاور 
  :امضا:                        تاريخ: .................................................                گاه اجراييدست رييسنام و نام خانوادگي 
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   از     صفحه  :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  : تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجراييشماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

 :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 ارزيابي مالي پيشنهادها -1-3-6
 (QBS)روش انتخاب براساس كيفيت -1-3-6-2
    ها خروجي مستندات هاورودي 
     قرارداد يه مشاور منتخب براي عقد تاييدـ   نامه آيين 22ـ بند پ ماده   برنامه زماني مصوب -  
    ـ صورت جلسه پاياني  نامه آيين 3ـ بند پ ماده   ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها 
     پايگاه ـ مستند ثبت صورت جلسه پاياني در  نامه آيين 23ـ ماده   ـ شرايط عمومي و اسناد درخواست پيشنهاد 
        خريد خدمات مشاوره نامه آيينـ تبيين مفاهيم  

  :الزامات فرايند
هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيـين انتخاب مشاور شامل ارزيابي شكلي، گشايش پاكتهياتهاي  يتمسوول -الف

  .مشاور منتخب است
و نامـه  آيـين ) 7(بند ت ماده ) 5(يا)4(وجود يك متقاضي خدمات مشاوره پس از انجام هر يك از فرايندهاي اجزاي  تاييد-ب

وجود تنها يك متقاضي خدمات مشـاوره و رد پيشـنهادهاي مـالي نامتناسـب براسـاس روش اعـالم شـده دسـتگاه اجرايـي در
 .انتخاب مشاور استهياتاز وظايف» درخواست پيشنهاد«
 .درج شود» درخواست پيشنهاد«در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي الزم باشد، بايد نرخ تغيير ارز در اسناد -پ
 .شودعمل مي22براي ارزيابي مالي برطبق بند پ ماده-ت
در مـذاكره بـا مشـاور يـاد هياتو  انتخاب مشاور قابل قبول نباشد هياتهرگاه قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول از نظر  -ث

شده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد تنها در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجـاز اسـت كـه پيشـنهاد
  .تر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشدقيمت مشاور اولويت دوم گران

 قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول مورد قبول واقع شد
بـا مبلـغ.................... ، مهنـدس مشـاور   نامـه  آيـين  22انتخاب مشاور براساس روش تعيـين شـده در بنـد پ مـاده      هيات   بله

  . ريال را به عنوان مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين نمود ....................پيشنهادي 
  خير

  قيمت پيشنهادي مشاور اولويت دوم مورد قبول واقع شد  
لويـت دومانتخاب مشاور پس از توافق الزم بـا مشـاور او   هياتبا توجه به عدم قبول قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول،     بله

  .ريال به عنوان مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين نمود...................... را با مبلغ پيشنهادي ................. مهندس مشاور 
بودن قيمت پيشنهادي پس از مذاكره و توافق با مشاور اولويـت اول تر با توجه به عدم توافق با مشاور اولويت دوم و گران   خير

صـورت. ريال به عنوان مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيـين شـد  ...................... با مبلغ پيشنهادي .......................... مهندس مشاور 
  .پيوست است نامه آيين 23ماده  ارزيابي پيشنهادها برطبق................. جلسه پاياني مورخ 

  .انجام شده است) روز كاري از تاريخ صورت جلسه پاياني 5...................... (صورت جلسه پاياني تا تاريخ  رساني اطالع
نام و نام خانوادگي                  نام و نام خانوادگي                                         نام و نام خانوادگي                                  

  سمت سمت                                                          سمت                                                             
 امضا                                               امضا                                                            امضا               

  .شود ريال موافقت مي.................با مبلغ.....................با عقد قرارداد با مهندس مشاور
  :امضا:                        تاريخ: .................................................                دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند اجرا -1-3
  : تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه
 ارزيابي مالي پيشنهادها-1-3-6

  ثابت و روش تعرفهروش انتخاب به روش بودجه  -1-3-6-3
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
     قرارداد يه مشاور منتخب براي عقد تاييدـ   نامه آيين 17و  16ـ ماده   برنامه زماني مصوب -   
    ـ صورت جلسه پاياني  نامه آيين 3ـ تبصره بند پ ماده   ـ گزارش ارزيابي فني پيشنهادها  
    ـ مستند ثبت صورت جلسه پاياني در پايگاه  نامه آيين 23ـ ماده   پيشنهادـ شرايط عمومي و اسناد درخواست   
       خريد خدمات مشاوره نامه آيينـ تبيين مفاهيم   

  :الزامات فرايند
هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها تنهـا شـامل انتخاب مشاور شامل ارزيابي شكلي، گشايش پاكت هياتهاي  يتمسوول -الف

  .براي تعيين مشاور منتخب است» درخواست پيشنهاد«كنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد 
ي اجرايـي بـا واحـدهايهـا  گاهدسـت هاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و معاونت و يـا بـين    بودجه مندرج در موافقتنامه -ب

 .به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نيست الزامازيرمجموعه خود، به صورت برآورد بوده و 
ريال در روش...................... را با مبلغ پيشنهادي .................... مهندس مشاور  نامه آيين 17و  16انتخاب مشاور با توجه به مواد  هيات

  . براي عقد قرارداد تعيين نمود در روش تعرفه  بودجه ثابت 
  . پيوست است نامه آيين 23ارزيابي پيشنهادها برطبق ماده ........................... صورت جلسه پاياني مورخ 

  .انجام شده است) روز كاري از تاريخ صورت جلسه پاياني 5...................... (صورت جلسه پاياني تا تاريخ  رساني اطالع
  

  نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي          
  

  سمت                                    سمت                                          سمت                                     سمت  
  

  امضا                                      امضا                                           امضا                      امضا                   
  
  
 

  .شود ريال موافقت مي................. با مبلغ ..................... با عقد قرارداد با مهندس مشاور 
  

  :امضا:                        تاريخ: .................................................                دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند خاتمه - 4- 1
  : تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاوره موضوع  :عنوان پروژه
  انعقاد قرارداد -1-4-1
    ها خروجي مستندات هاورودي 
    ـ ابالغ قرارداد به مشاور منتخب  نامه آيين 10ـ ماده   برنامه زماني مصوب -  
    ـ رسيد دريافت بند الف الزامات  نامه آيين 8ـ ماده   ـ صورت جلسه پاياني ارزيابي مالي 
      نامه آيين 17و تبصره رديف ج ماده  7ـ بند   قرارداديه مشاور منتخب براي عقد تاييدـ  

  :الزامات فرايند
هاي مالي ناگشوده به ارسال كنندگان پيشنهاد مسـترد و رسـيد دريافـت در پايان فرايند خريد خدمات مشاوره بايد پاكت -الف

  .گردد و رسيد دريافت شده به صورت مكتوب مستند و بايگاني شود
دسـتگاهدر صـورت توافـق مشـاور منتخـب و     . قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهاد منعقد شود -ب

  .اين مدت براي يك بار قابل تمديد است اجرايي
 . تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره، بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است -پ
  .باشد تغيير در قيمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط مي - ت

شود و حوزه كار مشخص دارند، در كارهايي كه انتخاب مشاور به روش كيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام مي) 1يادآوري 
در مـتن قـرارداد بـه» درخواسـت پيشـنهاد  «خدمات مشاوره را با اعـالم در  ) كاهش و يا افزايش(تغييرات  تواند مي دستگاه اجرايي

  .بيست و پنج درصد محدود نمايد
تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قـرارداد منعقـد كنـد كـه خـدمات مشـاوره متكـي بـه دستگاه اجرايي مي -ث

  .درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متكي به صورت وضعيت پيمانكار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقد كند
  .در ارجاع كار نامه آيين 8رعايت الزامات ماده  -ج
هرگونـه تغييـر خـارج از حـدود(هـاي مصـوب معاونـت     انعقاد قرارداد بـا مشـاور منتخـب در روش تعرفـه براسـاس تعرفـه       -چ

  ).هاي مربوط، ممنوع است هاي تعرفه بخشنامه
دهبينـي نشـ   هاي ياد شده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پـيش  در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه) 1يادآوري 

  .التفاوت مربوط توسط دستگاه اجرايي در تعرفه منظور شود باشد، بايد مابه
 .باشدمسوول انجام اين فرايند امور قراردادها مي −

  . دارد به مهر و امضاي مشاور منتخب رسيده است براي ابالغ ارسال مي تمامانسخه از قرارداد كه ........ به پيوست 
  

  قراردادها                                             نام و نام خانوادگي مجري        نام و نام خانوادگي مدير دفتر
  

  تاريخ                                                                                           تاريخ                 
  امضا                                                               امضا                                              

 
  )ابالغ پيوست است(گردد  به مشاور ابالغ مي................... مورخ ..................... قرارداد طي نامه شماره 

  :امضا:                        تاريخ............                : .....................................دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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   از     صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند خاتمه -1-4
  : تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 اجراييبندي دستگاه  شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  رساني اطالعمستندسازي و  - 1-4-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
     ـ انجام مستندسازي برطبق جدول  نامه آيين 11ـ ماده   خريد رساني اطالعنحوه و مهلت  دستورالعمل -   
    پيوست بخشنامه شماره  2صفحه   مستندسازي نامه آيين 15ـ بند ث ماده   مشاوره در بانك اطالعات و پايگاهخدمات   
    15/01/1389مورخ  62362/100    مناقصات رساني اطالع  

  :الزامات فرايند
بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر بـا دستگاه اجرايي -الف

  .مناقصات منتشر كند رساني اطالعرا از طريق بانك اطالعات و پايگاه ملي  نامه آيين 11بند ب ماده ) 7(تا ) 1(اجزاي 
در) موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خـدمات  شامل(روز كاري پس از ابالغ قرارداد خالصه قرارداد  5تا  -ب

 .شود رساني اطالعمناقصات  رساني اطالعبانك اطالعات و پايگاه ملي 
روز كاري پس از اتخاذ تصميم كارفرما مبني بر لغو خريد خدمات مشاوره با ادله مربوط بايد در بانك اطالعات و پايگاه 5تا  -پ

  .گردد رساني اطالعمناقصات  رساني اطالعملي 
  
  
  
  
  
  

 .شده است رساني اطالع...................... اجراي الزامات بندهاي الف و پ در زمان انجام فرايندهاي مربوط و انجام الزام بند ب در تاريخ 
  

  تاريخ                          امضا     نام و نام خانوادگي مجري                                                                   
  
  
 

  .شود با انجام اقدامات الزم براي مستندسازي براي بايگاني ارسال مي
  

  :امضا:                        تاريخ: .................................................                دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل - 5- 1
   از     صفحه   :شماره
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند شروع -1-5-1

  شروع فرايند خريد خدمات مشاوره نياز پيشمستندات  -1-5-1-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .پيوست بند الف تكميل شده است 1جدول شماره   1
        .تصويب مطالعات توجيهي پيوست شده است سند  2

گزارش كارشناسي در صورت نبود سند تصويب  3
  .مطالعات توجيهي پيوست شده است

      

        .كرده است تاييدمنابع مالي را ذيحساب  تامين  4
        .شده است تاييدشروع خريد خدمات مشاوره   5

  ها يتمسوولتعيين نوع  -1-5-1-2
      .انتخاب مشاور تعيين شده است هيات  1
      كميته كارشناسي انتخاب مشاور معرفي شده است  2
      .نماينده نهاد صنفي معرفي شده است  3

تعيين5صفحهث،ت،پالزامات مربوط به بندهاي  4
  .تكليف شده است

      

      .رعايت شده است 2- 1الزامات فرايند   5
  

درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت دستگاه اجرايي است كه بي رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول
و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور بهدستگاه اجرايي  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 

  .نمايد يگاني، ارسال ميپس از امضاي دستگاه اجرايي براي با
  

  :دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
  

  :تاريخ:                                                                                                                    امضا         
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   از     صفحه   :شماره  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
  : تاريخ  :بازبيني

  تمهيدات خريد خدمات مشاوره ريزي فرايند برنامه -1-5-2

  فهرست بلندتهيه تعيين روش انتخاب مشاوران و  -1-5-2-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .روش انتخاب مشاور تعيين شده است  1
        .برآورد شده استالزحمه خدمات مشاور  حق  2
        .بلندتعيين تكليف شده است فهرست انتخاب نوع  3

4  
فهرست بلند مشاوران در مهلت مقرر در بانك

مناقصات  رساني اطالعاطالعات و پايگاه ملي 
  .شده است رساني اطالع

      

گزارش كارشناسي حاوي اطالعات الزم پيوست شده  5
        .است

        .است الزامات فرايند رعايت شده  6

  تهيه برنامه زماني -1-5-2-2
        .برنامه زماني تهيه شده است  1
        .برنامه زماني به تصويب رسيده است  2

ها در برنامه زماني مطابق فرايندها و فعاليت  3
        .باشد زيرفرايندها مي

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  تهيه اسناد و مدارك -1-5-2-3
        .انجام شده است مطالعات قبل مراحل مستندسازي  1

        .گانه تهيه شده است ها شش خروجي  2

        .شرح خدمات همسان وجود دارد  3

        .شرح خدمات همسان تهيه شده است  4

        .الزامات فرايند رعايت شده است  5
درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت دستگاه اجرايي است كه بي رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول

و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور بهدستگاه اجرايي  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 
  .نمايد پس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني، ارسال مي

  :دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
  :تاريخ:                                                                                                                    امضا         
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  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
   از     صفحه   :شماره
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند اجرا -1-5-3

  استعالم ارزيابي كيفي -1-5-3-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .متن آگهي نوبت اول و دوم تهيه شده است  1
        .نام روزنامه كثيراالنتشار مشخص شده است  2

دعوتنامه براي مشاوران ذيصالح ارسال شده هنام  3
  .است

      

كننده استعالم ارزيابيفهرست مشاوران دريافت  4
  .كيفي تهيه شده است

      

فهرست مشاوران تحويل دهنده مستندات ارزيابي  5
  .كيفي تهيه شده است

      

        .مستندسازي مربوط انجام شده است  6
        .الزامات فرايند رعايت شده است  7

  امتيازدهي ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه -1-5-3-2
        .شده استگزارش ارزيابي كيفي تهيه   1

فهرست وارسي مستندات ارزيابي كيفي تكميل شده  2
  .است

      

هاي استعالم كيفي صورتامتيازدهي برطبق كاربرگ  3
  .گرفته است

      

شدهرسانياطالعگزارش ارزيابي كيفي در پايگاه  4
  .است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  5

  درخواست پيشنهاد -1-5-3-3

مشاوران ليست كوتاه درخواست پيشنهادبراي تمامي   1
  .ارسال شده است

      

در پايان مهلت مقرر پيشنهاد مشاوران دريافت شده  2
  .است

      

اندفهرست مشاوراني كه پيشنهاد خود را تحويل داده  3
  .تهيه شده است

      

مستندسازي درخواست پيشنهاد در پايگاه انجام شده  4
  .است

      

        .رعايت شده استالزامات فرايند   5
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   از     صفحه   :شماره  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند اجرا-1-5-3

  توضيح و تشريح اسناد -1-5-3-4
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

اسامي و موضوعات مورد توضيح و پرسش مشاوران  1
        .تهيه شده است

هاي الزم و صورت جلسه توضيح اسناد براي پاسخ  2
        .تمامي ذينفعان ارسال شده است

در پايان مهلت مقرر پيشنهاد مشاوران دريافت شده  3
        .است

اندفهرست مشاوران كه پيشنهاد خود را تحويل داده  4
        .تهيه شده است

پايگاه انجام شدهمستندسازي درخواست پيشنهاد در  5
        .است

        .برنامه زماني اصالح شده است  6
        .الزامات فرايند رعايت شده است  7

  ارزيابي فني -1-5-3-5

 (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت  -1-5-3-5-1

        .گزارش ارزيابي فني پيشنهاد تهيه شده است  1

هاي قيمتزمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت  2
        .تعيين شده است

نامه دعوت ذينفعان براي حضور در جلسه بازگشايي  3
        .قيمت ارسال شده است هاي پاكت

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  (QBS)روش انتخاب براساس كيفيت  -1-5-3-5-2
        .گزارش ارزيابي فني پيشنهادها تهيه شده است  1

زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت مشاور  2
        .استمنتخب تعيين شده 

نامه دعوت براي مشاور منتخب جهت حضور در  3
        .جلسه ارسال شده است

        .مشاور منتخب اولويت اول انتخاب شده است  4

مشاور اولويت دوم به عنوان مشاور منتخب تعيين  5
        .شده است

        .الزامات فرايند رعايت شده است  6
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  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
   از     صفحه   :شماره
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند اجرا -1-5-3

  روش انتخاب به روش بودجه ثابت و روش تعرفه - 1-5-3-5-3
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .گزارش ارزيابي فني پيشنهادها تهيه شده است  1

قيمتزمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت  2
  .مشاور منتخب تعيين شده است

      

نامه دعوت از مشاور منتخب يا نماينده او براي حضور  3
  .در جلسه ارزيابي مالي ارسال شده است

      

        .اصل پيشنهادهاي فني بايگاني شده است  4
        .الزامات فرايند رعايت شده است  5

  
درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت دستگاه اجرايي است كه بي رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول

و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور بهدستگاه اجرايي  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 
  .نمايد پس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني، ارسال مي

  
  

  :دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
  

  :تاريخ:                                                                                                        امضا         
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  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
   از     صفحه   :شماره
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند اجرا-1-5-3

  ارزيابي مالي پيشنهادها -1-5-3-6

  (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت  -1-5-3-6-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .صورت جلسه پاياني تهيه شده است  1
        .مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين شده است  2

پاياني در پايگاه انجاممستندسازي صورت جلسه  3
  .شده است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  (QBS)روش انتخاب براساس كيفيت  -1-5-3-6-2
        .صورت جلسه پاياني تهيه شده است  1
        .مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين شده است  2

مستندسازي صورت جلسه پاياني در پايگاه انجام  3
  .شده است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  انتخاب به روش بودجه ثابت و روش تعرفهروش  -1-5-3-6-3
        .صورت جلسه پاياني تهيه شده است  1
        .مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين شده است  2

مستندسازي صورت جلسه پاياني در پايگاه انجام  3
  .شده است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4
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   از     صفحه   :شماره  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -1-5
  : تاريخ  :بازبيني

  فرايند خاتمه -1-5-4

  انعقاد قرارداد -1-5-4-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

پيش نويس قرارداد برطبق ضوابط و مقررات تهيه  1
        .شده است

قرارداد به امضا و مهر مشاور منتخب رسيدهنسخ   2
        .است

هاي مالي ناگشوده به ذينفعان تحويل و رسيد پاكت  3
        .دريافت شده است

        .قرارداد در مهلت مقرر ابالغ شده است  4

ـ همزماني خدماتنامهآيين 8رعايت الزامات ماده   5
        .مشاور مالك عمل قرار گرفته است

        .فرايند رعايت شده استالزامات   6

  رساني اطالعمستندسازي و  -1-5-4-2

مستندسازي برطبق بخشنامه مربوط در طول انجام  1
        .فرايندها انجام شده است

مستندسازي در صورت لغو خريد خدمات مشاور  2
        .انجام شده است

خالصه قرارداد در مهلت مقرر مستندسازي شده  3
        .است

        .رعايت شده استالزامات فرايند   4
درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت دستگاه اجرايي است كه بي رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول

و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور بهدستگاه اجرايي  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 
  .نمايد پس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني، ارسال مي

  
  :دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 

  
  :تاريخ:                                                                                                                    امضا      

  
  
  
  
  
  





 

  2فصل 2

خريد خدمات مشاوره فرايندهاي 
  )اي گزينهانتخاب براساس تك (
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  (اي انتخاب براساس تك گزينه(خريد خدمات مشاوره فرايندهاي  -فصل دوم

   از   صفحه   :شماره  عنوان مجري  فرايند شروع -1- 2
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :اجراييعنوان دستگاه 

  :موضوع خريد خدمات مشاوره  :عنوان پروژه

  شروع فرايند خريد خدمات مشاوره نياز پيشمستندات  -2-1-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
وـ مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه  

  مصوب آنسند 
خريد  شروع فرايندنياز پيشيه مستندات تاييدـ  نامهآيين9بند ث ماده2ـ رديف

  خدمات مشاوره از سوي دستگاه اجرايي
  

   نامهآيين4ـ بند ب ماده  
   قانون10ـ بند الف ماده اعتبار تامينـ مستندات محل   

  :اسناد و مدارك پيوست
  ).پيوست )1-2(جدول (مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه  -الف
گزارش كارشناسي در صورت نبود سند تصويب مطالعـات تـوجيهي و چگـونگي مطالعـات(سند تصويب مطالعات توجيهي  -ب

  ).انجام يافته قبلي
  
  
  
  

.را دارد.......................................  *خدمات مشاوره براي پروژه با ارسال سند حاضر و اسناد و مدارك پيوست آن، درخواست انجام فرايند خريد
  :                            نام و نام خانوادگي    واحد متقاضي خريد خدمات مشاوره   :مسوول
  :امضا:                        تاريخ

  
  
  .عنوان خدمتي است كه به مشاور واگذار مي شود*

اي هـاي سـرمايه   در موافقتنامه اعتبارات تملك دارايـي ....................... مربوط به پروژه شماره )............................... عنوان(اعتبار قرارداد 
  .است تامينبيني شده اجرا  براي دوره پيش......................... از محل ........... سال ) ملي ـ استاني(

  :امضا:                        تاريخ:            برحسب مورد اجرايينام خانوادگي ذيحساب يا باالترين مقام مالي دستگاه  نام و
  
  

تعيـين(روز نسبت به تهيه فراينـد بعـدي   ................. مقتضي است ظرف مدت . است تاييدشروع فرايند خريد خدمات مشاوره مورد 
  .اقدام و نتيجه را ارسال نمايند، )ها يتمسوولنوع 

  :امضا:                          تاريخ:                                                          دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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  مستندات پيدايش و مطالعات توجيهي پروژه - 1- 2جدول 
  :عنوان طرح
  :بندي شماره طبقه

    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  
  چگونگي پيدايش طرح -1

  

  جامع منابع آببراساس اولويت منظور شده در قالب طرح
  در قالب طرح جامع منابع آب و برنامه پنج ساله توسعه

   در قالب برنامه پنج ساله توسعه 
  هانياز به اجراي طرح براي تكميل ساير طرح

  نام ببريد لطفا         ساير
   

   

   

   

   نوع طرح - 2

    مطالعاتي و پژوهشي
   عمراني
   جاري

   

   باشد طرح داراي مطالعات توجيهي مي - 3

  در صورت آري             خير             آري        
         داراي گزارش توجيه فني 

         داراي گزارش توجيه زيست محيطي 
      داراي گزارش توجيه مالي 

      داراي گزارش توجيه اجتماعي 
       داراي گزارش توجيه اقتصادي 

       داراي گزارش توجيه پدافند غيرعامل
 )1-2(توضيحات كارشناسي ضروري در خصوص مستندات جدول

  
  
  
  
  

 :تاريخ                                            :                                عنوان مجري:                           عنوان دستگاه
  :امضا                                                                                                                                           
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  عنوان مجري  فرايند شروع -2-1
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  ها يتمسوولتعيين نوع  - 2-1-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
فرايند (نياز شروع  يه مستندات پيشتاييد -1 

2-1 -1(  
    حكم نماينده كارفرما برحسب موردـ  نامهآيين2تبصره رديف الف مادهـ

الزامات   ـ معرفي نامه كميته موضوع بند الف  نامه آيين3ـ تبصره بند الف و بند ب ماده 
  فرايند برحسب مورد

  
 نامهآيين6ـ تبصره بند ب ماده  
 

    
واگذاري خدمات به مدير طرح، برطبق  ـ حكم
  بند ب

  

 
    

نامه اشخاص حقيقي وحقوقي، بند  ـ معرفي
  پ برحسب مورد

  

  :الزامات فرايند
  اي مركب از اشخاص حقيقي و حقوقي مستقل براي انجام وظايف كارفرما استفاده از كميته -الف

  نياز است    نياز نيست 
تاييـد مجري است كـه پـس از    عهده بهالزحمه مربوط  يت براي صالحيت و انتخاب كميته و ميزان حقمسوولدر صورت نياز  −

  .گيرد دستگاه اجرايي مورد اقدام قرار مي
  انجام نشده است       واگذاري انجام به تشخيص دستگاه اجرايي به مدير طرح انجام شده است  -ب
واگذاري انجام خدمات يك يا چند مورد از موارد مندرج در گزارش شناخت و شرح خدمات كلي از سوي اشخاص حقيقي و -پ

  انجام نشده است       يا حقوقي و انجام اقدامات الزم از سوي مجري   انجام شده است 
  .مجري است عهده بهيت انجام فرايند مسوول −

مقتضي اسـت ظـرف مـدت. گردد هاي آن، انجام فرايند تصويب مي هاي فرايند و خروجي پيوست با توجه به مستندات به شرح باال،
  .اي اقدام شود روز نسبت به تهيه فرايند گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه.. ........
  

  :امضا                :        تاريخ                دستگاه اجرايي                           رييسنام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  ريزي فرايند برنامه - 2- 2
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :دستگاه اجراييكد :                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  اي گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه - 2-2-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
اي  گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينهـ   نامه  آيين 7رديف ت ماده  6بند ـ   نياز شروع مستندات پيش تاييدـ   

  شامل عنوان مهندسان مشاور متقاضي
  

    نامه آيين 7رديف ت ماده  7ـ بند   نامه آيين 16ـ بند ث ماده   

  :الزامات فرايند
  .   دستگاه اجرايي است عهده بهاي  انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تك گزينه -الف
، تنها يـك متقاضـي خـدماتنامه آيين 7ماده ) ت(بند ) 5(يا ) 4(در شرايطي كه پس از انجام هر يك از فرايندهاي اجراي  -ب

  .شود اي انجام مي انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تك گزينه هيات تاييدمشاوره اعالم آمادگي نمايد، پس از 
  .اي، تهيه فهرست بلند و آگهي فراخوان ارزيابي كيفي موضوعيت ندارد در روش تك گزينه -پ
با اين وجـود، مـذاكره. شود وابستگي به فرايند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي اي، مشاور بدون در انتخاب تك گزينه -ت

  .پذيرد فني و مالي توسط دستگاه اجرايي براي تنظيم قرارداد انجام مي
اقاي براي انتخاب مشاور متقاضي با توجـه بـه الزامـات فراينـد و نيـز انطبـ       به پيوست، گزارش توجيهي استفاده از روش تك گزينه

 .شامل عنوان مهندسان مشاور متقاضي پيوست است نامه آيين 16موضوع پروژه با يكي از بندهاي رديف ث ماده 
  

  :امضا:                             تاريخ: .......................................................                        نام و نام خانوادگي مجري
  
  
  

روز اقـدام......... مقتضي است نسبت به تهيه برنامه زماني خريد خـدمات مشـاوره ظـرف    . است تاييدگزارش توجيهي پيوست مورد 
  .نمايند

  
 
  

  :امضا   :                          تاريخ.                       .....................................دستگاه اجرايي  رييسنام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  ريزي فرآيند برنامه -2-2
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :اجراييكد دستگاه :                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  تهيه برنامه زماني -2-2-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    تهيه برنامه زماني مصوبـ   نامه آيين 2رديف الف ماده  17بند ـ  اي ـ گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه  

  :الزامات فرايند
  :     اي به شرح زير تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره شامل، عنوان، مهلت انجام، در روش تك گزينه -الف

دريافت پيشنهاد فني و مـالي از مشـاور -4تهيه درخواست پيشنهاد  -3تهيه شرح كلي خدمات،  -2تهيه گزارش شناخت،  -1
  .انعقاد قرارداد -6ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت،  -5متقاضي، 

ني اسـت و درهاي فرايند خريد خدمات مشاوره برطبق برنامـه زمـا   پيگيري اقدامات الزم براي تمام فعاليت مسوولمجري،  -ب
بررسي و تجديدنظر در منظور بهاجرايي دستگاه  رييسها، گزارش توجيهي الزم را براي  هر يك از فعاليت صورت تاخير در انجام
  .نمايد برنامه زماني ارسال مي

  .گردد مياي براي تصويب ارسال  به پيوست، يك نسخه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره در روش تك گزينه
  

  :امضا:                        تاريخ                           : ............................................            مجرينام و نام خانوادگي 
  
  
  
  
 

.شـود و يـك نسـخه از آن پيوسـت ايـن فراينـد اسـت        تصويب مي........... برنامه زماني اصالح شده ارسالي از سوي مجري در تاريخ 
 .ها اقدام شود مقتضي است برطبق برنامه زماني نسبت به انجام فعاليت

  
  :امضا:                             تاريخ..................            : .......................مدير دفتر قراردادهانام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  ريزي فرآيند برنامه -2-2
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                       بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  تهيه اسناد و مدارك -2-2-3
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    گزارش شناختـ   نامه آيين 4بند الف و ب ماده ـ   مصوبـ برنامه زماني   
    ـ شرح كلي خدمات   نامه آيين 5ماده ـ   ـ راهنماي انجام درخواست پيشنهاد   
    ـ دعوتنامه و اسناد درخواست پيشنهاد  نامه آيين 18ـ ماده  اي ـ گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه  

  :الزامات فرايند
  .آمده است عمل بهها و مدارك مربوط به مراحل قبلي از سوي دستگاه اجرايي  مستندسازي مطالعات، نقشه -الف
  .گردد تهيه مي نامه آيين 5گزارش شناخت برطبق ماده  -ب
  .شود تهيه مي نامه آيين 6شرح كلي خدمات برطبق ماده  -پ

تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيـه يـا در ابتـدا، تهيـه شـرح در صورت نبود شرح خدمات همسان، دستگاه اجرايي مي) 1يادآوري 
بندي، شرح خـدمات تفصـيلي تلفيـق شـده را عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي كيفي قرار داده و پس از جمع خدمات تفصيلي را به

  .استعالم قيمت از مشاوران در درخواست پيشنهاد قرار دهد منظور به
  .است 18بق بندهاي الف، ب، پ ماده تهيه درخواست پيشنهاد برط -ت

  . گردد هاي فرايند حاضر براي تصويب ارسال مي گانه خروجي به پيوست متن سه
  

  :امضا:                        تاريخ                  : ............................................            مجرينام و نام خانوادگي 
  
  
 

مقتضـي. شود و يك نسخه از آن پيوست اين فرايند اسـت  تصويب مي........... اصالحي ارسالي از سوي مجري در تاريخ گانه  متن سه
 .ها اقدام شود است برطبق برنامه زماني نسبت به انجام فعاليت

  
  :امضا:                         تاريخ   : .........................................           مدير دفتر قراردادهانام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  فرآيند اجرا -3- 2
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي     :                            بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  درخواست پيشنهاد -2-3-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    مستندات دريافتي درخواست پيشنهادـ   نامه آيين 18ماده ـ   برنامه زماني مصوب -   
    ـ مستند ثبت درخواست پيشنهاد در پايگاه    نامه آيين 19ماده ـ   ـ شرايط عمومي و اسناد درخواست پيشنهاد  

  :الزامات فرايند
  .شود برطبق برنامه زماني مصوب، اسناد درخواست پيشنهاد براي مشاور متقاضي ارسال مي -الف
هاي جداگانه و الك و مهر شده و در لفاف مناسب بـا درج نـام خـود، مشاور متقاضي، پيشنهاد فني و مالي خود را در پاكت -ب

  .دهد موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت؛ قرار مي
  .مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي از سوي مشاور متقاضي دو هفته است -پ
اور متقاضي تكميل، مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به دسـتگاه اجرايـيدرخواست پيشنهاد بايد از سوي مش -ت

  .تحويل شود
  .گردد مكان و زمان تحويل پيشنهاد فني و مالي در شرايط عمومي اسناد درخواست پيشنهاد تعيين مي -ث
و تـا جلسـه اضي را پس از دريافت، ثبتدستگاه اجرايي موظف است در مهلت مقرر، پيشنهاد ارائه شده از سوي مشاور متق -ج

  .كندبازگشايي از آن صيانت 
براي مشاور متقاضي ارسال گرديد و..................... مورخ ..................... درخواست پيشنهاد، برطبق برنامه زماني مصوب، طي نامه شماره

  .پيوست استرسيد دريافت مستندات درخواست پيشنهاد ارسالي مشاور متقاضي 
  

  :امضا:                        تاريخ                           : ............................................            مجرينام و نام خانوادگي 
  
 

نسبت به بازگشـايي ،با دعوت از مشاور متقاضي........... ....................................در محل ......... ساعت ................... مقتضي است در تاريخ 
 .اعالم نمايند نامه آيين 23و نتيجه را در صورت جلسه پاياني مطابق ماده  اقدام، مذاكره براي تنظيم قرارداد ها پاكت

  
  :امضا:                        اريخت                 : ................................................. مدير دفتر قراردادهانام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  فرآيند اجرا -2-3
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي                      :           بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  مذاكره فني و مالي براي تنظيم قرارداد -2-3-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    مشاورمنتخب براي عقدقرارداد يهتاييدـ   نامه آيين 17و  16ماده ـ   برنامه زماني مصوب -   
    ـ صورت جلسه پاياني    درخواست پيشنهادـ مستندات دريافتي   
    ـ مستند ثبت صورت جلسه پاياني و بايگاني      

  :الزامات فرايند
بـا. شود اي، روشي است كه در آن مشاور، بدون وابستگي به فرايند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي روش تك گزينه -الف

  .پذيرد اجرايي براي تنظيم قرارداد انجام مياين وجود، مذاكره فني و مالي از سوي دستگاه 
كه در.......... ساعت ............... در جلسه مورخ ......................................... در مذاكره فني و مالي براي تنظيم قرارداد با مهندسين مشاور 

ريال توافق شد و صورت جلسه..................................................... تشكيل گرديد با مبلغ ............. .............................................................محل 
  .پاياني پيوست است

  
  نام و نام خانوادگي                                      نام و نام خانوادگي                         نام و نام خانوادگي 

  

  مت                                         سمت                                          سمتس
  

  امضا                                           امضا                                           امضا
  
  
  
 

  .شود ريال موافقت مي........................................... با مبلغ .......................................... با عقد قرارداد با مهندسان مشاور 
 

  :امضا:                        اريخت: .................................................      دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  فرايند خاتمه - 4- 2
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  انعقاد قرارداد - 2-4-1
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
    ابالغ قرارداد به مشاور منتخبـ   نامه آيين 10ماده ـ   برنامه زماني مصوب -   
      نامه آيين 8ـ ماده   ـ صورت جلسه پاياني   
        ـ مستندات درخواست پيشنهاد  

  :الزامات فرايند
در صورت توافـق مشـاور منتخـب و دسـتگاه. منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهاد منعقد شودقرارداد با مشاور  -الف

  .اجرايي، اين مدت براي يك بار قابل تمديد است
 . تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره، بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است -ب
.ت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط استتغيير در قيم -پ
  .در ارجاع كار نامه آيين 8رعايت الزامات ماده  -ت
  .انجام اين فرايند امور قراردادها است مسوول −

  . دارد به مهر و امضاي مشاور منتخب رسيده است براي ابالغ ارسال مي تمامانسخه از قرارداد كه ........ به پيوست 
  

  نام و نام خانوادگي مدير دفتر قراردادها                                             نام و نام خانوادگي مجري       
  

  تاريخ                              تاريخ                                                                      
  

  امضا                                                                                     امضا                
  
  
 

  )استابالغ پيوست (گردد  به مشاور ابالغ مي................... مورخ ..................... قرارداد طي نامه شماره 
  

  :امضا:                        اريخت: .................................................          دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
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  عنوان مجري  فرايند خاتمه -2-4
   از   صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  :بندي شماره طبقه                                         :عنوان طرح
  :كد دستگاه اجرايي:                                 بندي دستگاه اجرايي شماره طبقه  :عنوان دستگاه اجرايي

  :خريد خدمات مشاورهموضوع   :عنوان پروژه

  رساني اطالعمستندسازي و  -2-4-2
    ها خروجي  مستندات  ها ورودي  
 خريد رساني اطالعنحوه و مهلت  دستورالعمل -   

 خدمات مشاوره در بانك اطالعات و پايگاه
  رساني مناقصات اطالع

  ـ ثبت مستندسازي برطبق جدول نامهآيين11ـ ماده
پيوست بخشنامه شماره  2صفحه 
  15/01/1389مورخ  62362/100

  
  مستندسازينامهآيين15ـ بند ث ماده

 

  :الزامات فرايند
دستگاه اجرايي بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر بـا -الف

  .مناقصات منتشر كند رساني اطالعرا از طريق بانك اطالعات و پايگاه ملي  نامه آيين 11بند ب ماده ) 7(تا ) 1(اجزاي 
در) شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خـدمات (ز ابالغ قرارداد، خالصه قرارداد روز كاري پس ا 5تا  -ب

 .شود رساني اطالعمناقصات  رساني اطالعبانك اطالعات و پايگاه ملي 
روز كاري پس از اتخاذ تصميم كارفرما مبني بر لغو خريد خدمات مشاوره با ادله مربوط بايد در بانك اطالعات و پايگاه 5تا  -پ

  .گردد رساني اطالعمناقصات  رساني اطالعملي 
  
  
  

 .شده است رساني اطالع...................... اجراي الزامات بندهاي الف و پ در زمان انجام فرايندهاي مربوط و انجام الزام بند ب در تاريخ 
  

  امضا   نام و نام خانوادگي مجري                                                                        تاريخ                       
  
  
 

  .شود با انجام اقدامات الزم براي مستندسازي، براي بايگاني ارسال مي
  

  :امضا:                        اريخت: .................................................              دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
  
  
  



  45  23/11/92   )اي گزينه تك ساسبرا انتخاب( مشاوره خدمات ديخر فرايندهاي -دوم فصل

 

  

  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل - 5- 2
    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  فرايند شروع -2-5-1

  شروع فرايند خريد خدمات مشاوره نياز پيشمستندات  -2-5-1-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

        .پيوست بند الف تكميل شده است )3-2(جدول   1
        .استشده سند تصويب مطالعات توجيهي پيوست   2

گزارش كارشناسي در صورت نبود سند تصويب  3
  .مطالعات توجيهي پيوست شده است

      

        .كرده است تاييدتامين منابع مالي را ذيحساب   4
        .شده است تاييدشروع خريد خدمات مشاوره   5

  ها يتمسوولتعيين نوع  -2-5-1-2

37الزامات مربوط به بندهاي الف، ب، پ صفحه  1
  .تعيين تكليف شده است

      

        .رعايت شده است 1- 2- 2الزامات فرايند   2
  

درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت است كه بي اجراييدستگاه  رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول
و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور به اجراييدستگاه  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 

  .نمايد ، ارسال ميپس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني
  
  

  :اجراييدستگاه  رييسنام و نام خانوادگي 
  

  :تاريخ:                                                                    امضا         
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  دستگاه اجرايي  پايش و كنترل فرايند -2-5
    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  ريزي فرايند برنامه -2-5-2

  اي گزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه -2-5-2-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

اي شاملگزارش توجيهي انتخاب روش تك گزينه  1
  .متقاضي تهيه شده استعنوان مهندسان مشاور 

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  2

  تهيه برنامه زماني -2-5-2-2
        .برنامه زماني تهيه شده است  1
        .برنامه زماني به تصويب رسيده است  2

ها در برنامه زماني مطابق فرايندها و فعاليت  3
  .باشد زيرفرايندها مي

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  تهيه اسناد و مدارك -2-5-2-3
        .انجام شده است مطالعات قبل مراحل مستندسازي  1
        .گانه تهيه شده است ها سه خروجي  2
        .شرح خدمات همسان وجود دارد  3
        .شرح خدمات همسان تهيه شده است  4
        .الزامات فرايند رعايت شده است  5

  
درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت است كه بي اجراييدستگاه  رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول

و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور به اجراييدستگاه  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 
  .نمايد ، ارسال مييگانيپس از امضاي دستگاه اجرايي براي با

  
  :اجراييدستگاه  رييسنام و نام خانوادگي 

  :تاريخ:                                                                                   امضا         
  
  
  
  



  47  23/11/92   )اي گزينه تك براساس انتخاب( مشاوره خدمات ديخر فرايندهاي -دوم فصل

 

 

  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -2-5
    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ :بازبيني

  فرايند اجرا -2-5-3

  درخواست پيشنهاد -2-5-3-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

براي مشاور متقاضي درخواست پيشنهاد ارسال شده  1
  .است

      

در پايان مهلت مقرر پيشنهاد مشاور دريافت شده  2
  .است

      

مستندسازي درخواست پيشنهاد در پايگاه انجام شده  3
  .است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4

  مذاكره فني و مالي براي تنظيم قرارداد -2-5-3-2
        .صورت جلسه پاياني تهيه شده است  1
        .مشاور منتخب براي عقد قرارداد تعيين شده است  2

مستندسازي صورت جلسه پاياني در پايگاه انجام  3
  .شده است

      

        .استالزامات فرايند رعايت شده   4
  

درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت است كه بي اجراييدستگاه  رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول
و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور به اجراييدستگاه  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 

  .نمايد ، ارسال ميپس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني
  

  :اجراييدستگاه  رييسنام و نام خانوادگي 
  

  :تاريخ:                                                                                          امضا         
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  دستگاه اجرايي  فرايند پايش و كنترل -2-5
    از    صفحه   :شماره
  :تاريخ  :بازبيني

  فرايند خاتمه - 2-5-4

  انعقاد قرارداد -2-5-4-1
  تاييددليل عدم   شود نمي تاييد  شود مي تاييد  مطرح شدههاي  پرسش  شماره

پيش نويس قرارداد برطبق ضوابط و مقررات تهيه  1
  .شده است

      

نسخ قرارداد به امضا و مهر مشاور منتخب رسيده  2
  .است

      

        .قرارداد در مهلت مقرر ابالغ شده است  3

ـ همزماني خدماتنامه آيين 8رعايت الزامات ماده   4
  .مشاور مالك عمل قرار گرفته است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است 5

  رساني اطالعمستندسازي و  -2-5-4-2

مستندسازي برطبق بخشنامه مربوط در طول انجام  1
  .شده استفرايندها انجام 

      

مستندسازي در صورت لغو خريد خدمات مشاور  2
  .انجام شده است

      

خالصه قرارداد در مهلت مقرر مستندسازي شده  3
  .است

      

        .الزامات فرايند رعايت شده است  4
  

درنگ پس از انجام هر فراينـد فهرسـت است كه بي اجراييدستگاه  رييسانجام فرايند پايش و كنترل نماينده معرفي شده  مسوول
و يـك نسـخه تاييدبررسي و اقدام الزم داليل عدم  منظور به اجراييدستگاه  رييسوارسي حاضر را تهيه و يك نسخه از آن را براي 

  .نمايد ، ارسال ميپس از امضاي دستگاه اجرايي براي بايگاني
  

  :اجراييدستگاه  رييسنام و نام خانوادگي 
  

  :تاريخ:                                                                                               امضا        
  
  
  
  



 

  3فصل 3

راهنماي تعيين روش انتخاب مشاوران 
  هاي آب و آبفا در پروژه





  51  23/11/92   آبفا و آب يها پروژه در مشاوران انتخاب روش نييتع يراهنما -  سوم فصل

 

  هاي آب و آبفا راهنماي تعيين روش انتخاب مشاوران در پروژه -فصل سوم 

  هدف -1- 3

  هاي بخش آب و آبفا اي پروژه دار و توانمند در محيط رقابت كيفي، براي تضمين خدمات مشاوره انتخاب مشاوران صالحيت

  ردبكار -2- 3

  .آب و آبفا اي معامالت بزرگ بخش در خريد خدمات مشاوره

  مراجع -3- 3

و تمـامي اصـالحات    01/10/1388ك مـورخ  42986/ت/193542خريد خدمات مشاوره بـه شـماره    نامه آيين −
 .بعدي آن

الزحمه مهندسان مشـاور برمبنـاي درصـدي از بـرآورد كـار بـه شـماره         هاي تعرفه حق اصالح كاربرد بخشنامه −
 .15/08/1389مورخ  62361/100

مـورخ   80981/101الزحمـه خـدمات مشـاوره رسـته مهندسـي آب بـه شـماره         دستورالعمل نحوه تعيين حق −
08/05/1384. 

 .03/07/1389مورخ  49833/100خريد خدمات مشاوره ـ شماره يك به شماره  نامه آيينتبيين مفاهيم  −

 .03/07/1389مورخ  49834/100راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب به شماره  −

  تعاريف - 4- 3

  .است 03اصطالحاتي كه در اين راهنما از آن استفاده شده است برطبق تعاريف مندرج در مراجع بند ها و  تعاريف واژه

 كليات -5- 3

هـاي   هاي مربوط به آن و با توجه بـه ماهيـت پـروژه    خريد خدمات مشاوره و بخشنامه نامه آيين 16در چارچوب ماده 
هاي بخش آب و آبفا، در ايـن راهنمـا    اي پروژه رهبخش آب و آبفا، تعيين روش انتخاب مشاوران براي خريد خدمات مشاو

  .شرح داده شده است
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  روش انتخاب - 6- 3

  روش انتخاب براساس تعرفه در كارهاي رسته مهندسي آب - 3-6-1
دستورالعمل نحوه  1برطبق جدول شماره (الزحمه مشاور براي انوع كارهاي رسته مهندسي آب  هرگاه برآورد مبلغ حق

از سه برابر سقف نصاب معامالت متوسط باشـد و   تر كم، مساوي يا )ته مهندسي آبالزحمه خدمات مشاوره رس تعيين حق
كارفرما براي انجام خدمات مورد استفاده قرار گيرد، از روش تعرفه اسـتفاده  خدمات همسان يا شرح خدمات مصوب  شرح
  .شود مي

  روش انتخاب براساس تعرفه در كارهاي خدمات جنبي مهندسي -3-6-2
برداري، ژئوتكنيـك و مقاومـت مصـالح، ژئوفيزيـك و      هاي بخش آب و آبفا شامل نقشه روژهخدمات جنبي مهندسي پ 
  .شناسي است  خاك

ريـزي و نظـارت راهبـردي     هـاي ابالغـي معاونـت برنامـه     در ارجاع خدمات جنبي مهندسي، كاهش تعرفه) 1يادآوري 
  .مجاز نيست جمهور رييس

  (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت  -3-6-3
هاي بخش آب و آبفا، تنها در مواردي كـاربرد دارد   اي پروژه روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت در خدمات مشاوره

براي دستگاه اجرايي به روشني و قبل از خريد خـدمات مشـاوره   ) كه از دقت كافي برخوردار است(كه حوزه و برآورد كار 
مصـاديق  . مجـاز نيسـت   (QCBS)انتخاب براساس كيفيت و قيمت در غير اين صورت استفاده از روش . قابل تعيين باشد

  .هاي بخش آب و آبفا به شرح زير است اي پروژه در خدمات مشاوره (QCBS)روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت 
 .هاي تيپ دارند طراحي تفصيلي كارهايي كه سازه -1

 .هاي توزيع هاي فشارافزاي شبكه خانه  طراحي تفصيلي تلمبه -2

 .مترمكعب 20000هاي شهري با ظرفيت حداكثر تا  تفصيلي مخازن ذخيرهطراحي  -3

 .مترمكعب 300طراحي تفصيلي مخازن هوايي با ظرفيت حداكثر تا  -4

از جملـه شـامل    جمهـور  ريـيس ريـزي و نظـارت راهبـردي     خدمات جنبي فاقد تعرفه از سوي معاونت برنامه -5
و رفتارنگاري، تهيه مدل هيدروليكي، مطالعات كاهش هاي تله متري و ابزار دقيق، رفتارسنجي  مطالعات طرح

 .تلفات فيزيكي آب، بازرسي فني بر ساخت تجهيزات لوله

 .از سه برابر سقف نصاب معامالت متوسط تر بيشبرداري براي برآورد مبلغ قرارداد مشاور  خدمات نقشه -6

از سه برابر سقف نصاب معامالت  تر بيشخدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح براي برآورد مبلغ قرارداد مشاور  -7
 .متوسط



  53  23/11/92   آبفا و آب يها پروژه در مشاوران انتخاب روش نييتع يراهنما -  سوم فصل

 

 .مستندسازي، كاربري اراضي، كاربري آب -8

 .مطالعات مديريت مصرف، مديريت توزيع و مديريت تقاضا -9

 .برداري مطالعات اجتماعي، مشاركت مردمي و نظام بهره -10

 .هاي سطحي و زيرزميني مطالعات حفاظت منابع آب -11

 .مطالعات آماربرداري منابع آب -12

 .لس منابع آبمطالعات اط -13

در مفاد فراخوان مشاوره و روش حذف پيشنهادهاي  (QCBS)درج روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت ) 2يادآوري 
  .مالي نامتناسب در بخش مالي اسناد درخواست پيشنهاد الزامي است

بـرآورد   ، براساس متوسط مبلغ(QCBS)شاخص قيمت مناسب در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت ) 3يادآوري 
هاي پيشنهادي مشاوران در برگ پيشنهاد قيمت اسـت و بـازه قيمـت مناسـب در      دستگاه اجرايي و مبلغ ميانگين قيمت

  .باشد از ده درصد كاهش و سي درصد افزايش نسبت به شاخص قيمت مناسب مي تر بيشي  دامنه

  (QBS)روش انتخاب براساس كيفيت  -3-6-4
 5-6-3و  3-6-3، 2-6-3، 1-6-3 هـاي بنـد   كـه شـامل موضـوع پـروژه    هـاي آب و آبفـا    روش انتخاب تمامي پـروژه 

  .است (QBS)شوند، انتخاب براساس كيفيت  نمي
تخفيف بيش از ده درصد نسبت به مبلغ پيشنهادي مشاور اولويت اول، بـراي عقـد قـرارداد بـا وي مجـاز      ) 4يادآوري 

  .نيست

  اي روش انتخاب تك گزينه -3-6-5
اي در  خريـد خـدمات مشـاوره، از روش تـك گزينـه      نامه آيين 16بق بند ث ماده ي اجرايي مجاز هستند طها دستگاه

  .انتخاب مشاوران استفاده نمايند
در رشته مربوط باشـد و يـا بـه     ارجاع كار خدمات جنبي به مشاور اصلي در صورتي كه داراي صالحيت الزم -6-5-1
نده اين خدمات از سوي مشـاور اصـلي بـه دسـتگاه     خدمات جنبي داراي صالحيت كه به عنوان همكار و انجام ده مشاور

  .اي مجاز است شود، با استفاده از روش تك گزينه اجرايي معرفي 
خريد  نامه آيين 16اي در انتخاب مشاوران برطبق موارد مربوط به بند ث ماده  استفاده از روش تك گزينه) 5يادآوري 

  .خدمات مشاوره است
اي در خريد خدمات مشاوره تا بيست برابر سـقف   شده، استفاده از روش تك گزينه ماده ياد 6برطبق بند ) 6يادآوري 

هاست كه گزارش توجيهي عـدم امكـان    نصاب معامالت متوسط، منوط به عدم امكان خريد خدمات مشاوره از ساير روش
  .برسد) وزير نيرو(باالترين مقام دستگاه مركزي  تاييدآن از سوي مجري طرح بايد به 
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شـود ولـي رعايـت سـاير قـوانين و       اي، تنها فرايندهاي رقابتي فني و مالي حذف مـي  در روش تك گزينه) 7 يادآوري
  .مقررات و مشخصات فني، الزامي است

اي، تنها چارچوبي براي  تعيين معيارها و اوزان ارزيابي در اسناد درخواست پيشنهاد براي روش تك گزينه) 8يادآوري 
 .رد يا قبول پيشنهاد نيست مالك الزامافصيلي و شرايط بهينه انجام پروژه است و مذاكره و دستيابي به شرح ت



 

  4فصل 4

 نامه آيين 3دستورالعمل اجرايي ماده 
هاي  خريد خدمات مشاوره در پروژه

  آب و آبفا





  57  23/11/92   آبفا و آب يها پروژه در مشاوره خدمات ديخر نامه آيين 3 ماده يياجرا دستورالعمل - چهارم فصل

 

  هاي آب و آبفا خريد خدمات مشاوره در پروژه نامه آيين 3دستورالعمل اجرايي ماده  -فصل چهارم 

  ي اجرايي تابعه معاونت امور آب و آبفاها دستگاهبخشنامه به 
  :شماره
  :تاريخ

  01/10/1388خريد خدمات مشاوره مورخ  نامه آيين 3دستورالعمل اجرايي ماده : موضوع

  
خريـد خـدمات    نامـه  آيـين ـ تمهيدات خريد خدمات مشاوره   4ها و ماده  ها و نقش يتمسوولـ   3در اجراي ماده 

اجراي صحيح و  منظور بهوزيران و  هيات 01/10/1388ك مورخ  42986ت/193542مشاوره، موضوع مصوبه شماره 
بموقع تهيه مستندات مربوط به تمهيدات خريد مشاوره و انجام امور امتيازدهي و ارزيـابي كيفـي و فنـي در فراينـد     

ي اجرايـي تابعـه بـه شـرح     ها دستگاهانتخاب مشاور، اعضاي كميته كارشناسي انتخاب مشاور و شرح وظايف آنان در 
  .شود پيوست تعيين مي

  .االجرا است از تاريخ ابالغ الزمرعايت اين دستورالعمل 
  

 معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو
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  ي اجرايي تابعه معاونت امور آب و آبفاها دستگاهبخشنامه به 
  :شماره
  :تاريخ

  پيوست بخشنامه شماره                                 مورخ

  اعضاي كميته كارشناسي انتخاب مشاور - 4-1

  :شود كميته كارشناسي انتخاب مشاور از اعضاي زير تشكيل مي    
  دستگاه اجرايي رييسنماينده  -4-1      
  امور فني مسوولكارشناس  -4-2     
  امور قراردادها مسوولكارشناس  -4-3     
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس  -4-4     

در امور مـرتبط   موثراب مشاور بايد داراي حداقل ده سال سابقه مفيد و اعضاي كميته كارشناسي انتخ) 1يادآوري 
  .باشند

  
  .شوند دستگاه اجرايي انتخاب مي رييساعضاي كميته كارشناسي انتخاب مشاور از سوي ) 2يادآوري 

  
حداقل ده سال در امـور مـرتبط، دسـتگاه اجرايـي از      موثردر صورت نبود كارشناسان با سابقه مفيد و ) 3يادآوري 

 .خدمات اشخاص حقيقي استفاده نمايد

  
مستندات و مدارك تهيه شده در قالب شرح وظايف اعضاي كميته كارشناسـي، بايـد از سـوي تمـامي     ) 4يادآوري 

  .اعضا امضا گردد

  شرح وظايف اعضاي كميته كارشناسي انتخاب مشاور - 4-2

  :تمهيدات خريد خدمات مشاوره قبل از شروع فرايند خريد خدمات مشاوره به شرحتهيه مستندات و  -4-2-1
  گزارش شناخت -4-2-1-1  
  شرح كلي خدمات -4-2-1-1  
 برنامه زماني خريد خدمات مشاوره -4-2-1-3  

  برنامه زماني خريد خدمات مشاوره -4-2-1-3  
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  و آبفاي اجرايي تابعه معاونت امور آب ها دستگاهبخشنامه به 
  :شماره
  :تاريخ

  پيوست بخشنامه شماره                                 مورخ

 الزحمه خدمات مشاورهبرآورد حق -4-2-1-4  
  تعيين روش انتخاب مشاوران -4-2-1-5  
  مفاد فراخوان مشاوره -4-2-1-6  
  )حسب مورد خريد خدمات مشاوره(معيارها و استعالم ارزيابي كيفي مشاوران  -4-2-1-7  
  تهيه اسناد درخواست پيشنهاد -4-2-1-8  
  امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران حسب مورد -4-2-2
  تهيه فهرست كوتاه و گزارش ارزيابي كيفي حسب مورد -4-2-3
  هاي ارزيابي فني گشايش پاكت -4-2-4
  امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها -4-2-5
  اي تعيين مشاور منتخب در روش تك گزينه -4-2-6
  خريد خدمات مشاوره رساني اطالعمستندسازي و  -4-2-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  5فصل 5

راهنماي ارزيابي كيفي خريد خدمات 
  مشاوره
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  راهنماي ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره -فصل پنجم 

  هدف - 1- 5

نامـه خريـد خـدمات مشـاوره و يكسـان سـازي        تبيين كاربرد ارزيابي كيفي در خريد خدمات مشـاوره برطبـق آيـين   
  :منظور بهمعيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها 

 ايجاد وحدت رويه  -الف

 محيط رقابت كيفي و شفاف سازيايجاد   -ب

  .هاي معاونت امور آب و آبفا در خريد خدمات مشاوره پروژه

  كاربرد - 2- 5

هاي انتخـاب بـه جـز     هاي معاونت امور آب و آبفا و تمامي روش در خريد خدمات مشاوره معامالت بزرگ تمامي پروژه
  .اي روش تك گزينه

  مراجع -3- 5

 قانون برگزاري مناقصات، −

 قانون برگزاري مناقصات،) 23(ماده » د«اجرايي بند  نامه آيين −

و تمـامي اصـالحات    01/10/1388ك مـورخ  42986/ت/193542نامه خريد خدمات مشاوره بـه شـماره    آيين −
 .بعدي آن

 .20/05/1392مورخ  42780/92نامه تشخيص صالحيت مشاوران به شماره  اصالحات آيين −

  ها پيوست -4- 5

  نامه متن آگهي و دعوت -1پيوست 
  .استعالم ارزيابي كيفي مشاوران -2پيوست 
  .فهرست وارسي استعالم ارزيابي كيفي -3پيوست 
  .كاربرگ ارزيابي امتيازها -4پيوست 

  تعاريف - 5- 5
  :روند هاي مشروح مربوط به كار مي ها و عبارت ها و عبارت زير به جاي واژه در اين راهنما، واژه   -الف

 قانون برگزاري مناقصات: قانون -1

 .قانون برگزاري مناقصات 23ماده » د«نامه اجرايي موضوع بند  آيين: مستندسازي نامه آيين -2
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 .ك42986/ت/193542نامه خريد خدمات مشاوره به شماره  آيين: نامه آيين -3

 .جمهور رييسريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه: سازمان -4

هاي اجرايي آن  نامه آيينها و اصطالحاتي كه در اين راهنما از آن استفاده شده است برطبق قانون و  تعاريف ساير واژه  -ب
  .است

 كليات -6- 5

ارزيابي كيفي مشاوران، فرايندي است كه از بين مشاوران ليست بلند، مشاوراني كه حائز حـداقل امتيـاز قابـل قبـول     
  .شوند ر موضوع مورد نظر كارفرما را دارند به عنوان ليست كوتاه انتخاب ميهستند و توان انجام خدمات مشاوره د

اي  هاي معاونت امور آب و آبفا، انجام ارزيابي كيفي مشاوران به جـز روش تـك گزينـه    در خريد خدمات مشاوره پروژه
رزيابي كيفي شرح داده شده است براي انجام ا نياز پيشهاي  در راهنماي حاضر، ابتدا فعاليت. نامه الزامي است برطبق آيين

بنـدي   ها با هدف خريد خدمات مشاوره، معيارهاي ارزيابي كيفي و وزن آنها با توجه به طبقـه  بندي پروژه و سپس با طبقه
  .گردد انجام شده تعيين مي

 انجام ارزيابي كيفي نياز پيشهاي  فعاليت - 7- 5

  تعيين پايه مشاور -7-1- 5
نامـه تشـخيص    الزحمه مناسب در گروه مهندسي آب در آيـين  حداكثر حق الزحمه خدمات مشاوره، با مبلغ برآورد حق

بنـد   6و  4، 3هاي  شود و پايه مشاوران مربوط با توجه به تبصره انطباق داده مي 3و  2، 1هاي  صالحيت مشاوران در پايه
  .گردد انتخاب مي 20/05/1392مورخ  42780/92نامه تشخيص صالحيت مشاوران به شماره  اصالحات آيين 5

  .ارجاع كارهاي مشاوره تنها به مشاوران داراي گواهي صالحيت از سوي سازمان مجاز است) 1يادآوري 
هرگاه برحسب ماهيت و شرايط كار، استفاده از مشاور در بيش از يك تخصص مورد نياز باشد و يا از نظر ). 2يادآوري 

مجاز سقف باالترين پايه تخصص، ارجاع كار بـه وسـيله    و يا حجم باالي كار بيش از حد) به تشخيص كارفرما(پيچيدگي 
  .شود گروه مشاركت انجام مي

مـورخ   67285/100نحوه مشاركت، همكاري و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره طبـق بخشـنامه شـماره    ) 3يادآوري 
  .سازمان است 13/09/1389
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  تهيه فهرست بلند - 7-2- 5

حداقل   با انتشار آگهي در دو تا سه نوبت  1-7ند فراخوان مشاوران داراي گواهينامه صالحيت، برطبق ب -7-2-1- 5
  .هاي كثيراالنتشار كشور در يكي از روزنامه

  .مشاور 12مراجعه كارفرما به فهرست مشاوران داراي صالحيت و انتخاب  -7-2-2- 5
الزحمه مشاوره آنها بيش از بيسـت برابـر    انتشار آگهي، براي كارهاي خريد خدمات مشاوره كه برآورد حق) 1يادآوري 

  .قف نصاب معامالت متوسط باشد، الزامي استس
در كارهاي خريد خدمات مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معـامالت متوسـط، كارفرمـا بـا مجـوز       )2يادآوري 

انتشـار آگهـي نسـبت بـه تهيـه      نامـه، بـدون    عايت ساير مفاد آيـين تواند با ر مي) وزير نيرو(باالترين مقام دستگاه مركزي 
  .اقدام نمايدفهرست بلند 
در صورت انتشار فراخوان به صورت آگهي و عدم تكميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، كارفرمـا   )3يادآوري 

فرايند انتشار آگهي را يك بار تكرار يا با مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحيت و انتخـاب دوازده مشـاور، اقـدام بـه     
  .شود صورت، به تعداد متقاضيان اين فرايند كفايت مينمايد و در هر  تهيه فهرست بلند مي

در صورت مراجعه به فهرست مشاوران داراي صالحيت و عدم كفايت تعداد الزم مشاوران داراي صالحيت  )4يادآوري 
تـر همـان رشـته     هاي باالتر يا پـايين  ، فهرست بلند از مشاوران داراي صالحيت در پايه1-7در پايه مورد نظر، برطبق بند 

  .شود فهرست بلند كفايت ميگردد و به اين ترتيب به تعداد موجود مشاوران براي  تكميل مي
در صورتي كه تنها يك متقاضي در فهرست بلند وجود داشـته باشـد،   ). 3(و يادآوري ) 2(از نظر يادآوري ) 5يادآوري 

  .شود اي انجام مي انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تك گزينه هيات تاييدپس از 

  حيت سازماننحوه انتخاب دوازده مشاور از فهرست مشاوران داراي صال -7-3- 5
مجري طي گزارش توجيهي براساس شرايطي به شرح زير، نحـوه انتخـاب دوازده مشـاور از فهرسـت مشـاوران داراي      

  .گيرد دستگاه اجرايي مربوط فهرست بلند مالك عمل قرار مي رييس تاييدنمايد كه با  صالحيت سازمان را تهيه مي

  .خدمات مشاوره انجام داده باشد مشابهكار  2سال گذشته حداقل  5در  -7-3-1- 5
) ظرفيـت (شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي  اي اطالق مي پروژه مشابه به پروژه) 1يادآوري 

  .مشابه پروژه مورد نظر در ارزيابي كيفي باشد
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  .ارندمشاوراني كه داراي كار مشابه در محل يا مناطق مجاور به كار مورد نظر باشند اولويت د -7-3-2- 5

  تعيين نوع ارزيابي كيفي منظور بههاي خريد خدمات مشاوره  بندي پروژه طبقه - 8- 5

نامه تشخيص صالحيت مشاوران در گروه مهندسي آب، مهندسان مشاور در چهار تخصص به شـرح زيـر    بر طبق آيين
  .نمايند تشخيص صالحيت و گواهينامه خدمات مشاوره دريافت مي

 سدسازي −

 يهاي آبياري و زهكش شبكه −

 ات آب و فاضالبتاسيس −

 حفاظت و مهندسي رودخانه −

هـاي مربـوط برطبـق     هـاي يـاد شـده در گـروه مهندسـي آب در خريـد خـدمات مشـاوره، پـروژه          با توجه به تخصص
  :شوند بندي مي زير طبقه هاي شاخص

  .الزحمه مهندسان مشاور برآورد حق - 8-1- 5
  .مهندسان مشاور 3الزحمه مناسب پايه  از حداكثر حق تر كممساوي يا  −
  .مهندسان مشاور 2الزحمه مناسب پايه  از حداكثر حق تر كممساوي يا  −
  .مهندسان مشاور 1الزحمه مناسب پايه  از حداكثر حق تر كممساوي يا  −
  .مهندسان مشاور 1الزحمه مناسب پايه  از حداكثر حق تر بيش −

  خصصيپيچيدگي كار از نظر فني و ت -8-2- 5
  :شوند پيچيدگي كار از نظر فني و تخصصي در سه سطح به شرح زير تعريف مي

كارهايي كه عمليات فيزيكي و سخت افزاري آن غالب بوده، داراي دامنه شناخته شـده اسـت و بـه نيـروي      -1سطح 
  .هاي منفرد و معين خاك و طراحي سازه بندي اليهتخصصي معمولي نياز دارد مانند عمليات آماربرداري، پايش منابع، 

مانند . هاي محدودتر دارد و دامنه كار آن تا حدودي شناخته شده است مجموعه كارهايي كه نياز به تخصص -2سطح 
  .هاي عمراني كه داراي شرح خدمات همسان هستند مطالعات مرحله دوم طرح

هاي گسـترده دارد و دامنـه كـار آن ناشـناخته اسـت ماننـد مطالعـات         مجموعه كارهايي كه نياز به تخصص -3سطح 
  .هاي عمراني كه داراي شرح خدمات همسان هستند طرح) مرحله اول(توجيهي و مطالعات پايه 

  و طوالني مدت نتايج مطالعات و طراحي) اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي(آثار جانبي  -8-3- 5
  .گردد تعيين مي )1-5(يابي كيفي در انجام خريد خدمات مشاوره برطبق جدول نوع ارز
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  تعيين نوع ارزيابي كيفي -1- 5جدول 

امتياز   شاخص
)1(  

ضريب 
)2(  

  نوع ارزيابي كيفي
  ها شاخص) 1(× ) 2(حاصل جمع 

برآورد 
  الزحمه حق

  3  1  3الزحمه پايه  از مبلغ حقتر كممساوي يا 

  ، ارزيابي كيفي ساده  10
  

، ارزيابي كيفي با 20از  تر كمو  10از  تر بيش
  اهميت متوسط

  
  ، ارزيابي كيفي با اهميت زياد30از  تر كمو  20

  
  ارزيابي كيفي با اهميت بسيار زياد 36تا  30

  3  2  2الزحمه پايه  از مبلغ حقتر كممساوي يا 
  3  3  1الزحمه پايه  از مبلغ حقتر كممساوي يا 
  3  4  1الزحمه پايه  از مبلغ حق تر بيش

  وتخصصي پيچيدگي كار از نظر فني
1  4  
2  4  
3  4  

آثار جانبي 
مطالعات و 

  طراحي در سطح

  3  1  شهرستان
  3  2  استان
  3  3  منطقه
  3  4  ملي

  معيارهاي ارزيابي كيفي، وزن آنها و مستندات مربوط - 9- 5

  ارزيابي كيفي ساده -9-1- 5

  كاريتجربه  -9-1-1- 5
از كـار موضـوع    تـر  بـيش شود كه سه كار قابل مقايسه با حجم معادل يـا   در صورتي اختصاص داده ميحداكثر امتياز 

  .خريد خدمات مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
شود كه از نظر عنوان، مشخصـات كلـي، اهـداف كيفـي و      هايي گفته مي هاي قابل مقايسه، به پروژه پروژه) 1يادآوري 

از مبلـغ بـرآورد    تـر  بـيش الزحمـه معـادل يـا     كمي با پروژه مورد نظر در گزارش شناخت قابل مقايسه و از نظر مبلغ حق
  .الزحمه خدمات مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد حق

  الزحمه روش محاسبه مبلغ معادل حق -9-1-1-1- 5
اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته شده است، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحسـاب   هاي خاتمه يافته پروژه −

 .تامين اجتماعي

الزحمه دريافتي مـورد   اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته نشده است، برطبق مبلغ حق هاي خاتمه يافته پروژه −
 .كارفرما تاييد

 .رسمي كارفرما تاييدي برطبق الزحمه دريافت هاي در دست اجرا، برطبق جمع مبلغ حق پروژه −

 .شوند هنگام بهمبالغ فوق بايد به قيمت جاري زمان انجام خريد خدمات مشاوره  −
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  الزحمه كردن حق هنگام به

  شده هنگام بهالزحمه  حق= الزحمه  حق×   
a  = الزحمه نظارت كارگاهي سال خاتمه قرارداد سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  
b  = الزحمه نظارت كارگاهي سال مربوط به تاريخ ارزيابي كيفي سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  

در صورت عدم معرفي حداقل يك كار خاتمه يافته در پنج سال گذشته قابل مقايسه امتيازي براي تجربه ) 2يادآوري 
  .شود كاري در نظر گرفته نمي

  .يابد از تعداد ياد شده، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي تر كمرفي كار قابل مقايسه در صورت مع) 3يادآوري 

  ساختار سازماني -9-1-2- 5
حاوي نـام افـراد فنـي    ) هر چهار ماه يك ليست(ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 

  .تصوير حكم بازنشستگي آنان) م آور و سايرالزا(و در صورت بازنشسته بودن افراد فني ) آور و ساير الزام(
يـا حكـم   افـراد فنـي در ليسـت بيمـه و     حداكثر امتياز ساختار سازماني در صورت انطباق نام و نام خانوادگي  −

در ساير موارد به تناسب تعـداد معرفـي شـده    . شود بازنشستگي فهرست كارشناسان در سايت سازمان داده مي
  .گردد امتياز كسر مي

  كارفرمايان قبليارزيابي  -9-1-3- 5
  .تقديرنامه يا نامه رسمي كارفرمايان قبلي در مورد ارزيابي كارهاي خاتمه يافته معرفي شده به عنوان تجربه كاري

هاي معرفي شـده در تجربـه كـاري     امتياز حداكثر مستلزم ارائه نامه رسمي رضايت كارفرمايان براي تعداد كامل پروژه
  .گردد امتياز كسر مياست و براي ساير موارد به تناسب 

  .به شرح زير است )2-5(در ارزيابي كيفي ساده، معيارها و وزن آنها به شرح جدول  -9-1-4- 5

 ارزيابي كيفي ساده ـ معيارها و وزن آنها - 2- 5جدول 

  مالحظات  امتياز  عنوان
  .درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

    30  ساختار سازماني -2
    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3

  
  .حداقل امتياز قابل قبول شصت امتياز است



  69  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

  ارزيابي كيفي با اهميت متوسط -9-2- 5

  تجربه كاري -9-2-1- 5
از كـار موضـوع خريـد     تـر  بـيش شود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي

  .كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد خدمات مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو
با ) ظرفيت(شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي  اي گفته مي پروژه مشابه به پروژه) 1يادآوري 

الزحمـه   از مبلـغ بـرآورد حـق    تـر  بيشالزحمه معادل يا  مشابه و از نظر مبلغ حق عيناپروژه مورد نظر در گزارش شناخت 
  .مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد خدمات

  الزحمه روش محاسبه مبلغ معادل حق -9-2-1-1- 5
اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته شده است، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحسـاب   هاي خاتمه يافته پروژه −

 .تامين اجتماعي

الزحمه دريافتي مـورد   قاي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته نشده است، برطبق مبلغ ح هاي خاتمه يافته پروژه −
 .كارفرما تاييد

 .رسمي كارفرما تاييدالزحمه دريافتي برطبق  هاي در دست اجرا برطبق جمع مبلغ حق پروژه −

 .شوند هنگام بهمبالغ فوق بايد به قيمت جاري زمان انجام خريد خدمات مشاوره  −

  الزحمه كردن حق هنگام به

  شده هنگام بهالزحمه  حق= الزحمه  حق×   
a  =قرارداد  الزحمه نظارت كارگاهي سال خاتمه حق  جدول سال، در15تا 14ناظر   مهندس  مبناي  حقوق.  
b  = الزحمه نظارت كارگاهي سال مربوط به تاريخ ارزيابي كيفي سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  

ه در پنج سال گذشته، امتيازي براي تجربه كاري در صورت عدم معرفي حداقل يك كار مشابه خاتمه يافت) 2يادآوري 
  .شود در نظر گرفته نمي

  .يابد از تعداد ياد شده، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي تر كمدر صورت معرفي كار مشابه ) 3يادآوري 

  ساختار سازماني -9-2-2- 5
حاوي نـام افـراد فنـي    ) ليستهر چهار ماه يك (ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 

  .تصوير حكم بازنشستگي آنان) الزام آور و ساير(و در صورت بازنشسته بودن افراد فني ) آور و ساير الزام(
حداكثر امتياز ساختار سازماني در صورت انطباق نام و نام خانوادگي افـراد فنـي در ليسـت بيمـه و يـا حكـم        −

در ساير موارد به تناسب تعداد معرفي شـده  . شود ازمان داده ميبازنشستگي با فهرست كارشناسان در سايت س
  .گردد امتياز كسر مي
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  دهي روش گزارش −
ماهانه مشاوران از خدمات مشاوره دست اجرا و خاتمه يافته معرفي شـده بـه عنـوان      حداكثر امتياز به گزارش

  .گيرد تجربه كاري ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي، تعلق مي
  .گزارش منتهي به تاريخ خاتمه) سه( 3خدمات مشاوره خاتمه يافته براي 

  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 3براي خدمات مشاوره دست انجام 

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -9-2-3- 5
  .كاريتقديرنامه يا نامه رسمي كارفرمايان قبلي در مورد ارزيابي كارهاي خاتمه يافته معرفي شده به عنوان تجربه 

ها در تجربه كاري است و براي ساير  امتياز حداكثر مستلزم ارائه نامه رسمي رضايت كارفرمايان براي تعداد كامل پروژه
  .گردد موارد به تناسب امتياز كسر مي

  .زير است) 3-5(در ارزيابي كيفي با اهميت متوسط، معيارها و وزن آنها به شرح جدول  -9-2-4- 5

 ميت متوسط ـ معيارها و وزن آنهاارزيابي كيفي با اه - 3- 5جدول 

  مالحظات  امتياز  عنوان
  .درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري

  ساختار سازماني
  20  قسمت اول

  
  10  قسمت دوم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي
  

  .حداقل امتياز قابل قبول شصت امتياز است

  ارزيابي كيفي با اهميت زياد -9-3- 5

  تجربه كاري -9-3-1- 5
از كـار موضـوع خريـد     تـر  بـيش شود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي

  .خدمات مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
با ) ظرفيت(شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي  اي گفته مي پروژه مشابه به پروژه) 1يادآوري 

الزحمـه   از مبلـغ بـرآورد حـق    تـر  بيشالزحمه معادل يا  مشابه و از نظر مبلغ حق عيناپروژه مورد نظر در گزارش شناخت 
  .خدمات مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد
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  الزحمه وش محاسبه مبلغ معادل حقر - 9-3-1-1- 5
اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته شده است، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحسـاب   هاي خاتمه يافته پروژه −

 .تامين اجتماعي

الزحمه دريافتي مـورد   اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته نشده است، برطبق مبلغ حق هاي خاتمه يافته پروژه −
 .كارفرما تاييد

 .رسمي كارفرما تاييدالزحمه دريافتي برطبق  هاي دست اجرا برطبق جمع مبلغ حق وژهپر −

 .شوند هنگام بهمبالغ ياد شده بايد به قيمت جاري زمان انجام خريد خدمات مشاوره  −

  الزحمه كردن حق هنگام به

  شده هنگام بهالزحمه  حق= الزحمه  حق×   
a  = الزحمه نظارت كارگاهي سال خاتمه قرارداد در جدول حق سال، 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  
b  = الزحمه نظارت كارگاهي سال مربوط به تاريخ ارزيابي كيفي سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  

كاري در صورت عدم معرفي حداقل يك كار مشابه خاتمه يافته در پنج سال گذشته امتيازي براي تجربه ) 2يادآوري 
  .شود در نظر گرفته نمي

  .يابد از تعداد ياد شده، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي تر كمدر صورت معرفي كار مشابه ) 3يادآوري 

  ساختار سازماني -9-3-2- 5
حاوي نـام افـراد فنـي    ) هر چهار ماه يك ليست(ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 

  .تصوير حكم بازنشستگي آنان) الزام آور و ساير(و در صورت بازنشسته بودن افراد فني ) رآور و ساي الزام(
حداكثر امتياز ساختار سازماني در صورت انطباق نام و نام خانوادگي افـراد فنـي در ليسـت بيمـه و يـا حكـم        −

تناسب تعداد معرفي شده در ساير موارد، به . شود بازنشستگي با فهرست كارشناسان در سايت سازمان داده مي
  .گردد امتياز كسر مي

  دهي روش گزارش −
هاي ماهانه مشاوران از خدمات مشاوره دست اجرا و خاتمـه يافتـه معرفـي شـده بـه       حداكثر امتياز، به گزارش

  .گيرد عنوان تجربه كاري ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي، تعلق مي
  . رش منتهي به تاريخ خاتمهگزا) سه( 3براي خدمات مشاوره خاتمه يافته 

  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي) سه( 3براي خدمات مشاوره در دست انجام 
  ريزي و كنترل پروژه برنامه −

  .هاي خاتمه يافته و دست اجراي معرفي شده در تجربه كاري ارائه فرم كنترل پروژه ماهانه پروژه
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هـاي   ي به تاريخ خاتمه در مفاصاحساب تامين اجتماعي در مـورد پـروژه  گزارش منته 3حداكثر امتياز به ارائه 
هـاي دسـت انجـام معرفـي شـده در       گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي در پروژه 3خاتمه يافته و 

  .گيرد تجربه كاري، تعلق مي

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -9-3-3- 5
  .يابي كارهاي خاتمه يافته معرفي شده به عنوان تجربه كاريتقديرنامه يا نامه رسمي كارفرمايان قبلي در مورد ارز

ها در تجربه كاري است و براي سـاير   امتياز حداكثر مستلزم ارائه نام رسمي رضايت كارفرمايان براي تعداد كامل پروژه
  .گردد موارد به تناسب امتياز كسر مي

  .زير است )4-5(دول در ارزيابي كيفي با اهميت زياد، معيارها و وزن آنها به شرح ج -9-3-4- 5

 ارزيابي كيفي با اهميت زياد ـ معيارها و وزن آنها -4- 5جدول 

  مالحظات  امتياز  عنوان
  .درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

  ساختار سازماني -2
  15  قسمت اول

  5  قسمت دوم  
  10  قسمت سوم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3
  

  .حداقل امتياز قابل قبول شصت امتياز است

  ارزيابي كيفي با اهميت بسيار زياد - 9-4- 5

  تجربه كاري -9-4-1- 5
از كـار موضـوع خريـد     تـر  بـيش شود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي

  .باشدخدمات مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته 
بـا  ) ظرفيت(شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي اهداف كيفي و كمي  اي گفته مي پروژه مشابه به پروژه) 1يادآوري 

الزحمـه   از مبلـغ بـرآورد حـق    تـر  بيشالزحمه معادل يا  مشابه و از نظر مبلغ حق عيناپروژه مورد نظر در گزارش شناخت 
  .خدمات مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد

  الزحمه روش محاسبه مبلغ معادل حق -9-4-1-1- 5
اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته شده است، برطبق مبلغ درج شده در مفاصاحسـاب   هاي خاتمه يافته پروژه −

 .تامين اجتماعي
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الزحمه دريافتي مـورد   اي كه مفاصاحساب بيمه آنها گرفته نشده است، برطبق مبلغ حق هاي خاتمه يافته پروژه −
 .كارفرما تاييد

 .رسمي كارفرما تاييدالزحمه دريافتي برطبق  هاي دست اجرا برطبق جمع مبلغ حق پروژه −

 .شوند هنگام بهمبالغ پيشگفته بايد به قيمت جاري زمان انجام خريد خدمات مشاوره  −

  الزحمه كردن حق هنگام به

  شده هنگام بهالزحمه  حق= الزحمه  حق×   
a  =قرارداد الزحمه نظارت كارگاهي سال خاتمه حق سال، درجدول15تا 14ناظر  مهندس مبناي حقوق.  
b  = الزحمه نظارت كارگاهي سال مربوط به تاريخ ارزيابي كيفي سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  

ربه كاري در صورت عدم معرفي حداقل يك كار مشابه خاتمه يافته در پنج سال گذشته امتيازي براي تج) 2يادآوري 
  .شود در نظر گرفته نمي

  .يابد از تعداد ياد شده، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي تر كمدر صورت معرفي كار مشابه ) 3يادآوري 

   ساختار سازماني -9-4-2- 5
حاوي نـام افـراد فنـي    ) هر چهار ماه يك ليست(ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 

  .تصوير حكم بازنشستگي آنان) الزام آور و ساير(و در صورت بازنشسته بودن افراد فني ) و سايرآور  الزام(
حداكثر امتياز ساختار سازماني در صورت انطباق نام و نام خانوادگي افـراد فنـي در ليسـت بيمـه بـا فهرسـت        −

  .گردد ده امتياز كسر ميدر ساير موارد به تناسب تعداد معرفي ش. شود كارشناسان در سايت سازمان داده مي
  دهي روش گزارش −

هاي ماهانه مشاوران از خدمات مشاوره دست اجرا و خاتمـه يافتـه معرفـي شـده بـه       حداكثر امتياز، به گزارش
  .گيرد عنوان تجربه كاري ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي، تعلق مي

  . گزارش منتهي به تاريخ خاتمه) سه( 3براي خدمات مشاوره خاتمه يافته 
  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 3براي خدمات مشاوره دست انجام 

  ريزي و كنترل پروژه برنامه −
  .هاي خاتمه يافته و در دست اجرا معرفي شده در تجربه كاري ارائه فرم كنترل پروژه ماهيانه پروژه

هـاي   گزارش منتهي به تاريخ خاتمه در مفاصاحساب تامين اجتماعي در مـورد پـروژه   3حداكثر امتياز به ارائه 
هاي در دست انجام معرفـي شـده در    گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي در پروژه 3خاتمه يافته و 

  .گيرد تجربه كاري، تعلق مي
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  نظام كنترل و تضمين كيفيت -9-4-2-1- 5
هاي خاتمه يافته و يـا در دسـت اجـرا مربـوط بـه نظـارت        ت وارسي كنترل كيفي عمليات مربوط به پروژهارائه فهرس
  .هاي معرفي شده در تجربه كاري به همراه نظامنامه كيفيت مشاور كارگاهي پروژه

 3حـداقل  (هاي خاتمه يافته و يا دسـت اجـرا    حداكثر امتياز به ارائه فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات اصلي پروژه
  .گيرد تعلق مي) نوع عمليات اجرايي در مورد هر پروژه

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -9-4-3- 5
. تقديرنامه يا نامه رسمي كارفرمايان قبلي در مورد ارزيابي كارهاي خاتمه يافته معرفي شده بـه عنـوان تجربـه كـاري    

ل پروژه در تجربه كاري است و براي ساير موارد امتياز حداكثر مستلزم ارائه نامه رسمي رضايت كارفرمايان براي تعداد كام
  .گردد به تناسب امتياز كسر مي

  .زير است )5-5(در ارزيابي كيفي با اهميت بسيار زياد، معيارها و وزن آنها به شرح جدول  -9-4-4- 5

 ارزيابي كيفي با اهميت بسيار زياد ـ معيارها و وزن آنها - 5- 5جدول 

  مالحظات  امتياز  عنوان
  .درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

  ساختار سازماني -2

  10  قسمت اول

  5  قسمت دوم  
  5  قسمت سوم
  10  قسمت چهارم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3
  

  .حداقل امتياز قابل قبول شصت امتياز است

  تهيه ليست كوتاه -10- 5

انـد ارزيـابي    تمام مشاوراني كه برطبق استعالم ارزيابي كيفي در مهلت مقـرر اقـدام بـه ارسـال مسـتندات الزم كـرده      
اند، طي گزارش ارزيابي كيفي مشاوران، به عنوان ليسـت كوتـاه    دريافت نموده تر بيششوند و آناني كه شصت امتياز يا  مي

  .شوند معرفي مي
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  نامه متن آگهي و دعوت - 11- 5

              نوبت اول  ] كثيراالنتشار.......در روزنامه [خوان مشاوره آگهي فرا
          نوبت دوم                                                                       
  )نامه آيين 7رديف الف ماده  1موضوع بند (        نوبت سوم                                                                      

 
را برطبـق  ............................... ي  ي پـروژه  در نظـر دارد خريـد خـدمات مشـاوره    ] نام دستگاه اجرايـي ............................. [

نامه به مهندسان مشاور داراي گواهي ،01/10/1388ك مورخ 42986/ت/193542شماره  خريد خدمات مشاوره نامه آيين
  .واگذار نمايد........... پايه ................................. صالحيت معتبر در گروه مهندسي آب، تخصص 

براي دريافت اسـناد اسـتعالم   با معرفي نماينده  كاري مجاز،، در صورت داشتن ظرفيت داراي شرايطمهندسان مشاور 
مراجعه و اعالم آمـادگي حضـور   .................................................) نشاني سايت سازمان به (به آدرس الكترونيكي ارزيابي كيفي 
  .ارسال دارند.............................................. به نشاني ...................... مورخ ............ تا ساعت در فراخوان را 

  .تماس حاصل گردد........................... تلفن  ت احتمالي با شمارهسواالبراي پاسخگويي به 
روز از آخرين مهلت ارسال مستندات استعالم ارزيـابي  ............. توانند حداكثر پس از  مشاور متقاضي مي مهندسان     

  .شاهده نمايندم iets.mporg.ir//مناقصات به نشاني  رساني اطالعكيفي، نتايج ارزيابي كيفي مربوط را، در پايگاه ملي 
  

 ........................................نام واحد اقدام كننده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 رسـاني  اطـالع در بانـك اطالعـات و پايگـاه ملـي     ) نوبت اول و دوم و سـوم (متن آگهي تا دو روز كاري پس از آگهي (

  )شود رساني مي مناقصات اطالع
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  )نامه آيين 7الف ماده رديف  2موضوع بند (  دعوتنامه ارزيابي كيفي
  :شماره                                                                                                                       

  :تاريخ                                                                                                                       
  ندارد :پيوست                                                                                                                       

  بسمه تعالي
  

  ]اسامي مهندسان مشاور فهرست بلند......................................... [مهندسان مشاور : به
  ]نام دستگاه اجرايي........................................................................ [: از

  ]عنوان پروژه................................................................ [: پروژه
  ارزيابي كيفي مشاوران: موضوع

  
  با سالم؛
 هيـات  01/10/1388ك مـورخ  42986ت/193542شماره نامه خريد خدمات مشاوره، موضوع مصوبه  راي آييندر اج

كه آن مهندسان مشاور جزو فهرسـت بلنـد مشـاوران بـراي انجـام فراينـد ارزيـابي كيفـي پـروژه          از آنجا ، محترم وزيران
نمايـد، در صـورت دارا بـودن     ز آن مشاور محتـرم دعـوت مـي   انتخاب شده است، از اين رو ا] عنوان پروژه......................... [

و ظرفيـت  .............. پايـه  .................................................. گواهينامه صالحيت داراي اعتبـار در گـروه مهندسـي آب، تخصـص     
مـورخ  .............. تا ساعت ارك تكميل شده اقدام و مدخالي، نسبت به اعالم آمادگي و دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي 

اق و نام و نـام  تنشاني كامل شامل شماره ا[و يا آدرس اداري .................................... پست الكترونيكي به نشاني ..................... 
  .نمايند ارسال] اسناد استعالم كيفيدريافت كننده خانوادگي 

ت سواالآماده پاسخگويي به .............................. با تلفن شماره .......................................... جناب آقاي  الزم به يادآوري است
  .استاحتمالي 

در صورت عدم تمايل، خواهشمند است انصراف خود را از شركت در فرايند ارزيابي كيفي پروژه يـاد شـده، تـا تـاريخ     
  .يه آن را به نشاني ياد شده ارسال دارندتاييداعالم و ....................................... به شماره فاكس .................. ..................

 دستگاه اجرايي رييسنام و نام خانوادگي 
             يا نماينده مجاز وي

  

                      امضا

  
  )شود رساني مي مناقصات اطالع رساني اطالعمتن دعوتنامه تا دو روز كاري پس از ارسال در بانك اطالعات و پايگاه ملي (
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 استعالم ارزيابي كيفي مشاوران -12- 5

 از     صفحه   صفحه                                          شرايط عمومي استعالم ارزيابي كيفي                     -5-12-1
 سمه تعاليب

نامـه خريـد    را برطبـق آيـين  ................................. ي  ي پروژه در نظر دارد خريد خدمات مشاوره] نام دستگاه اجرايي............................ [
ر و ، به مهندسـان مشـاور داراي گواهينامـه صـالحيت معتبـ     01/10/1388ك مورخ 42986/ت/193542خدمات مشاوره به شماره 

  .ظرفيت كاري مجاز، به شرح زير واگذار نمايد

  وضوع خدمات مشاوره؛م -12-1-1- 5
.....................................................................................................................................................................................................................  

  خالصه گزارش شناخت؛ -12-1-2- 5
.....................................................................................................................................................................................................................  

  هاي الزم؛ نامه مدارك صالحيت و گواهي -12-1-3- 5
و ........ پايه ........................ نامه صالحيت خدمات مشاوره در گروه مهندسي آب، تخصص  مهندسان مشاور متقاضي بايد داراي گواهي

  .ظرفيت كاري مجاز باشند

  ؛)حسب مورد( حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره -12-1-4- 5
.....................................................................................................................................................................................................................  

  محل پروژه -12-1-5- 5
  ]ح داده شودموقعيت جغرافيايي به طور مشخص شر[

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

  روش انتخاب مشاور - 12-1-6- 5
  .است....................................... اور روش انتخاب مش

  مدت انجام پروژه -12-1-7- 5
  .ماه شمسي است............ مدت انجام پروژه 

  حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول -12-1-8- 5
  .حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول شصت امتياز، براي دعوت به ارائه پيشنهاد است

  الزحمه كردن حق هنگام به -12-1-9- 5
 شده هنگام بهالزحمه  حق= الزحمه نهايي  حق×     

a  = الزحمه نظارت كارگاهي سال خاتمه قرارداد سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  
b  = الزحمه نظارت كارگاهي سال مربوط به تاريخ ارزيابي كيفي سال، در جدول حق 15تا  14حقوق مبناي مهندس ناظر.  

  ها و ابهام ها سوالپاسخگويي به  -12-1-10- 5
  .باشند هاي احتمالي مشاوران متقاضي مي ها و ابهام سوالآماده پاسخگويي به ........................... با تلفن ..................... آقاي 

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي



 كاال و خدماتكنندگان  دستورالعمل انجام فرايندهاي انتخاب تامين   23/11/92  78

 

 
 

  شرايط عمومي استعالم ارزيابي كيفي                                                              صفحه    از     صفحه-5-12-1
  ها؛ استعالممحل، زمان و مهلت دريافت و تحويل  -12-1-11- 5

اق شـماره  تا.............................................................. به نشاني ........................ مورخ ........... مستندات استعالم ارزيابي كيفي بايد تا ساعت 
، مدارك تحويل پست گرديده و رونوشت رسـيد  ساعت قبل از خاتمه مهلت تحويل 48و يا  .در مقابل رسيد تحويل داده شود.......... 

  .يه آن را ارسال دارندتاييدبه همراه نامه براي دستگاه اجرايي فاكس شود و 

  ؛)برحسب مورد(نام و نشاني مدير طرح  -12-1-12- 5
  .است......................... ي  مدير طرح پروژه..................................... مهندسان مشاور 

  ها؛ ي استعالممهلت ارزياب -12-1-13- 5
مشـاوران  . اسـت ..................... روز كـاري و تـاريخ   . ........................ 11-1-12-5ها از تاريخ درج شـده در بنـد    مهلت ارزيابي استعالم

مناقصـات بـه نشــاني    رسـاني  اطـالع ملـي    نتـايج ارزيـابي كيفـي مربـوط را، در پايگـاه     ....................... تواننـد از تـاريخ    متقاضـي مـي  
//iets.imporg.ir مشاهده نمايند.  

  رعايت قانون راجع به منع مداخله -12-1-14- 5
) 8(و ) 7(باشند و از مصاديق بنـدهاي   اجراييتمامي مشاوران استعالم شده بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه 

جلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري ـ مصوب  قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان م) 1(ماده ) 1(و تبصره 
  .ـ نباشند 1337

  محروميت از ارجاع كار -12-1-15- 5
هرگاه مشاوره در فرايند ارزيابي كيفي، از مدارك جعلي يا اطالعات خالف واقع، تهديد، تطميـع، رشـوه و نظـاير آن اسـتفاده كـرده      

  .گردد و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد ميهاي مربوط از ارجاع كار محروم  مطابق دستورالعمل. باشد

  صحه گذاري -12-1-16- 5
  .تمامي صفحات استعالم ارزيابي كيفي حاضر پس از تكميل بايد به مهر و امضاي مجاز مشاوران متقاضي برسد

  عدم ارسال مدارك غيرالزم و اضافي -12-1-17- 5
مدارك درخواسـتي را در محـل مربـوط پيوسـت     مهندسان مشاور متقاضي بايد تنها استعالم ارزيابي كيفي حاضر را تكميل كنند و 

  ..نمايند 

  نشاني كارفرما - 12-1-18- 5
........................................................................................................................................................................................................................  

  نشاني مشاور متقاضي -12-1-19- 5
........................................................................................................................................................................................................................  

  
  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 

  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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 از     صفحه    صفحه                           مشخصات عمومي مشاور و خوداظهاري ظرفيت كاري مجاز   -5-12-2

  مشخصات عمومي مشاور -1- 12-2- 5
  :محل ثبت  :تاريخ ثبت  :شماره ثبت  :نام شركت مشاور

  :ـ نشاني دفتر مركزي
.............................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................كدپستي ....................................... دورنگار ....... : ..........................ـ تلفن
  ...........................................................ـ پست الكترونيك 

  شعب مشاور/ ـ نشاني شعبه 
.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  
  :مديره هياتاسامي مدير عامل و اعضاي 

1- ........................................................................................................................................................................................................................  
  
2- ........................................................................................................................................................................................................................  
  
3- ........................................................................................................................................................................................................................  
  
4- ........................................................................................................................................................................................................................  
  
5- ........................................................................................................................................................................................................................  
  

  خوداظهاري ظرفيت كاري مجاز -2- 12-2- 5
  .كاري مجاز در تخصص و پايه مربوط استنمايد براي انجام خدمات پروژه ياد شده در اين استعالم، داراي ظرفيت  مي تاييدمشاور 

  
  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 

  
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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 صفحه  صفحه  ازامتيازهاي هريك از معيارها  الزم و روش محاسبهمعيارها، امتياز، مدارك و مستندات  - 3- 12- 5

  ارزيابي كيفي ساده -12-3-1- 5

    مالحظات  امتياز  عنوان  
  درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجريه كاري

    30  ساختار سازماني
    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي

  تجربه كاري - 1-1- 12-3- 5
 

  رديف
موضوع / عنوان پروژه 

  قرارداد
  عنوان كارفرما

تاريخ 
  شروع

  تاريخ خاتمه
دست در 

  اجرا

الزحمه  مبلغ حق
  دريافتي

  به ميليون ريال 

 

1              

2              

3              

  
از كـار موضـوع خريـد     تـر  بـيش شود كه سه كار قابل مقايسه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي −

 .خدمات مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي بـا پـروژه مـورد     هايي گفته مي هاي قابل مقايسه، به پروژه پروژه −

الزحمه خـدمات مشـاوره    از مبلغ برآورد حق تر بيشالزحمه معادل يا  ر مبلغ حقنظر در گزارش شناخت قابل مقايسه و از نظ
  .در استعالم ارزيابي كيفي باشد

  
  هاي اين فرم پيوست

 .هاي قراردادهاي مندرج در تجربه كاري تصوير موافقتنامه -1
 .هايي كه خاتمه يافته است تصوير مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي پروژه -2
  .ها الزحمه دريافتي براي ساير پروژه يه كارفرما در مورد مبلغ حقتاييد -3

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  

  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
  
  
  



  81  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

 

  صفحه  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از - 5-12-3

  ساختار سازماني -12-3-1-2- 5

   ساير  بازنشسته  داراي ليست بيمه  )آور و ساير الزام(نام و نام خانوادگي افراد فني   رديف 
1          
2          
3          
4          
5          

  
كه در پرونده تشخيص صالحيت گروه، تخصص و پايه درخواستي در شرايط عمومي ) الزام آور و ساير(خانوادگي افراد فني نام و نام 

  .استعالم ارزيابي كيفي، ثبت شده است
  

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -12-3-1-3- 5
عنوان آنهـا درج شـده اسـت    ) 1-1-3-12-5بند (فته كه در تجربه كاري هاي خاتمه يا ارزيابي كارفرمايان قبلي تنها در مورد پروژه

  .ارسال گردد
  

  هاي اين فرم پيوست
 ).هر چهار ماه يك ليست(ارائه تصوير ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي  -1
 ).الزام آور و ساير(تصوير حكم بازنشستگي افراد فني  -2
ــاري         -3 ــه ك ــوان تجرب ــه عن ــده ب ــي ش ــرا معرف ــت اج ــه و دس ــه يافت ــاي خاتم ــابي كاره ــورد ارزي ــا در م ــمي كارفرم ــه رس نام

 ).1-1-3-12-5 بند(در 
  

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  

  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحه-5-12-3

  با اهميت متوسطارزيابي كيفي  -12-3-2- 5

    مالحظات  امتياز  عنوان  
  درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

  ساختار سازماني -2
  20  قسمت اول

  
  10  قسمت دوم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3

  تجربه كاري -12-3-2-1- 5
 

  رديف
موضوع / عنوان پروژه 

  قرارداد
  عنوان كارفرما

تاريخ 
  شروع

  دست اجرا  تاريخ خاتمه
الزحمه  حقمبلغ 

  دريافتي
  به ميليون ريال 

 

1              

2              

3              

  
از كار موضوع خريد خدمات مشـاوره   تر بيششود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي -

 .از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي با پروژه مورد نظر در گزارش  هايي گفته مي هاي مشابه، به پروژه پروژه -

 .الزحمه خدمات مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد از مبلغ برآورد حق تر بيشالزحمه معادل يا  شناخت مشابه و از نظر مبلغ حق
  

  هاي اين فرم پيوست
 .هاي قراردادهاي مندرج در تجربه كاري تصوير موافقتنامه -1
 .هايي كه خاتمه يافته است تصوير مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي پروژه -2
  . ها الزحمه دريافتي براي ساير پروژه يه كارفرما در مورد مبلغ حقتاييد -3
  

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  



  83  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

 

  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحه - 5-12-3

  ساختار سازماني -12-3-2-2- 5
  :قسمت اول -
   ساير  بازنشسته  شاغل  )آور و ساير الزام(نام و نام خانوادگي افراد فني   رديف 

1          
2          
3          
4          
5          

  
كه در پرونده تشخيص صالحيت گروه، تخصص و پايه درخواستي در شرايط عمومي ) الزام آور و ساير(خانوادگي افراد فني نام و نام 

  .استعالم ارزيابي كيفي، ثبت شده است
  
 :قسمت دوم -

ارائــه گــزارش ماهانــه مشــاوران از خــدمات مشــاوره دســت اجــرا و خاتمــه يافتــه معرفــي شــده بــه عنــوان تجربــه كــاري  
 :ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي به شرح زير) 1-2-3-12-5بند (در 

  .گزارش منتهي به تاريخ خاتمه) سه( 3براي خدمات مشاوره خاتمه يافته،  -الف
  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 3براي خدمات مشاوره دست انجام،  -ب

  
  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3-1-3

عنـوان  ) 1-2-3-12-5بنـد  (ه در تجربه كـاري  هاي خاتمه يافته و دست اجرا ك رفرمايان قبلي تنها در مورد پروژهارزيابي كا −
  .آنها درج شده است ارسال گردد

  :هاي اين فرم پيوست
 ).هر چهار ماه يك ليست(تصوير ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي  -1
 ).الزام آور و ساير(بازنشستگي افراد فني تصوير حكم  -2
 .تصوير گزارش ماهانه برطبق شرح قسمت دوم -3
ــاري         -4 ــه ك ــوان تجرب ــه عن ــده ب ــي ش ــرا معرف ــت اج ــه و دس ــه يافت ــاي خاتم ــابي كاره ــورد ارزي ــا در م ــمي كارفرم ــه رس نام
  ).1-2-3-12-5بند (

   امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  



 كاال و خدماتكنندگان  دستورالعمل انجام فرايندهاي انتخاب تامين   23/11/92  84

 

 

  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحه-5-12-3

  ارزيابي كيفي با اهميت زياد -12-3-3- 5
    مالحظات  امتياز  عنوان  

  درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

  ساختار سازماني -2
  15  قسمت اول

  5  قسمت دوم  
  10  قسمت سوم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3

  تجربه كاري -12-3-3-1- 5
 

  رديف
موضوع / عنوان پروژه 

  قرارداد
  عنوان كارفرما

تاريخ 
  شروع

  تاريخ خاتمه
در دست 

  اجرا

الزحمه  مبلغ حق
  دريافتي

  به ميليون ريال 

  

1              

2              

3              

  
از كار موضـوع خريـد خـدمات     تر بيششود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي −

 .مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
بـا پـروژه   ) ظرفيـت (شود كه از نظر عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفـي و كمـي   هايي اطالق مي هاي مشابه، به پروژه پروژه −

الزحمـه خـدمات    از مبلـغ بـرآورد حـق    تر بيشالزحمه معادل يا  ظر مبلغ حقمشابه و از ن عينامورد نظر در گزارش شناخت 
  .مشاوره در استعالم ارزيابي كيفي باشد

  هاي اين فرم پيوست
 .هاي قراردادهاي مندرج در تجربه كاري تصوير موافقتنامه -1
 .هايي كه خاتمه يافته است مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي پروژه -2
  .ها الزحمه دريافتي براي ساير پروژه فرما در مورد مبلغ حقيه كارتاييد -3

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  
  



  85  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

 

  امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحهمعيارها،  - 5-12-3

  ساختار سازماني -12-3-3-2- 5
  :قسمت اول -
    ساير  بازنشسته  شاغل  )آور و ساير الزام(نام و نام خانوادگي افراد فني   رديف 

1          
2          
3          
4          
5          

  
كه در پرونده تشخيص صالحيت گروه، تخصص و پايه درخواستي در شرايط عمومي ) الزام آور و ساير(افراد فني نام و نام خانوادگي 

  .استعالم ارزيابي كيفي ثبت شده است
  
 :قسمت دوم -

ارائــه گــزارش ماهانــه مشــاوران از خــدمات مشــاوره دســت اجــرا و خاتمــه يافتــه معرفــي شــده بــه عنــوان تجربــه كــاري  
 :ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي به شرح زير) 1-3-3-12-5بند (

  .گزارش منتهي به تاريخ خاتمه) سه( 3براي خدمات مشاوره خاتمه يافته،  -الف
  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 3براي خدمات مشاوره دست انجام،  -ب

 :قسمت سوم -
  )1-3-3-12-5بند (في شده در تجربه كاري فته و دست اجراي معرهاي خاتمه يا ارائه فرم كنترل پروژه ماهانه پروژه - 
  :هاي اين فرم پيوست

 )هر چهار ماه يك ليست(تصوير ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي  -1
 )آور و ساير الزام(تصوير حكم بازنشستگي افراد فني  -2
 .قسمت دومتصوير گزارش ماهانه برطبق شرح  -3
منتهي به تاريخ خاتمه در مفاصاحساب تامين ) 1-3-3-12-5بند (في شده در تجربه كاري تصوير سه گزارش كنترل پروژه معر -4

في شده هاي دست انجام معر گزارش منتهي به تاريخ ا ستعالم ارزيابي كيفي در پروژه 3هاي خاتمه يافته و  اجتماعي در مورد پروژه
  )1-3-3-12-5د بن(در تجربه كاري 

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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  امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحهمعيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه-5-12-3

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -12-3-3-3- 5
عنـوان  ) 1-3-3-12-5بنـد  (جرا كه در تجربه كـاري  هاي خاتمه يافته و دست ا ارزيابي كارفرمايان قبلي تنها در مورد پروژه −

  .آنها درج شده است ارسال گردد
  

  :اين فرم  پيوست
ــاري         -1 ــه ك ــوان تجرب ــه عن ــده ب ــي ش ــرا معرف ــت اج ــه و دس ــه يافت ــاي خاتم ــابي كاره ــورد ارزي ــا در م ــمي كارفرم ــه رس نام
 )1-3-3-12-5بند (
 ).1- 3- 3- 12- 5(عنوان تجربه كاري در بند  نامه رسمي كارفرما در مورد ارزيابي كارهاي خاتمه يافته و دست اجرا معرفي شده به - 2
  

  ي                                 امضاهاي مجاز مشاور متقاض
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  87  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

 

  معيارها  صفحه  از  صفحهمعيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از  - 5-12-3

  ارزيابي كيفي با اهميت بسيار زياد -12-3-4- 5
    مالحظات  امتياز  عنوان  

  درصد امتياز اين بند الزامي است 65كسب حداقل   60  تجربه كاري -1

  ساختار سازماني -2

  10  قسمت اول

  
  5  قسمت دوم
  5  قسمت سوم
  10  قسمت چهارم

    10  ارزيابي كارفرمايان قبلي -3

  تجربه كاري -12-3-4-1- 5
 

موضوع / عنوان پروژه   رديف
تاريخ   عنوان كارفرما  قرارداد

در دست   تاريخ خاتمه  شروع
  اجرا

الزحمه  مبلغ حق
  دريافتي

  به ميليون ريال 

  

1              

2              

3              

  
از كار موضـوع خريـد خـدمات     تر بيششود كه سه كار مشابه با حجم معادل يا  حداكثر امتياز در صورتي اختصاص داده مي −

 .مشاوره از سوي مشاوران معرفي شود كه حداقل دو كار آن در پنج سال گذشته انجام شده باشد
با پروژه مورد ) ظرفيت(كلي، اهداف كيفي و كمي شود كه از نظر عنوان، مشخصات  هايي گفته مي هاي مشابه، به پروژه پروژه −

الزحمه خدمات مشاوره در  از مبلغ برآورد حق تر بيشالزحمه معادل يا  مشابه و از نظر مبلغ حق عينانظر در گزارش شناخت 
  .استعالم ارزيابي كيفي باشد

  هاي اين فرم پيوست
 .هاي قراردادهاي مندرج در تجربه كاري تصوير موافقتنامه -1
 .هايي كه خاتمه يافته است مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي پروژه -2
  .ها الزحمه دريافتي براي ساير پروژه يه كارفرما در موردمبلغ حقتاييد -3

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحه-5-12-3

  ساختار سازماني -12-3-4-2- 5
  :قسمت اول -
    ساير  بازنشسته  شاغل  )آور و ساير الزام(نام و نام خانوادگي افراد فني   رديف 

1          
2          
3          
4          
5          

  
كه در پرونده تشخيص صالحيت گروه، تخصص و پايه درخواستي در شرايط عمومي ) الزام آور و ساير(نام و نام خانوادگي افراد فني 

  .استعالم ارزيابي كيفي ثبت شده است
  
 :قسمت دوم -

ارائــه گــزارش ماهانــه مشــاوران از خــدمات مشــاوره دســت اجــرا و خاتمــه يافتــه معرفــي شــده بــه عنــوان تجربــه كــاري  
 :ارسالي براي كارفرما طي نامه رسمي به شرح زير) 1-4-3-12-5بند (

  .گزارش منتهي به تاريخ خاتمه) سه( 3براي خدمات مشاوره خاتمه يافته،  -الف
  .گزارش منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 3نجام، براي خدمات مشاوره دست ا -ب

 :قسمت سوم -
  )1-4-3-12-5بند (في شده در تجربه كاري هاي خاتمه يافته و دست اجراي معر ارائه فرم كنترل پروژه ماهانه پروژه 

  
  :هاي اين فرم پيوست

 )هر چهار ماه يك ليست(كيفي تصوير ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي به تاريخ استعالم ارزيابي  -1
 )الزام آور و ساير(تصوير حكم بازنشستگي افراد فني  -2
 .تصوير گزارش ماهانه برطبق شرح قسمت دوم -3
منتهي به تاريخ خاتمه در مفاصاحساب تامين ) 1-4-3-12-5بند (ه كاري تصوير سه گزارش كنترل پروژه معرفي شده در تجرب -4

في شده هاي دست انجام معر گزارش منتهي به تاريخ ا ستعالم ارزيابي كيفي در پروژه 3هاي خاتمه يافته و  پروژهاجتماعي در مورد 
  )1-4-3-12-5بند (در تجربه كاري 

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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  معيارها، امتياز، مدارك و مستندات الزم و روش محاسبه امتيازهاي هريك از معيارها  صفحه  از  صفحه - 5-12-3

  ساختار سازماني -5-12-3-4-2
 :قسمت چهارم -

هـاي   خاتمه يافته و يا دست اجرا مربوط به نظـارت كارگـاهي پـروژه   هاي  ارائه فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات مربوط به پروژه
  .به همراه مستندات نظام كيفيت مشاور) 1-4-3-12-5بند (في شده در تجربه كاري معر

  ارزيابي كارفرمايان قبلي -12-3-4-3- 5
عنـوان آنهـا   ) 1-4-3-12-5بنـد  (جرا كه در تجربه كـاري  هاي خاتمه يافته و دست ا ارزيابي كارفرمايان قبلي تنها در مورد پروژه -

  .درج شده است ارسال گردد
  

  :اين فرم   پيوست
حداقل سه نوع عمليـات اجرايـي در   (تصوير فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات اصلي پروژة هاي خاتمه يافته و يا دست اجرا  -1

 )مورد هر پروژه
 تصوير نظامنامه كيفيت شركت -2
 ).1- 4- 3- 12- 5(عنوان تجربه كاري در بند  ارزيابي كارهاي خاتمه يافته و دست اجرا معرفي شده بهنامه رسمي كارفرما در مورد  - 3
  

  امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :و امضا مهر:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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 فهرست وارسي استعالم ارزيابي كيفي - 13- 5

  صفحه   از    صفحه                                                                   فهرست وارسي استعالم ارزيابي كيفي                     

  مستندات الزامي رديف

كنترل مستندات از سوي 
  مشاور متقاضي

  كنترل مستندات از سوي كارفرما

ارائه 
  شده

ارائه 
  نشده

درصورت 
تعداد  ارائه

صفحات 
  درج شود

  ناقص  كامل 
عدم 
  وجود

درصورت 
بودن  ناقص

تعدادصفحات 
  درج شود

  مالحظات

نامه اعالم آمادگي و معرفي نماينده مشاور  1
 متقاضي براي دريافت استعالم ارزيابي كيفي

                

2  
شرايط2و 1هاي  صفحهمهر و امضاي 

عمومي از سوي امضاهاي مجاز مشاور 
  متقاضي

                

3  
تكميل و مهر و امضاي مشخصات

مشاور و خوداظهاري ظرفيت كاري  عمومي
  مجاز

                

                  تجربه كاريتكميل جدول   4

هاي قراردادهاي مندرج در تصوير موافقتنامه  5
  تجربه كاري

                

تصوير مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي  6
  هاي خاتمه يافته  پروژه

                

الزحمهكارفرما در مورد مبلغ حق تاييد  7
  هاي دريافتي ساير پروژه

                

                  ساختار سازمانيدول تكميل ج  8

9  
تصوير ارائه ليست بيمه يكسال قبل منتهي

هر چهار (به تاريخ استعالم ارزيابي كيفي 
  )ماه يك ليست

                

الزام آور(تصوير حكم بازنشستگي افراد فني  10
  )و ساير

                

  :امضاهاي مجاز مشاور متقاضي      تاريخ
  :مهر و امضا                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگي كارشناس     :               نظر كارشناس امور قراردادها
  .پرونده آماده بررسي است 
  :امضا.               پرونده غيرقابل بررسي و عودت گردد 

  :تاريخ بررسي
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  صفحه   از    صفحه                                                                   فهرست وارسي استعالم ارزيابي كيفي                     

  الزاميمستندات  رديف

كنترل مستندات از سوي مشاور 
  كنترل مستندات از سوي كارفرما  متقاضي

ارائه 
  شده

ارائه 
  نشده

درصورت 
تعداد  ارائه

صفحات 
  درج شود

عدم   ناقصكامل 
  وجود

درصورت 
بودن  ناقص

تعدادصفحات 
  درج شود

  مالحظات

11  
تصوير گزارش ماهانه براي خدمات مشاوره 

گزارش منتهي تا  3هاي خاتمه يافته،  پروژه
  تاريخ خاتمه

                

12  
تصوير گزارش ماهانه براي خدمات مشاوره 

گزارش منتهي به  3هاي دست انجام،  پروژه
  تاريخ استعالم ارزيابي كيفي

                

13  

تصوير سه گزارش كنترل پروژه معرفي شده 
در تجربه كاري، منتهي به تاريخ خاتمه در 

در مورد مفاصا حساب تامين اجتماعي 
  هاي خاتمه يافته پروژه

                

14  
تصوير سه گزارش منتهي به تاريخ استعالم 

هاي دست انجام  ارزيابي كيفي در پروژه
  معرفي شده در تجربه كاري

                

15  
تصوير فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات 

هاي خاتمه يافته معرفي شده  مربوط به پروژه
  در تجربه كاري

                

16  
تصوير فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات 

هاي دست اجرا معرفي شده  مربوط به پروژه
  در تجربه كاري

                

نامه رسمي كارفرما در مورد ارزيابي كارهاي   17
                  خاتمه يافته

نامه رسمي كارفرما در مورد ارزيابي كارهاي   18
                  دست اجرا

19  
تاريخ و مهر و تكميل نام و نام خانوادگي، 

امضاي تمامي صفحات استعالم ارزيابي كيفي 
  از سوي امضاهاي مجاز مشاور متقاضي

                

  :تاريخ امضاهاي مجاز مشاور متقاضي    
  :مهر و امضا                     :نام و نام خانوادگي

  
  
  
  

  :خانوادگينام و نام :                        نظر كارشناس امور قراردادها
  .پرونده آماده بررسي است 
  :امضا.               پرونده غيرقابل بررسي و عودت گردد 

  :تاريخ بررسي



 كاال و خدماتكنندگان  دستورالعمل انجام فرايندهاي انتخاب تامين   23/11/92  92

 

 كاربرگ ارزيابي امتيازها -14- 5

  صفحه   از     صفحه                       كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                                                       

  نحوه مشاركت مشاوران متقاضي -14-1- 5
انـد بـه شـرح     اسامي مشاوراني كه با آگهي فراخوان و معرفي نماينده، اسناد استعالم ارزيابي كيفـي را دريافـت كـرده    -5-14-1-1

  .جدول زير است
    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف 
 1   2  3   4      
 5   6  7   8      
 9   10  11   12      

اند به شرح جـدول   اسامي مشاوراني كه با دعوتنامه، آمادگي خود را اعالم داشته و اسناد ارزيابي كيفي را دريافت كرده -5-14-1-2
  .زير است

    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف 
 1   2  3   4      
 5   6  7   8      
 9   10  11   12      

  .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه قبل از دريافت اسناد ارزيابي كيفي اعالم انصراف داده -5-14-1-3
    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  
  1    2    3    4      

  .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه پس از دريافت اسناد ارزيابي كيفي انصراف داده -5-14-1-4
    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  
  1    2    3    4      
  .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه تا تاريخ مقرر تحويل اسناد ارزيابي كيفي، پاسخي نداده -5-14-1-5
    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  
  1    2    3    4      

 .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه تا تاريخ مقرر نسبت به تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده اقدام نموده - 6- 1- 14- 5
    نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  نام مشاور  رديف  
  1    2    3    4      
  5    6    7    8      
  9    10    11    12      

  :امضا:                                   تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
  
  دستگاه اجرايي رييسنماينده                                    -1
  امور فني مسوولكارشناس                                    -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                    -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                    -4
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 صفحه   از     صفحه                                                               كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                

  ............................تجربه كاري مهندس مشاور  -14-2- 5

  )مبالغ به ريال( شده هنگام بهالزحمه  مبلغ حق - 6- 5جدول 
  

 رديف
موضوع / عنوان پروژه 

 مشابه/ قرارداد قابل مقايسه

الزحمه  مبلغ حق
 هاي خاتمه يافته پروژه

الزحمه  حقمبلغ 
 اجرا دست هاي پروژه

شده  هنگام بهمبلغ 
 الزحمه حق

 امتياز متعلقه
  

 1              
 2              
 3              
  

براي سه پروژه كه از سوي مشاوران، به عنوان كـار قابـل مقايسـه و يـا مشـابه برحسـب نـوع ارزيـابي كيفـي، معرفـي           ) 1يادآوري 
  .گردد درج مي )6-5(ر جدول شود و د الزحمه محاسبه مي شده حق هنگام بهشده است، مبلغ 
از بـرآورد اوليـه خـدمات مشـاوره مـورد نظـر        تـر  بـيش هـا مسـاوي يـا     شـده هـر يـك از پـروژه     هنگـام  بـه الزحمه  هرگاه مبلغ حق

  .گيرد امتياز تعلق مي 20باشد، 
هـاي قابـل مقايسـه يـا مشـابه       فتـه و يـا دسـت اجـراي پـروژه     ي خاتمـه يا  شـده  هنگام بهالزحمه  حق تر كمبراي مبالغ ) 2يادآوري 

امتيـاز بـراي آن، امتيـاز     20، بـه تناسـب مبلـغ بـرآورد اوليـه خـدمات مشـاوره و در نظـر گـرفتن          )برحسب نـوع ارزيـابي كيفـي   (
  .شود درج مي )6-5(الزم محاسبه و در جدول 

، با معرفي هر )برحسب نوع ارزيابي كيفي(قابل مقايسه و يا مشابه ي  در صورت عدم معرفي حداقل يك كار خاتمه يافته) 3يادآوري 
  .گيرد تعداد كار دست اجرا، امتيازي تعلق نمي

  
  :امضا:                               تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي

  
  دستگاه اجرايي رييسنماينده                                   -1
  امور فني مسوولكارشناس                                   -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                   -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                   -4
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 صفحه   از     صفحه                                                                كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                

  ......................ساختار سازماني مهندس مشاور  -14-3- 5

 ساختار سازماني ـ قسمت اول -1- 14-3- 5

  )الزام آور و ساير(فني اسامي افراد  - 7- 5جدول 
   امتياز متعلقه بازنشسته شاغل نام و نام خانوادگي رديف  
  1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  

با نام كارشناسـان مشـاور در   ) الزام آور و ساير(هرگاه برحسب پايه تشخيص صالحيت مشاور متقاضي اسامي افراد فني ) 4يادآوري 
گيـرد و در صـورت عـدم     جمهور انطباق داشت، امتياز كامل تعلـق مـي   رييسريزي و نظارت راهبردي  سايت ساجات معاونت برنامه

گردد و امتيـاز متعلقـه در جـدول     درصد امتياز مربوط كسر مي 25درصد و يا  20نفر  5نفر و يا  4انطباق، براي هر مورد به تناسب 
  .شود درج مي )5-7(

 ساختار سازماني ـ قسمت دوم -2- 14-3- 5

  روش گزارش دهي - 8- 5جدول 
   امتياز متعلقه كار دست اجرا كار خاتمه يافته شماره گزارش رديف  
 1         
 2         
 3         
  

با لحاظ الزامات مربـوط  (براي سه پروژه معرفي شده در تجربه كاري برحسب اين كه خاتمه يافته و يا دست اجرا باشد، ) 5يادآوري 
شود و براي هر گزارش يك سوم امتيـاز متعلقـه در    سه گزارش ماهانه در نظر گرفته مي) به تاريخ گزارش در راهنماي ارزيابي كيفي

  .گردد درج مي )8-5(جدول 
  :امضا:                                 تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي

  
  دستگاه اجرايي رييسنماينده                                   -1
  امور فني مسوولكارشناس                                   -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                   -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                   -4
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 صفحه   از     صفحه                                                               كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                

 قسمت سوم - ساختار سازماني -3- 14-3- 5

  ريزي و كنترل پروژه گزارش برنامه - 9- 5جدول 
   امتياز متعلقه كار دست اجرا كار خاتمه يافته شماره گزارش رديف  
  1            
  2            
  3            
  

با لحاظ الزامات مربـوط  (براي سه پروژه معرفي شده در تجربه كاري برحسب اين كه خاتمه يافته و يا دست اجرا باشد، ) 6يادآوري 
شود و براي هـر گـزارش يـك     ، سه گزارش در نظر گرفته مي)ريزي و كنترل پروژه در راهنماي ارزيابي كيفي به تاريخ گزارش برنامه

  .گردد درج مي )9-5(ل سوم امتياز متعلقه در جدو

 ساختار سازماني ـ قسمت چهارم -4- 14-3- 5

  مستندات نظام كنترل و تضمين كيفيت -10- 5جدول 
   امتياز متعلقه كار دست اجرا كار خاتمه يافته فهرست وارسي كنترل كيفي رديف  
          .....................عمليات اجرايي   1  
          .....................عمليات اجرايي   2  
          .....................عمليات اجرايي   3  
      نظامنامه كيفيت   4  

  
هاي معرفي شده در تجربه كاري، فهرست وارسي كنترل كيفي سـه   براي يك پروژه خاتمه يافته و يا دست اجرا از پروژه) 7يادآوري 

درج  )10-5(درصـد امتيـاز متعلقـه در نظـر گرفتـه و در جـدول        25شود و براي هر يـك   نوع عمليات اجرايي اصلي كار منظور مي
  .گردد درج مي )10-5(شود و در جدول  درصد امتياز متعلقه در نظر گرفته مي 25ت، براي ارائه نظامنامه كيفي. شود مي
  

  :امضا:                                تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
  
  راييدستگاه اج رييسنماينده                                   -1
  امور فني مسوولكارشناس                                   -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                   -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                   -4
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 صفحه   از     صفحه                                                                كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                

 ...............................ارزيابي كارفرمايان قبلي از مهندس مشاور  -14-4- 5

  كارفرمايان قبليمستندات ارزيابي  - 11- 5جدول 
   امتياز متعلقه كار خاتمه يافته شماره و تاريخ نامه رسمي كارفرما رديف  
  1          
  2          
  3          

  
براي ارائه سه نامه رسمي كارفرما مبني بر رضايت در مورد سه كار خاتمه يافته قبلـي منـدرج در تجربـه كـاري امتيـاز      ) 8يادآوري 

درج  )11-5(گيرد و در جدول  كامل و براي دو كار خاتمه يافته دو سوم امتياز و براي يك كار خاتمه يافته يك سوم امتياز تعلق مي
  .گردد مي

 تيازهاي ارزيابي كيفيبندي ام جمع -14-5- 5

  ....................بندي امتيازهاي ارزيابي كيفي مهندس مشاور  جمع -12- 5جدول 
   مالحظات امتياز عنوان  
  تجربه كاري -1 

  قرار گرفتن در ليست كوتاه مستلزم 
 در تجربه تر بيشامتياز و  40دارا بودن  -الف

  كاري
امتياز در جمع امتيازهاي  60دارا بودن  - ب

  ارزيابي كيفي
  .است

  
 

  ساختار سازماني -2

    قسمت اول
    قسمت دوم 
    قسمت سوم 
    قسمت چهارم 
    ارزيابي كارفرمايان قبلي -3 
    جمع 
  
  

  :امضا:                                  تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
  
  دستگاه اجرايي رييسنماينده                                   -1
  امور فني مسوولكارشناس                                   -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                   -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                   -4
  
  
  



  97  23/11/92 مشاوره خدمات ديخر يفيك يابيارز يراهنما -  پنجم فصل

 

 

 صفحه   از     صفحه                                                               كاربرگ ارزيابي امتيازها                                                

  نتيجه نهايي ارزيابي كيفي مشاوران -14-6- 5
 .است )13-5(نتيجه نهايي ارزيابي كيفي مشاوران به شرح جدول 

  نتيجه نهايي ارزيابي كيفي مشاوران -13- 5جدول 
   كوتاهفهرست  جمع امتياز ارزيابي كيفي امتياز متعلقه تجربه كاري نام شركت مشاوره متقاضي رديف  

  1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            
  11            
  12            
  

  .است )14-5(اسامي مشاوران در فهرست كوتاه به شرح  -14-7- 5

  اسامي مشاوران فهرست كوتاه -14- 5جدول 
    نام شركت  رديف  نام شركت  رديف  نام شركت  رديف  

  1    2    3      
  4    5    6      

  :امضا:                                   تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
  
  دستگاه اجرايي رييسنماينده                                   -1
  امور فني مسوولكارشناس                                   -2
  امور قراردادها مسوولكارشناس                                   -3
  برداري و نگهداري امور بهره مسوولكارشناس                                   -4
  

  





 

  6فصل 6

  تهيه شرح تفصيلي خدمات





  101  23/11/92 خدمات يليتفص شرح هيته - ششم فصل

 

  تهيه شرح تفصيلي خدمات -فصل ششم

                :شماره
                  :تاريخ

        ندارد: پيوست

  باسمه تعالي
  
  ]اسامي مهندسان مشاور فهرست كوتاه.................................................. [مهندسان مشاور  :به
  ]نام دستگاه اجرايي[.. .................................................................................... :از

  ]عنوان پروژه[  ............................................................................. :پروژه
  

 دعوتنامه تهيه شرح تفصيلي خدمات :موضوع
  
  

  با سالم،
محترم وزيران و  هيات 01/10/1388ك مورخ 42986ت/193542نامه خريد خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره  در اجراي آيين

، از آنجا كه آن شركت محترم جزو مشاوران فهرست كوتاه براي خريـد خـدمات   15/08/1389مورخ  62363/100بخشنامه شماره 
انتخاب گرديده است، به پيوست، شرح كلي خدمات براي تهيه پيشـنهاد شـرح تفصـيلي    ............................................. مشاوره در روش 

  .گردد مات پروژه ارسال ميخد
، شرح تفصـيلي خـدمات پيشـنهادي آن    13......../......../........روز كاري و تا آخر وقت اداري مورخ ................. مقتضي است ظرف مدت 

  ........ ................................................................شركت را در پاكت الك و مهر شده به نشاني 
  .در مقابل رسيد تحويل نمايند] نشاني كامل، شماره اتاق و نام و نام خانوادگي دريافت كننده شرح تفصيلي خدمات[

  .عدم پاسخ آن مشاور تا تاريخ ياد شده، به منزله عدم تمايل يا انصراف آن شركت در فرايند انتخاب است
  

نام و نام خانوادگي رئيس دستگاه اجرايي 
              نماينده مجاز وييا 

  
                       امضا
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 ...................تاريخ ..........................پيوست دعوتنامه تهيه شرح خدمات تفصيلي به شماره              شرح كلي خدمات 
  هدف، افق و محدوده طرح؛ -1

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

  اطالعات پايه -2
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

  ستانداردها براي انجام شرح خدماتمباني، اصول، معيارها و ا -3
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

  .هاي انجام شرح خدمات كه بايد به دستگاه اجرايي تحويل شود خروجي -4
  ]به عنوان محصول كار Activities and Documents List: (ADL)ها و مدارك پروژه  فهرست فعاليت[

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

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

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

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

  .خص ثالثي انجام شودوي توسط ش  خدمات جنبي و تكميلي كه بايد از سوي مشاور و يا به واسطه -5
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

  يا انتقال دانش فني در صورت وجودزمينه آموزش  وظايف مشاور در -6
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

  
  



 

  7فصل 7

  (RFP)اسناد درخواست پيشنهاد 





  23/11/92  105 (RFP) شنهاديپ درخواست اسناد - هفتم فصل

 

)RFPاسناد درخواست پيشنهاد  -فصل هفتم  )  

                :شماره
                  :تاريخ

        ندارد: پيوست

  باسمه تعالي
  
  ]اسامي مهندسان مشاور فهرست كوتاه.................................................. [مهندسان مشاور  :به
  ]م دستگاه اجرايينا[.. .................................................................................... :از

  ]عنوان پروژه[  ............................................................................. :پروژه
  

 (RFP)اسناد درخواست پيشنهاد  :موضوع

  
  

  با سالم،
محتـرم وزيـران،    هيات 01/10/1388ك مورخ 42986ت/193542نامه خريد خدمات مشاوره موضوع مصوبه شماره  در اجراي آيين

از آنجا كه آن شركت محترم جزو مشاوران فهرست كوتاه براي خريد خدمات مشاوره پروژه انتخـاب گرديـده اسـت، مقتضـي اسـت      
به نشاني ....... ........تا ....... ......از ساعت .......... .........................نسبت به معرفي نماينده براي دريافت اسناد درخواست پيشنهاد در تاريخ 

 ........................................................................  
  .در مقابل رسيد اقدام نمايند] نشاني كامل شماره اتاق و نام و نام خانوادگي دريافت كننده اسناد درخواست پيشنهاد[

  .آماده پاسخگويي به سواالت احتمالي است......................... با تلفن شماره ............ ..........................الزم به يادآوري است، جناب آقاي 
عدم معرفي نماينده براي دريافت اسناد درخواست پيشنهاد در تاريخ ياد شده، به منزله عدم تمايل يا انصراف آن شركت در فراينـد  

  .انتخاب است
نام و نام خانوادگي رئيس دستگاه اجرايي 

              يا نماينده مجاز وي

  
                       امضا
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      از  صفحه   صفحه     اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  شرايط عمومي - 7-1
  پروژه؛/ برنامه زماني كلي طرح  -7-1-1

  .ماه است............ مدت انجام شرح خدمات 
  ترتيب فهرست ارائه مدارك؛ -7-1-2

ترتيب فهرست ارائه مدارك، به ترتيب مندرج در اسناد درخواست پيشنهاد حاضر اسـت كـه از سـوي مشـاوران، بـا تكميـل اسـناد        
پيوست مستندات درخواست شده در محل مربوط و امضا و مهر تمامي صفحات آن، بـه تفكيـك پيشـنهادهاي    درخواست پيشنهاد، 

  .گردد فني و مالي رعايت مي
  مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي -7-1-3

نام مشـاور، موضـوع و    هاي جداگانه و الك و مهر شده و در لفاف مناسب با درج مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را در پاكت
 ..........................................................................................به نشاني ............................... مورخ ........... تا ......... تاريخ ارسال روي پاكت از ساعت 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
  ]دارند تحويل و رسيد دريافت مي] اسناد درخواست پيشنهاد نشاني كامل، شامل شماره اتاق و نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده[
  .اعتبار گواهينامه گروه، پايه و تخصص درخواستي در ارزيابي كيفي بايد در مدت اعتبار پيشنهاد، نافذ باشد -7-1-4
امضاي مجاز شركت به تمامي مدارك با مهر و  تاييد توضيحا. رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها الزامي است -7-1-5

  .باشد و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي تصديق آن نيست منزله قبول مسؤوليت اصل بودن آنها مي
  تحويل شوند؛» اسناد درخواست پيشنهاد«پيشنهادها در مهلت مقرر  -7-1-5-1
  اطالعات صحيح و كامل باشند؛ -7-1-5-2
  پيوست شود؛ اسناد و مدارك درخواست شده -7-1-5-3
نحـوه  » درخواست پيشـنهاد «تسليم كنند، مگر آن كه در اسناد ) فني و مالي(توانند بيش از يك پيشنهاد  مشاوران نمي -7-1-5-4

  .بيني شده باشد ديگري پيش
ا جلسـه  دستگاه اجرايي موظف است در مهلت مقرر، تمام پيشنهاد ارائه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و ت -7-1-5-5

  .بازگشايي از آنها صيانت كند
  اصالح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد: توضيح و تشريح اسناد -7-1-6
از .......... روز ........ تواند حداكثر تا ساعت  ابهام يا ايرادي مشاهده كند مي» درخواست پيشنهاد«هرگاه مشاوري در اسناد  -7-1-6-1

  .كارفرما توضيح بخواهد
هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورت جلسه آن بـه طـور    توضيحات و پاسخ به پرسش -7-1-6-2

  .شود اند، با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور ارسال مي يكسان براي تمامي مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده
 امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 

  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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     از  صفحه    صفحه                                                   اسناد درخواست پيشنهاد                                                        

هرگونه اصالح، جايگزيني و احتمال پس گرفتن پيشنهاد بـه صـورت كتبـي و درج مهلـت و نشـاني بـه اطـالع تمـامي          -7-1-6-3
  .مشاوران فهرست كوتاه خواهد رسيد

ايـد مراتـب را تـا تـاريخ      هرگاه پس از دريافت اسناد درخواست پيشنهاد، از شركت در فرايند انتخاب مشاور منصرف شـده  -7-1-7
  .آن را به نشاني دستگاه اجرايي ارسال داريد تاييداعالم و .................................. به شماره فاكس .............................. 

هادهاي ناقص، مبهم، مشروط، فاقد امضا و پيشنهادهايي كه مغاير با اسناد درخواست پيشـنهاد باشـد و يـا بعـد از     به پيشن -7-1-8
  .مهلت مقرر و اصل شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                              :       نام و نام خانوادگي
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  بخش فني - 7-2
  گزارش شناخت -7-2-1
در حد مراحل مختلف مطالعاتي ارائه كنـد بـه ترتيبـي كـه     ... گزارش شناخت بايد اطالعاتي از طرح شامل موقعيت، ابعاد، اجزا و  -

  .امكان برآورد تقريبي مقادير اصلي كار از سوي مشاور فراهم گردد
  .......................................................عنوان طرح  -7-2-1-1
 ............................................................................................................................................................................................مشخصات كلي  -7-2-1-2

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................في و كمي طرح اهداف كي -7-2-1-3

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
، دفتـر قراردادهـا و يـا    سازمان كارفرمايي؛ نمودار تشكيالتي كارفرما شامل واحدهاي مجري طرح، دفتر فني و مهندسي -7-2-1-4

  .ساير واحدهاي مرتبط با طرح
....................................................................  

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

  ها و مدارك طراحي اسناد فني، نقشه -7-2-1-5
 .پيوست بخش فني است] عنوان........................................................ [ −
 .پيوست بخش فني است] عنوان.......... [.............................................. −
 .پيوست بخش فني است] عنوان........................................................ [ −

  .هاي مربوط ها و دستورالعمل ترين مقررات، بخشنامه فهرست مهم. 7-2-1-6
  .مقررات عمومي و قراردادي -

 .قانون برگزاري مناقصات 
 .01/10/1388ك مورخ 42986/ت/193542خدمات مشاوره به شماره نامه خريد  آيين 
 .نامه تضمين معامالت دولتي آيين 
 .ضوابط و مقررات سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور در مورد حقوق دولتي 
 .15/08/1389مورخ  62363/100الزحمه خدمات مشاوره به شماره  راهنماي نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق 

  
 امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 

  :مهر و امضا:                         تاريخ:                                                     نام و نام خانوادگي
  
  



  23/11/92  109 (RFP) شنهاديپ درخواست اسناد - هفتم فصل

 

 

     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

 مقررات فني -
 :مهور شاملج ييسريزي و نظارت راهبري ر هاي معاونت برنامه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه استانداردها، آيين 
 .با موضوع تهيه و  تنظيم متن قرارداد مشاوره 26/04/1389مورخ  31291/100بخشنامه شماره  
بـا موضـوع رعايـت ضـوابط فنـي، حقـوقي و قـراردادي در         23/04/1380مـورخ   105-4617-1753/54بخشنامه شـماره   

 .هاي عمراني پروژه
 :ساير 

به خريد خدمات مشاوره شامل حقـوق دولتـي خـاص، حفاظـت ويـژه، مالحظـات        موارد قوانين و مقررات خاص مربوط -7-2-1-7
  .زيست محيطي خاص

− ............................................................................................................................................................................................................................ 
− ............................................................................................................................................................................................................................ 
− ............................................................................................................................................................................................................................ 

  شرح خدمات مصوب -7-2-2
  ]خدمات تلفيقي و تكميلي تهيه شده با استفاده از پيشنهادهاي شرح تفصيلي خدمات ارسالي مشاوران شرح[
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا:                         تاريخ                                                     :نام و نام خانوادگي
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  روش انتخاب مشاور -7-2-3
  .است...................................................... روش انتخاب مشاور 

  روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها؛ -7-2-4
صددرصـد  در اين روش، مجمـوع ضـريب وزنـي معيارهـا معـادل      . ارزيابي فني مشتمل بر بررسي و امتيازدهي، به روش وزني است

كند امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصـل   است و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب مي) 100٪(
  .ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط است

  .امتياز فني در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت تاثيرضريب  -7-2-5
  .است.......... ز فني امتيا تاثيرضريب 

  .حداقل امتياز فني قابل قبول -7-2-6
  .امتياز از صد امتياز است................ حداقل امتياز فني قابل قبول 

  .نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي -7-2-7
  .گردد تهيه و ارائه مي........ ............................................برنامه زماني پيشنهادي پروژه در فرمت نرم افزار

WBSها و پيشنياز انجام آنها اطالعات حداقلي است كه در  ها از كل، تاريخ شروع و پايان فعاليت ها، وزن فعاليت ، مدت انجام فعاليت
  .گردد برنامه زماني درج مي

  مدت اعتبار پيشنهادها؛ -7-2-8
  .است....../....../....... ه پيشنهاد تا تاريخ ماه از زمان ارائ.......... مدت اعتبار پيشنهادها 

  متن قرارداد همسان -7-2-9
بـه شـماره   .................................... عقد قرارداد با مشـاور منتخـب برطبـق مـتن موافقتنامـه و شـرايط عمـومي همسـان قراردادهـاي          

  .است..... .....................مورخ ................................. 
  نحوه تنظيم متدولوژي -7-2-10

  .متدولوژي انجام شرح خدمات پروژه شامل فرايندهايي به ترتيب به شرح زير است
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  .معيارهاي ارزيابي فني، اهميت وزني آنها و مستندات مربوط -7-2-11
  .است) )1-7(معيارهاي ارزيابي فني پيشنهادها به شرح جدول 

  معيارهاي ارزيابي فني - 1- 7جدول 
    )٪(اهميت وزني   معيارهاي ارزيابي فني  رديف  
  

  روش شناسي و متدولوژي  1

    25  امتياز تهيه شرح تفصيلي خدمات
    5  روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه زماني مربوط به آن  
    10  مديريت كيفيت  
    25  موثركاركنان كليدي   2  
    10  پژوهشي مشابه/ هاي مطالعاتي  تجربيات فني و مهندسي ويژه در زمينه پروژه  3  
    5  سيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات  4  
    20  امتياز ارزيابي كيفي  5  
    100  جمع اهميت وزني معيارهاي فني  
  
  روش شناسي و متدولوژي -7-2-11-1
  امتياز تهيه شرح تفصيلي خدمات -7-2-11-1-1

مجموعه ريز خـدمات،  . گيرد امتياز حداكثر به كيفيت شرح تفصيلي خدمات پيشنهادي مشاوران برطبق شرح كلي خدمات تعلق مي
هاي مشـاور را   هاي پروژه، ميزان شناخت از شرح خدمات پروژه، قابليت و توانايي ها در قالب خروجي تفكيك شده به فهرست فعاليت

  .دهد راي انجام مطالعات مربوط نشان ميب
  .روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه زماني مربوط به آن -7-2-11-1-2
  
  
  
  
  

  :پيوست اين فرم
  .روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه زماني مربوط به آن
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  مديريت كيفيت -7-2-11-1-3
  :گيرد امتياز حداكثر مديريت كيفيت با ارائه مستندات به شرح زير به مشاوران تعلق مي

 .گواهينامه سيستم مديريت كيفيت داراي اعتبار -1
ريزي و كنترل پروژه به همـراه برنامـه زمـاني شـرح خـدمات تفصـيلي در قالـب فرمـت مربـوط شـامل            روش اجرايي برنامه -2

، كنترل و بهنگام كردن زمان پيشرفت پروژه، دستورالعمل تخصـيص منـابع و نمـودار    W.B.Sدستورالعمل برنامه زماني پروژه و 
 .هزينه پروژه، دستورالعمل گزارش پيشرفت

نمونه فهرست وارسي كنترل كيفي عمليات  3العمل خدمات نظارت بر اجرا به همراه فرمت خام گزارش بازديد ناظر و دستور -3
 .اجرايي اصلي

  .ارائه آخرين گزارش مميزي داخلي -4
  موثركاركنان كليدي  -7-2-11-1-4

هيه كرده، و براي هر يك از اعضاي تيم، فـرم  مشاور چارت تيم انجام شرح خدمات پروژه را شامل نام و نام خانوادگي و سمت آنان ت
  .شود تكميل مي موثرمشخصات كاركنان كليدي 

  :گيرد حداكثر امتياز اين بند به شرح زير تعلق مي
 )دكترا، كارشناسي ارشد، كارشناسي(سوابق تحصيلي  -1
 تداوم مدت همكاري با شركت، -2
 .بازنشستگيانطباق اسامي چارت تيم با ليست بيمه و حكم  -3
  .اي و تخصصي مدارك حرفه -4

  
  :هاي اين فرم پيوست
 .تصوير گواهينامه سيستم مديريت كيفيت داراي اعتبار −
 .3-1-11-2-7بند  2مستندات جز  −
 .3-1-11-2-7بند  3مستندات جز  −
 .تصوير آخرين گزارش مميزي داخلي −
 .چارت تيم انجام شرح خدمات پروژه −
كارشناسان تيم مطالعاتي پروژه مربوط به اولين ماه همكاري با شـركت و دو مـاه آخـر     ليست بيمه با مشخص كردن اسامي −

 .منتهي به تاريخ اسناد درخواست پيشنهاد
 .حكم بازنشستگي افراد تيم مطالعاتي پروژه كه بازنشست هستند −
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   موثركاركنان كليدي  -7-2-11-2
  .است) )2-7(برطبق جدول  موثرفرم مشخصات كاركنان كليدي 

  كاركنان كليدي موثرفرم مشخصات  -2- 7جدول 
      ):پيشنهاددهنده(نام شركت  
      :نام و نام خانوادگي 
      :سمت در پروژه 
      :تاريخ تولد 
    محل تحصيلدانشگاه   سال اخذ مدرك  گرايش(رشته   سوابق تحصيلي 
          :دكترا 
          :كارشناسي ارشد 
          :كارشناسي 
 

اي در شركت  سوابق حرفه
  پيشنهاددهنده

    سمت  پروژه  تا تاريخ  از تاريخ
         
         
         
         
         
 

  اي و تخصصي مدارك حرفه

1(    
 2(    
 3(    
 4(    

  :پيوست اين فرم
 .اي و تخصصي مدارك حرفههاي  تصوير گواهينامه −
  .تكميل شده اين فرم به تعداد معرفي شده در تيم مطالعاتي پروژه −
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

  پژوهشي مشابه / هاي مطالعاتي  تجربيات فني و مهندسي ويژه در زمينه پروژه -7-2-11-3
هـاي   ترين معرفي تجربيات فني و مهندسي ويژه مشاوران در زمينه مطالعات و طراحي و يـا پـژوهش پـروژه    به كاملحداكثر امتياز 
  .شود بندي و امتياز داده مي گيرد و مستندات ارائه شده ساير مشاوران به تناسب آن طبقه مشابه تعلق مي

  .تسيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندا -7-2-11-4
 .گيرد حداكثر امتياز اين بند به ارائه تصوير گواهينامه سيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات تعلق مي

  امتياز ارزيابي كيفي -7-2-11-5
وران به تناسب حداكثر امتياز در نظر گرفته شده به باالترين امتياز مكتسبه در ارزيابي كيفي مشاوران تعلق گرفته و امتياز ساير مشا

  .گردد آن كسر مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :هاي اين فرم پيوست
 .پژوهشي مشابه/ هاي مطالعاتي  مستندات مربوط به تجربيات ويژه در زمينه پروژه -1
 .تصوير جلد نشريات منتشره مشاوران -2
 .تصوير گواهينامه سيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات -3
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  بخش مالي - 7-3
  هاي انتخاب مشاور براساس كيفيت وكيفيت و قيمت الزحمه براي روش نحوه محاسبه حق -7-3-1

......... بـراي مـدت زمـان     (WBS)الزحمه به صورت آناليز نفر ماه، براساس شرح خدمات تفصيلي و شكسـت كـار    نحوه محاسبه حق
و ) هـا  فعاليـت   خروجي(هاي پروژه  تنظيم و به صورت مقطوع در قالب فرم پيشنهاد جزئيات شرح خدمات، مدارك حاصل از فعاليت

با موضوع نحوه تهيه شرح خدمات تفصيلي خدمات و  15/08/1389مورخ  62363/100ره الزحمه پيوست بخشنامه شما تجزيه حق
  .باشد ارائه شود الزحمه خدمات مشاوره كه تصوير آن پيوست مي مباني حق

سازمان  08/05/1383مورخ  80981/101الزحمه در روش انتخاب براساس تعرفه طبق بخشنامه شماره  نحوه و ميزان حق -7-3-2
  .الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسي آب است دستورالعمل نحوه تعيين حقبا موضوع 

  الزحمه روش پرداخت حق -7-3-3
اي و  الزحمه با رعايت مواد مربوط در شرايط عمومي قرارداد همسان، متناسـب بـا پيشـرفت فيزيكـي خـدمات مشـاوره       پرداخت حق

  .شود رفت كار انجام ميدر قالب گزارش پيش (WBS)ها  منطبق با ساختار شكست فعاليت
  حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد -7-3-4
كسور قانوني از جمله بيمه، ماليات براساس قوانين و مقررات حاكم جمهـوري اسـالمي ايـران اعـم از مقـررات سـازمان        -7-3-4-1

  .تامين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود
  .كارفرماست عهده بهماليات بر ارزش افزوده  -7-3-4-2
  الزحمه پيشنهادي مشاور فرم حق -7-3-5

  .است. 1-1-1-3الزحمه پيشنهادي مشاور، فرم تكميل شده مندرج در بند  فرم حق
  .QCBSروش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب در روش  -7-3-6

هـاي پيشـنهادي مشـاوران در بـرگ      ي و مبلـغ ميـانگين قيمـت   شاخص قيمت مناسب، براساس متوسط مبلغ برآورد دستگاه اجراي
ي بيشتر از ده درصد كاهش و سي درصـد افـزايش نسـبت بـه شـاخص قيمـت        پيشنهاد قيمت است و بازه قيمت مناسب در دامنه

  .باشد مناسب مي
  )حسب مورد(الزحمه خدمات مشاوره  برآورد اوليه حق -7-3-7
  روش تامين مالي -7-3-8

  .تامين خواهد شد.................................... خدمات مشاور از محل الزحمه  حق
  ارزيابي مالي پيشنهادها -7-3-9

نامه خريد خدمات مشاوره براساس  آيين) 17(و ) 16(موضوع مواد (ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرايند انتخاب مشاور 
  .شود ايي انجام مينامه از سوي دستگاه اجر آيين 22ماده 
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  برگ پيشنهاد قيمت -7-4
  .........................ي  الزحمه قرارداد پروژه برگ پيشنهاد حق

  :مفاد اسناد درخواست پيشنهاد و قبول آنها، اين شركت حاضر استپس از بررسي و مطالعه دقيق 
هرگاه پيشنهاد اين شركت مورد قبول واقع شود، پس از تاريخ اعالم كتبي كارفرما مبني بر اجراي خدمات، موضوع قـرارداد   -1

 .را مطابق مفاد قرارداد مربوط شروع نمايد
  :مشخصات شركت پيشنهاد دهنده -2

    :پيشنهاددهندهنام شركت   
    :محل ثبت شركت  :تاريخ ثبت شركت  :شماره ثبت شركت  
  

  :نشاني
  :شماره تلفن و نمابر

  مبلغ پيشنهادي -3
      :به عدد برحسب ريال  
      :به حروف برحسب ريال  
  

  : ..../..../....تاريخ تنظيم پيشنهاد -4
  
  
  
  

  
  :ـ پيوست برگ پيشنهاد قيمت

براساس كيفيت و كيفيت و قيمت فـرم ارائـه پيشـنهاد جزئيـات شـرح خـدمات، مـدارك حاصـل از         هاي انتخاب مشاور  براي روش
 .الزحمه كه ضميمه اين فرم است و آناليز حق) ها خروجي فعاليت(هاي پروژه  فعاليت

  .الزحمه پيوست است ها مستندات محاسبه حق براي ساير روش
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     از  صفحه    صفحه   اسناد درخواست پيشنهاد                                                                                                        

و تجزيه ) ها خروجي فعاليت(هاي پروژه  فرم ارائه پيشنهاد جزئيات شرح خدمات، مدارك حاصل از فعاليت .پيوست برگ پيشنهاد قيمت
  ارقام به ريال                                    الزحمه  حق

 رديف
رئوس شرح فعاليت 

  )خدمات(
* (ADL)خروجي 

نفر ماه 
  نياز مورد

** 

  تخصص
** 

رشته و مقطع 
 **تحصيلي 

  سابقه
** 

هزينه هر نفر
 **ماه 

جمع هزينه 
نيروي انساني 

  فعاليت
1                  
2                  
3                  
4                  
...                  
...                  

    هاي كارشناسي جمع هزينه
   )در صورت ضرورت پروژه(هاي مورد نياز  ساير هزينه

هاي  هاي مديريت و پشتيباني، محل كار، بيمه، ماليات، عوارض، ريسك، سود و تمام موارد مشابه و هزينه شامل هزينه(هاي باالسري هزينه
  )مزاياي افراد پروژهوابسته به حقوق و 

  

   هاي باالسريالزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد با احتساب هزينه جمع كل حق
 تاييدوضعيت مورد قابل پرداخت در قبال صورت(الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد با احتساب ماليات بر ارزش افزوده جمع كل حق

  )كارفرما با ارائه اسناد و مدارك قانوني
  

   :م پيشنهاد قيمت به حروف عبارت است ازرق
  .باشد هاي مربوط مي ها و يا نقشه خروجي شامل مجموعه گزارش *

  .هاي تحصيلي و سوابق مختلف مورد نياز باشد ها چندين تخصص با رشته ممكن است براي يك رديف از رئوس شرح فعاليت **
  

  :مدارك منضم به آن و قبول آنها، اين شركت حاضر استپس از بررسي و مطالعه دقيق مفاد و شرايط استعالم و 
الزحمه مندرج در اين برگه و جدول آناليز نفر ماه پيشنهادي آن و همچنـين نتيجـه مـذاكره و توافـق      پروژه را براساس حق -1

 .حاصل در جلسه ارزيابي مالي انجام دهد
اريخ اعالم كتبي كارفرما مبني بر اجراي خدمات، موضـوع  در صورتي كه پيشنهاد اين شركت مورد قبول واقع شود، پس از ت -2

  .قرارداد را مطابق مفاد قرارداد مربوط شروع نمايد
  
  

 امضاهاي مجاز مشاور متقاضي                                 
  :مهر و امضا        :                 تاريخ:                                                     نام و نام خانوادگي
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صفحه   از    صفحه                                                                فهرست وارسي اسناد درخواست پيشنهاد -1-7فرم 

 مستندات الزامي رديف

كنترل مستندات از سوي مشاور
 متقاضي

 كنترل مستندات از سوي كارفرما

ارائه 
 شده

ارائه 
 نشده

درصورت
تعداد  ارائه

صفحات درج 
 شود

 كامل 
 است

  ناقص
 است

وجود 
 ندارد

درصورت 
بودن  ناقص

تعدادصفحات 
 درج شود

 مالحظات

تمامي صفحات درخواست پيشنهاد از سوي 1
         امضاهاي مجاز مهر و امضا شده است

روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه زماني 2
         شده است6مربوط به آن ضميمه صفحه

تصوير گواهينامه سيستم مديريت كيفيت 3
         داراي اعتبار

اسناد3-1-11-2- 7بند  2مستندات جزء  4
         درخواست پيشنهاد

اسناد3-1-11-2- 7بند  3مستندات جزء  5
         درخواست پيشنهاد

         تصوير آخرين گزارش مميزي داخلي6
         انجام شرح خدمات پروژهچارت تيم 7

8 
ليست بيمه مربوط به اولين ماه همكاري و دو
ماهه آخر منتهي به تاريخ اسناد درخواست 

 پيشنهاد
        

        به تعداد كارشناسان چارت تيم )2-7(جدول 9

اي درج شده درتصوير گواهينامه مدارك حرفه 10
         )2-7(جدول 

مربوط به تجربيات ويژه در زمينهمستندات  11
         پژوهشي مشابه/ هاي مطالعاتي  پروژه

         تصوير جلد نشريات منتشره مشاوران12

تصوير گواهينامه سيستم نرم افزاري 13
         تاتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندا

 :امضاهاي مجاز مشاور متقاضي          تاريخ
  :مهر و امضا                     :خانوادگينام و نام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام و نام خانوادگي كارشناس:                   نظر كارشناس امور قراردادها
  .پرونده آماده بررسي است 
  :امضا.               پرونده غيرقابل بررسي و عودت گردد 

  :تاريخ بررسي
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 صفحه   از   صفحه                                                                          امتيازهاي بخش فنيكاربرگ ارزيابي  -2-7فرم 
  نحوه مشاركت مشاوران فهرست كوتاه -1

 .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه با معرفي نماينده اسناد درخواست پيشنهاد را دريافت كرده -الف
  نام شركت رديف نام شركت رديف شركت نام رديف

1  2  3   

4  5  6   

  
 .اند به شرح جدول زير است اسامي مشاوراني كه در تاريخ مقرر براي دريافت اسناد درخواست پيشنهاد مراجعه ننموده -ب

  نام شركت رديف نام شركت رديف نام شركت رديف

1  2  3   

 
اند به شرح جـدول   اسامي مشاوراني كه از شركت در فرايند انتخاب پس از دريافت اسناد درخواست پيشنهاد اعالم انصراف كرده -ج

 .زير است
  نام شركت رديف نام شركت رديف نام شركت رديف

1  2  3   

 
 .اند به شرح زير است اسامي مشاوراني كه در تاريخ مقرر نسبت به تحويل اسناد درخواست پيشنهاد اقدام نموده -د

  نام شركت رديف نام شركت رديف نام شركت رديف

1  2  3   

4  5  6   

 
  :مهر و امضا                        : تاريخ:                               سمت:                      نام و نام خانوادگي

1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
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 صفحه   از    صفحه                                                                         كاربرگ ارزيابي امتيازهاي بخش فني -2-7فرم 
  روش شناسي و متدولوژي -2

  امتياز تهيه شرح تفصيلي خدمات  -الف
  .است )3-7(امتياز تهيه شرح تفصيلي خدمات به شرح جدول 

 تهيه شرح تفصيلي خدمات - 3- 7 جدول
 

 عنوان مهندس مشاور
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 

 

امتياز تهيه شرح تفصيلي  
       خدمات

 

  
هاي پروژه، ميزان شـناخت از   ها در قالب خروجي تهيه شرح تفصيلي خدمات، مجموعه ريز خدمات، تفكيك شده به فهرست فعاليت

دهد از اين رو بـا بررسـي كارشناسـي بـه      هاي مشاور را براي انجام مطالعات مربوط نشان مي شرح خدمات پروژه و قابليت و توانايي
بندي  و ساير مشاوران به تناسب كيفيت تهيه شرح تفصيلي خدمات طبقه 25تفصيلي خدمات امتياز باالترين كيفيت در تهيه شرح 

  .نمايند و امتياز الزم را كسب مي
  
  روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه زماني مربوط به آن -ب

ارائه روش پيشنهادي براي انجام كار و فلوچارت مربوط به آن و تهيه و تنظيم برنامه زماني در قالب نرم افزار معرفـي شـده مبنـاي    
  .گردد درج مي )4-7(امتياز براي مشاوران در جدول  5باشد كه امتيازها با بررسي كارشناسي به تناسب در سقف  امتيازدهي مي

  

 راي انجام كار و برنامه زماني مربوط به آنروش پيشنهادي ب -4- 7جدول 
 

 عنوان مهندس مشاور
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 

 

امتياز روش پيشنهادي براي  
انجام كار و برنامه زماني 

 مربوط به آن
      

 

 
  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام خانوادگينام و 

1-   
  
  
2-  
  
  
3-  
  
 



  23/11/92  121 (RFP) شنهاديپ درخواست اسناد - هفتم فصل

 

  

 صفحه   از    صفحه                                                                         كاربرگ ارزيابي امتيازهاي بخش فني -2-7فرم 
  مديريت كيفيت  -ج

  .گردد محاسبه مي )5-7(امتياز مديريت كيفيت به شرح جدول 

 امتياز مديريت كيفيت - 5- 7جدول 

 امتياز عنوان
مهندس 
مشاور 

...... 

مهندس 
مشاور 

...... 

مهندس 
مشاور 

...... 

مهندس 
مشاور 

...... 

مهندس 
مشاور 

...... 

مهندس 
مشاور 

...... 

 

گواهينامه سيستم مديريت كيفيت-1
        داراي اعتبار

 

روش  -2
اجرايي 

ريزي و  برنامه
 كنترل پروژه

برنامهدستورالعمل
        W.B.Sو  پروژه  زماني 

 

كنترل ودستورالعمل
 كردن زمان  بهنگام

 پيشرفت پروژه
       

 

دستورالعمل تخصيص
منابع و نمودار هزينه 

 پروژه
       

 

دستورالعمل گزارش
        پيشرفت

 

دستورالعمل خدمات نظارت بر اجرا،-3
به همراه فرمت خام گزارش بازديد ناظر و 

نمونه فهرست وارسي كنترل كيفي  3
 عمليات اصلي

       

 

        ارائه آخرين گزارش مميزي داخلي-4
        10 جمع

امتياز به هر يك از مشاوران فهرسـت   10امتياز مشخص شده از سرجمع  )5-7(در صورت ارائه مدارك و مستندات به شرح جدول 
  .گيرد كوتاه تعلق مي

 
  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي

1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
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 صفحه   از    صفحه                                                                         كاربرگ ارزيابي امتيازهاي بخش فني -2-7فرم 

   موثرمشخصات كاركنان كليدي  -3
  .گردد ثر به شرح زير محاسبه ميوامتياز كاركنان كليدي م

  
هـاي در نظـر    هاي مختلف مطالعه و طراحي و يا پژوهش پروژه مـورد نظـر و سـمت    با توجه به شرح تفصيلي خدمات و بخش -الف

  .گردد ه عنوان مبناي مقايسه انتخاب ميترين چارت تشكيالتي ارائه شده از سوي مشاروان متقاضي ب گرفته شده مناسب
  
اسناد درخواست پيشنهاد براي آنان تكميل شده است و اسـامي آنـان در ليسـت بيمـه      )2-7(جدول كه  موثركاركنان كليدي  -ب

  .شوند ارسالي درج شده است انتخاب مي
  

  .گردد اضافه مي )ب(باشند به اسامي انتخاب شده در بند ) الزام آور و ساير(اسامي افراد بازنشسته كه جزو افراد فني ) 1يادآوري 
  

تـرين   مناسـب  موثرتواند به تعداد كاركنان كليدي  معرفي شده از سوي مشاوران مي موثرحداكثر تعداد كاركنان كليدي ) 2يادآوري 
از تحصيالت كارشناسي و سـابقه كـار    موثرباشد از اين رو با حذف تعداد اضافه كاركنان كليدي  )الف(بند  چارت تشكيالتي برطبق

  .گردد مشاوران مربوط به اندازه چارت تشكيالتي انتخابي مي موثر، تعداد كاركنان كليدي تر كم
  

انتخابي باشد براي همـان تعـداد امتيـاز محاسـبه      از چارت تشكيالتي تر كممشاوران  موثرهرگاه تعداد كاركنان كليدي ) 3يادآوري 
  . گردد مي

  
  .شود معرفي شده از سوي مشاوران به شرح زير محاسبه مي موثرامتياز هر يك از كاركنان كليدي  -ج

Si = Bi × n1 × n2  
Si  = موثرامتياز هر يك از كاركنان كليدي  
Bi  =ربوط به سال درخواست پيشنهاد به ميليون ريالالزحمه خدمات نظارت كارگاهي م الزحمه مبنا در حق حق  
 n1 = اسـناد درخواسـت پيشـنهاد از     8در شركت مشاور پيشنهاد دهنده مندرج در فرم صفحه  موثرتداوم همكاري كاركنان كليدي

   15/1و از ابتداي سال هفتم به بعد  10/1، از ابتداي سال پنجم 05/1ابتداي سال سوم 
n2  =15/1و براي سه مدرك و بيشتر  10/1براي دو مدرك  05/1اي و تخصصي، براي يك مدرك  تعداد مدارك حرفه  
 

  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
  
 



  23/11/92  123 (RFP) شنهاديپ درخواست اسناد - هفتم فصل

 

  

 صفحه   از    صفحه                                                                         ارزيابي امتيازهاي بخش فنيكاربرگ  -2-7فرم 
  .گردد اضافه مي موثرسال به سابقه كار كاركنان كليدي  4سال و براي مدارك دكترا  2براي مدارك كارشناسي ارشد ) 4يادآوري 

  
التحصيلي كارشناسي تا سال مربوط به تاريخ اسناد درخواست پيشنهاد  سابقه كار فاصله زماني سال فارغمبناي محاسبه ) 5يادآوري 

  .است
  

) الزام آور و ساير(تنها براي افراد مندرج در ليست بيمه و افراد بازنشسته كه جزو افراد فني  موثرامتياز كاركنان كليدي ) 6يادآوري 
  .گردد باشند محاسبه مي

  
در نظر گرفته شده و ساير مشاوران بـه تناسـب    25معادل  موثرهاي كاركنان كليدي Siين امتياز به دست آمده از مجموع باالتر -د

  .گردد درج مي )6-7(شود و در جدول  بندي و امتياز هر يك محاسبه مي آن طبقه

 موثرامتياز كاركنان كليدي  -6- 7جدول 
  امتياز نام مشاور رديف 

 1    
 2     
 3     
 4     
 5     
 6    

  
  
  
  
  
  
 

  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
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 صفحه   از    صفحه                                                                         كاربرگ ارزيابي امتيازهاي بخش فني -2-7فرم 

  پژوهشي مشابه/ هاي مطالعاتي  تجربيات فني و مهندسي ويژه در زمينه پروژه -4
گيرد و سـاير   ترين معرفي تعلق مي با توجه به ارائه مستندات مربوط و تصوير جلد نشريات منتشره مشاوران، حداكثر امتياز به كامل

  .گردد درج مي )7-7(امتياز در جدول  5بندي و امتياز در سقف  مشاوران به تناسب مستندات ارائه شده و نشريات منتشره طبقه

 پژوهشي مشابه/ هاي مطالعاتي  فني و مهندسي ويژه در زمينه پروژه امتياز تجربيات - 7- 7جدول 
  امتياز نام مشاور رديف 

 1    
 2     
 3     
 4     
 5     
 6    

  
  سيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات -5

نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات بوده گيرد كه داراي گواهينامه سيستم  امتياز مربوط تنها به مشاوراني تعلق مي
  .و تصوير آن را ارائه دهند

 امتياز سيستم نرم افزاري اتوماسيون اداري و آرشيو فني مستندات - 8- 7جدول 
  امتياز نام مشاور رديف 

 1    
 2     
 3     
 4    
 5     
 6     

 
  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي

1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
  
 



  23/11/92  125 (RFP) شنهاديپ درخواست اسناد - هفتم فصل

 

  

 صفحه   از    صفحه                                                                         كاربرگ ارزيابي امتيازهاي بخش فني -2-7فرم 

  امتياز ارزيابي كيفي -6
و ساير مشاوران بـه تناسـب    20با توجه به امتيازهاي مكتسبه مشاوران درج شده در فهرست كوتاه، باالترين امتياز مكتسبه معادل 

  .گردد درج مي )9-7(بندي و امتياز مربوط محاسبه شده در جدول  آن طبقه

 امتياز ارزيابي كيفي -9- 7جدول 
  امتياز نام مشاور رديف امتياز نام مشاور رديف امتياز نام مشاور رديف 

1   2   3    
4   5   6    

  بندي امتيازهاي بخش فني مشاوران فهرست كوتاه جمع -7

 بندي امتياز بخش فني جمع -10- 7جدول 
 

 امتياز معيارهاي ارزيابي فني
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 
مهندس 

 ......مشاور 

 

خدمات مندرج در جدول تفصيلي شرح امتياز تهيه 
)7 -3(       

 

امتياز روش پيشنهادي براي انجام كار و برنامه 
       )4-7(زماني مربوط مندرج در جدول 

 

        )5-7(امتياز مديريت كيفيت مندرج در جدول 
مندرج در جدول موثرامتياز كاركنان كليدي  

)7 -6(       
 

امتياز تجربيات فني و مهندسي ويژه در زمينه 
پژوهشي مشابه مندرج در / هاي مطالعاتي  پروژه

 )7- 7(جدول 
      

 

امتياز سيستم نرم افزاري و اتوماسيون اداري و 
       )8- 7(آرشيو فني مستندات مندرج در جدول 

 

        )9-7(امتياز ارزيابي كيفي مندرج در جدول 
        جمع 

  :مهر و امضا:                         تاريخ:                               سمت                      :نام و نام خانوادگي
1-  
  
  
2-  
  
  
3-  
  
 

  





  127  23/11/92 مراجع و منابع

 

  راجعمنابع و م

  منابع و مراجع
 .قانون برگزاري مناقصات -1

 .قانون برگزاري مناقصات) 23(ماده » د«اجرايي بند  نامه آيين -2

و تمامي اصالحات بعدي  01/10/1388ك مورخ 42986/ت/193542نامه خريد خدمات مشاوره به شماره  آيين -3
 .آن

 .20/05/1392مورخ  42780/92نامه تشخيص صالحيت مشاوران به شماره  اصالحات آيين -4

الزحمـه مهندسـان مشـاور برمبنـاي درصـدي از بـرآورد كـار بـه شـماره           هاي تعرفه حق كاربرد بخشنامهاصالح  -5
 .15/08/1389مورخ  62361/100

مـورخ   80981/101الزحمـه خـدمات مشـاوره رسـته مهندسـي آب بـه شـماره         دستورالعمل نحوه تعيـين حـق   -6
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