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              ریاست جمهوری                                             
  یس جمهورئریزی و نظارت راهبردی ر معاون برنامه

  رسانی خرید خدمات مشاوره در مهلت اطالعنحوه و دستورالعمل 
  رسانی مناقصات بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع

  2 از 1صفحه 

      15/8/1389 مورخ 62362/100پیوست بخشنامه شماره  
 

   تعاریف-الف
  نامه خرید خدمات مشاوره و اصالحات بعدی آن آیین: نامه آیین - 1
 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت برنامه: معاونت - 2
 )یا هر پایگاه جایگزین توسط معاونت (رسانی مناقصات بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع: پایگاه - 3
 26/4/1389 مورخ 31390/100 شماره  بخشنامه): 1(بخشنامه  - 4
 26/4/1389 مورخ 31392/100بخشنامه شماره ): 2(بخشنامه  - 5
 
  ها و صورتجلسه پایانی  مهلت اعتبار پیشنهادها و چارچوب گزارش-ب

اعالم شود کـه پاسـخگوی      ) RFP(ای در درخواست پیشنهاد       مهلت اعتبار پیشنهادها باید بگونه     - 1
 .نی انجام فرآیند خرید خدمات مشاوره در پایگاه باشدرسا زمانبندی الزم برای اطالع

لعمل باید حداقل حاوی اطالعات  مورد اشاره در این دستوراها و صورتجلسه پایانی گزارش - 2
 شرح ای آن، تاریخ تهیه، نامه صفحه شامل نام دستگاه اجرایی، موضوع گزارش و استناد آیینسر

 .د نام و امضای مقام مجاز کارفرما باشموضوع،
 
  رسانی  نحوه و مهلت اطالع-پ

با ذکـر اسـامی دعـوت       ( یا دعوتنامه برای تهیه فهرست بلند     آگهی    که بصورت  فراخوان مشاوره  - 1
 بـه صـورت    ، یـا ارسـال     انتـشار  دو روز کـاری پـس از      تـا    حـداکثر    باید شود،   تهیه می  )شدگان

 . منتشر شودپایگاهالکترونیکی در 
 استعالم ارزیابی کیفی به      ارائه روز کاری پس از      پنج تا   د بای )RFQ(استعالم ارزیابی کیفی    متن   - 2

 . شود در پایگاه منتشر فهرست بلند مشاوران،
باید قبـل از    و فهرست کوتاه    گزارش ارزیابی کیفی     ، فراخوان فهرست بلند و یا اسامی متقاضیان      - 3

 . در پایگاه منتشر شود،به فهرست کوتاه) RFP(استعالم درخواست پیشنهاد  ارائه
 درخواست پیـشنهاد  ارائه   روز کاری پس از      پنج تا   باید) RFP( درخواست پیشنهاد    های  اربرگک - 4

 . دشو منتشر پایگاه در به فهرست کوتاه مشاوران،
، کارفرما  )در روش مسابقه  (هیئت داوران   امضای   روز کاری پس از      پنج تا    باید صورتجلسه پایانی  - 5

 در  ،)ی انتخاب مـشاور   ها  در سایر روش  (و اعضای هیئت انتخاب مشاور      ) ای  در روش تک گزینه   (
 .رسانی گردد پایگاه اطالع

باید ) شامل موضوع، شماره، تاریخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات مشاور           (خالصه قرارداد    - 6
 . در پایگاه منتشر گردد،غ قرارداد به مشاور روز کاری پس از ابالپنجتا 
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      15/8/1389 مورخ 62362/100پیوست بخشنامه شماره  
  

پـنج  تا  مربوط را     اعالمیه و خالصه ادله     کارفرما باید  ،رت لغو فرآیند خرید خدمات مشاوره     در صو  - 7
 .پایگاه منتشر کند در روز کاری،

 10هـای   مطابق با ردیف، )2(و ) 1(های  رسانی فراخوان و فهرست خاص موضوع بخشنامه     اطالع - 8
 : جدول خالصه زیر است11و 

 

  رسانی موضوعات فرآیند خرید خدمات مشاوره در معامالت بزرگ جدول خالصه مهلت اطالع
  رسانی در پایگاه مهلت اطالع  رسانی اطالعاستناد   رسانی  اطالعموضوع  ردیف

1  
  آگهی فراخوان مشاوره

فراخوان از طریق آگهی، موضوع { 
  })7(ماده » الف«بند ) 1(جزء 

  » ب«بند ) 1(جزء 
  تا دو روز کاری پس از انتشار  نامه  آیین)11(ماده 

2  

با (دعوتنامه برای تهیه فهرست بلند 
  )ذکر اسامی دعوت شدگان

خوان از طریق ارسال دعوتنامه، فرا{ 
یا ) 7(ماده » الف«بند ) 2(موضوع جزء 

  })7(ماده » ت«بند ) 1(جزء 

بند ) 2(و ) 1(اجزای 
  تا دو روز کاری پس از ارسال  نامه  آیین)11(ماده » ب«

  » ب«بند ) 2(جزء   فهرست بلند مشاوران  3
  نامه  آیین)11(ماده 

پیشنهاد های درخواست  تا قبل از ارائه کاربرگ
)RFP(  

  » ب«بند ) 3(جزء   )RFQ(استعالم ارزیابی کیفی   4
  نامه  آیین)11(ماده 

های درخواست پیشنهاد  تا قبل از ارائه کاربرگ
)RFP(  

  » ب«بند ) 4(جزء   گزارش ارزیابی کیفی  5
  نامه  آیین)11(ماده 

های درخواست پیشنهاد  تا قبل از ارائه کاربرگ
)RFP(  

  » ب«بند ) 5(جزء   )RFP (درخواست پیشنهاد  6
  نامه  آیین)11(ماده 

به فهرست ) RFP(تا پنج روز کاری پس از ارائه 
  کوتاه مشاوران

  » ب«بند ) 6(جزء   صورتجلسه پایانی  7
  تا پنج روز کاری پس از امضای صورتجلسه پایانی  نامه  آیین)11(ماده 

  » ب«بند ) 7(جزء   خالصه قرارداد  8
  ا پنج روز کاری پس از ابالغ قرارداد به مشاورت  نامه  آیین)11(ماده 

اعالمیه لغو خرید خدمات مشاوره و   9
  ادله مربوط

  » پ«بند ) 2(تبصره 
  تا پنج روز کاری پس از اتخاذ تصمیم کارفرما  نامه  آیین)11(ماده 

  فراخوان فهرست خاص  10
» پ«بند ) 3(جزء 

) 3( جزء یا) 1(بخشنامه 
  )2(بخشنامه » ث«بند 

   فهرست خاص فراخوان انتشاران باهمزم

  فهرست خاص  11
» پ«بند ) 10(جزء 

) 9(یا جزء ) 1(بخشنامه 
  )2(بخشنامه » ث«بند 

، مشاوره موضوع کار فهرست خاصدر تمام موارد 
   فراخوان انجام خدمات انتشارهمزمان با
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